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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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãrì 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 ärø äreîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãrè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãrì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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Ïa˜Â לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ,1הּיהּודים ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֵֶַַ

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק נׂשיאנּו רּבינּו ְְְִֵֵֵַַָּומבאר

אחׁשורֹוׁש)2ּבמאמרֹו (ּבימי הּגלּות ּבזמן ּדעּתה , ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָ

מּתןּֿתֹורה, ּבּזמן ּכבר ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהם

ז"ל  ּפסּוק 3ּוכאמרם היהּודים,4על וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִַַַָָָ

מּתןּֿתֹורה  ּבּזמן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה עּתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּדקּימּו

רּבה  מֹודעא מּכאן נאמר  למּתןּֿתֹורה  ּבנֹוגע ְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָ(ּכי

אחׁשורֹוׁש). ּבימי היה זה על והּקּיּום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלאֹוריתא,

(ּתמיהה  נפלא ּדבר הּוא ּדלכאֹורה ּבזה, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָּומדּיק

ּבתכלית  יׂשראל היּו במּתןּֿתֹורה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגדֹולה),

הן  הּמעלה, ּברּום ׁשהיּו והינּו כּו', ְְְֲִֵֶַַַָָָהעילּוי

רמה  ּביד מּמצרים יצאּו עּתה ׁשּזה ,5ּבגׁשמּיּות, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגדֹול  הּים 6ּוברכּוׁש ּביזת היתה ׁשּגדֹולה ועד , ְְְְִִֶַַַָָָָָ

מצרים  ּדכתיב 7מּביזת ּברּוחנּיּות, וכן ׁשם 8, וּיחן ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

יׂשראל  ּכי יחיד, לׁשֹון וּיחן ההר, נגד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

זהמתן  ּפסקה סיני הר על היה 9ׁשעמדּו ולכן , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם אחד לב רק ֿ 10אצלם ואף , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

התחלה, רק ּדמּתןּֿתֹורה הענין היה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָעלּֿפיֿכן

ּבזמן  היה והּקּיּום הּגמר ואילּו לעׂשֹות. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהחּלּו

ּדו  ּבאֹופן הּגלּות הּוא ּבכלל הּגלּות ׁשענין קא, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

עד  יֹודע אּתנּו (ולא גֹו' ראינּו לא ְִִֵֵֶַַָָֹֹׁשאֹותֹותינּו
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כג.1) ט, ואילך.2)אסתר קי ע' תרפ"ז בסה"מ ואח"כ ואילך), 180 ע' תשי"א (סה"מ פט בקונטרס נדפס - תרפ"ז זה ד"ה

ואילך). דש ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה אד"ר כ"ה מכתב גם א.3)וראה פח, כז.4)שבת שם, ח.5)אסתר יד, לך 6)בשלח

יד. טו, כב.7)לך טו, בשלח רש"י לו. יב, בא (ובפרש"י).8)מכילתא ב יט, רע"א.9)יתרו קמו, נז,10)שבת ברכות ע"פ

רפו. רמז יתרו יל"ש יג. יתרו תנחומא וראה א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פורים: נס לאחר כי אסתר במגילת נאמר

˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â1eÈa¯ ¯‡·Óe , ¿ƒ≈«¿ƒ≈¬∆≈≈«¬¿»≈«≈
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î e‡ÈN הרבי יוסףֿיצחק, הריי"צ רבי ¿ƒ≈«¿

B¯Ó‡Óa2, ביום שאמר היהודים" "וקבל זה, פסוק על חסידות במאמר ¿«¬»
שנה  (ארבעים תרפ"ז בשנת קטן פורים

הרבי  ידי על זה מאמר אמירת לפני

תשכ"ז) ÔÓÊaבשנת ‰zÚc¿«»ƒ¿«
(LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa) ˙eÏb‰ שהרי «»ƒ≈¬«¿≈

בתקופה  בבל, גלות בימי היה פורים נס

הראשון  המקדש בית חורבן שבין

השני  המקדש בית בני ‰Ìלבניין ≈
את ˜eÏaישראל  מחדש עצמם על ƒ¿

והמצוות  k·¯התורה elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿»
Ì¯Ó‡Îe ,‰¯BzŒÔzÓ ÔÓfaƒ¿«««»¿»¿»

Ï"Ê3 זיכרונםֿלברכה כדברי חכמינו «
eÒt˜בגמרא  ÏÚ4 זהeÓi˜ «»ƒ¿

‰zÚ eÓi˜c ,ÌÈ„e‰È‰ eÏa˜Â¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»
פורים  נס בעקבות אחשורוש, בימי

ŒÔzÓ ÔÓfa ¯·k eÏawM ‰Ó«∆ƒ¿¿»ƒ¿«««
‰¯BzŒÔzÓÏ Ú‚Ba Èk) ‰¯Bz»ƒ¿≈«¿««»
‰a¯ ‡Ú„BÓ Ô‡kÓ ¯Ó‡∆¡«ƒ»»»«»
‰È‰ ‰Ê ÏÚ Ìeiw‰Â ,‡˙È¯B‡Ï¿«¿»¿«ƒ«∆»»

LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa הנאמר הפסוק על ƒ≈¬«¿≈
ההר", בתחתית "ויתייצבו במתןֿתורה

 ֿ הקדוש שכפה "מלמד בגמרא: נאמר

סיני) (הר ההר את עליהם ברוךֿהוא

להם, ואמר הפוכה) חבית (כמו כגיגית

ואם  מוטב התורה מקבלים אתם אם

אחא  רבי אמר קבורתכם. תהא שם לאו

יע  לאורייתא בר רבה מודעא מכאן קב:

את  יקיימו לא ישראל בני (שאם

שהקבלה  לטעון יוכלו התורה,

אלא  מרצון הייתה לא וההסכמה

הדור  אףֿעלֿפיֿכן רבא: אמר מאונס).

בגלל  (כי אחשורוש בימי מרצון) התורה את וקיבלו חזרו ישראל (בני קבלוה

(בימי  קיימו היהודים, וקבלו קיימו דכתיב ה') באהבת התעוררו הנס

סיני  בהר (במתןֿתורה כבר שקיבלו מה ).אחשורוש)
‰Êa ˜i„Óe,במאמרו הריי"צ ממנו B‡ÎÏc¯‰הרבי ז"ל חכמינו מאמר ¿«≈»∆¿ƒ¿»

אחשורוש  בימי דווקא היה התורה קבלת שעיקר ÏÙ‡עולה ¯·c ‡e‰»»ƒ¿»
מובן  לא ·BzŒÔzÓ¯‰פלא È¯‰L ,(‰ÏB„b ‰‰ÈÓz) סיני ‰eÈבהר ¿ƒ»¿»∆¬≈¿««»»

Ìe¯a eÈ‰L eÈ‰Â ,'eÎ ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ בגובה ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆»¿
„Èa ÌÈ¯ˆnÓ e‡ˆÈ ‰zÚ ‰fL ,˙eiÓL‚a Ô‰ ,‰ÏÚn‰««¬»≈¿«¿ƒ∆∆«»»¿ƒƒ¿«ƒ¿»

‰Ó¯5,"ומפורסמת גבוהה "בגבורה רש"י: ÏB„bופירש LeÎ¯·e6, »»ƒ¿»
בגשמיות  כך ÚÂ„כפשוטו ‰Ìiכדי ˙ÊÈa ‰˙È‰ ‰ÏB„bL השלל ¿«∆¿»»¿»ƒ««»

 ֿ ים קריעת לאחר לקחו ישראל שבני

שרדפו  המצרים שהותירו ממה סוף

יותר  ורב גדול היה בים וטבעו אחריהם

ÌÈ¯ˆÓ ˙ÊÈaÓ7 ישראל שבני ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ממצרים, היציאה לפני מהמצרים לקחו

הכול  שבסך ישראל כך לבני הייתה

אחרי  קצר זמן שהיה תורה מתן בעת

עשירות  סוף ים וקריעת מצרים יציאת

בגשמיות  מאד ≈¿ÔÎÂגדולה
,˙eiÁe¯a בני היו ברוחניות גם ¿»ƒ

גבוהה  בדרגה שעה באותה ישראל

מאד  שכתוב כמו È˙Îc8·ונעלית ƒ¿ƒ
מתן  לקראת ישראל בני של מצבם על

‚„תורה  Ï‡¯NÈ ÌL ÔÁiÂ«ƒ«»ƒ¿»≈∆∆
מדיי ‰‰¯, ואומר והכתוב ÔÁiÂק »»«ƒ«

,„ÈÁÈ ÔBLÏ לשון "ויחנו" ולא ¿»ƒ
ÏÚרבים  e„ÓÚL Ï‡¯NÈ Èkƒƒ¿»≈∆»¿«

Ô˙Ó‰Ê ‰˜Òt ÈÈÒ ¯‰9, «ƒ«»¿»À¬»»
בעת  בהם דבוקה שהייתה הטומאה

לחלוטין  פסקה במצרים ≈«¿ÔÎÏÂהיותם
„Á‡ ·Ï ˜¯ ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»«≈∆»

ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï10, כל מבלי «¬ƒ∆∆«»«ƒ
היפך נטייה  שהם לדברים בלב

אחד", "בלב שהיו וכיוון הקדושה,

נאמר  בלבד, אחת ובכוונה ברצון היינו

יחיד  בלשון "ויחן" »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âבהם
ÔÎŒÈt הנעלה ומצבם מעמדם למרות ƒ≈

בגשמיות  הן ישראל, בני של כלֿכך

ברוחניות, ŒÔzÓcוהן ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»¿««
,‰ÏÁ˙‰ ˜¯ ‰¯Bz קבלת של »««¿»»

הכתוב  כלשון והמצוות ‰Ób¯התורה eÏÈ‡Â .˙BNÚÏ elÁ‰ הסיום ≈≈«¬¿ƒ«¿»
הקבלה  של והמצוות Ìeiw‰Âוהשלימות התורה ‰eÏb˙של ÔÓÊa ‰È‰ ¿«ƒ»»ƒ¿««»

,‡˜Âc נחות במצב היו ישראל בני ‰e‡כאשר ÏÏÎa ˙eÏb‰ ÔÈÚL «¿»∆ƒ¿««»ƒ¿»
ÔÙB‡a,והסתר בהעלם היא והרוחניות הסימנים eÈ˙B˙B‡Lשהאלוקות ¿∆∆≈

והישרה  הנכונה הדרך  את שמראים ‡ezוהאותות ‡ÏÂ) 'B‚ eÈ‡¯ ‡Ï…»ƒ¿…ƒ»
‰Ó „Ú Ú„BÈ שהם כפי הדברים את מבינים ולא יודעים ולא נבוכים כולנו ≈««»

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

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



ה  מפתח  כללי

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

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

   וקבל היהודיםה "מאמר ד  )ג

ה   ..............................................  ז"כתש'ה ,פורים

כ   ............................  ז"כתש'ם החג הפורישיחת   )ד

  פורים –לקוטי שיחות   )ה

נו  ...............................................  אלכרך ) ק"בלה(

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

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

בס  ...................  צופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

גס  .................  צופרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

בצ  .....................  צופרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(ניא שיעורים בספר הת  )י

גצ  ..........................................  צופרשת לשבוע  

צט  ..................  צופרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

הק   .................צופרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

כחק   ..............  צופרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

ולק  ...................  צופרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

לטק  ..................  קטו-דקיתהלים פרק , ט-חפרק  במלכים 

  מנחות/זבחיםמסכת  –משניות   )יז

אמק  .............................................    ביאור קהתי

מטק  ..........................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

נק  .................................................  מף עד ד לדמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

עחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כא

פק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   לקוטי תורה  )כב

פק  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

אפק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

בפק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

בפק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

בפק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'רים הספר המאמ  )כז

גפק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

דפק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

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

  אגרות קודש   )ל

חפק  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

צק  ...................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

קצח  ...........................  צופרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

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

f"kyz'd ,mixet .c"qa
‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

Ïa˜Â לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ,1הּיהּודים ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֵֶַַ

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק נׂשיאנּו רּבינּו ְְְִֵֵֵַַָּומבאר

אחׁשורֹוׁש)2ּבמאמרֹו (ּבימי הּגלּות ּבזמן ּדעּתה , ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָ

מּתןּֿתֹורה, ּבּזמן ּכבר ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהם

ז"ל  ּפסּוק 3ּוכאמרם היהּודים,4על וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִַַַָָָ

מּתןּֿתֹורה  ּבּזמן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה עּתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּדקּימּו

רּבה  מֹודעא מּכאן נאמר  למּתןּֿתֹורה  ּבנֹוגע ְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָ(ּכי

אחׁשורֹוׁש). ּבימי היה זה על והּקּיּום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלאֹוריתא,

(ּתמיהה  נפלא ּדבר הּוא ּדלכאֹורה ּבזה, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָּומדּיק

ּבתכלית  יׂשראל היּו במּתןּֿתֹורה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגדֹולה),

הן  הּמעלה, ּברּום ׁשהיּו והינּו כּו', ְְְֲִֵֶַַַָָָהעילּוי

רמה  ּביד מּמצרים יצאּו עּתה ׁשּזה ,5ּבגׁשמּיּות, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגדֹול  הּים 6ּוברכּוׁש ּביזת היתה ׁשּגדֹולה ועד , ְְְְִִֶַַַָָָָָ

מצרים  ּדכתיב 7מּביזת ּברּוחנּיּות, וכן ׁשם 8, וּיחן ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

יׂשראל  ּכי יחיד, לׁשֹון וּיחן ההר, נגד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

זהמתן  ּפסקה סיני הר על היה 9ׁשעמדּו ולכן , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם אחד לב רק ֿ 10אצלם ואף , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

התחלה, רק ּדמּתןּֿתֹורה הענין היה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָעלּֿפיֿכן

ּבזמן  היה והּקּיּום הּגמר ואילּו לעׂשֹות. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהחּלּו

ּדו  ּבאֹופן הּגלּות הּוא ּבכלל הּגלּות ׁשענין קא, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

עד  יֹודע אּתנּו (ולא גֹו' ראינּו לא ְִִֵֵֶַַָָֹֹׁשאֹותֹותינּו
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כג.1) ט, ואילך.2)אסתר קי ע' תרפ"ז בסה"מ ואח"כ ואילך), 180 ע' תשי"א (סה"מ פט בקונטרס נדפס - תרפ"ז זה ד"ה

ואילך). דש ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה אד"ר כ"ה מכתב גם א.3)וראה פח, כז.4)שבת שם, ח.5)אסתר יד, לך 6)בשלח

יד. טו, כב.7)לך טו, בשלח רש"י לו. יב, בא (ובפרש"י).8)מכילתא ב יט, רע"א.9)יתרו קמו, נז,10)שבת ברכות ע"פ

רפו. רמז יתרו יל"ש יג. יתרו תנחומא וראה א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פורים: נס לאחר כי אסתר במגילת נאמר

˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â1eÈa¯ ¯‡·Óe , ¿ƒ≈«¿ƒ≈¬∆≈≈«¬¿»≈«≈
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î e‡ÈN הרבי יוסףֿיצחק, הריי"צ רבי ¿ƒ≈«¿

B¯Ó‡Óa2, ביום שאמר היהודים" "וקבל זה, פסוק על חסידות במאמר ¿«¬»
שנה  (ארבעים תרפ"ז בשנת קטן פורים

הרבי  ידי על זה מאמר אמירת לפני

תשכ"ז) ÔÓÊaבשנת ‰zÚc¿«»ƒ¿«
(LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa) ˙eÏb‰ שהרי «»ƒ≈¬«¿≈

בתקופה  בבל, גלות בימי היה פורים נס

הראשון  המקדש בית חורבן שבין

השני  המקדש בית בני ‰Ìלבניין ≈
את ˜eÏaישראל  מחדש עצמם על ƒ¿

והמצוות  k·¯התורה elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿»
Ì¯Ó‡Îe ,‰¯BzŒÔzÓ ÔÓfaƒ¿«««»¿»¿»

Ï"Ê3 זיכרונםֿלברכה כדברי חכמינו «
eÒt˜בגמרא  ÏÚ4 זהeÓi˜ «»ƒ¿

‰zÚ eÓi˜c ,ÌÈ„e‰È‰ eÏa˜Â¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»
פורים  נס בעקבות אחשורוש, בימי

ŒÔzÓ ÔÓfa ¯·k eÏawM ‰Ó«∆ƒ¿¿»ƒ¿«««
‰¯BzŒÔzÓÏ Ú‚Ba Èk) ‰¯Bz»ƒ¿≈«¿««»
‰a¯ ‡Ú„BÓ Ô‡kÓ ¯Ó‡∆¡«ƒ»»»«»
‰È‰ ‰Ê ÏÚ Ìeiw‰Â ,‡˙È¯B‡Ï¿«¿»¿«ƒ«∆»»

LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa הנאמר הפסוק על ƒ≈¬«¿≈
ההר", בתחתית "ויתייצבו במתןֿתורה

 ֿ הקדוש שכפה "מלמד בגמרא: נאמר

סיני) (הר ההר את עליהם ברוךֿהוא

להם, ואמר הפוכה) חבית (כמו כגיגית

ואם  מוטב התורה מקבלים אתם אם

אחא  רבי אמר קבורתכם. תהא שם לאו

יע  לאורייתא בר רבה מודעא מכאן קב:

את  יקיימו לא ישראל בני (שאם

שהקבלה  לטעון יוכלו התורה,

אלא  מרצון הייתה לא וההסכמה

הדור  אףֿעלֿפיֿכן רבא: אמר מאונס).

בגלל  (כי אחשורוש בימי מרצון) התורה את וקיבלו חזרו ישראל (בני קבלוה

(בימי  קיימו היהודים, וקבלו קיימו דכתיב ה') באהבת התעוררו הנס

סיני  בהר (במתןֿתורה כבר שקיבלו מה ).אחשורוש)
‰Êa ˜i„Óe,במאמרו הריי"צ ממנו B‡ÎÏc¯‰הרבי ז"ל חכמינו מאמר ¿«≈»∆¿ƒ¿»

אחשורוש  בימי דווקא היה התורה קבלת שעיקר ÏÙ‡עולה ¯·c ‡e‰»»ƒ¿»
מובן  לא ·BzŒÔzÓ¯‰פלא È¯‰L ,(‰ÏB„b ‰‰ÈÓz) סיני ‰eÈבהר ¿ƒ»¿»∆¬≈¿««»»

Ìe¯a eÈ‰L eÈ‰Â ,'eÎ ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ בגובה ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆»¿
„Èa ÌÈ¯ˆnÓ e‡ˆÈ ‰zÚ ‰fL ,˙eiÓL‚a Ô‰ ,‰ÏÚn‰««¬»≈¿«¿ƒ∆∆«»»¿ƒƒ¿«ƒ¿»

‰Ó¯5,"ומפורסמת גבוהה "בגבורה רש"י: ÏB„bופירש LeÎ¯·e6, »»ƒ¿»
בגשמיות  כך ÚÂ„כפשוטו ‰Ìiכדי ˙ÊÈa ‰˙È‰ ‰ÏB„bL השלל ¿«∆¿»»¿»ƒ««»

 ֿ ים קריעת לאחר לקחו ישראל שבני

שרדפו  המצרים שהותירו ממה סוף

יותר  ורב גדול היה בים וטבעו אחריהם

ÌÈ¯ˆÓ ˙ÊÈaÓ7 ישראל שבני ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ממצרים, היציאה לפני מהמצרים לקחו

הכול  שבסך ישראל כך לבני הייתה

אחרי  קצר זמן שהיה תורה מתן בעת

עשירות  סוף ים וקריעת מצרים יציאת

בגשמיות  מאד ≈¿ÔÎÂגדולה
,˙eiÁe¯a בני היו ברוחניות גם ¿»ƒ

גבוהה  בדרגה שעה באותה ישראל

מאד  שכתוב כמו È˙Îc8·ונעלית ƒ¿ƒ
מתן  לקראת ישראל בני של מצבם על

‚„תורה  Ï‡¯NÈ ÌL ÔÁiÂ«ƒ«»ƒ¿»≈∆∆
מדיי ‰‰¯, ואומר והכתוב ÔÁiÂק »»«ƒ«

,„ÈÁÈ ÔBLÏ לשון "ויחנו" ולא ¿»ƒ
ÏÚרבים  e„ÓÚL Ï‡¯NÈ Èkƒƒ¿»≈∆»¿«

Ô˙Ó‰Ê ‰˜Òt ÈÈÒ ¯‰9, «ƒ«»¿»À¬»»
בעת  בהם דבוקה שהייתה הטומאה

לחלוטין  פסקה במצרים ≈«¿ÔÎÏÂהיותם
„Á‡ ·Ï ˜¯ ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»«≈∆»

ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï10, כל מבלי «¬ƒ∆∆«»«ƒ
היפך נטייה  שהם לדברים בלב

אחד", "בלב שהיו וכיוון הקדושה,

נאמר  בלבד, אחת ובכוונה ברצון היינו

יחיד  בלשון "ויחן" »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âבהם
ÔÎŒÈt הנעלה ומצבם מעמדם למרות ƒ≈

בגשמיות  הן ישראל, בני של כלֿכך

ברוחניות, ŒÔzÓcוהן ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»¿««
,‰ÏÁ˙‰ ˜¯ ‰¯Bz קבלת של »««¿»»

הכתוב  כלשון והמצוות ‰Ób¯התורה eÏÈ‡Â .˙BNÚÏ elÁ‰ הסיום ≈≈«¬¿ƒ«¿»
הקבלה  של והמצוות Ìeiw‰Âוהשלימות התורה ‰eÏb˙של ÔÓÊa ‰È‰ ¿«ƒ»»ƒ¿««»

,‡˜Âc נחות במצב היו ישראל בני ‰e‡כאשר ÏÏÎa ˙eÏb‰ ÔÈÚL «¿»∆ƒ¿««»ƒ¿»
ÔÙB‡a,והסתר בהעלם היא והרוחניות הסימנים eÈ˙B˙B‡Lשהאלוקות ¿∆∆≈

והישרה  הנכונה הדרך  את שמראים ‡ezוהאותות ‡ÏÂ) 'B‚ eÈ‡¯ ‡Ï…»ƒ¿…ƒ»
‰Ó „Ú Ú„BÈ שהם כפי הדברים את מבינים ולא יודעים ולא נבוכים כולנו ≈««»
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f"kyzו mixet

(אֹותֹותינּו),11מה) האֹותּיֹות ׁשענין והינּו , ְְְִִֵֶַַָָ

ּבֹוקר  אתא אֹור 12מּלׁשֹון ּוממׁשי ׁשּמביא , ְְִִִֵֶֶַָָ

היפ ראינּו, ׁשּלא ּבאֹופן הּוא הּבֹוקר, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהארת

ׁשּגזרּו ההּוא, ּבּזמן הּגלּות ּובפרט ְְְִִֶַַַַַָָָהּגיּלּוי,

גֹו' הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרֹוג ְְְְֲִִֵֶַַַַָלהׁשמיד

ונׁשים  טף זקן ועד ׁשּלא 13מּנער ּגזרה ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבמעמד  יׂשראל ּבני היּו ׁשּלכן ּכמֹוה, ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהיתה

נבֹוכה  ׁשּוׁשן ׁשהעיר הּדבר),14ּומּצב ּפרטי (ּככל ְְִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּקיּבלּו מה קּימּו אז ּדוקא הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָואףֿעלּֿפי ֿכן

ּדהחּלּו. ּבאֹופן רק היה ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ÌiÒÓe הּגלּות 15ּבּמאמר ּבזמן ענין ׁשּיׁש , ¿«≈ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבזמן  ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נעלה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

הּוא, ּביניהם החילּוק ׁשּכללּות ּדאף ְְִִֵֵֶֶַַַַָהּבית,

יׂשראל  ּכבֹוד ּגלה הּגלּות ּבזמן 16ׁשּבזמן ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבבית  לאבֹותינּו ׁשּנעׂשּו נּסים עׂשרה היּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית

לבית 17הּמקּדׁש עלּו יׂשראל ּבני וכאׁשר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

כל  ּדיראה הענין  היה רגלים ּבׁשלׁש ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָֹהּמקּדׁש

אלקי הוי' ּפני את ּב'לּקּוטי 18זכּור וכּמבֹואר , ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹ

עד 19ּתֹורה' זה ּגיּלּוי נמׁש היה רגל ׁשּמּכל ְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

הּגלּות  ּבזמן מהּֿׁשאיןּֿכן אחריו, הּבא ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרגל

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא מצרים ּגלּות ּכמֹו 20ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶַַָָָ

זה  ׁשעל מצרים), ׁשם על נקראּו הּגלּויֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּכל

ּבעבֹודה  גֹו' יׂשראל ּבני את מצרים וּיעבדּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאמר

וגֹו' מּקֹוצר 21קׁשה מׁשה אל ׁשמעּו ׁשּלא עד , ְְִֶֶֶֶַָָָֹֹ

קׁשה  ּומעבֹודה ּבזמן 22רּוח ּדוקא מּכלֿמקֹום , ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ולכן  נפׁש, ּדמסירת העבֹודה מעלת יׁשנּה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגלּות

מה  ּכבר, ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ּדוקא הּגלּות ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבזמן

ּבמּתןּֿתֹורה. ְֵֵֶַַָּׁשהחּלּו
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ט.11) עד, ובכ"מ.12)תהלים ג. יא, במדבר לקו"ת ב. מב, מקץ תו"א וראה יב. כא, ישעי' - הכתוב ג,13)לשון אסתר

ובפרש"י.14)יג. טו קיב)).15)שם , (ע' פ"ג גם וראה ואילך. קכד ע' שם (סה"מ שמואלֿא 16)פט"ו - הכתוב לשון ע"פ

כאֿכב. מ"ה17)ד, פ"ה טז.18)אבות טז, ב.19)ראה צח, ד.20)ברכה פט"ז, יגֿיד.21)ב"ר א, ט.22)שמות  ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‡11eÈ˙B˙B)באמת  ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚL eÈ‰Â לאותיות , ),רומז ¿«¿∆ƒ¿«»ƒ≈

¯˜Ba ‡˙‡ ÔBLlÓ12, האמצעי הם שהאותיות היינו בא, הבוקר ƒ¿»»∆
‡È·nLגילוי ‰Ba˜¯,ומגלה CÈLÓÓeלידי ˙¯‡‰Â ¯B‡ כשם ∆≈ƒ«¿ƒ¿∆»««∆

אמצעי  הם הדיבור של מזה ויותר המחשבה של האותיות האדם שבנפש

בזמן  אבל שלו והרגש השכל להתגלות

הגילוי, ענין ה'אותיות', ‰e‡הגלות
CÙÈ‰ ,eÈ‡¯ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…»ƒ≈∆
ÔÓfa ˙eÏb‰ Ë¯Ù·e ,ÈelÈb‰«ƒƒ¿»«»«¿«

,‡e‰‰ העלם שהיה אחשורוש בימי «
במיוחד וחמור גדול ¿«∆e¯ÊbLוהסתר

כך כל וחמורה קשה ÈÓL‰Ï¿«¿ƒ„גזירה
Ïk ˙‡ „a‡Ïe ‚B¯‰Ï«¬¿«≈∆»

ÌÈ„e‰i‰הכלל מן יוצא ‚B'ללא «¿ƒ
ÌÈLÂ ÛË Ô˜Ê „ÚÂ ¯ÚpÓ13, ƒ««¿«»≈«¿»ƒ

‰¯Êb È‰BfL חמורה‰˙È‰ ‡lL ∆ƒ¿≈»∆…»¿»
ÔÎlL ,‰BÓk הגזרה חומרת בגלל »»∆»≈

·vÓe „ÓÚÓa Ï‡¯NÈ Èa eÈ‰»¿≈ƒ¿»≈¿«¬»«»
‰ÎB· ÔLeL ¯ÈÚ‰L14 מצב ∆»ƒ«»»

חושך  המסמל גדול ובלבול מבוכה של

לגמרי הגילוי היפך «¿(ÏÎkוהעלם
¯·c‰ ÈË¯t באריכות שמסופר כפי ¿»≈«»»

ובמדרשים  אסתר ŒÛ‡Âבמגילת ,(¿«
ÔÎŒÈtŒÏÚ בני שעה שבאותה למרות «ƒ≈

ולמרות  וירוד נחות במצב היו ישראל

מאד  וחמור קשה והסתר העלם שהיה

eÓi˜ Ê‡ ‡˜Âc ‰p‰ ישראל בני ƒ≈«¿»»ƒ¿
k·¯בשלימות  eÏaÈwL ‰Ó«∆ƒ¿¿»

˜¯ ‰È‰ Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆»»»«
?.elÁ‰c ÔÙB‡a¿∆¿≈≈

¯Ó‡na ÌiÒÓe15, שהמענה ¿«≈««¬»
שדווקא  יתכן איך האמורה, לשאלה

הוא  התורה, קבלת נשלמה הגלות בזמן

˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔÈÚ LiL למרות ∆≈ƒ¿»ƒ¿««»
גילוי של זמן ÏÚ‰שהוא ‡e‰L∆«¬∆

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»»ƒ¿«««ƒ
גילוי, של זמן eÏÏkL˙שהוא Û‡c¿«∆¿»

˜eÏÈÁ‰ההבדלÌ‰ÈÈa זמן בין «ƒ≈≈∆
הגלות  לזמן ÔÓÊaLהבית ,‡e‰∆ƒ¿«

Ï‡¯NÈ „B·k ‰Ïb ˙eÏb‰16, «»»»¿ƒ¿»≈
הבית בזמן ומצבם מעמדם לעומת ממדריגתם ירדו ישראל ≈¬∆È¯‰Lובני

˙È·a eÈ˙B·‡Ï eNÚpL ÌÈq ‰¯NÚ eÈ‰ ˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ»¬»»ƒƒ∆«¬«¬≈¿≈
Lc˜n‰17,אלקות גילוי על המורה דבר קבוע, Èaבאופן ¯L‡ÎÂ «ƒ¿»¿«¬∆¿≈

ÌÈÏ‚¯ LÏLa Lc˜n‰ ˙È·Ï eÏÚ Ï‡¯NÈ השבועות חג הפסח, חג ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿»¿»…¿»ƒ
הסוכות ‰ÈÂ'וחג Èt ˙‡ E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯Èc ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»¿≈»∆»¿¿∆¿≈¬»»

EÈ˜Ï‡18, הזכרים ישראל בני כל ¡…∆
העולים  וכל המקדש לבית עולים היו

בגלוי  אלוקות ראו «¿»¿B·nÎÂ‡¯לרגל
'‰¯Bz ÈËewÏ'a19 הזקן לרבנו ¿ƒ≈»

ÈelÈb CLÓ ‰È‰ Ï‚¯ ÏknL∆ƒ»∆∆»»ƒ¿»ƒ
‰Êלהאיר ‰a‡וממשיך Ï‚¯‰ „Ú ∆«»∆∆«»

,ÂÈ¯Á‡ גילוי ומאיר נמשך היה שאז «¬»
נהנו  ישראל בני שלמעשה כך חדש,

השנה ימות כל אלוקות »Œ‰Óמגילוי
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡M לאחר ∆≈≈ƒ¿««»

ישראל  בני כאשר המקדש בית חורבן

לרגל עולים שמבחינת e‰L‡לא זמן ∆
הוא  ישראל בני של ומצבם מעמדם

‡˙È‡„k) ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb BÓk¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»
L¯„na20˙BÈeÏb‰ ÏkL «ƒ¿»∆»«»

ÏÚL ,(ÌÈ¯ˆÓ ÌL ÏÚ e‡¯˜ƒ¿¿«≈ƒ¿«ƒ∆«
‰Ê מצרים גלות e„·ÚiÂעל ¯Ó‡ ∆∆¡«««¬ƒ

'B‚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
'B‚Â ‰L˜ ‰„B·Úa21„Ú , «¬»»»¿«

¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡lL∆…»¿∆…∆ƒ∆
‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯22, היינו «≈¬»»»

קשה  במצב היו במצרים ישראל שבני

שאר  בכל גם הוא זה ומעין מאד,

ÔÓÊaהגלויות  ‡˜Âc ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ dLÈ ˙eÏb‰«»∆¿»«¬«»¬»

,LÙ ˙¯ÈÒÓc מתוך ה' עבודת ƒ¿ƒ«∆∆
יציאה  תוך האישיים הרצונות על ויתור

ועד  האישית, המציאות מגדרי

למען  עצמם החיים על לוויתורים

בזמן  שייך לא זה שכל השם קידוש

הפרעות  ואין בגלוי היא האלוקות שבו

ה' לעבודת בגלל ÔÎÏÂומניעות ¿»≈
ה'מסירות  ‰eÏb˙נפש'מעלת ÔÓÊaƒ¿««»
eÓi˜ ‡˜Âc ישראל בני וחיזקו «¿»ƒ¿

את  ובשלימות eÏawMמחדש ‰Ó«∆ƒ¿
elÁ‰M ‰Ó ,¯·k בלבד BzŒÔzÓa¯‰.כהתחלה ¿»«∆≈≈¿««»
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

ÌÓ‡ ענין ּכללּות הרי להבין, צרי ּגּופא הא »¿»ְְְֲִִִֵַָָָָָ

אבל  הרצֹון, ּבבחינת הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָּמסירתֿנפׁש

מן  ׁשּלפנים ּפנימי ענין ׁשהּוא העֹונג ענין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָיׁשנֹו

הּוא  ּמסירתֿנפׁש ׁשענין מּזה, ויתירה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרצֹון,

ּכפי  הּמסירתֿנפׁש ענין ּובפרט העֹונג, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיפ

ּובני  ראינּו, לא ׁשאֹותֹותינּו ּכּנ"ל אז, ְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהיה

א  (מיט ּכיוּוץ ׁשל ּבתנּועה עמדּו ְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל

ׁשענינֹו העֹונג   היפ ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָפארקוועטשטקיט),

ׁשּכתּוב  ּכמֹו התּפּׁשטּות, טֹובה 23הּוא ׁשמּועה ְְְְִֶַָָָ

זמן  ׁשּבין החילּוק ּכללּות ּגם וזהּו עצם, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָּתדּׁשן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּפנים, ּבחינת - גֹו'24הּבית יראה ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבחינת  - הּגלּות לזמן ,אלקי הוי' ּפני ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹאת

ׁשּכתּוב 25אחֹור  ּכמֹו ,26 ֿ על ׁשּזהּו אחרי, לכּת ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ

לרצֹון  ּתענּוג ׁשּבין החילּוק מהּו27ּדר ּכן, ואם . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

היא  העבֹודה  ׁשאז הּגלּות ּבזמן העילּוי ְֲִִִֶֶַַָָָָָּגֹודל

ּדוקא. מסירתֿנפׁש ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ּדפנים ·) הענין ּבאּור ּתחילה להקּדים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָויׁש

הענין  ּגם יּובן ּומּזה האדם, ּבעבֹודת ְְֲִִֶַַַָָָָָָָואחֹור

ׁשּיׁש ּכּידּוע ּבּספירֹות, ׁשהּוא ּכפי ואחֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדפנים

ׁשהן  ספירֹות ויׁש ּפנים ּבבחינת ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָספירֹות

אחֹור  ּכתיב 28ּבבחינת ּדהּנה ּבזה, והענין ּכי 29. ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

ּכלּֿכ נֹוגע ׁשּלא והינּו ּפנים, ולא עֹורף אלי ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּפנּו

ּכׁשּנמצאים  ּגם להיֹות יכֹול אּלא הּמקֹום, ְְְִִִִֶֶַַָָָָריחּוק

 ֿ ואףֿעלּֿפי אלי, ׁשּפנּו ּובאֹופן מקֹום, ְְְִֵֵֶֶַַַָָּבקירּוב

הּפנים. היפ ׁשהּוא עֹורף, ׁשל ּבאֹופן זה הרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָכן

ל'ּכה', 'זה' ּבין החילּוק ּגם הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַֹועלּֿדרֿזה

(ּבספרי  ז"ל רּבֹותינּו הּנביאים 30ּכמאמר ּכל ( ְְְְֲִִִִֵַַַַַָ
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ב.23) נו, גיטין וראה ל. טו, כג.24)משלי לד, עטר"ת 25)תשא (סה"מ עטר"ת דפורים הדסה את אומן ויהי ד"ה ראה

ובכ"מ. שח). ד.26)ע' פד, זכור לפ' דרושים תו"א וראה ב. ב, ב.27)ירמי' יח, במדבר לקו"ת תו"א 28)ראה גם ראה

תקנה. ע' עטר"ת סה"מ א.29)שם. סח, יוהכ"פ דרושי לקו"ת וראה כז. ב, עה"פ.30)ירמי' בפרש"י הובא ב. ל, מטות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‡‰ ÌÓ‡ עצמה נפש מסירות של המעלה עצמו, זה ˆ¯CÈאת »¿»»»»ƒ

,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ LÙŒ˙¯ÈÒn ÔÈÚ ˙eÏÏk È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«»»
מכוח  נובעים נעלית מטרה למען נפשו את למסור האדם של והכוח ההחלטה

שבנפש  ÈÓÈtהרצון ÔÈÚ ‡e‰L ‚BÚ‰ ÔÈÚ BLÈ Ï·‡¬»∆¿ƒ¿«»∆∆ƒ¿»¿ƒƒ
,ÔBˆ¯‰ ÔÓ ÌÈÙlL התענוג עניין ∆ƒ¿ƒƒ»»

בנפש, ופנימי מאד עמוק דבר הוא הוא

של  המעלה כן ואם מהרצון, למעלה

לא  היא מהרצון הנובעת נפש מסירות

הוא  העונג שהרי המעלה תכלית

מהרצון  fÓ‰,למעלה ‰¯È˙ÈÂ לא ƒ≈»ƒ∆
מהרצון  היא נפש שמסירות בלבד זו

אלא  מהעונג »¿ÔÈÚL∆ƒשלמטה
CÙÈ‰ ‡e‰ LÙŒ˙¯ÈÒn¿ƒ«∆∆≈∆

,‚BÚ‰ אליו Ë¯Ù·eובסתירה »∆ƒ¿»
‰È‰L ÈÙk LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«∆∆¿ƒ∆»»

,Ê‡,אחשורוש Ï"pkבימי »««
,eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡L והיה ∆≈…»ƒ

והסתר  העלם של Ï‡¯NÈמצב È·e¿≈ƒ¿»≈
‰Úe˙a e„ÓÚ נפשית ÏLנטיה »¿ƒ¿»∆

‡ ËÈÓ) ıeÂÈkƒƒ«
ËÈ˜Ë˘ËÚÂÂ˜¯‡Ù ונטייה צמצום «∆«

לידי  הנפש כוחות את להביא לא

e‰fLגילוי  לצמצם ), הנטייה ∆∆
היא  הנפש כוחות את ∆≈‰CÙÈולהעלים

˙eËMt˙‰ ‡e‰ BÈÚL ‚BÚ‰»∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿
לידי  שלה הכוחות והבאת הנפש של

וגילוי, e˙kL·ביטוי BÓk23 ¿∆»
,ÌˆÚ ÔM„z ‰·BË ‰ÚeÓL¿»»¿«≈∆∆

התפשטות  גורמת טובה שבשורה הרי

משום  וזאת הכיווץ, היפך והתרחבות,

עונג גורמת טובה Ìbשבשורה e‰ÊÂ¿∆«
˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk ההבדלÔÈaL ¿»«ƒ∆≈

˙Èa‰ ÔÓÊ אלוקות האירה שאז – ¿«««ƒ
BÓkבעולם  ,ÌÈt ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿

·e˙kL24 לרגל העלייה לעניין ∆»
'ÈÂ‰ Èt ˙‡ 'B‚ ‰‡¯È≈»∆∆¿≈¬»»

,EÈ˜Ï‡"פני" ואומר מדייק והכתוב ¡…∆
פנים  בחינת על מדובר »¿ÔÓÊÏƒכי
¯BÁ‡ ˙ÈÁa - ˙eÏb‰25,,אחור בבחינת מאיר האלוקי האור שאז «»¿ƒ«»

שאינו  עליו שנאוי למישהו המשפיע (כאדם ומצומצם מועט באופן היינו

מאחור) לו משליך אלא בפניו e˙kL·מביט BÓk26,È¯Á‡ CzÎÏ ¿∆»∆¿≈«¬«
"אחור"וכאן  בבחינת "אחרי", ואומר מדייק בין e‰fLהכתוב ההבדל ∆∆

הוא  ו"אחור" ÔBˆ¯Ï"פנים" ‚eÚz ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ27 «∆∆«ƒ∆≈«¬¿»
"פנים" בחינת הנפש, לעצם יותר הקרוב ופנימי עמוק עניין הוא ש"תענוג"

"אחור" בבחינת לתענוג) (בהשוואה שהוא רצון e‰Óלעומת ,Ôk Ì‡Â .(¿ƒ≈«
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb∆»ƒƒ¿««»∆»»¬»ƒ¿∆∆

‡˜Âc LÙŒ˙¯ÈÒÓ מסירות והרי ¿ƒ«∆∆«¿»
שאיננה  הרצון בבחינת היא הנפש

העילוי.? תכלית

¯e‡a ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ (·¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
˙„B·Úa ¯BÁ‡Â ÌÈÙc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬«

Ì„‡‰'ה Ìbאת Ô·eÈ ‰fÓe , »»»ƒ∆»«
ÈÙk ¯BÁ‡Â ÌÈÙc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿ƒ

˙B¯ÈÙqa ‡e‰L,העליונות ∆«¿ƒ
B¯ÈÙÒ˙באלוקות, LiL Úe„ik«»«∆≈¿ƒ

LÈÂ ÌÈt ˙ÈÁ·a Ô‰L∆≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿≈
¯BÁ‡ ˙ÈÁ·a Ô‰L ˙B¯ÈÙÒ28 ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«»

הקדושה  שבצד בחסידות כמבואר

בחינת  וגם "פנים" בחינת גם יש עצמו

במענה  האמור מהפסוק כמובן "אחור"

– אלוקות לראות רבנו משה לבקשת

בפסוק  וכנרמז אחורי", את "וראית

ואחור", פנים כתובה עפה "מגילה

להלן. שיתבאר וכפי

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â29 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
הקדוש  אל ישראל בני של היחס לגבי

הוא  ÏÂ‡ברוך Û¯BÚ ÈÏ‡ et Èkƒ»≈«∆¿…
eÈ‰Â ,ÌÈt עולה זה מפסוק »ƒ¿«¿

˜eÁÈ¯ CkŒÏk Ú‚B ‡lL∆…≈«»»ƒ
,ÌB˜n‰ שני בין הקירבה שיחס «»

במידת  בהכרח תלוי לא גורמים

מבחינת  ביניהם והמרחק הקירוב

הוא  מקום בקירוב שהנמצא כך המקום

הוא  מקום בריחוק והנמצא קרוב ביחס

רחוק  Ìbביחס ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡l‡∆»»ƒ¿«
,ÌB˜Ó ·e¯È˜a ÌÈ‡ˆÓpLk¿∆ƒ¿»ƒ¿≈»

גדול  מרחק ביניהם ∆¿ÔÙB‡·eואין
ÈÏ‡ etL ונטייה פנייה יש ואפילו ∆»≈«

לשני, האחד ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒשל
‰Ê È¯‰ עצמה ÏLהפנייה ÔÙB‡a ¬≈∆¿∆∆

,Û¯BÚ'אחור' ‰ÌÈtבחינת CÙÈ‰ ‡e‰L,המקום קירוב למרות ולכן ∆∆≈∆«»ƒ
רחוק. היחס דבר של לאמיתו

˜eÏÈÁ‰ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂההבדל,'‰k'Ï '‰Ê' ÔÈa ¿«∆∆∆««ƒ≈∆¿…
È¯ÙÒa) Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók30e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ( ¿«¬««≈«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
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ז f"kyz mixet

(אֹותֹותינּו),11מה) האֹותּיֹות ׁשענין והינּו , ְְְִִֵֶַַָָ

ּבֹוקר  אתא אֹור 12מּלׁשֹון ּוממׁשי ׁשּמביא , ְְִִִֵֶֶַָָ

היפ ראינּו, ׁשּלא ּבאֹופן הּוא הּבֹוקר, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהארת

ׁשּגזרּו ההּוא, ּבּזמן הּגלּות ּובפרט ְְְִִֶַַַַַָָָהּגיּלּוי,

גֹו' הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרֹוג ְְְְֲִִֵֶַַַַָלהׁשמיד

ונׁשים  טף זקן ועד ׁשּלא 13מּנער ּגזרה ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבמעמד  יׂשראל ּבני היּו ׁשּלכן ּכמֹוה, ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהיתה

נבֹוכה  ׁשּוׁשן ׁשהעיר הּדבר),14ּומּצב ּפרטי (ּככל ְְִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּקיּבלּו מה קּימּו אז ּדוקא הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָואףֿעלּֿפי ֿכן

ּדהחּלּו. ּבאֹופן רק היה ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ÌiÒÓe הּגלּות 15ּבּמאמר ּבזמן ענין ׁשּיׁש , ¿«≈ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבזמן  ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נעלה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

הּוא, ּביניהם החילּוק ׁשּכללּות ּדאף ְְִִֵֵֶֶַַַַָהּבית,

יׂשראל  ּכבֹוד ּגלה הּגלּות ּבזמן 16ׁשּבזמן ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבבית  לאבֹותינּו ׁשּנעׂשּו נּסים עׂשרה היּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית

לבית 17הּמקּדׁש עלּו יׂשראל ּבני וכאׁשר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

כל  ּדיראה הענין  היה רגלים ּבׁשלׁש ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָֹהּמקּדׁש

אלקי הוי' ּפני את ּב'לּקּוטי 18זכּור וכּמבֹואר , ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹ

עד 19ּתֹורה' זה ּגיּלּוי נמׁש היה רגל ׁשּמּכל ְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

הּגלּות  ּבזמן מהּֿׁשאיןּֿכן אחריו, הּבא ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרגל

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא מצרים ּגלּות ּכמֹו 20ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶַַָָָ

זה  ׁשעל מצרים), ׁשם על נקראּו הּגלּויֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּכל

ּבעבֹודה  גֹו' יׂשראל ּבני את מצרים וּיעבדּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאמר

וגֹו' מּקֹוצר 21קׁשה מׁשה אל ׁשמעּו ׁשּלא עד , ְְִֶֶֶֶַָָָֹֹ

קׁשה  ּומעבֹודה ּבזמן 22רּוח ּדוקא מּכלֿמקֹום , ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ולכן  נפׁש, ּדמסירת העבֹודה מעלת יׁשנּה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגלּות

מה  ּכבר, ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ּדוקא הּגלּות ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבזמן

ּבמּתןּֿתֹורה. ְֵֵֶַַָּׁשהחּלּו
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ÌÓ‡ ענין ּכללּות הרי להבין, צרי ּגּופא הא »¿»ְְְֲִִִֵַָָָָָ

אבל  הרצֹון, ּבבחינת הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָּמסירתֿנפׁש

מן  ׁשּלפנים ּפנימי ענין ׁשהּוא העֹונג ענין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָיׁשנֹו

הּוא  ּמסירתֿנפׁש ׁשענין מּזה, ויתירה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרצֹון,

ּכפי  הּמסירתֿנפׁש ענין ּובפרט העֹונג, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיפ

ּובני  ראינּו, לא ׁשאֹותֹותינּו ּכּנ"ל אז, ְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהיה

א  (מיט ּכיוּוץ ׁשל ּבתנּועה עמדּו ְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל

ׁשענינֹו העֹונג   היפ ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָפארקוועטשטקיט),

ׁשּכתּוב  ּכמֹו התּפּׁשטּות, טֹובה 23הּוא ׁשמּועה ְְְְִֶַָָָ

זמן  ׁשּבין החילּוק ּכללּות ּגם וזהּו עצם, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָּתדּׁשן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּפנים, ּבחינת - גֹו'24הּבית יראה ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבחינת  - הּגלּות לזמן ,אלקי הוי' ּפני ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹאת

ׁשּכתּוב 25אחֹור  ּכמֹו ,26 ֿ על ׁשּזהּו אחרי, לכּת ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ

לרצֹון  ּתענּוג ׁשּבין החילּוק מהּו27ּדר ּכן, ואם . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

היא  העבֹודה  ׁשאז הּגלּות ּבזמן העילּוי ְֲִִִֶֶַַָָָָָּגֹודל

ּדוקא. מסירתֿנפׁש ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ּדפנים ·) הענין ּבאּור ּתחילה להקּדים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָויׁש

הענין  ּגם יּובן ּומּזה האדם, ּבעבֹודת ְְֲִִֶַַַָָָָָָָואחֹור

ׁשּיׁש ּכּידּוע ּבּספירֹות, ׁשהּוא ּכפי ואחֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדפנים

ׁשהן  ספירֹות ויׁש ּפנים ּבבחינת ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָספירֹות

אחֹור  ּכתיב 28ּבבחינת ּדהּנה ּבזה, והענין ּכי 29. ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

ּכלּֿכ נֹוגע ׁשּלא והינּו ּפנים, ולא עֹורף אלי ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּפנּו

ּכׁשּנמצאים  ּגם להיֹות יכֹול אּלא הּמקֹום, ְְְִִִִֶֶַַָָָָריחּוק

 ֿ ואףֿעלּֿפי אלי, ׁשּפנּו ּובאֹופן מקֹום, ְְְִֵֵֶֶַַַָָּבקירּוב

הּפנים. היפ ׁשהּוא עֹורף, ׁשל ּבאֹופן זה הרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָכן

ל'ּכה', 'זה' ּבין החילּוק ּגם הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַֹועלּֿדרֿזה

(ּבספרי  ז"ל רּבֹותינּו הּנביאים 30ּכמאמר ּכל ( ְְְְֲִִִִֵַַַַַָ
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ב.23) נו, גיטין וראה ל. טו, כג.24)משלי לד, עטר"ת 25)תשא (סה"מ עטר"ת דפורים הדסה את אומן ויהי ד"ה ראה

ובכ"מ. שח). ד.26)ע' פד, זכור לפ' דרושים תו"א וראה ב. ב, ב.27)ירמי' יח, במדבר לקו"ת תו"א 28)ראה גם ראה

תקנה. ע' עטר"ת סה"מ א.29)שם. סח, יוהכ"פ דרושי לקו"ת וראה כז. ב, עה"פ.30)ירמי' בפרש"י הובא ב. ל, מטות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‡‰ ÌÓ‡ עצמה נפש מסירות של המעלה עצמו, זה ˆ¯CÈאת »¿»»»»ƒ

,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ LÙŒ˙¯ÈÒn ÔÈÚ ˙eÏÏk È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«»»
מכוח  נובעים נעלית מטרה למען נפשו את למסור האדם של והכוח ההחלטה

שבנפש  ÈÓÈtהרצון ÔÈÚ ‡e‰L ‚BÚ‰ ÔÈÚ BLÈ Ï·‡¬»∆¿ƒ¿«»∆∆ƒ¿»¿ƒƒ
,ÔBˆ¯‰ ÔÓ ÌÈÙlL התענוג עניין ∆ƒ¿ƒƒ»»

בנפש, ופנימי מאד עמוק דבר הוא הוא

של  המעלה כן ואם מהרצון, למעלה

לא  היא מהרצון הנובעת נפש מסירות

הוא  העונג שהרי המעלה תכלית

מהרצון  fÓ‰,למעלה ‰¯È˙ÈÂ לא ƒ≈»ƒ∆
מהרצון  היא נפש שמסירות בלבד זו

אלא  מהעונג »¿ÔÈÚL∆ƒשלמטה
CÙÈ‰ ‡e‰ LÙŒ˙¯ÈÒn¿ƒ«∆∆≈∆

,‚BÚ‰ אליו Ë¯Ù·eובסתירה »∆ƒ¿»
‰È‰L ÈÙk LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«∆∆¿ƒ∆»»

,Ê‡,אחשורוש Ï"pkבימי »««
,eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡L והיה ∆≈…»ƒ

והסתר  העלם של Ï‡¯NÈמצב È·e¿≈ƒ¿»≈
‰Úe˙a e„ÓÚ נפשית ÏLנטיה »¿ƒ¿»∆

‡ ËÈÓ) ıeÂÈkƒƒ«
ËÈ˜Ë˘ËÚÂÂ˜¯‡Ù ונטייה צמצום «∆«

לידי  הנפש כוחות את להביא לא

e‰fLגילוי  לצמצם ), הנטייה ∆∆
היא  הנפש כוחות את ∆≈‰CÙÈולהעלים

˙eËMt˙‰ ‡e‰ BÈÚL ‚BÚ‰»∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿
לידי  שלה הכוחות והבאת הנפש של

וגילוי, e˙kL·ביטוי BÓk23 ¿∆»
,ÌˆÚ ÔM„z ‰·BË ‰ÚeÓL¿»»¿«≈∆∆

התפשטות  גורמת טובה שבשורה הרי

משום  וזאת הכיווץ, היפך והתרחבות,

עונג גורמת טובה Ìbשבשורה e‰ÊÂ¿∆«
˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk ההבדלÔÈaL ¿»«ƒ∆≈

˙Èa‰ ÔÓÊ אלוקות האירה שאז – ¿«««ƒ
BÓkבעולם  ,ÌÈt ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿

·e˙kL24 לרגל העלייה לעניין ∆»
'ÈÂ‰ Èt ˙‡ 'B‚ ‰‡¯È≈»∆∆¿≈¬»»

,EÈ˜Ï‡"פני" ואומר מדייק והכתוב ¡…∆
פנים  בחינת על מדובר »¿ÔÓÊÏƒכי
¯BÁ‡ ˙ÈÁa - ˙eÏb‰25,,אחור בבחינת מאיר האלוקי האור שאז «»¿ƒ«»

שאינו  עליו שנאוי למישהו המשפיע (כאדם ומצומצם מועט באופן היינו

מאחור) לו משליך אלא בפניו e˙kL·מביט BÓk26,È¯Á‡ CzÎÏ ¿∆»∆¿≈«¬«
"אחור"וכאן  בבחינת "אחרי", ואומר מדייק בין e‰fLהכתוב ההבדל ∆∆

הוא  ו"אחור" ÔBˆ¯Ï"פנים" ‚eÚz ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ27 «∆∆«ƒ∆≈«¬¿»
"פנים" בחינת הנפש, לעצם יותר הקרוב ופנימי עמוק עניין הוא ש"תענוג"

"אחור" בבחינת לתענוג) (בהשוואה שהוא רצון e‰Óלעומת ,Ôk Ì‡Â .(¿ƒ≈«
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb∆»ƒƒ¿««»∆»»¬»ƒ¿∆∆

‡˜Âc LÙŒ˙¯ÈÒÓ מסירות והרי ¿ƒ«∆∆«¿»
שאיננה  הרצון בבחינת היא הנפש

העילוי.? תכלית

¯e‡a ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ (·¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
˙„B·Úa ¯BÁ‡Â ÌÈÙc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬«

Ì„‡‰'ה Ìbאת Ô·eÈ ‰fÓe , »»»ƒ∆»«
ÈÙk ¯BÁ‡Â ÌÈÙc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿ƒ

˙B¯ÈÙqa ‡e‰L,העליונות ∆«¿ƒ
B¯ÈÙÒ˙באלוקות, LiL Úe„ik«»«∆≈¿ƒ

LÈÂ ÌÈt ˙ÈÁ·a Ô‰L∆≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿≈
¯BÁ‡ ˙ÈÁ·a Ô‰L ˙B¯ÈÙÒ28 ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«»

הקדושה  שבצד בחסידות כמבואר

בחינת  וגם "פנים" בחינת גם יש עצמו

במענה  האמור מהפסוק כמובן "אחור"

– אלוקות לראות רבנו משה לבקשת

בפסוק  וכנרמז אחורי", את "וראית

ואחור", פנים כתובה עפה "מגילה

להלן. שיתבאר וכפי

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â29 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
הקדוש  אל ישראל בני של היחס לגבי

הוא  ÏÂ‡ברוך Û¯BÚ ÈÏ‡ et Èkƒ»≈«∆¿…
eÈ‰Â ,ÌÈt עולה זה מפסוק »ƒ¿«¿

˜eÁÈ¯ CkŒÏk Ú‚B ‡lL∆…≈«»»ƒ
,ÌB˜n‰ שני בין הקירבה שיחס «»

במידת  בהכרח תלוי לא גורמים

מבחינת  ביניהם והמרחק הקירוב

הוא  מקום בקירוב שהנמצא כך המקום

הוא  מקום בריחוק והנמצא קרוב ביחס

רחוק  Ìbביחס ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡l‡∆»»ƒ¿«
,ÌB˜Ó ·e¯È˜a ÌÈ‡ˆÓpLk¿∆ƒ¿»ƒ¿≈»

גדול  מרחק ביניהם ∆¿ÔÙB‡·eואין
ÈÏ‡ etL ונטייה פנייה יש ואפילו ∆»≈«

לשני, האחד ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒשל
‰Ê È¯‰ עצמה ÏLהפנייה ÔÙB‡a ¬≈∆¿∆∆

,Û¯BÚ'אחור' ‰ÌÈtבחינת CÙÈ‰ ‡e‰L,המקום קירוב למרות ולכן ∆∆≈∆«»ƒ
רחוק. היחס דבר של לאמיתו

˜eÏÈÁ‰ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂההבדל,'‰k'Ï '‰Ê' ÔÈa ¿«∆∆∆««ƒ≈∆¿…
È¯ÙÒa) Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók30e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ( ¿«¬««≈«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
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f"kyzח mixet

ׁשּנתנּבא  מׁשה עליהם נֹוסף ּב'ּכה', ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹנתנּבאּו

הּמאירה  אסּפקלריא ענין והּוא ְְְְְְְִִֶַַַַַָָּב'זה',

מאירה  ׁשאינּה ּבעבֹודה,31ואסּפקלריא וענינֹו . ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא  הּגיּלּוי אזי הּפנים, ּבחינת מאיר ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּכאׁשר

 ֿ א זה ואֹומר ּבאצּבע ֹו ׁשּמראה ּד'זה', ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָּבאֹופן

הּדבר 32לי  מהּות רֹואים ׁשאין אֹופן יׁש אבל , ֲִִֵֵֶֶַַָָָ

(ּכמבֹואר  כּו' ראיֹות לחּפׂש וצרי ְְְְְְִֵַַַָָָועצמּותֹו,

אֹור' רק 33ּב'תֹורה נקרא ולכן זה), על הּמׁשל ְְְִֵֶַַַָָָָָ

הינּו הּדמיֹון, ּכ"ף ּכמֹו 'זה'), (ולא 'ּכה' ְְְְְִֵֶַַָֹֹּבׁשם

ּדמּות  רק ׁשרֹואה ּכיון ּבוּדאּות, אצלֹו זה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּדהּנה  ּבּספירֹות, וענינֹו ׁשּספירת 34הּדבר. ידּוע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּנביאים  ׁשּכל וזהּו 'ּכה', ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹהּמלכּות

הּוא  הּנבּואה ענין ׁשּׁשרש ּכּידּוע ּב'ּכה', ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹנתנּבאּו

ׁשּמתלּבׁשת  ּכפי (ּדאצילּות) הּמלכּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַמּבחינת

מּזה) (ּולמּטה ּדבריאה והֹוד נצח ,35ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּנבּואתֹו ּב'זה', ׁשּנתנּבא מׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

זעירֿאנּפין. מּבחינת ְְְְִִִֵַַָָהיתה

ÌÓ‡'זהר ספירת 36ּב'ּתּקּוני ׁשּגם איתא »¿»ְְִִִֵֶַַַָֹ

ּוב'רעי  'ּכה', ּבׁשם נקראת א הּבינה ְְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבחינת 37מהימנא' הּוא ּד'ּכה' כ' ׁשהאֹות איתא ְְְְִִֵֶַָָָֹ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמבֹואר ואף ׁשּספירת 38ּכתר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
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ואילך.31) ד קיח, (בהוספות) מג"א א. לג, מקץ ב.32)תו"א טו, שם.33)בשלח המשך 34)מקץ ראה - לקמן בהבא

ואילך. פשמ"ח ח"ב (הובא 35)תער"ב פ"א היחודים שער שם). תער"ב בהמשך (הובא ב כג, לזח"ב מלך מקדש ראה

ג). נז, לר"ה דרושים הזהר)*.36)בלקו"ת בהקדמת (והוא ע"א דע"ג הת"ז בשם כתב והי"נ שמט: ר"פ שם תער"ב בהמשך

ב.37) רנח, ט.38)זח"ג ע' תרנ"ז סה"מ א'רפג. ע' מטות אוה"ת ראה

א. עג, - כח בתיקון הוא שי"ח מנטובה, בדפוס אבל א). (יד, הזהר בהקדמת הוא שלפנינו בדפוסים (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ‡e‰Â ,'‰Ê'a ‡a˙pL ‰LÓ Ì‰ÈÏÚ ÛÒB ,'‰k'a¿…»¬≈∆…∆∆ƒ¿«≈¿∆¿ƒ¿«

tÒ‡Â ‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜31. «¿«¿«¿»«¿ƒ»¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
דרשו  ה'" ציווה אשר הדבר זה המטות... ראשי אל משה "וידבר הכתוב על

לדבר  מתייחסים שבו לשון הוא ב"זה", נתנבא רבנו שמשה ז"ל חכמינו

את  ראה רבנו משה כי בבירור שנראה

(זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה מראה

האור, על מסתירה שאינה המאירה

שהתנבאו  הנביאים משאר בשונה

לשון  הוא ו"כה" ה'" אמר "כה בלשון

מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו

ב"אספקלריא" הנבואה את ראו הם כי

על  מסתירה אלא מאירה שאינה

בגמרא  שמסופר וכפי האור. בהירות

הנביא  ישעיה את הרג מנשה שהמלך

אמר  רבך "משה כלפיו: שטען לאחר

אמרת  ואת - וחי האדם יראני לא כי

רם  כיסא על יושב ה' את ואראה

על  עונה הגמרא ובהמשך ונישא".

לדברי  משה דברי בין לכאורה הסתירה

נסתכלו  הנביאים "כל ישעיה:

(ולכן  מאירה שאינה באספקלריא

משה  ממש), ה' את ראו לא בעצם

המאירה". באספקלריא נסתכל רבינו

BÈÚÂ בחינת "זה", בין ההבדל של ¿ƒ¿»
ואחור  עורף בחינת ל"כה" פנים

‰„B·Úa אחד כל של הרוחנית «¬»
È‡Ó¯ואחד, ¯L‡kL מלמעלה ∆«¬∆≈ƒ

אלוקי  ‡ÈÊגילוי ,ÌÈt‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»ƒ¬«
,'‰Ê'c ÔÙB‡a ‡e‰ ÈelÈb‰«ƒ¿∆¿∆

‰‡¯nLהאדם¯ÓB‡Â BÚaˆ‡a ∆«¿∆¿∆¿»¿≈
ÈÏŒ‡ ‰Ê32ÔÙB‡ LÈ Ï·‡ של , ∆≈ƒ¬»≈∆

מלמעלה אלוקית B˙eÓˆÚÂ,התגלות ¯·c‰ ˙e‰Ó ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡L כי ∆≈ƒ««»»¿«¿
מהותו של לא אך הדבר מציאות של התגלות רק NtÁÏיש CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈

'eÎ ˙BÈ‡¯הדבר מהות על לעמוד כדי והסברים (B·Ók‡¯הוכחות ¿»«¿»
'¯B‡ ‰¯B˙'a33מקץ Ê‰פרשת ÏÚ ÏLn‰ ועניין " לשונו: וזה ¿»«»»«∆

וכסוי  מסך שיש דהיינו [מראה] שפיג"ל הנקרא הוא מאירה שאינה אספקלריא

אב  הזכוכית, רק על האור ומכסה לגמרי מסתיר שהוא עב דבר אינו המסך ל

הנ"ל  באספקלריא בו כשרואין ואז הידוע. כסף צפוי היינו וקלוש, דק דבר

אין  אבל המראה] שמול הדמות של חוזרת [השתקפות חוזר' 'אור ממנו נמשך

אין  ולכן לזכוכית] מבעד [לראות ישר' ב'אור הזכוכית דרך לראות יכולים

[שאין  המאירה אספקלריא עלֿידי כמו ועצמותו הנראה הדבר מהות רואין

שאינה  אספקלריא עלֿידי נראה לבד דמות רק אם כי והסתר] ציפוי עליה

˜¯‡מאירה), ÔÎÏÂ'מאירה שאינה ב'אספקלריא ראו שהנביאים המראה ¿»≈ƒ¿»
ÔÈ‡L eÈ‰ ,ÔBÈÓc‰ Û"k BÓk ,('‰Ê' ‡ÏÂ) '‰k' ÌLa ˜«̄¿≈…¿…∆¿»«ƒ¿«¿∆≈

˙e‡cÂa BÏˆ‡ ‰Ê וכמו מוחלטת ∆∆¿¿«»
ובהירה, ברורה «≈ÔÂÈkבראייה

¯·c‰ ˙eÓc ˜¯ ‰‡B¯L ולא ∆∆«¿«»»
עצמו. הדבר את

BÈÚÂ"ו"כה "זה" בין ההבדל של ¿ƒ¿»
˙B¯ÈÙqa,העליונות‰p‰c34 «¿ƒ¿ƒ≈

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL Úe„È»«∆¿ƒ«««¿
עשר  מבין והתחתונה האחרונה

העליונות  ÌLaהספירות ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈
e‰ÊÂ ,'‰k' לכך הפנימי הטעם …¿∆

ÌÈ‡È·p‰ ÏkL רבנו משה מלבד ∆»«¿ƒƒ
˘¯ML Úe„ik ,'‰k'a e‡a˙ƒ¿«¿¿…«»«∆…∆
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ‰‡e·p‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ¿ƒ«
ÈÙk (˙eÏÈˆ‡c) ˙eÎÏn‰««¿«¬ƒ¿ƒ
Áˆ ˙ÈÁ·a ˙LaÏ˙nL∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ«≈«
‰hÓÏe) ‰‡È¯·c „B‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»

(‰fÓ35, לדרגות יורד שהאור ולאחר ƒ∆
לעצם  ביחס ומצומצם מועט הוא אלו

וה'דמות' המציאות רק ולכן מהותו

נראית  LÓ‰שלו ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈…∆
,'‰Ê'a ‡a˙pL של גילוי וראה ∆ƒ¿«≈¿∆

האלוקי האור «¿∆B˙‡e·pLמהות
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המידות  בחינת היא קטנות פנים

שבעולם  וכו') גבורה (חסד, העליונות

המלכות  מבחינת שלמעלה האצילות

לאריך  ביחס כי אנפין" "זעיר (ונקראת

מעשר שלמעלה במידות אנפין" יש שבספירות, למוחין וביחס הספירות

המלכות, ספירות של המצומצמת להארה ביחס זאת, ועם  מועטת, התגלות

היא  במלכות וההארה המהות, של הארה היא אנפין" "זעיר במידות ההארה

בלבד). והדמות המציאות של הארה

'¯‰Ê Èewz'a ÌÓ‡36‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÌbL ‡˙È‡ לא שלמעלה »¿»¿ƒ≈…«ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»
מהמידות, גם אלא מהמלכות ÈÚ¯'·e‡רק ,'‰k' ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈…¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó37 שבזוהר‡˙È‡ מובא˙ÈÁa ‡e‰ '‰k'c 'Î ˙B‡‰L ¿≈¿»ƒ»∆»¿…¿ƒ«
¯˙k כפי מהם, חלק היא שהבינה שבספירות המוחין מבחינת גם שלמעלה ∆∆

והמוח. הראש מעל הוא גשמי ‡Á¯שכתר ÌB˜Óa ¯‡B·nL Û‡Â38 ¿«∆¿»¿»«≈
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החכמה  ספירת לגּבי 'ּכה' ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּבינה

ּכתר, לבחינת ּבנֹוגע וכן הימּנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

לגּבי  'ּכה' ּבׁשם נקראת הּכתר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹׁשחיצֹונּיּות

חיצֹונּיּות  ּבין החילּוק (והרי הּכתר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַּפנימּיּות

ׁשּנקראת  הּכתר לפנימּיּות 'ּכה', ׁשּנקראת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹהּכתר

לתענּוג), רצֹון ּבין החילּוק עלּֿדר הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָ'זה',

ּכתר) (וכן הּבינה ספירת נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום

'זה', ּבׁשם נקרא זעירֿאנּפין ואילּו 'ּכה', ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹּבׁשם

אף  'ּכה', מּבחינת למעלה הּוא 'זה' ְְְְִִִֶֶַַַַָֹׁשּבחינת

למעלה  היא הּבינה ׁשּספירת הּוא וּדאי ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּדבר

אנּפין'. ְְִִֵַמ'זעיר

אנּפין'‚) 'זעיר ׁשּבחינת הּביאּור ּבהקּדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָויּובן

הּגילּוי  ענין על ׁשּמֹורה 'זה', ּבׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַנקראת

עיקר  הּנה הּספירֹות, עׂשר ׁשּמּכל לפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ(ּכּנ"ל),

ּדוקא  אנּפין' 'זעיר עלֿידי הּוא וכּידּוע 39הּגילּוי . ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

האיןֿסֹוף  עֹולמֹות סֹוף הּוא אנּפין' ,40ּׁש'זעיר ְְִֵֵֶַָָ

 ֿ האין ׁשּבעֹולמֹות הענינים ׁשּכל הּדבר, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּופירּוׁש

עלֿידֹו, ּומתּגּלים אנּפין' ּב'זעיר נמצאים ְְְְִִִִִִֵַַַָָסֹוף

הּגילּוי. ענין 'זה', ּבחינת הּוא ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָלפי

ÔÈÚ‰Âּברצֹונֹו עלה ּכאׁשר ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶַָָָ

הרי  הּכתר, ּבחינת ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַלהאציל,

על  ואדרּבה, לגילּוי, ּכלל ׁשּי זה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָּבוּדאי

נאמר  מּזה,41זה ויתירה סתרֹו, חֹוׁש יׁשת ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשל  ענין  ׁשּׁשּי (ּכפי ׁשּלֹו ההארה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפילּו
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ואילך.39) פשנ"ג שם תער"ב המשך ב.40)ראה פא, תרומה תו"א יב.41)ראה יח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסידות  Èa‚Ïבתורת '‰k' ÌLa ˙‡¯˜ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈¿≈…¿«≈

,‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ הנקודה שהיא לחכמה ביחס כי ¿ƒ««»¿»∆¿«¿»≈∆»
התגלות  מסויים) (במובן היא בבינה לפרטים הירידה העניין, עצם מאיר שבה

"כה" בחינת היא ובינה "זה" בחינת היא חכמה זה ומצד מצומצמת, יותר

¯˙k ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ÔÎÂ עצמה ¿≈¿≈«ƒ¿ƒ«∆∆
למעלה  אכן היא כללי שבאופן

"כה", בחינת הם שבכללות מהספירות

הבחינות  של פרטנית בחלוקה אבל

עניין  את גם יש עצמו, בכתר השונות

שלמעלה  לדרגות שביחס (דרגה "כה"

מהות  התגלות את בה אין ממנה

עצמה) eiBˆÈÁL∆ƒƒ˙האלוקות
¯˙k‰ שבו נמוכה היותר הדרגה «∆∆

Èa‚Ï '‰k' ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈…¿«≈
¯˙k‰ ˙eiÓÈt היותר הדרגה ¿ƒƒ«∆∆

שבו  ועמוקה ≈¬»(È¯‰Âפנימית
˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙eiBˆÈÁ ÔÈa «ƒ≈ƒƒ

,'‰k' ˙‡¯˜pL ¯˙k‰«∆∆∆ƒ¿≈…
˙‡¯˜pL ¯˙k‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«∆∆∆ƒ¿≈
˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,'‰Ê'∆«∆∆«ƒ

Bˆ¯ ÔÈa‚eÚ˙Ï Ô לעיל כמובא ≈»¿«¬
ונעלה  גדול כוח הוא הרצון שאמנם

אבל  נפש, המסירות לענין המקור והוא

ויותר  פנימי יותר הוא התענוג ענין

בנפש), למרות ÌB˜ÓŒÏkÓעמוק ƒ»»
יש  הבינה מספירת נעלות בדרגות שגם

"כה" ÈÙÒ¯˙בחינת ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ«
¯˙k ÔÎÂ) ‰Èa‰ בדרגות «ƒ»¿≈∆∆
כאמור  שבו, ÌLaמסויימות (¿≈

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ eÏÈ‡Â ,'‰k'…¿ƒ¿≈«¿ƒ
שהיא  מהבינה שלמטה המידות

מהמידות  הנעלים המוחין מבחינת

˙ÈÁaL ,'‰Ê' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈∆∆¿ƒ«
'‰Ê'הדבר מהות ‰e‡הארת ∆

'‰k' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ,יחסית מצומצמת הארה cL·¯שהיא Û‡ ¿«¿»ƒ¿ƒ«…«∆»»
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL ‡e‰ È‡cÂ המוחין ÏÚÓÏ‰שבבחינת ‡È‰ ««∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó כפי סתירה, זו אין דבר של ולאמיתו המידות, בחינת ƒ¿≈«¿ƒ
להלן. שיתבאר

¯e‡Èa‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ לכך ‚) הפנימי 'ÈÚÊ¯בטעם ˙ÈÁaL ¿»¿∆¿≈«≈∆¿ƒ«¿≈
'ÔÈt‡ המידות˙‡¯˜ לספירת ביחס 'Ê‰',המלכות לפחות ÌLa «¿ƒƒ¿≈¿≈∆

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL הדבר ועצם מהות ÈÙÏשל ,(Ï"pk) ∆∆«ƒ¿««ƒ««¿ƒ
,˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏknL מידות למוחין, ÈÚ˜¯ומלכות הנחלקות ‰p‰ ∆ƒ»∆∆«¿ƒƒ≈ƒ«

כללות ‰ÈeÏÈbפעולת באמצעות ומתגלה המאיר האלוקי האור כללות של «ƒ
ספירות  Âc˜‡העשר 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' È„ÈŒÏÚ ‡e‰39Úe„iÎÂ . «¿≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«»«

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'M האצילות בעולם מאירות שהן כפי ÛBÒהמידות ‡e‰ ∆¿≈«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ40, האלוקי שהאור אנפין',ולאחר מ'זעיר יורד »»≈

המלכות, לספירת דאצילות, המידות

ֿ כדי  בריאהֿיצירה לעולמות להאיר

הוא  האצילות מעולם שלמטה עשיה

בלי  מאור והופך והעלם צמצום עובר

האיןֿסוף  בעולמות שמאיר כפי גבול

בעולמות  שמאיר כפי מוגבל לאור

לנבראים  מקום נתינת יש שבהם

וההעלם מוגבלים  הצמצום לאחר ורק

לבוא  יכולים העליונים האורות הזה

גילוי  ‰c·¯,לידי Le¯ÈÙe ,≈«»»
האמור  של הפנימית המשמעות

המאירות  המידות אנפין", ש"זעיר

של  האחרונה הדרגה הוא באצילות,

היא  האיןֿסוף «∆ÏkLעולמות
ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿»»≈

ÛBÒ,ביותר הנעלים העניינים כולל

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
BÈÚL ÈÙÏ ,B„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Óeƒ¿«ƒ«»¿ƒ∆ƒ¿»
ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ,'‰Ê' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ
האמצעי  הם המידות שבאדם כשם

הזולת, אל ומשפיע מתגלה הוא שבו

הן, העליונות שהמידות ומאחר

כל  מתגלות שדרכו האמצעי כביכול,

ובלי  סוף אין בבחינת שהן הדרגות

הוא  ידן ועל שדרכן הגילוי הרי גבול,

שהולך  כפי סוף", "אין בבחינת

ומבאר.

¯L‡k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏÚ הוא ברוך הקדוש של »»ƒ¿

ÏÈˆ‡‰Ï מאורו ולגלות להפריש ¿«¬ƒ
מוגבלים, לנבראים מקום נתינת ולאפשר הבליֿגבול ÈÁa˙הגדול e‰fL∆∆¿ƒ«

¯˙k‰,"לנאצלים (ראשון) "ראש Ê‰הנחשב ÔÈ‡L È‡cÂa È¯‰ עצם «∆∆¬≈¿««∆≈∆
להאציל  הרצון a¯„‡Â‰,התעוררות ,ÈeÏÈ‚Ï ÏÏk CiL בלבד זו לא «»¿»¿ƒ¿«¿«»

אלא  "גילוי" נחשבת אינה הזו הראשונית Ó‡¯שההתעוררות ‰Ê ÏÚ41 «∆∆¡«
,B¯˙Ò CLBÁ ˙LÈ מגילוי למעלה נותר עצמו הוא ברוך שהקדוש היינו »∆∆ƒ¿

אותו  לראות אפשר ואי בחושך המצוי דבר fÓ‰,כמשל ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
BlL ‰¯‡‰‰ eÏÈÙ‡L ההתפשטות אלא ממש עצמו הוא שאיננה ∆¬ƒ«∆»»∆

שלו  כמה (ÈÙkוההתגלות ‰‡¯‰עד ÏL ÔÈÚ CiML והתגלות ¿ƒ∆«»ƒ¿»∆∆»»
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ט f"kyz mixet

ׁשּנתנּבא  מׁשה עליהם נֹוסף ּב'ּכה', ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹנתנּבאּו

הּמאירה  אסּפקלריא ענין והּוא ְְְְְְְִִֶַַַַַָָּב'זה',

מאירה  ׁשאינּה ּבעבֹודה,31ואסּפקלריא וענינֹו . ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא  הּגיּלּוי אזי הּפנים, ּבחינת מאיר ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּכאׁשר

 ֿ א זה ואֹומר ּבאצּבע ֹו ׁשּמראה ּד'זה', ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָּבאֹופן

הּדבר 32לי  מהּות רֹואים ׁשאין אֹופן יׁש אבל , ֲִִֵֵֶֶַַָָָ

(ּכמבֹואר  כּו' ראיֹות לחּפׂש וצרי ְְְְְְִֵַַַָָָועצמּותֹו,

אֹור' רק 33ּב'תֹורה נקרא ולכן זה), על הּמׁשל ְְְִֵֶַַַָָָָָ

הינּו הּדמיֹון, ּכ"ף ּכמֹו 'זה'), (ולא 'ּכה' ְְְְְִֵֶַַָֹֹּבׁשם

ּדמּות  רק ׁשרֹואה ּכיון ּבוּדאּות, אצלֹו זה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּדהּנה  ּבּספירֹות, וענינֹו ׁשּספירת 34הּדבר. ידּוע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּנביאים  ׁשּכל וזהּו 'ּכה', ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹהּמלכּות

הּוא  הּנבּואה ענין ׁשּׁשרש ּכּידּוע ּב'ּכה', ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹנתנּבאּו

ׁשּמתלּבׁשת  ּכפי (ּדאצילּות) הּמלכּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַמּבחינת

מּזה) (ּולמּטה ּדבריאה והֹוד נצח ,35ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּנבּואתֹו ּב'זה', ׁשּנתנּבא מׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

זעירֿאנּפין. מּבחינת ְְְְִִִֵַַָָהיתה

ÌÓ‡'זהר ספירת 36ּב'ּתּקּוני ׁשּגם איתא »¿»ְְִִִֵֶַַַָֹ

ּוב'רעי  'ּכה', ּבׁשם נקראת א הּבינה ְְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבחינת 37מהימנא' הּוא ּד'ּכה' כ' ׁשהאֹות איתא ְְְְִִֵֶַָָָֹ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמבֹואר ואף ׁשּספירת 38ּכתר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
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ואילך.31) ד קיח, (בהוספות) מג"א א. לג, מקץ ב.32)תו"א טו, שם.33)בשלח המשך 34)מקץ ראה - לקמן בהבא

ואילך. פשמ"ח ח"ב (הובא 35)תער"ב פ"א היחודים שער שם). תער"ב בהמשך (הובא ב כג, לזח"ב מלך מקדש ראה

ג). נז, לר"ה דרושים הזהר)*.36)בלקו"ת בהקדמת (והוא ע"א דע"ג הת"ז בשם כתב והי"נ שמט: ר"פ שם תער"ב בהמשך

ב.37) רנח, ט.38)זח"ג ע' תרנ"ז סה"מ א'רפג. ע' מטות אוה"ת ראה

א. עג, - כח בתיקון הוא שי"ח מנטובה, בדפוס אבל א). (יד, הזהר בהקדמת הוא שלפנינו בדפוסים (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ‡e‰Â ,'‰Ê'a ‡a˙pL ‰LÓ Ì‰ÈÏÚ ÛÒB ,'‰k'a¿…»¬≈∆…∆∆ƒ¿«≈¿∆¿ƒ¿«

tÒ‡Â ‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜31. «¿«¿«¿»«¿ƒ»¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
דרשו  ה'" ציווה אשר הדבר זה המטות... ראשי אל משה "וידבר הכתוב על

לדבר  מתייחסים שבו לשון הוא ב"זה", נתנבא רבנו שמשה ז"ל חכמינו

את  ראה רבנו משה כי בבירור שנראה

(זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה מראה

האור, על מסתירה שאינה המאירה

שהתנבאו  הנביאים משאר בשונה

לשון  הוא ו"כה" ה'" אמר "כה בלשון

מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו

ב"אספקלריא" הנבואה את ראו הם כי

על  מסתירה אלא מאירה שאינה

בגמרא  שמסופר וכפי האור. בהירות

הנביא  ישעיה את הרג מנשה שהמלך

אמר  רבך "משה כלפיו: שטען לאחר

אמרת  ואת - וחי האדם יראני לא כי

רם  כיסא על יושב ה' את ואראה

על  עונה הגמרא ובהמשך ונישא".

לדברי  משה דברי בין לכאורה הסתירה

נסתכלו  הנביאים "כל ישעיה:

(ולכן  מאירה שאינה באספקלריא

משה  ממש), ה' את ראו לא בעצם

המאירה". באספקלריא נסתכל רבינו

BÈÚÂ בחינת "זה", בין ההבדל של ¿ƒ¿»
ואחור  עורף בחינת ל"כה" פנים

‰„B·Úa אחד כל של הרוחנית «¬»
È‡Ó¯ואחד, ¯L‡kL מלמעלה ∆«¬∆≈ƒ

אלוקי  ‡ÈÊגילוי ,ÌÈt‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»ƒ¬«
,'‰Ê'c ÔÙB‡a ‡e‰ ÈelÈb‰«ƒ¿∆¿∆

‰‡¯nLהאדם¯ÓB‡Â BÚaˆ‡a ∆«¿∆¿∆¿»¿≈
ÈÏŒ‡ ‰Ê32ÔÙB‡ LÈ Ï·‡ של , ∆≈ƒ¬»≈∆

מלמעלה אלוקית B˙eÓˆÚÂ,התגלות ¯·c‰ ˙e‰Ó ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡L כי ∆≈ƒ««»»¿«¿
מהותו של לא אך הדבר מציאות של התגלות רק NtÁÏיש CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈

'eÎ ˙BÈ‡¯הדבר מהות על לעמוד כדי והסברים (B·Ók‡¯הוכחות ¿»«¿»
'¯B‡ ‰¯B˙'a33מקץ Ê‰פרשת ÏÚ ÏLn‰ ועניין " לשונו: וזה ¿»«»»«∆

וכסוי  מסך שיש דהיינו [מראה] שפיג"ל הנקרא הוא מאירה שאינה אספקלריא

אב  הזכוכית, רק על האור ומכסה לגמרי מסתיר שהוא עב דבר אינו המסך ל

הנ"ל  באספקלריא בו כשרואין ואז הידוע. כסף צפוי היינו וקלוש, דק דבר

אין  אבל המראה] שמול הדמות של חוזרת [השתקפות חוזר' 'אור ממנו נמשך

אין  ולכן לזכוכית] מבעד [לראות ישר' ב'אור הזכוכית דרך לראות יכולים

[שאין  המאירה אספקלריא עלֿידי כמו ועצמותו הנראה הדבר מהות רואין

שאינה  אספקלריא עלֿידי נראה לבד דמות רק אם כי והסתר] ציפוי עליה

˜¯‡מאירה), ÔÎÏÂ'מאירה שאינה ב'אספקלריא ראו שהנביאים המראה ¿»≈ƒ¿»
ÔÈ‡L eÈ‰ ,ÔBÈÓc‰ Û"k BÓk ,('‰Ê' ‡ÏÂ) '‰k' ÌLa ˜«̄¿≈…¿…∆¿»«ƒ¿«¿∆≈

˙e‡cÂa BÏˆ‡ ‰Ê וכמו מוחלטת ∆∆¿¿«»
ובהירה, ברורה «≈ÔÂÈkבראייה

¯·c‰ ˙eÓc ˜¯ ‰‡B¯L ולא ∆∆«¿«»»
עצמו. הדבר את

BÈÚÂ"ו"כה "זה" בין ההבדל של ¿ƒ¿»
˙B¯ÈÙqa,העליונות‰p‰c34 «¿ƒ¿ƒ≈

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL Úe„È»«∆¿ƒ«««¿
עשר  מבין והתחתונה האחרונה

העליונות  ÌLaהספירות ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈
e‰ÊÂ ,'‰k' לכך הפנימי הטעם …¿∆

ÌÈ‡È·p‰ ÏkL רבנו משה מלבד ∆»«¿ƒƒ
˘¯ML Úe„ik ,'‰k'a e‡a˙ƒ¿«¿¿…«»«∆…∆
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ‰‡e·p‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ¿ƒ«
ÈÙk (˙eÏÈˆ‡c) ˙eÎÏn‰««¿«¬ƒ¿ƒ
Áˆ ˙ÈÁ·a ˙LaÏ˙nL∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ«≈«
‰hÓÏe) ‰‡È¯·c „B‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»

(‰fÓ35, לדרגות יורד שהאור ולאחר ƒ∆
לעצם  ביחס ומצומצם מועט הוא אלו

וה'דמות' המציאות רק ולכן מהותו

נראית  LÓ‰שלו ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈…∆
,'‰Ê'a ‡a˙pL של גילוי וראה ∆ƒ¿«≈¿∆

האלוקי האור «¿∆B˙‡e·pLמהות
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המידות  בחינת היא קטנות פנים

שבעולם  וכו') גבורה (חסד, העליונות

המלכות  מבחינת שלמעלה האצילות

לאריך  ביחס כי אנפין" "זעיר (ונקראת

מעשר שלמעלה במידות אנפין" יש שבספירות, למוחין וביחס הספירות

המלכות, ספירות של המצומצמת להארה ביחס זאת, ועם  מועטת, התגלות

היא  במלכות וההארה המהות, של הארה היא אנפין" "זעיר במידות ההארה

בלבד). והדמות המציאות של הארה

'¯‰Ê Èewz'a ÌÓ‡36‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÌbL ‡˙È‡ לא שלמעלה »¿»¿ƒ≈…«ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»
מהמידות, גם אלא מהמלכות ÈÚ¯'·e‡רק ,'‰k' ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈…¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó37 שבזוהר‡˙È‡ מובא˙ÈÁa ‡e‰ '‰k'c 'Î ˙B‡‰L ¿≈¿»ƒ»∆»¿…¿ƒ«
¯˙k כפי מהם, חלק היא שהבינה שבספירות המוחין מבחינת גם שלמעלה ∆∆

והמוח. הראש מעל הוא גשמי ‡Á¯שכתר ÌB˜Óa ¯‡B·nL Û‡Â38 ¿«∆¿»¿»«≈
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

החכמה  ספירת לגּבי 'ּכה' ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּבינה

ּכתר, לבחינת ּבנֹוגע וכן הימּנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

לגּבי  'ּכה' ּבׁשם נקראת הּכתר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹׁשחיצֹונּיּות

חיצֹונּיּות  ּבין החילּוק (והרי הּכתר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַּפנימּיּות

ׁשּנקראת  הּכתר לפנימּיּות 'ּכה', ׁשּנקראת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹהּכתר

לתענּוג), רצֹון ּבין החילּוק עלּֿדר הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָ'זה',

ּכתר) (וכן הּבינה ספירת נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום

'זה', ּבׁשם נקרא זעירֿאנּפין ואילּו 'ּכה', ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹּבׁשם

אף  'ּכה', מּבחינת למעלה הּוא 'זה' ְְְְִִִֶֶַַַַָֹׁשּבחינת

למעלה  היא הּבינה ׁשּספירת הּוא וּדאי ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּדבר

אנּפין'. ְְִִֵַמ'זעיר

אנּפין'‚) 'זעיר ׁשּבחינת הּביאּור ּבהקּדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָויּובן

הּגילּוי  ענין על ׁשּמֹורה 'זה', ּבׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַנקראת

עיקר  הּנה הּספירֹות, עׂשר ׁשּמּכל לפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ(ּכּנ"ל),

ּדוקא  אנּפין' 'זעיר עלֿידי הּוא וכּידּוע 39הּגילּוי . ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

האיןֿסֹוף  עֹולמֹות סֹוף הּוא אנּפין' ,40ּׁש'זעיר ְְִֵֵֶַָָ

 ֿ האין ׁשּבעֹולמֹות הענינים ׁשּכל הּדבר, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּופירּוׁש

עלֿידֹו, ּומתּגּלים אנּפין' ּב'זעיר נמצאים ְְְְִִִִִִֵַַַָָסֹוף

הּגילּוי. ענין 'זה', ּבחינת הּוא ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָלפי

ÔÈÚ‰Âּברצֹונֹו עלה ּכאׁשר ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶַָָָ

הרי  הּכתר, ּבחינת ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַלהאציל,

על  ואדרּבה, לגילּוי, ּכלל ׁשּי זה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָּבוּדאי

נאמר  מּזה,41זה ויתירה סתרֹו, חֹוׁש יׁשת ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשל  ענין  ׁשּׁשּי (ּכפי ׁשּלֹו ההארה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפילּו
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ואילך.39) פשנ"ג שם תער"ב המשך ב.40)ראה פא, תרומה תו"א יב.41)ראה יח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסידות  Èa‚Ïבתורת '‰k' ÌLa ˙‡¯˜ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈¿≈…¿«≈

,‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ הנקודה שהיא לחכמה ביחס כי ¿ƒ««»¿»∆¿«¿»≈∆»
התגלות  מסויים) (במובן היא בבינה לפרטים הירידה העניין, עצם מאיר שבה

"כה" בחינת היא ובינה "זה" בחינת היא חכמה זה ומצד מצומצמת, יותר

¯˙k ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ÔÎÂ עצמה ¿≈¿≈«ƒ¿ƒ«∆∆
למעלה  אכן היא כללי שבאופן

"כה", בחינת הם שבכללות מהספירות

הבחינות  של פרטנית בחלוקה אבל

עניין  את גם יש עצמו, בכתר השונות

שלמעלה  לדרגות שביחס (דרגה "כה"

מהות  התגלות את בה אין ממנה

עצמה) eiBˆÈÁL∆ƒƒ˙האלוקות
¯˙k‰ שבו נמוכה היותר הדרגה «∆∆

Èa‚Ï '‰k' ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈…¿«≈
¯˙k‰ ˙eiÓÈt היותר הדרגה ¿ƒƒ«∆∆

שבו  ועמוקה ≈¬»(È¯‰Âפנימית
˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙eiBˆÈÁ ÔÈa «ƒ≈ƒƒ

,'‰k' ˙‡¯˜pL ¯˙k‰«∆∆∆ƒ¿≈…
˙‡¯˜pL ¯˙k‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«∆∆∆ƒ¿≈
˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,'‰Ê'∆«∆∆«ƒ

Bˆ¯ ÔÈa‚eÚ˙Ï Ô לעיל כמובא ≈»¿«¬
ונעלה  גדול כוח הוא הרצון שאמנם

אבל  נפש, המסירות לענין המקור והוא

ויותר  פנימי יותר הוא התענוג ענין

בנפש), למרות ÌB˜ÓŒÏkÓעמוק ƒ»»
יש  הבינה מספירת נעלות בדרגות שגם

"כה" ÈÙÒ¯˙בחינת ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ«
¯˙k ÔÎÂ) ‰Èa‰ בדרגות «ƒ»¿≈∆∆
כאמור  שבו, ÌLaמסויימות (¿≈

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ eÏÈ‡Â ,'‰k'…¿ƒ¿≈«¿ƒ
שהיא  מהבינה שלמטה המידות

מהמידות  הנעלים המוחין מבחינת

˙ÈÁaL ,'‰Ê' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈∆∆¿ƒ«
'‰Ê'הדבר מהות ‰e‡הארת ∆

'‰k' ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ,יחסית מצומצמת הארה cL·¯שהיא Û‡ ¿«¿»ƒ¿ƒ«…«∆»»
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL ‡e‰ È‡cÂ המוחין ÏÚÓÏ‰שבבחינת ‡È‰ ««∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó כפי סתירה, זו אין דבר של ולאמיתו המידות, בחינת ƒ¿≈«¿ƒ
להלן. שיתבאר

¯e‡Èa‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ לכך ‚) הפנימי 'ÈÚÊ¯בטעם ˙ÈÁaL ¿»¿∆¿≈«≈∆¿ƒ«¿≈
'ÔÈt‡ המידות˙‡¯˜ לספירת ביחס 'Ê‰',המלכות לפחות ÌLa «¿ƒƒ¿≈¿≈∆

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL הדבר ועצם מהות ÈÙÏשל ,(Ï"pk) ∆∆«ƒ¿««ƒ««¿ƒ
,˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏknL מידות למוחין, ÈÚ˜¯ומלכות הנחלקות ‰p‰ ∆ƒ»∆∆«¿ƒƒ≈ƒ«

כללות ‰ÈeÏÈbפעולת באמצעות ומתגלה המאיר האלוקי האור כללות של «ƒ
ספירות  Âc˜‡העשר 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' È„ÈŒÏÚ ‡e‰39Úe„iÎÂ . «¿≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«»«

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'M האצילות בעולם מאירות שהן כפי ÛBÒהמידות ‡e‰ ∆¿≈«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ40, האלוקי שהאור אנפין',ולאחר מ'זעיר יורד »»≈

המלכות, לספירת דאצילות, המידות

ֿ כדי  בריאהֿיצירה לעולמות להאיר

הוא  האצילות מעולם שלמטה עשיה

בלי  מאור והופך והעלם צמצום עובר

האיןֿסוף  בעולמות שמאיר כפי גבול

בעולמות  שמאיר כפי מוגבל לאור

לנבראים  מקום נתינת יש שבהם

וההעלם מוגבלים  הצמצום לאחר ורק

לבוא  יכולים העליונים האורות הזה

גילוי  ‰c·¯,לידי Le¯ÈÙe ,≈«»»
האמור  של הפנימית המשמעות

המאירות  המידות אנפין", ש"זעיר

של  האחרונה הדרגה הוא באצילות,

היא  האיןֿסוף «∆ÏkLעולמות
ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿»»≈

ÛBÒ,ביותר הנעלים העניינים כולל

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
BÈÚL ÈÙÏ ,B„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Óeƒ¿«ƒ«»¿ƒ∆ƒ¿»
ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ,'‰Ê' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ
האמצעי  הם המידות שבאדם כשם

הזולת, אל ומשפיע מתגלה הוא שבו

הן, העליונות שהמידות ומאחר

כל  מתגלות שדרכו האמצעי כביכול,

ובלי  סוף אין בבחינת שהן הדרגות

הוא  ידן ועל שדרכן הגילוי הרי גבול,

שהולך  כפי סוף", "אין בבחינת

ומבאר.

¯L‡k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏÚ הוא ברוך הקדוש של »»ƒ¿

ÏÈˆ‡‰Ï מאורו ולגלות להפריש ¿«¬ƒ
מוגבלים, לנבראים מקום נתינת ולאפשר הבליֿגבול ÈÁa˙הגדול e‰fL∆∆¿ƒ«

¯˙k‰,"לנאצלים (ראשון) "ראש Ê‰הנחשב ÔÈ‡L È‡cÂa È¯‰ עצם «∆∆¬≈¿««∆≈∆
להאציל  הרצון a¯„‡Â‰,התעוררות ,ÈeÏÈ‚Ï ÏÏk CiL בלבד זו לא «»¿»¿ƒ¿«¿«»

אלא  "גילוי" נחשבת אינה הזו הראשונית Ó‡¯שההתעוררות ‰Ê ÏÚ41 «∆∆¡«
,B¯˙Ò CLBÁ ˙LÈ מגילוי למעלה נותר עצמו הוא ברוך שהקדוש היינו »∆∆ƒ¿

אותו  לראות אפשר ואי בחושך המצוי דבר fÓ‰,כמשל ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
BlL ‰¯‡‰‰ eÏÈÙ‡L ההתפשטות אלא ממש עצמו הוא שאיננה ∆¬ƒ«∆»»∆

שלו  כמה (ÈÙkוההתגלות ‰‡¯‰עד ÏL ÔÈÚ CiML והתגלות ¿ƒ∆«»ƒ¿»∆∆»»
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f"kyzי mixet

זֹו ּבבחינה וכּידּוע 42הארה ּגילּוי, ּבגדר אינּה ( ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

קדֹוׁש וׁשמ קדֹוׁש אּתה חילּוק 43ּבענין ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשהּקדּוׁשה  ּדאּתה, לקדּוׁשה ּדׁשמ הּקדּוׁשה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָּבין

נאמר  עליה ,ׁשהּוא 44ּדׁשמ לבּדֹו, ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָ

אףֿעלּֿפיֿכן  אבל והבּדלה, קדּוׁשה ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

וׁשמים, ארץ על ׁשמֹו) ׁשל והארתֹו (זיוֹו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָהֹודֹו

ּבארץ  ּגילּוי ּבבחינת ּבאה הּׁשם ׁשהארת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהינּו

היא  ּדא ּתה, הּקד ּוׁשה ֿ ּכן מהּֿׁשאין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָוׁשמים.

קדֹוׁש ּבּה נאמר (ׁשּלכן יֹותר נעלית ְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָקדּוׁשה

ׁשּגם  קדֹוׁש), וׁשמ אּתה נאמר ולא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבפניֿעצמֹו,

קדּוׁשה, ׁשל ּבאֹופן הּוא אּתה ׁשל וזיוֹו ְְְִֶֶֶַָָהֹודֹו

ּבחינת  זה הרי ּובכללּות ּגילּוי. ּבגדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשאינֹו

עּתיק  ּבׁשם ּׁשּנקרא מה הּדּיּוק וכּידּוע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָעּתיק,

ּתחּתֹונֹות  ז' ׁשהם יֹומין, ּבחינת ׁשאפילּו ְְֲִִִִֵֶֶַַיֹומין,

ּבאֹופן  הם הרי ,'ּב'ארי ׁשּמתלּבׁשים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַּד'עּתיק'

האחדֿעׂשר  ּבחינה וזֹוהי והבּדלה. העּתקה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשל

הּכלל  יׁשנֹו ׁשּבקדּוׁשה אף ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבקדּוׁשה.

אחדֿעׂשר  ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ֿ 45ּדעׂשר מּכל , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

 ֿ ּדאחד הענין את ׁשּׁשֹוללים ּגּופא מּזה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָמקֹום

 ֿ ּדאחד הענין יׁשנֹו ּבקדּוׁשה ׁשּגם מּוכח ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָעׂשר,

זה  הרי ּובכללּות ּבאצילּות. זה ׁשאין אּלא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעׂשר,

עּתיק  ׁשאינֹו46ּבחינת עּתיק ּבחינת לא אבל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹ

לׁשלֹול  אפילּו ׁשּי לא (ׁשּבֹו 'ּב'ארי ְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹמתלּבׁש

יֹומין, עּתיק ּבחינת אּלא אחרֿעׂשר'), ְְִִִֶַַַַָָָֹ'ולא
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העצם".42) מן המתגלה הארה רק ולא עצמית "הארה שהיא שם, תער"ב המשך ובכ"מ.43)ראה א. א, ויקרא לקו"ת ראה

יג.44) קמח, מ"ד.45)תהלים פ"א יצירה תקפז.46)ספר ע' עטר"ת סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÈÁ·a42 בלבד רצון התעוררות רק הם והנבראים הנאצלים כל )שבה ƒ¿ƒ»

היא  גם דבר של ÈeÏÈbלאמיתו ¯„‚a dÈ‡,נעלמת ונשארת ממש ≈»¿∆∆ƒ
Úe„iÎÂ החסידות ˜„LBבתורת EÓLÂ LB„˜ ‰z‡ ÔÈÚa43, שלא ¿«»«¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»

קדוש" ו"שמך קדוש" "אתה אלא אחד בביטוי קדוש" ושמך "אתה נאמר

להורות  שונים, ביטויים ≈∆LiLבשני
˜eÏÈÁ הבדל‰Le„w‰ ÔÈa ƒ≈«¿»
EÓLc קדוש")("ושמך‰Le„˜Ï ¿ƒ¿«¿»
‰z‡c,("קדוש ("אתה ¿«»

‰Le„w‰L והעילוי ההבדלה ∆«¿»
,EÓLc עצם איננו שהשם כיוון ¿ƒ¿

האדם המהות  שם כמו הארה, רק אלא

(ולכן  מהותו עצם את מבטא שאיננו

שם  באותו הנקראים שאנשים ייתכן

במהותם) לגמרי מזה זה שונים יהיו

‰ÈÏÚ,"שמך" של הקדושה על »∆»
¯Ó‡44,Bc·Ï BÓL ·bN Èk ∆¡«ƒƒ¿»¿¿«
‡e‰L אמנםÏL ÔÙB‡a ∆¿∆∆

‰Ïc·‰Â ‰Le„˜"נשגב" והוא ¿»¿«¿»»
‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛונעלה, Ï·‡¬»««ƒ≈

ומובדל  קדוש היותו למרות

זאת  בכל (BÂÈÊמהנבראים, B„B‰ƒ
B˙¯‡‰Â וההתפשטות ÏLההתגלות ¿∆»»∆

(BÓL מאירה ‡¯ıכן ÏÚ ¿«∆∆
eÈ‰ ,ÌÈÓLÂ עצמו השם שאמנם ¿»»ƒ«¿

מגילוי  למעלה הוא גם כן ואם "נשגב"

אלא  קדוש") ‰ÌM(ושמך ˙¯‡‰L∆∆»««≈
ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‰‡a וניכרת »»ƒ¿ƒ«ƒ

Œ‰Óונרגשת  .ÌÈÓLÂ ı¯‡a¿∆∆¿»»ƒ«
,‰z‡c ‰Le„w‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¿»¿«»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰Le„˜ ‡È‰ƒ¿»«¬≈≈

da ¯Ó‡ ÔÎlL) של בקדושה ∆»≈∆¡«»
BÓˆÚŒÈÙa,"אתה", LB„»̃ƒ¿≈«¿

LB„˜ EÓLÂ ‰z‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡««»¿ƒ¿»
אחת  ‰B„Bלהורות ),באמירה ÌbL∆«

BÂÈÊÂ וההתגלות ההארה ‡z‰וההתפשטות ÏL עצמו הוא רק ‰e‡ולא ¿ƒ∆«»
‰Le„˜ ÏL ÔÙB‡a,והבדלה.ÈeÏÈb ¯„‚a BÈ‡L ¿∆∆¿»∆≈¿∆∆ƒ

˙eÏÏÎ·e ברוך הקדוש "אתה", של וההתפשטות ההתגלות שהיא זו בחינה ƒ¿»
בעצמו, ÈzÚ˜הוא ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ בחינת וחסידות, בקבלה כמבואר , ¬≈∆¿ƒ««ƒ

בחינות  לשתי כללי) (באופן נחלקת הספירות, מעשר שלמעלה עליון' 'כתר

ולמונח  הכתר), (חיצוניות אנפין" ו"אריך הכתר) (פנימיות יומין" "עתיק

ונשגב) (נעלה ונבדל שנעתק היא מהן ואחת משמעויות כמה יש "עתיק"

וגילוי  "יום" מבחינת ונבדל שנעתק היינו יומין" ‰eic˜ו"עתיק Úe„iÎÂ¿«»««ƒ

זו  בחינה של השם שדיוק מבואר כך ÈzÚ˜ועל ÌLa ‡¯˜pM ‰Ó«∆ƒ¿»¿≈«ƒ
,ÔÈÓBÈ להורות BBzÁz˙הוא 'Ê Ì‰L ,ÔÈÓBÈ ˙ÈÁa eÏÈÙ‡L ƒ∆¬ƒ¿ƒ«ƒ∆≈«¿

,'CÈ¯‡'a ÌÈLaÏ˙nL '˜ÈzÚ'c היא הכתר בחינת אמנם שכן, ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
בדקות  אבל האצילות) בעולם שהן (כפי הספירות מעשר במדריגה למעלה

גם  קיימת הזו החלוקה מסוים ובמובן

שלושת  בין הבדל קיים בו וגם ב'כתר'

הנקראים  ודעת) בינה (חכמה, המוחין

הנקראות  המידות לשבע ראשונות" "ג'

המידות,"ז' הן, וכאשר תחתונות".

ב"אריך" ומתלבשות מ"עתיק" יורדות

הכתר  מפנימיות גילוי בכך יש

נקראת  זו והתגלות הכתר לחיצוניות

מלמד  יומין" "עתיק המונח אך "יום"

הארה  אכן שזו למרות אז, שגם

ÏLוהתגלות, ÔÙB‡a Ì‰ È¯‰¬≈≈¿∆∆
‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰ ממש ולא «¿»»¿«¿»»
בגילוי.

È‰BÊÂ היא יומין" "עתיק בחינת ¿ƒ
¯NÚŒ„Á‡‰ ‰ÈÁa¿ƒ»»««»»

‰Le„˜aL וההתגלות הקדושה צד ∆ƒ¿»
Le„˜aL‰האלוקית. Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆ƒ¿»

,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚc ÏÏk‰ BLÈ∆¿«¿»¿∆∆¿…≈«
¯NÚŒ„Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ45, ∆∆¿…««»»

שדווקא  וחסידות בקבלה כמבואר

מיוחדת  שלימות מבטא עשר המספר

לידי  באות העליונות הספירות ולכן

פחות  לא עשר, במספר דווקא גילוי

יותר, fÓ‰ולא ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆
ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÏBML ‡Ùeb»∆¿ƒ∆»ƒ¿»

¯NÚŒ„Á‡c,במפורשÁÎeÓ ¿««»»»
BLÈ ‰Le„˜a ÌbL בעצם ∆«ƒ¿»∆¿

,¯NÚŒ„Á‡c ÔÈÚ‰ למעלה והוא »ƒ¿»¿««»»
Ê‰מעשר, ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈∆

˙eÏÈˆ‡a אכן הן הספירות שם »¬ƒ
אבל  עשר, במספר עשר דווקא אחד של מושג ישנו מאצילות למעלה

מעשר. Ê‰שלמעלה È¯‰ ˙eÏÏÎ·e אחדֿעשר ÈÁa˙בחינת ƒ¿»¬≈∆¿ƒ«
˜ÈzÚ46, הספירות מעשר שלמעלה הכתר ÈÁa˙פנימיות ‡Ï Ï·‡ «ƒ¬»…¿ƒ«
˜ÈzÚ עצמו מצד שהוא CÈ¯‡'a',כפי LaÏ˙Ó BÈ‡L חיצוניות «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿¬ƒ
עצמו (BaLהכתר  'ÏÂ‡בעתיק ÏBÏLÏ eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï ∆…«»¬ƒƒ¿¿…

'¯NÚŒ¯Á‡,הספירות לעשר שמתייחסות בחינות אין עצמו בעתיק אכן כי ««»»
מושלל  הוא כמה עד להדגיש שכוונתה בהתייחסות אפילו באצילות, שהן כפי

‡l‡מזה  היא ), עשר אחד BÈבחינת ˜ÈzÚ ˙ÈÁa'Ê eÈ‰c ,ÔÈÓ ∆»¿ƒ««ƒƒ¿«¿
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

ׁשּמתלּבׁשים  ּד'עּתיק' ּתחּתֹונֹות ז' ְְְְְְִִִֶַַַַּדהינּו

מּכלֿמקֹום  ,'ּב'ארי ׁשּמתלּבׁשים ׁשאף ,'ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָּב'ארי

הם  ולכן והבּדלה, העּתקה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָהם

עׂשר  עם מתערב (ׁשאינֹו אחדֿעׂשר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבבחינת

יֹום  עׂשר אחד ענין ּגם וזהּו ְְְִִֶַַַַַָָהּספירֹות).

ּבּמדרׁש47מחֹורב  ּכדאיתא אחד 48, על ׁשּקאי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומּצב  ּבמעמד הּקּב"ה עם ׁשהיּו יֹום ְֲִֶַַַָָָָָָָעׂשר

הענין  את מהּפכים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדמּתןּֿתֹורה,

הענין  עם ׁשּקׁשּור ּכפי מחֹורב יֹום עׂשר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּדאחד

הּב' (ּכפירּוׁש ׁשּב'לעּומתֿזה' ְְְִֵֶֶַַַַָָּדאחדֿעׂשר

עׂשו 49ּבּמדרׁש אּלּופי אחדֿעׂשר ּגם 50), וזהּו . ְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּלכן  עֹונֹות, סליחת להיֹות נמׁש זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָׁשּמּבחינה

סליחה  יֹום הּכּפּורים, ּדיֹום הענין ְְְְִִִִַַָָָנקּודת

וכּפרה  הּגדֹול 51ּומחילה הּכהן עבֹודת ׁשהיא , ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּיׁש הּקטרת עבֹודת ענין הּוא הּקדׁשים, ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבקדׁש

ּדוקא. סממנים אחדֿעׂשר ְְִַַַַָָָָָּבּה

‰¯È˙ÈÂארי ּבבחינת ּכׁשּנמׁש ׁשאפילּו מּזה, ƒ≈»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָ

ּבבחינת  ּכמֹו זה ׁשאין הינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַאנּפין,

ׁשֹורׁש ּכבר נעׂשה אּלא עצמֹו), (מּצד ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָהּמאציל

מּלׁשֹון  אנּפין (ארי) ׁשּנקרא ׁשּזהּו ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָלּנאצלים,

ׁשל  ּבאֹופן זה הרי הּפנימּיּות, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָּפנים,

(אריכּות) 'ולכן 52'ארי והגּבלה, מדידה ּבלי , ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ

ׁשּמּצד  ּכיון ּגילּוי, ּבבחינת ׁשּיהיה ׁשּי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלא

ואפילּו המקּבל. ׁשל מציאּותֹו ּתתּבּטל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַהּגילּוי

זה  הרי ּובינה, חכמה ּבבחינת ׁשּנמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלאחרי

ּכמאמר  העֹולמֹות, מּבחינת אלּפים 53למעלה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

אלפים, ׁשּבחינת הינּו לעֹולם, ּתֹורה קדמה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָׁשנה
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ב.47) א, ז.48)דברים פמ"ב, מחורב 49)שמו"ר יום עשר אחד שנאמר העגל, לעשות היאך מתחשבין היו יום י"א ושם:

.173 ע' ח"ב תשנ"ב התוועדויות גם וראה שעיר. מעשה שעשו שעיר, הר חיים 50)דרך עץ פרי ואילך. טו לו, וישלח ראה

פ"ד. העשי' עולם הכיפורים.51)שער יום תפלת סדר תקסח.52)ע"פ ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי מדרש 53)ראה ראה

א. מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BBzÁz המידות CÈ¯‡'a',כפי ÈzÚ'c˜'שבע ÌÈLaÏ˙nL «¿¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ

,'CÈ¯‡'a ÌÈLaÏ˙nL Û‡L זו התגלות לצורך ירידה בהם ויש ∆«∆ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ נעלות אותן שעושה ƒ»»≈¿∆∆«¿»»¿«¿»»

באצילות, שהן כפי מהספירות ‡NÚŒ„Á¯ונבדלות ˙ÈÁ·a Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ¿ƒ«««»»
¯NÚ ÌÚ ·¯Ú˙Ó BÈ‡L)∆≈ƒ¿»≈ƒ∆∆

˙B¯ÈÙq‰ נבדל אלא מהן חלק ואינו «¿ƒ
מהן  ).ונעלה

ÌBÈ ¯NÚ „Á‡ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«««»»
·¯BÁÓ47, שלאחר בתורה כנאמר ≈≈

"חורב", הנקרא סיני, בהר תורה מתן

שלהם  הבא היעד אל הלכו ישראל בני

יום  אחדֿעשר מהלך במדבר

‡˙È‡„k מובאL¯„na48 על ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
זה היאÈ‡wLפסוק ÏÚשהכוונה ∆»≈«

ÌÚ eÈ‰L ÌBÈ ¯NÚ „Á‡««»»∆»ƒ
ŒÔzÓc ·vÓe „ÓÚÓa ‰"aw‰«»»¿«¬»«»¿««

,‰¯Bz של הישירה שההשפעה היינו »
נחשב  הזה הזמן שכל באופן תורה מתן

הוא  ברוך הקדוש אל קרובה לשהיה

זה  למספר כי יום, אחדֿעשר נמשכה

בקדושה, מיוחדת משמעות »∆ŒÏÚLיש
‰ÊŒÈ„È ֿ לקדושֿברוך הקירבה על ¿≈∆

תורה  במתן ‡˙הוא ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆
·¯BÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««»»≈≈
ÔÈÚ‰ ÌÚ ¯eLwL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿»
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL ¯NÚŒ„Á‡c¿««»»∆ƒ¿«∆

בחינה  לכל יש שכן הקדושה בצד

היפך  של בצד כנגדה מקבילה בחינה

ככתוב  זה", "לעומת הנקרא הקדושה

לעומת  זה אלוקים""את עשה זה

L¯„na 'a‰ Le¯ÈÙk)49 על ¿≈««ƒ¿»
האמור  ‡NÚŒ„Á¯הפסוק ,(««»»
ÂNÚ ÈÙel‡50, היפך של בצד «≈≈»

עשר הקדושה, לבחינת המנגדים

ומעלתה  כוחה ידי ועל בקדושה

לקדושה. אותם מהפכים המיוחדת,

BÊ ‰ÈÁanL Ìb e‰ÊÂ בחינת ¿∆«∆ƒ¿ƒ»
בחינת  כאמור, שהיא, עשר אחד

BBÚ˙,"עתיק" ˙ÁÈÏÒ ˙BÈ‰Ï CLÓ נמשך כמבואר הדבר בחסידות ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬
פוגם  לא והעוון החטא שבה באלוקות ביותר ונעלית גבוהה מדרגה

‰ÔÈÚמלכתחילה  ˙„e˜ ÔÎlL העבודה של והמרכזית העיקרים הנקודה ∆»≈¿«»ƒ¿»

המקדש  בבית ÏÈÁÓe‰המיוחדת ‰ÁÈÏÒ ÌBÈ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc¿«ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰¯tÎÂ51,ÌÈL„w‰ L„˜a ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙„B·Ú ‡È‰L הרי , ¿«»»∆ƒ¬««…≈«»¿…∆«√»ƒ

ענינה  B·Ú„˙עיקר ÔÈÚ ‡e‰ הקטרתda LiL ˙¯Ëw‰ ƒ¿«¬««¿…∆∆≈»
‡˜Âc ÌÈÓÓÒ ¯NÚŒ„Á‡ והמיוחדת הגדולה המעלה בגלל זה וגם ««»»«¿»ƒ«¿»

אחדֿעשר. מספר של

eÏÈÙ‡L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¬ƒ
CLÓpLk ֿ אחד בחינת "עתיק", ¿∆ƒ¿»

‡ÔÈt,עשר, CÈ¯‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ
הכתר Ê‰חיצוניות ÔÈ‡L eÈ‰«¿∆≈∆

כתר  של האלוקי האור של הדרגה

איננה  כבר ב'עתיק' ¿BÓkהמאירה
BÓˆÚ „vÓ) ÏÈˆ‡n‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬ƒƒ««¿
ונבראים  לנאצלים משייכות למעלה

k·¯מוגבלים  ‰NÚ ‡l‡ ,(∆»«¬∆¿»
L¯BL ומקורÌÈÏˆ‡pÏ ובהמשך ∆«∆¡»ƒ

מוגבלים, לנבראים גם ∆∆e‰fLהירידה
ÔBLlÓ ÔÈt‡ (CÈ¯‡) ‡¯˜pL∆ƒ¿»¬ƒ«¿ƒƒ¿
,˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈt»ƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ
בפנימיות, מתלבש האור וכאשר

של  והקליטה התפיסה ליכולת בהתאם

בהתאם  ומוגבל מדוד הוא הכלים,

זאת, בכל Ê‰לכך, È¯‰ של ההא רה ¬≈∆
'‡¯CÈ'"עתיק", ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬ƒ

(˙eÎÈ¯‡)52‰„È„Ó ÈÏa , ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿»≈…«»

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‰È‰iL הניכר ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰ÈeÏÈbונרגש, „vnL ÔÂÈk≈»∆ƒ««ƒ

Ïa˜Ó‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ Ïha˙zƒ¿«≈¿ƒ∆«¿«≈
האור  את ולקבל לקלוט יוכל לא והוא

"עתיק" של שאורו ונמצא הנעלה.

מגילוי  למעלה נשאר ב"אריך" המאיר

CLÓpL È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡Â האור «¬ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»
הספירות  אל יותר, למטה "עתיק" של

האצילות  בעולם מאירות שהן כפי

המוחין  בעניין »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙שראשיתן
‰Ê È¯‰ ,‰È·e ‰ÓÎÁ אור עדיין »¿»ƒ»¬≈∆

שנשאר  ÈÁaÓ˙אלוקי ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
¯Ó‡Ók ,˙BÓÏBÚ‰53 חכמינו »»¿«¬»

במדרש ÌÏBÚÏ,ז"ל ‰¯Bz ‰Ó„˜ ‰L ÌÈtÏ‡ כך על ומבואר «¿«ƒ»»»¿»»»»
שנברא  קודם שהרי כפשוטו בזמן לקדימה הכוונה שאין החסידות בתורת

אלא הזמן מושג קיים היה לא ÔBLlÓהעולם ,ÌÈÙÏ‡ ˙ÈÁaL eÈ‰«¿∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿
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יי f"kyz mixet

זֹו ּבבחינה וכּידּוע 42הארה ּגילּוי, ּבגדר אינּה ( ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

קדֹוׁש וׁשמ קדֹוׁש אּתה חילּוק 43ּבענין ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשהּקדּוׁשה  ּדאּתה, לקדּוׁשה ּדׁשמ הּקדּוׁשה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָּבין

נאמר  עליה ,ׁשהּוא 44ּדׁשמ לבּדֹו, ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָ

אףֿעלּֿפיֿכן  אבל והבּדלה, קדּוׁשה ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

וׁשמים, ארץ על ׁשמֹו) ׁשל והארתֹו (זיוֹו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָהֹודֹו

ּבארץ  ּגילּוי ּבבחינת ּבאה הּׁשם ׁשהארת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהינּו

היא  ּדא ּתה, הּקד ּוׁשה ֿ ּכן מהּֿׁשאין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָוׁשמים.

קדֹוׁש ּבּה נאמר (ׁשּלכן יֹותר נעלית ְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָקדּוׁשה

ׁשּגם  קדֹוׁש), וׁשמ אּתה נאמר ולא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבפניֿעצמֹו,

קדּוׁשה, ׁשל ּבאֹופן הּוא אּתה ׁשל וזיוֹו ְְְִֶֶֶַָָהֹודֹו

ּבחינת  זה הרי ּובכללּות ּגילּוי. ּבגדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשאינֹו

עּתיק  ּבׁשם ּׁשּנקרא מה הּדּיּוק וכּידּוע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָעּתיק,

ּתחּתֹונֹות  ז' ׁשהם יֹומין, ּבחינת ׁשאפילּו ְְֲִִִִֵֶֶַַיֹומין,

ּבאֹופן  הם הרי ,'ּב'ארי ׁשּמתלּבׁשים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַּד'עּתיק'

האחדֿעׂשר  ּבחינה וזֹוהי והבּדלה. העּתקה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשל

הּכלל  יׁשנֹו ׁשּבקדּוׁשה אף ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבקדּוׁשה.

אחדֿעׂשר  ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ֿ 45ּדעׂשר מּכל , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

 ֿ ּדאחד הענין את ׁשּׁשֹוללים ּגּופא מּזה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָמקֹום

 ֿ ּדאחד הענין יׁשנֹו ּבקדּוׁשה ׁשּגם מּוכח ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָעׂשר,

זה  הרי ּובכללּות ּבאצילּות. זה ׁשאין אּלא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעׂשר,

עּתיק  ׁשאינֹו46ּבחינת עּתיק ּבחינת לא אבל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹ

לׁשלֹול  אפילּו ׁשּי לא (ׁשּבֹו 'ּב'ארי ְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹמתלּבׁש

יֹומין, עּתיק ּבחינת אּלא אחרֿעׂשר'), ְְִִִֶַַַַָָָֹ'ולא
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העצם".42) מן המתגלה הארה רק ולא עצמית "הארה שהיא שם, תער"ב המשך ובכ"מ.43)ראה א. א, ויקרא לקו"ת ראה

יג.44) קמח, מ"ד.45)תהלים פ"א יצירה תקפז.46)ספר ע' עטר"ת סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÈÁ·a42 בלבד רצון התעוררות רק הם והנבראים הנאצלים כל )שבה ƒ¿ƒ»

היא  גם דבר של ÈeÏÈbלאמיתו ¯„‚a dÈ‡,נעלמת ונשארת ממש ≈»¿∆∆ƒ
Úe„iÎÂ החסידות ˜„LBבתורת EÓLÂ LB„˜ ‰z‡ ÔÈÚa43, שלא ¿«»«¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»

קדוש" ו"שמך קדוש" "אתה אלא אחד בביטוי קדוש" ושמך "אתה נאמר

להורות  שונים, ביטויים ≈∆LiLבשני
˜eÏÈÁ הבדל‰Le„w‰ ÔÈa ƒ≈«¿»
EÓLc קדוש")("ושמך‰Le„˜Ï ¿ƒ¿«¿»
‰z‡c,("קדוש ("אתה ¿«»

‰Le„w‰L והעילוי ההבדלה ∆«¿»
,EÓLc עצם איננו שהשם כיוון ¿ƒ¿

האדם המהות  שם כמו הארה, רק אלא

(ולכן  מהותו עצם את מבטא שאיננו

שם  באותו הנקראים שאנשים ייתכן

במהותם) לגמרי מזה זה שונים יהיו

‰ÈÏÚ,"שמך" של הקדושה על »∆»
¯Ó‡44,Bc·Ï BÓL ·bN Èk ∆¡«ƒƒ¿»¿¿«
‡e‰L אמנםÏL ÔÙB‡a ∆¿∆∆

‰Ïc·‰Â ‰Le„˜"נשגב" והוא ¿»¿«¿»»
‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛונעלה, Ï·‡¬»««ƒ≈

ומובדל  קדוש היותו למרות

זאת  בכל (BÂÈÊמהנבראים, B„B‰ƒ
B˙¯‡‰Â וההתפשטות ÏLההתגלות ¿∆»»∆

(BÓL מאירה ‡¯ıכן ÏÚ ¿«∆∆
eÈ‰ ,ÌÈÓLÂ עצמו השם שאמנם ¿»»ƒ«¿

מגילוי  למעלה הוא גם כן ואם "נשגב"

אלא  קדוש") ‰ÌM(ושמך ˙¯‡‰L∆∆»««≈
ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‰‡a וניכרת »»ƒ¿ƒ«ƒ

Œ‰Óונרגשת  .ÌÈÓLÂ ı¯‡a¿∆∆¿»»ƒ«
,‰z‡c ‰Le„w‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¿»¿«»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰Le„˜ ‡È‰ƒ¿»«¬≈≈

da ¯Ó‡ ÔÎlL) של בקדושה ∆»≈∆¡«»
BÓˆÚŒÈÙa,"אתה", LB„»̃ƒ¿≈«¿

LB„˜ EÓLÂ ‰z‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡««»¿ƒ¿»
אחת  ‰B„Bלהורות ),באמירה ÌbL∆«

BÂÈÊÂ וההתגלות ההארה ‡z‰וההתפשטות ÏL עצמו הוא רק ‰e‡ולא ¿ƒ∆«»
‰Le„˜ ÏL ÔÙB‡a,והבדלה.ÈeÏÈb ¯„‚a BÈ‡L ¿∆∆¿»∆≈¿∆∆ƒ

˙eÏÏÎ·e ברוך הקדוש "אתה", של וההתפשטות ההתגלות שהיא זו בחינה ƒ¿»
בעצמו, ÈzÚ˜הוא ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ בחינת וחסידות, בקבלה כמבואר , ¬≈∆¿ƒ««ƒ

בחינות  לשתי כללי) (באופן נחלקת הספירות, מעשר שלמעלה עליון' 'כתר

ולמונח  הכתר), (חיצוניות אנפין" ו"אריך הכתר) (פנימיות יומין" "עתיק

ונשגב) (נעלה ונבדל שנעתק היא מהן ואחת משמעויות כמה יש "עתיק"

וגילוי  "יום" מבחינת ונבדל שנעתק היינו יומין" ‰eic˜ו"עתיק Úe„iÎÂ¿«»««ƒ

זו  בחינה של השם שדיוק מבואר כך ÈzÚ˜ועל ÌLa ‡¯˜pM ‰Ó«∆ƒ¿»¿≈«ƒ
,ÔÈÓBÈ להורות BBzÁz˙הוא 'Ê Ì‰L ,ÔÈÓBÈ ˙ÈÁa eÏÈÙ‡L ƒ∆¬ƒ¿ƒ«ƒ∆≈«¿

,'CÈ¯‡'a ÌÈLaÏ˙nL '˜ÈzÚ'c היא הכתר בחינת אמנם שכן, ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
בדקות  אבל האצילות) בעולם שהן (כפי הספירות מעשר במדריגה למעלה

גם  קיימת הזו החלוקה מסוים ובמובן

שלושת  בין הבדל קיים בו וגם ב'כתר'

הנקראים  ודעת) בינה (חכמה, המוחין

הנקראות  המידות לשבע ראשונות" "ג'

המידות,"ז' הן, וכאשר תחתונות".

ב"אריך" ומתלבשות מ"עתיק" יורדות

הכתר  מפנימיות גילוי בכך יש

נקראת  זו והתגלות הכתר לחיצוניות

מלמד  יומין" "עתיק המונח אך "יום"

הארה  אכן שזו למרות אז, שגם

ÏLוהתגלות, ÔÙB‡a Ì‰ È¯‰¬≈≈¿∆∆
‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰ ממש ולא «¿»»¿«¿»»
בגילוי.

È‰BÊÂ היא יומין" "עתיק בחינת ¿ƒ
¯NÚŒ„Á‡‰ ‰ÈÁa¿ƒ»»««»»

‰Le„˜aL וההתגלות הקדושה צד ∆ƒ¿»
Le„˜aL‰האלוקית. Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆ƒ¿»

,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚc ÏÏk‰ BLÈ∆¿«¿»¿∆∆¿…≈«
¯NÚŒ„Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ45, ∆∆¿…««»»

שדווקא  וחסידות בקבלה כמבואר

מיוחדת  שלימות מבטא עשר המספר

לידי  באות העליונות הספירות ולכן

פחות  לא עשר, במספר דווקא גילוי

יותר, fÓ‰ולא ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆
ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÏBML ‡Ùeb»∆¿ƒ∆»ƒ¿»

¯NÚŒ„Á‡c,במפורשÁÎeÓ ¿««»»»
BLÈ ‰Le„˜a ÌbL בעצם ∆«ƒ¿»∆¿

,¯NÚŒ„Á‡c ÔÈÚ‰ למעלה והוא »ƒ¿»¿««»»
Ê‰מעשר, ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈∆

˙eÏÈˆ‡a אכן הן הספירות שם »¬ƒ
אבל  עשר, במספר עשר דווקא אחד של מושג ישנו מאצילות למעלה

מעשר. Ê‰שלמעלה È¯‰ ˙eÏÏÎ·e אחדֿעשר ÈÁa˙בחינת ƒ¿»¬≈∆¿ƒ«
˜ÈzÚ46, הספירות מעשר שלמעלה הכתר ÈÁa˙פנימיות ‡Ï Ï·‡ «ƒ¬»…¿ƒ«
˜ÈzÚ עצמו מצד שהוא CÈ¯‡'a',כפי LaÏ˙Ó BÈ‡L חיצוניות «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿¬ƒ
עצמו (BaLהכתר  'ÏÂ‡בעתיק ÏBÏLÏ eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï ∆…«»¬ƒƒ¿¿…

'¯NÚŒ¯Á‡,הספירות לעשר שמתייחסות בחינות אין עצמו בעתיק אכן כי ««»»
מושלל  הוא כמה עד להדגיש שכוונתה בהתייחסות אפילו באצילות, שהן כפי

‡l‡מזה  היא ), עשר אחד BÈבחינת ˜ÈzÚ ˙ÈÁa'Ê eÈ‰c ,ÔÈÓ ∆»¿ƒ««ƒƒ¿«¿
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ׁשּמתלּבׁשים  ּד'עּתיק' ּתחּתֹונֹות ז' ְְְְְְִִִֶַַַַּדהינּו

מּכלֿמקֹום  ,'ּב'ארי ׁשּמתלּבׁשים ׁשאף ,'ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָּב'ארי

הם  ולכן והבּדלה, העּתקה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָהם

עׂשר  עם מתערב (ׁשאינֹו אחדֿעׂשר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבבחינת

יֹום  עׂשר אחד ענין ּגם וזהּו ְְְִִֶַַַַַָָהּספירֹות).

ּבּמדרׁש47מחֹורב  ּכדאיתא אחד 48, על ׁשּקאי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומּצב  ּבמעמד הּקּב"ה עם ׁשהיּו יֹום ְֲִֶַַַָָָָָָָעׂשר

הענין  את מהּפכים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדמּתןּֿתֹורה,

הענין  עם ׁשּקׁשּור ּכפי מחֹורב יֹום עׂשר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּדאחד

הּב' (ּכפירּוׁש ׁשּב'לעּומתֿזה' ְְְִֵֶֶַַַַָָּדאחדֿעׂשר

עׂשו 49ּבּמדרׁש אּלּופי אחדֿעׂשר ּגם 50), וזהּו . ְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּלכן  עֹונֹות, סליחת להיֹות נמׁש זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָׁשּמּבחינה

סליחה  יֹום הּכּפּורים, ּדיֹום הענין ְְְְִִִִַַָָָנקּודת

וכּפרה  הּגדֹול 51ּומחילה הּכהן עבֹודת ׁשהיא , ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּיׁש הּקטרת עבֹודת ענין הּוא הּקדׁשים, ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבקדׁש

ּדוקא. סממנים אחדֿעׂשר ְְִַַַַָָָָָּבּה

‰¯È˙ÈÂארי ּבבחינת ּכׁשּנמׁש ׁשאפילּו מּזה, ƒ≈»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָ

ּבבחינת  ּכמֹו זה ׁשאין הינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַאנּפין,

ׁשֹורׁש ּכבר נעׂשה אּלא עצמֹו), (מּצד ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָהּמאציל

מּלׁשֹון  אנּפין (ארי) ׁשּנקרא ׁשּזהּו ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָלּנאצלים,

ׁשל  ּבאֹופן זה הרי הּפנימּיּות, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָּפנים,

(אריכּות) 'ולכן 52'ארי והגּבלה, מדידה ּבלי , ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ

ׁשּמּצד  ּכיון ּגילּוי, ּבבחינת ׁשּיהיה ׁשּי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלא

ואפילּו המקּבל. ׁשל מציאּותֹו ּתתּבּטל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַהּגילּוי

זה  הרי ּובינה, חכמה ּבבחינת ׁשּנמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלאחרי

ּכמאמר  העֹולמֹות, מּבחינת אלּפים 53למעלה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

אלפים, ׁשּבחינת הינּו לעֹולם, ּתֹורה קדמה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָׁשנה
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ב.47) א, ז.48)דברים פמ"ב, מחורב 49)שמו"ר יום עשר אחד שנאמר העגל, לעשות היאך מתחשבין היו יום י"א ושם:

.173 ע' ח"ב תשנ"ב התוועדויות גם וראה שעיר. מעשה שעשו שעיר, הר חיים 50)דרך עץ פרי ואילך. טו לו, וישלח ראה

פ"ד. העשי' עולם הכיפורים.51)שער יום תפלת סדר תקסח.52)ע"פ ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי מדרש 53)ראה ראה

א. מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BBzÁz המידות CÈ¯‡'a',כפי ÈzÚ'c˜'שבע ÌÈLaÏ˙nL «¿¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ

,'CÈ¯‡'a ÌÈLaÏ˙nL Û‡L זו התגלות לצורך ירידה בהם ויש ∆«∆ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ נעלות אותן שעושה ƒ»»≈¿∆∆«¿»»¿«¿»»

באצילות, שהן כפי מהספירות ‡NÚŒ„Á¯ונבדלות ˙ÈÁ·a Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ¿ƒ«««»»
¯NÚ ÌÚ ·¯Ú˙Ó BÈ‡L)∆≈ƒ¿»≈ƒ∆∆

˙B¯ÈÙq‰ נבדל אלא מהן חלק ואינו «¿ƒ
מהן  ).ונעלה

ÌBÈ ¯NÚ „Á‡ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«««»»
·¯BÁÓ47, שלאחר בתורה כנאמר ≈≈

"חורב", הנקרא סיני, בהר תורה מתן

שלהם  הבא היעד אל הלכו ישראל בני

יום  אחדֿעשר מהלך במדבר

‡˙È‡„k מובאL¯„na48 על ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
זה היאÈ‡wLפסוק ÏÚשהכוונה ∆»≈«

ÌÚ eÈ‰L ÌBÈ ¯NÚ „Á‡««»»∆»ƒ
ŒÔzÓc ·vÓe „ÓÚÓa ‰"aw‰«»»¿«¬»«»¿««

,‰¯Bz של הישירה שההשפעה היינו »
נחשב  הזה הזמן שכל באופן תורה מתן

הוא  ברוך הקדוש אל קרובה לשהיה

זה  למספר כי יום, אחדֿעשר נמשכה

בקדושה, מיוחדת משמעות »∆ŒÏÚLיש
‰ÊŒÈ„È ֿ לקדושֿברוך הקירבה על ¿≈∆

תורה  במתן ‡˙הוא ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆
·¯BÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««»»≈≈
ÔÈÚ‰ ÌÚ ¯eLwL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿»
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL ¯NÚŒ„Á‡c¿««»»∆ƒ¿«∆

בחינה  לכל יש שכן הקדושה בצד

היפך  של בצד כנגדה מקבילה בחינה

ככתוב  זה", "לעומת הנקרא הקדושה

לעומת  זה אלוקים""את עשה זה

L¯„na 'a‰ Le¯ÈÙk)49 על ¿≈««ƒ¿»
האמור  ‡NÚŒ„Á¯הפסוק ,(««»»
ÂNÚ ÈÙel‡50, היפך של בצד «≈≈»

עשר הקדושה, לבחינת המנגדים

ומעלתה  כוחה ידי ועל בקדושה

לקדושה. אותם מהפכים המיוחדת,

BÊ ‰ÈÁanL Ìb e‰ÊÂ בחינת ¿∆«∆ƒ¿ƒ»
בחינת  כאמור, שהיא, עשר אחד

BBÚ˙,"עתיק" ˙ÁÈÏÒ ˙BÈ‰Ï CLÓ נמשך כמבואר הדבר בחסידות ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬
פוגם  לא והעוון החטא שבה באלוקות ביותר ונעלית גבוהה מדרגה

‰ÔÈÚמלכתחילה  ˙„e˜ ÔÎlL העבודה של והמרכזית העיקרים הנקודה ∆»≈¿«»ƒ¿»

המקדש  בבית ÏÈÁÓe‰המיוחדת ‰ÁÈÏÒ ÌBÈ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc¿«ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰¯tÎÂ51,ÌÈL„w‰ L„˜a ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙„B·Ú ‡È‰L הרי , ¿«»»∆ƒ¬««…≈«»¿…∆«√»ƒ

ענינה  B·Ú„˙עיקר ÔÈÚ ‡e‰ הקטרתda LiL ˙¯Ëw‰ ƒ¿«¬««¿…∆∆≈»
‡˜Âc ÌÈÓÓÒ ¯NÚŒ„Á‡ והמיוחדת הגדולה המעלה בגלל זה וגם ««»»«¿»ƒ«¿»

אחדֿעשר. מספר של

eÏÈÙ‡L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¬ƒ
CLÓpLk ֿ אחד בחינת "עתיק", ¿∆ƒ¿»

‡ÔÈt,עשר, CÈ¯‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ
הכתר Ê‰חיצוניות ÔÈ‡L eÈ‰«¿∆≈∆

כתר  של האלוקי האור של הדרגה

איננה  כבר ב'עתיק' ¿BÓkהמאירה
BÓˆÚ „vÓ) ÏÈˆ‡n‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬ƒƒ««¿
ונבראים  לנאצלים משייכות למעלה

k·¯מוגבלים  ‰NÚ ‡l‡ ,(∆»«¬∆¿»
L¯BL ומקורÌÈÏˆ‡pÏ ובהמשך ∆«∆¡»ƒ

מוגבלים, לנבראים גם ∆∆e‰fLהירידה
ÔBLlÓ ÔÈt‡ (CÈ¯‡) ‡¯˜pL∆ƒ¿»¬ƒ«¿ƒƒ¿
,˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈt»ƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ
בפנימיות, מתלבש האור וכאשר

של  והקליטה התפיסה ליכולת בהתאם

בהתאם  ומוגבל מדוד הוא הכלים,

זאת, בכל Ê‰לכך, È¯‰ של ההא רה ¬≈∆
'‡¯CÈ'"עתיק", ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬ƒ

(˙eÎÈ¯‡)52‰„È„Ó ÈÏa , ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿»≈…«»

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‰È‰iL הניכר ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰ÈeÏÈbונרגש, „vnL ÔÂÈk≈»∆ƒ««ƒ

Ïa˜Ó‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ Ïha˙zƒ¿«≈¿ƒ∆«¿«≈
האור  את ולקבל לקלוט יוכל לא והוא

"עתיק" של שאורו ונמצא הנעלה.

מגילוי  למעלה נשאר ב"אריך" המאיר

CLÓpL È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡Â האור «¬ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»
הספירות  אל יותר, למטה "עתיק" של

האצילות  בעולם מאירות שהן כפי

המוחין  בעניין »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙שראשיתן
‰Ê È¯‰ ,‰È·e ‰ÓÎÁ אור עדיין »¿»ƒ»¬≈∆

שנשאר  ÈÁaÓ˙אלוקי ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
¯Ó‡Ók ,˙BÓÏBÚ‰53 חכמינו »»¿«¬»

במדרש ÌÏBÚÏ,ז"ל ‰¯Bz ‰Ó„˜ ‰L ÌÈtÏ‡ כך על ומבואר «¿«ƒ»»»¿»»»»
שנברא  קודם שהרי כפשוטו בזמן לקדימה הכוונה שאין החסידות בתורת

אלא הזמן מושג קיים היה לא ÔBLlÓהעולם ,ÌÈÙÏ‡ ˙ÈÁaL eÈ‰«¿∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿
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f"kyzיב mixet

ּבינה  אאּלפ חכמה אאּלפ ׁשהּוא 54מּלׁשֹון , ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָ

הּמֹוחין  קדימה 55ענין ׁשל ּבאֹופן הם הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּוכמֹו העֹולם. מציאּות עדין ׁשּי ׁשּלא ְְֲִִֶַַָָָָָֹלעֹולם,

ּומבין  חכם להיֹות יכֹול ׁשהאדם למּטה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשרֹואים

זּולת. ׁשל מציאּות ׁשאין אףֿעלּֿפי ְְְִִֵֶֶַַַַלעצמֹו,

e‰ÊÂ ֿ זעיר ּבבחינת הּוא הּגּלּוי ענין ׁשהתחלת ¿∆ְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

אנּפין  זעירֿאנּפין, ׁשּנקרא ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָאנּפין,

(מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכּנ"ל והּפנימּיּות הּפנים ענין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָהּוא

הּמּקיפים  ׁשרׁש ׁשהיא הינּו56ּבינה ּוזעירֿאנּפין ,( ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מדידה  ׁשל ּבאֹופן הּוא והּפנימּיּות הּפנים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָׁשענין

אצל  לבא ׁשּיכֹול ּבאֹופן זה הרי ׁשּלכן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהגּבלה,

זעירֿאנּפין  ׁשּבחינת וזהּו ּגילּוי. ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַהמקּבל

ענין  ּתכלית ּכי האיןֿסֹוף, עֹולמֹות סֹוף ְְִִִֵַַָָהּוא

ּכחֹותיו  ׁשּידעּו ּכדי הּוא (עֹולמֹות) ְְְִֵֵֶַָָָֹהּבריאה

ֿ 57ּופעּולֹותיו  זעיר עלֿידי נעׂשה זה וענין , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ולכן  הענינים, ּכל מתּגּלים ׁשעלֿידֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאנּפין,

זה. ּבׁשם זעירֿאנּפין ְְְְִִֵֵֶַָנקרא

(„היפ זה הרי ּדלכאֹורה מּובן, אינֹו עדין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָא

ׁשהרי  הּמּדֹות, ענין הּוא ׁשּזעירֿאנּפין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהענין

והגּבלה  מדידה הּוא הּמּדה ׁשענין לכ ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָנֹוסף

ואדרּבה, הּגילּוי, לענין ּבסתירה אינֹו זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ[ׁשענין

מעלה  יׁש אנּפין  ׁשּבבחינת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

יכֹול  זה ׁשּמּצד (זעיר), וההגּבלה הּמדידה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבענין

ּבמּדֹות  הּב' ּפירּוׁש ּגם יׁשנֹו הּגילּוי], ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַלהיֹות

ּבד  מּדֹו מּלׁשֹון הּלבּוׁש,58ׁשהּוא ענין ׁשהּוא , ְְְִִִֶֶַַַ
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א.54) קד, שבת לג. לג, איוב ואילך.55)ראה סע"ד א, שה"ש לקו"ת גם ת.56)ראה ע' ח"א תקס"ו אדה"ז מאמרי ראה

בתחילתו.57) חיים עץ ועוד.58)ראה א. כד, ראה פ' לקו"ת וראה ג. ו, צו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÙl‡‡ אותך Èa‰אלמד EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ54ÔÈÚ ‡e‰L , ¬«∆¿»¿»¬«∆¿ƒ»∆ƒ¿«
ÔÈÁBn‰55,ÌÏBÚÏ ‰ÓÈ„˜ ÏL ÔÙB‡a Ì‰ È¯‰ כפי , שגם היינו «ƒ¬≈≈¿∆∆¿ƒ»»»

האצילות, בעולם שהן כפי ובינה בחכמה מאיר "עתיק" של האלוקי שהאור

לעולם קדימה של באופן הוא e‡ÈˆÓ˙עדיין ÔÈ„Ú CiL ‡lL∆…«»¬«ƒ¿ƒ
‰hÓÏ ÌÈ‡B¯L BÓÎe .ÌÏBÚ‰»»¿∆ƒ¿«»

הגשמי  הזה «««∆Ì„‡‰Lבעולם
למטה  ÌÎÁהתחתון ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»»

BÓˆÚÏ,בבינה ÔÈ·Óeבחכמה ≈ƒ¿«¿
ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿ƒ∆

Ê˙Ïe ענין וכללות והבינה החכמה כי «
את  קולט שהאדם כפי הם המוחין

צורך  אין כך ולשם לעצמו, הדברים

הזולת  (ואדרבה, זולת של במציאות

בריכוז  להתבוננות להפריע עלול

הוא  המידות, עניין ודווקא ובעומק),

מתייחס  האדם שבו והאמצעי הדרך

גם  וכך לזולתו, ומשפיע לזולתו

האלוקי  האור עוד כל כביכול, למעלה,

לגבי  ירידה שזו למרות במוחין, מאיר

מאצילות  העליונות הבחינות

ורק  גילוי. זה אין עדיין ומהספירות,

יש  אנפין", "זעיר העליונות, במידות

ומבאר. שהולך כפי הזולת, אל התגלות

e‰ÊÂ לעיל באמור הביאור ¿∆
Èelb‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰L האור של ∆«¿»«ƒ¿««ƒ

ונרגש  ניכר באופן ‰e‡האלוקי
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,דווקא  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

מאירות  שהן כפי העליונות המידות

האצילות הפנימי e‰fLבעולם הטעם ∆∆
‡¯˜pL זה אלוקי Œ¯ÈÚÊאור ∆ƒ¿»¿≈
,ÔÈt‡,קטנות ‰e‡פנים ÔÈt‡ «¿ƒ«¿ƒ

Ï"pk ˙eiÓÈt‰Â ÌÈt‰ ÔÈÚƒ¿««»ƒ¿«¿ƒƒ««
בחינות  של יחס על מורה ש"עורף"

מורה  "פונים" ואילו חיצוניות "אחור"

פנימית  הארה ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעל
ÌÈÙÈwn‰ L¯L ‡È‰L ‰Èa56 באופן בכלים מתלבשים שלא האורות ƒ»∆ƒ…∆««ƒƒ

גם  אחרות לבחינות שביחס אף ולכן מלמעלה כ'מקיפים' נשארים אלא פנימי

וניכר  בפנימיות בא האור כאשר הוא הגילוי עיקר וגילוי, "זה" נחשבת בינה

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊeונרגש  כי ), הפנימית שמשמעו (ההתלבשות ה"פנים" ¿≈«¿ƒ
"קטנות" הם ÔÙB‡aוהגלויה) ‡e‰ ˙eiÓÈt‰Â ÌÈt‰ ÔÈÚL eÈ‰«¿∆ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL שבו הכלי של וההכלה הקליטה ליכולת בהתאם ∆¿ƒ»¿«¿»»
מתלבש  צמצום ÔÎlLהאור עניינה שאמנם וההגבלה המדידה בגלל דווקא ∆»≈

(זעיר") באור ‰Ïa˜Óומיעוט Ïˆ‡ ‡·Ï ÏBÎiL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆»»…≈∆«¿«≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a.בגלוי בו מורגש ולהיות לתוכו ולחדור ƒ¿ƒ«ƒ
e‰ÊÂ לעיל למבואר הפנימי ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊהטעם ˙ÈÁaL הדרגה ¿∆∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ

גילוי  לידי בא האלוקי האור שבה BÓÏBÚ˙העיקרית ÛBÒ ‡e‰»
,ÛBÒŒÔÈ‡‰ העולמות התחלת היא ומטה דאצילות המלכות ומספירת »≈

המוגבלים  ÈÏÎz˙והנבראים Èkƒ«¿ƒ
‡e‰ (˙BÓÏBÚ) ‰‡È¯a‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»»

eÚ„iL È„k וירגישו ויכירו ¿≈∆≈¿
את  והנבראים «…ÂÈ˙BÁkהעולמות

ÂÈ˙BÏeÚÙe57,הבורא ÔÈÚÂשל ¿»¿ƒ¿»
‰Ê הנבראים את הבורא הכרת של ∆

בהם  חודרת וההכרה שהידיעה באופן

Œ¯ÈÚÊבפנימיות  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¿≈
,ÔÈt‡ שמיד העליונות המידות «¿ƒ

המלכות) (בספירת עובר האור אחריהם

לתודעת  אותו שמביא וצמצום מיעוט

ונמצא  המוגבלים, והנבראים העולמות

Ïk ÌÈlb˙Ó B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿«ƒ»
Œ¯ÈÚÊ ‡¯˜ ÔÎÏÂ ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

‰Ê ÌLa ÔÈt‡ מורה אחד שמצד «¿ƒ¿≈∆
(אנפין=פנים) פנימית השפעה על

מדודה  שההשפעה מדגיש שני ומצד

ערכם  לפי ומועט) (זעיר=קטן ומוגבלת

המקבלים. של

,Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú C‡ („«¬«ƒ≈»
‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc לעיל האמור ¿ƒ¿»¬≈∆

שממנה  הבחינה הוא אנפין" ש"זעיר

כוונת  נשלמת ועלֿידה הגילוי עיקר

חדורים  יהיו שהנבראים הבריאה

אלוקות  ‰ÔÈÚבידיעת CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfL∆¿≈«¿ƒƒ¿«

,˙Bcn‰ בעולם מאירות שהן כפי «ƒ
CÎÏהאצילות  ÛÒB È¯‰L∆¬≈»¿»

‡e‰ ‰cn‰ ÔÈÚL מלשון גם ∆ƒ¿««ƒ»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ומיעוט וצמצום ¿ƒ»¿«¿»»

‰Ê ÔÈÚL] באופן אור הארת של ∆ƒ¿»∆
ומוגבל  È‡,‰a¯„‡Âמדוד ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ ‰¯È˙Òa B דווקא ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿«¿«»

שההתגלות  הגורמת היא המקבלים ערך לפי מוגבלת שההשפעה העובדה

בפנימיות  בנבראים ‡ÔÈtתאיר ˙ÈÁ·aL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ
פנים  מבחינת פנימית Ïa‚‰‰Â‰הארה ‰„È„n‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿ƒ¿««¿ƒ»¿««¿»»

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê „vnL ,(¯ÈÚÊ) המדידה ולולי ¿≈∆ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ
בטלים  היו והם בפנימיות במקבלים חודר היה לא האור מפניו וההגבלה

מציאותם  את e‰L‡אבל ],ומאבדים ˙BcÓa 'a‰ Le¯Èt Ìb BLÈ∆¿«≈«¿ƒ∆
„a BcÓ ÔBLlÓ58Le·l‰ ÔÈÚ ‡e‰L לו , שיש בכך המתאפיין ƒ¿ƒ«∆ƒ¿««¿
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

העלם, ׁשל ענין לכאֹורה הּוא הּלבּוׁש ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי

ּבזה, הּבאּור א וגילּוי. הארה ׁשל ענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיפ

לבּוׁש יׁש אֹופּנים, ּכּמה יׁש ּגּופא  ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּבּלבּוׁשים

לגּלֹות  הּוא ׁשענינֹו לבּוׁש ויׁש ּומסּתיר, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָהּמעלים

ְַָּדוקא.

ÔÈÚ‰Â קאי הּלבּוׁשים ענין ּכללּות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּכּמאמר  הּספירֹות, עׂשר ּבעׂשרה 59על ְֲֲִֶֶַַַַַָָָ

עׂשר  ׁשהם עֹולמֹו, הּקּב"ה ּברא ְִֵֶֶֶַָָָָָלבּוׁשים

ׁשהּוא  לבּוׁש יׁש אּלּו ּובלבּוׁשים ְְְִִִֵֵֶַהּספירֹות,

ּוביּה מיּניּה ּדלבּוׁשיּה קמצא זֹו60ּכהּדין ׁשּלא , ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּדרּבה, אּלא ּומסּתיר, מעלים ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבלבד

ּבבחינת  הּוא וכן ּבֹו, המלּוּבׁש מתּגּלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָעלֿידֹו

זעירֿאנּפין, ּפנימּיּות (ּובפרט ְְְְְְִִִִִֵֵַַָזעירֿאנּפין

הענינים  ׁשּכל וכּנ"ל ה), סעיף ְְְְִִִֶַַַָָָָּכדלקּמן

 ֿ זעיר עלֿידי מתּגּלים האיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבעֹולמֹות

ענין  ׁשהּוא מּדֹות, ּבׁשם ׁשּנקרא ׁשאף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָאנּפין,

העצם, עם המאּוחד לבּוׁש זה הרי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּלבּוׁשים,

מעין  ׁשאינֹו ׁשאף וגילּוי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָולכן

אחר  ּבמקֹום ּומבֹואר (ּכּידּוע ֿ 61העצם מּכל ,( ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

העצם, (מציאּות העצם מתּגּלה עלֿידֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָמקֹום

לזה  הּדּוגמא וכּידּוע הּמהּות). מתּגּלה ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָאף

והחסד  האהבה מּמּדת האדם, ׁשּבנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּמּדֹות

החסד  ׁשענין (לבּוׁש), ּוכלי אֹור ּבדּוגמת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַׁשהם

זה  אין הרי  האהבה, למּדת לבּוׁש ּבדּוגמת ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשהּוא  ּומסּתירה מעלימה החסד ׁשעׂשּית ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

החסד  עׂשּית ׁשעלֿידי אּדרּבה, אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאֹוהב,

האהבה  ׁשהתּגּלּות זאת, ועֹוד אהבתֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹמתּגּלית

ּכללי, ּבאֹופן רק לא היא החסד עׂשּית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹעלֿידי
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רמז 59) ישעי' שמעוני ילקוט וראה דר"א. פרקי בשם פ"ו חרדים ספר הפסיקתא. בשם ג א, עה"פ בראשית רקאנטי ראה

ה.60)תקו. פכ"א, פקי"ט.61)ב"ר ח"א תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק: על רש"י (כפירוש הלובש של גופו למידת בהתאם מסוימת, מידה

כמידתן") הכהן] שלובש [הכותונת שתהא מדו, לומר תלמוד ≈¬»È¯‰Â"ומה
Le·l‰ ÔÈÚ האור שעל ה'לבוש' בנמשל, זה דרך ועל הגוף את המכסה ƒ¿««¿

‰‡¯‰האלוקי  ÏL ÔÈÚ CÙÈ‰ ,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿≈≈∆ƒ¿»∆∆»»
ÈeÏÈ‚Â לכך ההסבר מה כן ואם ¿ƒ

המידות, ענין אנפין", "זעיר שדווקא

האלוקי.? האור של הגילוי עיקר הוא

ÌÈLe·laL ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆∆«¿ƒ
‡Ùeb עצמם,ÌÈpÙB‡ ‰nk LÈ »≈«»«ƒ

,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ Le·Ï LÈ≈¿««¿ƒ«¿ƒ
˙Bl‚Ï ‡e‰ BÈÚL Le·Ï LÈÂ¿≈¿∆ƒ¿»¿«

‡˜Âc זעיר" של המידות ולבוש «¿»
לבוש  זה, מסוג לבוש הוא אנפין"

שהולך  כפי הגילוי, בשביל שנועד

ומבאר.

˙eÏÏk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
ÌÈLe·l‰ ÔÈÚ למעלה שהוא כפי ƒ¿««¿ƒ

האלוקי  NÚ¯מכוון ˜‡Èבאור ÏÚ »≈«∆∆
¯Ó‡nk ,˙B¯ÈÙq‰59 המדרש «¿ƒ««¬»

ובחסידות  בקבלה ונתבאר שהובא

‰"aw‰ ‡¯a ÌÈLe·Ï ‰¯NÚa«¬»»¿ƒ»»«»»
˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ì‰L ,BÓÏBÚ»∆≈∆∆«¿ƒ
כדי  בהם התלבש האלוקי שהאור

והנבראים, העולמות את לברוא

el‡ ÌÈLe·Ï·e עשרה שהם ƒ¿ƒ≈
האלוקי  האור שבהם אלוקיים כוחות

הוא  ובאמצעותם ועלֿידם מתלבש

ÔÈc‰kפועל, ‡e‰L Le·Ï LÈ≈¿∆¿»≈
dÈpÈÓ dÈLe·Ïc ‡ˆÓ«̃¿»ƒ¿≈ƒ≈

dÈ·e60, השריון) שלבושו צב כאותו ≈
ממנו  נפרד בלתי חלק הוא שלו)

„·Ïa BÊ ‡lL לבוש שזהו ∆…ƒ¿«
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ BÈ‡L מי על ∆≈«¿ƒ«¿ƒ

בו, ŒÏÚשלבוש ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«
Ba LaeÏÓ‰ ‰lb˙Ó B„È כי »ƒ¿«∆«¿»

איננו  מהמלובש הלבוש נפרדת מהות

חלק  אלא עליו ומעלימה שמכסה

הצב  שריון את והרואה מהותו מעצם

בעצם  עצמו,רואה הצב ≈¿ÔÎÂאת
‡e‰ למעלה eiÓÈt˙בנמשל Ë¯Ù·e) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

,(‰ ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ לבוש הוא המידות ענין שאמנם ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿«»
אלא  במידות המאיר האלוקי האור על ומסתיר המעלים לבוש זה אין אבל

המקבלים  בפנימיות וחודר ומאיר גילוי לידי בא האור ידו ועל שבו לבוש

È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Ó ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL Ï"pÎÂ¿««∆»»ƒ¿»ƒ∆»»»≈ƒ¿«ƒ«¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BcÓ ÌLa ‡¯˜pL Û‡L ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ∆«∆ƒ¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«

,ÌˆÚ‰ ÌÚ „Áe‡Ó‰ Le·Ï ‰Ê È¯‰ ,ÌÈLe·l‰ ממש אחד ודבר «¿ƒ¬≈∆¿«¿»ƒ»∆∆
וביה" "מיניה ‰e‡אתו, ÔÎÏÂ לבוש ¿»≈

שהוא  לבוש להיפך אלא מסתיר שאינו

Û‡L ,ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ∆«
Úe„ik) ÌˆÚ‰ ÔÈÚÓ BÈ‡L∆≈≈≈»∆∆«»«

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Óe61 שהאור ¿»¿»«≈
לו  ויש האור, מקור המאור, מעין הוא

ואילו  עצמו. למאור דומות תכונות

שמאוחד  מהסוג הלבוש גם הלבוש,

אחרת  מהות הוא העצם, ŒÏkÓעם ,(ƒ»
ÌˆÚ‰ ‰lb˙Ó B„ÈŒÏÚ ÌB˜Ó»«»ƒ¿«∆»∆∆
BÈ‡L Û‡ ,ÌˆÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ)¿ƒ»∆∆«∆≈

˙e‰n‰ ‰lb˙Ó,העצם של ƒ¿«∆««
"זה" בין ההבדל לגבי לעיל וכמבואר

"אספקלריא  בין וההבדל ל"כה"

מאירה" שאינה ו"אספקלריא המאירה"

התגלות  ויש המהות של התגלות שיש

התגלות  גם אבל המציאות, של

גילוי  היא בלבד ).המציאות
‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰ Úe„iÎÂ להתגלות ¿«»««¿»¿∆

המידות  ידי על Bcna«ƒ˙העצם
˙cnÓ ,Ì„‡‰ LÙaL∆¿∆∆»»»ƒƒ«

Ì‰L „ÒÁ‰Â בין ‰‡‰·‰ היחס »«¬»¿«∆∆∆≈
תכונה  בתור שהיא כפי האהבה מידת

בגלוי  הבאה החסד פעולת ובין בנפש

ÈÏÎeהוא  ¯B‡ ˙Ó‚e„a¿¿«¿ƒ
„ÒÁ‰ ÔÈÚL ,(Le·Ï) שבו ¿∆ƒ¿««∆∆

והיא  בפועל ביטוי לידי באה האהבה

בו  Le·Ïמאירה ˙Ó‚e„a ‡e‰¿¿«¿
ביטוי  של ואמצעי »cÓÏ¿ƒ˙וכלי

,‰·‰‡‰»«¬»
˙iNÚL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿∆∆¬ƒ«

„ÒÁ‰ האהבה של לבוש שהיא «∆∆
‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ העובדה על «¿ƒ»«¿ƒ»

,‰a¯c‡ ‡l‡ ,·‰B‡ ‡e‰L∆≈∆»«¿«»
הנכון, הוא ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLההיפך

„ÒÁ‰ ˙iNÚ בפועלB˙·‰‡ ˙Èlb˙Ó,ביטוי לידי BÚÂ„ובאה ¬ƒ««∆∆ƒ¿«≈«¬»¿
,˙‡Ê והיא לחסד נוספת משמעות יש לאהבה לבוש elb˙‰L˙בתור …∆ƒ¿«

È„ÈŒÏÚ של ‰‡‰·‰ ÔÙB‡aהלבוש ˜¯ ‡Ï ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙iNÚ »«¬»«¿≈¬ƒ««∆∆ƒ…«¿∆
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יג f"kyz mixet

ּבינה  אאּלפ חכמה אאּלפ ׁשהּוא 54מּלׁשֹון , ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָ

הּמֹוחין  קדימה 55ענין ׁשל ּבאֹופן הם הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּוכמֹו העֹולם. מציאּות עדין ׁשּי ׁשּלא ְְֲִִֶַַָָָָָֹלעֹולם,

ּומבין  חכם להיֹות יכֹול ׁשהאדם למּטה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשרֹואים

זּולת. ׁשל מציאּות ׁשאין אףֿעלּֿפי ְְְִִֵֶֶַַַַלעצמֹו,

e‰ÊÂ ֿ זעיר ּבבחינת הּוא הּגּלּוי ענין ׁשהתחלת ¿∆ְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

אנּפין  זעירֿאנּפין, ׁשּנקרא ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָאנּפין,

(מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכּנ"ל והּפנימּיּות הּפנים ענין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָהּוא

הּמּקיפים  ׁשרׁש ׁשהיא הינּו56ּבינה ּוזעירֿאנּפין ,( ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מדידה  ׁשל ּבאֹופן הּוא והּפנימּיּות הּפנים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָׁשענין

אצל  לבא ׁשּיכֹול ּבאֹופן זה הרי ׁשּלכן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהגּבלה,

זעירֿאנּפין  ׁשּבחינת וזהּו ּגילּוי. ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַהמקּבל

ענין  ּתכלית ּכי האיןֿסֹוף, עֹולמֹות סֹוף ְְִִִֵַַָָהּוא

ּכחֹותיו  ׁשּידעּו ּכדי הּוא (עֹולמֹות) ְְְִֵֵֶַָָָֹהּבריאה

ֿ 57ּופעּולֹותיו  זעיר עלֿידי נעׂשה זה וענין , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ולכן  הענינים, ּכל מתּגּלים ׁשעלֿידֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאנּפין,

זה. ּבׁשם זעירֿאנּפין ְְְְִִֵֵֶַָנקרא

(„היפ זה הרי ּדלכאֹורה מּובן, אינֹו עדין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָא

ׁשהרי  הּמּדֹות, ענין הּוא ׁשּזעירֿאנּפין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהענין

והגּבלה  מדידה הּוא הּמּדה ׁשענין לכ ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָנֹוסף

ואדרּבה, הּגילּוי, לענין ּבסתירה אינֹו זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ[ׁשענין

מעלה  יׁש אנּפין  ׁשּבבחינת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

יכֹול  זה ׁשּמּצד (זעיר), וההגּבלה הּמדידה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבענין

ּבמּדֹות  הּב' ּפירּוׁש ּגם יׁשנֹו הּגילּוי], ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַלהיֹות

ּבד  מּדֹו מּלׁשֹון הּלבּוׁש,58ׁשהּוא ענין ׁשהּוא , ְְְִִִֶֶַַַ
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EÙl‡‡ אותך Èa‰אלמד EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ54ÔÈÚ ‡e‰L , ¬«∆¿»¿»¬«∆¿ƒ»∆ƒ¿«
ÔÈÁBn‰55,ÌÏBÚÏ ‰ÓÈ„˜ ÏL ÔÙB‡a Ì‰ È¯‰ כפי , שגם היינו «ƒ¬≈≈¿∆∆¿ƒ»»»

האצילות, בעולם שהן כפי ובינה בחכמה מאיר "עתיק" של האלוקי שהאור

לעולם קדימה של באופן הוא e‡ÈˆÓ˙עדיין ÔÈ„Ú CiL ‡lL∆…«»¬«ƒ¿ƒ
‰hÓÏ ÌÈ‡B¯L BÓÎe .ÌÏBÚ‰»»¿∆ƒ¿«»

הגשמי  הזה «««∆Ì„‡‰Lבעולם
למטה  ÌÎÁהתחתון ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»»

BÓˆÚÏ,בבינה ÔÈ·Óeבחכמה ≈ƒ¿«¿
ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿ƒ∆

Ê˙Ïe ענין וכללות והבינה החכמה כי «
את  קולט שהאדם כפי הם המוחין

צורך  אין כך ולשם לעצמו, הדברים

הזולת  (ואדרבה, זולת של במציאות

בריכוז  להתבוננות להפריע עלול

הוא  המידות, עניין ודווקא ובעומק),

מתייחס  האדם שבו והאמצעי הדרך

גם  וכך לזולתו, ומשפיע לזולתו

האלוקי  האור עוד כל כביכול, למעלה,

לגבי  ירידה שזו למרות במוחין, מאיר

מאצילות  העליונות הבחינות

ורק  גילוי. זה אין עדיין ומהספירות,

יש  אנפין", "זעיר העליונות, במידות

ומבאר. שהולך כפי הזולת, אל התגלות

e‰ÊÂ לעיל באמור הביאור ¿∆
Èelb‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰L האור של ∆«¿»«ƒ¿««ƒ

ונרגש  ניכר באופן ‰e‡האלוקי
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,דווקא  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

מאירות  שהן כפי העליונות המידות

האצילות הפנימי e‰fLבעולם הטעם ∆∆
‡¯˜pL זה אלוקי Œ¯ÈÚÊאור ∆ƒ¿»¿≈
,ÔÈt‡,קטנות ‰e‡פנים ÔÈt‡ «¿ƒ«¿ƒ

Ï"pk ˙eiÓÈt‰Â ÌÈt‰ ÔÈÚƒ¿««»ƒ¿«¿ƒƒ««
בחינות  של יחס על מורה ש"עורף"

מורה  "פונים" ואילו חיצוניות "אחור"

פנימית  הארה ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעל
ÌÈÙÈwn‰ L¯L ‡È‰L ‰Èa56 באופן בכלים מתלבשים שלא האורות ƒ»∆ƒ…∆««ƒƒ

גם  אחרות לבחינות שביחס אף ולכן מלמעלה כ'מקיפים' נשארים אלא פנימי

וניכר  בפנימיות בא האור כאשר הוא הגילוי עיקר וגילוי, "זה" נחשבת בינה

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊeונרגש  כי ), הפנימית שמשמעו (ההתלבשות ה"פנים" ¿≈«¿ƒ
"קטנות" הם ÔÙB‡aוהגלויה) ‡e‰ ˙eiÓÈt‰Â ÌÈt‰ ÔÈÚL eÈ‰«¿∆ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL שבו הכלי של וההכלה הקליטה ליכולת בהתאם ∆¿ƒ»¿«¿»»
מתלבש  צמצום ÔÎlLהאור עניינה שאמנם וההגבלה המדידה בגלל דווקא ∆»≈

(זעיר") באור ‰Ïa˜Óומיעוט Ïˆ‡ ‡·Ï ÏBÎiL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆»»…≈∆«¿«≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a.בגלוי בו מורגש ולהיות לתוכו ולחדור ƒ¿ƒ«ƒ
e‰ÊÂ לעיל למבואר הפנימי ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊהטעם ˙ÈÁaL הדרגה ¿∆∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ

גילוי  לידי בא האלוקי האור שבה BÓÏBÚ˙העיקרית ÛBÒ ‡e‰»
,ÛBÒŒÔÈ‡‰ העולמות התחלת היא ומטה דאצילות המלכות ומספירת »≈

המוגבלים  ÈÏÎz˙והנבראים Èkƒ«¿ƒ
‡e‰ (˙BÓÏBÚ) ‰‡È¯a‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»»

eÚ„iL È„k וירגישו ויכירו ¿≈∆≈¿
את  והנבראים «…ÂÈ˙BÁkהעולמות

ÂÈ˙BÏeÚÙe57,הבורא ÔÈÚÂשל ¿»¿ƒ¿»
‰Ê הנבראים את הבורא הכרת של ∆

בהם  חודרת וההכרה שהידיעה באופן

Œ¯ÈÚÊבפנימיות  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¿≈
,ÔÈt‡ שמיד העליונות המידות «¿ƒ

המלכות) (בספירת עובר האור אחריהם

לתודעת  אותו שמביא וצמצום מיעוט

ונמצא  המוגבלים, והנבראים העולמות

Ïk ÌÈlb˙Ó B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿«ƒ»
Œ¯ÈÚÊ ‡¯˜ ÔÎÏÂ ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

‰Ê ÌLa ÔÈt‡ מורה אחד שמצד «¿ƒ¿≈∆
(אנפין=פנים) פנימית השפעה על

מדודה  שההשפעה מדגיש שני ומצד

ערכם  לפי ומועט) (זעיר=קטן ומוגבלת

המקבלים. של

,Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú C‡ („«¬«ƒ≈»
‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc לעיל האמור ¿ƒ¿»¬≈∆

שממנה  הבחינה הוא אנפין" ש"זעיר

כוונת  נשלמת ועלֿידה הגילוי עיקר

חדורים  יהיו שהנבראים הבריאה

אלוקות  ‰ÔÈÚבידיעת CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfL∆¿≈«¿ƒƒ¿«

,˙Bcn‰ בעולם מאירות שהן כפי «ƒ
CÎÏהאצילות  ÛÒB È¯‰L∆¬≈»¿»

‡e‰ ‰cn‰ ÔÈÚL מלשון גם ∆ƒ¿««ƒ»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ומיעוט וצמצום ¿ƒ»¿«¿»»

‰Ê ÔÈÚL] באופן אור הארת של ∆ƒ¿»∆
ומוגבל  È‡,‰a¯„‡Âמדוד ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ ‰¯È˙Òa B דווקא ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿«¿«»

שההתגלות  הגורמת היא המקבלים ערך לפי מוגבלת שההשפעה העובדה

בפנימיות  בנבראים ‡ÔÈtתאיר ˙ÈÁ·aL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ
פנים  מבחינת פנימית Ïa‚‰‰Â‰הארה ‰„È„n‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿ƒ¿««¿ƒ»¿««¿»»

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê „vnL ,(¯ÈÚÊ) המדידה ולולי ¿≈∆ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ
בטלים  היו והם בפנימיות במקבלים חודר היה לא האור מפניו וההגבלה

מציאותם  את e‰L‡אבל ],ומאבדים ˙BcÓa 'a‰ Le¯Èt Ìb BLÈ∆¿«≈«¿ƒ∆
„a BcÓ ÔBLlÓ58Le·l‰ ÔÈÚ ‡e‰L לו , שיש בכך המתאפיין ƒ¿ƒ«∆ƒ¿««¿
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

העלם, ׁשל ענין לכאֹורה הּוא הּלבּוׁש ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי

ּבזה, הּבאּור א וגילּוי. הארה ׁשל ענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיפ

לבּוׁש יׁש אֹופּנים, ּכּמה יׁש ּגּופא  ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּבּלבּוׁשים

לגּלֹות  הּוא ׁשענינֹו לבּוׁש ויׁש ּומסּתיר, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָהּמעלים

ְַָּדוקא.

ÔÈÚ‰Â קאי הּלבּוׁשים ענין ּכללּות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּכּמאמר  הּספירֹות, עׂשר ּבעׂשרה 59על ְֲֲִֶֶַַַַַָָָ

עׂשר  ׁשהם עֹולמֹו, הּקּב"ה ּברא ְִֵֶֶֶַָָָָָלבּוׁשים

ׁשהּוא  לבּוׁש יׁש אּלּו ּובלבּוׁשים ְְְִִִֵֵֶַהּספירֹות,

ּוביּה מיּניּה ּדלבּוׁשיּה קמצא זֹו60ּכהּדין ׁשּלא , ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּדרּבה, אּלא ּומסּתיר, מעלים ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבלבד

ּבבחינת  הּוא וכן ּבֹו, המלּוּבׁש מתּגּלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָעלֿידֹו

זעירֿאנּפין, ּפנימּיּות (ּובפרט ְְְְְְִִִִִֵֵַַָזעירֿאנּפין

הענינים  ׁשּכל וכּנ"ל ה), סעיף ְְְְִִִֶַַַָָָָּכדלקּמן

 ֿ זעיר עלֿידי מתּגּלים האיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבעֹולמֹות

ענין  ׁשהּוא מּדֹות, ּבׁשם ׁשּנקרא ׁשאף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָאנּפין,

העצם, עם המאּוחד לבּוׁש זה הרי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּלבּוׁשים,

מעין  ׁשאינֹו ׁשאף וגילּוי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָולכן

אחר  ּבמקֹום ּומבֹואר (ּכּידּוע ֿ 61העצם מּכל ,( ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

העצם, (מציאּות העצם מתּגּלה עלֿידֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָמקֹום

לזה  הּדּוגמא וכּידּוע הּמהּות). מתּגּלה ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָאף

והחסד  האהבה מּמּדת האדם, ׁשּבנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּמּדֹות

החסד  ׁשענין (לבּוׁש), ּוכלי אֹור ּבדּוגמת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַׁשהם

זה  אין הרי  האהבה, למּדת לבּוׁש ּבדּוגמת ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשהּוא  ּומסּתירה מעלימה החסד ׁשעׂשּית ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

החסד  עׂשּית ׁשעלֿידי אּדרּבה, אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאֹוהב,

האהבה  ׁשהתּגּלּות זאת, ועֹוד אהבתֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹמתּגּלית

ּכללי, ּבאֹופן רק לא היא החסד עׂשּית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹעלֿידי
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רמז 59) ישעי' שמעוני ילקוט וראה דר"א. פרקי בשם פ"ו חרדים ספר הפסיקתא. בשם ג א, עה"פ בראשית רקאנטי ראה

ה.60)תקו. פכ"א, פקי"ט.61)ב"ר ח"א תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק: על רש"י (כפירוש הלובש של גופו למידת בהתאם מסוימת, מידה

כמידתן") הכהן] שלובש [הכותונת שתהא מדו, לומר תלמוד ≈¬»È¯‰Â"ומה
Le·l‰ ÔÈÚ האור שעל ה'לבוש' בנמשל, זה דרך ועל הגוף את המכסה ƒ¿««¿

‰‡¯‰האלוקי  ÏL ÔÈÚ CÙÈ‰ ,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿≈≈∆ƒ¿»∆∆»»
ÈeÏÈ‚Â לכך ההסבר מה כן ואם ¿ƒ

המידות, ענין אנפין", "זעיר שדווקא

האלוקי.? האור של הגילוי עיקר הוא

ÌÈLe·laL ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆∆«¿ƒ
‡Ùeb עצמם,ÌÈpÙB‡ ‰nk LÈ »≈«»«ƒ

,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ Le·Ï LÈ≈¿««¿ƒ«¿ƒ
˙Bl‚Ï ‡e‰ BÈÚL Le·Ï LÈÂ¿≈¿∆ƒ¿»¿«

‡˜Âc זעיר" של המידות ולבוש «¿»
לבוש  זה, מסוג לבוש הוא אנפין"

שהולך  כפי הגילוי, בשביל שנועד

ומבאר.

˙eÏÏk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
ÌÈLe·l‰ ÔÈÚ למעלה שהוא כפי ƒ¿««¿ƒ

האלוקי  NÚ¯מכוון ˜‡Èבאור ÏÚ »≈«∆∆
¯Ó‡nk ,˙B¯ÈÙq‰59 המדרש «¿ƒ««¬»

ובחסידות  בקבלה ונתבאר שהובא

‰"aw‰ ‡¯a ÌÈLe·Ï ‰¯NÚa«¬»»¿ƒ»»«»»
˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ì‰L ,BÓÏBÚ»∆≈∆∆«¿ƒ
כדי  בהם התלבש האלוקי שהאור

והנבראים, העולמות את לברוא

el‡ ÌÈLe·Ï·e עשרה שהם ƒ¿ƒ≈
האלוקי  האור שבהם אלוקיים כוחות

הוא  ובאמצעותם ועלֿידם מתלבש

ÔÈc‰kפועל, ‡e‰L Le·Ï LÈ≈¿∆¿»≈
dÈpÈÓ dÈLe·Ïc ‡ˆÓ«̃¿»ƒ¿≈ƒ≈

dÈ·e60, השריון) שלבושו צב כאותו ≈
ממנו  נפרד בלתי חלק הוא שלו)

„·Ïa BÊ ‡lL לבוש שזהו ∆…ƒ¿«
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ BÈ‡L מי על ∆≈«¿ƒ«¿ƒ

בו, ŒÏÚשלבוש ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«
Ba LaeÏÓ‰ ‰lb˙Ó B„È כי »ƒ¿«∆«¿»

איננו  מהמלובש הלבוש נפרדת מהות

חלק  אלא עליו ומעלימה שמכסה

הצב  שריון את והרואה מהותו מעצם

בעצם  עצמו,רואה הצב ≈¿ÔÎÂאת
‡e‰ למעלה eiÓÈt˙בנמשל Ë¯Ù·e) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

,(‰ ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ לבוש הוא המידות ענין שאמנם ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿«»
אלא  במידות המאיר האלוקי האור על ומסתיר המעלים לבוש זה אין אבל

המקבלים  בפנימיות וחודר ומאיר גילוי לידי בא האור ידו ועל שבו לבוש

È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Ó ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL Ï"pÎÂ¿««∆»»ƒ¿»ƒ∆»»»≈ƒ¿«ƒ«¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BcÓ ÌLa ‡¯˜pL Û‡L ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ∆«∆ƒ¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«

,ÌˆÚ‰ ÌÚ „Áe‡Ó‰ Le·Ï ‰Ê È¯‰ ,ÌÈLe·l‰ ממש אחד ודבר «¿ƒ¬≈∆¿«¿»ƒ»∆∆
וביה" "מיניה ‰e‡אתו, ÔÎÏÂ לבוש ¿»≈

שהוא  לבוש להיפך אלא מסתיר שאינו

Û‡L ,ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ∆«
Úe„ik) ÌˆÚ‰ ÔÈÚÓ BÈ‡L∆≈≈≈»∆∆«»«

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Óe61 שהאור ¿»¿»«≈
לו  ויש האור, מקור המאור, מעין הוא

ואילו  עצמו. למאור דומות תכונות

שמאוחד  מהסוג הלבוש גם הלבוש,

אחרת  מהות הוא העצם, ŒÏkÓעם ,(ƒ»
ÌˆÚ‰ ‰lb˙Ó B„ÈŒÏÚ ÌB˜Ó»«»ƒ¿«∆»∆∆
BÈ‡L Û‡ ,ÌˆÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ)¿ƒ»∆∆«∆≈

˙e‰n‰ ‰lb˙Ó,העצם של ƒ¿«∆««
"זה" בין ההבדל לגבי לעיל וכמבואר

"אספקלריא  בין וההבדל ל"כה"

מאירה" שאינה ו"אספקלריא המאירה"

התגלות  ויש המהות של התגלות שיש

התגלות  גם אבל המציאות, של

גילוי  היא בלבד ).המציאות
‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰ Úe„iÎÂ להתגלות ¿«»««¿»¿∆

המידות  ידי על Bcna«ƒ˙העצם
˙cnÓ ,Ì„‡‰ LÙaL∆¿∆∆»»»ƒƒ«

Ì‰L „ÒÁ‰Â בין ‰‡‰·‰ היחס »«¬»¿«∆∆∆≈
תכונה  בתור שהיא כפי האהבה מידת

בגלוי  הבאה החסד פעולת ובין בנפש

ÈÏÎeהוא  ¯B‡ ˙Ó‚e„a¿¿«¿ƒ
„ÒÁ‰ ÔÈÚL ,(Le·Ï) שבו ¿∆ƒ¿««∆∆

והיא  בפועל ביטוי לידי באה האהבה

בו  Le·Ïמאירה ˙Ó‚e„a ‡e‰¿¿«¿
ביטוי  של ואמצעי »cÓÏ¿ƒ˙וכלי

,‰·‰‡‰»«¬»
˙iNÚL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆¿∆∆¬ƒ«

„ÒÁ‰ האהבה של לבוש שהיא «∆∆
‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ העובדה על «¿ƒ»«¿ƒ»

,‰a¯c‡ ‡l‡ ,·‰B‡ ‡e‰L∆≈∆»«¿«»
הנכון, הוא ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLההיפך

„ÒÁ‰ ˙iNÚ בפועלB˙·‰‡ ˙Èlb˙Ó,ביטוי לידי BÚÂ„ובאה ¬ƒ««∆∆ƒ¿«≈«¬»¿
,˙‡Ê והיא לחסד נוספת משמעות יש לאהבה לבוש elb˙‰L˙בתור …∆ƒ¿«

È„ÈŒÏÚ של ‰‡‰·‰ ÔÙB‡aהלבוש ˜¯ ‡Ï ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙iNÚ »«¬»«¿≈¬ƒ««∆∆ƒ…«¿∆
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f"kyzיד mixet

אֹופן  ׁשּלפי הּפרטים, ּבכל ּפנימי ּבאֹופן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאּלא

אֹופן, ּבאֹותֹו החסד עׂשּית ּגם ּתהיה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָהאהבה

ּתהיה  אזי מּוגּבלת, היא האהבה ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָוהינּו

האהבה  וכאׁשר מּוגּבל, ּבאֹופן החסד עׂשּית ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָּגם

יחידֹו לבנֹו האב אהבת ּכמֹו הגּבלה, ּבלי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָהיא

לבנֹו החסד עׂשּית ּגם ּתהיה אזי ּבזה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָוכּיֹוצא

ּבבחינת  הּוא וכן ּכלל. והגּבלה מדידה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּבלי

ּבדּוגמת  ׁשהּוא לבּוׁש, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָזעירֿאנּפין 

ארֹויס) זי (גיט מתּגּלה ׁשעלֿידֹו ְְִִִֶֶַַַַָהּלבּוׁש

רק  (לא ּבֹו להיֹות ׁשּיכֹול ועד ּבֹו, ְְְִֶַַַָָֹהמלּוּבׁש

אּלא 'ּכה', ּבחינת המציאּות, ידיעת ידיעת ּגם) ְְְְִִִִֶַַַַַָֹ

'זה'. ּבׁשם נקרא ׁשּלכן ְְִֵֵֶֶַַָָהּמהּות,

e‰ÊÂ'חּיים ּב'עץ ּׁשּכתּוב מה (ּומבֹואר 62ּגם ¿∆ְְִֵֶַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה חסידּות )63ּבדרּוׁשי ְְְֲִִֵַָ

היא  הּמלכּות לספירת אנּפין ' מ'זעיר  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשההׁשּפעה

מּספירת  ההׁשּפעה ּכמֹו ולא נקב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹעלֿידי

ׁשהיא  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה לעֹולמֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהּמלכּות

הּוא  ׁשּמס הּוא, ּביניהם ׁשהחילּוק ,מס ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעלֿידי

נקב  ֿ ּכן מהּֿׁשאין מּמׁש, ּומעלים הּמסּתיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָענין

ׁשל  ּבאֹופן ׁשּבא אּלא האֹור, ּגילּוי ּבא ְִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשעלֿידֹו

 ֿ על נמׁש האֹור ׁשּכאׁשר מּזה, ויתירה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'זעיר',

ׁשּיּומׁש הּנקב את להרחיב יכֹולים אזי נקב, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַידי

הּׂשכל, ּבהׁשּפעת ּוכמֹו יֹותר, אֹור ּגילּוי ְְְִֵֵֶַַַַָָעלֿידֹו

חידה, עלֿידי (לא היא ההׁשּפעה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכאׁשר

אֹותּיֹות  עלֿידי אּלא) מׁשל, עלֿידי לא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹואפילּו

אּדעּתיּה קאי ׁשנין ארּבעין לאחרי הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשכל,

הּנקב 64ּדרּביּה את מרחיב ׁשהּתלמיד הינּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
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ספי"ד.62) שם פי"ג. מב שער חיים עץ ועוד.63)ראה ואילך. שמז ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. קעט ע' ענינים ע"ז 64)אוה"ת

ע"ב. ריש ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏÏk,ונרגש ניכר להיות ולא 'מקיף' בתור גם לבוא ההשפעה ‡l‡שיכול ¿»ƒ∆»

‰ÌÈË¯t,היא  ÏÎa ÈÓÈt ÔÙB‡a וחודר מאיר האור כאשר שהרי ¿∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
ופרט  פרט בכל ומאיר מתבטא הוא פנימי, ‡ÔÙBבאופן ÈÙlL וסוג ∆¿ƒ∆

Ìb ‰È‰z ‰·‰‡‰ÔÙB‡ B˙B‡a „ÒÁ‰ ˙iNÚ לטיבה בהתאם »«¬»ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆¿∆
הגורם  שהיא האהבה של ומהותה

L‡kL¯החסד,למעשה  eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆
˙Ïa‚eÓ ‡È‰ והרגש ‰‡‰·‰ »«¬»ƒ¿∆∆

מסוימת  במידה מוגבל הוא אבל קיים

לא, iNÚ˙ותו Ìb ‰È‰z ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¬ƒ«
„ÒÁ‰האהבה מרגש ÔÙB‡aהנובע «∆∆¿∆

,Ïa‚eÓ שמתחייבת במידה רק ¿»
הזו  ‰‡‰·‰מהאהבה ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»«¬»

˙·‰‡ BÓk ,‰Ïa‚‰ ÈÏa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»¿«¬«
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ B„ÈÁÈ B·Ï ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

גבול, ללא עצומה, אהבה »¬‡ÈÊשהיא
B·Ï „ÒÁ‰ ˙iNÚ Ìb ‰È‰zƒ¿∆«¬ƒ««∆∆ƒ¿
מוגבלת, בלתי אהבה מאותה כתוצאה

ÏÏkחסד  ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÈÏa¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿»
שמכסה  לבוש יש שאמנם ונמצא

שאינו  לבוש גם יש אבל ומעלים

הוא  ואדרבה, כלל והסתר העלם מהווה

האור  וביטוי להתגלות ואמצעי כלי

בו. המאיר

‡e‰ ÔÎÂ,כביכול למעלה, בנמשל ¿≈
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·a שהיא ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

הוא  ועלֿידה שבה הבחינה כאמור

האיןֿסוף  התגלות «¿pL∆ƒ˜¯‡עיקר
‡e‰L ,Le·Ï ÌLa מדוד אמנם ¿≈¿∆

המעלים  לבוש אינו אבל ומוגבל

להיפך, אלא »¿¿Ó‚e„a˙לבוש ומסתיר
‰lb˙Ó B„ÈŒÏÚL Le·l‰«¿∆«»ƒ¿«∆

ÒÈB¯‡ CÈÊ ËÈ‚) ומתבטא )מתגלה ƒƒ«
האלוקי  והכוח Ba,האור LaeÏÓ‰«¿»

„ÚÂ כך Baכדי ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ¿«∆»ƒ¿
,˙e‡ÈˆÓ‰ ˙ÚÈ„È ˜¯ ‡Ï)…«¿ƒ««¿ƒ
˙ÚÈ„È (Ìb ‡l‡ ,'‰k' ˙ÈÁa¿ƒ«…∆»«¿ƒ«
ÌLa ‡¯˜ ÔÎlL ,˙e‰n‰««∆»≈ƒ¿»¿≈

,'‰Ê' היא אנפין" "זעיר המדריגות שבסדר שלמרות באריכות לעיל כמבואר ∆
"זה". ונקראת המהות את אפילו מגלה היא זאת בכל ביותר, הגבוהה הדרגה

'ÌÈiÁ ıÚ'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ62האריז"ל (B·Óe‡¯מכתבי ¿∆««∆»¿≈«ƒ¿»
ÈLe¯„a מאמרי˙BÓB˜Ó ‰nÎa ˙e„ÈÒÁ63‰ÚtL‰‰L ( ƒ¿≈¬ƒ¿«»¿∆««¿»»

BÓk ‡ÏÂ ,·˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Óƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿≈∆∆¿…¿

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«««¿»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,CÒÓ È„ÈŒÏÚ ‡È‰L מהמידות האלוקי האור והשפעת המשכת ∆ƒ«¿≈»»

צמצום  מחייבת זה עולם של המלכות לספירת האצילות שבעולם העליונות

נקב  דרך שחודרת להשפעה נמשלה זו השפעה ולכן האור של והגבלה והעלם

המלכות, מספירת ההשפעה ואילו קטן,

האצילות  בעולם האחרונה הספירה

שלמטה  בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

והעלם  צמצום מחייבת מהאצילות

למעבר  נמשל זה ודבר יותר עוד גדול

המסתיר  ווילון למסך מבעד האור של

האור ההבדל eÏÈÁ‰L˜על ∆«ƒ
Ì‰ÈÈa וההעלם הצמצום בין ≈≈∆

לצמצום  נקב דרך להשפעה שנמשל

דרך  העוברת להשפעה שנמשל והעלם

מבדיל  ‰e‡מסך CÒnL ,‡e‰∆»»
,LnÓ ÌÈÏÚÓe ¯ÈzÒn‰ ÔÈÚƒ¿»««¿ƒ«¿ƒ«»
אור  חדירת את שמונע עבה וילון כמו

˜·השמש  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆
של  והגבלה צמצום מחייב שאמנם

אמצעי  מהווה הוא אבל »∆ŒÏÚLהאור
‡l‡ ,¯B‡‰ ÈeÏÈb ‡a B„È»»ƒ»∆»

‡aL מועטת במידה בפועל ומתגלה ∆»
‰¯È˙ÈÂ ,'¯ÈÚÊ' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿≈ƒ≈»

,‰fÓ יש נקב באמצעות להשפעה ƒ∆
הגילוי  מידת לגבי יותר עוד גדול יתרון

È„ÈŒÏÚ CLÓ ¯B‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ¿»«¿≈
ÌÈÏBÎÈ ÈÊ‡ ,·˜ של הבא בשלב ∆∆¬«¿ƒ

‰p˜·ההשפעה  ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ∆«∆∆
¯B‡ ÈeÏÈb B„ÈŒÏÚ CLÓeiL∆¿««»ƒ

¯˙BÈ שנשפע כאשר מכפי לכן קודם ≈
וצר, קטן היה ¿BÓÎeהנקב

¯L‡kL ,ÏÎO‰ ˙ÚtL‰a¿«¿»««≈∆∆«¬∆
‡È‰ ‰ÚtL‰‰ וישירה גלוייה ««¿»»ƒ

„ÈÁ È„ÈŒÏÚ ‡Ï)eÏÈÙ‡Â ,‰ …«¿≈ƒ»«¬ƒ
,ÏLÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï הם שגם …«¿≈»»

שכלי, רעיון והשפעת לגילוי אמצעים

מעלימים  גם הם בבד בד אבל

עצמו  השכל על ‰ÏÎO,ומסתירים ˙Bi˙B‡ È„ÈŒÏÚ (‡l‡ במילים ∆»«¿≈ƒ«≈∆
וישירה  ברורה בצורה השכלי הרעיון את ומבהירות È¯Á‡Ïשמוסרות ‰p‰ƒ≈¿«¬≈

dÈa¯c dÈzÚc‡ È‡˜ ÔÈL ÔÈÚa¯‡64, המקבל שנה, ארבעים כעבור «¿»ƒ¿ƒ»≈««¿≈¿«≈
דעת  של) והפנימיות (העומק על עומד שהוא לדרגה ומגיע מתעלה השכל את

שנאמר  הפסוק על ז"ל חכמינו (כדברי רבו
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

יֹותר  ּומקּבל ההׁשּפעה, את קּבל ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידֹו

ּדרּביּה, אּדעּתיּה ׁשּקאי ועד רּבֹו, ּתבּונת ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמעֹומק

ּבבחינת  ודּוגמתֹו הרב. ׂשכל מהּות על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשעֹומד

ּגילּוי  ּבחינת ׁשהּוא 'זה', ׁשּנקראת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַזעירֿאנּפין,

האֹור  ּומתּגּלה והעלם, הסּתר עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

הּמהּות. ּגילּוי ְִִִַַַּבבחינת

למעלה ‰) ׁשהיא אף הּבינה, ספירת ְְְְִִִֶַַַַָָָָאמנם,

ׁשאלּפים  ג) (סעיף (וכּנ"ל אנּפין' ְְְְְִִִִֵֶַַַַַמ'זעיר

ׁשרׁש היא ּובינה לעֹולם, ּתֹורה קדמה ְִִֶָָָָָָָָֹׁשנה

(כנ"ל  ּכה ּבׁשם נקראת מּכלֿמק ֹום ְְִִִִֵֵַַָָֹהּמּקיפים),

הּמׁשל  עלּֿפי ויּובן זהר'). מ'ּתּקּוני ב) ְְִִִִֵַַַָָָֹ(סעיף

ז"ל  מהּבעלֿׁשםֿטֹוב 66מהּבלּולֹות 65הּידּוע ְֵֵֵַַַַַַַָ

טרעּפ ׁשווינדל מדריגֹות 67הּנקראֹות ׁשהן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָ

העּמּוד  ׁשל ּובראׁשֹו העּמּוד, את ְְֶֶַַַָָֹהּסֹובבֹות

ּבּמדריגה  ּכׁשהיה הּנה חקּוקה, צּורה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָנמצאת

ּבגֹובּה נכחֹו ׁשהיא הּצּורה את ראה ְְְִִֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹונה,

מאחֹורי  הּוא הּב' ּבּמעלה ּוכׁשעֹולה ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָהעּמּוד,

ׁשעֹולה  עד הּצּורה את רֹואה ואינֹו ְֵֶֶֶֶַַַָָהעּמּוד,

הּוא  הּב' ּבּמעלה ּבהיֹותֹו והרי הג', ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָּבּמעלה

ּומתקרב  הא', ּבּמעלה ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּגבֹוּה

אֹותּה, רֹואה ׁשאינֹו אּלא הּצּורה, אל ֵֵֶֶֶֶַָָָיֹותר

נקראת  ועלּֿדרֿזה אחֹור. ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָלהיֹותֹו

ׁשהיא  אף אחֹור, ּבחינת 'ּכה', ּבׁשם ְְִִִֵֶַַַָָֹהּבינה

'זה'. ׁשּנקראת אנּפין' מ'זעיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלמעלה

ÔÈÚ‰Â הבנה הּוא הּבינה ענין ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ועד  ּביֹותר, נעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוהּׂשגה,

ּבגין  הּוא העֹולמֹות ּבריאת ענין ְְְִִִֶַַָָָׁשּכל

ליּה והּׂשגה 68ּדיׁשּתמודעּון הבנה ׁשּתהיה ּכדי , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבענין  היא הּבהמה על האדם ּומעלת ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּבאלקּות,

ׁשּלא  ואף הּמּדֹות. ּבענין ולא ׁשּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹהּׂשכל
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כתר 65) תתפד. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך. ריד ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי גם וראה .38 שבהערה וסה"מ אוה"ת ראה

וש"נ. נגֿנד. סימן בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב ח.66)שם ו, מלכיםֿא באוה"ת 67)ראה הובא שם. מלכים פרש"י ראה

שם. ב.68)נ"ך מב, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עיניים  לדעת לב לכם ה' נתן "לא – במדבר שנה ארבעים אחרי ישראל לבני

רבו  דעת על עומד אדם שאין מכאן הזה", היום עד לשמוע ואזניים לראות

שנה) ארבעים אחרי ‰eÈעד רבו דעת על התלמיד עמידת של המשמעות «¿
היא רבות ‡˙שנים Ïa˜ B„ÈŒÏÚL ·˜p‰ ˙‡ ·ÈÁ¯Ó „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆«»ƒ≈∆

¯˙BÈ Ïa˜Óe ,‰ÚtL‰‰««¿»»¿«≈≈
„ÚÂ ,Ba¯ ˙e·z ˜ÓBÚÓ≈∆¿««¿«

,dÈa¯c dÈzÚc‡ È‡wL שעומד ∆»≈««¿≈¿«≈
שלו  וההשגה וההבנה רבו דעת על

כזו  במידה היא ותבונתו רבו בדברי

.·¯‰ ÏÎN ˙e‰Ó ÏÚ „ÓBÚL∆≈««≈∆»«
B˙Ó‚e„ÂבנמשלŒ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·a ¿¿»ƒ¿ƒ«¿≈

‡e‰L ,'‰Ê' ˙‡¯˜pL ,ÔÈt‡«¿ƒ∆ƒ¿≈∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡lL ÈeÏÈb ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ∆…«¿≈

,ÌÏÚ‰Â ¯zÒ‰ שלא אור כמו ∆¿≈¿∆¿≈
שכלי  ורעיון ווילון מסך עלֿידי מאיר

שהם  ומשלים חידות על נמסר שלא

"כה" בבחינת להשפעה משלים

בלבד. המציאות גילוי את המביאה

גלויה  השפעה יש "זה" בבחינת ואילו

‰‡B¯וישירה ‰lb˙Óe כל עם ƒ¿«∆»
שלו והפנימיות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙העומק

.˙e‰n‰ ÈeÏÈbƒ««
Û‡ ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ,ÌÓ‡ (‰»¿»¿ƒ««ƒ»«
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ
למטה  מלמעלה המדריגות בסדר

ÌÈtÏ‡L (‚ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ)¿««¿ƒ∆«¿«ƒ
‰L חכמה "אאלפך מלשון "אלפים" »»

בינה" Ó„˜‰¯Bz‰אאלפך »¿»»
ÌÏBÚÏ,המידות ידי על שנברא »»

ÌÈÙÈwn‰ L¯L ‡È‰ ‰È·eƒ»ƒ…∆««ƒƒ
שלמעלה  הנעלים העליונים האורות

בפנימיות  ŒÏkÓמהתלבשות ,(ƒ»
˙‡¯˜ ÌB˜Ó הבינה ÌLaספירת »ƒ¿≈¿≈

Èewz'Ó (· ÛÈÚÒ) Ï"Î) ‰k…¿ƒƒƒ≈
('¯‰Ê שמביאה התגלות על המורה …«

לגילוי  ולא בלבד המציאות לידיעת

הדבר. טעם את ומבאר והולך המהות,

Úe„i‰ ÏLn‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«»»«»«
Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰Ó65 ≈«««≈«

˙BÏeÏa‰Ó66'מבולבלות' מדריגות ≈«¿
tÚ¯Ë Ï„ÈÂÂL ˙B‡¯˜p‰67, «ƒ¿»¿ƒ¿¿¿∆

„enÚ‰ ÏL BL‡¯·e ,„enÚ‰ ˙‡ ˙B··Bq‰ ˙B‚È¯„Ó Ô‰L∆≈«¿≈«¿∆»«¿…∆»«

‰È‰Lk ‰p‰ ,‰˜e˜Á ‰¯eˆ ˙‡ˆÓ הללו במדרגות העולה האדם ƒ¿≈»¬»ƒ≈¿∆»»
BÁÎ ‡È‰L ‰¯ev‰ ˙‡ ‰‡¯ ,‰BzÁz‰ ‰‚È¯„na עיניו מול ««¿≈»««¿»»»∆«»∆ƒƒ¿

‰ÏÚna ‰ÏBÚLÎe ,„enÚ‰ d·B‚a במדרגה'a‰ יותר אמנם והוא ¿«»«¿∆∆««¬»«
אבל העמוד ראש אל קרוב יותר המרחק ומבחינת È¯BÁ‡Óגבוה ‡e‰≈¬≈

˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡Â ,„enÚ‰»«¿≈∆∆
‰ÏÚna ‰ÏBÚL „Ú ‰¯ev‰«»«∆∆««¬»

העמוד ‰‚'במדרגה מול היא שגם «
מאחוריו  B˙BÈ‰aולא È¯‰Â ,«¬≈ƒ¿

‰ÏÚna במדרגהdB·b ‡e‰ 'a‰ ««¬»«»«
‰ÏÚna ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»»««¬»
Ï‡ ¯˙BÈ ·¯˜˙Óe ,'‡‰»ƒ¿»≈≈∆

‰¯ev‰ בראש נמצאת שכאמור «»
¯B‡‰העמוד  BÈ‡L ‡l‡ ,∆»∆≈∆

¯BÁ‡ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï ,d˙B‡»ƒ¿ƒ¿ƒ«»
מסוגל  שאינו ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂלראות.כך

˙‡¯˜ ‰Êספירת‰Èa‰ הנעלית ∆ƒ¿≈«ƒ»
המדרגות  'kבסדר ÌLa,'‰ ביטוי ¿≈…

וניכר  נראה שאינו לדבר המתייחס

‡BÁ¯,בגלוי  ˙ÈÁa בחינת ולא ¿ƒ«»
ÏÚÓÏ‰פנים  ‡È‰L Û‡«∆ƒ¿«¿»

'‰Ê' ˙‡¯˜pL 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Óƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈∆
המסתובבות' ה'מדרגות שבמשל כשם

יותר  גבוהה שממדרגה דווקא לאו

העמוד. שבראש הצורה את רואים

,‰Êa ÔÈÚ‰Â באמת מדוע הטעם ¿»ƒ¿»»∆
 ֿ מזעיר יותר גבוהה דרגה שהיא הבינה

"כה" בחינת רק היא ≈p‰c¿ƒ‰אנפין
‰·‰ ‡e‰ ‰Èa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»¬»»
‰ÏÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰‚O‰Â¿«»»∆∆ƒ¿»«¬∆

ÔÈÚ ÏkL „ÚÂ ,¯˙BÈa המטרה ¿≈¿«∆»ƒ¿«
של  ‰BÓÏBÚ˙והתכלית ˙‡È¯a¿ƒ«»»

ÔeÚ„ÂÓzLÈc ÔÈ‚a ‡e‰¿ƒ¿ƒ¿¿…¿
dÈÏ68, היינו לו, מודעים שיהיו כדי ≈

ידוע  יהיה הוא ברוך ≈¿È„kשהקדוש
‰È‰zLלאדם‰‚O‰Â ‰·‰ ∆ƒ¿∆¬»»¿«»»

ÏÚ Ì„‡‰ ˙ÏÚÓe ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¬«»»»«
ÏÎO‰ ÔÈÚa ‡È‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»ƒ¿ƒ¿««≈∆

˙Bcn‰ ÔÈÚa ‡ÏÂ ,BaL וגם ∆¿…¿ƒ¿««ƒ
היא  הבינה העליונות בספירות למעלה

המידות, מאשר נעלית יותר דרגה אכן

אנפין. ÈtÒÓ˜זעיר ‡lL Û‡Â¿«∆…«¿ƒ
‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ באלוקות האדם ‡l‡של והכרת , ידיעת עניין ƒ¿««¬»»¿««»»∆»
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טו f"kyz mixet

אֹופן  ׁשּלפי הּפרטים, ּבכל ּפנימי ּבאֹופן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאּלא

אֹופן, ּבאֹותֹו החסד עׂשּית ּגם ּתהיה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָהאהבה

ּתהיה  אזי מּוגּבלת, היא האהבה ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָוהינּו

האהבה  וכאׁשר מּוגּבל, ּבאֹופן החסד עׂשּית ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָּגם

יחידֹו לבנֹו האב אהבת ּכמֹו הגּבלה, ּבלי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָהיא

לבנֹו החסד עׂשּית ּגם ּתהיה אזי ּבזה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָוכּיֹוצא

ּבבחינת  הּוא וכן ּכלל. והגּבלה מדידה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּבלי

ּבדּוגמת  ׁשהּוא לבּוׁש, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָזעירֿאנּפין 

ארֹויס) זי (גיט מתּגּלה ׁשעלֿידֹו ְְִִִֶֶַַַַָהּלבּוׁש

רק  (לא ּבֹו להיֹות ׁשּיכֹול ועד ּבֹו, ְְְִֶַַַָָֹהמלּוּבׁש

אּלא 'ּכה', ּבחינת המציאּות, ידיעת ידיעת ּגם) ְְְְִִִִֶַַַַַָֹ

'זה'. ּבׁשם נקרא ׁשּלכן ְְִֵֵֶֶַַָָהּמהּות,

e‰ÊÂ'חּיים ּב'עץ ּׁשּכתּוב מה (ּומבֹואר 62ּגם ¿∆ְְִֵֶַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה חסידּות )63ּבדרּוׁשי ְְְֲִִֵַָ

היא  הּמלכּות לספירת אנּפין ' מ'זעיר  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשההׁשּפעה

מּספירת  ההׁשּפעה ּכמֹו ולא נקב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹעלֿידי

ׁשהיא  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה לעֹולמֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהּמלכּות

הּוא  ׁשּמס הּוא, ּביניהם ׁשהחילּוק ,מס ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעלֿידי

נקב  ֿ ּכן מהּֿׁשאין מּמׁש, ּומעלים הּמסּתיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָענין

ׁשל  ּבאֹופן ׁשּבא אּלא האֹור, ּגילּוי ּבא ְִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשעלֿידֹו

 ֿ על נמׁש האֹור ׁשּכאׁשר מּזה, ויתירה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'זעיר',

ׁשּיּומׁש הּנקב את להרחיב יכֹולים אזי נקב, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַידי

הּׂשכל, ּבהׁשּפעת ּוכמֹו יֹותר, אֹור ּגילּוי ְְְִֵֵֶַַַַָָעלֿידֹו

חידה, עלֿידי (לא היא ההׁשּפעה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכאׁשר

אֹותּיֹות  עלֿידי אּלא) מׁשל, עלֿידי לא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹואפילּו

אּדעּתיּה קאי ׁשנין ארּבעין לאחרי הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשכל,

הּנקב 64ּדרּביּה את מרחיב ׁשהּתלמיד הינּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
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ספי"ד.62) שם פי"ג. מב שער חיים עץ ועוד.63)ראה ואילך. שמז ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. קעט ע' ענינים ע"ז 64)אוה"ת

ע"ב. ריש ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏÏk,ונרגש ניכר להיות ולא 'מקיף' בתור גם לבוא ההשפעה ‡l‡שיכול ¿»ƒ∆»

‰ÌÈË¯t,היא  ÏÎa ÈÓÈt ÔÙB‡a וחודר מאיר האור כאשר שהרי ¿∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
ופרט  פרט בכל ומאיר מתבטא הוא פנימי, ‡ÔÙBבאופן ÈÙlL וסוג ∆¿ƒ∆

Ìb ‰È‰z ‰·‰‡‰ÔÙB‡ B˙B‡a „ÒÁ‰ ˙iNÚ לטיבה בהתאם »«¬»ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆¿∆
הגורם  שהיא האהבה של ומהותה

L‡kL¯החסד,למעשה  eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆
˙Ïa‚eÓ ‡È‰ והרגש ‰‡‰·‰ »«¬»ƒ¿∆∆

מסוימת  במידה מוגבל הוא אבל קיים

לא, iNÚ˙ותו Ìb ‰È‰z ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¬ƒ«
„ÒÁ‰האהבה מרגש ÔÙB‡aהנובע «∆∆¿∆

,Ïa‚eÓ שמתחייבת במידה רק ¿»
הזו  ‰‡‰·‰מהאהבה ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»«¬»

˙·‰‡ BÓk ,‰Ïa‚‰ ÈÏa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»¿«¬«
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ B„ÈÁÈ B·Ï ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

גבול, ללא עצומה, אהבה »¬‡ÈÊשהיא
B·Ï „ÒÁ‰ ˙iNÚ Ìb ‰È‰zƒ¿∆«¬ƒ««∆∆ƒ¿
מוגבלת, בלתי אהבה מאותה כתוצאה

ÏÏkחסד  ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÈÏa¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿»
שמכסה  לבוש יש שאמנם ונמצא

שאינו  לבוש גם יש אבל ומעלים

הוא  ואדרבה, כלל והסתר העלם מהווה

האור  וביטוי להתגלות ואמצעי כלי

בו. המאיר

‡e‰ ÔÎÂ,כביכול למעלה, בנמשל ¿≈
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·a שהיא ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

הוא  ועלֿידה שבה הבחינה כאמור

האיןֿסוף  התגלות «¿pL∆ƒ˜¯‡עיקר
‡e‰L ,Le·Ï ÌLa מדוד אמנם ¿≈¿∆

המעלים  לבוש אינו אבל ומוגבל

להיפך, אלא »¿¿Ó‚e„a˙לבוש ומסתיר
‰lb˙Ó B„ÈŒÏÚL Le·l‰«¿∆«»ƒ¿«∆

ÒÈB¯‡ CÈÊ ËÈ‚) ומתבטא )מתגלה ƒƒ«
האלוקי  והכוח Ba,האור LaeÏÓ‰«¿»

„ÚÂ כך Baכדי ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ¿«∆»ƒ¿
,˙e‡ÈˆÓ‰ ˙ÚÈ„È ˜¯ ‡Ï)…«¿ƒ««¿ƒ
˙ÚÈ„È (Ìb ‡l‡ ,'‰k' ˙ÈÁa¿ƒ«…∆»«¿ƒ«
ÌLa ‡¯˜ ÔÎlL ,˙e‰n‰««∆»≈ƒ¿»¿≈

,'‰Ê' היא אנפין" "זעיר המדריגות שבסדר שלמרות באריכות לעיל כמבואר ∆
"זה". ונקראת המהות את אפילו מגלה היא זאת בכל ביותר, הגבוהה הדרגה

'ÌÈiÁ ıÚ'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ62האריז"ל (B·Óe‡¯מכתבי ¿∆««∆»¿≈«ƒ¿»
ÈLe¯„a מאמרי˙BÓB˜Ó ‰nÎa ˙e„ÈÒÁ63‰ÚtL‰‰L ( ƒ¿≈¬ƒ¿«»¿∆««¿»»

BÓk ‡ÏÂ ,·˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Óƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿≈∆∆¿…¿

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«««¿»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,CÒÓ È„ÈŒÏÚ ‡È‰L מהמידות האלוקי האור והשפעת המשכת ∆ƒ«¿≈»»

צמצום  מחייבת זה עולם של המלכות לספירת האצילות שבעולם העליונות

נקב  דרך שחודרת להשפעה נמשלה זו השפעה ולכן האור של והגבלה והעלם

המלכות, מספירת ההשפעה ואילו קטן,

האצילות  בעולם האחרונה הספירה

שלמטה  בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

והעלם  צמצום מחייבת מהאצילות

למעבר  נמשל זה ודבר יותר עוד גדול

המסתיר  ווילון למסך מבעד האור של

האור ההבדל eÏÈÁ‰L˜על ∆«ƒ
Ì‰ÈÈa וההעלם הצמצום בין ≈≈∆

לצמצום  נקב דרך להשפעה שנמשל

דרך  העוברת להשפעה שנמשל והעלם

מבדיל  ‰e‡מסך CÒnL ,‡e‰∆»»
,LnÓ ÌÈÏÚÓe ¯ÈzÒn‰ ÔÈÚƒ¿»««¿ƒ«¿ƒ«»
אור  חדירת את שמונע עבה וילון כמו

˜·השמש  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆
של  והגבלה צמצום מחייב שאמנם

אמצעי  מהווה הוא אבל »∆ŒÏÚLהאור
‡l‡ ,¯B‡‰ ÈeÏÈb ‡a B„È»»ƒ»∆»

‡aL מועטת במידה בפועל ומתגלה ∆»
‰¯È˙ÈÂ ,'¯ÈÚÊ' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿≈ƒ≈»

,‰fÓ יש נקב באמצעות להשפעה ƒ∆
הגילוי  מידת לגבי יותר עוד גדול יתרון

È„ÈŒÏÚ CLÓ ¯B‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ¿»«¿≈
ÌÈÏBÎÈ ÈÊ‡ ,·˜ של הבא בשלב ∆∆¬«¿ƒ

‰p˜·ההשפעה  ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ∆«∆∆
¯B‡ ÈeÏÈb B„ÈŒÏÚ CLÓeiL∆¿««»ƒ

¯˙BÈ שנשפע כאשר מכפי לכן קודם ≈
וצר, קטן היה ¿BÓÎeהנקב

¯L‡kL ,ÏÎO‰ ˙ÚtL‰a¿«¿»««≈∆∆«¬∆
‡È‰ ‰ÚtL‰‰ וישירה גלוייה ««¿»»ƒ

„ÈÁ È„ÈŒÏÚ ‡Ï)eÏÈÙ‡Â ,‰ …«¿≈ƒ»«¬ƒ
,ÏLÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï הם שגם …«¿≈»»

שכלי, רעיון והשפעת לגילוי אמצעים

מעלימים  גם הם בבד בד אבל

עצמו  השכל על ‰ÏÎO,ומסתירים ˙Bi˙B‡ È„ÈŒÏÚ (‡l‡ במילים ∆»«¿≈ƒ«≈∆
וישירה  ברורה בצורה השכלי הרעיון את ומבהירות È¯Á‡Ïשמוסרות ‰p‰ƒ≈¿«¬≈

dÈa¯c dÈzÚc‡ È‡˜ ÔÈL ÔÈÚa¯‡64, המקבל שנה, ארבעים כעבור «¿»ƒ¿ƒ»≈««¿≈¿«≈
דעת  של) והפנימיות (העומק על עומד שהוא לדרגה ומגיע מתעלה השכל את

שנאמר  הפסוק על ז"ל חכמינו (כדברי רבו
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

יֹותר  ּומקּבל ההׁשּפעה, את קּבל ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידֹו

ּדרּביּה, אּדעּתיּה ׁשּקאי ועד רּבֹו, ּתבּונת ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמעֹומק

ּבבחינת  ודּוגמתֹו הרב. ׂשכל מהּות על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשעֹומד

ּגילּוי  ּבחינת ׁשהּוא 'זה', ׁשּנקראת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַזעירֿאנּפין,

האֹור  ּומתּגּלה והעלם, הסּתר עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

הּמהּות. ּגילּוי ְִִִַַַּבבחינת

למעלה ‰) ׁשהיא אף הּבינה, ספירת ְְְְִִִֶַַַַָָָָאמנם,

ׁשאלּפים  ג) (סעיף (וכּנ"ל אנּפין' ְְְְְִִִִֵֶַַַַַמ'זעיר

ׁשרׁש היא ּובינה לעֹולם, ּתֹורה קדמה ְִִֶָָָָָָָָֹׁשנה

(כנ"ל  ּכה ּבׁשם נקראת מּכלֿמק ֹום ְְִִִִֵֵַַָָֹהּמּקיפים),

הּמׁשל  עלּֿפי ויּובן זהר'). מ'ּתּקּוני ב) ְְִִִִֵַַַָָָֹ(סעיף

ז"ל  מהּבעלֿׁשםֿטֹוב 66מהּבלּולֹות 65הּידּוע ְֵֵֵַַַַַַַָ

טרעּפ ׁשווינדל מדריגֹות 67הּנקראֹות ׁשהן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָ

העּמּוד  ׁשל ּובראׁשֹו העּמּוד, את ְְֶֶַַַָָֹהּסֹובבֹות

ּבּמדריגה  ּכׁשהיה הּנה חקּוקה, צּורה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָנמצאת

ּבגֹובּה נכחֹו ׁשהיא הּצּורה את ראה ְְְִִֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹונה,

מאחֹורי  הּוא הּב' ּבּמעלה ּוכׁשעֹולה ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָהעּמּוד,

ׁשעֹולה  עד הּצּורה את רֹואה ואינֹו ְֵֶֶֶֶַַַָָהעּמּוד,

הּוא  הּב' ּבּמעלה ּבהיֹותֹו והרי הג', ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָּבּמעלה

ּומתקרב  הא', ּבּמעלה ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּגבֹוּה

אֹותּה, רֹואה ׁשאינֹו אּלא הּצּורה, אל ֵֵֶֶֶֶַָָָיֹותר

נקראת  ועלּֿדרֿזה אחֹור. ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָלהיֹותֹו

ׁשהיא  אף אחֹור, ּבחינת 'ּכה', ּבׁשם ְְִִִֵֶַַַָָֹהּבינה

'זה'. ׁשּנקראת אנּפין' מ'זעיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלמעלה

ÔÈÚ‰Â הבנה הּוא הּבינה ענין ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ועד  ּביֹותר, נעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוהּׂשגה,

ּבגין  הּוא העֹולמֹות ּבריאת ענין ְְְִִִֶַַָָָׁשּכל

ליּה והּׂשגה 68ּדיׁשּתמודעּון הבנה ׁשּתהיה ּכדי , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבענין  היא הּבהמה על האדם ּומעלת ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּבאלקּות,

ׁשּלא  ואף הּמּדֹות. ּבענין ולא ׁשּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹהּׂשכל
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כתר 65) תתפד. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך. ריד ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי גם וראה .38 שבהערה וסה"מ אוה"ת ראה

וש"נ. נגֿנד. סימן בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב ח.66)שם ו, מלכיםֿא באוה"ת 67)ראה הובא שם. מלכים פרש"י ראה

שם. ב.68)נ"ך מב, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עיניים  לדעת לב לכם ה' נתן "לא – במדבר שנה ארבעים אחרי ישראל לבני

רבו  דעת על עומד אדם שאין מכאן הזה", היום עד לשמוע ואזניים לראות

שנה) ארבעים אחרי ‰eÈעד רבו דעת על התלמיד עמידת של המשמעות «¿
היא רבות ‡˙שנים Ïa˜ B„ÈŒÏÚL ·˜p‰ ˙‡ ·ÈÁ¯Ó „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆«»ƒ≈∆

¯˙BÈ Ïa˜Óe ,‰ÚtL‰‰««¿»»¿«≈≈
„ÚÂ ,Ba¯ ˙e·z ˜ÓBÚÓ≈∆¿««¿«

,dÈa¯c dÈzÚc‡ È‡wL שעומד ∆»≈««¿≈¿«≈
שלו  וההשגה וההבנה רבו דעת על

כזו  במידה היא ותבונתו רבו בדברי

.·¯‰ ÏÎN ˙e‰Ó ÏÚ „ÓBÚL∆≈««≈∆»«
B˙Ó‚e„ÂבנמשלŒ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·a ¿¿»ƒ¿ƒ«¿≈

‡e‰L ,'‰Ê' ˙‡¯˜pL ,ÔÈt‡«¿ƒ∆ƒ¿≈∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡lL ÈeÏÈb ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ∆…«¿≈

,ÌÏÚ‰Â ¯zÒ‰ שלא אור כמו ∆¿≈¿∆¿≈
שכלי  ורעיון ווילון מסך עלֿידי מאיר

שהם  ומשלים חידות על נמסר שלא

"כה" בבחינת להשפעה משלים

בלבד. המציאות גילוי את המביאה

גלויה  השפעה יש "זה" בבחינת ואילו

‰‡B¯וישירה ‰lb˙Óe כל עם ƒ¿«∆»
שלו והפנימיות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙העומק

.˙e‰n‰ ÈeÏÈbƒ««
Û‡ ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ,ÌÓ‡ (‰»¿»¿ƒ««ƒ»«
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ
למטה  מלמעלה המדריגות בסדר

ÌÈtÏ‡L (‚ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ)¿««¿ƒ∆«¿«ƒ
‰L חכמה "אאלפך מלשון "אלפים" »»

בינה" Ó„˜‰¯Bz‰אאלפך »¿»»
ÌÏBÚÏ,המידות ידי על שנברא »»

ÌÈÙÈwn‰ L¯L ‡È‰ ‰È·eƒ»ƒ…∆««ƒƒ
שלמעלה  הנעלים העליונים האורות

בפנימיות  ŒÏkÓמהתלבשות ,(ƒ»
˙‡¯˜ ÌB˜Ó הבינה ÌLaספירת »ƒ¿≈¿≈

Èewz'Ó (· ÛÈÚÒ) Ï"Î) ‰k…¿ƒƒƒ≈
('¯‰Ê שמביאה התגלות על המורה …«

לגילוי  ולא בלבד המציאות לידיעת

הדבר. טעם את ומבאר והולך המהות,

Úe„i‰ ÏLn‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«»»«»«
Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰Ó65 ≈«««≈«

˙BÏeÏa‰Ó66'מבולבלות' מדריגות ≈«¿
tÚ¯Ë Ï„ÈÂÂL ˙B‡¯˜p‰67, «ƒ¿»¿ƒ¿¿¿∆

„enÚ‰ ÏL BL‡¯·e ,„enÚ‰ ˙‡ ˙B··Bq‰ ˙B‚È¯„Ó Ô‰L∆≈«¿≈«¿∆»«¿…∆»«

‰È‰Lk ‰p‰ ,‰˜e˜Á ‰¯eˆ ˙‡ˆÓ הללו במדרגות העולה האדם ƒ¿≈»¬»ƒ≈¿∆»»
BÁÎ ‡È‰L ‰¯ev‰ ˙‡ ‰‡¯ ,‰BzÁz‰ ‰‚È¯„na עיניו מול ««¿≈»««¿»»»∆«»∆ƒƒ¿

‰ÏÚna ‰ÏBÚLÎe ,„enÚ‰ d·B‚a במדרגה'a‰ יותר אמנם והוא ¿«»«¿∆∆««¬»«
אבל העמוד ראש אל קרוב יותר המרחק ומבחינת È¯BÁ‡Óגבוה ‡e‰≈¬≈

˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡Â ,„enÚ‰»«¿≈∆∆
‰ÏÚna ‰ÏBÚL „Ú ‰¯ev‰«»«∆∆««¬»

העמוד ‰‚'במדרגה מול היא שגם «
מאחוריו  B˙BÈ‰aולא È¯‰Â ,«¬≈ƒ¿

‰ÏÚna במדרגהdB·b ‡e‰ 'a‰ ««¬»«»«
‰ÏÚna ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»»««¬»
Ï‡ ¯˙BÈ ·¯˜˙Óe ,'‡‰»ƒ¿»≈≈∆

‰¯ev‰ בראש נמצאת שכאמור «»
¯B‡‰העמוד  BÈ‡L ‡l‡ ,∆»∆≈∆

¯BÁ‡ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï ,d˙B‡»ƒ¿ƒ¿ƒ«»
מסוגל  שאינו ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂלראות.כך

˙‡¯˜ ‰Êספירת‰Èa‰ הנעלית ∆ƒ¿≈«ƒ»
המדרגות  'kבסדר ÌLa,'‰ ביטוי ¿≈…

וניכר  נראה שאינו לדבר המתייחס

‡BÁ¯,בגלוי  ˙ÈÁa בחינת ולא ¿ƒ«»
ÏÚÓÏ‰פנים  ‡È‰L Û‡«∆ƒ¿«¿»

'‰Ê' ˙‡¯˜pL 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Óƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈∆
המסתובבות' ה'מדרגות שבמשל כשם

יותר  גבוהה שממדרגה דווקא לאו

העמוד. שבראש הצורה את רואים

,‰Êa ÔÈÚ‰Â באמת מדוע הטעם ¿»ƒ¿»»∆
 ֿ מזעיר יותר גבוהה דרגה שהיא הבינה

"כה" בחינת רק היא ≈p‰c¿ƒ‰אנפין
‰·‰ ‡e‰ ‰Èa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»¬»»
‰ÏÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰‚O‰Â¿«»»∆∆ƒ¿»«¬∆

ÔÈÚ ÏkL „ÚÂ ,¯˙BÈa המטרה ¿≈¿«∆»ƒ¿«
של  ‰BÓÏBÚ˙והתכלית ˙‡È¯a¿ƒ«»»

ÔeÚ„ÂÓzLÈc ÔÈ‚a ‡e‰¿ƒ¿ƒ¿¿…¿
dÈÏ68, היינו לו, מודעים שיהיו כדי ≈

ידוע  יהיה הוא ברוך ≈¿È„kשהקדוש
‰È‰zLלאדם‰‚O‰Â ‰·‰ ∆ƒ¿∆¬»»¿«»»

ÏÚ Ì„‡‰ ˙ÏÚÓe ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¬«»»»«
ÏÎO‰ ÔÈÚa ‡È‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»ƒ¿ƒ¿««≈∆

˙Bcn‰ ÔÈÚa ‡ÏÂ ,BaL וגם ∆¿…¿ƒ¿««ƒ
היא  הבינה העליונות בספירות למעלה

המידות, מאשר נעלית יותר דרגה אכן

אנפין. ÈtÒÓ˜זעיר ‡lL Û‡Â¿«∆…«¿ƒ
‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ באלוקות האדם ‡l‡של והכרת , ידיעת עניין ƒ¿««¬»»¿««»»∆»
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f"kyzטז mixet

להיֹות  צרי אּלא וההּׂשגה , ההבנה ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמסּפיק

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּבּלב, ּבּמּדֹות גֹו'69נמׁש וידעּת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

התּגּלּות  ׁשּתהיה ּכדי הרי ,לבב אל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהׁשבֹות

הבנה  וידעּת, להיֹות צרי ׁשּבּלב, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּמּדֹות

(והׁשבֹות  הּמּדֹות ׁשּבענין ונמצא, ּדוקא. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשגה

והּׂשגה  ההבנה מעלת נּכרת ּגּופא, (לבב ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאל

ההבנה  ענין הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָּדוקא.

עלֿידי  ּבתפיסה ׁשּבא ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָוההּׂשגה

והסּתר, העלם ׁשל ענין ׁשּזהּו כּו', קצוֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשה

הׁשערה, עלֿידי הּדבר אל ׁשּמּגיעים ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובאֹופן

אּלּו ענינים ׁשּכל כּו', והּסברה והּׂשגה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָהבנה

ּבמציאּותֹו. רק אּלא הּדבר ּבמהּות ּתֹופסים ְְְִִִֵֶַַַָָָָאינם

ּבחינת  'ּכה', ּבׁשם הּבינה ספירת נקראת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹולכן

הּפנימּיּות  ּבחינת היפ ׁשּזהּו ּובפרט אחֹור, , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבדרּוׁשים  ּכמבֹואר זעירֿאנּפין, ּבענין 70ּפנימּיּות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָ

אֹור ּכּׁשחר יּבקע יּבקע 71אז אֹותּיֹות יעקב ,72, ֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

הּפנימּיּות  נמׁש זעירֿאנ ּפין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָׁשּבפנימּיּות

יׂשראל  ּדכנסת ּבפנימּיּות ונמׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּלמעלה,

היא  הּבינה הרי ואףֿעלּֿפיֿכן כּו'. ְְֲִִִֵֵַַַַָָלמּטה

ההבנה  מעלת  מּצד אנּפין', מ'זעיר ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָלמעלה

ליּה, ּדיׁשּתמודעּון ּבגין ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוההּׂשגה,

אל  והׁשבֹות נעׂשה והּׂשגה הבנה עלֿידי ְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָודוקא

עלֿידי  הּנה ׁשּלפעמים זאת, ועֹוד ּכּנ"ל. ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלבב

הּׁשלילה  הּׂשגת עלֿידי ּובפרט והּׂשגה, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָהבנה

ּפרטים  וכּמה ּכּמה ׁשּׁשֹולל הרחבה, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבאֹופן
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לט.69) ד, ח"א 70)ואתחנן תער"ב המשך תרעח. ע' לתהלים אוה"ת ואילך. סע"ג ריז, המועדים שער דא"ח) (עם סידור

א'תלה. ע' ח"ג כה. ח.71)ע' נח, פ"א.72)ישעי' המוחין) הארת (שער לב שער פ"י. פ"ח. הכללים  שער חיים עץ ראה

הסוכות שער דא"ח) (עם ואילך.סידור סע"ד רנז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÓהאלוקות ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ גם·e˙kL BÓÎe ,·laL ˙Bcna69 »ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ∆«≈¿∆»

'B‚ zÚ„ÈÂ כך ואחר E··Ï,בשכל Ï‡ ˙B·L‰Â תחדור שהידיעה כך ¿»«¿»«¬≈»∆¿»∆
וההשגה  ההבנה בעניין כלשהו חסרון מכאן ללמוד אין שבלב, המידות אל

BÈ‰Ï˙כי CÈ¯ˆ ,·laL ˙Bcn‰ ˙elb˙‰ ‰È‰zL È„k È¯‰¬≈¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ∆«≈»ƒƒ¿
‡˜Âc ‰‚O‰Â ‰·‰ ,zÚ„ÈÂ כי ¿»«¿»¬»»¿«»»«¿»

מההת  נובעת המידות בוננות התעוררות

‰Bcn˙בשכל. ÔÈÚaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿««ƒ
‡Ùeb (E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â)«¬≈»∆¿»∆»

‰‰·‰עצמו  ˙ÏÚÓ ˙¯k ,ƒ∆∆«¬««¬»»
‡˜Âc ‰‚O‰Â המקור היא שהיא ¿«»»«¿»

הרגש  לעניין ‡ŒÛוהשורש Ï·‡ .¬»«
ÔÎŒÈtŒÏÚ של מעלתה גודל למרות «ƒ≈

ולהשיג  להבין הכוח שהיא הבינה

‰‰·‰אלוקות  ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««¬»»
‡aL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰‚O‰‰Â¿««»»¿∆∆»
˙BÂˆ˜ ‰ML È„ÈŒÏÚ ‰ÒÈÙ˙aƒ¿ƒ»«¿≈ƒ»¿»

,'eÎ נתפס למשל, גשמי, שחפץ כשם

שלו  הקצוות בשש אחיזה באמצעות

ומעלה  דרום צפון, מערב, (מזרח,

'נתפס' שכלי רעיון גם כך ומטה),

'אחיזה' על האדם בשכל ונקלט

הרעיון  ואם שלו, ובקצוות בגבולות

לא  הוא הרי מוגדר ולא מופשט מידי

נקלט  ולא ÏL'נתפס' ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ וההגדרות ∆¿≈¿∆¿≈

על  והסתר העלם הן הללו והגבולות

של  והפנימיות העמוקות הנקודות

את  שמצמצם רב (כמו השכלי הרעיון

ומוסר  ממנו חלקים ומסתיר הרעיון

הדברים  מעומק קטן חלק רק לתלמידו

לקלוט  מסוגל לא התלמיד אחרת כי

הרעיון) ÌÈÚÈbnLאת ÔÙB‡·e¿∆∆«ƒƒ
,‰¯ÚL‰ È„ÈŒÏÚ ¯·c‰ Ï‡∆«»»«¿≈«¿»»
,'eÎ ‰¯·q‰Â ‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿«¿»»
רעיון  ולקלוט להבין האמצעים שהם

ÌÈÈÚשכלי  ÏkLואמצעים¯·c‰ ˙e‰Óa ÌÈÒÙBz ÌÈ‡ el‡ ∆»ƒ¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿««»»
B˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ‡l‡ באמצעות אלוקות ענייני בקליטת כשעוסקים שהרי ∆»«ƒ¿ƒ

אין  וההשגה, ההבנה מעלת כל עם דבר, של בסופו מוגבל, אנושי שכל

את  יודעים ורק הדברים במהות עמוקה פנימית להכרה להגיע אפשרות

יש ÔÎÏÂהמציאות. אלוקות בענייני ביותר הטובה והשגה בהבנה שגם בגלל ¿»≈
המהות  השגת ולא המציאות ידיעת ÌLaרק ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ««ƒ»¿≈

,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa CÙÈ‰ e‰fL ,¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,'‰k''אחור' כי …¿ƒ«»∆∆≈∆¿ƒ««¿ƒƒ
פנימיות  לעומת חיצוניות הוא 'פנים' ו'אחור'Ë¯Ù·eלעומת חיצוניות ƒ¿»

ÌÈLe¯„aלעומת  ¯‡B·Ók ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙eiÓÈt70 במאמרי ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ«¿»«¿ƒ
הגאולהÔÈÚaחסידות  בייעודי האמור בפסוק הפנימי Ú˜aÈהפירוש Ê‡ ¿ƒ¿«»ƒ»«

C¯B‡ ¯ÁMk71˙Bi˙B‡ ·˜ÚÈ , «««≈«¬…ƒ
Ú˜aÈ72, האלוקי האור כלומר, ƒ»«

בחינת  ישראל, בבני ויאיר יבקע הפנימי

כיון  Œ¯ÈÚÊיעקב, ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ¿≈
ÔÈt‡ המידות˙eiÓÈt‰ CLÓ «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

˙eiÓÈÙa CLÓÂ ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc יעקב בחינת ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

.'eÎ ‰hÓÏ¿«»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שגילוי למרות ¿««ƒ≈

המידות  ידי על דווקא הוא הפנימיות

שני  מצד הבינה, ידי על ≈¬‰¯Èולא
מלמעלה  היורדות המדרגות בסדר

ÏÚÓÏ‰למטה  ‡È‰ ‰Èa‰«ƒ»ƒ¿«¿»
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó וזאת„vÓ ƒ¿≈«¿ƒƒ«

,‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙ÏÚÓ«¬««¬»»¿««»»
ÔÈÚ ‡e‰L הבריאה של המטרה ∆ƒ¿«

,dÈÏ ÔeÚ„ÂÓzLÈc ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿¿…¿≈
האדם  של בידיעה תחדור שהאלוקות

‰‚O‰Â ‰·‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈¬»»¿«»»
הבינה, עניין במוחין, ∆¬»NÚ‰כדבעי
,E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â רגש «¬≈»∆¿»∆

שבלב במידות »»Ï"pk.לאלוקות
,˙‡Ê „BÚÂ מעלה עוד יש לבינה ¿…

האדם  תפיסת כלל בדרך שאמנם גדולה

המציאות  ידיעת היא אלוקות בענייני

כמבואר  המהות, השגת ולא בלבד

גם  יתכן אבל ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒלעיל,
הכלל מן יוצאים ŒÏÚבמקרים ‰p‰ƒ≈«
‰‚O‰Â ‰·‰ È„È,במוחין ¿≈¬»»¿«»»

˙‚O‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈«»«
‰ÏÈÏM‰ אמצעי איננה כלל שבדרך «¿ƒ»

הצדדים את לשלול עניינה כי הדברים ופנימיות עומק נכונים לקליטת הלא

מהגדרות  למעלה היא שהאלוקות בכך התבוננות (למשל, הדבר בהבנת

לא  זו ובדרך וכו') אנושיים מתארים מושלל הוא ברוך והקדוש מגבילות

בגדרי  כן שהם בדברים חיובית בהשגה כמו הדברים למהות מתקרבים

כאשר  אבל מוחשיים) גשמיים בדברים והשגה הבנה (כמו האדם של התפיסה

היא  השלילה' nÎÂ‰'השגת ‰nk ÏÏBML ,‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»∆≈«»¿«»
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

(ּכמבֹואר  הּמהּות לידיעת ּגם לבא יכֹולים ְְִִִַַַַַָָֹכּו',

אחר  ּבמקֹום ּבארּוּכה ֿ 73הענין עלֿידי ודוקא ,( ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשּלמעלה  החכמה לבחינת לבא יכֹולים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹזה

ׁשהחכמה  ּדחכמה, ראּיה לבחינת ועד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהימּנה,

ׁשעלֿידי  (ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 'זה' ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָנקראת

אל  והׁשבֹות נעׂשה 'ּכה', ׁשּנקראת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבינה,

זעירֿאנּפין', ּבחינת הּמּדֹות, ענין ,ְְְְְִִִִֵֶַַַַָלבב

ׁשּספירת  ׁשאף מּובן, זה ּומּכל 'זה'). ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת

להיֹותּה אחֹור, ּבחינת 'ּכה', נקראת ְְְִִִִֵַַָָָֹהּבינה

למעלה  היא הרי ּבלבד, הּמציאּות ידיעת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָּבחינת

'זה', ׁשּנקראת אנּפין' ּד'זעיר הּמהּות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַמּבחינת

הּב' ׁשהּמדריגה טרעּפ, הׁשווינדל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָוכמׁשל

למעלה  היא אחֹור, ּבחינת העּמּוד, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּמאחֹורי

ׁשּבראׁש הּצּורה את רֹואים ׁשּבּה הא' ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמדריגה

וחכמה  ּבכתר ּגם ועלּֿדרֿזה ,74העּמּוד. ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכי  עצמי , ענין (להיֹותּה 'זה' נקראת ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשחכמה

ּתּמצא  מאין לא 75החכמה מּמקֹורּה ׁשּנמצאת , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּבב  אּלא והתּפּׁשטּות ּגילּוי עצמי),ּבדר חינת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

מעלת  ּגדלה ּומּכלֿמקֹום 'ּכה', נקרא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹוכתר

הּכתר, חיצֹונּיּות ּגם ּכי חכמה, לגּבי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכתר

חיצֹונּיּות  היא הרצֹון, ּבחינת אנּפין, ארי ְְְֲִִִִִִִַַַָָּבחינת

לבא  יכֹולים ועלֿידּה יֹותר, נעלית מדריגה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשל

הּכתר, ּפנימּיּות ּבחינת - זֹו למדריגה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָאחרּֿכ

ּבארּוּכה  הענין (ּכמבֹואר סתימאה מֹוחא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּבחינת

אחר  ).76ּבמקֹום ְֵַָ

(Âההפרׁש ׁשּזהּו האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן
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נח.73) ע' תרס"ו המשך התוועדויות 74)ראה - מנחם (תורת ואילך פ"ג תזריע דש"פ החודש ד"ה ראה - הענין לשלימות

ואילך). 239 ע' מט תשלב.75)חלק ע' ח"ב תער"ב המשך וראה יב. כח, תשסד.76)איוב ע' שם תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'eÎ ÌÈË¯t להשגה יותר מקרב שנשלל פרט וכל אחת נקודה רק ולא ¿»ƒ

Ï·‡קרובה  ÌÈÏBÎÈדבר של (B·Ók‡¯בסופו ˙e‰n‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ìb ¿ƒ»…«ƒƒ««««¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ‰ke¯‡a ÔÈÚ‰73,( השגת' של הרחבה לפעמים כי »ƒ¿»«¬»¿»«≈

להשגת  מגיע שהאדם כך כדי עד והשגה להבנה העניין את מקרבת השלילה'

הוא  שבו האלוקי בעניין המהות

ומשיג  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מתבונן ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ מבחינת כך אחר ¿ƒ»…

‰ÓÎÁ‰הבינה ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««»¿»
‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL,המדרגות בסדר ∆¿«¿»≈∆»

,‰ÓÎÁc ‰i‡¯ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿»
מאירה  שבחכמה בחסידות כמבואר

ברורה  בצורה העניין עצם נקודת

הנראה  דבר כמו כך כל ובהירה

היטב  נקלט שבוודאי בעיניים

ŒÏÚÂ) '‰Ê' ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿≈∆¿«
È„ÈŒÏÚL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»∆«¿≈
‰NÚ ,'‰k' ˙‡¯˜pL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ¿≈…«¬∆
ÔÈÚ ,E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â«¬≈»∆¿»∆ƒ¿«
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ,˙Bcn‰«ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'‰Ê' ˙‡¯˜pL של בסופו כלומר, ∆ƒ¿≈∆
דרך  היא 'כה' שנקראת הבינה דבר,

בהבנה  כי 'זה' לבחינת להגיע ואמצעי

להתעלות  אפשר בבינה כדבעי והשגה

בבחינת  מאירים הדברים שם לחכמה

לבחינת  מביאה שבינה וקלֿוחומר 'זה'

המידות  רגש התעוררות ידי על 'זה'

של  הרגיל הסדר זהו שהרי שבלב

שהתבוננות  הנפש, כוחות פעולת

ומ"וידעת" הרגש את מעוררת שבמוח

לבבך" אל ל"והשבות ).באים
Û‡L ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆«
,'‰k' ˙‡¯˜ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈…
˙ÈÁa d˙BÈ‰Ï ,¯BÁ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿»¿ƒ«

,„·Ïa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È כי ¿ƒ««¿ƒƒ¿«
באלוקות  האדם השגת לעיל כמבואר

להיות  יכולה גם לא וכך המהות, השגת

ואמצעי  כלי איננה לכן המוחין, הוא הבינה של עניינה שעיקר כיוון למעלה,

זאת  ובכל העצם, ÏÚÓÏ‰לגילוי ‡È‰ È¯‰ הדרגות בסולם˙ÈÁaÓ ¬≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«
Ï„ÈÂÂL‰ ÏLÓÎÂ ,'‰Ê' ˙‡¯˜pL 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ˙e‰n‰««ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿««¿ƒ¿¿

,tÚ¯Ë'ה'מבולבלות לעיל המדרגות ‰a'הנזכר ‰‚È¯„n‰L ¿∆∆««¿≈»«
¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,„enÚ‰ È¯BÁ‡nL מול שאיננה וכיון הצורה לגבי ∆≈¬≈»«¿ƒ«»

פחותה  דרגה היא הגילוי שמצד כך הצורה את ממנה לראות אפשר אי הצורה

זאת  בכל הראשונה, daLמהמדריגה '‡‰ ‰‚È¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ«¿≈»»∆»

„enÚ‰ L‡¯aL ‰¯ev‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ המדריגה של מיקומה ובפועל ƒ∆«»∆¿…»«
הראשונה. המדריגה של מהמיקום גבוה השנייה

‰ÓÎÁÂ ¯˙Îa Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ74, באופן הוא ביניהם היחס שגם ¿«∆∆∆«¿∆∆¿»¿»
גילוי  יותר בה יש החכמה, השתיים, מבין יותר הנמוכה הדרגה שדווקא כזה

יותר, העליונה הדרגה שני מצד אבל

יותר  גבוהה אכן היא הכתר,

'‰Ê' ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁL∆»¿»ƒ¿≈∆
,ÈÓˆÚ ÔÈÚ d˙BÈ‰Ï) בדוגמת ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

האור, מקור עצמו, Èkƒהמאור
‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰75,"אין" «»¿»≈«ƒƒ»≈

מרגישים  ולא רואים שלא זה במובן

כיון  מקורה ונוצרת ÓpLˆ‡˙את ∆ƒ¿≈
ÈeÏÈb C¯„a ‡Ï d¯B˜nÓƒ¿»…¿∆∆ƒ

˙eËMt˙‰Â ובתור המקור של ¿ƒ¿«¿
בלבד  ממנו ÈÁ·a˙הארה ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«

ÈÓˆÚ כך ועצמאית, עצמית כמציאות «¿ƒ
רב), גילוי אכן היא שמציאותה

¯˙ÎÂ החכמה 'k‰',לעומת ‡¯˜ ¿∆∆ƒ¿»…
והארה  גילוי פחות של «ŒÏkÓeƒביטוי

ÌB˜Ó המדרגות וסולם Ï„b‰בסדר »»¿»
,‰ÓÎÁ Èa‚Ï ¯˙k‰ ˙ÏÚÓ«¬««∆∆¿«≈»¿»
בבחינות  גם מחכמה נעלה והכתר

עצמו  בכתר Ìbהתחתונות Èkƒ«
CÈ¯‡ ˙ÈÁa ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆¿ƒ«¬ƒ

,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa ,ÔÈt‡ כמבואר «¿ƒ¿ƒ«»»
'כתר  שבחינת לעיל גם ונזכר בחסידות

לשניים  כללי) (באופן מתחלקת עליון'

"אריך  בחינת הכתר, חיצוניות –

בנפש אנפין" הרצון לכוח שמקבילה

"עתיק  בחינת הכתר, ופנימיות האדם,

בנפש, העונג לעניין שמקבילה יומין"

הבחינות  שכל כאן מבואר כך ועל

למעלה  הן הכתר, חיצוניות גם שבכתר,

הכתר  חיצוניות גם כי È‰ƒ‡מהחכמה,
סוף  È¯„Ó‚‰סוף ÏL ˙eiBˆÈÁƒƒ∆«¿≈»

,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ רק היותה ועם «¬≈≈
לעניינים  גם קשורה ובעצם הנעלה הכתר של החיצוניות היא הרי החיצוניות

בכתר היותר  הכתר d„ÈŒÏÚÂנעלים חיצוניות ידי Ï·‡על ÌÈÏBÎÈ ¿«»»¿ƒ»…
BÊ ‰‚È¯„ÓÏ CkŒ¯Á‡- שיעור לאין מהחכמה ÈÁa˙הנעלית ««»¿«¿≈»¿ƒ«

‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBÓ ˙ÈÁa ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ונעלם 'סתום' מוח ¿ƒƒ«∆∆¿ƒ«»¿ƒ»»
מגילוי  ‡Á¯שלמעלה ÌB˜Óa ‰ke¯‡a ÔÈÚ‰ ¯‡B·Ók)76.( «¿»»ƒ¿»«¬»¿»«≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ (Â'ה בעבודת האדם שאף של הרוחנית ¿≈««¬«»»»
בבחינת  הם זאת ובכל גבוהה בדרגה הם ומעלתם מדריגתם שמצד עניינים יש
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יז f"kyz mixet

להיֹות  צרי אּלא וההּׂשגה , ההבנה ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמסּפיק

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּבּלב, ּבּמּדֹות גֹו'69נמׁש וידעּת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

התּגּלּות  ׁשּתהיה ּכדי הרי ,לבב אל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהׁשבֹות

הבנה  וידעּת, להיֹות צרי ׁשּבּלב, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּמּדֹות

(והׁשבֹות  הּמּדֹות ׁשּבענין ונמצא, ּדוקא. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשגה

והּׂשגה  ההבנה מעלת נּכרת ּגּופא, (לבב ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאל

ההבנה  ענין הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָּדוקא.

עלֿידי  ּבתפיסה ׁשּבא ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָוההּׂשגה

והסּתר, העלם ׁשל ענין ׁשּזהּו כּו', קצוֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשה

הׁשערה, עלֿידי הּדבר אל ׁשּמּגיעים ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובאֹופן

אּלּו ענינים ׁשּכל כּו', והּסברה והּׂשגה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָהבנה

ּבמציאּותֹו. רק אּלא הּדבר ּבמהּות ּתֹופסים ְְְִִִֵֶַַַָָָָאינם

ּבחינת  'ּכה', ּבׁשם הּבינה ספירת נקראת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹולכן

הּפנימּיּות  ּבחינת היפ ׁשּזהּו ּובפרט אחֹור, , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבדרּוׁשים  ּכמבֹואר זעירֿאנּפין, ּבענין 70ּפנימּיּות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָ

אֹור ּכּׁשחר יּבקע יּבקע 71אז אֹותּיֹות יעקב ,72, ֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

הּפנימּיּות  נמׁש זעירֿאנ ּפין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָׁשּבפנימּיּות

יׂשראל  ּדכנסת ּבפנימּיּות ונמׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּלמעלה,

היא  הּבינה הרי ואףֿעלּֿפיֿכן כּו'. ְְֲִִִֵֵַַַַָָלמּטה

ההבנה  מעלת  מּצד אנּפין', מ'זעיר ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָלמעלה

ליּה, ּדיׁשּתמודעּון ּבגין ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוההּׂשגה,

אל  והׁשבֹות נעׂשה והּׂשגה הבנה עלֿידי ְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָודוקא

עלֿידי  הּנה ׁשּלפעמים זאת, ועֹוד ּכּנ"ל. ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלבב

הּׁשלילה  הּׂשגת עלֿידי ּובפרט והּׂשגה, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָהבנה

ּפרטים  וכּמה ּכּמה ׁשּׁשֹולל הרחבה, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבאֹופן
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לט.69) ד, ח"א 70)ואתחנן תער"ב המשך תרעח. ע' לתהלים אוה"ת ואילך. סע"ג ריז, המועדים שער דא"ח) (עם סידור

א'תלה. ע' ח"ג כה. ח.71)ע' נח, פ"א.72)ישעי' המוחין) הארת (שער לב שער פ"י. פ"ח. הכללים  שער חיים עץ ראה

הסוכות שער דא"ח) (עם ואילך.סידור סע"ד רנז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÓהאלוקות ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ גם·e˙kL BÓÎe ,·laL ˙Bcna69 »ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ∆«≈¿∆»

'B‚ zÚ„ÈÂ כך ואחר E··Ï,בשכל Ï‡ ˙B·L‰Â תחדור שהידיעה כך ¿»«¿»«¬≈»∆¿»∆
וההשגה  ההבנה בעניין כלשהו חסרון מכאן ללמוד אין שבלב, המידות אל

BÈ‰Ï˙כי CÈ¯ˆ ,·laL ˙Bcn‰ ˙elb˙‰ ‰È‰zL È„k È¯‰¬≈¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ∆«≈»ƒƒ¿
‡˜Âc ‰‚O‰Â ‰·‰ ,zÚ„ÈÂ כי ¿»«¿»¬»»¿«»»«¿»

מההת  נובעת המידות בוננות התעוררות

‰Bcn˙בשכל. ÔÈÚaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿««ƒ
‡Ùeb (E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â)«¬≈»∆¿»∆»

‰‰·‰עצמו  ˙ÏÚÓ ˙¯k ,ƒ∆∆«¬««¬»»
‡˜Âc ‰‚O‰Â המקור היא שהיא ¿«»»«¿»

הרגש  לעניין ‡ŒÛוהשורש Ï·‡ .¬»«
ÔÎŒÈtŒÏÚ של מעלתה גודל למרות «ƒ≈

ולהשיג  להבין הכוח שהיא הבינה

‰‰·‰אלוקות  ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««¬»»
‡aL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰‚O‰‰Â¿««»»¿∆∆»
˙BÂˆ˜ ‰ML È„ÈŒÏÚ ‰ÒÈÙ˙aƒ¿ƒ»«¿≈ƒ»¿»

,'eÎ נתפס למשל, גשמי, שחפץ כשם

שלו  הקצוות בשש אחיזה באמצעות

ומעלה  דרום צפון, מערב, (מזרח,

'נתפס' שכלי רעיון גם כך ומטה),

'אחיזה' על האדם בשכל ונקלט

הרעיון  ואם שלו, ובקצוות בגבולות

לא  הוא הרי מוגדר ולא מופשט מידי

נקלט  ולא ÏL'נתפס' ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ וההגדרות ∆¿≈¿∆¿≈

על  והסתר העלם הן הללו והגבולות

של  והפנימיות העמוקות הנקודות

את  שמצמצם רב (כמו השכלי הרעיון

ומוסר  ממנו חלקים ומסתיר הרעיון

הדברים  מעומק קטן חלק רק לתלמידו

לקלוט  מסוגל לא התלמיד אחרת כי

הרעיון) ÌÈÚÈbnLאת ÔÙB‡·e¿∆∆«ƒƒ
,‰¯ÚL‰ È„ÈŒÏÚ ¯·c‰ Ï‡∆«»»«¿≈«¿»»
,'eÎ ‰¯·q‰Â ‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿«¿»»
רעיון  ולקלוט להבין האמצעים שהם

ÌÈÈÚשכלי  ÏkLואמצעים¯·c‰ ˙e‰Óa ÌÈÒÙBz ÌÈ‡ el‡ ∆»ƒ¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿««»»
B˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ‡l‡ באמצעות אלוקות ענייני בקליטת כשעוסקים שהרי ∆»«ƒ¿ƒ

אין  וההשגה, ההבנה מעלת כל עם דבר, של בסופו מוגבל, אנושי שכל

את  יודעים ורק הדברים במהות עמוקה פנימית להכרה להגיע אפשרות

יש ÔÎÏÂהמציאות. אלוקות בענייני ביותר הטובה והשגה בהבנה שגם בגלל ¿»≈
המהות  השגת ולא המציאות ידיעת ÌLaרק ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ««ƒ»¿≈

,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁa CÙÈ‰ e‰fL ,¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,'‰k''אחור' כי …¿ƒ«»∆∆≈∆¿ƒ««¿ƒƒ
פנימיות  לעומת חיצוניות הוא 'פנים' ו'אחור'Ë¯Ù·eלעומת חיצוניות ƒ¿»

ÌÈLe¯„aלעומת  ¯‡B·Ók ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙eiÓÈt70 במאמרי ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ«¿»«¿ƒ
הגאולהÔÈÚaחסידות  בייעודי האמור בפסוק הפנימי Ú˜aÈהפירוש Ê‡ ¿ƒ¿«»ƒ»«

C¯B‡ ¯ÁMk71˙Bi˙B‡ ·˜ÚÈ , «««≈«¬…ƒ
Ú˜aÈ72, האלוקי האור כלומר, ƒ»«

בחינת  ישראל, בבני ויאיר יבקע הפנימי

כיון  Œ¯ÈÚÊיעקב, ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ¿≈
ÔÈt‡ המידות˙eiÓÈt‰ CLÓ «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

˙eiÓÈÙa CLÓÂ ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc יעקב בחינת ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

.'eÎ ‰hÓÏ¿«»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שגילוי למרות ¿««ƒ≈

המידות  ידי על דווקא הוא הפנימיות

שני  מצד הבינה, ידי על ≈¬‰¯Èולא
מלמעלה  היורדות המדרגות בסדר

ÏÚÓÏ‰למטה  ‡È‰ ‰Èa‰«ƒ»ƒ¿«¿»
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó וזאת„vÓ ƒ¿≈«¿ƒƒ«

,‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙ÏÚÓ«¬««¬»»¿««»»
ÔÈÚ ‡e‰L הבריאה של המטרה ∆ƒ¿«

,dÈÏ ÔeÚ„ÂÓzLÈc ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿¿…¿≈
האדם  של בידיעה תחדור שהאלוקות

‰‚O‰Â ‰·‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈¬»»¿«»»
הבינה, עניין במוחין, ∆¬»NÚ‰כדבעי
,E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â רגש «¬≈»∆¿»∆

שבלב במידות »»Ï"pk.לאלוקות
,˙‡Ê „BÚÂ מעלה עוד יש לבינה ¿…

האדם  תפיסת כלל בדרך שאמנם גדולה

המציאות  ידיעת היא אלוקות בענייני

כמבואר  המהות, השגת ולא בלבד

גם  יתכן אבל ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒלעיל,
הכלל מן יוצאים ŒÏÚבמקרים ‰p‰ƒ≈«
‰‚O‰Â ‰·‰ È„È,במוחין ¿≈¬»»¿«»»

˙‚O‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈«»«
‰ÏÈÏM‰ אמצעי איננה כלל שבדרך «¿ƒ»

הצדדים את לשלול עניינה כי הדברים ופנימיות עומק נכונים לקליטת הלא

מהגדרות  למעלה היא שהאלוקות בכך התבוננות (למשל, הדבר בהבנת

לא  זו ובדרך וכו') אנושיים מתארים מושלל הוא ברוך והקדוש מגבילות

בגדרי  כן שהם בדברים חיובית בהשגה כמו הדברים למהות מתקרבים

כאשר  אבל מוחשיים) גשמיים בדברים והשגה הבנה (כמו האדם של התפיסה

היא  השלילה' nÎÂ‰'השגת ‰nk ÏÏBML ,‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»∆≈«»¿«»
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

(ּכמבֹואר  הּמהּות לידיעת ּגם לבא יכֹולים ְְִִִַַַַַָָֹכּו',

אחר  ּבמקֹום ּבארּוּכה ֿ 73הענין עלֿידי ודוקא ,( ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשּלמעלה  החכמה לבחינת לבא יכֹולים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹזה

ׁשהחכמה  ּדחכמה, ראּיה לבחינת ועד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהימּנה,

ׁשעלֿידי  (ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 'זה' ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָנקראת

אל  והׁשבֹות נעׂשה 'ּכה', ׁשּנקראת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבינה,

זעירֿאנּפין', ּבחינת הּמּדֹות, ענין ,ְְְְְִִִִֵֶַַַַָלבב

ׁשּספירת  ׁשאף מּובן, זה ּומּכל 'זה'). ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת

להיֹותּה אחֹור, ּבחינת 'ּכה', נקראת ְְְִִִִֵַַָָָֹהּבינה

למעלה  היא הרי ּבלבד, הּמציאּות ידיעת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָּבחינת

'זה', ׁשּנקראת אנּפין' ּד'זעיר הּמהּות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַמּבחינת

הּב' ׁשהּמדריגה טרעּפ, הׁשווינדל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָוכמׁשל

למעלה  היא אחֹור, ּבחינת העּמּוד, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּמאחֹורי

ׁשּבראׁש הּצּורה את רֹואים ׁשּבּה הא' ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמדריגה

וחכמה  ּבכתר ּגם ועלּֿדרֿזה ,74העּמּוד. ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכי  עצמי , ענין (להיֹותּה 'זה' נקראת ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשחכמה

ּתּמצא  מאין לא 75החכמה מּמקֹורּה ׁשּנמצאת , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּבב  אּלא והתּפּׁשטּות ּגילּוי עצמי),ּבדר חינת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

מעלת  ּגדלה ּומּכלֿמקֹום 'ּכה', נקרא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹוכתר

הּכתר, חיצֹונּיּות ּגם ּכי חכמה, לגּבי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכתר

חיצֹונּיּות  היא הרצֹון, ּבחינת אנּפין, ארי ְְְֲִִִִִִִַַַָָּבחינת

לבא  יכֹולים ועלֿידּה יֹותר, נעלית מדריגה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשל

הּכתר, ּפנימּיּות ּבחינת - זֹו למדריגה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָאחרּֿכ

ּבארּוּכה  הענין (ּכמבֹואר סתימאה מֹוחא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּבחינת

אחר  ).76ּבמקֹום ְֵַָ

(Âההפרׁש ׁשּזהּו האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'eÎ ÌÈË¯t להשגה יותר מקרב שנשלל פרט וכל אחת נקודה רק ולא ¿»ƒ

Ï·‡קרובה  ÌÈÏBÎÈדבר של (B·Ók‡¯בסופו ˙e‰n‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ìb ¿ƒ»…«ƒƒ««««¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ‰ke¯‡a ÔÈÚ‰73,( השגת' של הרחבה לפעמים כי »ƒ¿»«¬»¿»«≈

להשגת  מגיע שהאדם כך כדי עד והשגה להבנה העניין את מקרבת השלילה'

הוא  שבו האלוקי בעניין המהות

ומשיג  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מתבונן ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ מבחינת כך אחר ¿ƒ»…

‰ÓÎÁ‰הבינה ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««»¿»
‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL,המדרגות בסדר ∆¿«¿»≈∆»

,‰ÓÎÁc ‰i‡¯ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿»
מאירה  שבחכמה בחסידות כמבואר

ברורה  בצורה העניין עצם נקודת

הנראה  דבר כמו כך כל ובהירה

היטב  נקלט שבוודאי בעיניים

ŒÏÚÂ) '‰Ê' ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿≈∆¿«
È„ÈŒÏÚL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»∆«¿≈
‰NÚ ,'‰k' ˙‡¯˜pL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ¿≈…«¬∆
ÔÈÚ ,E··Ï Ï‡ ˙B·L‰Â«¬≈»∆¿»∆ƒ¿«
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ,˙Bcn‰«ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'‰Ê' ˙‡¯˜pL של בסופו כלומר, ∆ƒ¿≈∆
דרך  היא 'כה' שנקראת הבינה דבר,

בהבנה  כי 'זה' לבחינת להגיע ואמצעי

להתעלות  אפשר בבינה כדבעי והשגה

בבחינת  מאירים הדברים שם לחכמה

לבחינת  מביאה שבינה וקלֿוחומר 'זה'

המידות  רגש התעוררות ידי על 'זה'

של  הרגיל הסדר זהו שהרי שבלב

שהתבוננות  הנפש, כוחות פעולת

ומ"וידעת" הרגש את מעוררת שבמוח

לבבך" אל ל"והשבות ).באים
Û‡L ,Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆«
,'‰k' ˙‡¯˜ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈…
˙ÈÁa d˙BÈ‰Ï ,¯BÁ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿»¿ƒ«

,„·Ïa ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È כי ¿ƒ««¿ƒƒ¿«
באלוקות  האדם השגת לעיל כמבואר

להיות  יכולה גם לא וכך המהות, השגת

ואמצעי  כלי איננה לכן המוחין, הוא הבינה של עניינה שעיקר כיוון למעלה,

זאת  ובכל העצם, ÏÚÓÏ‰לגילוי ‡È‰ È¯‰ הדרגות בסולם˙ÈÁaÓ ¬≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«
Ï„ÈÂÂL‰ ÏLÓÎÂ ,'‰Ê' ˙‡¯˜pL 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ˙e‰n‰««ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿««¿ƒ¿¿

,tÚ¯Ë'ה'מבולבלות לעיל המדרגות ‰a'הנזכר ‰‚È¯„n‰L ¿∆∆««¿≈»«
¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,„enÚ‰ È¯BÁ‡nL מול שאיננה וכיון הצורה לגבי ∆≈¬≈»«¿ƒ«»

פחותה  דרגה היא הגילוי שמצד כך הצורה את ממנה לראות אפשר אי הצורה

זאת  בכל הראשונה, daLמהמדריגה '‡‰ ‰‚È¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ«¿≈»»∆»

„enÚ‰ L‡¯aL ‰¯ev‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ המדריגה של מיקומה ובפועל ƒ∆«»∆¿…»«
הראשונה. המדריגה של מהמיקום גבוה השנייה

‰ÓÎÁÂ ¯˙Îa Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ74, באופן הוא ביניהם היחס שגם ¿«∆∆∆«¿∆∆¿»¿»
גילוי  יותר בה יש החכמה, השתיים, מבין יותר הנמוכה הדרגה שדווקא כזה

יותר, העליונה הדרגה שני מצד אבל

יותר  גבוהה אכן היא הכתר,

'‰Ê' ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁL∆»¿»ƒ¿≈∆
,ÈÓˆÚ ÔÈÚ d˙BÈ‰Ï) בדוגמת ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

האור, מקור עצמו, Èkƒהמאור
‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰75,"אין" «»¿»≈«ƒƒ»≈

מרגישים  ולא רואים שלא זה במובן

כיון  מקורה ונוצרת ÓpLˆ‡˙את ∆ƒ¿≈
ÈeÏÈb C¯„a ‡Ï d¯B˜nÓƒ¿»…¿∆∆ƒ

˙eËMt˙‰Â ובתור המקור של ¿ƒ¿«¿
בלבד  ממנו ÈÁ·a˙הארה ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«

ÈÓˆÚ כך ועצמאית, עצמית כמציאות «¿ƒ
רב), גילוי אכן היא שמציאותה

¯˙ÎÂ החכמה 'k‰',לעומת ‡¯˜ ¿∆∆ƒ¿»…
והארה  גילוי פחות של «ŒÏkÓeƒביטוי

ÌB˜Ó המדרגות וסולם Ï„b‰בסדר »»¿»
,‰ÓÎÁ Èa‚Ï ¯˙k‰ ˙ÏÚÓ«¬««∆∆¿«≈»¿»
בבחינות  גם מחכמה נעלה והכתר

עצמו  בכתר Ìbהתחתונות Èkƒ«
CÈ¯‡ ˙ÈÁa ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆¿ƒ«¬ƒ

,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa ,ÔÈt‡ כמבואר «¿ƒ¿ƒ«»»
'כתר  שבחינת לעיל גם ונזכר בחסידות

לשניים  כללי) (באופן מתחלקת עליון'

"אריך  בחינת הכתר, חיצוניות –

בנפש אנפין" הרצון לכוח שמקבילה

"עתיק  בחינת הכתר, ופנימיות האדם,

בנפש, העונג לעניין שמקבילה יומין"

הבחינות  שכל כאן מבואר כך ועל

למעלה  הן הכתר, חיצוניות גם שבכתר,

הכתר  חיצוניות גם כי È‰ƒ‡מהחכמה,
סוף  È¯„Ó‚‰סוף ÏL ˙eiBˆÈÁƒƒ∆«¿≈»

,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ רק היותה ועם «¬≈≈
לעניינים  גם קשורה ובעצם הנעלה הכתר של החיצוניות היא הרי החיצוניות

בכתר היותר  הכתר d„ÈŒÏÚÂנעלים חיצוניות ידי Ï·‡על ÌÈÏBÎÈ ¿«»»¿ƒ»…
BÊ ‰‚È¯„ÓÏ CkŒ¯Á‡- שיעור לאין מהחכמה ÈÁa˙הנעלית ««»¿«¿≈»¿ƒ«

‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBÓ ˙ÈÁa ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt ונעלם 'סתום' מוח ¿ƒƒ«∆∆¿ƒ«»¿ƒ»»
מגילוי  ‡Á¯שלמעלה ÌB˜Óa ‰ke¯‡a ÔÈÚ‰ ¯‡B·Ók)76.( «¿»»ƒ¿»«¬»¿»«≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ (Â'ה בעבודת האדם שאף של הרוחנית ¿≈««¬«»»»
בבחינת  הם זאת ובכל גבוהה בדרגה הם ומעלתם מדריגתם שמצד עניינים יש
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f"kyzיח mixet

ּומצֹות  ּתֹורה העבֹודה 77ּבין ּכללּות ּגם וכן . ְְְֲִֵֵַָָָָ

ּתלכּו אלקיכם הוי' ּדאחרי ּדיקא,78ּבאֹופן אחרי , ְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  (ׁשּכדי 26ּוכמֹו נעּורי חסד ל זכרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבּמדּבר  אחרי לכּת להיֹות) צרי לזה, ,79לבא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּבבחינת  העבֹודה לגּבי אפילּו מעלה ּבזה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

מסירּותֿנפׁש ׁשּבענין הּמעלה ּגם וזֹוהי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּפנים.

ענין  הּוא ׁשּתענּוג ֿ ּפי אףֿעל הּתענּוג, ענין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַלגּבי

הּוא  הרצֹון ׁשּבבחינת נפׁש ּומסירּות ְְְִִִִִֶֶֶַַָָהּפנימּיּות,

ׁשהּביטּול  ׁשאף ׁשרֹואים (ּוכפי החיצֹונּיּות ְְִִִִִִֶֶֶַַַַענין

נעׂשה  זה הרי מּכלֿמקֹום  מציאּותֹו, ּבכל ְְֲֲִִֵֶֶַָָָהּוא

ׁשּמבּטל  ּבאֹופן אּלא זה ואין ּבּדבר, ּתענּוג ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללא

ּבארּוּכה  ּׁשמבאר מה ּגם וזהּו לגמרי). ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמציאּותֹו

ּובפרט 2ּבּמאמר  הּגלּות, ׁשּבזמן העבֹודה מעלת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָ

מאֹות  ׁשׁש ּבחינת ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבדרא

ּבקרּבֹו אנכי אׁשר העם רגלי ׁשאז 80אלף , ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

יׁשנֹו אז ּדוקא הּנה ּומכּוּפל, ּכפּול הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָהחֹוׁש

היה  ֿ זה ועלּֿדר ּביֹותר. נפׁש' ה'מסירּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָענין

ּכל  ׁשּבמׁש אחׁשורֹוׁש, ּבימי ההם, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּימים

ׁשל  ּבתנּועה יׂשראל ּבני עמדּו ּכּולּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהּׁשנה

חּוץ מ  מחׁשבת להם עלתה ולא נפׁש, סירּות ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹ

אֹור' ּב'תֹורה (ּכמבֹואר ּומסירּות 81חסֿוׁשלֹום ,( ְְְְִַַָָָ

נׁשים  אנׁשים יׂשראל, ּבני ּכל אצל היתה זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָנפׁש

ּבּמאמר  ּכּמּובא ּבּמדרׁש82וטף, ּׁשּכתּוב 83מה ְְֲִֶַַַַַַָָָָ

ּבתנּועה  עמדּו רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְֲִִִֵֶֶַָָָׁשאפילּו

עלֿידי  נעׂשה זה וענין נפׁש. מסירּות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשל

ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּבדֹורֹו84מרּדכי, ׁשקּול ׁשהיה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ּבכל  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא (וכּידּוע ּבדֹורֹו ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹּכמׁשה
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תשסג.77) ע' שם תער"ב המשך ואילך.78)ראה ג יט, ראה פ' לקו"ת וראה ה. יג, ראה רמח 79)פ' ע' תרס"ו המשך ראה

ואילך. רצה ע' וקבל 80)ואילך. ד"ה ואילך. 215 ס"ע .163 ע' תרפ"ט סה"מ וראה כא. יא, בהעלותך - הכתוב לשון

קטו). (ע' פ"ה תרפ"ז ד.81)היהודים קכ, ב. צט, א. קיב).82)צז, ע' שם תרפ"ז (סה"מ מדרש 83)פ"ג ד. פ"י, אסת"ר

פ"ו. גוריון ב.84)אבא פ"ו, אסת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבחינת  הן יותר נמוכות דרגות שדווקא בעוד ∆∆e‰fL'פנים''אחור'

L¯Ù‰‰ ההבדל˙BˆÓe ‰¯Bz ÔÈa77 במצוות מעלה יש אחד שמצד «∆¿≈≈»ƒ¿
תו  החכמה,על בחינת היא והתורה העליון האלוקי הרצון מלובש בהם כי רה

הקדוש  עם ומתקשר מתחבר האדם התורה לימוד ידי על דווקא שני מצד אבל

נתן  התורה שבתוך בעצמו הוא ברוך

כביכול. עצמו eÏÏk˙את Ìb ÔÎÂ¿≈«¿»
'ÈÂ‰ È¯Á‡c ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿«¬≈¬»»

eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡78È¯Á‡ , ¡…≈∆≈≈«¬≈
,‡˜Èc"אחרי" ואומר מדייק הכתוב «¿»

שהכוונה  שביחס להורות ה' לעבודת

יותר  בדרגה היא וגילוי אור של למצב

e˙kL·נמוכה  BÓÎe26Èz¯ÎÊ ¿∆»»«¿ƒ
CÈ¯eÚ „ÒÁ CÏ על שמורה ביטוי »∆∆¿»ƒ

הוא  ברוך הקדוש של גדול לבני קירוב

ˆ¯CÈישראל  ,‰ÊÏ ‡·Ï È„kL)∆¿≈»…¿∆»ƒ
È¯Á‡ CzÎÏ (˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿≈«¬«

¯a„na79, ומצב ריחוק מתוך היינו «ƒ¿»
אלוקות, גילוי בו שאין "מדבר" של

לעיל  האמורות הדוגמאות בכל כמו

בסדר  נמוכה היותר הדרגה שדווקא

דבר  של בסופו מביאה המדרגות

הגילוי  Êa‰לעיקר LiL'ה בעבודת ∆≈»∆
אלוקיכם" ה' "אחרי הליכה של באופן

בבחינת  הוא זה שכל "במדבר" והליכה

Èa‚Ï"אחור" eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓ«¬»¬ƒ¿«≈
.ÌÈt ˙ÈÁ·aL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ«»ƒ

ÔÈÚaL ‰ÏÚn‰ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«««¬»∆¿ƒ¿«
ÔÈÚ Èa‚Ï LÙŒ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿«≈ƒ¿«
‚eÚzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÚz‰««¬««ƒ∆«¬

˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ ‡e‰ יותר וקשור ƒ¿««¿ƒƒ
הנפש, LÙבעצם ˙e¯ÈÒÓe¿ƒ∆∆

ÔÈÚ ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»»ƒ¿«
ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe) ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ¿ƒ∆ƒ

נפש  המסירות בעניין »∆Û‡Lבפועל
ÏeËÈa‰L כל על המוותר האדם של ∆«ƒ

ומוסר  חייו על ואפילו האישיים ענייניו

נפשו  B˙e‡ÈˆÓ,את ÏÎa ‡e‰¿»¿ƒ
המציאות, לעצם קשור הרצון גם כן NÚ‰ואם ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆«¬∆

‚eÚz ‡ÏÏB˙e‡ÈˆÓ Ïh·nL ÔÙB‡a ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯·ca ¿…«¬«»»¿≈∆∆»¿∆∆¿«≈¿ƒ
È¯Ó‚Ï לו אין אבל מציאותו, היפך שזה למרות נפשו את למסור ומוכן ¿«¿≈

בדבר  ).תענוג
¯Ó‡na ‰ke¯‡a ¯‡·ÓM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ2 וקבל" דיבורֿהמתחיל ¿∆««∆¿»≈«¬»««¬»

תרפ"ז  משנת ‰eÏb˙,היהודים" ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ של זמן «¬«»¬»∆ƒ¿««»
האלוקי  האור על והסתר ÁÈLÓc‡,העלם ‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

וההסתר  ההעלם שאז הגלות שבסוף הדור היינו המשיח' 'עקבות של הדור

יותר  עוד ‡ÈÎגדול ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ˙ÈÁa¿ƒ«≈≈∆∆«¿ƒ»»¬∆»…ƒ
Ba¯˜a80, בני על רבנו משה בדברי ¿ƒ¿

החלק  הרגליים, עניין מודגש ישראל

כך  על להורות שבגוף, התחתון

בבני  הנמוכות לדרגות גם שהכוונה

דמשיחא" "עקבתא של הדור ישראל,

שברגל  העקב כמו «∆Ê‡Lהנחות
,ÏteÎÓe ÏeÙk ‡e‰ CLBÁ‰«∆»¿»
ÔÈÚ BLÈ Ê‡ ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»∆¿ƒ¿«

¯˙BÈa 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰,כי «¿ƒ∆∆¿≈
לפעמים  באריכות, לעיל כמבואר

(הרצון  נמוכה היותר הדרגה דווקא

שהוא  העונג לעומת חיצוניות שהוא

היא  "פנים".פנימיות) בחינת

ÌÈÓia ‰È‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»»«»ƒ
,LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa ,Ì‰‰»≈ƒ≈¬«¿≈

dÏek ‰M‰ Ïk CLÓaL מאז ∆¿∆∆»«»»»
עד  אדר בחודש המן גזירת שנגזרה

אדר  בחודש לגמרי בשנה שהתבטלה

Ï‡¯NÈהבאה  Èa e„ÓÚ»¿¿≈ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ∆∆

Ì‰Ï ‰˙ÏÚ ‡ÏÂאפילו˙·LÁÓ ¿…»¿»»∆«¬∆∆
כפירה  של שהרי ÌBÏLÂŒÒÁחּוץ «¿»

שהיה  ומי היהודים על הייתה הגזירה

יכול  היה חסֿושלום דתו את ממיר

B˙'a¯‰להינצל  ¯‡B·Ók)«¿»¿»
'¯B‡81BÊ LÙ ˙e¯ÈÒÓe ,(¿ƒ∆∆

,Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡ ‰˙È‰»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»≈
,ÛËÂ ÌÈL ÌÈL‡ מן בלי יוצא ¬»ƒ»ƒ¿«

Ó‡na¯הכלל  ‡·enk82 הנזכר «»««¬»
תרפ"ז  e˙kM·משנת ‰Ó«∆»

L¯„na83˙B˜BÈz eÏÈÙ‡L «ƒ¿»∆¬ƒƒ
e„ÓÚ Ôa¯ ˙Èa ÏL בימי ∆≈«»»¿

e¯ÈÒÓ˙אחשורוש  ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ
LÙ.מצב בכל אתו שיהיו למרדכי  אמרו Ê‰והתינוקות ÔÈÚÂ העובדה ∆∆¿ƒ¿»∆
בה'שכל  האמונה על נפשו את למסור מוכן היה כולו È„ÈŒÏÚהדור ‰NÚ«¬»«¿≈

‡˙È‡„k ,ÈÎc¯Ó שמובא Ïe˜Lמרדכי L¯„na84‰È‰Lכפי »¿¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»»
Úe„iÎÂ) B¯B„a ‰LÓk B¯B„a בהרחבה ומבואר בזוהר האמור ¿¿…∆¿¿«»«

c¯‡בחסידות  ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡L85 ראשי יש דור בכל ∆ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

כּו',85ּדרא  ּכן מרּדכי אף כּו' מׁשה מה ,( ְְֵֶַַַָָָֹ

(ּכמבֹואר  נפׁש' ה'מסירּות ענין ּבהם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהׁשריׁש

ּבּמאמר  ּביטּול 86ּבארּוּכה נעׂשה ועלֿידיֿזה ,( ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָ

ְֵַָהּגזרה.

(Ê,לעׂשֹות החּלּו אׁשר את היהּודים וקּבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַוזהּו

נעׂשה  ּפּורים ׁשל מסירּותֿנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָׁשעלֿידי

החּלּו רק ׁשאז ּדמּתןּֿתֹורה והּקּיּום ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּגמר

ּבחינת  הּוא נפׁש' ה'מסיר ּות ׁשענין ּדאף ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַלעׂשֹות,

הּגלּות  ּדזמן ּומּצב הּמעמד ּבדּוגמת ְְְֲִַַַַַַָָָָאחֹור,

ׁשהיה  ּומּצב הּמעמד לגּבי אחֹור ּבחינת ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' ּדּבר ּבפנים ּפנים ׁשאז ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה,

ּבּמאמר 87עּמכם  וכּמּובא ׁשם 88, נעׂשה ׁשּמּזה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל מּכלֿמקֹום 89הוי' , ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן היה ּדמּתןּֿתֹורה הענין ׁשּכללּות ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכיון

לעׂשֹות, החּלּו רק זה הרי ּדלעילא, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָאתערּותא

ּכיון  היהּודים, וקּבלּו קּימּו הּפּורים ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָודוקא

ּבּימים  ּוכמֹו הּמּטה. עבֹודת עלֿידי זה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיה

ה'מסירּות  ענין ׁשּיׁשנֹו הּזה, ּבּזמן ּגם ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָההם,

הרצֹון,נפׁש' מסירת עלֿידי – הרחבה מּתֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּתֹורה  ּבלימּוד ּונתינה מסירה מּתֹו ְְְְִִִִִֶַָָָׁשעֹוסקים

ּתינֹוקֹות  לחינּו ּבהּנֹוגע ּובפרט הּמצֹות, ְְְְְִִִִִֵַַַָוקּיּום

ּדֹור  להעמיד ּבּמאמר), (ּכמבֹואר רּבן ּבית ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָׁשל

לֹומר  מׁשיח  לקראת נצא ׁשעּמהם ,מבֹור ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁשרים

הּכירּוהּו ׁשהם ּובאֹופן ׁשּגידלנּו, ּגידּולים ְְְִִִִִֵֶֶֶַראּו

מצרים 90ּתחלה  מארץ צאת ימי ּבדּוגמת ,91, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

נפלאֹות  אראּנּו כן האחרֹונה,91ּוכמֹו ּבּגאּולה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

יּׁשאר  לא מּיׂשראל אחד ׁשאף ּבאֹופן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה

נׂשיאינּו רּבינּו (ּכדברי יצאּו92ּבּגלּות ּומּׁשם ,( ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ

ּגדֹול  ֿ 6ּברכּוׁש על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבקרֹוב  לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָידי

ַָמּמׁש.
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א).85) קיד, א. (קיב, תס"ט קכה).86)תקו"ז ע' קיב. ע' שם (סה"מ פט"ו ד.87)פ"ג. ה, שם 88)ואתחנן (סה"מ פ"ב

קיא). ראה.89)ס"ע ר"פ לקו"ת יב.90)ראה פ"א, שמו"ר ב. יא, טו.91)סוטה ז, ואילך.92)מיכה 6 ע' חי"א לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
משה  של מנשמתו והתגלות הארה 'התפשטות', הם שנשמותיהם ישראל אלפי

(רבנו  ,'eÎ Ôk ÈÎc¯Ó Û‡ 'eÎ ‰LÓ ‰Ó "איש ), המדרש: ובלשון «…∆«»¿¿«≈
והאיש  ביה דכתיב בדורו כמשה בדורו שקול מרדכי שהיה מלמד - יהודי

בחירו  משה לולי להשמידם ויאמר דכתיב בפרץ עמד משה מה מאד. ענו משה

דכתיב  כן מרדכי אף וגו', בפרץ עמד

זרעו. לכל שלום ודובר לעמו טוב  דרש

דכתיב  לישראל, תורה לימד משה מה

אף  ומשפטים, חקים אתכם למדתי ראה

ואמת, שלום דברי דכתיב כן מרדכי

תמכור" ואל קנה אמת )וכתיב
Ì‰a LÈ¯L‰L השריש מרדכי ∆ƒ¿ƒ»∆

את  ישראל ‰'e¯ÈÒÓ˙בבני ÔÈÚƒ¿««¿ƒ
‰ke¯‡a ¯‡B·Ók) 'LÙ∆∆«¿»«¬»

¯Ó‡na86ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(‰ ««¬»¿«¿≈∆
.‰¯Êb‰ ÏeËÈa ‰NÚ«¬»ƒ«¿≈»

e‰ÊÂ (Ê לאמור הפנימי הטעם ¿∆
¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â¿ƒ≈«¿ƒ≈¬∆
È„ÈŒÏÚL ,˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬∆«¿≈
ÌÈ¯et ÏL LÙŒ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆ƒ
ŒÔzÓc Ìeiw‰Â ¯Ób‰ ‰NÚ«¬»«¿»¿«ƒ¿««

Ê‡L ‰¯Bz תורה ¯˜במתן »∆»«
,˙BNÚÏ elÁ‰ מיושבת ומעתה ≈≈«¬

במצב  ישראל כשהיו מדוע השאלה

רק  הייתה תורה, במתן נעלה,

דווקא  היו והשלימות והגמר ההתחלה,

אחשורוש, בימי נחות, במצב כשהיו

'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚL Û‡c¿«∆ƒ¿««¿ƒ∆∆
¯BÁ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ שהוא והעלם, ¿ƒ«»

פנים  מבחינת במדריגה למטה אכן

vÓe·וגילוי „ÓÚn‰ ˙Ó‚e„a¿¿«««¬»«»
˙eÏb‰ ÔÓÊc בימי שהיה וכפי ƒ¿««»

‡BÁ¯אחשורוש ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»
‰È‰L ·vÓe „ÓÚn‰ Èa‚Ï¿«≈««¬»«»∆»»
ÌÈt Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆»»ƒ

ÌÎnÚ 'ÈÂ‰ ¯ac ÌÈÙa87, ¿»ƒƒ∆¬»»ƒ»∆
והגילוי הקירוב «»¿enÎÂ·‡תכלית

¯Ó‡na88‰fnL שם מהתגלות ««¬»∆ƒ∆
תורה  במתן ‰ÈÂ'הוי' ÌL ‰NÚ«¬»≈¬»»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa89, ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
˙eÏÏkL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿»
‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««»»»
‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»

,‡ÏÈÚÏc נעלית מאד התגלות אמנם שהיא מלמעלה והתגלות התעוררות ƒ¿≈»
והגילוי ההתעוררות במקבל עמוק שינוי פועלת בהכרח לא Ê‰אבל È¯‰¬≈∆

,˙BNÚÏ elÁ‰ בלבד¯˜ ‰ÌÈ¯etהתחלה ÈÓÈa ‡˜Â„Â שהיו אף «≈≈«¬¿«¿»ƒ≈«ƒ

והסתר העלם ‰ÌÈ„e‰Èימי eÏa˜Â eÓi˜,בשלימות התורה ÔÂÈkאת ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»
‰hn‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰Ê ‰È‰L שינוי בהם פעלה נפש והמסירות ∆»»∆«¿≈¬«««»

ופנימי. עמוק

,Ì‰‰ ÌÈÓia BÓÎe התורה קבלת ענין לשלימות הגיעו ישראל שבני ¿«»ƒ»≈
נ  המסירות ÔÓfaפש בזכות Ìb Ck»««¿«

˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ BLiL ,‰f‰«∆∆∆¿ƒ¿««¿ƒ
'LÙ הרצון CBzÓוביטול ∆∆ƒ

‰·Á¯‰ ושלום חס גזירות Yללא «¿»»
ÔBˆ¯‰ ˙¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ האישי «¿≈¿ƒ«»»

CBzÓלאלוקות, ÌÈ˜ÒBÚL∆¿ƒƒ
‰È˙e ‰¯ÈÒÓ מגדרי ויציאה ¿ƒ»¿ƒ»

הרצונות  על וויתור האישית המציאות

‰Bz¯‰האישיים  „eÓÈÏa¿ƒ«»
Ë¯Ù·e ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ÏL ˙B˜BÈz CeÈÁÏ Ú‚Bp‰a¿«≈«¿ƒƒ∆
¯Ó‡na ¯‡B·Ók) Ôa¯ ˙Èa≈«»«¿»««¬»
במוסקבה, תרפ"ז בשנת שנאמר

היו  ההם הימים של ברוסיה כאשר

צורך  והיה התורה לימוד על גזירות

בנוגע  נפש מסירות על במיוחד לעורר

נפש  המסירות עתה וגם לחינוך,

במיוחד  להיות צריכה הרחבה שמתוך

החינוך  Bc¯בעניין „ÈÓÚ‰Ï ,(¿«¬ƒ
,C¯B·Ó ÌÈ¯LÈ לתורה שהתחנך ¿»ƒ¿»

כדבעי  ˆ‡ומצוות Ì‰nÚL∆ƒ»∆≈≈
e‡¯ ¯ÓBÏ ÁÈLÓ ˙‡¯˜Ïƒ¿«»ƒ««¿

eÏ„ÈbL ÌÈÏe„Èb,הגלות בזמן ƒƒ∆ƒ«¿
Ì‰L ÔÙB‡·e בית של התינוקות ¿∆∆≈

ÏÁz‰רבן  e‰e¯Èk‰90, ƒƒ¿ƒ»
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈ ˙Ó‚e„a¿¿«¿≈≈¿≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ91, ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿«ƒ
לבני  נגלה הוא ברוך הקדוש שכאשר

התינוקות  יםֿסוף קריעת בעת ישראל

כי  אֿלי" "זה שאמרו הראשונים היו

הקדושֿברוךֿהוא  את הכירו כבר

במצרים  ‡¯‡epבהיותם ÔÎ BÓÎe¿≈«¿∆
˙B‡ÏÙ91 צאתך "כימי ככתוב ƒ¿»

נפלאות" אראנו מצרים מארץ

‰È‰zL ,‰B¯Á‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»«¬»∆ƒ¿∆
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Û‡L ÔÙB‡a¿∆∆«∆»ƒƒ¿»≈
È¯·„k) ˙eÏba ¯‡MÈ ‡Ï…ƒ»≈«»¿ƒ¿≈

eÈ‡ÈN eÈa¯92 הריי"צ ),הרבי «≈¿ƒ≈
ÌMÓe מהגלותe‡ˆÈ לגאולה הכלל מן יוצא בלי ישראל בני כל ƒ»≈¿

ÏB„b LeÎ¯a6ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba , ƒ¿»«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa ,e˜„ƒ̂¿≈¿ƒ¿»¿≈»¿»«»
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יט f"kyz mixet

ּומצֹות  ּתֹורה העבֹודה 77ּבין ּכללּות ּגם וכן . ְְְֲִֵֵַָָָָ

ּתלכּו אלקיכם הוי' ּדאחרי ּדיקא,78ּבאֹופן אחרי , ְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  (ׁשּכדי 26ּוכמֹו נעּורי חסד ל זכרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבּמדּבר  אחרי לכּת להיֹות) צרי לזה, ,79לבא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּבבחינת  העבֹודה לגּבי אפילּו מעלה ּבזה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

מסירּותֿנפׁש ׁשּבענין הּמעלה ּגם וזֹוהי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּפנים.

ענין  הּוא ׁשּתענּוג ֿ ּפי אףֿעל הּתענּוג, ענין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַלגּבי

הּוא  הרצֹון ׁשּבבחינת נפׁש ּומסירּות ְְְִִִִִֶֶֶַַָָהּפנימּיּות,

ׁשהּביטּול  ׁשאף ׁשרֹואים (ּוכפי החיצֹונּיּות ְְִִִִִִֶֶֶַַַַענין

נעׂשה  זה הרי מּכלֿמקֹום  מציאּותֹו, ּבכל ְְֲֲִִֵֶֶַָָָהּוא

ׁשּמבּטל  ּבאֹופן אּלא זה ואין ּבּדבר, ּתענּוג ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללא

ּבארּוּכה  ּׁשמבאר מה ּגם וזהּו לגמרי). ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמציאּותֹו

ּובפרט 2ּבּמאמר  הּגלּות, ׁשּבזמן העבֹודה מעלת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָ

מאֹות  ׁשׁש ּבחינת ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבדרא

ּבקרּבֹו אנכי אׁשר העם רגלי ׁשאז 80אלף , ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

יׁשנֹו אז ּדוקא הּנה ּומכּוּפל, ּכפּול הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָהחֹוׁש

היה  ֿ זה ועלּֿדר ּביֹותר. נפׁש' ה'מסירּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָענין

ּכל  ׁשּבמׁש אחׁשורֹוׁש, ּבימי ההם, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּימים

ׁשל  ּבתנּועה יׂשראל ּבני עמדּו ּכּולּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהּׁשנה

חּוץ מ  מחׁשבת להם עלתה ולא נפׁש, סירּות ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹ

אֹור' ּב'תֹורה (ּכמבֹואר ּומסירּות 81חסֿוׁשלֹום ,( ְְְְִַַָָָ

נׁשים  אנׁשים יׂשראל, ּבני ּכל אצל היתה זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָנפׁש

ּבּמאמר  ּכּמּובא ּבּמדרׁש82וטף, ּׁשּכתּוב 83מה ְְֲִֶַַַַַַָָָָ

ּבתנּועה  עמדּו רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְֲִִִֵֶֶַָָָׁשאפילּו

עלֿידי  נעׂשה זה וענין נפׁש. מסירּות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשל

ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּבדֹורֹו84מרּדכי, ׁשקּול ׁשהיה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ּבכל  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא (וכּידּוע ּבדֹורֹו ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹּכמׁשה
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תשסג.77) ע' שם תער"ב המשך ואילך.78)ראה ג יט, ראה פ' לקו"ת וראה ה. יג, ראה רמח 79)פ' ע' תרס"ו המשך ראה

ואילך. רצה ע' וקבל 80)ואילך. ד"ה ואילך. 215 ס"ע .163 ע' תרפ"ט סה"מ וראה כא. יא, בהעלותך - הכתוב לשון

קטו). (ע' פ"ה תרפ"ז ד.81)היהודים קכ, ב. צט, א. קיב).82)צז, ע' שם תרפ"ז (סה"מ מדרש 83)פ"ג ד. פ"י, אסת"ר

פ"ו. גוריון ב.84)אבא פ"ו, אסת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבחינת  הן יותר נמוכות דרגות שדווקא בעוד ∆∆e‰fL'פנים''אחור'

L¯Ù‰‰ ההבדל˙BˆÓe ‰¯Bz ÔÈa77 במצוות מעלה יש אחד שמצד «∆¿≈≈»ƒ¿
תו  החכמה,על בחינת היא והתורה העליון האלוקי הרצון מלובש בהם כי רה

הקדוש  עם ומתקשר מתחבר האדם התורה לימוד ידי על דווקא שני מצד אבל

נתן  התורה שבתוך בעצמו הוא ברוך

כביכול. עצמו eÏÏk˙את Ìb ÔÎÂ¿≈«¿»
'ÈÂ‰ È¯Á‡c ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿«¬≈¬»»

eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡78È¯Á‡ , ¡…≈∆≈≈«¬≈
,‡˜Èc"אחרי" ואומר מדייק הכתוב «¿»

שהכוונה  שביחס להורות ה' לעבודת

יותר  בדרגה היא וגילוי אור של למצב

e˙kL·נמוכה  BÓÎe26Èz¯ÎÊ ¿∆»»«¿ƒ
CÈ¯eÚ „ÒÁ CÏ על שמורה ביטוי »∆∆¿»ƒ

הוא  ברוך הקדוש של גדול לבני קירוב

ˆ¯CÈישראל  ,‰ÊÏ ‡·Ï È„kL)∆¿≈»…¿∆»ƒ
È¯Á‡ CzÎÏ (˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿≈«¬«

¯a„na79, ומצב ריחוק מתוך היינו «ƒ¿»
אלוקות, גילוי בו שאין "מדבר" של

לעיל  האמורות הדוגמאות בכל כמו

בסדר  נמוכה היותר הדרגה שדווקא

דבר  של בסופו מביאה המדרגות

הגילוי  Êa‰לעיקר LiL'ה בעבודת ∆≈»∆
אלוקיכם" ה' "אחרי הליכה של באופן

בבחינת  הוא זה שכל "במדבר" והליכה

Èa‚Ï"אחור" eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓ«¬»¬ƒ¿«≈
.ÌÈt ˙ÈÁ·aL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ«»ƒ

ÔÈÚaL ‰ÏÚn‰ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«««¬»∆¿ƒ¿«
ÔÈÚ Èa‚Ï LÙŒ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿«≈ƒ¿«
‚eÚzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÚz‰««¬««ƒ∆«¬

˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ ‡e‰ יותר וקשור ƒ¿««¿ƒƒ
הנפש, LÙבעצם ˙e¯ÈÒÓe¿ƒ∆∆

ÔÈÚ ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»»ƒ¿«
ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe) ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ¿ƒ∆ƒ

נפש  המסירות בעניין »∆Û‡Lבפועל
ÏeËÈa‰L כל על המוותר האדם של ∆«ƒ

ומוסר  חייו על ואפילו האישיים ענייניו

נפשו  B˙e‡ÈˆÓ,את ÏÎa ‡e‰¿»¿ƒ
המציאות, לעצם קשור הרצון גם כן NÚ‰ואם ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆«¬∆

‚eÚz ‡ÏÏB˙e‡ÈˆÓ Ïh·nL ÔÙB‡a ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯·ca ¿…«¬«»»¿≈∆∆»¿∆∆¿«≈¿ƒ
È¯Ó‚Ï לו אין אבל מציאותו, היפך שזה למרות נפשו את למסור ומוכן ¿«¿≈

בדבר  ).תענוג
¯Ó‡na ‰ke¯‡a ¯‡·ÓM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ2 וקבל" דיבורֿהמתחיל ¿∆««∆¿»≈«¬»««¬»

תרפ"ז  משנת ‰eÏb˙,היהודים" ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ של זמן «¬«»¬»∆ƒ¿««»
האלוקי  האור על והסתר ÁÈLÓc‡,העלם ‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

וההסתר  ההעלם שאז הגלות שבסוף הדור היינו המשיח' 'עקבות של הדור

יותר  עוד ‡ÈÎגדול ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ˙ÈÁa¿ƒ«≈≈∆∆«¿ƒ»»¬∆»…ƒ
Ba¯˜a80, בני על רבנו משה בדברי ¿ƒ¿

החלק  הרגליים, עניין מודגש ישראל

כך  על להורות שבגוף, התחתון

בבני  הנמוכות לדרגות גם שהכוונה

דמשיחא" "עקבתא של הדור ישראל,

שברגל  העקב כמו «∆Ê‡Lהנחות
,ÏteÎÓe ÏeÙk ‡e‰ CLBÁ‰«∆»¿»
ÔÈÚ BLÈ Ê‡ ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»∆¿ƒ¿«

¯˙BÈa 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰,כי «¿ƒ∆∆¿≈
לפעמים  באריכות, לעיל כמבואר

(הרצון  נמוכה היותר הדרגה דווקא

שהוא  העונג לעומת חיצוניות שהוא

היא  "פנים".פנימיות) בחינת

ÌÈÓia ‰È‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»»«»ƒ
,LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa ,Ì‰‰»≈ƒ≈¬«¿≈

dÏek ‰M‰ Ïk CLÓaL מאז ∆¿∆∆»«»»»
עד  אדר בחודש המן גזירת שנגזרה

אדר  בחודש לגמרי בשנה שהתבטלה

Ï‡¯NÈהבאה  Èa e„ÓÚ»¿¿≈ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ∆∆

Ì‰Ï ‰˙ÏÚ ‡ÏÂאפילו˙·LÁÓ ¿…»¿»»∆«¬∆∆
כפירה  של שהרי ÌBÏLÂŒÒÁחּוץ «¿»

שהיה  ומי היהודים על הייתה הגזירה

יכול  היה חסֿושלום דתו את ממיר

B˙'a¯‰להינצל  ¯‡B·Ók)«¿»¿»
'¯B‡81BÊ LÙ ˙e¯ÈÒÓe ,(¿ƒ∆∆

,Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡ ‰˙È‰»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»≈
,ÛËÂ ÌÈL ÌÈL‡ מן בלי יוצא ¬»ƒ»ƒ¿«

Ó‡na¯הכלל  ‡·enk82 הנזכר «»««¬»
תרפ"ז  e˙kM·משנת ‰Ó«∆»

L¯„na83˙B˜BÈz eÏÈÙ‡L «ƒ¿»∆¬ƒƒ
e„ÓÚ Ôa¯ ˙Èa ÏL בימי ∆≈«»»¿

e¯ÈÒÓ˙אחשורוש  ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ
LÙ.מצב בכל אתו שיהיו למרדכי  אמרו Ê‰והתינוקות ÔÈÚÂ העובדה ∆∆¿ƒ¿»∆
בה'שכל  האמונה על נפשו את למסור מוכן היה כולו È„ÈŒÏÚהדור ‰NÚ«¬»«¿≈

‡˙È‡„k ,ÈÎc¯Ó שמובא Ïe˜Lמרדכי L¯„na84‰È‰Lכפי »¿¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»»
Úe„iÎÂ) B¯B„a ‰LÓk B¯B„a בהרחבה ומבואר בזוהר האמור ¿¿…∆¿¿«»«

c¯‡בחסידות  ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡L85 ראשי יש דור בכל ∆ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»
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zeyrl elgd xy` z` micedid lawe

כּו',85ּדרא  ּכן מרּדכי אף כּו' מׁשה מה ,( ְְֵֶַַַָָָֹ

(ּכמבֹואר  נפׁש' ה'מסירּות ענין ּבהם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהׁשריׁש

ּבּמאמר  ּביטּול 86ּבארּוּכה נעׂשה ועלֿידיֿזה ,( ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָ

ְֵַָהּגזרה.

(Ê,לעׂשֹות החּלּו אׁשר את היהּודים וקּבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַוזהּו

נעׂשה  ּפּורים ׁשל מסירּותֿנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָׁשעלֿידי

החּלּו רק ׁשאז ּדמּתןּֿתֹורה והּקּיּום ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּגמר

ּבחינת  הּוא נפׁש' ה'מסיר ּות ׁשענין ּדאף ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַלעׂשֹות,

הּגלּות  ּדזמן ּומּצב הּמעמד ּבדּוגמת ְְְֲִַַַַַַָָָָאחֹור,

ׁשהיה  ּומּצב הּמעמד לגּבי אחֹור ּבחינת ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' ּדּבר ּבפנים ּפנים ׁשאז ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה,

ּבּמאמר 87עּמכם  וכּמּובא ׁשם 88, נעׂשה ׁשּמּזה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל מּכלֿמקֹום 89הוי' , ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן היה ּדמּתןּֿתֹורה הענין ׁשּכללּות ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכיון

לעׂשֹות, החּלּו רק זה הרי ּדלעילא, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָאתערּותא

ּכיון  היהּודים, וקּבלּו קּימּו הּפּורים ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָודוקא

ּבּימים  ּוכמֹו הּמּטה. עבֹודת עלֿידי זה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיה

ה'מסירּות  ענין ׁשּיׁשנֹו הּזה, ּבּזמן ּגם ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָההם,

הרצֹון,נפׁש' מסירת עלֿידי – הרחבה מּתֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּתֹורה  ּבלימּוד ּונתינה מסירה מּתֹו ְְְְִִִִִֶַָָָׁשעֹוסקים

ּתינֹוקֹות  לחינּו ּבהּנֹוגע ּובפרט הּמצֹות, ְְְְְִִִִִֵַַַָוקּיּום

ּדֹור  להעמיד ּבּמאמר), (ּכמבֹואר רּבן ּבית ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָׁשל

לֹומר  מׁשיח  לקראת נצא ׁשעּמהם ,מבֹור ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁשרים

הּכירּוהּו ׁשהם ּובאֹופן ׁשּגידלנּו, ּגידּולים ְְְִִִִִֵֶֶֶַראּו

מצרים 90ּתחלה  מארץ צאת ימי ּבדּוגמת ,91, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

נפלאֹות  אראּנּו כן האחרֹונה,91ּוכמֹו ּבּגאּולה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

יּׁשאר  לא מּיׂשראל אחד ׁשאף ּבאֹופן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה

נׂשיאינּו רּבינּו (ּכדברי יצאּו92ּבּגלּות ּומּׁשם ,( ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ

ּגדֹול  ֿ 6ּברכּוׁש על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבקרֹוב  לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָידי

ַָמּמׁש.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
משה  של מנשמתו והתגלות הארה 'התפשטות', הם שנשמותיהם ישראל אלפי

(רבנו  ,'eÎ Ôk ÈÎc¯Ó Û‡ 'eÎ ‰LÓ ‰Ó "איש ), המדרש: ובלשון «…∆«»¿¿«≈
והאיש  ביה דכתיב בדורו כמשה בדורו שקול מרדכי שהיה מלמד - יהודי

בחירו  משה לולי להשמידם ויאמר דכתיב בפרץ עמד משה מה מאד. ענו משה

דכתיב  כן מרדכי אף וגו', בפרץ עמד

זרעו. לכל שלום ודובר לעמו טוב  דרש

דכתיב  לישראל, תורה לימד משה מה

אף  ומשפטים, חקים אתכם למדתי ראה

ואמת, שלום דברי דכתיב כן מרדכי

תמכור" ואל קנה אמת )וכתיב
Ì‰a LÈ¯L‰L השריש מרדכי ∆ƒ¿ƒ»∆

את  ישראל ‰'e¯ÈÒÓ˙בבני ÔÈÚƒ¿««¿ƒ
‰ke¯‡a ¯‡B·Ók) 'LÙ∆∆«¿»«¬»

¯Ó‡na86ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(‰ ««¬»¿«¿≈∆
.‰¯Êb‰ ÏeËÈa ‰NÚ«¬»ƒ«¿≈»

e‰ÊÂ (Ê לאמור הפנימי הטעם ¿∆
¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â¿ƒ≈«¿ƒ≈¬∆
È„ÈŒÏÚL ,˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬∆«¿≈
ÌÈ¯et ÏL LÙŒ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆ƒ
ŒÔzÓc Ìeiw‰Â ¯Ób‰ ‰NÚ«¬»«¿»¿«ƒ¿««

Ê‡L ‰¯Bz תורה ¯˜במתן »∆»«
,˙BNÚÏ elÁ‰ מיושבת ומעתה ≈≈«¬

במצב  ישראל כשהיו מדוע השאלה

רק  הייתה תורה, במתן נעלה,

דווקא  היו והשלימות והגמר ההתחלה,

אחשורוש, בימי נחות, במצב כשהיו

'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚL Û‡c¿«∆ƒ¿««¿ƒ∆∆
¯BÁ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ שהוא והעלם, ¿ƒ«»

פנים  מבחינת במדריגה למטה אכן

vÓe·וגילוי „ÓÚn‰ ˙Ó‚e„a¿¿«««¬»«»
˙eÏb‰ ÔÓÊc בימי שהיה וכפי ƒ¿««»

‡BÁ¯אחשורוש ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»
‰È‰L ·vÓe „ÓÚn‰ Èa‚Ï¿«≈««¬»«»∆»»
ÌÈt Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆»»ƒ

ÌÎnÚ 'ÈÂ‰ ¯ac ÌÈÙa87, ¿»ƒƒ∆¬»»ƒ»∆
והגילוי הקירוב «»¿enÎÂ·‡תכלית

¯Ó‡na88‰fnL שם מהתגלות ««¬»∆ƒ∆
תורה  במתן ‰ÈÂ'הוי' ÌL ‰NÚ«¬»≈¬»»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa89, ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
˙eÏÏkL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿»
‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««»»»
‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»

,‡ÏÈÚÏc נעלית מאד התגלות אמנם שהיא מלמעלה והתגלות התעוררות ƒ¿≈»
והגילוי ההתעוררות במקבל עמוק שינוי פועלת בהכרח לא Ê‰אבל È¯‰¬≈∆

,˙BNÚÏ elÁ‰ בלבד¯˜ ‰ÌÈ¯etהתחלה ÈÓÈa ‡˜Â„Â שהיו אף «≈≈«¬¿«¿»ƒ≈«ƒ

והסתר העלם ‰ÌÈ„e‰Èימי eÏa˜Â eÓi˜,בשלימות התורה ÔÂÈkאת ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»
‰hn‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰Ê ‰È‰L שינוי בהם פעלה נפש והמסירות ∆»»∆«¿≈¬«««»

ופנימי. עמוק

,Ì‰‰ ÌÈÓia BÓÎe התורה קבלת ענין לשלימות הגיעו ישראל שבני ¿«»ƒ»≈
נ  המסירות ÔÓfaפש בזכות Ìb Ck»««¿«

˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ BLiL ,‰f‰«∆∆∆¿ƒ¿««¿ƒ
'LÙ הרצון CBzÓוביטול ∆∆ƒ

‰·Á¯‰ ושלום חס גזירות Yללא «¿»»
ÔBˆ¯‰ ˙¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ האישי «¿≈¿ƒ«»»

CBzÓלאלוקות, ÌÈ˜ÒBÚL∆¿ƒƒ
‰È˙e ‰¯ÈÒÓ מגדרי ויציאה ¿ƒ»¿ƒ»

הרצונות  על וויתור האישית המציאות

‰Bz¯‰האישיים  „eÓÈÏa¿ƒ«»
Ë¯Ù·e ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ÏL ˙B˜BÈz CeÈÁÏ Ú‚Bp‰a¿«≈«¿ƒƒ∆
¯Ó‡na ¯‡B·Ók) Ôa¯ ˙Èa≈«»«¿»««¬»
במוסקבה, תרפ"ז בשנת שנאמר

היו  ההם הימים של ברוסיה כאשר

צורך  והיה התורה לימוד על גזירות

בנוגע  נפש מסירות על במיוחד לעורר

נפש  המסירות עתה וגם לחינוך,

במיוחד  להיות צריכה הרחבה שמתוך

החינוך  Bc¯בעניין „ÈÓÚ‰Ï ,(¿«¬ƒ
,C¯B·Ó ÌÈ¯LÈ לתורה שהתחנך ¿»ƒ¿»

כדבעי  ˆ‡ומצוות Ì‰nÚL∆ƒ»∆≈≈
e‡¯ ¯ÓBÏ ÁÈLÓ ˙‡¯˜Ïƒ¿«»ƒ««¿

eÏ„ÈbL ÌÈÏe„Èb,הגלות בזמן ƒƒ∆ƒ«¿
Ì‰L ÔÙB‡·e בית של התינוקות ¿∆∆≈

ÏÁz‰רבן  e‰e¯Èk‰90, ƒƒ¿ƒ»
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈ ˙Ó‚e„a¿¿«¿≈≈¿≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ91, ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿«ƒ
לבני  נגלה הוא ברוך הקדוש שכאשר

התינוקות  יםֿסוף קריעת בעת ישראל

כי  אֿלי" "זה שאמרו הראשונים היו

הקדושֿברוךֿהוא  את הכירו כבר

במצרים  ‡¯‡epבהיותם ÔÎ BÓÎe¿≈«¿∆
˙B‡ÏÙ91 צאתך "כימי ככתוב ƒ¿»

נפלאות" אראנו מצרים מארץ

‰È‰zL ,‰B¯Á‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»«¬»∆ƒ¿∆
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Û‡L ÔÙB‡a¿∆∆«∆»ƒƒ¿»≈
È¯·„k) ˙eÏba ¯‡MÈ ‡Ï…ƒ»≈«»¿ƒ¿≈

eÈ‡ÈN eÈa¯92 הריי"צ ),הרבי «≈¿ƒ≈
ÌMÓe מהגלותe‡ˆÈ לגאולה הכלל מן יוצא בלי ישראל בני כל ƒ»≈¿

ÏB„b LeÎ¯a6ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba , ƒ¿»«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa ,e˜„ƒ̂¿≈¿ƒ¿»¿≈»¿»«»
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.f"kyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפורים ‡. עניני אודות מדובר שבו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של מאמר - קונטרס נדפס עתה .1זה

בפועל  נפשות סכנת כשהיתה ושבי', מיצר של ומצב במעמד נאמר זה במאמר 2מאמר דובר ואעפ"כ, ,
הקודש. טהרת על וחינוך הכשר, חינוך עבור ובפרט תומ"צ, עניני עבור התעסקות אודות

שיכולים  ומצב במעמד והעמיד והשבי' המיצר מן והוציא והצליח בירך הקב"ה כאשר ועאכו"כ
אפילו  ח"ו, סכנה איזו בזה שאין ובודאי ברוחניות, והן בגשמיות הן הרחבה, מתוך אלו ענינים לעשות
ככה. פעמים כמה בזה לעסוק השעה שחובת הוכחה מהוה זו שאפשריות בודאי הרי - קטנה סכנה לא

ז"ל  חכמינו ע"י יותר 3והובטחנו הטבע, היפך של באופן הוא היגיעה שענין - "יגעת" שכאשר
שלא  תהי' שההצלחה והיינו, הטירחא, ערך לפי שאינה מציאה כמו "ומצאת", אזי - הרגילים מהכחות

היגיעה  ערך עשייתו 4לפי אזי בעבודתו, שיצליח בטוח האדם שכאשר אדם, בני בטבע שרואים וכיון .
ניתוסף  אזי ד"מצאת", ההבטחה ישנה שכאשר מובן, הרי - ושמחה חיות ("געשמאק"), עריבות ביתר ַהיא

יותר. בנקל וגם באיכות, והן בכמות הן ב"יגעת" גם

במגילה ·. פסוק על הוא מדובר שאודותיו ומזה 5המאמר לעשות". החלו אשר את היהודים "וקבל :
הפסוק  על המאמר שבראש השאלות לתירוץ כשחוזר המאמר, סוף וגם המאמר, התחלת שגם מובן,

שייכים - לעשות" החלו אשר את היהודים המאמר.okezl"וקבל
בגמרא  הכלל ע"פ הרי תרפ"ז, בשנת המאמר מאמירת שנה ארבעים עברו שכבר שכיון 6ולהעיר,

יותר  עמוקה להבנה לבוא יכולים  שעכשיו מובן, שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי ש"לא
המאמר. תוכן מיוסד שעליו המאמר מתחיל שבו לפסוק בנוגע הוא וכן שנה. ארבעים לפני שנאמר בהענין

ובכן:

(בזמן  הגלות בזמן ש"עתה לעשות", החלו אשר את היהודים "וקבל הפסוק מפרש המאמר בהתחלת
תורה" דמתן בזמן כבר שהחלו מה קבלו הם המס"נ 7אחשורוש) ענין הי' זמן שבאותו שכיון והיינו, ,

במתןֿתורה. היתה דתומ"צ הענין התחלת והרי תומ"צ, על קאי ד"החלו" שהענין מובן, הרי תומ"צ, עבור

" הול"ל וא"כ, רבים, אודות מדובר הרי - יחיד לשון "וקבל", נאמר מדוע השאלה: נשאלת elaweוכאן
בפסוק  כמו "וקבל", הוא שה"כתיב" אף "וקבלו", יהי' שה"קרי" ולכלֿהפחות וקבלו 8היהודים", "קיימו

"וקבל", הוא ה"קרי" גם - כאן ואילו "וקבלו", הוא ה"קרי" אבל "וקבל", הוא שה"כתיב" היהודים",
יחיד? לשון

שבהקדמה  מתןֿתורה, בדוגמת שהוא ומצב מעמד אודות שמדובר מוכח מזה שגם - הוא הענין אך
נאמר  במדרש 9לזה וכדאיתא יחיד, לשון "ויחן" ההר", נגד ישראל שם הקב"ה 10"ויחן נתן לא אז שעד

ש"ויחן את  ראה הקב"ה וכאשר התורה, את לקבל ראויים שבנ"י בטוח הי' שלא כיון לישראל, התורה
להיות  בנ"י ראויים שעכשיו הקב"ה אמר אזי בערבות, כולם שהיו יחיד, לשון ההר", נגד ישראל שם

יחיד  לשון "וקבל", כאן גם נאמר לכך ובהתאם שלהם; התורה תהי' וזו ה', תורת שיקבל .11העם

בזה:‚. והענין
העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד נמצאים בנ"י כאשר שאלה: ששואלים יהודים ישנם
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תרפ"ז 1) בסה"מ לאח"ז נדפס - תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה
וש"נ. .159 ע' חמ"ט תו"מ גם וראה ואילך. קי ע'

ולאח"ז 2) הקונטרס, בסוף שנדפס הרבנים אחד מכתב ראה
ואילך. רפח ע' שם בסה"מ

ע"ב.3) ריש ו, מגילה
וש"נ.4) .247 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
כג.5) ט, אסתר

ע"ב.6) ריש ה, ע"ז
א.7) פח, שבת
כז.8) שם,
עה"פ.9) ופרש"י ובמכילתא ב יט, יתרו

כ.10) דאיכ"ר פתיחתא ט. פ"ט, ויק"ר השלום. פ' דא"ז ראה
ועוד. ט. יתרו (באבער) תנחומא

ובכ"מ.11) סע"ד. צז, מג"א תו"א ראה

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

במגילה  איך 12(כמ"ש - לגמרי אחר ומצב במעמד שונים, חוגים ובין שונות במדינות שדרים היינו, ,(
ומצב  במעמד תלוי להיות צריך אדם של הנהגתו שאופן בשעה בה אחת", "תורה לכולם שתהי' יתכן
הנה  העמים", בין ומפורד "מפוזר היותם שלמרות אומרים כאן ואילו נמצא, שבהם הזמן ותקופת המקום

עם" מכל שונות כולם?!12"דתיהם מקיימים שאותם אחת ומצוה אחת תורה שיש באופן ,

מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב שבטיכם" "ראשיכם בין חילוקים יש גופא בנ"י שאצל זאת, ,13ועוד
יחיד?! לשון היהודים", "וקבל וכן ישראל", שם "ויחן נאמר ואעפ"כ

כך, לזמן, ומזמן למקום ממקום שישנם השינויים על להתגבר יהודי של שבכחו - הוכחה גופא ומזה
במדבר  בנ"י שקיבלו לעשות", החלו "אשר תורה אותה לו יש חי, הוא שבהם זמן ובכל מקום שבכל
"התורה  הנה ומצב, מעמד מאותו שנים אלפי ועברו מדינות, לכמה נתגלגלו כן שלאחרי ואע"פ סיני,

מוחלפת" תהי' לא כו'"14הזו שינוי לה ש"אין מזה, ויתירה הרמב"ם 15, ).16(כלשון

נוספת:„. והשגה להבנה באים ומזה
איש  מלחמה תהי' שלא ועאכו"כ וריחוק, הלבבות פירוד ביניהם יהי' שלא יהודים, לאחד ניתן כיצד
והרעיונות  המפלגות התכניות, כל זה, בשביל שמחפשים העצות כל הנה - באחיו איש ושנאת ברעהו
ממדינה  שישנו השינוי את לבטל ביכלתן אין וכו', וכו' אידיאלן") און ּפארטייען ּפראגראמען, ַַַַָ("אלע

שוות" דיעותיהם ("אין לנפש נפש שבין הדעות ושינוי ללא 17למדינה, בנ"י, את שמאחד היחידי הדבר ;(
התורה, את ומקבלים סיני הר אצל שעומדים כשמרגישים היינו, ההר", "נגד - הוא ומקום, זמן חילוקי

יחיד. לשון "ויחן" ונעשה המחלוקות, וכל הטענות כל המחיצות, כל בטלות שאז

ולהעיר:

שמצד  היינו, אותם, שמאחד אחד ענין לכאורה להם גם יש ומצוות, התורה ענין על שחולקים אלו
אחת. כתה או קבוצה להיות יכולים היו התורה, על שלהם המחלוקת

עדתו" וכל קרח "מחלוקת זו הרי רבינו, משה על חולקים שכאשר היא, האמת שאצלם 18אבל היינו, ,
מחלוקת! נעשית גופא

אשר  הקב"ה, שזהו הפשוטה, מאחדות שנלקח בענין מלבד בעולם אחדות שאין לפי - הדבר וטעם
יהבית" כתבית נפשי נאמר 19"אנא עליהם ומצוותי', תורתו ע"י לבנ"י עצמו את ומסר שהכניס "וחי 20,

איד") א לעבט ("דערמיט יהודי חי שבזה היינו, .21בהם", ַ

הענין:‰. ונקודת
בלבד  זו פלא לא זה שאין - ההר" נגד ישראל שם ד"ויחן הענין בנ"י אצל הי' סיני במדבר שבהיותם

דאחשורוש  הגלות בזמן אפילו אלא כולה, הארץ בכל מפוזרים היו ולא יחדיו, כולם שהיו כיון כך, כל
אנן" אחשורוש עבדי בגלות 22("אכתי חלקם העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד היו שאז ,(

החלו  ד"אשר הענין ישנו רק אם הנה - הקצה אל הקצה מן שינויים ביניהם שיש כך, ישראל, בארץ וחלקם
יחיד. לשון היהודים", "וקבל נעשה אזי סיני, הר במעמד שהתחיל הענין עם ההתקשרות שזוהי לעשות",

כמ"ש  הארץ, עמי כל על פחדו שנופל עם ונעשים בנ"י כל מתאחדים היהודים 23ועי"ז פחד "נפל
העמים" מכל המעט "אתם הרי שבכמות שאע"פ והיינו, רואים 24עליהם", בשר בעיני מביטים וכאשר ,

בכיפה" -25שה"מולך המן הוא השרים כל מעל המלך ונישאו שגדלו הראשון והשר אחשורוש, הוא
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ח.12) ג, אסתר
נצבים.13) ר"פ
העיקרים.14) מי"ג הט' עיקר
רפ"ט.15) יסוה"ת הל' רמב"ם
ביסוד 16) חלק לפ' הקדמה סנהדרין בפיהמ"ש גם ראה

ד"ה  שם) לסנהדרין בפירושו (הובא לפיהמ"ש הקדמתו התשיעי.
הל' ספ"ב. מעה"ק הל' ואילך. בשם) (המתנבא הראשון החלק

סה"ג. פי"א מלכים
ועוד.17) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה

וש"נ.18) .100 ע' ריש חכ"א תו"מ וראה מי"ז. פ"ה אבות
הע"י).19) (לגירסת א קה, שבת
ה.20) יח, אחרי
ואילך.21) 105 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.22) א. יד, מגילה
יז.23) ח, אסתר
(תו"מ 24) ס"ל תשכ"ה פורים שיחת גם וראה ז. ז, ואתחנן

וש"נ. .(46 ע' חמ"ג
ד.25) פ"א, אסת"ר סע"א. יא, מגילה
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מוגה  בלתי

הפורים ‡. עניני אודות מדובר שבו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של מאמר - קונטרס נדפס עתה .1זה

בפועל  נפשות סכנת כשהיתה ושבי', מיצר של ומצב במעמד נאמר זה במאמר 2מאמר דובר ואעפ"כ, ,
הקודש. טהרת על וחינוך הכשר, חינוך עבור ובפרט תומ"צ, עניני עבור התעסקות אודות

שיכולים  ומצב במעמד והעמיד והשבי' המיצר מן והוציא והצליח בירך הקב"ה כאשר ועאכו"כ
אפילו  ח"ו, סכנה איזו בזה שאין ובודאי ברוחניות, והן בגשמיות הן הרחבה, מתוך אלו ענינים לעשות
ככה. פעמים כמה בזה לעסוק השעה שחובת הוכחה מהוה זו שאפשריות בודאי הרי - קטנה סכנה לא

ז"ל  חכמינו ע"י יותר 3והובטחנו הטבע, היפך של באופן הוא היגיעה שענין - "יגעת" שכאשר
שלא  תהי' שההצלחה והיינו, הטירחא, ערך לפי שאינה מציאה כמו "ומצאת", אזי - הרגילים מהכחות

היגיעה  ערך עשייתו 4לפי אזי בעבודתו, שיצליח בטוח האדם שכאשר אדם, בני בטבע שרואים וכיון .
ניתוסף  אזי ד"מצאת", ההבטחה ישנה שכאשר מובן, הרי - ושמחה חיות ("געשמאק"), עריבות ביתר ַהיא

יותר. בנקל וגם באיכות, והן בכמות הן ב"יגעת" גם

במגילה ·. פסוק על הוא מדובר שאודותיו ומזה 5המאמר לעשות". החלו אשר את היהודים "וקבל :
הפסוק  על המאמר שבראש השאלות לתירוץ כשחוזר המאמר, סוף וגם המאמר, התחלת שגם מובן,

שייכים - לעשות" החלו אשר את היהודים המאמר.okezl"וקבל
בגמרא  הכלל ע"פ הרי תרפ"ז, בשנת המאמר מאמירת שנה ארבעים עברו שכבר שכיון 6ולהעיר,

יותר  עמוקה להבנה לבוא יכולים  שעכשיו מובן, שנין", ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי ש"לא
המאמר. תוכן מיוסד שעליו המאמר מתחיל שבו לפסוק בנוגע הוא וכן שנה. ארבעים לפני שנאמר בהענין

ובכן:

(בזמן  הגלות בזמן ש"עתה לעשות", החלו אשר את היהודים "וקבל הפסוק מפרש המאמר בהתחלת
תורה" דמתן בזמן כבר שהחלו מה קבלו הם המס"נ 7אחשורוש) ענין הי' זמן שבאותו שכיון והיינו, ,

במתןֿתורה. היתה דתומ"צ הענין התחלת והרי תומ"צ, על קאי ד"החלו" שהענין מובן, הרי תומ"צ, עבור

" הול"ל וא"כ, רבים, אודות מדובר הרי - יחיד לשון "וקבל", נאמר מדוע השאלה: נשאלת elaweוכאן
בפסוק  כמו "וקבל", הוא שה"כתיב" אף "וקבלו", יהי' שה"קרי" ולכלֿהפחות וקבלו 8היהודים", "קיימו

"וקבל", הוא ה"קרי" גם - כאן ואילו "וקבלו", הוא ה"קרי" אבל "וקבל", הוא שה"כתיב" היהודים",
יחיד? לשון

שבהקדמה  מתןֿתורה, בדוגמת שהוא ומצב מעמד אודות שמדובר מוכח מזה שגם - הוא הענין אך
נאמר  במדרש 9לזה וכדאיתא יחיד, לשון "ויחן" ההר", נגד ישראל שם הקב"ה 10"ויחן נתן לא אז שעד

ש"ויחן את  ראה הקב"ה וכאשר התורה, את לקבל ראויים שבנ"י בטוח הי' שלא כיון לישראל, התורה
להיות  בנ"י ראויים שעכשיו הקב"ה אמר אזי בערבות, כולם שהיו יחיד, לשון ההר", נגד ישראל שם

יחיד  לשון "וקבל", כאן גם נאמר לכך ובהתאם שלהם; התורה תהי' וזו ה', תורת שיקבל .11העם

בזה:‚. והענין
העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד נמצאים בנ"י כאשר שאלה: ששואלים יהודים ישנם
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תרפ"ז 1) בסה"מ לאח"ז נדפס - תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה
וש"נ. .159 ע' חמ"ט תו"מ גם וראה ואילך. קי ע'

ולאח"ז 2) הקונטרס, בסוף שנדפס הרבנים אחד מכתב ראה
ואילך. רפח ע' שם בסה"מ

ע"ב.3) ריש ו, מגילה
וש"נ.4) .247 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
כג.5) ט, אסתר

ע"ב.6) ריש ה, ע"ז
א.7) פח, שבת
כז.8) שם,
עה"פ.9) ופרש"י ובמכילתא ב יט, יתרו

כ.10) דאיכ"ר פתיחתא ט. פ"ט, ויק"ר השלום. פ' דא"ז ראה
ועוד. ט. יתרו (באבער) תנחומא

ובכ"מ.11) סע"ד. צז, מג"א תו"א ראה
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במגילה  איך 12(כמ"ש - לגמרי אחר ומצב במעמד שונים, חוגים ובין שונות במדינות שדרים היינו, ,(
ומצב  במעמד תלוי להיות צריך אדם של הנהגתו שאופן בשעה בה אחת", "תורה לכולם שתהי' יתכן
הנה  העמים", בין ומפורד "מפוזר היותם שלמרות אומרים כאן ואילו נמצא, שבהם הזמן ותקופת המקום

עם" מכל שונות כולם?!12"דתיהם מקיימים שאותם אחת ומצוה אחת תורה שיש באופן ,

מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב שבטיכם" "ראשיכם בין חילוקים יש גופא בנ"י שאצל זאת, ,13ועוד
יחיד?! לשון היהודים", "וקבל וכן ישראל", שם "ויחן נאמר ואעפ"כ

כך, לזמן, ומזמן למקום ממקום שישנם השינויים על להתגבר יהודי של שבכחו - הוכחה גופא ומזה
במדבר  בנ"י שקיבלו לעשות", החלו "אשר תורה אותה לו יש חי, הוא שבהם זמן ובכל מקום שבכל
"התורה  הנה ומצב, מעמד מאותו שנים אלפי ועברו מדינות, לכמה נתגלגלו כן שלאחרי ואע"פ סיני,

מוחלפת" תהי' לא כו'"14הזו שינוי לה ש"אין מזה, ויתירה הרמב"ם 15, ).16(כלשון

נוספת:„. והשגה להבנה באים ומזה
איש  מלחמה תהי' שלא ועאכו"כ וריחוק, הלבבות פירוד ביניהם יהי' שלא יהודים, לאחד ניתן כיצד
והרעיונות  המפלגות התכניות, כל זה, בשביל שמחפשים העצות כל הנה - באחיו איש ושנאת ברעהו
ממדינה  שישנו השינוי את לבטל ביכלתן אין וכו', וכו' אידיאלן") און ּפארטייען ּפראגראמען, ַַַַָ("אלע

שוות" דיעותיהם ("אין לנפש נפש שבין הדעות ושינוי ללא 17למדינה, בנ"י, את שמאחד היחידי הדבר ;(
התורה, את ומקבלים סיני הר אצל שעומדים כשמרגישים היינו, ההר", "נגד - הוא ומקום, זמן חילוקי

יחיד. לשון "ויחן" ונעשה המחלוקות, וכל הטענות כל המחיצות, כל בטלות שאז

ולהעיר:

שמצד  היינו, אותם, שמאחד אחד ענין לכאורה להם גם יש ומצוות, התורה ענין על שחולקים אלו
אחת. כתה או קבוצה להיות יכולים היו התורה, על שלהם המחלוקת

עדתו" וכל קרח "מחלוקת זו הרי רבינו, משה על חולקים שכאשר היא, האמת שאצלם 18אבל היינו, ,
מחלוקת! נעשית גופא

אשר  הקב"ה, שזהו הפשוטה, מאחדות שנלקח בענין מלבד בעולם אחדות שאין לפי - הדבר וטעם
יהבית" כתבית נפשי נאמר 19"אנא עליהם ומצוותי', תורתו ע"י לבנ"י עצמו את ומסר שהכניס "וחי 20,

איד") א לעבט ("דערמיט יהודי חי שבזה היינו, .21בהם", ַ

הענין:‰. ונקודת
בלבד  זו פלא לא זה שאין - ההר" נגד ישראל שם ד"ויחן הענין בנ"י אצל הי' סיני במדבר שבהיותם

דאחשורוש  הגלות בזמן אפילו אלא כולה, הארץ בכל מפוזרים היו ולא יחדיו, כולם שהיו כיון כך, כל
אנן" אחשורוש עבדי בגלות 22("אכתי חלקם העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד היו שאז ,(

החלו  ד"אשר הענין ישנו רק אם הנה - הקצה אל הקצה מן שינויים ביניהם שיש כך, ישראל, בארץ וחלקם
יחיד. לשון היהודים", "וקבל נעשה אזי סיני, הר במעמד שהתחיל הענין עם ההתקשרות שזוהי לעשות",

כמ"ש  הארץ, עמי כל על פחדו שנופל עם ונעשים בנ"י כל מתאחדים היהודים 23ועי"ז פחד "נפל
העמים" מכל המעט "אתם הרי שבכמות שאע"פ והיינו, רואים 24עליהם", בשר בעיני מביטים וכאשר ,

בכיפה" -25שה"מולך המן הוא השרים כל מעל המלך ונישאו שגדלו הראשון והשר אחשורוש, הוא
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ח.12) ג, אסתר
נצבים.13) ר"פ
העיקרים.14) מי"ג הט' עיקר
רפ"ט.15) יסוה"ת הל' רמב"ם
ביסוד 16) חלק לפ' הקדמה סנהדרין בפיהמ"ש גם ראה

ד"ה  שם) לסנהדרין בפירושו (הובא לפיהמ"ש הקדמתו התשיעי.
הל' ספ"ב. מעה"ק הל' ואילך. בשם) (המתנבא הראשון החלק

סה"ג. פי"א מלכים
ועוד.17) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה

וש"נ.18) .100 ע' ריש חכ"א תו"מ וראה מי"ז. פ"ה אבות
הע"י).19) (לגירסת א קה, שבת
ה.20) יח, אחרי
ואילך.21) 105 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.22) א. יד, מגילה
יז.23) ח, אסתר
(תו"מ 24) ס"ל תשכ"ה פורים שיחת גם וראה ז. ז, ואתחנן

וש"נ. .(46 ע' חמ"ג
ד.25) פ"א, אסת"ר סע"א. יא, מגילה
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מרדכי  גדול "כי עליהם", היהודים פחד "נפל אדרבה: אלא מהם, להתפעל לבנ"י שאין בלבד זו לא הנה
המדינות" בכל הולך ושמעו ,26גו'

הוא" ד"נהפוך הענין אורה 27ונעשה היתה ו"ליהודים לטוב, מתהפכים רצויים הבלתי הענינים שכל ,
ויקר" וששון ,28ושמחה

לנו". תהי' "כן ההבדלה: בנוסח שתיקנו וחותם וכהסיום

***

.Â כמ"פ העיקר 29דובר שהוא למעשה בנוגע סוכ"ס בא ענין ועד"ז 30שכל דתורה. בנגלה להלכה ועד ,
בעבודה, ענין זה הרי שלכאורה -שאע"פ התורה ע"י בנ"י של אחדותם אודות לעיל להאמור בנוגע

בהלכה: גם מתבטא זה הרי האדם, נפש ותכונות ובהליכות במוסר,
ברכות  זוכרהו".31במסכת כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר "אל הגמרא: פוסקת

הלכה", דבר "מתוך זאת לעשות עליהם מזה, זה נפטרים יהודים שכאשר - בזה הפשוט והפירוש
ועי"ז  חבירו, על גם יזכר אזי הלכה", ה"דבר על יזכר מהם אחד כל שכאשר והיינו, זוכרהו", כך "שמתוך

חבירו. את זוכר אחד שכל כיון שביניהם, המקום ריחוק מצד זמ"ז כשנפטרים שנעשה הפירוד מתבטל

הלכה? דבר אינו אם גם שניהם, בחיי שישנו ענין כל עם זאת לקשר יכולים ולכאורה,

דוקא  - חבירו את יזכור אחד שכל בטוחים אימתי אלא, כן, אינו שהדין אומרת הגמרא אבל
של ענין ע"י מזה זה ריחוק dxezכשנפטרים שמצד הפירוד את הזכרון מבטל שאז, הלכה"), ("דבר

מזה. זה שנפטרו לפני שהי' כמו ביניהם הקשר את ומחזיר המקום,

.Êד"דבר הדיוק ולבאר להוסיף דוקא dkldויש ענין 32" כל ע"י להיות יכול זה הרי דלכאורה, -
"תורה  הרי תורה, של ענין שזהו דכיון וסוד, דרוש רמז ופלפול, לשקו"ט הלכה בין חילוק ללא שבתורה,

לכולנו" מהו 33אחת וא"כ, שביניהם, והזמן המקום ריחוק את ומבטלת בנ"י, כל את ומאחדת שמקשרת ,
דוקא? הלכה" "דבר שצ"ל הדיוק

בז  "וקבל והביאור וכן יחיד, לשון "ויחן" ישראל", שם "ויחן במ"ש הדיוק (ס"ב) משנת"ל ע"פ - ה
יחיד. לשון "וקבל" היהודים",

ובהקדמה:

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי - הוא התורה של הבנה 34ענינה עם הקשור ענין שזהו ,
תלמוד  מצות מקיים אינו והשגה הבנה ללא שבעלֿפה בתורה ענין שהלומד - לדינא ונפק"מ והשגה,

בתושב"כ) כמו (לא התורה ברכת זה על לברך יכול שאינו ועד מוכרחת 35תורה, שבע"פ שתורה כיון ,
והשגה. בהבנה לבוא

דיעותיהם  ש"אין במציאות) גם הוא שכן רואים (ולכן בתורה כלל ישנו הרי - והשגה להבנה ובנוגע
שבע"פ,17שוות" בתורה מחלוקות כמה ישנם ולכן לחבירו, אחד של וההשגה השכל דומה שאינו והיינו, ,

הידוע  (כהכלל מחלוקת בה שייך שלא מסיני" למשה "הלכה כמו ולא והשגה; להבנה שניתנה כיון
חז"ל 36ברמב"ם  ובלשון היא 37), שהלכה לפי והיינו תשובה", יש לדין ש)אם (אע"פ נקבל הלכה "אם :

מחלוקת. בה שייך לא ולכן והשגה, מהבנה למעלה
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ד.26) ט, אסתר
א.27) שם,
טז.28) ח, שם
וש"נ.29) .97 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
מי"ז.30) פ"א אבות
א.31) (תו"מ לא, תשכ"ב תשכ"א; יפטר אל ד"ה וראה וש"נ.

חל"ט  תו"מ גם וראה ואילך). 125 ע' חל"ג ואילך; 173 ע' חכ"ט
וש"נ. ואילך. 91 ס"ע

ועוד.32) ואילך. 212 ס"ע חל"ח .165 ע' חל"ב תו"מ גם ראה
ספמ"ו.33) רפמ"ד. תניא
ו.34) ד, ואתחנן
וש"נ.35) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
מת 36) וכאשר (ד"ה לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת ראה

ט  (כרך ס"ב מסיני למשה הלכה ערך תלמודית אנציק' יהושע).
וש"נ. שע). ע'

וש"נ.37) ב. עו, יבמות

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

מובן: אינו ולכאורה

במ"ת  אבל יחיד, לשון ד"ויחן", הענין שייך מסיני" למשה "הלכה מצד וכן תושב"כ שמצד אמת הן
הגמרא lkניתנו כדברי - התורה הכתוב 38עניני והמצוה 39בפירוש והתורה האבן לוחות את לך "ואתנה

כ  הענינים אשר גם כולל - מסיני" למשה נתנו "שכולם התורה, עניני כל על דקאי להורותם", תבתי
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו שאמנם במחלוקת, ובאופן 40השנויים רבים, לשון זה הרי אעפ"כ, אבל ,

הדורות, כל במשך שבתושבע"פ הדעות חילוקי ככל מקילים, וב"ה מחמירים ב"ש כמו מחלוקת, של
יחיד?! לשון ד"ויחן" הענין בזה שייך לא ולכאורה

.Á:סיני הר במעמד בנ"י היו שבו ומצב המעמד מכללות יובן זה ענין אך
שבת  שבמסכת דמ"ת עמדו 41בסוגיא שלא - במ"ת בנ"י של ומצב המעמד אודות הגמרא מספרת

cenll דיבור כל ש"על באופן היתה והשמיעה שמעו, רק אלא הקב"ה, להם שנתן הדברות עשרת את
נשמתן". פרחה ודיבור

שיכול  עד בכלים, התיישבות של הו"ע והשגה הבנה שהרי - וההשגה ההבנה היפך הוא זה ענין והרי
עניני  כל שניתנו למרות הנה - סיני הר במעמד ואילו הזולת; אל להסבירו וגם לעצמו, הענין להבין

באופן היתה בנ"י של הקבלה הרי להורותם", גו' "ואתנה שזהו"עהתורה, נשמתן", zxiqndש"פרחה
ytpהדיבור את שמעו שכאשר והיינו, ונתינה , המסירה ומרוב והקדושה, האור מרוב הנה מהקב"ה,

אלקיך" הוי' "אנכי שאמר התורה 42להקב"ה עניני כל נכללו שבהם הדברות, שאר היתה 43(וכן לא - (
נשמתן. ופרחה בגוף, להשאר יכולה הנשמה

מה  על הבט שמבלי - לתושבע"פ בנוגע והן לתושב"כ בנוגע הן שישנו המס"נ ענין כללות וזהו
לנשמע  נעשה דהקדמת הענין אצלו יש בשכלו, יתקבל 7שיתקבל אם נפק"מ ללא הקב"ה, ציווי לקיים ,

אחר  או כך ת.אצלו

לדברים  בנוגע בדיבור גם אלא אלקיך", הוי' ד"אנכי בדיבור רק לא - ודיבור דיבור בכל הי' זה וענין
. תחמוד "לא כמו לרעך"פשוטים, אשר כל הקצה,44. אל הקצה מן חילוקים בזה שיש למרות - וזאת ,

וכמו"כ  גדול, דבר אודות כשמדובר או קטן דבר אודות כשמדובר חימוד של חשש דומה אינו שהרי
הר  שבמעמד אלא, שבעניים; לעני או גדול הכי ועשיר בישראל לגדול זה על לצוות הצורך דומה אינו

מצד שהיא כפי התורה את בנ"י לקחו ששים dxewnסיני כל של נשמתן" "פרחה ולכן התורה, נותן -
בנ"י שבהם.deyaריבוא שבפשוטים לפשוט עד שבהם שבגדולים מהגדול ,

ברכות  במסכת הגמרא אומרת זה כשם 45ועל כו'": כאן אף ובזיע ברתת וביראה באימה להלן "מה ,
לומד  כשיהודי כאן", "אף - נשמתן" פרחה ודיבור דיבור כל "על בפועל, מס"נ של ענין הי' שבמ"ת

בכח. למס"נ מוכן להיות צריך הימים , כל סוף ועד זה בזמננו הגמרא, ובזמן המשנה בזמן תורה

חייב  שהוא מיהודי תובעים - גיסא מחד מיהודי: שתובעים לכאורה, הפכים, שני כאן שיש ונמצא,
חילוקים  יש שלכן - יכלתו כפי להבין ולהתייגע התורה, והשגת בהבנת שבראשו השכל את להשקיע
הלימוד  להיות צריך וכמו"כ לקולא, מתקבל ב"ה ואצל לחומרא, מתקבל ב"ש שאצל כמו ההשגה, באופן

למד" הביישן "לא הנה קושיא, לו יש שכאשר  להניח 46באופן (ולא תירוצים ולחפש לשאול, צריך אלא ,
נעשה  דהקדמת הענין להיות צריך - ב"ה והן ב"ש הן - שניהם אצל הנה זה, עם וביחד אותו...); שירמו

. ה' יאמר כה ש"אם והרצון הנפש מסירת להיות צריך שלכתחילה והיינו, הנני"לנשמע, שלאחרי 47. ,
הפס"ד. את שניהם יקיימו לפועל בנוגע הנה השקו"ט, כל
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ב.38) יט, מגילה גם וראה א. ה, ברכות
יב.39) כד, משפטים
וש"נ.40) ב. יג, עירובין
ב.41) פח,
ב.42) כ, יתרו
שם.43) משפטים פרש"י ראה

יד.44) שם, יתרו
א.45) כב,
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ובכ"מ.
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מרדכי  גדול "כי עליהם", היהודים פחד "נפל אדרבה: אלא מהם, להתפעל לבנ"י שאין בלבד זו לא הנה
המדינות" בכל הולך ושמעו ,26גו'

הוא" ד"נהפוך הענין אורה 27ונעשה היתה ו"ליהודים לטוב, מתהפכים רצויים הבלתי הענינים שכל ,
ויקר" וששון ,28ושמחה

לנו". תהי' "כן ההבדלה: בנוסח שתיקנו וחותם וכהסיום

***

.Â כמ"פ העיקר 29דובר שהוא למעשה בנוגע סוכ"ס בא ענין ועד"ז 30שכל דתורה. בנגלה להלכה ועד ,
בעבודה, ענין זה הרי שלכאורה -שאע"פ התורה ע"י בנ"י של אחדותם אודות לעיל להאמור בנוגע

בהלכה: גם מתבטא זה הרי האדם, נפש ותכונות ובהליכות במוסר,
ברכות  זוכרהו".31במסכת כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר "אל הגמרא: פוסקת

הלכה", דבר "מתוך זאת לעשות עליהם מזה, זה נפטרים יהודים שכאשר - בזה הפשוט והפירוש
ועי"ז  חבירו, על גם יזכר אזי הלכה", ה"דבר על יזכר מהם אחד כל שכאשר והיינו, זוכרהו", כך "שמתוך

חבירו. את זוכר אחד שכל כיון שביניהם, המקום ריחוק מצד זמ"ז כשנפטרים שנעשה הפירוד מתבטל

הלכה? דבר אינו אם גם שניהם, בחיי שישנו ענין כל עם זאת לקשר יכולים ולכאורה,

דוקא  - חבירו את יזכור אחד שכל בטוחים אימתי אלא, כן, אינו שהדין אומרת הגמרא אבל
של ענין ע"י מזה זה ריחוק dxezכשנפטרים שמצד הפירוד את הזכרון מבטל שאז, הלכה"), ("דבר

מזה. זה שנפטרו לפני שהי' כמו ביניהם הקשר את ומחזיר המקום,

.Êד"דבר הדיוק ולבאר להוסיף דוקא dkldויש ענין 32" כל ע"י להיות יכול זה הרי דלכאורה, -
"תורה  הרי תורה, של ענין שזהו דכיון וסוד, דרוש רמז ופלפול, לשקו"ט הלכה בין חילוק ללא שבתורה,

לכולנו" מהו 33אחת וא"כ, שביניהם, והזמן המקום ריחוק את ומבטלת בנ"י, כל את ומאחדת שמקשרת ,
דוקא? הלכה" "דבר שצ"ל הדיוק

בז  "וקבל והביאור וכן יחיד, לשון "ויחן" ישראל", שם "ויחן במ"ש הדיוק (ס"ב) משנת"ל ע"פ - ה
יחיד. לשון "וקבל" היהודים",

ובהקדמה:

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי - הוא התורה של הבנה 34ענינה עם הקשור ענין שזהו ,
תלמוד  מצות מקיים אינו והשגה הבנה ללא שבעלֿפה בתורה ענין שהלומד - לדינא ונפק"מ והשגה,

בתושב"כ) כמו (לא התורה ברכת זה על לברך יכול שאינו ועד מוכרחת 35תורה, שבע"פ שתורה כיון ,
והשגה. בהבנה לבוא

דיעותיהם  ש"אין במציאות) גם הוא שכן רואים (ולכן בתורה כלל ישנו הרי - והשגה להבנה ובנוגע
שבע"פ,17שוות" בתורה מחלוקות כמה ישנם ולכן לחבירו, אחד של וההשגה השכל דומה שאינו והיינו, ,

הידוע  (כהכלל מחלוקת בה שייך שלא מסיני" למשה "הלכה כמו ולא והשגה; להבנה שניתנה כיון
חז"ל 36ברמב"ם  ובלשון היא 37), שהלכה לפי והיינו תשובה", יש לדין ש)אם (אע"פ נקבל הלכה "אם :

מחלוקת. בה שייך לא ולכן והשגה, מהבנה למעלה
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ד.26) ט, אסתר
א.27) שם,
טז.28) ח, שם
וש"נ.29) .97 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
מי"ז.30) פ"א אבות
א.31) (תו"מ לא, תשכ"ב תשכ"א; יפטר אל ד"ה וראה וש"נ.

חל"ט  תו"מ גם וראה ואילך). 125 ע' חל"ג ואילך; 173 ע' חכ"ט
וש"נ. ואילך. 91 ס"ע

ועוד.32) ואילך. 212 ס"ע חל"ח .165 ע' חל"ב תו"מ גם ראה
ספמ"ו.33) רפמ"ד. תניא
ו.34) ד, ואתחנן
וש"נ.35) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
מת 36) וכאשר (ד"ה לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת ראה

ט  (כרך ס"ב מסיני למשה הלכה ערך תלמודית אנציק' יהושע).
וש"נ. שע). ע'

וש"נ.37) ב. עו, יבמות

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

מובן: אינו ולכאורה

במ"ת  אבל יחיד, לשון ד"ויחן", הענין שייך מסיני" למשה "הלכה מצד וכן תושב"כ שמצד אמת הן
הגמרא lkניתנו כדברי - התורה הכתוב 38עניני והמצוה 39בפירוש והתורה האבן לוחות את לך "ואתנה

כ  הענינים אשר גם כולל - מסיני" למשה נתנו "שכולם התורה, עניני כל על דקאי להורותם", תבתי
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו שאמנם במחלוקת, ובאופן 40השנויים רבים, לשון זה הרי אעפ"כ, אבל ,

הדורות, כל במשך שבתושבע"פ הדעות חילוקי ככל מקילים, וב"ה מחמירים ב"ש כמו מחלוקת, של
יחיד?! לשון ד"ויחן" הענין בזה שייך לא ולכאורה

.Á:סיני הר במעמד בנ"י היו שבו ומצב המעמד מכללות יובן זה ענין אך
שבת  שבמסכת דמ"ת עמדו 41בסוגיא שלא - במ"ת בנ"י של ומצב המעמד אודות הגמרא מספרת

cenll דיבור כל ש"על באופן היתה והשמיעה שמעו, רק אלא הקב"ה, להם שנתן הדברות עשרת את
נשמתן". פרחה ודיבור

שיכול  עד בכלים, התיישבות של הו"ע והשגה הבנה שהרי - וההשגה ההבנה היפך הוא זה ענין והרי
עניני  כל שניתנו למרות הנה - סיני הר במעמד ואילו הזולת; אל להסבירו וגם לעצמו, הענין להבין

באופן היתה בנ"י של הקבלה הרי להורותם", גו' "ואתנה שזהו"עהתורה, נשמתן", zxiqndש"פרחה
ytpהדיבור את שמעו שכאשר והיינו, ונתינה , המסירה ומרוב והקדושה, האור מרוב הנה מהקב"ה,

אלקיך" הוי' "אנכי שאמר התורה 42להקב"ה עניני כל נכללו שבהם הדברות, שאר היתה 43(וכן לא - (
נשמתן. ופרחה בגוף, להשאר יכולה הנשמה

מה  על הבט שמבלי - לתושבע"פ בנוגע והן לתושב"כ בנוגע הן שישנו המס"נ ענין כללות וזהו
לנשמע  נעשה דהקדמת הענין אצלו יש בשכלו, יתקבל 7שיתקבל אם נפק"מ ללא הקב"ה, ציווי לקיים ,

אחר  או כך ת.אצלו

לדברים  בנוגע בדיבור גם אלא אלקיך", הוי' ד"אנכי בדיבור רק לא - ודיבור דיבור בכל הי' זה וענין
. תחמוד "לא כמו לרעך"פשוטים, אשר כל הקצה,44. אל הקצה מן חילוקים בזה שיש למרות - וזאת ,

וכמו"כ  גדול, דבר אודות כשמדובר או קטן דבר אודות כשמדובר חימוד של חשש דומה אינו שהרי
הר  שבמעמד אלא, שבעניים; לעני או גדול הכי ועשיר בישראל לגדול זה על לצוות הצורך דומה אינו

מצד שהיא כפי התורה את בנ"י לקחו ששים dxewnסיני כל של נשמתן" "פרחה ולכן התורה, נותן -
בנ"י שבהם.deyaריבוא שבפשוטים לפשוט עד שבהם שבגדולים מהגדול ,

ברכות  במסכת הגמרא אומרת זה כשם 45ועל כו'": כאן אף ובזיע ברתת וביראה באימה להלן "מה ,
לומד  כשיהודי כאן", "אף - נשמתן" פרחה ודיבור דיבור כל "על בפועל, מס"נ של ענין הי' שבמ"ת

בכח. למס"נ מוכן להיות צריך הימים , כל סוף ועד זה בזמננו הגמרא, ובזמן המשנה בזמן תורה

חייב  שהוא מיהודי תובעים - גיסא מחד מיהודי: שתובעים לכאורה, הפכים, שני כאן שיש ונמצא,
חילוקים  יש שלכן - יכלתו כפי להבין ולהתייגע התורה, והשגת בהבנת שבראשו השכל את להשקיע
הלימוד  להיות צריך וכמו"כ לקולא, מתקבל ב"ה ואצל לחומרא, מתקבל ב"ש שאצל כמו ההשגה, באופן

למד" הביישן "לא הנה קושיא, לו יש שכאשר  להניח 46באופן (ולא תירוצים ולחפש לשאול, צריך אלא ,
נעשה  דהקדמת הענין להיות צריך - ב"ה והן ב"ש הן - שניהם אצל הנה זה, עם וביחד אותו...); שירמו

. ה' יאמר כה ש"אם והרצון הנפש מסירת להיות צריך שלכתחילה והיינו, הנני"לנשמע, שלאחרי 47. ,
הפס"ד. את שניהם יקיימו לפועל בנוגע הנה השקו"ט, כל
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ב.41) פח,
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שבשעת  אע"פ יחיד), לשון היהודים" "וקבל (ועד"ז יחיד לשון "ויחן" במ"ת שנאמר הטעם וזהו
לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה כל גם ניתן כיון 48מ"ת - אחר תלמיד ע"י ולא דוקא, ידו על שנתחדש ,

בנ"י. כל שוים שבזה נשמתן", "פרחה מס"נ, של באופן היתה התורה שקבלת

.Ëמתוך אלא מחבירו אדם יפטר "אל dkldולכן, xac:"זוכרהו כך שמתוך ,
כמו  יתקבל שאצלו להיות יכול הרי - הלכה דבר שאינו  תורה של ענין מתוך מחבירו אדם יפטר אם
יפטר  כאשר ורק ביניהם; חילוק ישאר וממילא שמקילין, ב"ה כמו יתקבל חבירו ואצל שמחמירין, ב"ש
מתקבל  איך נפק"מ ללא לנשמע, נעשה ומקדים להלכה, הדין שנפסק כפי - הלכה דבר מתוך מחבירו

ממנו. נפטר שבגשמיות יהודי אותו עם לאחדים יתאחד הלכה" ה"דבר שע"י בטוחים אזי - בשכלו

החסידות  פירוש לפי כו'" מחבירו אדם יפטר ד"אל בהענין הוא הקב"ה:49וכן עם יהודי על שקאי

מי לפני "דע - הקב"ה לפני עומד אזי בתפלה, עומד יהודי עומד"כאשר כשיוצא 50אתה כן, ולאחרי .
המדרש  לבית והולך הכנסת ארץ"51מבית דרך מנהג בהן ל"הנהג ומשם בעניני 52, לעסוק לעולם שיוצא ,

כמ"ש  שו"ע, ע"פ אדם 53פרנסה, יפטר "אל לו: אומרים אזי - תעשה" אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך
והיינו, הלכה", דבר מתוך אלא (הקב"ה) כך,מחבירו בעולם, אותו שמנהיג תורה, של פס"ד עמו שנוטל

בשו"ע. הכתובה ההלכה את לו שיש כיון אומר, שהעולם מה כלל לו איכפת שלא

ש"ישראל  ומצב במעמד ונשאר הקב"ה, את זוכר בעולם בהיותו שאפילו - זוכרהו" כך ו"מתוך
חד" כולא וקוב"ה תעשה".54אורייתא אשר "בכל העולם, בעניני שמתעסק בשעה גם ,

בנ"י: ימי בדברי בפרט גם הוא וכן

המקדש" בבית לאבותינו נעשו נסים "עשרה - במוחש אלקות ראו קיים הי' שביהמ"ק ואילו 55בזמן ;
מה" עד יודע אתנו גו' אין ראינו לא "אותותינו הנה הגלות, במאמר 56בזמן שמאריך וכפי החושך 1, אודות

להיות  מבלי כו' יתבונן (אא"כ רואים לא פרטית השגחה גם ולכאורה נסים, רואים שלא ומכופל, כפול
מרומה).

שהקב"ה  פרטית, השגחה מצד בודאי גופא שזה - מחבירו" אדם ש"יפטר כיון יהודי: שואל זה ועל
כמ"ש  ממנו, עצמו את שיזכור 57מסתיר ממנו תובעים כיצד א"כ, ההוא", ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי

הקב"ה?! אודות

בזה  המשל וכידוע ש"יפטר", אמנם הוא בתורה הדין זה: על שבנו 58והמענה המלך של שרצונו ,
שם, "יבלע" שלא כדי אבל רחוקה; במדינה כשנמצא אלא) המלך, בהיכל בהיותו רק (לא כחו את ַיראה
ובנשמתו  בגופו שלם - לו יקרא המלך שאביו בעת - אח"כ לחזור ויוכל מלך, בן במעלת ישאר אלא
השו"ע, פס"ד הלכה", "דבר עמו שיטול היינו, הלכה", דבר "מתוך ש"יפטר" היא העצה אזי ובתורתו,

הגלות. בזמן גם להתנהג כיצד

גו'" לפנים הפנים ו"כמים (ב) הקב"ה, את זוכר שהוא (א) הפירושים: כב' - זוכרהו" כך 59"ומתוך

(כפי  הברכה והשפעת להשגחה זכרון בין לחלק שייך לא הקב"ה אצל והרי אותו, זוכר שהקב"ה -
והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו ).60שמאריך 

כמארז"ל  הקב"ה, עם יחד נשאר וכמ"ש 61ואז עמהן", שכינה לאדום בצרה",62"גלו אנכי "עמו
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(48.252 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן
וש"נ.49) .163 ע' חל"ב תו"מ ראה
ב.50) כח, ברכות ראה
בסופה.51) שם
ב.52) לה, שם
יח.53) טו, ראה פ'
א.54) עג, זח"ג ראה
מ"ה.55) פ"ה אבות

ט.56) עד, תהלים
ב.57) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
חמ"ה 58) תו"מ גם וראה ואילך. שפ ס"ע תרס"ו המשך ראה

וש"נ. .192 ע'
יט.59) כז, משלי
פ"ז.60)
א.61) כט, מגילה
א.62) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שנאמר  עמהן, שכינה להגאל עתידין ש"כשהן בטוחים .63וכמו"כ שבותך את אלקיך ה' .ושב
הגליות" מבין עמהן שב האומות"61שהקב"ה מבין ולבני לי "פדאני ע"י 64, והשלימה האמיתית בגאולה ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח

***

.È.הקרירות לענין בנוגע - מיוחדת וזהירות בהבהרה צורך יש לעיל האמור לכל בנוגע
ובהקדמה:

לכלותינו" עלינו עומדים ודור דור ש"בכל בנ"י, של ומצבם במעמדם מתבונן יהודי ,65כאשר

שהיו - בדורות הן קולטור"), ("העכסט ביותר נעלה בעליֿתרבות להקרא אמורים שהיו בדורות הן
עם  זאב ד"גר באופן להתנהג  אמורים שהיו  בדורות  והן ומוסר , הגיון ויושר , צדק ע"פ להתנהג אמורים

ל"מורה 66כבש" ידם על שנתקבל פלוני בן פלוני כתב שכך כיון עומדים , ודור דור "בכל הנה דרך",
יהודים, אודות כשמדובר הנה וכו', וכו' ויושר צדק של הכללים כל שלמרות והיינו, לכלותינו", עלינו

"לכלותינו". - הוא שלהם היחס אזי

חז"ל  בארוכה 67וכמשל פעם לכך 68(שנתבאר שהסיבה כאלו ישנם החריץ": ו"בעל התל" מ"בעל (
ומרגיש  גדול, מקום שתופס היינו, התל", "בעל הוא שיהודי אצלם שנרגש בגלל היא "לכלותינו" שרצונם
בגלל  היא "לכלותינו" שרצונם לכך שהסיבה כאלו וישנם שמסביבו; אלו מכל ונעלה גדול עצמו את

השמש. תחת מקום לה מלהניח מדי קטנה שמציאותו היינו, החריץ", "בעל הוא -שיהודי

זאבים" שבעים בין העומדת (אחת) "כבשה כשיש הטבע, תתבצע 69ובדרך שלא מציאות תתכן לא ,
הרעה, מחשבתם

מצילנו  ש"הקב"ה בגלל רק היא, הדורות, כל במשך שהיו הגזירות כל למרות בנ"י של הקיום וסיבת
מחשבתו"65מידם" את וקלקלת עצתו את הפרת הרבים ברחמיך "ואתה התלבשות 70, של באופן אם -

האלה" הפורים ב"ימי שהי' כפי הטבע, המלך"71בדרך בבית לנו יש ש"אחות אצל 72, פעלה והיא ,
הכירות  ע"י נעשה זה שענין זיך") ("איינרעדן לדמות יכולים היו ולכאורה הגזירה, את לבטל אחשורוש 
לפני  שהי' כפי גלויים, נסים של באופן או ה'; השגחת כאן רואים היכן וממילא הבירה, בעיר וקשרים

והאמונה  היחוד בשער (כמבואר שבתורה" ומופתים ה"אותות בשאר ועד"ז יצי"מ, בזמן שזהו"ע 73מ"ת,
הרחמים" מדת עמו ),74ש"שיתף

ש"אנו  מסקנא לידי להביא צריכה - עצמו את לרמות רוצה אינו המתבונן רק אם - זו התבוננות הנה
הזאת" התורה אלא שיור לנו ימינו"75אין ואורך חיינו ש"היא וחיים 76, חיים", ב"תורת שאוחזים ע"י ,

נאמר  עליהם מצוותי' בהם".20ע"פ "וחי

וכסיל" זקן ה"מלך ישנו כמ"ש 77אבל נסיון, לידי יהודי להביא תפקידו, למלא שצריך מנסה 78, "כי
אתכם". אלקיכם הוי'

הגמרא  דברי (כסיום זרה" עבודה "עבוד מיד לו  ולומר ליהודי לבוא יכול שאינו בודאי 79וכיון שהרי ,(
הקרירות: ענין עם מתחיל לראש לכל הנה - אליו ישמע לא
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ג.63) ל, נצבים
רע"א.64) ח, ברכות
בהגש"פ.65) שעמדה" "והיא פיסקא
(66- הכתוב ו.לשון יא, ישעי'
רע"א.67) יד, מגילה
(6834 ע' חמ"ג (תו"מ ואילך ס"כ תשכ"ה פורים שיחת
ואילך).
פ"ט.69) פס"ר וראה יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא
דפורים.70) הנסים" "ועל נוסח
כח.71) ט, אסתר

ב.72) טו, מגילה
רפ"ה.73)
בתחלתו.74) עה"ת פרש"י
בתפלת75) ברית" "זכור הפיוט נוסח דנעילה.ע"פ העמידה

לנו). ואין (ד"ה בהערה 230 ע' חי"ב לקו"ש וראה
לשון 76) ע"פ ערבית, בתפלת עולם" "אהבת ברכת נוסח ע"פ

נצבים. ס"פ - הכתוב
יג.77) ד, קהלת
ד.78) יג, ראה פ'
ב.79) קה, שבת



כה f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שבשעת  אע"פ יחיד), לשון היהודים" "וקבל (ועד"ז יחיד לשון "ויחן" במ"ת שנאמר הטעם וזהו
לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה כל גם ניתן כיון 48מ"ת - אחר תלמיד ע"י ולא דוקא, ידו על שנתחדש ,

בנ"י. כל שוים שבזה נשמתן", "פרחה מס"נ, של באופן היתה התורה שקבלת

.Ëמתוך אלא מחבירו אדם יפטר "אל dkldולכן, xac:"זוכרהו כך שמתוך ,
כמו  יתקבל שאצלו להיות יכול הרי - הלכה דבר שאינו  תורה של ענין מתוך מחבירו אדם יפטר אם
יפטר  כאשר ורק ביניהם; חילוק ישאר וממילא שמקילין, ב"ה כמו יתקבל חבירו ואצל שמחמירין, ב"ש
מתקבל  איך נפק"מ ללא לנשמע, נעשה ומקדים להלכה, הדין שנפסק כפי - הלכה דבר מתוך מחבירו

ממנו. נפטר שבגשמיות יהודי אותו עם לאחדים יתאחד הלכה" ה"דבר שע"י בטוחים אזי - בשכלו

החסידות  פירוש לפי כו'" מחבירו אדם יפטר ד"אל בהענין הוא הקב"ה:49וכן עם יהודי על שקאי

מי לפני "דע - הקב"ה לפני עומד אזי בתפלה, עומד יהודי עומד"כאשר כשיוצא 50אתה כן, ולאחרי .
המדרש  לבית והולך הכנסת ארץ"51מבית דרך מנהג בהן ל"הנהג ומשם בעניני 52, לעסוק לעולם שיוצא ,

כמ"ש  שו"ע, ע"פ אדם 53פרנסה, יפטר "אל לו: אומרים אזי - תעשה" אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך
והיינו, הלכה", דבר מתוך אלא (הקב"ה) כך,מחבירו בעולם, אותו שמנהיג תורה, של פס"ד עמו שנוטל

בשו"ע. הכתובה ההלכה את לו שיש כיון אומר, שהעולם מה כלל לו איכפת שלא

ש"ישראל  ומצב במעמד ונשאר הקב"ה, את זוכר בעולם בהיותו שאפילו - זוכרהו" כך ו"מתוך
חד" כולא וקוב"ה תעשה".54אורייתא אשר "בכל העולם, בעניני שמתעסק בשעה גם ,

בנ"י: ימי בדברי בפרט גם הוא וכן

המקדש" בבית לאבותינו נעשו נסים "עשרה - במוחש אלקות ראו קיים הי' שביהמ"ק ואילו 55בזמן ;
מה" עד יודע אתנו גו' אין ראינו לא "אותותינו הנה הגלות, במאמר 56בזמן שמאריך וכפי החושך 1, אודות

להיות  מבלי כו' יתבונן (אא"כ רואים לא פרטית השגחה גם ולכאורה נסים, רואים שלא ומכופל, כפול
מרומה).

שהקב"ה  פרטית, השגחה מצד בודאי גופא שזה - מחבירו" אדם ש"יפטר כיון יהודי: שואל זה ועל
כמ"ש  ממנו, עצמו את שיזכור 57מסתיר ממנו תובעים כיצד א"כ, ההוא", ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי

הקב"ה?! אודות

בזה  המשל וכידוע ש"יפטר", אמנם הוא בתורה הדין זה: על שבנו 58והמענה המלך של שרצונו ,
שם, "יבלע" שלא כדי אבל רחוקה; במדינה כשנמצא אלא) המלך, בהיכל בהיותו רק (לא כחו את ַיראה
ובנשמתו  בגופו שלם - לו יקרא המלך שאביו בעת - אח"כ לחזור ויוכל מלך, בן במעלת ישאר אלא
השו"ע, פס"ד הלכה", "דבר עמו שיטול היינו, הלכה", דבר "מתוך ש"יפטר" היא העצה אזי ובתורתו,

הגלות. בזמן גם להתנהג כיצד

גו'" לפנים הפנים ו"כמים (ב) הקב"ה, את זוכר שהוא (א) הפירושים: כב' - זוכרהו" כך 59"ומתוך

(כפי  הברכה והשפעת להשגחה זכרון בין לחלק שייך לא הקב"ה אצל והרי אותו, זוכר שהקב"ה -
והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו ).60שמאריך 

כמארז"ל  הקב"ה, עם יחד נשאר וכמ"ש 61ואז עמהן", שכינה לאדום בצרה",62"גלו אנכי "עמו
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בסופה.51) שם
ב.52) לה, שם
יח.53) טו, ראה פ'
א.54) עג, זח"ג ראה
מ"ה.55) פ"ה אבות

ט.56) עד, תהלים
ב.57) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
חמ"ה 58) תו"מ גם וראה ואילך. שפ ס"ע תרס"ו המשך ראה

וש"נ. .192 ע'
יט.59) כז, משלי
פ"ז.60)
א.61) כט, מגילה
א.62) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שנאמר  עמהן, שכינה להגאל עתידין ש"כשהן בטוחים .63וכמו"כ שבותך את אלקיך ה' .ושב
הגליות" מבין עמהן שב האומות"61שהקב"ה מבין ולבני לי "פדאני ע"י 64, והשלימה האמיתית בגאולה ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח

***

.È.הקרירות לענין בנוגע - מיוחדת וזהירות בהבהרה צורך יש לעיל האמור לכל בנוגע
ובהקדמה:

לכלותינו" עלינו עומדים ודור דור ש"בכל בנ"י, של ומצבם במעמדם מתבונן יהודי ,65כאשר

שהיו - בדורות הן קולטור"), ("העכסט ביותר נעלה בעליֿתרבות להקרא אמורים שהיו בדורות הן
עם  זאב ד"גר באופן להתנהג  אמורים שהיו  בדורות  והן ומוסר , הגיון ויושר , צדק ע"פ להתנהג אמורים

ל"מורה 66כבש" ידם על שנתקבל פלוני בן פלוני כתב שכך כיון עומדים , ודור דור "בכל הנה דרך",
יהודים, אודות כשמדובר הנה וכו', וכו' ויושר צדק של הכללים כל שלמרות והיינו, לכלותינו", עלינו

"לכלותינו". - הוא שלהם היחס אזי

חז"ל  בארוכה 67וכמשל פעם לכך 68(שנתבאר שהסיבה כאלו ישנם החריץ": ו"בעל התל" מ"בעל (
ומרגיש  גדול, מקום שתופס היינו, התל", "בעל הוא שיהודי אצלם שנרגש בגלל היא "לכלותינו" שרצונם
בגלל  היא "לכלותינו" שרצונם לכך שהסיבה כאלו וישנם שמסביבו; אלו מכל ונעלה גדול עצמו את

השמש. תחת מקום לה מלהניח מדי קטנה שמציאותו היינו, החריץ", "בעל הוא -שיהודי

זאבים" שבעים בין העומדת (אחת) "כבשה כשיש הטבע, תתבצע 69ובדרך שלא מציאות תתכן לא ,
הרעה, מחשבתם

מצילנו  ש"הקב"ה בגלל רק היא, הדורות, כל במשך שהיו הגזירות כל למרות בנ"י של הקיום וסיבת
מחשבתו"65מידם" את וקלקלת עצתו את הפרת הרבים ברחמיך "ואתה התלבשות 70, של באופן אם -

האלה" הפורים ב"ימי שהי' כפי הטבע, המלך"71בדרך בבית לנו יש ש"אחות אצל 72, פעלה והיא ,
הכירות  ע"י נעשה זה שענין זיך") ("איינרעדן לדמות יכולים היו ולכאורה הגזירה, את לבטל אחשורוש 
לפני  שהי' כפי גלויים, נסים של באופן או ה'; השגחת כאן רואים היכן וממילא הבירה, בעיר וקשרים

והאמונה  היחוד בשער (כמבואר שבתורה" ומופתים ה"אותות בשאר ועד"ז יצי"מ, בזמן שזהו"ע 73מ"ת,
הרחמים" מדת עמו ),74ש"שיתף

ש"אנו  מסקנא לידי להביא צריכה - עצמו את לרמות רוצה אינו המתבונן רק אם - זו התבוננות הנה
הזאת" התורה אלא שיור לנו ימינו"75אין ואורך חיינו ש"היא וחיים 76, חיים", ב"תורת שאוחזים ע"י ,

נאמר  עליהם מצוותי' בהם".20ע"פ "וחי

וכסיל" זקן ה"מלך ישנו כמ"ש 77אבל נסיון, לידי יהודי להביא תפקידו, למלא שצריך מנסה 78, "כי
אתכם". אלקיכם הוי'

הגמרא  דברי (כסיום זרה" עבודה "עבוד מיד לו  ולומר ליהודי לבוא יכול שאינו בודאי 79וכיון שהרי ,(
הקרירות: ענין עם מתחיל לראש לכל הנה - אליו ישמע לא
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ג.63) ל, נצבים
רע"א.64) ח, ברכות
בהגש"פ.65) שעמדה" "והיא פיסקא
(66- הכתוב ו.לשון יא, ישעי'
רע"א.67) יד, מגילה
(6834 ע' חמ"ג (תו"מ ואילך ס"כ תשכ"ה פורים שיחת
ואילך).
פ"ט.69) פס"ר וראה יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא
דפורים.70) הנסים" "ועל נוסח
כח.71) ט, אסתר

ב.72) טו, מגילה
רפ"ה.73)
בתחלתו.74) עה"ת פרש"י
בתפלת75) ברית" "זכור הפיוט נוסח דנעילה.ע"פ העמידה

לנו). ואין (ד"ה בהערה 230 ע' חי"ב לקו"ש וראה
לשון 76) ע"פ ערבית, בתפלת עולם" "אהבת ברכת נוסח ע"פ

נצבים. ס"פ - הכתוב
יג.77) ד, קהלת
ד.78) יג, ראה פ'
ב.79) קה, שבת



f"kyz'dכו ,mixetd bg zgiy

"לצאת  בהתפעלות, להיות לך יש מה אבל ונכון, וישר וטוב אמת הוא אומר שאתה מה שכל אמת הן
איש  כדרך ולהתנהג בכלים, אורות בהתיישבות צורך יש - העולם הנהגות כל על ולשכוח מהכלים",

יכול" "כל הוא הקב"ה שהרי מידם", ו"מצילנו "קונץ" מראה שהקב"ה מזה להתפעל מבלי ,80מנומס,
נס?!... עוד שמראה מזה להתפעל לך אין וממילא

(ועד"ז  סוף ים שבקריעת החידוש בשלילת אלא הבורא, בגדלות לא - הדבר בהסברת להאריך וממשיך
בנסו" מכיר אינו הנס ש"בעל בגלל בהם להתבונן צורך שיש ומופתים האותות ).81בשאר

פועל  עניןוכאשר שיברך zexixwdאצלו שייך שלא ובודאי לו, שנראה הנס על השמחה מרגש שיוצא -
שאין  כיון ומלכות, בשם מברכים מ"מ , הטבע, בדרכי נסתר הי' שהנס  שאע"פ בפורים, (כמו הנסים ברכת
שמטיל  שני, ומצב לשלב בא אזי - הנס) שבענין הפרטים ככל נס, של ענין זה שהי' ספיקא וספק ספק

שכל wtq82אצלו אלא אינו והשכל מוגבל, שהנך יודע בעצמך אתה אבל השכל, מחייב שכך אמת הן :
אי  הרי יצא, לא ספק שמידי הכלל לפי להתנהג מקום יש היום השכל חיוב שלפי אף וממילא, בלבד,

ומחרתיים! מחר תגיע מסקנא לאיזה לדעת אפשר

.‡È החלו אשר את היהודים יחיד) (לשון "וקבל במגילה שקורין שלפני - והתיקון הסדר הוא זה ועל
"אשר  עמלק", לך עשה אשר את "זכור  לקרות תיקנו התורה, קבלת גמר שזוהי (במתןֿתורה), לעשות"

בדרך" :83קרך
או  פצע, או הרג אנשים כמה לספר צריכים היו לכאורה הנה - עמלק זכירת אודות מדובר כאשר

בדרך". קרך "אשר רק מספרים אלא זה, מכל מאומה מספרים לא ואעפ"כ, כו'. לקח שלל איזה

החלשים - ה"נחשלים", אודות לכאורה מדובר כאן הרי אחריך", הנחשלים כל בך "ויזנב לאח"ז ומ"ש
הוא. בזה שהפירוש כפי בך", "ויזנב רק אלא שהרגום, נאמר לא אליהם בנוגע וגם כו', -שנגררים

תשכח" ו"לא "זכור", נאמר זה ש"מלחמה84ועל שאע"פ והיינו, ,'dl"דור מדור וא"כ,85בעמלק ,
לו  אומרים אעפ"כ - להקב"ה לסייע צריך שאינו כך זה, תפקיד עצמו על שלקח הקב"ה על לסמוך יכול
לזכור  אלא לשכוח לך אסור אבל המלחמה, את יערוך שהקב"ה לזכור צריך בודאי תשכח". ו"לא "זכור",

בלב  והן בפה הן בדרך".86- קרך "אשר עמלק": לך עשה אשר "את -

תנחומא  במדרש "87ומבואר הלשון הי'jxwבפירוש ולכאורה בתנ"ך, רגיל בלתי ביטוי שזהו - "
"אשר ולא כיו"ב, לשונות ושאר בך", "נגע בך", פגע "אשר בך", נלחם "אשר לומר יותר "jxwמתאים

מלשון שזהו -zexixw:

אחד  בליעל בן בא בתוכה, לירד יכולה ברי' היתה שלא רותחת לאמבטי דומה, הדבר למה "משל
שנכוה, אע"פ לתוכה, וירד לפניהם,dxiwdקפץ הים ונקרע ממצרים, ישראל כשיצאו כך אף אחרים. לפני

. האומות כל על פחדם נפל לתוכו, המצרים את ונשתקעו שנטל אע"פ להם, ונזדווג עמלק שבא כיון .
ידיהן, מתחת העולם".oxiwdשלו אומות לפני

כלומר:

בעולם  מונח הי' ביצי"מ, בנ"י עם הקב"ה שעשה  ומופתים ואותות הנסים את ראה העולם שכל לאחרי
אחד" ושמו אחד בארץ"88ש"ה' אחד "גוי לו ויש בנ"י.89, שהם ,

זה הרי - העולם מכל זה ומצב מעמד שביטל זה הוא האותות wlnrומי מכל התפעל שלא עי"ז ,
ממצרים" בצאתכם "בדרך בנ"י ובהיות ה"שטורעם",83ומופתים, כל עם ממצרים יצאו עתה זה כאשר ,

לפגוע  שמותר בעולם ההנחה נשארה ומאז בנ"י, עם להלחם עמלק בא - סוף ים קריעת ולאחרי
לכך... עצה ימצאו - כו' ומופתים אותות שהיו ואף בבנ"י, זיך") ("טשעּפען
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וש"נ.80) ואילך. 88 ס"ע חל"ט תו"מ גם ראה
א.81) לא, נדה
וש"נ.82) סט"ו. לקמן ראה
יזֿיח.83) כה, תצא
יט.84) שם,

בשלח.85) ס"פ
בחוקותי.86) ר"פ תו"כ א. יח, מגילה שם. תצא ספרי
ט.87) תצא
ט.88) יד, זכרי'
ועוד.89) כג. ז, שמואלֿב

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

מפני  כולם שנתייראו המורא את ביטל שעי"ז רותחת, אמבטי לתוך שקפץ בליעל הבן במשל וכמו
להיכוות... שלא עצה יחפשו - נכווה בעצמו שהוא ואף הרותחים, המים

ע"י  בבנ"י עמלק שפגע שהפגיעה היינו, קרירות, מלשון הוא קרך" ש"אשר המדרש פירוש וזהו
לא  - היא בזה שהכוונה כך, בנ"י, עם שאירע מה לכל העולם של היחס כל את שקירר - היא מלחמתו

אלא הקב"ה.oriyenlלבנ"י, ישראל, של

.·È רז"ל כדרשת ישראל", "בשביל הם בעולם שישנם הענינים שכל ישראל 74וכיון בשביל "בראשית,
האדם: בעבודת גם זה ענין ישנו - ראשית" שנקראו

אין  ואולי נס, זה אין אולי לחשוב: ומתחיל מתקרר ואח"כ פרטית, השגחה רואה שיהודי להיות יכול
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי ואולי פרטית, השגחה .90זו

פלוני, ענין לה הי' שאנגליא בגלל היא שניצלנו העובדה אבל לכלותינו", עלינו ש"עומדים אמת הן
עלינו  ש"עומדים מאלו הצילנו ידם" ועוצם ו"כוחם שלישי, ענין ולארצותֿהברית שני, ענין הי' לצרפת

לכלותינו".

מענין היא ההתחלה שארית zexixwdובכן, את הציל שהקב"ה פרטית מההשגחה להתפעל מה לו אין :
ממנו. להתפעל מה שאין ענין זהו הפליטה;

לידי  אח"כ בא לא wtqומזה גם וממילא ההצלה, לא - כלל להקב"ה ששייך ענין זה אין אולי :
מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני נכון לא זה אינה 91הגזירה; לכלותינו" עלינו ש"עומדים לכך והסיבה ,

ליעקב" שונא שעשו בידוע ש"הלכה וסיבות 92בגלל סיבות"), ("עקאנאמישע כלכליות סיבות ישנן אלא ,ָָ
המסובב. יתבטל הסיבות, את יבטלו וכאשר כו', אחרות

(סט"ו). לקמן שיסופר כפי הזקן, רבינו אודות נשיאנו רבינו שסיפר הסיפור מתאים וכאן

.‚È:הענין לסיום - לעניננו ובהנוגע
שהוא  הפנימי, מהעמלק להזהר צורך יש מידם", מצילנו "הקב"ה שרק היא שהאמת שיודעים למרות

ידו ועוצם שכחו לחשוב האדם  את ומפתה שבא שזהוxfrהיצה"ר, ואומר מוסיף ואח"כ wxלהקב"ה,
ולכן  טובה, והשגה הבנה טוב, ראש לו יש הקב"ה; של התערבותו את כלל רואה ואינו ידו, ועוצם כחו

הזה. החיל העושר, כל את ועשה וניצל, הצליח

(של  משלו אינם והספקות שהקרירות לזכור צריך יהודי תשכח": ו"לא גו'" "זכור שאומרים וזהו
בקרבך" אשר זר "אֿל היצה"ר, לו שזורק  מה אלא נאמר 79היהודי), עליו "עמלק", גוים 93, "ראשית

והיינו, עמו.iebdyעמלק", שלוחם זה הוא היהודי אצל שישנו גוים") ("ראשית

את  הקב"ה מנהל אזי - הפנימי לעמלק בנוגע תשכח" ו"לא "זכור" הציווי את מקיים יהודי וכאשר
מ  ו"מצילנו ומנצחו, הימנו, שמחוץ בעמלק") לה' ("מלחמה בעמלק באופן המלחמה היא וההצלה ידם",

ומשם  למתןֿתורה, בשלימות מובאת עמלק, מלחמת מצד בסכנה שהיתה הים וביזת מצרים ביזת שכל
ורחבה" טובה ל"ארץ מ"עמלק").94הולכים שצמחו שלאח"ז, הגזירות מתערבים היו לא (אם

אנשים  לנו "בחר ליהושע משה כדברי בעמלק, יהושע דמלחמת הענין תחילה הי' שבמ"ת וכשם
משה" בעמלק"95("אנשי הלחם וצא כך 96) - יחיד לשון "ויחן" ישראל", שם ד"ויחן הענין הי' ואח"כ ,

קורין  יחיד, לשון היהודים" "וקבל במגילה שקוראים שלפני ושנה, שנה בכל וכן אחשורוש, בזמן גם
תשכח". ו"לא עמלק", לך עשה אשר את "זכור תחילה

הוא" "ונהפוך - אורה"27ועי"ז היתה ש"ליהודים חז"ל 28, וכפירוש שע"י 97, והיינו, תורה", זו "אורה
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יז.90) ח, עקב
המוספין.91) תפלת נוסח
ד.92) לג, וישלח פרש"י יו"ד. ט, בהעלותך ספרי
כ.93) כד, בלק

ועוד.94) ח. ג, שמות
ובכ"מ.95) ב. פג, תצוה תו"א
ט.96) יז, בשלח
ב.97) טז, מגילה
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"לצאת  בהתפעלות, להיות לך יש מה אבל ונכון, וישר וטוב אמת הוא אומר שאתה מה שכל אמת הן
איש  כדרך ולהתנהג בכלים, אורות בהתיישבות צורך יש - העולם הנהגות כל על ולשכוח מהכלים",

יכול" "כל הוא הקב"ה שהרי מידם", ו"מצילנו "קונץ" מראה שהקב"ה מזה להתפעל מבלי ,80מנומס,
נס?!... עוד שמראה מזה להתפעל לך אין וממילא

(ועד"ז  סוף ים שבקריעת החידוש בשלילת אלא הבורא, בגדלות לא - הדבר בהסברת להאריך וממשיך
בנסו" מכיר אינו הנס ש"בעל בגלל בהם להתבונן צורך שיש ומופתים האותות ).81בשאר

פועל  עניןוכאשר שיברך zexixwdאצלו שייך שלא ובודאי לו, שנראה הנס על השמחה מרגש שיוצא -
שאין  כיון ומלכות, בשם מברכים מ"מ , הטבע, בדרכי נסתר הי' שהנס  שאע"פ בפורים, (כמו הנסים ברכת
שמטיל  שני, ומצב לשלב בא אזי - הנס) שבענין הפרטים ככל נס, של ענין זה שהי' ספיקא וספק ספק

שכל wtq82אצלו אלא אינו והשכל מוגבל, שהנך יודע בעצמך אתה אבל השכל, מחייב שכך אמת הן :
אי  הרי יצא, לא ספק שמידי הכלל לפי להתנהג מקום יש היום השכל חיוב שלפי אף וממילא, בלבד,

ומחרתיים! מחר תגיע מסקנא לאיזה לדעת אפשר

.‡È החלו אשר את היהודים יחיד) (לשון "וקבל במגילה שקורין שלפני - והתיקון הסדר הוא זה ועל
"אשר  עמלק", לך עשה אשר את "זכור  לקרות תיקנו התורה, קבלת גמר שזוהי (במתןֿתורה), לעשות"

בדרך" :83קרך
או  פצע, או הרג אנשים כמה לספר צריכים היו לכאורה הנה - עמלק זכירת אודות מדובר כאשר

בדרך". קרך "אשר רק מספרים אלא זה, מכל מאומה מספרים לא ואעפ"כ, כו'. לקח שלל איזה

החלשים - ה"נחשלים", אודות לכאורה מדובר כאן הרי אחריך", הנחשלים כל בך "ויזנב לאח"ז ומ"ש
הוא. בזה שהפירוש כפי בך", "ויזנב רק אלא שהרגום, נאמר לא אליהם בנוגע וגם כו', -שנגררים

תשכח" ו"לא "זכור", נאמר זה ש"מלחמה84ועל שאע"פ והיינו, ,'dl"דור מדור וא"כ,85בעמלק ,
לו  אומרים אעפ"כ - להקב"ה לסייע צריך שאינו כך זה, תפקיד עצמו על שלקח הקב"ה על לסמוך יכול
לזכור  אלא לשכוח לך אסור אבל המלחמה, את יערוך שהקב"ה לזכור צריך בודאי תשכח". ו"לא "זכור",

בלב  והן בפה הן בדרך".86- קרך "אשר עמלק": לך עשה אשר "את -

תנחומא  במדרש "87ומבואר הלשון הי'jxwבפירוש ולכאורה בתנ"ך, רגיל בלתי ביטוי שזהו - "
"אשר ולא כיו"ב, לשונות ושאר בך", "נגע בך", פגע "אשר בך", נלחם "אשר לומר יותר "jxwמתאים

מלשון שזהו -zexixw:

אחד  בליעל בן בא בתוכה, לירד יכולה ברי' היתה שלא רותחת לאמבטי דומה, הדבר למה "משל
שנכוה, אע"פ לתוכה, וירד לפניהם,dxiwdקפץ הים ונקרע ממצרים, ישראל כשיצאו כך אף אחרים. לפני

. האומות כל על פחדם נפל לתוכו, המצרים את ונשתקעו שנטל אע"פ להם, ונזדווג עמלק שבא כיון .
ידיהן, מתחת העולם".oxiwdשלו אומות לפני

כלומר:

בעולם  מונח הי' ביצי"מ, בנ"י עם הקב"ה שעשה  ומופתים ואותות הנסים את ראה העולם שכל לאחרי
אחד" ושמו אחד בארץ"88ש"ה' אחד "גוי לו ויש בנ"י.89, שהם ,

זה הרי - העולם מכל זה ומצב מעמד שביטל זה הוא האותות wlnrומי מכל התפעל שלא עי"ז ,
ממצרים" בצאתכם "בדרך בנ"י ובהיות ה"שטורעם",83ומופתים, כל עם ממצרים יצאו עתה זה כאשר ,

לפגוע  שמותר בעולם ההנחה נשארה ומאז בנ"י, עם להלחם עמלק בא - סוף ים קריעת ולאחרי
לכך... עצה ימצאו - כו' ומופתים אותות שהיו ואף בבנ"י, זיך") ("טשעּפען
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וש"נ.80) ואילך. 88 ס"ע חל"ט תו"מ גם ראה
א.81) לא, נדה
וש"נ.82) סט"ו. לקמן ראה
יזֿיח.83) כה, תצא
יט.84) שם,

בשלח.85) ס"פ
בחוקותי.86) ר"פ תו"כ א. יח, מגילה שם. תצא ספרי
ט.87) תצא
ט.88) יד, זכרי'
ועוד.89) כג. ז, שמואלֿב
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מפני  כולם שנתייראו המורא את ביטל שעי"ז רותחת, אמבטי לתוך שקפץ בליעל הבן במשל וכמו
להיכוות... שלא עצה יחפשו - נכווה בעצמו שהוא ואף הרותחים, המים

ע"י  בבנ"י עמלק שפגע שהפגיעה היינו, קרירות, מלשון הוא קרך" ש"אשר המדרש פירוש וזהו
לא  - היא בזה שהכוונה כך, בנ"י, עם שאירע מה לכל העולם של היחס כל את שקירר - היא מלחמתו

אלא הקב"ה.oriyenlלבנ"י, ישראל, של

.·È רז"ל כדרשת ישראל", "בשביל הם בעולם שישנם הענינים שכל ישראל 74וכיון בשביל "בראשית,
האדם: בעבודת גם זה ענין ישנו - ראשית" שנקראו

אין  ואולי נס, זה אין אולי לחשוב: ומתחיל מתקרר ואח"כ פרטית, השגחה רואה שיהודי להיות יכול
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי ואולי פרטית, השגחה .90זו

פלוני, ענין לה הי' שאנגליא בגלל היא שניצלנו העובדה אבל לכלותינו", עלינו ש"עומדים אמת הן
עלינו  ש"עומדים מאלו הצילנו ידם" ועוצם ו"כוחם שלישי, ענין ולארצותֿהברית שני, ענין הי' לצרפת

לכלותינו".

מענין היא ההתחלה שארית zexixwdובכן, את הציל שהקב"ה פרטית מההשגחה להתפעל מה לו אין :
ממנו. להתפעל מה שאין ענין זהו הפליטה;

לידי  אח"כ בא לא wtqומזה גם וממילא ההצלה, לא - כלל להקב"ה ששייך ענין זה אין אולי :
מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני נכון לא זה אינה 91הגזירה; לכלותינו" עלינו ש"עומדים לכך והסיבה ,

ליעקב" שונא שעשו בידוע ש"הלכה וסיבות 92בגלל סיבות"), ("עקאנאמישע כלכליות סיבות ישנן אלא ,ָָ
המסובב. יתבטל הסיבות, את יבטלו וכאשר כו', אחרות

(סט"ו). לקמן שיסופר כפי הזקן, רבינו אודות נשיאנו רבינו שסיפר הסיפור מתאים וכאן

.‚È:הענין לסיום - לעניננו ובהנוגע
שהוא  הפנימי, מהעמלק להזהר צורך יש מידם", מצילנו "הקב"ה שרק היא שהאמת שיודעים למרות

ידו ועוצם שכחו לחשוב האדם  את ומפתה שבא שזהוxfrהיצה"ר, ואומר מוסיף ואח"כ wxלהקב"ה,
ולכן  טובה, והשגה הבנה טוב, ראש לו יש הקב"ה; של התערבותו את כלל רואה ואינו ידו, ועוצם כחו

הזה. החיל העושר, כל את ועשה וניצל, הצליח

(של  משלו אינם והספקות שהקרירות לזכור צריך יהודי תשכח": ו"לא גו'" "זכור שאומרים וזהו
בקרבך" אשר זר "אֿל היצה"ר, לו שזורק  מה אלא נאמר 79היהודי), עליו "עמלק", גוים 93, "ראשית

והיינו, עמו.iebdyעמלק", שלוחם זה הוא היהודי אצל שישנו גוים") ("ראשית

את  הקב"ה מנהל אזי - הפנימי לעמלק בנוגע תשכח" ו"לא "זכור" הציווי את מקיים יהודי וכאשר
מ  ו"מצילנו ומנצחו, הימנו, שמחוץ בעמלק") לה' ("מלחמה בעמלק באופן המלחמה היא וההצלה ידם",

ומשם  למתןֿתורה, בשלימות מובאת עמלק, מלחמת מצד בסכנה שהיתה הים וביזת מצרים ביזת שכל
ורחבה" טובה ל"ארץ מ"עמלק").94הולכים שצמחו שלאח"ז, הגזירות מתערבים היו לא (אם

אנשים  לנו "בחר ליהושע משה כדברי בעמלק, יהושע דמלחמת הענין תחילה הי' שבמ"ת וכשם
משה" בעמלק"95("אנשי הלחם וצא כך 96) - יחיד לשון "ויחן" ישראל", שם ד"ויחן הענין הי' ואח"כ ,

קורין  יחיד, לשון היהודים" "וקבל במגילה שקוראים שלפני ושנה, שנה בכל וכן אחשורוש, בזמן גם
תשכח". ו"לא עמלק", לך עשה אשר את "זכור תחילה

הוא" "ונהפוך - אורה"27ועי"ז היתה ש"ליהודים חז"ל 28, וכפירוש שע"י 97, והיינו, תורה", זו "אורה
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יז.90) ח, עקב
המוספין.91) תפלת נוסח
ד.92) לג, וישלח פרש"י יו"ד. ט, בהעלותך ספרי
כ.93) כד, בלק

ועוד.94) ח. ג, שמות
ובכ"מ.95) ב. פג, תצוה תו"א
ט.96) יז, בשלח
ב.97) טז, מגילה
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ויקר" וששון "שמחה וכן כפשוטה, "אורה" נעשית תפילין"28"תורה" אלו "יקר התורה 97, כל ש"הוקשה ,
שבתורה  (המצוות לתפילין"98כולה ממך"99) ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "ראו שעי"ז ,100.

במק  לנו", תהי' הזה.ו"כן ובזמן הזה ום

לגאולה" גאולה עתידין 101ו"מיסמך ובניסן נגאלו "בניסן אשר, פסח, לגאולת אחשורוש גאולת -
נפלאות"102להגאל" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי צדקנו.103, משיח ע"י ,

***

.„È.לעשות החלו אשר את היהודים וקבל ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÂË תרצ"ו בשנה 104בפורים כמו ופורים) זכור שבת אסתר, לתענית (בנוגע הקביעות היתה שאז -
כ"ק  סיפר - חמישי ביום חל אסתר ותענית פורים, בערב חל זכור פ' ושבת ראשון, ביום חל שפורים זו,

אדמו"ר  אדמו"ר 105מו"ח כ"ק אביו, עם שהלך קביעות, אותה היתה אז שגם תרע"ט, שנת פורים אודות
דברֿמה  שיזכיר לו ואמר מהתענית, חלוש הי' ואדנ"ע חמישי, ביום התענית לאחרי נ"ע, (מהורש"ב)
מר' ששמע מחותנו, ששמע מה אדנ"ע, של הגדול אחיו שסיפר הסיפור את והזכיר עּפעס"), ָ("דערמאן
תקמ"ז  בשנת שהי' הפורים אודות - הזקן) רבינו של החסידים וגדולי מראשוני (אחד רייזעס פינחס

קביעות. אותה היתה אז שגם שנה), ושמונים מאה לפני (דהיינו
אדמו"ר - מו"ח כ"ק הסביר כן פינחס106ולפני "ר' נקרא שהי' וגם qrfiixהטעם אביו, ע"ש לא ,"

ר' אביו, שהרי אביו, שם על לקראו יותר מתאים הי' שלכאורה אף חותנתו, ע"ש אלא אמו, ע"ש לא
הי  שיק, בנוגע העניך בישראל ואם עיר אז שהיתה שקלאוו, מגאוני בדורו, והלומדים הרבנים מגדולי 'ָ

חותנתו: ע"ש אלא אביו, ע"ש קראוהו לא ואעפ"כ, ולימודה, לתורה

בשנים  - לשקלאוו הזקן רבינו ובבוא בשקלאוו, מפורסמת עשירה היתה פינחס ר' של ָָחותנתו
המגיד  פלא: דבר שמעה - מליאזנא" "המגיד בשם נקרא הי' שאז שלו, ומגידות לנשיאות ָהראשונות
שבו  בביתֿהכנסת "תורה" ואמר אחד, וסוס עגלה עם פשוט, באופן פירסום, ללא לעיר, הגיע ָמליאזנא
שאל  שהוא לשאלות בנוגע ואילו אותו, ששאלו השאלות כל על והשיב שבעיר, הלומדים כל התאספו

השיבו. לא שלשה ועל אחת, על השיבו ב"לומדות", אצלם

- חתני' לשלשת אמרה נוספים), פרטים לדעת (מבלי הזקן רבינו של גדלותו על התפעלות ומרוב
פינחס  ור' רכושה. כל את לו תתן אצלו, ללמוד זה ל"מגיד" שיסע שהחתן - פינחס ר' הי' מהם שא'
חדשים, שלשה הזקן רבינו אצל שלמד מכתבֿעדות לה והביא חדשים, שלשה שם והי' לליאזנא ָנסע
הזקן, לרבינו ונתנו הביאו ומיד מחותנתו, שקיבל הרכוש כל את פינחס ר' ולקח רכושה. כל את לו ונתנה
("תורה  וגדולה תורה לו שיהי' הזקן רבינו ובירכו נשיאנו), רבינו (כלשון כלליים" ענינים עבור "לצדקה

אחד" במקום כידוע.107וגדולה גדול, גביר רייזעס פינחס ר' הי' ואכן ,(

לכך  שנוסף כך, כדי ועד הזקן, לרבינו איבערגעבען") ("מורא'דיק ביותר מסור הי' רייזעס פינחס ר'
לדייקנות  בנוגע ביותר מהטובים נחשב הי' הזקן רבינו מאמרי על לחזור רגילים שהיו ה"חוזרים" שבין
פינחס  ר' שרשם ההנחות על במיוחד סומך הי' שהצמחֿצדק נשיאנו רבינו אז שסיפר וכפי הפרטים, בכל
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לקו"ש 98) שהוקשה. ד"ה הערה קעג ע' חכ"ו אג"ק ראה
ע'ח  חל"ה תו"מ .3 ובהערה 79 ע' ח"ט .29 ובהערה 226 ע' "ה

ועוד. .275
וש"נ.99) א. לה, קידושין

וש"נ.100) א. ו, ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא
ובפרש"י.101) סע"ב ו, מגילה
יא.102) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
טו.103) ז, מיכה

(תו"מ 104) ואילך ס"ו תזריע ש"פ גם ראה - הענין לשלימות
ואילך). 249 ע' חמ"ט

ואילך).105) 127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ו פורים שיחת
177 ע' חי"ט (תו"מ ואילך סט"ז תשי"ז פורים שיחת גם וראה

וש"נ. ואילך).
שיחת 106) גם וראה ואילך). 126 ע' שם (סה"ש ואילך ס"ד

וש"נ. ואילך). 234 ע' חל"ו (תו"מ ואילך סכ"ח תשכ"ג פורים
וש"נ.107) רע"א. נט, גיטין - חז"ל ל'
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אמירת  בשעת הרצפה על מתגלגל הזקן רבינו הי' לפעמים כאשר הנה הזקן, רבינו ממאמרי רייזעס
שאומר  המאמר תיבות את לקלוט כדי הזקן רבינו אחרי ומתגלגל קופץ ר"פ הי' התפעלות, מרוב המאמר,

הרצפה  על גלגולו בשעת הזקן !108רבינו

בנו  הקדמה בתור בא זה שכל הפורים וכנראה אודות רייזעס פינחס ר' שסיפר הסיפור לאמינות גע
תקמ"ז: בשנת שהי'

עמלק, לך עשה אשר את זכור ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר פורים ) בערב שחל זכור, (פ' השבת ביום
"ברזל" בגימטריא שעמלק - המאמר של הנקודות "ספק"109ובין הוא 110ובגימטריא עמלק של וענינו ,

עבודה. היא העבודה אם ספק להטיל שיכול ועד קרירות, מלשון קרך", "אשר

הפסוק  והביא בפוריא, לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר בפורים "בלילה 111ואח"כ
עולם  של מלכו שנת המלך", שנת נדדה בערך 112ההוא אינו סוף", "אין שלהיותו דאוא"ס, הענין וביאר ,

השינה. ענין הוא ומזה הצמצום, ענין להיות הוצרך העולמות בריאת להיות שיוכל וכדי העולמות,
כולה  השנה כל במשך עמדו שבנ"י עי"ז - עולם של מלכו שנת המלך", שנת נדדה ההוא ו"בלילה

נפש. מסירת של בתנועה

בבואו  הראשון בפורים נשיאנו רבינו שאמר במאמר שנתבארו הענינים אותם הם הרי - [ובכללות
ה'ש"ת  קיץ המאמרים בספר שנדפס כפי השני', בפעם מאמר].113לכאן אותו הוא ואולי ,

הענינים  נתבארו שאז שנה, ושמונים מאה לפני תקמ"ז, בשנת שהי' הפורים אודות הרב, סיפור כאן עד
הנ"ל.

.ÊË בגימטריא ש"עמלק" הנקודה נזכרה רק אלא ד"ברזל", הענין נתבאר לא זה בסיפור והנה,
"ברזל".

בגימטריא - "ברזל" שהרי קבלה), בספרי לרוב שמצינו (כפי הכולל" "עם היא זו שגימטריא ולהעיר,
אחד, למספר  שנחשבת התיבה, כללות ה"כולל", את מצרפים  כאשר אלא "עמלק"), (כמו ר"מ ולא רל"ט,

"עמלק". בגימטריא זה הרי

ל  המקור  הוא והיכן קבלה, בספרי רק הוא הכולל" "עם שהמושג זה על קושיא השואלים כך ולאלו
חסר 29בנגלה  ארבעים אותו, מלקין "כמה המלקות: למספר בנוגע בפועל בדין למעשה הלכה מצינו הנה -

שנאמר  ארבעים)114אחת, של סכום המשלים (חשבון לארבעים" סמוך שהוא מנין ארבעים, ,115במספר
שעל  ועד ארבעים, מספר נקרא זה הרי ארבעים, עולה ההשלמה עם שביחד מספר ישנו שכאשר והיינו,

יכנו" "ארבעים הציווי מקיימים לארבעים.114ידו משלים שהוא כיון פעמים, ל"ט רק שמלקים אע"פ ,

כנ"ל]. דתורה, בנגלה בפועל הלכה עם קשור האמור הענין אבל, במדרשים, כיו"ב ענינים עוד [ומצינו

כמ"פ  וכמדובר בכ"מ כמבואר - אעפ"כ כך 116אבל פרוצה, שדה אינו (ודרוש) הגימטריאות ענין -
(ללא  בדיוק ולפעמים כוללים... שני עם ולפעמים הכולל", "עם לפעמים כרצונו: לעשות יכול אחד שכל

אירגאס  יוסף ר' שמבאר כפי בעניני 117הכולל), שלו בשו"ת שרואים כפי דתורה, בנגלה גם פוסק (שהי'
בגלל  זה הרי מדוייקת, גימטריא מחשבים שכאשר קבלה), בעניני שלו ושו"ת ספרים גם וישנם הלכה,
זה  שבענין בגלל זה הרי הכולל", "עם גימטריא מחשבים וכאשר בדיוק, דוקא להיות מוכרח זה שבענין

הכולל". "עם דוקא להיות מוכרח

מכוונת  הגימטריא אם ולכן, "קונץ"... להראות שרוצים בגלל גימטריא שעושים באופן זה אין ובודאי
וכו'. כוללים שני מוסיפים חסר, עדיין ואם הכולל, את מוסיפים לאו, ואם טוב, מה בדיוק,
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וש"נ.108) רצט. ע' היומן רשימת - תו"מ גם ראה
רטז.109) ע' מג"א א'תשלט. ע' תצוה אוה"ת (ראה הכולל עם

תסז). ע' קס; ע' תרכ"ז סה"מ
ע'110) עזר"ת סה"מ סקי"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה

ועוד. .65 ע' ;40 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת קפב.
א.111) ו, אסתר

תתנז).112) (רמז עה"פ יל"ש
בתחלתו).113) ה'ש"ת קיץ (סה"מ ההוא בלילה ד"ה
בֿג.114) כה, תצא
(במשנה).115) סע"א כב, מכות
וש"נ.116) ואילך. 409 ע' חל"ט תו"מ ראה
כֿכא.117) אות א' ויכוח אמונים שומר



כט f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ויקר" וששון "שמחה וכן כפשוטה, "אורה" נעשית תפילין"28"תורה" אלו "יקר התורה 97, כל ש"הוקשה ,
שבתורה  (המצוות לתפילין"98כולה ממך"99) ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "ראו שעי"ז ,100.

במק  לנו", תהי' הזה.ו"כן ובזמן הזה ום

לגאולה" גאולה עתידין 101ו"מיסמך ובניסן נגאלו "בניסן אשר, פסח, לגאולת אחשורוש גאולת -
נפלאות"102להגאל" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי צדקנו.103, משיח ע"י ,

***

.„È.לעשות החלו אשר את היהודים וקבל ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÂË תרצ"ו בשנה 104בפורים כמו ופורים) זכור שבת אסתר, לתענית (בנוגע הקביעות היתה שאז -
כ"ק  סיפר - חמישי ביום חל אסתר ותענית פורים, בערב חל זכור פ' ושבת ראשון, ביום חל שפורים זו,

אדמו"ר  אדמו"ר 105מו"ח כ"ק אביו, עם שהלך קביעות, אותה היתה אז שגם תרע"ט, שנת פורים אודות
דברֿמה  שיזכיר לו ואמר מהתענית, חלוש הי' ואדנ"ע חמישי, ביום התענית לאחרי נ"ע, (מהורש"ב)
מר' ששמע מחותנו, ששמע מה אדנ"ע, של הגדול אחיו שסיפר הסיפור את והזכיר עּפעס"), ָ("דערמאן
תקמ"ז  בשנת שהי' הפורים אודות - הזקן) רבינו של החסידים וגדולי מראשוני (אחד רייזעס פינחס

קביעות. אותה היתה אז שגם שנה), ושמונים מאה לפני (דהיינו
אדמו"ר - מו"ח כ"ק הסביר כן פינחס106ולפני "ר' נקרא שהי' וגם qrfiixהטעם אביו, ע"ש לא ,"

ר' אביו, שהרי אביו, שם על לקראו יותר מתאים הי' שלכאורה אף חותנתו, ע"ש אלא אמו, ע"ש לא
הי  שיק, בנוגע העניך בישראל ואם עיר אז שהיתה שקלאוו, מגאוני בדורו, והלומדים הרבנים מגדולי 'ָ

חותנתו: ע"ש אלא אביו, ע"ש קראוהו לא ואעפ"כ, ולימודה, לתורה

בשנים  - לשקלאוו הזקן רבינו ובבוא בשקלאוו, מפורסמת עשירה היתה פינחס ר' של ָָחותנתו
המגיד  פלא: דבר שמעה - מליאזנא" "המגיד בשם נקרא הי' שאז שלו, ומגידות לנשיאות ָהראשונות
שבו  בביתֿהכנסת "תורה" ואמר אחד, וסוס עגלה עם פשוט, באופן פירסום, ללא לעיר, הגיע ָמליאזנא
שאל  שהוא לשאלות בנוגע ואילו אותו, ששאלו השאלות כל על והשיב שבעיר, הלומדים כל התאספו

השיבו. לא שלשה ועל אחת, על השיבו ב"לומדות", אצלם

- חתני' לשלשת אמרה נוספים), פרטים לדעת (מבלי הזקן רבינו של גדלותו על התפעלות ומרוב
פינחס  ור' רכושה. כל את לו תתן אצלו, ללמוד זה ל"מגיד" שיסע שהחתן - פינחס ר' הי' מהם שא'
חדשים, שלשה הזקן רבינו אצל שלמד מכתבֿעדות לה והביא חדשים, שלשה שם והי' לליאזנא ָנסע
הזקן, לרבינו ונתנו הביאו ומיד מחותנתו, שקיבל הרכוש כל את פינחס ר' ולקח רכושה. כל את לו ונתנה
("תורה  וגדולה תורה לו שיהי' הזקן רבינו ובירכו נשיאנו), רבינו (כלשון כלליים" ענינים עבור "לצדקה

אחד" במקום כידוע.107וגדולה גדול, גביר רייזעס פינחס ר' הי' ואכן ,(

לכך  שנוסף כך, כדי ועד הזקן, לרבינו איבערגעבען") ("מורא'דיק ביותר מסור הי' רייזעס פינחס ר'
לדייקנות  בנוגע ביותר מהטובים נחשב הי' הזקן רבינו מאמרי על לחזור רגילים שהיו ה"חוזרים" שבין
פינחס  ר' שרשם ההנחות על במיוחד סומך הי' שהצמחֿצדק נשיאנו רבינו אז שסיפר וכפי הפרטים, בכל
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לקו"ש 98) שהוקשה. ד"ה הערה קעג ע' חכ"ו אג"ק ראה
ע'ח  חל"ה תו"מ .3 ובהערה 79 ע' ח"ט .29 ובהערה 226 ע' "ה

ועוד. .275
וש"נ.99) א. לה, קידושין

וש"נ.100) א. ו, ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא
ובפרש"י.101) סע"ב ו, מגילה
יא.102) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
טו.103) ז, מיכה

(תו"מ 104) ואילך ס"ו תזריע ש"פ גם ראה - הענין לשלימות
ואילך). 249 ע' חמ"ט

ואילך).105) 127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ו פורים שיחת
177 ע' חי"ט (תו"מ ואילך סט"ז תשי"ז פורים שיחת גם וראה

וש"נ. ואילך).
שיחת 106) גם וראה ואילך). 126 ע' שם (סה"ש ואילך ס"ד

וש"נ. ואילך). 234 ע' חל"ו (תו"מ ואילך סכ"ח תשכ"ג פורים
וש"נ.107) רע"א. נט, גיטין - חז"ל ל'

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

אמירת  בשעת הרצפה על מתגלגל הזקן רבינו הי' לפעמים כאשר הנה הזקן, רבינו ממאמרי רייזעס
שאומר  המאמר תיבות את לקלוט כדי הזקן רבינו אחרי ומתגלגל קופץ ר"פ הי' התפעלות, מרוב המאמר,

הרצפה  על גלגולו בשעת הזקן !108רבינו

בנו  הקדמה בתור בא זה שכל הפורים וכנראה אודות רייזעס פינחס ר' שסיפר הסיפור לאמינות גע
תקמ"ז: בשנת שהי'

עמלק, לך עשה אשר את זכור ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר פורים ) בערב שחל זכור, (פ' השבת ביום
"ברזל" בגימטריא שעמלק - המאמר של הנקודות "ספק"109ובין הוא 110ובגימטריא עמלק של וענינו ,

עבודה. היא העבודה אם ספק להטיל שיכול ועד קרירות, מלשון קרך", "אשר

הפסוק  והביא בפוריא, לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר בפורים "בלילה 111ואח"כ
עולם  של מלכו שנת המלך", שנת נדדה בערך 112ההוא אינו סוף", "אין שלהיותו דאוא"ס, הענין וביאר ,

השינה. ענין הוא ומזה הצמצום, ענין להיות הוצרך העולמות בריאת להיות שיוכל וכדי העולמות,
כולה  השנה כל במשך עמדו שבנ"י עי"ז - עולם של מלכו שנת המלך", שנת נדדה ההוא ו"בלילה

נפש. מסירת של בתנועה

בבואו  הראשון בפורים נשיאנו רבינו שאמר במאמר שנתבארו הענינים אותם הם הרי - [ובכללות
ה'ש"ת  קיץ המאמרים בספר שנדפס כפי השני', בפעם מאמר].113לכאן אותו הוא ואולי ,

הענינים  נתבארו שאז שנה, ושמונים מאה לפני תקמ"ז, בשנת שהי' הפורים אודות הרב, סיפור כאן עד
הנ"ל.

.ÊË בגימטריא ש"עמלק" הנקודה נזכרה רק אלא ד"ברזל", הענין נתבאר לא זה בסיפור והנה,
"ברזל".

בגימטריא - "ברזל" שהרי קבלה), בספרי לרוב שמצינו (כפי הכולל" "עם היא זו שגימטריא ולהעיר,
אחד, למספר  שנחשבת התיבה, כללות ה"כולל", את מצרפים  כאשר אלא "עמלק"), (כמו ר"מ ולא רל"ט,

"עמלק". בגימטריא זה הרי

ל  המקור  הוא והיכן קבלה, בספרי רק הוא הכולל" "עם שהמושג זה על קושיא השואלים כך ולאלו
חסר 29בנגלה  ארבעים אותו, מלקין "כמה המלקות: למספר בנוגע בפועל בדין למעשה הלכה מצינו הנה -

שנאמר  ארבעים)114אחת, של סכום המשלים (חשבון לארבעים" סמוך שהוא מנין ארבעים, ,115במספר
שעל  ועד ארבעים, מספר נקרא זה הרי ארבעים, עולה ההשלמה עם שביחד מספר ישנו שכאשר והיינו,

יכנו" "ארבעים הציווי מקיימים לארבעים.114ידו משלים שהוא כיון פעמים, ל"ט רק שמלקים אע"פ ,

כנ"ל]. דתורה, בנגלה בפועל הלכה עם קשור האמור הענין אבל, במדרשים, כיו"ב ענינים עוד [ומצינו

כמ"פ  וכמדובר בכ"מ כמבואר - אעפ"כ כך 116אבל פרוצה, שדה אינו (ודרוש) הגימטריאות ענין -
(ללא  בדיוק ולפעמים כוללים... שני עם ולפעמים הכולל", "עם לפעמים כרצונו: לעשות יכול אחד שכל

אירגאס  יוסף ר' שמבאר כפי בעניני 117הכולל), שלו בשו"ת שרואים כפי דתורה, בנגלה גם פוסק (שהי'
בגלל  זה הרי מדוייקת, גימטריא מחשבים שכאשר קבלה), בעניני שלו ושו"ת ספרים גם וישנם הלכה,
זה  שבענין בגלל זה הרי הכולל", "עם גימטריא מחשבים וכאשר בדיוק, דוקא להיות מוכרח זה שבענין

הכולל". "עם דוקא להיות מוכרח

מכוונת  הגימטריא אם ולכן, "קונץ"... להראות שרוצים בגלל גימטריא שעושים באופן זה אין ובודאי
וכו'. כוללים שני מוסיפים חסר, עדיין ואם הכולל, את מוסיפים לאו, ואם טוב, מה בדיוק,
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וש"נ.108) רצט. ע' היומן רשימת - תו"מ גם ראה
רטז.109) ע' מג"א א'תשלט. ע' תצוה אוה"ת (ראה הכולל עם

תסז). ע' קס; ע' תרכ"ז סה"מ
ע'110) עזר"ת סה"מ סקי"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה

ועוד. .65 ע' ;40 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת קפב.
א.111) ו, אסתר

תתנז).112) (רמז עה"פ יל"ש
בתחלתו).113) ה'ש"ת קיץ (סה"מ ההוא בלילה ד"ה
בֿג.114) כה, תצא
(במשנה).115) סע"א כב, מכות
וש"נ.116) ואילך. 409 ע' חל"ט תו"מ ראה
כֿכא.117) אות א' ויכוח אמונים שומר
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בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק

ואמר116פעם  "פוריםֿתורה". לומר ב"חדר" נוהגים וכששאלו היו "לקח". בגימטריא ש"יין" מישהו,
שהעצה  השיב, - ושמונה?! שלושים מאה מספרו "לקח" ואילו שבעים, מספרו "יין" הרי היתכן? אותו:
ליטול  שיש והשיב, מ"לקח"? יותר יעלה "יין" ב"פ הרי אותו: ושאלו "יין". הפעם עוד ליקח היא לזה
"יין"? מג"פ יותר ואפילו "יין", מב"פ יותר הרבה יהי' "לקח" ב"פ הרי אותו: ושאלו "לקח". פיסת עוד
או  ישתווה, שהחשבון או מהשתיים: אחד שיהי' עד "לקח", והרבה "יין" הרבה ליקח שצריך והשיב,

ידע" דלא עד בפוריא "לבסומי המצוה קיום לידי לברוך 118שיבוא המן ארור "בין להבחין ידע לא ואם ,
פחות.118מרדכי" או יותר או "לקח", בגימטריא "יין" אם להבחין יוכל שלא עאכו"כ ,

מהי  ובכלל, דוקא, הכולל עם "ברזל" בגימטריא ש"עמלק" הטעם להבין צריך לעניננו, ובנוגע
ל"ברזל"? "עמלק" של השייכות

מובנת  - לעמלק ה"ספק" ענין של השייכות וכן לעמלק, קרך") ("אשר הקרירות ענין של השייכות
של  השייכות מהי מובן: אינו לכאורה אבל חסידות; במאמרי יותר שנתבאר וכפי לעיל, המבואר ע"פ

לעמלק? "ברזל"

קבלה  ר"ת119בספרי ש"ברזל" האמהות,lלפהfחלxלההaאיתא לפני נזכרות שהשפחות והיינו, אה,
גבירתה" תירש כי "שפחה כמ"פ 120בבחינת כמדובר אבל, לקדושה; ולא ללעו"ז, ששייך ענין שזהו ,29

בנגלה  גם ומוסברים מובנים יהיו ל"עמלק") "ברזל" של השייכות גם (כולל הענינים שכל רוצים שבימינו
בפועל. להלכה ועד דתורה,

.ÊÈ:בזה והענין
נאמר  ביהמ"ק לבנין בנוגע 121בנוגע ועד"ז בהבנותו", בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן "ומקבות

בברזל  להשתמש נאסר במשכן המזבח הכתוב 122לבניית ובלשון שזהו 123, - ברזל" עליהם תניף "לא :
דתורה  בנגלה .124דין

עניני  שאר מכל המזבח חלוק שבו אחד פרט ישנו שהרי למזבח, בנוגע מיוחדת הדגשה יש  זה ובענין
משא"כ  לקדושה, אח"כ ולמסרם בחול, לעשותם יכולים הארון, אפילו המשכן, עניני שכל - המשכן

הפסוק  על במכילתא איתא למזבח, צריכה 125בנוגע עשייתו שתחלת "לשמי", לי", תעשה אדמה "מזבח
המשכן  עניני בשאר כ"כ נוגע אינו ברזל) (בגימטריא עמלק של שענינו מובן, ומזה בקדושה. להיות
מיוחדת  אזהרה יש  ולכן "לשמי", צ"ל עשייתו שתחילת למזבח בנוגע דוקא אלא בחול, לעשותם שיכולים

ברזל". עליהם תניף "לא - למזבח בנוגע

נברא  והברזל אדם, של ימיו להאריך נברא "שהמזבח - דתורה בנגלה הוא גם מפורש הדבר וטעם
המאריך" על המקצר שיונף בדין זה אין אדם, של ימיו .126לקצר

במדרש  ממ"ש גם לכם 127ולהעיר מה להן, אמר מרתתים, האילנות התחילו הברזל שנברא "כיון :
העץ, את לכרות הוא הברזל של שענינו והיינו, ניזוק", מכם אחד ואין בי, יכנס אל מכם עץ מרתתין,

שהברז  הענין תוכן גם השדה"שזהו עץ "האדם שהרי אדם, של ימיו מקצר .128ל

בזה: והענין

ימינו" ואורך "חיינו - הימים ואריכות במיוחד 76החיות שקאי השדה" עץ "האדם ובפרט אדם, של -
תענית  במסכת הגמרא (כדברי חכם תלמיד ממצרים,129על בנ"י את הוציאו שבשבילו הענין זה הרי ,(
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ב.118) ז, מגילה
ושעה"פ 119) ל"ת יא. מט, ויחי סה"ל - האריז"ל כתבי

ועוד. ט. ח, עקב כ. ד, ואתחנן
ואילך.120) א'תרצב ע' תצוה אוה"ת וראה כג. ל, משלי

תיז. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
ז.121) ו, מלכיםֿא
כב.122) כ, יתרו

ה.123) כז, תבוא
הט"ו.124) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם
ובפרש"י.125) כא שם, יתרו
כב.126) שם, ופרש"י מכילתא
ספ"ה.127) ב"ר
יט.128) כ, שופטים פ'
א.129) ז,

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

דמתןֿתורה 130כמ"ש  הענין שזהו הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
לעשות").5(שעז"נ  החלו "אשר

זה הרי - ליצלן רחמנא אדם", של ימיו "לקצר הברזל פעולת לעשות שרצה זה הוא וזהו wlnrומי .
"ברזל". בגימטריא ש"עמלק"

הענין מודגש  גופא בגימטריא כי, - במילואה אינה שהגימטריא הטעם גם יובן הימים,xeviwcועפ"ז
בגימטריא.oexqgdע"י

זו  שגימטריא ספק, בגימטריא (עמלק ד"ספק" הענין ואפילו קרך"), ("אשר הקרירות ענין כלומר:
רק זה הרי - במילואה) באzlgzdהיא כשכבר - הוא ה"ברזל" ענין ואילו עמלק; של ,lretaהפיתוי

חז"ל  כדרשת התורה, בלימוד ושקידה מהתמדה הפסוק 131למעט ישראל 132על עם וילחם עמלק "ויבוא
הענין תוכן שזהו תורה", מדברי ידיהם ש"רפו בכך xeviwcברפידים", מרומז זה וענין אדם. של ימיו

xqgy.הכולל ענין ע"י בעזר צורך ויש  "ברזל", של בגימטריא גם

.ÁÈ:לעניננו ובנוגע
הגמרא  דברי (ס"י) לעיל לו 79נזכר אומר ולמחר כך, עשה לו אומר היום הרע, יצר של אומנתו "כך

על  לעבור לאדם לומר מיד מתחיל אינו שהיצה"ר והיינו, זרה", עבודה עבוד לו שאומר עד כך, עשה
תורה  ללמוד רצונך הקרירות: ענין עם שמתחיל - בזה הסדר אלא אליו, ישמע לא בודאי שהרי ה', רצון
מה  אין - צדקה נותן מצוות, מקיים הנך התפעלות; ללא אבל, ("געזונטערהייט"), לבריאות תורה למד -
אבל  ליתן, לך מתאים וכמה ליתן צריך אתה כמה ליתן, יכול הנך כמה היטב תחשוב בהתפעלות; להיות

והגבלה. ממדידה יציאה של באופן לא

צריך  הוא אם ספק אצלו לזרוק מתחיל היצה"ר ספק: בגימטריא עמלק - השני השלב בא כן ולאחרי
ידים. ברפיון חלישות, מתוך זה הרי  הדבר, כשעושה גם ואז, זאת, לעשות צריך אינו או

תורת  ימינו", ואורך "חיינו עם שלו הקישור את מקצר שבפועל - ה"ברזל" לענין עד בא ולאח"ז
ומצוותי'. חיים

שלו  בשו"ע הזקן רבינו שמביא כפי יום, בכל לזכור צריכים זה .133וענין ש"זכירת עמלק , מעשה .
ק"ש).. (בברכת שמע" קריאת אצל לזכרן וטוב יום, בכל מצותה .

שעי"ז (סי"א) לעיל אזי icediyוכאמור שבקרבו, עמלק") זכר את ("תמחה העמלק את ומוחה לוחם
ה"מלחמה "ראש dl'נעשית עם בגלות,בעמלק", אצלם נמצאים שאנו אלו כל ועם עמלק", גוים ית

בתרגום  (כמ"ש דמשיחא" ב"דרא ממש, בקרוב הפסוק 134ויוציאנו מדור 85על בעמלק לה' "מלחמה
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ע"י והנגלה, הנראה ובטוב לבב, וטוב שמחה מתוך דור"),

***

.ËÈ פעם הבעש"ט 135דובר מאמר המשנה 136אודות יצא",137בפירוש לא למפרע המגילה את "הקורא
לתחילתה - מסופה המגילה את שקורא הוא בזה הפשוט הפירוש הלשון 138ובהקדים: אבל, ,

בלשון  להשתמש בוחר שהתנא גופא ומזה בעבר. שאירע לדבר ביחס גם להתפרש יכול "למפרע"
שעיקר  שאע"פ מוכח, אחת), משמעות רק לו שיש בלשון לכתוב יכול שהי' (אף אפי לתרי דמשתמע

. ד"הקורא השני הפירוש הפירוש גם בזה מרומז מ"מ , לתחילתה, מסופה הוא למפרע" .-
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חל"ו 130) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות
ואילך. 7 ע'

קו,131) סנהדרין וראה עה"פ. רסג) (רמז ויל"ש מכילתא
וש"נ. ובפרש"י. סע"א

ח.132) יז, בשלח
ס"ד.133) ס"ס או"ח

תיב"ע.134)
(135.(153 ע' חמ"ו (תו"מ סי"ט דאשתקד פורים שיחת ראה

וש"נ.
וש"נ.136) ס"ק. בהוספות טוב שם כתר ראה
רפ"ב.137) מגילה
שם.138) תפא"י ראה



לי f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק

ואמר116פעם  "פוריםֿתורה". לומר ב"חדר" נוהגים וכששאלו היו "לקח". בגימטריא ש"יין" מישהו,
שהעצה  השיב, - ושמונה?! שלושים מאה מספרו "לקח" ואילו שבעים, מספרו "יין" הרי היתכן? אותו:
ליטול  שיש והשיב, מ"לקח"? יותר יעלה "יין" ב"פ הרי אותו: ושאלו "יין". הפעם עוד ליקח היא לזה
"יין"? מג"פ יותר ואפילו "יין", מב"פ יותר הרבה יהי' "לקח" ב"פ הרי אותו: ושאלו "לקח". פיסת עוד
או  ישתווה, שהחשבון או מהשתיים: אחד שיהי' עד "לקח", והרבה "יין" הרבה ליקח שצריך והשיב,

ידע" דלא עד בפוריא "לבסומי המצוה קיום לידי לברוך 118שיבוא המן ארור "בין להבחין ידע לא ואם ,
פחות.118מרדכי" או יותר או "לקח", בגימטריא "יין" אם להבחין יוכל שלא עאכו"כ ,

מהי  ובכלל, דוקא, הכולל עם "ברזל" בגימטריא ש"עמלק" הטעם להבין צריך לעניננו, ובנוגע
ל"ברזל"? "עמלק" של השייכות

מובנת  - לעמלק ה"ספק" ענין של השייכות וכן לעמלק, קרך") ("אשר הקרירות ענין של השייכות
של  השייכות מהי מובן: אינו לכאורה אבל חסידות; במאמרי יותר שנתבאר וכפי לעיל, המבואר ע"פ

לעמלק? "ברזל"

קבלה  ר"ת119בספרי ש"ברזל" האמהות,lלפהfחלxלההaאיתא לפני נזכרות שהשפחות והיינו, אה,
גבירתה" תירש כי "שפחה כמ"פ 120בבחינת כמדובר אבל, לקדושה; ולא ללעו"ז, ששייך ענין שזהו ,29

בנגלה  גם ומוסברים מובנים יהיו ל"עמלק") "ברזל" של השייכות גם (כולל הענינים שכל רוצים שבימינו
בפועל. להלכה ועד דתורה,

.ÊÈ:בזה והענין
נאמר  ביהמ"ק לבנין בנוגע 121בנוגע ועד"ז בהבנותו", בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן "ומקבות

בברזל  להשתמש נאסר במשכן המזבח הכתוב 122לבניית ובלשון שזהו 123, - ברזל" עליהם תניף "לא :
דתורה  בנגלה .124דין

עניני  שאר מכל המזבח חלוק שבו אחד פרט ישנו שהרי למזבח, בנוגע מיוחדת הדגשה יש  זה ובענין
משא"כ  לקדושה, אח"כ ולמסרם בחול, לעשותם יכולים הארון, אפילו המשכן, עניני שכל - המשכן

הפסוק  על במכילתא איתא למזבח, צריכה 125בנוגע עשייתו שתחלת "לשמי", לי", תעשה אדמה "מזבח
המשכן  עניני בשאר כ"כ נוגע אינו ברזל) (בגימטריא עמלק של שענינו מובן, ומזה בקדושה. להיות
מיוחדת  אזהרה יש  ולכן "לשמי", צ"ל עשייתו שתחילת למזבח בנוגע דוקא אלא בחול, לעשותם שיכולים

ברזל". עליהם תניף "לא - למזבח בנוגע

נברא  והברזל אדם, של ימיו להאריך נברא "שהמזבח - דתורה בנגלה הוא גם מפורש הדבר וטעם
המאריך" על המקצר שיונף בדין זה אין אדם, של ימיו .126לקצר

במדרש  ממ"ש גם לכם 127ולהעיר מה להן, אמר מרתתים, האילנות התחילו הברזל שנברא "כיון :
העץ, את לכרות הוא הברזל של שענינו והיינו, ניזוק", מכם אחד ואין בי, יכנס אל מכם עץ מרתתין,

שהברז  הענין תוכן גם השדה"שזהו עץ "האדם שהרי אדם, של ימיו מקצר .128ל

בזה: והענין

ימינו" ואורך "חיינו - הימים ואריכות במיוחד 76החיות שקאי השדה" עץ "האדם ובפרט אדם, של -
תענית  במסכת הגמרא (כדברי חכם תלמיד ממצרים,129על בנ"י את הוציאו שבשבילו הענין זה הרי ,(
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ב.118) ז, מגילה
ושעה"פ 119) ל"ת יא. מט, ויחי סה"ל - האריז"ל כתבי

ועוד. ט. ח, עקב כ. ד, ואתחנן
ואילך.120) א'תרצב ע' תצוה אוה"ת וראה כג. ל, משלי

תיז. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
ז.121) ו, מלכיםֿא
כב.122) כ, יתרו

ה.123) כז, תבוא
הט"ו.124) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם
ובפרש"י.125) כא שם, יתרו
כב.126) שם, ופרש"י מכילתא
ספ"ה.127) ב"ר
יט.128) כ, שופטים פ'
א.129) ז,

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

דמתןֿתורה 130כמ"ש  הענין שזהו הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
לעשות").5(שעז"נ  החלו "אשר

זה הרי - ליצלן רחמנא אדם", של ימיו "לקצר הברזל פעולת לעשות שרצה זה הוא וזהו wlnrומי .
"ברזל". בגימטריא ש"עמלק"

הענין מודגש  גופא בגימטריא כי, - במילואה אינה שהגימטריא הטעם גם יובן הימים,xeviwcועפ"ז
בגימטריא.oexqgdע"י

זו  שגימטריא ספק, בגימטריא (עמלק ד"ספק" הענין ואפילו קרך"), ("אשר הקרירות ענין כלומר:
רק זה הרי - במילואה) באzlgzdהיא כשכבר - הוא ה"ברזל" ענין ואילו עמלק; של ,lretaהפיתוי

חז"ל  כדרשת התורה, בלימוד ושקידה מהתמדה הפסוק 131למעט ישראל 132על עם וילחם עמלק "ויבוא
הענין תוכן שזהו תורה", מדברי ידיהם ש"רפו בכך xeviwcברפידים", מרומז זה וענין אדם. של ימיו

xqgy.הכולל ענין ע"י בעזר צורך ויש  "ברזל", של בגימטריא גם

.ÁÈ:לעניננו ובנוגע
הגמרא  דברי (ס"י) לעיל לו 79נזכר אומר ולמחר כך, עשה לו אומר היום הרע, יצר של אומנתו "כך

על  לעבור לאדם לומר מיד מתחיל אינו שהיצה"ר והיינו, זרה", עבודה עבוד לו שאומר עד כך, עשה
תורה  ללמוד רצונך הקרירות: ענין עם שמתחיל - בזה הסדר אלא אליו, ישמע לא בודאי שהרי ה', רצון
מה  אין - צדקה נותן מצוות, מקיים הנך התפעלות; ללא אבל, ("געזונטערהייט"), לבריאות תורה למד -
אבל  ליתן, לך מתאים וכמה ליתן צריך אתה כמה ליתן, יכול הנך כמה היטב תחשוב בהתפעלות; להיות

והגבלה. ממדידה יציאה של באופן לא

צריך  הוא אם ספק אצלו לזרוק מתחיל היצה"ר ספק: בגימטריא עמלק - השני השלב בא כן ולאחרי
ידים. ברפיון חלישות, מתוך זה הרי  הדבר, כשעושה גם ואז, זאת, לעשות צריך אינו או

תורת  ימינו", ואורך "חיינו עם שלו הקישור את מקצר שבפועל - ה"ברזל" לענין עד בא ולאח"ז
ומצוותי'. חיים

שלו  בשו"ע הזקן רבינו שמביא כפי יום, בכל לזכור צריכים זה .133וענין ש"זכירת עמלק , מעשה .
ק"ש).. (בברכת שמע" קריאת אצל לזכרן וטוב יום, בכל מצותה .

שעי"ז (סי"א) לעיל אזי icediyוכאמור שבקרבו, עמלק") זכר את ("תמחה העמלק את ומוחה לוחם
ה"מלחמה "ראש dl'נעשית עם בגלות,בעמלק", אצלם נמצאים שאנו אלו כל ועם עמלק", גוים ית

בתרגום  (כמ"ש דמשיחא" ב"דרא ממש, בקרוב הפסוק 134ויוציאנו מדור 85על בעמלק לה' "מלחמה
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ע"י והנגלה, הנראה ובטוב לבב, וטוב שמחה מתוך דור"),

***

.ËÈ פעם הבעש"ט 135דובר מאמר המשנה 136אודות יצא",137בפירוש לא למפרע המגילה את "הקורא
לתחילתה - מסופה המגילה את שקורא הוא בזה הפשוט הפירוש הלשון 138ובהקדים: אבל, ,

בלשון  להשתמש בוחר שהתנא גופא ומזה בעבר. שאירע לדבר ביחס גם להתפרש יכול "למפרע"
שעיקר  שאע"פ מוכח, אחת), משמעות רק לו שיש בלשון לכתוב יכול שהי' (אף אפי לתרי דמשתמע

. ד"הקורא השני הפירוש הפירוש גם בזה מרומז מ"מ , לתחילתה, מסופה הוא למפרע" .-
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חל"ו 130) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות
ואילך. 7 ע'

קו,131) סנהדרין וראה עה"פ. רסג) (רמז ויל"ש מכילתא
וש"נ. ובפרש"י. סע"א

ח.132) יז, בשלח
ס"ד.133) ס"ס או"ח

תיב"ע.134)
(135.(153 ע' חמ"ו (תו"מ סי"ט דאשתקד פורים שיחת ראה

וש"נ.
וש"נ.136) ס"ק. בהוספות טוב שם כתר ראה
רפ"ב.137) מגילה
שם.138) תפא"י ראה



f"kyz'dלב ,mixetd bg zgiy

שאירע מאורע שזהו שחושב באופן - אבל הדינים, פרטי ככל - המגילה את קורא xaraשכאשר
שאירע מה לזכור רק צריכים ועכשיו שבקריאת mrt("למפרע"), הכוונה זו שאין היינו, יצא", "לא אזי ,

המגילה.

תהי' שאז - אחשורוש בימי שנה, אלפי לפני שאירע מאורע לזכור כדי אינו המגילה בקריאת המכוון
באופן  תהי' לא שהשמחה הדבר, ופשוט שנה, אלפי לפני שאירע דבר על ששמחים כפי השמחה גם

ידע" דלא תהי'118ד"עד שלא או ּפארעווע"), ("א ממוצעת שמחה רק תהי' אלא פורים), שמחת ַַ(כמצות
כלל. שמחה

רק  זה הרי - ידע" דלא "עד של באופן שתהי' עד ופנימית, אמיתית שמחה להיות יכולה כיצד
אורה  היתה ש"ליהודים הטוב, לתכלית תחתון הכי מקצה הקצה: אל הקצה מן המצב שנתהפך כשמתבונן

ויקר" וששון .28ושמחה

השרת" למלאכי תורה ניתנה ש"לא מבןֿאדם 139וכיון ולדרוש לצפות אפשר אי הרי אדם, לבני אלא ,
("אּורֿאּור  זקניו זקני עם שאירע מאורע בגלל ידע", דלא ד"עד באופן שמחה ובפרט שמח, שיהי'

שנים. אלפי לפני עלטערֿעלטערן")

ושמחה" משתה "ימי פורים, מצות לקיים יכולים כיצד זאת 140ולכן, "חי" האדם כאשר - דין ע"פ ,
הזה", "בזמן אבל ההם" "בימים שאירע ענין שזהו שמרגיש והיינו, איבער"), דאס לעבט ("ער ָמחדש

זה. ובזמן זה במקום אלו, בימינו

שיהי' יתכן שלא כיון יצא", "לא - "למפרע" שאירע ענין שזהו וחושב המגילה את הקורא ולכן,
שמחה. עם הקשורים הענינים פרטי ככל גדולה בשמחה באמיתיות שמח

.Î:מובן אינו ולכאורה
שאין  ומצב במעמד שנמצאים כך, כאלו, גזירות של ומצב ממעמד  לצאת אותנו הצליח הקב"ה כאשר
עם  הקשורה גדולה, שמחה להיות יכולה כיצד - קשות גזירות אין ובכלל אז, שהיו כפי גזירות ח"ו

רצוי?! בלתי ומצב מעמד הפיכת

שהי' להמן בנוגע (וכן המן את תלו מזמן שכבר ומצב במעמד אמנם שנמצאים אמת שהן מובן, ומזה
של  לענין מקום יש הענינים, רוחניות מצד אעפ"כ, אבל הגזירה, בטלה וכבר שנים), כמה לפני בדורנו

ל  "איבער - ולהרגיש לחזור ועי"ז זאת, ולבטל בזה לעמוד צורך ויש כו', מהגזירה.סכנה ההצלה את - עבן"

.‡Î:בזה והענין
היהודים, צורר הי' והמן גדול, לשר המן את מינה שאחשורוש בגלל באה לא - אז שהיתה הגזירה

הגמרא  כדברי אלא זו, גזירה לגזור כדי ומצבו מעמדו את לנצל רצה "141ולכן :dn iptn שונאיהן נתחייבו
האפשרות  היתה זה בגלל ורק חטא, של ענין אצלם שהי' מפני - כו'" כלי' הדור שבאותו ישראל של

במגילה. המסופרים הפרטים ככל המלך, טבעת של החותם את תקבל המן שגזירת לכך

בדברי  המסופר מסויים באופן בנ"י הנהגת בגלל אלא המן, גדולת בגלל לא באה (שהגזירה זה וענין
הגזירה  ביטול מאופן מוכח :142חז"ל)

ונערותי  אני גם ויום לילה ימים שלשת גו' עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך למרדכי: אמרה אסתר
כן" הגזירה.143אצום את לבטל האפשרות לאסתר ניתנה ועי"ז ,

הטבע  היפך הוא זה ענין :144והרי

בכל  להיות צריכה היתה הגזירה, היפך אצלו ולפעול אחשורוש אל ללכת צריכה היתה שאסתר בשעה
המלך  אל לבוא נקראתי לא "ואני אסתר של דברי' לפי ובפרט לפניו. וחסד חן שתשא כדי וההדר, הפאר
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וש"נ.139) ב. כה, ברכות
יחֿכב.140) ט, אסתר
א.141) יב, מגילה
ע'142) חמ"ו (תו"מ סכ"א דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(156
טז.143) ד, אסתר
גם 144) וראה זו). (משיחה 175 ע' חל"א לקו"ש גם ראה

וש"נ. .(44 ע' חמ"ג (תו"מ סכ"ח תשכ"ה פורים שיחת

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

יום" שלושים שלא 145זה בלבד זו לא הנה הזהב, שרביט והושטת חן נשיאת של ענין יהי' לא שאם כך, ,
להמית" דתו "אחת אדרבה: אלא הגזירה, את .145תבטל

בתכלית, נאה אשה אודות כשמדובר שאפילו ומובן, ימים, שלשה צמה - בפועל? אסתר עשתה ומה
כדי הטבע בדרך שיכולים מה כל לעשות משמעותו, ימים, שלשה של צום בעיני ly`הרי חן לישא

אחשורוש!...

הרי  - הטבע דרך היפך שזהו ואף הצום, בענין תלוי הגזירה שביטול סבורה היתה שאסתר ועכצ"ל,
הטבע. בדרך אינו הגזירה ביטול גם וממילא, הטבע, בדרך היתה לא הגזירה גם

עי"ז  היא שההצלה - מידם" מצילנו ש"הקב"ה אלא לכלותינו" עלינו ש"עומדים ודור דור בכל ועד"ז
המן. גזירת את אז שגרם מהחטא שנזהרים

בסכנה  עוה"פ יעמדו וממילא אז, כמו עון באותו יחטאו עתה שגם אפשרות יש רק שאם מובן, ומזה
להיות  יוכל שלא כדי אותה ולמנוע הגזירה סיבת נגד להלחם שצריך מתבוננים כאשר הנה - אז שהי' כפי
שיהיו  לדרוש יכולים אזי המסובב, בטל ממילא ובדרך הסיבה, את ומבטלים במלחמה ומנצחים המסובב,

גדולה. בשמחה שמחים

.·Î בגמרא שנאמרו הטעמים אחד ישראל 141ובכן, של שונאיהן נתחייבו מה "מפני השאלה על
המגילה  בהתחלת כמסופר רשע", אותו של מסעודתו שנהנו "מפני - הוא כלי'", הדור שבאותו

בשושן" הנמצאים העם "כל את והזמין גדולה, סעודה ערך מסעודתו 146שאחשורוש ונהנו השתתפו ובנ"י ,
המן. גזירת אח"כ באה זה ובגלל רשע, אותו של

שבמדרש 147ובהקדים  הגמרא 148- בלשון אבל, כשרים. שאינם מאכלים אכלו סעודה שבאותה מצינו
כלל נזכר לא `elkהנ"ל dn"ש רק נאמר סעודה; רשע".epdpבאותה אותו של מסעודתו

מפשינן" לא מחלוקת ש"אפושי בנגלה הכלל לומר 149וע"פ משתדלים שאפשר מקום שבכל כך, ,
מאכלים  אכלו אחשורוש שבסעודת במדרש מצינו כאשר הנה - אחת בדעה כולם אלא מחלוקת, שאין
לומר  מוטב הרי - רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו בכך הי' שהחטא בגמרא ומצינו כשרים, שאינם

. ש"נתחייבו הסיבה את מבארת שהגמרא אלא אמת, ושניהם בדבר, מחלוקת "מפני שאין - כלי'" .
רשע": אותו של מסעודתו שנהנו

און  געוואלדיקע ("א חמורה עבירה בודאי זה הרי - וטרפות נבלות כשרים, שאינם מאכלים ַַאכילת
- כ"כ חמור עונש זה עבור מגיע לא אעפ"כ, אבל וכו', בתשובה לשוב וצריכים מורא'דיקע"), ַא

ונשים" טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג היו 150"להשמיד שלא ל"טף", בנוגע ובפרט ,
הענין! לכל שייכים

במגילה  כמפורש יין, שתיית הי' בסעודה עיקרי ענין שהרי - לשתי' בנוגע רב 151ועד"ז מלכות "ויין :
יין . אלא כשר, הי' לא היין גם הרי כשרים, היו לא שהמאכלים המדרש דברי שלפי - כדת" והשתי' .

זרה  עבודה של ענין שזהו יעבור"152נסך, ואל "יהרג חיוב יש זה שעל תירוץ 153רח"ל, אפילו שאין כך , ,
הטף! על אפילו ישראל, עם כל על גזירה נגזרה זה בגלל לא ואעפ"כ, אונס. של

. ש"נתחייבו לכך "מפניהסיבה - היא כלי'" .epdpy פעם שנתבאר וכפי רשע", אותו של מסעודתו
שיהודי154בארוכה  בכך התבטא והעון שהחטא ,dpdp,והיינו רשע, של לסעודה אותו שמזמינים מהעובדה
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יא.145) שם,
ה.146) א, אסתר
שליט"א 147) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - לקמן דהבא התוכן

170 ע' הנ"ל בלקו"ש ונדפס תשכ"ב), פורים שיחת עם (בשילוב
ואילך.

יל"ש 148) בהר. ס"פ (באבער) תנחומא ח. פ"ז, שהש"ר
ה). (א, גוריון אבא ממדרש מח, אלף רמז אסתר

(149.408 ס"ע חי"ח בלקו"ש נסמן

יג.150) ג, אסתר
זֿח.151) א, שם
בתחלתו 152) נסך יין ערך כד) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). רפג (ע'
א.153) עד, סנהדרין
(154226 ע' חל"ג (תו"מ ואילך סנ"ט תשכ"ב פורים שיחת

ע' חמ"ו (תו"מ סכ"ב דאשתקד פורים שיחת גם וראה ואילך).
וש"נ. .(156



לג f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שאירע מאורע שזהו שחושב באופן - אבל הדינים, פרטי ככל - המגילה את קורא xaraשכאשר
שאירע מה לזכור רק צריכים ועכשיו שבקריאת mrt("למפרע"), הכוונה זו שאין היינו, יצא", "לא אזי ,

המגילה.

תהי' שאז - אחשורוש בימי שנה, אלפי לפני שאירע מאורע לזכור כדי אינו המגילה בקריאת המכוון
באופן  תהי' לא שהשמחה הדבר, ופשוט שנה, אלפי לפני שאירע דבר על ששמחים כפי השמחה גם

ידע" דלא תהי'118ד"עד שלא או ּפארעווע"), ("א ממוצעת שמחה רק תהי' אלא פורים), שמחת ַַ(כמצות
כלל. שמחה

רק  זה הרי - ידע" דלא "עד של באופן שתהי' עד ופנימית, אמיתית שמחה להיות יכולה כיצד
אורה  היתה ש"ליהודים הטוב, לתכלית תחתון הכי מקצה הקצה: אל הקצה מן המצב שנתהפך כשמתבונן

ויקר" וששון .28ושמחה

השרת" למלאכי תורה ניתנה ש"לא מבןֿאדם 139וכיון ולדרוש לצפות אפשר אי הרי אדם, לבני אלא ,
("אּורֿאּור  זקניו זקני עם שאירע מאורע בגלל ידע", דלא ד"עד באופן שמחה ובפרט שמח, שיהי'

שנים. אלפי לפני עלטערֿעלטערן")

ושמחה" משתה "ימי פורים, מצות לקיים יכולים כיצד זאת 140ולכן, "חי" האדם כאשר - דין ע"פ ,
הזה", "בזמן אבל ההם" "בימים שאירע ענין שזהו שמרגיש והיינו, איבער"), דאס לעבט ("ער ָמחדש

זה. ובזמן זה במקום אלו, בימינו

שיהי' יתכן שלא כיון יצא", "לא - "למפרע" שאירע ענין שזהו וחושב המגילה את הקורא ולכן,
שמחה. עם הקשורים הענינים פרטי ככל גדולה בשמחה באמיתיות שמח

.Î:מובן אינו ולכאורה
שאין  ומצב במעמד שנמצאים כך, כאלו, גזירות של ומצב ממעמד  לצאת אותנו הצליח הקב"ה כאשר
עם  הקשורה גדולה, שמחה להיות יכולה כיצד - קשות גזירות אין ובכלל אז, שהיו כפי גזירות ח"ו

רצוי?! בלתי ומצב מעמד הפיכת

שהי' להמן בנוגע (וכן המן את תלו מזמן שכבר ומצב במעמד אמנם שנמצאים אמת שהן מובן, ומזה
של  לענין מקום יש הענינים, רוחניות מצד אעפ"כ, אבל הגזירה, בטלה וכבר שנים), כמה לפני בדורנו

ל  "איבער - ולהרגיש לחזור ועי"ז זאת, ולבטל בזה לעמוד צורך ויש כו', מהגזירה.סכנה ההצלה את - עבן"

.‡Î:בזה והענין
היהודים, צורר הי' והמן גדול, לשר המן את מינה שאחשורוש בגלל באה לא - אז שהיתה הגזירה

הגמרא  כדברי אלא זו, גזירה לגזור כדי ומצבו מעמדו את לנצל רצה "141ולכן :dn iptn שונאיהן נתחייבו
האפשרות  היתה זה בגלל ורק חטא, של ענין אצלם שהי' מפני - כו'" כלי' הדור שבאותו ישראל של

במגילה. המסופרים הפרטים ככל המלך, טבעת של החותם את תקבל המן שגזירת לכך

בדברי  המסופר מסויים באופן בנ"י הנהגת בגלל אלא המן, גדולת בגלל לא באה (שהגזירה זה וענין
הגזירה  ביטול מאופן מוכח :142חז"ל)

ונערותי  אני גם ויום לילה ימים שלשת גו' עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך למרדכי: אמרה אסתר
כן" הגזירה.143אצום את לבטל האפשרות לאסתר ניתנה ועי"ז ,

הטבע  היפך הוא זה ענין :144והרי

בכל  להיות צריכה היתה הגזירה, היפך אצלו ולפעול אחשורוש אל ללכת צריכה היתה שאסתר בשעה
המלך  אל לבוא נקראתי לא "ואני אסתר של דברי' לפי ובפרט לפניו. וחסד חן שתשא כדי וההדר, הפאר
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וש"נ.139) ב. כה, ברכות
יחֿכב.140) ט, אסתר
א.141) יב, מגילה
ע'142) חמ"ו (תו"מ סכ"א דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(156
טז.143) ד, אסתר
גם 144) וראה זו). (משיחה 175 ע' חל"א לקו"ש גם ראה

וש"נ. .(44 ע' חמ"ג (תו"מ סכ"ח תשכ"ה פורים שיחת
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יום" שלושים שלא 145זה בלבד זו לא הנה הזהב, שרביט והושטת חן נשיאת של ענין יהי' לא שאם כך, ,
להמית" דתו "אחת אדרבה: אלא הגזירה, את .145תבטל

בתכלית, נאה אשה אודות כשמדובר שאפילו ומובן, ימים, שלשה צמה - בפועל? אסתר עשתה ומה
כדי הטבע בדרך שיכולים מה כל לעשות משמעותו, ימים, שלשה של צום בעיני ly`הרי חן לישא

אחשורוש!...

הרי  - הטבע דרך היפך שזהו ואף הצום, בענין תלוי הגזירה שביטול סבורה היתה שאסתר ועכצ"ל,
הטבע. בדרך אינו הגזירה ביטול גם וממילא, הטבע, בדרך היתה לא הגזירה גם

עי"ז  היא שההצלה - מידם" מצילנו ש"הקב"ה אלא לכלותינו" עלינו ש"עומדים ודור דור בכל ועד"ז
המן. גזירת את אז שגרם מהחטא שנזהרים

בסכנה  עוה"פ יעמדו וממילא אז, כמו עון באותו יחטאו עתה שגם אפשרות יש רק שאם מובן, ומזה
להיות  יוכל שלא כדי אותה ולמנוע הגזירה סיבת נגד להלחם שצריך מתבוננים כאשר הנה - אז שהי' כפי
שיהיו  לדרוש יכולים אזי המסובב, בטל ממילא ובדרך הסיבה, את ומבטלים במלחמה ומנצחים המסובב,

גדולה. בשמחה שמחים

.·Î בגמרא שנאמרו הטעמים אחד ישראל 141ובכן, של שונאיהן נתחייבו מה "מפני השאלה על
המגילה  בהתחלת כמסופר רשע", אותו של מסעודתו שנהנו "מפני - הוא כלי'", הדור שבאותו

בשושן" הנמצאים העם "כל את והזמין גדולה, סעודה ערך מסעודתו 146שאחשורוש ונהנו השתתפו ובנ"י ,
המן. גזירת אח"כ באה זה ובגלל רשע, אותו של

שבמדרש 147ובהקדים  הגמרא 148- בלשון אבל, כשרים. שאינם מאכלים אכלו סעודה שבאותה מצינו
כלל נזכר לא `elkהנ"ל dn"ש רק נאמר סעודה; רשע".epdpבאותה אותו של מסעודתו

מפשינן" לא מחלוקת ש"אפושי בנגלה הכלל לומר 149וע"פ משתדלים שאפשר מקום שבכל כך, ,
מאכלים  אכלו אחשורוש שבסעודת במדרש מצינו כאשר הנה - אחת בדעה כולם אלא מחלוקת, שאין
לומר  מוטב הרי - רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו בכך הי' שהחטא בגמרא ומצינו כשרים, שאינם

. ש"נתחייבו הסיבה את מבארת שהגמרא אלא אמת, ושניהם בדבר, מחלוקת "מפני שאין - כלי'" .
רשע": אותו של מסעודתו שנהנו

און  געוואלדיקע ("א חמורה עבירה בודאי זה הרי - וטרפות נבלות כשרים, שאינם מאכלים ַַאכילת
- כ"כ חמור עונש זה עבור מגיע לא אעפ"כ, אבל וכו', בתשובה לשוב וצריכים מורא'דיקע"), ַא

ונשים" טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג היו 150"להשמיד שלא ל"טף", בנוגע ובפרט ,
הענין! לכל שייכים

במגילה  כמפורש יין, שתיית הי' בסעודה עיקרי ענין שהרי - לשתי' בנוגע רב 151ועד"ז מלכות "ויין :
יין . אלא כשר, הי' לא היין גם הרי כשרים, היו לא שהמאכלים המדרש דברי שלפי - כדת" והשתי' .

זרה  עבודה של ענין שזהו יעבור"152נסך, ואל "יהרג חיוב יש זה שעל תירוץ 153רח"ל, אפילו שאין כך , ,
הטף! על אפילו ישראל, עם כל על גזירה נגזרה זה בגלל לא ואעפ"כ, אונס. של

. ש"נתחייבו לכך "מפניהסיבה - היא כלי'" .epdpy פעם שנתבאר וכפי רשע", אותו של מסעודתו
שיהודי154בארוכה  בכך התבטא והעון שהחטא ,dpdp,והיינו רשע, של לסעודה אותו שמזמינים מהעובדה
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יא.145) שם,
ה.146) א, אסתר
שליט"א 147) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - לקמן דהבא התוכן

170 ע' הנ"ל בלקו"ש ונדפס תשכ"ב), פורים שיחת עם (בשילוב
ואילך.

יל"ש 148) בהר. ס"פ (באבער) תנחומא ח. פ"ז, שהש"ר
ה). (א, גוריון אבא ממדרש מח, אלף רמז אסתר

(149.408 ס"ע חי"ח בלקו"ש נסמן

יג.150) ג, אסתר
זֿח.151) א, שם
בתחלתו 152) נסך יין ערך כד) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). רפג (ע'
א.153) עד, סנהדרין
(154226 ע' חל"ג (תו"מ ואילך סנ"ט תשכ"ב פורים שיחת

ע' חמ"ו (תו"מ סכ"ב דאשתקד פורים שיחת גם וראה ואילך).
וש"נ. .(156
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שזהו בכך זאת לתרץ שיכול - בסעודה משתתף שהוא בלבד זו כי egxkÎlraשלא אותו , שמכריחים ון
הוא אלא וכו', וכו' ברירה לו ואין בסעודה, נבלות dpdpלהשתתף דוקא לאו - רשע אותו של מסעודתו
ואיש" איש "כרצון כשר, מאכל אפילו אלא והחשיבות 141וטרפות, ב'תפיסתֿמקום' הוא החסרון אבל ,

שלכן היהודי, של בדעתו רשע" "אותו בסעודתו!dpdpשל מההשתתפות

העמים" מכל בחרתנו ש"אתה שוכח הוא היא 155כלומר: שהתורה בכך היא יהודי של ושהגדלות ,
ימינו" ואורך אלקיכם"76"חיינו לה' אתם "בנים ולכן הוא156, וממה ;dpdp"רשע" שישנו מהעובדה -

אודותיו  הסיפורים ככל רשעותו, אודות יודע - היהודי - את 157(והוא לבש ביהמ"ק, בנין את שהפסיק -
משלשת  בא' אותו ומושיב לסעודתו, אותו שמזמין כו') המקדש כלי עם והשתמש גדול, הכהן בגדי

ביתן" גנת "בחצר חז"ל 146המדורים: במדרשי של 141(כמסופר החשיבות כל אצלו שנאבדה והיינו, ,(
רשע"! "אותו של מציאותו - אצלו מקום תופס ומה בנ"י; של והחשיבות ומצוות, תורה הקב"ה,

יצחק  אברהם בן והיותו אצלו, מקום תופס אינו הקב"ה עם שלו שהקשר אומר יהודי כאשר ובכן:
תו  ע"פ ההנהגה וגם אצלו, מקום תופס אינו גם אצלו,ויעקב חשובה אינה מ"צ

בן - שהוא בגלל זה אין שבודאי לסעודתו, יהודי מזמין שאחשורוש כך על שמתפלא כך, כדי ועד
לסעודה, ההזמנה סיבת היתה זו אם [שהרי אלקיכם" לה' אתם ש"בנים בגלל או ויעקב, יצחק אברהם

חשוב  דבר זה אין אחשורוש שאצל בידעו, "רשע"], של סעודה זו שאין כיון זה, על נענשים היו לא -אזי

שהוא  רשע", "אותו אחשורוש, של מציאותו - הנאה לו וגורם מקום אצלו תופס מה זאת, ולעומת
הקב"ה  זה עולם של צדיקו הצדיק, ואילו אצלו. במעמד 158חשוב הנה - אצלו מקום תופס אינו להבדיל, ,

כזה meiwומצב zekf el oi`!

הדבר: וטעם

העמים" מכל המעט ש"אתם שבעים 24כיון בין העומדת (אחת) "כבשה בנ"י, את שונאים העמים וכל ,
הטבע.69זאבים" מדרך שלמעלה ענין שזהו בגלל אלא אינו בנ"י של הקיום הרי -

ביהמ"ק, בנין את שהפסיק זה להיותו עליו, שמושל בעה"ב הוא שאחשורוש סבור יהודי כאשר אך
ולקיים  תורה ללמוד מניח ואינו בקודש, בהם שהשתמשו הכלים את ונוטל גדולה, כהונה בגדי ולובש
כיון  מקום, נתינת לך אין - העולם עמידת אופן לפי לו: אומרים אזי - העולם של התוקף וזהו מצוות,
זכות  ליהודי אין טבע ע"פ אלא "גזירה", של ענין זה ואין לכלותינו"!... עלינו עומדים ודור דור ש"בכל

ליצלן. רחמנא קיום,

רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו העובדה שבין לקשר בנוגע ביאור בתוספת צורך שאין מובן ועפ"ז
אשמים  שאינם הטף (גם ונשים" טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג "להשמיד הגזירה עם

מדה" כנגד "מדה של באופן לסעודה), הוזמנו לא שהרי עצמו 159כלל, את משפיל יהודי כאשר כי, -
ואילו  העולם, מנהיג בתור רשע" "אותו את שמעמיד (לפי עליו מושל שהטבע באופן הטבע הנהגת תחת

וכ  טבע, ע"פ העולם הנהגת נשארת אזי רח"ל), המצב בשפל מניח להבדיל, עולם, של מלכו יון את
בו  גוברים והרשעים שהקליפות ומצב במעמד עוה"ז נמצא להשאר 160שעכשיו ישראל עם יכול לא אזי ,

שוה  אינו "למלך אזי עושים", אינם המלך דתי ו"את העמים", בין ומפורד "מפוזר להיותו כי בקיומו,
רשע"12להניחם" אותו של מסעודתו ש"נהנו מזה שכתוצאה כך, המלוכה, בהנהגת מקום לזה שאין ,

החיים. היפך כו'", ישראל של שונאיהן "נתחייבו הדור), באותו ישראל של החטא הי' (שזה

.‚Î"אנן אחשורוש עבדי "אכתי כאשר עתה, גם נוגע זה :22וענין
ועניני  העולם עניני עם ומתעסק בעולם, נמצא כאשר שגם עצמו, על ולפעול להתייגע צריך יהודי

כמ"ש  הטבע, בדרך בעשי' צורך יש לפרנסתו להשתכר כדי תורה, שע"פ בידעו, - ה'53הטבע "וברכך

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

יו"ט.155) תפלת נוסח
א.156) יד, ראה פ'
ואילך.157) א יא, מגילה

ועוד.158) כח. יח, וירא עה"ת בפרש"י הובא ט. פמ"ט, ב"ר
וש"נ.159) ב. יב, מגילה וראה סע"א. צ, סנהדרין
פכ"ד.160) פ"ו. תניא

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

עניני  שאר וכל השנים", "מברך שיהי' להקב"ה להתפלל אמנם צריך הוא תעשה"; אשר בכל אלקיך
"סעודתו  עם עסק לו שאין וידע יזהר - הטבע בדרך בעשי' צורך יש זה עם ביחד אבל צרכיו, בקשת

רשע". אותו של

ובחסד  בחן בטובו כולו העולם את "הזן עולם, של רבונו של מסעודתו - היא שלו האכילה
הממון 161וברחמים" להשתכר כדי הטבע בדרך שעושה מה שיעשה הוא רבש"ע של שהרצון אלא, ,

הוא  התגרין; כדרך להתנהג צריך ממון, להשתכר וכדי ביתו, בני והוצאות הוצאותיו עבור לו הדרוש
גניבה  אבק לא אפילו וגזילה, גניבה משקר, שערים, מהפקעת ולהזהר גבול, מהשגת להזהר אמנם חייב

הספרי  כדברי תורה, ע"פ הוא שכך - הטבע בדרך ומסחר ומתן במשא לעסוק צריך הוא אבל :53וגזילה,
תעשה" אשר בכל ת"ל ובטל, יושב יהא אמנם 162"יכול עושה שהוא לידע צריך מעשה בשעת ואעפ"כ, ;

מלך  "אלקינו - הוא ומי כו'", בטובו כולו העולם את מ"הזן מקבל הוא הסעודה את אבל הטבע, בדרך
הטבע. בדרך הטבעית לעשי' הצלחה יש ואז העולם",

.„Î הגמרא בדברי הביאור גם זרעים",163וזהו סדר זה השייכות "אמונת (בביאור בתוס' ואיתא
בירושלמי  "מפרש ל"זרעים") מובן 164ד"אמונת" אינו דלכאורה - וזורע" העולמים בחי מהי 165שמאמין :

העולמים"! בחי ש"מאמין בגלל היא "זורע" שיהודי לכך שהסיבה - הירושלמי שבדברי ההוספה
יש  ואעפ"כ העולמים בחי אמונה ללא שזורעים אינםֿיהודים מליון מאה מסביבו שרואה העובדה

תחתו" אל השמים "מאותות כי ליהודי, שייכת אינה - צמיחה להתיירא 166אצלם ליהודי שאין וכשם ,
וארץ" שמים "חוקות השמים", הטבע,167מ"אותות בחוקות תקוה לתלות לו אין כמו"כ נגדו, כשהם ,

לטובתו. כשהם

לעשות  צריך אזי המצוות, וקיום התורה לימוד תפלתו, ע"י הקב"ה של ברכתו מקבל שיהודי בשעה
הטבע. בדרך העשי' שזוהי ה"כלי", את

הוא שאינוֿיהודי - לאינוֿיהודי יהודי בין החילוק הואzgzוזהו יהודי ואילו הטבע, dlrnlחוקי
הטבע. בלבושי זאת שילבישו רצה שהקב"ה אלא הטבע, מחוקי

.‰Î:ההפכים שני המלכה אסתר בהנהגת גם מצינו לכך, ובהתאם
כפי  נראית היתה ומסתמא כן", אצום ונערותי אני "גם - ויום לילה ימים שלשת אסתר צמה בתחילה
שהיא  ידעה אלא בלבד, בצום  הסתפקה לא אסתר אבל אחת... בבת מעתֿלעת ג' של צום לאחרי שנראים

אחשורוש. עם לדבר לילך - הטבע  בדרך משהו לעשות גם צריכה

ש"אני  כיון מאומה, תפעל לא כזה שבאופן בידעה הצום, לפני אחשורוש עם לדבר הלכה לא אסתר
עם  לדבר גם הלכה אלא בלבד, בצום הסתפקה לא גיסא, לאידך אבל המלך"; אל לבוא נקראתי לא

תעשה". אשר בכל גו' "וברכך - הטבע בדרך עשי' גם להיות שמוכרחת בגלל אחשורוש,

הקב"ה. של ברכתו לקבלת "כלי" עשיית רק היא הטבע בדרך שההתעסקות - בזה והענין

זו  לא  בודאי הרי כסף, של גדול סכום בו ליתן שיוכל גדול כיס שמכין מאדם - בזה המשל וכידוע
הכסף!... את להשיג הדרך

לרשותו, הכסף את להביא רוצה שלאח"ז אלא הכסף, נמצא שבו במקום הכסף את מרויח האדם כאשר
הוי' נאום הזהב ולי הכסף ש"לי כיון ובנדו"ד, הכסף. את ליתן יוכל שבו גדול לכיס הוא זקוק אזי

שיעביר 168צבאות" - המצוות וקיום התורה לימוד תפלתו, ע"י - הקב"ה על לפעול צריך לראש לכל הנה ,
למטה  הגשמי לעוה"ז זאת ולהוריד להמשיך עליך הקב"ה: לו אומר ולאח"ז גדול, סכום לחשבונו
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דברהמ"ז.161) הא' ברכה נוסח
שועב 162) אבן יהושע ר' בדרשות הובאה - מכילתא וראה

ט. כ, יתרו דרשב"י מכילתא בלולה. מנחה ובס' וישב, פ'
א.163) לא, שבת
לפנינו 164) שבירושלמי - ס"ב) בינה (אמרי חיות במהר"ץ

ליתא.
וש"נ.165) סח. חוברת "רשימות" גם ראה
א.166) כט, סוכה וראה ב. יו"ד, ירמי'
כה.167) לג, שם
ב.168) פב, קידושין וראה ח. ב, חגי



לה f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שזהו בכך זאת לתרץ שיכול - בסעודה משתתף שהוא בלבד זו כי egxkÎlraשלא אותו , שמכריחים ון
הוא אלא וכו', וכו' ברירה לו ואין בסעודה, נבלות dpdpלהשתתף דוקא לאו - רשע אותו של מסעודתו
ואיש" איש "כרצון כשר, מאכל אפילו אלא והחשיבות 141וטרפות, ב'תפיסתֿמקום' הוא החסרון אבל ,

שלכן היהודי, של בדעתו רשע" "אותו בסעודתו!dpdpשל מההשתתפות

העמים" מכל בחרתנו ש"אתה שוכח הוא היא 155כלומר: שהתורה בכך היא יהודי של ושהגדלות ,
ימינו" ואורך אלקיכם"76"חיינו לה' אתם "בנים ולכן הוא156, וממה ;dpdp"רשע" שישנו מהעובדה -

אודותיו  הסיפורים ככל רשעותו, אודות יודע - היהודי - את 157(והוא לבש ביהמ"ק, בנין את שהפסיק -
משלשת  בא' אותו ומושיב לסעודתו, אותו שמזמין כו') המקדש כלי עם והשתמש גדול, הכהן בגדי

ביתן" גנת "בחצר חז"ל 146המדורים: במדרשי של 141(כמסופר החשיבות כל אצלו שנאבדה והיינו, ,(
רשע"! "אותו של מציאותו - אצלו מקום תופס ומה בנ"י; של והחשיבות ומצוות, תורה הקב"ה,

יצחק  אברהם בן והיותו אצלו, מקום תופס אינו הקב"ה עם שלו שהקשר אומר יהודי כאשר ובכן:
תו  ע"פ ההנהגה וגם אצלו, מקום תופס אינו גם אצלו,ויעקב חשובה אינה מ"צ

בן - שהוא בגלל זה אין שבודאי לסעודתו, יהודי מזמין שאחשורוש כך על שמתפלא כך, כדי ועד
לסעודה, ההזמנה סיבת היתה זו אם [שהרי אלקיכם" לה' אתם ש"בנים בגלל או ויעקב, יצחק אברהם

חשוב  דבר זה אין אחשורוש שאצל בידעו, "רשע"], של סעודה זו שאין כיון זה, על נענשים היו לא -אזי

שהוא  רשע", "אותו אחשורוש, של מציאותו - הנאה לו וגורם מקום אצלו תופס מה זאת, ולעומת
הקב"ה  זה עולם של צדיקו הצדיק, ואילו אצלו. במעמד 158חשוב הנה - אצלו מקום תופס אינו להבדיל, ,

כזה meiwומצב zekf el oi`!

הדבר: וטעם

העמים" מכל המעט ש"אתם שבעים 24כיון בין העומדת (אחת) "כבשה בנ"י, את שונאים העמים וכל ,
הטבע.69זאבים" מדרך שלמעלה ענין שזהו בגלל אלא אינו בנ"י של הקיום הרי -

ביהמ"ק, בנין את שהפסיק זה להיותו עליו, שמושל בעה"ב הוא שאחשורוש סבור יהודי כאשר אך
ולקיים  תורה ללמוד מניח ואינו בקודש, בהם שהשתמשו הכלים את ונוטל גדולה, כהונה בגדי ולובש
כיון  מקום, נתינת לך אין - העולם עמידת אופן לפי לו: אומרים אזי - העולם של התוקף וזהו מצוות,
זכות  ליהודי אין טבע ע"פ אלא "גזירה", של ענין זה ואין לכלותינו"!... עלינו עומדים ודור דור ש"בכל

ליצלן. רחמנא קיום,

רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו העובדה שבין לקשר בנוגע ביאור בתוספת צורך שאין מובן ועפ"ז
אשמים  שאינם הטף (גם ונשים" טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג "להשמיד הגזירה עם

מדה" כנגד "מדה של באופן לסעודה), הוזמנו לא שהרי עצמו 159כלל, את משפיל יהודי כאשר כי, -
ואילו  העולם, מנהיג בתור רשע" "אותו את שמעמיד (לפי עליו מושל שהטבע באופן הטבע הנהגת תחת

וכ  טבע, ע"פ העולם הנהגת נשארת אזי רח"ל), המצב בשפל מניח להבדיל, עולם, של מלכו יון את
בו  גוברים והרשעים שהקליפות ומצב במעמד עוה"ז נמצא להשאר 160שעכשיו ישראל עם יכול לא אזי ,

שוה  אינו "למלך אזי עושים", אינם המלך דתי ו"את העמים", בין ומפורד "מפוזר להיותו כי בקיומו,
רשע"12להניחם" אותו של מסעודתו ש"נהנו מזה שכתוצאה כך, המלוכה, בהנהגת מקום לזה שאין ,

החיים. היפך כו'", ישראל של שונאיהן "נתחייבו הדור), באותו ישראל של החטא הי' (שזה

.‚Î"אנן אחשורוש עבדי "אכתי כאשר עתה, גם נוגע זה :22וענין
ועניני  העולם עניני עם ומתעסק בעולם, נמצא כאשר שגם עצמו, על ולפעול להתייגע צריך יהודי

כמ"ש  הטבע, בדרך בעשי' צורך יש לפרנסתו להשתכר כדי תורה, שע"פ בידעו, - ה'53הטבע "וברכך
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יו"ט.155) תפלת נוסח
א.156) יד, ראה פ'
ואילך.157) א יא, מגילה

ועוד.158) כח. יח, וירא עה"ת בפרש"י הובא ט. פמ"ט, ב"ר
וש"נ.159) ב. יב, מגילה וראה סע"א. צ, סנהדרין
פכ"ד.160) פ"ו. תניא
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עניני  שאר וכל השנים", "מברך שיהי' להקב"ה להתפלל אמנם צריך הוא תעשה"; אשר בכל אלקיך
"סעודתו  עם עסק לו שאין וידע יזהר - הטבע בדרך בעשי' צורך יש זה עם ביחד אבל צרכיו, בקשת

רשע". אותו של

ובחסד  בחן בטובו כולו העולם את "הזן עולם, של רבונו של מסעודתו - היא שלו האכילה
הממון 161וברחמים" להשתכר כדי הטבע בדרך שעושה מה שיעשה הוא רבש"ע של שהרצון אלא, ,

הוא  התגרין; כדרך להתנהג צריך ממון, להשתכר וכדי ביתו, בני והוצאות הוצאותיו עבור לו הדרוש
גניבה  אבק לא אפילו וגזילה, גניבה משקר, שערים, מהפקעת ולהזהר גבול, מהשגת להזהר אמנם חייב

הספרי  כדברי תורה, ע"פ הוא שכך - הטבע בדרך ומסחר ומתן במשא לעסוק צריך הוא אבל :53וגזילה,
תעשה" אשר בכל ת"ל ובטל, יושב יהא אמנם 162"יכול עושה שהוא לידע צריך מעשה בשעת ואעפ"כ, ;

מלך  "אלקינו - הוא ומי כו'", בטובו כולו העולם את מ"הזן מקבל הוא הסעודה את אבל הטבע, בדרך
הטבע. בדרך הטבעית לעשי' הצלחה יש ואז העולם",

.„Î הגמרא בדברי הביאור גם זרעים",163וזהו סדר זה השייכות "אמונת (בביאור בתוס' ואיתא
בירושלמי  "מפרש ל"זרעים") מובן 164ד"אמונת" אינו דלכאורה - וזורע" העולמים בחי מהי 165שמאמין :

העולמים"! בחי ש"מאמין בגלל היא "זורע" שיהודי לכך שהסיבה - הירושלמי שבדברי ההוספה
יש  ואעפ"כ העולמים בחי אמונה ללא שזורעים אינםֿיהודים מליון מאה מסביבו שרואה העובדה

תחתו" אל השמים "מאותות כי ליהודי, שייכת אינה - צמיחה להתיירא 166אצלם ליהודי שאין וכשם ,
וארץ" שמים "חוקות השמים", הטבע,167מ"אותות בחוקות תקוה לתלות לו אין כמו"כ נגדו, כשהם ,

לטובתו. כשהם

לעשות  צריך אזי המצוות, וקיום התורה לימוד תפלתו, ע"י הקב"ה של ברכתו מקבל שיהודי בשעה
הטבע. בדרך העשי' שזוהי ה"כלי", את

הוא שאינוֿיהודי - לאינוֿיהודי יהודי בין החילוק הואzgzוזהו יהודי ואילו הטבע, dlrnlחוקי
הטבע. בלבושי זאת שילבישו רצה שהקב"ה אלא הטבע, מחוקי

.‰Î:ההפכים שני המלכה אסתר בהנהגת גם מצינו לכך, ובהתאם
כפי  נראית היתה ומסתמא כן", אצום ונערותי אני "גם - ויום לילה ימים שלשת אסתר צמה בתחילה
שהיא  ידעה אלא בלבד, בצום  הסתפקה לא אסתר אבל אחת... בבת מעתֿלעת ג' של צום לאחרי שנראים

אחשורוש. עם לדבר לילך - הטבע  בדרך משהו לעשות גם צריכה

ש"אני  כיון מאומה, תפעל לא כזה שבאופן בידעה הצום, לפני אחשורוש עם לדבר הלכה לא אסתר
עם  לדבר גם הלכה אלא בלבד, בצום הסתפקה לא גיסא, לאידך אבל המלך"; אל לבוא נקראתי לא

תעשה". אשר בכל גו' "וברכך - הטבע בדרך עשי' גם להיות שמוכרחת בגלל אחשורוש,

הקב"ה. של ברכתו לקבלת "כלי" עשיית רק היא הטבע בדרך שההתעסקות - בזה והענין

זו  לא  בודאי הרי כסף, של גדול סכום בו ליתן שיוכל גדול כיס שמכין מאדם - בזה המשל וכידוע
הכסף!... את להשיג הדרך

לרשותו, הכסף את להביא רוצה שלאח"ז אלא הכסף, נמצא שבו במקום הכסף את מרויח האדם כאשר
הוי' נאום הזהב ולי הכסף ש"לי כיון ובנדו"ד, הכסף. את ליתן יוכל שבו גדול לכיס הוא זקוק אזי

שיעביר 168צבאות" - המצוות וקיום התורה לימוד תפלתו, ע"י - הקב"ה על לפעול צריך לראש לכל הנה ,
למטה  הגשמי לעוה"ז זאת ולהוריד להמשיך עליך הקב"ה: לו אומר ולאח"ז גדול, סכום לחשבונו
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דברהמ"ז.161) הא' ברכה נוסח
שועב 162) אבן יהושע ר' בדרשות הובאה - מכילתא וראה

ט. כ, יתרו דרשב"י מכילתא בלולה. מנחה ובס' וישב, פ'
א.163) לא, שבת
לפנינו 164) שבירושלמי - ס"ב) בינה (אמרי חיות במהר"ץ

ליתא.
וש"נ.165) סח. חוברת "רשימות" גם ראה
א.166) כט, סוכה וראה ב. יו"ד, ירמי'
כה.167) לג, שם
ב.168) פב, קידושין וראה ח. ב, חגי
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את  תכניס שבו גדול כיס - תעשה" אשר "בכל - הטבע בדרך כלי לעשות עליך ולכן טפחים, מעשרה
והזהב; הכסף

רק  אלא מצוות, לקיים ולא תורה ללמוד לא אליו, להתפלל לא הקב"ה: עם "להסתכסך" מקום אין אבל
על  בינתיים הקב"ה לו יתן כן אם אלא בפנים!... להכניס מה לו יהי' לא אז, שהרי - גדול כיס לעשות

אפים" "ארך להיותו - אף"169החשבון "מאריך נדח"170, ממנו ידח "לא שסוכ"ס התקוה יסוד על והוא 171- ,
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי באופן זה שאין האמת, את מהקב"ה.90יתפוס זאת שמקבל אלא ,

.ÂÎ:"הזה "בזמן גם אלא ההם", "בימים רק לא ושייך שנוגע כפי - המגילה דקריאת הענין תוכן וזהו
צריך  תורתנו", מתן "זמן השבועות, בחג זה: לזמן מיוחדת עבודה יש בשנה זמן שבכל - ובהקדמה
בני  את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו "למען - הסוכות ובחג דמתןֿתורה; הענין את מחדש לחיות

גו'" מזרעם"172ישראל יסוף לא ש"זכרם הקב"ה מבטיח שאודותם הפורים, לימי בנוגע ועד"ז .71.

אחשורוש  ש"עבדי שאע"פ ולזכור, לידע - שבה הפנימית והכוונה המגילה קריאת של ענינה ובכן,
בכיפה" "מושל עם עסק לנו ויש מדינה"25אנן", ומאה ועשרים "שבע על שמלך אחשורוש והוא 173כמו ,

הוא  אחשורוש שלא לדעת, עליו לסעודה, בלכתו מעשה, בשעת הנה לסעודה, יהודי ומזמין כבוד מעניק
אלא בנ"י, לעניני הקשור בכל מדינות קכ"ז על המושל הוא אחשורוש ולא עליו, תלוי:eaהמושל הדבר

של  ל"סעודתו זאת מחשיב הוא אם אבל השולחן, אל להסב יכול - רבש"ע של מסעודתו נהנה הוא אם
השולחן. אל להסב לו אסור - רשע" אותו

אשר  ד"בכל הענין להיות צריך שבה במדינה שנמצאים כיון העולם, בעניני להתעסקות בנוגע ועד"ז
גב  מהשגת זהירות כדי תוך הקב"ה, של כרצונו זאת שעושה אלא התגרין, מנהג של באופן ול,תעשה"

מצליח  ואז ומתן, משא בדיני משפט, חושן בשו"ע שנתבארו הענינים פרטי ככל וגזילה, גניבה שקר,
מזה  אלא) רשע", אותו של "מסעודתו (לא להיות צריכה שלו שההנאה - הטבע בדרך עשיותיו בכל
כלי  שיעשה רצה, עולם, של מלכו שהוא שבשמים, שאביו אלא שבשמים, אביו שולחן על סמוך שהוא

טפחים. מעשרה למטה הזהב") ולי הכסף ("לי הקב"ה של והזהב הכסף  יומשך שבו הטבע בדרך

הכלכלה, חכמת ע"פ חשבון שעושה מי לכל ששייך ענין אלא גדולים, לצדיקים רק ששייך ענין זה ואין
לאומים  ש"חסד רואה שפונה מקום שבכל העיקרי, והקושי בהם, פוגש שיהודי הקשיים כל את ומחשב

קיום,174חטאת" לו להיות יכול לא הכלכלה חכמת שע"פ כך, לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור ו"בכל ,
ההתקשרות  את מחזק כאשר ולכן, מידם", מצילנו ש"הקב"ה עי"ז אלא אינו שלו והקיום ליצלן, רחמנא
אנכי  ש"עמו באופן זה הרי בגלות, שנמצא שאע"פ והיינו, זוכרהו", כך ש"מתוך (ס"ט) וכנ"ל הקב"ה, עם

עמהם"62בצרה" שכינה לאדום "גלו מזה.61, ליהנות יכול ואז הקב"ה, של בסעודה נמצא אזי -

.ÊÎ,זמן ובכל מקום בכל ישנה - אז שהיתה לסכנה שהאפשרות מובן, ועפ"ז
יש  אזי - הזה" "החיל גדול, עושר של ומצב מעמד שיהי' ומצליח מברך הקב"ה כאשר ואדרבה:

מקום הזה"xzeiנתינת החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי ולחשוב לחשוב 90להכשל מתחיל וכאשר ,
ידו ועוצם שכחו ורואה רשע", "אותו של ידו ועוצם לכחו זאת ומשוה ידו, ועוצם כחו xzeiאודות lecb

ל"סעודה". אותו מזמין יותר) גדול ידו ועוצם (שכחו רשע" ש"אותו מהעובדה ליהנות יכול אזי -

דדקות: בדקות עכ"פ - זה מענין הזהירות להיות צריכה מישראל, אחד ובכל דור בכל ולכן,

שבת  (במסכת הגמרא מדברי (סי"ח) כנ"ל ל"חמורות", בא ומזה "קלות" עם מתחיל "כך 79היצה"ר (
עבודה  עבוד לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ולמחר כך, עשה לו אומר היום הרע, יצר של אומנתו

הכתוב  ובלשון פתאום 175זרה", שלפתע יתכן שלא והיינו, העגלה", ל"עבותות באים השוא" שמ"חבלי -
דק". מ"חוט ההתחלה שתהי' בהכרח אלא עבים", "חבלים יווצרו
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ו.169) לד, תשא
ספט"ז.170) במדב"ר
ת"ת 171) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז

מג.172) כג, אמור
א.173) א, אסתר
ב.174) יו"ד, ב"ב וראה לד. יד, משלי
א.175) נב, סוכה וראה יח. ה, ישעי'
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"אותו  של הנהגתו את שרואים שלמרות ומצב למעמד נופלים פתאום שלפתע יתכן לא ובנדו"ד:
ענין  ישנו תחילה אלא מסעודתו; נהנים ואעפ"כ כו', כהונה בגדי ולבש ביהמ"ק בנין את שהפסיק רשע",

רשע". אותו של מסעודתו ש"נהנו ומצב למעמד אח"כ לבוא יכולים ומזה השוא", "חבלי של

מנהיגו  הוא שהקב"ה לדעת אלא העולם, את מנהל רשע" ש"אותו לחשוב שלא לזהירות בנוגע ועד"ז
ישנו  תחילה לאט; לאט מתחיל זה ענין אלא כך, לחשוב פתאום לפתע יתחיל לא שבודאי - עולם של
ומצב  למעמד שבא ועד יותר, תחתונה ובמדריגה יותר בגסות נעשה זה הרי כן ולאחרי בדקות, זה חטא

זרה". עבודה עבוד לו ש"אומר

.ÁÎ,הידועים הויכוחים את שמנהלים - הכאוב הענין בא דוֿשיח וכאן בשם להם שקוראים
"גלחים" אינםֿיהודים, עם .176("דייאלאג'ס"), ַָ

שפוסק  כפי זרה, עבודה של איסור בו שיש ענין שזהו לראש לכל להדגיש יש שלכאורה - ובהקדמה
ע"ז  בהל' .177הרמב"ם בעבודתה) ע"ז עובדי (שחברו הספרים באותן לקרות שלא הקב"ה .ש"צונו

בחטא 178שנאמר  שחשודים אלו את לדון צריכים שהיו שכיון הסנהדרין, [מלבד האלילים" אל תפנו אל
אלו  ענינים גם לידע צריכים היו צריך 179ע"ז, רב כל הי' "דייאלאג'ס", נגד איסור עם כשיוצאים וא"כ, ,[ַָ

התורה. מן האסור ענין שזהו לראש לכל לומר

היא  ההנהגה אזי חידוש, להמציא וכשרוצים דוקא, דברֿחידוש אוהבים בארצותֿהברית, כנהוג אבל,
בראש" ש"קופץ - לממוכן בנוגע שמצינו כפי -180:

חכמתכם  ש"היא התורה, ועמקות גדלות אודות לגוים ולספר "דייאלאג'ס", לנהל שהולכים אלו הם ַָמי
גו'" שו"ע!...34ובינתכם ע"פ מתנהגים ואינם משה, מתורת אוחזים שאינם אלו דוקא -

מה  בכלל לו אין - מהתורה אוחז שאינו מי ול"דייאלאג"?! להם מה - מובן בלתי דבר זה ַָוהרי
להניח עליו התורה; אודות לגוי ולספר לבוא לויכוח, dxezללכת t"r bdpzny icedil.הגוי עם לדבר

ממנו!... יותר ברמב"ם מ"ש ה"גלח" יודע שלפעמים - עצמו לויכוח בנוגע מזה: ויתירה

היא  ידיעתם שעיקר כאלו ישנם הרבים, בעוונותינו הנה עתה, עד בויכוחים שהשתתפו אלו בין
לא  (אפילו ערוך" שלחן ב"קיצור שכתוב מה לכלֿהפחות לידע - ליהדות בנוגע ואילו בנצרות,

ממנו! טוב יותר ה"גלח" יודע - עצמו) בשלחןֿערוך

של  דבריו ולידע נוספות שעות ללמוד כדי כימים לילות עשה לא ובודאי בישיבה, למד לא הוא
כיון  פנאי, לו הי' לא אלו ענינים עבור - באחרונים ואחרון בראשונים ראשון "אחרון", או "ראשון"
לילך  הוצרך ואח"כ סקול"), ("ּפאבליק "ממלכתי" בביתֿספר הי' בתחילה אחרים: בענינים עסוק ָשהי'

ואח  סקול"), ("היי שתי ל"תיכון" לו היו גופא וב"אוניברסיטה" ("קאלעדזש"), ל"אוניברסיטה" ַ"כ
להיות  כדי טים") ("פוטֿבאל אמריקאית כדורֿרגל לקבוצת להצטרף הוצרך לראש לכל ָעבודות:
תואר  איזה להשיג כדי ("ארט") אומנות איזו ללמוד הוצרך לכך ונוסף טוב, ("אטלעט") ַַספורטאי
תואר  על "תעודה" לקבל כדי משהו למד לילה, ולא יום לא שאינה בשעה זה, כל לאחרי ורק ("דיגרי"),

באנגלית!... שנקרא כפי "רב" של

שהוא כך, הנ"ל, הרמב"ם דברי אודות כלל יודע שאינו יתכן יראה bbeyוממילא, סוכ"ס אבל, בדבר.
כפשוטו! איסור זה הרי הרמב"ם שע"פ - זאת שיודעים מאלו - מישהו לו

בזה: נוסף ענין ישנו אך

אריענטאלישער  ("אן המזרח מארצות שהי' לרמב"ם ובניגוד מודרני, בעולם אנו שחיים טוען ַַָהוא
סילון  מטוס כבר לנו ויש סענטשורי"), ("טווענטיעט העשרים" ב"מאה וחיים "אשכנזים", אנו הרי איד"),
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וש"נ.176) ואילך. 225 ע' חמ"ג תו"מ גם ראה
ה"ב.177) פ"ב
ד.178) יט, קדושים

רפ"ב.179) סנהדרין הל' רמב"ם
ו.180) פ"ד, אסת"ר ב. יב, מגילה
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את  תכניס שבו גדול כיס - תעשה" אשר "בכל - הטבע בדרך כלי לעשות עליך ולכן טפחים, מעשרה
והזהב; הכסף

רק  אלא מצוות, לקיים ולא תורה ללמוד לא אליו, להתפלל לא הקב"ה: עם "להסתכסך" מקום אין אבל
על  בינתיים הקב"ה לו יתן כן אם אלא בפנים!... להכניס מה לו יהי' לא אז, שהרי - גדול כיס לעשות

אפים" "ארך להיותו - אף"169החשבון "מאריך נדח"170, ממנו ידח "לא שסוכ"ס התקוה יסוד על והוא 171- ,
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי באופן זה שאין האמת, את מהקב"ה.90יתפוס זאת שמקבל אלא ,

.ÂÎ:"הזה "בזמן גם אלא ההם", "בימים רק לא ושייך שנוגע כפי - המגילה דקריאת הענין תוכן וזהו
צריך  תורתנו", מתן "זמן השבועות, בחג זה: לזמן מיוחדת עבודה יש בשנה זמן שבכל - ובהקדמה
בני  את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו "למען - הסוכות ובחג דמתןֿתורה; הענין את מחדש לחיות

גו'" מזרעם"172ישראל יסוף לא ש"זכרם הקב"ה מבטיח שאודותם הפורים, לימי בנוגע ועד"ז .71.

אחשורוש  ש"עבדי שאע"פ ולזכור, לידע - שבה הפנימית והכוונה המגילה קריאת של ענינה ובכן,
בכיפה" "מושל עם עסק לנו ויש מדינה"25אנן", ומאה ועשרים "שבע על שמלך אחשורוש והוא 173כמו ,

הוא  אחשורוש שלא לדעת, עליו לסעודה, בלכתו מעשה, בשעת הנה לסעודה, יהודי ומזמין כבוד מעניק
אלא בנ"י, לעניני הקשור בכל מדינות קכ"ז על המושל הוא אחשורוש ולא עליו, תלוי:eaהמושל הדבר

של  ל"סעודתו זאת מחשיב הוא אם אבל השולחן, אל להסב יכול - רבש"ע של מסעודתו נהנה הוא אם
השולחן. אל להסב לו אסור - רשע" אותו

אשר  ד"בכל הענין להיות צריך שבה במדינה שנמצאים כיון העולם, בעניני להתעסקות בנוגע ועד"ז
גב  מהשגת זהירות כדי תוך הקב"ה, של כרצונו זאת שעושה אלא התגרין, מנהג של באופן ול,תעשה"

מצליח  ואז ומתן, משא בדיני משפט, חושן בשו"ע שנתבארו הענינים פרטי ככל וגזילה, גניבה שקר,
מזה  אלא) רשע", אותו של "מסעודתו (לא להיות צריכה שלו שההנאה - הטבע בדרך עשיותיו בכל
כלי  שיעשה רצה, עולם, של מלכו שהוא שבשמים, שאביו אלא שבשמים, אביו שולחן על סמוך שהוא

טפחים. מעשרה למטה הזהב") ולי הכסף ("לי הקב"ה של והזהב הכסף  יומשך שבו הטבע בדרך

הכלכלה, חכמת ע"פ חשבון שעושה מי לכל ששייך ענין אלא גדולים, לצדיקים רק ששייך ענין זה ואין
לאומים  ש"חסד רואה שפונה מקום שבכל העיקרי, והקושי בהם, פוגש שיהודי הקשיים כל את ומחשב

קיום,174חטאת" לו להיות יכול לא הכלכלה חכמת שע"פ כך, לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור ו"בכל ,
ההתקשרות  את מחזק כאשר ולכן, מידם", מצילנו ש"הקב"ה עי"ז אלא אינו שלו והקיום ליצלן, רחמנא
אנכי  ש"עמו באופן זה הרי בגלות, שנמצא שאע"פ והיינו, זוכרהו", כך ש"מתוך (ס"ט) וכנ"ל הקב"ה, עם

עמהם"62בצרה" שכינה לאדום "גלו מזה.61, ליהנות יכול ואז הקב"ה, של בסעודה נמצא אזי -

.ÊÎ,זמן ובכל מקום בכל ישנה - אז שהיתה לסכנה שהאפשרות מובן, ועפ"ז
יש  אזי - הזה" "החיל גדול, עושר של ומצב מעמד שיהי' ומצליח מברך הקב"ה כאשר ואדרבה:

מקום הזה"xzeiנתינת החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי ולחשוב לחשוב 90להכשל מתחיל וכאשר ,
ידו ועוצם שכחו ורואה רשע", "אותו של ידו ועוצם לכחו זאת ומשוה ידו, ועוצם כחו xzeiאודות lecb

ל"סעודה". אותו מזמין יותר) גדול ידו ועוצם (שכחו רשע" ש"אותו מהעובדה ליהנות יכול אזי -

דדקות: בדקות עכ"פ - זה מענין הזהירות להיות צריכה מישראל, אחד ובכל דור בכל ולכן,

שבת  (במסכת הגמרא מדברי (סי"ח) כנ"ל ל"חמורות", בא ומזה "קלות" עם מתחיל "כך 79היצה"ר (
עבודה  עבוד לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ולמחר כך, עשה לו אומר היום הרע, יצר של אומנתו

הכתוב  ובלשון פתאום 175זרה", שלפתע יתכן שלא והיינו, העגלה", ל"עבותות באים השוא" שמ"חבלי -
דק". מ"חוט ההתחלה שתהי' בהכרח אלא עבים", "חבלים יווצרו
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ו.169) לד, תשא
ספט"ז.170) במדב"ר
ת"ת 171) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז

מג.172) כג, אמור
א.173) א, אסתר
ב.174) יו"ד, ב"ב וראה לד. יד, משלי
א.175) נב, סוכה וראה יח. ה, ישעי'

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"אותו  של הנהגתו את שרואים שלמרות ומצב למעמד נופלים פתאום שלפתע יתכן לא ובנדו"ד:
ענין  ישנו תחילה אלא מסעודתו; נהנים ואעפ"כ כו', כהונה בגדי ולבש ביהמ"ק בנין את שהפסיק רשע",

רשע". אותו של מסעודתו ש"נהנו ומצב למעמד אח"כ לבוא יכולים ומזה השוא", "חבלי של

מנהיגו  הוא שהקב"ה לדעת אלא העולם, את מנהל רשע" ש"אותו לחשוב שלא לזהירות בנוגע ועד"ז
ישנו  תחילה לאט; לאט מתחיל זה ענין אלא כך, לחשוב פתאום לפתע יתחיל לא שבודאי - עולם של
ומצב  למעמד שבא ועד יותר, תחתונה ובמדריגה יותר בגסות נעשה זה הרי כן ולאחרי בדקות, זה חטא

זרה". עבודה עבוד לו ש"אומר

.ÁÎ,הידועים הויכוחים את שמנהלים - הכאוב הענין בא דוֿשיח וכאן בשם להם שקוראים
"גלחים" אינםֿיהודים, עם .176("דייאלאג'ס"), ַָ

שפוסק  כפי זרה, עבודה של איסור בו שיש ענין שזהו לראש לכל להדגיש יש שלכאורה - ובהקדמה
ע"ז  בהל' .177הרמב"ם בעבודתה) ע"ז עובדי (שחברו הספרים באותן לקרות שלא הקב"ה .ש"צונו

בחטא 178שנאמר  שחשודים אלו את לדון צריכים שהיו שכיון הסנהדרין, [מלבד האלילים" אל תפנו אל
אלו  ענינים גם לידע צריכים היו צריך 179ע"ז, רב כל הי' "דייאלאג'ס", נגד איסור עם כשיוצאים וא"כ, ,[ַָ

התורה. מן האסור ענין שזהו לראש לכל לומר

היא  ההנהגה אזי חידוש, להמציא וכשרוצים דוקא, דברֿחידוש אוהבים בארצותֿהברית, כנהוג אבל,
בראש" ש"קופץ - לממוכן בנוגע שמצינו כפי -180:

חכמתכם  ש"היא התורה, ועמקות גדלות אודות לגוים ולספר "דייאלאג'ס", לנהל שהולכים אלו הם ַָמי
גו'" שו"ע!...34ובינתכם ע"פ מתנהגים ואינם משה, מתורת אוחזים שאינם אלו דוקא -

מה  בכלל לו אין - מהתורה אוחז שאינו מי ול"דייאלאג"?! להם מה - מובן בלתי דבר זה ַָוהרי
להניח עליו התורה; אודות לגוי ולספר לבוא לויכוח, dxezללכת t"r bdpzny icedil.הגוי עם לדבר

ממנו!... יותר ברמב"ם מ"ש ה"גלח" יודע שלפעמים - עצמו לויכוח בנוגע מזה: ויתירה

היא  ידיעתם שעיקר כאלו ישנם הרבים, בעוונותינו הנה עתה, עד בויכוחים שהשתתפו אלו בין
לא  (אפילו ערוך" שלחן ב"קיצור שכתוב מה לכלֿהפחות לידע - ליהדות בנוגע ואילו בנצרות,

ממנו! טוב יותר ה"גלח" יודע - עצמו) בשלחןֿערוך

של  דבריו ולידע נוספות שעות ללמוד כדי כימים לילות עשה לא ובודאי בישיבה, למד לא הוא
כיון  פנאי, לו הי' לא אלו ענינים עבור - באחרונים ואחרון בראשונים ראשון "אחרון", או "ראשון"
לילך  הוצרך ואח"כ סקול"), ("ּפאבליק "ממלכתי" בביתֿספר הי' בתחילה אחרים: בענינים עסוק ָשהי'

ואח  סקול"), ("היי שתי ל"תיכון" לו היו גופא וב"אוניברסיטה" ("קאלעדזש"), ל"אוניברסיטה" ַ"כ
להיות  כדי טים") ("פוטֿבאל אמריקאית כדורֿרגל לקבוצת להצטרף הוצרך לראש לכל ָעבודות:
תואר  איזה להשיג כדי ("ארט") אומנות איזו ללמוד הוצרך לכך ונוסף טוב, ("אטלעט") ַַספורטאי
תואר  על "תעודה" לקבל כדי משהו למד לילה, ולא יום לא שאינה בשעה זה, כל לאחרי ורק ("דיגרי"),

באנגלית!... שנקרא כפי "רב" של

שהוא כך, הנ"ל, הרמב"ם דברי אודות כלל יודע שאינו יתכן יראה bbeyוממילא, סוכ"ס אבל, בדבר.
כפשוטו! איסור זה הרי הרמב"ם שע"פ - זאת שיודעים מאלו - מישהו לו

בזה: נוסף ענין ישנו אך

אריענטאלישער  ("אן המזרח מארצות שהי' לרמב"ם ובניגוד מודרני, בעולם אנו שחיים טוען ַַָהוא
סילון  מטוס כבר לנו ויש סענטשורי"), ("טווענטיעט העשרים" ב"מאה וחיים "אשכנזים", אנו הרי איד"),
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וש"נ.176) ואילך. 225 ע' חמ"ג תו"מ גם ראה
ה"ב.177) פ"ב
ד.178) יט, קדושים

רפ"ב.179) סנהדרין הל' רמב"ם
ו.180) פ"ד, אסת"ר ב. יב, מגילה



f"kyz'dלח ,mixetd bg zgiy

להתחשב  אפשר אי וממילא, העולם, את ש"בונים" הטובים" ה"דברים וכל אטום", ו"פצצת ("דזשעט"),
אריענט"). אין וואּו ("כ'ווייס המזרח בארצות כלשהו במקום שחיו יהודים ָעם

אחרת. הסברה איזו למצוא צריך הויכוחים, ענין את לשלול רוצים אם - הוא טוען - וממילא

של  מסעודתו ד"נהנו לענין השייכות על אלא דע"ז, האיסור עצם על לא - הוא עתה המדובר ובכן,
כדלקמן. רשע", אותו

.ËÎהעובדה מעצם היא ההנאה כל - רובם אצל הנה ב"דייאלאג'ס", עתה עד שהשתתפו iebdyאלו ַָ
ישראל, תורת של למהותה בנוגע שאלות אצלו ושואל יהודים, של כ"באֿכח" אותו ומציג אותו מזמין
הרי  ברומא, שיושב זה עם קשר לו יש אם ועאכו"כ "בישוף", הוא אם ובפרט "גלח", הוא שהגוי וכיון
("העד  ראשית" ב"כותרת הדבר יתפרסם כן שלאחרי ובפרט לו", יערוך ומי לו ישוה ומי לו ידמה "מי
ה"גלח"...) של (ברשותו ה"גלח" של כתפו על ידו את מניח שהוא רואים שבה "תמונה" עם ועוד ליין"),

גלח"!... אותו של מסעודתו "נהנה -
כאן: מתרחש מה עצמכם הגעו

מה  יודע והוא העמים", בין ומפורד ו"מפוזר כפשוטו, העמים" מכל המעט ש"אתם בעצמו יודע הוא
פלא  זה וראה יהדות... בעניני ידיעותיו רשיון הם לו ונתן היהודי, עם ביחד להצטלם הסכים הבישוף :

כתפו!... על ידו את להניח

מאות  לפני הבישוף עם אירע מה לראות לאחור ומדפדף לביתו, כשבא כן, שלאחרי למרות - זה וכל
האבא  או הסבא אלא בעצמו, הוא לא אמנם שלו... הסבא את רחמנאֿליצלן שהרג זה שהוא רואה, שנה,

" שזהו יודע  הוא אבל  שלו, האבא או הסבא  את - זה בישוף ryxשל eze`,הרפואה חכמת ע"פ שכן, ,"
אחר. באופן או כזה באופן אם ליעקב, עשו שנאת והן) ליעקב יעקב אהבת (הן בירושה עוברת

קטן"- בגוי תתגרה ד"אל הענין וישנו בגלות, אמנם אין 181נמצאים אבל, גדול, בגוי ועאכו"כ ,
שמרבה  ה"התגרות" היא זו התרפסות (ואדרבה: כלל עמו להתעסק שלא אם, כי כו', להתגרות הכוונה

והפירוד). השנאה את

רשע", אותו של מסעודתו "נהנה שהנך היתכן אבל לבריאות; - הצדקה ענין אודות לדבר רצונך
בישראל, רוחני ומנהיג "ראביי" שהנך חושב שהגוי בכך מתבטאת שלך שהגדלות עליך, אותו ַומשליט
וכשהוא  ("אנטיֿטשעמבער"), הכניסה בחדר להמתין לך מרשה שהוא הכבוד, את ממנו מקבל ַוהנך
("פינגערל") טבעתו את לך יושיט וגם עליך, יסתכל הוא ואם לא, או עליך להסתכל אם יחליט יעבור,
בחדר  - שלך הבא" וה"עולם עדן" ה"גן זהו בחייך"... תראה "עולמך אזי - אותה תנשק בעצמך ואתה

ה"גלח"... של הכניסה

.Ï:העבירה ועיקר הצרה עיקר מתבטאת ובזה
שבהם  העבירות לג' בנוגע לאו אמנם זהו האלילים"; אל תפנו ד"אל הלאו אודות כאן מדובר לא

אחת; עבירה זוהי אבל יעבור, ואל דיהרג החיוב ישנו

תורה  בעניני מושג שום להם אין בויכוחים חלק הנוטלים שאלו הצרה, אודות כאן מדובר לא וכמו"כ
ויהדות, תורה בעניני ידיעה לו תהי' מהיכן וכי - החדשה" ה"ברית נצרות, אודות רק ויודעים ויהדות,
חייו  ימי דברי צויינו שבה שלו, ב"ביוגרפיא" שנדפס ממה הּו"), איז ("הּו הוא מי שיודעים בשעה בה
הקדיש  שעות כמה רואים ושם בדבר...), פרט שום יחסירו שלא השתדל בעצמו שהוא (כיון הפרטים בכל

ענינים; בשאר עסוק הי' בחייו זמן וכמה ישראל, תורת ללימוד חייו ימי כל במשך

שבדבר: החוצפה אודות כאן מדובר לא וכמו"כ

יעשה  לא - חי אדם על ניתוח לערוך ורצונו ה"קאלעדזש", כל את מייצג שהוא ויאמר שיבוא ַרופא,
שלימה, קבוצה של באֿכח בתור מישהו כשבא ואילו והצליח; בכך שהתעסק שנים כו"כ לאחרי אלא זאת
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א.181) קיג, פסחים ראה

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

להתחשב  אפשר אי וממילא, העולם, את ש"בונים" הטובים" ה"דברים וכל אטום", ו"פצצת ("דזשעט"),
אריענט"). אין וואּו ("כ'ווייס המזרח בארצות כלשהו במקום שחיו יהודים ָעם

אחרת. הסברה איזו למצוא צריך הויכוחים, ענין את לשלול רוצים אם - הוא טוען - וממילא

של  מסעודתו ד"נהנו לענין השייכות על אלא דע"ז, האיסור עצם על לא - הוא עתה המדובר ובכן,
כדלקמן. רשע", אותו

.ËÎהעובדה מעצם היא ההנאה כל - רובם אצל הנה ב"דייאלאג'ס", עתה עד שהשתתפו iebdyאלו ַָ
ישראל, תורת של למהותה בנוגע שאלות אצלו ושואל יהודים, של כ"באֿכח" אותו ומציג אותו מזמין
הרי  ברומא, שיושב זה עם קשר לו יש אם ועאכו"כ "בישוף", הוא אם ובפרט "גלח", הוא שהגוי וכיון
("העד  ראשית" ב"כותרת הדבר יתפרסם כן שלאחרי ובפרט לו", יערוך ומי לו ישוה ומי לו ידמה "מי
ה"גלח"...) של (ברשותו ה"גלח" של כתפו על ידו את מניח שהוא רואים שבה "תמונה" עם ועוד ליין"),

גלח"!... אותו של מסעודתו "נהנה -
כאן: מתרחש מה עצמכם הגעו

מה  יודע והוא העמים", בין ומפורד ו"מפוזר כפשוטו, העמים" מכל המעט ש"אתם בעצמו יודע הוא
פלא  זה וראה יהדות... בעניני ידיעותיו רשיון הם לו ונתן היהודי, עם ביחד להצטלם הסכים הבישוף :

כתפו!... על ידו את להניח

מאות  לפני הבישוף עם אירע מה לראות לאחור ומדפדף לביתו, כשבא כן, שלאחרי למרות - זה וכל
האבא  או הסבא אלא בעצמו, הוא לא אמנם שלו... הסבא את רחמנאֿליצלן שהרג זה שהוא רואה, שנה,

" שזהו יודע  הוא אבל  שלו, האבא או הסבא  את - זה בישוף ryxשל eze`,הרפואה חכמת ע"פ שכן, ,"
אחר. באופן או כזה באופן אם ליעקב, עשו שנאת והן) ליעקב יעקב אהבת (הן בירושה עוברת

קטן"- בגוי תתגרה ד"אל הענין וישנו בגלות, אמנם אין 181נמצאים אבל, גדול, בגוי ועאכו"כ ,
שמרבה  ה"התגרות" היא זו התרפסות (ואדרבה: כלל עמו להתעסק שלא אם, כי כו', להתגרות הכוונה

והפירוד). השנאה את

רשע", אותו של מסעודתו "נהנה שהנך היתכן אבל לבריאות; - הצדקה ענין אודות לדבר רצונך
בישראל, רוחני ומנהיג "ראביי" שהנך חושב שהגוי בכך מתבטאת שלך שהגדלות עליך, אותו ַומשליט
וכשהוא  ("אנטיֿטשעמבער"), הכניסה בחדר להמתין לך מרשה שהוא הכבוד, את ממנו מקבל ַוהנך
("פינגערל") טבעתו את לך יושיט וגם עליך, יסתכל הוא ואם לא, או עליך להסתכל אם יחליט יעבור,
בחדר  - שלך הבא" וה"עולם עדן" ה"גן זהו בחייך"... תראה "עולמך אזי - אותה תנשק בעצמך ואתה

ה"גלח"... של הכניסה

.Ï:העבירה ועיקר הצרה עיקר מתבטאת ובזה
שבהם  העבירות לג' בנוגע לאו אמנם זהו האלילים"; אל תפנו ד"אל הלאו אודות כאן מדובר לא

אחת; עבירה זוהי אבל יעבור, ואל דיהרג החיוב ישנו

תורה  בעניני מושג שום להם אין בויכוחים חלק הנוטלים שאלו הצרה, אודות כאן מדובר לא וכמו"כ
ויהדות, תורה בעניני ידיעה לו תהי' מהיכן וכי - החדשה" ה"ברית נצרות, אודות רק ויודעים ויהדות,
חייו  ימי דברי צויינו שבה שלו, ב"ביוגרפיא" שנדפס ממה הּו"), איז ("הּו הוא מי שיודעים בשעה בה
הקדיש  שעות כמה רואים ושם בדבר...), פרט שום יחסירו שלא השתדל בעצמו שהוא (כיון הפרטים בכל

ענינים; בשאר עסוק הי' בחייו זמן וכמה ישראל, תורת ללימוד חייו ימי כל במשך

שבדבר: החוצפה אודות כאן מדובר לא וכמו"כ

יעשה  לא - חי אדם על ניתוח לערוך ורצונו ה"קאלעדזש", כל את מייצג שהוא ויאמר שיבוא ַרופא,
שלימה, קבוצה של באֿכח בתור מישהו כשבא ואילו והצליח; בכך שהתעסק שנים כו"כ לאחרי אלא זאת
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א.181) קיג, פסחים ראה
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עצמו  את להציג  שמעיז כבנדו"ד, זה, ענין ללימוד הקדיש ושעות דקות כמה בעצמו שיודע בשעה בה
מתבטאת  במה העמים" "לעיני יסביר לו, שיש ה"הכנה" ולאחרי ישראל, עם של הרוחניות באֿכח בתור

כמוה. שאין חוצפה זו הרי - ובינתכם" "חכמתכם

שנוטל  החלק יותר יגדל ה"עםֿהארצות", שתגדל שככל בפועל, רואים פלא: דבר זה והרי
- מאומה ללמוד יודע אינו ואם ב"דייאלאג'ס", פחות משתתף - קצת ללמוד שיודע מי ַַָָב"דייאלאג'ס".
ליראתֿשמים: בנוגע ועד"ז המקסימלית! במדה הוא ב"דייאלאג'ס" בהשתתפות שלו ה"רעקארד" ַָָאזי
הארץ! עמי בפני השלחןֿערוך על להגן מרבה - ובקהילתו בחייו השלחןֿערוך את ליישם שממעט ככל

כבר  מתחיל הגויים שמצד כאן רואים הנה - זאת? משיב אינו שהגוי היתכן היא: השאלה מאי, אלא
זורקים  כאשר הנה אפשרויות, הרבה בה שיש מדינה שזוהי כיון אבל, ב"דייאלאג'ס", להשתתף ַָהסירוב
ועאכו"כ  לו, אבוי פרטי, איש בתור זאת עושה הי' אם גם - החלון!... דרך וזוחל חוזר מהדלת, אותו
עצמך, את לשים רשות לך נתן מי מישראל; עשרה של קבוצה או קהילה של באֿכח בתור זאת כשעושה 

פלוני?!... בן פלוני של רגליו כפות תחת למרמס מישראל, ועשרה

שיקראו  ויש "חוצפה", בשם זאת שקוראים שיש גם ומה אדם; בני למדות שייך הנ"ל ענין אמנם,
ויבזו  עליו ירננו אם וגם ("קלייניקייטן"), קטנוניים מדברים מתפעל לא הוא "ברייטקייט"... בשם זאת

זה; מכל מלמעלה עומד הוא אליו, "מגיעים" הדברים שאין כיון מתפעל, אינו - אותו

כל  של בזיון שמהווה רשע", מ"אותו ההנאה של הגישה כללות אודות - הוא כאן המדובר ואילו
רחמנאֿליצלן. השני בקצה הם והאמונה והחוזק שהכח לגוי, שמראים האמונה, ענין

.‡Ï:המזרח מארצות יהודי לאותו אנו זקוקים זה בענין וגם
תשובה  בהלכות פוסק .182הרמב"ם מעשה בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר "אל אלא : .

. לו שיש רעות בדעות לחפש צריך הוא כך מאלו, לשוב אדם שצריך מאותן כשם קשים העוונות ואלו .
מהם". לפרוש הוא קשה באלו, נשקע שאדם שבזמן מעשה, בהן שיש

"דעות": של ענין אודות מדובר - ובנדו"ד

וכדי  המיעוט. הוא ואילו הרוב, שהם כיון הגוים, בעיני לשאתֿחן שעליו לראש לעצמו הכניס הוא
לא  (שהרי פנאי לו אין וממילא לומדים, שהם מה וללמוד אחריהם, לרדוף צריך - בעיניהם לשאתֿחן
כיצד  לדעת כדי ללמוד שצריך מה - ובפשטות ללמוד, שצריך מה ללמוד מיותר...) זמן לאדם נותנים

רוחני"... "מנהיג להיות שרוצה מי אודות מדובר לא ועדיין כיהודי, להתנהג

עליו  וניכר מחייכות שפניו רואים עליו, מסתכלים שכאשר - רשע" מ"אותו הנאתו סיבת גם וזוהי
מאושר! שהוא

ארוך, בבגד שלבוש ה"גלח", זה הרי - רוחני" "מנהיג שהוא עליו שניכר זה הוא מי גיסא: ולאידך
היהודי  מהצד רוחני" וה"מנהיג הבאֿכח על כשמסתכלים ואילו ה"צלם"; תלוי ומלפניו "יארמּולקע", ַעם
לאחוז  צריך ואם כלום. ולא "יארמּולקע", לא פיאות, ולא זקן לא קצר, לבוש אלקים": "צלם רואים לא -ַ
מכר" כ"רב שהוכרז הספר את אוחז הוא ואילו החדשה", ה"ברית את אוחז ה"גלח" הנה - בידו משהו
"בטלן"... שאינו ל"גלח" להראות כדי בביתֿהכנסת, השבת בדרשת דיבר שאודותיו ("בעסטֿסעלער"),

אמת, - להבדיל - אצלנו וגם אמת, אצלכם לראש: לכל באמרו הדיבור, סגנון גם הוא כזה ובאופן
מזה, ההיפך סבור שה"גלח" בידעו וזאת, כאן... אחוזים וכמה כאן אחוזים כמה ולבחון להשוות וצריכים

" אומרת: שהתורה מה `cgובידעו 'd epiwl` 'd l`xyi rny"183 שבשבילי שיתכן אומרים כאשר ואילו ,
ישראל"! "שמע היפך כפשוטה, זרה" "עבודה זה הרי - שני ישנו השני ובשביל אחד, ישנו

.·Ï שקרו ענינים על מעורר זמן שכל (סכ"ו) לעיל כאמור - מרדכי מהנהגת ללמוד יש זה ובענין
הפורים: לימי בנוגע ועד"ז מצה, מצות ע"י הפסח ובחג סוכה, מצות ע"י הסוכות בחג כמו הזמן, באותו
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ה"ג.182) ד.183)פ"ז ו, ואתחנן
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להתחשב  אפשר אי וממילא, העולם, את ש"בונים" הטובים" ה"דברים וכל אטום", ו"פצצת ("דזשעט"),
אריענט"). אין וואּו ("כ'ווייס המזרח בארצות כלשהו במקום שחיו יהודים ָעם

אחרת. הסברה איזו למצוא צריך הויכוחים, ענין את לשלול רוצים אם - הוא טוען - וממילא

של  מסעודתו ד"נהנו לענין השייכות על אלא דע"ז, האיסור עצם על לא - הוא עתה המדובר ובכן,
כדלקמן. רשע", אותו

.ËÎהעובדה מעצם היא ההנאה כל - רובם אצל הנה ב"דייאלאג'ס", עתה עד שהשתתפו iebdyאלו ַָ
ישראל, תורת של למהותה בנוגע שאלות אצלו ושואל יהודים, של כ"באֿכח" אותו ומציג אותו מזמין
הרי  ברומא, שיושב זה עם קשר לו יש אם ועאכו"כ "בישוף", הוא אם ובפרט "גלח", הוא שהגוי וכיון
("העד  ראשית" ב"כותרת הדבר יתפרסם כן שלאחרי ובפרט לו", יערוך ומי לו ישוה ומי לו ידמה "מי
ה"גלח"...) של (ברשותו ה"גלח" של כתפו על ידו את מניח שהוא רואים שבה "תמונה" עם ועוד ליין"),

גלח"!... אותו של מסעודתו "נהנה -
כאן: מתרחש מה עצמכם הגעו

מה  יודע והוא העמים", בין ומפורד ו"מפוזר כפשוטו, העמים" מכל המעט ש"אתם בעצמו יודע הוא
פלא  זה וראה יהדות... בעניני ידיעותיו רשיון הם לו ונתן היהודי, עם ביחד להצטלם הסכים הבישוף :

כתפו!... על ידו את להניח

מאות  לפני הבישוף עם אירע מה לראות לאחור ומדפדף לביתו, כשבא כן, שלאחרי למרות - זה וכל
האבא  או הסבא אלא בעצמו, הוא לא אמנם שלו... הסבא את רחמנאֿליצלן שהרג זה שהוא רואה, שנה,

" שזהו יודע  הוא אבל  שלו, האבא או הסבא  את - זה בישוף ryxשל eze`,הרפואה חכמת ע"פ שכן, ,"
אחר. באופן או כזה באופן אם ליעקב, עשו שנאת והן) ליעקב יעקב אהבת (הן בירושה עוברת

קטן"- בגוי תתגרה ד"אל הענין וישנו בגלות, אמנם אין 181נמצאים אבל, גדול, בגוי ועאכו"כ ,
שמרבה  ה"התגרות" היא זו התרפסות (ואדרבה: כלל עמו להתעסק שלא אם, כי כו', להתגרות הכוונה

והפירוד). השנאה את

רשע", אותו של מסעודתו "נהנה שהנך היתכן אבל לבריאות; - הצדקה ענין אודות לדבר רצונך
בישראל, רוחני ומנהיג "ראביי" שהנך חושב שהגוי בכך מתבטאת שלך שהגדלות עליך, אותו ַומשליט
וכשהוא  ("אנטיֿטשעמבער"), הכניסה בחדר להמתין לך מרשה שהוא הכבוד, את ממנו מקבל ַוהנך
("פינגערל") טבעתו את לך יושיט וגם עליך, יסתכל הוא ואם לא, או עליך להסתכל אם יחליט יעבור,
בחדר  - שלך הבא" וה"עולם עדן" ה"גן זהו בחייך"... תראה "עולמך אזי - אותה תנשק בעצמך ואתה

ה"גלח"... של הכניסה

.Ï:העבירה ועיקר הצרה עיקר מתבטאת ובזה
שבהם  העבירות לג' בנוגע לאו אמנם זהו האלילים"; אל תפנו ד"אל הלאו אודות כאן מדובר לא

אחת; עבירה זוהי אבל יעבור, ואל דיהרג החיוב ישנו

תורה  בעניני מושג שום להם אין בויכוחים חלק הנוטלים שאלו הצרה, אודות כאן מדובר לא וכמו"כ
ויהדות, תורה בעניני ידיעה לו תהי' מהיכן וכי - החדשה" ה"ברית נצרות, אודות רק ויודעים ויהדות,
חייו  ימי דברי צויינו שבה שלו, ב"ביוגרפיא" שנדפס ממה הּו"), איז ("הּו הוא מי שיודעים בשעה בה
הקדיש  שעות כמה רואים ושם בדבר...), פרט שום יחסירו שלא השתדל בעצמו שהוא (כיון הפרטים בכל

ענינים; בשאר עסוק הי' בחייו זמן וכמה ישראל, תורת ללימוד חייו ימי כל במשך

שבדבר: החוצפה אודות כאן מדובר לא וכמו"כ

יעשה  לא - חי אדם על ניתוח לערוך ורצונו ה"קאלעדזש", כל את מייצג שהוא ויאמר שיבוא ַרופא,
שלימה, קבוצה של באֿכח בתור מישהו כשבא ואילו והצליח; בכך שהתעסק שנים כו"כ לאחרי אלא זאת
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עצמו  את להציג  שמעיז כבנדו"ד, זה, ענין ללימוד הקדיש ושעות דקות כמה בעצמו שיודע בשעה בה
מתבטאת  במה העמים" "לעיני יסביר לו, שיש ה"הכנה" ולאחרי ישראל, עם של הרוחניות באֿכח בתור

כמוה. שאין חוצפה זו הרי - ובינתכם" "חכמתכם

שנוטל  החלק יותר יגדל ה"עםֿהארצות", שתגדל שככל בפועל, רואים פלא: דבר זה והרי
- מאומה ללמוד יודע אינו ואם ב"דייאלאג'ס", פחות משתתף - קצת ללמוד שיודע מי ַַָָב"דייאלאג'ס".
ליראתֿשמים: בנוגע ועד"ז המקסימלית! במדה הוא ב"דייאלאג'ס" בהשתתפות שלו ה"רעקארד" ַָָאזי
הארץ! עמי בפני השלחןֿערוך על להגן מרבה - ובקהילתו בחייו השלחןֿערוך את ליישם שממעט ככל

כבר  מתחיל הגויים שמצד כאן רואים הנה - זאת? משיב אינו שהגוי היתכן היא: השאלה מאי, אלא
זורקים  כאשר הנה אפשרויות, הרבה בה שיש מדינה שזוהי כיון אבל, ב"דייאלאג'ס", להשתתף ַָהסירוב
ועאכו"כ  לו, אבוי פרטי, איש בתור זאת עושה הי' אם גם - החלון!... דרך וזוחל חוזר מהדלת, אותו
עצמך, את לשים רשות לך נתן מי מישראל; עשרה של קבוצה או קהילה של באֿכח בתור זאת כשעושה 

פלוני?!... בן פלוני של רגליו כפות תחת למרמס מישראל, ועשרה

שיקראו  ויש "חוצפה", בשם זאת שקוראים שיש גם ומה אדם; בני למדות שייך הנ"ל ענין אמנם,
ויבזו  עליו ירננו אם וגם ("קלייניקייטן"), קטנוניים מדברים מתפעל לא הוא "ברייטקייט"... בשם זאת

זה; מכל מלמעלה עומד הוא אליו, "מגיעים" הדברים שאין כיון מתפעל, אינו - אותו

כל  של בזיון שמהווה רשע", מ"אותו ההנאה של הגישה כללות אודות - הוא כאן המדובר ואילו
רחמנאֿליצלן. השני בקצה הם והאמונה והחוזק שהכח לגוי, שמראים האמונה, ענין

.‡Ï:המזרח מארצות יהודי לאותו אנו זקוקים זה בענין וגם
תשובה  בהלכות פוסק .182הרמב"ם מעשה בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר "אל אלא : .

. לו שיש רעות בדעות לחפש צריך הוא כך מאלו, לשוב אדם שצריך מאותן כשם קשים העוונות ואלו .
מהם". לפרוש הוא קשה באלו, נשקע שאדם שבזמן מעשה, בהן שיש

"דעות": של ענין אודות מדובר - ובנדו"ד

וכדי  המיעוט. הוא ואילו הרוב, שהם כיון הגוים, בעיני לשאתֿחן שעליו לראש לעצמו הכניס הוא
לא  (שהרי פנאי לו אין וממילא לומדים, שהם מה וללמוד אחריהם, לרדוף צריך - בעיניהם לשאתֿחן
כיצד  לדעת כדי ללמוד שצריך מה - ובפשטות ללמוד, שצריך מה ללמוד מיותר...) זמן לאדם נותנים

רוחני"... "מנהיג להיות שרוצה מי אודות מדובר לא ועדיין כיהודי, להתנהג

עליו  וניכר מחייכות שפניו רואים עליו, מסתכלים שכאשר - רשע" מ"אותו הנאתו סיבת גם וזוהי
מאושר! שהוא

ארוך, בבגד שלבוש ה"גלח", זה הרי - רוחני" "מנהיג שהוא עליו שניכר זה הוא מי גיסא: ולאידך
היהודי  מהצד רוחני" וה"מנהיג הבאֿכח על כשמסתכלים ואילו ה"צלם"; תלוי ומלפניו "יארמּולקע", ַעם
לאחוז  צריך ואם כלום. ולא "יארמּולקע", לא פיאות, ולא זקן לא קצר, לבוש אלקים": "צלם רואים לא -ַ
מכר" כ"רב שהוכרז הספר את אוחז הוא ואילו החדשה", ה"ברית את אוחז ה"גלח" הנה - בידו משהו
"בטלן"... שאינו ל"גלח" להראות כדי בביתֿהכנסת, השבת בדרשת דיבר שאודותיו ("בעסטֿסעלער"),

אמת, - להבדיל - אצלנו וגם אמת, אצלכם לראש: לכל באמרו הדיבור, סגנון גם הוא כזה ובאופן
מזה, ההיפך סבור שה"גלח" בידעו וזאת, כאן... אחוזים וכמה כאן אחוזים כמה ולבחון להשוות וצריכים

" אומרת: שהתורה מה `cgובידעו 'd epiwl` 'd l`xyi rny"183 שבשבילי שיתכן אומרים כאשר ואילו ,
ישראל"! "שמע היפך כפשוטה, זרה" "עבודה זה הרי - שני ישנו השני ובשביל אחד, ישנו

.·Ï שקרו ענינים על מעורר זמן שכל (סכ"ו) לעיל כאמור - מרדכי מהנהגת ללמוד יש זה ובענין
הפורים: לימי בנוגע ועד"ז מצה, מצות ע"י הפסח ובחג סוכה, מצות ע"י הסוכות בחג כמו הזמן, באותו
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המלך" בשער "יושב הי' בעיר 184מרדכי ההנהגה אופן וידע מיניסטער"), ("א שר זה מה ידע הוא ;ַ
לסוגרה. צריכים וכיצד הדלת את פותחים כיצד הבירה,

מרדכי. בה השתתף לא - סעודה ערך אחשורוש כאשר ואעפ"כ,

המלך"; בשער "יושב מרדכי הי' כן שלאחרי - בפועל ראו ומה

ההנאה  ע"י הבירה בעיר לשאתֿחן מלוכה, תכסיסי ע"פ שהתנהגו אלו פעלו מה זאת, ולעומת
גרמו - רשע אותו של l`xyiמסעודתו lk lr dxv,

לבוא  שצריכים יודע ואינו המלך" בשער ש"יושב ה"בטלן" - מרדכי לבוא הוצרך כן, ולאחרי
הגזירה! את מהם לבטל כיצד עצות ולחפש - אחשורוש של ַל"באנקעט"

.‚Ï!ליצלן רחמנא תקוה, שאבדה לכאורה נמצא עפ"ז אמנם,
וצומו  בשושן הנמצאים היהודים כל את כנוס "לך למרדכי אמרה שאסתר במגילה מסופר זה על אך

. ימים"עלי שלשת אסתר"143. עליו צותה אשר ככל ויעש מרדכי "ויעבור היהודים 185, שכל מוכח, ומזה ,
אסתר). דברי את מרדכי קיים לא (דאל"כ, ימים שלשה צמו

רצופים?!... ימים שלשה צם הוא מדוע - רשע אותו של מסעודתו שנהנה יהודי מובן: אינו ולכאורה

הוא יהודי: של ה"קונץ" שזהו מוכח, שנה,ומזה ותשע ששים במשך הנהגתו מאופן מתפעל לא
מרדכי!... כדבר ועושה טרייסל") א אים גיט ("עס זעזוע אצלו נעשה שבעים ַובגיל

דרכים: שתי בזה שיש אלא,

זאת ללמוד dywdיכולים jxca"ההם "בימים שהי' כפי - וויי") הארד "די זו: במדינה שאומרים ַ(כפי
המן; גזירת בעת

אותו  של מסעודתו וליהנות ללכת לך למה מראש : זאת ולמנוע המגילה את לקרוא גם יכולים אבל
לצום! תצטרך לא ושוב לשם, לכתחילה תלך אל - הגזירה את שיבטל למרדכי לרוץ ואח"כ רשע,

ושייך  שנוגע ענין שזהו ידיעה מתוך אלא "למפרע", לא - המגילה את לקרוא צריכים כזה ובאופן
כו'. בתעניות צורך ואין גזירה, אין מעיקרא ואז זה, ובמקום זה ביום זו, בשנה זה, בדור

. העמים מכל בחרתנו ש"אתה מלכתחילה יודעים כאשר - זה הלשונות"וכל מכל ורוממתנו כפי 155. ,
הזקן  רבינו שמדגיש וכפי הגלות, בזמן יו"ט בכל אלא) קיים, הי' שביהמ"ק בזמן רק (לא 186שאומרים

בכל  אמת להיותו בעולם", וס"ס ספק "שום בו שאין ענין שזהו ומלכות, בשם ברכה לאמירת בנוגע
צורך  ואין רווחה, של במצב כשנמצאים עאכו"כ - בחרתנו" "אתה אחשורוש בזמן אפילו ואם הפרטים.

בהעלם. בגלוי, לא גם והלואי ח "ו, בגלוי גזירות שאין כיון כו', בתעניות

המסובב: את להביא שעלולה לסיבה מקום נתינת תהי' שלא להבטיח צורך  יש אבל,

וזוהי  - המן טענת שלפי ואע"פ העמים", מכל המעט ש"אתם שאע"פ באופן היא ההנהגה כאשר
להניחם" שוה אין ולמלך עושים אינם המלך דתי ו"את העמים", בין ומפורד ש"מפוזר - והיינו,12האמת ,

שלו, במדינה אותם יניח שאחשורוש שייך לא החברה ומדעי הפוליטי הכלכלי, המצב l`אעפ"כ,שע"פ
mipdp יושב" להיות שנשאר מזה, ויתירה יהודי, על שליטה להמן אין אזי - רשע אותו של מסעודתו

לאיש  יעשה "ככה מרדכי: על ויכריז קרי' ברחובות שיחזר זה יהי' שהמן מזה, ויתירה המלך", בשער
פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי הרשע, (אחשורוש המלך ביקרו"187אשר חפץ (188- למה זה וכל ,

ולתעניתו" לשקו ש"שב יהודי אודות שמדובר .189בגלל

הכניסה" ב"חדר להמתין רשיון לו שיתנו לזכות ובלבד וכסף, טירחא חוסכים שלא אלו גיסא, ולאידך
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יטֿכא.184) ב, אסתר
יז.185) ד, שם
א).186) (ק, פי"א אגה"ת תניא

וש"נ.187) א. סג, שבת
טֿיא.188) ו, שם
א.189) טז, מגילה

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

את  עמהם גוררים עי"ז אבל להם... שמגיע ה"כבוד" את מקבלים - בעברו עליו יביט ואולי פלוני, של
ישראל! עם כבוד

הזה: בעולם גם נוגע זה אלא בלבד, הבא לעולם שנוגע ענין זה שאין לעיל, וכאמור

זאת  לחפש  וצריכים עצמה, בפני "סדרה" זוהי - הבא לעולם (רק) זכה שמרדכי מסופר לא במגילה
המן  בית על נתמנה שמרדכי - הוא מקום בכל שקוראים המגילה סיפור הי'190במדרשים; לפנ"ז, ועוד ,

ביקרו". חפץ המלך אשר לאיש יעשה "ככה שהכריז זה המן

שק" בלבוש המלך שער אל לבוא ש"אין כיון הנה - מרדכי אז התנהג ברירות:191וכיצד שתי לו היו ,
ובכן, הקב"ה; אל ולהתפלל בשק לישב או הגזירה, את לבטל אחשורוש אל ולרוץ השק את להסיר

הקב"ה. אל להתפלל ובלבד המלך", "שער על ויתר מרדכי

מתעסק  הנך אם מפלתך: תהי' שכאן להמן, אוהביו וכל זרש שאמרו כפי - ההצלחה פעלה זו והנהגה
היהודים  מזרע "אם אבל, ליצלן; רחמנא להצליח, יכול הנך - רשע אותו של מסעודתו שנהנו אלו עם

גו'" ולא 192מרדכי יכרע ש"לא באופן בדרכיו, שהולכים מרדכי, של בניוֿתלמידיו עם עסק לך יש אם ,
תפול 193"ישתחוה  "נפול אזי - להקב"ה רק משתחוה הוא אלא שלו, והמלוכה המלך זה שאין כיון ,

בעקשנות 192לפניו" ולנהוג העינים את לעצום שרוצה יהודי יש שלפעמים אלא גוי, גם יודע זה דבר ;
"קונץ"... ולהראות

.„Ï ש"ריוח הדבר בטוח שסוכ"ס לנו, לספר - מזרעם" יסוף לא ש"זכרם הפורים ימי של ענינם וזהו
ליהודים" יעמוד ויקר",194והצלה וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים הדבר בטוח וסוכ"ס ,

כלל  שבדרך (אף המגילה בכל בנ"י שנקראים כפי - "יהודים" להיות צריכים לראש שלכל אלא
הגמרא  כדברי - יעקב) בני ישראל, בני "ישראל", בשם (שהוא 195נקראים זרה בעבודה הכופר "כל :

כולה" התורה בכל אצל 196כ"מודה חשוב להיות רוצה שאתה לפני עוד - לראש לכל יהודי"; נקרא (
חשיבות  לך אין אחריו, רודף שאתה רואה הגוי כאשר ואילו זרה", בעבודה "כופר להיות עליך הגוי,

לכלותינו". עלינו "עומדים אזי הגוי, בעיני חשיבות ליהודי אין וכאשר בעיניו,

הכתוב  סיום לאחרי שאומרים הברכה מתקיימת אזי מהמגילה, ה"מוסרֿהשכל" את לוקחים וכאשר
גם  יהי' כך ההם", "בימים שהי' שכמו לנו", תהי' "כן - ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים

הזה". "בזמן

לאחרי  למפרע, יהי' שלא יתכן איך דלכאורה, - "למפרע" תהי' לא המגילה שקריאת הכוונה וזוהי
ומתגברת  הולכת האחרונים בחדשים ואדרבה, עתה, גם קיימת אז, שהיתה הסיבה כי - שנה אלפי שעברו

ה  אחרי הרדיפה של המגיפה ש"הרודף רח"ל אלא, עגול... לשולחן עמו לישב רשות לו יתן אולי גוי,
ממנו" בורח הכבוד הכבוד, כבוד,197אחר אודות מדובר כאשר אפילו - מדובר xykוזאת כאשר ואילו ,

לו אודות שיתן היהודי, למרדכי לרוץ יצטרך סוכ"ס הנה רשע", אותו של ב"סעודתו מההשתתפות כבוד
להצטרף  עליך אינםֿיהודים?! עם מתעסק אתה מה - היהודים" כל את "כנוס ויחידה: אחת עצה
ולא  יהודים, בין אמותיך בד' הגדלות... ענין גם הענינים, כל את להשיג תוכל ושם יהודים, עם ולהתאחד

אותך! לסבול רוצים שאינם גוים, אחר לרדוף

גו'") ("וצומו להקב"ה להתפלל כדי היא הכינוס וכוונת היהודים", כל את ד"כנוס הענין ישנו וכאשר
ויקר". וששון ושמחה "אורה בפועל ונמשך הגזירות, כל בטלות אזי -

***
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ב.191) ד, שם
יג.192) ו, שם
ב.193) ג, שם

יד.194) ד, שם
רע"א.195) יג, מגילה
א.196) מ, קידושין
ג.197) ויקרא תנחומא ב. יג, עירובין ראה
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המלך" בשער "יושב הי' בעיר 184מרדכי ההנהגה אופן וידע מיניסטער"), ("א שר זה מה ידע הוא ;ַ
לסוגרה. צריכים וכיצד הדלת את פותחים כיצד הבירה,

מרדכי. בה השתתף לא - סעודה ערך אחשורוש כאשר ואעפ"כ,

המלך"; בשער "יושב מרדכי הי' כן שלאחרי - בפועל ראו ומה

ההנאה  ע"י הבירה בעיר לשאתֿחן מלוכה, תכסיסי ע"פ שהתנהגו אלו פעלו מה זאת, ולעומת
גרמו - רשע אותו של l`xyiמסעודתו lk lr dxv,

לבוא  שצריכים יודע ואינו המלך" בשער ש"יושב ה"בטלן" - מרדכי לבוא הוצרך כן, ולאחרי
הגזירה! את מהם לבטל כיצד עצות ולחפש - אחשורוש של ַל"באנקעט"

.‚Ï!ליצלן רחמנא תקוה, שאבדה לכאורה נמצא עפ"ז אמנם,
וצומו  בשושן הנמצאים היהודים כל את כנוס "לך למרדכי אמרה שאסתר במגילה מסופר זה על אך

. ימים"עלי שלשת אסתר"143. עליו צותה אשר ככל ויעש מרדכי "ויעבור היהודים 185, שכל מוכח, ומזה ,
אסתר). דברי את מרדכי קיים לא (דאל"כ, ימים שלשה צמו

רצופים?!... ימים שלשה צם הוא מדוע - רשע אותו של מסעודתו שנהנה יהודי מובן: אינו ולכאורה

הוא יהודי: של ה"קונץ" שזהו מוכח, שנה,ומזה ותשע ששים במשך הנהגתו מאופן מתפעל לא
מרדכי!... כדבר ועושה טרייסל") א אים גיט ("עס זעזוע אצלו נעשה שבעים ַובגיל

דרכים: שתי בזה שיש אלא,

זאת ללמוד dywdיכולים jxca"ההם "בימים שהי' כפי - וויי") הארד "די זו: במדינה שאומרים ַ(כפי
המן; גזירת בעת

אותו  של מסעודתו וליהנות ללכת לך למה מראש : זאת ולמנוע המגילה את לקרוא גם יכולים אבל
לצום! תצטרך לא ושוב לשם, לכתחילה תלך אל - הגזירה את שיבטל למרדכי לרוץ ואח"כ רשע,

ושייך  שנוגע ענין שזהו ידיעה מתוך אלא "למפרע", לא - המגילה את לקרוא צריכים כזה ובאופן
כו'. בתעניות צורך ואין גזירה, אין מעיקרא ואז זה, ובמקום זה ביום זו, בשנה זה, בדור

. העמים מכל בחרתנו ש"אתה מלכתחילה יודעים כאשר - זה הלשונות"וכל מכל ורוממתנו כפי 155. ,
הזקן  רבינו שמדגיש וכפי הגלות, בזמן יו"ט בכל אלא) קיים, הי' שביהמ"ק בזמן רק (לא 186שאומרים

בכל  אמת להיותו בעולם", וס"ס ספק "שום בו שאין ענין שזהו ומלכות, בשם ברכה לאמירת בנוגע
צורך  ואין רווחה, של במצב כשנמצאים עאכו"כ - בחרתנו" "אתה אחשורוש בזמן אפילו ואם הפרטים.

בהעלם. בגלוי, לא גם והלואי ח "ו, בגלוי גזירות שאין כיון כו', בתעניות

המסובב: את להביא שעלולה לסיבה מקום נתינת תהי' שלא להבטיח צורך  יש אבל,

וזוהי  - המן טענת שלפי ואע"פ העמים", מכל המעט ש"אתם שאע"פ באופן היא ההנהגה כאשר
להניחם" שוה אין ולמלך עושים אינם המלך דתי ו"את העמים", בין ומפורד ש"מפוזר - והיינו,12האמת ,

שלו, במדינה אותם יניח שאחשורוש שייך לא החברה ומדעי הפוליטי הכלכלי, המצב l`אעפ"כ,שע"פ
mipdp יושב" להיות שנשאר מזה, ויתירה יהודי, על שליטה להמן אין אזי - רשע אותו של מסעודתו

לאיש  יעשה "ככה מרדכי: על ויכריז קרי' ברחובות שיחזר זה יהי' שהמן מזה, ויתירה המלך", בשער
פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי הרשע, (אחשורוש המלך ביקרו"187אשר חפץ (188- למה זה וכל ,

ולתעניתו" לשקו ש"שב יהודי אודות שמדובר .189בגלל

הכניסה" ב"חדר להמתין רשיון לו שיתנו לזכות ובלבד וכסף, טירחא חוסכים שלא אלו גיסא, ולאידך

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

יטֿכא.184) ב, אסתר
יז.185) ד, שם
א).186) (ק, פי"א אגה"ת תניא

וש"נ.187) א. סג, שבת
טֿיא.188) ו, שם
א.189) טז, מגילה
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את  עמהם גוררים עי"ז אבל להם... שמגיע ה"כבוד" את מקבלים - בעברו עליו יביט ואולי פלוני, של
ישראל! עם כבוד

הזה: בעולם גם נוגע זה אלא בלבד, הבא לעולם שנוגע ענין זה שאין לעיל, וכאמור

זאת  לחפש  וצריכים עצמה, בפני "סדרה" זוהי - הבא לעולם (רק) זכה שמרדכי מסופר לא במגילה
המן  בית על נתמנה שמרדכי - הוא מקום בכל שקוראים המגילה סיפור הי'190במדרשים; לפנ"ז, ועוד ,

ביקרו". חפץ המלך אשר לאיש יעשה "ככה שהכריז זה המן

שק" בלבוש המלך שער אל לבוא ש"אין כיון הנה - מרדכי אז התנהג ברירות:191וכיצד שתי לו היו ,
ובכן, הקב"ה; אל ולהתפלל בשק לישב או הגזירה, את לבטל אחשורוש אל ולרוץ השק את להסיר

הקב"ה. אל להתפלל ובלבד המלך", "שער על ויתר מרדכי

מתעסק  הנך אם מפלתך: תהי' שכאן להמן, אוהביו וכל זרש שאמרו כפי - ההצלחה פעלה זו והנהגה
היהודים  מזרע "אם אבל, ליצלן; רחמנא להצליח, יכול הנך - רשע אותו של מסעודתו שנהנו אלו עם

גו'" ולא 192מרדכי יכרע ש"לא באופן בדרכיו, שהולכים מרדכי, של בניוֿתלמידיו עם עסק לך יש אם ,
תפול 193"ישתחוה  "נפול אזי - להקב"ה רק משתחוה הוא אלא שלו, והמלוכה המלך זה שאין כיון ,

בעקשנות 192לפניו" ולנהוג העינים את לעצום שרוצה יהודי יש שלפעמים אלא גוי, גם יודע זה דבר ;
"קונץ"... ולהראות

.„Ï ש"ריוח הדבר בטוח שסוכ"ס לנו, לספר - מזרעם" יסוף לא ש"זכרם הפורים ימי של ענינם וזהו
ליהודים" יעמוד ויקר",194והצלה וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים הדבר בטוח וסוכ"ס ,

כלל  שבדרך (אף המגילה בכל בנ"י שנקראים כפי - "יהודים" להיות צריכים לראש שלכל אלא
הגמרא  כדברי - יעקב) בני ישראל, בני "ישראל", בשם (שהוא 195נקראים זרה בעבודה הכופר "כל :

כולה" התורה בכל אצל 196כ"מודה חשוב להיות רוצה שאתה לפני עוד - לראש לכל יהודי"; נקרא (
חשיבות  לך אין אחריו, רודף שאתה רואה הגוי כאשר ואילו זרה", בעבודה "כופר להיות עליך הגוי,

לכלותינו". עלינו "עומדים אזי הגוי, בעיני חשיבות ליהודי אין וכאשר בעיניו,

הכתוב  סיום לאחרי שאומרים הברכה מתקיימת אזי מהמגילה, ה"מוסרֿהשכל" את לוקחים וכאשר
גם  יהי' כך ההם", "בימים שהי' שכמו לנו", תהי' "כן - ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים

הזה". "בזמן

לאחרי  למפרע, יהי' שלא יתכן איך דלכאורה, - "למפרע" תהי' לא המגילה שקריאת הכוונה וזוהי
ומתגברת  הולכת האחרונים בחדשים ואדרבה, עתה, גם קיימת אז, שהיתה הסיבה כי - שנה אלפי שעברו

ה  אחרי הרדיפה של המגיפה ש"הרודף רח"ל אלא, עגול... לשולחן עמו לישב רשות לו יתן אולי גוי,
ממנו" בורח הכבוד הכבוד, כבוד,197אחר אודות מדובר כאשר אפילו - מדובר xykוזאת כאשר ואילו ,

לו אודות שיתן היהודי, למרדכי לרוץ יצטרך סוכ"ס הנה רשע", אותו של ב"סעודתו מההשתתפות כבוד
להצטרף  עליך אינםֿיהודים?! עם מתעסק אתה מה - היהודים" כל את "כנוס ויחידה: אחת עצה
ולא  יהודים, בין אמותיך בד' הגדלות... ענין גם הענינים, כל את להשיג תוכל ושם יהודים, עם ולהתאחד

אותך! לסבול רוצים שאינם גוים, אחר לרדוף

גו'") ("וצומו להקב"ה להתפלל כדי היא הכינוס וכוונת היהודים", כל את ד"כנוס הענין ישנו וכאשר
ויקר". וששון ושמחה "אורה בפועל ונמשך הגזירות, כל בטלות אזי -
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ב.190) ח, אסתר
ב.191) ד, שם
יג.192) ו, שם
ב.193) ג, שם

יד.194) ד, שם
רע"א.195) יג, מגילה
א.196) מ, קידושין
ג.197) ויקרא תנחומא ב. יג, עירובין ראה
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.‰Ï שהענינים יצא", לא למפרע המגילה את "הקורא מארז"ל בפירוש (סי"ט) לעיל האמור ע"פ
בהנוגע  גם) אלא "דרשה", בתור רק (לא מהם ללמוד ויכולים עתה, גם אקטואליים הם במגילה המסופרים

להבין: צריך - בפועל במעשה יוםֿיומית להנהגה
הדורות  במשך אותם לחגוג שנקבעו עד הפורים דימי הענינים כל סיפור לאחרי - המגילה בסיום

נאמר  שבו מיוחד פרק ישנו - לאח"ז "וכל 198הבאים הים", ואיי הארץ על מס אחשורוש המלך "וישם :
למלכי  הימים דברי ספר על כתובים הם הלא המלך גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת וגבורתו תקפו מעשה

ופרס". מדי

מובן  אינו מס 199ולכאורה שם בשעתו שאחשורוש עתה הנפק"מ מהי - למגילה זה ענין שייך מה :
ופרס?! מדי למלכי הימים דברי ספר על כתובה מרדכי גדולת ושפרשת הים, ואיי הארץ על

כו' ה"ּפאראד" כל עם אחשורוש של סעודתו גודל אודות המגילה בהתחלת להמסופר בנוגע ַַבשלמא
שלילת מזה ללמוד כדי לדעת נוגע זה הרי שהנתינתֿמקום - רשע", אותו של מסעודתו ד"נהנו הענין

המלכים  מלכי מלך של לסעודתו זאת מחשיב הוא אם רק היא כזו בסעודה יהודי של להשתתפותו
אם  לא אבל להתנהג; צריך שיהודי  כפי שמתנהג בגלל לסעודה, ומזמינו אותו מכבד והקב"ה הקב"ה,
הענינים  כל את ועשה ביהמ"ק, בנין את שהפסיק רשע" "אותו שהוא יודע שלבו זה של סעודה זוהי

חז"ל  בדברי אודותיו .157שמסופרים

שנוגע  מה כל וכן לעיל; כאמור הגזירה, את ביטלו כיצד הפרטים כל את לדעת שנוגע מובן ועד"ז
מתוך  יעברו לא האלה הפורים ש"ימי וכן לאביונים, ומתנות מנות משלוח - הפורים בימי בפועל להנהגה

מזרעם" יסוף לא וזכרם שבאיזה 71היהודים בנים, ובני בנים ל"זרעם", בנוגע גם מבטיח שהקב"ה והיינו, ,
כדי  ביטולה, ואופן סיבתה גזירה, שהיתה תמיד יזכרו הפרטים, בכל בהרחבה אפילו שיהיו, ומצב מעמד

הפעם. עוד ויכשלו יחזרו שלא

"וישם  שלאח"ז, ההוספה ואילו מהמגילה; להפיק שיכולים המוסרֿהשכל לכאורה מסתיים בזה אבל,
לכאורה  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר על כתובים הם הלא וגו' הארץ על מס אחשורוש המלך
 ֿ שבארצות בברוקלין תשכ"ז, בפורים המגילה את כשקוראים עתה, מאומה ממנה להפיק יכולים לא

הברית.

בין  (שנמנית המגילה קריאת במצות גם נכללים והם במגילה, נכללו אלו פסוקים שגם כיון ואעפ"כ,
סופרים  שמדברי אחרונה 200המצוות ברכה בתור המגילה, קריאת שלאחרי הברכה באה לאח"ז ורק ,(

. ריבנו את "הרב לזה), נוגע שאינו בענין הפסק חלים (ללא זה על שגם מובן, הרי המושיע", האֿל .
יצא" לא למפרע המגילה את "הקורא הדין גם כולל המגילה, דיני פסוקים 137כל לקרוא שאסור וכשם ,

ע" זה שבדין להרמז בנוגע גם הוא כן כפשוטו, "למפרע" הבעש"ט אלו פירוש שאירע 136פ ענין זה שאין ,
אלו. פסוקים על גם שקאי מאומה, ממנו ללמוד ואין בעבר

זה. לזמננו עד שנוגע אלו, מפסוקים ללמוד שיש המוסרֿהשכל את לבאר  ויש

.ÂÏ:ובהקדמה
"שמע  אומר הוא שגם בישראל, תינוק של ההבנה מדרגת החל - דרגות כמה ישנם ה' אחדות בענין
ויפה, חזק גדול גוף בעלת כמציאות אחד" "ה' לעצמו מתאר הוא אבל אחד", ש"ה' ומאמין ישראל"
מציאותו  תיאור - מבוגר אדם אצל ואילו הבורא; מציאות את לעצמו מתאר קטן שילד כפי הפרטים ככל
אין  שהרי עבודהֿזרה, של הו"ע ביותר, כח ובעלי חזקים שיהיו ככל ורגלים, ידים בעל כגוף הקב"ה של

הגוף  דמות ולא גוף מאמין".201לו ב"אני שנקבעו העיקרים מי"ג אחד שזהו ,
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אֿב.198) יו"ד, אסתר
ח"ל 199) (תו"מ ואילך סכ"ז תשכ"א פורים שיחת גם ראה

ואילך). 254 ע'

מגילה.200) הל' ריש רמב"ם
פרק 201) סנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש וראה "יגדל". פיוט

השלישי. ביסוד חלק

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

והרי  להאמין, שיכול כפי נפשו כחות בכל מאמין - מאמין" "אני לאמירת עדיין שייך שאינו קטן ילד
זקנו  או ואמו לאביו זאת משוה אא"כ כו', ויופי ויכולת כח מציאות, של בענין אחרת השגה לו אין

. מאמין "אני אומר: אזי גדל, כאשר אבל .וכיו"ב; שהבורא וממשיך . הגוף", דמות לו ו"אין גוף", אינו .
חיל" אל "מחיל מלבדו"202לילך עוד ש"אין - בטהרתה אחד ה' לאמונת שמגיע עד האמונה, ,203בענין

זה. ברגע הקב"ה ע"י ומתנהל וחי נברא לא שח"ו אחד פרט אפילו שאין בזה, שהפירוש

בנוגע  גם מובן מזה הרי כו', ולפררה לחלקה אפשר שאי אחדות הפשוטה, אחדות הוא שהקב"ה וכיון
מההתחלקות  החל וכו', מדינות כמה חלקים, לכמה שנחלקת כך על הבט שמבלי הבריאה, למציאות

ה'" מעשיך רבו ש"מה ובאופן ומדבר, חי צומח ה'"204לדומם מעשיך גדלו מספר 205ו"מה בלי שיש ,
"ה' הפשוטה, מאחדות נבראו שכולם כיון הרי לחבירו, דומה מהם אחד שאין הנבראים ופרטי נבראים

אחת. ומציאות אחד לגוף הנבראים פרטי  ריבוי כל מתאחדים לכן אחד",

ההפכיים, שאר וכל ולבן, שחור או ומים, אש כמו הפכיים, פרטים רואים בשר שלעיני ואע"פ
הם  שגם מובן, הרי אחדות, הוא אותם שברא שהכח כיון הנה - ביחד שיהיו מקום אין שלכאורה

מציאותם. עיקר היא זו ואחדות אותם, שמאחדת אחדות בהם שיש והיינו, אחד, בכח מאוחדים

נברא  ובין שבינו השוה" ב"צד אלא מחבירו, חלוק הוא שבהם בענינים אינה המציאות עיקר כלומר:
שמים  הוי' "בדבר - הנבראים לכל המשותפת הנקודה את שמוצאים ועד הפשוטה, לאחדות הקרוב נוסף,

צבאם" כל פיו וברוח אחד.206נעשו מבורא נבראו שכולם ,

חז"ל  ריבוי207ובלשון שכל והיינו, העולם", נברא מאמרות "בעשרה "עשרה : ע"י נבראו הנבראים
ש" המשנה, אומרת זה ועל בלבד, `cgמאמרות" xn`na רז"ל שאמרו ועד להבראות", ש"בראשית 208יכול

הארץ" ואת השמים את אלקים "ברא - ד"בראשית" המאמר וע"י הוא", מאמר רש"י 209נמי וכפירוש ,210:
הפרטים  כל עם הנבראים ריבוי כל שזהו תולדותי'", לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים "את

פרטים. ופרטי

.ÊÏ:ולכן
"מ  להיות כתפיו על והטיל עם, בחר הקב"ה קדוש"כאשר וגוי כהנים שיגלו 211מלכת אלו יהיו שהם ,

להגביל  יכול לא שיהודי מובן, הרי - מלבדו" עוד ש"אין אחד", "ה' ה', אחדות של הענין את בעולם
או  בעירו, רק שלו, בביתֿהכנסת רק או וילדיו, לאשתו רק ה' אחדות אודות שיספר ולומר עצמו את
שמא  מסופק והוא אודותה, שיודע בעולם, מציאות שיש מקום בכל אלא ישראל, ארץ הקודש, בארץ רק
"ממלכת  להיות הקב"ה של שליחותו עליו מוטלת - מלבדו" עוד ו"אין אחד" ד"ה' הענין שם נרגש לא
הרעיון  את העולם רחבי בכל להפיץ העם, כל עבור קרבנות שהקריבו הכהנים כמו העולם, לכל כהנים"

מלבדו". עוד ש"אין ועד אחד", ש"ה' הפשוטה באחדות פשוטה אמונה של

ומצבו: מעמדו לפי יהודי כל למלא צריך זו ושליחות

קהילה  מהעדה, אחד בכל ויחדור יתקבל זה שענין לראש לכל להשתדל צריך - רוחני ומנהיג רב
קודמין" עירך "עניי (שהרי שלו ),212קדישא

משפחתו, לבני בנוגע לראש לכל בזה להשתדל צריך - המשפחה אבי וכן

"בריאה", היא אם הנשמה, של מצבה את ולבחון לעיין צריך הגוף, ברפואת שמטפל בשעה רופא, וכן
שחסר  יודעת שאינה נשמה זוהי ואם פשוטה. ואמונה לתומ"צ בנוגע חסרונה את למלא צורך יש והאם

חולה שהוא חולה, שהוא יודע שאינו לחולה בנוגע הרופאים שיודעים כפי זה הרי - דכיון okeqnלה ,
הרופא, אצל רפואה לבקש יחפש לא אצלו, שחסר יודע שאינו
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.‰Ï שהענינים יצא", לא למפרע המגילה את "הקורא מארז"ל בפירוש (סי"ט) לעיל האמור ע"פ
בהנוגע  גם) אלא "דרשה", בתור רק (לא מהם ללמוד ויכולים עתה, גם אקטואליים הם במגילה המסופרים

להבין: צריך - בפועל במעשה יוםֿיומית להנהגה
הדורות  במשך אותם לחגוג שנקבעו עד הפורים דימי הענינים כל סיפור לאחרי - המגילה בסיום

נאמר  שבו מיוחד פרק ישנו - לאח"ז "וכל 198הבאים הים", ואיי הארץ על מס אחשורוש המלך "וישם :
למלכי  הימים דברי ספר על כתובים הם הלא המלך גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת וגבורתו תקפו מעשה

ופרס". מדי

מובן  אינו מס 199ולכאורה שם בשעתו שאחשורוש עתה הנפק"מ מהי - למגילה זה ענין שייך מה :
ופרס?! מדי למלכי הימים דברי ספר על כתובה מרדכי גדולת ושפרשת הים, ואיי הארץ על

כו' ה"ּפאראד" כל עם אחשורוש של סעודתו גודל אודות המגילה בהתחלת להמסופר בנוגע ַַבשלמא
שלילת מזה ללמוד כדי לדעת נוגע זה הרי שהנתינתֿמקום - רשע", אותו של מסעודתו ד"נהנו הענין

המלכים  מלכי מלך של לסעודתו זאת מחשיב הוא אם רק היא כזו בסעודה יהודי של להשתתפותו
אם  לא אבל להתנהג; צריך שיהודי  כפי שמתנהג בגלל לסעודה, ומזמינו אותו מכבד והקב"ה הקב"ה,
הענינים  כל את ועשה ביהמ"ק, בנין את שהפסיק רשע" "אותו שהוא יודע שלבו זה של סעודה זוהי

חז"ל  בדברי אודותיו .157שמסופרים

שנוגע  מה כל וכן לעיל; כאמור הגזירה, את ביטלו כיצד הפרטים כל את לדעת שנוגע מובן ועד"ז
מתוך  יעברו לא האלה הפורים ש"ימי וכן לאביונים, ומתנות מנות משלוח - הפורים בימי בפועל להנהגה

מזרעם" יסוף לא וזכרם שבאיזה 71היהודים בנים, ובני בנים ל"זרעם", בנוגע גם מבטיח שהקב"ה והיינו, ,
כדי  ביטולה, ואופן סיבתה גזירה, שהיתה תמיד יזכרו הפרטים, בכל בהרחבה אפילו שיהיו, ומצב מעמד

הפעם. עוד ויכשלו יחזרו שלא

"וישם  שלאח"ז, ההוספה ואילו מהמגילה; להפיק שיכולים המוסרֿהשכל לכאורה מסתיים בזה אבל,
לכאורה  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר על כתובים הם הלא וגו' הארץ על מס אחשורוש המלך
 ֿ שבארצות בברוקלין תשכ"ז, בפורים המגילה את כשקוראים עתה, מאומה ממנה להפיק יכולים לא

הברית.

בין  (שנמנית המגילה קריאת במצות גם נכללים והם במגילה, נכללו אלו פסוקים שגם כיון ואעפ"כ,
סופרים  שמדברי אחרונה 200המצוות ברכה בתור המגילה, קריאת שלאחרי הברכה באה לאח"ז ורק ,(

. ריבנו את "הרב לזה), נוגע שאינו בענין הפסק חלים (ללא זה על שגם מובן, הרי המושיע", האֿל .
יצא" לא למפרע המגילה את "הקורא הדין גם כולל המגילה, דיני פסוקים 137כל לקרוא שאסור וכשם ,

ע" זה שבדין להרמז בנוגע גם הוא כן כפשוטו, "למפרע" הבעש"ט אלו פירוש שאירע 136פ ענין זה שאין ,
אלו. פסוקים על גם שקאי מאומה, ממנו ללמוד ואין בעבר

זה. לזמננו עד שנוגע אלו, מפסוקים ללמוד שיש המוסרֿהשכל את לבאר  ויש

.ÂÏ:ובהקדמה
"שמע  אומר הוא שגם בישראל, תינוק של ההבנה מדרגת החל - דרגות כמה ישנם ה' אחדות בענין
ויפה, חזק גדול גוף בעלת כמציאות אחד" "ה' לעצמו מתאר הוא אבל אחד", ש"ה' ומאמין ישראל"
מציאותו  תיאור - מבוגר אדם אצל ואילו הבורא; מציאות את לעצמו מתאר קטן שילד כפי הפרטים ככל
אין  שהרי עבודהֿזרה, של הו"ע ביותר, כח ובעלי חזקים שיהיו ככל ורגלים, ידים בעל כגוף הקב"ה של

הגוף  דמות ולא גוף מאמין".201לו ב"אני שנקבעו העיקרים מי"ג אחד שזהו ,
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אֿב.198) יו"ד, אסתר
ח"ל 199) (תו"מ ואילך סכ"ז תשכ"א פורים שיחת גם ראה

ואילך). 254 ע'

מגילה.200) הל' ריש רמב"ם
פרק 201) סנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש וראה "יגדל". פיוט

השלישי. ביסוד חלק

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

והרי  להאמין, שיכול כפי נפשו כחות בכל מאמין - מאמין" "אני לאמירת עדיין שייך שאינו קטן ילד
זקנו  או ואמו לאביו זאת משוה אא"כ כו', ויופי ויכולת כח מציאות, של בענין אחרת השגה לו אין

. מאמין "אני אומר: אזי גדל, כאשר אבל .וכיו"ב; שהבורא וממשיך . הגוף", דמות לו ו"אין גוף", אינו .
חיל" אל "מחיל מלבדו"202לילך עוד ש"אין - בטהרתה אחד ה' לאמונת שמגיע עד האמונה, ,203בענין

זה. ברגע הקב"ה ע"י ומתנהל וחי נברא לא שח"ו אחד פרט אפילו שאין בזה, שהפירוש

בנוגע  גם מובן מזה הרי כו', ולפררה לחלקה אפשר שאי אחדות הפשוטה, אחדות הוא שהקב"ה וכיון
מההתחלקות  החל וכו', מדינות כמה חלקים, לכמה שנחלקת כך על הבט שמבלי הבריאה, למציאות

ה'" מעשיך רבו ש"מה ובאופן ומדבר, חי צומח ה'"204לדומם מעשיך גדלו מספר 205ו"מה בלי שיש ,
"ה' הפשוטה, מאחדות נבראו שכולם כיון הרי לחבירו, דומה מהם אחד שאין הנבראים ופרטי נבראים

אחת. ומציאות אחד לגוף הנבראים פרטי  ריבוי כל מתאחדים לכן אחד",

ההפכיים, שאר וכל ולבן, שחור או ומים, אש כמו הפכיים, פרטים רואים בשר שלעיני ואע"פ
הם  שגם מובן, הרי אחדות, הוא אותם שברא שהכח כיון הנה - ביחד שיהיו מקום אין שלכאורה

מציאותם. עיקר היא זו ואחדות אותם, שמאחדת אחדות בהם שיש והיינו, אחד, בכח מאוחדים

נברא  ובין שבינו השוה" ב"צד אלא מחבירו, חלוק הוא שבהם בענינים אינה המציאות עיקר כלומר:
שמים  הוי' "בדבר - הנבראים לכל המשותפת הנקודה את שמוצאים ועד הפשוטה, לאחדות הקרוב נוסף,

צבאם" כל פיו וברוח אחד.206נעשו מבורא נבראו שכולם ,

חז"ל  ריבוי207ובלשון שכל והיינו, העולם", נברא מאמרות "בעשרה "עשרה : ע"י נבראו הנבראים
ש" המשנה, אומרת זה ועל בלבד, `cgמאמרות" xn`na רז"ל שאמרו ועד להבראות", ש"בראשית 208יכול

הארץ" ואת השמים את אלקים "ברא - ד"בראשית" המאמר וע"י הוא", מאמר רש"י 209נמי וכפירוש ,210:
הפרטים  כל עם הנבראים ריבוי כל שזהו תולדותי'", לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים "את

פרטים. ופרטי

.ÊÏ:ולכן
"מ  להיות כתפיו על והטיל עם, בחר הקב"ה קדוש"כאשר וגוי כהנים שיגלו 211מלכת אלו יהיו שהם ,

להגביל  יכול לא שיהודי מובן, הרי - מלבדו" עוד ש"אין אחד", "ה' ה', אחדות של הענין את בעולם
או  בעירו, רק שלו, בביתֿהכנסת רק או וילדיו, לאשתו רק ה' אחדות אודות שיספר ולומר עצמו את
שמא  מסופק והוא אודותה, שיודע בעולם, מציאות שיש מקום בכל אלא ישראל, ארץ הקודש, בארץ רק
"ממלכת  להיות הקב"ה של שליחותו עליו מוטלת - מלבדו" עוד ו"אין אחד" ד"ה' הענין שם נרגש לא
הרעיון  את העולם רחבי בכל להפיץ העם, כל עבור קרבנות שהקריבו הכהנים כמו העולם, לכל כהנים"

מלבדו". עוד ש"אין ועד אחד", ש"ה' הפשוטה באחדות פשוטה אמונה של

ומצבו: מעמדו לפי יהודי כל למלא צריך זו ושליחות

קהילה  מהעדה, אחד בכל ויחדור יתקבל זה שענין לראש לכל להשתדל צריך - רוחני ומנהיג רב
קודמין" עירך "עניי (שהרי שלו ),212קדישא

משפחתו, לבני בנוגע לראש לכל בזה להשתדל צריך - המשפחה אבי וכן

"בריאה", היא אם הנשמה, של מצבה את ולבחון לעיין צריך הגוף, ברפואת שמטפל בשעה רופא, וכן
שחסר  יודעת שאינה נשמה זוהי ואם פשוטה. ואמונה לתומ"צ בנוגע חסרונה את למלא צורך יש והאם

חולה שהוא חולה, שהוא יודע שאינו לחולה בנוגע הרופאים שיודעים כפי זה הרי - דכיון okeqnלה ,
הרופא, אצל רפואה לבקש יחפש לא אצלו, שחסר יודע שאינו
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מסחר; בקשרי עמהם שעומדים אלו אצל זה בענין לפעול שצריכים לבעליֿעסק, בנוגע ועד"ז

לרשותו  העומדים האמצעים ע"י אמותיו בד' זאת להפיץ צריך ענינו לפי ואחד אחד שכל לכך ונוסף
מגעת, שידו מקום בכל כולו, העולם לכל בנוגע גם בו התלוי כל ולעשות להשתדל צריך לאח"ז הנה -

המלך" "דבר לשם שיגיע - ספיקא וספק ספק שיש במקום "הוא 23ואפילו אשר עולם, של מלכו דבר ,
ויהי" נ 213אמר שמים הוי' "בדבר צבאם"., כל פיו וברוח עשו

העולם: לאומות בנוגע גם הוא זה וענין

הרמב"ם  וכמ"ש נח, בני מצוות בשבע חייבים העולם אומות בהם 214גם שצוה "מפני לקיימם שצריכים
ש"עשאן  למי בנוגע שממשיך וכפי בהן", נצטוו מקודם נח שבני רבינו משה ע"י והודיענו בתורה הקב"ה

מחכמיהם" "לא אפילו או "מחכמיהם", עכ"פ הוא אם - בזה הגירסאות וכב' הדעת", הכרע .215מפני

לעשות  שצריך חובתו ימלא והלואי בנ"י, בין לעשות מה מספיק יש שליהודי כך על הבט ומבלי
הנה  - ובגשמיות ברוחניות יהודי להיות צריך שבו ומצב במעמד אותו להעמיד חבירו, ישראל איש עבור
בחיובו  הרי עליהם, שנצטווה ב"נ מצוות שבע לקיים אינוֿיהודי על גם להשפיע שביכלתו מי כשישנו

שלהם. מצות שבע יקיימו נח שבני  מגעת שידו מקום בכל לפעול הציווי גם נכלל המצוות קיום על

.ÁÏ:המגילה בסיום מודגש זה וענין
של  פעולותיו אודות לספר המגילה ממשיכה - לבנ"י בנוגע שהוא דפורים הסיפור שמסתיים לאחרי
(לאחר  למלך" "משנה בהיותו אחשורוש, המלך במדינות אשר העמים שאר להנהגת בנוגע גם מרדכי

למרדכי" ויתנה מהמן העביר אשר טבעתו את המלך דברי 190ש"ויסר בספר וכתיבתם המלך"), ו"גדלו ,
ופרס. מדי למלכי הימים

המשנה  מאמר קביעת 216ובהקדם שלולי היינו, בלעו", חיים רעהו את איש מלכות של מוראה "אלמלא
ש"איש  מצב להיות שיכול עד לחבירו, אדם בין הרצוי' ההנהגה כללות מתבטלת היתה המלוכה, סדרי

בלעו". חיים רעהו את

פרט  כל של אמנם, הימים בדברי הידוע ע"פ הנה המלוכה, סדרי ע"פ המדינה הנהגת של הענינים י
נעשית  היתה המדינה בהנהגת ההתעסקות המדינה; הנהגת עם מתעסק בעצמו המלך הי' לא זמנים, אותם

נאמר  עליו למלך", ה"משנה הציות 217ע"י שסיבת אלא גו'", רגלו ואת ידו את איש ירים לא "ובלעדיך
"רק  - המלך של שמו על המדינה הנהגת נקראת ולכן המלך, של בכחו שבא בגלל היא למלך" ל"משנה

ממך" אגדל .218הכסא

המדינה  להנהגת מיד דאג למלך", "משנה נעשה שמרדכי שלאחרי המגילה, בסיום שמסופר מה וזהו
שהנהגת  ובאופן הים", ואיי הארץ על מס אחשורוש המלך ש"וישם עי"ז - מלכות" של "מוראה ע"פ
שבע  על המיוסדים חוקים חקיקת ע"י היהודי, מרדכי למלך", ה"משנה ע"י התנהלה בפועל המלוכה
הפרטים  (ככל כו' וגזילה גניבה שלילת ע"י ויושר צדק ע"פ ולהתנהג דיינים, להושיב נח, בני מצוות

בגמרא  שנימנו פרטים בתורה".219ופרטי הקב"ה בהם שצוה "מפני - זה וכל ,(

.ËÏ:הוראה למדים ומזה
החוקים  נקבעים שבה הבירה, בעיר הנבחרים" ל"בית ונבחר מסויימת, במדינה נמצא יהודי כאשר
מספר  ובאותו בחירות באותן שנבחר אף הנה - אינםֿיהודים והן יהודים הן המדינה, תושבי כל עבור
על  להסתכל עליו יהודים, אינם של הם ידם על שנבחר הקולות שרוב ויתכן הנבחרים, שאר כמו קולות
כל  עבור חוקים לחקיקת הקשור בכל להשפיע מיוחד תפקיד לו ויש הקב"ה, של שלוחו בתור עצמו

נח. בני מצוות שבע על מיוסדים שיהיו המדינה,
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וש"נ.215) .141 ע' ח"כ לקו"ש ראה
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מד.217) מא, מקץ
מ.218) שם,
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אינוֿיהודי, ובין בינו חילוק ואין האמריקאים, כל כמו אמריקאי הוא הרי שם שבהיותו לחשוב לו אין
מיוחד  תפקיד לו יש שעושה, דבר ובכל שנמצא מקום בכל הנה יהודי, שנולד שכיון לדעת, עליו אלא
ראשונה  היושב למלך", "משנה שבהיותו ממרדכי, שלמדים כפי - קדוש" וגוי כהנים "ממלכת בתור
של  באופן זה שיהי' הים, ואיי הארץ על המס בהטלת אחשורוש לפעולת בנוגע דעתו את ניצל במלכות,

כו'. להיפך ולא צדק,

ועוד: זאת

להשתדל  עליו אלא כן, לאחרי ההנהגה אופן תהי' כיצד לדאוג מבלי עתה, בפעולתו להסתפק לו אין
השתתף  פלוני ובויכוח פלונית שבאסיפה שידעו, ופרס", מדי למלכי הימים דברי ספר "על הדבר שיכתב
זאת! שפעל עד השולחן על ודפק צעק כך וכל היושר, וע"פ הצדק ע"פ להתנהג שצריך ואמר, זה, יהודי

לאחרי נוספת, אסיפה תיערך שכאשר - לאח"ז גם תועלת בזה דור,ויש לאחרי או שנה לאחרי שבוע,
המלך" לפני נקראים "יהיו "וימצא 220אזי פלונית, בשנה שנערכה זה בענין באסיפה התנהגו איך לראות ,

הניח.220כתוב" ולא פלוני בן פלוני ועמד מסויימת, עוולה לעשות שרצו ,

נבחרו  כמה בדיוק יודע (אינני אנשים י"ח או לי"ז רק הדבר שייך שלכאורה שאף ולהעיר,
עיר  בכל וכמו"כ משלה, המלכות הנהגת יש המדינות מקכ"ז ומדינה מדינה בכל הרי - ָב"קאנגרעס")

לכאו"א. שייך שהדבר כך, ומשפחה, משפחה לכל בנוגע גם ועד"ז ועיר,

.Ó עצמם לבנ"י בנוגע - יותר עמוק  מוסרֿהשכל גם יש זה :221ובענין
בינו  חילוק רואים לא מבחוץ מסתכלים שכאשר חלק ויש יהדות, שכולו חלק יש יהודי כל של בחייו
ברכה  לברך שצריך ולפני הראשונה הברכה אמירת (לאחרי ובשתייתו באכילתו וכמו אחר, מישהו לבין
ומתנו, למשאו בנוגע  ועד"ז אינוֿיהודי, של ושתי' מאכילה חילוק בהם רואים לא שלכאורה אחרונה),

אינוֿיהודי. ע"י או יהודי ע"י נעשה הדבר אם ניכר לא שלכאורה ובטיולו,

ביום  שעות שי"ב באופן זה אין - יהודי הוא אם כזו: מציאות להיות יכולה שלא - היא האמת אבל
י  שהוא או אדם, סתם הוא שעות וי"ב יהודי, יהודי הוא הוא אדם; סתם הוא אחת ושעה שעות כ"ג הודי

הם  הרוחניים, חייו והן הגשמיים חייו הן חייו, פרטי כל וממילא, נפשו, פרטי ובכל גופו פרטי בכל
אשר  המעשה "את לידע - מאורע וכל רגע לכל בנוגע הלכה יש ובתורה תורה, עם שקשורים פרטים

תעשינה"222יעשון" לא "אשר להתנהג.223ואלה איך ופס"ד הוראה ימצא בשלחןֿערוך, יסתכל וכאשר ,

בנוגע  המעשה סיפור את המגילה בקריאת שמסיים ולאחרי פורים, סעודת שחוגג לאחרי גם ולכן,
כולל  אחרת, ומדינה אחר מקום הים", ואיי ל"הארץ שלו השייכות אודות לחשוב ומתחיל הפורים, לימי
לדעת, צריך - אדם סתם כמו נראה שבו לחלק יהדותו ניכרת שבו מהחלק המעבר לעצמו, בנוגע גם

בארץ" אחד "גוי ונקראת סל"ו), (כנ"ל אחד" מ"ה' שנלקחת מציאות אחת, מציאות שגם 89שזוהי היינו, ,
אחת  מציאות הם .224"בארץ"

הדורות  את גם אלא עצמו, את רק לא להבטיח כדי - הימים דברי בספר להיכתב צריך זה וענין
בהצלחה, עמד שבו נסיון אותו לידי יבואו כאשר עליהם ולהקל הדרך , את עבורם לסלול לאחריו, שיבואו 

תעשינה". לא "אשר ואלה יעשון" אשר המעשה "את הם גם ידעו וכך

הקב"ה, עם ההתקשרות ע"י הוא בנ"י של שהקיום - המגילה ותוכן להתחלת הסיום שבין הקישור וזהו
הים". ואיי הארץ על ל"מס בנוגע גם הוא וכן רשע", "אותו של ידו" ועוצם מ"כחו להתפעל מבלי

.‡Ó:יותר קונקרטי באופן לפועל ובנוגע
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א.220) ו, אסתר - הכתוב לשון
חכ"ב 221) (תו"מ ואילך סל"ב תשח"י פורים שיחת גם ראה

ואילך). 139 ע'

כ.222) יח, יתרו
ועוד.223) ב. ד, ויקרא
ובכ"מ.224) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
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מסחר; בקשרי עמהם שעומדים אלו אצל זה בענין לפעול שצריכים לבעליֿעסק, בנוגע ועד"ז

לרשותו  העומדים האמצעים ע"י אמותיו בד' זאת להפיץ צריך ענינו לפי ואחד אחד שכל לכך ונוסף
מגעת, שידו מקום בכל כולו, העולם לכל בנוגע גם בו התלוי כל ולעשות להשתדל צריך לאח"ז הנה -

המלך" "דבר לשם שיגיע - ספיקא וספק ספק שיש במקום "הוא 23ואפילו אשר עולם, של מלכו דבר ,
ויהי" נ 213אמר שמים הוי' "בדבר צבאם"., כל פיו וברוח עשו

העולם: לאומות בנוגע גם הוא זה וענין

הרמב"ם  וכמ"ש נח, בני מצוות בשבע חייבים העולם אומות בהם 214גם שצוה "מפני לקיימם שצריכים
ש"עשאן  למי בנוגע שממשיך וכפי בהן", נצטוו מקודם נח שבני רבינו משה ע"י והודיענו בתורה הקב"ה

מחכמיהם" "לא אפילו או "מחכמיהם", עכ"פ הוא אם - בזה הגירסאות וכב' הדעת", הכרע .215מפני

לעשות  שצריך חובתו ימלא והלואי בנ"י, בין לעשות מה מספיק יש שליהודי כך על הבט ומבלי
הנה  - ובגשמיות ברוחניות יהודי להיות צריך שבו ומצב במעמד אותו להעמיד חבירו, ישראל איש עבור
בחיובו  הרי עליהם, שנצטווה ב"נ מצוות שבע לקיים אינוֿיהודי על גם להשפיע שביכלתו מי כשישנו

שלהם. מצות שבע יקיימו נח שבני  מגעת שידו מקום בכל לפעול הציווי גם נכלל המצוות קיום על

.ÁÏ:המגילה בסיום מודגש זה וענין
של  פעולותיו אודות לספר המגילה ממשיכה - לבנ"י בנוגע שהוא דפורים הסיפור שמסתיים לאחרי
(לאחר  למלך" "משנה בהיותו אחשורוש, המלך במדינות אשר העמים שאר להנהגת בנוגע גם מרדכי

למרדכי" ויתנה מהמן העביר אשר טבעתו את המלך דברי 190ש"ויסר בספר וכתיבתם המלך"), ו"גדלו ,
ופרס. מדי למלכי הימים

המשנה  מאמר קביעת 216ובהקדם שלולי היינו, בלעו", חיים רעהו את איש מלכות של מוראה "אלמלא
ש"איש  מצב להיות שיכול עד לחבירו, אדם בין הרצוי' ההנהגה כללות מתבטלת היתה המלוכה, סדרי

בלעו". חיים רעהו את

פרט  כל של אמנם, הימים בדברי הידוע ע"פ הנה המלוכה, סדרי ע"פ המדינה הנהגת של הענינים י
נעשית  היתה המדינה בהנהגת ההתעסקות המדינה; הנהגת עם מתעסק בעצמו המלך הי' לא זמנים, אותם

נאמר  עליו למלך", ה"משנה הציות 217ע"י שסיבת אלא גו'", רגלו ואת ידו את איש ירים לא "ובלעדיך
"רק  - המלך של שמו על המדינה הנהגת נקראת ולכן המלך, של בכחו שבא בגלל היא למלך" ל"משנה

ממך" אגדל .218הכסא

המדינה  להנהגת מיד דאג למלך", "משנה נעשה שמרדכי שלאחרי המגילה, בסיום שמסופר מה וזהו
שהנהגת  ובאופן הים", ואיי הארץ על מס אחשורוש המלך ש"וישם עי"ז - מלכות" של "מוראה ע"פ
שבע  על המיוסדים חוקים חקיקת ע"י היהודי, מרדכי למלך", ה"משנה ע"י התנהלה בפועל המלוכה
הפרטים  (ככל כו' וגזילה גניבה שלילת ע"י ויושר צדק ע"פ ולהתנהג דיינים, להושיב נח, בני מצוות

בגמרא  שנימנו פרטים בתורה".219ופרטי הקב"ה בהם שצוה "מפני - זה וכל ,(

.ËÏ:הוראה למדים ומזה
החוקים  נקבעים שבה הבירה, בעיר הנבחרים" ל"בית ונבחר מסויימת, במדינה נמצא יהודי כאשר
מספר  ובאותו בחירות באותן שנבחר אף הנה - אינםֿיהודים והן יהודים הן המדינה, תושבי כל עבור
על  להסתכל עליו יהודים, אינם של הם ידם על שנבחר הקולות שרוב ויתכן הנבחרים, שאר כמו קולות
כל  עבור חוקים לחקיקת הקשור בכל להשפיע מיוחד תפקיד לו ויש הקב"ה, של שלוחו בתור עצמו

נח. בני מצוות שבע על מיוסדים שיהיו המדינה,
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ט.213) לג, תהלים
ספ"ח.214) מלכים הל'
וש"נ.215) .141 ע' ח"כ לקו"ש ראה
מ"ב.216) פ"ג אבות

מד.217) מא, מקץ
מ.218) שם,
ואילך.219) סע"א נו, סנהדרין
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אינוֿיהודי, ובין בינו חילוק ואין האמריקאים, כל כמו אמריקאי הוא הרי שם שבהיותו לחשוב לו אין
מיוחד  תפקיד לו יש שעושה, דבר ובכל שנמצא מקום בכל הנה יהודי, שנולד שכיון לדעת, עליו אלא
ראשונה  היושב למלך", "משנה שבהיותו ממרדכי, שלמדים כפי - קדוש" וגוי כהנים "ממלכת בתור
של  באופן זה שיהי' הים, ואיי הארץ על המס בהטלת אחשורוש לפעולת בנוגע דעתו את ניצל במלכות,

כו'. להיפך ולא צדק,

ועוד: זאת

להשתדל  עליו אלא כן, לאחרי ההנהגה אופן תהי' כיצד לדאוג מבלי עתה, בפעולתו להסתפק לו אין
השתתף  פלוני ובויכוח פלונית שבאסיפה שידעו, ופרס", מדי למלכי הימים דברי ספר "על הדבר שיכתב
זאת! שפעל עד השולחן על ודפק צעק כך וכל היושר, וע"פ הצדק ע"פ להתנהג שצריך ואמר, זה, יהודי

לאחרי נוספת, אסיפה תיערך שכאשר - לאח"ז גם תועלת בזה דור,ויש לאחרי או שנה לאחרי שבוע,
המלך" לפני נקראים "יהיו "וימצא 220אזי פלונית, בשנה שנערכה זה בענין באסיפה התנהגו איך לראות ,

הניח.220כתוב" ולא פלוני בן פלוני ועמד מסויימת, עוולה לעשות שרצו ,

נבחרו  כמה בדיוק יודע (אינני אנשים י"ח או לי"ז רק הדבר שייך שלכאורה שאף ולהעיר,
עיר  בכל וכמו"כ משלה, המלכות הנהגת יש המדינות מקכ"ז ומדינה מדינה בכל הרי - ָב"קאנגרעס")

לכאו"א. שייך שהדבר כך, ומשפחה, משפחה לכל בנוגע גם ועד"ז ועיר,

.Ó עצמם לבנ"י בנוגע - יותר עמוק  מוסרֿהשכל גם יש זה :221ובענין
בינו  חילוק רואים לא מבחוץ מסתכלים שכאשר חלק ויש יהדות, שכולו חלק יש יהודי כל של בחייו
ברכה  לברך שצריך ולפני הראשונה הברכה אמירת (לאחרי ובשתייתו באכילתו וכמו אחר, מישהו לבין
ומתנו, למשאו בנוגע  ועד"ז אינוֿיהודי, של ושתי' מאכילה חילוק בהם רואים לא שלכאורה אחרונה),

אינוֿיהודי. ע"י או יהודי ע"י נעשה הדבר אם ניכר לא שלכאורה ובטיולו,

ביום  שעות שי"ב באופן זה אין - יהודי הוא אם כזו: מציאות להיות יכולה שלא - היא האמת אבל
י  שהוא או אדם, סתם הוא שעות וי"ב יהודי, יהודי הוא הוא אדם; סתם הוא אחת ושעה שעות כ"ג הודי

הם  הרוחניים, חייו והן הגשמיים חייו הן חייו, פרטי כל וממילא, נפשו, פרטי ובכל גופו פרטי בכל
אשר  המעשה "את לידע - מאורע וכל רגע לכל בנוגע הלכה יש ובתורה תורה, עם שקשורים פרטים

תעשינה"222יעשון" לא "אשר להתנהג.223ואלה איך ופס"ד הוראה ימצא בשלחןֿערוך, יסתכל וכאשר ,

בנוגע  המעשה סיפור את המגילה בקריאת שמסיים ולאחרי פורים, סעודת שחוגג לאחרי גם ולכן,
כולל  אחרת, ומדינה אחר מקום הים", ואיי ל"הארץ שלו השייכות אודות לחשוב ומתחיל הפורים, לימי
לדעת, צריך - אדם סתם כמו נראה שבו לחלק יהדותו ניכרת שבו מהחלק המעבר לעצמו, בנוגע גם

בארץ" אחד "גוי ונקראת סל"ו), (כנ"ל אחד" מ"ה' שנלקחת מציאות אחת, מציאות שגם 89שזוהי היינו, ,
אחת  מציאות הם .224"בארץ"

הדורות  את גם אלא עצמו, את רק לא להבטיח כדי - הימים דברי בספר להיכתב צריך זה וענין
בהצלחה, עמד שבו נסיון אותו לידי יבואו כאשר עליהם ולהקל הדרך , את עבורם לסלול לאחריו, שיבואו 

תעשינה". לא "אשר ואלה יעשון" אשר המעשה "את הם גם ידעו וכך

הקב"ה, עם ההתקשרות ע"י הוא בנ"י של שהקיום - המגילה ותוכן להתחלת הסיום שבין הקישור וזהו
הים". ואיי הארץ על ל"מס בנוגע גם הוא וכן רשע", "אותו של ידו" ועוצם מ"כחו להתפעל מבלי

.‡Ó:יותר קונקרטי באופן לפועל ובנוגע

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

א.220) ו, אסתר - הכתוב לשון
חכ"ב 221) (תו"מ ואילך סל"ב תשח"י פורים שיחת גם ראה

ואילך). 139 ע'

כ.222) יח, יתרו
ועוד.223) ב. ד, ויקרא
ובכ"מ.224) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
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לאחרונה  שאירעו התורה 225מהענינים בלימוד שם לסייע כדי לאוסטרליא שלוחים מכאן שנסעו -
מ"ש  (ע"ד הוראה בית יסוד ע"י ובפרט המצוות, גו'226וקיום שלח יהודה "לתקן "ואת לפניו", להורות

כולו  היום כל תורה ילמדו שבה גדולה ישיבה במלבורן לייסד - הוראה") תצא שמשם תלמוד בית לו
כולה, העיר בכל מהישיבה שיומשך ובאופן הדרושה), במדה עכ"פ זה, ענין עדיין שם הי' לא עתה (שעד

כולה. המדינה בכל - ומשם

הים": ואיי הארץ על מס אחשורוש המלך "וישם - המגילה בסיום מהמסופר הוראה יש זה בענין וגם

במדרש  וראשית227איתא ש"אחרית" הקב"ה, על רומז שלו.ש"אחשורוש"

הרקיעים בשבעת הבירה, בשושן בהיכלו יושב "אחשורוש", את וכאשר ה' ש"עזב לחשוב אין -
אחרית 228הארץ" ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' ש"עיני הקודש, בארץ רק שנמצא לחשוב או ח"ו,

ובעליֿתשובה 229שנה" גדולים צדיקים שנים, מכמה גדולות ישיבות יש שבהם בערים רק שנמצא או ,
ורצונו  מאכט"), ("די והשלטון הכח את לו יש שלו", וראשית ש"אחרית "אחשורוש", וכו'; וכו' ַגדולים
או  "הארץ", - ("קאנטינענט") ביבשת שנמצא מקום כל ולכן, הים", ואיי מ"הארץ גם "הכנסה" ָלקבל

"מס"! לגבות כדי שליח לשם שולח הים", ב"איי

שם  שנמצא מי אדרבה: אלא הבירה", מ"שושן שמנותקים הדבר פירוש אין שם, כשנמצאים ולכן,
לגבות egelyהוא כדי במיוחד ער") ליגט ("דארטן לו נוגע זה שמקום שלו", ואחרית ש"ראשית זה ָשל

"קונץ" זה ואין ישיבות, עשר מכבר בו שיש במקום ישיבה להקים "קונץ" זה אין שכן, "מס", ממנו
על מס אחשורוש המלך "וישם - הוא ה"קונץ" הבירה; בשושן שדרים מאלו מס ועד ux`dלגבות ,"

ל" גם midשמגיע ii`!"

(אחשו  הקב"ה ש"שלוחו וכאשר באופן זה הרי הים", ל"איי יהודי שולח שלו) וראשית שאחרית רוש,
כמותו" אדם שכשם 230של היינו, הבירה", "שושן - הים" מ"איי לעשות הדרושים הכחות את לו ונותן ,

עוד  ש"אין הים" ב"איי גם ידעו כך הקב"ה, המלכים מלכי מלך בה שנמצא יודעים הבירה שבשושן
אלקות. אלא אינו הים" ב"איי שנמצא ענין וכל פרט שכל היינו, מלבדו",

עד  חייהם את ממשיכים ובו שנולדו במקום המלך רצון את שממלאים בלבד זו שלא - חלקם ואשרי
נוהג" כמנהגו ש"עולם ההנהגה בדרך ממקומם, לזוז מבלי שנה, ועשרים בעצם 231מאה פועלים אלא ,

אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך ד"לך וממעטת 232הענין הממון את ממעטת שהדרך שיודעים ואף ,
חז"ל  במדרשי שנימנו הענינים פרטי (ככל השם למלא 233את יוכל ששם שחושב כיון הרי הפסוק), על

ובשמחה  לשם, נוסע לכן אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה' "ויאמר הבורא, ציווי את
לבב. ובטוב

נאמר  לך", "לך הציווי קיום שלאחרי באברם, שמצינו וע"ד - ה"מס" את שגובים הדבר בטוח 234ואז

ובזהב". בכסף במקנה מאד כבד "ואברם

שמפרש  כפי ברוחניות, וזהב" ב"כסף טוב רב שיהי' - הפרטיים לחייהם בנוגע חלקם אשרי וכמו"כ
בתו"א  הזקן פשוטו"235רבינו מידי יוצא מקרא ("אין כפשוטו וזהב בכסף וכן ויראה, אהבה על ),187שקאי

הגשמיים. צרכיהם בכל

מאוסטרליא  לעשות העליונה, ההשגחה של השליחות במילוי ומופלגה רבה הצלחה שתהי' ויה"ר
לבב. וטוב שמחה ומתוך ה', ויראת ה' אהבת מתוך וחסידות, נגלה והפנימית, הנגלה תורה, מקום
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וש"נ.225) .61 הערה 114 ע' חמ"ט תו"מ ראה
ובפרש"י.226) כח מו, ויגש
קפב.227) א, במאו"א הובא
ט.228) ט, יב. ח, יחזקאל
יב.229) יא, עקב
וש"נ.230) (במשנה). ב לד, ברכות

ב.231) נד, ע"ז - חז"ל לשון
לך.232) לך ר"פ
עה"פ.233) בפרש"י הובא יא. פל"ט, ב"ר
ב.234) יג, שם
וישב.235) ר"פ

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הפעולות שע"י אחד ועד כל של הגאולה את טפחים מעשרה למטה ויגלו וימשיכו ימהרו שלהם
- בגופים נשמות - ונלך היצה"ר, של והחומרית הגשמית ומהגלות הגוף מגלות בנ"י וכל מישראל

בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות

***

.·Ó השנה במשך כמ"פ השנה,236דובר לכל ששייך ענין שזהו מוכיח זה שלשון הקהל", "שנת שזוהי
שנעשית  הפעולה מ"מ, סוכות, המועד בחול מסויים ביום אלא אינה עצמה הקהל שמצות שאע"פ והיינו,
כיון  אחר, באופן היא השנה שכל כולה, השנה כל על השפעה לה שיש נמשכת, פעולה היא אז
ולמען  ישמעו למען בשעריך אשר וגרך והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל הענין הי' שבתחילתה

הזאת" התורה דברי כל את לעשות וגו' .237ילמדו
החלו  אשר את היהודים "וקבל הוא פורים של שענינו ובפרט הפורים, לימי בהנוגע גם הוא וכן

תורה"5לעשות" דמתן בזמן כבר שהחלו מה ש"קבלו הקהל,7, שנת של הפורים שבימי מובן, הרי  ,
שהענין  בודאי הרי הזאת", התורה דברי כל את "לעשות מיוחדת פעולה ישנה כולה השנה כל שבמשך

עוז. וביתר שאת ביתר הוא לעשות" החלו אשר את היהודים ד"קבל

את  "לעשות - ובהקהל לעשות", גו' "וקבל - בפורים "לעשות": הביטוי מופיע שבשניהם ולהעיר,
דברי  כל את "לעשות היא ד"הקהל" הפעולה הרי - הענינים תוכן מצד וגם הזאת". התורה דברי כל

הזאת" mnvrהתורה oevxa התורה שקיום כבר", שקיבלו מה "קיימו שבהם הפורים ימי פעולת גם וזוהי ,
כגיגית" הר עליהם ש"כפה מפני לא עצמם.7יהי' בעבודתם אלא ,

ועאכו"כ  השנים, כל של פורים אפילו פורים, בדוגמת שהם פרטים כמה עוד ב"הקהל" מצינו ולכן
כדלקמן. זו, שנה של פורים

.‚Ó כולה התורה בכל (שאינו ב"הקהל" שמצינו פלא דבר אודות - השיחה שהציווי 238המשך ,(
והנשים האנשים העם את "הקהל לחינוך shdeהוא הגיעו שלא קטנים גם (כולל כדברי 239" רק ולא ,(

בחגיגה  ו"דרש"240הגמרא "הגדה" גם241(בתור אלא למביאיהן", שכר ליתן כדי באין למה "טף :(aeig
shd lr בקידושין הגמרא כדברי להלכה 242, ללמוד 241(בנוגע שיכולים כאחד") הבאים כתובים "ב' לענין ,

" מקטנים: בק"ו דנשים miaiigהחיוב milth"כ"ש לא "חיובא 243נשים שייך לא שלכאורה אף ,
ונדפס 244לדרדקי" שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה חי"245- ואילך.בלקו"ש 363 ע' ט
.„Ó הכתוב פשטות הוא וכן בקידושין, כהסוגיא הטף, על גם הוא דהקהל שהחיוב האמור וע"פ

השייכות  מודגשת - בשוה כולם אצל הוא שהחיוב גו'", וגרך והטף והנשים האנשים העם את "הקהל
הפורים: ימי עם

ונשים" טף זקן ועד "מנער היתה המן רק 150גזירת לא - לטף בנוגע מיוחדת גזירה שהיתה והיינו, ,
במדרש  כדאיתא עיקרי, ענין היתה הטף  על הגזירה ואדרבה, ונשים, לאנשים טפל (המן)246בתור "אמר
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ע'236) ואילך. 199 ס"ע ואילך. 92 ס"ע חמ"ח תו"מ ראה
ואילך. 339

יב.237) לא, וילך
שם 238) גם אבל הנדחת, לעיר בנוגע - ההפכי בצד מלבד

תסד). מצוה מנח"ח (ראה לטף בנוגע בפוסקים פלוגתא יש
יצא 239) שכאשר תריב), מצוה (מנח"ח באחרונים וכדאיתא

. ד"הקהל בחיוב נכלל אזי נפל, הטף".מכלל .
א.240) ג,
חלוקות.241) סוגיות שתי שהם ולומר לדחוק צורך אין ולכן

(דלקמן), בקידושין התוס' דברי על הרש"ש קושיית סרה ובזה -
כדי  בחגיגה וכדאיתא האבות, על אלא חיובן אין ד"טפלים מהא

כו'". למביאיהן שכר ליתן
ב.242) לד,
ומנח"ח 243) שם. חגיגה (טו"א האחרונים בדברי לעיין ויש

239 אם שבהערה כי חייבים, אינם שהטף בפשיטות הסוברים (

במסכת  הגמרא דברי את יפרשו כיצד - למביאיהם" שכר "ליתן
קידושין.
שמונה 244) בגיל מילה למצות בנוגע מהחקירה גם ולהעיר

הבן, על הוא הציווי אם - יום שלושים בגיל הבן ופדיון ימים,
שהציווי  או במקומו, אביו זאת עושה ברֿציווי, שאינו כיון אלא
וש"נ). ואילך. 44 ע' חי"א לקו"ש (ראה האב על מלכתחילה הוא
הבן  לפדיון בנוגע ור"י דר"מ הפלוגתא לבאר יש ועפ"ז
לבנו, קודם הוא לפדות, ובנו לפדות "הוא סע"א): כט, (קידושין
בנו  מצות וזה אביו, על מצוותו שזה קודמו, בנו אומר יהודה רבי
או  האב, על מלכתחילה היא המצוה אם היא שהפלוגתא - עליו"
שהבן  כיון האב, אל עוברת לאח"ז ורק הבן, על היא שהמצוה

ברֿציווי. אינו
תש 245) ב') (התוועדות בראשית שבת שיחות ל"ד,בשילוב

תשי"ג. השואבה בית ושמחת
לסופו).246) (קרוב יג פ"ז, אסת"ר
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לאחרונה  שאירעו התורה 225מהענינים בלימוד שם לסייע כדי לאוסטרליא שלוחים מכאן שנסעו -
מ"ש  (ע"ד הוראה בית יסוד ע"י ובפרט המצוות, גו'226וקיום שלח יהודה "לתקן "ואת לפניו", להורות

כולו  היום כל תורה ילמדו שבה גדולה ישיבה במלבורן לייסד - הוראה") תצא שמשם תלמוד בית לו
כולה, העיר בכל מהישיבה שיומשך ובאופן הדרושה), במדה עכ"פ זה, ענין עדיין שם הי' לא עתה (שעד

כולה. המדינה בכל - ומשם

הים": ואיי הארץ על מס אחשורוש המלך "וישם - המגילה בסיום מהמסופר הוראה יש זה בענין וגם

במדרש  וראשית227איתא ש"אחרית" הקב"ה, על רומז שלו.ש"אחשורוש"

הרקיעים בשבעת הבירה, בשושן בהיכלו יושב "אחשורוש", את וכאשר ה' ש"עזב לחשוב אין -
אחרית 228הארץ" ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' ש"עיני הקודש, בארץ רק שנמצא לחשוב או ח"ו,

ובעליֿתשובה 229שנה" גדולים צדיקים שנים, מכמה גדולות ישיבות יש שבהם בערים רק שנמצא או ,
ורצונו  מאכט"), ("די והשלטון הכח את לו יש שלו", וראשית ש"אחרית "אחשורוש", וכו'; וכו' ַגדולים
או  "הארץ", - ("קאנטינענט") ביבשת שנמצא מקום כל ולכן, הים", ואיי מ"הארץ גם "הכנסה" ָלקבל

"מס"! לגבות כדי שליח לשם שולח הים", ב"איי

שם  שנמצא מי אדרבה: אלא הבירה", מ"שושן שמנותקים הדבר פירוש אין שם, כשנמצאים ולכן,
לגבות egelyהוא כדי במיוחד ער") ליגט ("דארטן לו נוגע זה שמקום שלו", ואחרית ש"ראשית זה ָשל

"קונץ" זה ואין ישיבות, עשר מכבר בו שיש במקום ישיבה להקים "קונץ" זה אין שכן, "מס", ממנו
על מס אחשורוש המלך "וישם - הוא ה"קונץ" הבירה; בשושן שדרים מאלו מס ועד ux`dלגבות ,"

ל" גם midשמגיע ii`!"

(אחשו  הקב"ה ש"שלוחו וכאשר באופן זה הרי הים", ל"איי יהודי שולח שלו) וראשית שאחרית רוש,
כמותו" אדם שכשם 230של היינו, הבירה", "שושן - הים" מ"איי לעשות הדרושים הכחות את לו ונותן ,

עוד  ש"אין הים" ב"איי גם ידעו כך הקב"ה, המלכים מלכי מלך בה שנמצא יודעים הבירה שבשושן
אלקות. אלא אינו הים" ב"איי שנמצא ענין וכל פרט שכל היינו, מלבדו",

עד  חייהם את ממשיכים ובו שנולדו במקום המלך רצון את שממלאים בלבד זו שלא - חלקם ואשרי
נוהג" כמנהגו ש"עולם ההנהגה בדרך ממקומם, לזוז מבלי שנה, ועשרים בעצם 231מאה פועלים אלא ,

אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך ד"לך וממעטת 232הענין הממון את ממעטת שהדרך שיודעים ואף ,
חז"ל  במדרשי שנימנו הענינים פרטי (ככל השם למלא 233את יוכל ששם שחושב כיון הרי הפסוק), על

ובשמחה  לשם, נוסע לכן אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה' "ויאמר הבורא, ציווי את
לבב. ובטוב

נאמר  לך", "לך הציווי קיום שלאחרי באברם, שמצינו וע"ד - ה"מס" את שגובים הדבר בטוח 234ואז

ובזהב". בכסף במקנה מאד כבד "ואברם

שמפרש  כפי ברוחניות, וזהב" ב"כסף טוב רב שיהי' - הפרטיים לחייהם בנוגע חלקם אשרי וכמו"כ
בתו"א  הזקן פשוטו"235רבינו מידי יוצא מקרא ("אין כפשוטו וזהב בכסף וכן ויראה, אהבה על ),187שקאי

הגשמיים. צרכיהם בכל

מאוסטרליא  לעשות העליונה, ההשגחה של השליחות במילוי ומופלגה רבה הצלחה שתהי' ויה"ר
לבב. וטוב שמחה ומתוך ה', ויראת ה' אהבת מתוך וחסידות, נגלה והפנימית, הנגלה תורה, מקום
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וש"נ.225) .61 הערה 114 ע' חמ"ט תו"מ ראה
ובפרש"י.226) כח מו, ויגש
קפב.227) א, במאו"א הובא
ט.228) ט, יב. ח, יחזקאל
יב.229) יא, עקב
וש"נ.230) (במשנה). ב לד, ברכות

ב.231) נד, ע"ז - חז"ל לשון
לך.232) לך ר"פ
עה"פ.233) בפרש"י הובא יא. פל"ט, ב"ר
ב.234) יג, שם
וישב.235) ר"פ

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הפעולות שע"י אחד ועד כל של הגאולה את טפחים מעשרה למטה ויגלו וימשיכו ימהרו שלהם
- בגופים נשמות - ונלך היצה"ר, של והחומרית הגשמית ומהגלות הגוף מגלות בנ"י וכל מישראל

בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות

***

.·Ó השנה במשך כמ"פ השנה,236דובר לכל ששייך ענין שזהו מוכיח זה שלשון הקהל", "שנת שזוהי
שנעשית  הפעולה מ"מ, סוכות, המועד בחול מסויים ביום אלא אינה עצמה הקהל שמצות שאע"פ והיינו,
כיון  אחר, באופן היא השנה שכל כולה, השנה כל על השפעה לה שיש נמשכת, פעולה היא אז
ולמען  ישמעו למען בשעריך אשר וגרך והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל הענין הי' שבתחילתה

הזאת" התורה דברי כל את לעשות וגו' .237ילמדו
החלו  אשר את היהודים "וקבל הוא פורים של שענינו ובפרט הפורים, לימי בהנוגע גם הוא וכן

תורה"5לעשות" דמתן בזמן כבר שהחלו מה ש"קבלו הקהל,7, שנת של הפורים שבימי מובן, הרי  ,
שהענין  בודאי הרי הזאת", התורה דברי כל את "לעשות מיוחדת פעולה ישנה כולה השנה כל שבמשך

עוז. וביתר שאת ביתר הוא לעשות" החלו אשר את היהודים ד"קבל

את  "לעשות - ובהקהל לעשות", גו' "וקבל - בפורים "לעשות": הביטוי מופיע שבשניהם ולהעיר,
דברי  כל את "לעשות היא ד"הקהל" הפעולה הרי - הענינים תוכן מצד וגם הזאת". התורה דברי כל

הזאת" mnvrהתורה oevxa התורה שקיום כבר", שקיבלו מה "קיימו שבהם הפורים ימי פעולת גם וזוהי ,
כגיגית" הר עליהם ש"כפה מפני לא עצמם.7יהי' בעבודתם אלא ,

ועאכו"כ  השנים, כל של פורים אפילו פורים, בדוגמת שהם פרטים כמה עוד ב"הקהל" מצינו ולכן
כדלקמן. זו, שנה של פורים

.‚Ó כולה התורה בכל (שאינו ב"הקהל" שמצינו פלא דבר אודות - השיחה שהציווי 238המשך ,(
והנשים האנשים העם את "הקהל לחינוך shdeהוא הגיעו שלא קטנים גם (כולל כדברי 239" רק ולא ,(

בחגיגה  ו"דרש"240הגמרא "הגדה" גם241(בתור אלא למביאיהן", שכר ליתן כדי באין למה "טף :(aeig
shd lr בקידושין הגמרא כדברי להלכה 242, ללמוד 241(בנוגע שיכולים כאחד") הבאים כתובים "ב' לענין ,

" מקטנים: בק"ו דנשים miaiigהחיוב milth"כ"ש לא "חיובא 243נשים שייך לא שלכאורה אף ,
ונדפס 244לדרדקי" שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה חי"245- ואילך.בלקו"ש 363 ע' ט
.„Ó הכתוב פשטות הוא וכן בקידושין, כהסוגיא הטף, על גם הוא דהקהל שהחיוב האמור וע"פ

השייכות  מודגשת - בשוה כולם אצל הוא שהחיוב גו'", וגרך והטף והנשים האנשים העם את "הקהל
הפורים: ימי עם

ונשים" טף זקן ועד "מנער היתה המן רק 150גזירת לא - לטף בנוגע מיוחדת גזירה שהיתה והיינו, ,
במדרש  כדאיתא עיקרי, ענין היתה הטף  על הגזירה ואדרבה, ונשים, לאנשים טפל (המן)246בתור "אמר
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ע'236) ואילך. 199 ס"ע ואילך. 92 ס"ע חמ"ח תו"מ ראה
ואילך. 339

יב.237) לא, וילך
שם 238) גם אבל הנדחת, לעיר בנוגע - ההפכי בצד מלבד

תסד). מצוה מנח"ח (ראה לטף בנוגע בפוסקים פלוגתא יש
יצא 239) שכאשר תריב), מצוה (מנח"ח באחרונים וכדאיתא

. ד"הקהל בחיוב נכלל אזי נפל, הטף".מכלל .
א.240) ג,
חלוקות.241) סוגיות שתי שהם ולומר לדחוק צורך אין ולכן

(דלקמן), בקידושין התוס' דברי על הרש"ש קושיית סרה ובזה -
כדי  בחגיגה וכדאיתא האבות, על אלא חיובן אין ד"טפלים מהא

כו'". למביאיהן שכר ליתן
ב.242) לד,
ומנח"ח 243) שם. חגיגה (טו"א האחרונים בדברי לעיין ויש

239 אם שבהערה כי חייבים, אינם שהטף בפשיטות הסוברים (

במסכת  הגמרא דברי את יפרשו כיצד - למביאיהם" שכר "ליתן
קידושין.
שמונה 244) בגיל מילה למצות בנוגע מהחקירה גם ולהעיר

הבן, על הוא הציווי אם - יום שלושים בגיל הבן ופדיון ימים,
שהציווי  או במקומו, אביו זאת עושה ברֿציווי, שאינו כיון אלא
וש"נ). ואילך. 44 ע' חי"א לקו"ש (ראה האב על מלכתחילה הוא
הבן  לפדיון בנוגע ור"י דר"מ הפלוגתא לבאר יש ועפ"ז
לבנו, קודם הוא לפדות, ובנו לפדות "הוא סע"א): כט, (קידושין
בנו  מצות וזה אביו, על מצוותו שזה קודמו, בנו אומר יהודה רבי
או  האב, על מלכתחילה היא המצוה אם היא שהפלוגתא - עליו"
שהבן  כיון האב, אל עוברת לאח"ז ורק הבן, על היא שהמצוה

ברֿציווי. אינו
תש 245) ב') (התוועדות בראשית שבת שיחות ל"ד,בשילוב

תשי"ג. השואבה בית ושמחת
לסופו).246) (קרוב יג פ"ז, אסת"ר
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הנ"ל  במאמר נשיאנו רבינו שמביא (וכפי התינוקות", באלו אלא תחלה ידי שולח אני ע"ד 1אין שזהו ,
כו'" תיישים אין גדיים אין אם אחז ).247ש"אמר

הטף. הבאת של המיוחד הענין יש בה שרק הקהל, למצות הפורים ענין משתווה ובזה

פורים: במצות פרטים שני עוד מצינו ולכן

נפש  מסירת של ומצב במעמד בנ"י עמדו השנה כל שבמשך עי"ז הי' הגזירה ענין 248ביטול והרי .
כיון  חגיגה), (במסכת טף של הפטור עיקר הוא זה שמצד - והשגה הבנה שכל, עם קשור אינו המס"נ

הן" דעה בעלי שבישראל,249ש"לאו וגדול שבקלים קל אצל בשוה זה הרי המס"נ, ענין מצד ואילו ,
בתניא  .250כמבואר

עני  שמתבטל באופן היא שהשמחה - פורים שמחת על בציווי גם מתבטא זה דלא וענין "עד הדעת, ן
אחד" "ביום שזהו כיון ונשים", טף זקן ועד "מנער כולם, משתווים שאז שבו 150ידע", הפורים, יום ,

אפילו  יותר גדולה שמחה והמשיכו למטה, כאן הקב"ה המלכים מלכי מלך של אחדותו אודות הכריזו
אסתר  מגילת בדרושי בארוכה (כמבואר הרגלים ).251משמחת

גדר  פורץ ושמחה כולה, השנה כל על זו שמחה גם ממשיכים השנה במשך המס"נ שיהי'252וע"י -
ושמחה  "אורה פשוטו"), מידי יוצא מקרא ("אין כפשוטו וכן חז"ל, כדרשת ויקר", וששון ושמחה "אורה

ויקר". וששון

יהי' עתה שלכלֿהפחות או ידע", דלא ב"עד ש"אוחז" אחד ישנו אולי אמר: שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ידע" ד"לא ומצב .253במעמד

רב]. זמן בחזקה השירה את עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק שמחה ניגון  ניגנו

***

.‰Ó הפורים בימי שנה בכל כבר 254המנהג שנתייסד כפי רבינו", "קופת עבור מגבית שעורכים -
שלום  בתורת (כמובא נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של ובכ"מ).255מזמנו

דלא  ד"עד באופן - בפורים ובעמדנו הטהורה, לבו נדבת כפי אחד כל יתן מסתמא - כמ"פ וכמדובר
ביותר. גדולה בהרחבה ידע",

הציון. על להזכירם האם, שם בצירוף שמם, ירשמו - הרוצים ואלו

שתתעשר" ד"בשביל בענין ובפרט הענינים, בכל ה' ברכת תומשך נא 256ועי"ז ד"בחנוני לאופן ועד ,
צבאות" הוי' אמר צדקה 257בזאת הלכות יו"ד בשו"ע הרמ"א שמביא למטה 258(כפי זאת ולהמשיך ,(

בגשמיות  וטובים, שמחים בריאים, דברים עבור הפרנסה את ולנצל בהרחבה, בפרנסה טפחים, מעשרה
יחד. גם וברוחניות

.ÂÓ:נוסף ענין עבור ההזדמנות את לנצל יש וכן
הפסוק  על - אסתר במגילת רש"י בפירוש שאלה אודות שעורר מי ואיש".259ישנו איש כרצון "לעשות

של - אשמתה מה אבל הש"ק; יום על לסמוך יכול - השבוע לפרשת בנוגע בשלמא לטעון: והוסיף
רש"י  פירוש לבאר כדי הפורים ימי את שינצלו רוצה ולכן בשבת?!... חל אינו דפרזות שפורים אסתר

אסתר. -במגילת

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

ועוד.247) ה"ב. פ"י סנהדרין ירושלמי
ובכ"מ.248) ד. קכ, א. צז, מג"א תו"א ראה
(249.29 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן
פי"חֿט.250)
ובכ"מ.251) ואילך. א צח, תו"א
ועוד.252) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
ע'253) חמ"ו (תו"מ סמ"ה דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(179

(254.(171 ע' שם (תו"מ סל"ז הנ"ל פורים שיחת גם ראה
וש"נ.

(255.243 ע'
וש"נ.256) א. קיט, שבת
רע"א.257) ט, תענית וראה יו"ד. ג, מלאכי
ס"ד.258) סרמ"ז
ח.259) א, אסתר

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

מה  ונראה הנ"ל, רש"י פירוש על נתעכב - ניגון מתוך ומסתמא, המגבית, את שיערכו לאחרי ולכן,
ידע"... דלא "עד שלפני ומצב במעמד נמצאים שבלאה"כ כיון הפורים, בימי בזה לפעול יכולים

***

.ÊÓ,דלכאורה) רצונו" ואחד אחד "לכל ואיש", איש כרצון "לעשות הפסוק על רש"י בפירוש הביאור
כל  "על ביתו", רב כל "על שלפניו, ובד"ה לשון), בשינוי הפסוק תוכן על שחוזר בכך רש"י מוסיף מה
ומקדימם  הטבחים ושר האופים שר (שמוסיף המשקים" ושר הטבחים ושר האופים שר הסעודה, שרי
"והשתי' לומר מספיק הי' השתי' ענין מצד כי, - השתי') ענין רק נתפרש שבפסוק אף המשקים, שר לפני

"על (א) שמוסיף: וכיון ביתו", רב "על היותר ולכל המלך", יסד כן כי אונס אין (ב)lkכדת ביתו", רב
" - חיובי ענין גם אלא אונס", "אין רק שרי zeyrlלא כל על ציווי שהי' עכצ"ל, ואיש", איש כרצון

") ואחד lkהסעודה אחד לכל "לעשות המשקים) שר על (נוסף הטבחים  ושר האופים שר גם ביתו"), רב
חז"ל  כפירוש ולא - בסעודה והמן 141(מהמשתתפים מרדכי על קאי ואיש" הוגה 260ש"איש - רצונו" (

שליט"א  אדמו"ר כ"ק ואילך.261ע"י 161 ע' חל"ו בלקו"ש ונדפס  ,
.ÁÓ המדרש מאמר גם ולבאר להוסיף הקב"ה 264ויש לו "אמר ואיש", איש כרצון "לעשות הפסוק על

שבעולם, בנוהג (בתמי'), ואיש איש כרצון לעשות מבקש ואתה בריותי, מידי יוצא איני אני (לאחשורוש),
וכו'": לזה או לזה או אלא (בתמי'), לשניהם להנשא היא יכולה אחת, אשה לישא מבקשים אדם בני שני
בני  ש"שני באופן דוקא היא ואיש" איש כרצון ב"לעשות שהכוונה ההכרח מהו מובן: אינו לכאורה

שונים רצונות שני להיות יכולים הרי - אחת" אשה לישא מבקשים כך,mpi`yאדם זה, את זה שוללים
ואיש"?! איש כרצון "לעשות אפשרות שיש
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סנ"א.260) לקמן ראה
בזה261) מועתק - הענין אדמו "ר לשלימות כ"ק  רשימת 

ובהוספה בהמשך  בהתוועדות*:שליט "א  להמדובר

וש"נ.262) א. יז, כתובות
ואילך.263) יב שם,
יד.264) פ"ב, אסת"ר

הפשט,xzeiaוקוצר*) ע"ד הכתוב ובבי' - פרש"י בדרך dfyמוקשהelekyבבי' [ובפרט שצע"ג מה לכתוב רש"י הכריח
בקרא כ"ז נרמז איפוא בקושי' שיש... לפי (1 הפשט]: - רש"י eheytkדפרש"י זקוק שבכלל - הכתוב בהבנת חסר מה (2 ?

. כדת .לפרש האופים "שר (4 וצוה. תקן הכפל (3 אונס? צריך . ובי' בקרא מפורש המשקה (5 לכאורה. מיותר המשקים" .
. "לכל (6 מפרשו.להתחיל. שאינו אף - "לעשות" מעתיק (8 לאחד. - מאיש משנה (7 קמ"ל? מאי רצונו" .cere. ַ

הקושיות zehytו(קצת) t"rאלא)libxkyלזה לב שמים אין ,llkסותר - אונס אין כדת (1 :(f"lf מוסיף מה - סותר אינו אם (2 .
. יסד (3 הפי'?זע"ז? - רב כל על .mewn lkae ב"אין המוזר מהו - המלך יסד כן כי (4 מרדכי. עלי' ציוה ובמג"א צוה, הל'

(6 הכתוב. לתחלת רב" ד"כל השייכות (5 להיפך. ולא המלך, גזירת צ"ל לאנוס הוא: ונהפוך - המלך לכח שזקוקים אונס"
הי' המשתה הרי - oziadביתו zpib xvga כל לתוכן (8 שלילה. אונס", "אין ולא חיוב, - לעשות (7 לפירש"י). - אילנות (נטוע

. המלך ו"יסד המלך" "כיד באמרו די הראשון.הכתוב בחציו קמ"ל ומאי ואיש", .cere.
כו' לפי - כדת פרש"י: שהי'lecbולזה מפורש שהרי העם", "לכל ax(והספיק zekln oii פשיטא - כאלו סעודות דיש וכיון ,(
כיד הי' שכולו זה, (.jlnd)lkaשבמשתה "כדת קמ"ל וזה בגדולים, - המלך כדת הדת צ"ל הי' אונס",פרטיו), אין כאן) אבל .

יסד כן כ"א jlndכי כרצון עשו ביין שגם (היינו כו' כרצון (חיובי) לעשות הי' הסעודה [שרי] (רבי) כל ועל דוקא, בעצמו
ד  השלילה גם בזה שנכלל אלא - חיובי `qpeבאופן oi`" וכהקישור ,ok ik("-

lteke. יסד וציוה.רש"י תקן .hyta ותקנת יסוד - תקן ביניהם: הממוצע לכן כלומר), בדרך (אפי' ליסד ציוה בין שייכות אין :
גו'. כל על ש)ציוה נסתעף (ומזה המלך) כגדולת (ולא כאו"א כרצון שתהי' הסעודה

בזה: מתורץ אגב דרך
כבודו1) על שמחל המלך),262מחול `epiמלך - הסעודה עושה גדלות (להראות גדול בכלי דכופין זו סעודה מנהג הי' ובאם -

המלך, ציווי מועיל אינו שכןהרי מפרש כרצוןcqiולכן שתהי' תיקן הסעודה דכל וביסודה כו'.mrdמלכתחילה
בפשוטו dnevrקושי'2) שלאח"ז פס"ד 263בהסיפור בענין הספק מהו - גו'" לעשות מה גו' המלך ויאמר גו' המלכה "ותמאן :

. הוא הטעם ובהפס"ד בהמענה - עוד ולא במלך?! גו'"!!דמרידה לבדו המלך על "לא .
מיושב בזהzehytaועפהנ"ל לבאר לרש"י צורך שאין כלllk(עד כי - (ceqiאו"א כרצון לעשות הייתה זו סעודה `oiותקנת

qpe`יסד שכן ,jlnd.'וכו הנוסף לטעם ונזקקו בכלל, ג"ז אם הספק הי' ולכן כבודו. וזהו
בכ"ז. להאריך יש ועוד



מט f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הנ"ל  במאמר נשיאנו רבינו שמביא (וכפי התינוקות", באלו אלא תחלה ידי שולח אני ע"ד 1אין שזהו ,
כו'" תיישים אין גדיים אין אם אחז ).247ש"אמר

הטף. הבאת של המיוחד הענין יש בה שרק הקהל, למצות הפורים ענין משתווה ובזה

פורים: במצות פרטים שני עוד מצינו ולכן

נפש  מסירת של ומצב במעמד בנ"י עמדו השנה כל שבמשך עי"ז הי' הגזירה ענין 248ביטול והרי .
כיון  חגיגה), (במסכת טף של הפטור עיקר הוא זה שמצד - והשגה הבנה שכל, עם קשור אינו המס"נ

הן" דעה בעלי שבישראל,249ש"לאו וגדול שבקלים קל אצל בשוה זה הרי המס"נ, ענין מצד ואילו ,
בתניא  .250כמבואר

עני  שמתבטל באופן היא שהשמחה - פורים שמחת על בציווי גם מתבטא זה דלא וענין "עד הדעת, ן
אחד" "ביום שזהו כיון ונשים", טף זקן ועד "מנער כולם, משתווים שאז שבו 150ידע", הפורים, יום ,

אפילו  יותר גדולה שמחה והמשיכו למטה, כאן הקב"ה המלכים מלכי מלך של אחדותו אודות הכריזו
אסתר  מגילת בדרושי בארוכה (כמבואר הרגלים ).251משמחת

גדר  פורץ ושמחה כולה, השנה כל על זו שמחה גם ממשיכים השנה במשך המס"נ שיהי'252וע"י -
ושמחה  "אורה פשוטו"), מידי יוצא מקרא ("אין כפשוטו וכן חז"ל, כדרשת ויקר", וששון ושמחה "אורה

ויקר". וששון

יהי' עתה שלכלֿהפחות או ידע", דלא ב"עד ש"אוחז" אחד ישנו אולי אמר: שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ידע" ד"לא ומצב .253במעמד

רב]. זמן בחזקה השירה את עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק שמחה ניגון  ניגנו

***

.‰Ó הפורים בימי שנה בכל כבר 254המנהג שנתייסד כפי רבינו", "קופת עבור מגבית שעורכים -
שלום  בתורת (כמובא נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של ובכ"מ).255מזמנו

דלא  ד"עד באופן - בפורים ובעמדנו הטהורה, לבו נדבת כפי אחד כל יתן מסתמא - כמ"פ וכמדובר
ביותר. גדולה בהרחבה ידע",

הציון. על להזכירם האם, שם בצירוף שמם, ירשמו - הרוצים ואלו

שתתעשר" ד"בשביל בענין ובפרט הענינים, בכל ה' ברכת תומשך נא 256ועי"ז ד"בחנוני לאופן ועד ,
צבאות" הוי' אמר צדקה 257בזאת הלכות יו"ד בשו"ע הרמ"א שמביא למטה 258(כפי זאת ולהמשיך ,(

בגשמיות  וטובים, שמחים בריאים, דברים עבור הפרנסה את ולנצל בהרחבה, בפרנסה טפחים, מעשרה
יחד. גם וברוחניות

.ÂÓ:נוסף ענין עבור ההזדמנות את לנצל יש וכן
הפסוק  על - אסתר במגילת רש"י בפירוש שאלה אודות שעורר מי ואיש".259ישנו איש כרצון "לעשות

של - אשמתה מה אבל הש"ק; יום על לסמוך יכול - השבוע לפרשת בנוגע בשלמא לטעון: והוסיף
רש"י  פירוש לבאר כדי הפורים ימי את שינצלו רוצה ולכן בשבת?!... חל אינו דפרזות שפורים אסתר

אסתר. -במגילת
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ידע"... דלא "עד שלפני ומצב במעמד נמצאים שבלאה"כ כיון הפורים, בימי בזה לפעול יכולים

***

.ÊÓ,דלכאורה) רצונו" ואחד אחד "לכל ואיש", איש כרצון "לעשות הפסוק על רש"י בפירוש הביאור
כל  "על ביתו", רב כל "על שלפניו, ובד"ה לשון), בשינוי הפסוק תוכן על שחוזר בכך רש"י מוסיף מה
ומקדימם  הטבחים ושר האופים שר (שמוסיף המשקים" ושר הטבחים ושר האופים שר הסעודה, שרי
"והשתי' לומר מספיק הי' השתי' ענין מצד כי, - השתי') ענין רק נתפרש שבפסוק אף המשקים, שר לפני

"על (א) שמוסיף: וכיון ביתו", רב "על היותר ולכל המלך", יסד כן כי אונס אין (ב)lkכדת ביתו", רב
" - חיובי ענין גם אלא אונס", "אין רק שרי zeyrlלא כל על ציווי שהי' עכצ"ל, ואיש", איש כרצון

") ואחד lkהסעודה אחד לכל "לעשות המשקים) שר על (נוסף הטבחים  ושר האופים שר גם ביתו"), רב
חז"ל  כפירוש ולא - בסעודה והמן 141(מהמשתתפים מרדכי על קאי ואיש" הוגה 260ש"איש - רצונו" (

שליט"א  אדמו"ר כ"ק ואילך.261ע"י 161 ע' חל"ו בלקו"ש ונדפס  ,
.ÁÓ המדרש מאמר גם ולבאר להוסיף הקב"ה 264ויש לו "אמר ואיש", איש כרצון "לעשות הפסוק על

שבעולם, בנוהג (בתמי'), ואיש איש כרצון לעשות מבקש ואתה בריותי, מידי יוצא איני אני (לאחשורוש),
וכו'": לזה או לזה או אלא (בתמי'), לשניהם להנשא היא יכולה אחת, אשה לישא מבקשים אדם בני שני
בני  ש"שני באופן דוקא היא ואיש" איש כרצון ב"לעשות שהכוונה ההכרח מהו מובן: אינו לכאורה

שונים רצונות שני להיות יכולים הרי - אחת" אשה לישא מבקשים כך,mpi`yאדם זה, את זה שוללים
ואיש"?! איש כרצון "לעשות אפשרות שיש
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ואילך.263) יב שם,
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הפשט,xzeiaוקוצר*) ע"ד הכתוב ובבי' - פרש"י בדרך dfyמוקשהelekyבבי' [ובפרט שצע"ג מה לכתוב רש"י הכריח
בקרא כ"ז נרמז איפוא בקושי' שיש... לפי (1 הפשט]: - רש"י eheytkדפרש"י זקוק שבכלל - הכתוב בהבנת חסר מה (2 ?

. כדת .לפרש האופים "שר (4 וצוה. תקן הכפל (3 אונס? צריך . ובי' בקרא מפורש המשקה (5 לכאורה. מיותר המשקים" .
. "לכל (6 מפרשו.להתחיל. שאינו אף - "לעשות" מעתיק (8 לאחד. - מאיש משנה (7 קמ"ל? מאי רצונו" .cere. ַ

הקושיות zehytו(קצת) t"rאלא)libxkyלזה לב שמים אין ,llkסותר - אונס אין כדת (1 :(f"lf מוסיף מה - סותר אינו אם (2 .
. יסד (3 הפי'?זע"ז? - רב כל על .mewn lkae ב"אין המוזר מהו - המלך יסד כן כי (4 מרדכי. עלי' ציוה ובמג"א צוה, הל'

(6 הכתוב. לתחלת רב" ד"כל השייכות (5 להיפך. ולא המלך, גזירת צ"ל לאנוס הוא: ונהפוך - המלך לכח שזקוקים אונס"
הי' המשתה הרי - oziadביתו zpib xvga כל לתוכן (8 שלילה. אונס", "אין ולא חיוב, - לעשות (7 לפירש"י). - אילנות (נטוע

. המלך ו"יסד המלך" "כיד באמרו די הראשון.הכתוב בחציו קמ"ל ומאי ואיש", .cere.
כו' לפי - כדת פרש"י: שהי'lecbולזה מפורש שהרי העם", "לכל ax(והספיק zekln oii פשיטא - כאלו סעודות דיש וכיון ,(
כיד הי' שכולו זה, (.jlnd)lkaשבמשתה "כדת קמ"ל וזה בגדולים, - המלך כדת הדת צ"ל הי' אונס",פרטיו), אין כאן) אבל .

יסד כן כ"א jlndכי כרצון עשו ביין שגם (היינו כו' כרצון (חיובי) לעשות הי' הסעודה [שרי] (רבי) כל ועל דוקא, בעצמו
ד  השלילה גם בזה שנכלל אלא - חיובי `qpeבאופן oi`" וכהקישור ,ok ik("-

lteke. יסד וציוה.רש"י תקן .hyta ותקנת יסוד - תקן ביניהם: הממוצע לכן כלומר), בדרך (אפי' ליסד ציוה בין שייכות אין :
גו'. כל על ש)ציוה נסתעף (ומזה המלך) כגדולת (ולא כאו"א כרצון שתהי' הסעודה

בזה: מתורץ אגב דרך
כבודו1) על שמחל המלך),262מחול `epiמלך - הסעודה עושה גדלות (להראות גדול בכלי דכופין זו סעודה מנהג הי' ובאם -

המלך, ציווי מועיל אינו שכןהרי מפרש כרצוןcqiולכן שתהי' תיקן הסעודה דכל וביסודה כו'.mrdמלכתחילה
בפשוטו dnevrקושי'2) שלאח"ז פס"ד 263בהסיפור בענין הספק מהו - גו'" לעשות מה גו' המלך ויאמר גו' המלכה "ותמאן :

. הוא הטעם ובהפס"ד בהמענה - עוד ולא במלך?! גו'"!!דמרידה לבדו המלך על "לא .
מיושב בזהzehytaועפהנ"ל לבאר לרש"י צורך שאין כלllk(עד כי - (ceqiאו"א כרצון לעשות הייתה זו סעודה `oiותקנת

qpe`יסד שכן ,jlnd.'וכו הנוסף לטעם ונזקקו בכלל, ג"ז אם הספק הי' ולכן כבודו. וזהו
בכ"ז. להאריך יש ועוד
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מרדכי" ושמו הבירה בשושן הי' יהודי "איש אודות מדובר שכאשר המדרש, דברי בכוונת ,265ועכצ"ל
הזה" הרע המן ואויב צר ו"איש גיסא, בהכרח 266מחד מרדכי, אצל שיהי' רצון כל הנה גיסא, מאידך ,

"המן", זה אין לאו, ואם זה, על יחלוק שמרדכי בהכרח המן, אצל שיהי' רצון וכל זה, על יחלוק שהמן
"מרדכי"!... זה ואין

דבר  בכל אלא מצוות, ומקיים תורה שלומד בשעה רק לא יהודי הוא שיהודי (ס"מ) משנת"ל גם וזהו
העמ  מכל ש"הבדילנו ניכר ומיד יהודי, זאת שעושה ניכר להיות צריך (רק)שעושה לא - "הבדילנו" ים";

טיול, ושתי', באכילה "הבדילנו" אלא תפילין, מניח אינו גוי שהרי הפשוט, דבר שזהו תפילין, בהנחת
אחר. מישהו גם שעושה הענינים וכל ומתן משא

שאע"פ  והיינו, וזורע", העולמים בחי "מאמין שיהודי זרעים", סדר זה "אמונת בפירוש (סכ"ד) וכנ"ל
"מאמין שיהודי - היא ביניהם הנפק"מ הנה ביניהם, חילוק אין ולכאורה כמותו, זורע השני igaשגם

minlerdמאמין השני ואילו rahdוזורע", zewega אופני גם הרי הפכים, הם ואלקות שטבע וכיון וזורע,
בשוה. הזריעה פעולת נראית בשר, לעיני שמבחוץ, אע"פ הפכיים, הם הזריעה

והמן  מרדכי על קאי ואיש" איש כרצון ש"לעשות מפרש אינו שרש"י הטעם גם בפשטות 260וזהו כי, -
כדי  עד היתה אחשורוש של שטיפשותו ולצייר לתאר אפשר אי ילד, של בשכלו שמתקבל כפי הכתובים,

יחד. גם והמן מרדכי של רצונם את למלא שיוכל לחשוב שיטעה כך

משפט  חושן בהלכות פס"ד יש גופא לבנ"י בנוגע אפילו וקלֿוחומר: בעלי 267ובמכלֿשכן ש"דעת
והיינו, תורה", דעת היפך אין בתים (דאל"כ, לדיינות סמיכה לו שיש בעה"ב אודות שמדובר שלמרות

וישתדל צורך ירצה בב"ד יושיבוהו ואם הדינים), פסקי יודע שאינו מאחר בב"ד, להושיבו שאסור בפס"ד
שלו  ההנחה אזי העולם, בהוויות שעוסק בעה"ב, אלא רב, שאינו כיון אעפ"כ, הדין, את להטות שלא
זה  הרי - מרדכי דעת אודות כשמדובר ועאכו"כ תורה; דעת היפך היא זיך") לייגט אים ביי וואס ָ("ווי

המן. מדעת בערך שלא הבדלה של באופן בודאי

.ËÓ אותו של מסעודתו "נהנו בענין (סכ"ב) לעיל להאמור בנוגע גם מזה ללמוד יש אגב, ובדרך
דב  אכילת עם קשור זה שאין האסור:רשע", ר

. ש"השתי' ממ"ש כיון לומד שרש"י וכיון נסך. יין לשתות הכריחו לא שגם מובן, הרי אונס", אין .
מובן,lk"על הרי הטבחים", ושר האופים "שר על גם הסעודה", שרי כל "על הי' זה שציווי ביתו" רב

שהיו  כך, רצונו, ואחד אחד לכל עשו אלא אונס ", "אין של באופן ההנהגה היתה למאכלים בנוגע שגם
כשרים. מאכלים לאכול יכולים

כשרים. בלתי מאכלים אכלו זו שבסעודה המדרש כדברי לפרש אין הפשט שבדרך ונמצא,

לצלם" שהשתחוו "מפני היתה הגזירה שסיבת הפשט בדרך לפרש אין המאורע 141וכמו"כ כי ,
המגילה. סיפור עם זאת לקשר אין הפשט בדרך וממילא, במגילה, כלל נזכר לא לצלם שהשתחוו

"מפני אלא אינה הגזירה סיבת הפשט שבדרך בארוכה.epdpyועכצ"ל, כנ"ל רשע", אותו של מסעודתו

.:כלל מובן אינו שלכאורה נוסף ענין - אגב בדרך - לבאר יש ועפ"ז
הפורים" "אגרת נקראת שהמגילה כל 268כיון נוגע מה מובן: אינו - הפורים ימי אודות לספר שבאה ,

אחשורוש?! סעודת אודות הסיפור

שהמגילה  כיון - זאת לפרש צריך אינו שרש"י כך, כדי עד בפשטות, הדבר מובן הפשט בדרך דוקא אך
שנהנו  בנ"י, גם כולל שושן, אנשי  כל השתתפו שבה סעודה ערך שאחשורוש הדברים, המשך את מספרת

המן. גזירת אח"כ באה מזה וכתוצאה כו', מסעודתו
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ה.265) ב, אסתר
ו.266) ז, שם

סקי"ג.267) ס"ג לחו"מ סמ"ע ראה
כט.268) ט, אסתר
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מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא ש"אני רש"י של שיטתו ומכוונת מתאימה כמה עד רואים ,269וכאן
וסודות רמזים טמונים שבזה "(שרי)ובאופן על קאי ביתו" ש"(רב) בפירוש כמו שבתורה, הלכות וגם

מזונותיוהסעודה" במקום אדם) (של ש "דירתו ההלכה מרומזת שבזה סמ"ז), .270הוא"(כנ"ל

.‡:"תורה של "יינה גם זה בענין יש וכמו"כ
בחסידות  המבואר זהר 271ובהקדם בתיקוני ה 272מ"ש הדמיון),פורים"kש"יום (בכ"ף פורים כמו הוא

התשובה  הו"ע יוהכ"פ של שענינו הענין ,273וכיון שפועלת עילאה, תשובה ושלימה, גמורה תשובה
שביוהכ"פ) הקטורת בענין גם (כמרומז למיתקא ומרירו לנהורא חשוכא שכן 274דאתהפכא בודאי הרי -

לפורים. בנוגע גם הוא

טוב? נעשה בעצמו הבלתיֿרצוי שהענין לפורים בנוגע רואים היכן ולכאורה,

. אונס  אין כדת "והשתי' שעז"נ הסעודה, שבתחילת ל"יין" בנוגע זאת שמצינו - הוא הענין .אך
מרדכי. אצל והן המן אצל הן הי' זה וענין רצונו", ואחד אחד "לכל ואיש", איש כרצון לעשות

אינה  סמ"ח) (כנ"ל והמן מרדכי על קאי ואיש" ש"איש חז"ל פירוש בשלילת רש"י שכוונת ולהעיר,
וכדברי  המן, רצון לפי והן מרדכי רצון לפי הן יתנהג בסעודה מהמשתתפים אחד שכל יתכן שלא אלא

.264המדרש  הקב"ה לו אחד ש"אמר "לכל רש"י מפרש ולכן כו'", לזה או לזה או כו' שבעולם בנוהג .
של  ורצונו כך, באופן הי' ביין המן של שרצונו ומרדכי, להמן בנוגע גם מובן וממילא רצונו"; ואחד

הי' ביין אחר.מרדכי באופן

שגרם  הענין התחיל שבו שה"יין" - לנהורא חשוכא אתהפכא היתה ה"יין" שבענין מובן ועפ"ז
. אונס אין כדת "השתי' גופא לגזירה, זה יין הנה המן, של רצונו לפי גם כולל  ואיש", איש כרצון .

מגילה  במסכת רש"י שמפרש וכפי פורים, שמחת לשם לשתותו ד"לבסומי 118צריכים להחיוב בנוגע
"ביין" - .275(בפוריא)"

מרדכי" לברוך המן ארור בין ידע ש"לא עי"ז נעשה זה שהי'118וענין ה"יין" את שמהפכים היינו, ,
ושמחה" משתה "ימי של ל"יין" המן" "ארור עד 140אצל בפוריא "לבסומי החיוב את מקיימים ידו שעל ,

מרדכי". לברוך המן ארור בין ידע דלא

כולה. השנה כל על השמחה את שימשיכו ובאופן לנו, תהי' וכן

השלוחים  להורי צוה שליט"א אדמו"ר לאוסטרליא 276[כ"ק מלא].,225שנסעו כוס על "לחיים" שיאמרו

***

.· גדר שפורץ השמחה לענין בנוגע כמ"פ .252דובר
יו"ט  משמחת יותר גדולה שהיא כזו שמחה על ועאכו"כ יו"ט, שמחת על אפילו נאמר זה ענין והרי

בתו"א  כו'251(כמבואר לשמור שלוחים שולחים ב"ד היו ביו"ט שלכן, זו 277), לא הנה בפורים, ואילו ,
לברוך  המן ארור בין ידע דלא "עד להיות צריכה שהשמחה הוא הדין אלא שלוחים, שולחים שלא בלבד

הגדרים. כל פורצת זו ששמחה בודאי  הרי - הדין) היפך זה הרי שלכאורה (אף מרדכי"

אלו על וכו' וכו' בהשמצות ויצאו שקמו כאלו שישנם כיון - במיוחד עתה צורך יש זה שמסרו ובענין
כו'. יהדות עבור עתה, גם נפשם ומוסרים נפשם,

חוטאים" ולא חטאים ש"יתמו הוא"278ובודאי ש"ונהפוך ועד ויקר",27, וששון ושמחה ל"אורה ,
ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ל"ופרצת עד .279ולהרחבה,
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ח.269) ג, בראשית פרש"י
(270.15 הערה שבפנים לקו"ש ראה
ובכ"מ.271) א. קכא, ד. צה, ד. צב, מג"א תו"א
ב).272) (נז, תכ"א
ה"ז.273) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
וש"נ.274) קסו. ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
וש"נ.275) .315 ע' חט"ו תו"מ גם ראה

שלהיותו 276) לאחד, אמר וכן בשמותיהם. מהם לכמה וקרא
עבור  ההורים), עבור (גם כולם עבור לחיים יאמר שליחֿציבור,

הדורות. כל סוף עד תלמידיהם ותלמידי התלמידים
סוסתקכ"ט.277) או"ח ואדה"ז טושו"ע
א.278) יו"ד, ברכות ראה
יד.279) כח, ויצא
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מרדכי" ושמו הבירה בשושן הי' יהודי "איש אודות מדובר שכאשר המדרש, דברי בכוונת ,265ועכצ"ל
הזה" הרע המן ואויב צר ו"איש גיסא, בהכרח 266מחד מרדכי, אצל שיהי' רצון כל הנה גיסא, מאידך ,

"המן", זה אין לאו, ואם זה, על יחלוק שמרדכי בהכרח המן, אצל שיהי' רצון וכל זה, על יחלוק שהמן
"מרדכי"!... זה ואין

דבר  בכל אלא מצוות, ומקיים תורה שלומד בשעה רק לא יהודי הוא שיהודי (ס"מ) משנת"ל גם וזהו
העמ  מכל ש"הבדילנו ניכר ומיד יהודי, זאת שעושה ניכר להיות צריך (רק)שעושה לא - "הבדילנו" ים";

טיול, ושתי', באכילה "הבדילנו" אלא תפילין, מניח אינו גוי שהרי הפשוט, דבר שזהו תפילין, בהנחת
אחר. מישהו גם שעושה הענינים וכל ומתן משא

שאע"פ  והיינו, וזורע", העולמים בחי "מאמין שיהודי זרעים", סדר זה "אמונת בפירוש (סכ"ד) וכנ"ל
"מאמין שיהודי - היא ביניהם הנפק"מ הנה ביניהם, חילוק אין ולכאורה כמותו, זורע השני igaשגם

minlerdמאמין השני ואילו rahdוזורע", zewega אופני גם הרי הפכים, הם ואלקות שטבע וכיון וזורע,
בשוה. הזריעה פעולת נראית בשר, לעיני שמבחוץ, אע"פ הפכיים, הם הזריעה

והמן  מרדכי על קאי ואיש" איש כרצון ש"לעשות מפרש אינו שרש"י הטעם גם בפשטות 260וזהו כי, -
כדי  עד היתה אחשורוש של שטיפשותו ולצייר לתאר אפשר אי ילד, של בשכלו שמתקבל כפי הכתובים,

יחד. גם והמן מרדכי של רצונם את למלא שיוכל לחשוב שיטעה כך

משפט  חושן בהלכות פס"ד יש גופא לבנ"י בנוגע אפילו וקלֿוחומר: בעלי 267ובמכלֿשכן ש"דעת
והיינו, תורה", דעת היפך אין בתים (דאל"כ, לדיינות סמיכה לו שיש בעה"ב אודות שמדובר שלמרות

וישתדל צורך ירצה בב"ד יושיבוהו ואם הדינים), פסקי יודע שאינו מאחר בב"ד, להושיבו שאסור בפס"ד
שלו  ההנחה אזי העולם, בהוויות שעוסק בעה"ב, אלא רב, שאינו כיון אעפ"כ, הדין, את להטות שלא
זה  הרי - מרדכי דעת אודות כשמדובר ועאכו"כ תורה; דעת היפך היא זיך") לייגט אים ביי וואס ָ("ווי

המן. מדעת בערך שלא הבדלה של באופן בודאי

.ËÓ אותו של מסעודתו "נהנו בענין (סכ"ב) לעיל להאמור בנוגע גם מזה ללמוד יש אגב, ובדרך
דב  אכילת עם קשור זה שאין האסור:רשע", ר

. ש"השתי' ממ"ש כיון לומד שרש"י וכיון נסך. יין לשתות הכריחו לא שגם מובן, הרי אונס", אין .
מובן,lk"על הרי הטבחים", ושר האופים "שר על גם הסעודה", שרי כל "על הי' זה שציווי ביתו" רב

שהיו  כך, רצונו, ואחד אחד לכל עשו אלא אונס ", "אין של באופן ההנהגה היתה למאכלים בנוגע שגם
כשרים. מאכלים לאכול יכולים

כשרים. בלתי מאכלים אכלו זו שבסעודה המדרש כדברי לפרש אין הפשט שבדרך ונמצא,

לצלם" שהשתחוו "מפני היתה הגזירה שסיבת הפשט בדרך לפרש אין המאורע 141וכמו"כ כי ,
המגילה. סיפור עם זאת לקשר אין הפשט בדרך וממילא, במגילה, כלל נזכר לא לצלם שהשתחוו

"מפני אלא אינה הגזירה סיבת הפשט שבדרך בארוכה.epdpyועכצ"ל, כנ"ל רשע", אותו של מסעודתו

.:כלל מובן אינו שלכאורה נוסף ענין - אגב בדרך - לבאר יש ועפ"ז
הפורים" "אגרת נקראת שהמגילה כל 268כיון נוגע מה מובן: אינו - הפורים ימי אודות לספר שבאה ,

אחשורוש?! סעודת אודות הסיפור

שהמגילה  כיון - זאת לפרש צריך אינו שרש"י כך, כדי עד בפשטות, הדבר מובן הפשט בדרך דוקא אך
שנהנו  בנ"י, גם כולל שושן, אנשי  כל השתתפו שבה סעודה ערך שאחשורוש הדברים, המשך את מספרת

המן. גזירת אח"כ באה מזה וכתוצאה כו', מסעודתו
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ה.265) ב, אסתר
ו.266) ז, שם

סקי"ג.267) ס"ג לחו"מ סמ"ע ראה
כט.268) ט, אסתר
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מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא ש"אני רש"י של שיטתו ומכוונת מתאימה כמה עד רואים ,269וכאן
וסודות רמזים טמונים שבזה "(שרי)ובאופן על קאי ביתו" ש"(רב) בפירוש כמו שבתורה, הלכות וגם

מזונותיוהסעודה" במקום אדם) (של ש "דירתו ההלכה מרומזת שבזה סמ"ז), .270הוא"(כנ"ל

.‡:"תורה של "יינה גם זה בענין יש וכמו"כ
בחסידות  המבואר זהר 271ובהקדם בתיקוני ה 272מ"ש הדמיון),פורים"kש"יום (בכ"ף פורים כמו הוא

התשובה  הו"ע יוהכ"פ של שענינו הענין ,273וכיון שפועלת עילאה, תשובה ושלימה, גמורה תשובה
שביוהכ"פ) הקטורת בענין גם (כמרומז למיתקא ומרירו לנהורא חשוכא שכן 274דאתהפכא בודאי הרי -

לפורים. בנוגע גם הוא

טוב? נעשה בעצמו הבלתיֿרצוי שהענין לפורים בנוגע רואים היכן ולכאורה,

. אונס  אין כדת "והשתי' שעז"נ הסעודה, שבתחילת ל"יין" בנוגע זאת שמצינו - הוא הענין .אך
מרדכי. אצל והן המן אצל הן הי' זה וענין רצונו", ואחד אחד "לכל ואיש", איש כרצון לעשות

אינה  סמ"ח) (כנ"ל והמן מרדכי על קאי ואיש" ש"איש חז"ל פירוש בשלילת רש"י שכוונת ולהעיר,
וכדברי  המן, רצון לפי והן מרדכי רצון לפי הן יתנהג בסעודה מהמשתתפים אחד שכל יתכן שלא אלא

.264המדרש  הקב"ה לו אחד ש"אמר "לכל רש"י מפרש ולכן כו'", לזה או לזה או כו' שבעולם בנוהג .
של  ורצונו כך, באופן הי' ביין המן של שרצונו ומרדכי, להמן בנוגע גם מובן וממילא רצונו"; ואחד

הי' ביין אחר.מרדכי באופן

שגרם  הענין התחיל שבו שה"יין" - לנהורא חשוכא אתהפכא היתה ה"יין" שבענין מובן ועפ"ז
. אונס אין כדת "השתי' גופא לגזירה, זה יין הנה המן, של רצונו לפי גם כולל  ואיש", איש כרצון .

מגילה  במסכת רש"י שמפרש וכפי פורים, שמחת לשם לשתותו ד"לבסומי 118צריכים להחיוב בנוגע
"ביין" - .275(בפוריא)"

מרדכי" לברוך המן ארור בין ידע ש"לא עי"ז נעשה זה שהי'118וענין ה"יין" את שמהפכים היינו, ,
ושמחה" משתה "ימי של ל"יין" המן" "ארור עד 140אצל בפוריא "לבסומי החיוב את מקיימים ידו שעל ,

מרדכי". לברוך המן ארור בין ידע דלא

כולה. השנה כל על השמחה את שימשיכו ובאופן לנו, תהי' וכן

השלוחים  להורי צוה שליט"א אדמו"ר לאוסטרליא 276[כ"ק מלא].,225שנסעו כוס על "לחיים" שיאמרו

***

.· גדר שפורץ השמחה לענין בנוגע כמ"פ .252דובר
יו"ט  משמחת יותר גדולה שהיא כזו שמחה על ועאכו"כ יו"ט, שמחת על אפילו נאמר זה ענין והרי

בתו"א  כו'251(כמבואר לשמור שלוחים שולחים ב"ד היו ביו"ט שלכן, זו 277), לא הנה בפורים, ואילו ,
לברוך  המן ארור בין ידע דלא "עד להיות צריכה שהשמחה הוא הדין אלא שלוחים, שולחים שלא בלבד

הגדרים. כל פורצת זו ששמחה בודאי  הרי - הדין) היפך זה הרי שלכאורה (אף מרדכי"

אלו על וכו' וכו' בהשמצות ויצאו שקמו כאלו שישנם כיון - במיוחד עתה צורך יש זה שמסרו ובענין
כו'. יהדות עבור עתה, גם נפשם ומוסרים נפשם,

חוטאים" ולא חטאים ש"יתמו הוא"278ובודאי ש"ונהפוך ועד ויקר",27, וששון ושמחה ל"אורה ,
ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ל"ופרצת עד .279ולהרחבה,
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ח.269) ג, בראשית פרש"י
(270.15 הערה שבפנים לקו"ש ראה
ובכ"מ.271) א. קכא, ד. צה, ד. צב, מג"א תו"א
ב).272) (נז, תכ"א
ה"ז.273) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
וש"נ.274) קסו. ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
וש"נ.275) .315 ע' חט"ו תו"מ גם ראה

שלהיותו 276) לאחד, אמר וכן בשמותיהם. מהם לכמה וקרא
עבור  ההורים), עבור (גם כולם עבור לחיים יאמר שליחֿציבור,

הדורות. כל סוף עד תלמידיהם ותלמידי התלמידים
סוסתקכ"ט.277) או"ח ואדה"ז טושו"ע
א.278) יו"ד, ברכות ראה
יד.279) כח, ויצא
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הוא", ש"ונהפוך ובאופן שלום, ובדרכי נועם ובדרכי בעבר), י"ח יצאו (שכבר נפש עגמת ללא זה ויהי'
ולשם  לתהלה בהגדלה ככה כמ"פ יוסיפו דידן ובעגלא ממש בקרוב - אדרבה הנה שהשמיצו, שאלו

לומר  רגיל אדמו"ר מו"ח כ"ק שהי' כפי - ּפלייצע") א ("צולייגן כתף ויטו לענין 280ולתפארת, - ַ
מצרים" בלי "נחלה ונגבה", וצפונה וקדמה "ימה - בשר לעיני הנראה ובאופן בפועל שיהי' .281ד"ופרצת",

***

.‚ ו)אוסטרליא ב(מלבורן הקב"ה של שליחותו שממלאים אלו אודות (סמ"א) לעיל המדובר ע"ד
לקריתֿגת  שנסעו השלוחים גם ישנם - בלימוד 282(בכלל) נשיאינו, רבותינו כרצון ישיבה שם להקים כדי ,

התפילה. עבודת מתוך בהידור, המצוות וקיום החסידות ולימוד הנגלה
מקומות. בכמה זאת עושים שכבר או  זאת, להכין שלוחים שהם אלו ישנם וכמו"כ

ועי"ז  "לחיים", יאמרו - וכיו"ב בן או אח אב, קרובים, כאן להם שיש או כאן, שנמצאים מהם ואלו
מדיד  גדר, שפורצת שמחה בעבודתם וטוב ימשיכו שמחה מתוך שליחותם בעניני  שיעסקו והגבלות, ות

שלכאורה  (אף לגמרי הטבע מדרך למעלה ויצליחו ברוחניות, והן בגשמיות הן הרחבה, של ובאופן לבב,
אור" ותורה מצוה "נר להפיץ הטבע) בדרכי מלובש זה התורה,283הרי פנימיות זוהי שבתורה, ו"מאור" ,

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו הענין בעולם ולפעול החסידות, ואחת 284תורת אחד כל בתוך -
העולם.285מישראל  חלקי בכל ועי"ז ,

.„:ישראל ובנות נשי אודות להזכיר יש  כמו"כ
שכר  ד"להביא הענין ישנו שבו "הקהל" אודות (סמ"ג) לעיל להמדובר שבנוגע - ובהקדמה

בגמרא  (כדאיתא לאמו צריך שקטן כיון הרי קודם 286למביאיהם", ועאכו"כ לחינוך, משהגיע אפילו ,(
לנשים. בעיקר הדבר שייך - לחינוך שהגיע

האלו  הפורים בימי ישראל ובנות נשי של ענינם במיוחד מודגש :287וכמו"כ

את  ומקדימים שניהם, את שמזכירים ואסתר", מרדכי "בימי נאמר הניסים" ד"על שבנוסח אע"פ
"מגילת  נקראת אינה עצמה, בתושבע"פ שנקראת כפי המגילה של לשם בנוגע הנה לאסתר, מרדכי
(כמובא  בלבד אסתר" "מגילת אלא ומרדכי", אסתר "מגילת לא וגם ואסתר", מרדכי "מגילת ולא מרדכי",

בכ"מ  ).288בש"ס

יצא", לא למפרע המגילה את "הקורא בפירוש הבעש"ט לתורת בנוגע (סי"ט) לעיל המדובר וע"פ
כל  של והאושר , הזכות  עם ביחד ההתחייבות , גם זוהי הרי - הזה" "בזמן אלא ח"ו, "למפרע" זה שאין
ודור" דור ב"כל שישנו "המן" של הגזירות את שמבטל ה"טף" את להעמיד בישראל, ובת אשה

מידם", מצילנו "והקב"ה לכלותינו", עלינו ש"עומדים

הצדק  הנשים הגלות וע"י מן הגאולה בקרוב תהי' באותו 289ניות שהיו צדקניות נשים ש"בשכר כשם ,
ממצרים" ישראל נגאלו הגלויות 290הדור כל נקראו שמה שעל ,291.

באה זה על הנה - לבב וטוב שמחה חיות, מתוך זאת שיעשו הבעש"ט,וכדי ע"י בכלל, החסידות תורת
ולגלות  להמשיך דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד מקומו ממלאי והנשיאים הזקן רבינו ע"י ואח"כ

במאמר  וכמדובר כו', חיות המציאות,292ולהביא את רק לא שחודר באופן החיות, מפנימיות זה שיהי' ,
העצם. למהות ועד המהות, את גם אלא
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(280.56 ע' תש"ה סה"ש ראה
סע"א.281) קיח, שבת
רפט 282) ס"ע  חכ"ד (אג"ק זו שנה שבט כ"ב מכתב גם ראה

.402 ע' חמ"ט תו"מ ואילך).
כג.283) ו, משלי
ח.284) כה, תרומה
ועוד.285) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
וש"נ.286) א. פב, עירובין

ע'287) שם (תו"מ ואילך סנ"א הנ"ל פורים שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 184

א.288) ק, סנהדרין ב. קנה, א. טו, ב. יד, ב"ב ב. נז, ברכות
רפי"ג. סופרים מסכת

רות).289) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
ע"ב.290) ריש יא, סוטה
ד.291) פט"ז, ב"ר
ואילך).292) 166 ע' חמ"ט (תו"מ ואילך פ"ב
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של  השליחות את למלא המשיח ביאת עד שנשארו ברגעים ומצליחים הגדרים, כל את פורצים ועי"ז
והבתים  שגידלו הבנים עם יצאו ממש ובקרוב וכפשוטם, חז"ל כדרשת ויקר", וששון ושמחה "אורה

כהונה  ובתי מלוכה בתי כמ"ש 293שהקימו, מישראל, אחד כל על נאמרו לי 211(ששניהם תהיו "ואתם
שיוליכנו  צדקנו, משיח פני לקבל כהונה), בתי - ו"כהנים" מלוכה, בתי - "ממלכת" כהנים": ממלכת

והשלימה. האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות

קאזאק". "האּפ הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַָָ[כ"ק

השדה  בערי מהשלוחים לכו"כ צוה עבור 294אח"כ "לחיים" יאמר שמישהו צוה וכן "לחיים". שיאמרו
לכאן]. לבוא שרוצים ישראל מארץ הבחורים

***

.‰.קודש עם הקשורים בענינים ועאכו"כ במקרה, שהם ענינים אין שבכלל, כמ"פ, דובר
דפרשת  בשבוע הראשון יום גם זה הרי שני, באדר י"ד ביום שעומדים לכך שנוסף - לעניננו ובנוגע
עשר  נטל היום ש"אותו רש"י שמביא וכפי השמיני", ביום "ויהי הפרשה: התחלת לומדים שבו שמיני,

עטרות".

זאת  לומדים הפורים שביום כיון מ"מ, ניסן, בר"ח השמיני" "יום יהי' הימים שבסדר אע"פ כלומר:
הזקן  רבינו וכפתגם נשיאנו, רבינו שקבע חת"ת כשלומדים 295בשיעורי הנה הזמן, עם לחיות שצריכים

אומרת שעליו יום זה הרי עטרות", עשר נטל היום ש"אותו וממילא dxezבתורה עטרות", עשר ש"נטל
לפועל. בהנוגע בעבודה בהוראה גם להתבטא הדבר צריך

.Â:"עטרות ד"עשר הענין כללות תחילה לבאר ויש
xyr בתחלתו בפרדס כמבואר השלימות, ענין על המורה מספר הוא נסתר,296- ע"פ רק (לא הוא וכן ,

מוסר  ובעלי החוקרים בדברי גם כמובא נגלה, ע"פ העולם 297אלא) לכללות בנוגע הענינים לפשטות ועד ,
העולם" נברא מאמרות ש"בעשרה פרטיו, הדברות",207וכל ב"עשרת שמתחילה בתורה, גם הוא וכן ,

כולה  התורה כל נכללת .43שבהם

ד"עשר הענין ישנו גופא בכ"מ zexhrובזה בחסידות כמבואר - כפשוטה 298" העטרה ענין כמו שזהו
עילוי  בו שיש העטרה, הנושא האדם על מורה היא אבל העטרה, הנושא האדם מראש למעלה שהיא

העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו - עצמו מצד העטרה.299מיוחד ע"י יותר עוד ניתוסף שבזה אלא ,
. ש"יצא במרדכי שמצינו ממה גם .וכמובן מלכות בלבוש גדולה". זהב ועטרת .300.
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כא.293) א, שמות פרש"י
מרוקו;294) אנגליא; טורונטו; בולטימור; את: והזכיר

אוסטרל  ביתֿחנה); (עבור ניוֿהייבן נוארק; יא.בוסטון; ַ
המסובים  לא' לא *כשהורה שחוק:) (בבת אמר לחיים, לומר
אבל סאה... מ' לכם "רביעית יתנו "לוג", "קב", קחו לכל ֿהפחות 

"א הלוג". הנך הרי אמר: קטנה, כוסית על לחיים שאמר ַולא'
חסיד"?!... ַליובאוויטשער

חשון).295) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
פ"אֿב.296) ש"ב
וש"נ.297) .2 ס"ע ח"ל בלקו"ש הנסמן גם ראה
קצג 298) (ע' עטרה ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך).
ב.299) ט, שמואלֿא
טו.300) ח, אסתר

*(miihxt miyp` mr mb xaic zegiyd oia,mdne:
exn`i md mby dxed - eicli xear dkxa ywiay '`l"miigl."

daeyzc oiprd edfy - dgny jezn ezceara weqriy xn` '`l
(`"it z"db` `ipz) dgny jezn `idy d`lir,daeyz enk `le

zexixn jezn `idy d`zz.
xn` '`l,ezlkiay dn lk dyri xy`ky,dn lk d"awd mb dyri

leki `edy.

xn` '`l,c ote`a df ixd d"awd mr cgi mikled xy`ky"enr 'ied,"
y"ezenk dkld"bv oixcdpq),(a.

xn` '`l,d ocira - el` mipnfay"oeliq"l"v - (g"kq lirl d`x)
ieaixa dceard,zvwna ic `le.

xn` '`le,zeinyba deab ezeid ic `ly,`l`zeipgexa mb deab l"v,
mdipya jxev yi ixdy.



נג f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הוא", ש"ונהפוך ובאופן שלום, ובדרכי נועם ובדרכי בעבר), י"ח יצאו (שכבר נפש עגמת ללא זה ויהי'
ולשם  לתהלה בהגדלה ככה כמ"פ יוסיפו דידן ובעגלא ממש בקרוב - אדרבה הנה שהשמיצו, שאלו

לומר  רגיל אדמו"ר מו"ח כ"ק שהי' כפי - ּפלייצע") א ("צולייגן כתף ויטו לענין 280ולתפארת, - ַ
מצרים" בלי "נחלה ונגבה", וצפונה וקדמה "ימה - בשר לעיני הנראה ובאופן בפועל שיהי' .281ד"ופרצת",

***

.‚ ו)אוסטרליא ב(מלבורן הקב"ה של שליחותו שממלאים אלו אודות (סמ"א) לעיל המדובר ע"ד
לקריתֿגת  שנסעו השלוחים גם ישנם - בלימוד 282(בכלל) נשיאינו, רבותינו כרצון ישיבה שם להקים כדי ,

התפילה. עבודת מתוך בהידור, המצוות וקיום החסידות ולימוד הנגלה
מקומות. בכמה זאת עושים שכבר או  זאת, להכין שלוחים שהם אלו ישנם וכמו"כ

ועי"ז  "לחיים", יאמרו - וכיו"ב בן או אח אב, קרובים, כאן להם שיש או כאן, שנמצאים מהם ואלו
מדיד  גדר, שפורצת שמחה בעבודתם וטוב ימשיכו שמחה מתוך שליחותם בעניני  שיעסקו והגבלות, ות

שלכאורה  (אף לגמרי הטבע מדרך למעלה ויצליחו ברוחניות, והן בגשמיות הן הרחבה, של ובאופן לבב,
אור" ותורה מצוה "נר להפיץ הטבע) בדרכי מלובש זה התורה,283הרי פנימיות זוהי שבתורה, ו"מאור" ,

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו הענין בעולם ולפעול החסידות, ואחת 284תורת אחד כל בתוך -
העולם.285מישראל  חלקי בכל ועי"ז ,

.„:ישראל ובנות נשי אודות להזכיר יש  כמו"כ
שכר  ד"להביא הענין ישנו שבו "הקהל" אודות (סמ"ג) לעיל להמדובר שבנוגע - ובהקדמה

בגמרא  (כדאיתא לאמו צריך שקטן כיון הרי קודם 286למביאיהם", ועאכו"כ לחינוך, משהגיע אפילו ,(
לנשים. בעיקר הדבר שייך - לחינוך שהגיע

האלו  הפורים בימי ישראל ובנות נשי של ענינם במיוחד מודגש :287וכמו"כ

את  ומקדימים שניהם, את שמזכירים ואסתר", מרדכי "בימי נאמר הניסים" ד"על שבנוסח אע"פ
"מגילת  נקראת אינה עצמה, בתושבע"פ שנקראת כפי המגילה של לשם בנוגע הנה לאסתר, מרדכי
(כמובא  בלבד אסתר" "מגילת אלא ומרדכי", אסתר "מגילת לא וגם ואסתר", מרדכי "מגילת ולא מרדכי",

בכ"מ  ).288בש"ס

יצא", לא למפרע המגילה את "הקורא בפירוש הבעש"ט לתורת בנוגע (סי"ט) לעיל המדובר וע"פ
כל  של והאושר , הזכות  עם ביחד ההתחייבות , גם זוהי הרי - הזה" "בזמן אלא ח"ו, "למפרע" זה שאין
ודור" דור ב"כל שישנו "המן" של הגזירות את שמבטל ה"טף" את להעמיד בישראל, ובת אשה

מידם", מצילנו "והקב"ה לכלותינו", עלינו ש"עומדים

הצדק  הנשים הגלות וע"י מן הגאולה בקרוב תהי' באותו 289ניות שהיו צדקניות נשים ש"בשכר כשם ,
ממצרים" ישראל נגאלו הגלויות 290הדור כל נקראו שמה שעל ,291.

באה זה על הנה - לבב וטוב שמחה חיות, מתוך זאת שיעשו הבעש"ט,וכדי ע"י בכלל, החסידות תורת
ולגלות  להמשיך דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד מקומו ממלאי והנשיאים הזקן רבינו ע"י ואח"כ

במאמר  וכמדובר כו', חיות המציאות,292ולהביא את רק לא שחודר באופן החיות, מפנימיות זה שיהי' ,
העצם. למהות ועד המהות, את גם אלא
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(280.56 ע' תש"ה סה"ש ראה
סע"א.281) קיח, שבת
רפט 282) ס"ע  חכ"ד (אג"ק זו שנה שבט כ"ב מכתב גם ראה

.402 ע' חמ"ט תו"מ ואילך).
כג.283) ו, משלי
ח.284) כה, תרומה
ועוד.285) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
וש"נ.286) א. פב, עירובין

ע'287) שם (תו"מ ואילך סנ"א הנ"ל פורים שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 184

א.288) ק, סנהדרין ב. קנה, א. טו, ב. יד, ב"ב ב. נז, ברכות
רפי"ג. סופרים מסכת

רות).289) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
ע"ב.290) ריש יא, סוטה
ד.291) פט"ז, ב"ר
ואילך).292) 166 ע' חמ"ט (תו"מ ואילך פ"ב

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

של  השליחות את למלא המשיח ביאת עד שנשארו ברגעים ומצליחים הגדרים, כל את פורצים ועי"ז
והבתים  שגידלו הבנים עם יצאו ממש ובקרוב וכפשוטם, חז"ל כדרשת ויקר", וששון ושמחה "אורה

כהונה  ובתי מלוכה בתי כמ"ש 293שהקימו, מישראל, אחד כל על נאמרו לי 211(ששניהם תהיו "ואתם
שיוליכנו  צדקנו, משיח פני לקבל כהונה), בתי - ו"כהנים" מלוכה, בתי - "ממלכת" כהנים": ממלכת

והשלימה. האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות

קאזאק". "האּפ הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַָָ[כ"ק

השדה  בערי מהשלוחים לכו"כ צוה עבור 294אח"כ "לחיים" יאמר שמישהו צוה וכן "לחיים". שיאמרו
לכאן]. לבוא שרוצים ישראל מארץ הבחורים

***

.‰.קודש עם הקשורים בענינים ועאכו"כ במקרה, שהם ענינים אין שבכלל, כמ"פ, דובר
דפרשת  בשבוע הראשון יום גם זה הרי שני, באדר י"ד ביום שעומדים לכך שנוסף - לעניננו ובנוגע
עשר  נטל היום ש"אותו רש"י שמביא וכפי השמיני", ביום "ויהי הפרשה: התחלת לומדים שבו שמיני,

עטרות".

זאת  לומדים הפורים שביום כיון מ"מ, ניסן, בר"ח השמיני" "יום יהי' הימים שבסדר אע"פ כלומר:
הזקן  רבינו וכפתגם נשיאנו, רבינו שקבע חת"ת כשלומדים 295בשיעורי הנה הזמן, עם לחיות שצריכים

אומרת שעליו יום זה הרי עטרות", עשר נטל היום ש"אותו וממילא dxezבתורה עטרות", עשר ש"נטל
לפועל. בהנוגע בעבודה בהוראה גם להתבטא הדבר צריך

.Â:"עטרות ד"עשר הענין כללות תחילה לבאר ויש
xyr בתחלתו בפרדס כמבואר השלימות, ענין על המורה מספר הוא נסתר,296- ע"פ רק (לא הוא וכן ,

מוסר  ובעלי החוקרים בדברי גם כמובא נגלה, ע"פ העולם 297אלא) לכללות בנוגע הענינים לפשטות ועד ,
העולם" נברא מאמרות ש"בעשרה פרטיו, הדברות",207וכל ב"עשרת שמתחילה בתורה, גם הוא וכן ,

כולה  התורה כל נכללת .43שבהם

ד"עשר הענין ישנו גופא בכ"מ zexhrובזה בחסידות כמבואר - כפשוטה 298" העטרה ענין כמו שזהו
עילוי  בו שיש העטרה, הנושא האדם על מורה היא אבל העטרה, הנושא האדם מראש למעלה שהיא

העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו - עצמו מצד העטרה.299מיוחד ע"י יותר עוד ניתוסף שבזה אלא ,
. ש"יצא במרדכי שמצינו ממה גם .וכמובן מלכות בלבוש גדולה". זהב ועטרת .300.

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

כא.293) א, שמות פרש"י
מרוקו;294) אנגליא; טורונטו; בולטימור; את: והזכיר

אוסטרל  ביתֿחנה); (עבור ניוֿהייבן נוארק; יא.בוסטון; ַ
המסובים  לא' לא *כשהורה שחוק:) (בבת אמר לחיים, לומר
אבל סאה... מ' לכם "רביעית יתנו "לוג", "קב", קחו לכל ֿהפחות 

"א הלוג". הנך הרי אמר: קטנה, כוסית על לחיים שאמר ַולא'
חסיד"?!... ַליובאוויטשער

חשון).295) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
פ"אֿב.296) ש"ב
וש"נ.297) .2 ס"ע ח"ל בלקו"ש הנסמן גם ראה
קצג 298) (ע' עטרה ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך).
ב.299) ט, שמואלֿא
טו.300) ח, אסתר

*(miihxt miyp` mr mb xaic zegiyd oia,mdne:
exn`i md mby dxed - eicli xear dkxa ywiay '`l"miigl."

daeyzc oiprd edfy - dgny jezn ezceara weqriy xn` '`l
(`"it z"db` `ipz) dgny jezn `idy d`lir,daeyz enk `le

zexixn jezn `idy d`zz.
xn` '`l,ezlkiay dn lk dyri xy`ky,dn lk d"awd mb dyri

leki `edy.

xn` '`l,c ote`a df ixd d"awd mr cgi mikled xy`ky"enr 'ied,"
y"ezenk dkld"bv oixcdpq),(a.

xn` '`l,d ocira - el` mipnfay"oeliq"l"v - (g"kq lirl d`x)
ieaixa dceard,zvwna ic `le.

xn` '`le,zeinyba deab ezeid ic `ly,`l`zeipgexa mb deab l"v,
mdipya jxev yi ixdy.

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

של  השליחות את למלא המשיח ביאת עד שנשארו ברגעים ומצליחים הגדרים, כל את פורצים ועי"ז
והבתים  שגידלו הבנים עם יצאו ממש ובקרוב וכפשוטם, חז"ל כדרשת ויקר", וששון ושמחה "אורה

כהונה  ובתי מלוכה בתי כמ"ש 293שהקימו, מישראל, אחד כל על נאמרו לי 211(ששניהם תהיו "ואתם
שיוליכנו  צדקנו, משיח פני לקבל כהונה), בתי - ו"כהנים" מלוכה, בתי - "ממלכת" כהנים": ממלכת

והשלימה. האמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות

קאזאק". "האּפ הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַָָ[כ"ק

השדה  בערי מהשלוחים לכו"כ צוה עבור 294אח"כ "לחיים" יאמר שמישהו צוה וכן "לחיים". שיאמרו
לכאן]. לבוא שרוצים ישראל מארץ הבחורים

***

.‰.קודש עם הקשורים בענינים ועאכו"כ במקרה, שהם ענינים אין שבכלל, כמ"פ, דובר
דפרשת  בשבוע הראשון יום גם זה הרי שני, באדר י"ד ביום שעומדים לכך שנוסף - לעניננו ובנוגע
עשר  נטל היום ש"אותו רש"י שמביא וכפי השמיני", ביום "ויהי הפרשה: התחלת לומדים שבו שמיני,

עטרות".

זאת  לומדים הפורים שביום כיון מ"מ, ניסן, בר"ח השמיני" "יום יהי' הימים שבסדר אע"פ כלומר:
הזקן  רבינו וכפתגם נשיאנו, רבינו שקבע חת"ת כשלומדים 295בשיעורי הנה הזמן, עם לחיות שצריכים

אומרת שעליו יום זה הרי עטרות", עשר נטל היום ש"אותו וממילא dxezבתורה עטרות", עשר ש"נטל
לפועל. בהנוגע בעבודה בהוראה גם להתבטא הדבר צריך

.Â:"עטרות ד"עשר הענין כללות תחילה לבאר ויש
xyr בתחלתו בפרדס כמבואר השלימות, ענין על המורה מספר הוא נסתר,296- ע"פ רק (לא הוא וכן ,

מוסר  ובעלי החוקרים בדברי גם כמובא נגלה, ע"פ העולם 297אלא) לכללות בנוגע הענינים לפשטות ועד ,
העולם" נברא מאמרות ש"בעשרה פרטיו, הדברות",207וכל ב"עשרת שמתחילה בתורה, גם הוא וכן ,

כולה  התורה כל נכללת .43שבהם

ד"עשר הענין ישנו גופא בכ"מ zexhrובזה בחסידות כמבואר - כפשוטה 298" העטרה ענין כמו שזהו
עילוי  בו שיש העטרה, הנושא האדם על מורה היא אבל העטרה, הנושא האדם מראש למעלה שהיא

העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו - עצמו מצד העטרה.299מיוחד ע"י יותר עוד ניתוסף שבזה אלא ,
. ש"יצא במרדכי שמצינו ממה גם .וכמובן מלכות בלבוש גדולה". זהב ועטרת .300.
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כא.293) א, שמות פרש"י
מרוקו;294) אנגליא; טורונטו; בולטימור; את: והזכיר

אוסטרל  ביתֿחנה); (עבור ניוֿהייבן נוארק; יא.בוסטון; ַ
המסובים  לא' לא *כשהורה שחוק:) (בבת אמר לחיים, לומר
אבל סאה... מ' לכם "רביעית יתנו "לוג", "קב", קחו לכל ֿהפחות 

"א הלוג". הנך הרי אמר: קטנה, כוסית על לחיים שאמר ַולא'
חסיד"?!... ַליובאוויטשער

חשון).295) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
פ"אֿב.296) ש"ב
וש"נ.297) .2 ס"ע ח"ל בלקו"ש הנסמן גם ראה
קצג 298) (ע' עטרה ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך).
ב.299) ט, שמואלֿא
טו.300) ח, אסתר

*(miihxt miyp` mr mb xaic zegiyd oia,mdne:
exn`i md mby dxed - eicli xear dkxa ywiay '`l"miigl."

daeyzc oiprd edfy - dgny jezn ezceara weqriy xn` '`l
(`"it z"db` `ipz) dgny jezn `idy d`lir,daeyz enk `le

zexixn jezn `idy d`zz.
xn` '`l,ezlkiay dn lk dyri xy`ky,dn lk d"awd mb dyri

leki `edy.

xn` '`l,c ote`a df ixd d"awd mr cgi mikled xy`ky"enr 'ied,"
y"ezenk dkld"bv oixcdpq),(a.

xn` '`l,d ocira - el` mipnfay"oeliq"l"v - (g"kq lirl d`x)
ieaixa dceard,zvwna ic `le.

xn` '`le,zeinyba deab ezeid ic `ly,`l`zeipgexa mb deab l"v,
mdipya jxev yi ixdy.



f"kyz'dנד ,mixetd bg zgiy

בזה  הקושיא כידוע - עטרות" עשר נטל היום ש"אותו מה להבין צריך עדיין רק 301אך שהוא כיון :
"ipinyd"יום נטל איך ,"xyr עטרה ליטול לו שהי' או שמונה, ליטול לו שהי' או וממהֿנפשך: עטרות"?

עטרות"? ה"עשר כל השמיני" "יום נטל איך אבל אחת,

בחסידות  וידוע 302ומבואר השמינית), (ספירה הבינה ספירת הוא בספירות השמיני" "יום של שענינו ,
במאמר  משנ"ת וע"ד ראשין. ג' כל כוללת לכתר,292שבינה באים חכמה וע"י לחכמה, באים בינה שע"י ,

דוקא  בבינה הוא עתיק גילוי ואדרבה: בבינה, כלולים עטרות",303ושלשתם עשר נטל היום ש"אותו וזהו .
השמיני". "יום אלא אינו הימים שבמספר  אע"פ

(אין  ובפשטות בתורה, (בינה) והשגה הבנה ע"י נמשך עטרות" ד"עשר שהענין - בזה הענין וכללות
רק  אם הנה כדבעי, שבתורה והשגה בהבנה עצמו את ומשקיע מכניס שכאשר - פשוטו) מידי יוצא ענין

בידו" ד"תלמודו באופן הדבר עד 304יהי' "גן של לתורה זוכה אזי למטה , כאן דג"ע תורה והרי - ן"!
בלקו"ת  מהמבואר (כמובן בכלל התורה ופנימיות החסידות תורת לימוד ועד 305הו"ע מאמרים, ובכמה

נשיאנו  רבינו ).306למאמרי

.Ê:הפורים לימי השייכות לבאר יש ועפ"ז
תורה", דמתן בזמן כבר שהחלו מה ש"קבלו לעשות", החלו אשר את היהודים "וקבל נאמר בפורים

השמיני"). "יום הבינה, (ספירת והשגה הבנה שענינה התורה, ענין שזהו

כזו  והשגה הבנה להיות צריכה - עטרות" עשר ש"נטל השמיני", ביום "ויהי בפורים לומדים וכאשר
אלו. שבדרגות עטרות" ה"עשר עם ביחד גם אלא הדרגות, עשר כל את רק לא נוטלים ידו שעל

.Á:ענין עוד בזה להוסיף ויש
צוה  אשר הדבר "זה העדה: כל אל אמר שמשה התורה מספרת היום", ב"אותו שאירעו הענינים בין

ה'" כבוד אליכם וירא תעשו נתפרש307ה' לא בפסוק אבל, ,xacd edn פרטי כל (שהרי לעשות שצריכים
אהרן) של לפעולתו בנוגע הם הפרשה שבהמשך .308הענינים

ביראה  כולם ותהיו מלבכם, העבירו הרע יצר אותו לישראל, משה להם "אמר בספרא: זה על ואיתא
. אחת ובעצה כו'".אחת לפניו מיוחדת עבודתכם תהא כך בעולם יחידי שהוא כשם .

כלל! פירוש לו אין דתורה, נגלה ע"פ - זה מאמר ובכן:

פלא  דבר רואים :309וכאן

דתורה  בנגלה הם משתקפים היכן - התורה ופנימיות נסתר של לענינים בנוגע מחפשים כלל ;29בדרך
עם  אשר בספרא, הנ"ל מאמר כמו התורה, פנימיות בגלוי רואים שבהם דתורה בנגלה מקומות יש אבל

שבספרים" "חמור שהוא כהנים, בתורת פסוק לפרש ובא נגלה, כולו הלכות, של ספר והיינו,310היותו ,
ששייכת  שלימה פיסקא בו יש - התורה הלכות להבנת בנוגע בתושבע"פ קשים היותר מהספרים שהוא

שבתורה! לנסתר

וחסידות  שבקבלה (כשם בגלוי דתורה ונסתר פנימיות מצינו שבהם דתורה בנגלה המקומות א' וזהו
בשעה  בה חסידות, במאמר מופיע זה הרי נגלה, שכולו ענין שזהו שאף והיינו, דתורה, נגלה עניני מצינו
ועד  פשט, של ענין או הלכה, של ענין בא ובאמצע דרזין, ורזין רזין של ענינים נתבארו ולאחריו שלפניו

טפחים). מעשרה למטה כפשוטו לפשט

ובעצה  אחת ביראה ולהיות הלב, מן יצה"ר אותו להעביר - בפועל בעבודה לבוא צריך זה ענין וגם
כו'. יחידי שהוא כשם לפניו מיוחדת העבודה שתהא עד אחת,
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תער"ב 301) (המשך העת"ר השמיני ביום ויהי רד"ה גם ראה
תתקמג). ע' ח"ב

(סה"מ 302) תש"ה תש"ד; תרע"ח; השמיני ביום ויהי סד"ה
.(174 ע' תש"ה ;198 ע' תש"ד ערה; ע' תרע"ח

ובכ"מ.303) לך. לך ר"פ תו"א ב. קעח, זח"ג ראה
וש"נ.304) א. נ, פסחים

ואילך.305) סע"ב כב, תזריע
וש"נ.306) ואילך. 153 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
ו.307) ט, שמיני
עה"פ.308) אוה"ח ראה
וש"נ.309) .81 ע' חכ"ח תו"מ גם ראה
ב.310) יח, ברכות - סיפרא תוד"ה

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ה'". כבוד אליכם וירא כן, "עשיתם בספרא: שמסיים כפי - ה'" כבוד אליכם ש"ירא זוכים ועי"ז

גו'" בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים ממש שבקרוב צומח 311ועד חי, על אפילו שקאי ,
את  רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ש"לא באופן גם זה יהי' שאצלם לבנ"י, בנוגע ועאכו"כ ודומם,

.312מוריך"

פיהו" מנשיקות "ישקני היעוד יקויים רש"י 313וכן שמביא (כפי שבתורה רזין שילמד משיח על דקאי  ,
וחסידות  בקבלה בכ"מ וכמבואר הכתוב, על השירים וילמד 314בשיר משיח שיבוא - כפשוטה ובפשטות ,(

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ ש"מלאה עד העם, כל את .315דעת

ניגון  לנגן צוה ואח"כ "שאמיל". הניגון ו)ינגן "לחיים" ש(יאמר להחזן צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
זשוריצי  "ניע ג"פ), - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון אריבער"), ("לכתחילה מהר"ש ַאדמו"ר

רבה]. בשמחה מקומו על ורקד ועמד עמך", את "הושיעה לנגן התחיל  ואח"כ ָכלאּפצי",

***

.Ë משום אעפ"כ, אבל לאו. אם בקודש מקור להם יש אם יודעים שלא המדינה מנהגי כמה ישנם
השמחה. בענין שיתוסף ובלבד בהם, לנהוג יכולים הפורים ימי

כוסית). (הרמת טאוסט" "א שמכריזים - הוא המדינה ממנהגי ַָואחד

רוסיא  יהודי של באיֿכח נמצאים ששם חב"ד, כפר עבור זאת לעשות יש להם 316ובכן: שתהי' -
נועם, ובדרכי ועיכובים, מניעות בלא הענינים, בכל רבה הצלחה

של  באופן והגבלות, מדידות הגדרים, כל פריצת מתוך ויתפשטו, ויתרחבו ויתייסדו ויתכוננו ויבנו
מצרים" בלי ב"ארץ 281"נחלה ובפרט המקומות, בכל החסידות תורת תצא שממנו מקום להעמדת בנוגע -

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' ,229אשר

מכסים". לים "כמים ידע", דלא ד"עד לאופן ועד לבב, וטוב ושמחה וחסד, אהבה מתוך

"לחיים". לומר שיזדרזו - אּפ" "הארי הכריז: שליט"א אדמו"ר ַַ[כ"ק

באמרו, בשושןֿפורים, ההתוועדות המשך עבור המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אח"כ
משורת 317שבשו"ע  לפנים ההנהגה מצד אבל קצת", ושמחה "במשתה מרבים שבשושןֿפורים איתא

שמחה. הרבה צ"ל הדין,

מאמין". "אני לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טרם

להזכיר 318מסופר  כדי פורים, סעודת שערכו המקומות בכל מחזר הי' בלילה, שבפורים הרמ"א, אודות
אחרונה. ברכה לברך לשכוח שלא להם

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן והתחיל
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ה.311) מ, ישעי'
א).312) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, שם
ב.313) א, שה"ש
ובכ"מ.314) א. יז, צו לקו"ת ראה
בסופן.315) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

וש"נ.316) .346 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
משנה 317) שו"ת בארוכה וראה ס"ב. סתרצ"ה או"ח רמ"א

סרל"ב. ח"ב שכיר
(318.(163 ע' חכ"ה (תו"מ בסופה תשי"ט פורים שיחת ראה

וש"נ.



נה f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

בזה  הקושיא כידוע - עטרות" עשר נטל היום ש"אותו מה להבין צריך עדיין רק 301אך שהוא כיון :
"ipinyd"יום נטל איך ,"xyr עטרה ליטול לו שהי' או שמונה, ליטול לו שהי' או וממהֿנפשך: עטרות"?

עטרות"? ה"עשר כל השמיני" "יום נטל איך אבל אחת,

בחסידות  וידוע 302ומבואר השמינית), (ספירה הבינה ספירת הוא בספירות השמיני" "יום של שענינו ,
במאמר  משנ"ת וע"ד ראשין. ג' כל כוללת לכתר,292שבינה באים חכמה וע"י לחכמה, באים בינה שע"י ,

דוקא  בבינה הוא עתיק גילוי ואדרבה: בבינה, כלולים עטרות",303ושלשתם עשר נטל היום ש"אותו וזהו .
השמיני". "יום אלא אינו הימים שבמספר  אע"פ

(אין  ובפשטות בתורה, (בינה) והשגה הבנה ע"י נמשך עטרות" ד"עשר שהענין - בזה הענין וכללות
רק  אם הנה כדבעי, שבתורה והשגה בהבנה עצמו את ומשקיע מכניס שכאשר - פשוטו) מידי יוצא ענין

בידו" ד"תלמודו באופן הדבר עד 304יהי' "גן של לתורה זוכה אזי למטה , כאן דג"ע תורה והרי - ן"!
בלקו"ת  מהמבואר (כמובן בכלל התורה ופנימיות החסידות תורת לימוד ועד 305הו"ע מאמרים, ובכמה

נשיאנו  רבינו ).306למאמרי

.Ê:הפורים לימי השייכות לבאר יש ועפ"ז
תורה", דמתן בזמן כבר שהחלו מה ש"קבלו לעשות", החלו אשר את היהודים "וקבל נאמר בפורים

השמיני"). "יום הבינה, (ספירת והשגה הבנה שענינה התורה, ענין שזהו

כזו  והשגה הבנה להיות צריכה - עטרות" עשר ש"נטל השמיני", ביום "ויהי בפורים לומדים וכאשר
אלו. שבדרגות עטרות" ה"עשר עם ביחד גם אלא הדרגות, עשר כל את רק לא נוטלים ידו שעל

.Á:ענין עוד בזה להוסיף ויש
צוה  אשר הדבר "זה העדה: כל אל אמר שמשה התורה מספרת היום", ב"אותו שאירעו הענינים בין

ה'" כבוד אליכם וירא תעשו נתפרש307ה' לא בפסוק אבל, ,xacd edn פרטי כל (שהרי לעשות שצריכים
אהרן) של לפעולתו בנוגע הם הפרשה שבהמשך .308הענינים

ביראה  כולם ותהיו מלבכם, העבירו הרע יצר אותו לישראל, משה להם "אמר בספרא: זה על ואיתא
. אחת ובעצה כו'".אחת לפניו מיוחדת עבודתכם תהא כך בעולם יחידי שהוא כשם .

כלל! פירוש לו אין דתורה, נגלה ע"פ - זה מאמר ובכן:

פלא  דבר רואים :309וכאן

דתורה  בנגלה הם משתקפים היכן - התורה ופנימיות נסתר של לענינים בנוגע מחפשים כלל ;29בדרך
עם  אשר בספרא, הנ"ל מאמר כמו התורה, פנימיות בגלוי רואים שבהם דתורה בנגלה מקומות יש אבל

שבספרים" "חמור שהוא כהנים, בתורת פסוק לפרש ובא נגלה, כולו הלכות, של ספר והיינו,310היותו ,
ששייכת  שלימה פיסקא בו יש - התורה הלכות להבנת בנוגע בתושבע"פ קשים היותר מהספרים שהוא

שבתורה! לנסתר

וחסידות  שבקבלה (כשם בגלוי דתורה ונסתר פנימיות מצינו שבהם דתורה בנגלה המקומות א' וזהו
בשעה  בה חסידות, במאמר מופיע זה הרי נגלה, שכולו ענין שזהו שאף והיינו, דתורה, נגלה עניני מצינו
ועד  פשט, של ענין או הלכה, של ענין בא ובאמצע דרזין, ורזין רזין של ענינים נתבארו ולאחריו שלפניו

טפחים). מעשרה למטה כפשוטו לפשט

ובעצה  אחת ביראה ולהיות הלב, מן יצה"ר אותו להעביר - בפועל בעבודה לבוא צריך זה ענין וגם
כו'. יחידי שהוא כשם לפניו מיוחדת העבודה שתהא עד אחת,
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תער"ב 301) (המשך העת"ר השמיני ביום ויהי רד"ה גם ראה
תתקמג). ע' ח"ב

(סה"מ 302) תש"ה תש"ד; תרע"ח; השמיני ביום ויהי סד"ה
.(174 ע' תש"ה ;198 ע' תש"ד ערה; ע' תרע"ח

ובכ"מ.303) לך. לך ר"פ תו"א ב. קעח, זח"ג ראה
וש"נ.304) א. נ, פסחים

ואילך.305) סע"ב כב, תזריע
וש"נ.306) ואילך. 153 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
ו.307) ט, שמיני
עה"פ.308) אוה"ח ראה
וש"נ.309) .81 ע' חכ"ח תו"מ גם ראה
ב.310) יח, ברכות - סיפרא תוד"ה

f"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ה'". כבוד אליכם וירא כן, "עשיתם בספרא: שמסיים כפי - ה'" כבוד אליכם ש"ירא זוכים ועי"ז

גו'" בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים ממש שבקרוב צומח 311ועד חי, על אפילו שקאי ,
את  רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ש"לא באופן גם זה יהי' שאצלם לבנ"י, בנוגע ועאכו"כ ודומם,

.312מוריך"

פיהו" מנשיקות "ישקני היעוד יקויים רש"י 313וכן שמביא (כפי שבתורה רזין שילמד משיח על דקאי  ,
וחסידות  בקבלה בכ"מ וכמבואר הכתוב, על השירים וילמד 314בשיר משיח שיבוא - כפשוטה ובפשטות ,(

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ ש"מלאה עד העם, כל את .315דעת

ניגון  לנגן צוה ואח"כ "שאמיל". הניגון ו)ינגן "לחיים" ש(יאמר להחזן צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
זשוריצי  "ניע ג"פ), - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון אריבער"), ("לכתחילה מהר"ש ַאדמו"ר

רבה]. בשמחה מקומו על ורקד ועמד עמך", את "הושיעה לנגן התחיל  ואח"כ ָכלאּפצי",

***

.Ë משום אעפ"כ, אבל לאו. אם בקודש מקור להם יש אם יודעים שלא המדינה מנהגי כמה ישנם
השמחה. בענין שיתוסף ובלבד בהם, לנהוג יכולים הפורים ימי

כוסית). (הרמת טאוסט" "א שמכריזים - הוא המדינה ממנהגי ַָואחד

רוסיא  יהודי של באיֿכח נמצאים ששם חב"ד, כפר עבור זאת לעשות יש להם 316ובכן: שתהי' -
נועם, ובדרכי ועיכובים, מניעות בלא הענינים, בכל רבה הצלחה

של  באופן והגבלות, מדידות הגדרים, כל פריצת מתוך ויתפשטו, ויתרחבו ויתייסדו ויתכוננו ויבנו
מצרים" בלי ב"ארץ 281"נחלה ובפרט המקומות, בכל החסידות תורת תצא שממנו מקום להעמדת בנוגע -

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' ,229אשר

מכסים". לים "כמים ידע", דלא ד"עד לאופן ועד לבב, וטוב ושמחה וחסד, אהבה מתוך

"לחיים". לומר שיזדרזו - אּפ" "הארי הכריז: שליט"א אדמו"ר ַַ[כ"ק

באמרו, בשושןֿפורים, ההתוועדות המשך עבור המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אח"כ
משורת 317שבשו"ע  לפנים ההנהגה מצד אבל קצת", ושמחה "במשתה מרבים שבשושןֿפורים איתא

שמחה. הרבה צ"ל הדין,

מאמין". "אני לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טרם

להזכיר 318מסופר  כדי פורים, סעודת שערכו המקומות בכל מחזר הי' בלילה, שבפורים הרמ"א, אודות
אחרונה. ברכה לברך לשכוח שלא להם

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן והתחיל
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ה.311) מ, ישעי'
א).312) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, שם
ב.313) א, שה"ש
ובכ"מ.314) א. יז, צו לקו"ת ראה
בסופן.315) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

וש"נ.316) .346 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה
משנה 317) שו"ת בארוכה וראה ס"ב. סתרצ"ה או"ח רמ"א

סרל"ב. ח"ב שכיר
(318.(163 ע' חכ"ה (תו"מ בסופה תשי"ט פורים שיחת ראה

וש"נ.



נו
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בגמרא ‡. איניש 1איתא מיחייב רבא "אמר :
ביין  (להשתכר ארור 2לבסומי בין ידע דלא עד בפוריא (

מרדכי" לברוך זירא 3המן ור' "רבה לזה: ובהמשך .
(נשתכרו  איבסום הדדי, בהדי פורים סעודת ),2עבדו

ואחיי'. רחמי בעי למחר זירא, לר' שחטי' רבה קם
בהדי  פורים סעודת ונעביד מר ניתי לי' אמר לשנה
ניסא". מתרחיש ושעתא שעתא בכל לא לי' אמר הדדי,
ביאור  דורש פשוטו לפי זה סיפור ולכאורה
(אפילו  של בענין נכשל שרבה אפ"ל דאיך והסברה,

ר"ל  דמים ד)שפיכות דאביזרייהו ?4אביזרייהו

מהרש"א  של 1בחדא"ג ענין כאן הי' שלא מבאר
שחטי', "כעין אלא כפשוטו), (שחטי' ממש מיתה
שחלה  עד מדאי יותר לשתות וכפיי' חמרא דאגברי'

זה  וכעין למות". יעב"ץ 5ונטה בהגהות גם -1ביאר
(רק) עינים.. באחיזת (אלא) ממש.. שחטו "שלא
זירא  ר' אף באמת.. ששחטו סבורים היו שהרואים

כו'". דאגה מרוב ונתעלף חרדה לבש מהם נתפעל

סיומו  ובפרט הסיפור שפשטות ע"ז נוסף אבל
רחמי בעי עדיין iig`e"6'"למחר הרי עפ"ז, מובן אינו

סוף דסוף רבה, של הנהגתו מיישב זה הדבר wifdאין
שזהו  למות"), ש"נטה (ועד זירא ר' של לבריאותו
שהוא, אופן באיזה בחבירו לחבול תורה של איסור

כנ"ל? - ובפרט

החת"ס  לר'7בתשובות רבה ששחטי' זה מקשר
הגמרא  דברי עם גבר 8זירא יהי דבמאדים מאן "האי

אמר דמים).. (שופך דמא במאדים daxאשיד אנא
כו'".

יעב"ץ  ראה שפך 1אבל לא ודאי דם "אבל שכותב
שהי'רבה, לומר אין ולכאורה במאדים", הי' אם אף

וכמבואר  ח"ו. דמים, שפיכות של ענין רבה אצל
וכו' מזל 9ברמב"ם (כולל בטבע נולד שאדם שזה ,

חפשית, לבחירה בסתירה אינו - מסויים מאדים)
נטיותיו  על להתגבר הכחות לו ניתנו ובודאי ואדרבה,

רבה.10הטבעיות  אצל הי' שכן ובודאי ,

תמוה: וביותר

לי' אמר "לשנה (כנ"ל) מפורש הסיפור בהמשך
כלומר: - הדדי" בהדי פורים סעודת ונעביד מר ניתי
תשובה  יעשה שרבה בגמרא מצינו שלא בלבד זו לא
הזמין  שוב הבאה שלשנה זאת, עוד אלא זה, מעשה על

לחגוג זירא ר' (למרות eke'את פורים סעודת עמו
שעברה)! בשנה שקרה מה לקרות שעלול שיודע

זירא שר' הסיבה ועוד: של l`זאת להזמנתו נענה
ושעתא  שעתא בכל ש"לא מפני רק היתה רבה
השנה  גם מוכן הי' שבעצם היינו, ניסא", מתרחיש
שרבה  שיתכן אף רבה, עם ביחד פורים סעודת לחגוג

שעברה  בשנה שעשה מה הסכים 11יעשה שלא והטעם ,
הי' שלא מפני רק הנס gehaהי' יקרה הפעם שגם

פורים! אחרי אותו יחי' שרבה

ביאורים ·. מצינו והסוד,12והנה הדרוש ע"ד
מרמז  זירא" לר' שחטי' רבה קם ש"איבסום זה שסיפור
משל  אלא שאינו אפ"ל זה ולפי רוחניים. לענינים
דרבה  בעובדא ד"מיבסמי" הענין שמצינו וע"ד בלבד,

חנה  בר כמה 13בר (וע"ד משל אלא שאינו -
משלים  שהם חנה, בר בר דרבה שבסוגייא מהסיפורים

רוחניים  ענינים על בפועל 14ורמזים שאירעו ולא ,
בגשמיות).

זירא  ור' דרבה (שסיפור בעניננו כן לפרש אין אבל
זה wxהוא סיפור שהרי - רוחני) ענין על ורמז משל
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ב.1) ז, מגילה
שם.2) פרש"י
או"ח 3) טושו"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' ברמב"ם להלכה הובא וכן

סוס"ב. לקמן שם. נ"כ וראה ס"ב. סתרצ"ה
פשוט 4) אופן ובכל כו'. לעולם מועד אדם הרי - ש"איבסום" ואף

(ברכות  אמר שרבה ולהעיר באונס. או בשוגג אפילו בזה רבה נכשל שלא
בינוני". אנא "כגון הנכונה) הגירסא שכ"ה שם הגליון על ראה - ב סא,

א). (יט, פי"ג שם פ"א. תניא וראה
שימעכו,5) ר"ל סחיטה מלשון - "שחטי' שם מגילה מאירי גם וראה

שם). חדא"ג גם (וראה והחייני" החלימני מלשון ואחיי'
הקודמת.6) הערה ראה אבל
א.7) קנו, שבת לע"י יוסף עץ גם וראה סקצ"ו. סקפ"ה. חאו"ח
שם.8) שבת

וראה 9) שם. ובלח"מ ה"ד פ"ה תשובה הל' פ"ח. פרקים שמונה ראה
ואילך. 9 ע' חט"ו לקו"ש

כהמשך 10) וקדושה, בטוב עצמו זה טבע לנצל שיכול זה על נוסף
ל  בנוגע שם אביי וכדברי מוהלא. . טבחא. . אומנא. אי שם: daxהגמ'

עץ  (וראה דבריו" על העוברין "בנ"א ובפרש"י וקטיל", עניש נמי "מר -
א'רצ). ע' ח"ג תער"ב מהמשך ולהעיר שם. לע"י יוסף

א).11) לב, (שבת סכנה במקום לעמוד לאדם אסור והרי
(12.(125 ע' תש"ח (סה"מ תש"ח איניש חייב רבא אמר סד"ה ראה

שבג. ע' אגרות לקלוי"צ - ובארוכה קעח. ע' מחז"ל על לוי"צ לקוטי
כב. מט, ויחי עה"ת צפע"נ וראה

סע"ב.13) עג, ב"ב
ועוד.14) ב. רכג, זח"ג ראה לדוגמא:
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לפסק ודוגמא) חיזוק סיוע (ובתור בהמשך dkldהובא
דלא  עד בפוריא לבסומי איניש "מיחייב שבגמרא,

עד  "לבסומי.. החיוב את קיימו זירא ור' שרבה ידע",

של  בענין שמדובר ומכיון ממש; בפועל ידע" דלא
dkld'הי זה שסיפור לפרש, צריך כרחך על ,eheytk,

בר  רבה סיפורי [משא"כ הענינים ברוחניות (רק) ולא
בחלק שהובאו הנ"ל, חנה שבגמרא].dcb`dבר

מדברי  מוכח המאור וכן ובעל הא 15הר"ן שהביאו

רבה  דקם עובדא מההוא ז"ל אפרים ה"ר ד"כתב
ולית  דרבא, מימרא לי' אידחי זירא.. לר' ושחטי'

ומוכח  הכי". למעבד דמי שפיר ולאו כוותי', הלכתא
הוא  זירא ור' דרבה שהסיפור בפשטות דדעתם מזה

eheytk אין בלאה"כ כי זירא, לר' (מיתה) היזק ונגרם -

בפוריא  לבסומי החיוב יבטל כך שמשום לומר מקום
כו'.

כפשוטו,‚. הי' זה שסיפור  לומר, נראה ולכן
רבה) (ע"י נגרמה "איבסום" של ממצב שכתוצאה

(ומעשה  זו מיתה היתה ומ"מ - זירא לר' כפשוטו מיתה

שפ"ד  של אפילו סרך שום בה שאין כזה באופן רבה)
שגם  - כך כדי ועד רצוי, בלתי ענין איזה בכלל או

הנהגה. אותה על שוב לחזור רבה רצה הבאה לשנה

נדב  מיתת בענין המבואר בהקדם בזה וי"ל
חז"ל 16ואביהוא  שכמאמר יין 17- ש"שתויי מפני מתו

(תוצאה) קשורה היתה זו שמיתה למקדש", נכנסו
מדאי. יותר יין משתיית

לאהרן  אמר שמשה בכתוב מפורש התמי': וידועה

לאמר ה' דבר אשר `ycw"הוא iaexwa"18 ובפרש"י ,

שהם אני רואה jnne"עכשיו ipnn milecb וכיצד - "
כ"כ  עד ובפרט רצוי, בלתי דבר אצלם שיהי' יתכן

יין"? "שתויי למקדש שיכנסו

בזה  הקדוש 19ומבואר באוה"ח מ"ש שנדב 20ע"פ ,

להקב"ה, להתקרב תשוקתם גודל מפני מתו ואביהוא

ידידות  עריבות נעימות לדביקות מקרוב נמנעו ש"לא
מהם". נפשותם כלות עד מתיקות נשיקות חביבות

הכתוב  היינו,19ובלשון וימותו", ה' לפני "בקרבתם

ה'" לפני "קרבתם היא מיתתם .21שסיבת

למקדש": נכנסו יין ד"שתויי הפירוש גם וזהו

היא  ב"יין" התורה,22הכוונה ופנימיות לסודות
מגלה 23כמאמר  גשמי שיין דכמו סוד", יצא יין "נכנס

אדם  של בלבו הטמון ש"יינה 24את ברוחניות, הוא כן ,

גילוי היינו תורה" ו"25התורה zeceqשל ;iiezy"יין
התורה  דפנימיות הגילוי ועוצם גודל על עד 26מורה ,

כפשוטו  יין" ב"שתויי [דכמו הנפש" "כלות של למצב
זה  גילוי של גודלו כך החושים, לביטול גורם היין הרי

לכלות  ועד החושים, ביטול אצלם גרמו זו והשתוקקות

הנפש].

ושכר  "יין התורה הזהירה זה מאורע לאחרי ולכן

תשת" שכרותו"27אל דרך "יין לשתות שאסור ,28,
ורזין  סודות שבתורה, יין "שותים" דכאשר נרמז, שבזה

"שכרות" של למצב לבוא שלא להזהר צריכים דתורה,

ויצא  בשלום "נכנס של באופן וצ"ל הנפש", "כלות של
בזה 29בשלום" הפירוש כידוע ל"פרדס"30, שהכניסה ,

תהי' שבודאי כזה באופן "בשלום", להיות צריכה

בגופים  נשמות - "בשלום" .31היציאה
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פר"ח 15) סק"ב. ט"ז שם. ב"ח רסתרצ"ה. לטואו"ח בב"י גם הובא
אפרים. יד סק"ב.

שמיני,16) בפ' פורים חל - מעוברות דשנים קביעות שבכמה ולהעיר,
ואביהוא. נדב מיתת ע"ד מסופר שבה

ועוד).17) א. פי"ב, (מויק"ר ב י, שמיני פרש"י
ג.18) י, שמיני
וש"נ.19) .55 ע' חי"ב לקו"ש וראה .22121 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה
אחרי.20) ר"פ
תרמ"ט),21) (בסה"מ תרמ"ט - מות אחרי ד"ה בארוכה ראה

ואילך. 987 ע' ח"ג לקו"ש תשכ"ב.
גו' "ויקריבו dxfומ"ש y`"ל"זרה הכוונה אין - א) שם, (שמיני גו'"

לענין ביחס אם כי ח"ו, הקדושה לענין וכוונתו okyndביחס שתכליתו ,
לקו"ש  וראה בפנים). (כדלקמן למטה בתוכם אלקות והמשכת השכנת -

ואילך. 100 ע' חל"ב
רע"א)22) לח, (סנהדרין כמרז"ל כפשוטו, הענין על נוסף - וי"ל

exab`- בפנים. לקמן וראה וכו'. התורה בלימוד יתוסף שעי"ז חמרא
הי' לכניסה mcewוה"ז קודם יין שתיית לאסור בקרא הלכה שניתנה

(למשכן). למקדש
שמיני 23) זח"ג ה. שמיני תנחומא שם. סנהדרין סע"א. סה, עירובין

א. לט,
ואח"כ 24) ב) לג, פסחים (ראה בענבים תחילה מובלע עצמו היין וכן

סע"א. ב, שה"ש לקו"ת (ראה הגילוי אל ההעלם מן ).n"kaeיוצא
"יצאו25) ס"ד) לקמן (שהובא של"ה ceqראה z`xwpd z"c ו ראה ".

תורה  של שיינה (ובכ"מ) ואילך ספנ"ג הק"ש שער בינה אמרי בארוכה
דאורייתא. רזין הוא

תרנ"ו),26) דשנת (וכן עטר"ת לבסומי אינש חייב סד"ה גם ראה
הנסמן  וראה התורה". בפנימיות הנפש תענוג הוא בפוריא ד"לבסומי

.19 בהערה
ט.27) שם, שמיני
שם.28) פרש"י
חגיגה 29) ירושלמי הע"י). גירסת (ע"פ סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

הי"א. פ"ב
ובכ"מ.30) .990 ע' שם ח"ג לקו"ש הנ"ל. - מות אחרי ד"ה
הענין iptlאבל31) להיות יכול הי' - תשת" אל ושכר ד"יין הציווי

זה  לאחרי גם ולכן, ממש. הנפש" "כלות של למצב עד יין", ד"שתויי
וממך", ממני גדולים "הם אקדש", "בקרובי נאמר שעליהם משה אמר

הציווי. לפני הי' זה כי



נז

mixet zegiy ihewl`l jxk

בגמרא ‡. איניש 1איתא מיחייב רבא "אמר :
ביין  (להשתכר ארור 2לבסומי בין ידע דלא עד בפוריא (

מרדכי" לברוך זירא 3המן ור' "רבה לזה: ובהמשך .
(נשתכרו  איבסום הדדי, בהדי פורים סעודת ),2עבדו

ואחיי'. רחמי בעי למחר זירא, לר' שחטי' רבה קם
בהדי  פורים סעודת ונעביד מר ניתי לי' אמר לשנה
ניסא". מתרחיש ושעתא שעתא בכל לא לי' אמר הדדי,
ביאור  דורש פשוטו לפי זה סיפור ולכאורה
(אפילו  של בענין נכשל שרבה אפ"ל דאיך והסברה,

ר"ל  דמים ד)שפיכות דאביזרייהו ?4אביזרייהו

מהרש"א  של 1בחדא"ג ענין כאן הי' שלא מבאר
שחטי', "כעין אלא כפשוטו), (שחטי' ממש מיתה
שחלה  עד מדאי יותר לשתות וכפיי' חמרא דאגברי'

זה  וכעין למות". יעב"ץ 5ונטה בהגהות גם -1ביאר
(רק) עינים.. באחיזת (אלא) ממש.. שחטו "שלא
זירא  ר' אף באמת.. ששחטו סבורים היו שהרואים

כו'". דאגה מרוב ונתעלף חרדה לבש מהם נתפעל

סיומו  ובפרט הסיפור שפשטות ע"ז נוסף אבל
רחמי בעי עדיין iig`e"6'"למחר הרי עפ"ז, מובן אינו

סוף דסוף רבה, של הנהגתו מיישב זה הדבר wifdאין
שזהו  למות"), ש"נטה (ועד זירא ר' של לבריאותו
שהוא, אופן באיזה בחבירו לחבול תורה של איסור

כנ"ל? - ובפרט

החת"ס  לר'7בתשובות רבה ששחטי' זה מקשר
הגמרא  דברי עם גבר 8זירא יהי דבמאדים מאן "האי

אמר דמים).. (שופך דמא במאדים daxאשיד אנא
כו'".

יעב"ץ  ראה שפך 1אבל לא ודאי דם "אבל שכותב
שהי'רבה, לומר אין ולכאורה במאדים", הי' אם אף

וכמבואר  ח"ו. דמים, שפיכות של ענין רבה אצל
וכו' מזל 9ברמב"ם (כולל בטבע נולד שאדם שזה ,

חפשית, לבחירה בסתירה אינו - מסויים מאדים)
נטיותיו  על להתגבר הכחות לו ניתנו ובודאי ואדרבה,

רבה.10הטבעיות  אצל הי' שכן ובודאי ,

תמוה: וביותר

לי' אמר "לשנה (כנ"ל) מפורש הסיפור בהמשך
כלומר: - הדדי" בהדי פורים סעודת ונעביד מר ניתי
תשובה  יעשה שרבה בגמרא מצינו שלא בלבד זו לא
הזמין  שוב הבאה שלשנה זאת, עוד אלא זה, מעשה על

לחגוג זירא ר' (למרות eke'את פורים סעודת עמו
שעברה)! בשנה שקרה מה לקרות שעלול שיודע

זירא שר' הסיבה ועוד: של l`זאת להזמנתו נענה
ושעתא  שעתא בכל ש"לא מפני רק היתה רבה
השנה  גם מוכן הי' שבעצם היינו, ניסא", מתרחיש
שרבה  שיתכן אף רבה, עם ביחד פורים סעודת לחגוג

שעברה  בשנה שעשה מה הסכים 11יעשה שלא והטעם ,
הי' שלא מפני רק הנס gehaהי' יקרה הפעם שגם

פורים! אחרי אותו יחי' שרבה

ביאורים ·. מצינו והסוד,12והנה הדרוש ע"ד
מרמז  זירא" לר' שחטי' רבה קם ש"איבסום זה שסיפור
משל  אלא שאינו אפ"ל זה ולפי רוחניים. לענינים
דרבה  בעובדא ד"מיבסמי" הענין שמצינו וע"ד בלבד,

חנה  בר כמה 13בר (וע"ד משל אלא שאינו -
משלים  שהם חנה, בר בר דרבה שבסוגייא מהסיפורים

רוחניים  ענינים על בפועל 14ורמזים שאירעו ולא ,
בגשמיות).

זירא  ור' דרבה (שסיפור בעניננו כן לפרש אין אבל
זה wxהוא סיפור שהרי - רוחני) ענין על ורמז משל
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ב.1) ז, מגילה
שם.2) פרש"י
או"ח 3) טושו"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' ברמב"ם להלכה הובא וכן

סוס"ב. לקמן שם. נ"כ וראה ס"ב. סתרצ"ה
פשוט 4) אופן ובכל כו'. לעולם מועד אדם הרי - ש"איבסום" ואף

(ברכות  אמר שרבה ולהעיר באונס. או בשוגג אפילו בזה רבה נכשל שלא
בינוני". אנא "כגון הנכונה) הגירסא שכ"ה שם הגליון על ראה - ב סא,

א). (יט, פי"ג שם פ"א. תניא וראה
שימעכו,5) ר"ל סחיטה מלשון - "שחטי' שם מגילה מאירי גם וראה

שם). חדא"ג גם (וראה והחייני" החלימני מלשון ואחיי'
הקודמת.6) הערה ראה אבל
א.7) קנו, שבת לע"י יוסף עץ גם וראה סקצ"ו. סקפ"ה. חאו"ח
שם.8) שבת

וראה 9) שם. ובלח"מ ה"ד פ"ה תשובה הל' פ"ח. פרקים שמונה ראה
ואילך. 9 ע' חט"ו לקו"ש

כהמשך 10) וקדושה, בטוב עצמו זה טבע לנצל שיכול זה על נוסף
ל  בנוגע שם אביי וכדברי מוהלא. . טבחא. . אומנא. אי שם: daxהגמ'

עץ  (וראה דבריו" על העוברין "בנ"א ובפרש"י וקטיל", עניש נמי "מר -
א'רצ). ע' ח"ג תער"ב מהמשך ולהעיר שם. לע"י יוסף

א).11) לב, (שבת סכנה במקום לעמוד לאדם אסור והרי
(12.(125 ע' תש"ח (סה"מ תש"ח איניש חייב רבא אמר סד"ה ראה

שבג. ע' אגרות לקלוי"צ - ובארוכה קעח. ע' מחז"ל על לוי"צ לקוטי
כב. מט, ויחי עה"ת צפע"נ וראה

סע"ב.13) עג, ב"ב
ועוד.14) ב. רכג, זח"ג ראה לדוגמא:

mixet - zegiyÎihewl

לפסק ודוגמא) חיזוק סיוע (ובתור בהמשך dkldהובא
דלא  עד בפוריא לבסומי איניש "מיחייב שבגמרא,

עד  "לבסומי.. החיוב את קיימו זירא ור' שרבה ידע",

של  בענין שמדובר ומכיון ממש; בפועל ידע" דלא
dkld'הי זה שסיפור לפרש, צריך כרחך על ,eheytk,

בר  רבה סיפורי [משא"כ הענינים ברוחניות (רק) ולא
בחלק שהובאו הנ"ל, חנה שבגמרא].dcb`dבר

מדברי  מוכח המאור וכן ובעל הא 15הר"ן שהביאו

רבה  דקם עובדא מההוא ז"ל אפרים ה"ר ד"כתב
ולית  דרבא, מימרא לי' אידחי זירא.. לר' ושחטי'

ומוכח  הכי". למעבד דמי שפיר ולאו כוותי', הלכתא
הוא  זירא ור' דרבה שהסיפור בפשטות דדעתם מזה

eheytk אין בלאה"כ כי זירא, לר' (מיתה) היזק ונגרם -

בפוריא  לבסומי החיוב יבטל כך שמשום לומר מקום
כו'.

כפשוטו,‚. הי' זה שסיפור  לומר, נראה ולכן
רבה) (ע"י נגרמה "איבסום" של ממצב שכתוצאה

(ומעשה  זו מיתה היתה ומ"מ - זירא לר' כפשוטו מיתה

שפ"ד  של אפילו סרך שום בה שאין כזה באופן רבה)
שגם  - כך כדי ועד רצוי, בלתי ענין איזה בכלל או

הנהגה. אותה על שוב לחזור רבה רצה הבאה לשנה

נדב  מיתת בענין המבואר בהקדם בזה וי"ל
חז"ל 16ואביהוא  שכמאמר יין 17- ש"שתויי מפני מתו

(תוצאה) קשורה היתה זו שמיתה למקדש", נכנסו
מדאי. יותר יין משתיית

לאהרן  אמר שמשה בכתוב מפורש התמי': וידועה

לאמר ה' דבר אשר `ycw"הוא iaexwa"18 ובפרש"י ,

שהם אני רואה jnne"עכשיו ipnn milecb וכיצד - "
כ"כ  עד ובפרט רצוי, בלתי דבר אצלם שיהי' יתכן

יין"? "שתויי למקדש שיכנסו

בזה  הקדוש 19ומבואר באוה"ח מ"ש שנדב 20ע"פ ,

להקב"ה, להתקרב תשוקתם גודל מפני מתו ואביהוא

ידידות  עריבות נעימות לדביקות מקרוב נמנעו ש"לא
מהם". נפשותם כלות עד מתיקות נשיקות חביבות

הכתוב  היינו,19ובלשון וימותו", ה' לפני "בקרבתם

ה'" לפני "קרבתם היא מיתתם .21שסיבת

למקדש": נכנסו יין ד"שתויי הפירוש גם וזהו

היא  ב"יין" התורה,22הכוונה ופנימיות לסודות
מגלה 23כמאמר  גשמי שיין דכמו סוד", יצא יין "נכנס

אדם  של בלבו הטמון ש"יינה 24את ברוחניות, הוא כן ,

גילוי היינו תורה" ו"25התורה zeceqשל ;iiezy"יין
התורה  דפנימיות הגילוי ועוצם גודל על עד 26מורה ,

כפשוטו  יין" ב"שתויי [דכמו הנפש" "כלות של למצב
זה  גילוי של גודלו כך החושים, לביטול גורם היין הרי

לכלות  ועד החושים, ביטול אצלם גרמו זו והשתוקקות

הנפש].

ושכר  "יין התורה הזהירה זה מאורע לאחרי ולכן

תשת" שכרותו"27אל דרך "יין לשתות שאסור ,28,
ורזין  סודות שבתורה, יין "שותים" דכאשר נרמז, שבזה

"שכרות" של למצב לבוא שלא להזהר צריכים דתורה,

ויצא  בשלום "נכנס של באופן וצ"ל הנפש", "כלות של
בזה 29בשלום" הפירוש כידוע ל"פרדס"30, שהכניסה ,

תהי' שבודאי כזה באופן "בשלום", להיות צריכה

בגופים  נשמות - "בשלום" .31היציאה

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

פר"ח 15) סק"ב. ט"ז שם. ב"ח רסתרצ"ה. לטואו"ח בב"י גם הובא
אפרים. יד סק"ב.

שמיני,16) בפ' פורים חל - מעוברות דשנים קביעות שבכמה ולהעיר,
ואביהוא. נדב מיתת ע"ד מסופר שבה

ועוד).17) א. פי"ב, (מויק"ר ב י, שמיני פרש"י
ג.18) י, שמיני
וש"נ.19) .55 ע' חי"ב לקו"ש וראה .22121 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה
אחרי.20) ר"פ
תרמ"ט),21) (בסה"מ תרמ"ט - מות אחרי ד"ה בארוכה ראה

ואילך. 987 ע' ח"ג לקו"ש תשכ"ב.
גו' "ויקריבו dxfומ"ש y`"ל"זרה הכוונה אין - א) שם, (שמיני גו'"

לענין ביחס אם כי ח"ו, הקדושה לענין וכוונתו okyndביחס שתכליתו ,
לקו"ש  וראה בפנים). (כדלקמן למטה בתוכם אלקות והמשכת השכנת -

ואילך. 100 ע' חל"ב
רע"א)22) לח, (סנהדרין כמרז"ל כפשוטו, הענין על נוסף - וי"ל

exab`- בפנים. לקמן וראה וכו'. התורה בלימוד יתוסף שעי"ז חמרא
הי' לכניסה mcewוה"ז קודם יין שתיית לאסור בקרא הלכה שניתנה

(למשכן). למקדש
שמיני 23) זח"ג ה. שמיני תנחומא שם. סנהדרין סע"א. סה, עירובין

א. לט,
ואח"כ 24) ב) לג, פסחים (ראה בענבים תחילה מובלע עצמו היין וכן

סע"א. ב, שה"ש לקו"ת (ראה הגילוי אל ההעלם מן ).n"kaeיוצא
"יצאו25) ס"ד) לקמן (שהובא של"ה ceqראה z`xwpd z"c ו ראה ".

תורה  של שיינה (ובכ"מ) ואילך ספנ"ג הק"ש שער בינה אמרי בארוכה
דאורייתא. רזין הוא

תרנ"ו),26) דשנת (וכן עטר"ת לבסומי אינש חייב סד"ה גם ראה
הנסמן  וראה התורה". בפנימיות הנפש תענוג הוא בפוריא ד"לבסומי

.19 בהערה
ט.27) שם, שמיני
שם.28) פרש"י
חגיגה 29) ירושלמי הע"י). גירסת (ע"פ סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

הי"א. פ"ב
ובכ"מ.30) .990 ע' שם ח"ג לקו"ש הנ"ל. - מות אחרי ד"ה
הענין iptlאבל31) להיות יכול הי' - תשת" אל ושכר ד"יין הציווי

זה  לאחרי גם ולכן, ממש. הנפש" "כלות של למצב עד יין", ד"שתויי
וממך", ממני גדולים "הם אקדש", "בקרובי נאמר שעליהם משה אמר

הציווי. לפני הי' זה כי
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נכנסו „. יין ב"שתויי זה שביאור פשוט, והנה
- פשוטו מידי והקרא הענין להוציא בא לא למקדש"
תורה  הזהירה זה שלאחרי (כנ"ל), בכתוב מפורש שהרי
דרך  "יין לשתות האיסור תשת", אל ושכר "יין

נדב eheytkשכרותו" אצל שגם עכצ"ל, וא"כ .
בגשמיות. (גם) יין שתיית של ענין הי' ואביהוא

היתה  ואביהוא נדב שאצל הדבר, פירוש וי"ל
היין "יין"dheytkשתיית גילוי עם dxezayקשורה

בשל"ה  וכמבואר דתורה). ורזין שמצינו 32(סודות דזה ,
יותר  הרבה לפעמים ששתו בארץ.. אשר "קדושים אצל
כי  לש"ש בזה כוונתם היתה גדולות.. בסעודות מדאי
אומרים  כך ומתוך טובא מבדחי הוו היין משתה מתוך
דמתוך  לתושי'.. וכפליים מאד הרבה השולחן על ד"ת
השמחה  ברבות כי התורה.. רזי החכם מגלה שמחה

הש  הכח מוכן יתחזק יותר הוא ואז בנפש שיש כלי
שע"י  סוד.. יצא יין נכנס חכמה.. תעלומות לגלות

כו'" סוד הנקראת ד"ת יצאו היין אצל 33משתה הי' וכן .
- וביותר ביותר "קדושים" שהיו ואביהוא, נדב
יותר  הרבה "ששתו.. שע"י כנ"ל, אקדש" "בקרובי
הנפש. לכלות שהגיעו עד תורה רזי אצלם נגלו מדאי"

- זירא ר' מיתת סיבת גם היתה שזו י"ל ועפ"ז
היינו  "שחטי'" דמ"ש ואביהוא, נדב מיתת ע"ד שהיתה
יותר  לשתות חמרא.. "דאגברי' המהרש"א) (כמ"ש
הגשמי, היין ע"י (לא למות" ונטה ו"חלה מדאי",
של  (גילוי) "שתי'" רוב ע"י הנפש כלות היינו אלא)

התורה). (סודות שבתורה "יין"

שהיתה  - פשוטו מידי הענין מוציא זה אין ומ"מ
וגם  ואביהוא); בנדב הנ"ל (ע"ד כפשוטה יין שתיית
הגוף  מן הנשמה פירוד כפשוטה, היתה זירא ר' מיתת
שמפני  אפרים לר' ס"ל ולכן - התעלפות) רק (לא ממש

דלבסומי. החיוב בטל זירא ור' דרבה העובדא

של  אביזרייהו כאן שאין היטב מובן זה ולפי
כלות  היתה המיתה שהרי כלל, ח"ו דמים שפיכות

זירא. ר' של התורה סודות בלימוד הנפש

- "איבסום" הגמרא הדגשת גם מבוארת ובזה
(לשון שניהם miax"נשתכרו" זירא ור' שרבה היינו, ,(

ששכרות ומשמע רבה mdipyנשתכרו, ל"קם גרמה

אלא) רבה של מעשהו רק (לא כי - זירא" לר' שחטי'
שכרות  של למצב שהגיע מפני היתה זירא ר' מיתת גם
שזה  אלא כנ"ל, האדם של הנפש" ל"כלות המביא

ע"י בו זירא",daxנעשה לר' שחטי' רבה "קם ,
ו. סעיף כדלקמן

עבדו ‰. זירא ור' ש"רבה הסיפור של תוכנו וזהו
(נשתכרו)": איבסום הדדי בהדי פורים סעודת

כנ"ל  לכוונה היתה (כפשוטה) שלהם היין שתיית
d"lya,שבתורה יין אצלם יתגלה היין משתה שמתוך ,

תורה  נגלו 25רזי זו בסעודה שתייתם שע"י הי', וכן .
לתכלית  עד ביותר, נעלים תורה ורזי סודות אצלם

ידע" דלא ד"עד .34העילוי

זירא  ר' אצל רק מ"מ נשתכרו, ששניהם אף אבל
לו  הי' רבה כי - והטעם ממש. הנפש כלות מזה בא

דגדלות  ("מוחין יותר רב לקבל שכל יכול הי' ולכן ,("
הי' לא זירא ר' משא"כ תורה, רזי של הגילוי עוצם

גם [וכמרומז זה גילוי להכיל :mdizenya35יכול
קטנות, על מורה ו"זירא" גדלות, על מורה "רבה"

זעירא  ].36מלשון

עד  ממש, הנפש כלות עי"ז בא זירא ר' אצל ולכן
מגופו נשמתו (מצד eheytkשנפרדה רבה משא"כ ;

הנפש. לכלות בא לא עצמו),

.Âרבה ד"קם הפירוש י"ל זירא"ihgy'עפ"ז לר'
וכיו"ב]: "קטלי'" הול"ל [דלכאורה

בגמרא  היינו 37איתא ומשך", אלא ושחט "אין
ו) (משיכה - הוא השחיטה ענין שכן,d`lrdשתוכן .

אדם, לאכילת הבהמה את מכשירים השחיטה ע"י
המדבר  לסוג החי מסוג הבהמה את מעלים ועי"ז
וכמבואר  דהמדבר), - כבשרו ובשר דם (שנעשית

הענין 38בכ"מ  למרות השחיטה הותרה זה שמטעם ,
הנשחט  את מעלים שעי"ז מכיון - חיים בעלי דצער

יותר. נעלית לדרגא

ד"רבה הפירוש ("ihgy'ובעניננו: זירא" iitk'לר'
שרבה - הוא מדאי") יותר dlrde(שחט)jynלשתות

לו  שגילה (עי"ז בערך שלא נעלית לדרגא זירא ר' את
מדאי") ("יותר ביותר עמוקים דתורה ורזין סודות
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ב).32) (פד, האותיות שער
(סז,33) שבת אדרדקי; חמרא אגברו רע"א) (לח, מסנה' שם ומביא

ועוד. כו'. וכוס כוס כל ועל לבנו משתה עשה רע"ק ב)
הרמב"ם 34) דמ"ש שי"ל ,(371 (ע' חט"ז לקו"ש בארוכה וראה

"שישתכר הט"ו) פ"ב מגילה עדמ"ש mcxie(הל' הוא בשכרותו"
. אלא. הנבואה מראה רואין ש"אין ה"ב) פ"ז יסוה"ת (הל' הרמב"ם

עליהן ".dncxzשתפול
שם.35) לוי"צ לקוטי גם ראה
יוחסין).36) (מס' וקרו ד"ה א פה, ב"מ מהרש"א חדא"ג ראה
ב.37) ל, חולין
ח 38) לקו"ש וש"נ.ראה .206 ע' חי"ט .1112 ע' "ד
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לפי הרגיל לימודו הביאו ezbxcבערך זה ודבר ,(
הנפש ynnלכלות eheytk.ואביהוא בנדב וכמו ,

היא  ב"שחטי'" שהכוונה - ישנם הענינים ושני
הגוף מן הנשמה ופירוד רק ynnלכלות (לא

של ענין זה אין - זה עם וביחד zekityהתעלפות),
אלא ח"ו, כלות `daxcדמים - ביותר נעלה ענין ,

ואביהוא). נדב (בדוגמת הנפש

" הלשון דיוק גם זירא"mw[וזהו לר' שחטי' רבה
רבה? קם ומהו לר"ז" רבה "שחטי' הול"ל דלכאורה, -

על מורה קימה בזה: הביאור רבה eziilrוי"ל של
לו  היתה תקומה - (ויקם ביותר נעלית ),39לדרגא

עצמו, לרבה שבנוגע אלא ידע". דלא עד "לבסומי

של  במצב כשהי' גם הרי ד"רבה", כלים לו שהיו מכיון
לא  רבה), של דרגתו לגבי גם ביותר גדולה (עלי' "קם"

וכאשר  זירא, לר' בנוגע משא"כ הנפש. כלות הכריח

ד"קם"), (במצב אז שהשיג הענינים את לו גילה רבה
ממש]. זירא", לר' "שחטי' נפשו, כלתה - עי"ז

הנפש, לכלות זירא ר' את רבה יביא איך ולכאורה
יצרה" "לשבת שצ"ל הכוונה בגופים 40היפך נשמות ,

בערך  שהוא זירא ר' את והעריך אמר רבה כי - דוקא

הנפש. לכלות יבוא ולא רבה של

לפעול  בכחו הי' שרבה כיון י"ל: יותר ובעומק

זה 41"ואחיי'" הי' לא לכן לגופו, ר"ז נשמת להחזיר -
כלות  כי דוקא, בגופים דנשמות להכוונה בסתירה

יום  במשך - עראי ענין רק הי' זירא ר' אצל הנפש

ישנו (שאז עדaeigdהפורים )33ידע"lc`"לבסומי..
" משא"כ -xgnl הפורים (לאחרי חיוב 42" שאין ,

רחמי  "בעי - ואדרבא) ידע" דלא עד "לבסומי..
'iig`e"43 בגופים נשמות - העליונה לכוונה בהתאם ,

יצא  ואח"כ) זמן, (למשך בשלום "נכנס ע"ד דוקא,

בשלום".

.Ê הגמרא סיפור המשך גם שפיר אתי כהנ"ל ע"פ
בהדי  פורים סעודת ונעביד מר ניתי לי' אמר "לשנה -
ניסא": מתרחיש ושעתא שעתא בכל לא לי' אמר הדדי,
שאירע  מה על הצטער לא שרבה בלבד זו לא

אלא הקודמת, פורים את `daxcבסעודת הזמין הוא -
מתוך  זו, בשנה גם יחדיו הפורים סעודת לערוך זירא ר'
כזה  גדול עילוי זירא ר' אצל יפעל זו בשנה שגם כוונה
נשמות  היא הכוונה שתכלית וכיון הנפש. לכלות עד
שהי' (כפי ויחייהו יחזור פורים לאחרי הרי - בגופים
המעלות: ב' זירא בר' ויהיו שעברה), בשנה רב מעשה

והעילוי  הנפש דכלות של העילוי הכוונה דמילוי
בגופים. נשמות

השנה  שבמשך חשב רבה קצת: אחר באופן [או
ביכלתו  וכבר יותר, עליונה למדריגה זירא ר' התעלה
באופן  ביותר עמוקים דאורייתא ורזין סודות להשיג
מן  הנפש פירוד בפועל, הנפש כלות לידי יבוא שלא

הגוף].

ושעתא  שעתא בכל "לא - זירא ר' לו ענה וע"ז
דכלות  לעילוי ומשתוקק חפץ הוא ניסא": מתרחיש

] ואקיימנו"c"rהנפש לידי יבוא זה 44"מתי ומשום ,[
גם  רבה עם ביחד פורים סעודת לערוך רוצה הי'
היא  הכוונה שתכלית מכיון אעפ"כ, אבל השנה;
לכלות  שיגיע שלאחרי הוא חושש בגופים, נשמות
בגופו, ולהתלבש לרדת נשמתו תרצה לא שוב הנפש
"נס" לפעול רבה יצליח הזו בפעם גם אם יודע ומי
בגופו  עוה"פ ולהתלבש לירד תרצה ר"ז שנשמת כזה

ניסא" מתרחיש ושעתא שעתא בכל "לא -45.

.Á בשו"ע נפסק להלכה לבסומי 46והנה חיוב שיש
שום  מזה שיסתעף חוששים ואין ידע, דלא עד בפורים

כו'. רצוי בלתי דבר
לתוכן בנוגע גם מובן יין ipgexdומזה שתיית של

דבאהבתה  באופן ללמוד דהיינו - ידע" דלא "עד
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יז.39) כג, ח"ש רש"י
יח.40) מה, ישעי'
יכולים 41) היו והאמוראים שהתנאים ועוד ג) (כב, תזריע לקו"ת ראה

ב  סה, מסנהדרין ולהעיר ע"ש. תורתם. בכח עצומים מופתים לעשות
" שם) הרמ"ה גברא".dax(כגירסת ברא

תיכף 42) ולא רחמים עליו ביקש "למחר" שרק הדיוק יומתק עפ"ז
מפורש  (וכן שכרות של במצב הי' שעדיין י"ל שבפשטות [אף ביום בו
ששחטי' לאחרי לכאורה הרי - חמרא) מיני' פכח כי למחר הע"י: בגירסת
פחד  קשה "יין בכיו"ב הצ"צ וכפתגם השכרות, לבטל צריך גופא זה הי'
שיין  ומשמע מפיגו", יין קשה "פחד א) (י, מב"ב צע"ק (לכאו' מפיגו"
ראה  - כו' פחד ואית פחד אית כי קושיא אינו אבל מפחד. יותר קשה

וש"נ)]. .499 ע' חכ"ה לקו"ש

"בעי43) דוקא, רחמים לבקשת זקוק הי' שמ"מ ואחיי'"ingxאלא
למעלה, ועלתה הגוף מן נפרדה שהנשמה לאחרי כי -dyw'עלי לפעול

במכש"כ למטה, שוב לרדת מכ"ב)k"ranשתסכים פ"ד (אבות חי אתה
בגדר וה"ז הירידה, שעתא qpלפני בכל "לא שא"ל הסיפור כהמשך ,

ניסא". מתרחיש ושעתא
ב.44) סא, ברכות
של 45) במצב הוא שעדיין זירא, ר' ענהו - (בפנים) הנ"ל הב' לאופן

פירוד  בו לפעול עלולים מדאי" "יותר התורה סודות שגילוי "זירא",
- (43 הערה לעיל (ראה המתים תחיית של לנס ויצטרך הגוף מן הנפש

ניסא". מתרחיש ושעתא שעתא בכל ו"לא
ס"ב.46) סתרצ"ה או"ח
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נכנסו „. יין ב"שתויי זה שביאור פשוט, והנה
- פשוטו מידי והקרא הענין להוציא בא לא למקדש"
תורה  הזהירה זה שלאחרי (כנ"ל), בכתוב מפורש שהרי
דרך  "יין לשתות האיסור תשת", אל ושכר "יין

נדב eheytkשכרותו" אצל שגם עכצ"ל, וא"כ .
בגשמיות. (גם) יין שתיית של ענין הי' ואביהוא

היתה  ואביהוא נדב שאצל הדבר, פירוש וי"ל
היין "יין"dheytkשתיית גילוי עם dxezayקשורה

בשל"ה  וכמבואר דתורה). ורזין שמצינו 32(סודות דזה ,
יותר  הרבה לפעמים ששתו בארץ.. אשר "קדושים אצל
כי  לש"ש בזה כוונתם היתה גדולות.. בסעודות מדאי
אומרים  כך ומתוך טובא מבדחי הוו היין משתה מתוך
דמתוך  לתושי'.. וכפליים מאד הרבה השולחן על ד"ת
השמחה  ברבות כי התורה.. רזי החכם מגלה שמחה

הש  הכח מוכן יתחזק יותר הוא ואז בנפש שיש כלי
שע"י  סוד.. יצא יין נכנס חכמה.. תעלומות לגלות

כו'" סוד הנקראת ד"ת יצאו היין אצל 33משתה הי' וכן .
- וביותר ביותר "קדושים" שהיו ואביהוא, נדב
יותר  הרבה "ששתו.. שע"י כנ"ל, אקדש" "בקרובי
הנפש. לכלות שהגיעו עד תורה רזי אצלם נגלו מדאי"

- זירא ר' מיתת סיבת גם היתה שזו י"ל ועפ"ז
היינו  "שחטי'" דמ"ש ואביהוא, נדב מיתת ע"ד שהיתה
יותר  לשתות חמרא.. "דאגברי' המהרש"א) (כמ"ש
הגשמי, היין ע"י (לא למות" ונטה ו"חלה מדאי",
של  (גילוי) "שתי'" רוב ע"י הנפש כלות היינו אלא)

התורה). (סודות שבתורה "יין"

שהיתה  - פשוטו מידי הענין מוציא זה אין ומ"מ
וגם  ואביהוא); בנדב הנ"ל (ע"ד כפשוטה יין שתיית
הגוף  מן הנשמה פירוד כפשוטה, היתה זירא ר' מיתת
שמפני  אפרים לר' ס"ל ולכן - התעלפות) רק (לא ממש

דלבסומי. החיוב בטל זירא ור' דרבה העובדא

של  אביזרייהו כאן שאין היטב מובן זה ולפי
כלות  היתה המיתה שהרי כלל, ח"ו דמים שפיכות

זירא. ר' של התורה סודות בלימוד הנפש

- "איבסום" הגמרא הדגשת גם מבוארת ובזה
(לשון שניהם miax"נשתכרו" זירא ור' שרבה היינו, ,(

ששכרות ומשמע רבה mdipyנשתכרו, ל"קם גרמה

אלא) רבה של מעשהו רק (לא כי - זירא" לר' שחטי'
שכרות  של למצב שהגיע מפני היתה זירא ר' מיתת גם
שזה  אלא כנ"ל, האדם של הנפש" ל"כלות המביא

ע"י בו זירא",daxנעשה לר' שחטי' רבה "קם ,
ו. סעיף כדלקמן

עבדו ‰. זירא ור' ש"רבה הסיפור של תוכנו וזהו
(נשתכרו)": איבסום הדדי בהדי פורים סעודת

כנ"ל  לכוונה היתה (כפשוטה) שלהם היין שתיית
d"lya,שבתורה יין אצלם יתגלה היין משתה שמתוך ,

תורה  נגלו 25רזי זו בסעודה שתייתם שע"י הי', וכן .
לתכלית  עד ביותר, נעלים תורה ורזי סודות אצלם

ידע" דלא ד"עד .34העילוי

זירא  ר' אצל רק מ"מ נשתכרו, ששניהם אף אבל
לו  הי' רבה כי - והטעם ממש. הנפש כלות מזה בא

דגדלות  ("מוחין יותר רב לקבל שכל יכול הי' ולכן ,("
הי' לא זירא ר' משא"כ תורה, רזי של הגילוי עוצם

גם [וכמרומז זה גילוי להכיל :mdizenya35יכול
קטנות, על מורה ו"זירא" גדלות, על מורה "רבה"

זעירא  ].36מלשון

עד  ממש, הנפש כלות עי"ז בא זירא ר' אצל ולכן
מגופו נשמתו (מצד eheytkשנפרדה רבה משא"כ ;

הנפש. לכלות בא לא עצמו),

.Âרבה ד"קם הפירוש י"ל זירא"ihgy'עפ"ז לר'
וכיו"ב]: "קטלי'" הול"ל [דלכאורה

בגמרא  היינו 37איתא ומשך", אלא ושחט "אין
ו) (משיכה - הוא השחיטה ענין שכן,d`lrdשתוכן .

אדם, לאכילת הבהמה את מכשירים השחיטה ע"י
המדבר  לסוג החי מסוג הבהמה את מעלים ועי"ז
וכמבואר  דהמדבר), - כבשרו ובשר דם (שנעשית

הענין 38בכ"מ  למרות השחיטה הותרה זה שמטעם ,
הנשחט  את מעלים שעי"ז מכיון - חיים בעלי דצער

יותר. נעלית לדרגא

ד"רבה הפירוש ("ihgy'ובעניננו: זירא" iitk'לר'
שרבה - הוא מדאי") יותר dlrde(שחט)jynלשתות

לו  שגילה (עי"ז בערך שלא נעלית לדרגא זירא ר' את
מדאי") ("יותר ביותר עמוקים דתורה ורזין סודות
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ב).32) (פד, האותיות שער
(סז,33) שבת אדרדקי; חמרא אגברו רע"א) (לח, מסנה' שם ומביא

ועוד. כו'. וכוס כוס כל ועל לבנו משתה עשה רע"ק ב)
הרמב"ם 34) דמ"ש שי"ל ,(371 (ע' חט"ז לקו"ש בארוכה וראה

"שישתכר הט"ו) פ"ב מגילה עדמ"ש mcxie(הל' הוא בשכרותו"
. אלא. הנבואה מראה רואין ש"אין ה"ב) פ"ז יסוה"ת (הל' הרמב"ם

עליהן ".dncxzשתפול
שם.35) לוי"צ לקוטי גם ראה
יוחסין).36) (מס' וקרו ד"ה א פה, ב"מ מהרש"א חדא"ג ראה
ב.37) ל, חולין
ח 38) לקו"ש וש"נ.ראה .206 ע' חי"ט .1112 ע' "ד

mixet - zegiyÎihewl

לפי הרגיל לימודו הביאו ezbxcבערך זה ודבר ,(
הנפש ynnלכלות eheytk.ואביהוא בנדב וכמו ,

היא  ב"שחטי'" שהכוונה - ישנם הענינים ושני
הגוף מן הנשמה ופירוד רק ynnלכלות (לא

של ענין זה אין - זה עם וביחד zekityהתעלפות),
אלא ח"ו, כלות `daxcדמים - ביותר נעלה ענין ,

ואביהוא). נדב (בדוגמת הנפש

" הלשון דיוק גם זירא"mw[וזהו לר' שחטי' רבה
רבה? קם ומהו לר"ז" רבה "שחטי' הול"ל דלכאורה, -

על מורה קימה בזה: הביאור רבה eziilrוי"ל של
לו  היתה תקומה - (ויקם ביותר נעלית ),39לדרגא

עצמו, לרבה שבנוגע אלא ידע". דלא עד "לבסומי

של  במצב כשהי' גם הרי ד"רבה", כלים לו שהיו מכיון
לא  רבה), של דרגתו לגבי גם ביותר גדולה (עלי' "קם"

וכאשר  זירא, לר' בנוגע משא"כ הנפש. כלות הכריח

ד"קם"), (במצב אז שהשיג הענינים את לו גילה רבה
ממש]. זירא", לר' "שחטי' נפשו, כלתה - עי"ז

הנפש, לכלות זירא ר' את רבה יביא איך ולכאורה
יצרה" "לשבת שצ"ל הכוונה בגופים 40היפך נשמות ,

בערך  שהוא זירא ר' את והעריך אמר רבה כי - דוקא

הנפש. לכלות יבוא ולא רבה של

לפעול  בכחו הי' שרבה כיון י"ל: יותר ובעומק

זה 41"ואחיי'" הי' לא לכן לגופו, ר"ז נשמת להחזיר -
כלות  כי דוקא, בגופים דנשמות להכוונה בסתירה

יום  במשך - עראי ענין רק הי' זירא ר' אצל הנפש

ישנו (שאז עדaeigdהפורים )33ידע"lc`"לבסומי..
" משא"כ -xgnl הפורים (לאחרי חיוב 42" שאין ,

רחמי  "בעי - ואדרבא) ידע" דלא עד "לבסומי..
'iig`e"43 בגופים נשמות - העליונה לכוונה בהתאם ,

יצא  ואח"כ) זמן, (למשך בשלום "נכנס ע"ד דוקא,

בשלום".

.Ê הגמרא סיפור המשך גם שפיר אתי כהנ"ל ע"פ
בהדי  פורים סעודת ונעביד מר ניתי לי' אמר "לשנה -
ניסא": מתרחיש ושעתא שעתא בכל לא לי' אמר הדדי,
שאירע  מה על הצטער לא שרבה בלבד זו לא

אלא הקודמת, פורים את `daxcבסעודת הזמין הוא -
מתוך  זו, בשנה גם יחדיו הפורים סעודת לערוך זירא ר'
כזה  גדול עילוי זירא ר' אצל יפעל זו בשנה שגם כוונה
נשמות  היא הכוונה שתכלית וכיון הנפש. לכלות עד
שהי' (כפי ויחייהו יחזור פורים לאחרי הרי - בגופים
המעלות: ב' זירא בר' ויהיו שעברה), בשנה רב מעשה

והעילוי  הנפש דכלות של העילוי הכוונה דמילוי
בגופים. נשמות

השנה  שבמשך חשב רבה קצת: אחר באופן [או
ביכלתו  וכבר יותר, עליונה למדריגה זירא ר' התעלה
באופן  ביותר עמוקים דאורייתא ורזין סודות להשיג
מן  הנפש פירוד בפועל, הנפש כלות לידי יבוא שלא

הגוף].

ושעתא  שעתא בכל "לא - זירא ר' לו ענה וע"ז
דכלות  לעילוי ומשתוקק חפץ הוא ניסא": מתרחיש

] ואקיימנו"c"rהנפש לידי יבוא זה 44"מתי ומשום ,[
גם  רבה עם ביחד פורים סעודת לערוך רוצה הי'
היא  הכוונה שתכלית מכיון אעפ"כ, אבל השנה;
לכלות  שיגיע שלאחרי הוא חושש בגופים, נשמות
בגופו, ולהתלבש לרדת נשמתו תרצה לא שוב הנפש
"נס" לפעול רבה יצליח הזו בפעם גם אם יודע ומי
בגופו  עוה"פ ולהתלבש לירד תרצה ר"ז שנשמת כזה

ניסא" מתרחיש ושעתא שעתא בכל "לא -45.

.Á בשו"ע נפסק להלכה לבסומי 46והנה חיוב שיש
שום  מזה שיסתעף חוששים ואין ידע, דלא עד בפורים

כו'. רצוי בלתי דבר
לתוכן בנוגע גם מובן יין ipgexdומזה שתיית של

דבאהבתה  באופן ללמוד דהיינו - ידע" דלא "עד
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יז.39) כג, ח"ש רש"י
יח.40) מה, ישעי'
יכולים 41) היו והאמוראים שהתנאים ועוד ג) (כב, תזריע לקו"ת ראה

ב  סה, מסנהדרין ולהעיר ע"ש. תורתם. בכח עצומים מופתים לעשות
" שם) הרמ"ה גברא".dax(כגירסת ברא

תיכף 42) ולא רחמים עליו ביקש "למחר" שרק הדיוק יומתק עפ"ז
מפורש  (וכן שכרות של במצב הי' שעדיין י"ל שבפשטות [אף ביום בו
ששחטי' לאחרי לכאורה הרי - חמרא) מיני' פכח כי למחר הע"י: בגירסת
פחד  קשה "יין בכיו"ב הצ"צ וכפתגם השכרות, לבטל צריך גופא זה הי'
שיין  ומשמע מפיגו", יין קשה "פחד א) (י, מב"ב צע"ק (לכאו' מפיגו"
ראה  - כו' פחד ואית פחד אית כי קושיא אינו אבל מפחד. יותר קשה

וש"נ)]. .499 ע' חכ"ה לקו"ש

"בעי43) דוקא, רחמים לבקשת זקוק הי' שמ"מ ואחיי'"ingxאלא
למעלה, ועלתה הגוף מן נפרדה שהנשמה לאחרי כי -dyw'עלי לפעול

במכש"כ למטה, שוב לרדת מכ"ב)k"ranשתסכים פ"ד (אבות חי אתה
בגדר וה"ז הירידה, שעתא qpלפני בכל "לא שא"ל הסיפור כהמשך ,

ניסא". מתרחיש ושעתא
ב.44) סא, ברכות
של 45) במצב הוא שעדיין זירא, ר' ענהו - (בפנים) הנ"ל הב' לאופן

פירוד  בו לפעול עלולים מדאי" "יותר התורה סודות שגילוי "זירא",
- (43 הערה לעיל (ראה המתים תחיית של לנס ויצטרך הגוף מן הנפש

ניסא". מתרחיש ושעתא שעתא בכל ו"לא
ס"ב.46) סתרצ"ה או"ח

המשך בעמוד געק



ס

בראשית יא, י – אלה תולדת שם שם בן מאת שנה 
ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול

עה

רמז במ"ש "שנתים אחר המבול" – דאחר המבול התחיל 
עולם התיקון וכו'

]שנתיים אחר המבול[, משך ב' שנים רומז ביחוד על 
ענין התיקון1, דהיינו שיש קיום להדבר עד עולם וכו'.

ועל פי האמור יובן מ"ש אלה תולדות שם שם כו' ויולד 
מובן  אינו  שלכאורה  המבול.  אחר  שנתיים  ארפכשד  את 
למה דוקא בכאן הודיע באיזו זמן הוליד את ארפכשד, ולא 
הודיע על דרך זה בשארי הדורות אפילו דֵׁשם2 גופא, ולא 
ואשור שקדמו  בעילם  גופא,  ֵׁשם  בבני  כלל  כזאת  הודיע 
מתי  כ"ב(  פסוק  י'  פרשה3  שם  שכתוב  )כמו  לארפכשד 

הולידם.
אך הענין הוא, כי הנה ידוע שמֵׁשם מתחיל ענין התיקון, 
כי ֵׁשם הי' כהן4 לאל עליון, והרביץ תורה בית5 מדרשו של 

שם, ושמו ֵׁשם מורה על ענין התיקון בן6 רפ"ח.
וָׁשם  מנה,  מי  המתחיל  בדיבור  תורה7  בלקוטי  ועיין 

)ואילך(,  רטו  עמוד  קודש  אגרות  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )1
)כדלקמן(,  הולד  יניקת  ימי  ומהם:  ימים",  ד"שנתים  דוגמאות  כמה 
וכן )קידושין כט, ב( בן י"ח לחופה ואם עבר כ' שנה ולא נשא כו', וכן 
)בראשית מא, א( "ויהי מקץ שנתים ימים" דהי' גאולה ליוסף שהוא 

מקור לתיקון, ע"ש.
2( בראשית י, כא. "ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר וגו'".

3( "בני ֵׁשם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם".
4( )בראשית יד, יח( "ומלכי צדק מלך שלם... והוא כהן לאל עליון" 

ובגמ' נדרים לב: הוא ֵׁשם בן נח. )ומובא בפרש"י(.
5( בראשית רבה פ' סג, י. "ויעקב איש תם יושב אהלים, שני אהלים 

בית מדרשו של שם ובית מדרשו של עבר.
6( בן )בגי' 52( + רפ"ח )288( = 340, וזהו "שם" בגי' 340. פרי עץ 
חיים שער ק"ש פ"ט. וראה לקוטי תורה ואתחנן עמוד יג, א. פרשת 
ראה לא, ב. אור התורה קהלת )נ"ך חלק ב'( עמוד א'קכ ואילך. תורת 
מנחם – ספר המאמרים ה'תשכ"א עמוד צא. )מבאר ָׁשם מ"ש – קהלת 
וענין "משמן טוב" קאי על  ומצות,  ז, א – "טוב שמן" הו"ע תורה 
"שם"  ענין  שזהו  התשובה(,  )ענין  זה  שבלעומת  הניצוצות  בירור 
ע"י שם  ניצוצות  בירור הרפ"ח  דהיינו  רפ"ח,  ב"ן  בגימטריא  שהוא 

ב"ן(.
7( )פרשה בלק עמוד סז, ג( וז"ל שם: כמו על דרך משל באדם, הדיבור 
הוא מגלה לזולתו מצפוני מחשבתו, כן עד"מ בעשרה מאמרות נברא 
העולם הם בחי' מאמרות וצירופי אותיות היוצאים מהעלם אל הגילוי 
לכמה  ההבל  ומפריד  מחלק  הוא  שהדיבור  וכו'.  ליש  מאין  ולהוות 
מיני צירופי אותיות שהם הם ריבוי התחלקות העולמות אלף אלפין 
עושי  כח  גבורי  ה' מלאכיו  ברכו  וזהו  כו'.  לגדודיו  היש מספר  וכו' 
דברו לשמוע בקול דברו דברו דייקא, מפני שהם חיים וקיימים מבחי' 
דבר ה' שהוא בחי' גילוי מוצא פי ה' להיות ריבוי התחלקות הנבראים 
והם  השמות  בחינת  הם  הם  הנבראים  חיים  שמהם  אותיות  וצירופי 
בחינת שמות כל הנבראים כל אחד על שמו כמו מחנה מיכאל כו' וכן 

במדברים  שייך  שזה  שמות  וענין  שמות,  מענין  פירושו 
דוקא, שפעולת השמות הוא שעל ידי זה יתחברו אנשים 

זה לזה שיקראהו בשמו וכדומה.
)מה  דיבור,  יש  ֶׁשָׁשם  בתיקון  נתחדש  זה  ענין  הנה 
פרשת  רבה  במדרש  אלמים8  דיורים  הוא  בתהו  כן  שאין 
ועיין בתורה אור בדיבור המתחיל מי שם פה  בראשית9, 

בחי'  והם  שמות  האדם  ויקרא  וכמ"ש  למיניהם  הנבראים  כל  שמות 
שמות ממש צירופי אותיות מוצא פי ה' וגו'.

והיינו שהנשמה קודם בואה לעולם ולגוף אינה נקראת בֵׁשם כלל לפי 
שמקור חוצבה הוא בבחי' מחשבה עלמין סתימין דלא אתגליין, ומה 

שנקרא אברהם יצחק כו' הוא אחרי התלבשות הנשמה בגוף וכו'.
ריש  ויחי  פ'  בראשית  לזוהר  הערות  יצחק,  לוי  בלקוטי  גם  ראה   )8

עמוד רלה. לעיל סימן יד.
9( פרשה כח, ב. וז"ל: רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי אמר )בראשית 
שבנה  לשר  משל  בם.  לעשות  עתיד  שאני  מה  המים  לי  יקוו  ט(  א, 
ושואלים בשלומו  והיו משכימים  דיורים אלמים  בה  והושיב  פלטין 
שהם  אלו  הם  מה  השר  אמר  ובמנוולים,  ובאצבע  ברמיזה  שר  של 
היו  אילו  ובאצבע,  ברמיזה  בשלומי  ושואלים  משכימים  אלמים 
והחזיקו  עמדו  פקחים  דיורים  בתוכם  השר  הושיב  עאכ"ו.  פקחים 
תחזור  השר  אמר  היא,  שלנו  שר  של  זו  פלטין  אין  אמרו  בפלטין 

הפלטין לכמות שהיתה.
כך מתחלה לא היה קילוסו של הקב"ה עולה אלא מן המים*. הדא 
הוא דכתיב )תהלים צג( מקולות מים רבים וגו' מה הן אומרים אדיר 
במרום ה', אמר הקב"ה מה אלו שאין להם לא אמירה ולא דיבור הרי 
הן מקלסין אותי, לכשנברא אדם על אחת כמה וכמה, עמד דור אנוש 
ומרד בו, דור המבול ומרד בו, דור הפלגה ומרד בו, אמר הקב"ה יפנו 
אלו ויבואו אותן, הה"ד )בראשית ו( ויאמר ה' אמחה את האדם אשר 
בראתי, מה הם סבורים אריות גסטריות אני צריך הלא בדבר בראתי 

את העולם דבר אני מוציא ומכלה אותן מן העולם. ע"כ.
יכנסו או  המים, כצ"ל מדלא קאמר לשון  לי  יקוו  ]פירוש מהרז"ו[. 
יאספו. ואמר יקוו דורש לשון תקווה, שיקוו ויצפו שעתידים לחזור 
לגבולם, ולכן נתן בהם טבע זאת מתחלה שימלאו העולם וישתוקקו 

תמיד לחזור לטבעם, והבטיחם שיבא עת שימלא משאלותם.
ובסודרים,  איכה,  מדרש  בשם  הביא  מנולין  ערך  בערוך  ובמנולין, 
ופירושו כמו שנוהגים ב"א ששואלים שלום ע"י רמיזה יש מקומות 
באצבע להניחו אצל הכובע לסימן נתינת כבוד, או שמסירים הכובע, 
ובמדינות המזרחיות הולכים בסודרים על ראשם במקום כובע שלנו 
ונותנים כובד בלא אמירה ודיבור וכן המים, וכן מצאתי ברש"י כאן 

שהביא רמז שהמנולין הוא סודר ממדרש איכה הנ"ל כמו שכתוב.
אמחה את האדם אשר בראתי, ולא פירש כאן איך ימחה ובמה ימחה, 
ועוד שב' תיבות אלו אשר בראתי מיותרים, על כן דורש אמחה כאשר 
בראתי, ומפורש במקום אחר שברא הכל בדברו כמו שכתוב בדבר ה' 
שמים נעשו, ובאופן זה ימחה גם כן בדברו וכדמיון זה ד"ר פר' ה' 
סימן י"ג אכנו בדבר כשם שבראתי את העולם בדבר וכו' ע"ש, ומה 
שכתוב את האדם פי' עם האדם וכאלו מפורש אמחה הכל עם האדם 

בדבר כאשר בראתי הכל בדבר, ועל פי מדה ט' וי"ז.
וגסטריות, בילקוט כאן גורס חילות וגיסטריות, ופירש המ"ע  אריות 

הם מקומות שבונים החיילות למצורות.

*( עי' בהמצויין אח"ז מתורה אור בד"ה מי שם פה לאדם, דמים רומז 
על עולם שמיטה הראשונה עולם התוהו עיי"ש.
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לאדם10( והתחברות זה עם זה, וכמו שכתוב11 לכולם בשם 
יקרא, מה שאין כן בתהו לא הי' ענין זה. )וזהו המעלה מה 

שצדיקים12 שמם קודם להם, והבן(.
ומֵׁשם יצאו אברהם יצחק ויעקב וכל ישראל שהם ענין 

התיקון.
האבות  יצאו  שממנו  דארפכשד  בהבן  שדוקא  וזהו 
וישראל, שזה רומז על ענין התיקון, בו דוקא כתוב שנולד 

שנתים אחר המבול.
שהבן  דֵׁשם,  השלישי  הבן  הוא  ארפכשד  כי  והיינו, 
שבהאבות  )כמו  התיקון,  ענין  על  רומז  בפרט  השלישי 
יעקב הוא הבחיר13, ומטתו שלימה14, ובבני יעקב השלישי 
לוי15 הוקדש לעבודת ה'. וכן משה שעל ידו נתנה התורה 

הי' שלישי לבטן, וכיוצא בזה הרבה(.
וענין התיקון הוא אחר השבירה דתהו, שהתיקון הוא 
שנתים  נולד  שארפכשד  זהו  דתהו,  הנשברים  את  לתקן 
אחר המבול, והיינו המבול רומז על השבירה דתהו שזהו 
מה שבהמבול הי' וימח את כל היקום16 היינו כמו השבירה 

דתהו, וכמו שכתוב במקום אחר באריכות מזה.
ימים  והשנתים  התיקון,  ענין  מתחיל  המבול  ואחר 
ומקור  ראשית  על  רומזים  המבול  שאחר  הראשונים 

התיקון וכו'.
ויולד  אז  דתיקון,  הללו  ימים  השנתים  וכשנשלמו 
דתהו,  הניצוצין  כל  בירור  על  שרומז17  ארפכשד,  את 

ומשם  הראשונה  משמיטה  הי'  רבינו  משה  דנשמת  שם  מבאר   )10
משיתהו לשמיטה דעכשיו, וז"ש )שמות ב, י( כי מן המים משיתהו, 
ומבאר האריז"ל דשמיטה הראשונה הוא עולם התוהו, ושמיטה שני' 
דעכשיו הוא עולם התיקון, ובעולם התוהו הוא אורות מרובים וכלים 
מועטים, ולכן הי' משה כבד פה מצד ריבוי האורות שלכך לא יכלה 
הכלי להכיל עיי"ש. ולפי"ז מבואר המדרש דלעיל דיורים אלמים הוא 

עולם התוהו. ראה גם לעיל סימן יד.
11( ישעי' מ, כו. "המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא".

נבל  לשמם,  קודמים  הרשעים  וז"ל:  ה.  י,  פרשה  רבה  במדבר   )12
שמו )שמואל-א כה, כה(, גלית שמו )שמואל-א יז, ד(, שבע בן בכרי 
אלקנה  ושמו  קודמים,  הצדיקים שמו  אבל  כא(,  כ,  )שמואל-ב  שמו 
)שמואל-א א(, ושמו ישי )שמואל-א יז, יב(, ושמו בועז )רות ב, א(, 
ושמו מרדכי )אסתר ב, ה(, ושמו מנוח )שופטים יג, ב(, דומין לבוראן 

ושמו ה'.
שנאמר  יעקב,  זה  שבאבות  "הבחור  רפע"ו  רבה  בראשית  ראה   )13
)תהלים קלח( כי יעקב בחר לו יה". זהר חלק א' קיט, ב. שער הפסוקים 
תולדות כז, כה. ]עיין פניני לוי יצחק פרשת וישלח פרק לב, פסוק ח[.

14( ויקרא רבה פ' לו, ה. ספרי דברים ו, ד.
שמ  עמוד  הש"ס  על  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת  ראה   )15
הטעם על פי זה למה דוקא לוי נקרא ע"י הקב"ה בעצמו )בראשית 

כט, לא(. ]ראה פניני לוי יצחק עה"ת שם[.
16( בראשית ז, כג. ראה לעיל סימן סה.

17( הענין מבואר בתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד 
גבורות  בחי'  בירור  על  מרמז  "ארפכשד"  דאותיות  נט,  ועמוד  לד, 

ודינים.

בח"ס דתיקון, שמספר כל הניצוצין הר"ת18 הוא כמספר 
דהיינו  הניצוצין,  כל  בירור  שנעשה  והיינו  ארפכשד, 

שמתבסמין כל הדינין ששרשם מתוהו וכו'.
וכן ימי היניקה דהולד הם משך19 ב' שנים, שבמשך הב' 
שנים דם נעכר ונעשה חלב20, שזה רומז על ענין התיקון 
שנתהפכו הגבורות דדם לחסדים דחלב21. והולד כשיונק 
החלב במשך ב' שנים מתחזק22 ומתגדל שנעשה גם הוא 
בבחי' התיקון כדבעי, ואז אינו צריך עוד לחלב אמו, כי 

מתחיל להאיר בו המוחין דגדלות וד"ל.
ועל פי האמור יובן מה שאיתא בדברי רז"ל23 שהקדים 
הקדוש ברוך הוא ב' שנים לונושנתם כו' ב' שנים דוקא, 

וק"ל.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רטו ואילך

שכידוע  מנצפ"ך,  אותיות  בגימטריא  דהוא  "פר"  אותיות  בו  דיש 
וז"ל: מנצפ"ך הם  הו"ע הגבורות, ראה מאורי אור מערכת מנצפ"ך 
ה' גבורות, ולכן הם באים בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע 
עמוד  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  עכ"ל.  הגבורות 
ה' אותיות מנצפ"ך  וכמו  וגבול הוא מצד הגבורות,  וז"ל: מדה  שמ 
הבאים בסוף התיבה, שעד פה תבוא ולא יותר, וכל מדה וגבול הוא 
וביאורים לש"ס עמוד רכז  לוי יצחק חידושים  מצד הגבורות. תורת 

"מנצפך" בגימטריא "דין גבורה".
וכן אותיות "שך" )דהוא מספר ה' פעמים די"ן כידוע, ראה עץ חיים 
שער לאה ורחל פרק ד'(, ונשאר אותיות "אד" דהוא בגי' "ה", כנגד 

חמשה גבורות )אותיות דשם "אלקים" עצמו דהו"ע גבורה( ע"ש.
18( העיבור נק' "הרת" כמאמר היום הרת עולם ועיין בפרי עץ חיים 
חיים  ובעץ  עולם,  הרת  יום  בד"ה  פ"ה  השופר  – שער  ר"ה  בכוונת 
"ויולד  וזהו  כאן(.  יצחק  לוי  )לקוטי  ע"ש.  פ"ה  ניצוצין  רפ"ח  שער 
גימטריא של  "הרת"  והלידה,  העיבור  הו"ע  ד"הרת"  את ארפכשד" 

"ארפכשד".
19( ראה רמב"ם הל' אישות פרק כא הלכה יג.

20( ראה בכורות ו, ב. נדה ט, א. תנחומא תזריע ג, ג. ראה לקמן סימן 
קיז.

21( ראה לקוטי תורה פרשת בהעלותך סוף עמוד לח, א. פרשת נשא 
כב, ד. תורה אור עמוד נה, ג.

22( ראה תורה אור )הוספות( שמות קו, ג.
23( גיטין פח. עולא אמר, מאי דכתיב )דניאל ט, יד( וישקוד ה' על 
אלקינו  ה'  דצדיק  משום  אלקינו,  ה'  צדיק  כי  עלינו  ויביאה  הרעה 
וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו, אלא צדקה עשה הקדוש ב"ה עם 

ישראל עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתם )דברים ד, כה(.
)פרש"י( עולא אמר, היינו צדקה שמיהר להביא הרעה לסוף ח' מאות 
וחמשים, דהיינו ב' שנים קודם ונושנתם, דהיא בגימטריא ח' מאות 
אבד  כי  בהן  מתקיים  הי'  ונושנתם  עד  שהו  ואם  ושתים,  וחמשים 

תאבדון, ע"ש.
שהקדים שתי שנים לונושנתם, דכתיב גבי בנין בית ראשון )מלכים-א 
ו, א( ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה וגו', ועמידת בית ראשון 
הי' ת"י שנה, צא מהן ארבעים שנה שהיו במדבר דאף הם היו במנין 
דהקרא מונה מיציאת מצרים, ונמצא שלא היו בארץ אלא תת"ן שנה, 

ולא הגיעו למספר ונושנתם. )ש"ח(

ילקוט לוי יצחק על התורה



סב

והקריב  יקריבנו  תודה  על  אם   – יב  ז, 
בשמן  בלולות  מצות  חלות  התודה  זבח  על 
ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת 

חלות בלולות בשמן

במזמור  תהלים  מדרש  על  הקשה  כ"ד  דף  בשל"ה  א. 
לעתיד  בטלים  יהיו  הקרבנות  כל  ר"י  שם  דאמר  לתודה 
שראה  בית  בנין  הא  והקשה  בטל.  אינו  תודה  וקרבן  לבא 
יחזקאל הוא הבית שלעתיד הזכיר שם קרבנות של חטאות 

ואשמות. ודחק שם לתרץ.
ולא קשה מידי דהא איתא ביומא דף פ' אמר ר"א האוכל 
חלב בזמן הזה יכתוב שיעורו ופירש"י בד"ה אי נימא שמא 
קרבן  שחייב  ויאמרו  הלכה  ותתחדש  בימיו  ביהמ"ק  יבנה 
על כזית קטן כו', הרי יהי' לעתיד חטאות ואשמות מאותם 
בקרבנות  אז  שיתחייבו  אבל  הזה  בעולם  כבר  שנתחייבו 

אלו, וזה יהי' בטל לעתיד.
והנה הא דלעתיד יבוטל קרבנות של חטאות ואשמות 
כתב השל"ה שם הטעם לפי שאז יבטל היצה"ר מן הארץ 
חטאות  ודאי  הא  טעמו  ליישב  וצריך  וכו'.  חטאים  ויתמו 
יצה"ר  יד  ואין  שוגג  חטא  על  אלא  באים  אינם  ואשמות 

בחטא של שוגג.
בספר  דאיתא  מה  עפ"י  טעמו  לפי  זה  ליישב  ונראה 
מכל  בשגגה  תחטא  כי  נפש  פסוק  על  זו  פרשה  האלשיך 
מצות אשר לא תעשינה ועשה אחת מהנה הא דצריך להביא 
קרבן על חטא שוגג לפי כי גם בלא דעת נפש לא טוב לפי 
שעל ידי שנפשו מטומאת מקודם ע"י חטא מזיד הלכך בא 
על ידו חטא של שוגג שאם הי' צדיק ולא חטא במזיד לא 
הי' בא תקלה של שוגג על ידו, וזה שאמר נפש כי תחטא 
בשגגה, זה בא לו מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ועשה, 
דעבירה של חטא מזיד שעשה היתה גוררת לו עבירה של 
שיבטל  מזיד  חטא  מצוי  יהא  לא  דלעתיד  כיון  וא"כ  שוגג 
היצה"ר מן העולם גם חטא שוגג לא ימצא לכן יבטל לעתיד 

חטאות ואשמות אף שהם באים על חטא שוגג.
חטאות  קרבן  יבטל  דלעתיד  הא  הטעם  נראה  ולי 
בעוה"ז  וז"ל  ס"ו  דף  ירמי'  בילקוט  דאיתא  לפי  ואשמות 
אבל  כלום  אומרת  התאנה  אין  בשבת  תאנה  מלקט  אדם 
לע"ל היא צווחת ואומרת שבת הוא אדם שוכב עם אשתו 
תזעק  מקיר  אבן  לע"ל  אבל  ידו  על  שיעכב  מי  אין  נדה 
ימצא לעתיד  ובל  יראה  בל  לפי"ז  הרי  היא,  נדה  לו  ואומר 
חטא שוגג שהרי יהי' לו מזכירין החטא אשר ירצה לעשות, 

לכן יבטל אז הקרבן חטאות ואשמות הבא על השוגג.
לוית חן

ב. במד"ר פ' צו פ"ט כל הקרבנות בטלים לעתיד לבוא 

דהתמידים  כהונה  במתנת  וע"ש  בטל,  אינו  תודה  וקרבן 
ולא  חפצתי  חסד  כי  ע"פ  ועמ"ש  יבטלו  לא  ג"כ  ומוספים 
זבח, יש לפרש ע"ד כל המועדים בטלים לע"ל, ופי' בתורה 
עליות  הן  שהמועדים  לאסתר  המלך  ויושט  בד"ה  אור 
כנסת ישראל, בפסח בבחי' חסד כו', אכן לעתיד לבוא יהי' 
אין  וא"כ  בעלה  עטרת  חיל  אשת  וזהו  למטה  ה'  אור  גלוי 
שייך עליות, וזהו ע"ד מה שכתוב ע"פ כי ההרים ימושו כו' 
שההרים הם בחי' עליות כנ"י והיינו ע"י שיהי' הגילוי למטה 
והיינו ע"י המשכה מא"א  וזהו וחסדי כו' וברית שלומי כו' 

דקמי' מעלה ומטה שוין יעו"ש.
והנה הקרבנות הם ג"כ עליות והתקרבות כנ"ל מלמטה 
למעלה לכן הם בטלים כיון שיהי' הגילוי למטה, אך קרבן 
תודה שהיא הודאה ע"ד לך טוב להודות כו' הודו לו ברכו 
שמו הנה בבחי' שמו שייך ברכה אבל בו ית' אין שייך רק 

הודאה לבד.
עוד יש לומר ע"ד אחר הנה המועדים הן גלוי אור הבינה 
במדות כמ"ש ע"פ להקריב לי במועדו, ובד"ה הוי' לי בעוזרי, 
ובד"ה מצה זו ובינה נק' עלמא דאתכסיא ובמועדים נמשך 
הגלוי משם, וכמ"ש ע"פ בנהר יעברו ברגל שבכל רגל מג' 
ולעתיד  כו',  רגלים עוברים בנהר היוצא מעדן שהוא בינה 
לבוא יהי' עלמא דאתכסיא בגלוי ממש כמ"ש ואמר ביום 
ההוא הנה אלקינו זה, וזהו והניף ידו על הנהר כו' ולכן יהי' 

הכנור של שמונה נימין.
הבינה  אור  להמשיך  דא"צ  בטלים  יהיו  המועדים  לכן 
וכמו ע"ד  גילוי כמו המדות,  יהי' בבחי'  כיון הבינה  במדות 
שעכשיו בשבת ויו"ט א"צ תפילין כו', משא"כ הלכות שהם 
מיסוד אבא הרי הם למעלה מהבינה וכמ"ש כי טובים דודיך 
מיין ערבים עלי דברי סופרים כו' לכן אינן בטלות ועמ"ש 

מזה בד"ה יביאו לבוש מלכות.
ולכן הקרבנות ג"כ בטלים דמבואר באגרת הקודש סי' 
מנפש  מ"ן  העלאת  בחי'  הן  המזבח  שע"ג  הקרבנות  כ"ח 
חיות  ד'  בחי'  הם  ומקורן  שרשן  אל  שבנוגה  הבהמית 
א"כ  מז"א,  דכורין  מים  ויורד  נמשך  ועי"ז  כו'  שבמרכבה 
הקרבנות הם להמשיך יחוד ז"א ונוקבא, וכיון שלע"ל יהי' 
א"כ  ריעין,  תרין  יהיו  ונוקבא  ז"א  וגם  בגילוי  הבינה  אור 
ואם  אב  יחוד  המשכת  שהיא  התודה  אבל  לקרבנות,  א"צ 
ההלכות,  וכמו  יבטל  לא  זה  דאתכסיא  מעלמא  שלמעלה 
ר"ת  הארץ  כל  לה'  הריעו  לתודה  מזמור  ע"פ  מזה  וכמ"ש 
אור  שיהי'  לע"ל  גם  יבטלו  לא  והלכות  שהתודה  הלכה 
ע"פ  ועמ"ש  כו'  אבא  יסוד  המשכות  הם  כי  בגילוי  הבינה 
ועתה אלקינו מודים אנחנו לך ומהללים כו', שם נת' ענין ג' 

בחי' הלל ברכה והודאה.
אור התורה פ' ויקרא ח"א עמוד כ"ג
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xn`p KM:.äìBòä àéäoFWl `EdW ¨¤¡©¦¨¨¤§
,hErinz`e raFxd z` hrnl ¦§©¥¤¨¥©§¤

,oda `vFIke rAxPdElr m` ENit`W ©¦§¨§©¥¨¤¤£¦¦¨
itl ,Ecxi gAfOlolEqt did `NW ©¦§¥©¥§§¦¤Ÿ¨¨§¨

,WcTA`N`E`AW mcFw ElqtPW ©Ÿ¤¤¨¤¦§§¤¤¨
dxfrl(n"eviw):b dxez ¨£¨¨

(b).ãá Bcî'cbA' FWExiR 'cn'd`x) ¦©©¥¤¤
(w"cxa mye .g ,k aÎl`eny eznbec`Ed 'ca'E .©
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ß 'a xc` 'f oey`x mei ß

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà-úà åö©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®
ìò äìòä àåäîäìélä-ìk çaænä-ìò äã÷B ¦´¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ

:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aä-ãò©©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכיס  חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום B‚Â'.לזרז ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְְְִֵֵֶֶָָ…«»…»¿ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד הּלילה, ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹואיברים

ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ּתֹורה לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ‰Â‡.ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ
‰ÏÚ‰∑.לעזרה ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט »…»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ד) ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין .(ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìò©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; חֹוצץ ∑B¯NaŒÏÚ.היא ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְֵֵֶָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

å(a).ïøäà úà åöoFWl Kxc itl ©¤©£Ÿ§¦¤¤§
'oxd` l` xAc' xnFl Fl did ,aEzMd©¨¨¨©©¥¤©£Ÿ
dPiW o`M K` ,'oxd` l` xFn`' F`¡¤©£Ÿ©¨¦¨

iM ,'ev' oFWl hwpe aEzMd'ev' oi` ©¨§¨©§©¦¥©
fExf oFWl `N`FrnWnA WIW - ¤¨§¥¤¥§©§¨

`NW dEEvnd lr dxizi dxdf ©̀§¨¨§¥¨©©§¤¤Ÿ
oM hFwpl aEzMd Kxce .xaCA lXxzi¦§©¥©¨¨§¤¤©¨¦§¥
dAx zExidf zFkixSd zFevOd ozF`A§¨©¦§©§¦§¦©¨

,zcgEin al zniUexEn`d oiprA oFbM §¦©¥§¤¤§¨¦§¨¨¨
lkA giBWdl mipdMd EEhvPW ,o`M̈¤¦§©©Ÿ£¦§©§¦©§¨
gAfOd lrW W`d lr drWe drẄ¨§¨¨©¨¥¤©©¦§¥©
zFpFWl KFYnE .mlFrl dAkY `NW¤Ÿ¦§¤§¨¦§
lM iM ,cFr EpizFAx EWxC miaEzMd©§¦¨§©¥¦¨

oiA zbdFp ,'ev' DA xn`PW devncIn ¦§¨¤¤¡©¨©¤¤¥¦¨
EoiAzFxFcl,iEEiSd zrWA od - ¥§¥¦§©©¦

xg`l ode ,xAcOd xFcA EpiidC§©§§©¦§¨§¥§©©
oFWNW itl] l`xUi ux`l mzqipM§¦¨¨§¤¤¦§¨¥§¦¤§
,devOd lW DzxnEg lr dxFn 'ev'©¤©§¨¨¤©¦§¨
zbdFp `id `N` xYid zrW Dl oi`W¤¥¨§©¤¥¤¨¦¤¤
o`M dxEn`d dWxRd ok`e .[mlFrl§¨§¨¥©¨¨¨¨£¨¨
EligzdXn skiY bFdpl dNgd¥¥¨¦§¥¤¦¤¦§¦
mB zFxFcl dkWnpe ,oMWOA aixwdl§©§¦©¦§¨§¦§§¨§©

.WCwOd ziaA,oFrnW iAx xn` §¥©¦§¨¨©©¦¦§
fExif zFkixSd zFevOd lM KFYn¦¨©¦§©§¦¥

ixd ,odA lXxzdl `NW cgEinxzFiA §¨¤Ÿ§¦§©¥¨¤£¥§¥

FA WIW mFwnA fxfl aEzMd Kixv̈¦©¨§¨¥§¨¤¤
qiMÎoFxqgal xvi iM ,(oFnn z`vFd) ¤§¦¨©¨¦¥¤¥

odA lSrzdlE ozFgcl EdYtn mc`d̈¨¨§©¥¦§¨§¦§©¥¨¤
KxFvl zFrEaTd zFnExYd oFbM]§©§©§§¤
micinYd zFpAxwlE ,dxFpOd zwlcd©§¨©©§¨§¨§§©§¦¦
ipA z` ev' :iEEiv oFWlA Exn`PW¤¤¤§¦§¦©¤§¥
...Kf zif onW Lil` Egwie l`xUi¦§¨¥§¦§¥¤¤¤©¦¨

'cinY xp zlrdl(a ,ck oldl)z` ev' oke §©£Ÿ¥¨¦§¥©¤
ipAxw z` mdil` Yxn`e l`xWi ipA§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦
il aixwdl ExnWY ..iX`l ingl©§¦§¦©¦§§§©§¦¦

'FcrFnA(a ,gk xacna)[(`xtq)wnrd ,m"ialn) §£
(i"`a xac:

.'Bâå äìBòä úøBz úàædevOd caNn Ÿ©¨¨§¦§©©¦§¨
gAfOd W`e' :wEqRd KWndA dxEn`d̈£¨§¤§¥©¨§¥©¦§¥©

'FA cwEY,cOll `A dGd oiprd ixd ©£¥¨¦§¨©¤¨§©¥
mBxai`e mialg xhwd lr`dIW mi ©©¤§¥£¨¦§¥¨¦¤§¥

,dliNd lM xWkiR lr s` ,xnFlM ¨¥¨©©§¨§©©©¦
,mFIA wx od zFpAxTd zFcFar lMW¤¨£©¨§¨¥©©
`idW mzcFar znlWdW ixd£¥¤©§¨©£¨¨¤¦
KWOdl dxWM gAfOd lr dxhwdd©©§¨¨©©¦§¥©§¥¨§¦¨¥

.eixg`NW dliNA s`eaEzMd `A cFr ©©©§¨¤§©£¨§¨©¨
oilEqRd lr cOllzFpAxTAWdf i` §©¥©©§¦¤©¨§¨¥¤

ENit`W ,xEnB lEqR `Ed mdnm` ¥¤§¨¤£¦¦
dlrgAfOd lrcxi,EdExihwi `le ¨¨©©¦§¥©¥¥§Ÿ©§¦

df i`e,dlri `NW wx FpiC lEqR bEq §¥¤§¦©¤Ÿ©£¤

K`m`xaM,cxi `l dlrmixihwnE ©¦§¨¨¨Ÿ¥¥©§¦¦
oFWl KFYn ?oM Epcnl oiPnE .FzF`¦©¦¨©§¥¦§
.o`M mixEn`d hEriOd oFWlE iEAixd̈¦§©¦¨£¦¨
`id dlFrd zxFY z`f' xn`p ixdW¤£¥¤¡©Ÿ©¨¨¦

Epcnle ,'dlFrdlMWxn`PW mFwn ¨¨§¨©§¤¨¨¤¤¡©
,`a `Ed zFAxl 'dxFY'`A o`ke ¨§©¨§¨¨

iEAixdxnFliMzg` dxFYoiC) ¨¦©¦¨©©¦
(cg`milFrd lklgAfOd lr, ¤¨§¨¨¦©©¦§¥©

m`W ,oilEqt ENit`exaMElraEW ©£¦§¦¤¦§¨¨
Ecxi `l(my).xaCdW minkg Erawe Ÿ¥§§¨§£¨¦¤©¨¨

olEqR'W zFpAxTd ozF`A wx xEn`̈©§¨©¨§¨¤§¨
ElqtPW mrHdW EpiidC ,'WcFTA©¤§©§¤©©©¤¦§§
on zg`W mEXn `Ed dxhwdl§©§¨¨¦¤©©¦
(mCd zwixf oFbM) WCwOAW zFcFard̈£¤©¦§¨§§¦©©¨
lEqR rxi` m` la` ,oiCM dzUrp `lŸ¤¤§¨©¦£¨¦¥©§
riBd mxhA Fnvr oAxTA illM§¨¦©¨§¨©§§¤¤¦¦©

FA dcarPW oFbM ,WCwOllr ,dxiar ©¦§¨§¤¤¤§¨£¥¨©
xn`p KM:.äìBòä àéäoFWl `EdW ¨¤¡©¦¨¨¤§
,hErinz`e raFxd z` hrnl ¦§©¥¤¨¥©§¤

,oda `vFIke rAxPdElr m` ENit`W ©¦§¨§©¥¨¤¤£¦¦¨
itl ,Ecxi gAfOlolEqt did `NW ©¦§¥©¥§§¦¤Ÿ¨¨§¨

,WcTA`N`E`AW mcFw ElqtPW ©Ÿ¤¤¨¤¦§§¤¤¨
dxfrl(n"eviw):b dxez ¨£¨¨

(b).ãá Bcî'cbA' FWExiR 'cn'd`x) ¦©©¥¤¤
(w"cxa mye .g ,k aÎl`eny eznbec`Ed 'ca'E .©
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ג)ּבינּתים ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ְִֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכב ׁש כד)ׁשל ‡˙ÏÚ‰Œ‰.(תמיד L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ.ּה ֶֶֶ«∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא ≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג ׁשהּוא (יומא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּמׁש

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח מּׁשם.(תמיד מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה .ואין ְְְְֲֵֶַָָָָָָ

ÔÈLe·Ïד  LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

:ÈÎc ¯˙‡Ï«¬«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ca FCn' WExiRW ixd ,oYWR lW bix`̈¦¤¦§¨£¥¤¥¦©
,'oYWR iEUrd cbA' `Ede`id ¤¤¤¨¦§¨§¦

,zpFYMdodk icbA zrAx`n `idW ©ª¤¤¦¥©§©©¦§¥Ÿ¥
ipW z` aEzMd xiMfde] hFicd¤§§¦§¦©¨¤§¥
lkl oiCd `Ed K` ,mipFW`xd micbAd©§¨¦¨¦¦©©¦§¨
zrWA mWall eilrW eicbA zrAx ©̀§©©§¨¨¤¨¨§¨§¨¦§©
hpa` ,zpFYM ,miqpkn :dcFar£¨¦§¨©¦ª¤©§¥

.[ztpvnExnFl cEnlY dnE`A dn - ¦§¤¤©©§©©¨
`weeC hwPW KkA EpcOll aEzMd©¨§©§¥§¨¤¨©©§¨

oFWl`dYW ?'FCn'dzidW) zpFYMd §¦¤§¥©ª¤¤¨§¨
(wElg oirM dMEx`FzCnModMd lW £¨§¥¨§¦¨¤©Ÿ¥

lr zxxbPd iCn dMEx` `l ;DWaFNd©§¨Ÿ£¨¦©©¦§¤¤©
zrBn Dpi`W iCn dxvw `le ,rwxTd©©§©§Ÿ§¨¨¦©¤¥¨©©©

eilbx cr(my)(l"cv): ©©§¨
.BøNa ìòuvFg xac `di `NW ©§¨¤Ÿ§¥¨¨¥

,mizpiA,dMOd iAB lr dIhx oFbM ¥§¨¦§§¦¨©©¥©©¨
df oice] xUAl cbAd oiA zvvFgd©¤¤¥©¤¤©¨¨§¦¤
iAbl ode miqpkOd iAbl od xEn`̈¥§©¥©¦§¨©¦§¥§©¥
lr' xn`p mdipW lr iM ,zpFYMd©ª¤¦©§¥¤¤¡©©

['FxUA(.hi migaf)(m"`x): §¨
.ïLcä úà íéøäådzFg didsqF`e §¥¦¤©¤¤¨¨¤§¥

dYgn `lnsM oirM iEUrd ilM) §Ÿ©§¨§¦¤¨§¥©
(dlFcBonztixVn ExzFPW milgBd §¨¦©¤¨¦¤§¦§¥©

mdW ,dlFrd ixa`zFlME`nd ¥§¥¨¨¤¥©§¨
zFInipRdmitExVd mixa`d - ©§¦¦¨¥¨¦©§¦

xW` ,W`d cwFn fMxnA mi`vnPd©¦§¨¦§¤§©¥¨¥£¤
,ahid ExrAzpe ElM`zp xaMopzFpe §¨¦§©§§¦§©£¥¥§§¨

WaM lW FgxfnAFnM] gAfOd §¦§¨¤¤¤©¦§¥©§
sFrd zlFrA xn`PW(fh ,` lirl) ¤¤¡©§©¨

dncw gAfOd lv` Dz` KilWde'§¦§¦Ÿ¨¥¤©¦§¥©¥§¨
mFwOW o`MnE .'oWCd mFwn l ¤̀§©¨¤¦¨¤§
oFWNnE ,(gxfOA) 'dncw' `Ed oWCd©¤¤¥§¨©¦§¨¦§
gxfOn `EdW Epcnl 'gAfOd lv`'¥¤©¦§¥©¨©§¤¦¦§¨

[gAfOd lv` cnFrd WaMl(:gk cinz) ©¤¤¨¥¥¤©¦§¥©
(`"eb):

.äìòä úà Làä ìëàz øLà ïLcä©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨
`l :mixi oWC dfi`n Wxtn aEzMd©¨§¨¥¥¥¤¤¤¨¦Ÿ
`N` ,mivrd ztixVn xvFPd oWCdn¥©¤¤©¨¦§¥©¨¥¦¤¨
z` W`d lk`Y xW`' oWCd on¦©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤

'dlFrdmitExVd mixai`d mdW ¨¨¤¥¨¥¨¦©§¦
dY`Ure(DzF` dzUr xW`e)oWC ©£¨©¨©£¤¨§¨¨¤¤

dnExY mixi oWc FzF`n -(Wixti) ¥¤¤¨¦§¨©§¦
dYgOd `lngAfOd lv` FnUe,`"eb) §Ÿ©©§¨§¨¥¤©¦§¥©

(a"l:
).çaænä ìòm`W zFAxl aEzMd `A ©©¦§¥©¨©¨§©¤¦

`l oiicrW mixai` `vn,ENM`zp ¨¨¥¨¦¤£©¦Ÿ¦§©§
riBdl icM oiccSl mwNiqe§¦§¨©§¨¦§¥§©¦©
`Ed ixd ,'zFInipRd zFlME`O'l©§¨©§¦¦£¥

oxifgnaEWlrW`xg`l gAfOd ©£¦¨©¥©¦§¥©§©©
on lhpe Kli`e Kli` milgb dzgW¤¨¨¤¨¦¥¨§¥¨§¨©¦
lr dlFrd z`' xn`PW ,zFInipRd©§¦¦¤¤¡©¤¨¨©

'gAfOd:(oWi i"WxA .c dxez ©¦§¥©§©¦¨¨
(c)åéãâa úà èLôemicbA Wale ¨©¤§¨¨§¨©§¨¦

.mixg`daFg Ff oi`,dxEnB`N` £¥¦¥¨§¨¤¨
zFkldnux`ÎKxcbFdpl ,`id ¥¦§¤¤¤¤¦¦§

iM ,dpikXd cFak iRlM df xECidA§¦¤§©¥§©§¦¨¦
icM `Ed micbAd ztlgd mrh©©©§¨©©§¨¦§¥

oWCd z`vFdA Klkli `NWz` ¤Ÿ§©§¥§¨©©¤¤¤

dcinY odA WOWn `EdW micbA ©§¨¦¤§©¥¨¤¨¦
znbEcM ,WCwOd zFcFar x`Wl¦§¨£©¦§¨§§©
xW` ,FAx z` WOWnd card̈¤¤©§©¥¤©£¤

d,FAxl dxcw odA lXAW micbA ©§¨¦¤¦¥¨¤§¥¨§©
,FAxl qFM odA bFfni l`itl ©¦§¨¤§©§¦

.milEXiAdn Eklklzpe EpXrzPW¤¦§©§§¦§©§§¥©¦¦
Kklo`M xn`pmicbA Wale' §¨¤¡©¨§¨©§¨¦

'mixg`,on dpFRW drWAW £¥¦¤§¨¨¤¤¦
`l ,oWCd z`vFdA wFqrl dcFard̈£¨©£§¨©©¤¤Ÿ
zcFar icbA z` FtEB lr xi`Wi©§¦©¤¦§¥£©
dPEdk icbA WAli `N` ,WcFTd©¤¤¨¦§©¦§¥§¨

,mdn oizEgRmipWi micbA oFbM §¦¥¤§§¨¦§¨¦
WEOiW aFx zngn EwgWpe ElAW¤¨§¦§£¥£©¦
mdA zxWl cFr micnFr mpi`e§¥¨§¦§¨¥¨¤

WcFTA(`xtq)(`"eb i"tr): ©¤
.ïLcä úà àéöBäåznxd' Ff oi` §¦¤©¤¤¥£¨©

wEqRA dxEn`d 'dYgOd `Fln oWCd©¤¤§©©§¨¨£¨©¨
xAcn aEzMd o`M `N` ,mcFTd©¥¤¨¨©¨§©¥

oWCd lM 'z`vFd'AgERYA xEaSd §¨©¨©¤¤©¨©©©
oinM dNEbrd oWCd znixrl iEPiM=]¦©£¥©©¤¤¨£¨§¦
rvn`A DzF` mixaFSW ,gERY©©¤§¦¨§¤§©
,KlFde lcB `Ed mFil mFInE ,[gAfOd©¦§¥©¦§¨¥§¥

E,dkxrOA mFwn oi`e dax `EdWM§¤¨¨§¥¨©©£¨¨
EdixdmXn F`ivFnuEgn l` £¥¦¦¨¤¦

.dpgOlmFi lkA daFg df oi`e`N` ©©£¤§¥¤¨§¨¤¨
xt`d zEOM itl lMd ,mrtl mrRn¦©©§©©©Ÿ§¦©¨¥¤

,FA xAhvOd'dnExY'd la`dYgOA ©¦§©¥£¨©§¨©©§¨
lirl dxEn`ddaFg`idmFi lkA ¨£¨§¥¨¦§¨

(:gk cinz):d dxez

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f oey`x meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבגדים  ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשל
מצינּו ּובּמפרׁשים ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ְִֵֶַַָָָּבזה
מׁשה  נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּדר ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעל

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹארץ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ּכֹוס" ו"הּמֹוזג קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
ׁשֹונים? ּכהנים ב' על־ידי  ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" "הֹוצאת נעׂשית מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעל

הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש
לפי  זה אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא אנׁשים, סּוגי ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכלל

ל  סּוג ּכבֹודֹו ּכל לעבֹוד לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק אין הּבֹורא, ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ֲָעבֹודה.

ׁשּבחמּורֹות  וחמּורה . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל  רּבֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשוין". הן הרי . .ֲִֵֵָ

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול קּבלת מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדהרי
"ּביׁשּול  אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,יתּבר רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכאׁשר
רׁש"י. ּכדברי ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים אֹופן ּבאיזה לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקדירה",

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑,"ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח כח)"והאׁש ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
ׁשם  ׁשהיּו הּמערכֹות ּבמנין ‰ÏÚ‰.רּבֹותינּו ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(.(פסחים ּברׁש"י ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְִִִִַַַָָָ

ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא È·ÏÁ.)ּומּנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆¿≈

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå§¨¥©©¦§¥©©
o`M dAixaEzMd'zFciwi'zFpFWl) ¦¨¨©¨§¦§
('dciwi' lWW`e ;'DcwFn' lr :dAxd ¤§¦¨©§¥©§¨§¥

FA 'cwEY' gAfOd(a weqt)lr W`de ; ©¦§¥©©§¨¥©
FA 'cwEY' gAfOd(o`k)cinY W` ; ©¦§¥©©¥¨¦

gAfOd lr 'cwEY'(e weqt).eoNEM ©©©¦§¥©§¨
`nFi zkQna EWxcp(.dn sc)EwlgPW , ¦§§§©¤¤¨¤¤§§

EpizFAx- ElNd zFWxCd iR lr - ©¥©¦©§¨©¨
:mW EidW zFkxrOd oipnA§¦§©©©£¨¤¨¨

.äìBòä äéìò CøòåcinY zlFrlW §¨©¨¤¨¨¨©¨¦¤
- xgW`idxW`miCwzlkl ©©¦£¤©§¦§¨
zFpAxTd`NW oiPnE :oWi i"WxA] ©¨§¨§©¦¨¨¦©¦¤Ÿ

xac `diaxwdkxrOd lr mcFw §¥¨¨¨¥¤©©©£¨¨
xnFl cEnlY ?xgW lW cinzl§¨¦¤©©©§©

dilr Kxre''dlFrd.(dricid `"dA) §¨©¨¤¨¨¨§¥©§¦¨
drEcid cinYd zlFr ,xnFlM§©©©¨¦©§¨

`idW KkA zcgEindeddlFr §©§¤¤§¨¤¦¨¨
ddpFW`xxEAiSd zFpAxw zWxtAW ¨¦¨¤§¨¨©¨§§©¦

(gk xacna)(dlerd d"c .dp n"a 'qez d`xe ,`"eb):[
.íéîìMä éáìçaixwdl daFg oi` ¤§¥©§¨¦¥¨§©§¦

KM `N` ,cinYd zlFr xg`l minlW§¨¦§©©©©¨¦¤¨¨
:aEzMd zpeEM,minlW mW E`iai m` ©¨©©¨¦¨¦¨§¨¦

,'dlFrd lr' mixhwp mdiAlg Eidi¦§¤§¥¤¦§¨¦©¨¨
`le dlFrd xg`l `weeC xnFlM§©©§¨§©©¨¨§Ÿ

;diptlo`Mn Ecnl EpizFAxe- §¨¤¨§©¥¨§¦¨
oFWl `idW - 'minlW' zaiYn¦¥©§¨¦¤¦§

:'dnlWd'dilr- xwAd zlFr lr - ©§¨¨¨¤¨©©©Ÿ¤



סה ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f oey`x meil inei xeriy

ג)ּבינּתים ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ְִֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכב ׁש כד)ׁשל ‡˙ÏÚ‰Œ‰.(תמיד L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ.ּה ֶֶֶ«∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא ≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג ׁשהּוא (יומא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּמׁש

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח מּׁשם.(תמיד מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה .ואין ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבגדים  ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשל
מצינּו ּובּמפרׁשים ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ְִֵֶַַָָָּבזה
מׁשה  נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּדר ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעל

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹארץ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ּכֹוס" ו"הּמֹוזג קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
ׁשֹונים? ּכהנים ב' על־ידי  ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" "הֹוצאת נעׂשית מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעל

הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש
לפי  זה אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא אנׁשים, סּוגי ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכלל

ל  סּוג ּכבֹודֹו ּכל לעבֹוד לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק אין הּבֹורא, ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ֲָעבֹודה.

ׁשּבחמּורֹות  וחמּורה . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל  רּבֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשוין". הן הרי . .ֲִֵֵָ

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול קּבלת מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדהרי
"ּביׁשּול  אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,יתּבר רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכאׁשר
רׁש"י. ּכדברי ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים אֹופן ּבאיזה לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקדירה",

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑,"ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח כח)"והאׁש ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
ׁשם  ׁשהיּו הּמערכֹות ּבמנין ‰ÏÚ‰.רּבֹותינּו ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(.(פסחים ּברׁש"י ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְִִִִַַַָָָ

ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא È·ÏÁ.)ּומּנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆¿≈

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»
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(d).Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå§¨¥©©¦§¥©©
o`M dAixaEzMd'zFciwi'zFpFWl) ¦¨¨©¨§¦§
('dciwi' lWW`e ;'DcwFn' lr :dAxd ¤§¦¨©§¥©§¨§¥

FA 'cwEY' gAfOd(a weqt)lr W`de ; ©¦§¥©©§¨¥©
FA 'cwEY' gAfOd(o`k)cinY W` ; ©¦§¥©©¥¨¦

gAfOd lr 'cwEY'(e weqt).eoNEM ©©©¦§¥©§¨
`nFi zkQna EWxcp(.dn sc)EwlgPW , ¦§§§©¤¤¨¤¤§§

EpizFAx- ElNd zFWxCd iR lr - ©¥©¦©§¨©¨
:mW EidW zFkxrOd oipnA§¦§©©©£¨¤¨¨

.äìBòä äéìò CøòåcinY zlFrlW §¨©¨¤¨¨¨©¨¦¤
- xgW`idxW`miCwzlkl ©©¦£¤©§¦§¨
zFpAxTd`NW oiPnE :oWi i"WxA] ©¨§¨§©¦¨¨¦©¦¤Ÿ

xac `diaxwdkxrOd lr mcFw §¥¨¨¨¥¤©©©£¨¨
xnFl cEnlY ?xgW lW cinzl§¨¦¤©©©§©

dilr Kxre''dlFrd.(dricid `"dA) §¨©¨¤¨¨¨§¥©§¦¨
drEcid cinYd zlFr ,xnFlM§©©©¨¦©§¨

`idW KkA zcgEindeddlFr §©§¤¤§¨¤¦¨¨
ddpFW`xxEAiSd zFpAxw zWxtAW ¨¦¨¤§¨¨©¨§§©¦

(gk xacna)(dlerd d"c .dp n"a 'qez d`xe ,`"eb):[
.íéîìMä éáìçaixwdl daFg oi` ¤§¥©§¨¦¥¨§©§¦

KM `N` ,cinYd zlFr xg`l minlW§¨¦§©©©©¨¦¤¨¨
:aEzMd zpeEM,minlW mW E`iai m` ©¨©©¨¦¨¦¨§¨¦

,'dlFrd lr' mixhwp mdiAlg Eidi¦§¤§¥¤¦§¨¦©¨¨
`le dlFrd xg`l `weeC xnFlM§©©§¨§©©¨¨§Ÿ

;diptlo`Mn Ecnl EpizFAxe- §¨¤¨§©¥¨§¦¨
oFWl `idW - 'minlW' zaiYn¦¥©§¨¦¤¦§

:'dnlWd'dilr- xwAd zlFr lr - ©§¨¨¨¤¨©©©Ÿ¤



evסו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f oey`x meil inei xeriy

ÌÈÓÏM‰∑ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו הּקרּבנֹות (שם)אם ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מ ּכאן: למדּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הערּבים  ּבין ׁשל לתמיד מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן .ּכּלם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר יג)אׁש כז :(שמות ≈»ƒְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתּוקד  החיצֹון הּמזּבח מעל היא אף ּתמיד". נר ˙aÎ‰."להעלת ‡Ï∑ ּבׁשני עֹובר המזּבח על אׁש המכּבה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָֹ…ƒ¿∆ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַ
.לאוין  ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

וווו)))) ((((וווו,,,, תכתכתכתכּבּבּבּבהההה:::: לאלאלאלא עלעלעלעל־־־־ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד ּתּתּתּתמידמידמידמיד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹאאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ו) הלכה ד פרק יומא (בירושלמי ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – ְְְֲֲִִִִַָָָָּתמיד

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל להּקּב"ה. קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'אׁש

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב האדם עלּול ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. רגׁשי את ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתּבֹוננּות,

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה רגׁשי ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם
להתקרב ּומאידך  לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין הּוא, ו"טמא" הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל
הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא –ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ּבראׁשֹו(יומא אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
("לא  להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשל

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). היא ּתהא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מאׁש הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר  היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָצריכה

ֶֶַאחרת.

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה .ׁשמן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»
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mlWdz` aixwdl xFnbElM ©§¥§§©§¦¤¨
,mNEM zFpAxwdmFId zFpAxw lMW ©¨§¨¨¤¨¨§§©

zlFr lr' ztqFzkE KWndM E`Faï§¤§¥§¤¤©©
;'xwFAdxac `di `NW o`MnmEW) ©¤¦¨¤Ÿ§¥¨¨

(zFpAxTd on oAxwcinzl xgE`n ¨§¨¦©¨§¨§¨§¨¦
,miAxrd oiA lWaxwPd oAxw lMW ¤¥¨©§¨¦¤¨¨§¨©¦§¨

aEW ,miiAxrd oiA lW cinYd xg`l§©©©¨¦¤¥¨©§©¦
oAxw lr ztqFze KWndM aWgp Fpi ¥̀¤§¨§¤§¥§¤¤©¨§©

xgW lW cinYd(`xtq)(g"n`a):e dxez ©¨¦¤©©

(e).ãéîz Làlr fFnxl `A df oFWl ¥¨¦¨¤¨¦§©
W`zxg`,'cinY' FA xn`PWe`id ¥©¤¤¤¤¡©¨¦§¦
W`dzFxPd z` DA oiwilcOW ¨¥¤©§¦¦¨¤©¥

,dxFpOAWDA xn`PW(k ,fk zeny) ¤©§¨¤¤¡©¨
'cinY xp zFlrdl',W cOllE`id s` §©£¥¨¦§©¥¤©¦

cwEY oFvigd gAfn lrnmB :xnFlM . ¥©¦§¥©©¦©§©©
mFi lkAW dxFpOd zwlcdl W`d̈¥§©§¨©©§¨¤§¨
gAfOd lrW W`d ilgBn zgwlp `dY§¥¦§©©¦©£¥¨¥¤©©¦§¥©

(:dn `nei):

.äaëú àìzxdf` z` aEzMd ltM Ÿ¦§¤¨©©¨¤©§¨©
'dAkz `l'(mcewd weqtae o`k)okle , Ÿ¦§¤§¨¥

ipWA xaFr gAfOd lr W` dAknd©§©¤¥©©¦§¥©¥¦§¥
:oie`lf dxez ¨¦

(f).äçðnä úøBz úàæå`Ed 'zxFY' §Ÿ©©¦§¨©
iEAix oFWl(a weqt lirl xen`k)okle . §¦§¨¥

d`A ,o`M dxEn`d 'dgpOd zxFY'©©¦§¨¨£¨¨¨¨
zFAxlzg` dxFY(cg` oiC),oNEkl §©¨©©¦¤¨§¨

opirhdl(maiIgl)dpFalE onW §©§¦¨§©§¨¤¤§¨
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d˙‡ מערבית ∑‰˜¯· ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, Èt.הּוא Ï‡ «¿≈…»ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈
ÁaÊn‰∑ הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו ׁשהּוא הּדרֹום, .הּוא «ƒ¿≈«ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא ׁשּלא ∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֶֹ

לּקמץיעׂש מּדה מו)ה dÓMÓe.(יומא ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, .(סוטה ֲִֶֶַַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
‰Án‰∑ּבאחרת מערבת ּתהא ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ׁשּלא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ את ׁשּמלּקט «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְֵֶֶַ

לׁשנֹות  הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ּומקטירֹו; קמיצה לאחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻלבֹונתּה
ּכמׁשּפטן הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, .(ת"כ)ּפרׁשה ְְְְִִַָָָָָָָֹ

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»
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ÌÈÓÏM‰∑ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו הּקרּבנֹות (שם)אם ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מ ּכאן: למדּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הערּבים  ּבין ׁשל לתמיד מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן .ּכּלם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר יג)אׁש כז :(שמות ≈»ƒְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתּוקד  החיצֹון הּמזּבח מעל היא אף ּתמיד". נר ˙aÎ‰."להעלת ‡Ï∑ ּבׁשני עֹובר המזּבח על אׁש המכּבה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָֹ…ƒ¿∆ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַ
.לאוין  ִָ
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aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

וווו)))) ((((וווו,,,, תכתכתכתכּבּבּבּבהההה:::: לאלאלאלא עלעלעלעל־־־־ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד ּתּתּתּתמידמידמידמיד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹאאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ו) הלכה ד פרק יומא (בירושלמי ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – ְְְֲֲִִִִַָָָָּתמיד

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל להּקּב"ה. קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'אׁש

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב האדם עלּול ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. רגׁשי את ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתּבֹוננּות,

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה רגׁשי ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם
להתקרב ּומאידך  לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין הּוא, ו"טמא" הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל
הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא –ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
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ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ּבראׁשֹו(יומא אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
("לא  להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשל

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). היא ּתהא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מאׁש הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר  היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָצריכה

ֶֶַאחרת.

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה .ׁשמן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mlWdz` aixwdl xFnbElM ©§¥§§©§¦¤¨
,mNEM zFpAxwdmFId zFpAxw lMW ©¨§¨¨¤¨¨§§©

zlFr lr' ztqFzkE KWndM E`Faï§¤§¥§¤¤©©
;'xwFAdxac `di `NW o`MnmEW) ©¤¦¨¤Ÿ§¥¨¨

(zFpAxTd on oAxwcinzl xgE`n ¨§¨¦©¨§¨§¨§¨¦
,miAxrd oiA lWaxwPd oAxw lMW ¤¥¨©§¨¦¤¨¨§¨©¦§¨

aEW ,miiAxrd oiA lW cinYd xg`l§©©©¨¦¤¥¨©§©¦
oAxw lr ztqFze KWndM aWgp Fpi ¥̀¤§¨§¤§¥§¤¤©¨§©

xgW lW cinYd(`xtq)(g"n`a):e dxez ©¨¦¤©©

(e).ãéîz Làlr fFnxl `A df oFWl ¥¨¦¨¤¨¦§©
W`zxg`,'cinY' FA xn`PWe`id ¥©¤¤¤¤¡©¨¦§¦
W`dzFxPd z` DA oiwilcOW ¨¥¤©§¦¦¨¤©¥

,dxFpOAWDA xn`PW(k ,fk zeny) ¤©§¨¤¤¡©¨
'cinY xp zFlrdl',W cOllE`id s` §©£¥¨¦§©¥¤©¦

cwEY oFvigd gAfn lrnmB :xnFlM . ¥©¦§¥©©¦©§©©
mFi lkAW dxFpOd zwlcdl W`d̈¥§©§¨©©§¨¤§¨
gAfOd lrW W`d ilgBn zgwlp `dY§¥¦§©©¦©£¥¨¥¤©©¦§¥©

(:dn `nei):

.äaëú àìzxdf` z` aEzMd ltM Ÿ¦§¤¨©©¨¤©§¨©
'dAkz `l'(mcewd weqtae o`k)okle , Ÿ¦§¤§¨¥

ipWA xaFr gAfOd lr W` dAknd©§©¤¥©©¦§¥©¥¦§¥
:oie`lf dxez ¨¦

(f).äçðnä úøBz úàæå`Ed 'zxFY' §Ÿ©©¦§¨©
iEAix oFWl(a weqt lirl xen`k)okle . §¦§¨¥

d`A ,o`M dxEn`d 'dgpOd zxFY'©©¦§¨¨£¨¨¨¨
zFAxlzg` dxFY(cg` oiC),oNEkl §©¨©©¦¤¨§¨

opirhdl(maiIgl)dpFalE onW §©§¦¨§©§¨¤¤§¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f oey`x meil inei xeriy

d˙‡ מערבית ∑‰˜¯· ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, Èt.הּוא Ï‡ «¿≈…»ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈
ÁaÊn‰∑ הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו ׁשהּוא הּדרֹום, .הּוא «ƒ¿≈«ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא ׁשּלא ∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֶֹ

לּקמץיעׂש מּדה מו)ה dÓMÓe.(יומא ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, .(סוטה ֲִֶֶַַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
‰Án‰∑ּבאחרת מערבת ּתהא ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ׁשּלא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ את ׁשּמלּקט «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְֵֶֶַ

לׁשנֹות  הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ּומקטירֹו; קמיצה לאחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻלבֹונתּה
ּכמׁשּפטן הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, .(ת"כ)ּפרׁשה ְְְְִִַָָָָָָָֹ

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lFkIW .oiprA oixEn`d:xnFl iziid ¨£¦¨¦§¨¤¨¨¦¦©
`il oizFgpnddpFalE onW zFpErh ¥¦§¨©§¤¤§¨

,l`xUiÎzgpn `N`xg`n`idW ¤¨¦§©¦§¨¥¥©©¤¦
zvnwpz` dPOn mixihwOW - ¦§¤¤¤©§¦¦¦¤¨¤

xCdl iE`x Kkitl ,calA unFTd©¤¦§¨§¦¨¨§©¥
la` ,dpFalE onW ztqFzA DzF`¨§¤¤¤¤§¨£¨

`idW mipdMÎzgpnzxhwplilM ¦§©Ÿ£¦¤¦¦§¤¤¨¦
(fh weqt oldl xen`k)oiPndpErh `id s`W ¦©¦¤©¦§¨
?dpFalE onW'zxFY' xnFl cEnlY- ¤¤§¨©§©©

mipdMdW zFgpOd ibEq lMW cOll§©¥¤¨¥©§¨¤©Ÿ£¦
zFgpOn dpFW mpiC oi` miaixwn©§¦¦¥¦¨¤¦§¨
dpFalE onW zFpErh oNEke l`xUi¦§¨¥§¨§¤¤§¨
:md df llMn mi`vFId zFgpOd ibEq]¥©§¨©§¦¦§¨¤¥
mgNd iYWE ,dhFq zgpn ,`hFg zgpn¦§©¥¦§©¨§¥©¤¤
onW `l mdA oi`W - zxvrA mi`Ad©¨¦¨£¤¤¤¥¨¤Ÿ¤¤
opiCW zFgpn iYW Wi cFr .dpFal `le§Ÿ§¨¥§¥§¨¤¦¨
- mikqp zgpnE mipRd mgl :dpFW¤¤¤©¨¦¦§©§¨¦
mdA Wie onW mdA oi` mipRd mgl¤¤©¨¦¥¨¤¤¤§¥¨¤
onW DA Wi mikqp zgpn ENi`e ,dpFal§¨§¦¦§©§¨¦¥¨¤¤
zFx`Fan oNEke) dpFal DA oi` K ©̀¥¨§¨§¨§£

[(onFwnA(`xtq)(g"n`a ,m"`x): ¦§¨
.dúBà áø÷äDpi` Ff 'daxwd' ©§¥¨©§¨¨¥¨

oMW ,W`d lr dgpOd zxhwd©§¨©©¦§¨©¨¥¤¥
oNdl aEzMA zWxFtn dxhwddweqt) ©©§¨¨§¤¤©¨§©¨

(gFf 'daxwd' `N` ,,'dWBd' `id ¤¨©§¨¨¦©¨¨
odMdW ,dvinTd mcFw zniIwzOd©¦§©¤¤¤©§¦¨¤©Ÿ¥
rbFp) DzF` 'WiBn' FciA dgpOd xW £̀¤©¦§¨§¨©¦¨¥©
`Ed okide .FIce ,gAfOd cvA (DÄ§©©¦§¥©§©§¥¨

?dWBdd mFwnoxwA(ziefA)ÎzinFxC §©©¨¨§¤¤§¨¦§¦
ziaxrngAfOd lW.micnl Ep` oiPnE ©£¨¦¤©¦§¥©¦©¦¨§¥¦

ÎzinFxC oxwA `id dWBddW¤©©¨¨¦§¤¤§¦
z` WxiR aEzMdW itl ?ziaxrn©£¨¦§¦¤©¨¥©¤
oke ''d iptl' :zFpFWl iYWA mFwOd©¨¦§¥§¦§¥§¥

miWxFC Ep` okle ,'gAfOd ipR l`'¤§¥©¦§¥©§¨¥¨§¦
:oNdlcM.'ä éðôìaxrn `EdlW §¦§©¨¦§¥©£¨¤
,gAfOd`EdWdpFRcrFn ld` cvl ©¦§¥©¤¤§©Ÿ¤¥

,oMWOd xvgA cnFrd gAfOd oMW]¤¥©¦§¥©¨¥©£©©¦§¨
crFn ldF` gzR cbpM FnFwnzeny d`x) §§¤¤¤©¤¥

(hk ,n`vnp ,Eid gxfOn migzRd lke ,§¨©§¨¦¦¦§¨¨¦§¨
cvl dpFR gAfOd lW iaxrOd xiTd©¦©©£¨¦¤©¦§¥©¤§©

; [crFn ldF` gzR.çaænä éðt ìà ¤©¤¥¤§¥©¦§¥©
`Edcv`EdW ,mFxCdFnMlW eipt ©©¨¤§¨¨¤

,gAfnitl,WaMdWmilFr FMxCW ¦§¥©§¦¤©¤¤¤©§¦
,eil`,gExd FzF`l oEzpEpiidC ¥¨¨§¨©§©§

.mFxCl,WOn 'mipR' Fl oi`W xaC lke ©¨§¨¨¨¤¥¨¦©¨
WBtPde d`xPd cSd FzF`W ixd£¥¤©©©¦§¤§©¦§¨
.'mipR' iExTd `Ed ,eil` mi`A xW`M©£¤¨¦¥¨©¨¨¦
''d iptl' :ElNd zFpFWNd ipW KFYnE¦§¥©§©¨¦§¥
(mFxC) 'gAfOd ipR l`'e (axrn)©£¨§¤§¥©¦§¥©¨
oxwA `Ed dWBdd mFwOW ,Epcnl̈©§¤§©©¨¨§¤¤

ziaxrnÎzinFxC(:ci dheq ,`xtq)(miyxtn): §¦©£¨¦
g dxez

(g)).epnî íéøäåFpi` 'EPOn' oFWl §¥¦¦¤§¦¤¥
`id 'dgpn' ixdW ,dgpOd lr aqEn¨©©¦§¨¤£¥¦§¨¦
xnFl Fl did oM m`e ,dawp oFWl§§¥¨§¦¥¨¨©
aqEn 'EPOn' oFWl `N` .'dPOn mixde'§¥¦¦¤¨¤¨§¦¤¨
`aE ,dgpOd zgPEn FAW ,ilMd lr©©§¦¤©©©¦§¨¨

`dY dvinTdW cOll aEzMdon ©¨§©¥¤©§¦¨§¥¦
,xAEgndxnFlMoFxVr `dIW ©§¨§©¤§¥¦¨
zlFQdmlWuAEwnEzg`ÎzaA ©¤¨¥§¨§©©©

cg` ilkA (cgiA),dvinw zrWA §©©¦§¦¤¨¦§©§¦¨
.milk ipWA gPEnE wNEgn `EdWM `le§Ÿ§¤§¨¨¦§¥¥¦
on xnFlM ,'EPOn mixde' xn`PW Edfe§¤¤¤¡©§¥¦¦¤§©¦

dgpOd lM FA xW` cg`d ilMd(`xtq) ©§¦¨¤¨£¤¨©¦§¨
oWi i"XxA(m"ialn):( §©¦¨¨

.Böî÷a`A `NW cFnll Wi df oFWNn §ª§¦¨¤¥¦§¤Ÿ¨

Wixti dOM 'xEriW' wx oYil aEzMd©¨¦¥©¦©¨©§¦
mixde' xnF` did oM m`W ,dgpOd on¦©¦§¨¤¦¥¨¨¥§¥¦
EdnE ,'unFTd `ln' F` ,'unFw EPOn¦¤¤§Ÿ©¤©

o`Mn `N` ?'FvnEwA' xn`PW`NW ¤¤¡©§§¤¨¦¨¤Ÿ
dUriilM FldCnxEriWM wifgOd ©£¤§¦¦¨©©£¦§¦

FA WOYWie unFw,unFTldevOd iM ¤§¦§©¥©¤¦©¦§¨
EpiidC ,WOn 'FvnEwA' lFHIW `id¦¤¦§§©¨§©§

`weeC FNW zFrAv` zvinwA(my)yeal) ¦§¦©¤§¨¤©§¨
(dxe`d:

.dðîMîe äçðnä úìqîxg`n ¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨¥©©
xn`p xaMW(` ,a lirl)dilr wvie' ¤§¨¤¡©§¨©¨¤¨

onXd z` wvFi `EdW Epcnle ,'onW¤¤§¨©§¤¥¤©¤¤
'DNEM lr'(my i"yx d`x)rECn oM m` , ©¨¦¥©©

`lde ,'DpnXnE' o`M xnFl KxvEd§©©¨¦©§¨©£Ÿ
zaxFrn zlFQd didY uFnwIW okidn¥¥¨¤¦§¦§¤©¤§¤¤

`N` ?onWAmFwOn unFTW o`Mn §¤¤¤¨¦¨¤¥¦¨
DpnW dAxzPWxzFiAonXd iM] ¤¦§©¨©§¨§¥¦©¤¤

dCnA hXRzn Fpi` zlFQd lr wFSiPd©¦©©¤¥¦§©¥§¦¨
sQ`zn `N` ,zlFQd lM ipR lr deeẄ¨©§¥¨©¤¤¨¦§©¥
cOile ,dfA `vFIke KEnPd mFwOA xzFi¥©¨©¨§©¥¨¤§¦¥
on uFnwl `Ad odMd iM aEzMd©¨¦©Ÿ¥©¨¦§¦
onXdW mFwOA xFgal eilr ,zlFQd©¤¨¨¦§©¨¤©¤¤

[dAExn(:ci dheq)(i"`a ,m"`x): §¤
.äçðnä:xn`e FpFWlA aEzMd Kix`d ©¦§¨¤¡¦©¨¦§§¨©

hwp `le ,DpnXnE 'dgpOd' zlQn¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨§Ÿ¨©
'DpnXnE DYlQn' xvw oFWlA§¨¨¨¦¨§¨¦©§¨

lirl FznbEcM](a ,a)dgpOOW cOll ,[ §§¨§¥§©¥¤¦¦§¨
.uFnwi DCal zg``dz `NWdgpOd ©©§©¨¦§¤Ÿ§¥©¦§¨

,zxg`A zaxFrnunFTdW otF`A §¤¤§©¤¤§¤¤©¤
`vnpe ,cgi odiYXn axFrn didi¦§¤§¨¦§¥¤©©§¦§¨
`N` 'dgpOd' zlFQn unw `NW¤Ÿ¨©¦¤©¦§¨¤¨

'zFgpOd' zlFQn(`xtq)(x"yl): ¦¤©§¨
äçðnä ìò øLà äðálä ìk úàå§¥¨©§Ÿ¨£¤©©¦§¨



evסח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f oey`x meil inei xeriy

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ
ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא

ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא מּקדׁשי (ויקרא אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" קב)הּקדׁשים B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹ…¬∆ƒ«¿ִִִַָָֻ

מּמּנה ויבלעּו ּבּה הּמנחה ∑Lc˜È.(ת"כ)ׁשּיּגעּו ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו. ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, להיֹות ְְְְִִִֶֶָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
.(ת"כ)

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.øéè÷äåKFzA dlElM dpFaNd oi` §¦§¦¥©§¨§¨§
zlFQd on `id dvinTd `N` ,unFTd©¤¤¨©§¦¨¦¦©¤

`Ede ,calA onXdez` hTln §©¤¤¦§¨§§©¥¤
DzpFalDnvr iptA,dvinw xg`l §¨¨¦§¥©§¨§©©§¦¨

DxihwnE.gAfOd lr unFTd mritlE ©§¦¨¦©¤©©¦§¥©§¦
Wxit `NWaEzMdzg`A `N` oM ¤Ÿ¥©©¨¥¤¨§©©

zFgpOd on'zlFQd zgpn'A - ¦©§¨§¦§©©¤
dxEn`dAzWxR`xwIe(a ,a lirl) ¨£¨§¨¨©©¦§¨

...Fvnw `ln mXn unwe' :DA xn`PW]¤¤¡©¨§¨©¦¨§Ÿª§
,['ebe 'odMd xihwde Dzpal lM lr©¨§Ÿ¨¨§¦§¦©Ÿ¥
lkA zbdFp Ff dkld mB m` Eprci `le§Ÿ¨©§¦©£¨¨¤¤§¨

Kkitl ,zFgpOdKxvEdxFfgl ©§¨§¦¨§©©£
e,Ff dWxR zFpWlicMlM lFlkl §¦§¨¨¨§¥¦§¨

zFgpOdodizFkldA,ohRWnM ©§¨§¦§¥¤§¦§¨¨
:oFbM] o`M zFxEn`d zFklddW cOllE§©¥¤©£¨¨£¨§
,zFSn Dzlik` ,gAfOd oxwA 'dWBd'©¨¨§¤¤©¦§¥©£¦¨¨©
ld` xvgA dPEdk ixkfl dlik`d̈£¦¨§¦§¥§¨©£©Ÿ¤
zFgpOd lkA zFbdFp ,[cFre ,crFn¥§£§¨©§¨

dlrnl zFxEn`d(fhÎ` ,a lirl d`x)itM , ¨£§©§¨§¦
z`f' :illM oFWlA zgzFR dWxRdW¤©¨¨¨©©§¨§¨¦Ÿ

'dgpOd zxFY(`"eb):h dxez ©©¦§¨
(h)LBã÷ íB÷îa.crFn ld` xvgA §¨¨©£©Ÿ¤¥

Wi crFn ld` xvg KFzAW dpeEMd oi ¥̀©©¨¨¤§£©Ÿ¤¥¥
mW xW` miIEqn 'WFcw mFwn'¨¨§¨£¤¨
:KlFde Wxtn aEzMd `N` ,dElk`iŸ§¨¤¨©¨§¨¥§¥

- 'WFcw mFwnA'Edfi`emFwOd §¨¨§¥¤©¨

- WFcTd,'crFn ld` xvgA'FNEMW ©¨©£©Ÿ¤¥¤
dgpOd zlik`l xWM(`"eb):i dxez ¨¥©£¦©©¦§¨

(i)í÷ìç õîç äôàú àìzaiY .'ebe Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¥©
,diptl xEn`d l` mB zkWnp 'mwlg'¤§¨¦§¤¤©¤¨¨§¨¤¨

xnFlWmixiXd s`,mipdMd wlg) ©¤©©§¨¦¥¤©Ÿ£¦
(xhwPd wlgd wx `lemixEq` §Ÿ©©¥¤©¦§¨£¦

zFt`dlungAxn`p xaMW s`e] §¥¨§¨¥§©¤§¨¤¡©
zFSn ...dPOn zxzFPde' mcFTd wEqRA©¨©¥§©¤¤¦¤¨©
dlik` oiprl wx df ixd ,'lk`Y¥¨¥£¥¤©§¦§©£¦¨
siqFd o`M ENi`e ,'dUr zevn' oFWlaE¦§¦§©£¥§¦¨¦
dIt`d lr mB xidfdl aEzMd©¨§©§¦©©¨£¦¨
z` dtF`dW `vnp ,'e`l' zxdf`aE§©§¨©¨¦§¨¤¨¤¤
`NW iR lr s` ,ung dgpOd ixiiW§¨¥©¦§¨¨¥©©¦¤Ÿ

dwFl ,mlk`(mler my)[(.dp zegpn)(oexkfd): £¨¨¤
.íLàëå úàhçkdeeWd ,FhEWt itl ©©¨§¨¨¨§¦§¦§¨

mW`e z`Hgl zFgpOd z` aEzMd©¨¤©§¨§©¨§¨¨
'miWcw iWcw' mdW ,mzXEcw oiprl§¦§©§¨¨¤¥¨§¥¨¨¦
ldF` xvgA dPEdk ixkfl wx milk`pe§¤¡¨¦©§¦§¥§¨©£©¤
iR lr mlE` ,(o`M WxFtnM) crFn¥©§¨¨¨©¦

aEzMd xnF` KM ,FWxcnod zFgpOd : ¦§¨¨¥©¨©§¨¥
zFnFCd odn WIW ,'mW`ke z`HgM'©©¨§¨¨¨¤¥¥¤©
:mW`l zFnFCd odn Wie z`Hgl§©¨§¥¥¤©§¨¨

`hFgÎzgpndgpn `iaOd iprd oFbM] ¦§©¥§¤¨¦©¥¦¦§¨
F`hgl(biÎ` ,d lirl d`x)- [`id ixd §¤§£¥¦

Kkitl ,z`HgMm` z`HgdW mWM ©©¨§¦¨§¥¤©©¨¦
dlEqR DnWl `NW DhgWlirl x`eank) §¨¨¤Ÿ¦§¨§¨

(ck ,cm` `hFg zgpn KM`NW Dvnw ¨¦§©¥¦§¨¨¤Ÿ
.dlEqR DnWlENi`edacp zgpn ¦§¨§¨§¦¦§©§¨¨

Kkitl ,mW`M `id ixdmWM £¥¦¨¨¨§¦¨§¥
zgpn KM ,FnWl `NW xWM mW`dW¤¨¨¨¨¥¤Ÿ¦§¨¦§©

m` dacpdxWM DnWl `NW Dvnw §¨¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨
(`xtq)(i"`a):`i dxez
(`i)øëæ ìk.dPlk`i oxd` ipaA ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

zFAxl `A 'lM' oFWlmEnÎlrA ENit` §¨¨§©£¦©©
.[zFpAxTd zcFarl xWM Fpi`W]¤¥¨¥©£©©¨§¨

exn`p dnlKxvEd oipr dfi`l - §¨¨¤¡©§¥¤¦§¨§©
;mEn lrA zFAxl aEzMdm`wxloipr ©¨§©©©¦©§¦§©

xYidxEn` xak ixd - dlik` ¤¥£¦¨£¥§¨¨
xg` mFwnA(akÎ`k ,`k onwl)Wi` lM' §¨©¥¨¦

`l odMd oxd` rxGn mEn FA xW £̀¤¦¤©©£Ÿ©Ÿ¥Ÿ
...aixwdl WBiiWcTn eidl` mgl ¦©§©§¦¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥

miWcTdixd ,'lk`i miWcTd onE ©¢¨¦¦©¢¨¦Ÿ¥£¥
?miWcw zlik`A xYEn mEn lrAW¤©©¨©£¦©¨¨¦

`N``A o`MoinEnÎilrA zFAxls` ¤¨¨¨§©©£¥¦©
zwFlgnlFf `l ,xnFlM .(dTElgl) §©£¤©£¨§©Ÿ

xUA lFk`l mdl xYEOW calA¦§¨¤¨¨¤¤¡§©
zEkf mdl Wi s` `N` ,miWcẅ¨¦¤¨©¥¨¤§
zFgti `NW ,deWA deW mdA wNgzdl§¦§©¥¨¤¨¤§¨¤¤Ÿ¦§
d`x] mixWMd mdixag lXn mwlg¤§¨¦¤©§¥¤©§¥¦§¥

i"Wx(.bp oiyeciw)md mBW itl ©¦§¦¤©¥
mixaC dOM ziIUrA mitYYWn¦§©§¦©£¦©©¨§¨¦
mixWM mEOd ilrAW ,zFpAxTA©¨§¨¤©£¥©§¥¦

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

ß 'a xc` 'g ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח לעבֹודה,(מנחות מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן .אבל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין ּבּתּנּור ∑ÈÈÙz.(ת"כ)חלּוטה אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הר ּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה ּבציעין (מלּמד מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְֲֵַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ  מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי מקטיר ּופרּורין ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לּה מפרׁש ּכהנים ּבתֹורת .)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

hWtd ,oAxTd zhigW oFbM ,mzFUrl©£¨§§¦©©¨§¨¤§¥
[cFre eigzpl xUAd gEYp ,FxFr(`xtq): ¦©©¨¨¦§¨¨§

'Bâå òbé øLà ìkrBi xW` lM] Ÿ£¤¦©§¨£¤¦©
mNEMW ,mW`A F` z`HgA F` dgpOA©¦§¨©©¨§¨¨¤¨

'miWcw iWcw'(r"`)xAcn aEzMd .[ ¨§¥¨¨¦©¨§©¥
dNw FzXEcw rbFPd lk`OdWM§¤©©£¨©¥©§¨©¨

oFbM ,dgpOd zXEcTnmiNw miWcw ¦§©©¦§¨§¨¨¦©¦
mB milk`Pd minlW xUA znbEcM)§§©§©§¨¦©¤¡¨¦©

(milrAlF`lW lk`noiNEgFpi`W ©§¨¦©£¨¤¦¤¥
llM WFcwDa ErBIWEidIW onfA ¨§¨¤¦§¨¦§©¤¦§

,miOgEKM KFYnErlai(EbRqi) ©¦¦¨¦§§¦§§
dPOnf` iM ,mrHd on hrn-Lc÷é ¦¤¨§©¦©©©¦¨¦§¨

rbFPd lk`Od,dFnM zFidlzngn ©©£¨©¥©¦§¨¨¥£©
.FA rElAd dgpOd mrhm`WdgpOd ©©©¦§¨©¨©¤¦©¦§¨

DA ErbPWdlEqRmd mB -ElqRi ¤¨§¨§¨©¥¦¨§
dlik`A mixEq` Eidiem`e ,dgpOd §¦§£¦©£¦¨§¦©¦§¨

Elk`i - dxWMmdA EbdpieMipiC lk §¥¨¥¨§§¦§£¨¤§¨¦¥
xnFgzXEcwdgpOdxUA :oFbM] ¤§©©¦§¨§§©

xUAd oi` ,dgpOA rbPW minlW§¨¦¤¨©©¦§¨¥©¨¨
mini ipWl xird lkA milrAl lk`p¤¡¨©§¨¦§¨¨¦¦§¥¨¦
`N` ,minlXd oicM ,cg` dlile§©§¨¤¨§¦©§¨¦¤¨
mFil dxfraE calA mipdk ixkfl§¦§¥Ÿ£¦¦§¨¨£¨¨§

[dgpOd oicM ,dlile(my)(i"`a): ¨©§¨§¦©¦§¨
ai dxez

(bi).åéðáe ïøäà ïaø÷ äædgpOd bEq ¤¨§©©£Ÿ¨¨©¦§¨
mipdMl `Ed cgEin ,o`M xEn`d̈¨¨§¨©Ÿ£¦
hFicd odklE ,FpicM lFcB odkl .calA¦§¨§Ÿ¥¨§¦§Ÿ¥¤§

iM .FpicMoiaixwn zFhFicdd s` §¦¦©©¤§©§¦¦
dti`d zixiUrodMd znbEcM ,zlFq £¦¦¨¥¨¤§§©©Ÿ¥

wx z`f oiaixwn mdW `N` ,lFcBd©¨¤¨¤¥©§¦¦Ÿ©
dcFarl oikPgzn odW mFIAmFi) ©¤¥¦§©§¦¨£¨
(WCwOA mzcFarl oFW`xdla` , ¨¦©£¨¨©¦§¨£¨

lFcB odMDaixwn,mFi lkAitl Ÿ¥¨©§¦¨§¨§¦
xn`PWo`M(eh ,bi miweqt)cinY dgpn' ¤¤¡©¨¦§¨¨¦

'Fbe eipAn eiYgY giWOd odMde 'Fbe§§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨§
'mlFr wglFcB odM lMW ixd - ¨¨£¥¤¨Ÿ¥¨

mFiA' xn`PX dnE ,mFi lkA Daixwn©§¦¨§¨©¤¤¡©§
lM lr aqEn df ixd 'Fz` gWOd¦¨©Ÿ£¥¤¨©¨
dcFarl mikPgzn mdW mFIA mipdMd©Ÿ£¦©¤¥¦§©§¦¨£¨
dlFcB dPEdkl FkEPig mFiA lFcB odke]§Ÿ¥¨§¦¦§¨§¨
zg`e FkEPigl zg` ,zFgpn iYW `ian¥¦§¥§¨©©§¦§©©
zgpn oiA Wi lCade .mFId zaFgl§©©§¤§¥¥¥¦§©
zgpn') mFi lkA daixTd lFcBd odMd©Ÿ¥©¨©§¥¨§¨¦§©
odM lMW dgpOd oial ('oiYiag£¦¦§¥©¦§¨¤¨Ÿ¥

Daixwn,('KEPig zgpn') FkEPig lbxl ©§¦¨§¤¤¦¦§©¦
xwAA Dzivgn' zwNEgn dpFW`xdW¤¨¦¨§¤¤©£¦¨©Ÿ¤
daixw dIpXde 'axrA DzivgnE©£¦¨¨¨¤§©§¦¨§¥¨

DzEnlWA[dgpn lkMm"ialn , :gr zegpn) ¦§¥¨§¨¦§¨
(m"anxd i"tr:ci dxez

(ci).úëaøîlM oigzFxa dhElg ª§¤¤£¨§§¦¨
.DMxvmiOd lMW dgpn ,xnFlM ¨§¨§©¦§¨¤¨©©¦

migzFx ,DzWil KxFvl DA mipzFPW¤§¦¨§¤¦¨¨§¦
md(my)(f"t zegpn `ztqez): ¥

.éðéôzdgpnddiEt`ibEqAzFIt` ª¦¥¦§¨¨£¨§¥£¦
.dAxdoMWDzhilg xg`oigzFxA ©§¥¤¥©©£¦¨¨§§¦

.zagOA DpBhnE xfFge ,xEPYA DtF`¨©©§¥§©§¨©©£©
iEt`d xaC FrnWn 'mipitEY' oFWlE§¦¦©§¨¨¨¨¨
xn`p ENi`kE ,mipFW zFIt` ibEqA§¥£¦¦§¦¤¡©

'miYR zgpn lW mipitEY'(:p zegpn)i"tr) ¦¦¤¦§©¦¦
(miyxtne w"cx:

.íézt úçðîoFWlA xn`p `NW s` ¦§©¦¦©¤Ÿ¤¡©¦§
'miYR Dz` zFzR' iEEiv(e ,a lirl enk), ¦¨Ÿ¨¦¦

zgpn' D`xFw aEzMdW KFYn mpn`̈§¨¦¤©¨§¨¦§©
df ixd ,'miYRdpErHW cOln ¦¦£¥¤§©¥¤§¨

dzizt(miwlgl Dzztl)(m"`x): §¦¨§¨§¨©£¨¦
eh dxez



סט ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f oey`x meil inei xeriy

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ
ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא

ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא מּקדׁשי (ויקרא אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" קב)הּקדׁשים B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹ…¬∆ƒ«¿ִִִַָָֻ

מּמּנה ויבלעּו ּבּה הּמנחה ∑Lc˜È.(ת"כ)ׁשּיּגעּו ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו. ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, להיֹות ְְְְִִִֶֶָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
.(ת"כ)

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.øéè÷äåKFzA dlElM dpFaNd oi` §¦§¦¥©§¨§¨§
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m` dacpdxWM DnWl `NW Dvnw §¨¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨
(`xtq)(i"`a):`i dxez
(`i)øëæ ìk.dPlk`i oxd` ipaA ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

zFAxl `A 'lM' oFWlmEnÎlrA ENit` §¨¨§©£¦©©
.[zFpAxTd zcFarl xWM Fpi`W]¤¥¨¥©£©©¨§¨

exn`p dnlKxvEd oipr dfi`l - §¨¨¤¡©§¥¤¦§¨§©
;mEn lrA zFAxl aEzMdm`wxloipr ©¨§©©©¦©§¦§©

xYidxEn` xak ixd - dlik` ¤¥£¦¨£¥§¨¨
xg` mFwnA(akÎ`k ,`k onwl)Wi` lM' §¨©¥¨¦

`l odMd oxd` rxGn mEn FA xW £̀¤¦¤©©£Ÿ©Ÿ¥Ÿ
...aixwdl WBiiWcTn eidl` mgl ¦©§©§¦¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥

miWcTdixd ,'lk`i miWcTd onE ©¢¨¦¦©¢¨¦Ÿ¥£¥
?miWcw zlik`A xYEn mEn lrAW¤©©¨©£¦©¨¨¦

`N``A o`MoinEnÎilrA zFAxls` ¤¨¨¨§©©£¥¦©
zwFlgnlFf `l ,xnFlM .(dTElgl) §©£¤©£¨§©Ÿ

xUA lFk`l mdl xYEOW calA¦§¨¤¨¨¤¤¡§©
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ß 'a xc` 'g ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח לעבֹודה,(מנחות מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן .אבל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין ּבּתּנּור ∑ÈÈÙz.(ת"כ)חלּוטה אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הר ּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה ּבציעין (מלּמד מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְֲֵַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ  מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי מקטיר ּופרּורין ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לּה מפרׁש ּכהנים ּבתֹורת .)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
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zg`e FkEPigl zg` ,zFgpn iYW `ian¥¦§¥§¨©©§¦§©©
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DzEnlWA[dgpn lkMm"ialn , :gr zegpn) ¦§¥¨§¨¦§¨
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.DMxvmiOd lMW dgpn ,xnFlM ¨§¨§©¦§¨¤¨©©¦

migzFx ,DzWil KxFvl DA mipzFPW¤§¦¨§¤¦¨¨§¦
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eh dxez
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(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
ּתהיה  ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ּכליל. ּכּלּה .אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה .... .... ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא נאכליןנאכליןנאכליןנאכלין ׁשׁשׁשׁשיריהיריהיריהיריה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת נקמצתנקמצתנקמצתנקמצת טו־טז)איןאיןאיןאין ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּכהן. למנחת חביתין מנחת ּתּתּתּתקטרקטרקטרקטרּבין לאכילה,–ּכּכּכּכלילליללילליל הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א נקמצת, חביתין מנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתּתּתּתהיההיההיההיהאּלא ּכל ּכּכּכּכלילליללילליל ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּהההקרבה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּבׁשוה.ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין – ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻֻֻֻ

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה מקריבים ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּומלֹואּה" הארץ "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרק
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה ידי על ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןורק נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהראּוי

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ  .ּבאכילתּה, ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).åéðaî åézçz çéLnäzErnWn ©¨¦©©§¨¦¨¨©§¨
odMd mB :xn`p ENi`M `id aEzMd©¨¦§¦¤¡©©©Ÿ¥

giWOdmEwi xW` -eiYgY eipAn- ©¨¦©£¤¨¦¨¨©§¨
mFi mFi z`Gd dgpOd z` dUri©£¤¤©¦§¨©Ÿ

(g"n`a):
.øè÷z ìéìk,xnFlMoi`dgpOd ¨¦¨§¨§©¥©¦§¨

l`xUi zgpnM z`Gdd,zvnwp ©Ÿ§¦§©¦§¨¥©¦§¤¤
oilk`p dixiW zFidl,mipdMl`N` ¦§§¨¤¨¤¡¨¦©Ÿ£¦¤¨

DNEMzxhwp'lilM'ztxUpe ,DFaBl ¨¦§¤¤¨¦©¨©§¦§¤¤
.gAfOd W` lre'daFg' zgpnA wx `l ©¥©¦§¥©§Ÿ©§¦§©¨
`N` ,odM lWokoiCdAÎzgpn lM ¤Ÿ¥¤¨¥©¦§¨¦§©

,odMs`,dacp lW`idWAlilM' Ÿ¥©¤§¨¨¤¦§¨¦
'didY`Ad wEqRA x`FanM ,:fh dxez ¦§¤©§¨©¨©¨

(fh)ìéìko`MW s` .lk`z `l didY ¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥©¤¨
`dY DNEMW WxFtnA xn`p `lŸ¤¡©¦§¨¤¨§¥
oaEn oFWNd KFYn ixd ,'zxhwp'¦§¤¤£¥¦©¨¨

WDFaBl deW DNEM,ixnbl zxhwpe ¤¨¨¨©¨©§¦§¤¤§©§¦
DFaBl DzvwOW l`xUi zgpnM `le§Ÿ§¦§©¦§¨¥¤¦§¨¨©¨©

dlik`l DzvwnE(x"yl ,oexkfd):fi dxez ¦§¨¨©£¦¨
(hi).dúBà àhçîäodMd EdfcaFrd ©§©¥¨¤©Ÿ¥¨¥

r,dzcFamW lr oM iExw `Ede`idW £¨¨§¨¥©¥¤¦
Fci lr 'z`Hg' ziUrpoi` la`] ©£¥©¨©¨£¨¥

iETipe zExdHd oFWNn df '`Hgn'§©¥¤¦§¦¨£§¦
:zFpFWNd znbEcM (d`nEHn F` ,oFrn)¥¨¦§¨§§©©§

'xdh`e aFf`a ip`HgY'(h `p mildz) §©§¥¦§¥§¤§¨
'iWilXd mFIA Fa `Hgzi `Ed'hi xacna) ¦§©¨©©§¦¦

(ai'mc`d' lr aqEn `Ed ixd oM m`W ,¤¦¥£¥¨©¨¨¨
xnFl Fl dide ,F`hgn xdHOd©¦©¥¥¤§§¨¨©

'DzF`' `le 'FzF` `Hgnd',mler my) ©§©¥§Ÿ¨
(m"`x[:

.äpìëàé dúBà àhçîädpeEMd oi` ©§©¥¨Ÿ£¤¨¥©©¨¨
dcFard z` dUrW in `weeCW¤©§¨¦¤¨¨¤¨£¨
lM `N` ,dPlk`i xW` `Ed lrFtA§©£¤Ÿ£¤¨¤¨¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר ּפסּולה ∑Lc˜È.ּכל אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, –.Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּבגד על מּדמּה הּזה ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם(ת"כ) מקֹום אֹותֹו עליה (, יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו יּטה (איוב "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶֹ
נטּוי  יהא מנלם", .לארץ ְְִֵֶָָָָ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.לפי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְֵַ
יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑,ּכאן הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְִַַַָ…«¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא .ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָ

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dcFarl iE`xdllkA `Ed ixd ¨¨¨£¨£¥¦§©
,'DzF` `Hgnd'`viin llMd on ©§©¥¨¨¨¦©§¨¦

didWminC zwixf zrWA `nh ¤¨¨¨¥¦§©§¦©¨¦
[zxRknd zixTird dcFard `idW], ¤¦¨£¨¨¦¨¦©§©¤¤

,xUAA wlFg Fpi`Wdid `NW itl ¤¥¥©¨¨§¦¤Ÿ¨¨
.dwixfl iE`xeKixv dY` KgxM lr ¨¦§¦¨§©¨§¨©¨¨¦
iM ,oM WxtlxqF`W xnFl xWt` i` §¨¥¥¦¦¤§¨©¤¥

aEzMd,Dzlik`A mipdM x`W ©¨§¨Ÿ£¦©£¦¨¨
,miiE`xd ENit`eDnC wxFGd on uEg ©£¦¨§¦¦©¥¨¨

,WOndHnl xn`p ixdW(ak weqta) ©¨¤£¥¤¡©§©¨
,'DzF` lk`i mipdMA xkf lM'oM m` ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©¨¦¥
Kkl iE`xd lM - '`Hgnd' Ednmigaf) ©©§©¥¨¨¨§¨

(.hv(`"n a"it my h"eiz):k dxez
(k)døNáa òbé øLà ìk.ÎxaC lM Ÿ£¤¦©¦§¨¨¨§©

rBi xW` lkF`z`Hgd xUaA ¤£¤¦©¦§©©©¨
(mg `EdWM)dPOn rlaie- §¤©§¦§©¦¤¨

z` FkFY l` hFlwie ,xUAd zipEpnXn¦©§¦©¨¨§¦§¤¤
xUAd mrh: ©©©¨¨

Lc÷élk`Od,dFnM zFidlFA bFdpl ¦§¨©©£¨¦§¨¨¦§
:FA rbPW z`Hgd xUA oicMm` §¦§©©©¨¤¨©¦

dlEqRlk`Od zkizg mB - z`Hgd §¨©©¨©£¦©©©£¨
lqRY;dlik`A dxEq` `dzEm`e ¦¨¥§¥£¨©£¦¨§¦

- dxWk `id,dxWM Ff mBelk`Y ¦§¥¨©§¥¨§¥¨¥
DAW xnFgMipiC lkM DA EbdpIW - ©¤¤¨¤¦§£¨§¨¦¥

mixkGl wx zlk`PW] DzXEcw xnFg¤§¨¨¤¤¡¤¤©©§¨¦
`le ,crFn ld` xvgaE ,dPEdMAW¤©§¨©£©Ÿ¤¥§Ÿ
.daxwdd xg`l dlile mFIn xzFi¥¦¨©§¨§©©©©§¨¨

dgpn oAxw lv` x`AzPW KxckElirl) §¤¤¤¦§¨¥¥¤¨§©¦§¨
(`i weqt[:

ãâaä ìò äîcî äfé øLàådGi xW` ©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤£¤¦¤
,'dGi xW`' 'dGi xW`e' zFpFWNd .dilr̈¤¨©§©£¤¦¤£¤¦¤
`Ed KM ok` iM xnFl mrnWnA oi ¥̀§©§¨¨©¦¨¥¨

,cbAd lr mCdn dGip `dIW KxCd©¤¤¤§¥¦¤¥©¨©©¤¤
:xnF` `Ed KM `N`m`edpeEkA `NW ¤¨¨¥§¦¤Ÿ§©¨¨

e rxi`,cbAd lr DnCn dfEdixd ¥©§¨¦¨¨©©¤¤£¥
`Ed oiCdWcbAd mC mFwn FzF` ©¦¤§¨©¤¤

qAkY ,'dilr dGi xW`'mFwnA £¤¦¤¨¤¨§©¥§¨
EpiidC ,WFcwdxfrd KFzA:oMWOaE] ¨§©§§¨£¨¨©¦§¨

[crFn ldF` xvgA(n"dd ,`"eb): ©£©¤¥
.äfé øLà'lirti' oFWl Fpi` 'dGi' £¤¦¤¦¤¥§©§¦

did oM m`W] dGOd mc`d lr aqEOd©¨©¨¨¨©©¤¤¦¥¨¨
`Ed `N` ,[g"YtA ,'dGi xW`' xnFl Fl©£¤©¤§©¨¤¨
lAwnd cbAd lr aqEOd ,'lrtp' oFWl§¦§©©¨©©¤¤©§©¥
oiCd xn`p eilr xW`e ,d`Gdd z ¤̀©©¨¨©£¤¨¨¤¡©©¦
:xn`p ENi`kE .'WFcw mFwnA qAkY'§©¥§¨¨§¦¤¡©

xW` cbAd.dGip `diÎlrÎs` ,mlE`e ©¤¤£¤§¥¦¤§¨©©
xn`p `l ,'dfp' `Ed 'd`Gd' WxFXW iR¦¤¤©¨¨Ÿ¤¡©
WxFW zNigzAW o"Ep lM oMW ,'dfPi'¦¨¤¤¥¨¤¦§¦©¤

,cizr oFWlA zhnWp `id ixdFnM £¥¦¦§¤¤¦§¨¦§
FWxXW ,'diHd' oFWlA mB EpivOW¤¨¦©¦§©¨¨¤¨§
oFWlA xAcn `Ed xW`MW ,'dhp'¤©£¤§©¥¦§

:xnF` Edixd cizrux`l dHi `le' ¨¦£¥¥§Ÿ¦¤¨¨¤
'mlpn(hk ,eh aei`)ipniYd ftil` ixaC] ¦§¨¦§¥¡¦©©¦§¦

lW mWpre mtFq z` x`znd©§¨¥¤¨§¨§¨¤
ux`l lFRie dhPi `l :mirWxd̈§¨¦Ÿ¦¨¤§¦¨¨¤
xaC mEW (lHAzi `l xnFlM)§©Ÿ¦§©¥¨¨
xW` mlEnB mElWze rxd mzilkYn¦©§¦¨¨¨§©§§¨£¤
[(mzilkY = mlpn) mdilr xfbp. ¦§©£¥¤¦§¨©§¦¨

:`Ed 'dHi' WExitEiEhp `di(g"eyl): ¥¦¤§¥¨
`k dxez

(`k).øáMédrilAdW itlmrh) ¦¨¥§¦¤©§¦¨©©
(liWaYd xUAFA zrlaPWKFzA - §©©©§¦¤¦§©©§

- qxgd ilM zFptCxzFp dUrpxg`l ¨§§¦©¤¤©£¨¨§©©
oi` f`nE ,oAxTd zlik` xYid onf§©¤¥£¦©©¨§¨¥¨¥

FzFdWdl(eh ,f oldl d`x),oiCd `Ede §©§§©¦
miWcTd lklFPnf sFqA oAxw lM - §¨©¢¨¦¨¨§¨§§©

;dlile mFil - z`Hg] Fl rEaTd©¨©©¨§¨©§¨
.[cg` dlile mini ipWl - minlW§¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨
lMW mEXn ,FzpTY idFf FzxiaWE§¦¨¦©¨¨¦¤¨
`xTIW icM ,rElAd mrHd zEaiWg£¦©©©©¨©§¥¤¦¨¥
KFzA `EdWM `N` Dpi` ,'xzFPd xaC'¨¨©¨¥¨¤¨§¤§
drilAd xW`M ,WEOiWl iE`xd ilM§¦¨¨§¦©£¤©§¦¨
FA lXEaIW liWaYA mrh oYil diEUr£¨¦¥©©©©§¦¤§©
xaM ,xAWp ilMdW xg`l la` ,`Adl§©¨£¨§©©¤©§¦¦§©§¨

dlhAdrilAd zEaiWg,o"xd mya miyxtn) ¨§¨£¦©§¦¨
(.er f"r:

.÷øîe`Ed 'dwixn'oFWlsEWtW Ÿ©§¦¨§¦§
:aEzMd oFWlM ,iETipeiwExnY' §¦¦§©¨©§¥

'miWPd(ai ,a xzq`)ipinE axr onW'] ©¨¦¤¤¨¥¦¥
z` mipCrnE mixdhnd mipnnq©§¨¦©§©£¦§©§¦¤

'xUAd(my i"yx)[h"pnxewyi` , ©¨¨
,f"rlAwENiq iciÎlr iETip :FrnWOW §©©¤©§¨¦©§¥¦

FA rlaPX dn lM(i"yx ifrl i"tr). ¨©¤¦§©
iciÎlr `id ,FzrilAn ilMd zwixnE§¦©©§¦¦§¦¨¦©§¥

migzFx minA dlrbd: ©§¨¨§©¦§¦
.óhLå ÷øîedlrbd `id dwixn Ÿ©§ª©§¦¨¦©§¨¨

mippFv minA `id dtihWE ,migzFxA§§¦§¦¨¦§©¦§¦
icM z`f lke .dlrbdd xg`l§©©©©§¨¨§¨Ÿ§¥

,FzrilA z` hFltlxaCd mlE`e ¦§¤§¦¨§¨©¨¨
,zFkYn ilkA wx lirFnilM la` ¦©¦§¥©¨£¨§¦

Fpi`W o`M aEzMd LcOl qxg¤¤¦¤§©¨¨¤¥
Fitc icin `vFi(FNW itFC)mlFrl ¥¦¥¨§¦¤§¨

FpFxqg icin `vFi Fpi` ilMd -©§¦¥¥¦¥¤§
dlirFn dlrbd oi`e ,mlFrl FlEwlwe§¦§§¨§¥©§¨¨¦¨

xaXi :xn`p Kkl ,FA(.cl dxfÎdcear) §¨¤¡©¦¨¥
(g"n`a ,oexkfd):ak dxez



עי ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
ּתהיה  ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ּכליל. ּכּלּה .אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה .... .... ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא נאכליןנאכליןנאכליןנאכלין ׁשׁשׁשׁשיריהיריהיריהיריה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת נקמצתנקמצתנקמצתנקמצת טו־טז)איןאיןאיןאין ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּכהן. למנחת חביתין מנחת ּתּתּתּתקטרקטרקטרקטרּבין לאכילה,–ּכּכּכּכלילליללילליל הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א נקמצת, חביתין מנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתּתּתּתהיההיההיההיהאּלא ּכל ּכּכּכּכלילליללילליל ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּהההקרבה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּבׁשוה.ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין – ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻֻֻֻ

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה מקריבים ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּומלֹואּה" הארץ "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרק
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה ידי על ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןורק נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהראּוי

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ  .ּבאכילתּה, ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).åéðaî åézçz çéLnäzErnWn ©¨¦©©§¨¦¨¨©§¨
odMd mB :xn`p ENi`M `id aEzMd©¨¦§¦¤¡©©©Ÿ¥

giWOdmEwi xW` -eiYgY eipAn- ©¨¦©£¤¨¦¨¨©§¨
mFi mFi z`Gd dgpOd z` dUri©£¤¤©¦§¨©Ÿ

(g"n`a):
.øè÷z ìéìk,xnFlMoi`dgpOd ¨¦¨§¨§©¥©¦§¨

l`xUi zgpnM z`Gdd,zvnwp ©Ÿ§¦§©¦§¨¥©¦§¤¤
oilk`p dixiW zFidl,mipdMl`N` ¦§§¨¤¨¤¡¨¦©Ÿ£¦¤¨

DNEMzxhwp'lilM'ztxUpe ,DFaBl ¨¦§¤¤¨¦©¨©§¦§¤¤
.gAfOd W` lre'daFg' zgpnA wx `l ©¥©¦§¥©§Ÿ©§¦§©¨
`N` ,odM lWokoiCdAÎzgpn lM ¤Ÿ¥¤¨¥©¦§¨¦§©

,odMs`,dacp lW`idWAlilM' Ÿ¥©¤§¨¨¤¦§¨¦
'didY`Ad wEqRA x`FanM ,:fh dxez ¦§¤©§¨©¨©¨

(fh)ìéìko`MW s` .lk`z `l didY ¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥©¤¨
`dY DNEMW WxFtnA xn`p `lŸ¤¡©¦§¨¤¨§¥
oaEn oFWNd KFYn ixd ,'zxhwp'¦§¤¤£¥¦©¨¨

WDFaBl deW DNEM,ixnbl zxhwpe ¤¨¨¨©¨©§¦§¤¤§©§¦
DFaBl DzvwOW l`xUi zgpnM `le§Ÿ§¦§©¦§¨¥¤¦§¨¨©¨©

dlik`l DzvwnE(x"yl ,oexkfd):fi dxez ¦§¨¨©£¦¨
(hi).dúBà àhçîäodMd EdfcaFrd ©§©¥¨¤©Ÿ¥¨¥

r,dzcFamW lr oM iExw `Ede`idW £¨¨§¨¥©¥¤¦
Fci lr 'z`Hg' ziUrpoi` la`] ©£¥©¨©¨£¨¥

iETipe zExdHd oFWNn df '`Hgn'§©¥¤¦§¦¨£§¦
:zFpFWNd znbEcM (d`nEHn F` ,oFrn)¥¨¦§¨§§©©§

'xdh`e aFf`a ip`HgY'(h `p mildz) §©§¥¦§¥§¤§¨
'iWilXd mFIA Fa `Hgzi `Ed'hi xacna) ¦§©¨©©§¦¦

(ai'mc`d' lr aqEn `Ed ixd oM m`W ,¤¦¥£¥¨©¨¨¨
xnFl Fl dide ,F`hgn xdHOd©¦©¥¥¤§§¨¨©

'DzF`' `le 'FzF` `Hgnd',mler my) ©§©¥§Ÿ¨
(m"`x[:

.äpìëàé dúBà àhçîädpeEMd oi` ©§©¥¨Ÿ£¤¨¥©©¨¨
dcFard z` dUrW in `weeCW¤©§¨¦¤¨¨¤¨£¨
lM `N` ,dPlk`i xW` `Ed lrFtA§©£¤Ÿ£¤¨¤¨¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר ּפסּולה ∑Lc˜È.ּכל אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, –.Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּבגד על מּדמּה הּזה ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם(ת"כ) מקֹום אֹותֹו עליה (, יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו יּטה (איוב "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶֹ
נטּוי  יהא מנלם", .לארץ ְְִֵֶָָָָ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.לפי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְֵַ
יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑,ּכאן הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְִַַַָ…«¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא .ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָ

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dcFarl iE`xdllkA `Ed ixd ¨¨¨£¨£¥¦§©
,'DzF` `Hgnd'`viin llMd on ©§©¥¨¨¨¦©§¨¦

didWminC zwixf zrWA `nh ¤¨¨¨¥¦§©§¦©¨¦
[zxRknd zixTird dcFard `idW], ¤¦¨£¨¨¦¨¦©§©¤¤

,xUAA wlFg Fpi`Wdid `NW itl ¤¥¥©¨¨§¦¤Ÿ¨¨
.dwixfl iE`xeKixv dY` KgxM lr ¨¦§¦¨§©¨§¨©¨¨¦
iM ,oM WxtlxqF`W xnFl xWt` i` §¨¥¥¦¦¤§¨©¤¥

aEzMd,Dzlik`A mipdM x`W ©¨§¨Ÿ£¦©£¦¨¨
,miiE`xd ENit`eDnC wxFGd on uEg ©£¦¨§¦¦©¥¨¨

,WOndHnl xn`p ixdW(ak weqta) ©¨¤£¥¤¡©§©¨
,'DzF` lk`i mipdMA xkf lM'oM m` ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©¨¦¥
Kkl iE`xd lM - '`Hgnd' Ednmigaf) ©©§©¥¨¨¨§¨

(.hv(`"n a"it my h"eiz):k dxez
(k)døNáa òbé øLà ìk.ÎxaC lM Ÿ£¤¦©¦§¨¨¨§©

rBi xW` lkF`z`Hgd xUaA ¤£¤¦©¦§©©©¨
(mg `EdWM)dPOn rlaie- §¤©§¦§©¦¤¨

z` FkFY l` hFlwie ,xUAd zipEpnXn¦©§¦©¨¨§¦§¤¤
xUAd mrh: ©©©¨¨

Lc÷élk`Od,dFnM zFidlFA bFdpl ¦§¨©©£¨¦§¨¨¦§
:FA rbPW z`Hgd xUA oicMm` §¦§©©©¨¤¨©¦

dlEqRlk`Od zkizg mB - z`Hgd §¨©©¨©£¦©©©£¨
lqRY;dlik`A dxEq` `dzEm`e ¦¨¥§¥£¨©£¦¨§¦

- dxWk `id,dxWM Ff mBelk`Y ¦§¥¨©§¥¨§¥¨¥
DAW xnFgMipiC lkM DA EbdpIW - ©¤¤¨¤¦§£¨§¨¦¥

mixkGl wx zlk`PW] DzXEcw xnFg¤§¨¨¤¤¡¤¤©©§¨¦
`le ,crFn ld` xvgaE ,dPEdMAW¤©§¨©£©Ÿ¤¥§Ÿ
.daxwdd xg`l dlile mFIn xzFi¥¦¨©§¨§©©©©§¨¨

dgpn oAxw lv` x`AzPW KxckElirl) §¤¤¤¦§¨¥¥¤¨§©¦§¨
(`i weqt[:

ãâaä ìò äîcî äfé øLàådGi xW` ©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤£¤¦¤
,'dGi xW`' 'dGi xW`e' zFpFWNd .dilr̈¤¨©§©£¤¦¤£¤¦¤
`Ed KM ok` iM xnFl mrnWnA oi ¥̀§©§¨¨©¦¨¥¨

,cbAd lr mCdn dGip `dIW KxCd©¤¤¤§¥¦¤¥©¨©©¤¤
:xnF` `Ed KM `N`m`edpeEkA `NW ¤¨¨¥§¦¤Ÿ§©¨¨

e rxi`,cbAd lr DnCn dfEdixd ¥©§¨¦¨¨©©¤¤£¥
`Ed oiCdWcbAd mC mFwn FzF` ©¦¤§¨©¤¤

qAkY ,'dilr dGi xW`'mFwnA £¤¦¤¨¤¨§©¥§¨
EpiidC ,WFcwdxfrd KFzA:oMWOaE] ¨§©§§¨£¨¨©¦§¨

[crFn ldF` xvgA(n"dd ,`"eb): ©£©¤¥
.äfé øLà'lirti' oFWl Fpi` 'dGi' £¤¦¤¦¤¥§©§¦

did oM m`W] dGOd mc`d lr aqEOd©¨©¨¨¨©©¤¤¦¥¨¨
`Ed `N` ,[g"YtA ,'dGi xW`' xnFl Fl©£¤©¤§©¨¤¨
lAwnd cbAd lr aqEOd ,'lrtp' oFWl§¦§©©¨©©¤¤©§©¥
oiCd xn`p eilr xW`e ,d`Gdd z ¤̀©©¨¨©£¤¨¨¤¡©©¦
:xn`p ENi`kE .'WFcw mFwnA qAkY'§©¥§¨¨§¦¤¡©

xW` cbAd.dGip `diÎlrÎs` ,mlE`e ©¤¤£¤§¥¦¤§¨©©
xn`p `l ,'dfp' `Ed 'd`Gd' WxFXW iR¦¤¤©¨¨Ÿ¤¡©
WxFW zNigzAW o"Ep lM oMW ,'dfPi'¦¨¤¤¥¨¤¦§¦©¤

,cizr oFWlA zhnWp `id ixdFnM £¥¦¦§¤¤¦§¨¦§
FWxXW ,'diHd' oFWlA mB EpivOW¤¨¦©¦§©¨¨¤¨§
oFWlA xAcn `Ed xW`MW ,'dhp'¤©£¤§©¥¦§

:xnF` Edixd cizrux`l dHi `le' ¨¦£¥¥§Ÿ¦¤¨¨¤
'mlpn(hk ,eh aei`)ipniYd ftil` ixaC] ¦§¨¦§¥¡¦©©¦§¦

lW mWpre mtFq z` x`znd©§¨¥¤¨§¨§¨¤
ux`l lFRie dhPi `l :mirWxd̈§¨¦Ÿ¦¨¤§¦¨¨¤
xaC mEW (lHAzi `l xnFlM)§©Ÿ¦§©¥¨¨
xW` mlEnB mElWze rxd mzilkYn¦©§¦¨¨¨§©§§¨£¤
[(mzilkY = mlpn) mdilr xfbp. ¦§©£¥¤¦§¨©§¦¨

:`Ed 'dHi' WExitEiEhp `di(g"eyl): ¥¦¤§¥¨
`k dxez

(`k).øáMédrilAdW itlmrh) ¦¨¥§¦¤©§¦¨©©
(liWaYd xUAFA zrlaPWKFzA - §©©©§¦¤¦§©©§

- qxgd ilM zFptCxzFp dUrpxg`l ¨§§¦©¤¤©£¨¨§©©
oi` f`nE ,oAxTd zlik` xYid onf§©¤¥£¦©©¨§¨¥¨¥

FzFdWdl(eh ,f oldl d`x),oiCd `Ede §©§§©¦
miWcTd lklFPnf sFqA oAxw lM - §¨©¢¨¦¨¨§¨§§©

;dlile mFil - z`Hg] Fl rEaTd©¨©©¨§¨©§¨
.[cg` dlile mini ipWl - minlW§¨¦¦§¥¨¦§©§¨¤¨
lMW mEXn ,FzpTY idFf FzxiaWE§¦¨¦©¨¨¦¤¨
`xTIW icM ,rElAd mrHd zEaiWg£¦©©©©¨©§¥¤¦¨¥
KFzA `EdWM `N` Dpi` ,'xzFPd xaC'¨¨©¨¥¨¤¨§¤§
drilAd xW`M ,WEOiWl iE`xd ilM§¦¨¨§¦©£¤©§¦¨
FA lXEaIW liWaYA mrh oYil diEUr£¨¦¥©©©©§¦¤§©
xaM ,xAWp ilMdW xg`l la` ,`Adl§©¨£¨§©©¤©§¦¦§©§¨

dlhAdrilAd zEaiWg,o"xd mya miyxtn) ¨§¨£¦©§¦¨
(.er f"r:

.÷øîe`Ed 'dwixn'oFWlsEWtW Ÿ©§¦¨§¦§
:aEzMd oFWlM ,iETipeiwExnY' §¦¦§©¨©§¥

'miWPd(ai ,a xzq`)ipinE axr onW'] ©¨¦¤¤¨¥¦¥
z` mipCrnE mixdhnd mipnnq©§¨¦©§©£¦§©§¦¤

'xUAd(my i"yx)[h"pnxewyi` , ©¨¨
,f"rlAwENiq iciÎlr iETip :FrnWOW §©©¤©§¨¦©§¥¦

FA rlaPX dn lM(i"yx ifrl i"tr). ¨©¤¦§©
iciÎlr `id ,FzrilAn ilMd zwixnE§¦©©§¦¦§¦¨¦©§¥

migzFx minA dlrbd: ©§¨¨§©¦§¦
.óhLå ÷øîedlrbd `id dwixn Ÿ©§ª©§¦¨¦©§¨¨

mippFv minA `id dtihWE ,migzFxA§§¦§¦¨¦§©¦§¦
icM z`f lke .dlrbdd xg`l§©©©©§¨¨§¨Ÿ§¥

,FzrilA z` hFltlxaCd mlE`e ¦§¤§¦¨§¨©¨¨
,zFkYn ilkA wx lirFnilM la` ¦©¦§¥©¨£¨§¦

Fpi`W o`M aEzMd LcOl qxg¤¤¦¤§©¨¨¤¥
Fitc icin `vFi(FNW itFC)mlFrl ¥¦¥¨§¦¤§¨

FpFxqg icin `vFi Fpi` ilMd -©§¦¥¥¦¥¤§
dlirFn dlrbd oi`e ,mlFrl FlEwlwe§¦§§¨§¥©§¨¨¦¨

xaXi :xn`p Kkl ,FA(.cl dxfÎdcear) §¨¤¡©¦¨¥
(g"n`a ,oexkfd):ak dxez



evעב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑,הּכהנים ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה ׁשהמחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא .אּלא ְְִִֵֶֶֶָָ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).dúBà ìëàé íéðäka øëæ ìk̈¨¨©Ÿ£¦Ÿ©¨
dxEn`d 'DzF` `Hgnd'W Ycnl ` ¨¨©§¨¤©§©¥¨¨¨

dlrnl(hi weqta)xnF` `Ed eilr xW` §©§¨£¤¨¨¥
'dPlk`i',`licM xn`p`ivFdl Ÿ£¤¨Ÿ¤¡©§¥§¦

mipdMd x`W,llMd on`N` §¨©Ÿ£¦¦©§¨¤¨
,iEHgl iE`x Fpi`W z` `ivFdloFbM §¦¤¤¥¨§¦§

,mCd zwixf zrWA `nh didW in¦¤¨¨¨¥¦§©§¦©©¨
xUA zlik`A wlg Fl oi` `Ed wxW¤©¥¥¤©£¦©§©
x`W la` ,(mW x`Fanke) oAxTd©¨§¨§©§¨¨£¨§¨
,dcFar zrWA miiE`x EidW mipdMd©Ÿ£¦¤¨§¦¦§©£¨

:oAxTA wlg milhFpbk dxez §¦¥¤©¨§¨
(bk)'Bâå úàhç ìëåitl .sxVY W`A §¨©¨§¨¥¦¨¥§¦

xEn`d lr xFfgl aEzMd `A FhEWR§¨©¨©£©¨¨
'zFInipRd zF`Hgd' lv` dlrnllirl) §©§¨¥¤©©¨©§¦¦

(`kÎ` ,cDnC wFxfl DpiCW z`Hg lMW ,¤¨©¨¤¦¨¦§¨¨
,'dpFvig z`Hg'M zlk`p Dpi` miptA¦§¦¥¨¤¡¤¤§©¨¦¨
,EWxC EpizFAx K` .ztxUp `N ¤̀¨¦§¤¤©©¥¨§
,sqFp oiC WCgl aEzMd `A o`MW¤¨¨©¨§©¥¦¨

m`Wdrhez`Hg mCn qipkd ¤¦¨¨§¦§¦¦©©¨
dlEqR - miptl dpFvigdDpice ©¦¨¦§¦§¨§¦¨

sxVdl(o"anx): §¦¨¥

.ìëåEpcnl 'lM' oFWNnzFAxlmB §¨¦§¨¨©§§©©
miWcw x`Wode 'miWcw iWcw' od - §¨¨¨¦¥¨§¥¨¨¦§¥

qpkp mnC m`W - 'miNw miWcw'¨¨¦©¦¤¦¨¨¦§©
z`Hgd znbEckE .Elqtp ,miptl¦§¦¦§§§§©©©¨

o`M zWxFtnd(`xtq)(w"d`ln):` dxez ©§¤¤¨
æ(`).àeä íéLã÷ Lã÷'`Ed' oFWl Ÿ¤¨¨¦§

`le `Ed' xnFlM .hErin FrnWn©§¨¦§©§Ÿ
:xnFle hrnl aEzMd `A o`M .'xg ©̀¥¨¨©¨§©¥§©
.daxw FzxEnY oi`e ,axw `Ed¨¥§¥§¨§¥¨
x`Xn dpFW mW` oAxw :xnFlM§©¨§©¨¨¤¦§¨
x`WA ixdW ,'dxEnY' oiprl zFpAxẅ§¨§¦§©§¨¤£¥¦§¨
oAxTd z` xindl `Ad ,zFpAxẅ§¨©¨§¨¦¤©¨§¨
`dY Ff oiNEg zndA'] zxg` dndaA¦§¥¨©¤¤¤¡©¦§¥
mdipW miqRzp ,['df oAxw zxEnY§©¨§¨¤¦§¨¦§¥¤

xn`PW FnkE ,oAxTd zXEcwAoldl) ¦§©©¨§¨§¤¤¡©
(i ,fk...Fz` xini `le EPtilgi `l'Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ

dide dndaA dndA xini xnd m`e§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨
mlE` .'WcT didi FzxEnzE `Ed§¨¦§¤Ÿ¤¨
lr FzF` xind m` ,mW` oAxwA§¨§©¨¨¦¥¦©
daxw dxEnYd oi` zxg` dndA§¥¨©¤¤¥©§¨§¥¨
dXEcTde] gAfOd iAB lr lrFtA§©©©¥©¦§¥©§©§¨

DA Ebdpi `NW oiprl dilr dlg̈¨¨¤¨§¦§©¤Ÿ¦§£¨
cr Dl mipiYnnE ,oiNEg zndaM§¤¡©¦©§¦¦¨©
cr drxY') mEn DA lFRIW¤¦¨¦§¤©
dincA Epwie xkOY f`e ('a`YqYW¤¦§¨¥§¨¦¨¥§¦§§¨¤¨

[dacp oAxw(`xtq)(m"`x):a dxez ¨§©§¨¨
(a).eèçLédhigW aEzMd hwp ¦§£¨©©¨§¦¨

dfaE ,miAx oFWlAEpl dAix ¦§©¦¨¤¦¨¨
dAxd zFhigW.[miAx mihgFW] §¦©§¥£¦©¦

F` mipdMd wx `NW ,cOll§©¥¤Ÿ©©Ÿ£¦
,oAxTd zhigWl mixWM mil`xUId©¦§§¥¦§¥¦¦§¦©©¨§¨
micarde miWPde mixBd s` `N ¤̀¨©©¥¦§©¨¦§¨£¨¦

Dl mixWM(`xtq)mFwnA' :o`M xn`pe . §¥¦¨§¤¡©¨¦§
z` EhgWi dlrd z` EhgWi xW £̀¤¦§£¤¨Ÿ¨¦§£¤
mW`d zhigW mFwn ,xnFlM .'mW`d̈¨¨§©§§¦©¨¨¨

,dlFrd oicM ,oFtSA `EdF`lzE ©¨§¦¨¨§¨
(mW`d z`) aEzMddlFraicM - ©¨¤¨¨¨¨¨§¥

oFtSl xEAvÎzlFr `iadlzFAxl - §¨¦©¦©¨§©
,oFtSA DzhigW xEAiv zlFr s`W¤©©¦§¦¨¨©¨
oiCW xg`n ,z`f cOll KxvEde§§©§©¥Ÿ¥©©¤¦
cigi zlFrA wx WxRzp dlFrA oFtSd©¨¨¨¦§¨¥©§©¨¦

(`i ,` lirl)(c"a`xd 'it):b dxez

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑– חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ‰‡ÈÏ‰.ּכבר וכבׂש∑‡˙ ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם לפי ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאליה  .נתרּבּו ְְִַַָָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹומד
נאמר  לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹללּמד

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ברש"י)ּבֹו: ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).'Bâå Baìç ìk úàåitlWo`M cr §¥¨¤§§§¦¤©¨
EWxRzp `lmd dndoixEni`iwlg) Ÿ¦§¨§©¥¨¥¦¤§¥

(xUAd,mW`A,gAfOd lr miaxwPd ©¨¨¨¨¨©¦§¨¦©©¦§¥©
la` .o`M mWxtl KxvEd Kkl§¨§©§¨§¨¨£¨

Da EWxRzp xaM z`HgdixEni` lM ©¨§¨¦§¨§¨¨¥¤¨
`xwIe zWxtA(g ,c lirl),`l Kkitl §¨¨©©¦§¨§¦¨Ÿ

'z`Hgd zxFY z`fe' lv` o`M mWxiR¥§¨¨¥¤§Ÿ©©©¨
(fi weqt lirl):

.äéìàä úàaEzMdWM minlW oAxwA ¥¨©§¨§¨§©§¨¦§¤©¨
`Ed ixd ,dil`d zxhwdA xAcn§©¥§©§¨©¨©§¨£¥

xnF`e miCwn(f ,b lirl)`Ed aUM m`' ©§¦§¥¦¤¤
UaMd oiOn wxW LcOll icM .'aixwn©§¦§¥§©¤§¤©¦¦©¤¤

,o`M la` ,dil`d z` mixihwnitl ©§¦¦¤¨©§¨£¨¨§¦
mW`WmlFrlF` li` `N` `a Fpi` ¤¨¨§¨¥¨¤¨©¦

Uake li`e ,Uakmd cg` oin ¤¤§©¦¨¤¤¦¤¨¥
mdipWEA EAxzpzxhwdd,dil`Kkl §¥¤¦§©§©§¨©¨©§¨§¨

UaM F` li` m`e' hxtl KxvEd `lŸ§©§¨¥§¦©¦¤¤
ixQEgn xwAde frd iM ,'aixwn `Ed©§¦¦¨¥§©¨¨§§¥
mW` oAxwl llM ExWkEd `l ,dil`d: ¨©§¨Ÿ§§§¨§¨§©¨¨

c dxez
(d).àeä íLàW`xA xn`p xaM ¨¨§¨¤¡©§Ÿ

dWxRd(` weqt),'mW`d zxFY z`fe' ©¨¨¨§Ÿ©¨¨¨
'`Ed mW`' WiBcde o`M aEzMd xfge§¨©©¨¨§¦§¦¨¨

eilr 'mW`' zxFY :FrnWOWcr ¤©§¨©¨¨¨¨©
wzPIW(lHAzi)cOil .EPOn FnW ¤¦¨¥¦§©¥§¦¤¦¥

aEzMd dfAF` eilrA EzOW mW` lr ¨¤©¨©¨¨¤¥§¨¨

WxaMeilra ExRMzPxg` mW`A ¤§¨¦§©§§¨¨§¨¨©¥
xg` `iade FpAxw ca`W oFbM]§¤¨©¨§¨§¥¦©¥
.oFW`xd `vnp KM xg`e ,FnFwnA¦§§©©¨¦§¨¨¦
axw Fpi`W `Ed oiCd ,EN` miptF`A§¨¦¥©¦¤¥¨¥
cFr xRkl dn lr Fl oi` iM - mW`M§¨¨¦¥©¨§©¥
zpn lr ,drFxl xqnp `Ed `N` -¤¨¦§¨§¤©§¨
mEn FA lFRIW cr zFrxl FgiPIW¤©¦¦§©¤¦
,dlFr eincA Epwie xkOi f`e ,eil`n¥¥¨§¨¦¨¥§¦§§¨¨¨
mW`de ,dacp zlFrM dEaixwi xW £̀¤©§¦¨§©§¨¨§¨¨¨

iM - [oiNEgl `vFi mEOdÎlrAÎs` ©©©¥§¦¦©
W iRÎlrmW`deinC zFidl cnFr ©¦¤¨¨¨¥¦§¨¨

dlFrzaxwPdgAfOd uiwliEPiM=] ¨©¦§¤¤§¥©¦§¥©¦
miaixwn EidW dacp zFpAxwl§¨§§§¨¨¤¨©§¦¦
icM ,daFg zFpAxTn iEpR gAfOdWM§¤©¦§¥©¨¦¨§§¨§¥

lhA gAfOd `di `NW(a ,` lirl d`x),[ ¤Ÿ§¥©¦§¥©¨¥
,z`f lM mrm`cr eilrA oiYnd `l ¦¨Ÿ¦Ÿ¦§¦§¨¨©

mEn FA lFRIWE,mzq FhgWWxiR `le ¤¦§¨§¨§Ÿ¥©
,'dlFr mWl'dlFrl xWk Fpi`oi`e §¥¨¥¨¥§¨§¥

'`Ed mW`' oiicrW itl ,FzF` oiaixwn©§¦¦§¦¤£©¦¨¨
lirFYW icM EPOn FnW xwrp `le§Ÿ¤¡©§¦¤§¥¤¦
.dlFr FzFUrl mzq FzhigW§¦¨§¨©£¨
FhgXWM wx mixEn` ElNd mixaCde§©§¨¦©¨£¦©§¤§¨

wYPW mcFwxqnpe milrAd on ¤¤¦©¦©§¨¦§¦§©
,diIrxldrFxl xqnPW xg`l la` ¦§¦¨£¨§©©¤¦§©§¤

o`MnE .'EPOn mW` mW wEYip' df ixd£¥¤¦¥¨¨¦¤¦¨
inM FpiC ,mzq FhgW m` mB ,Kli`e§¥¨©¦§¨§¨¦§¦

FzhigW lirFze 'dlFr mWl' WxiRW¤¥©§¥¨§¦§¦¨
dNigYkl la`] dlFr mWl EdaixwIW¤©§¦¥§¥¨£¨§©§¦¨

`N` ,xEn`M ,dlFrM FhgWl oi`Wi ¥§¨£§¨¨¨¤¨¥
dpwie EPxMnie mEn FA lFRIW oiYndl§©§¦¤¦§¦§§¤§¦§¤
Edfe .[dlFrl zxg` dndA eincA§¨¨§¥¨©¤¤§¨§¤
axwi `NW ,'`Ed mW`' o`M xn`PW¤¤¡©¨¨¨¤Ÿ¦§©
- EPOn FnW wYip `NW cFr lM dlFrM§¨¨¤Ÿ¦©§¦¤
mWl' FzhigWA WxiRW ici lr m ¦̀©§¥¤¥©¦§¦¨§¥
drFxl Fzxiqn ici lr m`e ,'dlFr¨§¦©§¥§¦¨§¤

.eincA dlFr ziIpw mWl§¥§¦©¨§¨¨
ieaixn eyxc `l recn x`al i"yx siqene
zekixv my`a zeceardy '`ed my`'

:'my` oaxw myl' miiwzdl`a Fpi`e§¥¨
lEqt `dIW mW`d lr cOll§©¥©¨¨¨¤§¥¨

dUrPWMEWxCW FnM - FnWl `NW §¤©£¨¤Ÿ¦§§¤¨§
oFWNnz`HgA aEzMd '`Ed',c lirl) ¦§©¨©©¨

(ckW itl -aEzMd z`f WxiR z`HgA §¦¤§©¨¥©Ÿ©¨
i`e zaMrnd dcFar `idW ,dhigWA¦§¦¨¤¦£¨©§©¤¤§¦
,dicrlA oAxTd z` miIwl xWt ¤̀§¨§©¥¤©¨§¨¦§¨¤¨

lv` o`M la`FA xn`p `l ,mW` £¨¨¥¤¨¨Ÿ¤¡©
zxhwd xg`l `N` '`Ed mW`'¨¨¤¨§©©©§¨©

e ,oixEni``Ed ixd oixEni`d zxhwd ¥¦§©§¨©¨¥¦£¥
m` ENit`W xaCFnvr `Ed`l ¨¨¤£¦¦©§Ÿ

EpiidC ,miIwzpeixEni` ExhwEd `NW ¦§©¥§©§¤Ÿ§§¥¨
oAxTd ,llMxWMExRMzp milrAde §¨©¨§¨¨¥§©§¨¦¦§©§

lke ,[zxRknd `id mCd zwixf iM] FA¦§¦©©¨¦©§©¤¤§¨



עג ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑,הּכהנים ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה ׁשהמחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא .אּלא ְְִִֵֶֶֶָָ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).dúBà ìëàé íéðäka øëæ ìk̈¨¨©Ÿ£¦Ÿ©¨
dxEn`d 'DzF` `Hgnd'W Ycnl ` ¨¨©§¨¤©§©¥¨¨¨

dlrnl(hi weqta)xnF` `Ed eilr xW` §©§¨£¤¨¨¥
'dPlk`i',`licM xn`p`ivFdl Ÿ£¤¨Ÿ¤¡©§¥§¦

mipdMd x`W,llMd on`N` §¨©Ÿ£¦¦©§¨¤¨
,iEHgl iE`x Fpi`W z` `ivFdloFbM §¦¤¤¥¨§¦§

,mCd zwixf zrWA `nh didW in¦¤¨¨¨¥¦§©§¦©©¨
xUA zlik`A wlg Fl oi` `Ed wxW¤©¥¥¤©£¦©§©
x`W la` ,(mW x`Fanke) oAxTd©¨§¨§©§¨¨£¨§¨
,dcFar zrWA miiE`x EidW mipdMd©Ÿ£¦¤¨§¦¦§©£¨

:oAxTA wlg milhFpbk dxez §¦¥¤©¨§¨
(bk)'Bâå úàhç ìëåitl .sxVY W`A §¨©¨§¨¥¦¨¥§¦

xEn`d lr xFfgl aEzMd `A FhEWR§¨©¨©£©¨¨
'zFInipRd zF`Hgd' lv` dlrnllirl) §©§¨¥¤©©¨©§¦¦

(`kÎ` ,cDnC wFxfl DpiCW z`Hg lMW ,¤¨©¨¤¦¨¦§¨¨
,'dpFvig z`Hg'M zlk`p Dpi` miptA¦§¦¥¨¤¡¤¤§©¨¦¨
,EWxC EpizFAx K` .ztxUp `N ¤̀¨¦§¤¤©©¥¨§
,sqFp oiC WCgl aEzMd `A o`MW¤¨¨©¨§©¥¦¨

m`Wdrhez`Hg mCn qipkd ¤¦¨¨§¦§¦¦©©¨
dlEqR - miptl dpFvigdDpice ©¦¨¦§¦§¨§¦¨

sxVdl(o"anx): §¦¨¥

.ìëåEpcnl 'lM' oFWNnzFAxlmB §¨¦§¨¨©§§©©
miWcw x`Wode 'miWcw iWcw' od - §¨¨¨¦¥¨§¥¨¨¦§¥

qpkp mnC m`W - 'miNw miWcw'¨¨¦©¦¤¦¨¨¦§©
z`Hgd znbEckE .Elqtp ,miptl¦§¦¦§§§§©©©¨

o`M zWxFtnd(`xtq)(w"d`ln):` dxez ©§¤¤¨
æ(`).àeä íéLã÷ Lã÷'`Ed' oFWl Ÿ¤¨¨¦§

`le `Ed' xnFlM .hErin FrnWn©§¨¦§©§Ÿ
:xnFle hrnl aEzMd `A o`M .'xg ©̀¥¨¨©¨§©¥§©
.daxw FzxEnY oi`e ,axw `Ed¨¥§¥§¨§¥¨
x`Xn dpFW mW` oAxw :xnFlM§©¨§©¨¨¤¦§¨
x`WA ixdW ,'dxEnY' oiprl zFpAxẅ§¨§¦§©§¨¤£¥¦§¨
oAxTd z` xindl `Ad ,zFpAxẅ§¨©¨§¨¦¤©¨§¨
`dY Ff oiNEg zndA'] zxg` dndaA¦§¥¨©¤¤¤¡©¦§¥
mdipW miqRzp ,['df oAxw zxEnY§©¨§¨¤¦§¨¦§¥¤

xn`PW FnkE ,oAxTd zXEcwAoldl) ¦§©©¨§¨§¤¤¡©
(i ,fk...Fz` xini `le EPtilgi `l'Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ

dide dndaA dndA xini xnd m`e§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨
mlE` .'WcT didi FzxEnzE `Ed§¨¦§¤Ÿ¤¨
lr FzF` xind m` ,mW` oAxwA§¨§©¨¨¦¥¦©
daxw dxEnYd oi` zxg` dndA§¥¨©¤¤¥©§¨§¥¨
dXEcTde] gAfOd iAB lr lrFtA§©©©¥©¦§¥©§©§¨

DA Ebdpi `NW oiprl dilr dlg̈¨¨¤¨§¦§©¤Ÿ¦§£¨
cr Dl mipiYnnE ,oiNEg zndaM§¤¡©¦©§¦¦¨©
cr drxY') mEn DA lFRIW¤¦¨¦§¤©
dincA Epwie xkOY f`e ('a`YqYW¤¦§¨¥§¨¦¨¥§¦§§¨¤¨

[dacp oAxw(`xtq)(m"`x):a dxez ¨§©§¨¨
(a).eèçLédhigW aEzMd hwp ¦§£¨©©¨§¦¨

dfaE ,miAx oFWlAEpl dAix ¦§©¦¨¤¦¨¨
dAxd zFhigW.[miAx mihgFW] §¦©§¥£¦©¦

F` mipdMd wx `NW ,cOll§©¥¤Ÿ©©Ÿ£¦
,oAxTd zhigWl mixWM mil`xUId©¦§§¥¦§¥¦¦§¦©©¨§¨
micarde miWPde mixBd s` `N ¤̀¨©©¥¦§©¨¦§¨£¨¦

Dl mixWM(`xtq)mFwnA' :o`M xn`pe . §¥¦¨§¤¡©¨¦§
z` EhgWi dlrd z` EhgWi xW £̀¤¦§£¤¨Ÿ¨¦§£¤
mW`d zhigW mFwn ,xnFlM .'mW`d̈¨¨§©§§¦©¨¨¨

,dlFrd oicM ,oFtSA `EdF`lzE ©¨§¦¨¨§¨
(mW`d z`) aEzMddlFraicM - ©¨¤¨¨¨¨¨§¥

oFtSl xEAvÎzlFr `iadlzFAxl - §¨¦©¦©¨§©
,oFtSA DzhigW xEAiv zlFr s`W¤©©¦§¦¨¨©¨
oiCW xg`n ,z`f cOll KxvEde§§©§©¥Ÿ¥©©¤¦
cigi zlFrA wx WxRzp dlFrA oFtSd©¨¨¨¦§¨¥©§©¨¦

(`i ,` lirl)(c"a`xd 'it):b dxez

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑– חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ‰‡ÈÏ‰.ּכבר וכבׂש∑‡˙ ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם לפי ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאליה  .נתרּבּו ְְִַַָָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹומד
נאמר  לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹללּמד

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ברש"י)ּבֹו: ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).'Bâå Baìç ìk úàåitlWo`M cr §¥¨¤§§§¦¤©¨
EWxRzp `lmd dndoixEni`iwlg) Ÿ¦§¨§©¥¨¥¦¤§¥

(xUAd,mW`A,gAfOd lr miaxwPd ©¨¨¨¨¨©¦§¨¦©©¦§¥©
la` .o`M mWxtl KxvEd Kkl§¨§©§¨§¨¨£¨

Da EWxRzp xaM z`HgdixEni` lM ©¨§¨¦§¨§¨¨¥¤¨
`xwIe zWxtA(g ,c lirl),`l Kkitl §¨¨©©¦§¨§¦¨Ÿ

'z`Hgd zxFY z`fe' lv` o`M mWxiR¥§¨¨¥¤§Ÿ©©©¨
(fi weqt lirl):

.äéìàä úàaEzMdWM minlW oAxwA ¥¨©§¨§¨§©§¨¦§¤©¨
`Ed ixd ,dil`d zxhwdA xAcn§©¥§©§¨©¨©§¨£¥

xnF`e miCwn(f ,b lirl)`Ed aUM m`' ©§¦§¥¦¤¤
UaMd oiOn wxW LcOll icM .'aixwn©§¦§¥§©¤§¤©¦¦©¤¤

,o`M la` ,dil`d z` mixihwnitl ©§¦¦¤¨©§¨£¨¨§¦
mW`WmlFrlF` li` `N` `a Fpi` ¤¨¨§¨¥¨¤¨©¦

Uake li`e ,Uakmd cg` oin ¤¤§©¦¨¤¤¦¤¨¥
mdipWEA EAxzpzxhwdd,dil`Kkl §¥¤¦§©§©§¨©¨©§¨§¨

UaM F` li` m`e' hxtl KxvEd `lŸ§©§¨¥§¦©¦¤¤
ixQEgn xwAde frd iM ,'aixwn `Ed©§¦¦¨¥§©¨¨§§¥
mW` oAxwl llM ExWkEd `l ,dil`d: ¨©§¨Ÿ§§§¨§¨§©¨¨

c dxez
(d).àeä íLàW`xA xn`p xaM ¨¨§¨¤¡©§Ÿ

dWxRd(` weqt),'mW`d zxFY z`fe' ©¨¨¨§Ÿ©¨¨¨
'`Ed mW`' WiBcde o`M aEzMd xfge§¨©©¨¨§¦§¦¨¨

eilr 'mW`' zxFY :FrnWOWcr ¤©§¨©¨¨¨¨©
wzPIW(lHAzi)cOil .EPOn FnW ¤¦¨¥¦§©¥§¦¤¦¥

aEzMd dfAF` eilrA EzOW mW` lr ¨¤©¨©¨¨¤¥§¨¨

WxaMeilra ExRMzPxg` mW`A ¤§¨¦§©§§¨¨§¨¨©¥
xg` `iade FpAxw ca`W oFbM]§¤¨©¨§¨§¥¦©¥
.oFW`xd `vnp KM xg`e ,FnFwnA¦§§©©¨¦§¨¨¦
axw Fpi`W `Ed oiCd ,EN` miptF`A§¨¦¥©¦¤¥¨¥
cFr xRkl dn lr Fl oi` iM - mW`M§¨¨¦¥©¨§©¥
zpn lr ,drFxl xqnp `Ed `N` -¤¨¦§¨§¤©§¨
mEn FA lFRIW cr zFrxl FgiPIW¤©¦¦§©¤¦
,dlFr eincA Epwie xkOi f`e ,eil`n¥¥¨§¨¦¨¥§¦§§¨¨¨
mW`de ,dacp zlFrM dEaixwi xW £̀¤©§¦¨§©§¨¨§¨¨¨

iM - [oiNEgl `vFi mEOdÎlrAÎs` ©©©¥§¦¦©
W iRÎlrmW`deinC zFidl cnFr ©¦¤¨¨¨¥¦§¨¨

dlFrzaxwPdgAfOd uiwliEPiM=] ¨©¦§¤¤§¥©¦§¥©¦
miaixwn EidW dacp zFpAxwl§¨§§§¨¨¤¨©§¦¦
icM ,daFg zFpAxTn iEpR gAfOdWM§¤©¦§¥©¨¦¨§§¨§¥

lhA gAfOd `di `NW(a ,` lirl d`x),[ ¤Ÿ§¥©¦§¥©¨¥
,z`f lM mrm`cr eilrA oiYnd `l ¦¨Ÿ¦Ÿ¦§¦§¨¨©

mEn FA lFRIWE,mzq FhgWWxiR `le ¤¦§¨§¨§Ÿ¥©
,'dlFr mWl'dlFrl xWk Fpi`oi`e §¥¨¥¨¥§¨§¥

'`Ed mW`' oiicrW itl ,FzF` oiaixwn©§¦¦§¦¤£©¦¨¨
lirFYW icM EPOn FnW xwrp `le§Ÿ¤¡©§¦¤§¥¤¦
.dlFr FzFUrl mzq FzhigW§¦¨§¨©£¨
FhgXWM wx mixEn` ElNd mixaCde§©§¨¦©¨£¦©§¤§¨

wYPW mcFwxqnpe milrAd on ¤¤¦©¦©§¨¦§¦§©
,diIrxldrFxl xqnPW xg`l la` ¦§¦¨£¨§©©¤¦§©§¤

o`MnE .'EPOn mW` mW wEYip' df ixd£¥¤¦¥¨¨¦¤¦¨
inM FpiC ,mzq FhgW m` mB ,Kli`e§¥¨©¦§¨§¨¦§¦

FzhigW lirFze 'dlFr mWl' WxiRW¤¥©§¥¨§¦§¦¨
dNigYkl la`] dlFr mWl EdaixwIW¤©§¦¥§¥¨£¨§©§¦¨

`N` ,xEn`M ,dlFrM FhgWl oi`Wi ¥§¨£§¨¨¨¤¨¥
dpwie EPxMnie mEn FA lFRIW oiYndl§©§¦¤¦§¦§§¤§¦§¤
Edfe .[dlFrl zxg` dndA eincA§¨¨§¥¨©¤¤§¨§¤
axwi `NW ,'`Ed mW`' o`M xn`PW¤¤¡©¨¨¨¤Ÿ¦§©
- EPOn FnW wYip `NW cFr lM dlFrM§¨¨¤Ÿ¦©§¦¤
mWl' FzhigWA WxiRW ici lr m ¦̀©§¥¤¥©¦§¦¨§¥
drFxl Fzxiqn ici lr m`e ,'dlFr¨§¦©§¥§¦¨§¤

.eincA dlFr ziIpw mWl§¥§¦©¨§¨¨
ieaixn eyxc `l recn x`al i"yx siqene
zekixv my`a zeceardy '`ed my`'

:'my` oaxw myl' miiwzdl`a Fpi`e§¥¨
lEqt `dIW mW`d lr cOll§©¥©¨¨¨¤§¥¨

dUrPWMEWxCW FnM - FnWl `NW §¤©£¨¤Ÿ¦§§¤¨§
oFWNnz`HgA aEzMd '`Ed',c lirl) ¦§©¨©©¨

(ckW itl -aEzMd z`f WxiR z`HgA §¦¤§©¨¥©Ÿ©¨
i`e zaMrnd dcFar `idW ,dhigWA¦§¦¨¤¦£¨©§©¤¤§¦
,dicrlA oAxTd z` miIwl xWt ¤̀§¨§©¥¤©¨§¨¦§¨¤¨

lv` o`M la`FA xn`p `l ,mW` £¨¨¥¤¨¨Ÿ¤¡©
zxhwd xg`l `N` '`Ed mW`'¨¨¤¨§©©©§¨©

e ,oixEni``Ed ixd oixEni`d zxhwd ¥¦§©§¨©¨¥¦£¥
m` ENit`W xaCFnvr `Ed`l ¨¨¤£¦¦©§Ÿ

EpiidC ,miIwzpeixEni` ExhwEd `NW ¦§©¥§©§¤Ÿ§§¥¨
oAxTd ,llMxWMExRMzp milrAde §¨©¨§¨¨¥§©§¨¦¦§©§

lke ,[zxRknd `id mCd zwixf iM] FA¦§¦©©¨¦©§©¤¤§¨



evעד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬

:äéäú¦«§¤«
i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑ ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן .(ת"כ)לֹומר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

`NW mxihwdWM lqRi `NW oMW¤¥¤Ÿ¦¨¥§¤¦§¦¨¤Ÿ
FnWl(:d migaf)(miyxtn):e dxez ¦§

(e).àeä íéLã÷ Lã÷xn`p xaM Ÿ¤¨¨¦§¨¤¡©
miWcw Wcw' mW`dW dWxRd W`xA§Ÿ©¨¨¨¤¨¨¨Ÿ¤¨¨¦

'`Ed,FltkE aEzMd xfg ok iRÎlrÎs`e§©©¦¥¨©©¨§¨
,o`MEWxcp `Ed mipdMÎzxFzA ¨§©Ÿ£¦¦§¨

mixg` zFpAxwA mipFW mipiC zFAxl: §©¦¦¦§¨§¨£¥¦
f dxez

(f).íäì úçà äøBzmW`de z`Hgd ¨©©¨¤©©¨§¨¨¨
EeWEd,df xacAWxtn aEzMdW §§¨¨¤¤©¨§¨¥

oNdl KlFde: §¥§©¨
.Ba øtëé øLà ïäkäFWExiR o`M mB ©Ÿ¥£¤§©¤©¨¥

dlrnl FnM(hi ,e)odMdWiE`xd §§©§¨¤©Ÿ¥¨¨
,FA wlFg dxRkldidW lMW ,xnFlM §©¨¨¥§©¤¨¤¨¨

zwixf zrWA dcFarl xWke iE`ẍ§¨¥¨£¨¦§©§¦©
`Ed ixd ,(dxRMd diElY DAW) mCd©¨¤¨§¨©©¨¨£¥

,oAxTd xUaA wlg lAwnhxR §©¥¥¤¦§©©¨§¨§¨
,opF`e mixERMÎxQEgnE mFiÎlEahl¦§§©¦¦§¥

miWcTd zcFarl milEqR dN` lMW¤¨¥¤§¦©£©©¢¨¦
milEqR mdW cFr lM mpn`e]§¨§¨¨¤¥§¦
.dlik`l mB md milEqR ,dcFarl©£¨§¦¥©©£¦¨
zrWA m` s`W aEzMd EprinWde§¦§¦¨©¨¤©¦¦§©
ExYEde mlEqR xar xaM dlik £̀¦¨§¨¨©§¨§§
xg`l - mFi lEaHd) miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦©§§©©
xg`l - dxRM xQEgnd ;'WnW axrd'¤¡¥¤¤©§©©¨¨§©©
onf xarWM - opF`de ;eizFpAxw z`ad£¨©¨§§¨§¨¥§¤¨©§©
zEkf mdl oi` z`f mr ,(FzEpip £̀¦¦Ÿ¥¨¤§
ipdM x`W mr dlik`A wNgzdl§¦§©¥¨£¦¨¦§¨Ÿ£¥
miiE`x Eid `NW itl ,xnWOd©¦§¨§¦¤Ÿ¨§¦
mpi`e ,mCd zwixf zrWA dcFarl̈£¨¦§©§¦©©¨§¥¨
m` mpn` .'FA xRki xW` odMd' llkA¦§©©Ÿ¥£¤§©¤¨§¨¦

[lFk`l mixYEn mdl Epzp(`xtq)migaf) ¨§¨¤¨¦¤¡
(`"n a"ite `"n a"t:g dxez

(g)ïäkì áéø÷ä øLà äìBòä øBò¨¨£¤¦§¦©Ÿ¥
.äéäé Bì- 'aixwd xW`' odMd wx ¦§¤©©Ÿ¥£¤¦§¦

xFrA wlFg - daxwdl iE`x didW¤¨¨¨§©§¨¨¥§

;oAxTdÎxQEgnE mFiÎlEahl hxR ©¨§¨§¨¦§§©
zFxFrA miwlFg oi`W ,opF`e mixERM¦¦§¥¤¥§¦¨
oiprl EhrnzPW KxcM ,zFpAxTd lW¤©¨§¨§¤¤¤¦§©£§¦§©
mcFTd wEqRA xEn`M ,xUAd zlik £̀¦©©¨¨¨¨©¨©¥

(my)(mler my):h dxez
(h).'Bâå dúBà áéø÷nä ïäkìENi` ©Ÿ¥©©§¦¨§¦

,'aixwOd odMl' wx xn`plFkiiziid ¤¡©©©Ÿ¥©©§¦¨¨¦¦
iM xnFlFCal FldgpOd `dY ©¦§©§¥©¦§¨
dlik`lxnFl cEnlY -(i weqta)lkl' ©£¦¨©§©§¨

.'didY oxd` ipAxn`p ENi` ,Kci`nE §¥©£Ÿ¦§¤¥¦¨¦¤¡©
iziid ,'oxd` ipA lkl' wxlFkixnFl ©§¨§¥©£Ÿ¨¦¦¨©

dpeEMd iMoNEkl- WOncEnlY ¦©©¨¨§¨©¨©§
'aixwOd odMl' xnFlcvik `d . ©©Ÿ¥©©§¦¨¥©
?miaEzMd ipW EniIwzia`Îzial ¦§©§§¥©§¦§¥¨

(mipdMd zgRWn)W mFi FzF` lWFA ¦§©©©Ÿ£¦¤¤
DzF` oiaixwOdgRWn lM - ©§¦¦¨¨¦§¨¨

xcq iR lr mdl rEaTd mFIA dgRWnE¦§¨¨©©¨©¨¤©¦¥¤
'dPEdMd zFxnWn'(my):i dxez ¦§¨©§¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß 'a xc` 'h iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית כאֿכב)וחבּוׁשי קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לבנ  הן,ונפלאֹותיו ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ‰Bz„‰.ּוטעּונֹות Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»
וכל  וגֹו'", חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה

ּבמנחֹות מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין נז)מין כ'(דף מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
צרּכֹו∑Îa¯Ó˙.עּׂשרֹון  ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ִָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).ïîMá äìeìádacp zgpn Ef. §¨©¤¤¦§©§¨¨
mWxiRW dacPd zFgpn lM ,xnFlM§©¨¦§©§¨¨¤¥§¨

aEzMd(iÎ` ,a lirl).onWA zFiEUrd ©¨¨£§¤¤
zgpn ,zagn zgpn ,zlq zgpn :odW¤¥¦§©Ÿ¤¦§©©£©¦§©
,zFNg xEPz dt`n zgpn ,zWgxn©§¤¤¦§©©£¥©©

oiwiwx xEPz dt`n zgpn(l"kyn): ¦§©©£¥©§¦¦
äáøçå[dWai dgpn].`hFgÎzgpn Ff ©£¥¨¦§¨§¥¨¦§©¥

dlrnl dxEn`d(`i ,d)zF`pwÎzgpnE ¨£¨§©§¨¦§©§¨
DlrA Dl `PiTW dhFq zgpn -d`x) ¦§©¨¤¦¥¨©§¨

(eh ,d xacnaonW odA oi`W ,zgpnA] ¤¥¨¤¤¤§¦§©
xn`p `hFg(my lirl)dilr miUi `l' : ¥¤¡©Ÿ¨¦¨¤¨

zF`pw zgpnaE ,'`id z`Hg iM ...onW¤¤¦©¨¦§¦§©§¨
xn`p(my xacna)...onW eilr wvi `l' : ¤¡©Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤

['oFr zxMfn:`i dxez ©§¤¤¨
(ai).epáéø÷é äãBz ìò íà:xnFlM ¦©¨©§¦¤§©
m`oAxTd z` aixwn `EdÎxaC lr ¦©§¦¤©¨§¨©§©

icxFi oFbM ,Fl dUrPW qp lr d`cFd¨¨©¥¤©£¨§§¥
mId,mFlWA dWAIl EriBdW ,zFIp`A ©¨¨¢¦¤¦¦©©¨¨§¨

zFxAcn iklFde,aEXIl EriBdW §§¥¦§¨¤¦¦©¦
mixEq`dÎziA iWEageE`vIW ©£¥¥¨£¦¤¨§

iWtgl,`RxzPW dlFge ,lr xW` ©¨§¦§¤¤¦§©¥£¤©
cgEinA xn`p dN`oikixv mdW ¥¤¤¡©¦§¨¤¥§¦¦

odA aEzMW ,zFcFdl(akÎ`k ,fw mildz) §¤¨¨¤
mc` ipal eizF`ltpe FCqg 'dl EcFi'©©§§¦§§¨¦§¥¨¨

'dcFz igaf EgAfielr 'dl EcFi] §¦§§¦§¥¨©©
,mc` ipal eizF`ltp ExRqie ,FCqg©§¦©§¦§§¨¦§¥¨¨
xFnfOd lke .dcFY zFpAxw 'dl EgAfie§¦§§©¨§§¨§¨©¦§
mikixSW l"Pd drAx`d lr aqEn¨©¨©§¨¨©©¤§¦¦
xn`e o`M gzRW aEzMde .[zFcFdl§§©¨¤¨©¨§¨©
KiWnnE 'minlXd gaf zxFY z`f'Ÿ©¤©©§¨¦©§¦
KM ,'EPaixwi dcFY lr m`' xnF`e§¥¦©¨©§¦¤¨

:FWExiRdN`n zg` lr m`mixaCd ¥¦©©©¥¥¤©§¨¦
mdilr zFcFdl WIWminlW xcp ¤¥§£¥¤¨©§¨¦

,ElNd,milibx minlW mpi` oM m` ©¨¦¥¥¨§¨¦§¦¦
`N`,od dcFzÎinlWmipFXdmpicA ¤¨©§¥¨¥©¦§¦¨

minlW x`Xnmgl zFpErhEitM ¦§¨§¨¦§¤¤§¦
e ,oiprA xEn`dok`N` oilk`p opi` ¨¨¨¦§¨§¥¥¨¤¡¨¦¤¨

,dlile mFildlile mini ipWl `le §¨©§¨§Ÿ¦§¥¨¦§©§¨
minlW x`WM cg`WxFtOW FnM , ¤¨¦§¨§¨¦§¤§¨

o`M(z"yn): ¨
.äãBzä çáæ ìò áéø÷äåz` §¦§¦©¤©©¨¤

dmgl ipin drAx`,o`M miWxFtnd ¨©§¨¨¦¥¤¤©§¨¦¨
:mdW,dkEaxE oiwiwxE zFNgEdWlW ¤¥©§¦¦§¨§Ÿ¨

md ElNd mipinaizkE ,dSn ipincFr ¦¦©¨¥¦¥©¨§¦
(bi weqta),'Fbe ung mgl zNg lrixd ©©Ÿ¤¤¨¥§£¥

.ung `EdW iriax oin dfoin lke ¤¦§¦¦¤¨¥§¨¦
oineEPOn `iadl Wi mipiOd zrAx`n ¨¦¥©§©©©¦¦¥§¨¦¦¤

zFgpnA WxFtn KM ,zFNg xUrsc) ¤¤©¨§¨¦§¨

(:froxEriWe ,cgi zFNgd lM lW`Ed §¦¨¤¨©©©©
zFInlWExi oi`q WngdCn] ¨¥§¦§©§¦¦¨

dCOdn hrnA dlFcB ,'zinlWExi'§©§¦§¨¦§©¥©¦¨
onfA dbEdp dzidW ,'zixAcO'd©¦§¨¦¤¨§¨§¨¦§©

,[xAcOdWW odWd`q,zFIxAcn ©¦§¨¤¥¥§¨¦§¨¦
EpiidCoFxVr mixUr'oFxVr'] §©§¤§¦¦¨¦¨

miylWE .dti`d zixiUr :FWExiR¥£¦¦¨¥¨§Ÿ¦
oke ,zg` dti` cgiA Eid dSOd zFNg©©©¨¨§©©¥¨©©§¥
.zg` dti` ungd zFNg zxUr lM̈£¤¤©¤¨¥¥¨©©
dxUr DA Wi dti` lMW xg`nE¥©©¤¨¥¨¥¨£¨¨
mixUr' zFNgd lM E`vnp ,mipFxUr¤§¦¦§§¨©©¤§¦
lM Eid ungd zFNg xW`M ,'oFxVr¦¨©£¤©¤¨¥¨¨
zwNEgn dti`) mlW oFxVr zg ©̀©¦¨¨¥¥¨§¤¤
dSOd zFNgn ylW iR ,(zFNg xUrl§¤¤©¦¨Ÿ¥©©©¨
dti`) oFxVr WilW zg` lM EidW¤¨¨©©§¦¦¨¥¨
Wi dti`de .(zFNg miylWl zwNEgn§¤¤¦§Ÿ¦©§¨¥¨¥

,zFIxAcn oi`q ylW DAmiz`q F` ¨¨Ÿ§¦¦§¨¦¨©¦
[zFInlWExi dvgnE(:er my): ¤¡¨§©§¦

.úëaøîA hElg mglminlM oigzFx ª§¤¤¤¤¨§©¦§¦¨
FMxvmiOd zCn lM xnFlM - ¨§§©¨¦©©©¦

minA `dY ,dWiNd KxFvl dWExCd©§¨§¤©¦¨§¥§©¦
FzF` dtF` oMn xg`lE .migzFx§¦§©©¦¥¤
x`FanM zagnA FpBhnE xEPzA§©§©§§©£©©§¨

'oiYiag zgpn' lv` dlrnl(ci ,e lirl). §©§¨¥¤¦§©£¦¦



עה ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g ipy meil inei xeriy

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬

:äéäú¦«§¤«
i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑ ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן .(ת"כ)לֹומר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

`NW mxihwdWM lqRi `NW oMW¤¥¤Ÿ¦¨¥§¤¦§¦¨¤Ÿ
FnWl(:d migaf)(miyxtn):e dxez ¦§

(e).àeä íéLã÷ Lã÷xn`p xaM Ÿ¤¨¨¦§¨¤¡©
miWcw Wcw' mW`dW dWxRd W`xA§Ÿ©¨¨¨¤¨¨¨Ÿ¤¨¨¦

'`Ed,FltkE aEzMd xfg ok iRÎlrÎs`e§©©¦¥¨©©¨§¨
,o`MEWxcp `Ed mipdMÎzxFzA ¨§©Ÿ£¦¦§¨

mixg` zFpAxwA mipFW mipiC zFAxl: §©¦¦¦§¨§¨£¥¦
f dxez

(f).íäì úçà äøBzmW`de z`Hgd ¨©©¨¤©©¨§¨¨¨
EeWEd,df xacAWxtn aEzMdW §§¨¨¤¤©¨§¨¥

oNdl KlFde: §¥§©¨
.Ba øtëé øLà ïäkäFWExiR o`M mB ©Ÿ¥£¤§©¤©¨¥

dlrnl FnM(hi ,e)odMdWiE`xd §§©§¨¤©Ÿ¥¨¨
,FA wlFg dxRkldidW lMW ,xnFlM §©¨¨¥§©¤¨¤¨¨

zwixf zrWA dcFarl xWke iE`ẍ§¨¥¨£¨¦§©§¦©
`Ed ixd ,(dxRMd diElY DAW) mCd©¨¤¨§¨©©¨¨£¥

,oAxTd xUaA wlg lAwnhxR §©¥¥¤¦§©©¨§¨§¨
,opF`e mixERMÎxQEgnE mFiÎlEahl¦§§©¦¦§¥

miWcTd zcFarl milEqR dN` lMW¤¨¥¤§¦©£©©¢¨¦
milEqR mdW cFr lM mpn`e]§¨§¨¨¤¥§¦
.dlik`l mB md milEqR ,dcFarl©£¨§¦¥©©£¦¨
zrWA m` s`W aEzMd EprinWde§¦§¦¨©¨¤©¦¦§©
ExYEde mlEqR xar xaM dlik £̀¦¨§¨¨©§¨§§
xg`l - mFi lEaHd) miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦©§§©©
xg`l - dxRM xQEgnd ;'WnW axrd'¤¡¥¤¤©§©©¨¨§©©
onf xarWM - opF`de ;eizFpAxw z`ad£¨©¨§§¨§¨¥§¤¨©§©
zEkf mdl oi` z`f mr ,(FzEpip £̀¦¦Ÿ¥¨¤§
ipdM x`W mr dlik`A wNgzdl§¦§©¥¨£¦¨¦§¨Ÿ£¥
miiE`x Eid `NW itl ,xnWOd©¦§¨§¦¤Ÿ¨§¦
mpi`e ,mCd zwixf zrWA dcFarl̈£¨¦§©§¦©©¨§¥¨
m` mpn` .'FA xRki xW` odMd' llkA¦§©©Ÿ¥£¤§©¤¨§¨¦

[lFk`l mixYEn mdl Epzp(`xtq)migaf) ¨§¨¤¨¦¤¡
(`"n a"ite `"n a"t:g dxez

(g)ïäkì áéø÷ä øLà äìBòä øBò¨¨£¤¦§¦©Ÿ¥
.äéäé Bì- 'aixwd xW`' odMd wx ¦§¤©©Ÿ¥£¤¦§¦

xFrA wlFg - daxwdl iE`x didW¤¨¨¨§©§¨¨¥§

;oAxTdÎxQEgnE mFiÎlEahl hxR ©¨§¨§¨¦§§©
zFxFrA miwlFg oi`W ,opF`e mixERM¦¦§¥¤¥§¦¨
oiprl EhrnzPW KxcM ,zFpAxTd lW¤©¨§¨§¤¤¤¦§©£§¦§©
mcFTd wEqRA xEn`M ,xUAd zlik £̀¦©©¨¨¨¨©¨©¥

(my)(mler my):h dxez
(h).'Bâå dúBà áéø÷nä ïäkìENi` ©Ÿ¥©©§¦¨§¦

,'aixwOd odMl' wx xn`plFkiiziid ¤¡©©©Ÿ¥©©§¦¨¨¦¦
iM xnFlFCal FldgpOd `dY ©¦§©§¥©¦§¨
dlik`lxnFl cEnlY -(i weqta)lkl' ©£¦¨©§©§¨

.'didY oxd` ipAxn`p ENi` ,Kci`nE §¥©£Ÿ¦§¤¥¦¨¦¤¡©
iziid ,'oxd` ipA lkl' wxlFkixnFl ©§¨§¥©£Ÿ¨¦¦¨©

dpeEMd iMoNEkl- WOncEnlY ¦©©¨¨§¨©¨©§
'aixwOd odMl' xnFlcvik `d . ©©Ÿ¥©©§¦¨¥©
?miaEzMd ipW EniIwzia`Îzial ¦§©§§¥©§¦§¥¨

(mipdMd zgRWn)W mFi FzF` lWFA ¦§©©©Ÿ£¦¤¤
DzF` oiaixwOdgRWn lM - ©§¦¦¨¨¦§¨¨

xcq iR lr mdl rEaTd mFIA dgRWnE¦§¨¨©©¨©¨¤©¦¥¤
'dPEdMd zFxnWn'(my):i dxez ¦§¨©§¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß 'a xc` 'h iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית כאֿכב)וחבּוׁשי קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לבנ  הן,ונפלאֹותיו ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ‰Bz„‰.ּוטעּונֹות Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»
וכל  וגֹו'", חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה

ּבמנחֹות מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין נז)מין כ'(דף מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
צרּכֹו∑Îa¯Ó˙.עּׂשרֹון  ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ִָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).ïîMá äìeìádacp zgpn Ef. §¨©¤¤¦§©§¨¨
mWxiRW dacPd zFgpn lM ,xnFlM§©¨¦§©§¨¨¤¥§¨

aEzMd(iÎ` ,a lirl).onWA zFiEUrd ©¨¨£§¤¤
zgpn ,zagn zgpn ,zlq zgpn :odW¤¥¦§©Ÿ¤¦§©©£©¦§©
,zFNg xEPz dt`n zgpn ,zWgxn©§¤¤¦§©©£¥©©

oiwiwx xEPz dt`n zgpn(l"kyn): ¦§©©£¥©§¦¦
äáøçå[dWai dgpn].`hFgÎzgpn Ff ©£¥¨¦§¨§¥¨¦§©¥

dlrnl dxEn`d(`i ,d)zF`pwÎzgpnE ¨£¨§©§¨¦§©§¨
DlrA Dl `PiTW dhFq zgpn -d`x) ¦§©¨¤¦¥¨©§¨

(eh ,d xacnaonW odA oi`W ,zgpnA] ¤¥¨¤¤¤§¦§©
xn`p `hFg(my lirl)dilr miUi `l' : ¥¤¡©Ÿ¨¦¨¤¨

zF`pw zgpnaE ,'`id z`Hg iM ...onW¤¤¦©¨¦§¦§©§¨
xn`p(my xacna)...onW eilr wvi `l' : ¤¡©Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤

['oFr zxMfn:`i dxez ©§¤¤¨
(ai).epáéø÷é äãBz ìò íà:xnFlM ¦©¨©§¦¤§©
m`oAxTd z` aixwn `EdÎxaC lr ¦©§¦¤©¨§¨©§©

icxFi oFbM ,Fl dUrPW qp lr d`cFd¨¨©¥¤©£¨§§¥
mId,mFlWA dWAIl EriBdW ,zFIp`A ©¨¨¢¦¤¦¦©©¨¨§¨

zFxAcn iklFde,aEXIl EriBdW §§¥¦§¨¤¦¦©¦
mixEq`dÎziA iWEageE`vIW ©£¥¥¨£¦¤¨§

iWtgl,`RxzPW dlFge ,lr xW` ©¨§¦§¤¤¦§©¥£¤©
cgEinA xn`p dN`oikixv mdW ¥¤¤¡©¦§¨¤¥§¦¦

odA aEzMW ,zFcFdl(akÎ`k ,fw mildz) §¤¨¨¤
mc` ipal eizF`ltpe FCqg 'dl EcFi'©©§§¦§§¨¦§¥¨¨

'dcFz igaf EgAfielr 'dl EcFi] §¦§§¦§¥¨©©
,mc` ipal eizF`ltp ExRqie ,FCqg©§¦©§¦§§¨¦§¥¨¨
xFnfOd lke .dcFY zFpAxw 'dl EgAfie§¦§§©¨§§¨§¨©¦§
mikixSW l"Pd drAx`d lr aqEn¨©¨©§¨¨©©¤§¦¦
xn`e o`M gzRW aEzMde .[zFcFdl§§©¨¤¨©¨§¨©
KiWnnE 'minlXd gaf zxFY z`f'Ÿ©¤©©§¨¦©§¦
KM ,'EPaixwi dcFY lr m`' xnF`e§¥¦©¨©§¦¤¨

:FWExiRdN`n zg` lr m`mixaCd ¥¦©©©¥¥¤©§¨¦
mdilr zFcFdl WIWminlW xcp ¤¥§£¥¤¨©§¨¦

,ElNd,milibx minlW mpi` oM m` ©¨¦¥¥¨§¨¦§¦¦
`N`,od dcFzÎinlWmipFXdmpicA ¤¨©§¥¨¥©¦§¦¨

minlW x`Xnmgl zFpErhEitM ¦§¨§¨¦§¤¤§¦
e ,oiprA xEn`dok`N` oilk`p opi` ¨¨¨¦§¨§¥¥¨¤¡¨¦¤¨

,dlile mFildlile mini ipWl `le §¨©§¨§Ÿ¦§¥¨¦§©§¨
minlW x`WM cg`WxFtOW FnM , ¤¨¦§¨§¨¦§¤§¨

o`M(z"yn): ¨
.äãBzä çáæ ìò áéø÷äåz` §¦§¦©¤©©¨¤

dmgl ipin drAx`,o`M miWxFtnd ¨©§¨¨¦¥¤¤©§¨¦¨
:mdW,dkEaxE oiwiwxE zFNgEdWlW ¤¥©§¦¦§¨§Ÿ¨

md ElNd mipinaizkE ,dSn ipincFr ¦¦©¨¥¦¥©¨§¦
(bi weqta),'Fbe ung mgl zNg lrixd ©©Ÿ¤¤¨¥§£¥

.ung `EdW iriax oin dfoin lke ¤¦§¦¦¤¨¥§¨¦
oineEPOn `iadl Wi mipiOd zrAx`n ¨¦¥©§©©©¦¦¥§¨¦¦¤

zFgpnA WxFtn KM ,zFNg xUrsc) ¤¤©¨§¨¦§¨

(:froxEriWe ,cgi zFNgd lM lW`Ed §¦¨¤¨©©©©
zFInlWExi oi`q WngdCn] ¨¥§¦§©§¦¦¨

dCOdn hrnA dlFcB ,'zinlWExi'§©§¦§¨¦§©¥©¦¨
onfA dbEdp dzidW ,'zixAcO'd©¦§¨¦¤¨§¨§¨¦§©

,[xAcOdWW odWd`q,zFIxAcn ©¦§¨¤¥¥§¨¦§¨¦
EpiidCoFxVr mixUr'oFxVr'] §©§¤§¦¦¨¦¨

miylWE .dti`d zixiUr :FWExiR¥£¦¦¨¥¨§Ÿ¦
oke ,zg` dti` cgiA Eid dSOd zFNg©©©¨¨§©©¥¨©©§¥
.zg` dti` ungd zFNg zxUr lM̈£¤¤©¤¨¥¥¨©©
dxUr DA Wi dti` lMW xg`nE¥©©¤¨¥¨¥¨£¨¨
mixUr' zFNgd lM E`vnp ,mipFxUr¤§¦¦§§¨©©¤§¦
lM Eid ungd zFNg xW`M ,'oFxVr¦¨©£¤©¤¨¥¨¨
zwNEgn dti`) mlW oFxVr zg ©̀©¦¨¨¥¥¨§¤¤
dSOd zFNgn ylW iR ,(zFNg xUrl§¤¤©¦¨Ÿ¥©©©¨
dti`) oFxVr WilW zg` lM EidW¤¨¨©©§¦¦¨¥¨
Wi dti`de .(zFNg miylWl zwNEgn§¤¤¦§Ÿ¦©§¨¥¨¥

,zFIxAcn oi`q ylW DAmiz`q F` ¨¨Ÿ§¦¦§¨¦¨©¦
[zFInlWExi dvgnE(:er my): ¤¡¨§©§¦

.úëaøîA hElg mglminlM oigzFx ª§¤¤¤¤¨§©¦§¦¨
FMxvmiOd zCn lM xnFlM - ¨§§©¨¦©©©¦

minA `dY ,dWiNd KxFvl dWExCd©§¨§¤©¦¨§¥§©¦
FzF` dtF` oMn xg`lE .migzFx§¦§©©¦¥¤
x`FanM zagnA FpBhnE xEPzA§©§©§§©£©©§¨

'oiYiag zgpn' lv` dlrnl(ci ,e lirl). §©§¨¥¤¦§©£¦¦



evעו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן מּצבים מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנתׁשל הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה עליה.מגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּדין ּבבית והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ּדר את מחמחמחמחּזּזּזּזקקקקועל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ְַָהּׁשטר).
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתרתרתרתרּפּפּפּפאאאא וחוחוחוחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה האסהאסהאסהאסּוּוּוּוריםריםריםרים ּבּבּבּביתיתיתית וחבוחבוחבוחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיייי מדמדמדמדּבּבּבּבררררּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת והוהוהוהֹוֹוֹוֹולכילכילכילכי ההההּיּיּיּיםםםם יב)ייייֹוֹוֹוֹורדירדירדירדי ז, הּמדּבר,(רש"י ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי סּוף.יםיםיםיםנאמר ים קריעת ּבּמדּבר.מדמדמדמדּבּבּבּברררר– הליכתם הּגזרה חבחבחבחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש– – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם הראׁשֹונים חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלהׁשּנגזרה הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָארעּו

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
קרּויה  והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובׂשרּה

."ׁשלמים" ְִָ

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. וחגיגת ם נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oziIUr otF` ,oiwiwxd oke zFNgde§©©§¥¨§¦¦¤£¦¨¨
zgpn' lv` dlrnl x`FanM `Ed©§¨§©§¨¥¤¦§©
zFNg d`A `idWM 'xEPz dt`n©£¥©§¤¦¨¨©

oiwiwxE(c ,a lirl d`x)`ztqez i"tr miyxtn) §¦¦
(f"t zegpn:bi dxez

(bi).çáæ ìò Bðaø÷ áéø÷édlY ©§¦¨§¨©¤©¨¨
,gaGd oAxwA mgNd oAxw z` aEzMd©¨¤¨§©©¤¤§¨§©©¤©

mgNd oi`W ciBndUrpWFcw ©¦¤¥©¤¤©£¤¨
- sEBdÎzXEcwFpiC `dIWlqRil §©©¤§¥¦¦¨¥

E `vFiAzribpaz`vlnE mFiÎlEah §¥¦§¦©§¦¨¥
.gaGd hgXIW cr - oFictA oiNEgl§¦§¦§©¤¦¨¥©¤©
;gaGA iElY dcFYd ingl oiC :xnFlM§©¦©§¥©¨¨©¤©
mgNd oi` - gaGd hgWp `NW cFr lM̈¤Ÿ¦§©©¤©¥©¤¤
hgWPXnE ,minC zXEcw `N` WFcẅ¤¨§©¨¦¦¤¦§©

sEBd zXEcw mgNd lr dlg - gaGd©¤©¨¨©©¤¤§©©
(`xtq):ci dxez

(ci).ïaø÷ ìkî ãçàoine oin lM ¤¨¦¨¨§¨¨¦¨¦
,'oAxw' mi`xwp mgNd ipin zrAx`n¥©§©©¦¥©¤¤¦§¨¦¨§¨

aEzMd xn`W Edfe- 'oAxw lMn cg`' §¤¤¨©©¨¤¨¦¨¨§¨
lFHi ,oine oin lMn cg` mgl¤¤¤¨¦¨¦¨¦¦

EdpYie milrAdcaFrd odMl dnExY ©§¨¦§¦§¥§¨©Ÿ¥¨¥
milrAl lk`p x`Xde ,DzcFar£¨¨§©§¨¤¡¨©§¨¦

(:fr zegpn)DxUaE .`Ed mB ,dcFYd lW §¨¨¤©¨©
,DAW wFWe dfgn uEg ,milrAl©§¨¦¥¨¤¨¤¨

,mipdMl oYiPWdHnl WxFtOW FnM ¤¦©©Ÿ£¦§¤§¨§©¨
(clÎl miweqt)oiCwFWe dfg ztEpY ¦§©¨¤¨

mipdMl mzpizpEe ,minlWAipiC lk §¦¨¨©Ÿ£¦¦§¨¦§¨¦¥
iM ,dcFYA mB mibdFp minlXd©§¨¦£¦©©¨¦

,'minlW' diExw dcFYdxn`PW FnM ©¨§¨§¨¦§¤¤¡©
(`ad weqta)'einlW zcFY gaf'(m"`x): ¤©©§¨¨
eh dxez

(eh)åéîìL úãBz çáæ øNáemFiA §©¤©©§¨¨§
.lk`i FpAxwo`M WilW zFpFWl ¨§¨¥¨¥¥¨§¤

dAxd oiiEAxaEzMd xSiw `NW] ¦¦©§¥¤Ÿ¦¥©¨
'lk`i FnFiA FzcFze' :xn`e(m"`x).[ §¨©§¨§¥¨¥

Epcnl KM KFYnmW`e z`Hg zFAxl ¦¨¨©§§©©¨§¨¨
xifp li`e(eh ,e xacna)ÎdrAx` zbibge §¥¨¦©£¦©©§¨¨

xUrgqRd mr `Ad dbibg oAxw - ¨¨¨§©£¦¨©¨¦©¤©
(a ,fh mixac d`x)WxiR `l dN` lkAW ,¤§¨¥¤Ÿ¥©

o`MnE ,milk`p izni` cr aEzMd©¨©¥¨©¤¡¨¦¦¨
,dcFzM mpiCW Epcnloilk`p EidIW ¨©§¤¦¨§¨¤¦§¤¡¨¦

dlile mFil(`xtq): §¨©§¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

ולילה  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ÏÎ‡È.י"ד, Ba¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆
העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל ברכות)אבל .(ריש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה כד)ּכמֹוה לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפסל  ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? יּפסל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּׁשליׁשי 

יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ‰‡ÏÎ˙.ּבּׁשליׁשי. LÙp‰Â ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆
epnÓ∑ ּתּׂשא עֹונּה - הּזמן ּבתֹו .אפּלּו ƒ∆ְְֲֲִִַַָָ

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן מּצבים מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנתׁשל הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה עליה.מגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּדין ּבבית והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ּדר את מחמחמחמחּזּזּזּזקקקקועל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ְַָהּׁשטר).
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתרתרתרתרּפּפּפּפאאאא וחוחוחוחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה האסהאסהאסהאסּוּוּוּוריםריםריםרים ּבּבּבּביתיתיתית וחבוחבוחבוחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיייי מדמדמדמדּבּבּבּבררררּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת והוהוהוהֹוֹוֹוֹולכילכילכילכי ההההּיּיּיּיםםםם יב)ייייֹוֹוֹוֹורדירדירדירדי ז, הּמדּבר,(רש"י ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי סּוף.יםיםיםיםנאמר ים קריעת ּבּמדּבר.מדמדמדמדּבּבּבּברררר– הליכתם הּגזרה חבחבחבחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש– – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם הראׁשֹונים חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלהׁשּנגזרה הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָארעּו

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
קרּויה  והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובׂשרּה

."ׁשלמים" ְִָ

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. וחגיגת ם נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,DAW wFWe dfgn uEg ,milrAl©§¨¦¥¨¤¨¤¨

,mipdMl oYiPWdHnl WxFtOW FnM ¤¦©©Ÿ£¦§¤§¨§©¨
(clÎl miweqt)oiCwFWe dfg ztEpY ¦§©¨¤¨

mipdMl mzpizpEe ,minlWAipiC lk §¦¨¨©Ÿ£¦¦§¨¦§¨¦¥
iM ,dcFYA mB mibdFp minlXd©§¨¦£¦©©¨¦

,'minlW' diExw dcFYdxn`PW FnM ©¨§¨§¨¦§¤¤¡©
(`ad weqta)'einlW zcFY gaf'(m"`x): ¤©©§¨¨
eh dxez

(eh)åéîìL úãBz çáæ øNáemFiA §©¤©©§¨¨§
.lk`i FpAxwo`M WilW zFpFWl ¨§¨¥¨¥¥¨§¤

dAxd oiiEAxaEzMd xSiw `NW] ¦¦©§¥¤Ÿ¦¥©¨
'lk`i FnFiA FzcFze' :xn`e(m"`x).[ §¨©§¨§¥¨¥

Epcnl KM KFYnmW`e z`Hg zFAxl ¦¨¨©§§©©¨§¨¨
xifp li`e(eh ,e xacna)ÎdrAx` zbibge §¥¨¦©£¦©©§¨¨

xUrgqRd mr `Ad dbibg oAxw - ¨¨¨§©£¦¨©¨¦©¤©
(a ,fh mixac d`x)WxiR `l dN` lkAW ,¤§¨¥¤Ÿ¥©

o`MnE ,milk`p izni` cr aEzMd©¨©¥¨©¤¡¨¦¦¨
,dcFzM mpiCW Epcnloilk`p EidIW ¨©§¤¦¨§¨¤¦§¤¡¨¦

dlile mFil(`xtq): §¨©§¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

ולילה  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ÏÎ‡È.י"ד, Ba¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆
העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל ברכות)אבל .(ריש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה כד)ּכמֹוה לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפסל  ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? יּפסל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּׁשליׁשי 

יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ‰‡ÏÎ˙.ּבּׁשליׁשי. LÙp‰Â ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆
epnÓ∑ ּתּׂשא עֹונּה - הּזמן ּבתֹו .אפּלּו ƒ∆ְְֲֲִִַַָָ

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.ìëàé Bðaø÷ íBéaonfkezlik` §¨§¨¥¨¥§¦§©£¦©
DxUAKMonfzlik`,DnglixdW §¨¨¨§©£¦©©§¨¤£¥

iExw mgNd mbe ,'FpAxw' o`M xn`p¤¡©¨¨§¨§©©¤¤¨
dlrnl xEn`M 'oAxw'(ci weqt)aixwde' ¨§¨¨¨§©§¨§¦§¦

mWM Kkitl ,'oAxw lMn cg` EPOn¦¤¤¨¦¨¨§¨§¦¨§¥
giPi `l' xn`p dcFYd xUA lrW¤©§©©¨¤¡©Ÿ©¦©
onf mgNd mB KM ,'xwA cr EPOn¦¤©Ÿ¤¨©©¤¤§©

xwAd cr Fzlik`(`"eb): £¦¨©©Ÿ¤
.ø÷a ãò epnî çépé àìlkF` la` Ÿ©¦©¦¤©Ÿ¤£¨¥

.dliNd lM `EdoiC xTirn `Ed KM ¨©©§¨¨¥¦©¦
.dxFYExn` dOl oMÎm`WIW minkg ¨¦¥¨¨¨§£¨¦¤¥

wx Flk`l'zFvg cr'migaf d`x]d"t) §¨§©©£§¥§¨¦
(e"noilk`pe 'ebe xifp li`e dcFYd'©¨§¥¨¦§¤¡¨¦

[zFvg cr dlile mFilwigxdl icM ? §¨©§¨©£§¥§©§¦
,dxiard on mc`WiBxi `l `OW ¨¨¦¨£¥¨¤¨Ÿ©§¦

miWcw zlik`A lWMie mFId `FaA§©§¦¨¥©£¦©¨¨¦
zFa`A Exn`W Edfe ,onGd xg`l`"t) §©©©§©§¤¤¨§§¨

(`"n'dxFYl biiq EUre'(zekxa yixe my) ©£§¨©¨
(:fp migaf 'qez i"tr ,`"ry):fh dxez

(fh).äáãð Bà øãð íàå,xnFlM`NW §¦¤¤§¨¨§©¤Ÿ
,qp lW d`cFd lr D`iadoi` Kkitl ¡¦¨©¨¨¤¥§¦¨¥

e ,mzq minlW `N` ,dcFY FfDpi` ¨¤¨§¨¦§¨§¥¨
mini ipWl zlk`pe ,mgl dpErh§¨¤¤§¤¡¤¤¦§¥¨¦

,mdipiA cg` dlileEWxFtOW FnM §©§¨¤¨¥¥¤§¤§¨
:oiprÄ¦§¨

epnî øúBpäå úøçnîeKM .lk`i ¦¨¢¨§©¨¦¤¥¨¥¨
Flk` `le FxizFdX dn :aEzMd WExiR¥©¨©¤¦§Ÿ£¨

lk`i - oFW`xAoi` la` ,ipXA ¨¦¥¨¥©¥¦£¨¥
lk`i ipXd mFIn xzFPdW FWExiR¥¤©¨¦©¥¦¥¨¥
xzFPdW oNdl xn`p ixdW ,iWilXA©§¦¦¤£¥¤¡©§©¨¤©¨

.sxVi iWilXA:i"yx siqenednE ©§¦¦¦¨¥©
x`WM df oi` ,e"ieA 'xzFPde' xn`PX¤¤¡©§©¨§¨¥¤¦§¨
,zncFTd daiYd lr siqFOd e"ië©¦©©¥¨©¤¤
Fzlik`l sqFpAW FWExiR `dIW¤§¥¥¤§¨©£¦¨
sqFp mFiA cFr xzFPd lk`i zxgOn¦¨¢¨¥¨¥©¨§¨

`N` ,iWilXA EpiidCdxzi Ff e"ie §©§©§¦¦¤¨¨§¥¨
oFbM ,`xwOA dAxd dFnM Wie ,`id¦§¥¨¨©§¥©¦§¨§

'dpre dI`e oFrav ipa dN`e'ziy`xa) §¥¤§¥¦§§©¨©£¨
(ck ,el,,e"ie `lA 'dI`' xnFl Fl didW¤¨¨©©¨§Ÿ¨

...izn cr' :cFr Epivn okeWcwe zY §¥¨¦©¨©¥§Ÿ¤
'qnxn `ave(bi ,g l`ipc)FpFfgA l`IpC] §¨¨¦§¨¨¦¥©£

ozPi izn cr :l`FW K`lOd z` rnFW¥©¤©©§¨¥©¨©¦¨¥
milWnPd l`xUi mre WCwOd mFwn§©¦§¨§©¦§¨¥©¦§¨¦
ilbx qnxnl ,minXd `avl¦§¨©¨©¦§¦§©©§¥
`lA 'Wcw' xnFl Fl didW .[miaiF`d̈§¦¤¨¨©Ÿ¤§Ÿ
aEzMd oFWl Wxtl Wi o`M s` .e"ië©¨¥§¨¥§©¨
,lk`i FpAxw mFiA :xn`p ENi`M§¦¤¡©§¨§¨¥¨¥

lk`i EPOn xzFPd FzxgOnE(m"`x): ¦¨¢¨©¨¦¤¥¨¥
fi dxez

(gi).'Bâå ìëàé ìëàä íàåmbd §¦¥¨Ÿ¥¨¥§£©

dWrOW d`xp did aEzMd oFWNOW¤¦§©¨¨¨¦§¤¤©£¥
lqFRd `Ed ,FPnf xg`l xUAd zlik £̀¦©©¨¨§©©§©©¥
`N` ,oM xaCd oi` ,oAxTd z ¤̀©¨§¨¥©¨¨¥¤¨

aXgnAFAlAdhigWAzrA F`) ¦§©¥§¦¦§¦¨§¥
(oAxTd zFcFar x`W FziIUrFlk`l £¦¨§¨£©¨§¨§¨§

,xAcn aEzMd iWilXAdaWgOdW ©§¦¦©¨§©¥¤©©§¨¨
dUFre oAxTd z` zlqFRd `id z`Gd©Ÿ¦©¤¤¤©¨§¨§¨

.[lEqtE arFzn=] 'lEBiR' FzF`lFki ¦§¨¨¨
wxW xnFl iziidm`lrFtAlk` ¨¦¦©¤©¦§©¨©

iWilXA EpOnif` ,lqRioAxTd ¦¤©§¦¦£©¦¨¥©¨§¨
aixwOd' xnFl cEnlY - rxtnl§©§¥©©§©©©§¦

'aWgi `l FzF`,xnFlMzrWA Ÿ¥¨¥§©¦§©
daxwdiM eilr rAwpe rEci xaM`Ed ©§¨¨§¨¨©§¦§¨¨¨¦

iWilXA lqtp Fpi`e ,lqtprxtnl ¦§¨§¥¦§¨©§¦¦§©§¥©
,`Edd mFIA dlik`d ici lroke ©§¥¨£¦¨©©§¥

FWExiR- 'Fz` aixwOd' :zrWA ¥©©§¦Ÿ¦§©
Fzaxwd- 'Fl aWgi `l' -dlri `l ©§¨¨Ÿ¥¨¥Ÿ©£¤

daWgnA z`fFlk`l) FAl lr Ÿ§©£¨¨©¦§¨§
,(iWilXAdidi lEBR - aXg m`e ©§¦¦§¦¦¥¦¦§¤

(.hk migaf)(f ,hi oldl l"kyn ,m"`x):
.epnî úìëBàä LôpäåENit`m` §©¤¤¨¤¤¦¤£¦¦

Flk``VY DpFr - onGd KFzA, £¨§©§©£¨¦¨
ici lr 'lEBiR' dUrp xaMW¤§¨©£¨¦©§¥
dlik`l cFr iE`x Fpi`e ,daWgOd©©§¨¨§¥¨©£¦¨

(m"`x):hi dxez



evעח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש מקצתֹו,∑Na‰Â¯.ׁשל ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ
מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב זבחי(דברים "ודם : ְִִֶַָֻ»»…«»»ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' יּׁשפ. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑– לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבב ׂשר יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאסּורה,
העיר  .)ּבכל ְִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, ּכרת (זבחים ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשוה. ּבגזרה למדּוה חכמים ר )(ת"כ אּלא ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבֹותינּוג' ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
ו)ּב'ׁשבּועֹות' טמאת (דף על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, אחת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

וקדׁשיו  .מקּדׁש ְְִָָָָ

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi)øNaäåaEzMd oi` .'ebe rBi xW` §©¨¨£¤¦©¥©¨
,oiNEg xUaA F` lEBiR xUaA xAcn§©¥¦§©¦¦§©¦
,minlXd oAxw lr aqEn `Ed `N ¤̀¨¨©¨§©©§¨¦

xUAdWrBi xW` minlW Wcw lW ¤©¨¨¤Ÿ¤§¨¦£¤¦©
lk`i `l `nh lkAmiWcw xUA iM , §¨¨¥Ÿ¥¨¥¦§©¨¨¦

xUA la`] dlik`A mixEq` E`nhPW¤¦§§£¦©£¦¨£¨§©
,dlik`A mixYEn E`nhPW oiNEg¦¤¦§§¨¦©£¦¨
xEq` xFdh `EdWM s` lEBiR xUaE§©¦©§¤¨¨

[Flk`l(m"`x ,`"eb): §¨§
øNaäå'xUAde' zaiY .'ebe xFdh lM §©¨¨¨¨¥©§©¨¨

minkg dEWxcE ,zxYEinM dnFC¨¦§¤¤§¨¨£¨¦
xa` zFAxloAxTd xUAn`vIW §©¥¤¦§©©¨§¨¤¨¨

FzvwniWcw :oFbM] FzSignl uEg ¦§¨¦§¦¨§¨§¥
uEg miNw miWcw ,dxfrl uEg miWcẅ¨¦¨£¨¨¨¨¦©¦

,[milWExilinipRdWx`WPW wlgd) ¦¨©¦¤©§¦¦©¥¤¤¦§©
(miptA,xYEn`vIW wlgd wxe ¦§¦¨§©©¥¤¤¨¨

Ep` oi`e .dlik`A xq`pe lqtp dvEgd©¨¦§¨§¤¡¨©£¦¨§¥¨
,'`nh' lEqtl '`vFi' lEqR miOcn§©¦§¥¦§¨¥
Fzvwn z`nEHW mWMW xnFl©¤§¥¤§©¦§¨
z`ivi mB KM ,FNEM z` z`Ohn§©¥¤¨©§¦©
wlgd `N` ,FNEM z` lFqtY Fzvwn¦§¨¦§¤¤¨©¥¤
xYEn inipRde xq`p FCal `vFId©¥§©¤¡¨§©§¦¦¨

(`xtq)(i"`a):
.øNa ìëàé øBäè ìkcEnlY dn ¨¨Ÿ©¨¨©©§

xnFl,oAxTd zlik`A xYEn xFdHdW ©¤©¨¨©£¦©©¨§¨
oNdl xEn`d KFYn `lde(`ad weqta) ©£Ÿ¦¨¨§©¨

Eprci ,Fzlik`A mixEq` mi`nHdW¤©§¥¦£¦©£¦¨¨©§
`N` ?FA mixYEn mixFdHdWitl ¤©§¦¨¦¤¨§¦

xn`PWminlW zFpAxw lv`,ai mixac) ¤¤¡©¥¤¨§§§¨¦
(fkxUAde 'Fbe KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥§§©¨¨

,'lk`YoFWl KFYn ixddflFkiiziid Ÿ¥£¥¦¨¤¨¨¦¦
iM xnFl`N` minlW Elk`i `l ©¦ŸŸ§§¨¦¤¨
milrAdmilrAd iRlM oMW] calA ©§¨¦¦§¨¤¥§©¥©§¨¦

xUAde ...Ligaf mce' xnF` `Ed¥§©§¨¤§©¨¨
Y,['lk`xn`p Kklo`MxFdh lM' Ÿ¥§¨¤¡©¨¨¨

,'xUA lk`imixFdHd lMW cOll Ÿ©¨¨§©¥¤¨©§¦
milrAd wx `le ,EdElk`i(`xtq),`"n) Ÿ§§Ÿ©©§¨¦

(m"`x:k dxez
(k).åéìò BúàîeèåxUA zlik` §§¨¨¨£¦©§©

xFdh mc`dWM wx zxYEn miWcẅ¨¦¤¤©§¤¨¨¨¨
o`M xn`PX dnE ,xFdh xUAde§©¨¨¨©¤¤¡©¨

,'eilr Fz`nEhe'sEBdÎz`nEhA §§¨¨¨§§©©
(mc`d z`nEh),xAcn aEzMdlre §©¨¨¨©¨§©¥§©

.zxkA WprPW ,'ebe 'dzxkpe' xn`p KM̈¤¡©§¦§§¨¤¤¡¨§¨¥
z` lk`W xFdh la`xUAd`nHd £¨¨¤¨©¤©¨¨©¨¥
`N` ,zxM WEpr Fpi`FA Wizxdf` ¥¨¨¥¤¨¥©§¨©

xEn`M ,calA (zFwln FWprW) 'e`l'¨¤¨§©§¦§¨¨¨
dlrnl`nh lkA rBi xW` xUAde' §©§¨§©¨¨£¤¦©§¨¨¥

'lk`i `l'Fbe(hi weqt)oM Ecnle] Ÿ¥¨¥§§¨§¥
FrnWOW ,'eilr Fz`nEhe' oFWNdn¥©¨§§¨¨¨¤©§¨
xdhp `le 'eilr oiicr' d`nEHdWM§¤©§¨£©¦¨¨§Ÿ¦§©
mc`d lv` wx KiIW df xace ,dPOn¦¤¨§¨¨¤©¨©¥¤¨¨¨

,dliahA Fz`nEHn xdHdl lFkIW¤¨§¦¨¥¦§¨¦§¦¨
Fxdhl xWt` i` `nhPW xUA la £̀¨¨¨¤¦§¨¦¤§¨§©£
mc`d sEB z`nEhAW o`MnE .mlFrl§¨¦¨¤§§©¨¨¨

xAcn aEzMd(b ,ak oldl i"yx).[zxdf`e ©¨§©¥§©§¨©
Dpi` xFdHd z` lk`W `nḧ¥¤¨©¤©¨¥¨

,dxFYA zWxFtnWxRzp FWpr wx iM §¤¤©¨¦©¨§¦§¨¥
,'dzxkpe ...lk`Y xW` WtPde' o`M̈§©¤¤£¤Ÿ©§¦§§¨
xEQi`d lr dxdf` oFWl xTir mlE`¨¦©§©§¨¨©¨¦
`l ['WcFw lk`i `l `nh lM' oFbM]§¨¨¥ŸŸ©¤Ÿ

xn`peilr Wpr Ki`d oM m` .FA ¤¡©¦¥¨¥¨©¨¨
Epcnl ixde ,aEzMd(:ep oixcdpq)oi`W ©¨©£¥¨©§¤¥

?oixidfn oM m` `N` oiWpFr`N` §¦¤¨¦¥©§¦¦¤¨
dEcnl minkgFf dxdf`lÎdxfbA £¨¦§¨¨§©§¨¨¦§¥¨

deW,WCwOd l` qpkPW `nHd oiCn] ¨¨¦¦©¨¥¤¦§©¤©¦§¨
ode Fzxdf` od dxFYd dWxiR mXW¤¨¥§¨©¨¥©§¨¨§¥

FWpr(b ,hi mye ,b ,d xacna d`x)[(:ci zekn). ¨§
ilkF`A zFxEn` zFzixM WlẄŸ¨¥£§§¥

,sEBdÎz`nEhA miWcwoNdl zg` ¨¨¦§§©©©©§©¨
(b ,ak)wEqRaE df wEqtA) o`M miYWE§©¦¨§¨¤©¨

(eixg`NWA EpizFAx mEWxcEzkQn ¤§©£¨§¨©¥§©¤¤
zFrEaW(.f sc):zFkxvp oNEMWzg` §¤¨¦§¨©©

llkloNdl dxEn`d Ff -(my) ¦§¨¨£¨§©¨
xW` Wi` lM' :llM oFWlA dxn`PW¤¤¤§¨¦§§¨¨¦£¤
xW` miWcTd l` mkrxf lMn axwi¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤
eilr Fz`nhe 'dl l`xUi ipa EWiCwi©§¦§¥¦§¨¥©§ª§¨¨¨
`NW KFYnE ,'ebe '`idd WtPd dzxkpe§¦§§¨©¤¤©¦¦¤Ÿ

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות (פסחים טמאת מטּמא ׁשאינ ֹו החלב, על ולּמד  Ï‡.ּבא ÏÎ‡Â ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»……
e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד פרק יתחּיב (חולין אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אּסּור  על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על .אף ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

myl zxecdn - eheytk i"yx

Ep` miWcTd bEq z` aEzMd hxiR¥©©¨¤©¢¨¦¨
aiIgl dfA mieW miWcTd lMW micnl§¥¦¤¨©¢¨¦¨¦¨¤§©¥

.d`nEhA mzlik` lr zxMzg`e ¨¥©£¦¨¨§§¨§©©
hxtl:hxR oFWlA o`M dxEn`d Ff - ¦§¨¨£¨¨¦§§¨

gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©
hxRW KFYnE ,'ebe 'dzxkpe ...minlXd©§¨¦§¦§§¨¦¤¨©
wxW Epcnl 'minlXd gAfn' xn`e§¨©¦§©©§¨¦¨©§¤©
la`] df WpFr xn`p gAfn iWcwA§¨§¥¦§¥©¤¡©¤¤£¨
`l 'ziAd wcA' ikxvl WCwEdW xaC̈¨¤§©§¨§¥¤¤©©¦Ÿ
d`nEhA Fzlik` lr WpFr FA xn`p¤¡©¤©£¦¨§§¨

(`"eb),[zg`eo`M dxEn`d Ff -weqta) §©©¨£¨¨
(`klk`e ...`nh lkA rBz iM Wtpe'§¤¤¦¦©§¨¨¥§¨©

KxvEd `NW ,'minlXd gaf xUAn¦§©¤©©§¨¦¤Ÿ§©
icM `N` FzFpWle xFfgl aEzMd©¨©£§¦§¤¨§¥

cxFie dlFr oAxw lr cOll,d lirl) §©¥©¨§©¤§¥
(bÎaxW` Wtp F`' :aEzMd xn` FAW ,¤¨©©¨¤¤£¤

`nh `Ede ...`nh xaC lkA rBY¦©§¨¨¨¨¥§¨¥
Edn mW WxRzp `l K` ,'mW`e§¨¥©Ÿ¦§¨¥¨©
`iai FllbA xW` ,eilr xarW xEQi`d̈¦¤¨©¨¨£¤¦§¨¨¦
Dnvr d`nEHd ixdW ,FpAxw z ¤̀¨§¨¤£¥©§¨©§¨

o`Mn Epcnl `N` ,xEQi` Dpi ¥̀¨¦¤¨¨©§¦¨
(xYEind aEzMdn)xn`p `NWoAxw ¥©¨©§¨¤Ÿ¤¡©¨§¨

dflr `N`zbbWWCwn z`nEh ¤¤¨©¦§©§©¦§¨
,eiWcweqpkp `nhPW xg`NW EpiidC §¨¨¨§©§¤§©©¤¦§¨¦§©

KM lre ,miWcTd on lk` F` WCwOl©¦§¨¨©¦©¢¨¦§©¨
oAxw') mW dxEn`d z`Hgd z` `ian¥¦¤©©¨¨£¨¨¨§¨

eilr xRkl ('cxFie dlFr(c"c):`k dxez ¤§¥§©¥¨¨
(ck)äëàìî ìëì äNòéxYEn] ¥¨¤§¨§¨¨¨

ziUrPW dndA .[FWEOWA zFpdil¥¨§¦§¥¨¤©£¥
F` ,dil`n dzOW oFbM ,'dliap'§¥¨§¤¥¨¥¥¤¨
Exn`p ,iE`xM dzid `l DzhigXW¤§¦¨¨Ÿ¨§¨¨¨¤¤§
,dlik`A dxEq` .` :mipiC dylW DÄ§Ÿ¨¦¦£¨©£¦¨

xn`PW(`k ,ci mixac)lk Elk`z `l' ¤¤¡©ŸŸ§¨
xn`PW d`pdA zxYEn .a .'dlap(my) §¥¨¤¤©£¨¨¤¤¡©

rbFPd z` z`Ohn .b .'ixkpl xkn F`'¨Ÿ§¨§¦§©¥¤©¥©
xn`PW DA(ck ,`i oldl)rbPd lM' ¨¤¤¡©¨©Ÿ¥©

o`M deeWdW KFYnE .'`nhi mzlapA§¦§¨¨¦§¨¦¤¦§¨¨
xUAd x`Wl dliaPd alg z` aEzMd©¨¤¥¤©§¥¨¦§¨©¨¨
xEQi`e d`pdd xYid oiprl wx DAW¤¨©§¦§©¤¥©£¨¨§¦
lk`e ,dk`ln lkl dUri'] dlik`d̈£¦¨¥¨¤§¨§¨¨§¨Ÿ

df ixd ,['Edlk`z `lcOile `Alr ŸŸ§ª£¥¤¨§¦¥©
zFlap z`nEh `Ohn Fpi`W algd©¥¤¤¥§©¥§©§¥

(`"ry ,m"`x):
eäìëàú àì ìëàåxEQi` mEXn] §¨ŸŸŸ§ª¦¦

algdW iR lr s`e .[dtixh F` dliap§¥¨§¥¨§©©¦¤©¥¤
,okl mcFw FxEQi`A cnFr did xaM§¨¨¨¥§¦¤¨¥
`Ed algd xEQi` ixdW ,dndAd iIgA§©¥©§¥¨¤£¥¦©¥¤
DaSnA iElY Fpi`e Fnvrl rEaẅ©§©§§¥¨§©¨¨
z`f lM mr ,dndAd lW illMd©§¨¦¤©§¥¨¦¨Ÿ
dlap xEQi` `ai ,dxFz dxn`̈§¨¨¨Ÿ¦§¥¨

dtxhEiwlg x`W z` mB llFMd - §¥¨©¥©¤§¨¤§¥
- xUAdm`W ,alg xEQi` lr lEgie ©¨¨§¨©¦¥¤¤¦

Flk`(dliaPd alg z`)s` aiIgzi £¨¤¥¤©§¥¨¦§©¥©
,dlap lW e`l lrlW 'e`N'd caNn ©¨¤§¥¨¦§©©¨¤

,algd xEQi`xEQi` oi`' xn`z `le ¦©¥¤§ŸŸ©¥¦
'xEQi` lr lgzFkldA bdFPd llM=] ¨©¦§¨©¥§¦§

xEQi` eilr lgW xaCW ,xYide xEQi ¦̀§¤¥¤¨¨¤¨¨¨¦
oi` ,miIw xEQi` FzF`W onf lM ,cg ¤̀¨¨§©¤¦©¨¥

[eilr lEgl lFki xg` xEQi`(.r migaf) ¦©¥¨¨¨¨
(l"kyn):dk dxez



עט ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש מקצתֹו,∑Na‰Â¯.ׁשל ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ
מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב זבחי(דברים "ודם : ְִִֶַָֻ»»…«»»ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' יּׁשפ. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑– לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבב ׂשר יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאסּורה,
העיר  .)ּבכל ְִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, ּכרת (זבחים ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשוה. ּבגזרה למדּוה חכמים ר )(ת"כ אּלא ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבֹותינּוג' ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
ו)ּב'ׁשבּועֹות' טמאת (דף על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, אחת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

וקדׁשיו  .מקּדׁש ְְִָָָָ

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi)øNaäåaEzMd oi` .'ebe rBi xW` §©¨¨£¤¦©¥©¨
,oiNEg xUaA F` lEBiR xUaA xAcn§©¥¦§©¦¦§©¦
,minlXd oAxw lr aqEn `Ed `N ¤̀¨¨©¨§©©§¨¦

xUAdWrBi xW` minlW Wcw lW ¤©¨¨¤Ÿ¤§¨¦£¤¦©
lk`i `l `nh lkAmiWcw xUA iM , §¨¨¥Ÿ¥¨¥¦§©¨¨¦

xUA la`] dlik`A mixEq` E`nhPW¤¦§§£¦©£¦¨£¨§©
,dlik`A mixYEn E`nhPW oiNEg¦¤¦§§¨¦©£¦¨
xEq` xFdh `EdWM s` lEBiR xUaE§©¦©§¤¨¨

[Flk`l(m"`x ,`"eb): §¨§
øNaäå'xUAde' zaiY .'ebe xFdh lM §©¨¨¨¨¥©§©¨¨

minkg dEWxcE ,zxYEinM dnFC¨¦§¤¤§¨¨£¨¦
xa` zFAxloAxTd xUAn`vIW §©¥¤¦§©©¨§¨¤¨¨

FzvwniWcw :oFbM] FzSignl uEg ¦§¨¦§¦¨§¨§¥
uEg miNw miWcw ,dxfrl uEg miWcẅ¨¦¨£¨¨¨¨¦©¦

,[milWExilinipRdWx`WPW wlgd) ¦¨©¦¤©§¦¦©¥¤¤¦§©
(miptA,xYEn`vIW wlgd wxe ¦§¦¨§©©¥¤¤¨¨

Ep` oi`e .dlik`A xq`pe lqtp dvEgd©¨¦§¨§¤¡¨©£¦¨§¥¨
,'`nh' lEqtl '`vFi' lEqR miOcn§©¦§¥¦§¨¥
Fzvwn z`nEHW mWMW xnFl©¤§¥¤§©¦§¨
z`ivi mB KM ,FNEM z` z`Ohn§©¥¤¨©§¦©
wlgd `N` ,FNEM z` lFqtY Fzvwn¦§¨¦§¤¤¨©¥¤
xYEn inipRde xq`p FCal `vFId©¥§©¤¡¨§©§¦¦¨

(`xtq)(i"`a):
.øNa ìëàé øBäè ìkcEnlY dn ¨¨Ÿ©¨¨©©§

xnFl,oAxTd zlik`A xYEn xFdHdW ©¤©¨¨©£¦©©¨§¨
oNdl xEn`d KFYn `lde(`ad weqta) ©£Ÿ¦¨¨§©¨

Eprci ,Fzlik`A mixEq` mi`nHdW¤©§¥¦£¦©£¦¨¨©§
`N` ?FA mixYEn mixFdHdWitl ¤©§¦¨¦¤¨§¦

xn`PWminlW zFpAxw lv`,ai mixac) ¤¤¡©¥¤¨§§§¨¦
(fkxUAde 'Fbe KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥§§©¨¨

,'lk`YoFWl KFYn ixddflFkiiziid Ÿ¥£¥¦¨¤¨¨¦¦
iM xnFl`N` minlW Elk`i `l ©¦ŸŸ§§¨¦¤¨
milrAdmilrAd iRlM oMW] calA ©§¨¦¦§¨¤¥§©¥©§¨¦

xUAde ...Ligaf mce' xnF` `Ed¥§©§¨¤§©¨¨
Y,['lk`xn`p Kklo`MxFdh lM' Ÿ¥§¨¤¡©¨¨¨

,'xUA lk`imixFdHd lMW cOll Ÿ©¨¨§©¥¤¨©§¦
milrAd wx `le ,EdElk`i(`xtq),`"n) Ÿ§§Ÿ©©§¨¦

(m"`x:k dxez
(k).åéìò BúàîeèåxUA zlik` §§¨¨¨£¦©§©

xFdh mc`dWM wx zxYEn miWcẅ¨¦¤¤©§¤¨¨¨¨
o`M xn`PX dnE ,xFdh xUAde§©¨¨¨©¤¤¡©¨

,'eilr Fz`nEhe'sEBdÎz`nEhA §§¨¨¨§§©©
(mc`d z`nEh),xAcn aEzMdlre §©¨¨¨©¨§©¥§©

.zxkA WprPW ,'ebe 'dzxkpe' xn`p KM̈¤¡©§¦§§¨¤¤¡¨§¨¥
z` lk`W xFdh la`xUAd`nHd £¨¨¤¨©¤©¨¨©¨¥
`N` ,zxM WEpr Fpi`FA Wizxdf` ¥¨¨¥¤¨¥©§¨©

xEn`M ,calA (zFwln FWprW) 'e`l'¨¤¨§©§¦§¨¨¨
dlrnl`nh lkA rBi xW` xUAde' §©§¨§©¨¨£¤¦©§¨¨¥

'lk`i `l'Fbe(hi weqt)oM Ecnle] Ÿ¥¨¥§§¨§¥
FrnWOW ,'eilr Fz`nEhe' oFWNdn¥©¨§§¨¨¨¤©§¨
xdhp `le 'eilr oiicr' d`nEHdWM§¤©§¨£©¦¨¨§Ÿ¦§©
mc`d lv` wx KiIW df xace ,dPOn¦¤¨§¨¨¤©¨©¥¤¨¨¨

,dliahA Fz`nEHn xdHdl lFkIW¤¨§¦¨¥¦§¨¦§¦¨
Fxdhl xWt` i` `nhPW xUA la £̀¨¨¨¤¦§¨¦¤§¨§©£
mc`d sEB z`nEhAW o`MnE .mlFrl§¨¦¨¤§§©¨¨¨

xAcn aEzMd(b ,ak oldl i"yx).[zxdf`e ©¨§©¥§©§¨©
Dpi` xFdHd z` lk`W `nḧ¥¤¨©¤©¨¥¨

,dxFYA zWxFtnWxRzp FWpr wx iM §¤¤©¨¦©¨§¦§¨¥
,'dzxkpe ...lk`Y xW` WtPde' o`M̈§©¤¤£¤Ÿ©§¦§§¨
xEQi`d lr dxdf` oFWl xTir mlE`¨¦©§©§¨¨©¨¦
`l ['WcFw lk`i `l `nh lM' oFbM]§¨¨¥ŸŸ©¤Ÿ

xn`peilr Wpr Ki`d oM m` .FA ¤¡©¦¥¨¥¨©¨¨
Epcnl ixde ,aEzMd(:ep oixcdpq)oi`W ©¨©£¥¨©§¤¥

?oixidfn oM m` `N` oiWpFr`N` §¦¤¨¦¥©§¦¦¤¨
dEcnl minkgFf dxdf`lÎdxfbA £¨¦§¨¨§©§¨¨¦§¥¨

deW,WCwOd l` qpkPW `nHd oiCn] ¨¨¦¦©¨¥¤¦§©¤©¦§¨
ode Fzxdf` od dxFYd dWxiR mXW¤¨¥§¨©¨¥©§¨¨§¥

FWpr(b ,hi mye ,b ,d xacna d`x)[(:ci zekn). ¨§
ilkF`A zFxEn` zFzixM WlẄŸ¨¥£§§¥

,sEBdÎz`nEhA miWcwoNdl zg` ¨¨¦§§©©©©§©¨
(b ,ak)wEqRaE df wEqtA) o`M miYWE§©¦¨§¨¤©¨

(eixg`NWA EpizFAx mEWxcEzkQn ¤§©£¨§¨©¥§©¤¤
zFrEaW(.f sc):zFkxvp oNEMWzg` §¤¨¦§¨©©

llkloNdl dxEn`d Ff -(my) ¦§¨¨£¨§©¨
xW` Wi` lM' :llM oFWlA dxn`PW¤¤¤§¨¦§§¨¨¦£¤
xW` miWcTd l` mkrxf lMn axwi¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤
eilr Fz`nhe 'dl l`xUi ipa EWiCwi©§¦§¥¦§¨¥©§ª§¨¨¨
`NW KFYnE ,'ebe '`idd WtPd dzxkpe§¦§§¨©¤¤©¦¦¤Ÿ

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות (פסחים טמאת מטּמא ׁשאינ ֹו החלב, על ולּמד  Ï‡.ּבא ÏÎ‡Â ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»……
e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד פרק יתחּיב (חולין אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אּסּור  על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על .אף ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

myl zxecdn - eheytk i"yx

Ep` miWcTd bEq z` aEzMd hxiR¥©©¨¤©¢¨¦¨
aiIgl dfA mieW miWcTd lMW micnl§¥¦¤¨©¢¨¦¨¦¨¤§©¥

.d`nEhA mzlik` lr zxMzg`e ¨¥©£¦¨¨§§¨§©©
hxtl:hxR oFWlA o`M dxEn`d Ff - ¦§¨¨£¨¨¦§§¨

gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©
hxRW KFYnE ,'ebe 'dzxkpe ...minlXd©§¨¦§¦§§¨¦¤¨©
wxW Epcnl 'minlXd gAfn' xn`e§¨©¦§©©§¨¦¨©§¤©
la`] df WpFr xn`p gAfn iWcwA§¨§¥¦§¥©¤¡©¤¤£¨
`l 'ziAd wcA' ikxvl WCwEdW xaC̈¨¤§©§¨§¥¤¤©©¦Ÿ
d`nEhA Fzlik` lr WpFr FA xn`p¤¡©¤©£¦¨§§¨

(`"eb),[zg`eo`M dxEn`d Ff -weqta) §©©¨£¨¨
(`klk`e ...`nh lkA rBz iM Wtpe'§¤¤¦¦©§¨¨¥§¨©

KxvEd `NW ,'minlXd gaf xUAn¦§©¤©©§¨¦¤Ÿ§©
icM `N` FzFpWle xFfgl aEzMd©¨©£§¦§¤¨§¥

cxFie dlFr oAxw lr cOll,d lirl) §©¥©¨§©¤§¥
(bÎaxW` Wtp F`' :aEzMd xn` FAW ,¤¨©©¨¤¤£¤

`nh `Ede ...`nh xaC lkA rBY¦©§¨¨¨¨¥§¨¥
Edn mW WxRzp `l K` ,'mW`e§¨¥©Ÿ¦§¨¥¨©
`iai FllbA xW` ,eilr xarW xEQi`d̈¦¤¨©¨¨£¤¦§¨¨¦
Dnvr d`nEHd ixdW ,FpAxw z ¤̀¨§¨¤£¥©§¨©§¨

o`Mn Epcnl `N` ,xEQi` Dpi ¥̀¨¦¤¨¨©§¦¨
(xYEind aEzMdn)xn`p `NWoAxw ¥©¨©§¨¤Ÿ¤¡©¨§¨

dflr `N`zbbWWCwn z`nEh ¤¤¨©¦§©§©¦§¨
,eiWcweqpkp `nhPW xg`NW EpiidC §¨¨¨§©§¤§©©¤¦§¨¦§©

KM lre ,miWcTd on lk` F` WCwOl©¦§¨¨©¦©¢¨¦§©¨
oAxw') mW dxEn`d z`Hgd z` `ian¥¦¤©©¨¨£¨¨¨§¨

eilr xRkl ('cxFie dlFr(c"c):`k dxez ¤§¥§©¥¨¨
(ck)äëàìî ìëì äNòéxYEn] ¥¨¤§¨§¨¨¨

ziUrPW dndA .[FWEOWA zFpdil¥¨§¦§¥¨¤©£¥
F` ,dil`n dzOW oFbM ,'dliap'§¥¨§¤¥¨¥¥¤¨
Exn`p ,iE`xM dzid `l DzhigXW¤§¦¨¨Ÿ¨§¨¨¨¤¤§
,dlik`A dxEq` .` :mipiC dylW DÄ§Ÿ¨¦¦£¨©£¦¨

xn`PW(`k ,ci mixac)lk Elk`z `l' ¤¤¡©ŸŸ§¨
xn`PW d`pdA zxYEn .a .'dlap(my) §¥¨¤¤©£¨¨¤¤¡©

rbFPd z` z`Ohn .b .'ixkpl xkn F`'¨Ÿ§¨§¦§©¥¤©¥©
xn`PW DA(ck ,`i oldl)rbPd lM' ¨¤¤¡©¨©Ÿ¥©

o`M deeWdW KFYnE .'`nhi mzlapA§¦§¨¨¦§¨¦¤¦§¨¨
xUAd x`Wl dliaPd alg z` aEzMd©¨¤¥¤©§¥¨¦§¨©¨¨
xEQi`e d`pdd xYid oiprl wx DAW¤¨©§¦§©¤¥©£¨¨§¦
lk`e ,dk`ln lkl dUri'] dlik`d̈£¦¨¥¨¤§¨§¨¨§¨Ÿ

df ixd ,['Edlk`z `lcOile `Alr ŸŸ§ª£¥¤¨§¦¥©
zFlap z`nEh `Ohn Fpi`W algd©¥¤¤¥§©¥§©§¥

(`"ry ,m"`x):
eäìëàú àì ìëàåxEQi` mEXn] §¨ŸŸŸ§ª¦¦

algdW iR lr s`e .[dtixh F` dliap§¥¨§¥¨§©©¦¤©¥¤
,okl mcFw FxEQi`A cnFr did xaM§¨¨¨¥§¦¤¨¥
`Ed algd xEQi` ixdW ,dndAd iIgA§©¥©§¥¨¤£¥¦©¥¤
DaSnA iElY Fpi`e Fnvrl rEaẅ©§©§§¥¨§©¨¨
z`f lM mr ,dndAd lW illMd©§¨¦¤©§¥¨¦¨Ÿ
dlap xEQi` `ai ,dxFz dxn`̈§¨¨¨Ÿ¦§¥¨

dtxhEiwlg x`W z` mB llFMd - §¥¨©¥©¤§¨¤§¥
- xUAdm`W ,alg xEQi` lr lEgie ©¨¨§¨©¦¥¤¤¦

Flk`(dliaPd alg z`)s` aiIgzi £¨¤¥¤©§¥¨¦§©¥©
,dlap lW e`l lrlW 'e`N'd caNn ©¨¤§¥¨¦§©©¨¤

,algd xEQi`xEQi` oi`' xn`z `le ¦©¥¤§ŸŸ©¥¦
'xEQi` lr lgzFkldA bdFPd llM=] ¨©¦§¨©¥§¦§

xEQi` eilr lgW xaCW ,xYide xEQi ¦̀§¤¥¤¨¨¤¨¨¨¦
oi` ,miIw xEQi` FzF`W onf lM ,cg ¤̀¨¨§©¤¦©¨¥

[eilr lEgl lFki xg` xEQi`(.r migaf) ¦©¥¨¨¨¨
(l"kyn):dk dxez



evפ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ
א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשב ֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, לז)חֹובת לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה (מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

‰'.ּומניפן  ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן הּמטּבחים ∑ep‡È·È.ּומה מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ
ּבמקֹום  האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹנֹותן

י)אחר נֹות (לקמן הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק נֹו: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר וזהּו למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, כ)לּכהן ט החלבים (שם וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).äîäaìå óBòìmibC mcl hxR ¨§©§¥¨§¨§©¨¦
emcmiabg.mC xEQi` llkA mpi`W §©£¨¦¤¥¨¦§©¦¨

llkA dIg' oMW ,xEq` dIg mC la £̀¨©©¨¨¤¥©¨¦§©
'dndA(:k zezixk)(m"`x): §¥¨

.íëéúBáLBî ìëaW itldevOd §Ÿ§¥¤§¦¤©¦§¨
(mC zlik` xEQi`) z`GdÎzaFg `id ©Ÿ¦£¦©¨¦©

rwxwÎzaFg Dpi`e ,sEBdzFnExzM ©§¥¨©©§©¦§
`id Kkl ,dnFCke zFxUrnEzbdFp ©©§§©¤§¨¦¤¤

,zFaWFn lkA.l`xUi ux`A wx `le §¨¨§Ÿ©§¤¤¦§¨¥
EpipW KMW(:el oiyeciw)`idW devn lM' ¤¨¨¦¨¦§¨¤¦

zbdFp Dpi` (rwxTA) ux`A diElY§¨¨¨¤©©§©¥¨¤¤
,(calA l`xUi ux`A) ux`A `N ¤̀¨¨¨¤§¤¤¦§¨¥¦§¨

ux`A diElY Dpi`We`idW :xnFlM) §¤¥¨§¨¨¨¤§©¤¦
oiA ux`A oiA zbdFp (sEBd zaFg©©¤¤¥¨¨¤¥

ux`l dvEgAoiWECw zkQnaE .' §¨¨¨¤§©¤¤¦¦
'` wxtA(:fl sc)Wxtn`xnBAdOl §¤¤§¨¥©§¨¨¨¨

KxvEdaEzMdxnFlalg ixEQi`A §©©¨©§¦¥¥¤
'mkizFaWFn lkA' mibdFp mdW mcë¨¤¥£¦§¨§¥¤

lirl d`x](fi ,b)mkizxcl mlFr zTg' §¥§¥ª©¨§ŸŸ¥¤
`l mC lke alg lM mkizaWFn lkA§Ÿ§Ÿ¥¤¨¥¤§¨¨Ÿ

,xnFl iziid lFkIW itl ['Elk`zŸ¥§¦¤¨¨¦¦©
ElNd zFevn iYW Exn`pe li`Fd¦§¤¤§§¥¦§©¨
mibdFp mpi` `OW ,zFpAxTd ipiiprA§¦§§¥©¨§¨¤¨¥¨£¦
zFpAxTd mC xW`M ziAd onfA `N ¤̀¨¦§©©©¦©£¤©©¨§¨
,eilr xhwp algde ,gAfOd lr wxfp¦§¨©©¦§¥©§©¥¤¦§¨¨¨
s` - 'mkizFaWFn lkA' xn`p Kkl§¨¤¡©§¨§¥¤©

ziAd onfA `NW(oexkfd):fk dxez ¤Ÿ¦§©©©¦
(l).'Bâå äðéàéáz åéãé..Fz` sipdl ¨¨§¦¤¨§§¨¦Ÿ

EWxC miaEzMd zFpFWl KFYn .dtEpY§¨¦§©§¦¨§
iciA zniIwzn dtEpYdW minkg£¨¦¤©§¨¦§©¤¤¦¥

,cgiA odMde milrAdeci `dYW ©§¨¦§©Ÿ¥§©©§¤§¥©
dlrnln milrAdodMd ci lrn -, ©§¨¦¦§©§¨¥©©©Ÿ¥

odM cie ,DA oipEzp zFfgde algde§©¥¤§¤¨§¦¨§©Ÿ¥
dHnNnmilrAd ci zgY -otipnE ¦§©¨©©©©§¨¦§¦¨

(:`q zegpn)zaWgp dtEpYdW itl]§¦¤©§¨¤§¤¤
,odMd iciA zFUrdl dkixSd ,'dcFar'£¨©§¦¨§¥¨¦¥©Ÿ¥
sipOd xTir `Ed dHnl FcIW inE¦¤¨§©¨¦©©¥¦

(`"eb)[:
.'ä éMà úà?miX`d od dnEitM ¥¦¥¨¥¨¦¦§¦

:KlFde aEzMd WxtOWalgd z` ¤§¨¥©¨§¥¤©¥¤

EP`iai dfgd lr.:i"yx siqene ©¤¨¤§¦¤
migAhOdÎziAn F`iaOWMmFwOn) §¤§¦¦¥©¦§¨©¦¦§

icM (xUAd gEYipe xFrd hWtd¤§¥¨§¦©©¨¨§¥
mFwn ,gAfn lW Fgxfnl FkilFdl§¦§¦§¨¤¦§¥©§

,dtEpYdozFpd z`,dfgd lr alg ©§¨¥¤©¥¤©¤¨¤
algd z`' :o`M xEn`Mlrdfgd ¨¨¨¤©¥¤©¤¨¤

,'EP`iaiedPYWp oMn xg`l mlE` §¦¤§¨§©©¦¥¦§©¨
iM ,mxcqcil FpzFPWkoAxTd lrA ¦§¨¦§¤§§©©©©¨§¨

,sipOdz` Fcil xiarn `Ed ixd ©¥¦£¥©£¦§¨¤
,dNigY oFilrddlrnl dfgd `vnp ¨¤§§¦¨¦§¨¤¨¤§©§¨

mFwnA xEn`d Edfe ,dHnl algde§©¥¤§©¨§¤¨¨§¨
xg`(eh ,i onwl)dfge dnExYd wFW' ©¥©§¨©£¥

E`iai mialgd iX` lr dtEpYd©§¨©¦¥©£¨¦¨¦
.'Fbe 'sipdlxAcn aEzMd mW iM §¨¦§¦¨©¨§©¥

dtEpYd dfg' gPEn Kkl ,dtEpY zrWA¦§©§¨§¨¨£¥©§¨
lr'mialgd iX`,dtEpYd xg`lE . ©¦¥©£¨¦§©©©§¨

`EdWM,xihwOd odMl FpzFpixd §¤§©Ÿ¥©©§¦£¥
dgPdd xcq dPYWn aEW`vnpe ¦§©¤¥¤©©¨¨§¦§¨

dHnl dfgditM ,dlrnl algde ¤¨¤§©¨§©¥¤§©§¨§¦
zrWA dpFW`xA migPEn EidW¤¨¨¦¨¦¨¦§©

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ לּה; זקּוקין ּכהנים ׁשּׁשלׁשה למדנּו, סב)הּמזּבחה". ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆
ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹואת

וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על .אתֿהחלב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּכ ּבעֹוד (ת"כ)ואחר נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mz`adxn`PW Edfe(k ,h my)EniUIe £¨¨¨§¤¤¤¡©©¨¦
xhwIe zFfgd 'lr' mialgd z ¤̀©£¨¦©¤¨©©§¥

.dgAfOd mialgdmixaCd llMnE ©£¨¦©¦§¥¨¦§©©§¨¦
Dl oiwEwf mipdk dWlXW Epcnl: ¨©§¤§Ÿ¨Ÿ£¦§¦¨
mFwn l` m`iand `Ed - oFW`x odMŸ¥¦©§¦¨¤§
xiarOd `Ed - ipW odM ,dtEpYd©§¨Ÿ¥¥¦©©£¦
icil oFW`xd odMd icin mzF`¨¦¥©Ÿ¥¨¦¦¥
dtEpYd xg`lE ,FOr sipnE milrAd©§¨¦¥¦¦§©©©§¨
icin mixEni`d z` xiarn `Ed©£¦¤¨¥¦¦¥

l` milrAdxihwOd iWilXd odMd ©§¨¦¤©Ÿ¥©§¦¦©©§¦
.gAfOd lr mzF`zFgpnA WxFtn KM ¨©©¦§¥©¨§¨¦§¨

(.aq sc)(lld sqei):
epàéáé äæçä ìò áìçä úàdfgd z` ¤©¥¤©¤¨¤§¦¤¥¤¨¤

`le ,Etipd algd z` mB .Fz` sipdl§¨¦Ÿ©¤©¥¤¥¦§Ÿ
xEn`M] dfgd z` wx(eh ,i oldl)oM m` .[ ©¤¤¨¤¨¨¦¥

?'sipdl dfgd z`' o`M xn`p dOl̈¨¤¡©¨¤¤¨¤§¨¦
:aEzMd xnF` KM `N`dfgd z`e ¤¨¨¥©¨§¤¤¨¤

`Ed FzF` sipdl ?`ian dOl̈¨¥¦§¨¦
miX`dn `Ed `dIW `le ,F`ian§¦§Ÿ¤§¥¥¨¦¦
dpn `NW mbde .mdOr Fxihwdl§©§¦¦¨¤©£©¤Ÿ¨¨
mixaCd oiA dfgd z` llM aEzMd©¨§¨¤¤¨¤¥©§¨¦
:`Ad wEqRA xEn`M] mixhwEOd©§¨¦¨¨©¨©¨
dgAfOd algd z` odMd xihwde'§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨
mFwn lMn ,['eipalE oxd`l dfgd dide§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨
dtEpzl `A `EdW WiBcdl KxvEd§©§©§¦¤¨¦§¨

,dxhwdl `leiX` z`' xn`PW itl §Ÿ§©§¨¨§¦¤¤¡©¥¦¥
dfgd lr algd z` 'd',KM KFYnE ¤©¥¤©¤¨¤¦¨

lFkiaEzMd zpeEMW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤©¨©©¨
dfgd s` `dIWEPOn hrn axwp ¤§¥©¤¨¤¦§¨§©¦¤

miX`l[eipalE oxd`l FAExe]Kkl - ¨¦¦§§©£Ÿ§¨¨§¨
'Fbe 'sipdl dfgd z`' xn`p,cOll ¤¡©¥¤¨¤§¨¦§§©¥

`N` gAfOl dfgd z` `ian Fpi`W¤¥¥¦¤¤¨¤©¦§¥©¤¨
FNEM lk`p oMn xg`lE ,calA sipdl§¨¦¦§¨§©©¦¥¤¡¨

mipdMl(`"eb):`l dxez ©Ÿ£¦
(`l).áìçä úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤

aEzMd xiMfd dNigYAzxhwd z` ©§¦¨¦§¦©¨¤©§¨©
algd.'oxd`l dfgd dide' KMÎxg`e ©¥¤§©©¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
KMnElk`p xUAd oi`W Epcnl ¦¨¨©§¤¥©¨¨¤¡¨

gAfOd on dHnl mixEni`dW cFrA§¤¨¥¦§©¨¦©¦§¥©
zlik`W itl ,ExhwEd `l oiicre©£©¦Ÿ§§§¦¤£¦©
micarM `id ixd zFpAxTdn mipdMd©Ÿ£¦¥©¨§¨£¥¦©£¨¦
,mdipFc` zCErQn qxR milhFPd©§¦§¨¦§©£¥¤
mcFw mzlik` EnicwIW oiCA Fpi`e§¥©¦¤©§¦£¦¨¨¤

'gAfOd zlik`'(miyxtn)xcq iR lr iM] £¦©©¦§¥©¦©¦¥¤
mcFTd wEqRA miIQW xg`n ,oFWNd©¨¥©©¤¦¥©¨©¥
KiWndl Fl did ,dfgd ztEpY oiprA§¦§©§©¤¨¤¨¨§©§¦
dOle ,'eipalE oxd`l dide' xnFle o`M̈§©§¨¨§©£Ÿ§¨¨§¨¨
`N` ,algd zxhwdA mdipiA wiqtd¦§¦¥¥¤§©§¨©©¥¤¤¨
z` zaMrn algd zxhwdW o`Mn¦¨¤©§¨©©¥¤§©¤¤¤

dfgd zlik`(m"ialn)[(`xtq):al dxez £¦©¤¨¤

(al).÷BLdwElg dndAd lbx¤¤©§¥¨£¨
iExw oFYgYd wlg :miwxR dylWl¦§Ÿ¨§¨¦¥¤©©§¨
mibdFp Eid xUAd ixkFnE] 'daEMx`'©§¨§¥©¨¨¨£¦
,[dndAd W`x mr cgi Dxknl§¨§¨©©¦Ÿ©§¥¨
F` 'KxA' iExw oNEkAW oFilrde§¨¤§¤§¨¨¤¤
,wFW `xwPd `Ed irvn`de ,'zilEw'¦§¨¤§¨¦©¦§¨

`id wFXd lW FzNigzElW wxRd on §¦¨¤©¦¦©¤¤¤
W`xd mr zxMnPd dAEMx`mFwn) ©§¨©¦§¤¤¦¨Ÿ§

(wFXd l` FxEAigwxRd cr ¦¤©©©¤¤
irvn`dl` wFXd xEAig mFwn) ¨¤§¨¦§¦©¤
(KxAd`EdW ,iExwlbx lW KaFq ©¤¤¤¨¤¤¨¤

(Kxi :`"q)(:clw oileg)oileg dnly ly mi) ¨¤
(`"i 'iq c"t:bl dxez

(bl).'Bâå íéîìMä íc úà áéø÷nä©©§¦¤©©§¨¦§
dUrW in `weeCW aEzMd zpeEM oi ¥̀©¨©©¨¤©§¨¦¤¨¨
wFlgi ,lrFtA ElNd zFcFard z ¤̀¨£©¨§©©£

lM `N` ,minlXd xUaA FCalin §©¦§©©§¨¦¤¨¨¦
Fzwixfl iE`x `EdWoAxTd mC lW ¤¨¦§¦¨¤©©¨§¨

`vi .eialg xihwdlEin ,df llMn §©§¦£¨¨¨¨¦§¨¤¦
`EdWF` minC zwixf zrWA `nh ¤¨¥¦§©§¦©¨¦

wlFg Fpi`W ,mialg xhwd zrWA¦§©¤§¥£¨¦¤¥¥
xUAAdcFarl iE`x did `NW itl ©¨¨§¦¤Ÿ¨¨¨¨£¨

mincFTd zFpAxTA x`Fanke]lirl d`x) §©§¨©¨§¨©§¦
(f ,i oke .hi ,e[(`xtq)(`"eb):cl dxez



פי ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ
א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשב ֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, לז)חֹובת לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה (מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

‰'.ּומניפן  ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן הּמטּבחים ∑ep‡È·È.ּומה מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ
ּבמקֹום  האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹנֹותן

י)אחר נֹות (לקמן הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק נֹו: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר וזהּו למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, כ)לּכהן ט החלבים (שם וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).äîäaìå óBòìmibC mcl hxR ¨§©§¥¨§¨§©¨¦
emcmiabg.mC xEQi` llkA mpi`W §©£¨¦¤¥¨¦§©¦¨

llkA dIg' oMW ,xEq` dIg mC la £̀¨©©¨¨¤¥©¨¦§©
'dndA(:k zezixk)(m"`x): §¥¨

.íëéúBáLBî ìëaW itldevOd §Ÿ§¥¤§¦¤©¦§¨
(mC zlik` xEQi`) z`GdÎzaFg `id ©Ÿ¦£¦©¨¦©

rwxwÎzaFg Dpi`e ,sEBdzFnExzM ©§¥¨©©§©¦§
`id Kkl ,dnFCke zFxUrnEzbdFp ©©§§©¤§¨¦¤¤

,zFaWFn lkA.l`xUi ux`A wx `le §¨¨§Ÿ©§¤¤¦§¨¥
EpipW KMW(:el oiyeciw)`idW devn lM' ¤¨¨¦¨¦§¨¤¦

zbdFp Dpi` (rwxTA) ux`A diElY§¨¨¨¤©©§©¥¨¤¤
,(calA l`xUi ux`A) ux`A `N ¤̀¨¨¨¤§¤¤¦§¨¥¦§¨

ux`A diElY Dpi`We`idW :xnFlM) §¤¥¨§¨¨¨¤§©¤¦
oiA ux`A oiA zbdFp (sEBd zaFg©©¤¤¥¨¨¤¥

ux`l dvEgAoiWECw zkQnaE .' §¨¨¨¤§©¤¤¦¦
'` wxtA(:fl sc)Wxtn`xnBAdOl §¤¤§¨¥©§¨¨¨¨

KxvEdaEzMdxnFlalg ixEQi`A §©©¨©§¦¥¥¤
'mkizFaWFn lkA' mibdFp mdW mcë¨¤¥£¦§¨§¥¤

lirl d`x](fi ,b)mkizxcl mlFr zTg' §¥§¥ª©¨§ŸŸ¥¤
`l mC lke alg lM mkizaWFn lkA§Ÿ§Ÿ¥¤¨¥¤§¨¨Ÿ

,xnFl iziid lFkIW itl ['Elk`zŸ¥§¦¤¨¨¦¦©
ElNd zFevn iYW Exn`pe li`Fd¦§¤¤§§¥¦§©¨
mibdFp mpi` `OW ,zFpAxTd ipiiprA§¦§§¥©¨§¨¤¨¥¨£¦
zFpAxTd mC xW`M ziAd onfA `N ¤̀¨¦§©©©¦©£¤©©¨§¨
,eilr xhwp algde ,gAfOd lr wxfp¦§¨©©¦§¥©§©¥¤¦§¨¨¨
s` - 'mkizFaWFn lkA' xn`p Kkl§¨¤¡©§¨§¥¤©

ziAd onfA `NW(oexkfd):fk dxez ¤Ÿ¦§©©©¦
(l).'Bâå äðéàéáz åéãé..Fz` sipdl ¨¨§¦¤¨§§¨¦Ÿ

EWxC miaEzMd zFpFWl KFYn .dtEpY§¨¦§©§¦¨§
iciA zniIwzn dtEpYdW minkg£¨¦¤©§¨¦§©¤¤¦¥

,cgiA odMde milrAdeci `dYW ©§¨¦§©Ÿ¥§©©§¤§¥©
dlrnln milrAdodMd ci lrn -, ©§¨¦¦§©§¨¥©©©Ÿ¥

odM cie ,DA oipEzp zFfgde algde§©¥¤§¤¨§¦¨§©Ÿ¥
dHnNnmilrAd ci zgY -otipnE ¦§©¨©©©©§¨¦§¦¨

(:`q zegpn)zaWgp dtEpYdW itl]§¦¤©§¨¤§¤¤
,odMd iciA zFUrdl dkixSd ,'dcFar'£¨©§¦¨§¥¨¦¥©Ÿ¥
sipOd xTir `Ed dHnl FcIW inE¦¤¨§©¨¦©©¥¦

(`"eb)[:
.'ä éMà úà?miX`d od dnEitM ¥¦¥¨¥¨¦¦§¦

:KlFde aEzMd WxtOWalgd z` ¤§¨¥©¨§¥¤©¥¤

EP`iai dfgd lr.:i"yx siqene ©¤¨¤§¦¤
migAhOdÎziAn F`iaOWMmFwOn) §¤§¦¦¥©¦§¨©¦¦§

icM (xUAd gEYipe xFrd hWtd¤§¥¨§¦©©¨¨§¥
mFwn ,gAfn lW Fgxfnl FkilFdl§¦§¦§¨¤¦§¥©§

,dtEpYdozFpd z`,dfgd lr alg ©§¨¥¤©¥¤©¤¨¤
algd z`' :o`M xEn`Mlrdfgd ¨¨¨¤©¥¤©¤¨¤

,'EP`iaiedPYWp oMn xg`l mlE` §¦¤§¨§©©¦¥¦§©¨
iM ,mxcqcil FpzFPWkoAxTd lrA ¦§¨¦§¤§§©©©©¨§¨

,sipOdz` Fcil xiarn `Ed ixd ©¥¦£¥©£¦§¨¤
,dNigY oFilrddlrnl dfgd `vnp ¨¤§§¦¨¦§¨¤¨¤§©§¨

mFwnA xEn`d Edfe ,dHnl algde§©¥¤§©¨§¤¨¨§¨
xg`(eh ,i onwl)dfge dnExYd wFW' ©¥©§¨©£¥

E`iai mialgd iX` lr dtEpYd©§¨©¦¥©£¨¦¨¦
.'Fbe 'sipdlxAcn aEzMd mW iM §¨¦§¦¨©¨§©¥

dtEpYd dfg' gPEn Kkl ,dtEpY zrWA¦§©§¨§¨¨£¥©§¨
lr'mialgd iX`,dtEpYd xg`lE . ©¦¥©£¨¦§©©©§¨

`EdWM,xihwOd odMl FpzFpixd §¤§©Ÿ¥©©§¦£¥
dgPdd xcq dPYWn aEW`vnpe ¦§©¤¥¤©©¨¨§¦§¨

dHnl dfgditM ,dlrnl algde ¤¨¤§©¨§©¥¤§©§¨§¦
zrWA dpFW`xA migPEn EidW¤¨¨¦¨¦¨¦§©

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h iyily meil inei xeriy

ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ לּה; זקּוקין ּכהנים ׁשּׁשלׁשה למדנּו, סב)הּמזּבחה". ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆
ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹואת

וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על .אתֿהחלב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּכ ּבעֹוד (ת"כ)ואחר נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mz`adxn`PW Edfe(k ,h my)EniUIe £¨¨¨§¤¤¤¡©©¨¦
xhwIe zFfgd 'lr' mialgd z ¤̀©£¨¦©¤¨©©§¥

.dgAfOd mialgdmixaCd llMnE ©£¨¦©¦§¥¨¦§©©§¨¦
Dl oiwEwf mipdk dWlXW Epcnl: ¨©§¤§Ÿ¨Ÿ£¦§¦¨
mFwn l` m`iand `Ed - oFW`x odMŸ¥¦©§¦¨¤§
xiarOd `Ed - ipW odM ,dtEpYd©§¨Ÿ¥¥¦©©£¦
icil oFW`xd odMd icin mzF`¨¦¥©Ÿ¥¨¦¦¥
dtEpYd xg`lE ,FOr sipnE milrAd©§¨¦¥¦¦§©©©§¨
icin mixEni`d z` xiarn `Ed©£¦¤¨¥¦¦¥

l` milrAdxihwOd iWilXd odMd ©§¨¦¤©Ÿ¥©§¦¦©©§¦
.gAfOd lr mzF`zFgpnA WxFtn KM ¨©©¦§¥©¨§¨¦§¨

(.aq sc)(lld sqei):
epàéáé äæçä ìò áìçä úàdfgd z` ¤©¥¤©¤¨¤§¦¤¥¤¨¤

`le ,Etipd algd z` mB .Fz` sipdl§¨¦Ÿ©¤©¥¤¥¦§Ÿ
xEn`M] dfgd z` wx(eh ,i oldl)oM m` .[ ©¤¤¨¤¨¨¦¥

?'sipdl dfgd z`' o`M xn`p dOl̈¨¤¡©¨¤¤¨¤§¨¦
:aEzMd xnF` KM `N`dfgd z`e ¤¨¨¥©¨§¤¤¨¤

`Ed FzF` sipdl ?`ian dOl̈¨¥¦§¨¦
miX`dn `Ed `dIW `le ,F`ian§¦§Ÿ¤§¥¥¨¦¦
dpn `NW mbde .mdOr Fxihwdl§©§¦¦¨¤©£©¤Ÿ¨¨
mixaCd oiA dfgd z` llM aEzMd©¨§¨¤¤¨¤¥©§¨¦
:`Ad wEqRA xEn`M] mixhwEOd©§¨¦¨¨©¨©¨
dgAfOd algd z` odMd xihwde'§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨
mFwn lMn ,['eipalE oxd`l dfgd dide§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨
dtEpzl `A `EdW WiBcdl KxvEd§©§©§¦¤¨¦§¨

,dxhwdl `leiX` z`' xn`PW itl §Ÿ§©§¨¨§¦¤¤¡©¥¦¥
dfgd lr algd z` 'd',KM KFYnE ¤©¥¤©¤¨¤¦¨

lFkiaEzMd zpeEMW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤©¨©©¨
dfgd s` `dIWEPOn hrn axwp ¤§¥©¤¨¤¦§¨§©¦¤

miX`l[eipalE oxd`l FAExe]Kkl - ¨¦¦§§©£Ÿ§¨¨§¨
'Fbe 'sipdl dfgd z`' xn`p,cOll ¤¡©¥¤¨¤§¨¦§§©¥

`N` gAfOl dfgd z` `ian Fpi`W¤¥¥¦¤¤¨¤©¦§¥©¤¨
FNEM lk`p oMn xg`lE ,calA sipdl§¨¦¦§¨§©©¦¥¤¡¨

mipdMl(`"eb):`l dxez ©Ÿ£¦
(`l).áìçä úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤

aEzMd xiMfd dNigYAzxhwd z` ©§¦¨¦§¦©¨¤©§¨©
algd.'oxd`l dfgd dide' KMÎxg`e ©¥¤§©©¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
KMnElk`p xUAd oi`W Epcnl ¦¨¨©§¤¥©¨¨¤¡¨

gAfOd on dHnl mixEni`dW cFrA§¤¨¥¦§©¨¦©¦§¥©
zlik`W itl ,ExhwEd `l oiicre©£©¦Ÿ§§§¦¤£¦©
micarM `id ixd zFpAxTdn mipdMd©Ÿ£¦¥©¨§¨£¥¦©£¨¦
,mdipFc` zCErQn qxR milhFPd©§¦§¨¦§©£¥¤
mcFw mzlik` EnicwIW oiCA Fpi`e§¥©¦¤©§¦£¦¨¨¤

'gAfOd zlik`'(miyxtn)xcq iR lr iM] £¦©©¦§¥©¦©¦¥¤
mcFTd wEqRA miIQW xg`n ,oFWNd©¨¥©©¤¦¥©¨©¥
KiWndl Fl did ,dfgd ztEpY oiprA§¦§©§©¤¨¤¨¨§©§¦
dOle ,'eipalE oxd`l dide' xnFle o`M̈§©§¨¨§©£Ÿ§¨¨§¨¨
`N` ,algd zxhwdA mdipiA wiqtd¦§¦¥¥¤§©§¨©©¥¤¤¨
z` zaMrn algd zxhwdW o`Mn¦¨¤©§¨©©¥¤§©¤¤¤

dfgd zlik`(m"ialn)[(`xtq):al dxez £¦©¤¨¤

(al).÷BLdwElg dndAd lbx¤¤©§¥¨£¨
iExw oFYgYd wlg :miwxR dylWl¦§Ÿ¨§¨¦¥¤©©§¨
mibdFp Eid xUAd ixkFnE] 'daEMx`'©§¨§¥©¨¨¨£¦
,[dndAd W`x mr cgi Dxknl§¨§¨©©¦Ÿ©§¥¨
F` 'KxA' iExw oNEkAW oFilrde§¨¤§¤§¨¨¤¤
,wFW `xwPd `Ed irvn`de ,'zilEw'¦§¨¤§¨¦©¦§¨

`id wFXd lW FzNigzElW wxRd on §¦¨¤©¦¦©¤¤¤
W`xd mr zxMnPd dAEMx`mFwn) ©§¨©¦§¤¤¦¨Ÿ§

(wFXd l` FxEAigwxRd cr ¦¤©©©¤¤
irvn`dl` wFXd xEAig mFwn) ¨¤§¨¦§¦©¤
(KxAd`EdW ,iExwlbx lW KaFq ©¤¤¤¨¤¤¨¤

(Kxi :`"q)(:clw oileg)oileg dnly ly mi) ¨¤
(`"i 'iq c"t:bl dxez

(bl).'Bâå íéîìMä íc úà áéø÷nä©©§¦¤©©§¨¦§
dUrW in `weeCW aEzMd zpeEM oi ¥̀©¨©©¨¤©§¨¦¤¨¨
wFlgi ,lrFtA ElNd zFcFard z ¤̀¨£©¨§©©£

lM `N` ,minlXd xUaA FCalin §©¦§©©§¨¦¤¨¨¦
Fzwixfl iE`x `EdWoAxTd mC lW ¤¨¦§¦¨¤©©¨§¨

`vi .eialg xihwdlEin ,df llMn §©§¦£¨¨¨¨¦§¨¤¦
`EdWF` minC zwixf zrWA `nh ¤¨¥¦§©§¦©¨¦

wlFg Fpi`W ,mialg xhwd zrWA¦§©¤§¥£¨¦¤¥¥
xUAAdcFarl iE`x did `NW itl ©¨¨§¦¤Ÿ¨¨¨¨£¨

mincFTd zFpAxTA x`Fanke]lirl d`x) §©§¨©¨§¨©§¦
(f ,i oke .hi ,e[(`xtq)(`"eb):cl dxez



evפב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«

ß 'a xc` 'i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).äîeøzä ,äôeðzä`Ed cviM ©§¨©§¨¥©
?sipn`ianE KilFnzrAx`l ¥¦¦¥¦§©§©©

E ,miccSdcixFnE dlrn.dHnE dlrn ©§¨¦©£¤¦©§¨©¨
- o`M Exn`p zFpFWl iYXW itl§¦¤§¥§¤¤§¨
xW`M] 'dtpd' oFWl ;'dnxd'e 'dtpd'£¨¨©£¨¨§£¨¨©£¤
rEprp FWExiR ['dnxd' cvl xEn` `Ed¨§©£¨¨¥¦§©
ddAbd FWExiR 'dnxd' oFWlE ,oiccSl©§¨¦§£¨¨¥©§¨¨
diIlr oi`' iM ,dcxFd s` `liOnE]¦¥¨©¨¨¦¥£¦¨

'dcxFd `lA(:fl dkeq i"yx)iR lr s`e .[ §Ÿ¨¨§©©¦

,dfgd iAbl dxn`p dtEpYdW¤©§¨¤¤§¨§©¥¤¨¤
lCad oi` - wFXd iAbl dnExYde§©§¨§©¥©¥¤§¥
dtpd od mipErh mdipW `N` ,mdipiA¥¥¤¤¨§¥¤§¦¥£¨¨

dnxd ode(eh ,i oldl i"yx d`xe .`q zegpn) §¥£¨¨
wEqRd lr m"ialn d`xE](a ,bi diryi) §¥©©¨

'Etipd' - miaicp igzR E`aie ci Etipd'¨¦¨§¨Ÿ¦§¥§¦¦¨¦
E`FaIW oniql d`ade dkild `Ed£¦¨©£¨¨§¦¨¤¨

[xird gzR l` dPd(miyxtn):dl dxez ¥¨¤¤©¨¦
(fl).íéàelnìåoAxTd `EdcgEind §©¦¦©¨§¨©§¨

,dPEdMd KEPig mFilxn`PW FnM §¦©§¨§¤¤¡©
dlrnl(bi ,e)...eipaE oxd` oAxw df' §©§¨¤¨§©©£Ÿ¨¨

'Fz` gWOd mFiA(`"n ,i"gp):gl dxez §¦¨©Ÿ
ç(a).ïøäà úà ç÷Ff dWxR ©¤©£Ÿ¨¨¨

'mi`ENOd ini zraW' oiprA zxAcnd©§©¤¤§¦§©¦§©§¥©¦¦
oMWOd ilkE mipdMd EkPgzp mdÄ¤¦§©§©Ÿ£¦§¥©¦§¨

,WcFTd zcFarlmini zraW dxn`p ©£©©¤¤¤§¨¦§©¨¦
,oMWOd znwd mcFwxn`PW FnM ¤£¨©©¦§¨§¤¤¡©

dWxRd mEIqA(bl weqt oldl)gzRnE' §¦©¨¨¨¦¤©

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ ּבענין האמּורים ּב"ואּתה אּלּו הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
כז)ּתצּוה" מעׂשה (שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ;. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי .(שם)ולכבֹוד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים בפסוקים בפסוקים בפסוקים התורההתורההתורההתורה חציחציחציחצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

cr mini zraW E`vz `l crFn ldŸ̀¤¥Ÿ¥§¦§©¨¦©
ini'] 'mki`Nn ini z`ln mFi§Ÿ§¥¦ª¥¤§¥
ztEwY ,zEnNYWd ini = 'mi`ENiOd©¦¦§¥¦§©§§©
FzFUrl Wcg ciwtzl mc`d zxWkd©§¨©¨¨¨§©§¦¨¨©£

Kkl cOElnE iE`x(ak oldl i"yx d`x).[ ¨§¨§¨
xaM oMWOd znwdW iR lr s`e§©©¦¤£¨©©¦§¨§¨

zFnW xtq sFqA daYkp(fi n)idie' ¦§§¨§¥¤§©§¦
cg`A zipXd dpXA oFW`xd WcgA©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨
Epcnl xaM ,'oMWOd mwEd Wcgl©Ÿ¤©©¦§¨§¨¨©§

dxFYA xgE`nE mCwEn oi`W`l'] ¤¥§¨§¨©¨Ÿ
mCwEn xcq lr dxFY dciRwd¦§¦¨¨©¥¤§¨
- dNigY Exn`PW zFIWxtE ,xgE`nE§¨¨¨¦¤¤¤§§¦¨

'Dl xgE`nd z` aFYkl dniCwdi"yx) ¦§¦¨¦§¤©§¨¨
(:e migqt[:

.ïøäà úà ç÷dgiwl oFWl lM ©¤©£Ÿ¨§§¦¨
zgiwl FWExiR mc` ipA lv` xEn`d̈¨¥¤§¥¨¨¥§¦©

:o`M s` ,mixacA aNdmixaca EPgw ©¥¦§¨¦©¨¨¤¦§¨¦
,EdkWnEon gxFA oxd` didW itl ¨§¥§¦¤¨¨©£Ÿ¥©¦

KxvEd Kkl ,FzEpzeepr zngn dxxVd©§¨¨¥£©©§§¨§¨§©
mixacA FzFYtl(`negpz yxcn i"tr): §©¦§¨¦

.'Bâå úàhçä øt úàåzFpAxwEN` §¥©©©¨§¨§¨¥
mdmixn`PdxaMz`Ev oiprA ¥©¤¡¨¦§¨§¦§©©¨©

A mi`ENOdzWxt'dEvY dY`e' ©¦¦§¨¨©§©¨§©¤
(hk zeny)oFW`x mFiA eiWkre ,§©§¨§¦

Ffxfe xfg mi`ENOlaEWzrWA ©¦¦¨©§¥§¦§©
dUrno`M mixaCd Exn`p Kkitl] ©£¤§¦¨¤¤§©§¨¦¨

z` ,'z`Hgd' xR z` :dricid `"dA§¥©§¦¨¤©©©¨¤
KM lr deEhvp xaM iM ,'mili`d' ipW§¥¨¥¦¦§¨¦§©¨©¨
zNigzA mW la` ,Fl Eid mirEcie¦¦¨£¨¨¦§¦©
gwl' :dricid `"d `ll Exn`p iEEiSd©¦¤¤§§Ÿ¥©§¦¨§©
'mninY mipW mli`e xwA oA cg` xR©¤¨¤¨¨§¥¦§©¦§¦¦

(z"yn)[:b dxez
(b).ãòBî ìäà çút ìà ìä÷ä`l ©§¥¤¤©Ÿ¤¥Ÿ

`dIW ,crFn ldF` gzR 'iptl' xn`p¤¡©¦§¥¤©¤¥¤§¥
`N` ,wFgxn ENit`e FcbpM wx FrnWn©§¨©§¤§©£¦¥¨¤¨
Etq`PW ,crFn ldF` gzR 'l`' xn`p¤¡©¤¤©¤¥¤¤¤§

xRqOW s`e ,WOn gzRd l` mNEM¨¤©¤©©¨§©¤¦§©
,c`n ax did l`xUi ipAon cg` df §¥¦§¨¥¨¨©§Ÿ¤¤¨¦

z` hrEn wifgdW zFnFwOd©§¤¤¡¦¨¤
dAExndqp ici lr(h ,i daxÎ`xwie): ©§¤©§¥¥
c dxez

(d)øácä äæxn`e gzRW xg` .'ebe ¤©¨¨©©¤¨©§¨©
rECn ,'zFUrl 'd dEv xW` xaCd df'¤©¨¨£¤¦¨©£©©
xW` xaCd Edn xnF`e KiWnn Fpi ¥̀©§¦§¥©©¨¨£¤

:mdl xn` KM `N` ?'d dEvmixaC ¦¨¤¨¨¨©¨¤§¨¦
,mkiptl dUFr ip`W E`xYWErC ¤¦§¤£¦¤¦§¥¤§

iM mklKM`EdÎKExAÎWFcTd ipEv ¨¤¦¨¦©¦©¨¨
Exn`Y l`e ,zFUrliMicFakl ©£§©Ÿ§¦¦§¦
dUFr ip` ig` cFakle.oMoiivn i"yx §¦§¨¦£¦¤¥

:xg` mewna eyexitldGd oiprd lM̈¨¦§¨©¤
mi`ENOd zWxtCxaMiYWxiR §¨¨©©¦¦§¨¥©§¦

'dEvY dY`e'A(hk zeny)mW oMW] ¦§©¨§©¤¤¥¨
aEzMd o`ke ,mixaCd iEEiv xn`p¤¡©¦©§¨¦§¨©¨

[mnEIwA xAcn(dxe`d yeal ,i"`a):e dxez §©¥§¦¨



פג ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«

ß 'a xc` 'i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).äîeøzä ,äôeðzä`Ed cviM ©§¨©§¨¥©
?sipn`ianE KilFnzrAx`l ¥¦¦¥¦§©§©©

E ,miccSdcixFnE dlrn.dHnE dlrn ©§¨¦©£¤¦©§¨©¨
- o`M Exn`p zFpFWl iYXW itl§¦¤§¥§¤¤§¨
xW`M] 'dtpd' oFWl ;'dnxd'e 'dtpd'£¨¨©£¨¨§£¨¨©£¤
rEprp FWExiR ['dnxd' cvl xEn` `Ed¨§©£¨¨¥¦§©
ddAbd FWExiR 'dnxd' oFWlE ,oiccSl©§¨¦§£¨¨¥©§¨¨
diIlr oi`' iM ,dcxFd s` `liOnE]¦¥¨©¨¨¦¥£¦¨

'dcxFd `lA(:fl dkeq i"yx)iR lr s`e .[ §Ÿ¨¨§©©¦

,dfgd iAbl dxn`p dtEpYdW¤©§¨¤¤§¨§©¥¤¨¤
lCad oi` - wFXd iAbl dnExYde§©§¨§©¥©¥¤§¥
dtpd od mipErh mdipW `N` ,mdipiA¥¥¤¤¨§¥¤§¦¥£¨¨

dnxd ode(eh ,i oldl i"yx d`xe .`q zegpn) §¥£¨¨
wEqRd lr m"ialn d`xE](a ,bi diryi) §¥©©¨

'Etipd' - miaicp igzR E`aie ci Etipd'¨¦¨§¨Ÿ¦§¥§¦¦¨¦
E`FaIW oniql d`ade dkild `Ed£¦¨©£¨¨§¦¨¤¨

[xird gzR l` dPd(miyxtn):dl dxez ¥¨¤¤©¨¦
(fl).íéàelnìåoAxTd `EdcgEind §©¦¦©¨§¨©§¨

,dPEdMd KEPig mFilxn`PW FnM §¦©§¨§¤¤¡©
dlrnl(bi ,e)...eipaE oxd` oAxw df' §©§¨¤¨§©©£Ÿ¨¨

'Fz` gWOd mFiA(`"n ,i"gp):gl dxez §¦¨©Ÿ
ç(a).ïøäà úà ç÷Ff dWxR ©¤©£Ÿ¨¨¨

'mi`ENOd ini zraW' oiprA zxAcnd©§©¤¤§¦§©¦§©§¥©¦¦
oMWOd ilkE mipdMd EkPgzp mdÄ¤¦§©§©Ÿ£¦§¥©¦§¨

,WcFTd zcFarlmini zraW dxn`p ©£©©¤¤¤§¨¦§©¨¦
,oMWOd znwd mcFwxn`PW FnM ¤£¨©©¦§¨§¤¤¡©

dWxRd mEIqA(bl weqt oldl)gzRnE' §¦©¨¨¨¦¤©

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ ּבענין האמּורים ּב"ואּתה אּלּו הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
כז)ּתצּוה" מעׂשה (שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ;. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי .(שם)ולכבֹוד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים בפסוקים בפסוקים בפסוקים התורההתורההתורההתורה חציחציחציחצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

cr mini zraW E`vz `l crFn ldŸ̀¤¥Ÿ¥§¦§©¨¦©
ini'] 'mki`Nn ini z`ln mFi§Ÿ§¥¦ª¥¤§¥
ztEwY ,zEnNYWd ini = 'mi`ENiOd©¦¦§¥¦§©§§©
FzFUrl Wcg ciwtzl mc`d zxWkd©§¨©¨¨¨§©§¦¨¨©£

Kkl cOElnE iE`x(ak oldl i"yx d`x).[ ¨§¨§¨
xaM oMWOd znwdW iR lr s`e§©©¦¤£¨©©¦§¨§¨

zFnW xtq sFqA daYkp(fi n)idie' ¦§§¨§¥¤§©§¦
cg`A zipXd dpXA oFW`xd WcgA©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨
Epcnl xaM ,'oMWOd mwEd Wcgl©Ÿ¤©©¦§¨§¨¨©§

dxFYA xgE`nE mCwEn oi`W`l'] ¤¥§¨§¨©¨Ÿ
mCwEn xcq lr dxFY dciRwd¦§¦¨¨©¥¤§¨
- dNigY Exn`PW zFIWxtE ,xgE`nE§¨¨¨¦¤¤¤§§¦¨

'Dl xgE`nd z` aFYkl dniCwdi"yx) ¦§¦¨¦§¤©§¨¨
(:e migqt[:

.ïøäà úà ç÷dgiwl oFWl lM ©¤©£Ÿ¨§§¦¨
zgiwl FWExiR mc` ipA lv` xEn`d̈¨¥¤§¥¨¨¥§¦©

:o`M s` ,mixacA aNdmixaca EPgw ©¥¦§¨¦©¨¨¤¦§¨¦
,EdkWnEon gxFA oxd` didW itl ¨§¥§¦¤¨¨©£Ÿ¥©¦

KxvEd Kkl ,FzEpzeepr zngn dxxVd©§¨¨¥£©©§§¨§¨§©
mixacA FzFYtl(`negpz yxcn i"tr): §©¦§¨¦

.'Bâå úàhçä øt úàåzFpAxwEN` §¥©©©¨§¨§¨¥
mdmixn`PdxaMz`Ev oiprA ¥©¤¡¨¦§¨§¦§©©¨©

A mi`ENOdzWxt'dEvY dY`e' ©¦¦§¨¨©§©¨§©¤
(hk zeny)oFW`x mFiA eiWkre ,§©§¨§¦

Ffxfe xfg mi`ENOlaEWzrWA ©¦¦¨©§¥§¦§©
dUrno`M mixaCd Exn`p Kkitl] ©£¤§¦¨¤¤§©§¨¦¨

z` ,'z`Hgd' xR z` :dricid `"dA§¥©§¦¨¤©©©¨¤
KM lr deEhvp xaM iM ,'mili`d' ipW§¥¨¥¦¦§¨¦§©¨©¨
zNigzA mW la` ,Fl Eid mirEcie¦¦¨£¨¨¦§¦©
gwl' :dricid `"d `ll Exn`p iEEiSd©¦¤¤§§Ÿ¥©§¦¨§©
'mninY mipW mli`e xwA oA cg` xR©¤¨¤¨¨§¥¦§©¦§¦¦

(z"yn)[:b dxez
(b).ãòBî ìäà çút ìà ìä÷ä`l ©§¥¤¤©Ÿ¤¥Ÿ

`dIW ,crFn ldF` gzR 'iptl' xn`p¤¡©¦§¥¤©¤¥¤§¥
`N` ,wFgxn ENit`e FcbpM wx FrnWn©§¨©§¤§©£¦¥¨¤¨
Etq`PW ,crFn ldF` gzR 'l`' xn`p¤¡©¤¤©¤¥¤¤¤§

xRqOW s`e ,WOn gzRd l` mNEM¨¤©¤©©¨§©¤¦§©
,c`n ax did l`xUi ipAon cg` df §¥¦§¨¥¨¨©§Ÿ¤¤¨¦

z` hrEn wifgdW zFnFwOd©§¤¤¡¦¨¤
dAExndqp ici lr(h ,i daxÎ`xwie): ©§¤©§¥¥
c dxez

(d)øácä äæxn`e gzRW xg` .'ebe ¤©¨¨©©¤¨©§¨©
rECn ,'zFUrl 'd dEv xW` xaCd df'¤©¨¨£¤¦¨©£©©
xW` xaCd Edn xnF`e KiWnn Fpi ¥̀©§¦§¥©©¨¨£¤

:mdl xn` KM `N` ?'d dEvmixaC ¦¨¤¨¨¨©¨¤§¨¦
,mkiptl dUFr ip`W E`xYWErC ¤¦§¤£¦¤¦§¥¤§

iM mklKM`EdÎKExAÎWFcTd ipEv ¨¤¦¨¦©¦©¨¨
Exn`Y l`e ,zFUrliMicFakl ©£§©Ÿ§¦¦§¦
dUFr ip` ig` cFakle.oMoiivn i"yx §¦§¨¦£¦¤¥

:xg` mewna eyexitldGd oiprd lM̈¨¦§¨©¤
mi`ENOd zWxtCxaMiYWxiR §¨¨©©¦¦§¨¥©§¦

'dEvY dY`e'A(hk zeny)mW oMW] ¦§©¨§©¤¤¥¨
aEzMd o`ke ,mixaCd iEEiv xn`p¤¡©¦©§¨¦§¨©¨

[mnEIwA xAcn(dxe`d yeal ,i"`a):e dxez §©¥§¦¨



evפד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם .... .... האפדהאפדהאפדהאפד ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשבבבב אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחחחחּגּגּגּגרררר האפדהאפדהאפדהאפד אתאתאתאת עליועליועליועליו ז־ח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּוא
הם  להרמּב"ם א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהרמּב"ן
ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא ה'(ח, ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאל

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהזהזהזהּבּתֹורה. ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א ׁשל ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).íéøeàä úà`EdmW lW azM ¤¨¦§¨¤¥
WxFtndoWFgd iltM KFzA oYiPd ©§¨©¦¨§¦§¥©¤

Eid FzNEbqAW itl oM iExw `Ede]§¨¥§¦¤¦§¨¨
,zFxi`n oWFgd ipa` lW zFIzF`d̈¦¤©§¥©¤§¦
aiWOd 'd xn`n z` mkFYn oiadl§¨¦¦¨¤©£©©¥¦

mdizFl`W lr l`xUilzeny o"anx i"tr) §¦§¨¥©§¥¥¤
(l ,gk.mW lr `Ed 'miOY' oFWlE§ª¦©¥

miniIwznE mixxFan Eid mixaCdW¤©§¨¦¨§¨¦¦§©§¦

mzEnlWA(my i"yx i"tr)[:h dxez ¦§¥¨
(h).úôðönä ìò íNiåuiv z` .. ©¨¤©©¦§¤¤¥¦

oEzp did uiSdW dpeEMd oi` .adGd©¨¨¥©©¨¨¤©¦¨¨¨
`N` ,ztpvOd on dlrnlilizR §©§¨¦©¦§¤¤¤¨§¦¥

lr ozp uiSA mirEaTd zlkz§¥¤©§¦©¦¨©©
,ztpvOd,FW`x ixFg`n mxWwE ©¦§¤¤§¨¨¥£¥Ÿ

e`vnpWztpvOA iElY uiSdd`x) §¦§¨¤©¦¨©¦§¨¤
(my epxe`iaae .fl ,gk zeny :dagxda:i dxez

(`i).çaænä ìò epnî æiå:xirn i"yx ©©¦¤©©¦§¥©
zF`GdA deEhvp okid iYrci `lŸ¨©§¦¥¨¦§©¨©©¨

ElNdiEEiSd oFWl iR lr oMW ,,hk zeny) ©¨¤¥©¦§©¦
(i ,n mye .elgAfOd zgiWOW rnWn©§©¤§¦©©¦§¥©

milMd x`W zgiWnl dnFC:ai dxez ¨¦§¦©§¨©¥¦
(ai).çLîiå ,÷viålW zFpFWl ipW ©¦Ÿ©¦§©§¥§¤

'dwivi' :o`M Exn`p onW zpizp§¦©¤¤¤¤§¨§¦¨
?dUFr `Ed cviM .'dgiWn'EdNgYA §¦¨¥©¤©§¦¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד (ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב לבֹוא ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה , צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכח

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ß 'a xc` `"i iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל אביא ׁשרּבי הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחּטאת

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות  ּכל .מעּתה ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ozFp KMÎxg`e ,FW`x lr wvFicFr ¥©Ÿ§©©¨¥
FrAv` zgiWnA onWeipir iqix oiA ¤¤¦§¦©¤§¨¥¦¥¥¨

iEQiM iAB lrW zFxrVd zFxEW)©§¨¤©©¥¦
,(mipirddfl dGn FrAv`A KWFnE ¨¥©¦¥§¤§¨¦¤¨¤

cgi mNEM oiA xAgl(.ai zeixed)(n"eviw): §©¥¥¨©©
bi dxez

(bi).Láçiå`Ed 'dWiag'oFWl ©©£Ÿ£¦¨§
dxiWwEpivOW FnM](c ,cl l`wfgi) §¦¨§¤¨¦

o`Mn .['mYWag `l zxAWPle'§©¦§¤¤Ÿ£©§¤¦¨
cA zQiR diEUr dzid ztpvOdW¤©¦§¤¤¨§¨£¨¦©©
DA xWFwe sRln didW ,dxve dMEx £̀¨§¨¨¤¨¨§©¥§¥¨
dAxd mitEHire zFkixkA W`xd z ¤̀¨Ÿ¦§¦§¦¦©§¥

(a"d g"t ycwnd ilk m"anx i"tre ,x"yl):
ci dxez

(eh).çaænä úà àhçéådf iEHig ©§©¥¤©¦§¥©¦¤
o`M xEn`d,dxdhl d`nEHn Fpi` ¨¨¨¥¦§¨§¨¢¨

`N`qpMil zExGn Fxdhe F`Hg ¤¨¦§§¦£¦¨¦¨¥
dXEcwllr mCd zpizpA ,xnFlM - ¦§¨§©¦§¦©©¨©

z` xdih ,cFqid l` Fzwivie eizFpxw©§¨¦¦¨¤©§¦¥¤
Fcgie ,oiNEge xf FzFidn gAfOd©¦§¥©¦§¨§¦§¦£

dXEcwl(c"c): ¦§¨
.eäLc÷éå.Ff dcFarAici lr xnFlM ©§©§¥©£¨§©©§¥

gAfOd WCwzp ,mCd zpizp(x"yl): §¦©©¨¦§©¥©¦§¥©
.åéìò øtëì,gAfOd zWCwd ici lr §©¥¨¨©§¥©§¨©©¦§¥©

dUrpdYrneilr xRkl iE`xlM ©£¨¥©¨¨§©¥¨¨¨
zFxRMdFci lr `al zFcizrW(oexkfd): ©©¨¤£¦¨Ÿ©¨
fh dxez

(fh).ãákä úøúBé úàå'zxzFI'd §¥¤¤©¨¥©¤¤
dwEacE zxAEgnd xUA zrEvx `id¦§©¨¨©§¤¤§¨
`xwIe zWxR lirl d`x) caMd l ¤̀©¨¥§¥§¥¨¨©©¦§¨
aEzMd xiMfOW KFYnE ,(9 xRqn xEIv¦¦§©¦¤©§¦©¨
Epcnl ,caMd mr zxzFId z ¤̀©¤¤¦©¨¥¨©§

zxzFId z` xihwOWcalon,caMd ¤©§¦¤©¤¤§©¦©¨¥
,xnFlMcaMd on hrn lhFp didW §©¤¨¨¥§©¦©¨¥

DOrzxzFId mr FxihwnE(miyxtn): ¦¨©§¦¦©¤¤
fi dxez



פה ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i iriax meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם .... .... האפדהאפדהאפדהאפד ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשבבבב אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחחחחּגּגּגּגרררר האפדהאפדהאפדהאפד אתאתאתאת עליועליועליועליו ז־ח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּוא
הם  להרמּב"ם א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהרמּב"ן
ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא ה'(ח, ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאל

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהזהזהזהּבּתֹורה. ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א ׁשל ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).íéøeàä úà`EdmW lW azM ¤¨¦§¨¤¥
WxFtndoWFgd iltM KFzA oYiPd ©§¨©¦¨§¦§¥©¤

Eid FzNEbqAW itl oM iExw `Ede]§¨¥§¦¤¦§¨¨
,zFxi`n oWFgd ipa` lW zFIzF`d̈¦¤©§¥©¤§¦
aiWOd 'd xn`n z` mkFYn oiadl§¨¦¦¨¤©£©©¥¦

mdizFl`W lr l`xUilzeny o"anx i"tr) §¦§¨¥©§¥¥¤
(l ,gk.mW lr `Ed 'miOY' oFWlE§ª¦©¥

miniIwznE mixxFan Eid mixaCdW¤©§¨¦¨§¨¦¦§©§¦

mzEnlWA(my i"yx i"tr)[:h dxez ¦§¥¨
(h).úôðönä ìò íNiåuiv z` .. ©¨¤©©¦§¤¤¥¦

oEzp did uiSdW dpeEMd oi` .adGd©¨¨¥©©¨¨¤©¦¨¨¨
`N` ,ztpvOd on dlrnlilizR §©§¨¦©¦§¤¤¤¨§¦¥

lr ozp uiSA mirEaTd zlkz§¥¤©§¦©¦¨©©
,ztpvOd,FW`x ixFg`n mxWwE ©¦§¤¤§¨¨¥£¥Ÿ

e`vnpWztpvOA iElY uiSdd`x) §¦§¨¤©¦¨©¦§¨¤
(my epxe`iaae .fl ,gk zeny :dagxda:i dxez

(`i).çaænä ìò epnî æiå:xirn i"yx ©©¦¤©©¦§¥©
zF`GdA deEhvp okid iYrci `lŸ¨©§¦¥¨¦§©¨©©¨

ElNdiEEiSd oFWl iR lr oMW ,,hk zeny) ©¨¤¥©¦§©¦
(i ,n mye .elgAfOd zgiWOW rnWn©§©¤§¦©©¦§¥©

milMd x`W zgiWnl dnFC:ai dxez ¨¦§¦©§¨©¥¦
(ai).çLîiå ,÷viålW zFpFWl ipW ©¦Ÿ©¦§©§¥§¤

'dwivi' :o`M Exn`p onW zpizp§¦©¤¤¤¤§¨§¦¨
?dUFr `Ed cviM .'dgiWn'EdNgYA §¦¨¥©¤©§¦¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד (ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב לבֹוא ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה , צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכח

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ß 'a xc` `"i iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל אביא ׁשרּבי הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחּטאת

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות  ּכל .מעּתה ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ozFp KMÎxg`e ,FW`x lr wvFicFr ¥©Ÿ§©©¨¥
FrAv` zgiWnA onWeipir iqix oiA ¤¤¦§¦©¤§¨¥¦¥¥¨

iEQiM iAB lrW zFxrVd zFxEW)©§¨¤©©¥¦
,(mipirddfl dGn FrAv`A KWFnE ¨¥©¦¥§¤§¨¦¤¨¤

cgi mNEM oiA xAgl(.ai zeixed)(n"eviw): §©¥¥¨©©
bi dxez

(bi).Láçiå`Ed 'dWiag'oFWl ©©£Ÿ£¦¨§
dxiWwEpivOW FnM](c ,cl l`wfgi) §¦¨§¤¨¦

o`Mn .['mYWag `l zxAWPle'§©¦§¤¤Ÿ£©§¤¦¨
cA zQiR diEUr dzid ztpvOdW¤©¦§¤¤¨§¨£¨¦©©
DA xWFwe sRln didW ,dxve dMEx £̀¨§¨¨¤¨¨§©¥§¥¨
dAxd mitEHire zFkixkA W`xd z ¤̀¨Ÿ¦§¦§¦¦©§¥

(a"d g"t ycwnd ilk m"anx i"tre ,x"yl):
ci dxez

(eh).çaænä úà àhçéådf iEHig ©§©¥¤©¦§¥©¦¤
o`M xEn`d,dxdhl d`nEHn Fpi` ¨¨¨¥¦§¨§¨¢¨

`N`qpMil zExGn Fxdhe F`Hg ¤¨¦§§¦£¦¨¦¨¥
dXEcwllr mCd zpizpA ,xnFlM - ¦§¨§©¦§¦©©¨©

z` xdih ,cFqid l` Fzwivie eizFpxw©§¨¦¦¨¤©§¦¥¤
Fcgie ,oiNEge xf FzFidn gAfOd©¦§¥©¦§¨§¦§¦£

dXEcwl(c"c): ¦§¨
.eäLc÷éå.Ff dcFarAici lr xnFlM ©§©§¥©£¨§©©§¥

gAfOd WCwzp ,mCd zpizp(x"yl): §¦©©¨¦§©¥©¦§¥©
.åéìò øtëì,gAfOd zWCwd ici lr §©¥¨¨©§¥©§¨©©¦§¥©

dUrpdYrneilr xRkl iE`xlM ©£¨¥©¨¨§©¥¨¨¨
zFxRMdFci lr `al zFcizrW(oexkfd): ©©¨¤£¦¨Ÿ©¨
fh dxez

(fh).ãákä úøúBé úàå'zxzFI'd §¥¤¤©¨¥©¤¤
dwEacE zxAEgnd xUA zrEvx `id¦§©¨¨©§¤¤§¨
`xwIe zWxR lirl d`x) caMd l ¤̀©¨¥§¥§¥¨¨©©¦§¨
aEzMd xiMfOW KFYnE ,(9 xRqn xEIv¦¦§©¦¤©§¦©¨
Epcnl ,caMd mr zxzFId z ¤̀©¤¤¦©¨¥¨©§

zxzFId z` xihwOWcalon,caMd ¤©§¦¤©¤¤§©¦©¨¥
,xnFlMcaMd on hrn lhFp didW §©¤¨¨¥§©¦©¨¥

DOrzxzFId mr FxihwnE(miyxtn): ¦¨©§¦¦©¤¤
fi dxez



evפו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i iying meil inei xeriy

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»
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zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøcæáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈§¨³Ÿ

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàçíëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−
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édãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäåàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk §¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
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(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid
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:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîLâìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáéãøLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék ©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLéäãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLååì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeBúøL ¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìeæíéúBàéáäå «§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìàälôz-úéa éúéá ék éçaæî-ì ¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬

:íénòä-ìëì àøwéç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäíé÷çNî úBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®§©£¦−

:äéúáçøaåéðéòa-íb íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk ¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ

:úBàáö äåäé íàð àìtéæõøàîe çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤

:LîMä àBáîçíéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå §¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½

:ä÷ãöáe úîàaèíéøácä úà älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàäéíää íéîiä éðôì ék ¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úàâéìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïkãéøLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék ¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézîîæ ézáL ïk ¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîiaæèeNòz øLà íéøácä älà ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøacæéeäòø úòø-úà | Léàå ©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìàçééäéå ©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéíBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

íBìMäå úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬§©¨−

:eáäàë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äkàëúçà éáLé eëìäå ¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧

:éðà-íb äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈©¨«¦



evפח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyiy meil inei xeriy

ß 'a xc` a"i iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑'ּב'מנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

áë:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«

âëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äke÷éæçäå íéBbä úBðL ¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿

ðëa:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).íéàelnä ìéàzFpAxTd lM ¥©¦¦¨©¨§¨
wx mlE` ,'mi`ENn' lW md dWxRAW¤©¨¨¨¥¤¦¦¨©
li`' aEzMd `xw dGd li`d z ¤̀¨©¦©¤¨¨©¨¥

`EdW itl ,'mi`ENiOdli` ©¦¦§¦¤¥
W ,minlXdmb'mi`ENO'oirM `Ed ©§¨¦¤©¦¦§¥

,'minlW' oFWlmi`ENiOd ini oMW §§¨¦¤¥§¥©¦¦
mW lr KM mi`xwpoi`NnOW ¦§¨¦¨©¥¤§©§¦

,mzPEdkA mipdMd z` oinilWnE©§¦¦¤©Ÿ£¦¦§¨¨
li`' z` aEzMd dPiM Kkitl§¦¨¦¨©¨¤¥

li`' mi`ENiOd zWxtAW 'minlXd©§¨¦¤§¨¨©©¦¦¥
'mi`ENOd:bk dxez ©¦¦

(ek).ïîL íçì úlçåipin dylW §©©¤¤¤¤§Ÿ¨¦¥
dkEaxE oiwiwx ,zFNg :o`M Eid mingl§¨¦¨¨©§¦¦§¨
oWExiR d`x] oin lMn xUr xUr -¤¤¤¤¦¨¦§¥¥¨

lirl oziIUr xcqe(c ,a)mgl zNge'e ,[ §¥¤£¦¨¨§¥§©©¤¤
o`M dxEn`d 'onW'dkEax' `ididFf] ¤¤¨£¨¨¦§¨¦

lirl dxMfEdW 'zkAxn'(ai ,f .ci ,e) ª§¤¤¤§§¨§¥
z`xwpe .[mW x`FanM DziIUr xcqe§¥¤£¦¨¨©§¨¨§¦§¥

mW lr ,'onW mgl'Da dAxn didW ¤¤¤¤©¥¤¨¨©§¤¨
,oiwiwxde zFNgd cbpM onWdidW ¤¤§¤¤©©§¨§¦¦¤¨¨

zFNg xUrl bFNd ziriax ozFp¥§¦¦©§¤¤©
mixUrl bFNd ziriaxE ,dkEaxd̈§¨§¦¦©§¤§¦
z`vnp ,(oiwiwxde zFNgd) mixzFPd©¨¦©©§¨§¦¦¦§¥
x`WAn dlEtM dkEaxA onXd zCn¦©©¤¤¨§¨§¨¦¦§¨

,mipiOdzFgpnA WxFtn KM(.gr sc) ©¦¦¨§¨¦§¨
(`"eb):fk dxez

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש ולא ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, "ּבחינת (רש"י ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּיּות

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהּצבע
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, ׁשּמּוׁשֹו(רש"י ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻֻּבּכהּנה

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` b"i ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).äçaænä øè÷iåWxiR `NW mbd ©©§¥©¦§¥¨£©¤Ÿ¥©
lr `id dpeEMd ,mxihwd in aEzMd©¨¦¦§¦¨©©¨¨¦©
zFxhwdd lkA WxFtnke ,dWn¤§©§¨§¨©©§¨

dWxRAW zFncFTd,k ,fh :miweqt lirl d`x) ©§¤©¨¨¨
(`k,odM did `l dWOW iR lr s`e ,§©©¦¤¤Ÿ¨¨Ÿ¥

mi`ENiOd inil 'drW z`xFd' Ff dzid̈§¨¨©¨¨¦¥©¦¦
Exn`e ,odM oirM dWn WOWIW calA¦§¨¤§©¥¤§¥Ÿ¥§¨§

:minkgini zraW lM WOW dWn £¨¦Ÿ¤¦¥¨¦§©§¥

oal wElgA mi`ENOdicbaA `l la`] ©¦¦§¨¨¨£¨Ÿ§¦§¥
mipdMl micgEin mdW ,WOn dPEdk§¨©¨¤¥§¨¦©Ÿ£¦

[calA(.cl dxfÎdcear)(miyxtn ,dxe`d yeal): ¦§¨
.äìBòä ìògiPn didW dpeEMd oi` ©¨¨¥©©¨¨¤¨¨©¦©

`N` `weeC dlFrd iAB lr mzF`xg` ¨©©¥¨¨©§¨¤¨©©
dlFrd.dilr ztqFzkE:i"yx xirne ¨¨§¤¤¨¤¨

axw minlW lW wFW Epivn `le§Ÿ¨¦¤§¨¦¨¥
,dGn uEg mFwn lkAmlFrl wFXd iM §¨¨¦¤¦©§¨

dlrnl xEn`M] mipdMl oYip(cl ,f)iM' ¦¨©Ÿ£¦¨¨§©§¨¦
dnExYd wFW z`e dtEpYd dfg z ¤̀£¥©§¨§¥©§¨
igaGn l`xUi ipA z`n iYgwl̈©§¦¥¥§¥¦§¨¥¦¦§¥
odMd oxd`l mz` oY`e ,mdinlW©§¥¤¨¤¥Ÿ¨§©£Ÿ©Ÿ¥
.['l`xUi ipA z`n mlFr wgl eipalE§¨¨§¨¨¥¥§¥¦§¨¥
did ,'drXd z`xFd' iR lr ,o`M wxe§©¨©¦¨©©¨¨¨¨
minlXd zFpAxw x`Xn dpFW FpiC¦¤¦§¨¨§§©§¨¦

(`"eb):hk dxez



פט ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyiy meil inei xeriy

ß 'a xc` a"i iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑'ּב'מנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

áë:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«

âëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äke÷éæçäå íéBbä úBðL ¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿

ðëa:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).íéàelnä ìéàzFpAxTd lM ¥©¦¦¨©¨§¨
wx mlE` ,'mi`ENn' lW md dWxRAW¤©¨¨¨¥¤¦¦¨©
li`' aEzMd `xw dGd li`d z ¤̀¨©¦©¤¨¨©¨¥

`EdW itl ,'mi`ENiOdli` ©¦¦§¦¤¥
W ,minlXdmb'mi`ENO'oirM `Ed ©§¨¦¤©¦¦§¥

,'minlW' oFWlmi`ENiOd ini oMW §§¨¦¤¥§¥©¦¦
mW lr KM mi`xwpoi`NnOW ¦§¨¦¨©¥¤§©§¦

,mzPEdkA mipdMd z` oinilWnE©§¦¦¤©Ÿ£¦¦§¨¨
li`' z` aEzMd dPiM Kkitl§¦¨¦¨©¨¤¥

li`' mi`ENiOd zWxtAW 'minlXd©§¨¦¤§¨¨©©¦¦¥
'mi`ENOd:bk dxez ©¦¦

(ek).ïîL íçì úlçåipin dylW §©©¤¤¤¤§Ÿ¨¦¥
dkEaxE oiwiwx ,zFNg :o`M Eid mingl§¨¦¨¨©§¦¦§¨
oWExiR d`x] oin lMn xUr xUr -¤¤¤¤¦¨¦§¥¥¨

lirl oziIUr xcqe(c ,a)mgl zNge'e ,[ §¥¤£¦¨¨§¥§©©¤¤
o`M dxEn`d 'onW'dkEax' `ididFf] ¤¤¨£¨¨¦§¨¦

lirl dxMfEdW 'zkAxn'(ai ,f .ci ,e) ª§¤¤¤§§¨§¥
z`xwpe .[mW x`FanM DziIUr xcqe§¥¤£¦¨¨©§¨¨§¦§¥

mW lr ,'onW mgl'Da dAxn didW ¤¤¤¤©¥¤¨¨©§¤¨
,oiwiwxde zFNgd cbpM onWdidW ¤¤§¤¤©©§¨§¦¦¤¨¨

zFNg xUrl bFNd ziriax ozFp¥§¦¦©§¤¤©
mixUrl bFNd ziriaxE ,dkEaxd̈§¨§¦¦©§¤§¦
z`vnp ,(oiwiwxde zFNgd) mixzFPd©¨¦©©§¨§¦¦¦§¥
x`WAn dlEtM dkEaxA onXd zCn¦©©¤¤¨§¨§¨¦¦§¨

,mipiOdzFgpnA WxFtn KM(.gr sc) ©¦¦¨§¨¦§¨
(`"eb):fk dxez

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש ולא ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, "ּבחינת (רש"י ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּיּות

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהּצבע
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, ׁשּמּוׁשֹו(רש"י ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻֻּבּכהּנה

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` b"i ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).äçaænä øè÷iåWxiR `NW mbd ©©§¥©¦§¥¨£©¤Ÿ¥©
lr `id dpeEMd ,mxihwd in aEzMd©¨¦¦§¦¨©©¨¨¦©
zFxhwdd lkA WxFtnke ,dWn¤§©§¨§¨©©§¨

dWxRAW zFncFTd,k ,fh :miweqt lirl d`x) ©§¤©¨¨¨
(`k,odM did `l dWOW iR lr s`e ,§©©¦¤¤Ÿ¨¨Ÿ¥

mi`ENiOd inil 'drW z`xFd' Ff dzid̈§¨¨©¨¨¦¥©¦¦
Exn`e ,odM oirM dWn WOWIW calA¦§¨¤§©¥¤§¥Ÿ¥§¨§

:minkgini zraW lM WOW dWn £¨¦Ÿ¤¦¥¨¦§©§¥

oal wElgA mi`ENOdicbaA `l la`] ©¦¦§¨¨¨£¨Ÿ§¦§¥
mipdMl micgEin mdW ,WOn dPEdk§¨©¨¤¥§¨¦©Ÿ£¦

[calA(.cl dxfÎdcear)(miyxtn ,dxe`d yeal): ¦§¨
.äìBòä ìògiPn didW dpeEMd oi` ©¨¨¥©©¨¨¤¨¨©¦©

`N` `weeC dlFrd iAB lr mzF`xg` ¨©©¥¨¨©§¨¤¨©©
dlFrd.dilr ztqFzkE:i"yx xirne ¨¨§¤¤¨¤¨

axw minlW lW wFW Epivn `le§Ÿ¨¦¤§¨¦¨¥
,dGn uEg mFwn lkAmlFrl wFXd iM §¨¨¦¤¦©§¨

dlrnl xEn`M] mipdMl oYip(cl ,f)iM' ¦¨©Ÿ£¦¨¨§©§¨¦
dnExYd wFW z`e dtEpYd dfg z ¤̀£¥©§¨§¥©§¨
igaGn l`xUi ipA z`n iYgwl̈©§¦¥¥§¥¦§¨¥¦¦§¥
odMd oxd`l mz` oY`e ,mdinlW©§¥¤¨¤¥Ÿ¨§©£Ÿ©Ÿ¥
.['l`xUi ipA z`n mlFr wgl eipalE§¨¨§¨¨¥¥§¥¦§¨¥
did ,'drXd z`xFd' iR lr ,o`M wxe§©¨©¦¨©©¨¨¨¨
minlXd zFpAxw x`Xn dpFW FpiC¦¤¦§¨¨§§©§¨¦

(`"eb):hk dxez



evצ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑,ּפרה מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
וכן  ימים, ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם  ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד , יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"לכּפר"

הּפרה  את הּׂשֹורף .הּכהן ֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ולילהולילהולילהולילה ייייֹוֹוֹוֹומםמםמםמם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל לה)ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּבׁשני (ח, ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
– וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻּובחמיׁשי

נאמר זה על ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּוהּנה ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל ּבעת ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאכילה

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).úNòì 'ä äeöxW`M ,xnFlM ¦¨©£§©©£¤
KiWndl 'd dEiv dGd mFIA EpiUr̈¦©©¤¦¨§©§¦

zFUrle,minId zraW lMmFi lkA §©£¨¦§©©¨¦§¨
xnFl Fl didW ,`Ed xvw `xwnE .mFië¦§¨¨¨¤¨¨©

.'minId zraW lM zFUrl'EpizFAxe ©£¨¦§©©¨¦§©¥
,EWxcaEzMd oFWl znizq KFYn iM ¨§¦¦§¦©§©¨

ixd ,izni` WxiR `le 'zFUrl' xn`W¤¨©©£§Ÿ¥©¥¨©£¥

WIW mitqFp mixaC lr fnFx `Ed¥©§¨¦¨¦¤¥
:Exn` Kke ,mcFw mini zraW mpikdl©£¦¨¦§©¨¦¤§¨¨§

'zFUrl'dxt dUrn df -dxR) ©£¤©£¥¨¨¨¨
(dOEc`'xRkl' ;ÎmFi dUrn df - £¨§©¥¤©£¥

oErh lFcB odMW ,cOllE .mixERMd©¦¦§©¥¤Ÿ¥¨¨
dWixRFziAnmixERMdÎmFi mcFw §¦¨¦¥¤©¦¦

mini zraWWWg lMn FxnWl icM] ¦§©¨¦§¥§¨§¦¨£©

d`nEh(.e `nei d`x)[oke ,z` oiWixtn §¨§¥©§¦¦¤
dxRd z` sxFVd odMd(`xtq),m"`x) ©Ÿ¥©¥¤©¨¨

(oexkfd:dl dxez
(dl).eúeîú àìå:rnFW dY` o`MnE §Ÿ¨¦¨©¨¥©

,oM EUrz `l m` `ditM bFdpl ¨¦Ÿ©£¥¦§§¦
,mzieEhvPWmiaiIg mY` ixd ¤¦§©¦¤£¥©¤©¨¦

:dzinel dxez ¦¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּובניו (רש"י אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּכראּוי.ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתּבעבֹודת לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבלבד זֹו לאטעטעטעטעּוּוּוּוולא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ללללׂשׂשׂשׂשמאל מאל מאל מאל (סטּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹ
ׁשּנצטּוּו. ּדבר החסרת –ְְִֶַַַָָָ

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ú"åîùì åö úùøô úøèôä

æ ÷øô äéîøéá

àëeôñ íëéúBìò ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äk¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®Ÿ«¥¤²§¬

:øNá eìëàå íëéçáæ-ìráëíëéúBáà-úà ézøaã-àì ék ©¦§¥¤−§¦§¬¨¨«¦Â«Ÿ¦©³§¦¤£«¥¤Æ

éøác-ìr íéøöî õøàî íúBà éàéöBä íBéa íéúéeö àìå§´Ÿ¦¦¦½§²«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦©¦§¥¬

:çáæå äìBòâëøîàì íúBà éúéeö äfä øácä-úà-íà ék −̈¨¨«©¦´¦¤©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³¥ŸÆ

írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëì éúééäå éìB÷á eòîL¦§´§¦½§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½§©¤−¦«§¦´§®̈

:íëì áèéé ïrîì íëúà äeöà øLà Cøcä-ìëa ízëìäå©«£©§¤À§¨©¤¸¤Æ£¤´£©¤´¤§¤½§©−©¦©¬¨¤«

ãë:íéðôì àìå øBçàì eéäiå òøä íaì úeøøLa úBörîa eëìiå íðæà-úà ehä-àìå eòîL àìå§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ¦´¤¨§½̈©¥«§Æ§´Ÿ¥½¦§¦−¦¨´¨®̈©¦«§¬§¨−§¬Ÿ§¨¦«

äëéãár-ìk-úà íëéìà çìLàå äfä íBiä ãr íéøöî õøàî íëéúBáà eàöé øLà íBiä-ïîì§¦©À£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤¦§©½¦©−©´©¤®¨«¤§©³£¥¤Æ¤¨£¨©´

:çìLå íkLä íBé íéàéápäåëeòøä ítør-úà eL÷iå íðæà-úà ehä àìå éìà eòîL àBìå ©§¦¦½−©§¥¬§¨«Ÿ©§³¨«§Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ¤¨§½̈¥¥−

:íúBáàîæëéìà eòîLé àìå älàä íéøácä-ìk-úà íäéìà zøaãå:äëeðré àìå íäéìà úàø÷å E ¥«£¨«§¦©§¨³£¥¤Æ¤¨©§¨¦´¨¥½¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¨¨¬¨£¥¤−§¬Ÿ©«£«¨

çëäðeîàä äãáà øñeî eç÷ì àìå åéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà éBbä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ¨«§−®̈¨«§¨Æ¨´¡½̈

:íäétî äúøëðåèáëBúøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç ìläúé-ìà ýåýé øîà | äk §¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®

BøLra øéLr ìläúé-ìà:âëäNò ýåýé éðà ék éúBà rãéå ìkNä ìläúnä ìläúé úàæa-íà ék ©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤

:ýåýé-íàð ézöôç älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤¨©−§¦§ª§Ÿ̈«

äö÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øåëæ úáùì äøèôä

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,úBöòîa (ãëéôëe ,éúöòa àì ,íälL úBöòa §Ÿ¥§¥¤¨¤Ÿ©£¨¦§¦

éLînL."òøä íaì úeøøLa" C,íaì úeøéøLa ¤©§¦¦§¦¦¨¨¨¦§¦¦¨
lî .äàBø íalL éôk"epøeLà" ïBL(fi,ck xacna). §¦¤¦¨¤¦§£¤

lî ,íaì ó÷úa ,øçà Leøt."íi÷å øéøL" ïBL ¥©¥§Ÿ¤¦¨¦§¨¦§©¨
.íaì øeäøäa ,ìàéfò ïa ïúðBé íebøúáeeéäiå §©§¨¨¤ª¦¥§¦§¦¨©¦§

,øBçàìíéëìBäå íéúçBt eéä íBé ìëa ,øîBìk §¨§©§¨¨£¦§§¦
.'ä úãBáòa,íéðôì àìåíéôéñBî eéä àìå ©£©§Ÿ§¨¦§Ÿ¨¦¦

.íéëìBäå,çìLå íkLä íBé (äëíBéa íBé écî §§¦©§¥§¨Ÿ©¦¥§
.çBìLå íkLä,íäétî äúøëðå (çëä÷ñôðå ©§¥§¨©§¦§§¨¦¦¤§¦§§¨

.íäéôa dúøkæä©§¨¨¨§¦¤

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el).åéðáe ïøäà NòiåaEzMd `A ©©©©£Ÿ¨¨¨©¨
EHd `NW ,ogaW ciBdlmixaCd on §©¦¦§¨¤Ÿ¦¦©§¨¦

l`nUE oini,lFcB oipr dcFard iM'] ¨¦§Ÿ¦¨£¨¦§¨¨

Wi zFAx zFklde ,`id dxizi dxnEge§§¨§¥¨¦©£¨©¥
EPiW `NW aEzMd Ll ciBnE dcFarÄ£¨©¦§©¨¤Ÿ¦
,l`nUle oinil mdn cg`A Erh `le§Ÿ¨§¤¨¥¤§¨¦§¦§Ÿ

'EUr lFcB wECwcaE dxizi dpeEkA iM¦§©¨¨§¥¨§¦§¨¨
(`"ebd oeyl)[:

ev zyxt zlqg



צי ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑,ּפרה מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
וכן  ימים, ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם  ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד , יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"לכּפר"

הּפרה  את הּׂשֹורף .הּכהן ֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ולילהולילהולילהולילה ייייֹוֹוֹוֹומםמםמםמם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל לה)ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּבׁשני (ח, ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
– וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻּובחמיׁשי

נאמר זה על ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּוהּנה ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל ּבעת ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאכילה

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).úNòì 'ä äeöxW`M ,xnFlM ¦¨©£§©©£¤
KiWndl 'd dEiv dGd mFIA EpiUr̈¦©©¤¦¨§©§¦

zFUrle,minId zraW lMmFi lkA §©£¨¦§©©¨¦§¨
xnFl Fl didW ,`Ed xvw `xwnE .mFië¦§¨¨¨¤¨¨©

.'minId zraW lM zFUrl'EpizFAxe ©£¨¦§©©¨¦§©¥
,EWxcaEzMd oFWl znizq KFYn iM ¨§¦¦§¦©§©¨

ixd ,izni` WxiR `le 'zFUrl' xn`W¤¨©©£§Ÿ¥©¥¨©£¥

WIW mitqFp mixaC lr fnFx `Ed¥©§¨¦¨¦¤¥
:Exn` Kke ,mcFw mini zraW mpikdl©£¦¨¦§©¨¦¤§¨¨§

'zFUrl'dxt dUrn df -dxR) ©£¤©£¥¨¨¨¨
(dOEc`'xRkl' ;ÎmFi dUrn df - £¨§©¥¤©£¥

oErh lFcB odMW ,cOllE .mixERMd©¦¦§©¥¤Ÿ¥¨¨
dWixRFziAnmixERMdÎmFi mcFw §¦¨¦¥¤©¦¦

mini zraWWWg lMn FxnWl icM] ¦§©¨¦§¥§¨§¦¨£©

d`nEh(.e `nei d`x)[oke ,z` oiWixtn §¨§¥©§¦¦¤
dxRd z` sxFVd odMd(`xtq),m"`x) ©Ÿ¥©¥¤©¨¨

(oexkfd:dl dxez
(dl).eúeîú àìå:rnFW dY` o`MnE §Ÿ¨¦¨©¨¥©

,oM EUrz `l m` `ditM bFdpl ¨¦Ÿ©£¥¦§§¦
,mzieEhvPWmiaiIg mY` ixd ¤¦§©¦¤£¥©¤©¨¦

:dzinel dxez ¦¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּובניו (רש"י אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּכראּוי.ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתּבעבֹודת לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבלבד זֹו לאטעטעטעטעּוּוּוּוולא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ללללׂשׂשׂשׂשמאל מאל מאל מאל (סטּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹ
ׁשּנצטּוּו. ּדבר החסרת –ְְִֶַַַָָָ

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ú"åîùì åö úùøô úøèôä

æ ÷øô äéîøéá

àëeôñ íëéúBìò ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äk¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®Ÿ«¥¤²§¬

:øNá eìëàå íëéçáæ-ìráëíëéúBáà-úà ézøaã-àì ék ©¦§¥¤−§¦§¬¨¨«¦Â«Ÿ¦©³§¦¤£«¥¤Æ

éøác-ìr íéøöî õøàî íúBà éàéöBä íBéa íéúéeö àìå§´Ÿ¦¦¦½§²«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦©¦§¥¬

:çáæå äìBòâëøîàì íúBà éúéeö äfä øácä-úà-íà ék −̈¨¨«©¦´¦¤©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³¥ŸÆ

írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëì éúééäå éìB÷á eòîL¦§´§¦½§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½§©¤−¦«§¦´§®̈

:íëì áèéé ïrîì íëúà äeöà øLà Cøcä-ìëa ízëìäå©«£©§¤À§¨©¤¸¤Æ£¤´£©¤´¤§¤½§©−©¦©¬¨¤«

ãë:íéðôì àìå øBçàì eéäiå òøä íaì úeøøLa úBörîa eëìiå íðæà-úà ehä-àìå eòîL àìå§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ¦´¤¨§½̈©¥«§Æ§´Ÿ¥½¦§¦−¦¨´¨®̈©¦«§¬§¨−§¬Ÿ§¨¦«

äëéãár-ìk-úà íëéìà çìLàå äfä íBiä ãr íéøöî õøàî íëéúBáà eàöé øLà íBiä-ïîì§¦©À£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤¦§©½¦©−©´©¤®¨«¤§©³£¥¤Æ¤¨£¨©´

:çìLå íkLä íBé íéàéápäåëeòøä ítør-úà eL÷iå íðæà-úà ehä àìå éìà eòîL àBìå ©§¦¦½−©§¥¬§¨«Ÿ©§³¨«§Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ¤¨§½̈¥¥−

:íúBáàîæëéìà eòîLé àìå älàä íéøácä-ìk-úà íäéìà zøaãå:äëeðré àìå íäéìà úàø÷å E ¥«£¨«§¦©§¨³£¥¤Æ¤¨©§¨¦´¨¥½¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¨¨¬¨£¥¤−§¬Ÿ©«£«¨

çëäðeîàä äãáà øñeî eç÷ì àìå åéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà éBbä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ¨«§−®̈¨«§¨Æ¨´¡½̈
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לשבוע פרשת צוצב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' אדר ב'
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' אדר ב'
מפרק נה 

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' אדר ב'
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א אדר ב'
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אדר ב'
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב אדר ב'
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג אדר ב'
פרק כ, מפרק סט עד סוף פרק עא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

באמרם  ובנותיו  בניו  שנות  לפני  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק 

שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 
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העבודה,Ó·‡¯ולזה (ע"י בהערתו „¯˜דעוה"ז מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם
יתברך  ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה כפי זו,

הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד רוח נחת לו ÈÂ˙¯להיות ˙‡˘ ¯˙È·
ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -

סוף  אין אור מאיר בו  הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר ·Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
כו'. העליונים ב.5.בעולמות ק, כ.6.סנהדרין ל, ח.יש 7.ישעי' נב, יט.8.עי' ס, ישעי'
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העבודה,Ó·‡¯ולזה (ע"י בהערתו „¯˜דעוה"ז מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם
יתברך  ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה כפי זו,

הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד רוח נחת לו ÈÂ˙¯להיות ˙‡˘ ¯˙È·
ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -

סוף  אין אור מאיר בו  הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר ·Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
כו'. העליונים ב.5.בעולמות ק, כ.6.סנהדרין ל, ח.יש 7.ישעי' נב, יט.8.עי' ס, ישעי'
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,"'Bâå åcçé øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå"-lk""xya §¦§¨§§¨¨¨¨©§¨§

-lkzene` ly mb ,mc`
;mlerdáéúëe18àBáì" : §¦¨

étòñáe íéøevä úø÷ða§¦§©©¦¦§¦¥
'ä ãçt éðtî íéòìqä©§¨¦¦§¥©©

,"'Bâå BðBàb øãäådf - ©£©§§
eidiy ,zene`d lr aqen
- cgt aexa mixecg f`

,d"awd mr micge`ne micgein f` eidiy l`xyi ipa lr ,oky

.'eke mixeva `agzdl exdni mdy xnel mi`zn `lBîëe§
íéøîBàL19ìáú éáLBé ìk ìò Efò ïBàb øãäa òôBäå" : ¤§¦§©©£©§ª¤©¨§¥¥¥

:"'Bâå Eöøà-lkmb - ©§¤§
,ixd .mlerd zene`
zelbzd f` didzy
x`ya mb mlera zewl`
z`hazn jka .minrd
mlerd zenilye zilkz
didi mlerdy itk ,dfd

igze giynd zenia.miznd zi

.æì ÷øt:l"f epinkg xn`n zernyny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,xwira - dfdÎmlerd - `id ,"mipezgza dxic el zeidl d"awd de`zp"

iwl`d xe`dy jka z`hazn ezeipezgz .xzeia oezgzd mlerd `edy

- "ltekne letk jyg" ea xxeye ,zenlerd lk x`ya xy`n xzei ea xzqen

eeazgp el didzy d"awd dvx

jyeg zkitd ici lr ,gex

xi`iy ,xe`l dfdÎmlerd

ila seq oi` xe` dfd mlera

xzei zelbzdae ,miyeal mey

xac .mipeilrd zenlera xy`n

giynd zenia yneni df

didz f`y ,miznd ziigze

mlerd ly zenilyd zilkz

dligzkln xvep `ed ,oky .dfd

zewl` ea xi`zy ,ef dpeeka

elit`y cr ,hlgen ieliba

.zewl` e`xi mlerd zene`

úeîìMä úéìëz ,äpäå§¦¥©§¦©§¥
øBà éelb àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL äfä©¤¤§©¨¦©§¦©©¥¦¤¦
eðéNòîa éeìz ¯ éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¨¨©¤©©§¦¨§©£¥

.úeìbä CLî ïîæ ìk eðúãBáòåzrya dzidy zelbzdd - ©£¨¥¨§©¤¤©¨
iciÎlr `ly ,dlrnln zexxerzda ,xen`k ,d`a ,dxez ozn
dielz ,`eal cizrly zelbzdd eli`e ;dhnln dcear

,zelbd onfa epiyrne epizceara¯ äåönä øëN íøBbä ék¦©¥§©©¦§¨
,dîöòa äåönä àéäxe` zelbzd `ed ixd devnd xky - ¦©¦§¨§©§¨

df ixd ,ef zelbzd xveie `iand ,"mxeb"de ,`ed jexa seq oi`
] .dnvr devnd:`"hily x"enc` w"k zxrdznbeck `lc"

oi`y) edcy z` rxefe yxegy dfl mlyn dcyd lray oenn
devndy ocic oecipa ok oi`y dn ('ek oennd z` xviin rxefd

.["dly xkyd z` dyerdúiNòa ék,devnd ly -éLîîC ¦©£¦¨¨©§¦
,ähîì äìòîlî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb íãàä̈¨¨¦¥¨¦§©§¨§©¨
úeiîLâa Laìúäì§¦§©¥§©§¦
äéäL øáãa ,äfä íìBò¨©¤§¨¨¤¨¨
úìLîî úçz älçz§¦¨©©¤§¤¤
ìa÷îe ,dâð útì÷§¦©Ÿ©§©¥

,äpnî dúeiç-jyneiy ©¨¦¤¨
jexa seq oi` xe` ielib
ixdy ,inybd xaca `ed
lawn xzen inyb xac lk
oezpe dbep ztilwn ezeig
xaqedy itk ,dzhilyl

,mincewd miwxtaíäL¤¥
íéøBähä íéøác ìk̈§¨¦©§¦
íäa úéNòpL íéøzîeª¨¦¤©£¥¨¤
:ïBâk ,úéiNòî äåönä©¦§¨©£¦¦§

] -:`"hily x"enc` w"k zxrd,gnev ,igdn `nbec `iane"
[:"mnec,äøBz øôñå äæeæîe ïélôzä óì÷lawn ixd slwd - §©©§¦¦§¨§¥¤¨

e` ,oilitz ly devnl ezkitd ici lre ,dbep ztilwn ezeig
seq oi` xe` ielib ,slw eze`a jynp ,dxez xtq e` ,dfefn
,devnd dyrp ea xacdy ixd igxkd - .devnd ici lr jynpd

- xzene xedh didiäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe1àì : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ
íéîL úëàìîì øLëä,devn ea dyriiy xacl -àlà ª§©¦§¤¤¨©¦¤¨

éôa íéøzîe íéøBäè,E,dlik`l icedi ly eita -âBøúà ïëå §¦ª¨¦§¦§¥¤§
,äìøò BðéàLoi` recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda - ¤¥¨§¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå áéúëå 'ä øåàá äëìðå
'éòìñä éôéòñáå íéøåöä úø÷ðá àåáì áéúëå 'åâå åéãçé
ïåàâ øãäá òôåäå ù"îëå 'åâå åðåàâ øãäå 'ä ãçô éðôî

:'åâå êöøà ìáú éáùåé ìë ìò êæåò

äðäå æì ÷øôúåîé ìù äæä úåîéìùä úéìëú
àåäù íéúîä úééçúå çéùîä
åðéùòîá éåìú éîùâä æä"åòá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú

íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì
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ה.17. מ, כא.18.שם, ב, השנה.19.שם, ראש של התפילה א.1.בנוסח קה, שבת ראה



a'צח xc` b"i ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ג קודש שבת יום
,92 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenä÷ãöä úåòîå...,fn 'nr cr:äìôúä åà

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

m` ,devn dyrp bexz`d
:dlxr zepya oiicr `ed*

àéä äìøòäL) ääâä¤¨¨§¨¦
ìMîúBàîhä úBtìw L ¦¨Ÿ§¦©§¥

äiìò íäì ïéàL éøîâì§©§¥¤¥¨¤£¦¨
,íìBòìdppi` dlxr - §¨

s` ,zelrzdl dleki
lk mb jke .dyecwl ,mrt

mpi` ,ze`nhd zetilwd yelyn mzeig milawnd mixac mze`

zelrzdl mileki
miyeryk mb ,dyecwl

,devn mdaáeúkL Bîk§¤¨
ìk ïëå ,'íéiç õò'a§¥©¦§¥¨
äøáòa äàaä äåöî¦§¨©¨¨©£¥¨

íBìLå-ñçdxiard ik - ©§¨
dzeig ,ixd ,zlawn
zetilwd yelyn

:(dyecwl zelrzdl dleki `id oi` okle ,ixnbl ze`nhd

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`
ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda devnd,mxa .oeilrd oevxd
`ed mda mixacdyk
mixac md ,devn miiwn
dfe ,mixedhe mixzen
dxiar ici lr `ly dyrp
mze`a devnd zlret -
zgz f` cr eidy ,mixac
,dbep ztilw zlynn
mr cg`zdle zelrzdl
,`ed jexa seq oi` xe`

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaLslway zeigd - ¤¨¤
e` ,bexz`d e` ,oilitzd

,dwcvd incäìBò¤
øBàa ììëðå ìhaúîe¦§©¥§¦§¨§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
Cøaúé BðBöø àeäL¤§¦§¨¥

,íäa Laìîäitk - ©§ª¨¨¤
miwxta epcnly

dvex d"awdy ,devna yaeln d"awd ly epevxy ,mincewd
;devn dze` dyri icediyøzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥

.Cøaúé BøBà øézñäì ììk íéðtly zeigd zllkp okl - ¨¦§¨§©§¦¦§¨¥
ly zeigd zece` epcnl o`k cr .oeilrd oevxa dl` mixac
,oilitzd ly slwd zeigk ,devnd ziyrp mday mixac mze`
mb xacd jky ,cnlp oldl .dnecke ,bexz`d ly zeigd e`
`id mby ,sebd z` dignd zindad zipeigd ytpd gekl xywa
,devn meiwl ef ytp geka zeynzydd ici lre - dbep ztilwn

.oeilrd oevxd `idy devnd zyecwa df gek mb llkpçk ïëå§¥Ÿ©
äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk íâ Laìúî àeä ¯zgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨

zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn
,dtilw ly ytp `idyBðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúéytpd geky ,ixd - ¦§¨¥¨¥§¥¨
.devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny zindad
`wecÎe`ly ,xaqei dzr
zeevn ziiyr ici lr

zeiyrnytpd gek llkp
m` ik ,dyecwa zipeigd
,dxez cenilk zeevn mb
- dlitze rny z`ixw
oze` miniiwny zeevn
geka `le ,cala xeaica
oneiwa mb - dyrnd

odlygeka miynzyn
d zipeigd ytpdzinda

okle ,dbep ztilwny
.dyecwa gek eze` llkp
ãeîìz úåöîa íâå§©§¦§©©§
òîL úàéø÷e äøBz¨§¦©§©

,ïäa àöBiëå älôúe- §¦¨§©¥¨¤
ytpd gek oci lr llkp
xe`a zindad zipeigd

,`ed jexa seq oi`óà©
úéîLb äiNòa ïðéàL¤¥¨©£¦¨©§¦

Lnîzinyb diyr zervn`a eniiew `l el` zeevny s` - ©¨
,ziynndâð útìw úìLîî úçzLxeaic ici lr m` ik - ¤©©¤§¤¤§¦©Ÿ©

.calaïì àîé÷ àä íB÷î-ìkî,epilr laewn ixd - ¦¨¨¨©§¨¨
,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cenk epi` (daygn) "xedxd"y - §¦§¨§¦©¦

,xeaicBúáBç éãé àöBé Bðéàåynzydl yiy zeevn oze`a - §¥¥§¥¨
,xeaica oda,åéúôNa àéöBiL ãòoze`ay gxkdd ony - ©¤¦¦§¨¨

,xeaic didi - zeevnïì àîé÷å,epilr laewne -úîé÷ò"c §©§¨¨©£¦©
åéúôN,milnd zxin` zrya -éåä,`ed -,"äNòîmb - §¨¨£¥©£¤

ztilw zlynn zgzy zindad zipeigd ytpl jiiy dfk dyrn
- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna xacdy myk ,dbepw"k

`"hily x"enc`.àháì úéäìàä Lôpì øLôà éà ék¦¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
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'a xc` b"i ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìå äôe íéúôNa,íéiîLbä íépLå ïBL"dtd ze`ven" mdy - ¦§¨©¦¤§¨§¦©¦©©§¦¦
dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehia icil mi`a mkxc

.dtÎlrayúLaìnä úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé ìò íà ék¦¦©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤
,Lnî óebä éøáàaziiyrl xywa d"l wxta epcnly itk - §¤§¥©©¨

zeidy ,dyrna devn
dlek `id ziwl`d ytpde
`ed sebd eli`e ,zipgex
zexyt`d oi` - inyb
lertl ziwl`d ytpl
diyrl sebd z` xxerle
wx ,devn ly zinyb

gd ytpd zervn`azipei
`ide sebd z` dignd
ytpd oia "rvenn"d
- inybd sebl ziwl`d
`id `id zipeigd ytpd
ytpd zlert z` d`iand
xacd jke .seba ziwl`d

ici lr `a dlitze dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb
ziwl`d ytpd oi`y `vnp - miinybd xeaicd ixa` zlrtd

- zipeigd ytpd ici lr m` ik z`f rval dlekiäî ìëå§¨©
øúBé ìBãb çëa øaãnMgek xzei riwyn `edy lkk - ¤§©¥§Ÿ©¨¥

,dlitzde dxezd ixeaicaúBçk øúBé Léaìîe ñéðëî àeä©§¦©§¦¥Ÿ
.elà íéøeaãa úéðeiçä Lôpîdyecwa milvepn `linne - ¦¤¤©¦¦§¦¦¥

.dbep ztilwn mzeig milawnd xzei miax zegekøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä2."'Bâå äðøîàz éúBîöò ìk" :- "jenk in 'd - ©¨¨©§©Ÿ©§¨§

lk" ly ote`a xn`idl zekixv dlitzde dxezd zeaiz :xnelk
ly xyt`d lkk xzei ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr

.sebdeøîàL eäæå§¤¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì3íà" :,dxezd - ¦§¨¨¦
äëeøò,dxecg -ìëa £¨§¨

¯ íéøáà ç"îø§©¥¨¦
,úønzLîly epexkfa - ¦§©¤¤

,dxez cneld mc`díàå§¦
,"úønzLî dðéà ¯ åàì©¥¨¦§©¤¤

,gkyidl dlelre -ék¦
äçëMäipipr ly - ©¦§¨

,dxezàéä,dxewn - ¦
Lôðå óebä útìwî¦§¦©©§¤¤
ïäL ,úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦¤¥
úììëpä dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¦§¤¤

,äMã÷a íéîòôìoi` ,dyecwa zllkp dbep ztilwyk j` - ¦§¨¦¦§ª¨
;dgkyl daiq lkïçk LéznLk eðéäåytpde sebd ly - §©§§¤©¦Ÿ¨

,zipeigd:älôzä Bà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe- ©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨©§¦¨
cnel `ed - "mixa` g"nx lka dkexr" ly zernynd idef
,"zxnzyn" `id f` - ,eixa` g"nx lk z` zxceg `idy ote`a
.dgkyl d`iand daiqd z` xiqd jka ik ,epexkfa zxnyp `id
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íéøîà éèå÷éì
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

'a xc` b"i ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìå äôe íéúôNa,íéiîLbä íépLå ïBL"dtd ze`ven" mdy - ¦§¨©¦¤§¨§¦©¦©©§¦¦
dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehia icil mi`a mkxc
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

יום 
ראשון

היום יום . . . 



היום יום . . . ק

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
ווייל מען פָאהרט זיך  זיך ניט,  מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית,  ְיַסּדֵ קֹום ְמדֹורֹו  ִסיָעה ִמּמְ ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. נּו. ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ָהַעְצִמי  ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ֲהָלָכה  ל  ּכָ ִעְנַין  ֲהָבַנת  ֲחִסידּות, ב(  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ְועֹוָלם  ָכל עֹוָלם  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ְסִפירֹות  ּבִ ַהְינּו 
ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ְוִדין  ֱאלִֹקי  ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



קי היום יום . . . 

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך, ֲהֵרי  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט 
עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות 
לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב 
אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, 
אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא 
הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ִעם  ֶחם  ּלָ "ַוּיִ ַהְיהּוִדי;  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֲעָמֵלק  א  ּבָ  – ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ
ַאַחת  אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּדְ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ
ְוָהֵעָצה ָלֶזה  ת ַהּתֹוָרה.  ַ ן ֶאת ְקֻדּשׁ ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ּתֹוָרה –  ּבַ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנֲהגּו  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַאְלֵפי  י  ָראׁשֵ ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרא,  ּדָ ָכל  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ּדְ טּוָתא  ׁשְ ְוִאְתּפַ ה,  ֹמשֶׁ י  ַאְנׁשֵ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ  –
ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ָמקֹום ּבְ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ד  ב' אדר ז' ראשון יום מוסף? בתפילת חייב עשרה תשע בן נער האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰úéöçî ïzì ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦¦¥©£¦
.íépè÷ àìå íéãáò àìå íéLð àì ìáà . .ì÷Mä©¤¤£¨Ÿ¨¦§Ÿ£¨¦§Ÿ§©¦

איגר קו)הגר"ע סי' ראש'(או"ח 'בשמים שו"ת בשם הביא
פט) זו (סי' שתפילה משום מוסף, מתפילת פטורות שנשים ,

ואינן  ומאחר השקלים, ממעות הבא מוסף קרבן לזכר באה
פטורות  הן הרי זה, בקרבן חלק להן ואין בשקלים חייבות

מוסף. מתפילת גם
השקל: במחצית חייבים גיל מאיזה ראשונים ונחלקו

החינוך קה)בספר עשרים,(מצוה מגיל הוא שהחיוב כתב
בפירוש  הרמב"ם אך ומעלה", שנה עשרים "מבן ככתוב

פ"א)המשניות שלושֿעשרה (שקלים מגיל הוא שהחיוב כתב
נאמר  ומעלה" שנה עשרים "מבן והפסוק המצוות, כבכל

השקלים ולא האדנים שם)בתרומת שקלים .(תוי"ט
מתפילת  פטורה שאשה שכשם שחידשו יש זה, ולפי
הדעות  לפי גם כך השקל, ממחצית שפטורה משום מוסף
יכול  אינו עשרים בן שאינו מי עשרים, מגיל מתחיל שהחיוב
אינו  הדבר מן הפטור שהרי מוסף בתפילת כש"ץ לשמש

חובתם ידי אחרים להוציא יג).יכול ל, שמות תמימה (תורה

שמחה' 'שלמי לג)ובספר סי' בנימוק (ח"ב זאת דחה
הנתינה. מצות א) חלקים: שני יש השקל מחצית שבמצות
הקרבנות  להקרבת לדאוג מהציבור אחד כל על החובה ב)
גם  כי בזה, זה תלויים אינם אלו חיובים ושני אלו. ממעות
אחד  כל חייב הקרבנות, עבור בלשכה מעות די יש כאשר
ומאידך  הנתינה, מצות את לקיים כדי השקל מחצית לתת
ואם  מהקרבנות בהכרח פטור אינו הנתינה ממצות הפטור גם
גם  יצטרך קרבנות, לרכוש כדי הלשכה במעות די יהיה לא

משלו. לתת הוא
אשה  עשרים: מגיל שפחות למי אשה בין ההבדל וזה
כל  כדין הקרבנות, מהקרבת וגם הנתינה ממצות גם פטורה
אך  מוסף, מתפילת פטורה ולכן גרמא, שהזמן מצוותֿעשה
החיוב  מהנתינה, שפטור הדעות לפי גם עשרים, מבן הפחות
בלשכה  מעות אין ואם עליו, גם מוטל לקרבנות לדאוג
מוסף  בקרבן חלק לו שיש ונמצא משלו, להביא יצטרך

מוסף. בתפילת גם וחייב

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום הגדול  הכהן מות לאחר חביתין מנחת

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰àìå ,únL ìBãb ïäkŸ¥¨¤¥§Ÿ
lä úîeøzî ïézáçä úà ïéáéø÷î Z åézçz øçà epî.äkL ¦©¥©§¨©§¦¦¤©£¦¦¦§©©¦§¨

בכל  חביתין מנחת להקריב גדול כהן על מצוותֿעשה
הערבים  בין ומחצה שחר של תמיד עם בבקר "מחצה יום

הערבים" בין של תמיד הי"ח)עם פ"ג ומוספין תמידין מת (הל' .
מי  משל תנאים נחלקו תחתיו, אחר מינו ולא הגדול הכהן
ציבור, משל אומר שמעון רבי קריבה: החביתין מנחת היתה

יורשים משל יהודה רבי נא,ב)ולדברי .(מנחות
אחרונים שם)והקשו לח"מ :(כס"מ,

באים  שהחביתין שמעון כרבי הרמב"ם פסק כאן
תמידין  בהלכות ואילו ציבור), (משל הלשכה מתרומת

הכ"ב)ומוספין כדעת (פ"ג אותה, מביאים היו שהיורשים כתב
יהודה! רבי

משנה': ה'לחם ותירץ
בגמרא  שם)מבואר התורה (מנחות מן שמעון רבי שלדעת

חכמים  שראו ולאחר ציבור) (משל הלשכה מתרומת מביאים
מהי  לגבותה תקנו דחוק הלשכה שראו שמצב וכיון ורשים.

דין  על להעמידה חזרו אותה, מביאים אינם שהיורשים
ציבור. משל שתבוא תורה

מהו  א. פעמיים: נחלקו יהודה ורבי שמעון רבי כן ואם
משל  שמעון ולרבי יורשים, משל יהודה לרבי - התורה דין

הרמב"ם פסק ובזה ומוספין)ציבור, תמידין תורה (בהל' שמדין
חששו  שמעון רבי לדעת - התקנה לגבי ב. מביאים. היורשים
על  והעמידוה וחזרו משלהם יביאו לא היורשים שמא חכמים
הרמב"ם  סובר ובזה חששו. לא יהודה רבי ולדעת תורה דין

הלשכה. מתרומת שבאה כאן כתב ולכן שמעון כרבי
נוסף  מג)ביאור סי' יצחק זכר שם. מנחות אמת :(שפת

גדול  כהן "מת הרמב"ם: כתב ומוספין תמידין בהלכות
בבוקר  שיקריבו "קודם כך: אחר שכתב כפי (או בשחרית
שחיוב  וכוונתו היורשין", מביאין אחר")... כהן מנו ולא
יום  (וכל היום לאותו הוא המנחה את להביא הגדול הכהן
החיוב  עליו חל שכבר וכיון מחדש), החיוב עליו חל
חייבים  תחתיו אחר מינו ולא מת ואם לכך, נכסיו נשתעבדו
לא  שעדיין מכן שלאחר בימים אבל להביאה. יורשיו
יורשיו  את לחייב מקום אין המנחה בהבאת הכהן נתחייב
הכהן  מת שאם כאן שכתב וזהו ציבור. משל באה היא אלא
מתרומת  תבוא – המנחה הבאת חיוב עליו חל לא וכבר -

הלשכה.

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום מצוה  ספק בשביל שבת דחיית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰äæ äéä elôàå©£¦¨¨¤
ìlçîe ïänò CìBä äæ éøä Z ãçà ãò ïéc úéáì ïúBà òéãBnL¤¦©¨§¥¦¥¤¨£¥¤¥¦¨¤§©¥

.Bnò óøèöéå øçà àöné ànL ,÷ôqî¦¨¥¤¨¦¨¥©¥§¦§¨¥¦
קיום  לשם השבת את לדחות שמותר מבואר זו בהלכה

שהמצוה  וודאות אין כאשר אף החודש קידוש מצות
שהנולד  נפסק מילה מצות לגבי אך דבר, של בסופו תתקיים
בין  אם שספק מאחר כי בשבת, נימול אינו השמשות בביו
נולד  אם ספק הנכנס, ליום או העובר ליום שייך השמשות
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הבאה  השבת הרי שישי יום הוא ואם בשבת, או שישי ביום
בזמנה  שלא ומילה השמיני, ולא ללידה התשיעי היום היא
את  דוחה אינו מצוה שספק נמצא השבת. את דוחה אינה

מספק? השבת את דוחים החודש בקידוש ומדוע השבת,
גם  אך השמיני, ביום למול מצוה משנה': ה'לחם מתרץ
למול  אפשר כי לגמרי, המצוה תתבטל לא אז ימולו לא אם
כאן  אך השבת, את דוחים אין ספק במקום ולכן למחרת,
תקנת  (מפני מיד החודש קידוש מצות את לקיים הכרח יש
כמבואר  חודש, ראש של מוסף להקריב כדי או המועדות

מספק. אפילו השבת את דוחים ולכן הקודמת) בהלכה

אמת' )וה'שפת ב כב, השנה החודש,(ראש בקידוש תירץ:
בכך  עדותו את ומקבלים העד את חוקרים הדין בית כאשר
לבסוף  אם ואף החודש, קידוש של המצוה מתחילה כבר
די  המצוה, את להשלים יוכלו ולא נוסף עד יגיע לא
אם  במילה אך השבת, את לדחות כדי המצוה בתחילת
היא  מלכתחילה בשבת המילה שישי, ביום היתה הלידה

מלים. אין ולכן כדין, שלא
יצחק' ב)וה'באר ענף א דוחים (אה"ע אין במילה מחלק:

מהֿשאיןֿכן  יחיד, של מצוה היא כי מספק, השבת את
רבים. של מצוה שהיא החודש בקידוש

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום ראש  אד"ו לא

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰äî éðtîe¦§¥¨
äfä ïBaLçäL éôì ?å"ãà éîéa äæ ïBaLça ïéòáB÷ ïéà¥§¦§¤§¤¦¥§¦¤©¤§©¤
íB÷na àì ,éòöîàä dëeläa LîMäå çøiä õea÷ì àeä§¦©¨¥©§©¤¤§¦¨¨¤§¨¦Ÿ©¨
,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eNò Cëéôì ,eðòãBäL Bîk ,ézîàä̈£¦¦§¤©§§¦¨¨§¦¨§§¦¨
,ïéòáB÷ éLéìMa ?ãöék .ézîàä õea÷ íBéa òbôì éãk§¥¦§Ÿ©§¦¨£¦¦¥©¦§¦¦§¦

...ïéçBc éòéáøa¦§¦¦¦
(ראש  בתשרי האחד את קובעים שאין מבאר הרמב"ם
שני  יש הלבנה במולד כי ושישי, רביעי ראשון, בימי השנה)
כל  של הממוצע הוא האמצעי', 'מולד א. חשבון: סוגי
שעת  ויודעים בקירוב שמחשבין "החשבון לפי החודשים
[בערך] דקדוק בלא המולד] הוא והשמש, הירח [של קבוצם
המולד  הוא האמיתי' 'מולד ב. האמצעי". במהלכם אלא
ולפעמים  האמצעי' ה'מולד לפני הוא שלפעמים המדויק

ה"א)אחריו פ"ו לעיל ראש (כמבואר קביעת את להשוות וכדי .
לחול  צריכה שהיתה לקביעה האמצעי' ה'מולד לפי השנה
את  דוחים שלפעמים חכמים אמרו האמיתי' ה'מולד פי על
ה'אמיתי' המולד ישתוו וכך אחד ביום השנה ראש קביעת
אד"ו  בימים השנה ראש את קובעים לא לכן וה'אמצעי'.

ובשבת. בחמישי בשלישי, בשני, אלא

הראב"ד: והקשה
יחול  לא השנה שראש תקנו שחכמים מבואר בגמרא
יחול  שישי או רביעי בימים ר"ה יחול שאם משום באד"ו
קדושה  ימי שני ויהיו ראשון או שישי בימים הכפורים יום
אפשר  אי משניהם הראשון ביום מת ימות ואם רצופים,
יסריח  שמא לחשוש ויש ימים, שני לאחר אלא לקוברו יהיה

כ,א) רבה (ר"ה הושענא יחול ראשון ביום ר"ה יחול ואם .
הערבה חיבוט מצות ותתבטל ב)בשבת מג, לא (סוכה ומדוע .

קביעת  לאי אחר טעם כתב אלא אלו טעמים הרמב"ם הביא
אד"ו? בימי השנה ראש

יהושע' ה'פני ויתיישב)ומיישב ד"ה שם :(ר"ה
הוא  אד"ו בימי השנה ראש קביעת לאי העיקרי הטעם
ניתנה  כך ולשם כנ"ל, המולדות, שני את להשוות הצורך
ימי  בדילוג הקביעות ימי את "לעשות לחכמים רשות
שיקבעו  כדי אחד יום ולקבוע אחד יום לדחות השבוע,
יום  גם לדחות יכלו זה שלענין אלא האמיתי" במולד
הוא  לדחיה אד"ו את דוקא שקבעו והטעם בגה"ז מהימים
ואין  ערבה, מצות ומפני המתים מפני בגמרא, האמור הטעם

הטעם. עיקר את נקט שהרמב"ם להתפלא

ה'תשע"ד  ב' אדר י"א חמישי יום אלוקית  חכמה - התכונה חכמת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰íéøwòä̈¦¨¦
éøvLelà ...úeðéðâèöéàä úBðBaLç ìëì älçz òãéì íãà C ¤¨¦¨¨¥©§¦¨§¨¤§¨¦§©§¦¥
...ïä¥

עוסקים  אינם שלפנינו הפרקים של ככולם רובם לכאורה,
הרמב"ם  מכך: יתירה התכונה. בחכמת אלא תורה בדברי

יז)כתב פרק חכמי (בסוף ספרי על מבוססים אלו שחשבונות
בין  נביאים אותם שחברו בין למחבר חוששין ו"אין יון

האומות". אותם שחברו
נעשו  בספרו קבעם שהרמב"ם לאחר כי ברור זאת, עם
לברך  חייב בהם והעוסק התורה, מכללות נפרד בלתי לחלק

התורה. ברכת תחילה
האומות  חכמי בספרי שמקורם הדברים גם בעצם,

בחיי רבינו כדברי בתורה, התורה)שורשם לפירוש כל (פתיחה כי
ממנה ונמשכות ובאות בתורה כלולות לקו"ש החכמות (ע"פ

(34 עמ' .חכ"ג
חז"ל  כדברי התכונה חכמת בלימוד יש יתירה ומעלה

א) עה, ומזלות,(שבת תקופות לחשב האדם על שמצוה "מנין :
לעיני  ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם 'ושמרתם שנאמר
זה  אומר הוי העמים, לעיני שהיא ובינה חכמה איזו העמים'

ומזלות". תקופות חישוב
ה'אברבנאל' כתב א)וכך יב, נמסר (שמות כן כי "הנה :

שהם  מפני גדולה לסנהדרי השנים ועיבור החדשים קביעות
עוצם  שמפני עד התכונה... בחכמת מופלאים חכמים היו
בטלמוס  הפליג הזה בדבר ישראל בחכמי שהיתה החכמה
שנה... י"ט של המחזור זה שהמציא מי ולפאר לשבח היוני

נבואה". ביניהם שהיתה יוכיח שזה וכתב
ה'מאירי' יח)ומדברי ג, לאבות לימוד (בפירושו כי מבואר

פירש  שכך הקבלה, חכמת ללימוד הקדמה הוא אלו חכמות
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ה'תשע"ד  ב' אדר ז' ראשון יום מוסף? בתפילת חייב עשרה תשע בן נער האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰úéöçî ïzì ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦¦¥©£¦
.íépè÷ àìå íéãáò àìå íéLð àì ìáà . .ì÷Mä©¤¤£¨Ÿ¨¦§Ÿ£¨¦§Ÿ§©¦

איגר קו)הגר"ע סי' ראש'(או"ח 'בשמים שו"ת בשם הביא
פט) זו (סי' שתפילה משום מוסף, מתפילת פטורות שנשים ,

ואינן  ומאחר השקלים, ממעות הבא מוסף קרבן לזכר באה
פטורות  הן הרי זה, בקרבן חלק להן ואין בשקלים חייבות

מוסף. מתפילת גם
השקל: במחצית חייבים גיל מאיזה ראשונים ונחלקו

החינוך קה)בספר עשרים,(מצוה מגיל הוא שהחיוב כתב
בפירוש  הרמב"ם אך ומעלה", שנה עשרים "מבן ככתוב

פ"א)המשניות שלושֿעשרה (שקלים מגיל הוא שהחיוב כתב
נאמר  ומעלה" שנה עשרים "מבן והפסוק המצוות, כבכל

השקלים ולא האדנים שם)בתרומת שקלים .(תוי"ט
מתפילת  פטורה שאשה שכשם שחידשו יש זה, ולפי
הדעות  לפי גם כך השקל, ממחצית שפטורה משום מוסף
יכול  אינו עשרים בן שאינו מי עשרים, מגיל מתחיל שהחיוב
אינו  הדבר מן הפטור שהרי מוסף בתפילת כש"ץ לשמש

חובתם ידי אחרים להוציא יג).יכול ל, שמות תמימה (תורה

שמחה' 'שלמי לג)ובספר סי' בנימוק (ח"ב זאת דחה
הנתינה. מצות א) חלקים: שני יש השקל מחצית שבמצות
הקרבנות  להקרבת לדאוג מהציבור אחד כל על החובה ב)
גם  כי בזה, זה תלויים אינם אלו חיובים ושני אלו. ממעות
אחד  כל חייב הקרבנות, עבור בלשכה מעות די יש כאשר
ומאידך  הנתינה, מצות את לקיים כדי השקל מחצית לתת
ואם  מהקרבנות בהכרח פטור אינו הנתינה ממצות הפטור גם
גם  יצטרך קרבנות, לרכוש כדי הלשכה במעות די יהיה לא

משלו. לתת הוא
אשה  עשרים: מגיל שפחות למי אשה בין ההבדל וזה
כל  כדין הקרבנות, מהקרבת וגם הנתינה ממצות גם פטורה
אך  מוסף, מתפילת פטורה ולכן גרמא, שהזמן מצוותֿעשה
החיוב  מהנתינה, שפטור הדעות לפי גם עשרים, מבן הפחות
בלשכה  מעות אין ואם עליו, גם מוטל לקרבנות לדאוג
מוסף  בקרבן חלק לו שיש ונמצא משלו, להביא יצטרך

מוסף. בתפילת גם וחייב

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום הגדול  הכהן מות לאחר חביתין מנחת

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰àìå ,únL ìBãb ïäkŸ¥¨¤¥§Ÿ
lä úîeøzî ïézáçä úà ïéáéø÷î Z åézçz øçà epî.äkL ¦©¥©§¨©§¦¦¤©£¦¦¦§©©¦§¨

בכל  חביתין מנחת להקריב גדול כהן על מצוותֿעשה
הערבים  בין ומחצה שחר של תמיד עם בבקר "מחצה יום

הערבים" בין של תמיד הי"ח)עם פ"ג ומוספין תמידין מת (הל' .
מי  משל תנאים נחלקו תחתיו, אחר מינו ולא הגדול הכהן
ציבור, משל אומר שמעון רבי קריבה: החביתין מנחת היתה

יורשים משל יהודה רבי נא,ב)ולדברי .(מנחות
אחרונים שם)והקשו לח"מ :(כס"מ,

באים  שהחביתין שמעון כרבי הרמב"ם פסק כאן
תמידין  בהלכות ואילו ציבור), (משל הלשכה מתרומת

הכ"ב)ומוספין כדעת (פ"ג אותה, מביאים היו שהיורשים כתב
יהודה! רבי

משנה': ה'לחם ותירץ
בגמרא  שם)מבואר התורה (מנחות מן שמעון רבי שלדעת

חכמים  שראו ולאחר ציבור) (משל הלשכה מתרומת מביאים
מהי  לגבותה תקנו דחוק הלשכה שראו שמצב וכיון ורשים.

דין  על להעמידה חזרו אותה, מביאים אינם שהיורשים
ציבור. משל שתבוא תורה

מהו  א. פעמיים: נחלקו יהודה ורבי שמעון רבי כן ואם
משל  שמעון ולרבי יורשים, משל יהודה לרבי - התורה דין

הרמב"ם פסק ובזה ומוספין)ציבור, תמידין תורה (בהל' שמדין
חששו  שמעון רבי לדעת - התקנה לגבי ב. מביאים. היורשים
על  והעמידוה וחזרו משלהם יביאו לא היורשים שמא חכמים
הרמב"ם  סובר ובזה חששו. לא יהודה רבי ולדעת תורה דין

הלשכה. מתרומת שבאה כאן כתב ולכן שמעון כרבי
נוסף  מג)ביאור סי' יצחק זכר שם. מנחות אמת :(שפת

גדול  כהן "מת הרמב"ם: כתב ומוספין תמידין בהלכות
בבוקר  שיקריבו "קודם כך: אחר שכתב כפי (או בשחרית
שחיוב  וכוונתו היורשין", מביאין אחר")... כהן מנו ולא
יום  (וכל היום לאותו הוא המנחה את להביא הגדול הכהן
החיוב  עליו חל שכבר וכיון מחדש), החיוב עליו חל
חייבים  תחתיו אחר מינו ולא מת ואם לכך, נכסיו נשתעבדו
לא  שעדיין מכן שלאחר בימים אבל להביאה. יורשיו
יורשיו  את לחייב מקום אין המנחה בהבאת הכהן נתחייב
הכהן  מת שאם כאן שכתב וזהו ציבור. משל באה היא אלא
מתרומת  תבוא – המנחה הבאת חיוב עליו חל לא וכבר -

הלשכה.

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום מצוה  ספק בשביל שבת דחיית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰äæ äéä elôàå©£¦¨¨¤
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.Bnò óøèöéå øçà àöné ànL ,÷ôqî¦¨¥¤¨¦¨¥©¥§¦§¨¥¦
קיום  לשם השבת את לדחות שמותר מבואר זו בהלכה

שהמצוה  וודאות אין כאשר אף החודש קידוש מצות
שהנולד  נפסק מילה מצות לגבי אך דבר, של בסופו תתקיים
בין  אם שספק מאחר כי בשבת, נימול אינו השמשות בביו
נולד  אם ספק הנכנס, ליום או העובר ליום שייך השמשות

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הבאה  השבת הרי שישי יום הוא ואם בשבת, או שישי ביום
בזמנה  שלא ומילה השמיני, ולא ללידה התשיעי היום היא
את  דוחה אינו מצוה שספק נמצא השבת. את דוחה אינה

מספק? השבת את דוחים החודש בקידוש ומדוע השבת,
גם  אך השמיני, ביום למול מצוה משנה': ה'לחם מתרץ
למול  אפשר כי לגמרי, המצוה תתבטל לא אז ימולו לא אם
כאן  אך השבת, את דוחים אין ספק במקום ולכן למחרת,
תקנת  (מפני מיד החודש קידוש מצות את לקיים הכרח יש
כמבואר  חודש, ראש של מוסף להקריב כדי או המועדות

מספק. אפילו השבת את דוחים ולכן הקודמת) בהלכה

אמת' )וה'שפת ב כב, השנה החודש,(ראש בקידוש תירץ:
בכך  עדותו את ומקבלים העד את חוקרים הדין בית כאשר
לבסוף  אם ואף החודש, קידוש של המצוה מתחילה כבר
די  המצוה, את להשלים יוכלו ולא נוסף עד יגיע לא
אם  במילה אך השבת, את לדחות כדי המצוה בתחילת
היא  מלכתחילה בשבת המילה שישי, ביום היתה הלידה

מלים. אין ולכן כדין, שלא
יצחק' ב)וה'באר ענף א דוחים (אה"ע אין במילה מחלק:

מהֿשאיןֿכן  יחיד, של מצוה היא כי מספק, השבת את
רבים. של מצוה שהיא החודש בקידוש

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום ראש  אד"ו לא

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰äî éðtîe¦§¥¨
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,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eNò Cëéôì ,eðòãBäL Bîk ,ézîàä̈£¦¦§¤©§§¦¨¨§¦¨§§¦¨
,ïéòáB÷ éLéìMa ?ãöék .ézîàä õea÷ íBéa òbôì éãk§¥¦§Ÿ©§¦¨£¦¦¥©¦§¦¦§¦

...ïéçBc éòéáøa¦§¦¦¦
(ראש  בתשרי האחד את קובעים שאין מבאר הרמב"ם
שני  יש הלבנה במולד כי ושישי, רביעי ראשון, בימי השנה)
כל  של הממוצע הוא האמצעי', 'מולד א. חשבון: סוגי
שעת  ויודעים בקירוב שמחשבין "החשבון לפי החודשים
[בערך] דקדוק בלא המולד] הוא והשמש, הירח [של קבוצם
המולד  הוא האמיתי' 'מולד ב. האמצעי". במהלכם אלא
ולפעמים  האמצעי' ה'מולד לפני הוא שלפעמים המדויק

ה"א)אחריו פ"ו לעיל ראש (כמבואר קביעת את להשוות וכדי .
לחול  צריכה שהיתה לקביעה האמצעי' ה'מולד לפי השנה
את  דוחים שלפעמים חכמים אמרו האמיתי' ה'מולד פי על
ה'אמיתי' המולד ישתוו וכך אחד ביום השנה ראש קביעת
אד"ו  בימים השנה ראש את קובעים לא לכן וה'אמצעי'.

ובשבת. בחמישי בשלישי, בשני, אלא

הראב"ד: והקשה
יחול  לא השנה שראש תקנו שחכמים מבואר בגמרא
יחול  שישי או רביעי בימים ר"ה יחול שאם משום באד"ו
קדושה  ימי שני ויהיו ראשון או שישי בימים הכפורים יום
אפשר  אי משניהם הראשון ביום מת ימות ואם רצופים,
יסריח  שמא לחשוש ויש ימים, שני לאחר אלא לקוברו יהיה

כ,א) רבה (ר"ה הושענא יחול ראשון ביום ר"ה יחול ואם .
הערבה חיבוט מצות ותתבטל ב)בשבת מג, לא (סוכה ומדוע .

קביעת  לאי אחר טעם כתב אלא אלו טעמים הרמב"ם הביא
אד"ו? בימי השנה ראש

יהושע' ה'פני ויתיישב)ומיישב ד"ה שם :(ר"ה
הוא  אד"ו בימי השנה ראש קביעת לאי העיקרי הטעם
ניתנה  כך ולשם כנ"ל, המולדות, שני את להשוות הצורך
ימי  בדילוג הקביעות ימי את "לעשות לחכמים רשות
שיקבעו  כדי אחד יום ולקבוע אחד יום לדחות השבוע,
יום  גם לדחות יכלו זה שלענין אלא האמיתי" במולד
הוא  לדחיה אד"ו את דוקא שקבעו והטעם בגה"ז מהימים
ואין  ערבה, מצות ומפני המתים מפני בגמרא, האמור הטעם

הטעם. עיקר את נקט שהרמב"ם להתפלא

ה'תשע"ד  ב' אדר י"א חמישי יום אלוקית  חכמה - התכונה חכמת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰íéøwòä̈¦¨¦
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עוסקים  אינם שלפנינו הפרקים של ככולם רובם לכאורה,
הרמב"ם  מכך: יתירה התכונה. בחכמת אלא תורה בדברי

יז)כתב פרק חכמי (בסוף ספרי על מבוססים אלו שחשבונות
בין  נביאים אותם שחברו בין למחבר חוששין ו"אין יון

האומות". אותם שחברו
נעשו  בספרו קבעם שהרמב"ם לאחר כי ברור זאת, עם
לברך  חייב בהם והעוסק התורה, מכללות נפרד בלתי לחלק

התורה. ברכת תחילה
האומות  חכמי בספרי שמקורם הדברים גם בעצם,

בחיי רבינו כדברי בתורה, התורה)שורשם לפירוש כל (פתיחה כי
ממנה ונמשכות ובאות בתורה כלולות לקו"ש החכמות (ע"פ

(34 עמ' .חכ"ג
חז"ל  כדברי התכונה חכמת בלימוד יש יתירה ומעלה

א) עה, ומזלות,(שבת תקופות לחשב האדם על שמצוה "מנין :
לעיני  ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם 'ושמרתם שנאמר
זה  אומר הוי העמים, לעיני שהיא ובינה חכמה איזו העמים'

ומזלות". תקופות חישוב
ה'אברבנאל' כתב א)וכך יב, נמסר (שמות כן כי "הנה :

שהם  מפני גדולה לסנהדרי השנים ועיבור החדשים קביעות
עוצם  שמפני עד התכונה... בחכמת מופלאים חכמים היו
בטלמוס  הפליג הזה בדבר ישראל בחכמי שהיתה החכמה
שנה... י"ט של המחזור זה שהמציא מי ולפאר לשבח היוני

נבואה". ביניהם שהיתה יוכיח שזה וכתב
ה'מאירי' יח)ומדברי ג, לאבות לימוד (בפירושו כי מבואר

פירש  שכך הקבלה, חכמת ללימוד הקדמה הוא אלו חכמות
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ּבכל  ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א  ¤¤ּפרק
מחצית ‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן  ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא  והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
מעט  הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְִִִֵַַַַָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, ְְְְֶַַַַַַַָָָֻּולמחר
ּבאֹונס ·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשם מנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָֹּומׁשקלֹו,
'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָחכמים
מאֹות  ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבזמן

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵַַָוארּבע
ּדינרין ‚. ארּבעה היה מעין סלע ׁשׁש והּדינר היא , ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשני  היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת
מּׁשמֹונה  אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה  ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
הּפרּוטה  ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְְִִִַַַַָָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה. ְֲִָחצי
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מט ּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
ּבכל  ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובארנּו
מׁשקלם  לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמקֹום;

מקֹום  .ּבכל ְָָ
ׁשל ‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה  ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה  וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Â אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשהיה  ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואחד
ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה סלעים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמטּבע
חצי  הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא הּסלע, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחצי
חצי  אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסלע,

ּפחֹות ה  הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ּסלע. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּתֹורה  ׁשל ׁשקל .מחצי ֲִֵֶֶֶָ

.Ê ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראלים הּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ולא  עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים

מחצית  ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו  לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה  ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Á הּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ּובזמן הּׁשקלים, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמקּדׁש
אינן  יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן לארץ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחּוצה

ֲִנֹוהגין.
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי [מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד  ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה ּבכל [הגובים]לּתן. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמדינה
ּבחמּׁשה  לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ּומי ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו,
את  ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָועׂשרים
אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; עד נתן ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

עבֹוטֹוולֹוקח  ּכסּותֹו.[משכונו]ין ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְְְֲֲִִַַָ
.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל 

ממׁשּכנין  ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו
ׁשלֹום  ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין מהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָמקּבלין

ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

הּתבה  ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי  ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין
ּבנחת  מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשליכּו

ּבּה[בקלות] ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ולּמה .ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשנה  ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשקלים

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעברה,
ּכל ·. ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ּכמין לׁשקלי ּתבה ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשּתי ׁשנה קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף  עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן
ׁשהתנּדב  למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
מעֹות  ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות
ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹללבֹונה;
חּטאת  ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלמֹותר
למֹותר  ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהֹותיר

קּני למֹותר עׂשירית, יונה]אׁשם; בוני תורים וזבֹות [- זבים ְְֲִִִִֵַָָָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות  ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם
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הלכות, גופי הן הן נדה ופתחי "קנין במשנה הנאמר את
לאדם  יש תחילה לחכמה": פרפראות וגימטריאות תקופות
(קנין  הלכות' 'גופי – ופוסקים ש"ס בלימוד כרסו למלא

המסכתות הן וטהרות),ונידה קדשים שבסדר האחרונות

תקופות  כגון אחרות חכמות ללמוד לו יש מכן ולאחר
יגיע  ואזי והחשבון, התכונה חכמת היינו וגימטריאות,

הנסתרת. אלוקית החכמה היא החכמה, ללימוד

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום ניסית  והנהגה טבעית הנהגה

:‡ ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Cìäî©£©
...úBòL íéøNòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä LîMä©¤¤¨¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨

ארבעת  את היוצר והוא כשנה, נמשך השמש של סיבובה
החדשים. קביעת על השפעה לו אין אך השנה, תקופות
דבר  בו ואין לחודשים רק שייך הלבנה סיבוב מאידך,

לשנה. שנה בין המבדיל
עזרא' ה'אבן מסביר ב)בכך יב, "החודש (בא הפסוק את

בתשרי, הוא לשנים השנה ראש חדשים": ראש לכם הזה
'לכם' החדשים למנין ראשון שהוא ניסן על מדבר והכתוב

ללבנה. המונים ישראל, עם –
מבטאים  והלבנה השמש מהלך העניינים, פנימיות לפי
החוזר  השמש מהלך בעולם: הקב"ה של ההנהגות שתי את
שאין  הטבע הנהגת את מסמל קבוע שנתי במחזור עצמו על
ליום  מיום משתנה שאורה הלבנה ומהלך שינויים, בה

ההנהגה  את מסמל חידוש) (מלשון חודש מידי ומתחדש
בעולם. מתגלית שלעתים הניסית

י"א)ובמדרש פט"ו, בעולמו (שמו"ר הקב"ה "משבחר נאמר:
בו  קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע
"בחר  - ה'עקידה' בעל ומבאר גאולה", של חודש ראש
בבריאת  שנקבעה הטבעית ההנהגה היא בעולמו" הקב"ה
ו"משבחר  תשרי, בחודש הוא זו להנהגה וה'ראש' העולם,
ישראל, עם לצורך הניסית ההנהגה היא ובניו" ביעקב
ממצרים. היציאה חודש ניסן, בחודש הוא זו להנהגה ו'ראש'
וניסן: תשרי לחודשים ההנהגות שתי בין השייכות וזו
ההנהגה  – השמש למהלך השנה ראש הוא תשרי חודש
הלבנה  למהלך השנה ראש הוא ניסן חודש ואילו הטבעית,

הניסית. ההנהגה -
(149 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג קודש שבת התורה  בתוך יון חכמת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰úîëç̈§©
...äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥
íäa ïéàL ,íä úBøeøa úBéàøa íéøácä elà ìkL øçàîe¥©©¤¨¥©§¨¦¦§¨§¥¤¥¨¤
eøaçL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa ,øaçîì ïéLLBç ïéà ...éôcŸ¦¥§¦©§©¥¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§

.úBnàä íúBà¨¨ª
בנושאים  יון חכמי ספרי על להסתמך הצורך לכאורה,
התכונה  חכמת נמסרה במקורה שהרי 'בדיעבד' הוא אלו

הגמרא כדברי ישראל, א)לעם עה, חכמתכם (שבת "היא
לעיני  שהיא ובינה חכמה איזו – העמים לעיני ובינתכם
שספרי  אלא ומזלות", תקופות חישוב זה אומר הוי העמים?

לידינו. הגיעו לא אלו בעניינים ישראל חכמי
התשב"ץ כתב קד)וכן סי' אע"פ (ח"א החכמה זאת "כי :

זאת  אבדה הגלות מפני אבל ובינתנו... חכמתנו שהיא
בורות  לנו לחצוב והוצרכנו ... (מאיתנו) ממנו החכמה
מסכים  מחקר החכמה בזאת יפה חקרו יון וחכמי נשברים...
היא  האומות חכמת ומקור יתכן שאף ומוסיף, לקבלתנו".
כשגברה  שני בבית ספרינו אליהם הגיעו "ואולי מאיתנו:
שהם  אע"פ שמם על חכמות אותם וקראו עלינו ידם

באמת". חכמותינו

חיות המהר"ץ נעתיק)וכתב ועתה ד"ה פ"ג למשה (תפארת

זה  אין יון חכמת על הסתמך הרמב"ם שבהם שבמקומות
חז"ל, בדברי וטמונה הצפונה הכוונה את לגלות כדי אלא

מלוניל לר"י במכתבו הרמב"ם שכתב הדור)כפי פאר (שו"ת

משמשות  להיות וטבחות "לרקחות אלו חכמות שלקח
בקודש".

להישען  בצורך יתרון יש העניינים, פנימיות לפי ואולם
הרבי שמבאר כפי האומות, חכמת ד"ה על תשמ"ח, המאמרים (ספר

( :החודש
התקופות  שחכמת שהגם שבדבר, החידוש "...שזהו
חלק  נעשית היא מ"מ האומות, חכמת היא והגימטריות
ברכת  אלו הלכות ללימוד קודם גם שמברכים ה', מתורת
שנעשית  עד שבתורה, מהלכה חלק שנעשית ועד התורה,
תורת  קורא שאדם הרמב"ם כתב שעליו תורה ממשנה חלק
אחר  ספר צריך ואינו זה ספר קורא ואח"כ עמרם בן משה
(חכמת  טבע בעניני שגם שבתורה, החידוש זה כי ביניהם...
שייך  זה שעניין ומוסיף שבזה". האלקות את מגלים האומות)
והרמב"ן  שהרמב"ם בתניא שכתב "כמו דווקא: לרמב"ם

לתורתו". או ה' לעבודת האומות בחכמת להשתמש ידעו
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ּבכל  ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א  ¤¤ּפרק
מחצית ‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן  ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא  והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
מעט  הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְִִִֵַַַַָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, ְְְְֶַַַַַַַָָָֻּולמחר
ּבאֹונס ·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשם מנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָֹּומׁשקלֹו,
'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָחכמים
מאֹות  ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבזמן

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵַַָוארּבע
ּדינרין ‚. ארּבעה היה מעין סלע ׁשׁש והּדינר היא , ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשני  היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת
מּׁשמֹונה  אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה  ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
הּפרּוטה  ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְְִִִַַַַָָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה. ְֲִָחצי
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מט ּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
ּבכל  ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובארנּו
מׁשקלם  לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמקֹום;

מקֹום  .ּבכל ְָָ
ׁשל ‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה  ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה  וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Â אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשהיה  ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואחד
ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה סלעים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמטּבע
חצי  הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא הּסלע, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחצי
חצי  אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסלע,

ּפחֹות ה  הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ּסלע. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּתֹורה  ׁשל ׁשקל .מחצי ֲִֵֶֶֶָ

.Ê ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראלים הּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ולא  עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים

מחצית  ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו  לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה  ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Á הּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ּובזמן הּׁשקלים, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמקּדׁש
אינן  יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן לארץ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחּוצה

ֲִנֹוהגין.
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי [מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד  ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה ּבכל [הגובים]לּתן. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמדינה
ּבחמּׁשה  לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ּומי ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו,
את  ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָועׂשרים
אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; עד נתן ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

עבֹוטֹוולֹוקח  ּכסּותֹו.[משכונו]ין ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְְְֲֲִִַַָ
.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל 

ממׁשּכנין  ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו
ׁשלֹום  ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין מהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָמקּבלין

ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

הּתבה  ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי  ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין
ּבנחת  מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשליכּו

ּבּה[בקלות] ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ולּמה .ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשנה  ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשקלים

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעברה,
ּכל ·. ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ּכמין לׁשקלי ּתבה ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשּתי ׁשנה קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף  עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן
ׁשהתנּדב  למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
מעֹות  ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות
ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹללבֹונה;
חּטאת  ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלמֹותר
למֹותר  ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהֹותיר

קּני למֹותר עׂשירית, יונה]אׁשם; בוני תורים וזבֹות [- זבים ְְֲִִִִֵַָָָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות  ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם
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הלכות, גופי הן הן נדה ופתחי "קנין במשנה הנאמר את
לאדם  יש תחילה לחכמה": פרפראות וגימטריאות תקופות
(קנין  הלכות' 'גופי – ופוסקים ש"ס בלימוד כרסו למלא

המסכתות הן וטהרות),ונידה קדשים שבסדר האחרונות

תקופות  כגון אחרות חכמות ללמוד לו יש מכן ולאחר
יגיע  ואזי והחשבון, התכונה חכמת היינו וגימטריאות,

הנסתרת. אלוקית החכמה היא החכמה, ללימוד

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום ניסית  והנהגה טבעית הנהגה

:‡ ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Cìäî©£©
...úBòL íéøNòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä LîMä©¤¤¨¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨

ארבעת  את היוצר והוא כשנה, נמשך השמש של סיבובה
החדשים. קביעת על השפעה לו אין אך השנה, תקופות
דבר  בו ואין לחודשים רק שייך הלבנה סיבוב מאידך,

לשנה. שנה בין המבדיל
עזרא' ה'אבן מסביר ב)בכך יב, "החודש (בא הפסוק את

בתשרי, הוא לשנים השנה ראש חדשים": ראש לכם הזה
'לכם' החדשים למנין ראשון שהוא ניסן על מדבר והכתוב

ללבנה. המונים ישראל, עם –
מבטאים  והלבנה השמש מהלך העניינים, פנימיות לפי
החוזר  השמש מהלך בעולם: הקב"ה של ההנהגות שתי את
שאין  הטבע הנהגת את מסמל קבוע שנתי במחזור עצמו על
ליום  מיום משתנה שאורה הלבנה ומהלך שינויים, בה

ההנהגה  את מסמל חידוש) (מלשון חודש מידי ומתחדש
בעולם. מתגלית שלעתים הניסית

י"א)ובמדרש פט"ו, בעולמו (שמו"ר הקב"ה "משבחר נאמר:
בו  קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע
"בחר  - ה'עקידה' בעל ומבאר גאולה", של חודש ראש
בבריאת  שנקבעה הטבעית ההנהגה היא בעולמו" הקב"ה
ו"משבחר  תשרי, בחודש הוא זו להנהגה וה'ראש' העולם,
ישראל, עם לצורך הניסית ההנהגה היא ובניו" ביעקב
ממצרים. היציאה חודש ניסן, בחודש הוא זו להנהגה ו'ראש'
וניסן: תשרי לחודשים ההנהגות שתי בין השייכות וזו
ההנהגה  – השמש למהלך השנה ראש הוא תשרי חודש
הלבנה  למהלך השנה ראש הוא ניסן חודש ואילו הטבעית,

הניסית. ההנהגה -
(149 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג קודש שבת התורה  בתוך יון חכמת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰úîëç̈§©
...äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥
íäa ïéàL ,íä úBøeøa úBéàøa íéøácä elà ìkL øçàîe¥©©¤¨¥©§¨¦¦§¨§¥¤¥¨¤
eøaçL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa ,øaçîì ïéLLBç ïéà ...éôcŸ¦¥§¦©§©¥¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§

.úBnàä íúBà¨¨ª
בנושאים  יון חכמי ספרי על להסתמך הצורך לכאורה,
התכונה  חכמת נמסרה במקורה שהרי 'בדיעבד' הוא אלו

הגמרא כדברי ישראל, א)לעם עה, חכמתכם (שבת "היא
לעיני  שהיא ובינה חכמה איזו – העמים לעיני ובינתכם
שספרי  אלא ומזלות", תקופות חישוב זה אומר הוי העמים?

לידינו. הגיעו לא אלו בעניינים ישראל חכמי
התשב"ץ כתב קד)וכן סי' אע"פ (ח"א החכמה זאת "כי :

זאת  אבדה הגלות מפני אבל ובינתנו... חכמתנו שהיא
בורות  לנו לחצוב והוצרכנו ... (מאיתנו) ממנו החכמה
מסכים  מחקר החכמה בזאת יפה חקרו יון וחכמי נשברים...
היא  האומות חכמת ומקור יתכן שאף ומוסיף, לקבלתנו".
כשגברה  שני בבית ספרינו אליהם הגיעו "ואולי מאיתנו:
שהם  אע"פ שמם על חכמות אותם וקראו עלינו ידם

באמת". חכמותינו

חיות המהר"ץ נעתיק)וכתב ועתה ד"ה פ"ג למשה (תפארת

זה  אין יון חכמת על הסתמך הרמב"ם שבהם שבמקומות
חז"ל, בדברי וטמונה הצפונה הכוונה את לגלות כדי אלא

מלוניל לר"י במכתבו הרמב"ם שכתב הדור)כפי פאר (שו"ת

משמשות  להיות וטבחות "לרקחות אלו חכמות שלקח
בקודש".

להישען  בצורך יתרון יש העניינים, פנימיות לפי ואולם
הרבי שמבאר כפי האומות, חכמת ד"ה על תשמ"ח, המאמרים (ספר

( :החודש
התקופות  שחכמת שהגם שבדבר, החידוש "...שזהו
חלק  נעשית היא מ"מ האומות, חכמת היא והגימטריות
ברכת  אלו הלכות ללימוד קודם גם שמברכים ה', מתורת
שנעשית  עד שבתורה, מהלכה חלק שנעשית ועד התורה,
תורת  קורא שאדם הרמב"ם כתב שעליו תורה ממשנה חלק
אחר  ספר צריך ואינו זה ספר קורא ואח"כ עמרם בן משה
(חכמת  טבע בעניני שגם שבתורה, החידוש זה כי ביניהם...
שייך  זה שעניין ומוסיף שבזה". האלקות את מגלים האומות)
והרמב"ן  שהרמב"ם בתניא שכתב "כמו דווקא: לרמב"ם

לתורתו". או ה' לעבודת האומות בחכמת להשתמש ידעו
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מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות  הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
ועֹורֹותיהן  ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשׁש
ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלּכהנים,
חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן ְְְִֶֶֶַַָָָָָיּלקח

העֹוף. עֹולת ּכּלן ְְִִֶַָָָֻוׁשּברביעית,
אֹותם „. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגרין ּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
ּוממּלאין  חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּדלתֹותיה
ׁשעּור  - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמּכל
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכל
'ּתרּומת  הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻּבּלׁשּכה.
הּוא  ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּלׁשּכה';

הּלׁשּכה'. 'ׁשירי ְְְִִֵַַָָָהּנקרא
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן , חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
ּתֹורמין  וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחריו,
עֹומדים  והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹּבחּוץ;
קּפֹות  ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ׁשלׁשה ּתרם'! ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֻּתרם!
הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻקטּנֹות,
עד  מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻקּפֹות

יתרוקנו]ׁשּיכלּו קּפֹות [- הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא וחֹוזר . ְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטּנֹות

ׁשּיכלּו.[משתמשים]ּומסּתּפקין עד מהן ְְְִִִֵֶֶַַ
.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשה חדׁש לא מּתרּומה . ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ

עד  וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו
הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא

.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
מהּקּפה  ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻואחר
ותֹורם  ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
מחּפה  ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻותֹורם
מּמּנה  ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹותּה
הראׁשֹונה  ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה ּבפעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתחּלה
הּׁשנּיה  ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמן
אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמן
מחּפה  ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָותֹורם
ׁשליׁשית  ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותּה
ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשּיּכנס

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות, ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית

.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא
הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם

ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה
הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי ּכל ּולׁשם ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ְִֵָיׂשראל.

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
ּכּפרה  מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן  ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו .ּתרּומה ְָ
.È להחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעּמֹו
להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָואף
מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני יתרם ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

ְִִֵָּומּיׂשראל".

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים אחד חציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת [דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
חּיבין  ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.

.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ
ׁשני ·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

היה  אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים
יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור [בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּפטּור  - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשֹוקל  הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, יד ְִֵַַַַָֹעל
ּבן ‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

נתן  ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעירֹו
חצי  להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחצי

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן „. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
מן  ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּׁשּתפים
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספים ּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

אּלּווערב  הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ּבקֹולּבֹון. ְְְְְְְְְְִַַַַָָָָָחּיבין
זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו ְְֲִַַַָָָהאחרֹונה,
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין
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חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן  ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם  'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ
.Â הּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים  מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל [מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Ê ּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה

אחד  ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים  אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.Áׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ונגנבּולּגזּבר  ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ּבני . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
להם  נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם - אבדּו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָאֹו
ׁשקליהם  ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ּכל ּכדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָונפטר,
מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ואם ׁשנּיה. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּפעם
אין  - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע רצֹוננּו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
ּבלא  יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת להן; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשֹומעים
הּׁשליח  ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים הּׁשקלים נמצאּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשבּועה.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשקלי  יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָוהראׁשֹונים

ׁשעברה. ְֶָָָָׁשנה
.Ë חּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים  ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה  ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות  לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא  הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל  ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין  הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם  העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום  ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
לׁשנה  להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים
מי  יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחרת;
הם  הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר,
מי  ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנּגבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשקלים
הּגזּבר  ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ׁשהּׁשקלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר

בשנית]ּתחּלה  העיר בני .[שנתנו ְִָ
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי [לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמה ּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ;[השליח], ְֵַַַָָ
העתיד  על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות הּׁשקל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזה
ּבזה  ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלּגבֹות,
לּתן  חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ואם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּׁשקל.

ׁשקל  חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל חצי  ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלחברֹו
להֹוסיף  אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא יצא; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּוׁשקלֹו,

והודה]חמׁש לשקר נשבע .[אם ֶֹ
.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן

מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב [- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,

ּכנגּדֹו יאכל יאכל [פדיונו]ׁשני, ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
עׂשה  לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻּכנגּדֹו

ְּכלּום.
.·È ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלא  חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
ּבבת  ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחד

ׁשקלים  מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפל ְִִֵָָָֹומת,

.‚È ׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט  ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר  חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין  - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„È נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;
ולדברים  לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה

.אחרים  ֲִֵ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה  עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
הּנמצאֹות  הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכּלן;
מּתרּומת  מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - הּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻּבהר
לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלׁשּכה,

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת ּבּה?[חצאי ּיעׂשה מה , ְְִֵֶַַַָָָ

קרּבנֹות  וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין מּמּנה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלֹוקחין
וכן  הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ונסּכיהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּצּבּור
ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא אם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹהעצים,
לחם  עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ּוׂשכר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהּקטרת
וׂשעיר  אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי והעמר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּפנים,

הכיפורים]הּמׁשּתּלח ׁשּקֹוׁשרים [ביום זהֹורית ׁשל ולׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל - קרניו ְְְִִִֵֵַַַָָָָּבין

ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ

עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינן
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מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות  הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
ועֹורֹותיהן  ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשׁש
ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלּכהנים,
חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן ְְְִֶֶֶַַָָָָָיּלקח

העֹוף. עֹולת ּכּלן ְְִִֶַָָָֻוׁשּברביעית,
אֹותם „. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגרין ּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
ּוממּלאין  חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּדלתֹותיה
ׁשעּור  - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמּכל
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכל
'ּתרּומת  הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻּבּלׁשּכה.
הּוא  ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּלׁשּכה';

הּלׁשּכה'. 'ׁשירי ְְְִִֵַַָָָהּנקרא
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן , חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
ּתֹורמין  וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחריו,
עֹומדים  והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹּבחּוץ;
קּפֹות  ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ׁשלׁשה ּתרם'! ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֻּתרם!
הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻקטּנֹות,
עד  מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻקּפֹות

יתרוקנו]ׁשּיכלּו קּפֹות [- הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא וחֹוזר . ְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטּנֹות

ׁשּיכלּו.[משתמשים]ּומסּתּפקין עד מהן ְְְִִִֵֶֶַַ
.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשה חדׁש לא מּתרּומה . ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ

עד  וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו
הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא

.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
מהּקּפה  ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻואחר
ותֹורם  ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
מחּפה  ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻותֹורם
מּמּנה  ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹותּה
הראׁשֹונה  ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה ּבפעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתחּלה
הּׁשנּיה  ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמן
אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמן
מחּפה  ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָותֹורם
ׁשליׁשית  ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותּה
ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשּיּכנס

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות, ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית

.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא
הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם

ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה
הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי ּכל ּולׁשם ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ְִֵָיׂשראל.

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
ּכּפרה  מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן  ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו .ּתרּומה ְָ
.È להחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעּמֹו
להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָואף
מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני יתרם ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

ְִִֵָּומּיׂשראל".

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים אחד חציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת [דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
חּיבין  ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.

.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ
ׁשני ·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

היה  אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים
יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור [בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּפטּור  - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשֹוקל  הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, יד ְִֵַַַַָֹעל
ּבן ‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

נתן  ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעירֹו
חצי  להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחצי

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן „. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
מן  ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּׁשּתפים
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספים ּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

אּלּווערב  הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ּבקֹולּבֹון. ְְְְְְְְְְִַַַַָָָָָחּיבין
זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו ְְֲִַַַָָָהאחרֹונה,
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין
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חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן  ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם  'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ
.Â הּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים  מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל [מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Ê ּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה

אחד  ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים  אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.Áׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ונגנבּולּגזּבר  ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ּבני . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
להם  נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם - אבדּו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָאֹו
ׁשקליהם  ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ּכל ּכדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָונפטר,
מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ואם ׁשנּיה. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּפעם
אין  - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע רצֹוננּו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
ּבלא  יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת להן; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשֹומעים
הּׁשליח  ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים הּׁשקלים נמצאּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשבּועה.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשקלי  יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָוהראׁשֹונים

ׁשעברה. ְֶָָָָׁשנה
.Ë חּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים  ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה  ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות  לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא  הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל  ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין  הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם  העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום  ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
לׁשנה  להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים
מי  יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחרת;
הם  הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר,
מי  ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנּגבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשקלים
הּגזּבר  ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ׁשהּׁשקלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר

בשנית]ּתחּלה  העיר בני .[שנתנו ְִָ
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי [לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמה ּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ;[השליח], ְֵַַַָָ
העתיד  על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות הּׁשקל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזה
ּבזה  ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלּגבֹות,
לּתן  חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ואם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּׁשקל.

ׁשקל  חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל חצי  ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלחברֹו
להֹוסיף  אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא יצא; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּוׁשקלֹו,

והודה]חמׁש לשקר נשבע .[אם ֶֹ
.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן

מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב [- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,

ּכנגּדֹו יאכל יאכל [פדיונו]ׁשני, ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
עׂשה  לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻּכנגּדֹו

ְּכלּום.
.·È ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלא  חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
ּבבת  ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחד

ׁשקלים  מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפל ְִִֵָָָֹומת,

.‚È ׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט  ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר  חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין  - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„È נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;
ולדברים  לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה

.אחרים  ֲִֵ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה  עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
הּנמצאֹות  הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכּלן;
מּתרּומת  מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - הּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻּבהר
לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלׁשּכה,

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת ּבּה?[חצאי ּיעׂשה מה , ְְִֵֶַַַָָָ

קרּבנֹות  וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין מּמּנה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלֹוקחין
וכן  הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ונסּכיהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּצּבּור
ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא אם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹהעצים,
לחם  עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ּוׂשכר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהּקטרת
וׂשעיר  אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי והעמר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּפנים,

הכיפורים]הּמׁשּתּלח ׁשּקֹוׁשרים [ביום זהֹורית ׁשל ולׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל - קרניו ְְְִִִֵֵַַַָָָָּבין

ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ

עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינן
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הּמנֹורה  הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
ּכלי  ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ׁשרת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכלי
הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה לא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹואם
ּכל  ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ּכהּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֻּבגדי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּכהנים

ּבקרֹוב ‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל
הּמקּדׁשין  ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה  יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
קרבין „. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר

הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ׁשּמת,מּׁשּלֹו; ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּתרּומת  החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא

מבּקרי ותלמידי [בודקי]הּלׁשּכה. ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
והמלּמדים  לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות [בטהרה]להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכּמה  הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - אדּמה ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻלפרה

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ׂשכרם? ְְְִִֵֶֶַָָָָהּוא
ׁשֹומרין ‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Â ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
הּכל  ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהם

ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום מתפרסם מאֹותֹו השכר [משום ְִֵֵֶָָ
הן] שלהקדש .הדבר

.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרן הּלׁשּכה  נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה  ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה  ּפרה עליו מֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

וכן  הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה  מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, .מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]אּמת בעזרה]הּמים וחֹומת [העוברת , ְִִִֶַַַַַַָ
מּׁשירי  ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות  אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גוי עּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּבית שקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
ּדין  ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא  אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף  העֹולֹות עֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּבאין

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הס ּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
ּבדק  אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא .הּבית ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
.‡È הּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן  לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן היׁשנה  ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין  אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה  ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על  הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
צריכים  יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹּכל

לחּלין. יצאּו ְְִֵֶָֻלהן,
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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יֹום  ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

אּלּו. ּבפרקים -
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
הם‡. הּׁשנה הּלבנה חדׁשי בעמוד חדׁשי ערכו [ראה ְְְֵֵֵַַָָָָָָ

הּזה קלח] "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", חדׁש "עלת ׁשּנאמר: ,ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ - חדׁשים" ראׁש ְְֲֳִִֶֶַָָָָָָָֹלכם
לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ּבמראה למׁשה הּוא ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹּברּו
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש'. ראה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכזה

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעט וכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספת פחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
עׂשר  ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמֹוסיפין
להיֹות  אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחדׁש,
"לחדׁשי  ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׁשנה
ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשנה"

ׁשני ‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה
ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקו ימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּתדּבק מקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש
אחר  ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה  הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה
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יֹום  יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים
החדׁש ראׁש יהיה יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ואין  ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹיֹום
ׁשּלא  ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין

יֹום. ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹנראה;
ּבליל „. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסר ׁשלׁשים קלח]'חדׁש בעמוד ערכו ואם [ראה ; ְְְִִִֵֶָָֹֹ
נקרא  - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, יראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ּבליל  ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא מעּבר', ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ'חדׁש
ּבליל  נראה ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשים,
'ירח  נקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹאחד

עּבּורֹו'. ּבליל ְְִִֵֶָׁשּנראה
ּבראׁשית ‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה] ּבּׁשביעי.[שבתות וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכל
ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין  לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא

חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום ׁשּנאמר:אֹותֹו , ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ
"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", הּזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"החדׁש

.Â ׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים [- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים אם [בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אין  אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים  ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום  עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, [בהצלבה ּדבריהם[אומתו]וחקרּום ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
עדים לחשבון] ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ

ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ׁשלׁשים, מׁשלימים -ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֻ
ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּבחׁשּבֹון
ׁשהן  ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם לעדים; מצּפים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואין
ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת אֹו ׁשקר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָעדי

הּוּדאית .[האמיתית]הּלבנה ְִַַַָָָ
.Ê אם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

עד  העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה
החדׁש את זה ׁשּיקּדׁשּו ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הם  יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹיֹום
קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּמֹועדֹות,

"ו  למֹועדּה".ונאמר: הּזאת החּקה את ׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ
.Á אּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

יׂשראל  ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבארץ  ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
יׂשראל  ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים  ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם  יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור  זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
לא  ועּבר, וקבע עבר ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלקּבע

ּכלּום. ְָָעׂשה

ב  ¤¤ּפרק
ּכׁשרים ‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

הרי  - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את  ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני  ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם  הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על  אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, מתי ּדין [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] והיכן, עדים,ראו ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ
היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֻונמצאּו
ׁשּכל  מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות מקּבלים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבראׁשֹונה
ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו הּמינים, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמּׁשּקלקלּו
החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו - ראּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹוהם
וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירים מעדים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלא

ּבעדּותן. וחֹוקרים ְְְְִִֵָּדֹורׁשים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,את [מכירים]לפיכ ְְְִִִִִֵֶָֹ

ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעדים
ּדין  לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, העדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעם

כשרותם] על הן,[מעידים ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְִִִֵֵֵֶָּומֹודיעין
מהן. מקּבלין ּכ ְְְִֵֶַַַָואחר

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון  ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן  קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים [- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מן ּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
הית האופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו אֹו[בבואת ּבּמים' ְְִִִֵַַָָ
לעננים]'ּבעבים 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו בכלי ' [משתקפת ֲִִֶָָָ
אֹוזכוכית] ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו אֹו ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ראּיה  על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ּבּמים אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעׁשׁשית
קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו אחד: אמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזאת.
מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש 'ּכמֹו הּׁשני: ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹואמר
חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ׁשלׁש 'ּכמֹו האחד: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמר
ׁשּיעיד  ׁשני עם מהם האחד ּומצטרף מצטרפים; אין -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אחת. קֹומה ּביניהם יהיה אֹו ְְִֵֵֶֶַַָּכמֹותֹו,
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין  עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחרית להם  ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
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הּמנֹורה  הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
ּכלי  ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ׁשרת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכלי
הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה לא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹואם
ּכל  ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ּכהּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֻּבגדי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּכהנים

ּבקרֹוב ‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל
הּמקּדׁשין  ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה  יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
קרבין „. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר

הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ׁשּמת,מּׁשּלֹו; ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּתרּומת  החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא

מבּקרי ותלמידי [בודקי]הּלׁשּכה. ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
והמלּמדים  לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות [בטהרה]להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכּמה  הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - אדּמה ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻלפרה

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ׂשכרם? ְְְִִֵֶֶַָָָָהּוא
ׁשֹומרין ‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Â ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
הּכל  ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהם

ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום מתפרסם מאֹותֹו השכר [משום ְִֵֵֶָָ
הן] שלהקדש .הדבר

.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרן הּלׁשּכה  נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה  ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה  ּפרה עליו מֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

וכן  הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה  מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, .מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]אּמת בעזרה]הּמים וחֹומת [העוברת , ְִִִֶַַַַַַָ
מּׁשירי  ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות  אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גוי עּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּבית שקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
ּדין  ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא  אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף  העֹולֹות עֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּבאין

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הס ּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
ּבדק  אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא .הּבית ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
.‡È הּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן  לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן היׁשנה  ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין  אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה  ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על  הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
צריכים  יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹּכל

לחּלין. יצאּו ְְִֵֶָֻלהן,
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

Wcgd WECw zFkld¦§¦©Ÿ¤
יֹום  ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

אּלּו. ּבפרקים -
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
הם‡. הּׁשנה הּלבנה חדׁשי בעמוד חדׁשי ערכו [ראה ְְְֵֵֵַַָָָָָָ

הּזה קלח] "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", חדׁש "עלת ׁשּנאמר: ,ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ - חדׁשים" ראׁש ְְֲֳִִֶֶַָָָָָָָֹלכם
לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ּבמראה למׁשה הּוא ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹּברּו
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש'. ראה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכזה

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעט וכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספת פחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
עׂשר  ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמֹוסיפין
להיֹות  אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחדׁש,
"לחדׁשי  ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׁשנה
ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשנה"

ׁשני ‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה
ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקו ימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּתדּבק מקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש
אחר  ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה  הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה

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

ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - 'a xc` 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יֹום  יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים
החדׁש ראׁש יהיה יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ואין  ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹיֹום
ׁשּלא  ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין

יֹום. ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹנראה;
ּבליל „. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסר ׁשלׁשים קלח]'חדׁש בעמוד ערכו ואם [ראה ; ְְְִִִֵֶָָֹֹ
נקרא  - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, יראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ּבליל  ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא מעּבר', ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ'חדׁש
ּבליל  נראה ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשים,
'ירח  נקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹאחד

עּבּורֹו'. ּבליל ְְִִֵֶָׁשּנראה
ּבראׁשית ‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה] ּבּׁשביעי.[שבתות וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכל
ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין  לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא

חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום ׁשּנאמר:אֹותֹו , ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ
"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", הּזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"החדׁש

.Â ׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים [- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים אם [בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אין  אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים  ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום  עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, [בהצלבה ּדבריהם[אומתו]וחקרּום ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
עדים לחשבון] ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ

ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ׁשלׁשים, מׁשלימים -ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֻ
ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּבחׁשּבֹון
ׁשהן  ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם לעדים; מצּפים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואין
ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת אֹו ׁשקר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָעדי

הּוּדאית .[האמיתית]הּלבנה ְִַַַָָָ
.Ê אם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

עד  העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה
החדׁש את זה ׁשּיקּדׁשּו ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הם  יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹיֹום
קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּמֹועדֹות,

"ו  למֹועדּה".ונאמר: הּזאת החּקה את ׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ
.Á אּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

יׂשראל  ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבארץ  ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
יׂשראל  ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים  ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם  יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור  זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
לא  ועּבר, וקבע עבר ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלקּבע

ּכלּום. ְָָעׂשה

ב  ¤¤ּפרק
ּכׁשרים ‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

הרי  - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את  ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני  ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם  הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על  אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, מתי ּדין [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] והיכן, עדים,ראו ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ
היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֻונמצאּו
ׁשּכל  מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות מקּבלים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבראׁשֹונה
ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו הּמינים, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמּׁשּקלקלּו
החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו - ראּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹוהם
וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירים מעדים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלא

ּבעדּותן. וחֹוקרים ְְְְִִֵָּדֹורׁשים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,את [מכירים]לפיכ ְְְִִִִִֵֶָֹ

ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעדים
ּדין  לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, העדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעם

כשרותם] על הן,[מעידים ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְִִִֵֵֵֶָּומֹודיעין
מהן. מקּבלין ּכ ְְְִֵֶַַַָואחר

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון  ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן  קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים [- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מן ּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
הית האופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו אֹו[בבואת ּבּמים' ְְִִִֵַַָָ
לעננים]'ּבעבים 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו בכלי ' [משתקפת ֲִִֶָָָ
אֹוזכוכית] ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו אֹו ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ראּיה  על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ּבּמים אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעׁשׁשית
קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו אחד: אמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזאת.
מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש 'ּכמֹו הּׁשני: ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹואמר
חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ׁשלׁש 'ּכמֹו האחד: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמר
ׁשּיעיד  ׁשני עם מהם האחד ּומצטרף מצטרפים; אין -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אחת. קֹומה ּביניהם יהיה אֹו ְְִֵֵֶֶַַָּכמֹותֹו,
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין  עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחרית להם  ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
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ּבּמערב  ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבליל
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
לראּית  אחראים אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית,

ּובי  להם ׁשחרית, ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ׁשהעבים דּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
- נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ליל  לראּית אּלא אחראים אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

אֹותם  מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשראה
ּכדי  ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ְְְְְִֵֶֶָָָָֻּכּלם

וזּוג לבֹוא. רגילים העם ראׁשֹון,[עדים]ׁשּיהיּו ׁשּבא ְְְִִִִֶֶָָָָ
את  מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמכניסים
לא  - ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ְְֲִִֵַָָָָָֹּוׁשאר
נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּצריכים

לבֹוא.[מאוכזבים] רגילין ׁשּיהיּו ּכדי ,ְְְִִִֵֶָ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין 'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא  מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואין
ּבית  אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹֻמקּדׁש.
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּדין
ׁשחׁשכה  עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף  ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא  קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אם ראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ּבליל  ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
ׁשני  מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדּינים

הּׁשלׁשה. ְְִַַָֹויקּדׁשּוהּו
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  הּמֹועדֹות ּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר  ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
"אׁשר  ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

אתם". ְְִָֹּתקראּו

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ּומ  ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, ּתׁשרי של חדׁש תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים על ּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין [מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא  ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
להן  יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על א ֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים]אֹורב ּכלי [אנשים ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּד היתה ואם ואפּלּוזין; מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹראּוהּו
את  לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאנחנּו,
להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת';
אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויהיה

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפחֹות,
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ולא [לפני ְְְְְְִִַַָֹ

ׁשּמא  הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו מה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָידעּו
ּתמיד  אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי העדים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיבֹואּו
יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשל
ׁשהּות  ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש עדּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמקּבלים
ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין להקריב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום

.Â ּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם
נֹוהגין  - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
לפי  למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותֹו

מנחה  אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו הּמקּדׁש,ׁשּלא ּבית מּׁשחרב . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן עדּות התקין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבסֹוף  ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻהחדׁש
יֹום  ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּיֹום

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן  למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ּבֹוּכל ועֹוׂשין , ְְְִִִָָָָֹ
עֹולין  ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
עֹולין  ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשם
ּדגן  ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסעּודה
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ׁשל  מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ואֹוכלין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָוקטנית,
מקֹום. ּבכל האמּורה החדׁש ְֲִֶַָָָָֹעּבּור

.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה
מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בליל ּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ

ואחד] הּכּותים שלושים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי
התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ׁשהיּו -ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
אינם  אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ׁשלּוחים ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָׁשּיהּו
ׁשאין  - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת את העדות מחּללין [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
החודש] .שמקדשת

.Ë מּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע  אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹום ּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל  ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל  חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
יֹוצאין  - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאדר,

קטן  ּפסח מּפני אּיר, שני]על -]. ְִִֵֶַַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

ּדין  ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

ׁשאמרנּו יֹוצאין ּכמֹו - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
לצאת  להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּבערב.
קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּבערב
ׁשהרי  יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבית

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי ְְְְִִֵַַַָָלמחר
.‡È את עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות [ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני  עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים
ּבית  ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין
.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש

ּפסח  ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין
אחד, טֹוב יֹום יֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
לחלק  ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשהרי
ּתׁשרי  ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּמֹועדֹות,

ימים  ׁשני עֹוׂשין לֹו, עצרת.מּגיעין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא  מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„È אחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא מּׁשאר [סוחר]נאמן. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּדין  ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהעם
את  ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּקּדׁשּו

הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ּפיו; על ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהּמֹועדֹות
עליו. נאמן ּכׁשר אחד ְֱֵֵֶֶָָָָָועד

.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית
ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ

ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ליל  ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו אימה]ׁשלׁשים, [מטילין ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
ּומטריחין  ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָעליהם
ּדין  ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ּבבדיקֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָעליהם

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו .ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֻ
.ÊË והרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה [ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהחדׁש
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה [מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה הגיעו מעּבר, [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
לא  זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם שלפי עדים

ו] החדׁשמשנים את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין; -ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
זה  ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש .'ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלצר
ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין אין 'לעֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹואֹומר:

עליהם' מאּימין ואין מקּדׁשין, - מבלבלים עדים [אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַ
החודש] את ולעבר עדותם לדחות כדי .אותם

.ÁÈ אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיראה
ותׁשרי  ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ החדׁשים, ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשאר
ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו אחר ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאּו
העדים  ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן הּקרּבנֹות זמן ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָועבר
ואין  עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי קדם ותׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבניסן
על  ׁשהעידּו עדים על מאּימין ׁשאין ּכלל, עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאּימין

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו .החדׁש ְְְְִֵֶֶַַַָֹ
.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

העדים  את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשראּוהּו
ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמאּימין

ּבזמּנֹו. ְִֶַַֹהחדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

אדרין  ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני  ואדר ראׁשֹון אדר זה?- חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש את ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשמֹור
ּבימֹות  ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש הֹוספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹולּולא

הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים ְְִִִַַַָָָהחּמה,
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ
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ּבּמערב  ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבליל
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
לראּית  אחראים אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית,

ּובי  להם ׁשחרית, ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ׁשהעבים דּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
- נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ליל  לראּית אּלא אחראים אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

אֹותם  מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשראה
ּכדי  ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ְְְְְִֵֶֶָָָָֻּכּלם

וזּוג לבֹוא. רגילים העם ראׁשֹון,[עדים]ׁשּיהיּו ׁשּבא ְְְִִִִֶֶָָָָ
את  מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמכניסים
לא  - ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ְְֲִִֵַָָָָָֹּוׁשאר
נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּצריכים

לבֹוא.[מאוכזבים] רגילין ׁשּיהיּו ּכדי ,ְְְִִִֵֶָ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין 'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא  מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואין
ּבית  אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹֻמקּדׁש.
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּדין
ׁשחׁשכה  עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף  ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא  קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אם ראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ּבליל  ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
ׁשני  מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדּינים

הּׁשלׁשה. ְְִַַָֹויקּדׁשּוהּו
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  הּמֹועדֹות ּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר  ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
"אׁשר  ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

אתם". ְְִָֹּתקראּו

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ּומ  ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, ּתׁשרי של חדׁש תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים על ּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין [מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא  ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
להן  יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על א ֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים]אֹורב ּכלי [אנשים ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּד היתה ואם ואפּלּוזין; מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹראּוהּו
את  לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאנחנּו,
להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת';
אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויהיה

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפחֹות,
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ולא [לפני ְְְְְְִִַַָֹ

ׁשּמא  הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו מה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָידעּו
ּתמיד  אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי העדים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיבֹואּו
יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשל
ׁשהּות  ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש עדּות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמקּבלים
ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין להקריב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום

.Â ּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם
נֹוהגין  - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
לפי  למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותֹו

מנחה  אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו הּמקּדׁש,ׁשּלא ּבית מּׁשחרב . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן עדּות התקין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבסֹוף  ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻהחדׁש
יֹום  ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּיֹום

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן  למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ּבֹוּכל ועֹוׂשין , ְְְִִִָָָָֹ
עֹולין  ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
עֹולין  ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשם
ּדגן  ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסעּודה
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ׁשל  מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ואֹוכלין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָוקטנית,
מקֹום. ּבכל האמּורה החדׁש ְֲִֶַָָָָֹעּבּור

.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה
מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בליל ּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ

ואחד] הּכּותים שלושים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי
התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ׁשהיּו -ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
אינם  אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ׁשלּוחים ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָׁשּיהּו
ׁשאין  - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת את העדות מחּללין [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
החודש] .שמקדשת

.Ë מּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע  אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹום ּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל  ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל  חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
יֹוצאין  - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאדר,

קטן  ּפסח מּפני אּיר, שני]על -]. ְִִֵֶַַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

ּדין  ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

ׁשאמרנּו יֹוצאין ּכמֹו - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
לצאת  להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּבערב.
קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּבערב
ׁשהרי  יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבית

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי ְְְְִִֵַַַָָלמחר
.‡È את עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות [ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני  עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים
ּבית  ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין
.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש

ּפסח  ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין
אחד, טֹוב יֹום יֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
לחלק  ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשהרי
ּתׁשרי  ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּמֹועדֹות,

ימים  ׁשני עֹוׂשין לֹו, עצרת.מּגיעין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא  מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„È אחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא מּׁשאר [סוחר]נאמן. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּדין  ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהעם
את  ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּקּדׁשּו

הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ּפיו; על ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהּמֹועדֹות
עליו. נאמן ּכׁשר אחד ְֱֵֵֶֶָָָָָועד

.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית
ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ

ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ליל  ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו אימה]ׁשלׁשים, [מטילין ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
ּומטריחין  ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָעליהם
ּדין  ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ּבבדיקֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָעליהם

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו .ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֻ
.ÊË והרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה [ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהחדׁש
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה [מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה הגיעו מעּבר, [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
לא  זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם שלפי עדים

ו] החדׁשמשנים את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין; -ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
זה  ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש .'ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלצר
ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין אין 'לעֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹואֹומר:

עליהם' מאּימין ואין מקּדׁשין, - מבלבלים עדים [אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַ
החודש] את ולעבר עדותם לדחות כדי .אותם

.ÁÈ אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיראה
ותׁשרי  ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ החדׁשים, ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשאר
ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו אחר ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאּו
העדים  ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן הּקרּבנֹות זמן ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָועבר
ואין  עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי קדם ותׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבניסן
על  ׁשהעידּו עדים על מאּימין ׁשאין ּכלל, עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאּימין

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו .החדׁש ְְְְִֵֶֶַַַָֹ
.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

העדים  את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשראּוהּו
ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמאּימין

ּבזמּנֹו. ְִֶַַֹהחדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

אדרין  ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני  ואדר ראׁשֹון אדר זה?- חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש את ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשמֹור
ּבימֹות  ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש הֹוספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹולּולא

הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים ְְִִִַַַָָָהחּמה,
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ
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קלח] בעמוד ערכו האילן.[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵַַָָָָ
ניסן  ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד?

האביב] מעּברין [- - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, הּפסח אֹותּה ּיהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חֹוׁשׁשין  ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמן
אחר. ְִֵַָלסימן

אּלא ‚. האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
הּוא אפל מלבוא]עדין האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְֲִִֵֵַָָָָֹ

אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
לׁשּׁשה  קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומעּברין
מצּוי  האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם הרי ּבניסן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעׂשר
ּוכדי  ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב. זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי  האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע  ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא  עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן  ּפרֹות העּקר צמחּו ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמעּברין

מעּברין ‰. ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָויׁש
ׁשאינן  הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשבילם,

לע  יכֹולין העם ואין בפסח]לֹותמתּקנין, מעּברין [לרגל - ְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ
ּומּפני  הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את  ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגׁשרים
עד  הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ּבעצמן מסּכנים אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהעם,
ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיתּקנּו
הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָואין
ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעד

לירושלים]מּמקֹומם ללכת הּגיעּו[התחילו לא ועדין , ְֲִִִִַַָֹ
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את מעּברין - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים

ְִַַלהּגיע.
.Â מּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

מּמקֹומם  נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכהנים  רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאים,
את  עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּטהר

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, מּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻֻהּׁשנה
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין סיבת אבל על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
[- ׁשּצריכההעיבור כך]לׁשנה אֹו[בין הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּגדיים  מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּפני
הּגֹוזלֹות  ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּטלאים

ראיה] כעולת להביאן מעּברין [שאפשר אין ּפרחּו. ְְְִֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו סחים,ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין ֲִַַַָָָָאבל

.Áזֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְִִֵַַַַָָָָָּכיצד

האביב  מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קטּנים  ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; ׁשּלא האילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּופרֹות

רּכים' .והּגֹוזלֹות ְִַַָ
.Ë יאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגד ֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחילין הן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
אם  עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאמרּו
ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹלאו',
- נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמרּו
ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמֹוסיפין

.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים
'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן  ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

ואם ּכ ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר  ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים - .נחלקּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשל  יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוצרי
לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ואחד, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשבעים
ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה וה ּוא - מעּברת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻהרי

הּצד מן מתחילין הּׁשנה, שבדינים]ּובעּבּור ;[הקטן ְְִִִִַַַַָָ
הּגדֹול. מן מתחילין החדׁש, ְְִִִִֶַַַָֹּולקּדּוׁש

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה  ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא

הּקר  טבילֹות.ּבימי חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא , ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה  אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת  אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ

ׁשהּׁשכינה  יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמעּברת.

מעּברת  .אינּה ְֵֶֶָֻ
.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש

'ׁשנה  אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ׁשאֹומרין  הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק  מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו ׁשּלא 'ׁשנה אבל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
הּוא  ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבׁשעת
אדר  אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„È אין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם  לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
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עדים  ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את  מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן  מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂË רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן  להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
החדׁש עד לאּסּור שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ

בניסן] בט"ז העומר ׁשּיד הקרבת ּבׁשביעית, מעּברין ואין .ְְְְִִִִֵֶַַ
ׁשֹולטתה  הּספיחין[הורסת]ּכל מאליהם]על ,[הגדלים ְִִֶֶַַַֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר לקרּבן יּמצאּו [שבאים ולא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית.מהספיחים] ּבערב לעּבר היּו ּורגילין ;ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊË ּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אבל רעבֹון ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאם
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב

.ÊÈ לכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה  ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות

ל ׁשֹון ועל בשם]עּבר ּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור  ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
לאנׁשים  חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהרׁשּות
הם  הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרחֹוקים

חסר. אם מלא אם ִִִֵֵָָעֹוׂשים,

ה  ¤¤ּפרק
ועּבּור ‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא  אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים  ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץ סנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה  ׁשּנתנּו למׁשה יׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה  ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:
הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן  העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין  יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום  ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקין קֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה  ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ּובארצֹות [נדיר]ׁשּיהיה הּוא, ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ למערב ְְֲִֵֵֶֶֶַַָׁשהן

מּסֹוף ‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם  נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי  ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא  אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר „. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי  אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
ּוׁשאר  ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַָָָּתׁשרי,
היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעֹוׂשין

החדׁש את יׂשראל ארץ ּבני .ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ארץ ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל  ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הרחֹוקֹות  הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִֶַַָָהּמקֹומֹות
חׁשּבֹון  על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבחּוצה

אבל וקֹובעין; סֹומכין ׁשּיּזהרּואחד היא, חכמים ּתּקנת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַּבמנהג

.Â אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
ּבּזמן  ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
על  קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּזה,
אחד  יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני  טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה  .ּדבר ֶָָ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים  ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את  ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב  ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Á אפ אּלא עֹוד, מקֹום ולא ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ימים ְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשני
קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו היּו ;נֹוהגין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוהֹואיל
ּתמיד  אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָהתקינּו
למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ימים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשני
מּדברי  הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאפּלּו

ְִסֹופרים.
.Ë אם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
אֹומרין  אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאנׁשי
הּׁשלּוחין  היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו
ואחר  יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצאין
חּיבין  ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחזרּו

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ימים; ׁשני ּבּדר,[סכנה]לעׂשֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּפני  אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכדר

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את מֹונעין הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי  להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
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קלח] בעמוד ערכו האילן.[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵַַָָָָ
ניסן  ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד?

האביב] מעּברין [- - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, הּפסח אֹותּה ּיהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חֹוׁשׁשין  ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבזמן
אחר. ְִֵַָלסימן

אּלא ‚. האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
הּוא אפל מלבוא]עדין האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְֲִִֵֵַָָָָֹ

אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
לׁשּׁשה  קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומעּברין
מצּוי  האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם הרי ּבניסן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעׂשר
ּוכדי  ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב. זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי  האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע  ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא  עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן  ּפרֹות העּקר צמחּו ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמעּברין

מעּברין ‰. ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָויׁש
ׁשאינן  הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשבילם,

לע  יכֹולין העם ואין בפסח]לֹותמתּקנין, מעּברין [לרגל - ְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ
ּומּפני  הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את  ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגׁשרים
עד  הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ּבעצמן מסּכנים אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהעם,
ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיתּקנּו
הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָואין
ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעד

לירושלים]מּמקֹומם ללכת הּגיעּו[התחילו לא ועדין , ְֲִִִִַַָֹ
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את מעּברין - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים

ְִַַלהּגיע.
.Â מּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

מּמקֹומם  נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכהנים  רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
ּפנאי  להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאים,
את  עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּטהר

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, מּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻֻהּׁשנה
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין סיבת אבל על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
[- ׁשּצריכההעיבור כך]לׁשנה אֹו[בין הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּגדיים  מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּפני
הּגֹוזלֹות  ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּטלאים

ראיה] כעולת להביאן מעּברין [שאפשר אין ּפרחּו. ְְְִֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו סחים,ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין ֲִַַַָָָָאבל

.Áזֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְִִֵַַַַָָָָָּכיצד

האביב  מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קטּנים  ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; ׁשּלא האילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּופרֹות

רּכים' .והּגֹוזלֹות ְִַַָ
.Ë יאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגד ֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחילין הן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
אם  עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאמרּו
ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹלאו',
- נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמרּו
ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמֹוסיפין

.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים
'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן  ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

ואם ּכ ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר  ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים - .נחלקּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשל  יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוצרי
לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ואחד, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשבעים
ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה וה ּוא - מעּברת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻהרי

הּצד מן מתחילין הּׁשנה, שבדינים]ּובעּבּור ;[הקטן ְְִִִִַַַַָָ
הּגדֹול. מן מתחילין החדׁש, ְְִִִִֶַַַָֹּולקּדּוׁש

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה  ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא

הּקר  טבילֹות.ּבימי חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא , ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה  אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת  אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ

ׁשהּׁשכינה  יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמעּברת.

מעּברת  .אינּה ְֵֶֶָֻ
.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש

'ׁשנה  אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ׁשאֹומרין  הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק  מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו ׁשּלא 'ׁשנה אבל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
הּוא  ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבׁשעת
אדר  אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„È אין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם  לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
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עדים  ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את  מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן  מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂË רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן  להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
החדׁש עד לאּסּור שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ

בניסן] בט"ז העומר ׁשּיד הקרבת ּבׁשביעית, מעּברין ואין .ְְְְִִִִֵֶַַ
ׁשֹולטתה  הּספיחין[הורסת]ּכל מאליהם]על ,[הגדלים ְִִֶֶַַַֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר לקרּבן יּמצאּו [שבאים ולא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית.מהספיחים] ּבערב לעּבר היּו ּורגילין ;ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊË ּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אבל רעבֹון ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאם
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב

.ÊÈ לכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה  ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות

ל ׁשֹון ועל בשם]עּבר ּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור  ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
לאנׁשים  חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהרׁשּות
הם  הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרחֹוקים

חסר. אם מלא אם ִִִֵֵָָעֹוׂשים,

ה  ¤¤ּפרק
ועּבּור ‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא  אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים  ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץ סנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה  ׁשּנתנּו למׁשה יׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה  ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:
הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן  העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין  יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום  ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקין קֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה  ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ּובארצֹות [נדיר]ׁשּיהיה הּוא, ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ למערב ְְֲִֵֵֶֶֶַַָׁשהן

מּסֹוף ‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם  נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי  ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא  אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר „. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי  אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
ּוׁשאר  ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַָָָּתׁשרי,
היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעֹוׂשין

החדׁש את יׂשראל ארץ ּבני .ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ארץ ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל  ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הרחֹוקֹות  הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִֶַַָָהּמקֹומֹות
חׁשּבֹון  על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבחּוצה

אבל וקֹובעין; סֹומכין ׁשּיּזהרּואחד היא, חכמים ּתּקנת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַּבמנהג

.Â אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
ּבּזמן  ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
על  קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּזה,
אחד  יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני  טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה  .ּדבר ֶָָ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים  ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את  ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב  ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Á אפ אּלא עֹוד, מקֹום ולא ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ימים ְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשני
קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו היּו ;נֹוהגין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוהֹואיל
ּתמיד  אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָהתקינּו
למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ימים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשני
מּדברי  הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאפּלּו

ְִסֹופרים.
.Ë אם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
אֹומרין  אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאנׁשי
הּׁשלּוחין  היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו
ואחר  יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצאין
חּיבין  ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחזרּו

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ימים; ׁשני ּבּדר,[סכנה]לעׂשֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּפני  אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכדר

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את מֹונעין הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי  להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
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אּלא  אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,
סּוריא  רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ

קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין
.‡È מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא

ימים  עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני עֹוׂשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּגמּורים
ּובין  ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ּתׁשרי ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשלּוחי
ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה מהל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָירּוׁשלים

ּפחֹות  אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ׁשאפׁשר ּובין , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּמקֹום  אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ׁשלּוחין ְִִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמארץ
ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם אּוׁשא ְְְְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
ּכגֹון  מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד יֹום ְְְְִִִִֶַַָָָעֹוׂשין
ּכגֹון  לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמׂשק ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָצֹור
אבֹותיהן  ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני  ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשהיא  אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל  העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב  ׁשני טֹוב ׁשל יֹום ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, .ראׁש ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
- ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין
ׁשאין  סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

לארץ  ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה  ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
יֹודעין  ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
יֹום  לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
ּבני  ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּקבעּו
לא  טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹארץ

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶַָמּפני

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשעה ‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] החּמה [נפגש]ׁשּיתקּבץ[של עם הּירח ּבּה ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הרּבה מדוייק]ּבדקּדּוק ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר ,-] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבים] לא החוזים אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת זה]יראה. לחשבון הּוא [הבסיס , ְְִֵֶֶַַָ

ּבקרּוב ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם [בממוצע]החׁשּבֹון ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ּבמהלכם  אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ּדקּדּוק; ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹּבלא

' הּנקרא הּוא קלח]'מֹולד האמצעי, בעמוד ערכו .[ראה ְְִִֶַָָָָ
ּדין  ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָועּקרי

- הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון והּוא הראּיה, על ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיקּבעּו
הן: ואּלּו 'עּבּור'; הּנקרא ְְִִֵֵַָהּוא

והּלילה ה ·. קלח]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים [ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ
ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות

ל  מחּלקת חלקים והּׁשעה, ּוׁשמֹונים בעמוד אלף ערכו [ראה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ
ּבֹוקא] יׁש זה ׁשּמנין לפי זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

וׁשמין ּורביע ּותׁשיע,[ושמינית]חצי ּוׁשתּות ּוׁשליׁש , ְְְְְִִִִִֵַַָ
הּׁשמֹות. אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוחמׁש

עד [יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּב ׁשנּיה ּפעם בעמוד האמצעי םמהלכ ׁשּיתקּבצּו ערכו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

מּיֹום קא] ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְִִִֵֵֶֶָָ
חלקים  ותׁשעים ׁשלׁשה מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹׁשלׁשים
ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשעת

לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא ְְְֶֶָָָָוזה
לבנה „. ׁשל קלח]ׁשנה בעמוד ערכו ּתהיה [ראה אם - ְְִִֶֶָָָָ

מאֹות  ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש עׂשר ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשנים
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום וחמּׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוארּבעה

מע  ּתהיה ואם חלקים; ׁשלׁשה וׁשבעים הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
יֹום  ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - חדׁש ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹעׂשר
ּוׁשמֹונים  ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָואחת
יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש היא החּמה, ּוׁשנת ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹחלקים.

ּתֹוספת נמצא ׁשעֹות. החּמה וׁשׁש בעמוד ׁשנת ערכו [ראה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
ימיםקא] עׂשרה הּלבנה, ׁשנת ׁשעֹות על ועׂשרים ואחת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָ

חלקים. וארּבעה ְְֲִִַַָָָָּומאתים
.‰ׁשבעה,[תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ימי ׁשעֹות ׁשהם עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
י"ב  א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה מאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹּוׁשבע
ימי  ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא וזֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹתשצ"ג;
יּׁשאר  - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה הּלבנה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָׁשנת
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
ׁשארית  היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָוׁשבעים
ׁשאריתּה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם ּפׁשּוטה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻׁשנה
ותׁשעה  מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן חלקים, ְֲִִִֶָָָּוׁשמֹונים
.Â ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה

זה  ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיֹום

.Ê ּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ּבחמׁשּכיצד? ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג  י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע  ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף  עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם  הּפׁשּוטה, ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה  מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
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והּמֹולד  העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
ראׁשֹונה  ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון
ּבּלילה  ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשל
ּומּמּנּו ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, וארּבעה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומאתים

החׁשּבֹון. ּתחּלת ְְִִֶַַהיא
.Ë ּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְִִִַַַַַָָָּתׁשלים
ותֹוסיף  יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּוכׁשּיתקּבץ
ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמנין
מחּׁשבין  אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּתׁשלי
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, מנין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע

הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאיזֹו
.È מעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה בעמוד 'מחזֹור ּוׁשּתים ערכו [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ
מנין קא] מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשעֹותיהן  מעּברֹות וׁשבע ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻימי
ּוׁשמֹונ  אלף ּכל ותׁשלים וכל וחלקיהן, ׁשעה, חלקים ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּתמצא  - הּימים למנין ותֹוסיף יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָארּבע
ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
יּׁשאר  ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹמאֹות
מּׁשעה  חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ּבכל החּמה ימי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּמנין
להם  סימן חלקים, וחמּׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחת

תפ"ה. א'
.‡È חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

המעּברֹות  הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית  ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת  עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה  ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה .ארּבע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה
.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

וכן  ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד  ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„È ּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם  ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
מנין  ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחזֹורין
לא  ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמחזֹורין
ּולכל  תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח ְְְְֲֲִִַַַַָָנׁשלם;
תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנה

ותׁשלים  הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻּולכל
ּתׁשליכם  והּימים ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקים
והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָׁשבעה

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד ְִֵֶֶַַָָָָהּוא
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְִִֵֵֵֶַָָּתׁשרי.
תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרחׁשון;
עד  זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ּכסלו; מֹולד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

העֹולם. ָָסֹוף

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין  ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה  ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי  חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
מחצי ·. למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכן

הרי  ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיֹום,
ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום הּמֹולד ִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה
קדם  הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹׁשעֹות,
ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו הּיֹום, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹחצי
מימי  הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹיֹום

.אד"ו 
ויּדחה ‚. חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיהיה

- אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלּיֹום
קבּוע  החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
ּבׁשּבת  הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשליׁשי
ּבׁשנה  החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן הּיֹום, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּבחצֹות
ּבּׁשליׁשי  הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ּכזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּמֹולדּה
ּבחמיׁשי  החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, אחר אֹו ְֲֲֲִִִֶַַַַַֹֹּבחצֹות

ְַָּבׁשּבת.
ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה  היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה
אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ּבּיֹום ‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן

רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
ּבׁשנה  ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשעברה

ּבׁשליׁשי  אּלא .זֹו, ְִִִֶָ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
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אּלא  אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,
סּוריא  רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ

קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין
.‡È מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא

ימים  עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני עֹוׂשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּגמּורים
ּובין  ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ּתׁשרי ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשלּוחי
ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה מהל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָירּוׁשלים

ּפחֹות  אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ׁשאפׁשר ּובין , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּמקֹום  אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ׁשלּוחין ְִִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמארץ
ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם אּוׁשא ְְְְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
ּכגֹון  מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד יֹום ְְְְִִִִֶַַָָָעֹוׂשין
ּכגֹון  לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמׂשק ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָצֹור
אבֹותיהן  ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני  ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשהיא  אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל  העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב  ׁשני טֹוב ׁשל יֹום ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, .ראׁש ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
- ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין
ׁשאין  סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

לארץ  ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה  ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
יֹודעין  ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
יֹום  לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
ּבני  ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּקבעּו
לא  טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹארץ

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶַָמּפני

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשעה ‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] החּמה [נפגש]ׁשּיתקּבץ[של עם הּירח ּבּה ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הרּבה מדוייק]ּבדקּדּוק ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר ,-] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבים] לא החוזים אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת זה]יראה. לחשבון הּוא [הבסיס , ְְִֵֶֶַַָ

ּבקרּוב ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם [בממוצע]החׁשּבֹון ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ּבמהלכם  אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ּדקּדּוק; ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹּבלא

' הּנקרא הּוא קלח]'מֹולד האמצעי, בעמוד ערכו .[ראה ְְִִֶַָָָָ
ּדין  ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָועּקרי

- הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון והּוא הראּיה, על ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיקּבעּו
הן: ואּלּו 'עּבּור'; הּנקרא ְְִִֵֵַָהּוא

והּלילה ה ·. קלח]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים [ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ
ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות

ל  מחּלקת חלקים והּׁשעה, ּוׁשמֹונים בעמוד אלף ערכו [ראה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ
ּבֹוקא] יׁש זה ׁשּמנין לפי זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

וׁשמין ּורביע ּותׁשיע,[ושמינית]חצי ּוׁשתּות ּוׁשליׁש , ְְְְְִִִִִֵַַָ
הּׁשמֹות. אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוחמׁש

עד [יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּב ׁשנּיה ּפעם בעמוד האמצעי םמהלכ ׁשּיתקּבצּו ערכו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

מּיֹום קא] ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְִִִֵֵֶֶָָ
חלקים  ותׁשעים ׁשלׁשה מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹׁשלׁשים
ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשעת

לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא ְְְֶֶָָָָוזה
לבנה „. ׁשל קלח]ׁשנה בעמוד ערכו ּתהיה [ראה אם - ְְִִֶֶָָָָ

מאֹות  ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש עׂשר ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשנים
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום וחמּׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוארּבעה

מע  ּתהיה ואם חלקים; ׁשלׁשה וׁשבעים הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
יֹום  ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - חדׁש ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹעׂשר
ּוׁשמֹונים  ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָואחת
יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש היא החּמה, ּוׁשנת ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹחלקים.

ּתֹוספת נמצא ׁשעֹות. החּמה וׁשׁש בעמוד ׁשנת ערכו [ראה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
ימיםקא] עׂשרה הּלבנה, ׁשנת ׁשעֹות על ועׂשרים ואחת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָ

חלקים. וארּבעה ְְֲִִַַָָָָּומאתים
.‰ׁשבעה,[תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ימי ׁשעֹות ׁשהם עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
י"ב  א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה מאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹּוׁשבע
ימי  ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא וזֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹתשצ"ג;
יּׁשאר  - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה הּלבנה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָׁשנת
וׁשּׁשה  מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
ׁשארית  היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָוׁשבעים
ׁשאריתּה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם ּפׁשּוטה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻׁשנה
ותׁשעה  מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן חלקים, ְֲִִִֶָָָּוׁשמֹונים
.Â ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה

זה  ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיֹום

.Ê ּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ּבחמׁשּכיצד? ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג  י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע  ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף  עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם  הּפׁשּוטה, ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה  מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
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והּמֹולד  העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
ראׁשֹונה  ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון
ּבּלילה  ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשל
ּומּמּנּו ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, וארּבעה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומאתים

החׁשּבֹון. ּתחּלת ְְִִֶַַהיא
.Ë ּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְִִִַַַַַָָָּתׁשלים
ותֹוסיף  יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּוכׁשּיתקּבץ
ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמנין
מחּׁשבין  אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּתׁשלי
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, מנין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע

הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאיזֹו
.È מעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה בעמוד 'מחזֹור ּוׁשּתים ערכו [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ
מנין קא] מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשעֹותיהן  מעּברֹות וׁשבע ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻימי
ּוׁשמֹונ  אלף ּכל ותׁשלים וכל וחלקיהן, ׁשעה, חלקים ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּתמצא  - הּימים למנין ותֹוסיף יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָארּבע
ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
יּׁשאר  ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹמאֹות
מּׁשעה  חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ּבכל החּמה ימי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּמנין
להם  סימן חלקים, וחמּׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחת

תפ"ה. א'
.‡È חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

המעּברֹות  הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית  ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת  עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה  ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה .ארּבע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה
.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

וכן  ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד  ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„È ּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם  ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
מנין  ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחזֹורין
לא  ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמחזֹורין
ּולכל  תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח ְְְְֲֲִִַַַַָָנׁשלם;
תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנה

ותׁשלים  הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻּולכל
ּתׁשליכם  והּימים ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקים
והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָׁשבעה

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד ְִֵֶֶַַָָָָהּוא
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְִִֵֵֵֶַָָּתׁשרי.
תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרחׁשון;
עד  זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ּכסלו; מֹולד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

העֹולם. ָָסֹוף

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין  ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה  ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי  חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
מחצי ·. למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכן

הרי  ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיֹום,
ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום הּמֹולד ִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה
קדם  הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹׁשעֹות,
ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו הּיֹום, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹחצי
מימי  הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹיֹום

.אד"ו 
ויּדחה ‚. חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיהיה

- אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלּיֹום
קבּוע  החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
ּבׁשּבת  הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשליׁשי
ּבׁשנה  החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן הּיֹום, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּבחצֹות
ּבּׁשליׁשי  הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ּכזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּמֹולדּה
ּבחמיׁשי  החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, אחר אֹו ְֲֲֲִִִֶַַַַַֹֹּבחצֹות

ְַָּבׁשּבת.
ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה  היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה
אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ּבּיֹום ‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן

רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
ּבׁשנה  ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשעברה

ּבׁשליׁשי  אּלא .זֹו, ְִִִֶָ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
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מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח  ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת  ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע  ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן  אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום  הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
ּברביעי  אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב הּיֹום אֹו [ראה חצֹות ְֲִֶֶַַַַָָָָ
קלח] בעמוד היהערכו אם אֹו חצֹות, אחר ּבמאתים אֹו ְֲִִַַַָָָ

על  יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית מּׁשעה חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוארּבעה
מאֹות  ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָזה
והיתה  ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ְְְְְֲִִִִִִִִֵָָָָָָּתׁשעה

- המעּברת ׁשאחר ּפׁשּוטה מארּבעה הּׁשנה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
אין האּלּו, ּבּיֹום ּדברים אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר אחריו, ׁשּלאחר אֹו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּלאחריו
.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא מקֹומם , ְְִִֶָָָֹ
קלח]האמּתי  בעמוד ערכו לפיכ[ראה ׁשהֹודענּו; ּכמ ֹו , ְְְֲִִִֶַָָ

קּבּוץ  ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה יֹום ְְְְְְִִִִֵַָָָֹעׂשּו
קלח]האמּתי בעמוד ערכו קֹובעין,[ראה ּבׁשליׁשי ּכיצד? . ְְֲִִִִִִֵַָ

ּב ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּברביעי ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי קֹובעין, חמיׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִַַָ
קֹובעין. ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְִִִִֵֶַָָקֹובעין,

.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר
לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים  לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל  ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא  אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח  ¤¤ּפרק
ּומחצה ‡. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

החדׁשוחלקים  ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשעבר  מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
הּׁשמּועה  מּפי - ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומקצתֹו
ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמדּו,

ּתׁשעה ·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ
זה  על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשלמים. ימים אּלא ְִִֵֶָָָׁשעֹות,
ּומחצה ‚. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו

ימי  והיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד,
ׁשּׁשה  יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹׁשנת
ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה חסרים ְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחדׁשים
ׁשעֹות  מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר וחדׁש חדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
על  יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ׁשּיהיּו עד ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוימים,

על  יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ּובמקצת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָהּמלאים,
.החסרים  ֲִֵַ

ּבחׁשּבֹון „. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום
ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום  יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום
הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, החדׁש ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹראׁש
יֹום  אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּולפיכ

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאחד
.‰ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת

חסר  אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּיר ּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובּׁשנה  חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָחסר,

חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמעּברת,
.Â ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

ּופעמים יהיּו חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשני  ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה  'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
חדׁשיה  נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'חסרין';

'ּכסדרן' חדׁשיה .נקראּו ְְְְֳִִֶָָָ
.Êאֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

ׁשּנקּבע  יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
הּׁשנה  ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
מּיֹום  חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ּותחּׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריה,
יהיּו ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. וׁשל זֹו ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּקביעה
ימים, ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם חסרים; הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹחדׁשי
יהיּו ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָיהיּו

ְִֵׁשלמים.
.Á לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא  אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
ארּבעה  ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא  ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Ë והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

הּׁשנה  וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹראׁש
ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלאחריה
ׁשּלאחריה  הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. חדׁשיה זֹו ְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשנה

זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ראׁשּבׁשליׁשי, היה ואּלּו ׁשלמים; ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ּבׁשּבת, זֹו ּבׁשנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
לּׁשנה  ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶֶַַֻהמעּברת,
.È ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש
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זה  עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ס ּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
ּכל  הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחׁשּבֹון
לעֹולם  ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשנה
ואם  מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם  ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי  היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר

ה'תשע"ד  ב' אדר י"א חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
החּמה ‡. קלח]ׁשנת בעמוד ערכו מחכמי [ראה יׁש - ְְֵֵֵַַַַָ

יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיׂשראל
אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא יֹום , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָּורביע
ּביניהם  יׁש ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ּפחֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיא

זה. ּבדבר ְֲֶֶַָָֹמחלקת
יֹום ·. וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה  ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּוׁשאחת  וחמּׁשה מאֹות ּכמֹווארּבע חלקים, מֹונים ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ

יֹום  ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ויהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאמרנּו.
ּומּׁשּתדע ׁשעה; וחצי ׁשעֹות יֹום וׁשבע ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשנּיה  לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל היא, ׁשעה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָואיזֹו
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה ּומן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאחריה,

קלח]ניסן ּתקּופת‚. בעמוד ערכו הּׁשעה [ראה היא , ְִִַַָָָ
לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו ׁשּתּכנס בעמוד מּזל והחלק ערכו [ראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

מּזל קא] ּבתחּלת הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָטלה;
מאזנים; מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ּותקּופת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹסרטן;
ניסן  ּותקּופת ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות טבת, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹּותקּופת
קדם  זה, חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹהיתה
ּוׁשנים  מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ּבׁשבעה ניסן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמֹולד

קלח]חלקים וארּבעים בעמוד ערכו ט'[ראה ז' סימנּה - ְְֲִִִַָָָָ
תרמ"ב.

ּכּמה „. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים ערכו מחזֹור מחזֹורין [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ

קלח] אחת בעמוד ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתרצה,
החלקים  ּכל וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָוארּבע
ימים  ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות וכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹׁשעֹות,
והּׁשאר  חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָותׁשע
הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ֲִִִִֶַַַַָָָָּתֹוסיף

ׁשל יצא ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה ּבאיזֹו ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתתחיל  ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו הראׁשֹונה הּׁשנה ְְֲִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
לכל  ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָלמנֹות
ׁשנה  ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ואם ּותקּופה. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּתקּופה
לכל  קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָזֹו
ּוׁשמֹונים  וחמּׁשה מאֹות וארּבע ׁשעה הּׁשלמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּמחזֹורין

מן  ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור; לכל ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָחלקים
ּומאתים  ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור,
מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה; לכל חלקים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוארּבעה
וארּבעים  ׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
יֹום  ועׂשרים ּתׁשעה לבנה חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָחלקים,
חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּוׁשּתים
ניסן  מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוהּנׁשאר
הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ה ּׁשנה, אֹותּה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
לפי  ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבכּמה
ּבחצי  אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחׁשּבֹון
ּתּמּוז, ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו ְְְֲִִִַַַַַַַַָהּלילה,
ּבׁשעה  אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה ְְְֱֵֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָאחת
ּבין  ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּובאיזֹו
ׁשמֹונה  הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשנת
מּׁשמֹונה  ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָועׂשרים
וקּבץ  ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ׁשנה לכל קח ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועׂשרים,
ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּכל,
מּתחּלת  למנֹותֹו ּתתחיל הּׁשעֹות, ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָוהּנׁשאר

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת. אחד ּתקּופת ליל ּתהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשל  ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ולּמה ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹניסן.

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה היצירה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשנת
ׁשנת ‰. ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד?

מאֹות ּותׁשע ד'תתקל]ׁשלׁשים שנת אלפים [- וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַָֹ
ׁשמֹונה  ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ּכׁשּתׁשלי - ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹליצירה
וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועׂשרים,
ּבליל  ניסן, ּתקּופת נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹׁשעֹות,
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחמיׁשי
חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומחצה,
ּתׁשרי  ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתׁשע
מּליל  ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומחצה,
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשי;
סֹוף  עד זֹו, ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָניסן

ּתקּופה. אחר ּתקּופה ְְַַָָָָהעֹולם,
.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם

ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות  ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על  ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
הּכל  והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ואם  מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. חדׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמראׁש
הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
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מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח  ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת  ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע  ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן  אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום  הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
ּברביעי  אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב הּיֹום אֹו [ראה חצֹות ְֲִֶֶַַַַָָָָ
קלח] בעמוד היהערכו אם אֹו חצֹות, אחר ּבמאתים אֹו ְֲִִַַַָָָ

על  יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית מּׁשעה חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוארּבעה
מאֹות  ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָזה
והיתה  ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ְְְְְֲִִִִִִִִֵָָָָָָּתׁשעה

- המעּברת ׁשאחר ּפׁשּוטה מארּבעה הּׁשנה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
אין האּלּו, ּבּיֹום ּדברים אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר אחריו, ׁשּלאחר אֹו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּלאחריו
.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא מקֹומם , ְְִִֶָָָֹ
קלח]האמּתי  בעמוד ערכו לפיכ[ראה ׁשהֹודענּו; ּכמ ֹו , ְְְֲִִִֶַָָ

קּבּוץ  ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה יֹום ְְְְְְִִִִֵַָָָֹעׂשּו
קלח]האמּתי בעמוד ערכו קֹובעין,[ראה ּבׁשליׁשי ּכיצד? . ְְֲִִִִִִֵַָ

ּב ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּברביעי ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי קֹובעין, חמיׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִַַָ
קֹובעין. ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְִִִִֵֶַָָקֹובעין,

.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר
לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים  לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל  ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא  אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח  ¤¤ּפרק
ּומחצה ‡. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

החדׁשוחלקים  ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשעבר  מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
הּׁשמּועה  מּפי - ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומקצתֹו
ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמדּו,

ּתׁשעה ·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ
זה  על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשלמים. ימים אּלא ְִִֵֶָָָׁשעֹות,
ּומחצה ‚. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו

ימי  והיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד,
ׁשּׁשה  יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹׁשנת
ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה חסרים ְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחדׁשים
ׁשעֹות  מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר וחדׁש חדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
על  יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ׁשּיהיּו עד ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוימים,

על  יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ּובמקצת ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָהּמלאים,
.החסרים  ֲִֵַ

ּבחׁשּבֹון „. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום
ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום  יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום
הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, החדׁש ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹראׁש
יֹום  אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּולפיכ

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאחד
.‰ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת

חסר  אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּיר ּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובּׁשנה  חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָחסר,

חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמעּברת,
.Â ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

ּופעמים יהיּו חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשני  ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה  'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
חדׁשיה  נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'חסרין';

'ּכסדרן' חדׁשיה .נקראּו ְְְְֳִִֶָָָ
.Êאֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

ׁשּנקּבע  יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
הּׁשנה  ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
מּיֹום  חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ּותחּׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריה,
יהיּו ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. וׁשל זֹו ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּקביעה
ימים, ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם חסרים; הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹחדׁשי
יהיּו ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָיהיּו

ְִֵׁשלמים.
.Á לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא  אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
ארּבעה  ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא  ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Ë והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

הּׁשנה  וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹראׁש
ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלאחריה
ׁשּלאחריה  הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. חדׁשיה זֹו ְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשנה

זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ראׁשּבׁשליׁשי, היה ואּלּו ׁשלמים; ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ּבׁשּבת, זֹו ּבׁשנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
לּׁשנה  ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶֶַַֻהמעּברת,
.È ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש
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זה  עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ס ּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
ּכל  הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחׁשּבֹון
לעֹולם  ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשנה
ואם  מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם  ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי  היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר

ה'תשע"ד  ב' אדר י"א חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
החּמה ‡. קלח]ׁשנת בעמוד ערכו מחכמי [ראה יׁש - ְְֵֵֵַַַַָ

יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיׂשראל
אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא יֹום , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָּורביע
ּביניהם  יׁש ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ּפחֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיא

זה. ּבדבר ְֲֶֶַָָֹמחלקת
יֹום ·. וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה  ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּוׁשאחת  וחמּׁשה מאֹות ּכמֹווארּבע חלקים, מֹונים ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ

יֹום  ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ויהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאמרנּו.
ּומּׁשּתדע ׁשעה; וחצי ׁשעֹות יֹום וׁשבע ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשנּיה  לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל היא, ׁשעה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָואיזֹו
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה ּומן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאחריה,

קלח]ניסן ּתקּופת‚. בעמוד ערכו הּׁשעה [ראה היא , ְִִַַָָָ
לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו ׁשּתּכנס בעמוד מּזל והחלק ערכו [ראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

מּזל קא] ּבתחּלת הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָטלה;
מאזנים; מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ּותקּופת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹסרטן;
ניסן  ּותקּופת ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות טבת, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹּותקּופת
קדם  זה, חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹהיתה
ּוׁשנים  מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ּבׁשבעה ניסן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמֹולד

קלח]חלקים וארּבעים בעמוד ערכו ט'[ראה ז' סימנּה - ְְֲִִִַָָָָ
תרמ"ב.

ּכּמה „. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים ערכו מחזֹור מחזֹורין [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ

קלח] אחת בעמוד ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתרצה,
החלקים  ּכל וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָוארּבע
ימים  ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות וכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹׁשעֹות,
והּׁשאר  חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָותׁשע
הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ֲִִִִֶַַַַָָָָּתֹוסיף

ׁשל יצא ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה ּבאיזֹו ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתתחיל  ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו הראׁשֹונה הּׁשנה ְְֲִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
לכל  ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָלמנֹות
ׁשנה  ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ואם ּותקּופה. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּתקּופה
לכל  קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָזֹו
ּוׁשמֹונים  וחמּׁשה מאֹות וארּבע ׁשעה הּׁשלמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּמחזֹורין

מן  ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור; לכל ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָחלקים
ּומאתים  ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור,
מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה; לכל חלקים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוארּבעה
וארּבעים  ׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
יֹום  ועׂשרים ּתׁשעה לבנה חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָחלקים,
חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּוׁשּתים
ניסן  מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוהּנׁשאר
הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ה ּׁשנה, אֹותּה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
לפי  ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבכּמה
ּבחצי  אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחׁשּבֹון
ּתּמּוז, ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו ְְְֲִִִַַַַַַַַָהּלילה,
ּבׁשעה  אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה ְְְֱֵֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָאחת
ּבין  ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּובאיזֹו
ׁשמֹונה  הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשנת
מּׁשמֹונה  ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָועׂשרים
וקּבץ  ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ׁשנה לכל קח ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועׂשרים,
ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּכל,
מּתחּלת  למנֹותֹו ּתתחיל הּׁשעֹות, ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָוהּנׁשאר

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת. אחד ּתקּופת ליל ּתהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשל  ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ולּמה ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹניסן.

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה היצירה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשנת
ׁשנת ‰. ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד?

מאֹות ּותׁשע ד'תתקל]ׁשלׁשים שנת אלפים [- וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַָֹ
ׁשמֹונה  ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ּכׁשּתׁשלי - ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹליצירה
וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועׂשרים,
ּבליל  ניסן, ּתקּופת נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹׁשעֹות,
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחמיׁשי
חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומחצה,
ּתׁשרי  ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתׁשע
מּליל  ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומחצה,
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשי;
סֹוף  עד זֹו, ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָניסן

ּתקּופה. אחר ּתקּופה ְְַַָָָָהעֹולם,
.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם

ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות  ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על  ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
הּכל  והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ואם  מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. חדׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמראׁש
הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
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מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד
ׁשּיּגיע  ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש מראׁש למנֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתתחיל

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהחׁשּבֹון,
.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
נקּבע  ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ּבחמיׁשי, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה
ּכׁשּתּקח  ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה  הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹּוׁשמֹונים;
ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹּתׁשלי
ׁשהיה  ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשּתתחיל
ׁשאין  ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבחמיׁשי,
יֹום  ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּתקּופה
- הּתקּופה יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל
.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
על  יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוסיף

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים  ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים  מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת  על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ואחד הּלבנה אה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק כ"א ועׂשרים י' להן סימן - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עׂשרה  ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹקכ"א
ׁשני  עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות ְְְְַַַָָָֻהּלבנה
ותׁשעים ·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד  חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע  ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין  רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת  ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל ‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים  מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם  היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע  ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות  וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב

ּתקּופה  לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה
הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,

חׁשּבֹון ‰. לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם
ותּקח  הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וקּבץ  מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל

הרגעים  הּׁשעֹות ּכל וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ
ּתׁשע  הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
ּתֹוסיף  לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על ִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּמנין,
.Â סֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין

ׁשהן  מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
מּדברים  קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת ְְֱִִִִֵֶָָָָהּוא
ׁשהיתה  הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבארּו
יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּבֹו

.Ê הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון
ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ניסן  ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהאמּתי;
ׁשּיֹוצאין  הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבזמּנים
ּבין  ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָלמי

יא  ¤¤ּפרק
מחּׁשבין ‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בליל ּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לדברי שלושים] ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד העיבור]החכמֹות לידע [של יתא ּוה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ
יראה  אם אדם ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹותן

יראה. לא אֹו זה, ּבליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּירח
חכמי ·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים הקפת הּגֹוים [זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָ
ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהשמש] חכמים [הנדסה ואנׁשים . ְְֲֲִִִִַַַָָ

להם  ונֹולדּו ּדברים מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
הּנכֹונה  ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספקֹות;
והעלה  אּדירים, ּבמים צלל אּלא הּירח, ראּית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשּבֹון

ּבידֹו. ְֶֶָחרׂש
נֹודע ‚. והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי

ּבעּקרים  לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמקצת
ּבּספרים  נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לבאר  ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהידּועים
לּבֹו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה , חׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדרכי

אֹותּה. לעׂשֹות הּמלאכה אל ְְְֲֶַַָָָָָלקרבה
אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים  ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
והּוא הם, העּבּור ועמּקים קלח]סֹוד בעמוד ערכו [ראה ְֲִִֵַָֻ
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אֹותֹו מֹוסרין ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
א  נבֹונים. לסמּוכים אּלא אדם ּבזמן לכל החׁשּבֹון זה בל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
ּבׁשלׁשה  סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְֲִִִִִֵֶַַַָָֹאפּלּו

ימים. ְִַָָָארּבעה
יׂשראל ‰. מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית  ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
על  ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּירח
ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשּלא  ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, [החשבונות]ּדקּדקנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבראיֹות

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵַָֹואין
.Â מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
ּבדרכים  לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
ׁשאינֹו האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
ּבראּית  מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹרגיל

ֵַַָהּירח.
.Ê חׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּדברים  לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,
הּגלּגל, הם: אּלּו וׁשּׁשים - מאֹות ּבׁשלׁש מחּלק ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻ

קלח]מעלֹות  בעמוד ערכו ׁשלׁשים [ראה ּומּזל מּזל ּכל ; ְֲִַַַָָָֹ
וכל טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה [ראה מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] בעמוד וחלק,ערכו חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּומעלה,
וכן  ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ׁשנּיֹות; ְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָׁשּׁשים

ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק החׁשּבֹון, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתדקּדק
.Áמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ

ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
אחת  מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָּתדע
ּומּזל  מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשרה
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשֹור

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëּב מקֹומֹו יצא אם קלח]ּגלּגל וכן בעמוד ערכו [ראה ְְְִֵַַַָָ

ּדלי  ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבׁשלׁש
וסדר  הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. מעלה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעׂשרים
אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ ְְְִֵֶַַַַָָָָהּמּזלֹות,

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּבתּולה,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות  מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
עם  והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָעם
חלק  ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעלֹות.
- ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹותֹוסיף
ּוכׁשּתקּבץ  הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּתׂשים
מאֹות  ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא  ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין

.‡È- מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל
מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר א ֹותֹו ׁשּגֹורעין זה יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָאם
ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ּבחלק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹאפּלּו
הּמנין  זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאֹות

ִֶמּמּנּו.
.·È מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?

מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע  הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא  הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן  אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על  ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים  החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד  חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
החלקים  ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָׁשּׁשים
ּתׁשעה  יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע וׁשבעים; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעה
ארּבע  מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹועׂשרים
אחת  מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ותׁשע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאֹות
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּגרעֹון  ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש ְְֵֵֶֶַַַָָוגרעֹון.
,(‚È) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ולא  קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ּכל  ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָמהלכֹו
הארץ  אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

.ּבאמצעֹו ְְֶָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹות ׁשהּוא קלח]ּגלּגל בעמוד ערכו יׁשּתּנה [ראה - ְְִֶֶַַַַַָ

אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּלּוכֹו,
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָיֹותר

.ÂË הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, בעמוד 'אמצע ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותר קא] ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ה  הּוא - חסר האמּתיּופעמים בעמוד ּמהל ערכו [ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי.קא] הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹות ּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי  ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו
ׁשמֹונה  ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָעׂשרה
ׁשנת  ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּוׁשלׁשים
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מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד
ׁשּיּגיע  ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש מראׁש למנֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתתחיל

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהחׁשּבֹון,
.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
נקּבע  ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ּבחמיׁשי, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה
ּכׁשּתּקח  ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה  הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹּוׁשמֹונים;
ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹּתׁשלי
ׁשהיה  ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשּתתחיל
ׁשאין  ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבחמיׁשי,
יֹום  ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּתקּופה
- הּתקּופה יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל
.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
על  יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוסיף

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים  ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים  מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת  על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ואחד הּלבנה אה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק כ"א ועׂשרים י' להן סימן - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עׂשרה  ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹקכ"א
ׁשני  עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות ְְְְַַַָָָֻהּלבנה
ותׁשעים ·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד  חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע  ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין  רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת  ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל ‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים  מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם  היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע  ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות  וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב

ּתקּופה  לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה
הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,

חׁשּבֹון ‰. לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם
ותּקח  הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וקּבץ  מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל

הרגעים  הּׁשעֹות ּכל וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ
ּתׁשע  הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
ּתֹוסיף  לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על ִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּמנין,
.Â סֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין

ׁשהן  מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
מּדברים  קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת ְְֱִִִִֵֶָָָָהּוא
ׁשהיתה  הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבארּו
יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּבֹו

.Ê הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון
ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ניסן  ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהאמּתי;
ׁשּיֹוצאין  הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבזמּנים
ּבין  ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָלמי

יא  ¤¤ּפרק
מחּׁשבין ‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בליל ּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לדברי שלושים] ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד העיבור]החכמֹות לידע [של יתא ּוה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ
יראה  אם אדם ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹותן

יראה. לא אֹו זה, ּבליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּירח
חכמי ·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים הקפת הּגֹוים [זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָ
ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהשמש] חכמים [הנדסה ואנׁשים . ְְֲֲִִִִַַַָָ

להם  ונֹולדּו ּדברים מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
הּנכֹונה  ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספקֹות;
והעלה  אּדירים, ּבמים צלל אּלא הּירח, ראּית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשּבֹון

ּבידֹו. ְֶֶָחרׂש
נֹודע ‚. והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי

ּבעּקרים  לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמקצת
ּבּספרים  נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לבאר  ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהידּועים
לּבֹו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה , חׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדרכי

אֹותּה. לעׂשֹות הּמלאכה אל ְְְֲֶַַָָָָָלקרבה
אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים  ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
והּוא הם, העּבּור ועמּקים קלח]סֹוד בעמוד ערכו [ראה ְֲִִֵַָֻ
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אֹותֹו מֹוסרין ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
א  נבֹונים. לסמּוכים אּלא אדם ּבזמן לכל החׁשּבֹון זה בל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
ּבׁשלׁשה  סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְֲִִִִִֵֶַַַָָֹאפּלּו

ימים. ְִַָָָארּבעה
יׂשראל ‰. מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית  ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
על  ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּירח
ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשּלא  ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, [החשבונות]ּדקּדקנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבראיֹות

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵַָֹואין
.Â מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
ּבדרכים  לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
ׁשאינֹו האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
ּבראּית  מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹרגיל

ֵַַָהּירח.
.Ê חׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּדברים  לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,
הּגלּגל, הם: אּלּו וׁשּׁשים - מאֹות ּבׁשלׁש מחּלק ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻ

קלח]מעלֹות  בעמוד ערכו ׁשלׁשים [ראה ּומּזל מּזל ּכל ; ְֲִַַַָָָֹ
וכל טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה [ראה מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] בעמוד וחלק,ערכו חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּומעלה,
וכן  ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ׁשנּיֹות; ְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָׁשּׁשים

ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק החׁשּבֹון, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתדקּדק
.Áמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ

ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
אחת  מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָּתדע
ּומּזל  מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשרה
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשֹור

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëּב מקֹומֹו יצא אם קלח]ּגלּגל וכן בעמוד ערכו [ראה ְְְִֵַַַָָ

ּדלי  ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבׁשלׁש
וסדר  הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. מעלה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעׂשרים
אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ ְְְִֵֶַַַַָָָָהּמּזלֹות,

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּבתּולה,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות  מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
עם  והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָעם
חלק  ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעלֹות.
- ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹותֹוסיף
ּוכׁשּתקּבץ  הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּתׂשים
מאֹות  ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא  ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין

.‡È- מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל
מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר א ֹותֹו ׁשּגֹורעין זה יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָאם
ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ּבחלק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹאפּלּו
הּמנין  זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאֹות

ִֶמּמּנּו.
.·È מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?

מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע  הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא  הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן  אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על  ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים  החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד  חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
החלקים  ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָׁשּׁשים
ּתׁשעה  יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע וׁשבעים; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעה
ארּבע  מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹועׂשרים
אחת  מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ותׁשע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאֹות
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּגרעֹון  ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש ְְֵֵֶֶַַַָָוגרעֹון.
,(‚È) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ולא  קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ּכל  ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָמהלכֹו
הארץ  אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

.ּבאמצעֹו ְְֶָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹות ׁשהּוא קלח]ּגלּגל בעמוד ערכו יׁשּתּנה [ראה - ְְִֶֶַַַַַָ

אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּלּוכֹו,
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָיֹותר

.ÂË הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, בעמוד 'אמצע ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותר קא] ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ה  הּוא - חסר האמּתיּופעמים בעמוד ּמהל ערכו [ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי.קא] הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹות ּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי  ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו
ׁשמֹונה  ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָעׂשרה
ׁשנת  ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּוׁשלׁשים
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ׁשנת  ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשע
ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ּומאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּתׁשע

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת אֹותּה ְְְְִִֶֶַָָָקֹוראים
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה  הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים  ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ  נֹוטה הּוא הּיּׁשּוב וכן קלח]אמצע בעמוד ערכו [ראה ְְִֵֵֶֶַַ
ׁשבע  עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, רּוח ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָּכנגד

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ארּבע ‡. ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, -ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ
מעלֹות  ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנם
ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ותׁשעים  ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם
ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבארנּו,
ונמצא  נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים
ּוׁשלׁשים  ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשארית
סימנם  - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות
לכל  מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין  ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום  מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצע אחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קלח]הּׁשמׁש בעמוד ערכו יֹום,[ראה ועׂשרים לתׁשעה ְְְְִִֶֶֶַָ

ׁשנת  ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹולׁשלׁש
'ׁשנה  הּנקראת והיא - ּכסדרם ׁשחדׁשיה ּבזמן ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּלבנה
יהיה  מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָסדּורה';
יֹום  ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי הּירח, לראּית עלי קל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהחׁשּבֹון
וכן  הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד הראּיה מּליל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּגמּורים
יתר, ולא יֹום ועׂשרים מּתׁשעה ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹּבכל
הראּיה  לדעת אּלא החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל חפצנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
הראּיה  ליל עד זה חדׁש ׁשל הראּיה מּליל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד.
ויֹום  ׁשנה אֹו סדּורה ׁשנה הּבאה, לּׁשנה החדׁש ְְְֶַַַָָָָָָָָָֹלאֹותֹו
האמצעי  הּׁשמׁש ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד;

וחמּׁשה  מעלֹות ועׂשרים ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָלתׁשעה
א'; ל"ה כ"ח סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ְְֲִִִִַַָָָָֹּוׁשלׁשים
וארּבעים  ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּומהלכּה
- ׁשנּיֹות עׂשרה וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמעלֹות

ט"ו. נ"ה שמ"ח ִָָסימנן
ּב·. יׁש אחת הּׁשמׁש'נקּדה בעמוד 'גלּגל ערכו [ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ

ׁשּיהיה קלח] ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר וכן ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה יהיה ּבּה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּכֹוכב
הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנקּדה
מעלה  ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ּומהלכּה ּבׁשוה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָסֹובבת

'ּגבּה'. הּנקראת היא זֹו, ּונקּדה הּׁשמׁשאחת. [ראה ּגבּה ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחת  ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה - קלח] בעמוד ְְֲֲִִַַַָָָָָָָערכו
ּבמאה  מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות; ׁשלׁשים ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹוחצי
חלקים  ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ׁשנּיֹות, עׂשרה חמׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיֹום,
חמּׁשה  יֹום, אלפים ּבעׂשרת ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ונמצא חלקים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָועׂשרים
וחמּׁשים  ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹארּבע
זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ׁשּמּמּנּו ׁשהעּקר אמרנּו, ּכבר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשנּיֹות.
מּׁשנת  ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ליל מּתחּלת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָֹהּוא
ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשמֹונה
ּבׁשבע  הּזה, ּבעּקר היה האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומקֹום
טלה  מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים חלקים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמעלֹות
זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ל"ב; ג' ז' סימנן -ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּוׁשמֹונה  חלקים וארּבעים וחמּׁשה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשׁש
ּכׁשּתרצה  ח'. מ"ה כ"ו סימנם - ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשנּיֹות
ׁשּתרצה, זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלידע
ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת הּימים מנין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּתּקח
הּסימנין  מן הּימים ּבאֹותן האמצעי מהלכּה ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָותֹוציא
מינֹו. עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ותֹוסיף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהֹודענּו;
לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהּיֹוצא,
האמצעי  הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיֹום.
ּתּמּוז  לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו הּׁשּבת ליל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
מּיֹום  הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו, ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשנה
הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ּתחּלת עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהעּקר
ׁשהּוא  יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו יֹום; מאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו,
יצא  ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו נ"ג, ל"ג ְְִֶַַָָָָצ"ח
חלקים  ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות וחמׁש מאה החׁשּבֹון, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמן
ונמצא  כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמׁש
סרטן  ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ּבמהל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקֹומּה

מּמע  חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו מעלֹות עׂשרה לת ּבחמׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
יהיה  ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא והאמצע עׂשרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשׁש
אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם אֹו ּבׁשוה, הּלילה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ודבר ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר

זה קרּוב מׁשלימים אנּו ׁשהרי הראּיה, ['מעגלים'ּבחׁשּבֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּתעׂשה בחשבון] הּזאת הּדר ועל הּירח. לאמצע ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹּכׁשּנחׁשב

ׁשּתקּבץ  - ׁשנים אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתמיד
האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, על ותֹוסיף הּׁשארית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
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מאחר  - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ּתעׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוכן
ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתדע
ׁשּתרצה  והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתתחיל,
וכן  אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָותֹוסיף
אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ּבגבּה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּתעׂשה
הּיֹום  לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשנים
ׁשּתתחיל  אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּתרצה.
ׁשּיהיה  ּכדי זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
מן  מאה ּבתחּלת אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָאֹותֹו
ׁשּתתחיל  העּקר להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמאֹות
ׁשנים  ּכּמה לאחר אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
ידעּת ּכבר ?הּדר היא ּכיצד יד ּועה. הּדר - זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעּקר
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמהל
ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ׁשהּׁשנה ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּומהלכּה
חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה אחד; יֹום הּסדּורה על יתרה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיא
אם  המעּברת, והּׁשנה אחד. יֹום הּסדּורה מן חסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיא
הּסדּורה  הּׁשנה על יתרה ּתהיה ּכסדרן, חדׁשיה ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָיהיּו
על  יתרה היא ׁשלמים, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
היא  חסרין, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ּוׁשלׁשים אחד ְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּסדּורה

ּו יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על ׁשּכל יתרה מאחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לכל  הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ידּועים, האּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
יצא  - ׁשעׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
אֹותֹו ותעׂשה הּבאֹות, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָל
ׁשעׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום
אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויצא
הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ּתעׂשה וכזה עּקר. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאמצע
ׁשּכׁשם  ּדברינּו, מּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָאם
ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתדע

ׁשעברּו. מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל אמצעּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתדע

יג  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּׁשמׁש ערכו מקֹום [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ

קלח] ּתחּלהבעמוד ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום מקֹומּהּבכל ְְְְִִִֶֶָָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו הּדר[ראה על הּיֹום לאֹותֹו ְְִֶֶֶַַַָָ

ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש' קלח]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְֶֶַַ
יהיה ·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנת הּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
קלח]הּמסלּול  בעמוד ערכו הּׁשמׁש[ראה מּמקֹום ְְִֶֶַַַ

ּוׁשמֹונים  מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאמצעי;
על  הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַֹמעלֹות
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי. הּׁשמׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום

האמּתי. הּמקֹום הּוא מּמּנּו, ְֲִִִִֶַַָָּתגרע
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּמקֹום  יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

עׂשר „. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
ואם  חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשלׁשה
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנתֹו
ּוׁשלׁשים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקים;
ּתהיה  וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָותׁשעה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנתֹו
מאה  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
יהיה  ואם חלקים; ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָוׁשבעים,
אּלא  ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמקֹום
ע ‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמאֹות
וכן  - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמנת

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן  - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
חׁשּבֹון  ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא
הּמסלּול  מנת ויהיה - אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

.Á מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל  ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון  ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ë ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

- זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
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קכי ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - 'a xc` a"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשנת  ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתׁשע
ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ּומאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּתׁשע

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת אֹותּה ְְְְִִֶֶַָָָקֹוראים
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה  הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים  ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ  נֹוטה הּוא הּיּׁשּוב וכן קלח]אמצע בעמוד ערכו [ראה ְְִֵֵֶֶַַ
ׁשבע  עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, רּוח ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָּכנגד

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ארּבע ‡. ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, -ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ
מעלֹות  ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנם
ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ותׁשעים  ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם
ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבארנּו,
ונמצא  נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים
ּוׁשלׁשים  ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשארית
סימנם  - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות
לכל  מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין  ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום  מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצע אחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קלח]הּׁשמׁש בעמוד ערכו יֹום,[ראה ועׂשרים לתׁשעה ְְְְִִֶֶֶַָ

ׁשנת  ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹולׁשלׁש
'ׁשנה  הּנקראת והיא - ּכסדרם ׁשחדׁשיה ּבזמן ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּלבנה
יהיה  מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָסדּורה';
יֹום  ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי הּירח, לראּית עלי קל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהחׁשּבֹון
וכן  הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד הראּיה מּליל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּגמּורים
יתר, ולא יֹום ועׂשרים מּתׁשעה ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹּבכל
הראּיה  לדעת אּלא החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל חפצנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
הראּיה  ליל עד זה חדׁש ׁשל הראּיה מּליל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד.
ויֹום  ׁשנה אֹו סדּורה ׁשנה הּבאה, לּׁשנה החדׁש ְְְֶַַַָָָָָָָָָֹלאֹותֹו
האמצעי  הּׁשמׁש ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד;

וחמּׁשה  מעלֹות ועׂשרים ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָלתׁשעה
א'; ל"ה כ"ח סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ְְֲִִִִַַָָָָֹּוׁשלׁשים
וארּבעים  ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּומהלכּה
- ׁשנּיֹות עׂשרה וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמעלֹות

ט"ו. נ"ה שמ"ח ִָָסימנן
ּב·. יׁש אחת הּׁשמׁש'נקּדה בעמוד 'גלּגל ערכו [ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ

ׁשּיהיה קלח] ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר וכן ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה יהיה ּבּה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּכֹוכב
הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנקּדה
מעלה  ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ּומהלכּה ּבׁשוה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָסֹובבת

'ּגבּה'. הּנקראת היא זֹו, ּונקּדה הּׁשמׁשאחת. [ראה ּגבּה ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחת  ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה - קלח] בעמוד ְְֲֲִִַַַָָָָָָָערכו
ּבמאה  מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות; ׁשלׁשים ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹוחצי
חלקים  ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ׁשנּיֹות, עׂשרה חמׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיֹום,
חמּׁשה  יֹום, אלפים ּבעׂשרת ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ונמצא חלקים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָועׂשרים
וחמּׁשים  ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹארּבע
זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ׁשּמּמּנּו ׁשהעּקר אמרנּו, ּכבר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשנּיֹות.
מּׁשנת  ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ליל מּתחּלת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָֹהּוא
ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשמֹונה
ּבׁשבע  הּזה, ּבעּקר היה האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומקֹום
טלה  מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים חלקים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמעלֹות
זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ל"ב; ג' ז' סימנן -ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּוׁשמֹונה  חלקים וארּבעים וחמּׁשה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשׁש
ּכׁשּתרצה  ח'. מ"ה כ"ו סימנם - ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשנּיֹות
ׁשּתרצה, זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלידע
ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת הּימים מנין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּתּקח
הּסימנין  מן הּימים ּבאֹותן האמצעי מהלכּה ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָותֹוציא
מינֹו. עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ותֹוסיף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהֹודענּו;
לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהּיֹוצא,
האמצעי  הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיֹום.
ּתּמּוז  לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו הּׁשּבת ליל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
מּיֹום  הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו, ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשנה
הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ּתחּלת עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהעּקר
ׁשהּוא  יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו יֹום; מאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו,
יצא  ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו נ"ג, ל"ג ְְִֶַַָָָָצ"ח
חלקים  ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות וחמׁש מאה החׁשּבֹון, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמן
ונמצא  כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמׁש
סרטן  ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ּבמהל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקֹומּה

מּמע  חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו מעלֹות עׂשרה לת ּבחמׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
יהיה  ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא והאמצע עׂשרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשׁש
אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם אֹו ּבׁשוה, הּלילה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ודבר ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר

זה קרּוב מׁשלימים אנּו ׁשהרי הראּיה, ['מעגלים'ּבחׁשּבֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּתעׂשה בחשבון] הּזאת הּדר ועל הּירח. לאמצע ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹּכׁשּנחׁשב

ׁשּתקּבץ  - ׁשנים אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתמיד
האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, על ותֹוסיף הּׁשארית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
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מאחר  - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ּתעׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוכן
ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתדע
ׁשּתרצה  והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתתחיל,
וכן  אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָותֹוסיף
אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ּבגבּה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּתעׂשה
הּיֹום  לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשנים
ׁשּתתחיל  אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּתרצה.
ׁשּיהיה  ּכדי זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
מן  מאה ּבתחּלת אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָאֹותֹו
ׁשּתתחיל  העּקר להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמאֹות
ׁשנים  ּכּמה לאחר אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
ידעּת ּכבר ?הּדר היא ּכיצד יד ּועה. הּדר - זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעּקר
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמהל
ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ׁשהּׁשנה ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּומהלכּה
חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה אחד; יֹום הּסדּורה על יתרה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיא
אם  המעּברת, והּׁשנה אחד. יֹום הּסדּורה מן חסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיא
הּסדּורה  הּׁשנה על יתרה ּתהיה ּכסדרן, חדׁשיה ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָיהיּו
על  יתרה היא ׁשלמים, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
היא  חסרין, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ּוׁשלׁשים אחד ְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּסדּורה

ּו יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על ׁשּכל יתרה מאחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לכל  הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ידּועים, האּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
יצא  - ׁשעׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
אֹותֹו ותעׂשה הּבאֹות, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָל
ׁשעׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום
אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויצא
הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ּתעׂשה וכזה עּקר. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאמצע
ׁשּכׁשם  ּדברינּו, מּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָאם
ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתדע

ׁשעברּו. מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל אמצעּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתדע

יג  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּׁשמׁש ערכו מקֹום [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ

קלח] ּתחּלהבעמוד ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום מקֹומּהּבכל ְְְְִִִֶֶָָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו הּדר[ראה על הּיֹום לאֹותֹו ְְִֶֶֶַַַָָ

ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש' קלח]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְֶֶַַ
יהיה ·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנת הּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
קלח]הּמסלּול  בעמוד ערכו הּׁשמׁש[ראה מּמקֹום ְְִֶֶַַַ

ּוׁשמֹונים  מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאמצעי;
על  הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַֹמעלֹות
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי. הּׁשמׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום

האמּתי. הּמקֹום הּוא מּמּנּו, ְֲִִִִֶַַָָּתגרע
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּמקֹום  יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

עׂשר „. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
ואם  חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשלׁשה
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנתֹו
ּוׁשלׁשים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקים;
ּתהיה  וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָותׁשעה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנתֹו
מאה  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
יהיה  ואם חלקים; ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָוׁשבעים,
אּלא  ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמקֹום
ע ‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמאֹות
וכן  - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמנת

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן  - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
חׁשּבֹון  ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא
הּמסלּול  מנת ויהיה - אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

.Á מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל  ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון  ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ë ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

- זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
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ל"ז  ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹוציא
הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה

מן י  הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא
ּוׁשנים  מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל  ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשים
ּפחֹות  יהיּו אם אּלא החלקים, על מסלּול ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּתקּפיד
יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ּתפנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשלׁשים
מעלֹות  מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, מעלה אֹותם ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָּתחּׁשב
מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה מסלּול יהיה ,לפיכ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסלּול.
חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

.È ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי
הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמנה
וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּׁשאר
מקֹום  ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָועׂשרים
עׂשרה  ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
לא  ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעלֹות
חׁשּבֹונֹות  ּבׁשאר ולא הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמקֹום
הּׁשנּיֹות  יהיּו ואם ּבלבד; החלקים על חקר אּלא - ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהראּיה
החלקים. על והֹוסיפֹו חלק אֹותם עׂשה לׁשלׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקרֹוב

.‡È ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר
ּתקּופֹות  ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

יד  ¤¤ּפרק
.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּול האמצעי [ראה 'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] בעמוד ּבגלּגל ערכו מסּבב עצמֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָ
ּגלּגל  ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את הּמּקיף ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול
הּוא  העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְִֶַַַַַַַָָָָָהּקטן

' הּירח הּנקרא קלח]'אמצע בעמוד ערכו מהל[ראה . ְְֲִֵֶַַַַַַָָ
ועׂשרה  מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּירח ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמצע

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וחמׁש ְְְֲִִִִֵָָָָֹחלקים
ּוׁשלׁשים ·. ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא

סימנם  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות
מאתים  יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹֹוׁשבע
ׁשארית  ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶָָָועׂשרים
ּוׁשלׁשה  מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהלכֹו
נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָועׂשרים
מעלֹות  ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונמצא
נ"ח  ג' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָּוׁשמֹונה
ׁשּתים  יֹום, ועׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָכ'.
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָועׂשרים
סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָסימנם
ועׂשרים  וׁשּׁשה מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשלׁש

כ"ו  שמ"ד להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹחלקים
ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ"ג.

מעלֹות ‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל
סימ  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ג'ּוׁשלׁשה י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ

מעלֹות  ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹנ"ד.
ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּתׁשעה
ועׂשרים  וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָונמצא
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָסימנם
וחמּׁשים  חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וארּבע ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמאה
ּבעׂשרת  מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשנּיֹות
ּוׁשמֹונה  מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש יֹום, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹאלפים
כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָוארּבעים
עׂשרה  ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָונמצא
סימנם  - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמעלֹות

ד'. נ"ג י"ח
מאֹות „. ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹונמצא

סימנם  - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹוחמׁש
חמיׁשי  ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום י"ג. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָש"ה
אחת  מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות העּקר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹוארּבעה
ּוׁשמֹונים  ארּבע זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ואמצע מ"ג. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָי"ד
- ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָמעלֹות
הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח פ"ד ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָסימנם
אמצע  מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהאמצע
הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ׁשּתרצה, עת ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּירח
- ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ׁשּתֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָואחר

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ּבּׁשמׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהתּבֹונן
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי  הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד  אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר  חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל  חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע  ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים  הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים  עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

הּירח  אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו,
הּזמן  ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ׁשקיעת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָלאחר
לׁשעת  הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, האמצע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתֹוציא

ְִָָהראּיה'.
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג ש"ק יום

טו  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּירח בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לׁשעת קג] הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּמסלּול  אמצע ּתֹוציא וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהראּיה
מאמצע  הּׁשמׁש אמצע ותגרע העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמצע

' הּנקרא הּוא וזה - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר מרחק הּירח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
קג]'הּכפּול  בעמוד ערכו .[ראה ַָ

הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר  אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר  ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה ‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין  אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַמּׁשׁש
מּׁשּתים  הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; מעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה עד מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַעׂשרה
מּתׁשע  הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַעׂשרה
מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשלׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמסלּול
על  ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת עד מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַַַֹועׂשרים
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ארּבע הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע
מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה עד מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַֹֹמּׁשּתים
יהיה  ואם מעלֹות; חמׁש הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתֹוסיף
וארּבעים  חמׁש עד מעלֹות ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  אחת עד מעלֹות וארּבעים מּׁשׁש הּכפּול ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים מּׁשּתים הּכפּול ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּמרחק
ואם  מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַמעלֹות,

וׁשּׁשי  ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים הּכפּול הּמרחק ם יהיה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּומה  מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַמעלֹות,
אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּמסלּול אמצע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּׁשּיהיה

הּנקרא הּנכֹון'הּוא קג]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְְִַַַָָ
אם „. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

הּמסלּול  מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיה
היה  ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּזה
ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹהּמסלּול
אמצע  על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָמאֹות
ׁשּתֹוסיף  אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. לׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּירח
לׁשעת  האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעליו

ְִָָהראּיה.
ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,

יהיה  אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח  מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Â עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים  וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָחלקים;
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשּׁשה
ּתהיה  ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמעלֹות
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; חמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמנתֹו
חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלֹות

ו  חלקים; ּוׁשמֹונה ּתהיה מעלֹות ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ארּבע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
ואחד  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹואם
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעׂשר
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
וארּבעים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָוחמּׁשים,
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּׁשה
ּוׁשמֹונים  מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָמנתֹו
הּירח  מקֹום אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשוה,

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי,
.Ê ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואם

מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעלֹות,
ּבמנין  יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ׁשעׂשית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ׁשּתי  ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם אחדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמסלּול

ׁשּבארנּו ּכדר האחדים. ּכפי הּׁשמׁשהּמנֹות ּבמסלּול ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ּתעׂשה ּכ ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמנֹות

.Á ּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד  העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹיצא
ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשלׁש ְְְֲִִִִָָָָֹֹחלקים
ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָותֹוציא

וׁשּׁשה  מעלֹות וחמּׁשים ׁשלׁש חלקים אמצעֹו ּוׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ותֹוציא  ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַָָֹותׁשע
וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הּמסלּול ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמצע
- ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש חלקים ועׂשרים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָסימנם
וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה ׁשבע ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיּׁשאר
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ל"ז  ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹוציא
הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה

מן י  הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא
ּוׁשנים  מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל  ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשים
ּפחֹות  יהיּו אם אּלא החלקים, על מסלּול ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּתקּפיד
יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ּתפנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשלׁשים
מעלֹות  מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, מעלה אֹותם ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָּתחּׁשב
מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה מסלּול יהיה ,לפיכ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסלּול.
חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

.È ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי
הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמנה
וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּׁשאר
מקֹום  ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָועׂשרים
עׂשרה  ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
לא  ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעלֹות
חׁשּבֹונֹות  ּבׁשאר ולא הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמקֹום
הּׁשנּיֹות  יהיּו ואם ּבלבד; החלקים על חקר אּלא - ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהראּיה
החלקים. על והֹוסיפֹו חלק אֹותם עׂשה לׁשלׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקרֹוב

.‡È ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר
ּתקּופֹות  ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

יד  ¤¤ּפרק
.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּול האמצעי [ראה 'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] בעמוד ּבגלּגל ערכו מסּבב עצמֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָ
ּגלּגל  ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את הּמּקיף ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול
הּוא  העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְִֶַַַַַַַָָָָָהּקטן

' הּירח הּנקרא קלח]'אמצע בעמוד ערכו מהל[ראה . ְְֲִֵֶַַַַַַָָ
ועׂשרה  מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּירח ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמצע

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וחמׁש ְְְֲִִִִֵָָָָֹחלקים
ּוׁשלׁשים ·. ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא

סימנם  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות
מאתים  יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹֹוׁשבע
ׁשארית  ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶָָָועׂשרים
ּוׁשלׁשה  מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהלכֹו
נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָועׂשרים
מעלֹות  ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונמצא
נ"ח  ג' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָּוׁשמֹונה
ׁשּתים  יֹום, ועׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָכ'.
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָועׂשרים
סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָסימנם
ועׂשרים  וׁשּׁשה מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשלׁש

כ"ו  שמ"ד להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹחלקים
ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ"ג.

מעלֹות ‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל
סימ  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ג'ּוׁשלׁשה י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ

מעלֹות  ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹנ"ד.
ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּתׁשעה
ועׂשרים  וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָונמצא
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָסימנם
וחמּׁשים  חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וארּבע ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמאה
ּבעׂשרת  מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשנּיֹות
ּוׁשמֹונה  מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש יֹום, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹאלפים
כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָוארּבעים
עׂשרה  ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָונמצא
סימנם  - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמעלֹות

ד'. נ"ג י"ח
מאֹות „. ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹונמצא

סימנם  - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹוחמׁש
חמיׁשי  ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום י"ג. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָש"ה
אחת  מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות העּקר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹוארּבעה
ּוׁשמֹונים  ארּבע זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ואמצע מ"ג. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָי"ד
- ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָמעלֹות
הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח פ"ד ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָסימנם
אמצע  מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהאמצע
הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ׁשּתרצה, עת ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּירח
- ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ׁשּתֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָואחר

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ּבּׁשמׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהתּבֹונן
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי  הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד  אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר  חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל  חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע  ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים  הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים  עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

הּירח  אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו,
הּזמן  ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ׁשקיעת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָלאחר
לׁשעת  הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, האמצע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתֹוציא
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג ש"ק יום

טו  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּירח בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לׁשעת קג] הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּמסלּול  אמצע ּתֹוציא וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהראּיה
מאמצע  הּׁשמׁש אמצע ותגרע העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמצע

' הּנקרא הּוא וזה - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר מרחק הּירח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
קג]'הּכפּול  בעמוד ערכו .[ראה ַָ

הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר  אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר  ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה ‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין  אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַמּׁשׁש
מּׁשּתים  הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; מעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה עד מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַעׂשרה
מּתׁשע  הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַעׂשרה
מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשלׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמסלּול
על  ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת עד מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַַַֹועׂשרים
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ארּבע הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע
מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה עד מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַֹֹמּׁשּתים
יהיה  ואם מעלֹות; חמׁש הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתֹוסיף
וארּבעים  חמׁש עד מעלֹות ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  אחת עד מעלֹות וארּבעים מּׁשׁש הּכפּול ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים מּׁשּתים הּכפּול ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּמרחק
ואם  מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַמעלֹות,

וׁשּׁשי  ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים הּכפּול הּמרחק ם יהיה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּומה  מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַמעלֹות,
אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּמסלּול אמצע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּׁשּיהיה

הּנקרא הּנכֹון'הּוא קג]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְְִַַַָָ
אם „. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

הּמסלּול  מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיה
היה  ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּזה
ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹהּמסלּול
אמצע  על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָמאֹות
ׁשּתֹוסיף  אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. לׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּירח
לׁשעת  האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעליו

ְִָָהראּיה.
ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,

יהיה  אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח  מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Â עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים  וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָחלקים;
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשּׁשה
ּתהיה  ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמעלֹות
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; חמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמנתֹו
חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלֹות

ו  חלקים; ּוׁשמֹונה ּתהיה מעלֹות ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ארּבע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
ואחד  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹואם
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעׂשר
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
וארּבעים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָוחמּׁשים,
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּׁשה
ּוׁשמֹונים  מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָמנתֹו
הּירח  מקֹום אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשוה,

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי,
.Ê ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואם

מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעלֹות,
ּבמנין  יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ׁשעׂשית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ׁשּתי  ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם אחדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמסלּול

ׁשּבארנּו ּכדר האחדים. ּכפי הּׁשמׁשהּמנֹות ּבמסלּול ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ּתעׂשה ּכ ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמנֹות

.Á ּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד  העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹיצא
ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשלׁש ְְְֲִִִִָָָָֹֹחלקים
ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָותֹוציא

וׁשּׁשה  מעלֹות וחמּׁשים ׁשלׁש חלקים אמצעֹו ּוׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ותֹוציא  ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַָָֹותׁשע
וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הּמסלּול ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמצע
- ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש חלקים ועׂשרים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָסימנם
וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה ׁשבע ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיּׁשאר
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הּמרחק  ל יצא אֹותֹו, ּתכּפל הּמרחק; הּוא וזה - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנּיֹות
חלקים  וחמּׁשים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש ְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּכפּול
ּתֹוסיף  לפיכ י"ב; נ"ו ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָּוׁשּתים
ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
ועׂשרים  ואחד מעלֹות ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּמסלּול
ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, החלקים על מקּפידין ואין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים,

ֶֶַּבּׁשמׁש.
.Ëלחקר הּנכֹון,[לחשב]ּובאנּו הּמסלּול זה מנת על ְְְֶַַַַַַָָֹ

מעלֹות  חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה מאה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
מּמאה  ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ּולפי אחד; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
מן  אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא הּמנה ּתגרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשמֹונים,
וחמּׁשה  מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה יּׁשאר הּירח; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמצע
הּׁשנּיֹות  ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֹֹּוׁשלׁשים
האמּתי  הּירח מקֹום ונמצא החלקים. על ותֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק,
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׁשעה
ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ּתׁשע מּמעלת חלקים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּוׁשלׁשים
ראּיה  עת ּבכל האמּתי הּירח מקֹום ּתדע הּזה הּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועל
העֹולם. סֹוף עד העּקר, ׁשהיא זֹו ׁשנה מּתחּלת ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרצה,

טז  ¤¤ּפרק
קג]עּגּולה ה ‡. בעמוד ערכו הּירח ׁשּס[ראה ּבּה ֹובב ִֵֵֶַַָָָָ

ּתמיד  הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה היא ִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתמיד,
יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה -ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָּבּה
סֹובב  נמצא מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
הּירח  יצא ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעּגּולה
אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמאחת
לצפֹון  לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלדרֹומּה.

' הּנקראת היא קג]'ראׁשהּׁשמׁש, בעמוד ערכו ;[ראה ְִִֵֶֶַַֹ
היא  הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻוהּנקּדה

' קג]'זנב הּנקראת בעמוד ערכו לזה [ראה יׁש ׁשוה ּומהל . ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
הֹול והּוא ּגרעֹון; ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין  ְְֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹהראׁש,
הּוא  וכן לדלי, ּומּדגים לדגים מּטלה אחֹורּנית, ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמּזלֹות

ּתמיד. ִֵָסֹובב
ואחת ·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים  אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים  יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים  ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנ ּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה

מהל  ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנה ותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים  וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,

ואמצע  מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
מאה  היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
ועׂשרים  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם - ְִִָָׁשנּיֹות
ּתֹוציא ‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע  הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם  ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ליל „. לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכיצד?

ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹערב
עד  העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָהעּקר
ּתׁשעה  ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זֹו ליל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּתחּלת

יֹום. ְְִֶועׂשרים
ׁשּידעּת,‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא

יצא  העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ותׁשעה  מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש אמצע ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹל
כ"ט  קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹועׂשרים
מאה  ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹל"ז;
ועׂשרים  וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוׁשבע
ואל  הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנם - ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות
ּבתּולה  ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּתפנה
הּזנב  ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשבע
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ּדגים ּבמּזל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכנגּדֹו,

ֲִָחלקים.
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי  הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזל לפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר  הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Ê הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
הּירח  ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב עם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
הּירח  ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹוטה
ׁשהּירח  ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
והרי  הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹוטה
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא

.Á היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
' הּירח הּנקראת קג]'רחב בעמוד ערכו היה [ראה אם ; ְִִֵֵַַַַָָָֹ

לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא לצפֹון, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹנֹוטה
הּנקּדֹות  מּׁשּתי ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻנקרא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא -ְְְִֵֶֶַַֹֹ
.Ë ּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב  לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
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עד  נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע

ַֹרחב.
.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא  - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹום ואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום  הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחב הּירח [ראה 'מסלּול ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
קג] בעמוד עד ערכו אחת מּמעלה הרחב מסלּול יהיה אם .ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

היה  ואם צפֹוני; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאה
ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה על יתר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּמסלּול
וׁשּׁשים  מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹואם
מסלּול  מנת ותראה ותחזר ּכלל. רחב לּירח אין ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשוה,
לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה ְְְְִִִַַָָָָָֹהרחב
ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹוהּוא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èהיא הרחב וכּמה מסלּול קג]מנת בעמוד ערכו ?[ראה ְְְִַַַַָָֹ

ׁשנים  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאם
מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָוחמּׁשים

וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ואם ּתהיה חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹיהיה
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמעלֹות
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּתהיה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָהּמסלּול
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָחלקים;
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות
וחמּׁשים  וחמּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָׁשמֹונים,
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָחלקים;

ֲַמעלֹות.
.·È לפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה  ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּמסלּול
חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹחלקים;
זה  מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; לכל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
וחמּׁשים  ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ׁשלׁש ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה  ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
ּתגרע  - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמסלּול
.„È מאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר  וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע
.ÊË ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
מנת  ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹׁשלׁשים,

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי וחמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָֹמאה
.ÊÈ מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא  עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת  ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתים,
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈ רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני  ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני  אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים  וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה  מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעת,
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנ ֹו -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים  וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹֹמסלּול
ּבכל  החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ו' רל"א סימנֹו -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמסלּול.
הּוא  וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה, ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבפרק
הּמסלּול  ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ּבתחּלת הּירח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹרחב

ּוׁשמֹונים. מאה על ְִֵֵַָָיתר

יז  ¤¤ּפרק
ּומּוכנים ‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום  האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא

מּמק  האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹום הראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹון הּירח ראה 'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קג] בעמוד .ערכו
רחב ·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
' ראׁשֹון הּנקרא ערכו*]'רחב הּזה [ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
מעלֹות ‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

ׁשּיראה  לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ארץ  ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - מעלֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעׂשרה
האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,
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הּמרחק  ל יצא אֹותֹו, ּתכּפל הּמרחק; הּוא וזה - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנּיֹות
חלקים  וחמּׁשים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש ְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּכפּול
ּתֹוסיף  לפיכ י"ב; נ"ו ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָּוׁשּתים
ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
ועׂשרים  ואחד מעלֹות ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּמסלּול
ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, החלקים על מקּפידין ואין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים,

ֶֶַּבּׁשמׁש.
.Ëלחקר הּנכֹון,[לחשב]ּובאנּו הּמסלּול זה מנת על ְְְֶַַַַַַָָֹ

מעלֹות  חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה מאה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
מּמאה  ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ּולפי אחד; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
מן  אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא הּמנה ּתגרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשמֹונים,
וחמּׁשה  מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה יּׁשאר הּירח; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמצע
הּׁשנּיֹות  ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֹֹּוׁשלׁשים
האמּתי  הּירח מקֹום ונמצא החלקים. על ותֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק,
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׁשעה
ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ּתׁשע מּמעלת חלקים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּוׁשלׁשים
ראּיה  עת ּבכל האמּתי הּירח מקֹום ּתדע הּזה הּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועל
העֹולם. סֹוף עד העּקר, ׁשהיא זֹו ׁשנה מּתחּלת ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרצה,

טז  ¤¤ּפרק
קג]עּגּולה ה ‡. בעמוד ערכו הּירח ׁשּס[ראה ּבּה ֹובב ִֵֵֶַַָָָָ

ּתמיד  הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה היא ִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתמיד,
יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה -ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָּבּה
סֹובב  נמצא מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
הּירח  יצא ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעּגּולה
אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמאחת
לצפֹון  לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלדרֹומּה.

' הּנקראת היא קג]'ראׁשהּׁשמׁש, בעמוד ערכו ;[ראה ְִִֵֶֶַַֹ
היא  הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻוהּנקּדה

' קג]'זנב הּנקראת בעמוד ערכו לזה [ראה יׁש ׁשוה ּומהל . ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
הֹול והּוא ּגרעֹון; ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין  ְְֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹהראׁש,
הּוא  וכן לדלי, ּומּדגים לדגים מּטלה אחֹורּנית, ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמּזלֹות

ּתמיד. ִֵָסֹובב
ואחת ·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים  אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים  יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים  ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנ ּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה

מהל  ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנה ותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים  וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,

ואמצע  מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
מאה  היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
ועׂשרים  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם - ְִִָָׁשנּיֹות
ּתֹוציא ‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע  הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם  ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ליל „. לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכיצד?

ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹערב
עד  העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָהעּקר
ּתׁשעה  ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זֹו ליל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּתחּלת

יֹום. ְְִֶועׂשרים
ׁשּידעּת,‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא

יצא  העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ותׁשעה  מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש אמצע ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹל
כ"ט  קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹועׂשרים
מאה  ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹל"ז;
ועׂשרים  וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוׁשבע
ואל  הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנם - ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות
ּבתּולה  ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּתפנה
הּזנב  ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשבע
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ּדגים ּבמּזל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכנגּדֹו,

ֲִָחלקים.
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי  הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזל לפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר  הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Ê הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
הּירח  ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב עם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
הּירח  ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹוטה
ׁשהּירח  ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
והרי  הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹוטה
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא

.Á היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
' הּירח הּנקראת קג]'רחב בעמוד ערכו היה [ראה אם ; ְִִֵֵַַַַָָָֹ

לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא לצפֹון, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹנֹוטה
הּנקּדֹות  מּׁשּתי ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻנקרא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא -ְְְִֵֶֶַַֹֹ
.Ë ּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב  לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
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עד  נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע

ַֹרחב.
.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא  - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹום ואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום  הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחב הּירח [ראה 'מסלּול ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
קג] בעמוד עד ערכו אחת מּמעלה הרחב מסלּול יהיה אם .ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

היה  ואם צפֹוני; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאה
ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה על יתר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּמסלּול
וׁשּׁשים  מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹואם
מסלּול  מנת ותראה ותחזר ּכלל. רחב לּירח אין ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשוה,
לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה ְְְְִִִַַָָָָָֹהרחב
ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹוהּוא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èהיא הרחב וכּמה מסלּול קג]מנת בעמוד ערכו ?[ראה ְְְִַַַַָָֹ

ׁשנים  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאם
מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָוחמּׁשים

וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ואם ּתהיה חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹיהיה
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמעלֹות
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּתהיה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָהּמסלּול
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָחלקים;
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות
וחמּׁשים  וחמּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָׁשמֹונים,
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָחלקים;

ֲַמעלֹות.
.·È לפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה  ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּמסלּול
חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹחלקים;
זה  מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; לכל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
וחמּׁשים  ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ׁשלׁש ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה  ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
ּתגרע  - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמסלּול
.„È מאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר  וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע
.ÊË ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
מנת  ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹׁשלׁשים,

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי וחמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָֹמאה
.ÊÈ מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא  עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת  ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתים,
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈ רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני  ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני  אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים  וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה  מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעת,
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנ ֹו -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים  וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹֹמסלּול
ּבכל  החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ו' רל"א סימנֹו -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמסלּול.
הּוא  וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה, ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבפרק
הּמסלּול  ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ּבתחּלת הּירח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹרחב

ּוׁשמֹונים. מאה על ְִֵֵַָָיתר

יז  ¤¤ּפרק
ּומּוכנים ‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום  האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא

מּמק  האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹום הראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹון הּירח ראה 'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קג] בעמוד .ערכו
רחב ·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
' ראׁשֹון הּנקרא ערכו*]'רחב הּזה [ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
מעלֹות ‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

ׁשּיראה  לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ארץ  ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - מעלֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעׂשרה
האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,
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לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד מעלֹות מּתׁשע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהראׁשֹון
לא  אֹו יראה אם ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולחקר

ֵֶָיראה.
האמּתי „. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום  היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח  ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
היה  ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנראה
יראה  וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאר
מעלֹות  מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ּגבּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבכל
ּבחׁשּבֹונֹות  ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ארּבע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹעד

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע עד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
ּבאיזה ‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון  האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן  ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהאר
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּתגרע
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ּתגרע  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹסרטן,
ואם  חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיהיה
ארּבעה  האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹחלקים;
האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
מן  ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹארּבעה
ּתגרע  ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהאר
ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה האר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמן
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּתגרע
והּנׁשאר  חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדגים,
הּנקרא  הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אחר האר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן

ׁשני ' קג]'אר בעמוד ערכו .[ראה ִֵֶֹ
.Â האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּבׁשעת

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשל  החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּוי ואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הרחב  ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם  מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשני החלקים, קג]'רחב בעמוד ערכו .[ראה ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Á אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכּמה

ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל הּירח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
עׂשר  ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשֹור,
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,

ארּבעה  קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם  חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ë הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע  ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין  הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.È,מקצתֹו הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ׁשהּירח ערכו*]נלֹוז מּפני היא [ראה וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מּזל הּמקצת מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ׁשּתּקח ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

עד  מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה עׂשרים עד ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹטלה
חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשרים
מעלֹות  עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים הּירח יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואם
מעלֹות  עׂשר עד מאזנים מּמּזל מעׂשרים אֹו ׁשֹור, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹמּמּזל
יהיה  ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - עקרב ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּירח
מן  ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד עקרב מּמּזל מעלֹות ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
מעלֹות  מעׂשרים הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרחב
- סֹופֹו עד עקרב מּמּזל מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור ְְִִִֵֶַַַַַַַָמּמּזל
מּתחּלת  הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתּקח
קׁשת  מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַמּזל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעד
מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָיהיה
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
מּמּזל  מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשני
קׁשת  מּמּזל מעׂשרים אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתאֹומים
רביע  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעד
מּמּזל  ועׂשרים מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשתּותֹו;
ועׂשרים  מחמׁש אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתאֹומים
ּכלּום, ּתּקח לא - ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹמּמּזל
מּמּזל  מחמׁש הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפי
מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָסרטן
מקֹום  יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹ
מעׂשר  אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּירח
חצי  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד  סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הרחב  מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹסֹופֹו,
עׂשר  עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשני
מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמעלֹות

ח  הּׁשני הרחב מן ּתּקח מעׂשר - הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדלי  מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד אריה מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעלֹות
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹעד
ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָיהיה
ּתּקח  - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּמּזל מעׂשרים ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
מּמּזל  מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
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ּתּקח  - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו סֹופֹו, עד ְִִִֵֶֶַַַַַָָּבתּולה
מן  ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן

' הּנקראת היא הּׁשני, הּירח הרחב ערכו 'מעּגל [ראה ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ
קג] .בעמוד

.‡È הּוא אם ותראה  הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר
הּזה  הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
ּתֹוסיף  ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על הּזה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמעּגל
מּזל  סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבׁשהיה
סֹוף  עד סרטן מּזל מּתחּלת הּירח היה אם אבל ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָּתאֹומים.
הּירח  רחב יהיה ׁשאם - הפ הּדבר יהיה קׁשת, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּזל
רחב  יהיה ואם הּׁשני; האר על הּמעּגל ּתֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹצפֹוני,
ּׁשּיהיה  ּומה הּׁשני. האר מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּירח
הּוא  מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהאר
נליזת  ׁשם יהיה לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּנקרא
- ּכלּום הּׁשני הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹמעּגל,

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר הּׁשליׁשי יהיה ערכו האר [ראה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קג] יתר.בעמוד ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא

.·È והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה  אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי  האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיף ׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
מן  ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואם
מאזנים  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר
ּומה  ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי האר ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִִִִֶֶַַַָֹאֹו
ׁשני  מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ּתחזר ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

' הּנקרא הּוא וזה - לעֹולם ּגבּהׁשליׁשיו מנת ְְְְְִִֶַַַָָָֹ
קג]'הּמדינה  בעמוד ערכו אם [ראה - ותראה ותתּבֹונן . ְְְְְִִִִֵֶַָ

האר על הּמדינה ּגבּה מנת ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹיהיה
ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹהרביעי;
אחר  הרביעי האר ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמדינה
'קׁשת  הּנקרא הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו, ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּגֹורעין

ְִָָהראּיה'.
.‚È ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום  ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע  האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹּוׁשלׁשים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום ּברּוח הּירח, וחמּׁשים רחב ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹ

ותגרע  הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ג' סימנֹו - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹחלקים
מעלֹות  עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹוׁשבעה
מראה  ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ּולפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון;
הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי אחת, מעלה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהאר
חלקים  ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר הּׁשני, האר ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיצא
עׂשרה  הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה וכן כ"ז; י' סימנֹו -ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עליו  להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה הּירח ׁשרחב ּולפי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחלקים,
הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; עׂשרה ׁשהּוא הּמראה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנּוי
ׁשהיה  ּולפי ג'; ד' סימנֹו - חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹארּבע
מן  לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּירח

' הּנקרא והּוא רביעיתֹו, הּׁשני הּירח הרחב [ראה 'מעּגל ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ
קג] בעמוד אחת ערכו מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ;ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוחלק
.„È ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולפי

האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ּגדי ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹראׁש
מעלֹות  עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשני;
ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹּוׁשמֹונה
הּׁשליׁשי  האר על להֹוסיף ראּוי ׁשֹור, ּבמּזל ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּזה
ויצא  חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָחמיׁשיתֹו,
וארּבעים  וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש הרביעי, האר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹל
הראׁשֹון, הרחב אצל וחזרנּו מ"ו; י"ג סימנֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹחלקים
ׁשּתי  והּוא הּמדינה, ּגבּה מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹולקחנּו
הרחב  ׁשהיה ּולפי חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמעלֹות
הרביעי; האר מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּדרֹומי,
סימנֹו - חלקים עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׁשאר

וזֹו י"א. הראּיה היאי"א קג]קׁשת בעמוד ערכו [ראה ְְִִֶֶָָ
ּכּמה  הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל הּזה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּלילה
ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים וכּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלֹות

ְָלעֹולם.
.ÂË ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ׁשּיראה  אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע הראּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקׁשת
ארּבע  על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכל
ארץ  לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי מעלֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעׂשרה

ְִֵָיׂשראל.
.ÊË עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
הּקּצין  מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן לֹו; הראּיה ׁשּיׁש בעמוד 'קּצי ערכו [ראה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.קג]

.ÊÈ מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואּלּו
עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ּתׁשע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה  לא - .מּזה ִֵֶֶָֹ
.ÁÈ עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

ויהיה  עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
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לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד מעלֹות מּתׁשע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהראׁשֹון
לא  אֹו יראה אם ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולחקר

ֵֶָיראה.
האמּתי „. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום  היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח  ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
היה  ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנראה
יראה  וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאר
מעלֹות  מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ּגבּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבכל
ּבחׁשּבֹונֹות  ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ארּבע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹעד

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע עד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
ּבאיזה ‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון  האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן  ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהאר
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּתגרע
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ּתגרע  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹסרטן,
ואם  חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיהיה
ארּבעה  האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹחלקים;
האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
מן  ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹארּבעה
ּתגרע  ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהאר
ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה האר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמן
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּתגרע
והּנׁשאר  חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדגים,
הּנקרא  הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אחר האר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן

ׁשני ' קג]'אר בעמוד ערכו .[ראה ִֵֶֹ
.Â האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּבׁשעת

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשל  החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּוי ואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הרחב  ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם  מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשני החלקים, קג]'רחב בעמוד ערכו .[ראה ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Á אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכּמה

ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל הּירח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
עׂשר  ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשֹור,
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,

ארּבעה  קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם  חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ë הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע  ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין  הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.È,מקצתֹו הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ׁשהּירח ערכו*]נלֹוז מּפני היא [ראה וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מּזל הּמקצת מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ׁשּתּקח ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

עד  מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה עׂשרים עד ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹטלה
חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשרים
מעלֹות  עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים הּירח יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואם
מעלֹות  עׂשר עד מאזנים מּמּזל מעׂשרים אֹו ׁשֹור, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹמּמּזל
יהיה  ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - עקרב ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּירח
מן  ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד עקרב מּמּזל מעלֹות ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
מעלֹות  מעׂשרים הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרחב
- סֹופֹו עד עקרב מּמּזל מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור ְְִִִֵֶַַַַַַַָמּמּזל
מּתחּלת  הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתּקח
קׁשת  מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַמּזל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעד
מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָיהיה
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
מּמּזל  מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשני
קׁשת  מּמּזל מעׂשרים אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתאֹומים
רביע  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעד
מּמּזל  ועׂשרים מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשתּותֹו;
ועׂשרים  מחמׁש אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתאֹומים
ּכלּום, ּתּקח לא - ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹמּמּזל
מּמּזל  מחמׁש הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפי
מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָסרטן
מקֹום  יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹ
מעׂשר  אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּירח
חצי  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד  סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הרחב  מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹסֹופֹו,
עׂשר  עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשני
מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמעלֹות

ח  הּׁשני הרחב מן ּתּקח מעׂשר - הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדלי  מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד אריה מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעלֹות
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹעד
ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָיהיה
ּתּקח  - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּמּזל מעׂשרים ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
מּמּזל  מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
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ּתּקח  - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו סֹופֹו, עד ְִִִֵֶֶַַַַַָָּבתּולה
מן  ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן

' הּנקראת היא הּׁשני, הּירח הרחב ערכו 'מעּגל [ראה ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ
קג] .בעמוד

.‡È הּוא אם ותראה  הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר
הּזה  הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
ּתֹוסיף  ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על הּזה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמעּגל
מּזל  סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבׁשהיה
סֹוף  עד סרטן מּזל מּתחּלת הּירח היה אם אבל ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָּתאֹומים.
הּירח  רחב יהיה ׁשאם - הפ הּדבר יהיה קׁשת, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּזל
רחב  יהיה ואם הּׁשני; האר על הּמעּגל ּתֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹצפֹוני,
ּׁשּיהיה  ּומה הּׁשני. האר מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּירח
הּוא  מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהאר
נליזת  ׁשם יהיה לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּנקרא
- ּכלּום הּׁשני הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹמעּגל,

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר הּׁשליׁשי יהיה ערכו האר [ראה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קג] יתר.בעמוד ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא

.·È והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה  אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי  האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיף ׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
מן  ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואם
מאזנים  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר
ּומה  ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי האר ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִִִִֶֶַַַָֹאֹו
ׁשני  מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ּתחזר ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

' הּנקרא הּוא וזה - לעֹולם ּגבּהׁשליׁשיו מנת ְְְְְִִֶַַַָָָֹ
קג]'הּמדינה  בעמוד ערכו אם [ראה - ותראה ותתּבֹונן . ְְְְְִִִִֵֶַָ

האר על הּמדינה ּגבּה מנת ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹיהיה
ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹהרביעי;
אחר  הרביעי האר ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמדינה
'קׁשת  הּנקרא הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו, ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּגֹורעין

ְִָָהראּיה'.
.‚È ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום  ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע  האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹּוׁשלׁשים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום ּברּוח הּירח, וחמּׁשים רחב ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹ

ותגרע  הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ג' סימנֹו - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹחלקים
מעלֹות  עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹוׁשבעה
מראה  ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ּולפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון;
הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי אחת, מעלה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהאר
חלקים  ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר הּׁשני, האר ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיצא
עׂשרה  הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה וכן כ"ז; י' סימנֹו -ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עליו  להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה הּירח ׁשרחב ּולפי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחלקים,
הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; עׂשרה ׁשהּוא הּמראה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנּוי
ׁשהיה  ּולפי ג'; ד' סימנֹו - חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹארּבע
מן  לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּירח

' הּנקרא והּוא רביעיתֹו, הּׁשני הּירח הרחב [ראה 'מעּגל ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ
קג] בעמוד אחת ערכו מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ;ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוחלק
.„È ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולפי

האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ּגדי ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹראׁש
מעלֹות  עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשני;
ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹּוׁשמֹונה
הּׁשליׁשי  האר על להֹוסיף ראּוי ׁשֹור, ּבמּזל ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּזה
ויצא  חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָחמיׁשיתֹו,
וארּבעים  וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש הרביעי, האר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹל
הראׁשֹון, הרחב אצל וחזרנּו מ"ו; י"ג סימנֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹחלקים
ׁשּתי  והּוא הּמדינה, ּגבּה מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹולקחנּו
הרחב  ׁשהיה ּולפי חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמעלֹות
הרביעי; האר מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּדרֹומי,
סימנֹו - חלקים עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׁשאר

וזֹו י"א. הראּיה היאי"א קג]קׁשת בעמוד ערכו [ראה ְְִִֶֶָָ
ּכּמה  הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל הּזה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּלילה
ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים וכּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלֹות

ְָלעֹולם.
.ÂË ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ׁשּיראה  אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע הראּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקׁשת
ארּבע  על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכל
ארץ  לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי מעלֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעׂשרה

ְִֵָיׂשראל.
.ÊË עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
הּקּצין  מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן לֹו; הראּיה ׁשּיׁש בעמוד 'קּצי ערכו [ראה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.קג]

.ÊÈ מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואּלּו
עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ּתׁשע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה  לא - .מּזה ִֵֶֶָֹ
.ÁÈ עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

ויהיה  עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
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וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.ËÈ מעלֹות ו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Î מעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹויהיה
מּזה  ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. לא -ֵֶָֹ
.‡Î עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם

ארּבע  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה מעלֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאר
.·Î ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד ?

קׁשת  ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבת
ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה,
ארּבע  עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת;

ערכנּו ּוכבר [השוונו]עׂשרה, הראׁשֹון; האר אל אֹותּה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
וׁשבעה  מעלֹות עׂשרה אחת זה, ּבליל הּזה ׁשהאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידעּת
אחת  על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועׂשרים
עׂשרה  אחת על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרה

וכן  הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם וקׁשת, קׁשת ּבכל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתעׂשה

.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
עד  הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
הראּיה  קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ּופעמים ְְְְֲִֵֶַָָָָֻארּכה
.„Î מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטעם

מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ּומּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
הּתקּופֹות  חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על והראיה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָהּדברים,
והם  הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי  ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּומאחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאלינּו.
אין  - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ּדפי, ּבהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין למחּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָחֹוׁשׁשין
אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ּגֹוים; ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ּבהן ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבראיֹות

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על אּלא ׁשּלּמדֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
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יג  ¤¤ּפרק
ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ,ּכלים ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הּׁשמּועה  מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּכלים.[במסורת] לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲִֵָָָֹֹלמדּו:

חּיב  - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ּבכליו, ׁשֹור נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפּלּו
הּכלים. על ּופטּור הּבהמה, ְִֵֵַַַַָָעל

הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ
ואם  הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק  הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק
ואם  הּתּקלה; הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבין ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹׁשלם,

ּפטּור. ּכלים, ּבּה ְִֵָָֻהּזקּו
וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?

ּבין  אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא

ׁשלם  נזק חּיב - והפקיר ּבהמה ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
והּזק  זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל הפקירן. ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻרׁשּותֹו
אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ּבעל חּיב - ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבּה

ּפטּור. - ְִַָנּטּנפּו
והרּביץ „. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס

צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיב  ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

הּכלים. על ִֵַַּבֹו
ונתקל ‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

להתּבֹונן  אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבּה,
חּיב  הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ּכׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדר

לֹוּבנזקיו  ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, לעׂשֹותן ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות

.Â ּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח
הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ

ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ואם  להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמהּל
על  ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
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ּכל ׁש וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, נתקל ואם בירתּה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êאֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻנׁשּברה
ּבחרׂשיה ׁשהּוא [בחרסיה]ׁשּלקה לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי  החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנּוס;
ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, והּמים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחרׂשים

נתּכּון ואם ּפטּור. ו]ּולפיכ והּזק [לקחת ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. - אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהן
ּבין  ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹֻוכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר
.Áקּדרין קדירות]ׁשני זה [מוכרי ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אם  - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ׁשאף  ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד לראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מּטל  ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ׁשהּוא ּפי ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻעל
- לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא והרי ,ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּדר
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּפטּור,

ּבנפׁשֹו. ְְַָטרּוד
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּבׁשהּזק
ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È ּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

והּׁשליׁשי  ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הראׁשֹון  - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשני,
ראׁשֹון  ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל גּופֹו ּבנזקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻחּיב

ׁשל הּמּטל, גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ׁשהּזק ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ּבגּופֹו הּזק אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻׁשליׁשי,
ׁשהּוא  זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ּפטּור, ׁשּנפל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
הּׁשני  הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו, הּכֹורה אני אין ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּׂשאי,

ּפטּורין  ּכּלן זה, את זה הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. .עם ְְְִִִִִֶֶֶַָָֻ
.‡È אחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי  חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד  ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ

.·È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; נבלעּוחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

והּזק  ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים
ּבנזקיו  חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ

.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין [ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבהם]מערֹותיהן הּמים [מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּברׁשּות
ו  רׁשּות; ּבּמים להם ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלם. נזק חּיבין -ִֵֶֶַָָ
.„È ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא

זבל לֹו ויעׂשּו אֹותֹו[לשדותיו]ׁשּיּדֹוׁשּו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְִִִֵֶֶֶָָ
מעת  זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמים

והׁשּביחּו ּבהן [לזיבול]ׁשּנּדֹוׁשּו וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ואף  מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת

זה  הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכמפקר, ׁשהן ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעל
לׁשּלם. חּיב ְִֵַַַָהּמֹוציא

.ÂË לרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש
ׁשלׁשים  ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
אם  כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹום,
ּכיון  ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזיק

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים [במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל [מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈ והּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - על המה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר חּיב.[סבל], הּכּתף , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתּקן  לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ּכּתף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
ּגּבי  על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ּבּבנין, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָיׁשיבתּה

אבנים]דימֹוס ּבקּבלנּות [שורת עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות חּיבין; ּכּלן -ְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻ

.ËÈ ּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין  ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּכתל  את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּזמן  לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את והּגֹודר [בכותל]הּמצניע , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבקֹוצים, אחר [הבליט]ּגדרֹו והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב - [בדיוק]ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבתֹו

ְִַָּבּכתלים.
.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ
.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית
הּמחרׁשה  ּתעלם ּבאׁש.ׁשּלא אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבהן  יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן מׁשליכין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים
ָָאדם.

.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין [קורות זיזין ְְִִִִִֵַ

וגדולות] למעלה קטנות היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִֵֶַַָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; ּבני [יחשיך]מּגמל על הּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
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וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.ËÈ מעלֹות ו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Î מעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹויהיה
מּזה  ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. לא -ֵֶָֹ
.‡Î עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם

ארּבע  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה מעלֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאר
.·Î ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד ?

קׁשת  ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבת
ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה,
ארּבע  עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת;

ערכנּו ּוכבר [השוונו]עׂשרה, הראׁשֹון; האר אל אֹותּה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
וׁשבעה  מעלֹות עׂשרה אחת זה, ּבליל הּזה ׁשהאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידעּת
אחת  על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועׂשרים
עׂשרה  אחת על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרה

וכן  הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם וקׁשת, קׁשת ּבכל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתעׂשה

.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
עד  הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
הראּיה  קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ּופעמים ְְְְֲִֵֶַָָָָֻארּכה
.„Î מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטעם

מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ּומּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
הּתקּופֹות  חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על והראיה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָהּדברים,
והם  הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי  ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּומאחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאלינּו.
אין  - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ּדפי, ּבהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין למחּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָחֹוׁשׁשין
אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ּגֹוים; ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ּבהן ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבראיֹות

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על אּלא ׁשּלּמדֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
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ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ,ּכלים ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הּׁשמּועה  מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּכלים.[במסורת] לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲִֵָָָֹֹלמדּו:

חּיב  - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ּבכליו, ׁשֹור נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפּלּו
הּכלים. על ּופטּור הּבהמה, ְִֵֵַַַַָָעל

הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ
ואם  הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק  הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק
ואם  הּתּקלה; הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבין ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹׁשלם,

ּפטּור. ּכלים, ּבּה ְִֵָָֻהּזקּו
וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?

ּבין  אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא

ׁשלם  נזק חּיב - והפקיר ּבהמה ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
והּזק  זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל הפקירן. ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻרׁשּותֹו
אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ּבעל חּיב - ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבּה

ּפטּור. - ְִַָנּטּנפּו
והרּביץ „. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס

צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיב  ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

הּכלים. על ִֵַַּבֹו
ונתקל ‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

להתּבֹונן  אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבּה,
חּיב  הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ּכׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדר

לֹוּבנזקיו  ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, לעׂשֹותן ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות

.Â ּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח
הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ

ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ואם  להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמהּל
על  ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
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ּכל ׁש וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, נתקל ואם בירתּה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êאֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻנׁשּברה
ּבחרׂשיה ׁשהּוא [בחרסיה]ׁשּלקה לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי  החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנּוס;
ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, והּמים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחרׂשים

נתּכּון ואם ּפטּור. ו]ּולפיכ והּזק [לקחת ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. - אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהן
ּבין  ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹֻוכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר
.Áקּדרין קדירות]ׁשני זה [מוכרי ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אם  - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ׁשאף  ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד לראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מּטל  ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ׁשהּוא ּפי ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻעל
- לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא והרי ,ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּדר
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּפטּור,

ּבנפׁשֹו. ְְַָטרּוד
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּבׁשהּזק
ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È ּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

והּׁשליׁשי  ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הראׁשֹון  - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשני,
ראׁשֹון  ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל גּופֹו ּבנזקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻחּיב

ׁשל הּמּטל, גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ׁשהּזק ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ּבגּופֹו הּזק אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻׁשליׁשי,
ׁשהּוא  זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ּפטּור, ׁשּנפל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
הּׁשני  הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו, הּכֹורה אני אין ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּׂשאי,

ּפטּורין  ּכּלן זה, את זה הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. .עם ְְְִִִִִֶֶֶַָָֻ
.‡È אחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי  חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד  ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ

.·È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; נבלעּוחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

והּזק  ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים
ּבנזקיו  חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ

.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין [ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבהם]מערֹותיהן הּמים [מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּברׁשּות
ו  רׁשּות; ּבּמים להם ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלם. נזק חּיבין -ִֵֶֶַָָ
.„È ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא

זבל לֹו ויעׂשּו אֹותֹו[לשדותיו]ׁשּיּדֹוׁשּו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְִִִֵֶֶֶָָ
מעת  זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמים

והׁשּביחּו ּבהן [לזיבול]ׁשּנּדֹוׁשּו וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ואף  מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת

זה  הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכמפקר, ׁשהן ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעל
לׁשּלם. חּיב ְִֵַַַָהּמֹוציא

.ÂË לרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש
ׁשלׁשים  ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
אם  כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹום,
ּכיון  ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזיק

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים [במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל [מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈ והּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - על המה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר חּיב.[סבל], הּכּתף , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתּקן  לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ּכּתף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
ּגּבי  על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ּבּבנין, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָיׁשיבתּה

אבנים]דימֹוס ּבקּבלנּות [שורת עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות חּיבין; ּכּלן -ְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻ

.ËÈ ּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין  ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּכתל  את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּזמן  לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את והּגֹודר [בכותל]הּמצניע , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבקֹוצים, אחר [הבליט]ּגדרֹו והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב - [בדיוק]ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבתֹו

ְִַָּבּכתלים.
.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ
.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית
הּמחרׁשה  ּתעלם ּבאׁש.ׁשּלא אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבהן  יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן מׁשליכין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים
ָָאדם.

.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין [קורות זיזין ְְִִִִִֵַ

וגדולות] למעלה קטנות היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִֵֶַַָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; ּבני [יחשיך]מּגמל על הּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
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ּכנס  ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. ְְְִִִֵֶַַָָָָרׁשּות
אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹולא

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן הּכתלים להחזיר [דרך]יכֹול ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לקלקלֹו. אסּור רּבים, ּבֹו ְְְְִִֶֶַַָׁשהחזיקֹו

.‰Î לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִֵַַָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי - אֹותּההרּבים ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ְְֶָָּכׁשהיתה.
.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קֹוצצין  זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
מֹוׁשכי  מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין מּיד; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו

ְִַָהּספינה.
.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו הּדלקה [התפשטה]הּמדליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ּומצאה  אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצים

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

וכּמה [הגבול] חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לא  ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשעּור
נזק  לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מּכה  ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ּכראּוי, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשלם;
ּבהם  ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו נהר עברה אם וכן היא. ׁשמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבידי

ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן ְְְִֶַַָָָמים,
והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה

ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ
אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, על ּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף

חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה
ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּגדר  לגּדר יכֹול היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה
חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק
ּפטּור ‰. - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדיני
מאליה  להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ּגחלת להן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמסר
חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ותדליק. ׁשּתעבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם

ּגרמּו מעׂשיו .ׁשהרי ְֲֲֵֶַָָ

.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח
ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ

חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר
.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,
ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,

.הּמּזיקין  ִִַַ
.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש

הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: אכלה , . ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אם  - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּגדיׁש

מֹורּגים ּכגֹון דיש]היּו מּדברים [כלי ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה אנׁשי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּדר

הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ּוכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגדים
.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,

וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ
ּדמי  אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש

ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים
.·Èהּבירה את מה [בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

וכל  ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
נׁשּבע  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם

חפץ סֹופרים,[קדוש]ּבנקיטת מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ׁשּיתּבאר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו

לו] שיש הּדברים [משוער אֹותן להיֹות אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶַָָָ
אצלֹו. ּפּקדֹון ְִֶֶַָָׁשּטען

.‚È ונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל
את  והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּפׁשּתנֹו

ּבמּׂשאֹוי  ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - הּבירה ּבין ּכל ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעמדה
נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּבחּוץ
ׁשהיה  מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה נר ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּבחּוץ;

ולׁשמר. ליׁשב ְְִֵֵֹלֹו
.„È אם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף
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מּדיני  ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּטֹומן  הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את  ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂË הרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ּבֹורֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב  - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא א ֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
ׁשלם  נזק הּבערה לׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּדין  (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יעׂשה  ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגּנב;
ואבן  אבן לאדם יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
ׁשּלא  (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
– אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹיּסיג

אּלּו. ּבפרקים
daipbzekld-oiwifpxtq

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
לא ‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: על (תגנב)}ּתגנבּו"{תעׂשה, לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ּתֹורה  אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב ואחד [של]לׁשּלם. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחד  הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; עבֹודה עֹובד ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגֹוי

הּקטן. את ֵֶַַָָהּגֹונב
ׁשהּוא ·. ּכל לגנב ּדראסּור לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ

לׁשּלם  מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב אֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹׂשחֹוק,
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא אסּור, הּכל -ְְְִֶַַַָָֹֹ

ּב‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ואין איזה סתר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ולקח  חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן  אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ (גנב)}ּגזלן {- ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה (גזלן)}ּגּנב {אּלא יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ֶַָׁשּגנב.
ׁשנים „. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור  מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור ‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל  ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
לכל  הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,
.Â את ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

וט  הּׁשֹור, את אֹו הּׂשה הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Ê ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ימּות  אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם
מּמּנה. נפרעין ּדין ּובית ְֲִִִִֵֶַָָָּבעלּה,

.Á הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ואפּלּומּמּנּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשהגּדיל. ְְִִֶַַלאחר
.Ë ׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד

ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם
לׁשמרן  יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוידליק
הּכפל. את לׁשּלם חּיב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנׁשּתחרר

.È ּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי
ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּכדי  רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא

.‡È ּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּוגז  ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּגנבה  ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
הּׁשבח  הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.·È חֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחר לבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב יאּוׁש, ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

קניּה ואינֹו[קנאה]- יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ּדמים. אּלא ְִֵֶַָָמׁשּלם

.‚È מׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה  ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי  מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה  - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„È היה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
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ּכנס  ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. ְְְִִִֵֶַַָָָָרׁשּות
אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹולא

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן הּכתלים להחזיר [דרך]יכֹול ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לקלקלֹו. אסּור רּבים, ּבֹו ְְְְִִֶֶַַָׁשהחזיקֹו

.‰Î לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִֵַַָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי - אֹותּההרּבים ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ְְֶָָּכׁשהיתה.
.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קֹוצצין  זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
מֹוׁשכי  מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין מּיד; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו

ְִַָהּספינה.
.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו הּדלקה [התפשטה]הּמדליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ּומצאה  אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצים

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

וכּמה [הגבול] חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לא  ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשעּור
נזק  לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מּכה  ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ּכראּוי, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשלם;
ּבהם  ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו נהר עברה אם וכן היא. ׁשמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבידי

ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן ְְְִֶַַָָָמים,
והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה

ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ
אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, על ּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף

חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה
ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּגדר  לגּדר יכֹול היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה
חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק
ּפטּור ‰. - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדיני
מאליה  להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ּגחלת להן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמסר
חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ותדליק. ׁשּתעבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם

ּגרמּו מעׂשיו .ׁשהרי ְֲֲֵֶַָָ

.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח
ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ

חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר
.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,
ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,

.הּמּזיקין  ִִַַ
.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש

הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: אכלה , . ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אם  - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּגדיׁש

מֹורּגים ּכגֹון דיש]היּו מּדברים [כלי ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה אנׁשי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּדר

הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ּוכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגדים
.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,

וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ
ּדמי  אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש

ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים
.·Èהּבירה את מה [בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

וכל  ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
נׁשּבע  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם

חפץ סֹופרים,[קדוש]ּבנקיטת מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ׁשּיתּבאר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו

לו] שיש הּדברים [משוער אֹותן להיֹות אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶַָָָ
אצלֹו. ּפּקדֹון ְִֶֶַָָׁשּטען

.‚È ונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל
את  והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּפׁשּתנֹו

ּבמּׂשאֹוי  ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - הּבירה ּבין ּכל ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעמדה
נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּבחּוץ
ׁשהיה  מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה נר ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּבחּוץ;

ולׁשמר. ליׁשב ְְִֵֵֹלֹו
.„È אם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף
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מּדיני  ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּטֹומן  הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את  ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂË הרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ּבֹורֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב  - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא א ֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
ׁשלם  נזק הּבערה לׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּדין  (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יעׂשה  ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגּנב;
ואבן  אבן לאדם יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
ׁשּלא  (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
– אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹיּסיג

אּלּו. ּבפרקים
daipbzekld-oiwifpxtq

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
לא ‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: על (תגנב)}ּתגנבּו"{תעׂשה, לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ּתֹורה  אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב ואחד [של]לׁשּלם. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחד  הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; עבֹודה עֹובד ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגֹוי

הּקטן. את ֵֶַַָָהּגֹונב
ׁשהּוא ·. ּכל לגנב ּדראסּור לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ

לׁשּלם  מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב אֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹׂשחֹוק,
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא אסּור, הּכל -ְְְִֶַַַָָֹֹ

ּב‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ואין איזה סתר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ולקח  חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן  אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ (גנב)}ּגזלן {- ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה (גזלן)}ּגּנב {אּלא יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ֶַָׁשּגנב.
ׁשנים „. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור  מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור ‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל  ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
לכל  הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,
.Â את ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

וט  הּׁשֹור, את אֹו הּׂשה הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Ê ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ימּות  אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם
מּמּנה. נפרעין ּדין ּובית ְֲִִִִֵֶַָָָּבעלּה,

.Á הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ואפּלּומּמּנּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשהגּדיל. ְְִִֶַַלאחר
.Ë ׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד

ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם
לׁשמרן  יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוידליק
הּכפל. את לׁשּלם חּיב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנׁשּתחרר

.È ּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי
ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּכדי  רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא

.‡È ּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּוגז  ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּגנבה  ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
הּׁשבח  הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.·È חֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחר לבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב יאּוׁש, ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

קניּה ואינֹו[קנאה]- יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ּדמים. אּלא ְִֵֶַָָמׁשּלם

.‚È מׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה  ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי  מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה  - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„È היה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
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ארּבעה  אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
הּגנבה  ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
מכר  אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָׁשנים,
ארּבעה  אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו הּכלי ׁשּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
אבד  אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה

הּגנבה  ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם מאליו, .הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.ÂË נפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי

ׁשוה  היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה  הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלי לּגּנב  לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊË על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
מּיד  ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי

וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין הּלֹוקח ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם  ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָצרי
וקנה  ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר ,הּגֹונב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מׁשּלם  אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּזאת הּבהמה ּדין שהיא]ׁשהרי [כמו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
לׁשּלם לּבע  חּיב אינֹו לּבעלים ולא הּגּנב; קנאּה ולא לים, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכפל
.ÁÈ מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּגנב

מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתׁשלּומי
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ּומכר,.וגּנב ּגנב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני  והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
אין  הּבעלים, נתיאׁשּו לא ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהאחרֹון

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים
ּבאחריּותן  חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקדׁשים,

תחתן] אחר חּיבין [להביא ׁשהּבעלים קדׁשים ְִִִֵֶַַָָָָּבין
ארּבעה  ּומּתׁשלּומי הּכפל מן ּפטּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאחריּותן
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻוחמּׁשה,

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן על [הם ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֶֶֶַַַָָ
הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, על ְְֲֲֲִֶַַַָָָָֻחמֹור,

והּׁשטרֹות  לבניכם", אתם "והתנחלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּקרקעֹות,
ממֹון. ּגּופן ֵָָאין

מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב
ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו הּוא .ראּוי ְְִִֶֶַַָָ
טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ

לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם
חלּבֹו. ְְֵֶּדמי

אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב
הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם

ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ
ָממֹון.

.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, אביו ּׁשל מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו מׁשּלם לאחיו]- ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ

- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם
מׁשּלם  - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ּגנב ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָוחמּׁשה.
אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
מׁשּלם  - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּבּמה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ּבׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ואם קדֹוׁש; אינֹו יאּוׁש, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמכר,

.וחמּׁשה  ֲִַָ
.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה  בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ

והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
אסּורין  ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻוחמּׁשה;
לׁשּלם  חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהניה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו סֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
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חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי
נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו
.·Èׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב

מּמלאכּתּה מלאכתה]חּוץ חּוץ [רווח ׁשּמכרּה אֹו , ְְְִֶַָָָ
אין  - יֹום ארּבעה מּׁשלׁשים ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם ְֲִִִִִִֵַַַָָָָוחמּׁשה;
.‚È מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְִֵַָָָָָָֻמכרּה,

וחמּׁשה  .ארּבעה ְֲִַַָָָ
.„È מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין

ׁשּלא  עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחברֹו
וחּיבין  וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - חברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּדעת

.ּבכפל  ְֶֶ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, מרׁשּות מ ּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים.
מרׁשּות  הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַָָּומת
לבכֹורת  הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבעלים,

לנֹוׂשא [פדיון] ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו חֹובֹו, ּולבעל ְְְְְִֵֵֵַַָּבנֹו,
ּפטּור  - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולׂשֹוכר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׂשכר,
חּיב  - ומת ּבעלים, מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹומר.
הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹהּׁשֹומר

ּבעליו. מרׁשּות ְְֵַַָָָהּגּנב
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

כפל;[הסתירה] ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו טבחּה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָואם

ֲִַָוחמּׁשה.
.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ  והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה  ֲִַָ
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נערה ‡. ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

על  אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּבּה
מלקּות  ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי
לֹוקה  אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָותׁשלּומין
מׁשּלם  - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹּומׁשּלם;

ּבתׁשלּומין  ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹוקה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינֹו
ּכאחת ּדין ּבית מיתת עֹון ׁשּנתחּיב [ביחד]עם אֹו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַ

ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם אבל אחת. ּבבת ּומלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָּתׁשלּומין
ׁשּנתחּיב  אֹו ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחר
- ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ואחר ּדין, ּבית מיתת אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמלקּות

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה ְֲֵֵֵֶֶַָהרי
וקרע ·. ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

חברֹו[החץ] ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבגד
ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא הּבעלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמרׁשּות
ואּסּור  ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשם
והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין והּזק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגנבה
הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִִִִַַַַָָָָׁשם
נתחּיב  ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - לּנהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהׁשליכֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב קדם ּגנבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבאּסּור
אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן קצץ אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבזה.
ּגנב  (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום הּגדיׁש את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשהדליק
הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
ּתׁשלּומי  ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו התרּו לא אם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב ‰. - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּתׁשלּומי  ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת מלאכה נעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

וחמּׁשה  ׁשּתנּוח ארּבעה עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּסּור  - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא הּלֹוקח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבחצר

ּכאחת. ּבאין ּומכירה ְְִִַַַָָָׁשּבת
.Â הרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה

לא  הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין  ּבית מיתת עֹון ידי עׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Ê ׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם  - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד  ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה  ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Á הֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

הֹודה  אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָחּוץ

ּפיהם  על קנס מׁשּלם זה הרי - .עדים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ë עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

קדם  ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי ה ּכפל, מן ּפטּור - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגנב
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ארּבעה  אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
הּגנבה  ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
מכר  אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָׁשנים,
ארּבעה  אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו הּכלי ׁשּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
אבד  אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה

הּגנבה  ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם מאליו, .הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.ÂË נפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי

ׁשוה  היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה  הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלי לּגּנב  לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊË על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
מּיד  ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי

וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין הּלֹוקח ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם  ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָצרי
וקנה  ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר ,הּגֹונב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מׁשּלם  אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּזאת הּבהמה ּדין שהיא]ׁשהרי [כמו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
לׁשּלם לּבע  חּיב אינֹו לּבעלים ולא הּגּנב; קנאּה ולא לים, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכפל
.ÁÈ מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּגנב

מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתׁשלּומי
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ּומכר,.וגּנב ּגנב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני  והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
אין  הּבעלים, נתיאׁשּו לא ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהאחרֹון

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים
ּבאחריּותן  חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקדׁשים,

תחתן] אחר חּיבין [להביא ׁשהּבעלים קדׁשים ְִִִֵֶַַָָָָּבין
ארּבעה  ּומּתׁשלּומי הּכפל מן ּפטּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאחריּותן
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻוחמּׁשה,

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן על [הם ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֶֶֶַַַָָ
הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, על ְְֲֲֲִֶַַַָָָָֻחמֹור,

והּׁשטרֹות  לבניכם", אתם "והתנחלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּקרקעֹות,
ממֹון. ּגּופן ֵָָאין

מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב
ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו הּוא .ראּוי ְְִִֶֶַַָָ
טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ

לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם
חלּבֹו. ְְֵֶּדמי

אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב
הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם

ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ
ָממֹון.

.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, אביו ּׁשל מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו מׁשּלם לאחיו]- ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ

- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם
מׁשּלם  - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ּגנב ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָוחמּׁשה.
אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
מׁשּלם  - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּבּמה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ּבׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ואם קדֹוׁש; אינֹו יאּוׁש, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמכר,

.וחמּׁשה  ֲִַָ
.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה  בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ

והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
אסּורין  ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻוחמּׁשה;
לׁשּלם  חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהניה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו סֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
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חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי
נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו
.·Èׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב

מּמלאכּתּה מלאכתה]חּוץ חּוץ [רווח ׁשּמכרּה אֹו , ְְְִֶַָָָ
אין  - יֹום ארּבעה מּׁשלׁשים ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם ְֲִִִִִִֵַַַָָָָוחמּׁשה;
.‚È מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְִֵַָָָָָָֻמכרּה,

וחמּׁשה  .ארּבעה ְֲִַַָָָ
.„È מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין

ׁשּלא  עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחברֹו
וחּיבין  וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - חברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּדעת

.ּבכפל  ְֶֶ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, מרׁשּות מ ּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים.
מרׁשּות  הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַָָּומת
לבכֹורת  הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבעלים,

לנֹוׂשא [פדיון] ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו חֹובֹו, ּולבעל ְְְְְִֵֵֵַַָּבנֹו,
ּפטּור  - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולׂשֹוכר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׂשכר,
חּיב  - ומת ּבעלים, מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹומר.
הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹהּׁשֹומר

ּבעליו. מרׁשּות ְְֵַַָָָהּגּנב
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

כפל;[הסתירה] ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו טבחּה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָואם

ֲִַָוחמּׁשה.
.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ  והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה  ֲִַָ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"א חמישי יום
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נערה ‡. ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

על  אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּבּה
מלקּות  ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי
לֹוקה  אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָותׁשלּומין
מׁשּלם  - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹּומׁשּלם;

ּבתׁשלּומין  ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹוקה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינֹו
ּכאחת ּדין ּבית מיתת עֹון ׁשּנתחּיב [ביחד]עם אֹו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַ

ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם אבל אחת. ּבבת ּומלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָּתׁשלּומין
ׁשּנתחּיב  אֹו ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחר
- ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ואחר ּדין, ּבית מיתת אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמלקּות

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה ְֲֵֵֵֶֶַָהרי
וקרע ·. ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

חברֹו[החץ] ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבגד
ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא הּבעלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמרׁשּות
ואּסּור  ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשם
והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין והּזק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגנבה
הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִִִִַַַַָָָָׁשם
נתחּיב  ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - לּנהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהׁשליכֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב קדם ּגנבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבאּסּור
אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן קצץ אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבזה.
ּגנב  (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום הּגדיׁש את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשהדליק
הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
ּתׁשלּומי  ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו התרּו לא אם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב ‰. - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּתׁשלּומי  ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת מלאכה נעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

וחמּׁשה  ׁשּתנּוח ארּבעה עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּסּור  - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא הּלֹוקח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבחצר

ּכאחת. ּבאין ּומכירה ְְִִַַַָָָׁשּבת
.Â הרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה

לא  הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין  ּבית מיתת עֹון ידי עׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Ê ׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם  - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד  ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה  ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Á הֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

הֹודה  אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָחּוץ

ּפיהם  על קנס מׁשּלם זה הרי - .עדים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ë עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

קדם  ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי ה ּכפל, מן ּפטּור - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגנב
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עדים  מן ׁשּיבֹואּו עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ּובאּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּכל,
מׁשּלם  מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.È והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי  חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה  חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡È ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן מּטלטלין וחמּׁשה לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ּבית -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר
מֹוכרין  ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".

לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר

.·È מּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש
רבינו]הּקּבלה אבל [ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È- ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את הּקרן,ּגנב על נמּכר אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיעׁשיר  עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.„È חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד  חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ויׁשּלם  ויעׁשיר ּבּׁשביעית מאה ׁשּיצא ׁשוה הּגּנב היה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר, אינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

ּבגנבתֹו ּכּלן מבלעין כגניבתו]ּדמיו שווה .[שיהא ְְִִֵָָָָָֻֻ
.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עליו  חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואם

ׁשּיעׁשיר  .עד ֲִֶַַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק  אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹוען

זה  הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר  עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, ּתׁשלּומי טבח מׁשּלם ואם ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשּנׁשּבע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּומכר

חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי על אׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קדם  עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם מׁשּתּלם החמׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאין

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע,
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּבע,

נתחּיב  וקנהּו.יד, ּבֹו ְְִֵַָָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבלא  ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻמזּין,
ּפי  על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאנס,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטענתֹו,

עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
חמּׁשה  נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלם
וחמּׁשה  אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם נמצא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפעמים,

מהקרן]ּבּקרן חמש חמׁש[פי ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
ְׁשבּועֹות.

.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען
הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ
.Ê והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר

את  מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין הּקרן  אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנׁשּבעין  ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ׁשהֹודה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּידֹו.
מעצמן. ׁשהֹודּו הּפּקדֹון ְְִֵֶַַַָָׁשבּועת

.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל
הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
עדים  ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּגנב,
נפטר  ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
אין  נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו הּכפל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּנב
הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן הּכפל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוציאין

מּידן  מֹוציאין ואחר אין וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחר  ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב הּכר ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכ
אין  - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ּתבעֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
אין  הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן הּכפל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמֹוציאין
אם  וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן מּידֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמֹוציאין

מכר. אֹו הּגּנב ַַַַָָָטבח
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָלֹו
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הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - עדים יּתן ּבאּו "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּתהיה  וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - רעהּו" אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיׁש

ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה ְְְִִִָָָָנתינה
.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,
לעדרֹוּבכפל  והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשהרי  הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו ׁשמירתֹו; ׁשּיֹודיע ּכלתה עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבעליו.
ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - למקֹומֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר
עד  ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָֹולא

מעֹותיו  את .ׁשּימנה ְְִֶֶֶָ
(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב

מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּצאן  את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו ח ּיב - ׁשלמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּדר[הרגילו]ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
הּכר ·. ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגֹונב

ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּגּנב,
לּלֹוקח  נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפנינּו

הּׁשּוק ּתּקנת מּפני לּגּנב ׁשּׁשקל הקונה ּדמים יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּגּנב ממונו] ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין חֹוזרין, והּבעלים ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

הּבעלים  ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא - הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻמפרסם
עם  ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום, לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנֹותנין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא ִִִֶֶַַַָָָהּגּנב,
.‚ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיאׁשּו

ׁשּמכר  אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגּנב, הּלֹוקח מכר קנה - ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביאּוׁש

הּדמים  להם נֹותן אינֹו{אּלא אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לא  אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ולא חפץ לא ּכלל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹנֹותן

מפרסם  ּגּנב הּמֹוכר זה לא }היה אם השוק, תקנת (מפני ְְֵֶַַָָָָֻ
מפורסם) הגנב .היה

אין „. אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן

הּתּגר הרי לקח, ּבכּמה חפץ [הקונה]עדים ּבנקיטת נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ונֹוטל [קדוש] הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה

חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - הּבעלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן
אּלא  ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ
הּגּנב  מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - מּזה' ;ּבפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול הּגּנב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע בגניבה ּגנב [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ

שחייב] הּבעלים הקפה אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּגּנב  על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא הּגנבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹנֹוטלין

אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - הּגנבה מׁשּכן על ּכׁשהיה. ּביתר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּדמיה,
ּגּנב  היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחֹוזרין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻמפרסם,
.Ê ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח

ּבמ  נֹוטל מאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּגנבה  מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנת הּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,
.Á,חֹובֹו לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ואֹומרין  לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונתן
הּמאה  לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל' ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא החפץ מּפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

ּבאחרֹונה' האמנּתֹו .ּבראׁשֹונה, ְֱֲִֶַַָָָָ
.Ë ּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה  האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׁשל  עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועׂשרים,

הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, מן מפרסם ׂשכר ּגּנב ואם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה נֹוטל - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
אם  הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע הּתּגר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹול
- מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, הּׁשני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַָָמכר
מן  הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד מּכל נֹוטל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו.הּגּנב  ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
.È ׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל

והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
העׂשּויין  מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה

ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּבעל  ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע

ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,
.‡Èהיּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה

ׁשּיצא  ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּדברים
מּיד  מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ּגנבה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻלֹו

לאחרים  מכרן הּוא ׁשּמא ּבני הּלקֹוחֹות, ּבאּו אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק ועמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו ּכלי אדם 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ,[חפורה]ּוספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על  ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּובני
- ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ּכליו 'הּללּו אֹומרין: והּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכתפיהן,
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עדים  מן ׁשּיבֹואּו עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ּובאּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּכל,
מׁשּלם  מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.È והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי  חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה  חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡È ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן מּטלטלין וחמּׁשה לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ּבית -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר
מֹוכרין  ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".

לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר

.·È מּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש
רבינו]הּקּבלה אבל [ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È- ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את הּקרן,ּגנב על נמּכר אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיעׁשיר  עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.„È חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד  חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ויׁשּלם  ויעׁשיר ּבּׁשביעית מאה ׁשּיצא ׁשוה הּגּנב היה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר, אינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

ּבגנבתֹו ּכּלן מבלעין כגניבתו]ּדמיו שווה .[שיהא ְְִִֵָָָָָֻֻ
.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עליו  חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואם

ׁשּיעׁשיר  .עד ֲִֶַַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק  אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹוען

זה  הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר  עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, ּתׁשלּומי טבח מׁשּלם ואם ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשּנׁשּבע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּומכר

חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי על אׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קדם  עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם מׁשּתּלם החמׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאין

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע,
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּבע,

נתחּיב  וקנהּו.יד, ּבֹו ְְִֵַָָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבלא  ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻמזּין,
ּפי  על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאנס,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטענתֹו,

עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
חמּׁשה  נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלם
וחמּׁשה  אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם נמצא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפעמים,

מהקרן]ּבּקרן חמש חמׁש[פי ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
ְׁשבּועֹות.

.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען
הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ
.Ê והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר

את  מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין הּקרן  אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנׁשּבעין  ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ׁשהֹודה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּידֹו.
מעצמן. ׁשהֹודּו הּפּקדֹון ְְִֵֶַַַָָׁשבּועת

.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל
הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
עדים  ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּגנב,
נפטר  ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
אין  נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו הּכפל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּנב
הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן הּכפל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוציאין

מּידן  מֹוציאין ואחר אין וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחר  ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב הּכר ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכ
אין  - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ּתבעֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
אין  הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן הּכפל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמֹוציאין
אם  וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן מּידֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמֹוציאין

מכר. אֹו הּגּנב ַַַַָָָטבח
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָלֹו
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הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - עדים יּתן ּבאּו "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּתהיה  וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - רעהּו" אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיׁש

ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה ְְְִִִָָָָנתינה
.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,
לעדרֹוּבכפל  והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשהרי  הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו ׁשמירתֹו; ׁשּיֹודיע ּכלתה עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבעליו.
ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - למקֹומֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר
עד  ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָֹולא

מעֹותיו  את .ׁשּימנה ְְִֶֶֶָ
(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב

מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּצאן  את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו ח ּיב - ׁשלמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּדר[הרגילו]ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
הּכר ·. ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגֹונב

ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּגּנב,
לּלֹוקח  נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפנינּו

הּׁשּוק ּתּקנת מּפני לּגּנב ׁשּׁשקל הקונה ּדמים יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּגּנב ממונו] ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין חֹוזרין, והּבעלים ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

הּבעלים  ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא - הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻמפרסם
עם  ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום, לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנֹותנין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא ִִִֶֶַַַָָָהּגּנב,
.‚ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיאׁשּו

ׁשּמכר  אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגּנב, הּלֹוקח מכר קנה - ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביאּוׁש

הּדמים  להם נֹותן אינֹו{אּלא אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לא  אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ולא חפץ לא ּכלל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹנֹותן

מפרסם  ּגּנב הּמֹוכר זה לא }היה אם השוק, תקנת (מפני ְְֵֶַַָָָָֻ
מפורסם) הגנב .היה

אין „. אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן

הּתּגר הרי לקח, ּבכּמה חפץ [הקונה]עדים ּבנקיטת נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ונֹוטל [קדוש] הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה

חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - הּבעלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן
אּלא  ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ
הּגּנב  מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - מּזה' ;ּבפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול הּגּנב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע בגניבה ּגנב [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ

שחייב] הּבעלים הקפה אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּגּנב  על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא הּגנבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹנֹוטלין

אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - הּגנבה מׁשּכן על ּכׁשהיה. ּביתר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּדמיה,
ּגּנב  היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחֹוזרין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻמפרסם,
.Ê ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח

ּבמ  נֹוטל מאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּגנבה  מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנת הּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,
.Á,חֹובֹו לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ואֹומרין  לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונתן
הּמאה  לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל' ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא החפץ מּפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

ּבאחרֹונה' האמנּתֹו .ּבראׁשֹונה, ְֱֲִֶַַָָָָ
.Ë ּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה  האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׁשל  עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועׂשרים,

הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, מן מפרסם ׂשכר ּגּנב ואם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה נֹוטל - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
אם  הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע הּתּגר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹול
- מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, הּׁשני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַָָמכר
מן  הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד מּכל נֹוטל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו.הּגּנב  ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
.È ׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל

והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
העׂשּויין  מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה

ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּבעל  ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע

ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,
.‡Èהיּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה

ׁשּיצא  ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּדברים
מּיד  מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ּגנבה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻלֹו

לאחרים  מכרן הּוא ׁשּמא ּבני הּלקֹוחֹות, ּבאּו אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק ועמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו ּכלי אדם 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ,[חפורה]ּוספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על  ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּובני
- ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ּכליו 'הּללּו אֹומרין: והּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכתפיהן,
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a'קלו xc` 'gÎ'f ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכּמה  חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהֹוציא,

.·È ועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

'לקּוחין  ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּבעל  היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ּבידי', ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהן

ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּכליו  להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין להטמינן אדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבני
חפץ  ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי - ּכנפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתחת

ּכליו. ּבעל ונֹוטל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסת  ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה נׁשּבע אּלא נאמן, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

.והֹול ּבידֹו, הן לקּוחין האּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּכלים



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd 'a xc` b"iÎ'f -

ה'תשע"ד  ב' אדר ז' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ז 'ֿ ח 'אדר ב '

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכל
ai)לה'" ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)ׁשאין ּוברּור, . ְְִֵֶֶַַָָ

"ּכלֿ אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנׁשים
ֿ הּפקדים" על e`vi(my)העֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, dpynהמיחדת g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

(g.הּבית ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב

("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ
ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:

ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ
(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ

יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ

(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא

מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו

אּלא חׁשּבֹון ּבניהּיֹום ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ

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

'a xc` b"iÎ'h ycewÎzayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום
יום שלישי ֿ שבת ֿ קודש ט 'ֿ י "ג אדר ב '

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר י"א חמישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג קודש שבת יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
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קלז 'a xc` 'gÎ'f ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכּמה  חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהֹוציא,

.·È ועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

'לקּוחין  ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּבעל  היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ּבידי', ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהן

ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּכליו  להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין להטמינן אדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבני
חפץ  ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי - ּכנפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתחת

ּכליו. ּבעל ונֹוטל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסת  ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה נׁשּבע אּלא נאמן, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

.והֹול ּבידֹו, הן לקּוחין האּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּכלים



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd 'a xc` b"iÎ'f -

ה'תשע"ד  ב' אדר ז' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ז 'ֿ ח 'אדר ב '

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכל
ai)לה'" ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)ׁשאין ּוברּור, . ְְִֵֶֶַַָָ

"ּכלֿ אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנׁשים
ֿ הּפקדים" על e`vi(my)העֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, dpynהמיחדת g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

(g.הּבית ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,

ה'תשע"ד  ב' אדר ח' שני יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב

("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ
ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:

ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ
(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ

יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ

(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא

מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו

אּלא חׁשּבֹון ּבניהּיֹום ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
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'a xc` b"iÎ'h ycewÎzayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

ה'תשע"ד  ב' אדר ט' שלישי יום
יום שלישי ֿ שבת ֿ קודש ט 'ֿ י "ג אדר ב '

ה'תשע"ד  ב' אדר י' רביעי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר י"א חמישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ב שישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ג קודש שבת יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«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

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שכל הזמן אין ממנו ידיעות, וכנראה שאפילו אחיו שי' אין יודעים מהנעשה אתו עמו, 

שאיש  כמו  אשר,  הוא,  פשוט  כי  אף  לעוררו,  ובאתי  שלו,  הכתבת  אודות  נודעתי  שבהזדמנות  אלא 

הישראלי בכלל - כל הנולד להורים מבני ישראל כל ימיו יהי' איש ישראלי, ולא עוד אלא שאפילו אלו 

שאין הנהגתם מתאימה לזה ככל הדרוש, עליהם נאמר בל ידח ממנו נדח וסו"ס יקוים פתגם רז"ל 

זרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי... כן הוא בהנוגע לבני הורים חסידים.

תורת  ובלימוד  בכלל,  התורה  בלימוד  שלו  עתים  הקביעות  עתה,  הנהגתו  פרטי  יודע  איני 

החסידות בפרט, אבל מובן שיש חשש, כיון שנמצא בפנה רחוקה שלא באה תוספת וחיזוק בענינים אלו 

ובעניני תומ"צ בכלל, ומזה מובן, ע"פ המבואר בכמה מקומות, שישנם רק שתי דרכים, א( או להתגבר 

על ההעלמות וההסתרים בפינה בה נמצאים ולקיים שם הציווי דמעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו, 

ב( או באם מאיזה סיבה אין מתגברים על העלמות אלו, שאז ההעלמות מתגברים על האדם, וכמ"ש 

ולאום מלאום יאמץ כשזה קם וכו', מוכרח הדבר להעתיק מקום מגורו לעיר בה נמצאים כמה וכמה 

מבני ישראל החרדים לדבר ה', שאז גם הנסיונות מתמעטים, וכיון שסו"ס עושים אחת משתי אלה, 

הרי יפה שעה אחת קודם. 

בטח שומר שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה.



קיקלח לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את היום והלילה, ל - 12 שעות יום, ו - 12 שעות לילה, בין בקיץ ובין בחורף, 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.
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(·Î).‰·Ï Ú˘Ù˙,במלך ומרדו לבנה יושבי מרדו

מארץ  לבנה שהרי היו, אומה מאיזה יודע ואיני
ומרדו  יהודה, משבט שהיו אני, ואומר היא, ישראל

„Â„.(Î„)במלך: ¯ÈÚ· ÂÈ˙Â·‡ ÌÚ ¯·˜ÈÂ ובדברי
כ)הימים כא בקברות (ב ולא דוד בעיר אומר:

Â‚Â'.(‡)המלכים: ‡¯˜ ‡È·‰ Ú˘ÈÏ‡Â באותו

ביזרעאל: חולה יהורם שהיה È·Óהפרק „Á‡Ï
.ÌÈ‡È·‰:היה אמתי בן ÍÈ˙Ó.יונה ¯Â‚Á כל

שהוא  לפי הוא, גבורה זירוז לשון מתנים חגורת
הסכנה לדבר זירוז)שלוח ‰È·‡.(„):(צריך ¯Ú‰

ואזל  יונתן: תרגם כך הנביא, אלישע של נערו
דנביא: תלמידא עולימא

cec zcevn
(·Î).Ê‡ביהושע היא ונזכרת לבנה , גם  פשע  ההיא (טו בעת

היאמב) גם  ופשעה לאדום, סמוכה  והיתה יהודה , נחלת בערי
יהודה: Ú˘¯‰.(Î‰)במלך ÌÈ˙˘ ˙˘·בן יהורם כי

אחזיה: מלך  ואז אחאב , בן ליורם בי''ב  כלו  הרי מלך , מקוטעות שנים וח ' אחאב , בן ליורם ה ' בשנת מלך  ·Ô(ÂÎ)יהושפט 
.‰˘ ÌÈ˙˘Â ÌÈ¯˘Úהימים ב)ובדברי כב אחזיה,(ב ללידת אינה הזה  שמנין עולם : בסדר ושנויה שנה . ושתים ארבעים בן  נאמר:

שנשאה [ויתכן שם. שנאמר כמו לאשה , בתו  את יהושפט  שנשא ידי על  שהיתה ישראל , כל  על  עמרי מלכות לצמיחת  אם כי
עם שנהרג  לו קרה  מזרעו, אחזיה  היות ובעבור מקוטעות] שנה  מ''ב כן אם  והיה ישראל, כל  על  עמרי  מלוך  לפני אחת  שנה 

עמרי : מלכות  בצמיחת מלכותו  תלה ולזה יהוא ידי  על  ישראל  È¯ÓÚ.מלך יח)ולמעלה ·˙ בת(פסוק נשא אביו שיהורם  נאמר
כבנים: הם בנים  בני כי אף  בתו , ונקראת  גדלה  שעמרי וידמה Ô˙Á.(ÊÎ)אחאב  ÈÎקורבתו לו באה  החתון  ידי על  לומר: רצה

אחאב: בית חתן היה  אביו כי המלחמה:ÈÂ˘·.(ËÎ)עמהם , גלעד :·¯Ó‰.מן רמות כי˙.Â‡¯Ïהיא  על לבקרו, לומר: רצה 
המכים: מן חולה ÂÎÂ'.(‡)היה „Á‡Ï:אמתי בן יונה  שהיה ז''ל רבותינו ÍÈ˙Ó.אמרו ¯Â‚Áהחגור כי בזריזות , ולבוא  לילך 

ומזורז: ללכת קל  הוא מחדר:Â˙ÂÓ˜‰Â.(·)במתניו, לפנים  בחדר אותו  ותביא רעיו, מבין שיקום לו תנוסÒÂ˙‰.(‚)אמור 
למלך : יודע כאשר תסתכן שלא מללכת, תאחר ולא ‰Ú¯.(„)משם, ÍÏÈÂ:הנביא של  הנער ומפרש, ÈÏ.(‰)וחוזר יש„·¯

עמך : לדבר מה  ‡Á‡·.(Ê)לי ˙È·:ביתו ובני ידיך :È˙Ó˜Â.זרעו על 

oeiv zcevn
(‡).ÍÙ:לשמן מיוחד  כלי ותאחר,˙ÎÁ‰.(‚)שם תמתין

ט)כמו ז הבקר:(לעיל אור  עד וחכינו :



קלט קי לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את היום והלילה, ל - 12 שעות יום, ו - 12 שעות לילה, בין בקיץ ובין בחורף, 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.
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áë:àéää úòa äðáì òLôz æà äfä íBiä ãò äãeäé-ãé úçzî íBãà òLôiåâëíøBé éøác øúéå ©¦§©´¡À¦©Æ©Æ©§½̈©−©´©¤®¨²¦§©¬¦§−̈¨¥¬©¦«§¤²¤¦§¥¬−̈
:äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àBìä äùò øLà-ìëåãëåéúáà-íò íøBé ákLiå §¨£¤´¨¨®Ÿ£«¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬§¨«©¦§©³¨Æ¦£Ÿ½̈

ô :åézçz Bðá eäéæçà Cìîiå ãåc øéòa åéúáà-íò øáwiåäëáàçà-ïa íøBéì äðL äøNò-íézL úðLá ©¦¨¥¬¦£Ÿ−̈§¦´¨¦®©¦§²Ÿ£©§¨¬§−©§¨«¦§©Æ§¥¤§¥´¨½̈§¨¬¤©§−̈
:äãeäé Cìî íøBäé-ïá eäéæçà Cìî ìàøNé Cìîåëúçà äðLå Bëìîá eäéæçà äðL íézLe íéøNò-ïa ¤´¤¦§¨¥®¨©²£©§¨¬¤§−̈¤¬¤§¨«¤¤§¦¸§©³¦¨¨Æ£©§¨´§¨§½§¨¨´©©½

àøNé Cìî éøîò-úa eäéìúò Bnà íLå íìLeøéa Cìî:ìæëéðéòa òøä Nòiå áàçà úéa Cøãa Cìiå ¨©−¦¨¨®¦§¥³¦Æ£©§½̈©¨§¦−¤¬¤¦§¨¥«©¥À¤§¤Æ¤Æ¥´©§½̈©©©̄¨©²§¥¥¬
:àeä áàçà-úéa ïúç ék áàçà úéák ýåýéçëíøà-Cìî ìàæç-íò äîçìnì áàçà-ïa íøBé-úà Cìiå §Ÿ̈−§¥´©§¨®¦²£©¬¥©§−̈«©¥¹¤¤¨´¤©§À̈©¦§¨¨²¦£¨¥¬¤«¤£−̈

:íøBé-úà íénøà ekiå ãòìb úîøaèëeäké øLà íéknä-ïî ìàòøæéá àtøúäì Cìnä íøBé áLiå §¨´Ÿ¦§¨®©©¬£©¦−¤¨«©¨¨Á¨¸©¤¹¤§¦§©¥´§¦§§¤À¦©©¦Æ£¤̧©ª³
íøBé-úà úBàøì ãøé äãeäé Cìî íøBäé-ïá eäéæçàå íøà Cìî ìàäæç-úà Bîçläa äîøa íénøà£©¦Æ¨«¨½̈§¦¨´£½¤£¨¥−¤´¤£¨®©£©§¨̧¤§¹̈¤´¤§À̈¨©¿¦§º¤¨¯

ô :àeä äìç-ék ìàòøæéa áàçà-ïa¤©§¨²§¦§§¤−¦«Ÿ¤¬«
h aÎmiklnfÎ`

èàéðúî øâç Bì øîàiå íéàéápä éðaî ãçàì àø÷ àéápä òLéìàåCìå Eãéa äfä ïîMä Ct ç÷å E ¤¡¦¨Æ©¨¦½¨¾̈§©©−¦§¥´©§¦¦®©¸Ÿ¤¹£´Ÿ¨§¤À§Â©©´©¤³¤©¤Æ§¨¤½§¥−
:ãòìb úîøáúàéáäå åéçà CBzî Búî÷äå úàáe éLîð-ïa èôLBäé-ïá àeäé íL-äàøe änL úàáe ¨¬Ÿ¦§¨«−̈¨¨®¨§¥«Â̈¥¸¤§¨¹̈¤¦§¦ÀÆ̈¨Æ©£¥«ŸÆ¦´¤½̈§¥¥¨¬

:øãça øãç BúàâézçLî ýåýé øîà-äk zøîàå BLàø-ìò z÷öéå ïîMä-Cô zç÷ìåCìîì E Ÿ−¤¬¤§¨«¤§¨©§¨³©©¤Æ¤Æ§¨©§¨´©Ÿ½§¨«©§¨Æ«Ÿ¨©´§Ÿ̈½§©§¦¬§¤−¤
:äkçú àìå äzñðå úìcä zçúôe ìàøNé-ìàã:ãòìb úîø àéápä øòpä øòpä Cìiåäpäå àáiåä ¤¦§¨¥®¨©§¨¬©¤²¤§©−§¨§¬Ÿ§©¤«©¥¤̄©©²©©©¬©©¨¦−¨¬Ÿ¦§¨«©¨ÀŸ§¦¥̧

éìà éì øác øîàiå íéáLé ìéçä éøNéìà øîàiå eðlkî éî-ìà àeäé øîàiå øOä E:øOä Eåí÷iå ¨¥³©©Æ¦Æ«Ÿ§¦½©¾Ÿ¤¨¨¬¦²¥¤−©¨®©³Ÿ¤¥Æ¤¦´¦ª½̈©−Ÿ¤¥¤¬©¨«©Æ̈¨Æ
ézçLî ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äk Bì øîàiå BLàø-ìà ïîMä ÷öiå äúéaä àáiåíò-ìà Cìîì E ©¨´Ÿ©©½§¨©¦¬Ÿ©¤−¤¤Ÿ®©´Ÿ¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½§©§¦¯§¤²¤¤©¬

:ìàøNé-ìà ýåýéæéðãà áàçà úéa-úà äúékäåýåýé éãáò-ìk éîãe íéàéápä éãáò | éîc ézîwðå E §Ÿ̈−¤¦§¨¥«§¦̧¦½̈¤¥¬©§−̈£Ÿ¤®§¦©§¦º§¥´£¨©´©§¦¦À§¥²¨©§¥¬§Ÿ̈−
:ìáæéà ãiî¦©¬¦¨«¤

i"yx
(·Î).‰·Ï Ú˘Ù˙,במלך ומרדו לבנה יושבי מרדו

מארץ  לבנה שהרי היו, אומה מאיזה יודע ואיני
ומרדו  יהודה, משבט שהיו אני, ואומר היא, ישראל

„Â„.(Î„)במלך: ¯ÈÚ· ÂÈ˙Â·‡ ÌÚ ¯·˜ÈÂ ובדברי
כ)הימים כא בקברות (ב ולא דוד בעיר אומר:

Â‚Â'.(‡)המלכים: ‡¯˜ ‡È·‰ Ú˘ÈÏ‡Â באותו

ביזרעאל: חולה יהורם שהיה È·Óהפרק „Á‡Ï
.ÌÈ‡È·‰:היה אמתי בן ÍÈ˙Ó.יונה ¯Â‚Á כל

שהוא  לפי הוא, גבורה זירוז לשון מתנים חגורת
הסכנה לדבר זירוז)שלוח ‰È·‡.(„):(צריך ¯Ú‰

ואזל  יונתן: תרגם כך הנביא, אלישע של נערו
דנביא: תלמידא עולימא

cec zcevn
(·Î).Ê‡ביהושע היא ונזכרת לבנה , גם  פשע  ההיא (טו בעת

היאמב) גם  ופשעה לאדום, סמוכה  והיתה יהודה , נחלת בערי
יהודה: Ú˘¯‰.(Î‰)במלך ÌÈ˙˘ ˙˘·בן יהורם כי

אחזיה: מלך  ואז אחאב , בן ליורם בי''ב  כלו  הרי מלך , מקוטעות שנים וח ' אחאב , בן ליורם ה ' בשנת מלך  ·Ô(ÂÎ)יהושפט 
.‰˘ ÌÈ˙˘Â ÌÈ¯˘Úהימים ב)ובדברי כב אחזיה,(ב ללידת אינה הזה  שמנין עולם : בסדר ושנויה שנה . ושתים ארבעים בן  נאמר:

שנשאה [ויתכן שם. שנאמר כמו לאשה , בתו  את יהושפט  שנשא ידי על  שהיתה ישראל , כל  על  עמרי מלכות לצמיחת  אם כי
עם שנהרג  לו קרה  מזרעו, אחזיה  היות ובעבור מקוטעות] שנה  מ''ב כן אם  והיה ישראל, כל  על  עמרי  מלוך  לפני אחת  שנה 

עמרי : מלכות  בצמיחת מלכותו  תלה ולזה יהוא ידי  על  ישראל  È¯ÓÚ.מלך יח)ולמעלה ·˙ בת(פסוק נשא אביו שיהורם  נאמר
כבנים: הם בנים  בני כי אף  בתו , ונקראת  גדלה  שעמרי וידמה Ô˙Á.(ÊÎ)אחאב  ÈÎקורבתו לו באה  החתון  ידי על  לומר: רצה

אחאב: בית חתן היה  אביו כי המלחמה:ÈÂ˘·.(ËÎ)עמהם , גלעד :·¯Ó‰.מן רמות כי˙.Â‡¯Ïהיא  על לבקרו, לומר: רצה 
המכים: מן חולה ÂÎÂ'.(‡)היה „Á‡Ï:אמתי בן יונה  שהיה ז''ל רבותינו ÍÈ˙Ó.אמרו ¯Â‚Áהחגור כי בזריזות , ולבוא  לילך 

ומזורז: ללכת קל  הוא מחדר:Â˙ÂÓ˜‰Â.(·)במתניו, לפנים  בחדר אותו  ותביא רעיו, מבין שיקום לו תנוסÒÂ˙‰.(‚)אמור 
למלך : יודע כאשר תסתכן שלא מללכת, תאחר ולא ‰Ú¯.(„)משם, ÍÏÈÂ:הנביא של  הנער ומפרש, ÈÏ.(‰)וחוזר יש„·¯

עמך : לדבר מה  ‡Á‡·.(Ê)לי ˙È·:ביתו ובני ידיך :È˙Ó˜Â.זרעו על 

oeiv zcevn
(‡).ÍÙ:לשמן מיוחד  כלי ותאחר,˙ÎÁ‰.(‚)שם תמתין

ט)כמו ז הבקר:(לעיל אור  עד וחכינו :



ehwÎciwקמ wxt mildz - miaezk

.ãé÷gÎ`

à:æòì íòî á÷òé úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéäâíiä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«©¨´
:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàøã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääïcøiä ñeðú ék íiä El-äî −¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´−©¨¦´¨®©¹©§¥À

:øBçàì áqzå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæ:á÷òé dBìà éðôlî õøà éìeç ïBãà éðôlî ¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ
ç:íéî-Bðéòîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷hÎ`

àì-ék eðì àì ýåýé eðì àì:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáàð-äià íéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨¬§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®©¥¹̈À
:íäéäìàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåã:íãà éãé äNòî áäæå óñk íäéaöòäíäì-ät ¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À§¥´¨¨«¤−¨¤

:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìåå:ïeçéøé àìå íäì óà eòîLé àìå íäì íéðæàæàìå | íäéãé §´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©´¦−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À§´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ
:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîéç:íäa çèa-øLà ìk íäéNò eéäé íäBîkèìàøNé §¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´«Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥

:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«
i"yx

(‡).ÊÚÂÏ ÌÚÓ,לה"ק שאינו אחר לשון שפת עם
וגו' שפה עמקי עם תראה לא נועז עם את (שם וחבירו

לשכה לג) שהוא נשכה כמו בזו זו נחלפות ולמד ונו"ן ,
עזרא יג)בספר Â˘„˜Ï.(·):(נחמיה ‰„Â‰È ‰˙È‰ לקח

שמו  קדשו הם ואף וקדושתו חבלו לגורל יהודה
שנאמר כענין הים ס"ח)בירידת רגמתם (לעיל יהודה שרי

לקדשו  יהודה היתה זה מקרא באגדה נדרש כן וכמו
וזהו  תחלה ארד אני ואמר הים לתוך נחשון שקפץ

לקדשו: יהודה היתה ÂÁ‡Ï¯.(‚)שאמר ·ÂÒÈ Ô„¯È‰
נבקעו: בראשית מימי ‡¯ı.(Ê)שכל ÈÏÂÁ המחולל

וההפכי: משפילי מגביהי כמו בו, יתירה יו"ד ארץ,
(Á).ÌÈÓ ÂÈÚÓÏ יער וחיתו של וי"ו כמו יתירה וי"ו

ק"ד) ÂÏ.(‡):(לעיל ‡Ï מעשינו ובכושר בשבילנו לא
עמנו: Â·Î„.תעשה Ô˙ ÍÓ˘Ï ÈÎ איה יאמרו שלא כדי
אלהיהם: ÔÂ˘ÈÓÈ.(Ê)נא ‡ÏÂ אבי ימושני לשון

כ"ז) :(בראשי'

cec zcevn
ממצרים :·ˆ‡˙.(‡) ישראל  יצאו ÚÈ˜·.בעת  ˙È·הדבר כפל

וישראל ‰È˙‰.(·)במ "ש : קדושו עם יהודה נהיה ההיא  בעת
ממשלתו: עם ¯‡‰.(‚)בכללם ÌÈ‰ תוך אל באים ישראל את

חרבה : ונעשה ממקומו נס  סיבב‰Ô„¯È.הים  יהושע  בימי
מהלכו: דרך לכת  לבלי  לאחור לחזור  ‰‰¯ÌÈ(„)הירדן

.Â„˜¯:החרדה לגודל  כאילים  ההרים  רקדו תורה מתן בשעת 
(‰).ÌÈ‰ ÍÏ ‰Óמדוע תנוס כי לך מה  הים אל  שואל  כאלו

לאחור : הירדן תנוס תרקדו‰‰¯ÌÈ.(Â)זה  כי ההרים לכם מה
פחד ÈÙÏÓ.(Ê)וגו ': מלפני וגו' נסים  אנו לומר  ישיבו כאילו

הארץ: את החולל  Â‚Â'.האדון ÈÙÏÓבמלות הדבר  כפל
מים:‰‰ÈÎÙÂ.(Á)שונות: אגם להיות היבש הצור  את  ההופך 

.˘ÈÓÏÁ: במ "ש הדבר ÂÏ.(‡)כפל  ‡Ïצדקותינו למען לא
ממנו: שתעשה  האמת  וקיום החסד בעבור מכובד  להיות  לשמך  כבוד  תן רק ‡.(·)עשה  ‰È‡יריב לא מדוע  אלהיהם איה

עמו: אשרÂÈ‰Ï‡Â.(‚)ריב כל  עושה  ולזה למעלה גבור ומכ "ש  יחשב לגבור  למעלה חלש ואפילו בשמים יושב אלהינו אבל 
פיהם : יסכר למען ידך ורמה לשמך  כבוד  תן לומר  למעלה ומוסב  עתה  כחו אז  וככחו  של Ì‰È·ˆÚ.(„)חפץ  עצביהם הן

המה: אלהים  ולא אדם ידי מעשה וזהב מכסף הם עשוים כי  ממש בהם  אין גלולים Ì‰Ï.(‰)העובדי  ‰Ùפה להם  יש כי  עם
וגו': ידברו לא  בהם :Ì‰È„È.(Ê)הלא ימששו  לא הלא  המה  עשוים ידיה' כי  לאלהיםÌ‰ÂÓÎ.(Á)עם אותם  העושים  את קלל 

וגו': ידברו לבל  כמותם שיהיו בהם:ÏÎ.ואמר הבוטח כל יהיה  מעולםÏ‡¯˘È.(Ë)וכן כי  , בה' בוטח  הוא  ישראל  אבל 
הלובשו: על  מגן כמו למו הוא ר "ל  ומגינם עזרם  הוא

oeiv zcevn
(‡).ÊÚÂÏלועז תקרא הקודש  לשון  זולת עם  לשון שפת כל 

בלע "ז ללועזות אותה קורין יז)ובמשנה  ÂÒÈ·.(‚):(מגילה
סבוב : כמוÈÏÂÁ.(Ê)קפצו :¯˜„Â.(„)מלשון יצירה ענין

חוללתי תהומות ח)באין  נוספת :(משלי ‰‰ÈÎÙÂ.(Á)והיו "ד 
יתירה: ÌÈÓ.היו"ד  Ì‚‡:המים כניסת מקום  ÈÓÏÁ˘.הוא

צור מחלמיש ושמן כמו קשה  סלע  לב)הוא ÂÈÚÓÏ.:(דברים
יתירה : והוי"ו מעין כןÌ‰È·ˆÚ.(„)עתה :‡.(·)מל '

הגלולים: צורת ריח :ÔÂÁÈ¯È.(Â)תקרא  ÔÂ˘ÈÓÈ.(Ê)מלשון
אבי ימושני אולי  וכן  מה בדבר  ונגיעה משוש (בראשית מלשון 

כיונהÂ‚‰È..כז) אהגה וכן  צפצוף  קול  לח)ענינו ר"ל (ישעיה
בהם: אין בעלמא  צפצוף  קול  בצוארם:·‚¯ÌÂ.אפילו

xe` ldi
הים יוסףג של  עצמותיו  בזכות פ"ז ס"פ מקץ רבות וינוס  ראה 

בגדו ויעזוב  בזכות  וינוס  ראה  הים דכתיב  לישראל  הים  נקרע
המשכן פקודי אלה  ע "פ באריכות מבואר  הנה כו'. וינס  בידה
הן שהמ "ע  ממ"ע. גבוהים  הם  ל "ת  שמצות  איך העדות משכן 

ל"ת ע"י אבל בכלים . אורות  המשכות  ו"ה . יחוד  בבחי'
כלי. בשום  להתגלות יכול  שלא  מה  בחי' י"ה יחוד  ממשיכים
אלקינו לה ' הנסתרות בחי ' הן  י"ה דאתכסיא עלמא ונקרא 
כו'. נגלות  ו"ה  והנגלות וזהו דאתגלייא  עלמא נקרא ו"ה ובחי'

      

Ê     –   –    
 –   –   –   

–     –       
      

Á         –  
      – –    

–   –        

                       
                    

                      
                       
                     

                    
                    

                        
                    

                       
       

                       
                  

                     

 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

לעזרה. מחוץ עופות קרבנות מקטיר או שוחט או שמולק במי דנה משנתנו

ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰,העוף קרבן ―ÌÈÙa,כמצוותו העזרה, ― «≈∆»ƒ¿ƒ
ıeÁa ‰ÏÚ‰Â,לעזרה מחוץ והקטירו ―iÁ העלאת משום ― ¿∆¡»««»

בחוץ. והעלהו בפנים בהמה קרבן השוחט כדין ıeÁaחוץ, ˜ÏÓ»««
העוף, קרבן את ―ıeÁa ‰ÏÚ‰Â,לעזרה מחוץ והקטירו ―eËt ¿∆¡»«»

לעזרה מחוץ קדשים שחיטת בענין שכתוב גגגג):):):):― יזיזיזיז,,,, "אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
וכיון  המליקה; על חייב ואינו חייב הוא השחיטה על ― ישחט"
פטור  ולפיכך נבילה, כמעלה זה הרי בפנים, אלא בחוץ מליקה שאין

ההעלאה. על ובין המליקה על ÌÈÙaבין ÛBÚ‰ ˙‡ ËÁBM‰― «≈∆»ƒ¿ƒ
במליקה, דינו שהרי כמצוותו, ıeÁaשלא ‰ÏÚ‰Â העוף את ― ¿∆¡»«

בפנים, בפנים.eËtששחט בשחיטה שנפסל לפי ההעלאה, על ― »
ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa ËÁL והקטירו העוף קרבן את שחט ― »««¿∆¡»«

לעזרה, ריבתה iÁמחוץ שהתורה ההעלאה, ועל השחיטה על ― «»
עליה שחייבים בחוץ, קדשים עוף שחיטת   וכל

― אחר או הוא ― והעלהו חזר אם בחוץ, שחיטתו על שמתחייב
העלאתו. על גם חייב ÌÈÙaÓבחוץ, BLÎ‰ Cc ‡ˆÓ― ƒ¿»∆∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ

חיובו דרך מבואר: בגמרא כלומר בפנים, 
,בחוץ העלאתו על חייבים בפנים, ıeÁaשכשנעשתה BeËt¿«

בחוץ; העלאתו על פטורים בחוץ, המליקה נעשתה אם ―Cc∆∆
ıeÁa BLÎ‰חיובו דרך הגמרא: לפי ― ,בחוץ ∆¿≈«

כלומר   העלאתו על חייבים בחוץ, שכשנעשתה
ÌÈÙaבחוץ, BeËt על פטורים בפנים, השחיטה נעשתה אם ― ¿ƒ¿ƒ

בחוץ. ıeÁa,העלאתו ÂÈÏÚ ÔÈiÁL Ïk :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈»∆«»ƒ»»«
...ÌÈÙa B ‡ˆBik ÏÚ ÔÈiÁ שמעון שרבי מבואר, בגמרא ― «»ƒ««≈ƒ¿ƒ

שיש  הדברים ואלו משנתנו, בנוסח שחסרים קמא, תנא דברי על חולק
שמעון: רבי דברי לפני להוסיף     

  ולפיכך בפנים, מלהיקרב נפסלה בלילה, ונשחטה (שהואיל
העלאתה). על חייב אינו      לפי)

השחיטה  על שתיים: חייב הלכך היא. כשרה בלילה בחוץ שהשחיטה
ההעלאה). ועל   על שמעון רבי חולק זה בענין ―

ואומר: קמא תנא        
ıeÁa e‰ÏÚ‰Lשהשוחט כשם כלומר: ― ומעלה בלילה ∆∆¡»«

השוחט כך חייב, ההעלאה,בחוץ, על חייב בחוץ, ומעלה בלילה
ıeÁa ‰ÏÚÓe ÌÈÙa ËÁBM‰ ÔÓ ıeÁ השוחט מן חוץ כלומר ― ƒ«≈ƒ¿ƒ«¬∆«

  שהשוחט פי על אף פטור, שהוא בחוץ, ומעלהו בפנים
חייב. בחוץ, ומעלה בחוץ קדשים עוף   

זעירי  דעת לפי שהוא מברטנורא, הרב של כביאורו שמעון רבי דברי בארנו
ב). קיא, שם (עיין אחרת בדרך דבריו מתפרשים הגמרא במסקנת אבל בגמרא.

ח ה נ ש מ ר ו א ב

„Á‡ ÒBÎa dÓc ÏawL ˙‡hÁ‰,אחד שרת בכלי ―ıeÁa Ô˙ ««»∆ƒ≈»»¿∆»»««
לעזרה, מחוץ הדם מן זרק ―ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ נתן כך ואחר ― ¿»«¿»«ƒ¿ƒ

בעזרה, הדם ıeÁaמתנות Ô˙Â ÊÁÂ ÌÈÙa הדם מן שנתן או ― ƒ¿ƒ¿»«¿»««
בחוץ, השיירים את זרק כך ואחר בעזרה, בגמרא iÁתחילה ― «»

הסובר  היא, נחמיה ורבי פנימית, בחטאת עוסקת שמשנתנו מבואר,
מעכבים פנימיות בחטאות הדם ששיירי     

       בפנים כשנתן אף ולפיכך
חייב, בחוץ, ונתן ÌÈÙaוחזר ‡Ï Èe‡ BlkL הדם שכל ― ∆À»»…ƒ¿ƒ

בחוץ. זריקתו על חייבים לפיכך בעזרה, לבוא ראוי ≈Ïaƒ̃שבכוס
eËt ,ÌÈÙa Ì‰ÈL Ô˙ ,˙BÒBÎ ÈLa dÓc זו פיסקה ― »»ƒ¿≈»«¿≈∆ƒ¿ƒ»

    הדינים שאר אגב אלא נשנתה ולא מיותרת,
ıeÁaדלקמן; Ì‰ÈL,לעזרה חוץ הכוסות משני הדם את זרק ― ¿≈∆«

iÁ חטאת חייב בינתיים, ידיעה לו היתה ולא שוגג היה אם ― «»
שתיים; חייב ושכח, וחזר בינתיים, ידיעה לו היתה ואם «∆‡Á„אחת.

ıeÁa „Á‡Â ÌÈÙa כך ואחר בעזרה, אחד מכוס הדם את זרק ― ƒ¿ƒ¿∆»«
בחוץ, השני מהכוס הראשון eËtזרק הכוס זריקת ידי שעל ― »

שאינו  נמצא האמה, אל נשפך להיות הזריקה מן השני הכוס נדחה
בחוץ; זריקתו על פטור ולפיכך בפנים, לבוא Á‡Â„ראוי ıeÁa „Á‡∆»«¿∆»

ÌÈÙa השני מהכוס זרק כך ואחר בחוץ אחד מכוס הדם את זרק ― ƒ¿ƒ
‰ÔBˆÈÁבפנים, ÏÚ iÁ,לעזרה מחוץ הדם זריקת על ―ÈÓÈt‰Â «»««ƒ¿«¿ƒƒ
tÎÓ שזריקת הקרבן, את מכשירה בפנים השני מהכוס הזריקה ― ¿«≈
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i"yx

(‡).ÊÚÂÏ ÌÚÓ,לה"ק שאינו אחר לשון שפת עם
וגו' שפה עמקי עם תראה לא נועז עם את (שם וחבירו

לשכה לג) שהוא נשכה כמו בזו זו נחלפות ולמד ונו"ן ,
עזרא יג)בספר Â˘„˜Ï.(·):(נחמיה ‰„Â‰È ‰˙È‰ לקח

שמו  קדשו הם ואף וקדושתו חבלו לגורל יהודה
שנאמר כענין הים ס"ח)בירידת רגמתם (לעיל יהודה שרי

לקדשו  יהודה היתה זה מקרא באגדה נדרש כן וכמו
וזהו  תחלה ארד אני ואמר הים לתוך נחשון שקפץ

לקדשו: יהודה היתה ÂÁ‡Ï¯.(‚)שאמר ·ÂÒÈ Ô„¯È‰
נבקעו: בראשית מימי ‡¯ı.(Ê)שכל ÈÏÂÁ המחולל

וההפכי: משפילי מגביהי כמו בו, יתירה יו"ד ארץ,
(Á).ÌÈÓ ÂÈÚÓÏ יער וחיתו של וי"ו כמו יתירה וי"ו

ק"ד) ÂÏ.(‡):(לעיל ‡Ï מעשינו ובכושר בשבילנו לא
עמנו: Â·Î„.תעשה Ô˙ ÍÓ˘Ï ÈÎ איה יאמרו שלא כדי
אלהיהם: ÔÂ˘ÈÓÈ.(Ê)נא ‡ÏÂ אבי ימושני לשון

כ"ז) :(בראשי'

cec zcevn
ממצרים :·ˆ‡˙.(‡) ישראל  יצאו ÚÈ˜·.בעת  ˙È·הדבר כפל

וישראל ‰È˙‰.(·)במ "ש : קדושו עם יהודה נהיה ההיא  בעת
ממשלתו: עם ¯‡‰.(‚)בכללם ÌÈ‰ תוך אל באים ישראל את

חרבה : ונעשה ממקומו נס  סיבב‰Ô„¯È.הים  יהושע  בימי
מהלכו: דרך לכת  לבלי  לאחור לחזור  ‰‰¯ÌÈ(„)הירדן

.Â„˜¯:החרדה לגודל  כאילים  ההרים  רקדו תורה מתן בשעת 
(‰).ÌÈ‰ ÍÏ ‰Óמדוע תנוס כי לך מה  הים אל  שואל  כאלו

לאחור : הירדן תנוס תרקדו‰‰¯ÌÈ.(Â)זה  כי ההרים לכם מה
פחד ÈÙÏÓ.(Ê)וגו ': מלפני וגו' נסים  אנו לומר  ישיבו כאילו

הארץ: את החולל  Â‚Â'.האדון ÈÙÏÓבמלות הדבר  כפל
מים:‰‰ÈÎÙÂ.(Á)שונות: אגם להיות היבש הצור  את  ההופך 

.˘ÈÓÏÁ: במ "ש הדבר ÂÏ.(‡)כפל  ‡Ïצדקותינו למען לא
ממנו: שתעשה  האמת  וקיום החסד בעבור מכובד  להיות  לשמך  כבוד  תן רק ‡.(·)עשה  ‰È‡יריב לא מדוע  אלהיהם איה

עמו: אשרÂÈ‰Ï‡Â.(‚)ריב כל  עושה  ולזה למעלה גבור ומכ "ש  יחשב לגבור  למעלה חלש ואפילו בשמים יושב אלהינו אבל 
פיהם : יסכר למען ידך ורמה לשמך  כבוד  תן לומר  למעלה ומוסב  עתה  כחו אז  וככחו  של Ì‰È·ˆÚ.(„)חפץ  עצביהם הן

המה: אלהים  ולא אדם ידי מעשה וזהב מכסף הם עשוים כי  ממש בהם  אין גלולים Ì‰Ï.(‰)העובדי  ‰Ùפה להם  יש כי  עם
וגו': ידברו לא  בהם :Ì‰È„È.(Ê)הלא ימששו  לא הלא  המה  עשוים ידיה' כי  לאלהיםÌ‰ÂÓÎ.(Á)עם אותם  העושים  את קלל 

וגו': ידברו לבל  כמותם שיהיו בהם:ÏÎ.ואמר הבוטח כל יהיה  מעולםÏ‡¯˘È.(Ë)וכן כי  , בה' בוטח  הוא  ישראל  אבל 
הלובשו: על  מגן כמו למו הוא ר "ל  ומגינם עזרם  הוא

oeiv zcevn
(‡).ÊÚÂÏלועז תקרא הקודש  לשון  זולת עם  לשון שפת כל 

בלע "ז ללועזות אותה קורין יז)ובמשנה  ÂÒÈ·.(‚):(מגילה
סבוב : כמוÈÏÂÁ.(Ê)קפצו :¯˜„Â.(„)מלשון יצירה ענין

חוללתי תהומות ח)באין  נוספת :(משלי ‰‰ÈÎÙÂ.(Á)והיו "ד 
יתירה: ÌÈÓ.היו"ד  Ì‚‡:המים כניסת מקום  ÈÓÏÁ˘.הוא

צור מחלמיש ושמן כמו קשה  סלע  לב)הוא ÂÈÚÓÏ.:(דברים
יתירה : והוי"ו מעין כןÌ‰È·ˆÚ.(„)עתה :‡.(·)מל '

הגלולים: צורת ריח :ÔÂÁÈ¯È.(Â)תקרא  ÔÂ˘ÈÓÈ.(Ê)מלשון
אבי ימושני אולי  וכן  מה בדבר  ונגיעה משוש (בראשית מלשון 

כיונהÂ‚‰È..כז) אהגה וכן  צפצוף  קול  לח)ענינו ר"ל (ישעיה
בהם: אין בעלמא  צפצוף  קול  בצוארם:·‚¯ÌÂ.אפילו

xe` ldi
הים יוסףג של  עצמותיו  בזכות פ"ז ס"פ מקץ רבות וינוס  ראה 

בגדו ויעזוב  בזכות  וינוס  ראה  הים דכתיב  לישראל  הים  נקרע
המשכן פקודי אלה  ע "פ באריכות מבואר  הנה כו'. וינס  בידה
הן שהמ "ע  ממ"ע. גבוהים  הם  ל "ת  שמצות  איך העדות משכן 

ל"ת ע"י אבל בכלים . אורות  המשכות  ו"ה . יחוד  בבחי'
כלי. בשום  להתגלות יכול  שלא  מה  בחי' י"ה יחוד  ממשיכים
אלקינו לה ' הנסתרות בחי ' הן  י"ה דאתכסיא עלמא ונקרא 
כו'. נגלות  ו"ה  והנגלות וזהו דאתגלייא  עלמא נקרא ו"ה ובחי'
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לעזרה. מחוץ עופות קרבנות מקטיר או שוחט או שמולק במי דנה משנתנו

ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰,העוף קרבן ―ÌÈÙa,כמצוותו העזרה, ― «≈∆»ƒ¿ƒ
ıeÁa ‰ÏÚ‰Â,לעזרה מחוץ והקטירו ―iÁ העלאת משום ― ¿∆¡»««»

בחוץ. והעלהו בפנים בהמה קרבן השוחט כדין ıeÁaחוץ, ˜ÏÓ»««
העוף, קרבן את ―ıeÁa ‰ÏÚ‰Â,לעזרה מחוץ והקטירו ―eËt ¿∆¡»«»

לעזרה מחוץ קדשים שחיטת בענין שכתוב גגגג):):):):― יזיזיזיז,,,, "אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
וכיון  המליקה; על חייב ואינו חייב הוא השחיטה על ― ישחט"
פטור  ולפיכך נבילה, כמעלה זה הרי בפנים, אלא בחוץ מליקה שאין

ההעלאה. על ובין המליקה על ÌÈÙaבין ÛBÚ‰ ˙‡ ËÁBM‰― «≈∆»ƒ¿ƒ
במליקה, דינו שהרי כמצוותו, ıeÁaשלא ‰ÏÚ‰Â העוף את ― ¿∆¡»«

בפנים, בפנים.eËtששחט בשחיטה שנפסל לפי ההעלאה, על ― »
ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa ËÁL והקטירו העוף קרבן את שחט ― »««¿∆¡»«

לעזרה, ריבתה iÁמחוץ שהתורה ההעלאה, ועל השחיטה על ― «»
עליה שחייבים בחוץ, קדשים עוף שחיטת   וכל

― אחר או הוא ― והעלהו חזר אם בחוץ, שחיטתו על שמתחייב
העלאתו. על גם חייב ÌÈÙaÓבחוץ, BLÎ‰ Cc ‡ˆÓ― ƒ¿»∆∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ

חיובו דרך מבואר: בגמרא כלומר בפנים, 
,בחוץ העלאתו על חייבים בפנים, ıeÁaשכשנעשתה BeËt¿«

בחוץ; העלאתו על פטורים בחוץ, המליקה נעשתה אם ―Cc∆∆
ıeÁa BLÎ‰חיובו דרך הגמרא: לפי ― ,בחוץ ∆¿≈«

כלומר   העלאתו על חייבים בחוץ, שכשנעשתה
ÌÈÙaבחוץ, BeËt על פטורים בפנים, השחיטה נעשתה אם ― ¿ƒ¿ƒ

בחוץ. ıeÁa,העלאתו ÂÈÏÚ ÔÈiÁL Ïk :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈»∆«»ƒ»»«
...ÌÈÙa B ‡ˆBik ÏÚ ÔÈiÁ שמעון שרבי מבואר, בגמרא ― «»ƒ««≈ƒ¿ƒ

שיש  הדברים ואלו משנתנו, בנוסח שחסרים קמא, תנא דברי על חולק
שמעון: רבי דברי לפני להוסיף     

  ולפיכך בפנים, מלהיקרב נפסלה בלילה, ונשחטה (שהואיל
העלאתה). על חייב אינו      לפי)

השחיטה  על שתיים: חייב הלכך היא. כשרה בלילה בחוץ שהשחיטה
ההעלאה). ועל   על שמעון רבי חולק זה בענין ―

ואומר: קמא תנא        
ıeÁa e‰ÏÚ‰Lשהשוחט כשם כלומר: ― ומעלה בלילה ∆∆¡»«

השוחט כך חייב, ההעלאה,בחוץ, על חייב בחוץ, ומעלה בלילה
ıeÁa ‰ÏÚÓe ÌÈÙa ËÁBM‰ ÔÓ ıeÁ השוחט מן חוץ כלומר ― ƒ«≈ƒ¿ƒ«¬∆«

  שהשוחט פי על אף פטור, שהוא בחוץ, ומעלהו בפנים
חייב. בחוץ, ומעלה בחוץ קדשים עוף   

זעירי  דעת לפי שהוא מברטנורא, הרב של כביאורו שמעון רבי דברי בארנו
ב). קיא, שם (עיין אחרת בדרך דבריו מתפרשים הגמרא במסקנת אבל בגמרא.

ח ה נ ש מ ר ו א ב

„Á‡ ÒBÎa dÓc ÏawL ˙‡hÁ‰,אחד שרת בכלי ―ıeÁa Ô˙ ««»∆ƒ≈»»¿∆»»««
לעזרה, מחוץ הדם מן זרק ―ÌÈÙa Ô˙Â ÊÁÂ נתן כך ואחר ― ¿»«¿»«ƒ¿ƒ

בעזרה, הדם ıeÁaמתנות Ô˙Â ÊÁÂ ÌÈÙa הדם מן שנתן או ― ƒ¿ƒ¿»«¿»««
בחוץ, השיירים את זרק כך ואחר בעזרה, בגמרא iÁתחילה ― «»

הסובר  היא, נחמיה ורבי פנימית, בחטאת עוסקת שמשנתנו מבואר,
מעכבים פנימיות בחטאות הדם ששיירי     

       בפנים כשנתן אף ולפיכך
חייב, בחוץ, ונתן ÌÈÙaוחזר ‡Ï Èe‡ BlkL הדם שכל ― ∆À»»…ƒ¿ƒ

בחוץ. זריקתו על חייבים לפיכך בעזרה, לבוא ראוי ≈Ïaƒ̃שבכוס
eËt ,ÌÈÙa Ì‰ÈL Ô˙ ,˙BÒBÎ ÈLa dÓc זו פיסקה ― »»ƒ¿≈»«¿≈∆ƒ¿ƒ»

    הדינים שאר אגב אלא נשנתה ולא מיותרת,
ıeÁaדלקמן; Ì‰ÈL,לעזרה חוץ הכוסות משני הדם את זרק ― ¿≈∆«

iÁ חטאת חייב בינתיים, ידיעה לו היתה ולא שוגג היה אם ― «»
שתיים; חייב ושכח, וחזר בינתיים, ידיעה לו היתה ואם «∆‡Á„אחת.

ıeÁa „Á‡Â ÌÈÙa כך ואחר בעזרה, אחד מכוס הדם את זרק ― ƒ¿ƒ¿∆»«
בחוץ, השני מהכוס הראשון eËtזרק הכוס זריקת ידי שעל ― »

שאינו  נמצא האמה, אל נשפך להיות הזריקה מן השני הכוס נדחה
בחוץ; זריקתו על פטור ולפיכך בפנים, לבוא Á‡Â„ראוי ıeÁa „Á‡∆»«¿∆»

ÌÈÙa השני מהכוס זרק כך ואחר בחוץ אחד מכוס הדם את זרק ― ƒ¿ƒ
‰ÔBˆÈÁבפנים, ÏÚ iÁ,לעזרה מחוץ הדם זריקת על ―ÈÓÈt‰Â «»««ƒ¿«¿ƒƒ
tÎÓ שזריקת הקרבן, את מכשירה בפנים השני מהכוס הזריקה ― ¿«≈
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לזריקה  השני שבכוס הדם את פסלה לא בחוץ הראשון מהכוס הדם
‡Â„‰בפנים. B˙‡hÁ LÈÙÓÏ ?‰ÓBc c‰ ‰ÓÏ משנתנו ― ¿»«»»∆¿«¿ƒ«»¿»¿»

והוא: לענייננו, הלכותיו בפרטי הדומה ענין מביאה 
,‰BL‡‰ ˙‡ˆÓ Ck Á‡Â ,‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿««»ƒ¿≈»ƒ»

!˙B„ÓBÚ Ô‰ÈzL È‰Â לחטאתו להקריב שיכול היא, והלכה ― «¬≈¿≈∆¿
שירצה. מהן eËtאיזו ,ÌÈÙa Ô‰ÈzL ËÁL זו פיסקה אף ― »«¿≈∆ƒ¿ƒ»

בזה  להשמיענו צורך אין שהרי הדינים, שאר אגב אלא נשנתה לא
בחוץ; כלום עשה ולא הואיל iÁשפטור, ,ıeÁa Ô‰ÈzL ËÁL»«¿≈∆««»

לפנים. ראויה היתה אחת כל שחיטה שבשעת ואחת, אחת כל על ―
ıeÁa ˙Á‡Â ÌÈÙa ˙Á‡ שחט כך ואחר בפנים אחת שחט ― ««ƒ¿ƒ¿«««

בחוץ, השנייה בפנים,eËtאת הראשונה את ששחט שלאחר ― »
ראויה  אינה ושוב באחרת", בעליה שנתכפרו "חטאת השנייה נעשתה

שתמות דינה בעליה שנתכפרו חטאת שכן בפנים, לבוא 
  ÌÈÙa ˙Á‡Â ıeÁa ˙Á‡ תחילה שחט אם ― «««¿««ƒ¿ƒ

בפנים, השנייה את שחט כך ואחר לעזרה מחוץ מהן ÏÚאחת iÁ«»«
‰BˆÈÁ‰ זו הרי שירצה, מהן איזו להקריב היה ויכול שהואיל ― «ƒ»

משום  עליה חייב ולכן לפנים, היתה ראויה בחוץ תחילה ששחט
חוץ. tÎÓ˙שחוטי ˙ÈÓÈt‰Â נפסלה ולא היא, כשרה  חטאת ― ¿«¿ƒƒ¿«∆∆

בחוץ. ששחט הראשונה dNa,משום ˙‡ ËBt dÓcL ÌLk¿≈∆»»≈∆¿»»
dzÁ Na ˙‡ ËBt ‡e‰ Ck בפנים שתיהן שחט אם ― »≈∆¿«¬∆¿»

שזריקת  ממעילה, בשרה את פוטר הריהו מהן, אחת של דמה וזרק
אינו  ממנו שהנהנה דהיינו ממעילה, קדשים קדשי בשר מוציאה הדם
שזריקת  וכשם הדם; משנזרק לכהנים והותר הואיל מעילה, קרבן חייב
השנייה  בשר את פוטרת זו זריקה כך ממעילה, בשרה את פוטרת דמה
של  דמה שמשנזרק בבשרה, מועלים יהיו שלא עמה, שנשחטה
למיתה, שדינה בעליה", שנתכפרו "חטאת השנייה נעשתה הראשונה
הנהנה  מהן, ליהנות שאסור פי על שאף המתות, בחטאות היא והלכה

מועל אינו ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).מהן

מקשים  בתוספות אבל בברטנורא. גם מבואר וכן רש"י. לפי הסיפא את בארנו
בבת  שתיהן שנשחטו בכגון דווקא כאן שמדובר ומבארים, זה, פירוש על
מהן  אחת של זריקה לפיכך שירצה, מאיזו לזרוק יכול והוא שהואיל אחת,
שנשחטה  והיינו זה, אחר בזה נשחטו אם אבל ממעילה, חברתה את פוטרת
השניה  את מפקיעה הראשונה זריקת אין הראשונה, דם שנזרק קודם השנייה

כן  אם אלא בעליה", שנתכפרו "חטאת נקראת השניה שאין המעילה, מן
הראשונה דם זריקת אחר נשחטה  

א ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים  מונות והן בחוץ, בהקרבה לדון מוסיפות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש
פטור. בחוץ שהמקריבם

˙‡hÁ ˙tבה שכתוב אדומה, פרה ט ט ט ט ):):):):― יט יט יט יט ,,,, "חטאת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  »««»
חטאת", "פרת גם נקראת היא ומכאן dzbÓהיא", ıeÁ dÙOL∆¿»»ƒƒ»

והיו  לגת, דומה היה זה מקום לשריפתה; המתוקן ממקום חוץ ―
מחוץ  הפרה את שרף ואם אפרה; ואוספים הפרה את שם שורפים

מקום, ‰ÁlzLnלאותו ÈÚN ÔÎÂ לעזאזל הכיפורים ביום ― ¿≈»ƒ«ƒ¿«≈«
ıeÁaהמדברה, BÈ˜‰L,בפנים הכהן עליו שהתוודה לאחר ― ∆ƒ¿ƒ«

eËt,חוץ הקרבת משום ―„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡Â" :Ó‡pL »∆∆¡«¿∆∆«…∆≈
B‡È‰ ‡G,"עמו מקרב ההוא האיש ונכרת לה'... קרבן להקריב ¡ƒ

ÚBÓ„ומכאן, Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk שאינו ― »∆≈»»…∆∆«…∆≈
בעזרה, להיקרב ÂÈÏÚעומד ÔÈiÁ ÔÈ‡ לא בחוץ הקרבתו על ― ≈«»ƒ»»

ואינם  הואיל המשתלח, ושעיר אדומה פרה הלכך חטאת; ולא כרת
בחוץ. הקרבתם על חייבים אין מועד, אוהל פתח אל לבוא עומדים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÚB‰,אשה שרבע פר ―Úap‰Â,לאיש שנרבעה פרה ― »≈«¿«ƒ¿»
‰ˆ˜n‰Â,זרה עבודה לצורך ―„Úp‰Â לשם אותו שעבדו ― ¿«À¿∆¿«∆¡»

זרה, לזונה,Ô˙‡‰Âעבודה אתנן שניתנה בהמה ―ÈÁn‰Â― ¿»∆¿«¿«¿ƒ
כלב, במחיר אותה שהמירו מתיש ÌÈ‡Ïk‰Âבהמה הנולד כגון ― ¿«ƒ¿«ƒ

חיה,Ùh‰Â‰ורחל, דרוסת כגון ―ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ נולד שלא ― ¿«¿≈»¿≈…∆
אלו כל שנחתכה; האם דופן דרך יצא אלא הרחם «ÔÈ˜‰L∆ƒ¿ƒדרך

ıeÁa,בקודש פסולם היה שלא פסולים קדשים והם הואיל ― «
eËt,ומחטאת מכרת ―Ó‡pL ואל" חוץ: שחיטת בענין ― »∆∆¡«

לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל ‰'"פתח ÔkLÓ ÈÙÏ― ƒ¿≈ƒ¿«
‰'ודורשים: ÔkLÓ ÈÙÏ Èe‡ BÈ‡L Ïk להקרבה ראוי שאינו ― »∆≈»ƒ¿≈ƒ¿«

שבו, הפסול משום המזבח ÔÈ‡ÂÈÏÚעל ÔÈiÁ הקרבתו על ― ≈«»ƒ»»
שהוקדש  לאחר לעיל שנימנו הדברים באחד נפסל ואפילו בחוץ;
פסולו, משום כך אחר ונדחה מתחילה, ראוי שהיה ונמצא לקרבן,
חייבים  אין ― ה' משכן לפני ראוי אינו ועכשיו הואיל מקום מכל
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ÔÈÓeÓעליו. ÈÏÚa,מומין בעלי קרבנות ―ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa «¬≈ƒ≈«¬≈ƒ
ÌÈÚe˜,לעולם יתרפאו שלא ―ÌÈBÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa― ¿ƒ≈«¬≈ƒ¿ƒ

הזמן, במשך ıeÁaשיתרפאו ÔÈ˜‰L,לעזרה חוץ ―eËt ∆ƒ¿ƒ»«»
בפנים. להיקרב ראויים שאינם משום ―ÈÏÚa :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈«¬≈

ÔÈÚe˜ ÔÈÓeÓ,בחוץ שהקריבן ―eËt ראויים שאינם ― ƒ¿ƒ»
ÔÈBÚלהקרבה, ÔÈÓeÓ ÈÏÚe להקרבה הם וראויים הואיל ― «¬≈ƒ¿ƒ

בחוץ אותם המקריבים זמן, ˙NÚ‰לאחר ‡Ga ÔÈBÚ כמבואר ― ¿ƒ¿«¬∆
כרת חייבים שאין שמעון, רבי מודה ברם, משנתנו; בסוף להלן

חטאת ÔpÓÊולא ÚÈb‰ ‡HL ÌÈBz ראויים להיות ― ƒ∆ƒƒ«¿«»
גדולים, כשהם אלא כשרים אינם ותורים הם, קטנים שעדיין להקרבה,

‰BÈ Èe,יונה בני או ―ÔpÓÊ ÚL עוד ראויים ואינם ― ¿≈»∆»«¿«»
קטנים, אלא כשרים אינם יונה ובני הם, גדולים שכבר להקרבה,

ıeÁa ÔÈ˜‰L,לעזרה ―eËt משכן לפני ראויים שאינם ― ∆ƒ¿ƒ»«»
eËtה'. ,ÔpÓÊ ÚL ‰BÈ Èa :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa על ― «ƒƒ¿≈¿≈»∆»«¿«»»

בחוץ, ÔpÓÊהקרבתן ÚÈb‰ ‡HL ÌÈB˙Â עובר בחוץ המקריבם ― ¿ƒ∆ƒƒ«¿«»
‰NÚ˙ ‡Ga.זמן לאחר להקרבה וראויים הואיל ―˙‡Â B˙B‡ ¿«¬∆¿∆

Ba,היום באותו השני את לשחוט אסור והרי מהם, אחד ששחט ― ¿
שכתוב כחכחכחכח):):):):כמו כבכבכבכב,,,, אחד",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו

היום, באותו בחוץ השני את והקריב ÔÓÊועבר qÁÓe או ― ¿À«¿«
כתוב  והרי ללידתו, ימים שבעה תוך כגון זמן, מחוסר בחוץ שהקריב

כטכטכטכט):):):): כבכבכבכב,,,, אמו"...((((שמות שמות שמות שמות  עם יהיה ימים הקרבתו eËt"שבעת על ― »
Èaבחוץ. ‰È‰L ;‰NÚ˙ ‡Ga ‰Ê È‰ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈¬≈∆¿«¬∆∆»»«ƒ

ÔÓÊ Á‡Ï ‡Ï Èe‡ ‡e‰L Ïk :ÓB‡ ÔBÚÓL שיהא כל ― ƒ¿≈»∆»»…¿««¿«
זמן, לאחר להקרבה k˙ראוי Ba ÔÈ‡Â ,‰NÚ˙ ‡Ga ‰Ê È‰¬≈∆¿«¬∆¿≈»≈

שנאמר  בגמרא, טעמו ומבואר בלאו, עובר אבל כרת, ענוש אינו ―
חחחח):):):): יביביביב,,,, כל ((((דבריםדבריםדבריםדברים איש היום פה עושים אנחנו אשר ככל תעשון "לא

ישראל, לארץ כשתיכנסו לישראל: משה להם אמר ― בעיניו" הישר
חובו  אבל בבמות, הקריבו ונדבות) נדרים (היינו תקריבו,"ישרות" לא ת

ותקריבום. שילה, זו המנוחה, אל שתבואו עד ציבור בבמת ואפילו
שם, ויקריבום לשילה שיבואו עד הם זמן מחוסרי גלגל שחובות והרי
יחיד  בבמת בין ומשמע בגלגל, אותם תעשון" "לא התורה: ואמרה
תעשה" ב"לא הוא הרי בבמה זמן שמחוסר ומכאן, ציבור; בבמת בין

א א א א ).).).). קיד קיד קיד קיד ,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ורשורשורשורש""""יייי k˙,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  Ba ÔÈ‡L Ïk :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ»∆≈»≈
‰NÚ˙ ‡Ga Ba ÔÈ‡ ואינו להקרבה, ראוי אינו ועכשיו הואיל ― ≈¿«¬∆

ופטור  עובר, אינו תעשה" ב"לא אף בחוץ, הקרבתו על כרת חייב
לגמרי. הוא 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בחוץ שהמקריב הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר  משנתנו באה פטור,

עומד  שאינו דבר בחוץ שהמעלה ללמד, משנתנו מוסיפה כן זו. הלכה פרטי לבאר

עבודה, גמר שאינה עבודה בחוץ העושה וכן לאכילה, אלא המזבח על להקטרה

פטור. הוא הרי שיבואר, כפי

ÔÓÊ qÁÓ,פטור בחוץ שהמקריבו לעיל, ששנינו ―BÙe‚a ÔÈa ¿À«¿«≈¿
כמו  שנולד, מיום ימים שבעה לו נמלאו לא שעדיין הקרבן, של ―

הקודמת, במשנה ÂÈÏÚaשבארנו ÔÈa זמן הגיע לא שעדיין ― ≈ƒ¿»»
מיד. מפרשת שמשנתנו כמו להקריבו, ÔÓÊבעליו qÁÓ ‡e‰ ‰ÊÈ‡≈∆¿À«¿«

f‰ ?ÂÈÏÚaבו שכתוב יג יג יג יג ----טוטוטוטו):):):):― טוטוטוטו,,,, הזב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יטהר "וכי ƒ¿»»«»
מזובו     במים בשרו ורחץ בגדיו, וכבס

וטהר. חיים  ועשה יונה... בני שני או תורים שתי לו יקח
הכהן אותם   ‰f‰Âבה שכתוב ((((שם שם שם שם ― ¿«»»
כחכחכחכח----ל ל ל ל ):):):): מזובה,שםשםשםשם,,,, טהרה "ואם    השמיני וביום

הכהן ועשה יונה... בני שני או תורים שתי לה תקח  
  ˙„ÏBÈÂבה שכתוב וווו):):):):― יב יב יב יב ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿∆∆

             
ÚˆÓeבו שכתוב י י י י ):):):):― יד יד יד יד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא     ¿…»

 (לעולה ואחד לאשם (אחד   
,(לחטאת)ıeÁa ÌÓL‡Â Ì˙‡hÁ eÈ˜‰L בתוך ― ∆ƒ¿ƒ«»»«¬»»«

יום  לפני בחוץ חטאתם שהקריבו והזבה הזב דהיינו: הספירה, ימי
מלאת  לפני בחוץ חטאתה שהקריבה היולדת או לטהרתם, השמיני

לבן טהרה ימי   לבת או  
 השמיני יום לפני בחוץ ואשמו חטאתו שהקריב מצורע או

כל  מצורע; משום אלא "ואשמם" המשנה נקטה ולא ― לטהרתו,
לא ÔÈeËtאלו הללו הקרבנות שבעלי לפי בחוץ, ההקרבה על ― ¿ƒ

בפנים; לבוא ראויים קרבנותיהם היו ולא לכפרה, עדיין ראויים היו
זה והרי  .פטור בחוץ ∆≈ÚÔ‰È˙BÏBשהמקריבו

ıeÁa Ô‰ÈÓÏLÂהקריבו אם אבל ― ימי בתוך בחוץ ¿«¿≈∆«
החטאת  מלבד מקריבים והמצורע והיולדת והזבה הזב שהרי הספירה,
אינן  העולות שגם פי על אף לעיל, בפסוקים שהבאנו כפי עולה, גם
מלאות  שביום נזיר, או הספירה; ימי שישלימו עד להקרבה ראויות

ועולה חטאת להביא הוא צריך נזרו יד יד יד יד ),),),),ימי וווו,,,, אם ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
נזרוהקריב ימי מלאות יום לפני בחוץ    

     ÔÈiÁ שעולות לפי ― «»ƒ
לפנים הם שראויים ונמצא לנדבה, גם באים ושלמים 
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לזריקה  השני שבכוס הדם את פסלה לא בחוץ הראשון מהכוס הדם
‡Â„‰בפנים. B˙‡hÁ LÈÙÓÏ ?‰ÓBc c‰ ‰ÓÏ משנתנו ― ¿»«»»∆¿«¿ƒ«»¿»¿»

והוא: לענייננו, הלכותיו בפרטי הדומה ענין מביאה 
,‰BL‡‰ ˙‡ˆÓ Ck Á‡Â ,‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿««»ƒ¿≈»ƒ»

!˙B„ÓBÚ Ô‰ÈzL È‰Â לחטאתו להקריב שיכול היא, והלכה ― «¬≈¿≈∆¿
שירצה. מהן eËtאיזו ,ÌÈÙa Ô‰ÈzL ËÁL זו פיסקה אף ― »«¿≈∆ƒ¿ƒ»

בזה  להשמיענו צורך אין שהרי הדינים, שאר אגב אלא נשנתה לא
בחוץ; כלום עשה ולא הואיל iÁשפטור, ,ıeÁa Ô‰ÈzL ËÁL»«¿≈∆««»

לפנים. ראויה היתה אחת כל שחיטה שבשעת ואחת, אחת כל על ―
ıeÁa ˙Á‡Â ÌÈÙa ˙Á‡ שחט כך ואחר בפנים אחת שחט ― ««ƒ¿ƒ¿«««

בחוץ, השנייה בפנים,eËtאת הראשונה את ששחט שלאחר ― »
ראויה  אינה ושוב באחרת", בעליה שנתכפרו "חטאת השנייה נעשתה

שתמות דינה בעליה שנתכפרו חטאת שכן בפנים, לבוא 
  ÌÈÙa ˙Á‡Â ıeÁa ˙Á‡ תחילה שחט אם ― «««¿««ƒ¿ƒ

בפנים, השנייה את שחט כך ואחר לעזרה מחוץ מהן ÏÚאחת iÁ«»«
‰BˆÈÁ‰ זו הרי שירצה, מהן איזו להקריב היה ויכול שהואיל ― «ƒ»

משום  עליה חייב ולכן לפנים, היתה ראויה בחוץ תחילה ששחט
חוץ. tÎÓ˙שחוטי ˙ÈÓÈt‰Â נפסלה ולא היא, כשרה  חטאת ― ¿«¿ƒƒ¿«∆∆

בחוץ. ששחט הראשונה dNa,משום ˙‡ ËBt dÓcL ÌLk¿≈∆»»≈∆¿»»
dzÁ Na ˙‡ ËBt ‡e‰ Ck בפנים שתיהן שחט אם ― »≈∆¿«¬∆¿»

שזריקת  ממעילה, בשרה את פוטר הריהו מהן, אחת של דמה וזרק
אינו  ממנו שהנהנה דהיינו ממעילה, קדשים קדשי בשר מוציאה הדם
שזריקת  וכשם הדם; משנזרק לכהנים והותר הואיל מעילה, קרבן חייב
השנייה  בשר את פוטרת זו זריקה כך ממעילה, בשרה את פוטרת דמה
של  דמה שמשנזרק בבשרה, מועלים יהיו שלא עמה, שנשחטה
למיתה, שדינה בעליה", שנתכפרו "חטאת השנייה נעשתה הראשונה
הנהנה  מהן, ליהנות שאסור פי על שאף המתות, בחטאות היא והלכה

מועל אינו ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).מהן

מקשים  בתוספות אבל בברטנורא. גם מבואר וכן רש"י. לפי הסיפא את בארנו
בבת  שתיהן שנשחטו בכגון דווקא כאן שמדובר ומבארים, זה, פירוש על
מהן  אחת של זריקה לפיכך שירצה, מאיזו לזרוק יכול והוא שהואיל אחת,
שנשחטה  והיינו זה, אחר בזה נשחטו אם אבל ממעילה, חברתה את פוטרת
השניה  את מפקיעה הראשונה זריקת אין הראשונה, דם שנזרק קודם השנייה

כן  אם אלא בעליה", שנתכפרו "חטאת נקראת השניה שאין המעילה, מן
הראשונה דם זריקת אחר נשחטה  

א ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים  מונות והן בחוץ, בהקרבה לדון מוסיפות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש
פטור. בחוץ שהמקריבם

˙‡hÁ ˙tבה שכתוב אדומה, פרה ט ט ט ט ):):):):― יט יט יט יט ,,,, "חטאת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  »««»
חטאת", "פרת גם נקראת היא ומכאן dzbÓהיא", ıeÁ dÙOL∆¿»»ƒƒ»

והיו  לגת, דומה היה זה מקום לשריפתה; המתוקן ממקום חוץ ―
מחוץ  הפרה את שרף ואם אפרה; ואוספים הפרה את שם שורפים

מקום, ‰ÁlzLnלאותו ÈÚN ÔÎÂ לעזאזל הכיפורים ביום ― ¿≈»ƒ«ƒ¿«≈«
ıeÁaהמדברה, BÈ˜‰L,בפנים הכהן עליו שהתוודה לאחר ― ∆ƒ¿ƒ«

eËt,חוץ הקרבת משום ―„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡Â" :Ó‡pL »∆∆¡«¿∆∆«…∆≈
B‡È‰ ‡G,"עמו מקרב ההוא האיש ונכרת לה'... קרבן להקריב ¡ƒ

ÚBÓ„ומכאן, Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk שאינו ― »∆≈»»…∆∆«…∆≈
בעזרה, להיקרב ÂÈÏÚעומד ÔÈiÁ ÔÈ‡ לא בחוץ הקרבתו על ― ≈«»ƒ»»

ואינם  הואיל המשתלח, ושעיר אדומה פרה הלכך חטאת; ולא כרת
בחוץ. הקרבתם על חייבים אין מועד, אוהל פתח אל לבוא עומדים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÚB‰,אשה שרבע פר ―Úap‰Â,לאיש שנרבעה פרה ― »≈«¿«ƒ¿»
‰ˆ˜n‰Â,זרה עבודה לצורך ―„Úp‰Â לשם אותו שעבדו ― ¿«À¿∆¿«∆¡»

זרה, לזונה,Ô˙‡‰Âעבודה אתנן שניתנה בהמה ―ÈÁn‰Â― ¿»∆¿«¿«¿ƒ
כלב, במחיר אותה שהמירו מתיש ÌÈ‡Ïk‰Âבהמה הנולד כגון ― ¿«ƒ¿«ƒ

חיה,Ùh‰Â‰ורחל, דרוסת כגון ―ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ נולד שלא ― ¿«¿≈»¿≈…∆
אלו כל שנחתכה; האם דופן דרך יצא אלא הרחם «ÔÈ˜‰L∆ƒ¿ƒדרך

ıeÁa,בקודש פסולם היה שלא פסולים קדשים והם הואיל ― «
eËt,ומחטאת מכרת ―Ó‡pL ואל" חוץ: שחיטת בענין ― »∆∆¡«

לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל ‰'"פתח ÔkLÓ ÈÙÏ― ƒ¿≈ƒ¿«
‰'ודורשים: ÔkLÓ ÈÙÏ Èe‡ BÈ‡L Ïk להקרבה ראוי שאינו ― »∆≈»ƒ¿≈ƒ¿«

שבו, הפסול משום המזבח ÔÈ‡ÂÈÏÚעל ÔÈiÁ הקרבתו על ― ≈«»ƒ»»
שהוקדש  לאחר לעיל שנימנו הדברים באחד נפסל ואפילו בחוץ;
פסולו, משום כך אחר ונדחה מתחילה, ראוי שהיה ונמצא לקרבן,
חייבים  אין ― ה' משכן לפני ראוי אינו ועכשיו הואיל מקום מכל
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ÔÈÓeÓעליו. ÈÏÚa,מומין בעלי קרבנות ―ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa «¬≈ƒ≈«¬≈ƒ
ÌÈÚe˜,לעולם יתרפאו שלא ―ÌÈBÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa― ¿ƒ≈«¬≈ƒ¿ƒ

הזמן, במשך ıeÁaשיתרפאו ÔÈ˜‰L,לעזרה חוץ ―eËt ∆ƒ¿ƒ»«»
בפנים. להיקרב ראויים שאינם משום ―ÈÏÚa :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈«¬≈

ÔÈÚe˜ ÔÈÓeÓ,בחוץ שהקריבן ―eËt ראויים שאינם ― ƒ¿ƒ»
ÔÈBÚלהקרבה, ÔÈÓeÓ ÈÏÚe להקרבה הם וראויים הואיל ― «¬≈ƒ¿ƒ

בחוץ אותם המקריבים זמן, ˙NÚ‰לאחר ‡Ga ÔÈBÚ כמבואר ― ¿ƒ¿«¬∆
כרת חייבים שאין שמעון, רבי מודה ברם, משנתנו; בסוף להלן

חטאת ÔpÓÊולא ÚÈb‰ ‡HL ÌÈBz ראויים להיות ― ƒ∆ƒƒ«¿«»
גדולים, כשהם אלא כשרים אינם ותורים הם, קטנים שעדיין להקרבה,

‰BÈ Èe,יונה בני או ―ÔpÓÊ ÚL עוד ראויים ואינם ― ¿≈»∆»«¿«»
קטנים, אלא כשרים אינם יונה ובני הם, גדולים שכבר להקרבה,

ıeÁa ÔÈ˜‰L,לעזרה ―eËt משכן לפני ראויים שאינם ― ∆ƒ¿ƒ»«»
eËtה'. ,ÔpÓÊ ÚL ‰BÈ Èa :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa על ― «ƒƒ¿≈¿≈»∆»«¿«»»

בחוץ, ÔpÓÊהקרבתן ÚÈb‰ ‡HL ÌÈB˙Â עובר בחוץ המקריבם ― ¿ƒ∆ƒƒ«¿«»
‰NÚ˙ ‡Ga.זמן לאחר להקרבה וראויים הואיל ―˙‡Â B˙B‡ ¿«¬∆¿∆

Ba,היום באותו השני את לשחוט אסור והרי מהם, אחד ששחט ― ¿
שכתוב כחכחכחכח):):):):כמו כבכבכבכב,,,, אחד",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו

היום, באותו בחוץ השני את והקריב ÔÓÊועבר qÁÓe או ― ¿À«¿«
כתוב  והרי ללידתו, ימים שבעה תוך כגון זמן, מחוסר בחוץ שהקריב

כטכטכטכט):):):): כבכבכבכב,,,, אמו"...((((שמות שמות שמות שמות  עם יהיה ימים הקרבתו eËt"שבעת על ― »
Èaבחוץ. ‰È‰L ;‰NÚ˙ ‡Ga ‰Ê È‰ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈¬≈∆¿«¬∆∆»»«ƒ

ÔÓÊ Á‡Ï ‡Ï Èe‡ ‡e‰L Ïk :ÓB‡ ÔBÚÓL שיהא כל ― ƒ¿≈»∆»»…¿««¿«
זמן, לאחר להקרבה k˙ראוי Ba ÔÈ‡Â ,‰NÚ˙ ‡Ga ‰Ê È‰¬≈∆¿«¬∆¿≈»≈

שנאמר  בגמרא, טעמו ומבואר בלאו, עובר אבל כרת, ענוש אינו ―
חחחח):):):): יביביביב,,,, כל ((((דבריםדבריםדבריםדברים איש היום פה עושים אנחנו אשר ככל תעשון "לא

ישראל, לארץ כשתיכנסו לישראל: משה להם אמר ― בעיניו" הישר
חובו  אבל בבמות, הקריבו ונדבות) נדרים (היינו תקריבו,"ישרות" לא ת

ותקריבום. שילה, זו המנוחה, אל שתבואו עד ציבור בבמת ואפילו
שם, ויקריבום לשילה שיבואו עד הם זמן מחוסרי גלגל שחובות והרי
יחיד  בבמת בין ומשמע בגלגל, אותם תעשון" "לא התורה: ואמרה
תעשה" ב"לא הוא הרי בבמה זמן שמחוסר ומכאן, ציבור; בבמת בין

א א א א ).).).). קיד קיד קיד קיד ,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ורשורשורשורש""""יייי k˙,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  Ba ÔÈ‡L Ïk :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ»∆≈»≈
‰NÚ˙ ‡Ga Ba ÔÈ‡ ואינו להקרבה, ראוי אינו ועכשיו הואיל ― ≈¿«¬∆

ופטור  עובר, אינו תעשה" ב"לא אף בחוץ, הקרבתו על כרת חייב
לגמרי. הוא 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בחוץ שהמקריב הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר  משנתנו באה פטור,

עומד  שאינו דבר בחוץ שהמעלה ללמד, משנתנו מוסיפה כן זו. הלכה פרטי לבאר

עבודה, גמר שאינה עבודה בחוץ העושה וכן לאכילה, אלא המזבח על להקטרה

פטור. הוא הרי שיבואר, כפי

ÔÓÊ qÁÓ,פטור בחוץ שהמקריבו לעיל, ששנינו ―BÙe‚a ÔÈa ¿À«¿«≈¿
כמו  שנולד, מיום ימים שבעה לו נמלאו לא שעדיין הקרבן, של ―

הקודמת, במשנה ÂÈÏÚaשבארנו ÔÈa זמן הגיע לא שעדיין ― ≈ƒ¿»»
מיד. מפרשת שמשנתנו כמו להקריבו, ÔÓÊבעליו qÁÓ ‡e‰ ‰ÊÈ‡≈∆¿À«¿«

f‰ ?ÂÈÏÚaבו שכתוב יג יג יג יג ----טוטוטוטו):):):):― טוטוטוטו,,,, הזב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יטהר "וכי ƒ¿»»«»
מזובו     במים בשרו ורחץ בגדיו, וכבס

וטהר. חיים  ועשה יונה... בני שני או תורים שתי לו יקח
הכהן אותם   ‰f‰Âבה שכתוב ((((שם שם שם שם ― ¿«»»
כחכחכחכח----ל ל ל ל ):):):): מזובה,שםשםשםשם,,,, טהרה "ואם    השמיני וביום

הכהן ועשה יונה... בני שני או תורים שתי לה תקח  
  ˙„ÏBÈÂבה שכתוב וווו):):):):― יב יב יב יב ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿∆∆

             
ÚˆÓeבו שכתוב י י י י ):):):):― יד יד יד יד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא     ¿…»

 (לעולה ואחד לאשם (אחד   
,(לחטאת)ıeÁa ÌÓL‡Â Ì˙‡hÁ eÈ˜‰L בתוך ― ∆ƒ¿ƒ«»»«¬»»«

יום  לפני בחוץ חטאתם שהקריבו והזבה הזב דהיינו: הספירה, ימי
מלאת  לפני בחוץ חטאתה שהקריבה היולדת או לטהרתם, השמיני

לבן טהרה ימי   לבת או  
 השמיני יום לפני בחוץ ואשמו חטאתו שהקריב מצורע או

כל  מצורע; משום אלא "ואשמם" המשנה נקטה ולא ― לטהרתו,
לא ÔÈeËtאלו הללו הקרבנות שבעלי לפי בחוץ, ההקרבה על ― ¿ƒ

בפנים; לבוא ראויים קרבנותיהם היו ולא לכפרה, עדיין ראויים היו
זה והרי  .פטור בחוץ ∆≈ÚÔ‰È˙BÏBשהמקריבו

ıeÁa Ô‰ÈÓÏLÂהקריבו אם אבל ― ימי בתוך בחוץ ¿«¿≈∆«
החטאת  מלבד מקריבים והמצורע והיולדת והזבה הזב שהרי הספירה,
אינן  העולות שגם פי על אף לעיל, בפסוקים שהבאנו כפי עולה, גם
מלאות  שביום נזיר, או הספירה; ימי שישלימו עד להקרבה ראויות

ועולה חטאת להביא הוא צריך נזרו יד יד יד יד ),),),),ימי וווו,,,, אם ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
נזרוהקריב ימי מלאות יום לפני בחוץ    

     ÔÈiÁ שעולות לפי ― «»ƒ
לפנים הם שראויים ונמצא לנדבה, גם באים ושלמים 
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,בעליהם זמן מחוסרי כשהם אף הלכך נדבה, כקרבנות זמן בכל
באים  שאינם ואשם, חטאת כן שאין מה בחוץ. הקרבתם על חייבים
להקריבם, בעליהם של חיובם זמן שהגיע לאחר בלבד, לכפרה אלא
פטורים, חיובם, זמן קודם בחוץ ואשם חטאת הקריבו אם ולפיכך

לעיל. ששנינו בחוץ,‰ÏÚn‰כמו ―˙‡hÁ NaÓ,חיצונית ― ««¬∆ƒ¿««»
‡ÌL,או NaÓאוÌÈL„˜ ÈL„˜ NaÓ היינו אחרים, ― ƒ¿«»»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

קדשים קדשי תורת להם ויש ציבור שלמי שהם עצרת ((((עיין עיין עיין עיין מכבשי

ה ה ה ה ):):):): ה ה ה ה ,,,, או לעיל לעיל לעיל לעיל  המזבח; על קרבים ואינם לכהנים נאכלים אלה שכל
בחוץ ˜ÌÈlהמעלה ÌÈL„˜ NaÓ,אדם לכל שנאכל ―˙BÓe ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

ÓÚ‰העומר מנחת מותר או ―     »…∆
         ÈzLe¿≈

ÌÁl‰ הן שנאכלות השבועות, בחג שמביאים הלחם שתי או ― «∆∆
‰ÌÈtלכהנים, ÌÁÏÂ חלות עשרה שתים היינו הפנים, לחם או ― ¿∆∆«»ƒ

בהיכל, הזהב שולחן על שבת כל BÁÓ˙שעורכים ÈÈLe― ¿»≈¿»
חוץ  בהקרבת שכתוב פטור, בחוץ אלו כל המעלה לכהנים; הנאכלים

חחחח):):):): יזיזיזיז,,,, יעלה((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שהיא "אשר עולה מה ודורשים: זבח", או
שנאכלים  אלו יצאו חייב, להעלאה שראוי כל אף  להעלאה, ראויה

להעלאה ראויים ואינם הם   בחוץ אותם המעלה
דלקמן: עבודות בחוץ העושה וכן על ‰Biˆ˜פטור. השמן את ― «≈

שכתוב כמו א א א א ):):):):המנחה, בבבב,,,, או((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שמן"; עליה ≈»‰ÏÏBa"ויצק
שכתוב כמו בשמן, המנחה סולת את ה ה ה ה ):):):):― שםשםשםשם,,,, בלולה ((((שםשםשםשם "סולת

או שכתוב‰Bt˙˙בשמן"; כמו לפתיתים, המנחה את שםשםשםשם,,,,― ((((שםשםשםשם «≈
אווווו):):):): פתים"; אותה בשר ‰ÁÏBn"פתות או המנחה קומץ את ― «≈«

שכתוב כמו יגיגיגיג):):):):הקרבנות, שםשםשםשם,,,, תמלח...((((שםשםשםשם במלח מנחתך קרבן "וכל
או מלח"; תקריב קרבנך כל או‰ÛÈnעל המנחה, את ―LÈbn‰ «≈ƒ««ƒ

למזבח  והגשה תנופה טעונה מנחה שכן בחוץ, למזבח אותה ―
  אוÔÁÏM‰ ˙‡ cÒÓ‰ לחם שערך ― «¿«≈∆«À¿»

בחוץ, שולחן על ‰Bp˙הפנים ˙‡ ÈËn‰Â את שתיקן או ― ¿«≈ƒ∆«≈
בחוץ, המנורה המנחה,ıÓBw‰Âנרות מן ―ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â― ¿«≈¿«¿«≈»ƒ

לעזרה,ıeÁaבכלי, ―eËt ש "אשר― או כתוב: עולה «»
חייב, עבודה גמר שהיא כל אף עבודה, גמר שהיא העלאה מה זבח",
גמר  שאינן ― וכו' והפותת והבולל היוצק ― אלו עבודות יצאו

פטור. בחוץ אותן העושה ÌeMÓעבודה, ‡G ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»»ƒ
˙eÊזר עשה אם ―   כגון בפנים, הללו העבודות את »

בזר, פסולות אלו עבודות שכל פי על אף וכו', מלח או בלל או שיצק

בתורה שכתוב שמים; בידי מיתה עליה חייב זזזז):):):):אינו יחיחיחיח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

ולמבית  המזבח דבר לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
כהונתכם את אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת  "

אלא  שמים בידי מיתה חייב זר שאין זה, מפסוק ודרשו שמים), (בידי
עבודה  ולא המעשה, את שגומרת עבודה דהיינו תמה, עבודה שיש על

עבודה; גמר שאינה כלומר עבודה, ÓË‡‰,אחריה ÌeMÓ ‡GÂ¿ƒÀ¿»
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ÌeMÓ ‡GÂ ,ÌÈ„‚a qÁÓ ÌeMÓ ‡GÂ¿ƒ¿À«¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ

בגדים מחוסר או טמא, כהן בפנים עשאן אם וכן ―  
   שנפסלה פי על אף ורגלים, ידים קידש  שלא כהן או

מיתה  עליה חייב אינו בו, שעבד דבר אותו שנפסל דהיינו עבודתו,
בעבודות  אלא שמים בידי מיתה חייבים אינם אלו שכל שמים, בידי

בזר. לעיל שבארנו כמו עבודה, גמר שהן

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שהיו  מקומות דהיינו הבמות, בענין המשניות עוסקות ט משנה ועד במשנתנו החל
מותר  שבהן תקופות היו ואמנם ולמקדש. למשכן מחוץ קרבנות עליהן מקריבים
הבמות  נאסרו המקדש בית שנבנה בזמן אבל בבמות. קרבנות להקריב לישראל היה

שלפנינו. במשניות שנלמד כפי לישראל,

ÔkLn‰ Ì˜e‰ ‡HL „Ú,במדבר המשכן שהוקם קודם ―eÈ‰ «∆««ƒ¿»»
˙BzÓ ˙BÓa‰ קרבנותיהם את להקריב לישראל היה מותר ― «»À»

הראשון  מאדם שהקריבו כמו שירצו מקום בכל מקימים שהיו בבמות
רבנו, משה BBÎaa˙ועד ‰„BÚÂשכתוב ה ה ה ה ):):):):― כד כד כד כד ,,,, "וישלח ((((שמות שמות שמות שמות  «¬»«¿

הבכורים  אלו ודרשו: זבחים", ויזבחו עולות ויעלו ישראל בני נערי את
בהם. ‰BÓa˙שהעבודה eÒ‡ ,ÔkLn‰ Ì˜e‰MÓ היה אסור ― ƒ∆««ƒ¿»∆∆¿«»

שנאמר  בלבד, שבמשכן המזבח על אלא בבמות קרבנות להקריב
ד ד ד ד ):):):): יזיזיזיז,,,, לפני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח "ואל

עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת ההוא... לאיש יחשב דם ה', משכן
למשכן, חוץ מלהקריב תורה שהזהירה ÌÈ‰kaמכאן ‰„BÚÂ― «¬»«…¬ƒ

בתורה. ‰ÌÈÚÏwכמפורש ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ
ובמנחה: ובאשם בחטאת כמפורש ―  ÌÈL„»̃»ƒ

ÌÈl˜,נאכלים ―Ï‡NÈ ‰ÁÓ ÏÎa חונים שהיו כפי ― «ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈
בדגליהם.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÏbÏbÏ e‡aלגלגל ובאו יהושע בימי הירדן את כשעברו ((((יהושע יהושע יהושע יהושע ― »«ƒ¿»
יטיטיטיט),),),), ‰BÓa˙ד ד ד ד ,,,, ez‰ שהיה המשכן את העמידו בגלגל אמנם ― À¿«»
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לא  הארון אבל רבנו, משה שעשה הנחושת מזבח ובתוכו במדבר,
נקרא המזבח והיה בתוכו, היה או  שהיו

הבמות, הותרו היחיד לגבי ואילו ציבור; קרבנות עליה מקריבים
ולהקריב  שירצה, מקום בכל במה לו לבנות ואחד אחד לכל היה שמותר

נקראת זו יחיד במת קרבנות. עליה  בה מקריב היה ולא
בגלגל  הבמות היתר ― ושלמים. כעולות ונידב הנידר דבר אלא

הכתוב מן גגגג----ד ד ד ד ):):):):למדים יזיזיזיז,,,, ישחט ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר ישראל מבית איש "איש
עז או כשב או הרי שור הביאו"... לא מועד אהל פתח ואל

ובטלו  לארץ כשנכנסו ולפיכך במחנה, הבמות איסור הכתוב תלה
סביבות  חונים היו ולא לכבשה הארץ בכל הולכים שהיו המחנות,

הבמות. הותרו  במדבר, כמו ˜„ÌÈLהמשכן ÈL„˜ קרבים שהיו ― »¿≈»»ƒ
במשכן, המזבח ‰ÌÈÚÏwעל ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡,כמצוותם ― ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ כמו מחנה, שם היה לא שהרי ― »»ƒ«ƒ¿»»
לעיל. שבארנו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰GÈLÏ e‡aשכתוב כמו א א א א ):):):):― יחיחיחיח,,,, בני ((((יהושע יהושע יהושע יהושע  עדת כל "ויקהלו »¿ƒ
והארון, המזבח את בו ונתנו מועד", אהל את שם וישכינו שילה ישראל

˙BÓa‰ eÒ‡ היה צריך אלא במות, על להקריב היה אסור ― ∆∆¿«»
מועד. באוהל ולהקריב Èa˙להביא ‡l‡ ,‰˜z ÌL ‰È‰ ‡G»»»ƒ¿»∆»«ƒ

ÔÏÚÓÏÓ ˙BÚÈÈÂ ,ÔhÓlÓ ÌÈ‡ ÏL היה לא שילה משכן ― ∆¬»ƒƒ¿«»ƒƒƒ¿«¿»
ויריעות  תקרה, בלי אבנים של בית היה אלא במדבר, כמו קרשים עשוי
"בית", נקרא ומכאן התקרה, במקום מלמעלה פרוסות היו המשכן

שכתוב כד כד כד כד ):):):):כמו א א א א ,,,, א א א א  גם ((((שמואל שמואל שמואל שמואל  ונקרא שילה", ה' בית "ותביאהו
שכתוב כמו סססס):):):):"משכן", עחעחעחעח,,,, שילה",((((תהלים תהלים תהלים תהלים  משכן È‰Â¿ƒ‡"ויטוש

‰ÁeÓ ‰˙È‰שכתוב טטטט):):):):― יביביביב,,,, אל ((((דבריםדבריםדבריםדברים עתה עד באתם לא "כי »¿»¿»
הירדן את כשתעברו ופירושו: לא לא לא לא ))))המנוחה", יא יא יא יא ,,,, אתם ((((שםשםשםשם מותרים

שילה, זו "מנוחה" ודרשו: המנוחה, אל שתבואו עד בבמות להקריב
כשבאו  ולפיכך והחלוקה, הכיבוש שנות עשרה ארבע לאחר אז שנחו

הבמות. נאסרו ‰ÌÈÚÏwלשילה ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ
בשילה; ה' בית כתלי בתוך ―ÈL NÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜― »»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ

במעשר  נתחייבו הארץ,שכן את וחלקו שכבשו לאחר «¿ÏÎaשני
‰‡B‰שילה את משם שרואים מקום בכל לאכלם מותר ((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),― »∆

מפרשים: ויש 'ה מבית קצת משם שרואים מקום בכל
הכתוב((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם);););); מן זה דין יגיגיגיג):):):):ודרשו יב יב יב יב ,,,, לך((((דבריםדבריםדבריםדברים "השמר 

תראה אשר מקום בכל ― תראה" אשר מקום בכל עולותיך, 
אבל  שימי מובא, בגמרא תראה. אשר מקום בכל

שנים. ותשע וששים מאות שלוש נמשכו שילה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

BÏ e‡a הפלשתים ידי על הארון ונלקח שילה שחרבה לאחר ― »¿
הכהן עלי ד ד ד ד ),),),),בימי אאאא,,,, שמואל שמואל שמואל שמואל  משכן,((((עייןעייןעייןעיין שם והקימו נוב לעיר באו

שנה, עשרה שלוש שם בימי ÔBÚ‚Ïeשעמד נוב שחרבה לאחר ― ¿ƒ¿
את  העבירו כא-כב, פרקים א' שמואל בספר כמסופר המלך, שאול

שכתוב כמו לגבעון, ד ד ד ד ):):):):המשכן גגגג,,,, א א א א  גבעונה ((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים המלך "וילך
וארבע  ארבעים המשכן שם ועמד הגדולה", הבמה היא כי שם לזבוח

שוב וגבעון נוב של התקופה אותה ובתוך ‰BÓa˙שנים; ez‰― À¿«»
טטטט):):):):שכתוב יב יב יב יב ,,,, הנחלה",((((דבריםדבריםדבריםדברים ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא "כי

שילה זו "מנוחה" ודרשו:   זו "נחלה"
ירושלים   ואל שילה אל שכשיבואו דהיינו

היתר  ליתן כדי הכתוב? חילקן ולמה אסורות, הבמות תהיינה ירושלים
לזה זה להיתר ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בין יחזרו "המנוחה" תקופת שאחר כלומר

בירושלים. המקדש בית את ויבנו הנחלה", "אל שיבואו עד הבמות,
ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜,המשכן של ― »¿≈»»ƒ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

הגדולה; הבמה על אלא קרבים ÈÚשאינם ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ¿»»≈
Ï‡NÈ עליה ולהקריב במה לבנות היה מותר שהוא מקום שבכל ― ƒ¿»≈

מקום, בכל לאכלו היה שמותר שני למעשר הדין והוא קלים; קדשים
שנאמר הכתוב, הקישן זזזז):):):):שהרי יב יב יב יב ,,,, בשעריך ((((דברים דברים דברים דברים  לאכול תוכל "לא

בזמן  ― תדור" אשר נדריך וכל וצאנך בקרך ובכורות דגנך... מעשר
מקום; הבאת טעון שני מעשר אף מקום הבאת טעונים קלים שקדשים
ישראל  ערי בכל שני מעשר אף ישראל ערי בכל קלים שקדשים בזמן

בתקופה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). שכן ישראל", ערי "בכל כאן נקטה משנתנו ―
הגלגל  בזמן אבל ערים; להם בנו כבר והחילוק, הכיבוש לאחר זו,
קלים  "קדשים ה: במשנה לעיל שנינו ולכן ערים, להם היו לא עדיין

 ".(.(.(.(רמברמברמברמב""""םםםם))))

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÏLeÈÏ e‡a שלמה ידי על בירושלים המקדש שנבנה אחר ― »ƒ»«ƒ
‰BÓa˙המלך, eÒ‡,עולם עד ―z‰ „BÚ Ì‰Ï ‰È‰ ‡GÂ ∆∆¿«»¿»»»∆∆≈
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,בעליהם זמן מחוסרי כשהם אף הלכך נדבה, כקרבנות זמן בכל
באים  שאינם ואשם, חטאת כן שאין מה בחוץ. הקרבתם על חייבים
להקריבם, בעליהם של חיובם זמן שהגיע לאחר בלבד, לכפרה אלא
פטורים, חיובם, זמן קודם בחוץ ואשם חטאת הקריבו אם ולפיכך

לעיל. ששנינו בחוץ,‰ÏÚn‰כמו ―˙‡hÁ NaÓ,חיצונית ― ««¬∆ƒ¿««»
‡ÌL,או NaÓאוÌÈL„˜ ÈL„˜ NaÓ היינו אחרים, ― ƒ¿«»»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

קדשים קדשי תורת להם ויש ציבור שלמי שהם עצרת ((((עיין עיין עיין עיין מכבשי

ה ה ה ה ):):):): ה ה ה ה ,,,, או לעיל לעיל לעיל לעיל  המזבח; על קרבים ואינם לכהנים נאכלים אלה שכל
בחוץ ˜ÌÈlהמעלה ÌÈL„˜ NaÓ,אדם לכל שנאכל ―˙BÓe ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

ÓÚ‰העומר מנחת מותר או ―     »…∆
         ÈzLe¿≈

ÌÁl‰ הן שנאכלות השבועות, בחג שמביאים הלחם שתי או ― «∆∆
‰ÌÈtלכהנים, ÌÁÏÂ חלות עשרה שתים היינו הפנים, לחם או ― ¿∆∆«»ƒ

בהיכל, הזהב שולחן על שבת כל BÁÓ˙שעורכים ÈÈLe― ¿»≈¿»
חוץ  בהקרבת שכתוב פטור, בחוץ אלו כל המעלה לכהנים; הנאכלים

חחחח):):):): יזיזיזיז,,,, יעלה((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שהיא "אשר עולה מה ודורשים: זבח", או
שנאכלים  אלו יצאו חייב, להעלאה שראוי כל אף  להעלאה, ראויה

להעלאה ראויים ואינם הם   בחוץ אותם המעלה
דלקמן: עבודות בחוץ העושה וכן על ‰Biˆ˜פטור. השמן את ― «≈

שכתוב כמו א א א א ):):):):המנחה, בבבב,,,, או((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שמן"; עליה ≈»‰ÏÏBa"ויצק
שכתוב כמו בשמן, המנחה סולת את ה ה ה ה ):):):):― שםשםשםשם,,,, בלולה ((((שםשםשםשם "סולת

או שכתוב‰Bt˙˙בשמן"; כמו לפתיתים, המנחה את שםשםשםשם,,,,― ((((שםשםשםשם «≈
אווווו):):):): פתים"; אותה בשר ‰ÁÏBn"פתות או המנחה קומץ את ― «≈«

שכתוב כמו יגיגיגיג):):):):הקרבנות, שםשםשםשם,,,, תמלח...((((שםשםשםשם במלח מנחתך קרבן "וכל
או מלח"; תקריב קרבנך כל או‰ÛÈnעל המנחה, את ―LÈbn‰ «≈ƒ««ƒ

למזבח  והגשה תנופה טעונה מנחה שכן בחוץ, למזבח אותה ―
  אוÔÁÏM‰ ˙‡ cÒÓ‰ לחם שערך ― «¿«≈∆«À¿»

בחוץ, שולחן על ‰Bp˙הפנים ˙‡ ÈËn‰Â את שתיקן או ― ¿«≈ƒ∆«≈
בחוץ, המנורה המנחה,ıÓBw‰Âנרות מן ―ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â― ¿«≈¿«¿«≈»ƒ

לעזרה,ıeÁaבכלי, ―eËt ש "אשר― או כתוב: עולה «»
חייב, עבודה גמר שהיא כל אף עבודה, גמר שהיא העלאה מה זבח",
גמר  שאינן ― וכו' והפותת והבולל היוצק ― אלו עבודות יצאו

פטור. בחוץ אותן העושה ÌeMÓעבודה, ‡G ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»»ƒ
˙eÊזר עשה אם ―   כגון בפנים, הללו העבודות את »

בזר, פסולות אלו עבודות שכל פי על אף וכו', מלח או בלל או שיצק

בתורה שכתוב שמים; בידי מיתה עליה חייב זזזז):):):):אינו יחיחיחיח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

ולמבית  המזבח דבר לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
כהונתכם את אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת  "

אלא  שמים בידי מיתה חייב זר שאין זה, מפסוק ודרשו שמים), (בידי
עבודה  ולא המעשה, את שגומרת עבודה דהיינו תמה, עבודה שיש על

עבודה; גמר שאינה כלומר עבודה, ÓË‡‰,אחריה ÌeMÓ ‡GÂ¿ƒÀ¿»
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ÌeMÓ ‡GÂ ,ÌÈ„‚a qÁÓ ÌeMÓ ‡GÂ¿ƒ¿À«¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ

בגדים מחוסר או טמא, כהן בפנים עשאן אם וכן ―  
   שנפסלה פי על אף ורגלים, ידים קידש  שלא כהן או

מיתה  עליה חייב אינו בו, שעבד דבר אותו שנפסל דהיינו עבודתו,
בעבודות  אלא שמים בידי מיתה חייבים אינם אלו שכל שמים, בידי

בזר. לעיל שבארנו כמו עבודה, גמר שהן

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שהיו  מקומות דהיינו הבמות, בענין המשניות עוסקות ט משנה ועד במשנתנו החל
מותר  שבהן תקופות היו ואמנם ולמקדש. למשכן מחוץ קרבנות עליהן מקריבים
הבמות  נאסרו המקדש בית שנבנה בזמן אבל בבמות. קרבנות להקריב לישראל היה

שלפנינו. במשניות שנלמד כפי לישראל,

ÔkLn‰ Ì˜e‰ ‡HL „Ú,במדבר המשכן שהוקם קודם ―eÈ‰ «∆««ƒ¿»»
˙BzÓ ˙BÓa‰ קרבנותיהם את להקריב לישראל היה מותר ― «»À»

הראשון  מאדם שהקריבו כמו שירצו מקום בכל מקימים שהיו בבמות
רבנו, משה BBÎaa˙ועד ‰„BÚÂשכתוב ה ה ה ה ):):):):― כד כד כד כד ,,,, "וישלח ((((שמות שמות שמות שמות  «¬»«¿

הבכורים  אלו ודרשו: זבחים", ויזבחו עולות ויעלו ישראל בני נערי את
בהם. ‰BÓa˙שהעבודה eÒ‡ ,ÔkLn‰ Ì˜e‰MÓ היה אסור ― ƒ∆««ƒ¿»∆∆¿«»

שנאמר  בלבד, שבמשכן המזבח על אלא בבמות קרבנות להקריב
ד ד ד ד ):):):): יזיזיזיז,,,, לפני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח "ואל

עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת ההוא... לאיש יחשב דם ה', משכן
למשכן, חוץ מלהקריב תורה שהזהירה ÌÈ‰kaמכאן ‰„BÚÂ― «¬»«…¬ƒ

בתורה. ‰ÌÈÚÏwכמפורש ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ
ובמנחה: ובאשם בחטאת כמפורש ―  ÌÈL„»̃»ƒ

ÌÈl˜,נאכלים ―Ï‡NÈ ‰ÁÓ ÏÎa חונים שהיו כפי ― «ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈
בדגליהם.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÏbÏbÏ e‡aלגלגל ובאו יהושע בימי הירדן את כשעברו ((((יהושע יהושע יהושע יהושע ― »«ƒ¿»
יטיטיטיט),),),), ‰BÓa˙ד ד ד ד ,,,, ez‰ שהיה המשכן את העמידו בגלגל אמנם ― À¿«»
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לא  הארון אבל רבנו, משה שעשה הנחושת מזבח ובתוכו במדבר,
נקרא המזבח והיה בתוכו, היה או  שהיו

הבמות, הותרו היחיד לגבי ואילו ציבור; קרבנות עליה מקריבים
ולהקריב  שירצה, מקום בכל במה לו לבנות ואחד אחד לכל היה שמותר

נקראת זו יחיד במת קרבנות. עליה  בה מקריב היה ולא
בגלגל  הבמות היתר ― ושלמים. כעולות ונידב הנידר דבר אלא

הכתוב מן גגגג----ד ד ד ד ):):):):למדים יזיזיזיז,,,, ישחט ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר ישראל מבית איש "איש
עז או כשב או הרי שור הביאו"... לא מועד אהל פתח ואל

ובטלו  לארץ כשנכנסו ולפיכך במחנה, הבמות איסור הכתוב תלה
סביבות  חונים היו ולא לכבשה הארץ בכל הולכים שהיו המחנות,

הבמות. הותרו  במדבר, כמו ˜„ÌÈLהמשכן ÈL„˜ קרבים שהיו ― »¿≈»»ƒ
במשכן, המזבח ‰ÌÈÚÏwעל ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡,כמצוותם ― ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ כמו מחנה, שם היה לא שהרי ― »»ƒ«ƒ¿»»
לעיל. שבארנו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰GÈLÏ e‡aשכתוב כמו א א א א ):):):):― יחיחיחיח,,,, בני ((((יהושע יהושע יהושע יהושע  עדת כל "ויקהלו »¿ƒ
והארון, המזבח את בו ונתנו מועד", אהל את שם וישכינו שילה ישראל

˙BÓa‰ eÒ‡ היה צריך אלא במות, על להקריב היה אסור ― ∆∆¿«»
מועד. באוהל ולהקריב Èa˙להביא ‡l‡ ,‰˜z ÌL ‰È‰ ‡G»»»ƒ¿»∆»«ƒ

ÔÏÚÓÏÓ ˙BÚÈÈÂ ,ÔhÓlÓ ÌÈ‡ ÏL היה לא שילה משכן ― ∆¬»ƒƒ¿«»ƒƒƒ¿«¿»
ויריעות  תקרה, בלי אבנים של בית היה אלא במדבר, כמו קרשים עשוי
"בית", נקרא ומכאן התקרה, במקום מלמעלה פרוסות היו המשכן

שכתוב כד כד כד כד ):):):):כמו א א א א ,,,, א א א א  גם ((((שמואל שמואל שמואל שמואל  ונקרא שילה", ה' בית "ותביאהו
שכתוב כמו סססס):):):):"משכן", עחעחעחעח,,,, שילה",((((תהלים תהלים תהלים תהלים  משכן È‰Â¿ƒ‡"ויטוש

‰ÁeÓ ‰˙È‰שכתוב טטטט):):):):― יביביביב,,,, אל ((((דבריםדבריםדבריםדברים עתה עד באתם לא "כי »¿»¿»
הירדן את כשתעברו ופירושו: לא לא לא לא ))))המנוחה", יא יא יא יא ,,,, אתם ((((שםשםשםשם מותרים

שילה, זו "מנוחה" ודרשו: המנוחה, אל שתבואו עד בבמות להקריב
כשבאו  ולפיכך והחלוקה, הכיבוש שנות עשרה ארבע לאחר אז שנחו

הבמות. נאסרו ‰ÌÈÚÏwלשילה ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ
בשילה; ה' בית כתלי בתוך ―ÈL NÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜― »»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ

במעשר  נתחייבו הארץ,שכן את וחלקו שכבשו לאחר «¿ÏÎaשני
‰‡B‰שילה את משם שרואים מקום בכל לאכלם מותר ((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),― »∆

מפרשים: ויש 'ה מבית קצת משם שרואים מקום בכל
הכתוב((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם);););); מן זה דין יגיגיגיג):):):):ודרשו יב יב יב יב ,,,, לך((((דבריםדבריםדבריםדברים "השמר 

תראה אשר מקום בכל ― תראה" אשר מקום בכל עולותיך, 
אבל  שימי מובא, בגמרא תראה. אשר מקום בכל

שנים. ותשע וששים מאות שלוש נמשכו שילה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

BÏ e‡a הפלשתים ידי על הארון ונלקח שילה שחרבה לאחר ― »¿
הכהן עלי ד ד ד ד ),),),),בימי אאאא,,,, שמואל שמואל שמואל שמואל  משכן,((((עייןעייןעייןעיין שם והקימו נוב לעיר באו

שנה, עשרה שלוש שם בימי ÔBÚ‚Ïeשעמד נוב שחרבה לאחר ― ¿ƒ¿
את  העבירו כא-כב, פרקים א' שמואל בספר כמסופר המלך, שאול

שכתוב כמו לגבעון, ד ד ד ד ):):):):המשכן גגגג,,,, א א א א  גבעונה ((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים המלך "וילך
וארבע  ארבעים המשכן שם ועמד הגדולה", הבמה היא כי שם לזבוח

שוב וגבעון נוב של התקופה אותה ובתוך ‰BÓa˙שנים; ez‰― À¿«»
טטטט):):):):שכתוב יב יב יב יב ,,,, הנחלה",((((דבריםדבריםדבריםדברים ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא "כי

שילה זו "מנוחה" ודרשו:   זו "נחלה"
ירושלים   ואל שילה אל שכשיבואו דהיינו

היתר  ליתן כדי הכתוב? חילקן ולמה אסורות, הבמות תהיינה ירושלים
לזה זה להיתר ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בין יחזרו "המנוחה" תקופת שאחר כלומר

בירושלים. המקדש בית את ויבנו הנחלה", "אל שיבואו עד הבמות,
ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜,המשכן של ― »¿≈»»ƒ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

הגדולה; הבמה על אלא קרבים ÈÚשאינם ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ¿»»≈
Ï‡NÈ עליה ולהקריב במה לבנות היה מותר שהוא מקום שבכל ― ƒ¿»≈

מקום, בכל לאכלו היה שמותר שני למעשר הדין והוא קלים; קדשים
שנאמר הכתוב, הקישן זזזז):):):):שהרי יב יב יב יב ,,,, בשעריך ((((דברים דברים דברים דברים  לאכול תוכל "לא

בזמן  ― תדור" אשר נדריך וכל וצאנך בקרך ובכורות דגנך... מעשר
מקום; הבאת טעון שני מעשר אף מקום הבאת טעונים קלים שקדשים
ישראל  ערי בכל שני מעשר אף ישראל ערי בכל קלים שקדשים בזמן

בתקופה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). שכן ישראל", ערי "בכל כאן נקטה משנתנו ―
הגלגל  בזמן אבל ערים; להם בנו כבר והחילוק, הכיבוש לאחר זו,
קלים  "קדשים ה: במשנה לעיל שנינו ולכן ערים, להם היו לא עדיין

 ".(.(.(.(רמברמברמברמב""""םםםם))))

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÏLeÈÏ e‡a שלמה ידי על בירושלים המקדש שנבנה אחר ― »ƒ»«ƒ
‰BÓa˙המלך, eÒ‡,עולם עד ―z‰ „BÚ Ì‰Ï ‰È‰ ‡GÂ ∆∆¿«»¿»»»∆∆≈
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לבוא, לעתיד וקידשה לשעתה קידשה המקדש שקדושת לפי ―‡È‰Â¿ƒ
‰ÏÁ ‰˙È‰שכתוב מה כלומר ט ט ט ט ):):):):― יב יב יב יב ,,,, באתם ((((דבריםדבריםדבריםדברים לא "כי »¿»«¬»

המנוחה אל עתה עד  קדושת שכן לירושלים, כוונתו ,"
כמו  נחרב, כשהבית אף כנחלה, לעולם עומדת שבירושלים המקדש

יד יד יד יד ):):):):שכתוב צד צד צד צד ,,,, יעזוב".((((תהליםתהליםתהליםתהלים לא ÌÈÏÎ‡"ונחלתו ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¡»ƒ
ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈÙÏ לעיל שבארנו כמו העזרה, חומות בתוך ― ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

ג), ‰ÓBÁ‰(ה, ÔÓ ÌÈÙÏ ÈL NÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜― »»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒƒ«»
ירושלים. מחומת לפנים נאכלים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈL„w‰ Ïk,הקרבנות ―˙BÓa eq‡ ˙ÚLa ÔLÈc˜‰L― »«√»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«ƒ»
במות, על להקריב היה שאסור BÓa˙בזמן eq‡ ˙ÚLa ÔÈ˜‰Â¿ƒ¿ƒ»¿»«ƒ»

ıeÁa באותם והקריבה שילה בימי לקרבן בהמה שהקדיש כגון ― «
שילה, למשכן מחוץ ˙NÚ‰הימים ‡GÂ ‰NÚa el‡ È‰ עבר ― ¬≈≈«¬≈¿«¬∆

תעשה; לא מצוות ועל עשה מצוות על יב יב יב יב ,,,,שכתוב ((((דברים דברים דברים דברים 

שםיא יא יא יא ):):):): שמו לשכן בו אֿלהיכם ה' יבחר אשר המקום "והיה
 ולא תביאו", "שמה ומשמעו: אתכם", מצוה אנכי אשר כל את

עשה מכלל הבא לאו זה והרי בבמה,    שדינו
כ"עשה".  יג יג יג יג ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, תעלה ((((שםשםשםשם פן לך "השמר

"השמר" בתורה שנאמר מקום וכל תראה", אשר מקום בכל עולותיך
תעשה". "לא אלא אינו ו"אל" k˙"פן" Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁÂ כמו ― ¿«»ƒ¬≈∆»≈

שכתוב הקודם, הפרק  בתחילת ח ח ח ח ----טטטט):):):):שלמדנו יזיזיזיז,,,, איש ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "איש
לא  מועד אוהל פתח ואל זבח; או עולה יעלה אשר ישראל... מבית

מעמיו". ההוא האיש  ונכרת BÓa˙יביאנו... z‰ ˙ÚLa ÔLÈc˜‰ƒ¿ƒ»¿»«∆≈»
במות, על להקריב היה שמותר בזמן ―eq‡ ˙ÚLa ÔÈ˜‰Â¿ƒ¿ƒ»¿»«ƒ

˙BÓa והקריבה גבעון בימי לקרבן בהמה שהקדיש כגון בחוץ, ― »
בירושלים, המקדש בית כבר שעמד לאחר לעזרה ‡elמחוץ È‰¬≈≈

˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,‰NÚ˙ ‡GÂ ‰NÚaשכתוב ((((שם שם שם שם ― «¬≈¿«¬∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈
ה ה ה ה ----זזזז):):):): זובחים שםשםשםשם,,,, הם אשר זבחיהם את ישראל בני יביאו אשר "למען

השדה פני על  את עוד יזבחו ולא מועד... אהל פתח אל
ודרשו  לדורותם", להם זאת תהיה עולם חוקת לשעירים... זבחיהם
והקריבם  הבמות היתר בשעת שהקדישם בקדשים מדבר זה שכתוב
הזבחים  משמעו: זובחים"... הם "אשר שכן הבמות, איסור בשעת

כאילו  במות איסור בשעת הקריבם אם בבמה, לישחט עומדים שהיו
― מועד" אהל פתח אל לה' "והביאם והרי השדה; פני על ֻהקריבם

ברם, תעשה. לא מצוות זו עוד"... יזבחו "ולא עשה, מצוות זו
  :ודרשו לדורותם" להם זאת "תהיה שם: שכתוב

להם  בלבד תעשה ולא עשה שעונש להם, אחרת ולא להם", "זאת
כרת. ‰zולא ˙ÚLa ÔÈ˜‰Â ,˙BÓa eq‡ ˙ÚLa ÔLÈc˜‰ƒ¿ƒ»¿»«ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»«∆≈

˙BÓa במה על והקריבם שילה בימי קרבנותיו שהקדיש כגון ― »
נוב, בימי ‡elבחוץ È‰‰NÚa שבשעה עשה, מצוות על עבר ― ¬≈≈«¬≈

מועד", אוהל פתח אל לה' "והביאום של בעשה נתחייב שהקדישם
‰NÚ˙ ‡Ga Ì‰a ÔÈ‡Â,כרת עליהם חייב שאין שכן ומכל ― ¿≈»∆¿«¬∆

הבמות. היתר בשעת והקריבם הואיל

י ה נ ש מ ר ו א ב

אמנם  העמידו ובגבעון בנוב בגלגל, כי הקודמות, המשניות בבאור הזכרנו כבר
שהמזבח  אלא רבנו, משה שעשה הנחושת מזבח את בתוכו וקבעו המשכן את

ציבור". "במת או גדולה" "במה אז נקרא היה

ÔkLna ÌÈ˜ ÌÈL„˜ el‡,בגבעון או בנוב או בגלגל כגון ― ≈»»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»
המפורטים  אלו, קדשים מקום מכל הבמות, אז שהותרו פי על שאף

בבמה: ולא במשכן להקריבם היו צריכים eLc˜‰Lלקמן, ÌÈL„»̃»ƒ∆À¿¿
ÔkLnÏ:דהיינו למשכן, הוקדשו שסתמם ―eav‰ ˙Ba˜ «ƒ¿»»¿¿«ƒ

ÔkLna ÔÈ˜,למשכן הוקדשו הסתם מן הציבור שקרבנות ― ¿≈ƒ«ƒ¿»
„ÈÁi‰ ˙Ba˜Â,סתם שהקדישם ―‰Óa להקריבם מותר ― ¿»¿¿«»ƒ¿»»

ÔkLnÏבבמה. eLc˜‰L „ÈÁi‰ ˙Ba˜ בשעה שפירש ― »¿¿«»ƒ∆À¿¿«ƒ¿»
במשכן, להקריבם מנת על אותם מקדיש שהוא ¿¿e˜Èƒשהקדישם,

ÔkLna;בבמה ולא במשכן להקריבם צריך ―ÔÈ˜‰ Ì‡Â «ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»
eËt ,‰Óa הוא חייב ברם, מותרות. הבמות שהרי מעונש, ― ¿»»»

במשכן. להקריבם דבריו ˆeaלקיים ˙ÓÏ „ÈÁÈ ˙Óa ÔÈa ‰Ó«≈»«»ƒ¿»«ƒ
הגדולה לבמה ―?ובגבעון בנוב בגלגל, היינו שבמשכן,

‰ÎÈÓÒ,הקרבן על ―ÔBÙˆ ˙ËÈÁLe,קדשים בקדשי ―ÔzÓe ¿ƒ»¿ƒ«»««
ÈÒ,ארבע שהן מתנות שתי ―‰Lb‰Â ,‰Ùe˙e;מנחות של ― »ƒ¿»¿«»»

שכן יחיד, בבמת נוהגים ואינם ציבור בבמת נוהגים אלה כל
גגגג----ד ד ד ד ):):):):כתוב א א א א ,,,, וסמך";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ה' "לפני שםשםשםשם,,,,כתוב ((((שםשםשםשם

ה'";יא יא יא יא ):):):): לפני "צפונה ה ה ה ה ):):):):כתוב שםשםשםשם,,,, על ((((שםשםשםשם "וזרקו...
סביב"; ועוד ועוד ועוד ועוד ):):):):כתובהמזבח יביביביב;;;; יד יד יד יד ,,,, טוטוטוטו;;;; יייי,,,, לללל;;;; זזזז,,,, "תנופה ((((שםשםשםשם
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כתוב בהגשה ה'"; ח ח ח ח ):):):):לפני ב ב ב ב ,,,, ובמה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבח"; אל "והגישה
קטנה .מזבח ולא ה' לפני ‡ÔÈאינה :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈≈

‰Óaa ‰ÁÓ,מנחה קרבן מקריבים היו לא גדולה בבמה אף ― ƒ¿»«»»
ה ה ה ה ):):):):שכתוב יזיזיזיז,,,, אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבחיהם את ישראל בני יביאו אשר "למען

הבמות  היתר בשעת שהקדישם ובזבחים השדה", פני על זובחים הם
שם  שכתוב ומאחר הקודמת, במשנה כבר שבארנו כמו מדבר, הכתוב

 ;מנחות ולא זבחים, דרשו: שלמים", זבחי "וזבחו
עופות. ולא שנוהגים Ôe‰ÎÂזבחים בדברים ממשיכה משנתנו ― ¿ƒ

קטנה: בבמה נוהגים ואינם גדולה שכתוב בבמה כהונה, ―
וווו):):):): יזיזיזיז,,,, מועד"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אוהל פתח ה' מזבח על הדם את הכהן "וזרק

כהן; צריכה יחיד במת ואין כהן צריך מזבח ―˙L È„‚e― ƒ¿≈»≈
בהם שכתוב כהונה מג מג מג מג ):):):):בגדי כחכחכחכח,,,, בבמה;((((שמות שמות שמות שמות  ולא בקודש", "לשרת

˙L ÈÏÎeבהם שכתוב יב יב יב יב ):):):):― ד ד ד ד ,,,, בקודש";((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בם ישרתו "אשר ¿≈»≈
ÁBÁÈ ÁÈÂ תחילה שצלאם איברים המזבח על להעלות שאסור ― ¿≈«ƒ«

מותר, יחיד בבמת אבל ניחוח, ריח בהם שאין לפי למערכה, חוץ
יגיגיגיג):):):):שכתוב א א א א ,,,, לה'";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ניחוח ÌÈÓca"ריח ‰vÁÓe היינו ― ¿ƒ»«»ƒ

למעלה  הניתנים הדמים בין להבדיל המזבח גובה באמצע הסיקרא חוט
שכתוב יחיד, בבמת הסיקרא חוט ואין למטה, הניתנים ((((שמותשמותשמותשמותלדמים

ה ה ה ה ):):):): חציכזכזכזכז,,,, עד הרשת הבמה;"והיתה ולא המזבח  ,"ıeÁe¿
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„Èשכתוב ככככ):):):):― ל ל ל ל ,,,, מועד ((((שמות שמות שמות שמות  אהל אל "בבואם »«ƒ¿«¿«ƒ

יחיד. בבמת ולא ‰ÔÓfירחצו", Ï‡ להקטיר או לאכול חשב אם ― ¬»«¿«
פיגול, נעשה שהקרבן הראוי, זמן לאחר ˙Bp‰Âאחר הקרבן מן ― ¿«»

בשריפה, שדינו ולאכול Óh‰Â‡הזמן, להקריב פסול שטמא ― ¿«»≈
הקרבנות, Êe‰בשר ‰Êa ÔÈÂL,יחיד ובבמת ציבור בבמת ― »ƒ»∆»∆

יא יא יא יא ):):):):שכתוב זזזז,,,, אחת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תורה ודרשו: השלמים", זבח תורת "וזאת
קטנה במה לשלמי ואפילו השלמים, לכל  האמור לגבי

למדים  ונותר פיגול, ומחשבת זמן אמורים ענין ובאותו ענין; באותו
פרשה, באותה נאמר טמא ואף עוון", "עוון, של שווה בגזירה מפיגול

ציבור. בבמת כמו יחיד בבמת נוהגים אלו שדברים ומכאן

˙ Â Á  Ó ˙ Î Ò Ó
א ה נ ש מ ר ו א ב

הולכה  בכלי, נתינה קמיצה, ― שלה מהעבודות שאחת במנחה דנה משנתנו

"כל  נקטה משנתנו אחרת. מנחה לשם אלא לשמה שלא נעשתה ― והקטרה

הדין המנחות והוא במנחה, הראשונה העבודה היא שהקמיצה משום ,"
לעיל שנזכרו העבודות לשאר

ÔÓLÏ ‡HL eˆÓ˜pL ˙BÁn‰ Ïk מנחת אדם שהביא כגון ― »«¿»∆ƒ¿¿∆ƒ¿»
נדבה  מנחת הכהן שקמץ או מחבת; מנחת לשם הכהן וקמצה מרחשת

חוטא, מנחת קומצן,BLk˙לשם את ומקטירים המנחות, ― ¿≈
לשמן, נקמצו כאילו לכהנים, נאכלים eÏÚושייריהן ‡HL ‡l‡∆»∆»

‰BÁ ÌeMÓ ÌÈÏÚaÏ מאחר מחיובם, בהן נפטרים אינם ― «¿»ƒƒ»
חובתם  לתשלום אחרת מנחה להביא הם וצריכים לשמן, שלא שנקמצו

נדרם, ËBÁ‡או ˙ÁnÓ ıeÁ בשבועת חטאו על העני שמביא ― ƒƒ¿«≈
שבארנו  כמו וקדשיו, מקדש בטומאת או ביטוי בשבועת או העדות

˜B‡˙בפתיחה, ˙ÁÓe,הללו המנחות בשתי סוטה; מנחת אם ― ƒ¿«¿»
פסולות. לשמן, שלא ÔˆÓwLנקמצו ˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆¿»»

‡HLÔÓLÏ,נדבה מנחת לשם כגון אחרת, מנחה לשם אלא ― ∆ƒ¿»
ÈÏkaאו Ô˙,שרת בכלי הקומץ את שנתן ―Cl‰Â שהוליך או ― »««¿ƒ¿ƒ≈

למזב  הקומץ המזבח,ÈË˜‰Âח,את על שהקטירו או ―‡HL ¿ƒ¿ƒ∆
ÔÓLÏ או חוטא מנחת לשם שלא אלו מעבודות אחת שעשה ― ƒ¿»

נדבה, מנחת לשם אלא קנאות, ÔÓLÏמנחת ‡HLÂ ÔÓLÏ B‡― ƒ¿»¿∆ƒ¿»
שעשה  או לשמן, שלא כך ואחר לשמן בתחילה העבודות אחת שעשה

לשמן, שלא שנייה ועבודה לשמן אחת ÔÓLÏעבודה ‡HL B‡∆ƒ¿»
ÔÓLÏÂ בין כלומר לשמן, כך ואחר לשמן שלא עשה שתחילה ― ¿ƒ¿»

שקדמה  ובין לשמן", "שלא למחשבת "לשמן" מחשבת שקדמה
"לשמן", למחשבת לשמן" "שלא המנחות BÏeÒt˙מחשבת ― ¿

כתוב חוטא שבמנחת נאכלים, שייריהן ואין יא יא יא יא ):):):):הללו, ה ה ה ה ,,,, "כי ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
כתוב קנאות ובמנחת טוטוטוטו):):):):היא", ה ה ה ה ,,,, מזכרת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  זכרון "מנחת

שנינו בחטאת והרי כחטאת, חכמים עשוה ומכאן א א א א ,,,,", ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים
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לבוא, לעתיד וקידשה לשעתה קידשה המקדש שקדושת לפי ―‡È‰Â¿ƒ
‰ÏÁ ‰˙È‰שכתוב מה כלומר ט ט ט ט ):):):):― יב יב יב יב ,,,, באתם ((((דבריםדבריםדבריםדברים לא "כי »¿»«¬»

המנוחה אל עתה עד  קדושת שכן לירושלים, כוונתו ,"
כמו  נחרב, כשהבית אף כנחלה, לעולם עומדת שבירושלים המקדש

יד יד יד יד ):):):):שכתוב צד צד צד צד ,,,, יעזוב".((((תהליםתהליםתהליםתהלים לא ÌÈÏÎ‡"ונחלתו ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¡»ƒ
ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈÙÏ לעיל שבארנו כמו העזרה, חומות בתוך ― ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

ג), ‰ÓBÁ‰(ה, ÔÓ ÌÈÙÏ ÈL NÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜― »»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒƒ«»
ירושלים. מחומת לפנים נאכלים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈL„w‰ Ïk,הקרבנות ―˙BÓa eq‡ ˙ÚLa ÔLÈc˜‰L― »«√»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«ƒ»
במות, על להקריב היה שאסור BÓa˙בזמן eq‡ ˙ÚLa ÔÈ˜‰Â¿ƒ¿ƒ»¿»«ƒ»

ıeÁa באותם והקריבה שילה בימי לקרבן בהמה שהקדיש כגון ― «
שילה, למשכן מחוץ ˙NÚ‰הימים ‡GÂ ‰NÚa el‡ È‰ עבר ― ¬≈≈«¬≈¿«¬∆

תעשה; לא מצוות ועל עשה מצוות על יב יב יב יב ,,,,שכתוב ((((דברים דברים דברים דברים 

שםיא יא יא יא ):):):): שמו לשכן בו אֿלהיכם ה' יבחר אשר המקום "והיה
 ולא תביאו", "שמה ומשמעו: אתכם", מצוה אנכי אשר כל את

עשה מכלל הבא לאו זה והרי בבמה,    שדינו
כ"עשה".  יג יג יג יג ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, תעלה ((((שםשםשםשם פן לך "השמר

"השמר" בתורה שנאמר מקום וכל תראה", אשר מקום בכל עולותיך
תעשה". "לא אלא אינו ו"אל" k˙"פן" Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁÂ כמו ― ¿«»ƒ¬≈∆»≈

שכתוב הקודם, הפרק  בתחילת ח ח ח ח ----טטטט):):):):שלמדנו יזיזיזיז,,,, איש ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "איש
לא  מועד אוהל פתח ואל זבח; או עולה יעלה אשר ישראל... מבית

מעמיו". ההוא האיש  ונכרת BÓa˙יביאנו... z‰ ˙ÚLa ÔLÈc˜‰ƒ¿ƒ»¿»«∆≈»
במות, על להקריב היה שמותר בזמן ―eq‡ ˙ÚLa ÔÈ˜‰Â¿ƒ¿ƒ»¿»«ƒ

˙BÓa והקריבה גבעון בימי לקרבן בהמה שהקדיש כגון בחוץ, ― »
בירושלים, המקדש בית כבר שעמד לאחר לעזרה ‡elמחוץ È‰¬≈≈

˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,‰NÚ˙ ‡GÂ ‰NÚaשכתוב ((((שם שם שם שם ― «¬≈¿«¬∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈
ה ה ה ה ----זזזז):):):): זובחים שםשםשםשם,,,, הם אשר זבחיהם את ישראל בני יביאו אשר "למען

השדה פני על  את עוד יזבחו ולא מועד... אהל פתח אל
ודרשו  לדורותם", להם זאת תהיה עולם חוקת לשעירים... זבחיהם
והקריבם  הבמות היתר בשעת שהקדישם בקדשים מדבר זה שכתוב
הזבחים  משמעו: זובחים"... הם "אשר שכן הבמות, איסור בשעת

כאילו  במות איסור בשעת הקריבם אם בבמה, לישחט עומדים שהיו
― מועד" אהל פתח אל לה' "והביאם והרי השדה; פני על ֻהקריבם

ברם, תעשה. לא מצוות זו עוד"... יזבחו "ולא עשה, מצוות זו
  :ודרשו לדורותם" להם זאת "תהיה שם: שכתוב

להם  בלבד תעשה ולא עשה שעונש להם, אחרת ולא להם", "זאת
כרת. ‰zולא ˙ÚLa ÔÈ˜‰Â ,˙BÓa eq‡ ˙ÚLa ÔLÈc˜‰ƒ¿ƒ»¿»«ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»«∆≈

˙BÓa במה על והקריבם שילה בימי קרבנותיו שהקדיש כגון ― »
נוב, בימי ‡elבחוץ È‰‰NÚa שבשעה עשה, מצוות על עבר ― ¬≈≈«¬≈

מועד", אוהל פתח אל לה' "והביאום של בעשה נתחייב שהקדישם
‰NÚ˙ ‡Ga Ì‰a ÔÈ‡Â,כרת עליהם חייב שאין שכן ומכל ― ¿≈»∆¿«¬∆

הבמות. היתר בשעת והקריבם הואיל

י ה נ ש מ ר ו א ב

אמנם  העמידו ובגבעון בנוב בגלגל, כי הקודמות, המשניות בבאור הזכרנו כבר
שהמזבח  אלא רבנו, משה שעשה הנחושת מזבח את בתוכו וקבעו המשכן את

ציבור". "במת או גדולה" "במה אז נקרא היה

ÔkLna ÌÈ˜ ÌÈL„˜ el‡,בגבעון או בנוב או בגלגל כגון ― ≈»»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»
המפורטים  אלו, קדשים מקום מכל הבמות, אז שהותרו פי על שאף

בבמה: ולא במשכן להקריבם היו צריכים eLc˜‰Lלקמן, ÌÈL„»̃»ƒ∆À¿¿
ÔkLnÏ:דהיינו למשכן, הוקדשו שסתמם ―eav‰ ˙Ba˜ «ƒ¿»»¿¿«ƒ

ÔkLna ÔÈ˜,למשכן הוקדשו הסתם מן הציבור שקרבנות ― ¿≈ƒ«ƒ¿»
„ÈÁi‰ ˙Ba˜Â,סתם שהקדישם ―‰Óa להקריבם מותר ― ¿»¿¿«»ƒ¿»»

ÔkLnÏבבמה. eLc˜‰L „ÈÁi‰ ˙Ba˜ בשעה שפירש ― »¿¿«»ƒ∆À¿¿«ƒ¿»
במשכן, להקריבם מנת על אותם מקדיש שהוא ¿¿e˜Èƒשהקדישם,

ÔkLna;בבמה ולא במשכן להקריבם צריך ―ÔÈ˜‰ Ì‡Â «ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»
eËt ,‰Óa הוא חייב ברם, מותרות. הבמות שהרי מעונש, ― ¿»»»

במשכן. להקריבם דבריו ˆeaלקיים ˙ÓÏ „ÈÁÈ ˙Óa ÔÈa ‰Ó«≈»«»ƒ¿»«ƒ
הגדולה לבמה ―?ובגבעון בנוב בגלגל, היינו שבמשכן,

‰ÎÈÓÒ,הקרבן על ―ÔBÙˆ ˙ËÈÁLe,קדשים בקדשי ―ÔzÓe ¿ƒ»¿ƒ«»««
ÈÒ,ארבע שהן מתנות שתי ―‰Lb‰Â ,‰Ùe˙e;מנחות של ― »ƒ¿»¿«»»

שכן יחיד, בבמת נוהגים ואינם ציבור בבמת נוהגים אלה כל
גגגג----ד ד ד ד ):):):):כתוב א א א א ,,,, וסמך";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ה' "לפני שםשםשםשם,,,,כתוב ((((שםשםשםשם

ה'";יא יא יא יא ):):):): לפני "צפונה ה ה ה ה ):):):):כתוב שםשםשםשם,,,, על ((((שםשםשםשם "וזרקו...
סביב"; ועוד ועוד ועוד ועוד ):):):):כתובהמזבח יביביביב;;;; יד יד יד יד ,,,, טוטוטוטו;;;; יייי,,,, לללל;;;; זזזז,,,, "תנופה ((((שםשםשםשם
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כתוב בהגשה ה'"; ח ח ח ח ):):):):לפני ב ב ב ב ,,,, ובמה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבח"; אל "והגישה
קטנה .מזבח ולא ה' לפני ‡ÔÈאינה :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈≈

‰Óaa ‰ÁÓ,מנחה קרבן מקריבים היו לא גדולה בבמה אף ― ƒ¿»«»»
ה ה ה ה ):):):):שכתוב יזיזיזיז,,,, אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבחיהם את ישראל בני יביאו אשר "למען

הבמות  היתר בשעת שהקדישם ובזבחים השדה", פני על זובחים הם
שם  שכתוב ומאחר הקודמת, במשנה כבר שבארנו כמו מדבר, הכתוב

 ;מנחות ולא זבחים, דרשו: שלמים", זבחי "וזבחו
עופות. ולא שנוהגים Ôe‰ÎÂזבחים בדברים ממשיכה משנתנו ― ¿ƒ

קטנה: בבמה נוהגים ואינם גדולה שכתוב בבמה כהונה, ―
וווו):):):): יזיזיזיז,,,, מועד"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אוהל פתח ה' מזבח על הדם את הכהן "וזרק

כהן; צריכה יחיד במת ואין כהן צריך מזבח ―˙L È„‚e― ƒ¿≈»≈
בהם שכתוב כהונה מג מג מג מג ):):):):בגדי כחכחכחכח,,,, בבמה;((((שמות שמות שמות שמות  ולא בקודש", "לשרת

˙L ÈÏÎeבהם שכתוב יב יב יב יב ):):):):― ד ד ד ד ,,,, בקודש";((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בם ישרתו "אשר ¿≈»≈
ÁBÁÈ ÁÈÂ תחילה שצלאם איברים המזבח על להעלות שאסור ― ¿≈«ƒ«

מותר, יחיד בבמת אבל ניחוח, ריח בהם שאין לפי למערכה, חוץ
יגיגיגיג):):):):שכתוב א א א א ,,,, לה'";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ניחוח ÌÈÓca"ריח ‰vÁÓe היינו ― ¿ƒ»«»ƒ

למעלה  הניתנים הדמים בין להבדיל המזבח גובה באמצע הסיקרא חוט
שכתוב יחיד, בבמת הסיקרא חוט ואין למטה, הניתנים ((((שמותשמותשמותשמותלדמים

ה ה ה ה ):):):): חציכזכזכזכז,,,, עד הרשת הבמה;"והיתה ולא המזבח  ,"ıeÁe¿
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„Èשכתוב ככככ):):):):― ל ל ל ל ,,,, מועד ((((שמות שמות שמות שמות  אהל אל "בבואם »«ƒ¿«¿«ƒ

יחיד. בבמת ולא ‰ÔÓfירחצו", Ï‡ להקטיר או לאכול חשב אם ― ¬»«¿«
פיגול, נעשה שהקרבן הראוי, זמן לאחר ˙Bp‰Âאחר הקרבן מן ― ¿«»

בשריפה, שדינו ולאכול Óh‰Â‡הזמן, להקריב פסול שטמא ― ¿«»≈
הקרבנות, Êe‰בשר ‰Êa ÔÈÂL,יחיד ובבמת ציבור בבמת ― »ƒ»∆»∆

יא יא יא יא ):):):):שכתוב זזזז,,,, אחת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תורה ודרשו: השלמים", זבח תורת "וזאת
קטנה במה לשלמי ואפילו השלמים, לכל  האמור לגבי

למדים  ונותר פיגול, ומחשבת זמן אמורים ענין ובאותו ענין; באותו
פרשה, באותה נאמר טמא ואף עוון", "עוון, של שווה בגזירה מפיגול

ציבור. בבמת כמו יחיד בבמת נוהגים אלו שדברים ומכאן

˙ Â Á  Ó ˙ Î Ò Ó
א ה נ ש מ ר ו א ב

הולכה  בכלי, נתינה קמיצה, ― שלה מהעבודות שאחת במנחה דנה משנתנו

"כל  נקטה משנתנו אחרת. מנחה לשם אלא לשמה שלא נעשתה ― והקטרה

הדין המנחות והוא במנחה, הראשונה העבודה היא שהקמיצה משום ,"
לעיל שנזכרו העבודות לשאר

ÔÓLÏ ‡HL eˆÓ˜pL ˙BÁn‰ Ïk מנחת אדם שהביא כגון ― »«¿»∆ƒ¿¿∆ƒ¿»
נדבה  מנחת הכהן שקמץ או מחבת; מנחת לשם הכהן וקמצה מרחשת

חוטא, מנחת קומצן,BLk˙לשם את ומקטירים המנחות, ― ¿≈
לשמן, נקמצו כאילו לכהנים, נאכלים eÏÚושייריהן ‡HL ‡l‡∆»∆»

‰BÁ ÌeMÓ ÌÈÏÚaÏ מאחר מחיובם, בהן נפטרים אינם ― «¿»ƒƒ»
חובתם  לתשלום אחרת מנחה להביא הם וצריכים לשמן, שלא שנקמצו

נדרם, ËBÁ‡או ˙ÁnÓ ıeÁ בשבועת חטאו על העני שמביא ― ƒƒ¿«≈
שבארנו  כמו וקדשיו, מקדש בטומאת או ביטוי בשבועת או העדות

˜B‡˙בפתיחה, ˙ÁÓe,הללו המנחות בשתי סוטה; מנחת אם ― ƒ¿«¿»
פסולות. לשמן, שלא ÔˆÓwLנקמצו ˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆¿»»

‡HLÔÓLÏ,נדבה מנחת לשם כגון אחרת, מנחה לשם אלא ― ∆ƒ¿»
ÈÏkaאו Ô˙,שרת בכלי הקומץ את שנתן ―Cl‰Â שהוליך או ― »««¿ƒ¿ƒ≈

למזב  הקומץ המזבח,ÈË˜‰Âח,את על שהקטירו או ―‡HL ¿ƒ¿ƒ∆
ÔÓLÏ או חוטא מנחת לשם שלא אלו מעבודות אחת שעשה ― ƒ¿»

נדבה, מנחת לשם אלא קנאות, ÔÓLÏמנחת ‡HLÂ ÔÓLÏ B‡― ƒ¿»¿∆ƒ¿»
שעשה  או לשמן, שלא כך ואחר לשמן בתחילה העבודות אחת שעשה

לשמן, שלא שנייה ועבודה לשמן אחת ÔÓLÏעבודה ‡HL B‡∆ƒ¿»
ÔÓLÏÂ בין כלומר לשמן, כך ואחר לשמן שלא עשה שתחילה ― ¿ƒ¿»

שקדמה  ובין לשמן", "שלא למחשבת "לשמן" מחשבת שקדמה
"לשמן", למחשבת לשמן" "שלא המנחות BÏeÒt˙מחשבת ― ¿

כתוב חוטא שבמנחת נאכלים, שייריהן ואין יא יא יא יא ):):):):הללו, ה ה ה ה ,,,, "כי ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
כתוב קנאות ובמנחת טוטוטוטו):):):):היא", ה ה ה ה ,,,, מזכרת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  זכרון "מנחת

שנינו בחטאת והרי כחטאת, חכמים עשוה ומכאן א א א א ,,,,", ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים
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פסולה.ד ד ד ד ),),),), לשמה, שלא מעבודותיה אחת נעשתה ÔÓLÏשאם „ˆÈk≈«ƒ¿»
‰„ ˙ÁÓ ÌLÏe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ÌLÏ ?ÔÓLÏ ‡HLÂ― ¿∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«¿»»

תחילה  חשב חוטא, במנחת העבודות אחת הכהן שעשה בשעה כגון
נדבה. מנחת לשם כך ואחר חוטא מנחת ÔÓLÏלשם ‡HL B‡∆ƒ¿»

ÔÓLÏÂ?כיצד ―‡ËBÁ ˙ÁÓ ÌLÏe ‰„ ˙ÁÓ ÌLÏ― ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿«≈
נדבה  מנחת לשם תחילה חשב חוטא במנחת העבודות אחת שכשעשה

חוטא. מנחת לשם כך ואחר

הואיל  פסולה, לשמה שלא שקמצה העומר מנחת שאף דעה, מובאת בגמרא
התירה ולא (החדש) להתיר ובאה    

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המנחה  את קמץ מהם אחד שאם המנחות, לעבודות הפסולים את מונה משנתנו
המנחה. את פסל הקטירו), או הוליכו או בכלי הקומץ את נתן אם  (וכן

˙BÁn‰ Ïk ˙Á‡Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ ˙Á‡ ובין חוטא מנחת בין ― ««ƒ¿«≈¿««»«¿»
המנחות, Êשאר ÔˆÓwL,כהן שאינו מי ―ÔB‡ שמת כהן ― ∆¿»»»≈

נקרא  המיתה יום וכל עליהם, להתאבל שחייב הקרובים מן אחד לו
פסולה, עבודתו יום, באותו עבד ואם ÌBÈאונן; ÏeË טמא ― ¿

שמשו, העריב לא ועדיין מטומאתו ÌÈ„‚aשטבל qÁÓ כהן ― ¿À«¿»ƒ
הכהונה בגדי כל לבש א א א א ),),),),שלא בבבב,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו »qÁÓ¿À((((עייןעייןעייןעיין

ÌÈetk קרבנותיו הביא לא ועדיין וטבל שנתרפא מצורע כגון ― ƒƒ
שםשםשםשם),),),),לכפרתו באורנובאורנובאורנובאורנו ÌÈÏ‚Â((((עייןעייןעייןעיין ÌÈ„È ıeÁ ‡HL שלא ― ∆¿»«ƒ¿«¿«ƒ

עבודתו, קודם הכיור מן ורגליו ידיו מלו ÏÚקידש שלא כהן ― »≈
מילה, מחמת אחיו שמתו משום בשרץ ÓË‡אותו שנטמא כהן ― »≈

העבודה,LBÈוכדומה, בשעת ―,ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓBÚאוÏÚ ≈≈««≈≈ƒ«
,‰Ó‰a ÈabאוBÁ ÈÏ‚ Èab ÏÚ רגליו בין חציצה שיש ― «≈¿≈»««≈«¿≈¬≈

העזרה לרצפת הכהן שםשםשםשם););););של  באורנו באורנו באורנו באורנו  קמץ ((((עייןעייןעייןעיין אלו מכל אחד אם
המנחה, המנחה.ÏÒtאת את ―Ï‡ÓOa ıÓ˜,השמאלית בידו ― »«»««¿…

ÏÒt.המנחה את ―ÈÊÁÈ :ÓB‡ ‡È˙a Ôa הקומץ את ― »«∆¿≈»≈«¬ƒ
בשמאל, שנקמצה המנחה ÔÈÓiaלתוך ıÓ˜ÈÂ ÊÁÈÂ הדין והוא ― ¿«¬…¿ƒ¿…«»ƒ

― יחזירו קמצו, שאם לעיל, שנימנו הפסולים לכל  
כשר כהן ויקמוץ למקומו, הקומץ את B„Èa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).― ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»

Bˆ,הצרור מקום כשיעור חסר הקומץ ונמצא ―ÁÏÓ bb B‡ ¿«¿≈∆«
את  כך אחר שמולחים פי על אף מלח, גרגיר הקומץ בתוך שהיה ―

המזבח, על הקטרתו לפני BÏ‰הקומץ ÏL Ë˜ B‡ על אף ― …∆∆¿»
כאחד, הקומץ עם אותה ומקטירים המנחה, על לבונה שנותנים פי

ÏÒt,הקומץ את ―˙i‰ ıÓw‰ :eÓ‡L ÈtÓ בו שיש ― »«ƒ¿≈∆»¿«…∆«»≈
הכהן, של קומצו ממלוא ממלוא ÒÁ‰Âיותר פחות בו שיש או  ― ¿∆»≈

הכהן, של להקרבה.ÏeÒtקומצו ―BˆÓwL ?˙i‰ ‡e‰ ‰ÊÈ‡ »≈∆«»≈∆¿»
ıÓ.אצבעותיו מבין מבצבץ שהוא וגדוש, מלא ―ÒÁÂ― ¿…»¿»≈

החסר? הוא ‡ˆÂÈ˙BÚaואיזה ÈL‡a BˆÓwL אותן פשט ולא ― ∆¿»¿»≈∆¿¿»
או  מלח גרגיר או צרור בו שיש הקומץ הדין והוא ידו. פס כל על

פסול. הריהו הוא, חסר וקומץ הואיל לבונה, של ‰e‡קורט „ˆÈk≈«
‰NBÚ?הקמיצה את ―B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˙‡ ËLBt― ∆≈∆∆¿¿»««»

בזרת  ומוחק ידו, לתוך הקמח ומכניס בקמח אצבעותיו צידי ונותן
חוץ  הקמח יצא שלא באגודל ומוחק לקמיצה, חוץ הקמח יצא שלא

((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).לאצבע

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מדייקת ב: עמוד סב àðîçøדף éaøc àîòè הוא בדיעבד שכשרים הטעם - ©£¨§©¥©£¨¨

ריבתה, שהתורה àðéîàמשום äåä ,àðîçø éaø àì àä שïéìeñt,בדיעבד אפילו ¨Ÿ©¥©£¨¨£¨£¦¨§¦
ïìוקשה, àðî àáekéò:הגמרא משיבה פסולים. בדיעבד שאפילו לנו מנין -à÷ìñ ¦¨§¨¨¨§¨

àðéîà Czòc ש áéúkשכיון 'äéäz' טהרתֹו'['זאת ּביֹום הּמצרע ּתֹורת יד ּתהיה (שם ©§¨£¦¨¦§¤§¦ְְְֳִֶַַָָָֹֹ

כבשים ב) שאף ריבוי צריך לכן יעכב, בה הכתוב שכל היינו זו, פרשה תהא שבהוייתו נלמד ,[

הגמרא: שואלת בדיעבד. כשרים שוים, àðîçøשאינם éaøc àzLäå שריבתה וכעת - §©§¨§©¥©£¨¨
'Nák'התורה 'Nák',שוים אינם אם גם כשרים éì.שבדיעבד änì 'äéäz' משיבה ¤¤¤¤¦§¤¨¨¦

ìòøBöîהגמרא: ìL Búéåä øàL.המצורע טהרת דיני בשאר לעכב - ¦§¨£¨¨¤§¨
énð [àéðúå] (ïðúå) ל גם בברייתא ושנינו -éabצפוריòøBöîלטהרתוàðååb éàä ék §©§¨©¦©¥§¨¦©©§¨

בתורה נאמר זה, כגון ד)- יד ׁשּתי(ויקרא לּמּטהר המילה èeòéîוהריíéøtö','ולקח ְְִֵֵַַַָ¦¢¦¦
'íéøtö'הוא,[íézL] (íéðù)כן 'ézL',ואם øîBì ãeîìz äîללמד eéäiLאלא ¦¢¦§©¦©©§©§¥¤¦§

úBøLk úBåL ïðéàL ét ìò óàL ïépîe ,úBåL ïäézL,בדיעבדøîBì ãeîìz §¥¤¨¦©¦¤©©¦¤¥¨¨§¥©§©
'øtö'פעמיים 'øBtö''האחת הצּפֹור את ה)['וׁשחט יד החּיה'',(שם הצּפר יד את (שם ¦¦Ÿְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אלאו) צּפרים', ׁשּתי לּמּטהר 'ולקח נאמר שכבר כיון 'צפור' לכתוב צריך היה ולא ,[äaéø ְְֳִִִֵֵַַַָ¦¨
בדיעבד. כשרות  שוות, אינן אם שאף בזה

הגמרא: משוםàîòèמדייקת הוא בדיעבד שכשרות הטעם -,àðîçø éaøcàì àä ©£¨§©¥©£¨¨¨Ÿ
,àðîçø éaø ש אומרים וקשה,úBìeñtהיינו בדיעבד. ïìאפילו àðî àáekò מנין - ©¥©£¨¨§¦¨§¨¨

הגמרא: משיבה פסולות. בדיעבד שאפילו àðéîàלנו Czòc à÷ìñ ש 'äéäz'שכיון ¨§¨©§¨£¦¨¦§¤
,áéúk,ריבוי צריך לכן לעיל, כמבואר מעכב מצורע בפרשת הכתוב שכל מזה לדרוש אפשר §¦

הגמרא: שואלת בדיעבד. כשרות שוות שאינן צפורים àðîçøשאף éaøc àzLäå- §©§¨§©¥©£¨¨
מ  התורה שריבתה שוות,'øBtö'וכעת אינן אם גם כשרות éì.שבדיעבד änì 'äéäz' ¦¦§¤¨¨¦

הגמרא: ìòøBöîמשיבה ìL Búéåä øàL.מצורע טהרת דיני בשאר לעכב - ¦§¨£¨¨¤§¨
הגמרא: éëä,מקשה éà שלכתחילה ללמדנו באה 'שנים' וכתבה התורה שריבתה שבמקום ¦¨¦

ל  שוים, ïéãéîzיהיו éabיום בכל שמקריבים התמיד קרבנות -àîéð énð נאמר גם - ©¥§¦¦©¦¥¨
תמיד' עלה לּיֹום ׁשנים תמימם ׁשנה ּבני 'ּכבׂשים מהפסוק ג)שלומדים כח èeòéîå(במדבר , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ¦

'íéNák'הוא רבים כןíéðL,בלשון 'íéðL',ואם øîBì ãeîìz äî ללמדנו בא אלא §¨¦§©¦©©§©§©¦
ïäéðL eéäiLהתמידים שני -ïéøéùk ,ïéåL ïäéðL ïéàL ét ìò óàL ïépîe ,ïéåL ¤¦§§¥¤¨¦¦©¦¤©©¦¤¥§¥¤¨¦§¥¦

øîBìבדיעבד, ãeîìzפעמיים'Nák' 'Nák'הּכבׂש הּכבׂש['את ואת וגו' הּׁשני'אחד ©§©¤¤¤¤ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ד) כח אלא(שם 'כבשים', כתוב שכבר כיון מיותרות 'כבש' והמילים ,[äaéø אם שאף בזה ¦¨
יקשה, כן ואם בדיעבד. כשרים שוים ïðéòácאינם énð éëä äåöîìe לכתחילה וכי - §¦§¨¨¦©¦¦§¦¨

הגמרא: מתרצת כזה. דין שנאמר מצינו לא הרי שוים, התמיד כבשי שני שיהיו צריך אכן

déì éòaéî àeääנצרכת 'שנים' המילה -àéðúãëìנאמר ג)בברייתא, כח 'íéðL(שם ©¦¨¥¥§¦§©§¨§©¦
'íBiìהתמידים את לשחוט שיש íBiäולמדים ãâðk.השמש אור זריחת מול -äzà ©§¤¤©©¨
øîBàשישחטו מהפסוק Bàשדורשים ,íBiä ãâðkשמאBðéàבאàlà את ללמד ¥§¤¤©¥¤¨

íBiäעצם úáBç ש כיון כן, לומר אין כבשים. שני יום בכל øîBàלהקריב àeäLk שם) ©©§¤¥
ד) íéaøòä'כח ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä úà'¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
éøä שíBiä úáBç כברå ,øeîàכן íéi÷îאם éðà äîהפסוק מלמד מה -íéðL' £¥©©¨§¨£¦§©¥§©¦

,'íBiìאותם שישחטו ללמד בא ודאי íBiä.אלא ãâðk וãöék כנגד שחיטתם תהיה ©§¤¤©¥©
השמש, øçLזריחת ìL ãéîz,במזרח החמה ÷ïøשאז ìò èçLð äéä[בצד-]úéáøòî úéðBôö,כלומר החיצון, מזבח של ¨¦¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦

באלכסון  הבהמה וצואר ופניו המזבח, למערב סמוך המזבח בצפון עומד והשוחט השמש, את שיראה כדי מערב לצד אותו מרחיקים שהיו

אלא למזבח הסמוכה הראשונה בטבעת נשחט היה ולא צפונית . מזרחית צפון.äiðLה úòaèה ìòלצד לצד ïéaתמידåהמשוכה ìL ©©©©§¦¨§¤¥
íéaøòä ו מזרח לצד אותו מרחיקים היו במערב החמה úéðBôöשאז úéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä והשוחט החיצון, מזבח של ¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤¦§¨¦§¦

הראשונה  בטבעת שוחט היה ולא השמש, מול דרומית מערבית לצד באלכסון הבהמה וצואר ופניו המזבח למזרח סמוך המזבח בצפון עומד

אלא למזבח, צפון.äiðLה úòaèה ìòהסמוכה לצד המשוכה ©©©©§¦¨

i"yx

:á ãåîò áñ óãéðù éðù à''ãñ
éðùodilr dpye iaizk `zlz .

:akrl aezkd'åëå äàøîì ãç.
:akrl `le devnleáéúë äéäú.

rnync rxevnd zxez didz z`f
aezkd lkk ef dyxt `dz eziieda

:daïðéòáã ð''ä äåöîìåediy .
z`f epipy `l `lde oiey odipy

:oicinz lv`íåéä ãâðëcbpk .
:ynyd zgixfúáåç àìà åðéà åà

íåéälkl mipy ediy cnll `ae .
:meiúéðåôö úéáøòî ïø÷ ìòly .

gxfnd on d`a ynydy gafn
axrn cvl hgeyd ekyen jkitl
lka gxfnd lzek on ewigxdl
mideab milzkdy iptn zleki
riwx ly eletiya zixgy dngde
zipetve dcbpk cner lzekd lve
lr ozhigy miycw iycwc meyn
zia did mye dpetv gafnd jxi
zereaw zerahde miigahnd
okezl dndad y`x zzl dtvxa
oipnk drax`e mixyr ode
rax`e mixyr onewne zexnynd
zereaw rax`e mixyr lr zen`

:mixcq dyyaäéðù úòáè ìò.
`l` gafnd lv`y zraha `l
ipte oetv cvl dkeynd dl dipya
oeqkl`a dndad x`eve hgeyd
myny zipetv zigxfn cvl
`nrhe zixgy d`a ynyd
ip`e `prci `l dipy zrahc
dpey`xd `dzy ick izrny
dndad ilbx da fg`dl ezriiqn
miaxrd oia lye jtdz `ly
jyen axrnd on d`a dngdy
eipte zleki lka gxfn cvl envr
zgixfy oeqkl`a mexc axrnl

:myn d`a dngd
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פסולה.ד ד ד ד ),),),), לשמה, שלא מעבודותיה אחת נעשתה ÔÓLÏשאם „ˆÈk≈«ƒ¿»
‰„ ˙ÁÓ ÌLÏe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ÌLÏ ?ÔÓLÏ ‡HLÂ― ¿∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«¿»»

תחילה  חשב חוטא, במנחת העבודות אחת הכהן שעשה בשעה כגון
נדבה. מנחת לשם כך ואחר חוטא מנחת ÔÓLÏלשם ‡HL B‡∆ƒ¿»

ÔÓLÏÂ?כיצד ―‡ËBÁ ˙ÁÓ ÌLÏe ‰„ ˙ÁÓ ÌLÏ― ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿«≈
נדבה  מנחת לשם תחילה חשב חוטא במנחת העבודות אחת שכשעשה

חוטא. מנחת לשם כך ואחר

הואיל  פסולה, לשמה שלא שקמצה העומר מנחת שאף דעה, מובאת בגמרא
התירה ולא (החדש) להתיר ובאה    

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המנחה  את קמץ מהם אחד שאם המנחות, לעבודות הפסולים את מונה משנתנו
המנחה. את פסל הקטירו), או הוליכו או בכלי הקומץ את נתן אם  (וכן

˙BÁn‰ Ïk ˙Á‡Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ ˙Á‡ ובין חוטא מנחת בין ― ««ƒ¿«≈¿««»«¿»
המנחות, Êשאר ÔˆÓwL,כהן שאינו מי ―ÔB‡ שמת כהן ― ∆¿»»»≈

נקרא  המיתה יום וכל עליהם, להתאבל שחייב הקרובים מן אחד לו
פסולה, עבודתו יום, באותו עבד ואם ÌBÈאונן; ÏeË טמא ― ¿

שמשו, העריב לא ועדיין מטומאתו ÌÈ„‚aשטבל qÁÓ כהן ― ¿À«¿»ƒ
הכהונה בגדי כל לבש א א א א ),),),),שלא בבבב,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו »qÁÓ¿À((((עייןעייןעייןעיין

ÌÈetk קרבנותיו הביא לא ועדיין וטבל שנתרפא מצורע כגון ― ƒƒ
שםשםשםשם),),),),לכפרתו באורנובאורנובאורנובאורנו ÌÈÏ‚Â((((עייןעייןעייןעיין ÌÈ„È ıeÁ ‡HL שלא ― ∆¿»«ƒ¿«¿«ƒ

עבודתו, קודם הכיור מן ורגליו ידיו מלו ÏÚקידש שלא כהן ― »≈
מילה, מחמת אחיו שמתו משום בשרץ ÓË‡אותו שנטמא כהן ― »≈

העבודה,LBÈוכדומה, בשעת ―,ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓBÚאוÏÚ ≈≈««≈≈ƒ«
,‰Ó‰a ÈabאוBÁ ÈÏ‚ Èab ÏÚ רגליו בין חציצה שיש ― «≈¿≈»««≈«¿≈¬≈

העזרה לרצפת הכהן שםשםשםשם););););של  באורנו באורנו באורנו באורנו  קמץ ((((עייןעייןעייןעיין אלו מכל אחד אם
המנחה, המנחה.ÏÒtאת את ―Ï‡ÓOa ıÓ˜,השמאלית בידו ― »«»««¿…

ÏÒt.המנחה את ―ÈÊÁÈ :ÓB‡ ‡È˙a Ôa הקומץ את ― »«∆¿≈»≈«¬ƒ
בשמאל, שנקמצה המנחה ÔÈÓiaלתוך ıÓ˜ÈÂ ÊÁÈÂ הדין והוא ― ¿«¬…¿ƒ¿…«»ƒ

― יחזירו קמצו, שאם לעיל, שנימנו הפסולים לכל  
כשר כהן ויקמוץ למקומו, הקומץ את B„Èa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).― ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»

Bˆ,הצרור מקום כשיעור חסר הקומץ ונמצא ―ÁÏÓ bb B‡ ¿«¿≈∆«
את  כך אחר שמולחים פי על אף מלח, גרגיר הקומץ בתוך שהיה ―

המזבח, על הקטרתו לפני BÏ‰הקומץ ÏL Ë˜ B‡ על אף ― …∆∆¿»
כאחד, הקומץ עם אותה ומקטירים המנחה, על לבונה שנותנים פי

ÏÒt,הקומץ את ―˙i‰ ıÓw‰ :eÓ‡L ÈtÓ בו שיש ― »«ƒ¿≈∆»¿«…∆«»≈
הכהן, של קומצו ממלוא ממלוא ÒÁ‰Âיותר פחות בו שיש או  ― ¿∆»≈

הכהן, של להקרבה.ÏeÒtקומצו ―BˆÓwL ?˙i‰ ‡e‰ ‰ÊÈ‡ »≈∆«»≈∆¿»
ıÓ.אצבעותיו מבין מבצבץ שהוא וגדוש, מלא ―ÒÁÂ― ¿…»¿»≈

החסר? הוא ‡ˆÂÈ˙BÚaואיזה ÈL‡a BˆÓwL אותן פשט ולא ― ∆¿»¿»≈∆¿¿»
או  מלח גרגיר או צרור בו שיש הקומץ הדין והוא ידו. פס כל על

פסול. הריהו הוא, חסר וקומץ הואיל לבונה, של ‰e‡קורט „ˆÈk≈«
‰NBÚ?הקמיצה את ―B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˙‡ ËLBt― ∆≈∆∆¿¿»««»

בזרת  ומוחק ידו, לתוך הקמח ומכניס בקמח אצבעותיו צידי ונותן
חוץ  הקמח יצא שלא באגודל ומוחק לקמיצה, חוץ הקמח יצא שלא

((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).לאצבע
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מדייקת ב: עמוד סב àðîçøדף éaøc àîòè הוא בדיעבד שכשרים הטעם - ©£¨§©¥©£¨¨

ריבתה, שהתורה àðéîàמשום äåä ,àðîçø éaø àì àä שïéìeñt,בדיעבד אפילו ¨Ÿ©¥©£¨¨£¨£¦¨§¦
ïìוקשה, àðî àáekéò:הגמרא משיבה פסולים. בדיעבד שאפילו לנו מנין -à÷ìñ ¦¨§¨¨¨§¨

àðéîà Czòc ש áéúkשכיון 'äéäz' טהרתֹו'['זאת ּביֹום הּמצרע ּתֹורת יד ּתהיה (שם ©§¨£¦¨¦§¤§¦ְְְֳִֶַַָָָֹֹ

כבשים ב) שאף ריבוי צריך לכן יעכב, בה הכתוב שכל היינו זו, פרשה תהא שבהוייתו נלמד ,[

הגמרא: שואלת בדיעבד. כשרים שוים, àðîçøשאינם éaøc àzLäå שריבתה וכעת - §©§¨§©¥©£¨¨
'Nák'התורה 'Nák',שוים אינם אם גם כשרים éì.שבדיעבד änì 'äéäz' משיבה ¤¤¤¤¦§¤¨¨¦

ìòøBöîהגמרא: ìL Búéåä øàL.המצורע טהרת דיני בשאר לעכב - ¦§¨£¨¨¤§¨
énð [àéðúå] (ïðúå) ל גם בברייתא ושנינו -éabצפוריòøBöîלטהרתוàðååb éàä ék §©§¨©¦©¥§¨¦©©§¨

בתורה נאמר זה, כגון ד)- יד ׁשּתי(ויקרא לּמּטהר המילה èeòéîוהריíéøtö','ולקח ְְִֵֵַַַָ¦¢¦¦
'íéøtö'הוא,[íézL] (íéðù)כן 'ézL',ואם øîBì ãeîìz äîללמד eéäiLאלא ¦¢¦§©¦©©§©§¥¤¦§

úBøLk úBåL ïðéàL ét ìò óàL ïépîe ,úBåL ïäézL,בדיעבדøîBì ãeîìz §¥¤¨¦©¦¤©©¦¤¥¨¨§¥©§©
'øtö'פעמיים 'øBtö''האחת הצּפֹור את ה)['וׁשחט יד החּיה'',(שם הצּפר יד את (שם ¦¦Ÿְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אלאו) צּפרים', ׁשּתי לּמּטהר 'ולקח נאמר שכבר כיון 'צפור' לכתוב צריך היה ולא ,[äaéø ְְֳִִִֵֵַַַָ¦¨
בדיעבד. כשרות  שוות, אינן אם שאף בזה

הגמרא: משוםàîòèמדייקת הוא בדיעבד שכשרות הטעם -,àðîçø éaøcàì àä ©£¨§©¥©£¨¨¨Ÿ
,àðîçø éaø ש אומרים וקשה,úBìeñtהיינו בדיעבד. ïìאפילו àðî àáekò מנין - ©¥©£¨¨§¦¨§¨¨

הגמרא: משיבה פסולות. בדיעבד שאפילו àðéîàלנו Czòc à÷ìñ ש 'äéäz'שכיון ¨§¨©§¨£¦¨¦§¤
,áéúk,ריבוי צריך לכן לעיל, כמבואר מעכב מצורע בפרשת הכתוב שכל מזה לדרוש אפשר §¦

הגמרא: שואלת בדיעבד. כשרות שוות שאינן צפורים àðîçøשאף éaøc àzLäå- §©§¨§©¥©£¨¨
מ  התורה שריבתה שוות,'øBtö'וכעת אינן אם גם כשרות éì.שבדיעבד änì 'äéäz' ¦¦§¤¨¨¦

הגמרא: ìòøBöîמשיבה ìL Búéåä øàL.מצורע טהרת דיני בשאר לעכב - ¦§¨£¨¨¤§¨
הגמרא: éëä,מקשה éà שלכתחילה ללמדנו באה 'שנים' וכתבה התורה שריבתה שבמקום ¦¨¦

ל  שוים, ïéãéîzיהיו éabיום בכל שמקריבים התמיד קרבנות -àîéð énð נאמר גם - ©¥§¦¦©¦¥¨
תמיד' עלה לּיֹום ׁשנים תמימם ׁשנה ּבני 'ּכבׂשים מהפסוק ג)שלומדים כח èeòéîå(במדבר , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ¦

'íéNák'הוא רבים כןíéðL,בלשון 'íéðL',ואם øîBì ãeîìz äî ללמדנו בא אלא §¨¦§©¦©©§©§©¦
ïäéðL eéäiLהתמידים שני -ïéøéùk ,ïéåL ïäéðL ïéàL ét ìò óàL ïépîe ,ïéåL ¤¦§§¥¤¨¦¦©¦¤©©¦¤¥§¥¤¨¦§¥¦

øîBìבדיעבד, ãeîìzפעמיים'Nák' 'Nák'הּכבׂש הּכבׂש['את ואת וגו' הּׁשני'אחד ©§©¤¤¤¤ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ד) כח אלא(שם 'כבשים', כתוב שכבר כיון מיותרות 'כבש' והמילים ,[äaéø אם שאף בזה ¦¨
יקשה, כן ואם בדיעבד. כשרים שוים ïðéòácאינם énð éëä äåöîìe לכתחילה וכי - §¦§¨¨¦©¦¦§¦¨

הגמרא: מתרצת כזה. דין שנאמר מצינו לא הרי שוים, התמיד כבשי שני שיהיו צריך אכן

déì éòaéî àeääנצרכת 'שנים' המילה -àéðúãëìנאמר ג)בברייתא, כח 'íéðL(שם ©¦¨¥¥§¦§©§¨§©¦
'íBiìהתמידים את לשחוט שיש íBiäולמדים ãâðk.השמש אור זריחת מול -äzà ©§¤¤©©¨
øîBàשישחטו מהפסוק Bàשדורשים ,íBiä ãâðkשמאBðéàבאàlà את ללמד ¥§¤¤©¥¤¨

íBiäעצם úáBç ש כיון כן, לומר אין כבשים. שני יום בכל øîBàלהקריב àeäLk שם) ©©§¤¥
ד) íéaøòä'כח ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä úà'¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
éøä שíBiä úáBç כברå ,øeîàכן íéi÷îאם éðà äîהפסוק מלמד מה -íéðL' £¥©©¨§¨£¦§©¥§©¦

,'íBiìאותם שישחטו ללמד בא ודאי íBiä.אלא ãâðk וãöék כנגד שחיטתם תהיה ©§¤¤©¥©
השמש, øçLזריחת ìL ãéîz,במזרח החמה ÷ïøשאז ìò èçLð äéä[בצד-]úéáøòî úéðBôö,כלומר החיצון, מזבח של ¨¦¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦

באלכסון  הבהמה וצואר ופניו המזבח, למערב סמוך המזבח בצפון עומד והשוחט השמש, את שיראה כדי מערב לצד אותו מרחיקים שהיו

אלא למזבח הסמוכה הראשונה בטבעת נשחט היה ולא צפונית . מזרחית צפון.äiðLה úòaèה ìòלצד לצד ïéaתמידåהמשוכה ìL ©©©©§¦¨§¤¥
íéaøòä ו מזרח לצד אותו מרחיקים היו במערב החמה úéðBôöשאז úéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä והשוחט החיצון, מזבח של ¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤¦§¨¦§¦

הראשונה  בטבעת שוחט היה ולא השמש, מול דרומית מערבית לצד באלכסון הבהמה וצואר ופניו המזבח למזרח סמוך המזבח בצפון עומד

אלא למזבח, צפון.äiðLה úòaèה ìòהסמוכה לצד המשוכה ©©©©§¦¨

i"yx

:á ãåîò áñ óãéðù éðù à''ãñ
éðùodilr dpye iaizk `zlz .

:akrl aezkd'åëå äàøîì ãç.
:akrl `le devnleáéúë äéäú.

rnync rxevnd zxez didz z`f
aezkd lkk ef dyxt `dz eziieda

:daïðéòáã ð''ä äåöîìåediy .
z`f epipy `l `lde oiey odipy

:oicinz lv`íåéä ãâðëcbpk .
:ynyd zgixfúáåç àìà åðéà åà

íåéälkl mipy ediy cnll `ae .
:meiúéðåôö úéáøòî ïø÷ ìòly .

gxfnd on d`a ynydy gafn
axrn cvl hgeyd ekyen jkitl
lka gxfnd lzek on ewigxdl
mideab milzkdy iptn zleki
riwx ly eletiya zixgy dngde
zipetve dcbpk cner lzekd lve
lr ozhigy miycw iycwc meyn
zia did mye dpetv gafnd jxi
zereaw zerahde miigahnd
okezl dndad y`x zzl dtvxa
oipnk drax`e mixyr ode
rax`e mixyr onewne zexnynd
zereaw rax`e mixyr lr zen`

:mixcq dyyaäéðù úòáè ìò.
`l` gafnd lv`y zraha `l
ipte oetv cvl dkeynd dl dipya
oeqkl`a dndad x`eve hgeyd
myny zipetv zigxfn cvl
`nrhe zixgy d`a ynyd
ip`e `prci `l dipy zrahc
dpey`xd `dzy ick izrny
dndad ilbx da fg`dl ezriiqn
miaxrd oia lye jtdz `ly
jyen axrnd on d`a dngdy
eipte zleki lka gxfn cvl envr
zgixfy oeqkl`a mexc axrnl

:myn d`a dngd
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,øîBà ìeàL àaàxn`py dn'éáøò'rnyny miax oeyla,íézL ©¨¨¥©§¥§©¦
`l` ,lgpd lr dlicb dpi`y daxr xiykdle zeaxl `a `l

,zeevn izy daxra miiwl jixvy cnlláìelì úçàlehil - ©©©¨
,oileaba oiae ycwna oia ,aleld mr daxrLc÷nì úçàå- §©©©¦§¨

.dcal daxr mr gafnd z` zekeqd bg inin cg` lka siwdl
:`xnbd zl`eyïðaøådpi`y daxr zeaxl 'iaxr'n eyxcy §©¨¨©§¥

daxr ,lgpd lr dlicbeäì àðî Lc÷nìz` micnel md oiipn - ©¦§¨§¨§
:`xnbd dper .daxra gafnd ztwd zevneäì éøéîb àúëìä- ¦§§¨§¦¥§

,ipiqn dynl dkldn zcnlp ef devn opaxløîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©
ïðçBé éaø,mxewn dn yxcnd ziaa l`ypy mipic dyely lr ©¦¨¨

'` :mdeúBòéèð øNò ,legn siqedl dxezd on devny it lr s` - ¤¤§¦
ly dpyd y`x iptl mei miyly yexgl xeq`e ,ycewd lr
y`x cr yexgl xzen zerihp zgzy ipiqa dynl xn`p ,ziriay
deya zexfetnd zerihp xyr yi m`e .eyaii `ly ick dpyd
xn`p ,[dn` miying lr dn` miying `edy] d`q zia jeza
oliaya yexgl xzene ,d`q ziad lka zewpei mdy ipiqa dynl

,'a .d`q ziad lk z`äáøòdaxra gafnd z` siwdl jixvy - £¨¨
,'b .zekeqd bg ini zray lkíénä Ceqéðålr min jqpl jixvy - §¦©©¦

oiid on cal ,zekeqd bga xgy ly cinz zaxwda gafnd
md el` mipic dyely .min mbe oii mb mikqpn mei lka mikqpny

.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
,ïðaø eðzweqta xn`p,'ìçð éáøò'zeaxrd oin wxy cnll ¨©¨¨©§¥©©

ìçpä ìò úBìéãbä,zexykäôöôvì èøtdnyy daxr oin - ©§¥©©©©§¨©©§¨¨
dtvtvíéøää ïéa äìéãbä.dleqtydàø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà- ©§¥¨¥¤¨¦¨©©¦¥¨©§¨¨

zeaxl oi`e daxr oinn dpi`e drexb dtvtvy cenll yi oiipn
xn`py ,'iaxr' xn`pdn dze`'BîN äôöôö íéaø íéî ìò ç÷'- ¨©©¦©¦©§¨¨¨

,mdiyrn z` elwliwy l`xyi ipa z` `iapd giked df weqta
,daxrd url xnelk miax min iab lr lcbd oli`l mliynde
cenll yi o`kne ,rexb dyrpy epiide ,dtvtv oli`l dyrpy

.rexb oin `id dtvtvyéiaà déì øîà,`xif iaxlàîìéãåweqtd ¨©¥©©¥§¦§¨
,Løôî à÷ éLeøt,epiidceäéð éàîe 'íéaø íéî ìò ç÷'`id dne - ¨¥¨§¨¥¨©©¦©¦©¦

miax min lr dlicby dze`,'äôöôö'xnel aezkd `a `le ©§¨¨
.dtvtv ziyrp daxrdy:`xif iax el dpr,'BîN' éàî ïk íà¦¥©¨

gxken okle ,'dtvtv miax min lr gw' wx aezkd xn` `l recne
cenll yie ,drexb `id dtvtvdy `xif iax ly eyexit weqta

.bga dtvtv zlihp oiprl dfnd`ian ,df weqt `aedy ab`
.weqtd ly eyexit z` `xnbdCeøa LBãwä øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¨¨

eäéð éàîe ,'íéaø íéî ìò ç÷'k éðôì ìàøNé eäiL ézøîà éðà ,àeä£¦¨©§¦¤§¦§¨¥§¨©§¨©©¦©¦©¦
äáøò,zgaeyn `idyíéøäaL äôöôvk ïîöò eîN ïäå`idy £¨¨§¥¨©§¨©©§¨¨¤¤¨¦

.drexb
àúéðúîà àø÷ éàäì dì éðúîc àkéàenvr `pzdy mixne` yi - ¦¨§©§¥¨§©§¨©©§¦¨

weqtdny `iad'BîN äôöôö íéaø íéî ìò ç÷'cenll yi ¨©©¦©¦©§¨¨¨
,`ziixad lr dywdy `ed `xif iaxe .dleqt daxryé÷úîdì ó ©§¦¨

àøéæ éaø,àîìéãåweqtd,Løôî à÷ éLeøt,epiidcíéî ìò ç÷' ©¦¥¨§¦§¨¨¥¨§¨¥¨©©¦
eäéð éàî 'íéaø,`id dn -öôö'.'äô,`xnbd dgecéàî ïk íà ©¦©¦©§¨¨¦¥©

'BîN',weqtd z` `xnbd zyxtn .'eny dtvtv' xn`p recn - ¨
ìàøNé eäiL ézøîà éðà ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¨¨£¦¨©§¦¤§¦§¨¥
äôöôvk ïîöò eîN ïäå ,äáøò eäéð éàîe ,'íéaø íéî ìò ç÷'k éðôì§¨©§¨©©¦©¦©¦£¨¨§¥¨©§¨©©§¨¨

íéøäaL. ¤¤¨¦
äáøò eäæ éà ,ïðaø eðz,dxiyk `idy daxr ipniq md dn -eäæéàå ¨©¨¨¥¤£¨¨§¥¤

äôöôöipniq ,dleqt daxr `idy dtvtv ipniq md dne -äáøò ©§¨¨£¨¨
,md dxykdäð÷urd -dlLravaíBãàCeLî dlL äìòå , ¨¤¤¨¨§¨¤¤¨¨

,lebr epi`e ekxe`l÷ìç äéôemda oi`e miwlg milrd zty - ¦¨¨¨
.zenibtipniqäôöôö,md dleqtddlL äð÷ravaäìòå ,ïáì ©§¨¨¨¤¤¨¨¨§¨¤

ìbîì äîBc äéôe ,ìBâò dlLzenibt zenibt milrd ztya yi - ¤¨¨¦¨¤§©¨
leqtd ipniq zyely lk z` daxra oi`y lke .ea mixvewy lbnk

.xyk dtvtv ly

:`xnbd dywn,àéðz àäå`idy daxrìbîì äîBcyiy jka §¨©§¨¤§©¨
zenibtd enk cg` cvl zehep zenibtd lke zenibt milrd ztya

,lbnay.øLkdaxrd m` la`øqîì äîBczenibtdy jka - ¨¥¤§©¨
cvl mwlg zehep zenibtde dlrn itlk zetewf milrd ztyay

,xqnay zenibtd enk xg`d cvl mwlge df.ìeñtdaxry ixd ¨
zncewd `ziixaa xn`py enk `le ,dxyk lbnl minec dilry

.dleqt `idy:`xnbd zvxznàéää àéðz ék ,éiaà øîà- ¨©©©¥¦©§¨©¦
,lbnl dnecy daxra dxiykdy dipyd `ziixadadaxr oin §

enyyàôìéçdaxr -àìéboeike ,lbnk zenibt yi dly milray ¦§¨¦¨
dlre mec` dly dpwy ,mixg`d zexykd ipniq ipy z` da yiy

.dxyk ,jeyn dlyéàä dpéî òîL ,éiaà øîàdnyy daxr ¨©©©¥§©¦¨©
àðòLBäì øLk àìéb àôìéçalel zlihp zaeg ici ea z`vl - ¦§¨¦¨¨¥§©§¨

.eipinedywn:`xnbdàèéLtda oi`y oeik dxyk `lib `tligy §¦¨
.dtvtva yiy leqtd ipniq lk z`:`xnbd zvxznàîéúc eäî©§¥¨

déì úéàå ìéàBädaxrl -éååì íL`tlig `l` daxr dny oi`y ¦§¦¥¥§©
`libïì òîLî à÷ ,øMkúð àìmy dl yiy s` dxyk `idy iia` Ÿ¦§©©¨©§©¨
.ieel:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåoeik dleqt `id ok` `ny - §¥¨¨¦©¦

:`xnbd dper .dxiykdl iia`l oiipne ,ieel my dl yiyéáøò'©§¥
,íB÷î ìkî ,àðîçø øîà 'ìçðieel my dl yiy s` `lib `tlige ©©¨©©£¨¨¦¨¨

iia` xn` okle ,dxez dxn`y 'lgp iaxr' llka `id mewn lkn
.dxyk `idy

éléî úìz éðä ,àcñç áø øîàel` mixac dyely -eäééîL épzLà ¨©©¦§¨¨¥§¨¦¥¦§©¥§©§
Lc÷nä úéa áøç ékî.'` .ycwnd zia axgpyn mzeny epzyd - ¦¦¨©¥©¦§¨

mcewn eny didy dnàúôìçeiykr eny ,dtvtv -àúáøò- ¦§§¨©§§¨
daxr,mcewn did enyy dne,àúáøòeiykr eny.àúôìç ©§§¨¦§§¨
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'`ztlg' `xwpy dne ,dtvtv `edy meyn alell leqt '`zaxr'
.dxyk daxr `edy meyn alell xykmcewn eny didy dn .'a
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dna `l` ,li` ly epi`y iptn ,`xetiy dzr `xwpy dna
dn .'b .dxezd eilr dxacy xteyd `edy `zxvevg `xwpy
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ly dard xeraúBñBkä úéayletn awpd oi`y] cg` cvn ¥©
,dtixh [yletn awpdy] miccv ipyn z`vnp m`e ,xyk [eiaera
,zeqekd zia dligzn `xwpy mewnd xera `weec `ed df oice
yletn epi` awpdy onf lke ,zexer ipyn ieyre dar ely xerdy
iptn ,dtixh dndad oi` ,awip cg` xer wx `l` ,cvl cvn
daegz hgnd m` la` ,awpd mewn z` dqkne oibn ipyd xerdy
yiy ,qqnd `xwp did dligzne zeqekd zia dzr `xwpy dna

.dtixh dndade ,yletn awpk `ed ixd cg` xer wx elàáø øîà̈©¨¨
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ezny in` cenr cl sc ± iyily wxt`nei
øîåà ìåàù àáàjixvy jcnll `l` ,`a lra ly xiykdl `l `xw xn`c "iaxr" Ð

opixn`ck ,gafnd z` siwdl ycwnl zg`e alela dcb`l zg` ,daxr ly zevn izy

.(`,dn) "daxre alel" wxta onwlïðáøå,mixd lye lra ly xiykdl "iaxr" iyxcc Ð

?edl `pn ycwnléðéñî äùîì äëìä íéîä êåñðå äáøò úåòéèð øùòdyly el` Ð

,dxezd on mdl oipn yxcnd ziaa el`yp

rnye ,md ipiqn dynl dkldy eaiyde

mixeriy :oke .mrnyy xcqk mqxbe rneyd

rneyd orny (a,d dkeq) oivigne oivivge

xyr .mewn lka oke ,ornyy xcqk oxcqe

zerihpziriay) mirxf xcqa `id dpyn Ð

zexfetnd zerihp xyr :(e dpyn oey`x wxt

yiy dnk `l` efl ef oia oi`y ,d`q zia jeza

miyng `edy d`q zia eqtze .dzxagl ef oia

agexe jxe`l zexfetn dn` miyng lr dn`

deyaaxr oliaya d`q zia lk oiyxeg Ð

on devny it lr s` .dpyd y`x cr ziriay

ol `wtpck ,ycwd lr legn siqedl dxezd

axr ly yixg "zeayz xivwae yixga"n

yexgl xeq`e ,ziriayl qpkpd ziriay

opixn`ck ,dpyd y`x iptl mei miyly

,i`xwn (`,b) ohw crenc `ziinw `zrnya

yexgl xzeny ipiqn dynl xn`p zerihpa

m`e .eyai `ly ick ,dpyd y`x cr mdizgz

d`q zia jeza ozkldk zexfetne od xyrÐ

xzene ,dlek d`q ziaa zewpeiy dynl xn`p

,xyr mpi` m` la` .oliaya olek z` yexgl

zexfetn opi`y e`ozkldklk zgz yxeg Ð

xyr oeayg itl dzwipi xeriyk zg`e zg`

mei miyly xq`p mipwf zepli`ae .d`q zial

(my) ohw crena opixn`ck ,dpyd y`x iptl

.i`xwn `aiwr iaxle ,`zkldn l`rnyi 'xl

oald dcya exq`e ,dxezl biiq eyr minkge

zxvrn mipwfa oli`d dcyae ,jli`e gqtn

yly daxd miwpeiy iptn mipwfa exn`e .jli`e

el` ixd d`q zial (dxyr rhnn) zepli`

cr oliaya d`q zia lk miyxege ,mitxhvn

zxezn dzvie odl jixv eleky itl ,zxvr

yly mpi` m`e .oli` dcy ziyrpe oal dcyÐ

,zxvr cr oeayg itl eizgz cg` lkl yxeg

.jli`e gqtn xeq` x`ydeäáøòycwnl Ð

alell daxr eli`c.`wtp `xwn Ðêåñéðå
íéîä,bgd ini zray xgy ly oicinzl Ð

.(`,gn) "daxre alel" wxta onwl opixn`ck

lke .oii oia min oia oikqpn cvik yxtn mzde

,oii `l` mdikqp oi` dpyd zeni lk zepaxw

ipy jixvy ,xgy ly cinza bgd on ueg

.oikeqipäàø÷ éàî`le ,`zerixbl dtvtvc Ð

.mewn lkn "iaxr"n diiaxpc ,`id daxrc `pin

åîù äôöôö íéáø íéî ìò ç÷dil yxtnck Ð

miax min lr feg`e yxypy eze` :eda` 'x

dgkezac ,`id `zerixb ,`nl` .dtvtv dyrp

.l`wfgia xn`påäáà 'ø øîà,oizipznc `nrh iyextl e`le ,`l` opiqxb `le .opiqxb Ð

.diyxt `xwa ixii`e li`ed ,`id dytp it`a `zln `l`àø÷ éàäì éðúîã àëéàå
àúéðúîàiia`c `ztwz` jde .`xif 'x e`le ,`zipzna dizii` diteb `zipznc `pzc Ð

.`xab `la dl epzn eny i`n ok m`c ,`vexize `xif 'xa dl ipznäìù äð÷ur Ð

.dly÷ìç äéôå.zenibt zenibt ieyr epi`e ,wlg oilr ly oceg Ðìâîì äîåã àéðúäå
øùëxqn :dly ci zia itlk zenewr ,cg` cvl zehep olek dizenibt xivw lbn Ðcg`e o`kn cg` oivwer ipy mdle ,egkep zekled dizenibte ,d"biy* oixewy ,dxibn `id Ð

oikq zenibtk ,o`kn.àìéâ àôìéçá äì úçëùî :ïðéñøâ éëä.wlg dit daxr x`y la` .lbnl dnec dite ,`id dxyk daxr oin .`lib `tlig dl zgkyne qxb `le Ðàúáøò àôìéç
.daxr dl oixewe ,dnyn zipzyp eiykre .dtvtv `l` ,`lib `tlig epiid e`l Ðàøåôéù.setk Ðàúøöåöç.li` ly dpi`e ,dheyt Ðàøåúô àúøåúôzg`de dlecb zg`d Ð

.dlecbl dphw lye ,dphw slg dlecbl zexwl oilibx eid mye .dphwøîåà éðà óà.dny slgzpy cg` cer icia yi ip` s` Ðàìéìáåä.l"iitpv** =úåñåëä úéáqxkd seq =

awp awip `le eiaera daegz ,cg` cvn zeqekd zia iaera z`vnpy hgn :(a,p) oileg `ipze .zeptc izyk dar el (dty) aiaq eptece qekke raekk ieyr `ede ,d"vpt*** oixewy

yletnyletn awpdy ,oiccv ipyn .oibne enzeq iaerdy .xyk Ð.`lilaed zexwl libx did `ede ,wc eptecy iptn ,xiykdl welig oi` zeqekd zia eiykr oixewy eze`ae .dtixh Ð
éèéâì
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úçàåaizk ycwn icinc ;oileaba s` `ni` ,`zkld dil zilc oeikc :dniz Ð ycwnl

?`xwa

ïðáøå`pn mixd lye lra ly :le`y `a`l irainl ivn inp ikd Ð edl `pn ycwnl

`l` .mizy "lgp iaxr" onwl opax iyxcc `d inp dil zile .dil zil `nye ?dil

daxre cg` qcd :xn`c ,`aiwr iaxk dil xaq

itle .onwl gkenck ,`aiwr 'xk dkld oi`e .zg`

r lehil `ly xdfil jixv dfok m`` alell dax

opiyxc `l zeyxc izyc ,lgpd lr dlicb

lke ,`kd opiyxccke onwl opiyxcck "iaxr"n

zxeza iccd iab `ipzn onwlce `kdc i`pz ipd

dil yixc xne ikd dil yixc xnc rnyn ,mipdk

.ikd

äð÷ied daxr ipniq yxitc oeik Ð 'ek dly

dyly ea oi`y s` xiykdl `l` ,ibq

ipniq ipzw jkitl ,`lib `tlig oebk ,el` mipniq

.ipd `wec xninl dtvtv

úéá`ede ,`vpt oixewy qxkd seq Ð zeqekd

z`vnpy hgn :`ipze .qekke raekk ieyr

awp awip `le cg` cvn zeqekd zia iaera

yletnipyn .oibne enzeq xerdy ,dxyk Ð

yletn awpdy ,oiccvoixewy eze`ae .dtxh Ð

zeqekd zia eiykriptn .xiykdl welig oi` Ð

jk .`lilaed zexwl libx did `ede ,wc eptecy

`xaq oi`c xnel `vnz m`e .qxhpewa yxit

!xerd ivg `l` awip `le li`ed ,dtxh `diyÐ

,`ixad `ny opiyiige ,awip elekc xninl opivn

(a,bn oileg) "zetxh el`" yixa yiigc ikid ik

.dqexc wtql yiigc o`nl ,hyea uew el ayi iab

eawipy zeqekd ziae qqnd :mzd `pzc `de

yletn awp opirac rnync ,uegl`wec e`l Ð

iwet`l ,ueg itlk :xnelk `l` ,yletn uegl

zia iaera 'ixn` `wc `de .df jezl df eawp

dxyk cg` cvn zeqekdcv eze` yxtl jixv Ð

llg itlky oevigd cv i`c .irxd itlk miptan

sebdhgn z`vnpy `l` llk awip `l elit` Ð

.i`z`e awp iaewp opixn`c ,dtxh sebd llga

`dzy xnel mz epiaxl d`xp oi`e`la dtxh

cg` cvn inp qqnd ly iaerd ivg `l` ,awp

zeqekd zia iaer hwpc `de .dxyk`w `zeax Ð

mly cg` xer awipy it lr s` ,ol rnynÐ

hwpc icii`e .mdipy eawpiy cr dxyk ikd elit`

dxyk cg` cvn,dtixh oiccv ipyn inp hwp Ð

`wlq :inp i` .`id `hiytc `zlinc it lr s`

,dxyk zexerd izy eawipc oiccv ipyn jzrc

,oneya my waecne qqnd iab lr akeyy itl

zleglg` dedc icin ,irxd `vi `ly oibne

dpin `wtpc `de .dze` zecinrn mikxie dawipy

ediiny ipzyi`c i`na `kd`zewtp epiid Ð

epiid dxyk cg` cvn xn`y dn drhz `lc

zia eiykr oixewy qqnd epiidc ,`lilaeda

dn epiidc ,`lilaed oixewy dn la` .zeqekd

zeqekd zia zexwl oilibx eidy`ly oke ,mly xer awipe li`ed ,dtxh cg` cvn elit` Ð

dn la` ,qqnd `edc zeqekd zia eiykr oixewy dna iedc ,dtxh oiccv ipyna inp drhp

oiccv ipyn elit` zeqekd zia dlgz oi`xew eidy dn `edc `lilaed eiykr oixewy

.dze` zecinrn mikxie dawipy zleglgk ,dxyk
`wtp
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dkeq(oey`x meil)

,øîBà ìeàL àaàxn`py dn'éáøò'rnyny miax oeyla,íézL ©¨¨¥©§¥§©¦
`l` ,lgpd lr dlicb dpi`y daxr xiykdle zeaxl `a `l

,zeevn izy daxra miiwl jixvy cnlláìelì úçàlehil - ©©©¨
,oileaba oiae ycwna oia ,aleld mr daxrLc÷nì úçàå- §©©©¦§¨

.dcal daxr mr gafnd z` zekeqd bg inin cg` lka siwdl
:`xnbd zl`eyïðaøådpi`y daxr zeaxl 'iaxr'n eyxcy §©¨¨©§¥

daxr ,lgpd lr dlicbeäì àðî Lc÷nìz` micnel md oiipn - ©¦§¨§¨§
:`xnbd dper .daxra gafnd ztwd zevneäì éøéîb àúëìä- ¦§§¨§¦¥§

,ipiqn dynl dkldn zcnlp ef devn opaxløîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©
ïðçBé éaø,mxewn dn yxcnd ziaa l`ypy mipic dyely lr ©¦¨¨

'` :mdeúBòéèð øNò ,legn siqedl dxezd on devny it lr s` - ¤¤§¦
ly dpyd y`x iptl mei miyly yexgl xeq`e ,ycewd lr
y`x cr yexgl xzen zerihp zgzy ipiqa dynl xn`p ,ziriay
deya zexfetnd zerihp xyr yi m`e .eyaii `ly ick dpyd
xn`p ,[dn` miying lr dn` miying `edy] d`q zia jeza
oliaya yexgl xzene ,d`q ziad lka zewpei mdy ipiqa dynl

,'a .d`q ziad lk z`äáøòdaxra gafnd z` siwdl jixvy - £¨¨
,'b .zekeqd bg ini zray lkíénä Ceqéðålr min jqpl jixvy - §¦©©¦

oiid on cal ,zekeqd bga xgy ly cinz zaxwda gafnd
md el` mipic dyely .min mbe oii mb mikqpn mei lka mikqpny

.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
,ïðaø eðzweqta xn`p,'ìçð éáøò'zeaxrd oin wxy cnll ¨©¨¨©§¥©©

ìçpä ìò úBìéãbä,zexykäôöôvì èøtdnyy daxr oin - ©§¥©©©©§¨©©§¨¨
dtvtvíéøää ïéa äìéãbä.dleqtydàø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà- ©§¥¨¥¤¨¦¨©©¦¥¨©§¨¨

zeaxl oi`e daxr oinn dpi`e drexb dtvtvy cenll yi oiipn
xn`py ,'iaxr' xn`pdn dze`'BîN äôöôö íéaø íéî ìò ç÷'- ¨©©¦©¦©§¨¨¨

,mdiyrn z` elwliwy l`xyi ipa z` `iapd giked df weqta
,daxrd url xnelk miax min iab lr lcbd oli`l mliynde
cenll yi o`kne ,rexb dyrpy epiide ,dtvtv oli`l dyrpy

.rexb oin `id dtvtvyéiaà déì øîà,`xif iaxlàîìéãåweqtd ¨©¥©©¥§¦§¨
,Løôî à÷ éLeøt,epiidceäéð éàîe 'íéaø íéî ìò ç÷'`id dne - ¨¥¨§¨¥¨©©¦©¦©¦

miax min lr dlicby dze`,'äôöôö'xnel aezkd `a `le ©§¨¨
.dtvtv ziyrp daxrdy:`xif iax el dpr,'BîN' éàî ïk íà¦¥©¨

gxken okle ,'dtvtv miax min lr gw' wx aezkd xn` `l recne
cenll yie ,drexb `id dtvtvdy `xif iax ly eyexit weqta

.bga dtvtv zlihp oiprl dfnd`ian ,df weqt `aedy ab`
.weqtd ly eyexit z` `xnbdCeøa LBãwä øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¨¨

eäéð éàîe ,'íéaø íéî ìò ç÷'k éðôì ìàøNé eäiL ézøîà éðà ,àeä£¦¨©§¦¤§¦§¨¥§¨©§¨©©¦©¦©¦
äáøò,zgaeyn `idyíéøäaL äôöôvk ïîöò eîN ïäå`idy £¨¨§¥¨©§¨©©§¨¨¤¤¨¦

.drexb
àúéðúîà àø÷ éàäì dì éðúîc àkéàenvr `pzdy mixne` yi - ¦¨§©§¥¨§©§¨©©§¦¨

weqtdny `iad'BîN äôöôö íéaø íéî ìò ç÷'cenll yi ¨©©¦©¦©§¨¨¨
,`ziixad lr dywdy `ed `xif iaxe .dleqt daxryé÷úîdì ó ©§¦¨

àøéæ éaø,àîìéãåweqtd,Løôî à÷ éLeøt,epiidcíéî ìò ç÷' ©¦¥¨§¦§¨¨¥¨§¨¥¨©©¦
eäéð éàî 'íéaø,`id dn -öôö'.'äô,`xnbd dgecéàî ïk íà ©¦©¦©§¨¨¦¥©

'BîN',weqtd z` `xnbd zyxtn .'eny dtvtv' xn`p recn - ¨
ìàøNé eäiL ézøîà éðà ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¨¨£¦¨©§¦¤§¦§¨¥
äôöôvk ïîöò eîN ïäå ,äáøò eäéð éàîe ,'íéaø íéî ìò ç÷'k éðôì§¨©§¨©©¦©¦©¦£¨¨§¥¨©§¨©©§¨¨

íéøäaL. ¤¤¨¦
äáøò eäæ éà ,ïðaø eðz,dxiyk `idy daxr ipniq md dn -eäæéàå ¨©¨¨¥¤£¨¨§¥¤

äôöôöipniq ,dleqt daxr `idy dtvtv ipniq md dne -äáøò ©§¨¨£¨¨
,md dxykdäð÷urd -dlLravaíBãàCeLî dlL äìòå , ¨¤¤¨¨§¨¤¤¨¨

,lebr epi`e ekxe`l÷ìç äéôemda oi`e miwlg milrd zty - ¦¨¨¨
.zenibtipniqäôöôö,md dleqtddlL äð÷ravaäìòå ,ïáì ©§¨¨¨¤¤¨¨¨§¨¤

ìbîì äîBc äéôe ,ìBâò dlLzenibt zenibt milrd ztya yi - ¤¨¨¦¨¤§©¨
leqtd ipniq zyely lk z` daxra oi`y lke .ea mixvewy lbnk

.xyk dtvtv ly

:`xnbd dywn,àéðz àäå`idy daxrìbîì äîBcyiy jka §¨©§¨¤§©¨
zenibtd enk cg` cvl zehep zenibtd lke zenibt milrd ztya

,lbnay.øLkdaxrd m` la`øqîì äîBczenibtdy jka - ¨¥¤§©¨
cvl mwlg zehep zenibtde dlrn itlk zetewf milrd ztyay

,xqnay zenibtd enk xg`d cvl mwlge df.ìeñtdaxry ixd ¨
zncewd `ziixaa xn`py enk `le ,dxyk lbnl minec dilry

.dleqt `idy:`xnbd zvxznàéää àéðz ék ,éiaà øîà- ¨©©©¥¦©§¨©¦
,lbnl dnecy daxra dxiykdy dipyd `ziixadadaxr oin §

enyyàôìéçdaxr -àìéboeike ,lbnk zenibt yi dly milray ¦§¨¦¨
dlre mec` dly dpwy ,mixg`d zexykd ipniq ipy z` da yiy

.dxyk ,jeyn dlyéàä dpéî òîL ,éiaà øîàdnyy daxr ¨©©©¥§©¦¨©
àðòLBäì øLk àìéb àôìéçalel zlihp zaeg ici ea z`vl - ¦§¨¦¨¨¥§©§¨

.eipinedywn:`xnbdàèéLtda oi`y oeik dxyk `lib `tligy §¦¨
.dtvtva yiy leqtd ipniq lk z`:`xnbd zvxznàîéúc eäî©§¥¨

déì úéàå ìéàBädaxrl -éååì íL`tlig `l` daxr dny oi`y ¦§¦¥¥§©
`libïì òîLî à÷ ,øMkúð àìmy dl yiy s` dxyk `idy iia` Ÿ¦§©©¨©§©¨
.ieel:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåoeik dleqt `id ok` `ny - §¥¨¨¦©¦

:`xnbd dper .dxiykdl iia`l oiipne ,ieel my dl yiyéáøò'©§¥
,íB÷î ìkî ,àðîçø øîà 'ìçðieel my dl yiy s` `lib `tlige ©©¨©©£¨¨¦¨¨

iia` xn` okle ,dxez dxn`y 'lgp iaxr' llka `id mewn lkn
.dxyk `idy

éléî úìz éðä ,àcñç áø øîàel` mixac dyely -eäééîL épzLà ¨©©¦§¨¨¥§¨¦¥¦§©¥§©§
Lc÷nä úéa áøç ékî.'` .ycwnd zia axgpyn mzeny epzyd - ¦¦¨©¥©¦§¨

mcewn eny didy dnàúôìçeiykr eny ,dtvtv -àúáøò- ¦§§¨©§§¨
daxr,mcewn did enyy dne,àúáøòeiykr eny.àúôìç ©§§¨¦§§¨

l :`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîricedl jxev yi recn - ©©§¨¦¨
:`xnbd dper ,mzeny epzypyáìeììdzr `xwpy dny zrcl - §¨

'`ztlg' `xwpy dne ,dtvtv `edy meyn alell leqt '`zaxr'
.dxyk daxr `edy meyn alell xykmcewn eny didy dn .'a

àøetéLeny dyrp ,setk `edy li` ly xtey -,àzøöBöçdne ¦¨£©§¨
eny didy,àzøöBöçeiykr eny ,li` ly epi`e xyi `edy £©§¨

dpéî à÷ôð éàî .àøetéL,mzeny epzypy rcilìLàø ìL øôBL ¦¨©©§¨¦¨§¨¤Ÿ
äðMädpyd y`xa xtey zriwz zevn mi`vei oi`y zrcl - ©¨¨

dna `l` ,li` ly epi`y iptn ,`xetiy dzr `xwpy dna
dn .'b .dxezd eilr dxacy xteyd `edy `zxvevg `xwpy

mcewn `xwpyàzøeúteiykr eny ,ohw ogley -,àøeútdne ¨§¨¨¨
mcewn did enyyàøeúteiykr eny ,lecb ogley -.àzøeút ¨¨¨§¨

dpéî à÷ôð éàîì,mzeny epzypy rcil,økîîe çwîìxkn m`y §©©§¨¦¨§¦¨¦§¨
mewnd iyp` z`ixw itl ohw e` lecb el `iadl aiig '`xezt' el

.df onfa
øîBà éðà óà ,éiaà øîàdndaa wlgd ,eny dpzydy sqep xac ¨©©©¥©£¦¥

mcewn eny didyéñk éaeny dyrp ,zeqekd zia -àìéìáeä- ¥¨¥§¦¨
,qqndeny didy dndaa wlgde,àìéìáeäeny dyrp.éñk éa §¦¨¥¨¥

:`xnbd zyxtndpéî à÷ôð éàîì,mzeny epzypy rcilìoipr §©©§¨¦¨§
oileg zkqna epipyy ,zetixh zekld(:p)yéáBòa àöîpä èçî- ©©©¦§¨§¦

ly dard xeraúBñBkä úéayletn awpd oi`y] cg` cvn ¥©
,dtixh [yletn awpdy] miccv ipyn z`vnp m`e ,xyk [eiaera
,zeqekd zia dligzn `xwpy mewnd xera `weec `ed df oice
yletn epi` awpdy onf lke ,zexer ipyn ieyre dar ely xerdy
iptn ,dtixh dndad oi` ,awip cg` xer wx `l` ,cvl cvn
daegz hgnd m` la` ,awpd mewn z` dqkne oibn ipyd xerdy
yiy ,qqnd `xwp did dligzne zeqekd zia dzr `xwpy dna

.dtixh dndade ,yletn awpk `ed ixd cg` xer wx elàáø øîà̈©¨¨
øîBà éðà óà ,óñBé øa,eny dpzydy sqep xacmewnd ©¥©£¦¥

eny did dligzny,ìáaeny dyrpéñøea,ódid enyy mewnde ¨¤§¦
éñøea,óeny dyrpéàîì ,ìáa §¦¨¤§©
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ezny in` cenr cl sc ± iyily wxt`nei
øîåà ìåàù àáàjixvy jcnll `l` ,`a lra ly xiykdl `l `xw xn`c "iaxr" Ð

opixn`ck ,gafnd z` siwdl ycwnl zg`e alela dcb`l zg` ,daxr ly zevn izy

.(`,dn) "daxre alel" wxta onwlïðáøå,mixd lye lra ly xiykdl "iaxr" iyxcc Ð

?edl `pn ycwnléðéñî äùîì äëìä íéîä êåñðå äáøò úåòéèð øùòdyly el` Ð

,dxezd on mdl oipn yxcnd ziaa el`yp

rnye ,md ipiqn dynl dkldy eaiyde

mixeriy :oke .mrnyy xcqk mqxbe rneyd

rneyd orny (a,d dkeq) oivigne oivivge

xyr .mewn lka oke ,ornyy xcqk oxcqe

zerihpziriay) mirxf xcqa `id dpyn Ð

zexfetnd zerihp xyr :(e dpyn oey`x wxt

yiy dnk `l` efl ef oia oi`y ,d`q zia jeza

miyng `edy d`q zia eqtze .dzxagl ef oia

agexe jxe`l zexfetn dn` miyng lr dn`

deyaaxr oliaya d`q zia lk oiyxeg Ð

on devny it lr s` .dpyd y`x cr ziriay

ol `wtpck ,ycwd lr legn siqedl dxezd

axr ly yixg "zeayz xivwae yixga"n

yexgl xeq`e ,ziriayl qpkpd ziriay

opixn`ck ,dpyd y`x iptl mei miyly

,i`xwn (`,b) ohw crenc `ziinw `zrnya

yexgl xzeny ipiqn dynl xn`p zerihpa

m`e .eyai `ly ick ,dpyd y`x cr mdizgz

d`q zia jeza ozkldk zexfetne od xyrÐ

xzene ,dlek d`q ziaa zewpeiy dynl xn`p

,xyr mpi` m` la` .oliaya olek z` yexgl

zexfetn opi`y e`ozkldklk zgz yxeg Ð

xyr oeayg itl dzwipi xeriyk zg`e zg`

mei miyly xq`p mipwf zepli`ae .d`q zial

(my) ohw crena opixn`ck ,dpyd y`x iptl

.i`xwn `aiwr iaxle ,`zkldn l`rnyi 'xl

oald dcya exq`e ,dxezl biiq eyr minkge

zxvrn mipwfa oli`d dcyae ,jli`e gqtn

yly daxd miwpeiy iptn mipwfa exn`e .jli`e

el` ixd d`q zial (dxyr rhnn) zepli`

cr oliaya d`q zia lk miyxege ,mitxhvn

zxezn dzvie odl jixv eleky itl ,zxvr

yly mpi` m`e .oli` dcy ziyrpe oal dcyÐ

,zxvr cr oeayg itl eizgz cg` lkl yxeg

.jli`e gqtn xeq` x`ydeäáøòycwnl Ð

alell daxr eli`c.`wtp `xwn Ðêåñéðå
íéîä,bgd ini zray xgy ly oicinzl Ð

.(`,gn) "daxre alel" wxta onwl opixn`ck

lke .oii oia min oia oikqpn cvik yxtn mzde

,oii `l` mdikqp oi` dpyd zeni lk zepaxw

ipy jixvy ,xgy ly cinza bgd on ueg

.oikeqipäàø÷ éàî`le ,`zerixbl dtvtvc Ð

.mewn lkn "iaxr"n diiaxpc ,`id daxrc `pin

åîù äôöôö íéáø íéî ìò ç÷dil yxtnck Ð

miax min lr feg`e yxypy eze` :eda` 'x

dgkezac ,`id `zerixb ,`nl` .dtvtv dyrp

.l`wfgia xn`påäáà 'ø øîà,oizipznc `nrh iyextl e`le ,`l` opiqxb `le .opiqxb Ð

.diyxt `xwa ixii`e li`ed ,`id dytp it`a `zln `l`àø÷ éàäì éðúîã àëéàå
àúéðúîàiia`c `ztwz` jde .`xif 'x e`le ,`zipzna dizii` diteb `zipznc `pzc Ð

.`xab `la dl epzn eny i`n ok m`c ,`vexize `xif 'xa dl ipznäìù äð÷ur Ð

.dly÷ìç äéôå.zenibt zenibt ieyr epi`e ,wlg oilr ly oceg Ðìâîì äîåã àéðúäå
øùëxqn :dly ci zia itlk zenewr ,cg` cvl zehep olek dizenibt xivw lbn Ðcg`e o`kn cg` oivwer ipy mdle ,egkep zekled dizenibte ,d"biy* oixewy ,dxibn `id Ð

oikq zenibtk ,o`kn.àìéâ àôìéçá äì úçëùî :ïðéñøâ éëä.wlg dit daxr x`y la` .lbnl dnec dite ,`id dxyk daxr oin .`lib `tlig dl zgkyne qxb `le Ðàúáøò àôìéç
.daxr dl oixewe ,dnyn zipzyp eiykre .dtvtv `l` ,`lib `tlig epiid e`l Ðàøåôéù.setk Ðàúøöåöç.li` ly dpi`e ,dheyt Ðàøåúô àúøåúôzg`de dlecb zg`d Ð

.dlecbl dphw lye ,dphw slg dlecbl zexwl oilibx eid mye .dphwøîåà éðà óà.dny slgzpy cg` cer icia yi ip` s` Ðàìéìáåä.l"iitpv** =úåñåëä úéáqxkd seq =

awp awip `le eiaera daegz ,cg` cvn zeqekd zia iaera z`vnpy hgn :(a,p) oileg `ipze .zeptc izyk dar el (dty) aiaq eptece qekke raekk ieyr `ede ,d"vpt*** oixewy

yletnyletn awpdy ,oiccv ipyn .oibne enzeq iaerdy .xyk Ð.`lilaed zexwl libx did `ede ,wc eptecy iptn ,xiykdl welig oi` zeqekd zia eiykr oixewy eze`ae .dtixh Ð
éèéâì
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úçàåaizk ycwn icinc ;oileaba s` `ni` ,`zkld dil zilc oeikc :dniz Ð ycwnl

?`xwa

ïðáøå`pn mixd lye lra ly :le`y `a`l irainl ivn inp ikd Ð edl `pn ycwnl

`l` .mizy "lgp iaxr" onwl opax iyxcc `d inp dil zile .dil zil `nye ?dil

daxre cg` qcd :xn`c ,`aiwr iaxk dil xaq

itle .onwl gkenck ,`aiwr 'xk dkld oi`e .zg`

r lehil `ly xdfil jixv dfok m`` alell dax

opiyxc `l zeyxc izyc ,lgpd lr dlicb

lke ,`kd opiyxccke onwl opiyxcck "iaxr"n

zxeza iccd iab `ipzn onwlce `kdc i`pz ipd

dil yixc xne ikd dil yixc xnc rnyn ,mipdk

.ikd

äð÷ied daxr ipniq yxitc oeik Ð 'ek dly

dyly ea oi`y s` xiykdl `l` ,ibq

ipniq ipzw jkitl ,`lib `tlig oebk ,el` mipniq

.ipd `wec xninl dtvtv

úéá`ede ,`vpt oixewy qxkd seq Ð zeqekd

z`vnpy hgn :`ipze .qekke raekk ieyr

awp awip `le cg` cvn zeqekd zia iaera

yletnipyn .oibne enzeq xerdy ,dxyk Ð

yletn awpdy ,oiccvoixewy eze`ae .dtxh Ð

zeqekd zia eiykriptn .xiykdl welig oi` Ð

jk .`lilaed zexwl libx did `ede ,wc eptecy

`xaq oi`c xnel `vnz m`e .qxhpewa yxit

!xerd ivg `l` awip `le li`ed ,dtxh `diyÐ

,`ixad `ny opiyiige ,awip elekc xninl opivn

(a,bn oileg) "zetxh el`" yixa yiigc ikid ik

.dqexc wtql yiigc o`nl ,hyea uew el ayi iab

eawipy zeqekd ziae qqnd :mzd `pzc `de

yletn awp opirac rnync ,uegl`wec e`l Ð

iwet`l ,ueg itlk :xnelk `l` ,yletn uegl

zia iaera 'ixn` `wc `de .df jezl df eawp

dxyk cg` cvn zeqekdcv eze` yxtl jixv Ð

llg itlky oevigd cv i`c .irxd itlk miptan

sebdhgn z`vnpy `l` llk awip `l elit` Ð

.i`z`e awp iaewp opixn`c ,dtxh sebd llga

`dzy xnel mz epiaxl d`xp oi`e`la dtxh

cg` cvn inp qqnd ly iaerd ivg `l` ,awp

zeqekd zia iaer hwpc `de .dxyk`w `zeax Ð

mly cg` xer awipy it lr s` ,ol rnynÐ

hwpc icii`e .mdipy eawpiy cr dxyk ikd elit`

dxyk cg` cvn,dtixh oiccv ipyn inp hwp Ð

`wlq :inp i` .`id `hiytc `zlinc it lr s`

,dxyk zexerd izy eawipc oiccv ipyn jzrc

,oneya my waecne qqnd iab lr akeyy itl

zleglg` dedc icin ,irxd `vi `ly oibne

dpin `wtpc `de .dze` zecinrn mikxie dawipy

ediiny ipzyi`c i`na `kd`zewtp epiid Ð

epiid dxyk cg` cvn xn`y dn drhz `lc

zia eiykr oixewy qqnd epiidc ,`lilaeda

dn epiidc ,`lilaed oixewy dn la` .zeqekd

zeqekd zia zexwl oilibx eidy`ly oke ,mly xer awipe li`ed ,dtxh cg` cvn elit` Ð

dn la` ,qqnd `edc zeqekd zia eiykr oixewy dna iedc ,dtxh oiccv ipyna inp drhp

oiccv ipyn elit` zeqekd zia dlgz oi`xew eidy dn `edc `lilaed eiykr oixewy

.dze` zecinrn mikxie dawipy zleglgk ,dxyk
`wtp
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"éáøò" :øîBà ìeàL àaà¯úçàå áìeìì úçà ,íézL ©¨¨¥©§¥§©¦©©©¨§©©
.eäì éøéîb àúëìä ?eäì àðî Lc÷nì ,ïðaøå .Lc÷nì©¦§¨§©¨©©¦§¨§¨§¦§§¨§¦¦§
,äáøò ,úBòéèð øNò :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¤¤§¦£¨¨

íénä Ceqéðå¯éáøò" :ïðaø eðz .éðéqî äLîì äëìä §¦©©¦£¨¨§¤¦¦©¨©¨©©§¥
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dpéî à÷ôð,mzeny epzydy rcilíéLð éhéâì`iand gily - ©§¨¦¨§¦¥¨¦
dy`l epzepy drya xnel jixv ,l`xyi ux`l ux`l uegn hb
oi` siefn `edy lrad xrxri m`y iptn ,'mzgp iptae azkp ipta'
jka mi`iwa ux`l ueg ipa oi`y iptn e` ,eniiwl miievn micr
gilyd cirn ef dxin`ae ,'dnyl' hbd z` aezkl jixvy
l`xyi ux`n hb `iand la` .dnyl azkpe siiefn epi` xhydy
ipay iptn ,'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv epi` ,laan e`
jixvy mirceie dxez ipa md mbe ,hbd z` miiwl miievn zeaiyi
ipa da eid `l laal dkenqd siqxea la` .dnyl hbd z` aezkl
ycige ,'eke azkp ipta xnel jixvy ux`l ueg x`yk dpice dxez
`xwpd mewndn `iand ok m`e mny dpzyp dzry sqei xa `ax
.xnel jixv laa `xwpy mewndn `iande xnel jixv epi` siqxea

äðùî
,øîBà ìàòîLé éaølehil `id mipind zrax` zevnìLíéqãä äL ©¦¦§¨¥¥§¨£©¦

,ãçà âBøúàå ãçà áìeì úBáøò ézLe.`xnba x`eaiy mrhdn §¥£¨¨¤¨§¤§¤¨
y ,l`rnyi iax siqedeeléôàm`íéðLmiqcddníéîeè÷ £¦§©¦§¦

,xyk ,my`xaåqcdy cala,íeè÷ Bðéà ãçàx`eaz `xnbae §¤¨¥¨
.ezpeek,øîBà ïBôøè éaøe miqcd dyely `iadl jixveléôàm` ©¦©§¥£¦

ìLíéîeè÷ ïzL,mixyk.qcda 'xcd' aeig oi`y oeikàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadl,úçà äáøòå ãçà ñãämipind lk eywedy meyn £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqtay

àøîâ
,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðzmFIA mkl mYgwlE' dxeza xn`p ©§¨©¦¦§¨¥¥§©§¤¨¤©

yie ,'lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM xcd ur ixR oFW`xd̈¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©
weqtd oeyln cenll'øãä õò éøt'`iadl jixv bexz` -ãçà, §¦¥¨¨¤¨

cg` rnyn 'ixt' oeyly,oeylne'íéøîz útk'xqg azkpy - ©Ÿ§¨¦
alel `iadl jixvy cnll cigi oeyla yxcp df ixd e"`e,ãçà¤¨

oeylneðò''úBáò õò ójixvy cenll yi ,milin yelya azkpy £©¥¨
`iadlìLäLoeylne ,miqcd'ìçð éáøò',miax oeyla azkpy §¨©§¥©©

`iadl jixvy zeaxrd oipny cenll yi ,mipy 'iaxr' herine
`ed.íézLl`rnyi iax siqedeeléôàåm`íéðLmiqcddn §©¦©£¦§©¦

íeè÷ BðéàL ãçàå íéîeè÷xyk.seq z` `xnbd x`az jenqae §¦§¤¨¤¥¨
.eixac,øîBà ïBôøè éaø`iadl jixvìLäLmiqcdeléôàåm` ©¦©§¥§¨§£¦

ìLíéîeè÷ ïzLmixyk,.qcda 'xcd' jixvn epi`yàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadlãçà ñãämehw epi`y,úçà äáøòålk eywedy £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqta mipindøæòéìà éaø Bì øîàdz` m` ,`aiwr iaxl ¨©©¦¡¦¤¤

,ywida weqtd lk z` yxecàäé ìBëéz` zgwl mb jixv ¨§¥
dïänò âBøúàmcbe`l jxhvie daxrde qcdd aleld mr - ¤§¦¨¤

úçà äceâàa,`aiwr iax el xn` .dfl df weqta eywed ixdy ©£¨©©
zøîà,jk xnel xyt` ike -øîàð éëå' weqtaútëå øãä õò éøt ¨©§¨§¦¤¡©§¦¥¨¨§©Ÿ

'íéøîzaleld z` sxvl `ay rnyny [ztke] e"ie ze`d mr §¨¦
,bexz`l epiidc - weqta xn`py mcewd oiprløîàð àì àìäå©£ŸŸ¤¡©

'útk' àlà.bexz`d mr cgi lhip epi` aleldy rnyne ,e"ie `la ¤¨©Ÿ
e"ie xn`p mday daxrde qcdd mr elhil jixv la`ur spre'

mcb`le aleld mr cgi mtxvl jixvy xnel 'lgp iaxre zar
.cgiïéákònL ïépîemipind,äæ úà äæmdn cg` el oi` m`yepi` ¦©¦¤§©§¦¤¤¤

,x`yd z` lhep m` devn miiwn'ízç÷ìe' øîBì ãeîìzmiyxece ©§©§©§¤
mz gwlänz äçé÷ì àäzLcg` s` dxqg didz `le ,dnily - ¤§¥§¦¨©¨

.weqta exn`py mipindn
:`xnbd dywnìàòîLé éaøåjixvy `ziixaae dpyna xn`y Ÿ§©¦¦§¨¥

cg`e minehw mipy elit`' xn`e siqede miqcd dyely `iadl
dyw ,'mehw epi`ynCLôð äî[edyxtzy cv lka]éà ,ezrc ¨©§¨¦

miqcdyéòa ïéîéìL,qcda 'xcd' jixvy meyneälek énð éòaéì §¥¦¨¥¦¨¥©¦§
xiykd recne minly eidi miqcdd lky jixvdl el yi -

,minehw mdn mipyykeéày l`rnyi iax xaeqïéîéìL éòa àì ¦Ÿ¨¥§¥¦
ok m` ,qcda 'xcd' jixv `ly meyn ,miqcdaeléôàqcdénð ãç £¦©©¦

àìcg` qcdy l`rnyi iax xn` recne mly didiy ekxhvi Ÿ
.mly zeidl jixv dyelydn,`xnbd zx`anäàøéa øîàmy] ¨©¦¨¨

[mkgìàòîLé éaø Ba øæç ,énà éaø øîàdligzn xn`y dnn ¨©©¦©¦¨©©¦¦§¨¥
,cg` qcd wx lehil jixvy ezrce ,miqcd dyely lehil jixvy
zpeek `id efe ,'xcd' meyn mehw didi `ly jixv qcdd eze`e
`l m` oicd `ede minehw mipy elit` zgwl lekiy l`rnyi iax

.mehw epi`y cg` qcd gwiy calae ,llk mze` `iai
.ïBôøè éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`iadl jixvy ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦©§

.minehw mlek m` s` mixyk mde miqcd dyelyìàeîL àãæàå§©§¨§¥
déîòèì,ezhiyl ef dklda jld l`enye -ìàeîL eäì øîàc §©£¥§¨©§§¥

àqà éðaæîc eäðäìmxign z` milrn eidy miqcdd ixkenl - §©§¦§©§¥©¨
mpi`y minehw mpi`y miqcd mdn miywan mipewd eidy meyn

,miievneðéaæå eåLàelrz l`e deya miqcdd z` exkn - ©§§©¦
,i`cn xzei mdincaàì éàå,deya exknzeëì àðLéøcyexc` - §¦Ÿ¨¦§¨§

dklddy mklïBôøè éaøkmdy minehw miqcda s` xiykny §©¦©§
xaeq l`enyy df dyrnn `xnbd dgiken .xzei miievn

ixdy ,oetxh iaxk dklddyàîòè éàî`edy l`eny mdl xn` ©©£¨
,oetxh iaxk dklddy yexciààîéìéxaeq epi`y xn`p m` - ¦¥¨

jka mdilr mii`y `l` oetxh iaxkc íeMîoetxh iaxì÷éî ¦§¥¥
ok m` ,minehw miqcda xiyknyeäì LBøãéìåmdilr mii`i - §¦§§

`id dklddy yexciyéôè ì÷éîc àáé÷ò éaøk,xzei lwiny - §©¦£¦¨§¥¥§¥
yexci m`n xzei mixkend lr mii`i dfe ,cg` qcd wx jixvne
`ly i`ce `l` .miqcd dyely jixvny oetxh iaxk dklddy
xaeq l`enyy gkene ,dkldk epi`y mei`a mii`l dvx
xaeq epi` l`enyy xyt` :`xnbd dgec .oetxh iaxk dklddy
`ly mdilr mii`l ick `l` ok xn` `le ,oetxh iaxk dklddy
iaxk `le oetxh iaxk yexcl sicrdy dne ,xignd z` eriwti

c meyn ,`aiwràúìzmiqcdéçéëL éîeè÷la` ,xzei miievn - §¨¨§¥§¦¥
çéëL àì ,íeè÷ àìå ãçiaxk yexciy dn okle ,zegt ievn - ©§Ÿ¨Ÿ§¦©

.`aiwr iaxk yexciy dnn mixgeqd lr mei` xzei `ed oetxh

äðùî
ìeæbä âBøúà.mklyn minkg eyxce 'mkl mYgwlE' xn`py ,leqt ¤§©¨§©§¤¨¤

åbexz` okLáiäeaex yaiy -,zigelgl ea oi`y cr,ìeñt §©¨¥¨
urn bexz` .xcd epi`y meynäøLà ìLeze` micaery oli` - ¤£¥¨

,dtixy oerhd ,dxf dcearlåurn bexz` okúçcpä øéò ìL- §¤¦©¦©©
,dxf dcear cearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir

,da `vnpd lk z` sexyl jixve,ìeñt,dtixyl cnery oeiky ¨
urn bexz` .bexz`a jixvd xeriyd z` ea oi`e sexyk aygpìL¤

äìøòjezae ,ezrihp zryn mipy yely exar `l oiicry - ¨§¨
,d`pda mixeq` eizexit mipyd zyely.ìeñtbexz` okeìL ¨¤

,ìeñt äàîè äîeøzbexz` la` .`xnba x`eai mrhdeäîeøz ìL §¨§¥¨¨¤§¨
äøBäèdligzkl,øLk ìèð íàå ,ìBhé àìel` mipic ly mnrhe §¨Ÿ¦§¦¨©¨¥

.`xnba x`eai
bexz`éàîc ìLepnn eyixtd m` wtqe ux`d mrn gwlpy - ¤§©

,zexyrne zenexz,ïéìñBt éànL úéa,`ed lah wtqy meyn ¥©©§¦
ielle odkl yiy iptn ely elek epi`y ,leqt lah ly bexz`e

,ea wlg,ïéøéLëî ìlä úéáebexz` .`xnba x`eaiy mrhdnìL ¥¦¥©§¦¦¤
éðL øNòîíéìLeøéadligzkl ,ipy xyrn zlik` mewn `idyàì ©£¥¥¦¦¨©¦Ÿ

,øLk ìèð íàå ,ìBhébexz` .`xnba x`eai df oic ly enrh ¦§¦¨©¨¥
yúéææç äúìòcid yenyna zexkipd ,zewc zereara` oink -ìò ¨§¨£¨¦©

Baeø,bexz`d lyy bexz` e`Búîèt äìhðy`x ylzp - ¦§¨¦§¨
y bexz` e` ,bexz`dóì÷ðbexz` e` ,dwexid dwcd eztilw ¦§©

y÷cñðy bexz` e` ,eteql ey`xn ekxe`l wcq ea yi -áwéð ¦§©¦©
ådaiwpd zngnàeäL ìk øñç,bexz`dnbexz`d el` lka §¨©¨¤

.ìeñtm` la`úéææç äúìòwxBèeòéî ìòbexz` e` ,bexz`d ly ¨¨§¨£¨¦©¦
yBö÷eò ìhðegn `ed eay eapf -,url xay bexz` e`àìå áwéð ¦©§¦©§Ÿ

.øLk ,àeäL ìk øñç̈©¨¤¨¥
éLekä âBøúà,xegy `ede yek ux`n `ay -,ìeñtdf oi`y ¤§©¦¨

.bexz` d`xnäå`ed eravy bexz`ézøëk ÷Bøidnec `edy §©¨§©§¦
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קנג
ezny ina cenr cl sc ± iyily wxt`nei

íéùð éèéâìazkp ipta" xn`iy jixv ux`l dvegn hb `iand :(`,a oihib) ol `niiwc Ð

ux`n `iande .dnyl oi`iwa oi`c meyn i`e eniiwl oiievn oi`c meyn i` ,"mzgp iptae

l`xyimicr znizg xikdl oiievn milbx ilere ,dnyl oi`iway itl ,jixv epi` Ð

,dnyl oi`iwae dxez ipa ody itl ,oihibl l`xyi ux`k laa :(`,e) mzd opixn`e eniiwl

dxez myn cenlle jlil oiievn daiyi ipae

ipa opi`e ,laal jenq siqxeae .zenewn lkn

siqxea i`n :(`,hw oixcdpq) opixn`ck ,dxez

.melk ea xiizyp `le ,einin z` etyy xea Ð

slgzp eiykr la` .xn`iy jixv myn `iande

,xn`iy jixv laan `iand jkld ,mny

.jixv oi` siqxeaneäðùîíéñãä äùìùÐ

.dl sili `xnbaïéîåè÷ íéðù åìéôàåÐ

mehw i` ,jytp dn :jixt `xnbae .i`w miqcd`

dyly jixv `ede leqtedlek irail Ð

xyk mehw i`e ,minilyozyly xiykl Ð

zlgzn l`rnyi 'x ea xfg :ipyne !minehw

mipy elit` xn`e ,dyly jixvn didy eixac

,ixnbl edl iziin `l i` oicd `ede .oinehw

.inc edpzilc o`nk minehw `dcïåôøè 'ø
íéîåè÷ ïúùìù åìéôà øîåàxcd ira `lc Ð

.qcdaàøîâãçà íéøîú úôë,rnyn Ð

.aizk "ztk"cðòó.cg zear ,cg ur ,cg Ð

íéîåè÷ íéðù åìéôàå.i`w qcd` Ðíãâàé ìåëé
ïìåëxn`p ike :zxn` .mdnr bexz`d s`e Ð

oipr lr siqen e"ie rnyn iedipc "mixnz ztke"

xn`p `l `lde ?xcd ur ixt mr etxvl oey`x

mr `le ,od onvr ipta rnyn "ztk" `l`

"lgp iaxre" ,mdilr siqen "ur spre" .bexz`d

oicb`p jkitl o"iee oda xn`py ,mdilr siqen

.aleld mräæ úà äæ ïéáëòîùxqg m` Ð

.devn dylyd oi` ozrax`n zg`äîú=

.mz zgwle :yixcc ,dnlyìàòîùé 'øåÐ

okid ,mly jixvn cge minehw mipy xiyknc

xcd ira i` ?aezkd owlgi`e ,edleka iraip Ð

xcd ira `l!jixvp `l cga elit` Ðøîà
äàøéá.mkg my Ðìàòîùé 'ø åá øæçÐ

.ira xcd edine ,cga xykne ,eixac zlgzn

ïåôøè 'øë äëìä.xyk mehwc ,lwdl Ðååùà
åðéáæå,mdinc lr elrz l`e deya exkn Ð

.minlye oiqcd dyly mkn miywany iptn

àì éàå.ezieyn Ðïåôøè 'øë àðéùøãÐ

oinehwa xyknc.àáé÷ò 'øë`l` ira `lc Ð

.cgäðùîäàîè äîåøú ìùå äìøò ìù
ìåñô.`nrh yxtn `xnba Ðìåèé àìÐ

.`nrh yxtn `xnbaíéìùåøéá`idy Ð

.ipy xyrn zlik`l dxykìåèé àìÐ

.`xnba yxtnckøùë ìèð íàåda yi ixdy Ð

"mkl"c ,`l milyexil ueg la` .dlik` xzid

.mkl ie`xd ,aizkúéææçzereara` oink Ð

.zewcåúîèô äìèðepiax itn ,bexz` y`x =

wxt oivwer) oenx ly dnhtd :eznbece .awri

:opiqxb ikd .(b dpyn ipyøñçå á÷éð ÷ãñð óì÷ð
ìåñô àåäù ìëea agzy xqg `le awip eli`c ,`zlin `cg `edy lk xqge awip Ð

d`ivede hgn.`tiq ipzwck ,xyk Ðåö÷åò ìèéðoixcdpq) mip`z ivwera enk ,eapf Ð

.(`,néùåëä.`ed xegye ,yek ux`n `ay Ðéúøë.i"xet* ,miyixk =ìåãâáå`ly Ð

.i`cn xzei lecb `di
àøîâ
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à÷ôðlaac (`,e) oihibc `nw wxta ol `niiwc ,qxhpewa yxitck Ð miyp ihibl dpin

`zaizn igikyc ,"mzgp iptae azkp ipta" xnel jixv oi`c ,oihibl l`xyi ux`k

seqae .dny ipzync ,siqxea oixewy dn epiide .eniiwl oiievn micr mbe dnyl oi`iwae

mye dnye eny oiprl dpin `wtpe ,xg` oeyl cer yxit (mye a,el zay) "oiwilcn dna"

dpicnd my `ed laac ,okzi `le .dxir mye exir

,laal dqir l`xyi ux` :(`,`r oiyecw) xn`ck

`ed okid cr (my) "oiqgei dxyr" wxt opixn`e

.xird my `l` hba dpicnd my oiazek oi`e .laa

ðòóspr :'hpewa 'it Ð dyly zear ur,cg Ð

urzear ,cg Ðlirlc :dnize .cg Ð

"ur spr" `pniwe` (a,al)z` oiteg eitpry Ð

"zear ur" inp opiyxce .eivroink relw Ð

"xcd ur ixt" :`nipe ,xn`z m`e !drilwÐ

mrhy opiyxc urc `yxcnc :xnel yie !dyly

.miey eixte evr

éáøòmiqcd dnk ozep elit` Ð mizy lgp

alela zeaxr dnkela" df oi` Ð

ok m`` cb` jixv xn`c o`nl elit` ,"siqez

"oic zia ede`x" seqa ziyixtck ,xg` oin siqen

.(a,gk dpyd y`x)

àäúùinp `nrh i`dn Ð dnz dgiwl

df oi`c meyn ,xqg bexz` opilqt

ab lr s` ,opiyiig `l ipy meiae .dnz dgiwl

yixa izyxit `nrhe .oipin drax`` opictwc

.("opira" ligznd xeaica mye a,hk) oiwxit

iakrnc `dc wiqn (`,fk zegpn) "dax unewd"ae

iccd`el yi la` ,el oi`y `l` epy `l ÐÐ

,oiakrn oi` :zelecb zeklda yxite .oiakrn oi`

i` `l` ,iccd icda edl dabnc cr `niz `lc

dicegl cge cg lk dabn`niiwc ,inc xity Ð

,ok xnel `ed dniz xace .cb` jixv oi` alel :ol

zg` devn elekc oeikcxg` dfa elirei j`id Ð

oiakrnc epy `l :extqa dibd mz epiaxe ?df

el yi la` ,el oi`y `l` dnz meyndnz Ð

opixn`ck ,ecb`a exag `ly it lr s` ,`ed

."dgiwl" ,"dgiwl" opax iyxc `lc (`,bl dkeq)

ied `lc dil rnyn dgiwl yixcc dcedi 'xle

.ecb` ok m`` dnz

ùåøãìå:dniz Ð ith lwinc `aiwr 'xk edl

`l` `aiwr 'xk dil `xiaq `l `d

`ay ,weicd on df lkc :xnel yie !oetxh iaxk

`xiaq oetxh iaxkc ,dinrhl l`enyc gikedl

exkniy ick xaq `lc icina edl cigtn i`c .dil

lefa.ith lwinc ,`aiwr 'xn mcigtdl el did Ð

`zlzc ,oetxh iaxn ith icgtn ,daxc` :igce

`l mlerne ,mihw `lc cgn igiky oinehw

lk" wxtn dyw ,edine .oetxh iaxk xaqc rnyz

xn`c ,gqta zexicwn (`,l migqt) "dry

oia eda ciare ,gqtd xg` cr edl idyn :l`eny

l`eny `cf`e :opixn`e .epina `ly oia epina

:icpk epafnc edpdl l`eny edl xn`c ,dinrhl

y``l i`e ,ekiipiaf eeiaxk ekl `pyixc Ð

icina cgtn `lc `icda rnyne .dipira dizil ik gqtd xg`l ung ixyc :xnelk .oerny

`kd `nlyac ?dil xaq `lc icina mcigtdl el dnl mzdc :xnel yie !dil xaq `lcÐ

.xwei liaya erpni `le dievn devnd `dze ,lefa exkniy ick mcigtn didc xninl ivn

lk" wxta jixt `peeb i`d ikc !dizeek edl yexcil ,oetxh 'xk dl xaq i`e :xn`z m`e

`aa yixae .devn xecid meyn gipd `kdc :xnel yie .ded axc dixz` :ipyne ,(my) "dry

`l i`e ,qiiti`c i`na diqiit lif :xn`e `acxc dinwl `z`e ,eizegex rax`n `piax ditw`c ,`ipex iab (mye `,d) `xzadn itl lkd :xn`c ,iqei iaxc `ail` `ped axk jl `pipiic Ð

el oc `ly dn .xcby.zegta el lgne `piax qiitzpy itl Ð
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ìL,ãçà âBøúàå ãçà áìeì úBáøò ézLe íéqãä äL §¨£©¦§¥£¨¨¤¨§¤§¤¨

ïBôøè éaø .íeè÷ Bðéà ãçàå íéîeè÷ íéðL eìéôà£¦§©¦§¦§¤¨¥¨©¦©§
ìL eléôà :øîBàíLk :øîBà àáé÷ò éaø .íéîeè÷ ïzL ¥£¦§¨§¨§¦©¦£¦¨¥§¥

áìeìL.úçà äáøòå ãçà ñãä Ck ,ãçà âBøúàå ãçà ¤¨¤¨§¤§¤¨¨£©¤¨©£¨¨©©
àøîâ"øãä õò éøt" :øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz¯ ©§¨©¦¦§¨¥¥§¦¥¨¨

"íéøîz útk" ,ãçà¯ðò" ,ãçà"úBáò õò ó¯ ¤¨©Ÿ§¨¦¤¨£©¥¨
ìL"ìçð éáøò" ,äL¯,íéîeè÷ íéðL eìéôàå ,íézL §¨©§¥¨©§©¦©£¦§©¦§¦

ìL :øîBà ïBôøè éaø .íeè÷ BðéàL ãçàåeléôàå ,äL §¤¨¤¥¨©¦©§¥§¨©£¦
ìLáìeìL íLk :øîBà àáé÷ò éaø .íéîeè÷ ïzLãçà §¨§¨§¦©¦£¦¨¥§¥¤¨¤¨
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ïéákònL ïépîe ."útk" àìà øîàðäæ úà äæ¯ãeîìz ¤¡©¤¨©Ÿ¦©¦¤§©§¦¤¤¤©§

:øîBì"ízç÷ìe"¯éaøå .änz äçé÷ì àäzL ©§©§¤¤§¥§¦¨©¨§©¦
éòa ïéîéìL éà :CLôp äî ,ìàòîLé¯éîð éòaéì ¦§¨¥©©§¨¦§¥¦¨¥¦¨¥©¦

ïéîéìL éòa àì éà ,eäìek¯øîà !àì éîð ãç eléôà §¦¨¨¥§¥¦£¦©©¦¨¨©
áø øîà .ìàòîLé éaø Ba øæç :éîà éaø øîà äàøéa¦¨¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¨¥¨©©

àãæàå .ïBôøè éaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäéìàeîL §¨¨©§¥£¨¨§©¦©§§¨§¨§¥
:àñà éðaæîc eäðäì ìàeîL eäì øîàc ,déîòèì§©§¥©£©§§¥§¨§¦§©§¦¨¨

àì éàå ,eðéaæå eåLà¯éàî .ïBôøè éaøk eëì àðLéøc ©§§©¦§¦¨¨¥§¨§§©¦©§©
ì÷éîc íeMî àîéìéà ?àîòè¯éaøk eäì LBøãéìå ©§¨¦¥¨¦§¥¥§¦§§§©¦

éîeè÷ àúìz !éôè ì÷éîc àáé÷ò¯àìå ãç ,éçéëL £¦¨§¥¥§¥§¨¨§¥§¦¦©§Ÿ
íeè÷¯.çéëL àìäðùîLáiäå ìeæbä âBøúà¯ ¨Ÿ¨¦©¤§©¨§©¨¥

úçcpä øéò ìLå äøLà ìL .ìeñt¯äìøò ìL .ìeñt ¨¤£¥¨§¤¦©¦©©¨¤¨§¨
¯äàîè äîeøz ìL .ìeñt¯äøBäè äîeøz ìL .ìeñt ¨¤§¨§¥¨¨¤§¨§¨
¯ìèð íàå ,ìBhé àì¯éàîL úéa ,éàîc ìL .øLk Ÿ¦§¦¨©¨¥¤§©¥©©

íéìLeøéa éðL øNòî ìL .ïéøéLëî ìlä úéáe ïéìñBt§¦¥¦¥©§¦¦¤©£¥¥¦¦¨©¦
¯ìèð íàå ,ìBhé àì¯,Baeø ìò úéææç äúìò .øLk Ÿ¦§¦¨©¨¥¨§¨£¨¦©

àeäL ìk øñçå áwéð ,÷cñð ,óì÷ð ,Búîèt äìhð¯ ¦§¨¦§¨¦§©¦§©¦©§¨¥¨¤
áwéð ,Bö÷eò ìhð ,Bèeòéî ìò úéææç äúìò .ìeñtàìå ¨¨§¨£¨¦©¦¦©§¦©§Ÿ

àeäL ìk øñç¯÷Bøiäå .ìeñt éLekä âBøúà .øLk ¨©¨¤¨¥¤§©¦¨§©¨
øeòéL .ìñBt äãeäé éaøå øéLëî øéàî éaø ,ézøkk©©§¦©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥¦
:øîBà äãeäé éaø ,æBâàk :øîBà øéàî éaø ïèwä âBøúà¤§©¨¨©¦¥¦¥¨¤©¦§¨¥

äöéakìBãâáe ,¯éaø éøác ,Bãéa íéðL æçàiL éãk ©¥¨§¨§¥¤Ÿ©§©¦§¨¦§¥©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dkeq(oey`x meil)

dpéî à÷ôð,mzeny epzydy rcilíéLð éhéâì`iand gily - ©§¨¦¨§¦¥¨¦
dy`l epzepy drya xnel jixv ,l`xyi ux`l ux`l uegn hb
oi` siefn `edy lrad xrxri m`y iptn ,'mzgp iptae azkp ipta'
jka mi`iwa ux`l ueg ipa oi`y iptn e` ,eniiwl miievn micr
gilyd cirn ef dxin`ae ,'dnyl' hbd z` aezkl jixvy
l`xyi ux`n hb `iand la` .dnyl azkpe siiefn epi` xhydy
ipay iptn ,'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv epi` ,laan e`
jixvy mirceie dxez ipa md mbe ,hbd z` miiwl miievn zeaiyi
ipa da eid `l laal dkenqd siqxea la` .dnyl hbd z` aezkl
ycige ,'eke azkp ipta xnel jixvy ux`l ueg x`yk dpice dxez
`xwpd mewndn `iand ok m`e mny dpzyp dzry sqei xa `ax
.xnel jixv laa `xwpy mewndn `iande xnel jixv epi` siqxea

äðùî
,øîBà ìàòîLé éaølehil `id mipind zrax` zevnìLíéqãä äL ©¦¦§¨¥¥§¨£©¦

,ãçà âBøúàå ãçà áìeì úBáøò ézLe.`xnba x`eaiy mrhdn §¥£¨¨¤¨§¤§¤¨
y ,l`rnyi iax siqedeeléôàm`íéðLmiqcddníéîeè÷ £¦§©¦§¦

,xyk ,my`xaåqcdy cala,íeè÷ Bðéà ãçàx`eaz `xnbae §¤¨¥¨
.ezpeek,øîBà ïBôøè éaøe miqcd dyely `iadl jixveléôàm` ©¦©§¥£¦

ìLíéîeè÷ ïzL,mixyk.qcda 'xcd' aeig oi`y oeikàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadl,úçà äáøòå ãçà ñãämipind lk eywedy meyn £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqtay

àøîâ
,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðzmFIA mkl mYgwlE' dxeza xn`p ©§¨©¦¦§¨¥¥§©§¤¨¤©

yie ,'lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM xcd ur ixR oFW`xd̈¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©
weqtd oeyln cenll'øãä õò éøt'`iadl jixv bexz` -ãçà, §¦¥¨¨¤¨

cg` rnyn 'ixt' oeyly,oeylne'íéøîz útk'xqg azkpy - ©Ÿ§¨¦
alel `iadl jixvy cnll cigi oeyla yxcp df ixd e"`e,ãçà¤¨

oeylneðò''úBáò õò ójixvy cenll yi ,milin yelya azkpy £©¥¨
`iadlìLäLoeylne ,miqcd'ìçð éáøò',miax oeyla azkpy §¨©§¥©©

`iadl jixvy zeaxrd oipny cenll yi ,mipy 'iaxr' herine
`ed.íézLl`rnyi iax siqedeeléôàåm`íéðLmiqcddn §©¦©£¦§©¦

íeè÷ BðéàL ãçàå íéîeè÷xyk.seq z` `xnbd x`az jenqae §¦§¤¨¤¥¨
.eixac,øîBà ïBôøè éaø`iadl jixvìLäLmiqcdeléôàåm` ©¦©§¥§¨§£¦

ìLíéîeè÷ ïzLmixyk,.qcda 'xcd' jixvn epi`yàáé÷ò éaø §¨§¨§¦©¦£¦¨
L íLk ,øîBàwx `iadl jixvCk ,ãçà âBøúàå ãçà áìeljixv mb ¥§¥¤¨¤¨§¤§¤¨¨

wx `iadlãçà ñãämehw epi`y,úçà äáøòålk eywedy £©¤¨©£¨¨©©
.dfl df weqta mipindøæòéìà éaø Bì øîàdz` m` ,`aiwr iaxl ¨©©¦¡¦¤¤

,ywida weqtd lk z` yxecàäé ìBëéz` zgwl mb jixv ¨§¥
dïänò âBøúàmcbe`l jxhvie daxrde qcdd aleld mr - ¤§¦¨¤

úçà äceâàa,`aiwr iax el xn` .dfl df weqta eywed ixdy ©£¨©©
zøîà,jk xnel xyt` ike -øîàð éëå' weqtaútëå øãä õò éøt ¨©§¨§¦¤¡©§¦¥¨¨§©Ÿ

'íéøîzaleld z` sxvl `ay rnyny [ztke] e"ie ze`d mr §¨¦
,bexz`l epiidc - weqta xn`py mcewd oiprløîàð àì àìäå©£ŸŸ¤¡©

'útk' àlà.bexz`d mr cgi lhip epi` aleldy rnyne ,e"ie `la ¤¨©Ÿ
e"ie xn`p mday daxrde qcdd mr elhil jixv la`ur spre'

mcb`le aleld mr cgi mtxvl jixvy xnel 'lgp iaxre zar
.cgiïéákònL ïépîemipind,äæ úà äæmdn cg` el oi` m`yepi` ¦©¦¤§©§¦¤¤¤

,x`yd z` lhep m` devn miiwn'ízç÷ìe' øîBì ãeîìzmiyxece ©§©§©§¤
mz gwlänz äçé÷ì àäzLcg` s` dxqg didz `le ,dnily - ¤§¥§¦¨©¨

.weqta exn`py mipindn
:`xnbd dywnìàòîLé éaøåjixvy `ziixaae dpyna xn`y Ÿ§©¦¦§¨¥

cg`e minehw mipy elit`' xn`e siqede miqcd dyely `iadl
dyw ,'mehw epi`ynCLôð äî[edyxtzy cv lka]éà ,ezrc ¨©§¨¦

miqcdyéòa ïéîéìL,qcda 'xcd' jixvy meyneälek énð éòaéì §¥¦¨¥¦¨¥©¦§
xiykd recne minly eidi miqcdd lky jixvdl el yi -

,minehw mdn mipyykeéày l`rnyi iax xaeqïéîéìL éòa àì ¦Ÿ¨¥§¥¦
ok m` ,qcda 'xcd' jixv `ly meyn ,miqcdaeléôàqcdénð ãç £¦©©¦

àìcg` qcdy l`rnyi iax xn` recne mly didiy ekxhvi Ÿ
.mly zeidl jixv dyelydn,`xnbd zx`anäàøéa øîàmy] ¨©¦¨¨

[mkgìàòîLé éaø Ba øæç ,énà éaø øîàdligzn xn`y dnn ¨©©¦©¦¨©©¦¦§¨¥
,cg` qcd wx lehil jixvy ezrce ,miqcd dyely lehil jixvy
zpeek `id efe ,'xcd' meyn mehw didi `ly jixv qcdd eze`e
`l m` oicd `ede minehw mipy elit` zgwl lekiy l`rnyi iax

.mehw epi`y cg` qcd gwiy calae ,llk mze` `iai
.ïBôøè éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`iadl jixvy ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦©§

.minehw mlek m` s` mixyk mde miqcd dyelyìàeîL àãæàå§©§¨§¥
déîòèì,ezhiyl ef dklda jld l`enye -ìàeîL eäì øîàc §©£¥§¨©§§¥

àqà éðaæîc eäðäìmxign z` milrn eidy miqcdd ixkenl - §©§¦§©§¥©¨
mpi`y minehw mpi`y miqcd mdn miywan mipewd eidy meyn

,miievneðéaæå eåLàelrz l`e deya miqcdd z` exkn - ©§§©¦
,i`cn xzei mdincaàì éàå,deya exknzeëì àðLéøcyexc` - §¦Ÿ¨¦§¨§

dklddy mklïBôøè éaøkmdy minehw miqcda s` xiykny §©¦©§
xaeq l`enyy df dyrnn `xnbd dgiken .xzei miievn

ixdy ,oetxh iaxk dklddyàîòè éàî`edy l`eny mdl xn` ©©£¨
,oetxh iaxk dklddy yexciààîéìéxaeq epi`y xn`p m` - ¦¥¨

jka mdilr mii`y `l` oetxh iaxkc íeMîoetxh iaxì÷éî ¦§¥¥
ok m` ,minehw miqcda xiyknyeäì LBøãéìåmdilr mii`i - §¦§§

`id dklddy yexciyéôè ì÷éîc àáé÷ò éaøk,xzei lwiny - §©¦£¦¨§¥¥§¥
yexci m`n xzei mixkend lr mii`i dfe ,cg` qcd wx jixvne
`ly i`ce `l` .miqcd dyely jixvny oetxh iaxk dklddy
xaeq l`enyy gkene ,dkldk epi`y mei`a mii`l dvx
xaeq epi` l`enyy xyt` :`xnbd dgec .oetxh iaxk dklddy
`ly mdilr mii`l ick `l` ok xn` `le ,oetxh iaxk dklddy
iaxk `le oetxh iaxk yexcl sicrdy dne ,xignd z` eriwti

c meyn ,`aiwràúìzmiqcdéçéëL éîeè÷la` ,xzei miievn - §¨¨§¥§¦¥
çéëL àì ,íeè÷ àìå ãçiaxk yexciy dn okle ,zegt ievn - ©§Ÿ¨Ÿ§¦©

.`aiwr iaxk yexciy dnn mixgeqd lr mei` xzei `ed oetxh

äðùî
ìeæbä âBøúà.mklyn minkg eyxce 'mkl mYgwlE' xn`py ,leqt ¤§©¨§©§¤¨¤

åbexz` okLáiäeaex yaiy -,zigelgl ea oi`y cr,ìeñt §©¨¥¨
urn bexz` .xcd epi`y meynäøLà ìLeze` micaery oli` - ¤£¥¨

,dtixy oerhd ,dxf dcearlåurn bexz` okúçcpä øéò ìL- §¤¦©¦©©
,dxf dcear cearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir

,da `vnpd lk z` sexyl jixve,ìeñt,dtixyl cnery oeiky ¨
urn bexz` .bexz`a jixvd xeriyd z` ea oi`e sexyk aygpìL¤

äìøòjezae ,ezrihp zryn mipy yely exar `l oiicry - ¨§¨
,d`pda mixeq` eizexit mipyd zyely.ìeñtbexz` okeìL ¨¤

,ìeñt äàîè äîeøzbexz` la` .`xnba x`eai mrhdeäîeøz ìL §¨§¥¨¨¤§¨
äøBäèdligzkl,øLk ìèð íàå ,ìBhé àìel` mipic ly mnrhe §¨Ÿ¦§¦¨©¨¥

.`xnba x`eai
bexz`éàîc ìLepnn eyixtd m` wtqe ux`d mrn gwlpy - ¤§©

,zexyrne zenexz,ïéìñBt éànL úéa,`ed lah wtqy meyn ¥©©§¦
ielle odkl yiy iptn ely elek epi`y ,leqt lah ly bexz`e

,ea wlg,ïéøéLëî ìlä úéáebexz` .`xnba x`eaiy mrhdnìL ¥¦¥©§¦¦¤
éðL øNòîíéìLeøéadligzkl ,ipy xyrn zlik` mewn `idyàì ©£¥¥¦¦¨©¦Ÿ

,øLk ìèð íàå ,ìBhébexz` .`xnba x`eai df oic ly enrh ¦§¦¨©¨¥
yúéææç äúìòcid yenyna zexkipd ,zewc zereara` oink -ìò ¨§¨£¨¦©

Baeø,bexz`d lyy bexz` e`Búîèt äìhðy`x ylzp - ¦§¨¦§¨
y bexz` e` ,bexz`dóì÷ðbexz` e` ,dwexid dwcd eztilw ¦§©

y÷cñðy bexz` e` ,eteql ey`xn ekxe`l wcq ea yi -áwéð ¦§©¦©
ådaiwpd zngnàeäL ìk øñç,bexz`dnbexz`d el` lka §¨©¨¤

.ìeñtm` la`úéææç äúìòwxBèeòéî ìòbexz` e` ,bexz`d ly ¨¨§¨£¨¦©¦
yBö÷eò ìhðegn `ed eay eapf -,url xay bexz` e`àìå áwéð ¦©§¦©§Ÿ

.øLk ,àeäL ìk øñç̈©¨¤¨¥
éLekä âBøúà,xegy `ede yek ux`n `ay -,ìeñtdf oi`y ¤§©¦¨

.bexz` d`xnäå`ed eravy bexz`ézøëk ÷Bøidnec `edy §©¨§©§¦
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àøîâ
,ïðaø eðzzgwl dxn` dxezd'øãä õò éøt'aezkdn cenll yie ¨©¨¨§¦¥¨¨

a lcbd oin zgwl jixvyå Böò íòhL õòmrhäåL Béøôrfbl - ¥¤©©¥§¦§¨¤
,ef dpekz yi ur dfi`le ,mrh eze` yi ea lcbd ixtle mitprle

,âBøúà äæ øîBà éåä:`xnbd dywn .dey eixte evr mrhyàîéàå ¡¥¥¤¤§§¥¨
l dxezd zpeekyïéìtìt,dey mvr mrhe mnrhyäéä ,àéðúãk ¦§§¦¦§©§¨¨¨

øîàpL òîLnî ,øîBà øéàî éaøux`d l` E`az ike'ìk ízòèðe' ©¦¥¦¥¦©§¨¤¤¡©§¦¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤¨
õòike .'lk`i `l milxr mkl didi mipW WlW 'ebe lk`néðéà ¥©£¨¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦

L òãBédlxrddxez dxn`yàeäa,ìëàî õòweqtd seqa ixd ¥©¤¥©£¨
e wxq oli`a zkiiy `l dlik`e 'lk`i `l' xn`pøîBì ãeîìz äî Ÿ¥¨¥©©§©

xnel dkixv dxezd dzid recne -'ìëàî õò''ur' dxn` `le ¥©£¨
oina mby cnll dxezd zpeek `l` ,mzqå Böò íòhL õòmrh ¥¤©©¥§

äåL Béøô,dxezd zpeek ur dfi`le ,dlxr zbdepäæ øîBà éåä ¦§¨¤¡¥¥¤
ïéìtìtaezkd `ae ,miey eixt mrhe evr mrhyïéìtìtäL Eãnìì ¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦

,äìøòa ïéáéiçta dlxr bdpz `ly xn`p `leevry meyn oiltl ©¨¦§¨§¨
.ea zbdep dlxr oi`y wxi oinl dnece ux`dn deab epi`e jenp

åy epcnl jk ab`íeìk äøñç ìàøNé õøà ïéàoiltlt elit`e §¥¤¤¦§¨¥£¥¨§
enke ,l`xyi ux`a dlxra xacn weqtd ixdy ,da milcb

øîàpLy ux` `idy l`xyi ux` lr'da ìk øñçú àì'da yie ¤¤¡©Ÿ¤§©Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .lkdíúädpeeky xnel xyt` i` ,oiltlta - ¨¨

,mdil` dxezdøLôà àìc íeMî,dxezd zevnl mze` zgwl ¦§Ÿ¤§¨
cãéáòð éëéä,mzlihpa dyrp ji` -àãç èB÷ððcg` oirxb lehi - ¥¦©£¥¦§£¨

,oiltlt lydúçé÷ì àøkðéî àì`edy oeik ,dgiwld xkip `l - Ÿ¦§§¨§¦¨¨
,ce`n ohwàúìz Bà éøz èB÷ððipirxb yly e` mipy gwip m`e - ¦§§¥§¨¨

,zxkip dgiwld didzy ick oiltltur ixR' dxn` dxezd ixd§¦¥
rnyn df oeylne cigi oeyla ixt 'xcdyãçà éøt] (ãçà)øîà [ ¨¨§¦¤¨¨©

àðîçøzgwlìLe íéðL àìåøLôà àì Ckìä ,úBøét äLyxtl ©£¨¨§Ÿ§©¦§Ÿ¨¥¦§¨Ÿ¤§¨
.bexz`l `l` oiltltl dxezd zpeeky

:`ziixad dkiynn,øîBà éaødxezd zpeeky xacd xewn ©¦¥
,yexcl yiy meyn `ed bexz`løécä àlà 'øãä' éø÷z ìà, ©¦§¥¨¨¤¨©¦

,zenda ly xicl dnecy urn ixt lehil jixvyäæ øéc äîly ©¦¤
miyakBa Lémiyake íéìBãbmiyak,íépè÷miyakíéîéîz ¥§¦§©¦§¦¦

emiyakénð éëä ,ïéîeî éìòádevnl migwel epnny uraBa Lé ©£¥¦¨¦©¦¥
zexite íéìBãbzexit,íépè÷zexite íéîéîzzexit.ïéîeî éìòá §¦§©¦§¦¦©£¥¦

.oinen ilrae mininz miphwe milecb yi bexz`d ur zexitae
:`xnbd zl`eyeèàly zepli`aíéìBãb eäa úéì úBøét øàL ¨§¨¥¥§§¦

,ïéîeî éìòáe ïéîéîz íépè÷emiey eizexit oi` oli` lka ixd §©¦§¦¦©£¥¦
zx`an .oinen ilrae mininz miphwe milecb epnn mi`veie

:`xnbd,øîà÷ éëä àlàjka xicl dnecy urn ixt zgwl jixv ¤¨¨¦¨¨©
yïéàaL ãòd miyakd miclepy onfay -ïééãò íépè÷miyakd ©¤¨¦§©¦£©¦
d,íéîéi÷ íéìBãbmibexz`d milcby onfa bexz`d ura oke §¦©¨¦

ly mipyid milecbd mibexz`d ,ef dpy ly miycgd miphwd
milwlwzn mpi` mibexz`dy ,ura mi`vnp oiicr dxary dpy

.zg` dpyn xzei ura midey md m` s`,øîà eäaà éaøyi ©¦©¨¨©
,jk yexcl,øcä àlà 'øãä' éø÷z ìà`ed bexz`y ,dxic oeyln ©¦§¥¨¨¤¨©¨

ì äðMî Bðìéàa øcL øácäðLdpyn xzei oli`a `vnidl lekiy - ¨¨¤¨§¦¨¦¨¨§¨¨
iaxy `l` ,iax ixack md eixace .ok dyery oli` cer oi`e ,zg`
oeyla weqtd z` yxc eda` iaxe 'xic' oeyla weqtd z` yxc

.'dxic'øeãä] (øåãéà) àlà øãä éø÷z ìà ,øîBà éàfò ïaïkL ,[ ¤©©¥©¦§¥¨¨¤¨¨¤¥
ìa(øåãéà) íénì ïéøB÷ éðååé ïBL,[øeãä]devn dxezdy xnelk ¦§§¨¦¦©©¦¨©

,min daxd lr lcb `edy epiide xecd `edy ur ixt zgwlBæéàå§¥
àéäur oiníéî ìk ìò ìãbLmiae`y mina ezewydl jixvy - ¦¤¨¥©¨©¦

,zexit dyer `ede minyb ina el ic `le,âBøúà äæ øîBà éåäoi`e ¡¥¥¤¤§
.min lk lr lcby oli` mey cer

bexz` :dpyna epipy:ìeñt úçcpä øéò ìLå äøLà ìLzx`an ¤£¥¨§¤¦©¦©©¨
:`xnbdàîòè éàî,leqtc ïåékdf bexz`éúezk ,éà÷ äôøNì ©©£¨¥¨§¦§¥¨¨¥©¥

déøeòéL úúkéî,xeriy o`k oi` eli`ke ,wegne zezk exeriy - ¦§©¦¥
.xeriy ea didiy jixv bexz`e ,xtrk `ed ixd sxypy mcew s`e

bexz` :dpyna epipy:ìeñt äìøò [ìL] (ìùå):`xnbd zx`an ¤¨§¨¨
àîòè éàî,leqt¯ da éâéìtdfa ewlgpàaà] (ïéáà) øa àéiç éaø[ ©©£¨§¦¥¨©¦¦¨©©¨

,øîà ãç ,éqà éaøåleqt dlxr ly bexz`y mrhdda ïéàL éôì §©¦©¦©¨©§¦¤¥¨

,äìéëà øzéädxezde ,d`pde dlik`a dxeq` dlxr ixdydxn` ¤¥£¦¨
.ez`pd ikxc lka mkl ie`x didiy 'mkl' zeidl jixv bexz`dy¨¤

,øîà ãçådlxr ly bexz` leqt mrhïBîî ïéc da ïéàL éôì- §©¨©§¦¤¥¨¦¨
`le] 'mkl' aygp epi` okle ,d`pda xeq`y oeik dhext dey epi`¨¤
z` `xnbd zxxan .[mi`xen`dn cg` lk xn` dn yxtzd

:zwelgnddézòc à÷ìñ à÷y ,`xnbd dxaq dligza -éòác ïàî ¨¨§¨©§¥©§¨¥
bexz`a didiy jixvny iny -äìéëà øzéä,éòa àìjixvn `l - ¤¥£¦¨Ÿ¨¥

ea didiyéòác ïàîe ,ïBîî ïécbexz`a didiy jixvny ine -ïéc ¦¨©§¨¥¦
ïBîî,éòa àìea jixvn epi` -.äìéëà øzéä ¨Ÿ¨¥¤¥£¦¨

:`xnbd dywnïðzbexz` ,,[ìeñt] (äìåñô) äàîè äîeøz ìL §©¤§¨§¥¨¨
øîàc ïàîì àîìLa`ed dlxr leqty,äìéëà øzéä da ïéàL éôì ¦§¨¨§©§¨©§¦¤¥¨¤¥£¦¨

øétLixdy df mrhn lqtp d`nh dnexz ly bexz` mby oaen - ©¦
,dlik` xzid ea oi`øîàc ïàîì àlà`ed dlxr leqtyïéàL éôì ¤¨§©§¨©§¦¤¥
éànà ,ïBîî ïéc da,leqt d`nh dnexz ly bexz`d÷éqî éøä ¨¦¨©©£¥©¦¨

BìéLáz úçzdlkny drya d`nh dnexzn zepdil xzeny ©©©§¦
.oenn oic da yie dhext dey `id ixd k"`e ,mlerdn dze`

:`xnbd zvxznïðéòác éâéìt àì àîìò élek äìéëà øzéäa àlà¤¨§¤¥£¦¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦¨
,dlik`a xzen zeidl bexz`d jixvy mixaeq mlek -éâéìt ék¦§¦¥

ïðéòa äìéëà øzéä ,øáñ øî ,ïBîî ïéãaie`x didiy jixvy s` - §¦¨©¨©¤¥£¦¨¨¦¨
la` dlik`l¯ ïðéòa àì ïBîî ïéc,dhext dey didiy jxev oi` ¦¨Ÿ¨¦¨

¯ ïðéòa énð ïBîî ïéc øáñ øîeueg dhext dey ea didiy jixv ©¨©¦¨©¦¨¦¨
xzid ea oi` m`y meyn ,dlik` xzid ea didiy jixvy dnn
lkl ie`x epi`y oeik ,oenn oic ea yiy s` 'mkl' iexw epi` dlik`¨¤

:`xnbd zx`an .d`pdd ikxceäééðéa éàîmdipia weligd dn - ©¥©§
,dkldløéàî éaøc àaélà íéìLeøéaL éðL øNòî eäééðéa àkéà¦¨¥©§©£¥¥¦¤¦¨©¦©¦¨§©¦¥¦

yiy `l` ,eilra ly `le deab oenn `ed ipy xyrny xaeqy
,dlik` xzid ea milraløîàc ïàîìly bexz`y mrhdy §©§¨©

leqt dlxrda Lé éøä ,äìéëà øzéä da ïéàL éôìipy xyrna - §¦¤¥¨¤¥£¦¨£¥¥¨
äìéëà øzéäleki epi`e deab oenn `edy oenn oic ea oi`y s` ¤¥£¦¨

la` ,xyk dlik` xzid ea yiy oeik mewn lkn ,dy` ea ycwl
øîàc ïàîìleqt dlxr ly bexz`y,ïBîî ïéc da ïéàL éôìm` §©§¨©§¦¤¥¨¦¨

y oeik okàeä dBáb ïBîî éðL øNòîepi` ,dy` ea ycwl leki epi`e ©£¥¥¦¨¨©
.df bexz`a `vei epi`e mkl aygp

íéizñzgikedl yi -éqà éaøcdf `ed [`iig ax `le]øîàc ¦§©¥§©¦©¦§¨©
`ed mrhdyìL âBøúà ,éqà éaø øîàc ,ïBîî ïéc da ïéàL éôì§¦¤¥¨¦¨§¨©©¦©¦¤§¤

øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòîdeab oenn `edyéãé Ba àöBé íãà ïéà ©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¥§¥
,áBè íBéa BúáBçe,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà íéîëç éøáãì ¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥¨§

n"xl okle ,bexz`a oenn oica jxev yiy iq` ax zrcy ixd
:`xnbd dnikqn .`ed leqt ,deab oenn ipy xyrnyíéizñz- ¦§©¥

dgked ef ok`.
ïéà øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà ,éqà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¦¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥
éãé Ba àöBé íãà íéîëç éøáãì ,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà̈¨¥§¥¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥

.áBè íBéa BúáBçokeíãà ïéà øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL ävî ¨§©¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨
àöBéBúáBç éãé dadvn zlik` lyaly oey`xd dlil,çñt ¥¨§¥¨©¤©

.çñta BúáBç éãé da àöBé íãà íéîëç éøáãìx`azi jenqae §¦§¥£¨¦¨¨¥¨§¥¨©¤©
.mrhdäqéòwva -ïî äøeèt øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL ¦¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦§¨¦

.älça úáéiç íéîëç éøáãì ,älçä.mrhd x`azi jenqaedywn ©©¨§¦§¥£¨¦©¤¤©©¨
:`xnbdé÷úîàtt áø dì óly dvny iq` ax ycigy dn lr ©§¦¨©¨¨

,xi`n iax zrcl dleqt ipy xyrnàîìLaaäqéòxyrn ly ¦§¨¨¦¨
c meyn dlga zaiig dpi` xi`n iax zrcly xnel yi ipyáéúk§¦

'íëúñøò úéLàø'dnExz EnixY dNg',rnyn 'mkzqxr' oeylne ¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨£¦Ÿ¥¤
ipy xyrne ,oenn oic ea didiy epiide ,mkly wvad zeidl jixvy

,deab oenn `edénð âBøúàzekeqa lqtidl el yi bexz`a oke - ¤§©¦
c meynkáéúmYgwlE'íëìbexz`d didiy 'xcd ur ixR 'ebe §¦§©§¤¨¤§¦¥¨¨
,íëlMî,deab oenn `ed ipy xyrneävî àlà,ipy xyrn ly ¦¤¨¤¤¨©¨

,gqta ezaeg ici da `vei mc` oi` recníëúvî áéúk éîdidiy ¦§¦©©§¤
dfa yi leqt dn ok m`e ,mklyn zeidl dkixv dvndy rnyn

.dlik` xzid ea yiy oeik ,ely epi`y:`xnbd zvxznäaø øîà̈©©¨
àéúà ,àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå ,ìàeîL øaleqt z` micnel - ©§¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨¨§¨

dey dxifba ipy xyrn ly dvn'íçì' 'íçì',dlgnàëä áéúk ¤¤¤¤§¦¨¨
dvna -íúä áéúëe 'éðò íçì'dlga - ¤¤Ÿ¦§¦¨¨
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ezny in` cenr dl sc ± iyily wxt`nei
àøîâõò éøô.dey mrha ,ixtk urdy Ðíúòèðå øîàðù òîùîîditiqa aizke Ð

?`xw irzyn lk`n urac rcei ipi` "lk`i `l"äìøòá ïéáééçwxi oin `niz `lc Ð

.ux`d on deab epi`y ,mzex oink lty ur `edy iptn ,`edäá ìë øñçú àìjcnle Ð

.llka oiltlt elit`c "lk`n ur" i`dàãç èå÷ðð.cg` oirxb Ðäúçé÷ì àøëðéî àì
.dphew jezn Ðøéãäepli` dnecy ur ixt Ð

.o`v ly xiclúåøéô åäá úéì éðìéà åäìåë åèà
íéðè÷å íéìåãâcg` oli` igetz lk `lde Ð

.zeey opi`'åë íéðè÷ íéàáù ãò øîà÷ éëäÐ

zg` dpy ly e`l miphwe milecb i`d ,xnelk

ly miphwe cwzy` ly milecb `l` ,xn`w

ylye mizy epli`a lcbe xc bexz`dy .ef dpy

milecb oiicr eiykr ly oihpege oi`ayke ,mipy

.ea oiniiw cwzy`cøãä,iaxc `id `ide Ð

oeyl dil yixc xn ,ibilt `zernyna `l`

.dxic oeyl dil yixc xne ,xicäá ïéàù éôì
äìéëà øúéä"mkl" :xn` `pngxe Ðie`xd Ð

.ez`pd ikxc lka mklïåîî ïéã äá ïéàù éôì
jkld ,`ed d`pd ixeqi`c dhext dey epi`y Ð

.`ed mkly e`léòáã ïàî äéúòã à÷ìñ à÷
äìéëà øúéäoebk dlik` xzid dia ied i` Ð

milyexia ipy xyrns`c ,oenn oic ira `l Ð

oiyecwa xn`c ,xi`n iaxl epenn oi`y it lr

iqkp epi`e ,`ed deab oenn ipy xyrn :(a,ap)

dy` ea ycwl heicd.ea z`vl xyk Ðïàîå
äìéëà øúéä éòá àì ïåîî ïéã éòáãxiykne Ð

.d`pda xzene dlik`a xeq`y ,lah ly bexz`

ïåîî ïéã äá ïéàù éôì øîàã ïàîì àìàla` Ð

`pixw oenn oic meyne ,opira `l dlik` xzid

."mkl" diaåìéùáú úçú åæì ä÷éñî éøäÐ

"el ozz" :(a,dk zaya) opixn`ck`le Ð

.`ed exe` zac llkn ,exe`løúéäá àìà
ïðéòá àì ò"ëã äìéëàoic da yi elit`e Ð

oeikc ,dlik` xzid `la oixykzn `l oenn

d`pd ikxc lkl `ifg `lc.`ed "mkl" e`l Ð

ïðéòá àì ïåîî ïéãoebk ,dlik`a zxzen m` Ð

xi`n iaxc `ail`e ,milyexia ipy xyrnÐ

.xykmilyexia ipy xyrn ly ipzwc oizipzne

xykoenn ipy xyrn xn`c ,xi`n 'xk elit` Ð

.`nwezn ,`ed deabïðéòá éîð ïåîî ïéãÐ

ipzwc oizipzne .leqt xi`n 'xl ipy xyrne

xyk,`ed heicd oenn :ixn`c ,`id opax Ð

.dy`d z` ea oiycwneàåä éñà 'øã íééúñú
ïåîî ïéã äá ïéàù éôì øîàã`ki` inp i`e Ð

xyrn lye ,opira inp oenn oic ,dlik` xzid

.leqt xi`n 'xlçñôá åúáåç éãé äá àöåé ïéà
onwle .oey`xd dlil dvn zlik` zaeg ici Ð

?"mkzvn" aizk in :jixtäìçä ïî äøåèôÐ

i`de ,"mkizeqixr" aizkcs`e .`id deabc Ð

oic da zilc oeik ,dlik` xzid `ki`c ab lr

oenn x`y.`ed dicic e`l Ð
äéäå
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êãîììenk lty ur `edy iptn ,`ed wxi oin `niz `lc Ð dlxra oiaiig oiltltdy

dnke ,`zln `ilz ikda `lc :`iywe .qxhpewa yxit jk .deab epi`y ,mzex

`neic `xza wxt opixn`c meyn :`nrh epiid ,`l` !oli` zxez mdl yiy md milty mivr

ixetikc `neia iltlt qk :(mye a,`t):ipyne ,dlxra oiaiig oiltltc jdn jixte .xeht Ð

`d`d ,`zaihxa Ð,jzrc `wlqe .`zyaia Ð

yail eteqc oeikm`e .oixeht `zaihx elit` Ð

,bexz` `ni` ?oiltlta `xwc olpne :xn`z

dey eixte evr mrh bexz`c ,ozlz `ni`e

wxt idliya opixn`ck ozlz oke ,`kd xn`ck

df oi` bexz` :xnel yie !(`,bi) dviac `nw

ozlze .dlxra aiig `ed m` yecigwxi oin Ð

dlxr zkqna opzck ,mxka mi`lk aiygcn ,`ed

) dvia yixa dl iziine (e dpyn iyily wxt)(`,b

el eidy in :(mye `,`t zenai) "lxrd" idliyae

.mxkd i`lk ly ozlz iliag

éôìxn` `pngxe Ð dlik` xzid ea oi`y

"mkl".oz`pd ikxc lka mkl ie`xd Ð

dna" wxt opiyxc d`nh dnexz iabc ab lr s`e

"jl" aizkcn (`,dk zay) "oiwilcnjly Ð

z`nhpc oeik .jliyaz zgz dwiqdl ,`dz

aezkd dxq`eiabl ,dicic "jl" yexcl jiiy Ð

dia jiiy `lc alelc "mkl" enk ,ze`pd x`y

xir lye dxy` ly alel iab :xn`z m`e .dlik`

zzkinc `nrh ol dnl (`,`l dkeq) zgcpd

.oenn oic opirac meyn dil wetiz ?dixeriy

oenn oicl bexz` iab `kd yiig `lc o`n elit`c

zilc alel la` ,dlik`l exwirc meyn epiid Ð

dlik` dia!oenn oic oiprl ,dicic "mkl" aizk Ð

leqtl ick dixeriy zzkinc hwpc :xnel yie

dlxr ly bexz` :xn`z m`e .ipy aeh meia

,dtxya ezevnc ,dixeriy zzkinc dil wetiz

icda (a,bl) `xza wxt dxenza dil aiygwc

!exawi `l oitxypd :mzd opixn`e ,oitxyp

,dtxya dlxr `ied `ziixe`cn elit`c xyt`e

"ycwz ot" da aizkc mxkd i`lkn dl opitlic

i`dne .y` cwez ot :(`,ehw oileg) opiyxce

,d`nh dnexz ly bexz` leqt inp `nrh

?dlik` xzidc `nrh ol dnle ,dtxya dzevnc

jpda ewlgp `l` ,jixv did `l i`cec :xnel yie

oiprl dpin `wtpc meyn dlxr oiprl inrh

ipy xyrn ediipia `ki` :opiwqnck ,ipy xyrn

`ail` epiid xiyknc o`ne) .xi`n iaxc `ail`e

oileaba ipy xyrn inp xninl ivn dede (opaxc

"wlg" seqa gkenck ,`nlr ilekc `ail`e

.deab oenn `edy (a,aiw oixcdpq)

àéúà"dry lk" wxta :dniz Ð mgl mgl

dvn ici oi`vei oi`c (a,dl migqt)

mini zray ung eilr lk`z `l" aizkcn laha

"zevn eilr lk`zdilr exeqi`y in `vi Ð

opirac meyn dil wetiz .lah lk`z la meyn

`kd gkenck ,mkl aiyg `l lahe ,mklyn dvn

ziae i`ny zia ibilt `l o`k crc .bexz` iab

dil xwtn ira i`c meyn ,i`nca `l` llid

i`ce laha la` .dil ifge ipr iede diqkplÐ

leki oi`c `dc ,inc `lc :xnel yie !ecen edlek

lah ly bexz`a z`vlbexz` enk iedc Ð

oig`l ince ,wlg ea ielle odkl yiy ,oitzeyc

epwy
bexz`
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àøîâ"øãä õò éøt" :ïðaø eðz¯Böò íòhL õò ¨©¨©§¦¥¨¨¥¤©©¥
?ïéìtìt àîéàå .âBøúà äæ øîBà éåä ,äåL Béøôe¦§¨¤¡¥¥¤¤§§¥¨¦§§¦
øîàpL òîLnî :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúãk¦§©§¨¨¨©¦¥¦¥¦©§©¤¤¡©
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dkeq(ipy meil)

àøîâ
,ïðaø eðzzgwl dxn` dxezd'øãä õò éøt'aezkdn cenll yie ¨©¨¨§¦¥¨¨

a lcbd oin zgwl jixvyå Böò íòhL õòmrhäåL Béøôrfbl - ¥¤©©¥§¦§¨¤
,ef dpekz yi ur dfi`le ,mrh eze` yi ea lcbd ixtle mitprle

,âBøúà äæ øîBà éåä:`xnbd dywn .dey eixte evr mrhyàîéàå ¡¥¥¤¤§§¥¨
l dxezd zpeekyïéìtìt,dey mvr mrhe mnrhyäéä ,àéðúãk ¦§§¦¦§©§¨¨¨

øîàpL òîLnî ,øîBà øéàî éaøux`d l` E`az ike'ìk ízòèðe' ©¦¥¦¥¦©§¨¤¤¡©§¦¨Ÿ¤¨¨¤§©§¤¨
õòike .'lk`i `l milxr mkl didi mipW WlW 'ebe lk`néðéà ¥©£¨¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦

L òãBédlxrddxez dxn`yàeäa,ìëàî õòweqtd seqa ixd ¥©¤¥©£¨
e wxq oli`a zkiiy `l dlik`e 'lk`i `l' xn`pøîBì ãeîìz äî Ÿ¥¨¥©©§©

xnel dkixv dxezd dzid recne -'ìëàî õò''ur' dxn` `le ¥©£¨
oina mby cnll dxezd zpeek `l` ,mzqå Böò íòhL õòmrh ¥¤©©¥§

äåL Béøô,dxezd zpeek ur dfi`le ,dlxr zbdepäæ øîBà éåä ¦§¨¤¡¥¥¤
ïéìtìtaezkd `ae ,miey eixt mrhe evr mrhyïéìtìtäL Eãnìì ¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦

,äìøòa ïéáéiçta dlxr bdpz `ly xn`p `leevry meyn oiltl ©¨¦§¨§¨
.ea zbdep dlxr oi`y wxi oinl dnece ux`dn deab epi`e jenp

åy epcnl jk ab`íeìk äøñç ìàøNé õøà ïéàoiltlt elit`e §¥¤¤¦§¨¥£¥¨§
enke ,l`xyi ux`a dlxra xacn weqtd ixdy ,da milcb

øîàpLy ux` `idy l`xyi ux` lr'da ìk øñçú àì'da yie ¤¤¡©Ÿ¤§©Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .lkdíúädpeeky xnel xyt` i` ,oiltlta - ¨¨

,mdil` dxezdøLôà àìc íeMî,dxezd zevnl mze` zgwl ¦§Ÿ¤§¨
cãéáòð éëéä,mzlihpa dyrp ji` -àãç èB÷ððcg` oirxb lehi - ¥¦©£¥¦§£¨

,oiltlt lydúçé÷ì àøkðéî àì`edy oeik ,dgiwld xkip `l - Ÿ¦§§¨§¦¨¨
,ce`n ohwàúìz Bà éøz èB÷ððipirxb yly e` mipy gwip m`e - ¦§§¥§¨¨

,zxkip dgiwld didzy ick oiltltur ixR' dxn` dxezd ixd§¦¥
rnyn df oeylne cigi oeyla ixt 'xcdyãçà éøt] (ãçà)øîà [ ¨¨§¦¤¨¨©

àðîçøzgwlìLe íéðL àìåøLôà àì Ckìä ,úBøét äLyxtl ©£¨¨§Ÿ§©¦§Ÿ¨¥¦§¨Ÿ¤§¨
.bexz`l `l` oiltltl dxezd zpeeky

:`ziixad dkiynn,øîBà éaødxezd zpeeky xacd xewn ©¦¥
,yexcl yiy meyn `ed bexz`løécä àlà 'øãä' éø÷z ìà, ©¦§¥¨¨¤¨©¦

,zenda ly xicl dnecy urn ixt lehil jixvyäæ øéc äîly ©¦¤
miyakBa Lémiyake íéìBãbmiyak,íépè÷miyakíéîéîz ¥§¦§©¦§¦¦

emiyakénð éëä ,ïéîeî éìòádevnl migwel epnny uraBa Lé ©£¥¦¨¦©¦¥
zexite íéìBãbzexit,íépè÷zexite íéîéîzzexit.ïéîeî éìòá §¦§©¦§¦¦©£¥¦

.oinen ilrae mininz miphwe milecb yi bexz`d ur zexitae
:`xnbd zl`eyeèàly zepli`aíéìBãb eäa úéì úBøét øàL ¨§¨¥¥§§¦

,ïéîeî éìòáe ïéîéîz íépè÷emiey eizexit oi` oli` lka ixd §©¦§¦¦©£¥¦
zx`an .oinen ilrae mininz miphwe milecb epnn mi`veie

:`xnbd,øîà÷ éëä àlàjka xicl dnecy urn ixt zgwl jixv ¤¨¨¦¨¨©
yïéàaL ãòd miyakd miclepy onfay -ïééãò íépè÷miyakd ©¤¨¦§©¦£©¦
d,íéîéi÷ íéìBãbmibexz`d milcby onfa bexz`d ura oke §¦©¨¦

ly mipyid milecbd mibexz`d ,ef dpy ly miycgd miphwd
milwlwzn mpi` mibexz`dy ,ura mi`vnp oiicr dxary dpy

.zg` dpyn xzei ura midey md m` s`,øîà eäaà éaøyi ©¦©¨¨©
,jk yexcl,øcä àlà 'øãä' éø÷z ìà`ed bexz`y ,dxic oeyln ©¦§¥¨¨¤¨©¨

ì äðMî Bðìéàa øcL øácäðLdpyn xzei oli`a `vnidl lekiy - ¨¨¤¨§¦¨¦¨¨§¨¨
iaxy `l` ,iax ixack md eixace .ok dyery oli` cer oi`e ,zg`
oeyla weqtd z` yxc eda` iaxe 'xic' oeyla weqtd z` yxc

.'dxic'øeãä] (øåãéà) àlà øãä éø÷z ìà ,øîBà éàfò ïaïkL ,[ ¤©©¥©¦§¥¨¨¤¨¨¤¥
ìa(øåãéà) íénì ïéøB÷ éðååé ïBL,[øeãä]devn dxezdy xnelk ¦§§¨¦¦©©¦¨©

,min daxd lr lcb `edy epiide xecd `edy ur ixt zgwlBæéàå§¥
àéäur oiníéî ìk ìò ìãbLmiae`y mina ezewydl jixvy - ¦¤¨¥©¨©¦

,zexit dyer `ede minyb ina el ic `le,âBøúà äæ øîBà éåäoi`e ¡¥¥¤¤§
.min lk lr lcby oli` mey cer

bexz` :dpyna epipy:ìeñt úçcpä øéò ìLå äøLà ìLzx`an ¤£¥¨§¤¦©¦©©¨
:`xnbdàîòè éàî,leqtc ïåékdf bexz`éúezk ,éà÷ äôøNì ©©£¨¥¨§¦§¥¨¨¥©¥

déøeòéL úúkéî,xeriy o`k oi` eli`ke ,wegne zezk exeriy - ¦§©¦¥
.xeriy ea didiy jixv bexz`e ,xtrk `ed ixd sxypy mcew s`e

bexz` :dpyna epipy:ìeñt äìøò [ìL] (ìùå):`xnbd zx`an ¤¨§¨¨
àîòè éàî,leqt¯ da éâéìtdfa ewlgpàaà] (ïéáà) øa àéiç éaø[ ©©£¨§¦¥¨©¦¦¨©©¨

,øîà ãç ,éqà éaøåleqt dlxr ly bexz`y mrhdda ïéàL éôì §©¦©¦©¨©§¦¤¥¨

,äìéëà øzéädxezde ,d`pde dlik`a dxeq` dlxr ixdydxn` ¤¥£¦¨
.ez`pd ikxc lka mkl ie`x didiy 'mkl' zeidl jixv bexz`dy¨¤

,øîà ãçådlxr ly bexz` leqt mrhïBîî ïéc da ïéàL éôì- §©¨©§¦¤¥¨¦¨
`le] 'mkl' aygp epi` okle ,d`pda xeq`y oeik dhext dey epi`¨¤
z` `xnbd zxxan .[mi`xen`dn cg` lk xn` dn yxtzd

:zwelgnddézòc à÷ìñ à÷y ,`xnbd dxaq dligza -éòác ïàî ¨¨§¨©§¥©§¨¥
bexz`a didiy jixvny iny -äìéëà øzéä,éòa àìjixvn `l - ¤¥£¦¨Ÿ¨¥

ea didiyéòác ïàîe ,ïBîî ïécbexz`a didiy jixvny ine -ïéc ¦¨©§¨¥¦
ïBîî,éòa àìea jixvn epi` -.äìéëà øzéä ¨Ÿ¨¥¤¥£¦¨

:`xnbd dywnïðzbexz` ,,[ìeñt] (äìåñô) äàîè äîeøz ìL §©¤§¨§¥¨¨
øîàc ïàîì àîìLa`ed dlxr leqty,äìéëà øzéä da ïéàL éôì ¦§¨¨§©§¨©§¦¤¥¨¤¥£¦¨

øétLixdy df mrhn lqtp d`nh dnexz ly bexz` mby oaen - ©¦
,dlik` xzid ea oi`øîàc ïàîì àlà`ed dlxr leqtyïéàL éôì ¤¨§©§¨©§¦¤¥
éànà ,ïBîî ïéc da,leqt d`nh dnexz ly bexz`d÷éqî éøä ¨¦¨©©£¥©¦¨

BìéLáz úçzdlkny drya d`nh dnexzn zepdil xzeny ©©©§¦
.oenn oic da yie dhext dey `id ixd k"`e ,mlerdn dze`

:`xnbd zvxznïðéòác éâéìt àì àîìò élek äìéëà øzéäa àlà¤¨§¤¥£¦¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦¨
,dlik`a xzen zeidl bexz`d jixvy mixaeq mlek -éâéìt ék¦§¦¥

ïðéòa äìéëà øzéä ,øáñ øî ,ïBîî ïéãaie`x didiy jixvy s` - §¦¨©¨©¤¥£¦¨¨¦¨
la` dlik`l¯ ïðéòa àì ïBîî ïéc,dhext dey didiy jxev oi` ¦¨Ÿ¨¦¨

¯ ïðéòa énð ïBîî ïéc øáñ øîeueg dhext dey ea didiy jixv ©¨©¦¨©¦¨¦¨
xzid ea oi` m`y meyn ,dlik` xzid ea didiy jixvy dnn
lkl ie`x epi`y oeik ,oenn oic ea yiy s` 'mkl' iexw epi` dlik`¨¤

:`xnbd zx`an .d`pdd ikxceäééðéa éàîmdipia weligd dn - ©¥©§
,dkldløéàî éaøc àaélà íéìLeøéaL éðL øNòî eäééðéa àkéà¦¨¥©§©£¥¥¦¤¦¨©¦©¦¨§©¦¥¦

yiy `l` ,eilra ly `le deab oenn `ed ipy xyrny xaeqy
,dlik` xzid ea milraløîàc ïàîìly bexz`y mrhdy §©§¨©

leqt dlxrda Lé éøä ,äìéëà øzéä da ïéàL éôìipy xyrna - §¦¤¥¨¤¥£¦¨£¥¥¨
äìéëà øzéäleki epi`e deab oenn `edy oenn oic ea oi`y s` ¤¥£¦¨

la` ,xyk dlik` xzid ea yiy oeik mewn lkn ,dy` ea ycwl
øîàc ïàîìleqt dlxr ly bexz`y,ïBîî ïéc da ïéàL éôìm` §©§¨©§¦¤¥¨¦¨

y oeik okàeä dBáb ïBîî éðL øNòîepi` ,dy` ea ycwl leki epi`e ©£¥¥¦¨¨©
.df bexz`a `vei epi`e mkl aygp

íéizñzgikedl yi -éqà éaøcdf `ed [`iig ax `le]øîàc ¦§©¥§©¦©¦§¨©
`ed mrhdyìL âBøúà ,éqà éaø øîàc ,ïBîî ïéc da ïéàL éôì§¦¤¥¨¦¨§¨©©¦©¦¤§¤

øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòîdeab oenn `edyéãé Ba àöBé íãà ïéà ©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¥§¥
,áBè íBéa BúáBçe,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà íéîëç éøáãì ¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥¨§

n"xl okle ,bexz`a oenn oica jxev yiy iq` ax zrcy ixd
:`xnbd dnikqn .`ed leqt ,deab oenn ipy xyrnyíéizñz- ¦§©¥

dgked ef ok`.
ïéà øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà ,éqà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¦¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥
éãé Ba àöBé íãà íéîëç éøáãì ,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà̈¨¥§¥¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥

.áBè íBéa BúáBçokeíãà ïéà øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL ävî ¨§©¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨
àöBéBúáBç éãé dadvn zlik` lyaly oey`xd dlil,çñt ¥¨§¥¨©¤©

.çñta BúáBç éãé da àöBé íãà íéîëç éøáãìx`azi jenqae §¦§¥£¨¦¨¨¥¨§¥¨©¤©
.mrhdäqéòwva -ïî äøeèt øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL ¦¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦§¨¦

.älça úáéiç íéîëç éøáãì ,älçä.mrhd x`azi jenqaedywn ©©¨§¦§¥£¨¦©¤¤©©¨
:`xnbdé÷úîàtt áø dì óly dvny iq` ax ycigy dn lr ©§¦¨©¨¨

,xi`n iax zrcl dleqt ipy xyrnàîìLaaäqéòxyrn ly ¦§¨¨¦¨
c meyn dlga zaiig dpi` xi`n iax zrcly xnel yi ipyáéúk§¦

'íëúñøò úéLàø'dnExz EnixY dNg',rnyn 'mkzqxr' oeylne ¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨£¦Ÿ¥¤
ipy xyrne ,oenn oic ea didiy epiide ,mkly wvad zeidl jixvy

,deab oenn `edénð âBøúàzekeqa lqtidl el yi bexz`a oke - ¤§©¦
c meynkáéúmYgwlE'íëìbexz`d didiy 'xcd ur ixR 'ebe §¦§©§¤¨¤§¦¥¨¨
,íëlMî,deab oenn `ed ipy xyrneävî àlà,ipy xyrn ly ¦¤¨¤¤¨©¨

,gqta ezaeg ici da `vei mc` oi` recníëúvî áéúk éîdidiy ¦§¦©©§¤
dfa yi leqt dn ok m`e ,mklyn zeidl dkixv dvndy rnyn

.dlik` xzid ea yiy oeik ,ely epi`y:`xnbd zvxznäaø øîà̈©©¨
àéúà ,àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå ,ìàeîL øaleqt z` micnel - ©§¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨¨§¨

dey dxifba ipy xyrn ly dvn'íçì' 'íçì',dlgnàëä áéúk ¤¤¤¤§¦¨¨
dvna -íúä áéúëe 'éðò íçì'dlga - ¤¤Ÿ¦§¦¨¨
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ezny in` cenr dl sc ± iyily wxt`nei
àøîâõò éøô.dey mrha ,ixtk urdy Ðíúòèðå øîàðù òîùîîditiqa aizke Ð

?`xw irzyn lk`n urac rcei ipi` "lk`i `l"äìøòá ïéáééçwxi oin `niz `lc Ð

.ux`d on deab epi`y ,mzex oink lty ur `edy iptn ,`edäá ìë øñçú àìjcnle Ð

.llka oiltlt elit`c "lk`n ur" i`dàãç èå÷ðð.cg` oirxb Ðäúçé÷ì àøëðéî àì
.dphew jezn Ðøéãäepli` dnecy ur ixt Ð

.o`v ly xiclúåøéô åäá úéì éðìéà åäìåë åèà
íéðè÷å íéìåãâcg` oli` igetz lk `lde Ð

.zeey opi`'åë íéðè÷ íéàáù ãò øîà÷ éëäÐ

zg` dpy ly e`l miphwe milecb i`d ,xnelk

ly miphwe cwzy` ly milecb `l` ,xn`w

ylye mizy epli`a lcbe xc bexz`dy .ef dpy

milecb oiicr eiykr ly oihpege oi`ayke ,mipy

.ea oiniiw cwzy`cøãä,iaxc `id `ide Ð

oeyl dil yixc xn ,ibilt `zernyna `l`

.dxic oeyl dil yixc xne ,xicäá ïéàù éôì
äìéëà øúéä"mkl" :xn` `pngxe Ðie`xd Ð

.ez`pd ikxc lka mklïåîî ïéã äá ïéàù éôì
jkld ,`ed d`pd ixeqi`c dhext dey epi`y Ð

.`ed mkly e`léòáã ïàî äéúòã à÷ìñ à÷
äìéëà øúéäoebk dlik` xzid dia ied i` Ð

milyexia ipy xyrns`c ,oenn oic ira `l Ð

oiyecwa xn`c ,xi`n iaxl epenn oi`y it lr

iqkp epi`e ,`ed deab oenn ipy xyrn :(a,ap)

dy` ea ycwl heicd.ea z`vl xyk Ðïàîå
äìéëà øúéä éòá àì ïåîî ïéã éòáãxiykne Ð

.d`pda xzene dlik`a xeq`y ,lah ly bexz`

ïåîî ïéã äá ïéàù éôì øîàã ïàîì àìàla` Ð

`pixw oenn oic meyne ,opira `l dlik` xzid

."mkl" diaåìéùáú úçú åæì ä÷éñî éøäÐ

"el ozz" :(a,dk zaya) opixn`ck`le Ð

.`ed exe` zac llkn ,exe`løúéäá àìà
ïðéòá àì ò"ëã äìéëàoic da yi elit`e Ð

oeikc ,dlik` xzid `la oixykzn `l oenn

d`pd ikxc lkl `ifg `lc.`ed "mkl" e`l Ð

ïðéòá àì ïåîî ïéãoebk ,dlik`a zxzen m` Ð

xi`n iaxc `ail`e ,milyexia ipy xyrnÐ

.xykmilyexia ipy xyrn ly ipzwc oizipzne

xykoenn ipy xyrn xn`c ,xi`n 'xk elit` Ð

.`nwezn ,`ed deabïðéòá éîð ïåîî ïéãÐ

ipzwc oizipzne .leqt xi`n 'xl ipy xyrne

xyk,`ed heicd oenn :ixn`c ,`id opax Ð

.dy`d z` ea oiycwneàåä éñà 'øã íééúñú
ïåîî ïéã äá ïéàù éôì øîàã`ki` inp i`e Ð

xyrn lye ,opira inp oenn oic ,dlik` xzid

.leqt xi`n 'xlçñôá åúáåç éãé äá àöåé ïéà
onwle .oey`xd dlil dvn zlik` zaeg ici Ð

?"mkzvn" aizk in :jixtäìçä ïî äøåèôÐ

i`de ,"mkizeqixr" aizkcs`e .`id deabc Ð

oic da zilc oeik ,dlik` xzid `ki`c ab lr

oenn x`y.`ed dicic e`l Ð
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êãîììenk lty ur `edy iptn ,`ed wxi oin `niz `lc Ð dlxra oiaiig oiltltdy

dnke ,`zln `ilz ikda `lc :`iywe .qxhpewa yxit jk .deab epi`y ,mzex

`neic `xza wxt opixn`c meyn :`nrh epiid ,`l` !oli` zxez mdl yiy md milty mivr

ixetikc `neia iltlt qk :(mye a,`t):ipyne ,dlxra oiaiig oiltltc jdn jixte .xeht Ð

`d`d ,`zaihxa Ð,jzrc `wlqe .`zyaia Ð

yail eteqc oeikm`e .oixeht `zaihx elit` Ð

,bexz` `ni` ?oiltlta `xwc olpne :xn`z

dey eixte evr mrh bexz`c ,ozlz `ni`e

wxt idliya opixn`ck ozlz oke ,`kd xn`ck

df oi` bexz` :xnel yie !(`,bi) dviac `nw

ozlze .dlxra aiig `ed m` yecigwxi oin Ð

dlxr zkqna opzck ,mxka mi`lk aiygcn ,`ed

) dvia yixa dl iziine (e dpyn iyily wxt)(`,b

el eidy in :(mye `,`t zenai) "lxrd" idliyae

.mxkd i`lk ly ozlz iliag

éôìxn` `pngxe Ð dlik` xzid ea oi`y

"mkl".oz`pd ikxc lka mkl ie`xd Ð

dna" wxt opiyxc d`nh dnexz iabc ab lr s`e

"jl" aizkcn (`,dk zay) "oiwilcnjly Ð

z`nhpc oeik .jliyaz zgz dwiqdl ,`dz

aezkd dxq`eiabl ,dicic "jl" yexcl jiiy Ð

dia jiiy `lc alelc "mkl" enk ,ze`pd x`y

xir lye dxy` ly alel iab :xn`z m`e .dlik`

zzkinc `nrh ol dnl (`,`l dkeq) zgcpd

.oenn oic opirac meyn dil wetiz ?dixeriy

oenn oicl bexz` iab `kd yiig `lc o`n elit`c

zilc alel la` ,dlik`l exwirc meyn epiid Ð

dlik` dia!oenn oic oiprl ,dicic "mkl" aizk Ð

leqtl ick dixeriy zzkinc hwpc :xnel yie

dlxr ly bexz` :xn`z m`e .ipy aeh meia

,dtxya ezevnc ,dixeriy zzkinc dil wetiz

icda (a,bl) `xza wxt dxenza dil aiygwc

!exawi `l oitxypd :mzd opixn`e ,oitxyp

,dtxya dlxr `ied `ziixe`cn elit`c xyt`e

"ycwz ot" da aizkc mxkd i`lkn dl opitlic

i`dne .y` cwez ot :(`,ehw oileg) opiyxce

,d`nh dnexz ly bexz` leqt inp `nrh

?dlik` xzidc `nrh ol dnle ,dtxya dzevnc

jpda ewlgp `l` ,jixv did `l i`cec :xnel yie

oiprl dpin `wtpc meyn dlxr oiprl inrh

ipy xyrn ediipia `ki` :opiwqnck ,ipy xyrn

`ail` epiid xiyknc o`ne) .xi`n iaxc `ail`e

oileaba ipy xyrn inp xninl ivn dede (opaxc

"wlg" seqa gkenck ,`nlr ilekc `ail`e

.deab oenn `edy (a,aiw oixcdpq)

àéúà"dry lk" wxta :dniz Ð mgl mgl

dvn ici oi`vei oi`c (a,dl migqt)

mini zray ung eilr lk`z `l" aizkcn laha

"zevn eilr lk`zdilr exeqi`y in `vi Ð

opirac meyn dil wetiz .lah lk`z la meyn

`kd gkenck ,mkl aiyg `l lahe ,mklyn dvn

ziae i`ny zia ibilt `l o`k crc .bexz` iab

dil xwtn ira i`c meyn ,i`nca `l` llid

i`ce laha la` .dil ifge ipr iede diqkplÐ

leki oi`c `dc ,inc `lc :xnel yie !ecen edlek

lah ly bexz`a z`vlbexz` enk iedc Ð

oig`l ince ,wlg ea ielle odkl yiy ,oitzeyc

epwy
bexz`

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

àøîâ"øãä õò éøt" :ïðaø eðz¯Böò íòhL õò ¨©¨©§¦¥¨¨¥¤©©¥
?ïéìtìt àîéàå .âBøúà äæ øîBà éåä ,äåL Béøôe¦§¨¤¡¥¥¤¤§§¥¨¦§§¦
øîàpL òîLnî :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúãk¦§©§¨¨¨©¦¥¦¥¦©§©¤¤¡©
äî ?ìëàî õò àeäL òãBé éðéà "õò ìk ízòèðe"§©§¤¨¥¥¦¥©¤¥©£¨©

"ìëàî õò" øîBì ãeîìz¯Béøôe Böò íòhL õò ©§©¥©£¨¥¤©©¥¦§
ïéáéiç ïéìtìtäL Eãnìì .ïéìtìt äæ øîBà éåä ,äåL̈¤¡¥¥¤¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦©¨¦
:øîàpL ,íeìk äøñç ìàøNé õøà ïéàå .äìøòa§¨§¨§¥¤¤¦§¨¥£¥¨§¤¤¡©
éëéä .øLôà àìc íeMî íúä !"da ìk øñçú àì"Ÿ¤§©Ÿ¨¨¨¦§Ÿ¤§¨¥¦

àãç èB÷ðð ?ãéáòð¯èB÷ðð ,dúçé÷ì àøkðéî àì ©£¥¦§£¨¨¦§§¨§¦¨¨¦§
àúìz Bà éøz¯íéðL àìå ,àðîçø øîà ãçà §¥§¨¨¤¨¨©©£¨¨§Ÿ§©¦

ìLeìà :øîBà éaø .øLôà àì Ckìä ,úBøét äL §¨¥¦§¨Ÿ¤§¨©¦¥©
" àìà "øãä" éø÷zøécääæ øéc äî ,"¯Ba Lé ¦§¥¨¨¤¨©¦©¦¤¥

,ïéîeî éìòáe íéîéîz ,íépè÷e íéìBãbéîð éëä¯ §¦§©¦§¦¦©£¥¦¨¦©¦
ehà .ïéîeî éìòáe íéîéîz íépè÷e íéìBãb Ba Lé¥§¦§©¦§¦¦©£¥¦©

îz íépè÷e íéìBãb eäa úéì úBøét øàLéìòáe ïéîé §¨¥¥§§¦§©¦§¦¦©£¥
ïééãò íépè÷ ïéàaL ãò :øîà÷ éëä àìà ?ïéîeî¦¤¨¨¦¨¨©©¤¨¦§©¦£©¦
"øãä" éø÷z ìà :øîà eäaà éaø .íéîéi÷ íéìBãb§¦©¨¦©¦©¨¨©©¦§¦¨¨

"øcä" àìà¯ì äðMî Bðìéàa øcL øácïa .äðL ¤¨©¨¨¨¤¨§¦¨¦¨¨§¨¨¤
ïkL ,"øeãéà" àìà "øãä" éø÷z ìà :øîBà éàfò©©¥©¦§¦¨¨¤¨¦¤¥

ìaìãbL àéä Bæéàå "øeãéà" íénì ïéøB÷ éðååé ïBL §¨§¨¦¦©©¦¦§¥¦¤¨¥
íéî ìk ìò¯äøLà ìL" .âBøúà äæ øîBà éåä ©¨©¦¡¥¥¤¤§¤£¥¨

äôøNìc ïåék ?àîòè éàî ."ìeñt úçcpä øéò ìLå§¤¦©¦©©¨©©§¨¥¨§¦§¥¨
."ìeñt äìøò ìLå" .déøeòéL úzëéî éúeúk ,éà÷̈¥§¥¦§©¦¥§¤¨§¨¨
.éñà éaøå ïéáà øa àéiç éaø da éâéìt ?àîòè éàî©©§¨§¦¦¨©¦¦¨©¨¦§©¦©¦
:øîà ãçå ,äìéëà øzéä da ïéàL éôì :øîà ãç©¨©§¦¤¥¨¤¥£¦¨§©¨©
ïàî :déúòc à÷ìñ à÷ .ïBîî ïéc da ïéàL éôì§¦¤¥¨¦¨¨¨§¨©£¥©

äìéëà øzéä éòác¯éòác ïàîe ,ïBîî ïéc éòa àì §¨¥¤¥£¦¨¨¨¥¦¨©§¨¥
ïBîî ïéc¯äîeøz ìL :ïðz .äìéëà øzéä éòa àì ¦¨¨¨¥¤¥£¦¨§©¤§¨

äàîè¯da ïéàL éôì øîàc ïàîì àîìLa .äìeñt §¥¨§¨¦§¨¨§©©£©§¦¤¥¨
äìéëà øzéä¯ïéàL éôì øîàc ïàîì àìà ,øétL ¤¥£¦¨©¦¤¨§©©£©§¦¤¥
ïBîî ïéc da¯!BìéLáz úçz d÷éqî éøä ?éànà ¨¦¨©©£¥©¦¨©©©§¦

,ïðéòác éâéìt àì àîìò élek ,äìéëà øzéäa ,àìà¤¨§¤¥£¦¨¥¨§¨¨§¦¦§¨¥©
éâéìô ék¯,ïðéòa äìéëà øzéä :øáñ øî .ïBîî ïéãa ¦§¦¦§¦¨¨¨©¤¥£¦¨¨¥©

.ïðéòa éîð ïBîî ïéc :øáñ øîe .ïðéòa àì ïBîî ïéc¦¨¨¨¥©¨¨©¦¨©¦¨¥©
íéìLeøéaL éðL øNòî eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî©¥©§¦¨¥©§©£¥¥¦¤¦¨©¦

øîàc ïàîì .øéàî éaøc àaéìàøzéä da ïéàL éôì ©¦¨§©¦¥¦§©©£©§¦¤¥¨¤¥
äìéëà¯éôì øîàc ïàîì ,äìéëà øzéä da Lé éøä £¦¨£¥¥¨¤¥£¦¨§©©£©§¦

ïBîî ïéc da ïéàL¯ïéàL éôì øîàc éñà éaøc íéizñz .àeä dBáb ïBîî éðL øNòî ¤¥¨¦¨©£¥¥¦¨¨©¦§©¥§©¦©¦§¨©§¦¤¥
,ïBîî ïéc daøéàî éaø éøáãì éðL øNòî ìL âBøúà :éñà éaø øîàc¯àöBé íãà ïéà ¨¦¨§¨©©¦©¦¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¥
BúáBç éãé Baíéîëç éøáãì ,áBè íBéa¯BúáBç éãé Ba àöBé íãà.íéizñz ,áBè íBéa §¥¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥¨§¦§©¥

øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà :éñà éaø øîà ,àôeb¯éãé Ba àöBé íãà ïéà ¨¨©©¦©¦¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¥§¥
BúáBçíéîëç éøáãì ,áBè íBéa¯BúáBç éãé Ba àöBé íãàøNòî ìL ävî .áBè íBéa ¨§§¦§¥£¨¦¨¨¥§¥¨§©¨¤©£¥

øéàî éaø éøáãì ,éðL¯íéîëç éøáãì ,çñta BúáBç éãé da àöBé íãà ïéà¯íãà ¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¥¨§¥¨©¤©§¦§¥£¨¦¨¨
øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL äqéò .çñta BúáBç éãé da àöBé¯íéîëç éøáãì ,äìçä ïî äøeèt¯.äìça úáéiç ¥¨§¥¨©¤©¦¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦§¨¦©©¨§¦§¥£¨¦©¤¤©©¨

é÷úîäqéò àîìLa :àtt áø dì ó¯éîð âBøúà ,"íëéúBñéøò úéLàø" :áéúk¯áéúk éî ,ävî àìà íëìMî "íëì" :áéúk ©§¦¨©©¨¦§¨¨¦¨§¦¥¦£¦¥¤¤§©¦§¦¨¤¦¤¨¤¤¨©¨¦§¦
àîéúéàå ,ìàeîL øa äaø øîà !?"íëúvî":íúä áéúëe ,"éðBò íçì" :àëä áéúk ,"íçì" "íçì" àéúà :àéîìL øa øîéé áø ©©§¤¨©©¨©§¥§¦¥¨©¥¨©§¨§¨¨§¨¤¤¤¤§¦¨¨¤¤¦§¦¨¨
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קנו
ezny ina cenr dl sc ± iyily wxt`nei

íëìëàá äéäå.aizk dlg iab Ðàéä àéä?"`nil" i`ne ,dil riiqn i`ce Ðéàãå àìà
opixn`wc "`nil"e .`riiqn `da Ð:xn`w ikde .xn`w dvne bexz`c `zriiq` Ð

ibilt `dacnc ,edleka iq` iaxl riiqn `nilcg `dc ,ibilt inp dvne bexz`a Ð

.`tli dlgn inp dvne ,aizk "mkl" inp mzdc ,`ed `nrhäñéò éðàù àîìã åàÐ

dxeht xi`n 'x xn`wc `ed `daaizkc Ð

,ol `wtp `l `herin cga la` ,`xizi `herin

oic da zilc ab lr s` ,dlik`l ixzync oeikc

oenn.dia `pixw "mkl" Ðäøéùëîùlawl Ð

zlawn :(`,an) oizipzna opixn`c ,d`neh

.zaya minl zxfgne dlra cine dpa cin dy`

.eyaii `ly ick zaya dceb`d oixey eidy

aizkc ,d`nehl xyked bexz`a mirbepyke

mexbl xeq`e "rxf lr min ozi ike" (`i `xwie)

zxnyn" (gi xacna) aizkc ,dnexzl d`neh

.xeniy dl dyr :`pngx xn` "iznexz

äãéñôîùzq`np dpevigd dztilw Ð

yenyna,dnexz ciqtdl xeq`e ,micid

.ziyixtckäìéëà øúéä äá ùé éøä.odkl Ð

li`ed ,odkn dgwl m` da witp inp l`xyie

dl oi` oeict la` .odk eza oal dlik`dl lekie

ryx ok xne`de ,l`xyi zlik`l zxzip zeidl

.`edïåîî ïéã äá ùé éøäz` da ycwn odk Ð

odkd el dpzp m` ,inp l`xyie .dy`dÐ

mincde mipdkl dxkene ,dy`d z` da ycwn

:elyéàîã ìùmzqe ,ux`d mrn mgwl Ð

.oixyern opi` wtq odizexitúéáã åäééîòè éàî
ììä.dlik` xzid da zil `d Ðäéì éæçåÐ

`nlra `xnege ,od oixyrn ux`d inr aexc

`ipqk`e miipr iabe .lah wtqa ecinrdy `ed

.mdixac ecinrd `làéðñëàly eizeliig Ð

.dpicnd ipa lr odizepefn lihne ,jlnéøä
äøéùëîycewc ,xeniy ira ipy xyrne Ð

"ux`d xyrn lke" (fk `xwie) aizkc ,ixwi`

.'ebeøîàã ïàîìxzid da oi`y itl dlxra Ð

dlik` xzid da ded i` la` ,dlik`ded Ð

oenn oic da zil elit`e ,`xykznea yi `d Ð

xyk ipzc oizipzne .dlik` xzid inpixac Ð

ipy xyrn xn`c xi`n 'xl elit`e ,`id lkd

oenn oic `da `dc ,`nwezin `ed deab oenn

.dia `pixw "mkl" dl lik`c oeikc ,opira `l

øîàã ïàîå,oenn oic da oi`y itl dlxra Ð

,dl liqt ded dlik` xzid da ded inp i`c

xyrn oebk ,ze`pd x`yl oenn dizilc meyn

.xi`n 'xl milyexia ipyàéä ïðáø ïéúéðúîÐ

.xi`n 'x `le ,`ed heicd oenn xyrn :ixn`c

i` `l` :opiqxb ikd .leqt xi`n 'xl eli`c

.xnz` `tiq` xnz`åîèåçáå,edab iaera Ð

.ey`x cvl cxeie myn rtynyìë åìéôà
ìåñô àåäùx`yn xzei mipirl my d`xpy Ð

.eipir ozep mc` iaer eze`ay ,eay zenewnéðú
åúðëåá äìèð øæòìà øá ÷çöé 'ødizipzna Ð

eznht dlhp i`dl ipz deditl ,ezpkea Ð

owfd ixen oeyl df ,`pkea oink ieyre cg `edy

:yxtn did ield wgvi epiax la` .awri epiax

evwer ,apfa mdipy evwere eznhtlhipy Ð

bexz`ay `nebl uegy dn urd,xyk Ð

exqge bexz`d jezn uwerd ylzpy eznhtÐ

xfrl` xa wgvi iax ipzc epiide .leqt jkitl

ezpkea dlhpepiax oeyle .`ziq`a dkne qpkpd `pkeak bexz`d jeza qpkpy dn Ð

.uwer `nht mewn lka epivn `ly ,il d`xp awriãéìâàã âåøúà éàä.slwp Ðàðéäàë
à÷îåñ.zexita mitlwpd lk jxck ,zinenc`l jtdp slwpy xg`l df s`e .dnec` dxnz =
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lk`yk ,dvn iab la` (mye a,flw `xza `aa) "oilgep yi" seqa ,ziad zqitza bexz`

zifk elyn yi m` ,mizif dnk dpnnzaiig lah ly dqirc `gip inp `nrh i`dne .`vi Ð

znexze dnexz yixtdl dvexd :`ipzc ,iying wxt i`ncc inlyexia gkenck ,dlga

aizkcn ,dil opixht `le dlecb dnexz yixtdl wewfcn ,ixii` i`ceae .zg`k dlge xyrn

mirax zyng my yiya ixiinc "mkizeqixr"

ziy`x" wxtac (ab lr s`) ,odk ly ewlg `la

.oitzeyc dqir opitli (a,dlw oileg) "fbd

áéúëãab lr s` Ð ipnif ixz mkizeqixr

'x" wxt zegpna opiyxc ediiexzc

,ycwd zqire ieb zqir ihernl (`,fq) "l`rnyi

(a,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta dil yixc cere

xacn zqir xeriyk ,mkizeqixr ickl`kd Ð

.`ed `nlra iegc

éðôîceb` `edy enk aleldy Ð dxiykny

,yenki `ly ick mina eze` oipzep

elhepyke .minl exifgne :(`,an) oiwxita opzck

dede .bexz`d lr einin oithep`ki` :xninl ivn

.xyked xaky ediipia

éàãi`dl jixv ded `l Ð diqkp xwtn ira

dlik` xzid ea yic meyn `l` `nrh

ifgc dnexz lya witpc l`xyil enk iprl

(mye a,fkw zay) "oiptn" wxta dzeekce ,odkl

ifg `l `d i`nc :`xnba jixt ,i`nce dnexz

dede .diqkpl xwtn ira i`c oeik :ipyne !dil

ixyc ikid ik ,iprl ifge li`ed xninl ivn

.odkl `ifge li`ed l`xyi cia dnexz mzd

(`,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtc `iddae

i`c meyn :`xnba yxtne ,i`nca oiaxrn :opzc

diqkp xwtn ira`eddl jixhvi`c ,`gip mzdÐ

l`xyi lr biltc ,qekneqk elit` dayil `nrh

.bilt `l `d`e ,dnexza

ïéìéëàîmi`pqk`d z`e i`nc miiprd z`

iyily wxta dpyn Ð i`nc

:xn` dpei iaxc :inlyexic `xnba ibilte .i`ncc

yxtnck ,ryedi iaxk `ipqk`ae ,mixag miipra

inr miipra :xn` iqei 'xe .l`xyi mdy mzd

.ieb `ipqk`ae ,`id ux`d

øîàåoi` mixne` i`ny zia `pz `ped ax

i`nc zkqna oizipzn mzqe Ð oilik`n

`ped ax ol rnyn `w i`n :dnize .oilik`nc

`kd iiepyl `ki`e ?ibilt i`ny ziac i`na

:opzc ,(`,akw) zenaic `xza wxt ipynck

l`eny xa dax xn` .lew za it lr oi`iyne

lld ziae ,oi`iyn oi` mixne` i`ny zia :`xnba

:ipyne ?ol rnyn `w i`n :jixte .oi`iyn mixne`

`ipzc `nzq zgkyn i`c ,ol rnyn `w `dc

oi`iyn oi`.dlr opiknq `le ,`id i`ny zia Ð

äúìòrnyn inlyexia Ð eaex lr ziffg

,lqtin `weec [oey`x] aeh meiac zvw

.oiwxit yixa ziyixtck

äìèðqxhpewa yxit oizipzna Ð ezpkea

eznht dlhip :owfd awri 'x mya

ly `nhitd :eznbece ,bexz`d y`x Ð

oa wgvi 'xc qxhpewa yxit o`ke .oenx

,ezpkea eznht i`dl oizipzna ixw xfrl`

eax myae .`pkea enk ieyre cg `edy itl

mdipy evwere eznhtc yxit eld wgvi epiax

evwer ,apfauegy dn urd lhipy Ð
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døéLënL éðtî øîàc ïàîì .äðBöéç¯ïàîì ,àkéà ¦¨§©©£©¦§¥¤©§¦¨¦¨§©
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dkeq(ipy meil)

çlî íëìëàa äéäå'õøàä íExz EnixYdn',ïläl äî,dlga §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦§¨©§©¨
dqirdyk wx `ed aeigdøNòî ìMî àìå íëlMîenke ipy ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥
,'mkzqxr' oeyln ecnlyïàk óàwx ezaeg ici da `vei dvna £¦Ÿ¥¤©¨

`idykøNòî ìMî àìå íëlMî.ipydéì òéiñî àîéìiq` axl ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥¥¨§©¥©¥
dnn .dlga zaiig dpi` ipy xyrn ly dqir xi`n iax zrcly

,`ziixaa epipyyéaø éøác ,älçä ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqéò¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦
.älça úáéiç íéøîBà íéîëçå .øéàîexn` recn :`xnbd zl`ey ¥¦©£¨¦§¦©¤¤©©¨

oeyla ef di`xdéì òéiñî àîéìreiq o`k yiy okziy oeyl `edy ¥¨§©¥©¥
ixd ,ezrclàéä àéäyxetne ,iq` ax xn`y mixacd od od - ¦¦

xnel `le 'dil riiqn' xnel `xnbl dide ,`ziixaa iq` ax ixack
ixack `ziixaa x`ean dlg oiprl ok` :`xnbd zx`an .'`nil'

,iq` axàlàmeyn ,'`nil' oeyla di`xd z` exn`y dn ¤¨
xnele dvne bexz` oiprl mb dfn gikedl yi m` ewtzqdy

éâéìt àäácî,xhet xi`n iaxe dlg oiprl miwleg mdy dnn - ¦¦§¨§¦¥
àäadvnae bexz`a -éâéìt énðxi`n iaxe ,miwleg ok mb - §¨©¦§¦¥

,leqtiäqéò éðàL àîìc Bàiax hrnn da wxy dlg oiprl - ¦§¨¨¥¦¨
miherin ipy da yiy meyn deab oennn `id m` xi`nàø÷ øîàc§¨©§¨

éðîéæ éøz 'íëéúBñéøò' 'íëéúBñéøò'bexz`a la` ,minrt ipy - £¦¥¤£¦¥¤§¥¦§¥
mda yi xy`ky xnel yi ,miherin ipy mda exn`p `ly dvne

.'mkl' miaygp md ixd oenn oic mda oi` m` s` ,dlik` xzid
bexz` :dpyna epipy:[ìeñt] (äìåñô) äàîè äîeøz ìLzx`an ¤§¨§¥¨¨

meyn leqtd mrh :`xnbdda úéìcd`nh dnexza da oi`y - §¥¨
,äìéëà øzéälirl exn`y enke 'mkl' epi` okle(`"r)mleky ¤¥£¦¨¨¤

.'mkl' aygiy ick dlik` xzid bexz`a zeidl jixvy mixaeq¨¤
:dpyna epipy ceråbexz`ìBhé àì äøBäè äîeøz ìL,dligzkl §¤§¨§¨Ÿ¦

:`xnbd d`ian :`vi lhp m`e,éqà éaøå énà éaø da éâéìtdn §¦¥¨©¦©¦§©¦©¦
,dligzkl lehi `ly mrhd,øîà ãçdnexz ly bexz` lehi `l ©¨©

dxedhdøéLënL éðtîzlawl bexz`d z` xiykny iptn - ¦§¥¤©§¦¨
lre ,d`neh lawn epi` mina bexz`d rbp `ly onf lky ,d`neh
exyy] miaehxd mipind x`y mr alell bexz`d z` axwny ici
`ed dzrne ,mina bexz`d rbep ,[eyaiizi `ly ick mina mze`

.dnexzl d`neh mexbl xeq`e ,d`neh lawl ie`x,øîà ãçå`l §©¨©
dxedh dnexz ly bexz` lehidãéñônL éðtîyenyn ici lr - ¦§¥¤©§¦¨

,dlik`l die`x dpi`e zq`np zipevigd eztilw ,bexz`a micid
.dnexz ciqtdl xeq`e:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`wtpd dn - ©¥©§

:`xnbd dper .minrhd oia dpinäéìò àøwL ïBâkbexz`d lr - §¤¨¨¨¤¨
íLdnexz,äðBöéç dútéìwî õeçdnexz my `xwe yixtdyky ¥¦§¦¨¨¦¨

,dpevigd eztilw caln dnexz didi bexz`d lky xn` ,bexz`l
ok m`e ,oileg `l` dnexz dpi` dpevigd dtilwd okleïàîì§©

øîàclehi `lydøéLënL éðtî,d`neh lawlàkéàxeqi` yi - §¨©¦§¥¤©§¦¨¦¨
la` ,d`neh zlawl exiykny iptn df bexz` lehiløîàc ïàîì§©§¨©

lehi `lyàkéì ,äãéñônL éðtî,df bexz` lehil xeqi` oi` - ¦§¥¤©§¦¨¥¨
z` ciqtn m` yyg oi`e dnexz dpi` dpevigd eztilwy meyn

.dpevigd dtilwd
:dpyna epipyìèð íàå,dxedh dnexz ly bexz`:äøLkzx`an §¦¨©§¥¨

:`xnbdøîàc ïàîìdlxra leqtdy,äìéëà øzéä da ïéàL éðtî §©§¨©¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨
y df mrhn leqtl jiiy `l o`kda Lé éøädnexz ly bexz`a - £¥¥¨

dxedhäìéëà øzéäeza oal dlik`dl leki l`xyi mbe ,odkl ¤¥£¦¨
mbe .odkdn dze` dpw m` odkøîàc ïàîìleqtdyda ïéàL éôì §©§¨©§¦¤¥¨

da Lé éøä ,ïBîî ïécdxedh dnexz ly bexz`a -,ïBîî ïécixdy ¦¨£¥¥¨¦¨
leki ,dnexz odk el ozpy l`xyi mbe ,dy` ea ycwl leki odk
z` lawze mipdkl dnexzd z` xeknz dy`de dy` ea ycwl

.mincd
:dpyna epipyåbexz`éàîc ìLlld ziae milqet i`ny zia §¤§©

:`xnbd zl`ey :mixiyknìlä úéác eäééîòè éàî,mixiykny ©©§©§§¥¦¥
oi` ixdoeik `ed lah wtq ixdy dlik` xzid df bexz`a

dper .mixyern mpi` wtq mdizexite ux`d inr md mixkendy
:`xnbddéì éæçå éðò éåäå déñëðì eäì ø÷ôî éòa éàc ïåékoeik - ¥¨§¦¨¥©§©§§¦§¥§¨¥¨¦§¨¦¥

,i`nc lek`l i`yx didie ipr didie eiqkp z` xiwti dvxi m`y

déa àðéø÷ 'íëì' énð àzLäeiqkp z` xiwtd `ly eiykr mb - ©§¨©¦¨¤¨¦¨¥
mda el yiy aygpe ,mxiwtdl lekiy oeik 'mkl' zexitd miaygp¨¤

.eiqkp z` xiwtiy ici lr dlik` xzidkeïðúciprl xzeny ¦§©
,i`nc lek`làéðñëà úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàîzelig - ©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨

dpicnd ipa lr milhen mdizepefny jlnd,éàîcaexy oeiky §©
z` minkg ecinrd `l ,mdizexit z` mixyrn ux`d inr

.`ipqk`e miipr mewna i`nc xeq`l exingdy mdixacemnrh
lyéànL úéámb mzrcly oeik ,i`nc ly bexz` elqtyàì éðò ¥©©¨¦Ÿ

éàîc ìéëà,i`nc lek`l el xeq` -íéiðòä ïéìéëàî (ïéà) ïðúc ¨¦§©¦§©¥©£¦¦¨£¦¦
éànL úéa ,àðz ,àðeä áø øîàå ,éàîc íéàðñëàä úàå éàîc§©§¤¨©§§¨¦§©§¨©©¨¨¨¥©©
ìlä úéáe ,éàîc íéàðñëàä úàå íéiðòä úà ïéìéëàî ïéà ,íéøîBà§¦¥©£¦¦¤¨£¦¦§¤¨©§§¨¦§©¥¦¥

éàîc íéàðñëàä úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî ,íéøîBà. §¦©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤¨©§§¨¦§©
bexz` :dpyna epipyíéìLeøéaL éðL øNòî ìLzx`an :lehi `l ¤©£¥¥¦¤¦¨©¦

:`xnbdøîàc ïàîìdxedh dnexz ly bexz` lehil xeq`yéðtî §©§¨©¦§¥
døéLënLaleld lry mina bexz`d rbepy ici lr d`neh lawl ¤©§¦¨

y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,eipinedøéLëî éøälawl £¥©§¦¨
.d`neh mexbl xeq` ipy xyrnl mbe ,d`nehøîàc ïàîìxeq`y §©§¨©

dxedh dnexz ly bexz` lehildãéñônL éðtîyenyn ici lr ¦§¥¤©§¦¨
y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,miiciddãéñôî éøä£¥©§¦¨

.eciqtdl xeq` ipy xyrn mbe ,dlihpa
:dpyna epipyìèð íàåipy xyrn ly bexz`:[øLk] (äøùë) §¦¨©¨¥

:`xnbd zx`anøîàc ïàîì`ed dlxr ly bexz`a leqtdy §©§¨©
äìéëà øzéä da ïéàL éðtî,[oenn oic bexz`a didiy jixv oi`e] ¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨

k xyk lhp m` ipy xyrn ly bexz`y df oic ok m`ìkä éøác¦§¥©Ÿ
ea yi ixdy ,`ed deab oenn ipy xyrny xi`n iaxl s`e ,`ed

la` ,dlik` xzidøîàc ïàîìleqt yiyôì,ïBîî ïéc da ïéàL é §©§¨©§¦¤¥¨¦¨
y xnel jixvàéä ïðaø épî àä,`ed heicd oenn ipy xyrny ¨©¦©¨¨¦

oi` xi`n iax zrcl la` ,oenn oic dfa el yiy aygp jk meyne
bexz` lhp m`e ,deab oenn `edy oeik oenn oic ipy xyrna el

.leqt ipy xyrn ly
y bexz` :dpyna epipyúéææç äúìò:leqt 'eke eaex lráø øîà ¨§¨£¨¦¨©©

ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñçax -eðL àì ,Bøæòa äéäé íB÷nä ,Bøîà ¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨©¨¦§¤§¤§Ÿ¨
,ziffgd zngn lqtp bexz`dyàlàziffgdykãçà íB÷îa ¤¨§¨¤¨

,bexz`aìáà`id ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äL,bexz`a £¨¦§©¦§Ÿ¨§
,äaøcà ,àáø déì øîà .øLkziffgd dzlr m`ìLe íéðLaäL ¨¥¨©¥¨¨©§©¨¦§©¦§Ÿ¨

úBîB÷îc meyn bexz`d z` leqtl yidéì äåädf bexz`øneðîk §£¨¥¦§¨
,mipey mipeeba,ìeñôe.xcd epi`y itlàôéqà øîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©©¥¨

øîzàlr `l` `yixd lr exn`p `l ,ax ixac exn`p m` `l` - ¦§©
wx ziffgd dzlr m`y epipyy ,`tiqdBèeòéî ìòbexz`d ly ©¦

,øLkdf lreíB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ¨¥¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨
eðL àì ,Bøæòa äéäézhytzny ziffg yiy s` xyk bexz`dy ¦§¤§¤§Ÿ¨

herina,bexz`d ghyàlàz`vnp ziffgd herin m`íB÷îa ¤¨§¨
ìáà ,ãçàzxfetn ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äLghy aexa ¤¨£¨¦§©¦§Ÿ¨§

eghy aexay oeik ,ziffg `ll `ed bexz`d aexy s` ,bexz`d
ziffgd zxfetndéì äåäbexz`dìeñôe ,øneðîkå ,àáø øîà .m` £¨¥¦§¨¨¨©¨¨§

`id ziffgdBîèeç ìòdeabd mewna epiidc ,bexz`d ly ©§
,ey`x cvl bexz`a retiyd ligzn myny bexz`ayeléôàå©£¦

alceba ziffg,ìeñt énð ,eäMîd`xnd xwir `ed myy meyn §©¤©¦¨
.eipir z` mc`d ozep eay bexz`d ly

ipy:dpyna epBúîèt äìhð:leqt 'ekeøæòìà ïa ÷çöé éaø àðz- ¦§¨¦§¨¨¨©¦¦§¨¤¤§¨¨
oeyla ,leqt eznhit dlhpy dpynd oic z`Búðëea äìhð, ¦§¨§¨

- `pkea oirk ieyre cg `edy itl ,`pkea bexz`d y`x `xwpe
.zyzkna ezi` miyzeky ilrd enk

bexz`d m` :dpyna epipyóì÷ð:leqt 'ekeéàä ,àáø øîà ¦§©¨©¨¨©
ãéìâàc àâBøúàerav dyrpe wc mexw epnn slwpy bexz` - ¤§¨§©§¦

mec`à÷neñ àðéäàk,dnec` dxnzk -.äøLk:`xnbd zl`ey §¨¦¨¨¨§¥¨
,ïðz ïðà àäåm`yóì÷ðbexz`d,ìeñt.`ax exiykd ji`e §¨£¨§©¦§©¨

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìŸ©§¨
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קנז
ezny ina cenr dl sc ± iyily wxt`nei

íëìëàá äéäå.aizk dlg iab Ðàéä àéä?"`nil" i`ne ,dil riiqn i`ce Ðéàãå àìà
opixn`wc "`nil"e .`riiqn `da Ð:xn`w ikde .xn`w dvne bexz`c `zriiq` Ð

ibilt `dacnc ,edleka iq` iaxl riiqn `nilcg `dc ,ibilt inp dvne bexz`a Ð

.`tli dlgn inp dvne ,aizk "mkl" inp mzdc ,`ed `nrhäñéò éðàù àîìã åàÐ

dxeht xi`n 'x xn`wc `ed `daaizkc Ð

,ol `wtp `l `herin cga la` ,`xizi `herin

oic da zilc ab lr s` ,dlik`l ixzync oeikc

oenn.dia `pixw "mkl" Ðäøéùëîùlawl Ð

zlawn :(`,an) oizipzna opixn`c ,d`neh

.zaya minl zxfgne dlra cine dpa cin dy`

.eyaii `ly ick zaya dceb`d oixey eidy

aizkc ,d`nehl xyked bexz`a mirbepyke

mexbl xeq`e "rxf lr min ozi ike" (`i `xwie)

zxnyn" (gi xacna) aizkc ,dnexzl d`neh

.xeniy dl dyr :`pngx xn` "iznexz

äãéñôîùzq`np dpevigd dztilw Ð

yenyna,dnexz ciqtdl xeq`e ,micid

.ziyixtckäìéëà øúéä äá ùé éøä.odkl Ð

li`ed ,odkn dgwl m` da witp inp l`xyie

dl oi` oeict la` .odk eza oal dlik`dl lekie

ryx ok xne`de ,l`xyi zlik`l zxzip zeidl

.`edïåîî ïéã äá ùé éøäz` da ycwn odk Ð

odkd el dpzp m` ,inp l`xyie .dy`dÐ

mincde mipdkl dxkene ,dy`d z` da ycwn

:elyéàîã ìùmzqe ,ux`d mrn mgwl Ð

.oixyern opi` wtq odizexitúéáã åäééîòè éàî
ììä.dlik` xzid da zil `d Ðäéì éæçåÐ

`nlra `xnege ,od oixyrn ux`d inr aexc

`ipqk`e miipr iabe .lah wtqa ecinrdy `ed

.mdixac ecinrd `làéðñëàly eizeliig Ð

.dpicnd ipa lr odizepefn lihne ,jlnéøä
äøéùëîycewc ,xeniy ira ipy xyrne Ð

"ux`d xyrn lke" (fk `xwie) aizkc ,ixwi`

.'ebeøîàã ïàîìxzid da oi`y itl dlxra Ð

dlik` xzid da ded i` la` ,dlik`ded Ð

oenn oic da zil elit`e ,`xykznea yi `d Ð

xyk ipzc oizipzne .dlik` xzid inpixac Ð

ipy xyrn xn`c xi`n 'xl elit`e ,`id lkd

oenn oic `da `dc ,`nwezin `ed deab oenn

.dia `pixw "mkl" dl lik`c oeikc ,opira `l

øîàã ïàîå,oenn oic da oi`y itl dlxra Ð

,dl liqt ded dlik` xzid da ded inp i`c

xyrn oebk ,ze`pd x`yl oenn dizilc meyn

.xi`n 'xl milyexia ipyàéä ïðáø ïéúéðúîÐ

.xi`n 'x `le ,`ed heicd oenn xyrn :ixn`c

i` `l` :opiqxb ikd .leqt xi`n 'xl eli`c

.xnz` `tiq` xnz`åîèåçáå,edab iaera Ð

.ey`x cvl cxeie myn rtynyìë åìéôà
ìåñô àåäùx`yn xzei mipirl my d`xpy Ð

.eipir ozep mc` iaer eze`ay ,eay zenewnéðú
åúðëåá äìèð øæòìà øá ÷çöé 'ødizipzna Ð

eznht dlhp i`dl ipz deditl ,ezpkea Ð

owfd ixen oeyl df ,`pkea oink ieyre cg `edy

:yxtn did ield wgvi epiax la` .awri epiax

evwer ,apfa mdipy evwere eznhtlhipy Ð

bexz`ay `nebl uegy dn urd,xyk Ð

exqge bexz`d jezn uwerd ylzpy eznhtÐ

xfrl` xa wgvi iax ipzc epiide .leqt jkitl

ezpkea dlhpepiax oeyle .`ziq`a dkne qpkpd `pkeak bexz`d jeza qpkpy dn Ð

.uwer `nht mewn lka epivn `ly ,il d`xp awriãéìâàã âåøúà éàä.slwp Ðàðéäàë
à÷îåñ.zexita mitlwpd lk jxck ,zinenc`l jtdp slwpy xg`l df s`e .dnec` dxnz =

äìåëá
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lk`yk ,dvn iab la` (mye a,flw `xza `aa) "oilgep yi" seqa ,ziad zqitza bexz`

zifk elyn yi m` ,mizif dnk dpnnzaiig lah ly dqirc `gip inp `nrh i`dne .`vi Ð

znexze dnexz yixtdl dvexd :`ipzc ,iying wxt i`ncc inlyexia gkenck ,dlga

aizkcn ,dil opixht `le dlecb dnexz yixtdl wewfcn ,ixii` i`ceae .zg`k dlge xyrn

mirax zyng my yiya ixiinc "mkizeqixr"

ziy`x" wxtac (ab lr s`) ,odk ly ewlg `la

.oitzeyc dqir opitli (a,dlw oileg) "fbd

áéúëãab lr s` Ð ipnif ixz mkizeqixr

'x" wxt zegpna opiyxc ediiexzc

,ycwd zqire ieb zqir ihernl (`,fq) "l`rnyi

(a,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta dil yixc cere

xacn zqir xeriyk ,mkizeqixr ickl`kd Ð

.`ed `nlra iegc

éðôîceb` `edy enk aleldy Ð dxiykny

,yenki `ly ick mina eze` oipzep

elhepyke .minl exifgne :(`,an) oiwxita opzck

dede .bexz`d lr einin oithep`ki` :xninl ivn

.xyked xaky ediipia

éàãi`dl jixv ded `l Ð diqkp xwtn ira

dlik` xzid ea yic meyn `l` `nrh

ifgc dnexz lya witpc l`xyil enk iprl

(mye a,fkw zay) "oiptn" wxta dzeekce ,odkl

ifg `l `d i`nc :`xnba jixt ,i`nce dnexz

dede .diqkpl xwtn ira i`c oeik :ipyne !dil

ixyc ikid ik ,iprl ifge li`ed xninl ivn

.odkl `ifge li`ed l`xyi cia dnexz mzd

(`,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtc `iddae

i`c meyn :`xnba yxtne ,i`nca oiaxrn :opzc

diqkp xwtn ira`eddl jixhvi`c ,`gip mzdÐ

l`xyi lr biltc ,qekneqk elit` dayil `nrh

.bilt `l `d`e ,dnexza

ïéìéëàîmi`pqk`d z`e i`nc miiprd z`

iyily wxta dpyn Ð i`nc

:xn` dpei iaxc :inlyexic `xnba ibilte .i`ncc

yxtnck ,ryedi iaxk `ipqk`ae ,mixag miipra

inr miipra :xn` iqei 'xe .l`xyi mdy mzd

.ieb `ipqk`ae ,`id ux`d

øîàåoi` mixne` i`ny zia `pz `ped ax

i`nc zkqna oizipzn mzqe Ð oilik`n

`ped ax ol rnyn `w i`n :dnize .oilik`nc

`kd iiepyl `ki`e ?ibilt i`ny ziac i`na

:opzc ,(`,akw) zenaic `xza wxt ipynck

l`eny xa dax xn` .lew za it lr oi`iyne

lld ziae ,oi`iyn oi` mixne` i`ny zia :`xnba

:ipyne ?ol rnyn `w i`n :jixte .oi`iyn mixne`

`ipzc `nzq zgkyn i`c ,ol rnyn `w `dc

oi`iyn oi`.dlr opiknq `le ,`id i`ny zia Ð

äúìòrnyn inlyexia Ð eaex lr ziffg

,lqtin `weec [oey`x] aeh meiac zvw

.oiwxit yixa ziyixtck

äìèðqxhpewa yxit oizipzna Ð ezpkea

eznht dlhip :owfd awri 'x mya

ly `nhitd :eznbece ,bexz`d y`x Ð

oa wgvi 'xc qxhpewa yxit o`ke .oenx

,ezpkea eznht i`dl oizipzna ixw xfrl`

eax myae .`pkea enk ieyre cg `edy itl

mdipy evwere eznhtc yxit eld wgvi epiax

evwer ,apfauegy dn urd lhipy Ð
`nebl
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àìå íëìMî ïìäì äî ,"õøàä íçìî íëìëàa äéäå"§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤©§©¨¦¤¨¤§Ÿ
øNòî ìMî¯àîéì .øNòî ìMî àìå íëìMî ïàk óà ¦¤©£¥©¨¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥¥¨

éðL øNòî ìL äqéò :déì òéiñî¯,äìçä ïî äøeèt §©©¥¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨
àîéì .äìça úáéiç :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¤©©¨¥¨

éâéìt àäacî :àìà !àéä àéä !?déì òéiñî¯àäa §©©¥¦¦¤¨¦¦§¨§¦¦§¨
àø÷ øîàc äqéò éðàL :àîìc Bà ,éâéìt éîð©¦§¦¦¦§¨¨¥¦¨§¨©§¨
äîeøz ìL" .éðîéæ éøz "íëéúBñéøò" "íëéúBñéøò"£¦¥¤£¦¥¤§¥¦§¥¤§¨
äîeøz ìLå" .äìéëà øzéä da úéìc ."äìeñt äàîè§¥¨§¨§¥¨¤¥£¦¨§¤§¨
ãç ;éñà éaøå éîà éaø da éâéìt ."ìBhé àì äøBäè§¨Ÿ¦§¦¦¨©¦©¦§©¦©¦©
.dãéñônL éðtî :øîà ãçå ,døéLënL éðtî :øîà̈©¦§¥¤©§¦¨§©¨©¦§¥¤©§¦¨
dútéìwî õeç íL äéìò àøwL ïBâk ?eäééðéa éàî©¥©§§¤¨¨¨¤¨¥¦§¦¨¨

døéLënL éðtî øîàc ïàîì .äðBöéç¯ïàîì ,àkéà ¦¨§©©£©¦§¥¤©§¦¨¦¨§©
dãéñônL éðtî øîàc¯."äøLk ìèð íàå" .àkéì ©£©¦§¥¤©§¦¨¥¨§¦¨©§¥¨

äìéëà øzéä da ïéàL éðtî øîàc ïàîì¯da Lé éøä §©©£©¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨£¥¥¨
ïBîî ïéc da ïéàL éôì øîàc ïàîì ,äìéëà øzéä¯ ¤¥£¦¨§©©£©§¦¤¥¨¦¨

."éàîc ìLå" .ïBîî ïéc da Lé éøäúéác àîòè éàî £¥¥¨¦¨§¤§©©©§¨§¥
éæçå éðò éåäå ,déñëðì eäì ø÷ôî éòa éàc ïåék ?ììä¦¥¥¨§¦¨¥©§©§§¦§¥§¨¥¨¦©£¥

déì¯ïéìéëàî :ïðúc .déa àðéø÷ "íëì" éîð àzLä ¥¨§¨©¦¨¤¨¥¨¥¦§©©£¦¦
.éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòä úàéðò :éàîL úéae ¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨§©¥©©¨¦

éàîc íéiðòä ïéìéëàî (ïéà) :ïðúc ,éàîc ìéëà àì̈¨¥§©¦§©¥©£¦¦©£¦¦§©
úéa ,àðz :àðeä áø øîàå .éàîc íéàðñëàä úàå§¤¨©§§¨¦§©§¨©©¨¨¨¥
úàå íéiðòä úà ïéìéëàî ïéà :íéøîBà éàîL©©§¦¥©£¦¦¤¨£¦¦§¤
úà ïéìéëàî :íéøîBà ìlä úéáe ,éàîc íéàðñëàä̈©§§¨¦§©¥¦¥§¦©£¦¦¤
éðL øNòî ìL" .éàîc íéàðñëàä úàå éàîc íéiðòä̈£¦¦§©§¤¨©§§¨¦§©¤©£¥¥¦

døéLënL éðtî øîàc ïàîì ."íéìLeøéaL¯éøä ¤¦¨©¦§©©£©¦§¥¤©§¦¨£¥
dãéñônL éðtî øîàc ïàîì .døéLëî¯.dãéñôî éøä ©§¦¨§©©£©¦§¥¤©§¦¨£¥©§¦¨

øzéä da ïéàL éðtî øîàc ïàîì ."äøLk ìèð íàå"§¦¨©§¥¨§©©£©¦§¥¤¥¨¤¥
äìéëà¯ïéc da ïéàL éôì øîàc ïàîì ,ìkä éøác £¦¨¦§¥©Ÿ§©©£©§¦¤¥¨¦

épî àä ,ïBîî¯áø øîà ."úéææç äúìò" .àéä ïðaø ¨¨©¦©¨©¦¨§¨£¨¦¨©©
äéäé íB÷nä ,Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác :àcñç¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨©¨¦§¤

ìLe íéðLa ìáà ,ãçà íB÷îa àìà eðL àì ;BøæòaäL §¤§Ÿ¨¤¨§¨¤¨£¨¦§©¦§¨
úBîB÷î¯íéðLa ,äaøcà :àáø déì øîà .øLk §¨¥£©¥¨¨©§©¨¦§©¦

ìLeéà àìà .ìeñôe ,øneðîk déì äåä úBîB÷î äL §¨§£¨¥¦§¨¨¤¨¦
Bèeòéî ìò :øîzà àôéqà øîzà¯áø øîà .øLk ¦§©©¥¨¦§©©¦¨¥¨©©

bä eðéaø äæ øác :àcñçäéäé íB÷näå ,Bøîà ìBã ¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨¦§¤
ìLe íéðLa ìáà ,ãçà íB÷îa àìà eðL àì .BøæòaäL §¤§Ÿ¨¤¨§¨¤¨£¨¦§©¦§¨

úBîB÷î¯ìòå :àáø øîà .ìeñôe ,øneðîk déì äåä §£¨¥¦§¨¨¨©¨¨§©
."Búîèt äìhð" .ìeñt éîð eäMîa eìéôàå ,BîèBç§©£¦§©¤©¦¨¦§¨¦§¨
øîà ."óì÷ð" .Búðëea äìhð :øæòìà ïa ÷çöé éaø àðz̈¨©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¨§¨¦§©¨©

à÷neñ àðéäàk ãéìâàc àâBøúà éàä :àáø¯.äøLk ¨¨©¤§¨§©§¦§©¦¨¨¨§¥¨
;àéL÷ àì !ìeñt óì÷ð :ïðz ïðà àäå§¨£©§©¦§©¨¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dkeq(ipy meil)

çlî íëìëàa äéäå'õøàä íExz EnixYdn',ïläl äî,dlga §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦§¨©§©¨
dqirdyk wx `ed aeigdøNòî ìMî àìå íëlMîenke ipy ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥
,'mkzqxr' oeyln ecnlyïàk óàwx ezaeg ici da `vei dvna £¦Ÿ¥¤©¨

`idykøNòî ìMî àìå íëlMî.ipydéì òéiñî àîéìiq` axl ¦¤¨¤§Ÿ¦¤©£¥¥¨§©¥©¥
dnn .dlga zaiig dpi` ipy xyrn ly dqir xi`n iax zrcly

,`ziixaa epipyyéaø éøác ,älçä ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqéò¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦
.älça úáéiç íéøîBà íéîëçå .øéàîexn` recn :`xnbd zl`ey ¥¦©£¨¦§¦©¤¤©©¨

oeyla ef di`xdéì òéiñî àîéìreiq o`k yiy okziy oeyl `edy ¥¨§©¥©¥
ixd ,ezrclàéä àéäyxetne ,iq` ax xn`y mixacd od od - ¦¦

xnel `le 'dil riiqn' xnel `xnbl dide ,`ziixaa iq` ax ixack
ixack `ziixaa x`ean dlg oiprl ok` :`xnbd zx`an .'`nil'

,iq` axàlàmeyn ,'`nil' oeyla di`xd z` exn`y dn ¤¨
xnele dvne bexz` oiprl mb dfn gikedl yi m` ewtzqdy

éâéìt àäácî,xhet xi`n iaxe dlg oiprl miwleg mdy dnn - ¦¦§¨§¦¥
àäadvnae bexz`a -éâéìt énðxi`n iaxe ,miwleg ok mb - §¨©¦§¦¥

,leqtiäqéò éðàL àîìc Bàiax hrnn da wxy dlg oiprl - ¦§¨¨¥¦¨
miherin ipy da yiy meyn deab oennn `id m` xi`nàø÷ øîàc§¨©§¨

éðîéæ éøz 'íëéúBñéøò' 'íëéúBñéøò'bexz`a la` ,minrt ipy - £¦¥¤£¦¥¤§¥¦§¥
mda yi xy`ky xnel yi ,miherin ipy mda exn`p `ly dvne

.'mkl' miaygp md ixd oenn oic mda oi` m` s` ,dlik` xzid
bexz` :dpyna epipy:[ìeñt] (äìåñô) äàîè äîeøz ìLzx`an ¤§¨§¥¨¨

meyn leqtd mrh :`xnbdda úéìcd`nh dnexza da oi`y - §¥¨
,äìéëà øzéälirl exn`y enke 'mkl' epi` okle(`"r)mleky ¤¥£¦¨¨¤

.'mkl' aygiy ick dlik` xzid bexz`a zeidl jixvy mixaeq¨¤
:dpyna epipy ceråbexz`ìBhé àì äøBäè äîeøz ìL,dligzkl §¤§¨§¨Ÿ¦

:`xnbd d`ian :`vi lhp m`e,éqà éaøå énà éaø da éâéìtdn §¦¥¨©¦©¦§©¦©¦
,dligzkl lehi `ly mrhd,øîà ãçdnexz ly bexz` lehi `l ©¨©

dxedhdøéLënL éðtîzlawl bexz`d z` xiykny iptn - ¦§¥¤©§¦¨
lre ,d`neh lawn epi` mina bexz`d rbp `ly onf lky ,d`neh
exyy] miaehxd mipind x`y mr alell bexz`d z` axwny ici
`ed dzrne ,mina bexz`d rbep ,[eyaiizi `ly ick mina mze`

.dnexzl d`neh mexbl xeq`e ,d`neh lawl ie`x,øîà ãçå`l §©¨©
dxedh dnexz ly bexz` lehidãéñônL éðtîyenyn ici lr - ¦§¥¤©§¦¨

,dlik`l die`x dpi`e zq`np zipevigd eztilw ,bexz`a micid
.dnexz ciqtdl xeq`e:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`wtpd dn - ©¥©§

:`xnbd dper .minrhd oia dpinäéìò àøwL ïBâkbexz`d lr - §¤¨¨¨¤¨
íLdnexz,äðBöéç dútéìwî õeçdnexz my `xwe yixtdyky ¥¦§¦¨¨¦¨

,dpevigd eztilw caln dnexz didi bexz`d lky xn` ,bexz`l
ok m`e ,oileg `l` dnexz dpi` dpevigd dtilwd okleïàîì§©

øîàclehi `lydøéLënL éðtî,d`neh lawlàkéàxeqi` yi - §¨©¦§¥¤©§¦¨¦¨
la` ,d`neh zlawl exiykny iptn df bexz` lehiløîàc ïàîì§©§¨©

lehi `lyàkéì ,äãéñônL éðtî,df bexz` lehil xeqi` oi` - ¦§¥¤©§¦¨¥¨
z` ciqtn m` yyg oi`e dnexz dpi` dpevigd eztilwy meyn

.dpevigd dtilwd
:dpyna epipyìèð íàå,dxedh dnexz ly bexz`:äøLkzx`an §¦¨©§¥¨

:`xnbdøîàc ïàîìdlxra leqtdy,äìéëà øzéä da ïéàL éðtî §©§¨©¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨
y df mrhn leqtl jiiy `l o`kda Lé éøädnexz ly bexz`a - £¥¥¨

dxedhäìéëà øzéäeza oal dlik`dl leki l`xyi mbe ,odkl ¤¥£¦¨
mbe .odkdn dze` dpw m` odkøîàc ïàîìleqtdyda ïéàL éôì §©§¨©§¦¤¥¨

da Lé éøä ,ïBîî ïécdxedh dnexz ly bexz`a -,ïBîî ïécixdy ¦¨£¥¥¨¦¨
leki ,dnexz odk el ozpy l`xyi mbe ,dy` ea ycwl leki odk
z` lawze mipdkl dnexzd z` xeknz dy`de dy` ea ycwl

.mincd
:dpyna epipyåbexz`éàîc ìLlld ziae milqet i`ny zia §¤§©

:`xnbd zl`ey :mixiyknìlä úéác eäééîòè éàî,mixiykny ©©§©§§¥¦¥
oi` ixdoeik `ed lah wtq ixdy dlik` xzid df bexz`a

dper .mixyern mpi` wtq mdizexite ux`d inr md mixkendy
:`xnbddéì éæçå éðò éåäå déñëðì eäì ø÷ôî éòa éàc ïåékoeik - ¥¨§¦¨¥©§©§§¦§¥§¨¥¨¦§¨¦¥

,i`nc lek`l i`yx didie ipr didie eiqkp z` xiwti dvxi m`y

déa àðéø÷ 'íëì' énð àzLäeiqkp z` xiwtd `ly eiykr mb - ©§¨©¦¨¤¨¦¨¥
mda el yiy aygpe ,mxiwtdl lekiy oeik 'mkl' zexitd miaygp¨¤

.eiqkp z` xiwtiy ici lr dlik` xzidkeïðúciprl xzeny ¦§©
,i`nc lek`làéðñëà úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàîzelig - ©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨

dpicnd ipa lr milhen mdizepefny jlnd,éàîcaexy oeiky §©
z` minkg ecinrd `l ,mdizexit z` mixyrn ux`d inr

.`ipqk`e miipr mewna i`nc xeq`l exingdy mdixacemnrh
lyéànL úéámb mzrcly oeik ,i`nc ly bexz` elqtyàì éðò ¥©©¨¦Ÿ

éàîc ìéëà,i`nc lek`l el xeq` -íéiðòä ïéìéëàî (ïéà) ïðúc ¨¦§©¦§©¥©£¦¦¨£¦¦
éànL úéa ,àðz ,àðeä áø øîàå ,éàîc íéàðñëàä úàå éàîc§©§¤¨©§§¨¦§©§¨©©¨¨¨¥©©
ìlä úéáe ,éàîc íéàðñëàä úàå íéiðòä úà ïéìéëàî ïéà ,íéøîBà§¦¥©£¦¦¤¨£¦¦§¤¨©§§¨¦§©¥¦¥

éàîc íéàðñëàä úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî ,íéøîBà. §¦©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤¨©§§¨¦§©
bexz` :dpyna epipyíéìLeøéaL éðL øNòî ìLzx`an :lehi `l ¤©£¥¥¦¤¦¨©¦

:`xnbdøîàc ïàîìdxedh dnexz ly bexz` lehil xeq`yéðtî §©§¨©¦§¥
døéLënLaleld lry mina bexz`d rbepy ici lr d`neh lawl ¤©§¦¨

y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,eipinedøéLëî éøälawl £¥©§¦¨
.d`neh mexbl xeq` ipy xyrnl mbe ,d`nehøîàc ïàîìxeq`y §©§¨©

dxedh dnexz ly bexz` lehildãéñônL éðtîyenyn ici lr ¦§¥¤©§¦¨
y elhil xeq` ipy xyrn ly bexz` mb ,miiciddãéñôî éøä£¥©§¦¨

.eciqtdl xeq` ipy xyrn mbe ,dlihpa
:dpyna epipyìèð íàåipy xyrn ly bexz`:[øLk] (äøùë) §¦¨©¨¥

:`xnbd zx`anøîàc ïàîì`ed dlxr ly bexz`a leqtdy §©§¨©
äìéëà øzéä da ïéàL éðtî,[oenn oic bexz`a didiy jixv oi`e] ¦§¥¤¥¨¤¥£¦¨

k xyk lhp m` ipy xyrn ly bexz`y df oic ok m`ìkä éøác¦§¥©Ÿ
ea yi ixdy ,`ed deab oenn ipy xyrny xi`n iaxl s`e ,`ed

la` ,dlik` xzidøîàc ïàîìleqt yiyôì,ïBîî ïéc da ïéàL é §©§¨©§¦¤¥¨¦¨
y xnel jixvàéä ïðaø épî àä,`ed heicd oenn ipy xyrny ¨©¦©¨¨¦

oi` xi`n iax zrcl la` ,oenn oic dfa el yiy aygp jk meyne
bexz` lhp m`e ,deab oenn `edy oeik oenn oic ipy xyrna el

.leqt ipy xyrn ly
y bexz` :dpyna epipyúéææç äúìò:leqt 'eke eaex lráø øîà ¨§¨£¨¦¨©©

ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñçax -eðL àì ,Bøæòa äéäé íB÷nä ,Bøîà ¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨©¨¦§¤§¤§Ÿ¨
,ziffgd zngn lqtp bexz`dyàlàziffgdykãçà íB÷îa ¤¨§¨¤¨

,bexz`aìáà`id ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äL,bexz`a £¨¦§©¦§Ÿ¨§
,äaøcà ,àáø déì øîà .øLkziffgd dzlr m`ìLe íéðLaäL ¨¥¨©¥¨¨©§©¨¦§©¦§Ÿ¨

úBîB÷îc meyn bexz`d z` leqtl yidéì äåädf bexz`øneðîk §£¨¥¦§¨
,mipey mipeeba,ìeñôe.xcd epi`y itlàôéqà øîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©©¥¨

øîzàlr `l` `yixd lr exn`p `l ,ax ixac exn`p m` `l` - ¦§©
wx ziffgd dzlr m`y epipyy ,`tiqdBèeòéî ìòbexz`d ly ©¦

,øLkdf lreíB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ¨¥¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨
eðL àì ,Bøæòa äéäézhytzny ziffg yiy s` xyk bexz`dy ¦§¤§¤§Ÿ¨

herina,bexz`d ghyàlàz`vnp ziffgd herin m`íB÷îa ¤¨§¨
ìáà ,ãçàzxfetn ziffgd m`ìLe íéðLaúBîB÷î äLghy aexa ¤¨£¨¦§©¦§Ÿ¨§

eghy aexay oeik ,ziffg `ll `ed bexz`d aexy s` ,bexz`d
ziffgd zxfetndéì äåäbexz`dìeñôe ,øneðîkå ,àáø øîà .m` £¨¥¦§¨¨¨©¨¨§

`id ziffgdBîèeç ìòdeabd mewna epiidc ,bexz`d ly ©§
,ey`x cvl bexz`a retiyd ligzn myny bexz`ayeléôàå©£¦

alceba ziffg,ìeñt énð ,eäMîd`xnd xwir `ed myy meyn §©¤©¦¨
.eipir z` mc`d ozep eay bexz`d ly

ipy:dpyna epBúîèt äìhð:leqt 'ekeøæòìà ïa ÷çöé éaø àðz- ¦§¨¦§¨¨¨©¦¦§¨¤¤§¨¨
oeyla ,leqt eznhit dlhpy dpynd oic z`Búðëea äìhð, ¦§¨§¨

- `pkea oirk ieyre cg `edy itl ,`pkea bexz`d y`x `xwpe
.zyzkna ezi` miyzeky ilrd enk

bexz`d m` :dpyna epipyóì÷ð:leqt 'ekeéàä ,àáø øîà ¦§©¨©¨¨©
ãéìâàc àâBøúàerav dyrpe wc mexw epnn slwpy bexz` - ¤§¨§©§¦

mec`à÷neñ àðéäàk,dnec` dxnzk -.äøLk:`xnbd zl`ey §¨¦¨¨¨§¥¨
,ïðz ïðà àäåm`yóì÷ðbexz`d,ìeñt.`ax exiykd ji`e §¨£¨§©¦§©¨

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìŸ©§¨
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dkeq(iyily meil)

àäxaic slwpa xiykdy `ax -dleëabexz`d lk slwpyk - ¨§¨
,xcd oiicr `ed okleàäslwpyk ixii` slwp dlqty dpynd - ¨

wx bexz`d,dúö÷îaoi`y ,xnepn `edy meyn leqtl yi dfae §¦§¨¨
.xg`d ewlgl dnec slewnd bexz`d wlg d`xn

y bexz` :dpyna epipy÷cñðy e`áwéðleqt `edy lk xqge, ¦§©¦©
xyk `edy lk xqg `l m` la`,àðéðç øa àìeò éðz :s` ¨¥¨©£¦¨

m` ,`edy lk xqg `le awipy bexz`a dpynd dxiykdyáwéð¦©
bexz`dleôî á÷ðL`ed awpd agex m` s` leqt ,cvl cvn - ¤¤§¨
eäMîa,bexz`d xqgp `leåawp bexz`d awip m` okBðéàL §©¤§¤¥

leôî,Lawpd agex m` leqtëarahn ly lceb,øqéà`ly s` §¨§§¦¨
exn`p xyk xqg `le awip m`y dpynd ixace .bexz`d xqgp

.xqi`kn zegt awpd agexe yletn epi`y awp awipy ote`a
lqtp m` bexz`d d`xna iepiy yiy ote` lr wtq `xnbd d`ian

.jkaäôøè éðîéñ âBøúàa eãìBð ,àáø éòaeid m`y mipniq - ¨¥¨¨§¨¤§¦¨¥§¥¨
dtixh `idy dpic did dndaa mzenk miclepeäîlqtp m`d - ©

:`xnbd zxxan .el` mipniqa bexz`ddéì àéòaéî÷ éàîdfi`a - ©¨¦©§¨¥
,dpyna epic yxtzd `l oiicry `ax wtzqd ote`éàewitq ¦

bexz`dykóì÷ðslwp m`y] dnda lv` dtixh ipniqn `ede ¦§©
xak ixd ,[dtixh `id dxeràðéðzleqt slwpy bexz`y dpyna ¨¦¨

.dfa wtzqdl oi`eeéàbexz`dyk ewitq÷cñðipniqn `ede ¦¦§©
xak df mb ,dnda lv` dtixhàðéðzwcqpy bexz`y dpyna ¨¦¨

.dfa wtzqdl oi`e ,leqteéàbexz`dyk ewitqáwéðok mb `ede ¦¦©
xak df mb ,dnda lv` dtixh ipniqnàðéðzbexz`y dpyna ¨¦¨

zx`an .dfa wtzqdl oi`e ,xyk `edy lk xqg `le awipy
:`xnbddéì àéòaéî à÷ ék`ed `ax wtzqdy dn -kdidpy ¦¨¦©§¨¥§

dn oirk dtixh ipniq bexz`aøîà àìeòãmyaäàéø ,ïðçBé éaø §¨¨©©¦¨¨¥¨
ïBúéwk äëtLpLd`ixd inexw jeza elek genip d`ixd xya - ¤¦§§¨©¦

,mink dyrpe,àáø øîàå ,äøLkdktypy s` dxiyky oicd §¥¨§¨©¨¨
e ,oeziwkàäðBtîéñ àîéé÷c àeämipwd md] zepetnqdy i`pza - §¨§¨¦§¨¨

,egenip `le miniiw [d`ixd jezay milelgdéîéé÷ àì àä̈Ÿ¨§¥
àäðBtîéñdndad ,zepetnqd egenip m` la` -.äôøèwtzqde ¦§¨¨§¥¨

,`axàëäea miniiw oiicre mink exya genipy bexz` iabl ¨¨
[mkeza mipirxbdy rxfd ixcg] zepetniqdéàîdidi m`d - ©

,dtixh dpi` dndaay s` ,xyk bexz`dy meyníúä àîìc- ¦§¨¨¨
zepetnqdyk dtixh ziyrp dpi`y mrhd dnda iabl my `ny

zeniiwàeämeynàøéåà da èéìL àìchley epi` xie`d - §Ÿ¨¦¨£¥¨
okle d`ixaàéøa øãä,dtixh dpi` d`ixane zxfeg -àëä ìáà ¨©¨§¨£¨¨¨

bexz`aúçøñî éçeøñ àøéåà da èéìLcyie xie`d zngn awxp - §¨¦¨£¥¨¨¥©§©©
,elqetl,àðL àì àîìc Bàm` dtixh dpi` dndady myke ¦§¨Ÿ§¨

zepetniqd m` lqti `ly bexz`a mb oicd ok zeniiw zepetniqd
.zeniiw

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzz` dhxity `ziixadn ¨§©
,bexz`a yiy mileqtd,çeøñ ,çeôz âBøúà`xnbd x`az oldl] ¤§¨©¨©

,[md dnLeák,lcxga e` unega -÷eìLmina daxd lyean - ¨¨
,y`d iab lr migzexéLeked`xny e` ,xegy ed`xn -,ïáì ¦¨¨

øneðîe,daxd mipeeba xnepn ed`xny e` -âBøúà .ìeñtlebr §¨¨¤§
cv lknøeckk,mibexz` x`yk jex` epi`e,íéøîBà Léå .ìeñt ©©¨§¥§¦

yóàbexz`íBézäcgi miweacd mibexz` ipyn ieyry - ©©§
.leqt mziixa zligznøñBaä âBøúà,oald letk ohw -éaø ¤§©¤©¦

,ìñBt àáé÷ò,ixt epi` ekxv lk lyean epi`y onf lkyíéîëçå £¦¨¥©£¨¦

Bìcb .ïéøéLëîoli`a didyk bexz`lñeôãajxce ,zipaz jeza - ©§¦¦¦§¦§
,zipazd zxevk ezxev ziyrp zipaza lcb `ed m`y bexz`d

ådf ici lrúøçà äiøa ïéîk BàNòbexz`d d`xnk ed`xn oi`y §£¨§¦§¦¨©¤¤
,llk.ìeñtmpi`y meyn `ziixaa dpypy dn lka leqtd mrhe ¨

:dgkedd z` `xnbd zyxtn .xcdúäéî éðz÷mileqtd oiaçeôz ¨¨¥¦©¨©
e,çeøñdnl dyw dxe`kle ,ixtd lewlwe oegxiq oipr mdipye ¨©

`xnbd zxne` okle ,mdipy z` hxtl `ziixad dkxvedåàì éàî©¨
y `ziixad z` yxtl yiçeôzgetz bexz`dy `edõeçaî- ¨©¦©

,uegan aiwxdçeøñågexq bexz`dy `edðôaîíéewitqa enk - §¨©¦¦§¦
,oeziwk jtyp miptan la` uegan mly bexz`dy `ax ly

:`xnbd dgec .leqt df bexz`y `ziixaa x`eaneéãéàå éãéà ,àìŸ¦¦§¦¦
bexz`a lewlw md gexqe getz -àéL÷ àìå ,õeçaîeid recn ¦©§Ÿ©§¨

,getz exn`y ixg` gexq xnel mikixvàäepiid getz -çôúc ¨§¨©
çøñ àìc áb ìò óàeilr eltpy min zngn gtz bexz`d - ©©©§Ÿ¨©
,awxp `l la` yelzaàäepiid gexq -çôz àìc áb ìò óà çøñc ¨§¨©©©©§Ÿ¨©

.llk gtz `l la` aiwxd bexz`d -
øî øîàzxkfpd `ziixaae dpyna.ìeñt éLek âBøúà ,dywn ¨©©¤§¦¨
:`xnbdàéðúäåbexz`éLekxegye yek ux`a lcby bexz` - §¨©§¨¦

,`edøLk,jka ekxcy meynbexz` la`éLeëì äîBclcby - ¨¥¤§¦
,xegy `ede ,mixegy mibexz` lecbl jxc oi`y mewna,ìeñẗ

:`xnbd zvxzn .dpeyn `edy meynénð ïðz ék éiaà øîà̈©©©¥¦§©©¦
ïéúéðúîbexz`a ,leqt iyekd bexz`y dpyna epipyy dn mb - ©§¦¦

y,ïðz éLeëì äîBcixacke xyk ,yeka lcby iyek bexz` la` ¤§¦§©
.`ziixadøîà àáømb dlqt dpynd mlerl ,xg` uexiz ¨¨¨©

e ,yeka lcby iyek bexz`aàä ,àéL÷ àì,dxiykdy `ziixad - Ÿ©§¨¨
dxn`pïìmibexz`a milibxe yek ux`l miaexwd laa ipal - ¨

mr bexz`a milibx mdy jezny ,mlv` mixyk okle ,miiyek
.dclez iepiyk mlv` `ed oi` ,df d`xnàäådlqty dpynd - §¨

dxn`peäìmpi`e yek ux`n miwegxy l`xyi ux` ipal - §
.mlv` mileqt okle ,miiyek mibexz`a milibx

a :zwelgn `ziixaa xn`p cerìñBt àáé÷ò éaø øñBaä âBøúà¤§©¤©¦£¦¨¥
àáé÷ò éaø ,äaø øîà .ïéøéLëî íéîëçå,xqead bexz` lqetd ©£¨¦©§¦¦¨©©¨©¦£¦¨

,ixt `xwp epi` bexz`d leyia xnb cry meynïBòîL éaøå§©¦¦§
[oldl `aend]ïøîàc àä àáé÷ò éaø .ãçà øác eøîà,`ziixaa ¨§¨¨¤¨©¦£¦¨¨©£¨¨

øèBt ïBòîL éaø ,[ïðúc] (àéðúã) ,àéä éàî ïBòîL éaøúà ©¦¦§©¦¦§©©¦¦§¥¤
íéâBøúàäzexyrn aeignïðèB÷aepiide .miphw oiicr odyk - ¨¤§¦§§¨

.ixt epi` xqea oiicry ohw bexz`y xaeq oerny iax mbyøîà̈©
àéä àì àîìc ,éiaà déìmpi` oerny iaxe `aiwr iaxy xyt` - ¥©©¥¦§¨Ÿ¦

,zg` dhiya micneràëä àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk ãò- ©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨¨¨
meyn ,mipind zrax` zevn oiprl leqt `edy xqead bexz`a

cbexz` zevnaïðéòa' didiyàkéìå 'øãä,xcd epi` ohw bexz`e - §¨¦¨¨¨§¥¨
íúä ìáày okzi zexyrn aeig iabl -déì àøéáñ ïðaøkmdy £¨¨¨§©¨¨§¦¨¥

.`ed ixty meyn ,zexyrna miaiigénð éà,jtidl wlgl yiãò ¦©¦©
íúä ïBòîL éaø øîà÷ àì ïàkohw bexz`y zexyrn aeig iabl - ¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¨

zexyrna xehtàlàmeynúàeáz ìk úà øNòz øNò' áéúëc ¤¨¦§¦©¥§©¥¥¨§©
'Eòøæmdy zexit wxy weqtdn yexcl yieíãà éðaL Cøãk ©§¤§¤¤¤§¥¨¨

äòéøæì ïéàéöBî,egnvi mze` erxfi m`y witqn milecb mdy - ¦¦¦§¦¨
xhet jkitl gnev epi` erhep m` ,ohw bexz`e ,zexyrna miaiig

,zexyrnn oerny iax eze`àëä ìáàzrax` zevn oiprl - £¨¨¨
y xyt` mipinddéì àøéáñ ïðaøk,xyky §©¨¨§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dkeq(oey`x meil)

,dcyd iayr ly mravl,ìñBt äãeäé éaøå øéLëî øéàî éaø©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥
.eixt xnbp `l oiicry meynïèwä âBøúà øeòéLdidi dnk cr - ¦¤§©¨¨

,xyk didi oiicre ohw bexz`d,øîBà øéàî éaøexeriy,æBâàk ©¦¥¦¥¨¡
dxn` dxezde ,ezgiwl zxkip `ly leqt jkn zegt la`

.'mzgwle',øîBà äãeäé éaøexeriy,äöéakoiicr jkn ohw la` ©¦§¨¥©¥¨

.eixt xnbp `le ie`xk liyad `lìBãbáeelceb didi dnk cr - ©¨
,i`cn lecb `edy zngn lqti `le bexz`d lyíéðL æçàiL éãk§¥¤Ÿ©§©¦

mibexz` ipy -Bãéa,zg`,øîBà éñBé éaøå .äãeäé éaø éøác §¨¦§¥©¦§¨§©¦¥¥
xyk lecb bexz`eléôàbexz` wifgdl jixv m`åéãé ézLa ãçà £¦¤¨¦§¥¨¨

.dlrnl xeriy bexz`l oi`e ,elceb zngn
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המשך ביאור למס' סוכה ליום ראשון עמ' ב

ezny in` cenr el sc ± iyily wxt`nei
äìåëá.xyk Ðäúö÷îá.`ed xnepnc ,leqt Ðàðéðç øá àìåò éðúxqg `le awip` Ð

ecivl ecivn `ed yletn m`c xninl `pz i`d `z`e ,oizipznc `pz xyknc ,i`wÐ

yletn epi`y awpe .hgn ly elit` ,`edy lk awpa leqtxqi`k agx m` ,xqi`ka Ð

,xqi`kn zegta oizipzne .dar czi ea agzy oebk ,melk xqg `ly it lr s`e leqt

.yletn epi`yaeäôøè éðîéñdndady Ð

.dil yxtn dinwle ,da dtxhpóì÷ðipniq Ð

.dcelbd epiidc ,`ed dtxh÷ãñðepiidc Ð

`ileg da xiizyp `ly ,dlek wcqpy zxbxb

.dhnl `ilege dlrnlá÷éðmexw awip oebk Ð

.gen lyïåúé÷ë äëôùðù äàéøxyad Ð

.mink dyrpe genip mexwd jezayàì àä
äôøè àäðåôîéñ éîéé÷dtxh ipniqn :`nl` Ð

.`edéàî àëä,`dpetniq iniiwe genip m` Ð

.mkeza oipirxbdy rxfd ixcg epiidcéçåøñ
úçøñî.zawxp Ðçåøñ çåôú.onwl yxtn Ð

ùåáë.lcxga e` unega Ð÷åìùlyean =

.oigzexa xe`a xzeia)(øåãëoink ieyrd Ð

.`"helt* = xeck .lebr xeckíåéúämipy Ð

.cgi oiweacøñåáä.oald letk ohw Ðåìãéâ
ñåôãáepzepe ,ohw `edyk qetc el dyery Ð

= qetc .qetcd zcnk lcbe ,xaegna ekeza

zeyrl ieyrd xac lk .f"rla `"nxet**

e` ,oilrpn enk ,eiab lr mixg` mixac ezcnl

miptd mgll zexcw oiyer eidy oirk ekeza

dyrp mglde dxcwd jezl dqird eqipkiy

dzxeva.qetc ixw el` oebk Ðäéøá ïéîë
úøçà.llk bexz`l dnec epi`y Ðåàì éàî

õåçáî çåôú.uegan awxpe zgtpy Ðçåøñ
íéðôáîdktypy d`ix oink ,zniiw eztilwe Ð

.oeziwkóà çøñ çøñ àìã áâ ìò óà çôú àì
çôú àìã áâ ìò,f"rla d"ltpi`*** = gtz Ð

.awxp = gxq .gtze yelza minyb eltpy oebk

gtz :`pixg` `pyilrx egix = gxq ,awxp Ð

.edelk`y mirlez zngnéùåëì äîåãlcby Ð

.xegy `ed ixde o`kìåñô= `ed dncpy Ð

epiid envr iyek la` .f"rla h"`txhpew****

xykc mrh.`ed digxe`c Ðåäì àäå ïì àä
,`iyw `le .liqt inp iyek oizipzn mlerl Ð

oizipznux`n oiwegxy l`xyi ux` ipal Ð

`ziixa .mda milibx mpi`e ,yeklaa ipal Ð

lcba ,mewn lkne .mda oilibxe yekl miaexwy

iyekl dnece o`k.leqte ,`ed dncp Ðéáø
àáé÷òied `l dileyia xnb crc xn`c Ð

.cg` xac exn` oerny iaxe ,ixt bexz`øèåô
ïðèå÷á íéâåøúàä úà.zexyrnd on Ðïðáøë

äéì àøéáñ.lke` oteqe ozligze li`ed ,`ed ixtc ,xyrna oiaiigc Ðíãà éðáù
äòéøæì ïéàéöåîhwpc `de .ekxev lk lyaa `l` dl zgkyn `le .genvl ieyrd ixt Ð

oibexz`,oigetze oibexz` `l` ophewa iaeigl ediizbelt ipa opax belt `lc meyn Ð

ezligzy lk :zexyrn zkqnc `nw wxt dl opzck ,`ed lke` oteqe ozligz ixaqwc

lke` siqedl xaegna exneyy it lr s` ,lke` eteqeoi`y lke .ohw oia lecb oia aiig Ð

lke` eteqe lke` ezligzoiaiig migetzde mibexz`d .'ek lke` dyriy cr aiig epi` Ð

jxck xaqwc ,migetza icene mibexz`a ediilr oerny 'x bilte ,miphw oia milecb oia

mrhepy miphw mibexz`e .drixfl oi`iven mc` ipayoigetz la` ,oignev mpi` ÐÐ

i`ce oigetza elit` miphw iphwae .oignev okxev lk elyia `ly it lr s`c dil miw

.`ed drixfl oi`iven meyn `nrhe li`ed ,ibilt
åúå
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eznht .xyk bexz`ay `neblepiide .leqt jkitl ,exqge bexz`d jezn uwerd ylzpy Ð

dkne qpkpd `pkeak bexz`d jeza qpkpy dn ,ezpkea dlhp :xfrl` oa wgvi 'x ipzc

yxtn mz epiaxe .uwer `nhit mewn lka epivn `ly ,df lr qxhpewa dywde .`ziq`a

,zxbea ipniq iab (mye `,fn dcp) "otec `vei" wxt seqa cg` mewna `nhite uwer epivny

iqei iax ,eznht xigyzyn :xne` i`fr oa opzc

rwey `ede uwerd lr eci ozep `diy ick :xne`

wepizdy cc ly eceg `ed uwerc ,xefgl ddeye

zgzy xyad `ed `nhite ,eit jezl qipkn

xikfncn d`xp did zvwe .aiaq xigyny uwerd

inp oke ,enhege evwere eznht bexz` iab o`k

cg` mewna dylyy rnyn ,dy` icc iab mzd

`veiy minrt uwerc .bexz` ly ey`x cvl

,urk dywe hlea uwer oink ey`xay ecegn

ezpkea epiidc eznht dlhpe .uwer dil ixw jkle

x`ype exeaig mewnn uwer eze` ylzpy epiid Ð

"otec `vei" wxtae .bexz`d y`xa `neb oink

o`ke ,wtq enheg :qxhpewa yxit (`,fn dcip)

edaeb iaera d`xpd edyna elit` enhega yxit

dlhp :xn` inlyexiae .ey`x cvl cxeie rtyny

cvl `edy rnyn .ezpyey :ixn` onz ,eznht

epiax mya yxit jexrae .oyey gxt oirk ,ey`x

eznht dlhp :l`ppgcc `edy mixacd oi`xp Ð

oivwer) opzck ,cc ly `nhit oink ,mheg ly

[`d] la` .oenix ly `nhit :(b dpyn ipy wxt

epzkea dlhp wgvi iax xn`curd dvw `ed Ð

i`d (a,an) oileg zhigyc eze`k ,bexz`a oezpd

`c (`pkea)(jezn .dtixh dizkecn syc `nh

,edpip ipin ixz ezpkeae eznhtc rnyn eyexit

wgvi xa xfril` 'x `a `le ,ey`xa dfe uwera df

epiax myae .dpynd lr siqedl `l` yxtl

epiax yexitk jexra yxit dlebd xe`n meyxb

.ield dcedi xa wgvi

àä:qxhpewa yxit Ð dzvwna `d dleka

epiaxe .xnepnk ifginc leqt dzvwna

leqt dleka :`kti` yxit l`ppgzetixhlc Ð

wxta ogky` zetixh iabe ,oizrnya dl incn

m`e ,dtixh dcelbd (a,dp oileg) "zetxh el`"

rlqk da xiizypoke .`ixa `xcdc ,dxyk Ð

oniq m` ,xnelk .`pipz slwp i` :jixtcn ,gken

`ed dtixh oniqc ,slwp epiid opixn` `wc dtixh

dcelbd.bexz`a leqt `edy oizipzna `pipz Ð

.liqtin dtxh oirkc `icda rnyn

éàzxbxba zetxh oirk `edy Ð `pipz wcqp

`ileg da xiizyp `ly ,dlek dwcqpy

wcqp oizipzna `pipz dhnl `ilege dlrnl

mexw awip enk dtixh oniq `ed mby awip i` .dlek ipt lr wcqpy `peeb i`d ikae .leqt

xyk `edy `pipz :xnelk `l` ,ipixg` oirk ied `l `pipz dlr jixtc `d `zyde .gen ly

xeq` zetxh oiprlc ab lr s` ,mewn lkne .xyk xqg `le awip :'ipzn ipzwck ,bexz` iab

ald awipl ince ,`ed xeaig bexz` dilek `kd la` ,i`w dicegl mexwc meyn `ed mzdÐ

okezl oipirxbdy rxfd ixcg cr awip m` ,inp bexz` iabc okzie .ellg zial `le,leqt Ð

yletn awp irac ,lirle .xqg `ly ab lr s`awip m`e .mixcg oze` cbpk `ly epiid Ð

my croizrny gkenck ,iniiw d`ixc zepetniq mewna mixcg oze`c ,`ed yletn llkaÐ

oizipznc iyxtn ded i`e .`dpetniq iniiw `lc meyn oeziwk dktyp lqtinl dil irac

edpip ilin ixz leqt `edy lk xqge awip ipzwc`inec `pipz iedc .ith `gip ded Ð

la` .yletn `la `edy lk xqg e` ,zepetniqd zial e` ,yletn awp awip xnelk ,ipixg`c

xqg `le awip :`tiq ipzwcn ,`id `zln `cgc rnync ,ok xnel xyt` i`.xyk Ð

âåøúàopiyxcck ,ea zepad zewgyny xer ly xeck oink ieyr :xnelk Ð leqt xeckk

"zepeaxck minkg ixac" (izax `zwiqta)oixcdpq) "zezin rax`" seqc meni`de xeckdc `idd ik .f"rla `"helt* ,dt l` dtn oiwxfp dxez ixac jk ,efl ef zewxefy zepa ly xeckk Ð

.dxcwk lebre cec oink ieyr epiide ,z"lca ceck qxbc zi`e .(mye `,gqâåøúàxeriyc `idd` (a,`l) oiwxit yixa ziyixtck ,okzi `le .oald letk ohw :qxhpewa yxit Ð xqead

.mzd opiziinc bexz`
zelfxewn
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àä¯àä ,dìeëa¯éðz ."áwéð ÷cñð" .dúö÷îa ¨§¨¨§¦§¨¨¦§©¦©¨¥
ìeôî á÷ð áwéð :àðéðç øa àìeòL¯BðéàLå ,eäMîa ¨©£¦¨¦©¤¤§¨§©¤§¤¥

ìeôîL¯éðîéñ âBøúàa eãìBð :àáø éòa .øqéàëa §¨¦§¦¨¨¥¨¨§¨¤§¦¨¥
óì÷ð éà ?déì àéòaéî÷ éàî ?eäî äôøè¯éà ,àðéðz §¥¨©©¨¦©£¨¥¦¦§©¨¥¨¦

÷cñð¯áwéð éà ,àðéðz¯déì àéòaéî à÷ ék .àðéðz ¦§©¨¥¨¦¦©¨¥¨¦¨¦©£¨¥
¯ïBúéwk äëtLpL äàéø :ïðçBé éaø øîà àìeòãk¯ ¦§¨¨©©¦¨¨¥¨¤¦§§¨©¦

àì àä ,àäðBtîéñ àîéé÷c àeäå :àáø øîàå .äøLk§¥¨§¨©¨¨§§¨§¨¦§¨¨¨¨
àäðBtîéñ éîéé÷¯àeä íúä àîìc ?éàî àëä .äôøè ¨§¦¦§¨¨§¥¨¨¨©¦§¨¨¨

àøéåà da èéìL àìc¯èéìLc àëä ìáà ,àéøa øãä §¨©¦¨£¦¨£©¨¦£¨¨¨§©¦
àøéåà da¯àz ?àðL àì àîìc Bà ,úçøñî éçBøñ ¨£¦¨©¥©§©©¦§¨¨§¨¨

,ïáì ,éLek ,÷eìL ,Leák ,çeøñ ,çeôz âBøúà :òîL§©¤§¨©¨©¨¨¦¨¨
øneðîe¯øeckk âBøúà .ìeñt¯:íéøîBà Léå ,ìeñt §¨¨¤§©©¨§¥§¦

âBøúà .íBézä óàøñBaäíéîëçå ,ìñBt àáé÷ò éaø , ©©§¤§©¤©¦£¦¨¥©£¨¦
ñeôca Bìcb .ïéøéLëîBàNòåúøçà äiøa ïéîk¯ ©§¦¦¦§©§©£¨§¦§¦¨©¤¤

çeôz :åàì éàî ,"çeøñ ,çeôz" :úäéî éðú÷ .ìeñẗ¨¨¥¦©¨©¨©©¨¨©
¯,õeçaîçeøñå¯éà ,àì !íéðôaî,õeçaî éãéàå éã ¦©§¨©¦¦§¦Ÿ¦¦§¦¦¦©

àä :àéL÷ àìå¯àä ,çøñ àìc áb ìò óà çôúc¯ §¨©§¨¨§¨©©©©§Ÿ¨©¨
éLek âBøúà :øî øîà .çôz àìc áb ìò óà çøñc§¨©©©©§Ÿ¨©¨©¨¤§¦

éLek :àéðúäå .ìeñt¯øîà !ìeñt éLeëì äîBc ,øLk ¨§¨©§¨¦¨¥¤§¦¨¨©
ïéúéðúî éîð ïðz ék :ééaà¯àáø .ïðz éLeëì äîBc ©©¥¦§©©¦©§¦¦¤§¦§©¨¨

àä ,àéL÷ àì :øîà¯àäå ïì¯âBøúà .eäìøñBaä, ¨©¨©§¨¨¨§¨§¤§©¤
éaø :äaø øîà .ïéøéLëî íéîëçå ìñBt àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©£¨¦©§¦¦¨©©¨©¦

àáé÷ò éaø .ãçà øác eøîà ïBòîL éaøå àáé÷ò¯àä £¦¨§©¦¦§¨§¨¨¤¨©¦£¦¨¨
,ïøîàcàéä éàî ïBòîL éaø¯ïBòîL éaø :àéðúc ©£©©©¦¦§©¦§©§¨©¦¦§

àîìc :ééaà déì øîà .ïðèB÷a íéâBøúàä úà øèBt¥¤¨¤§¦§§¨£©¥©©¥¦§¨
àëä àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,àéä àì¯ïðéòác Ÿ¦©¨¨¨¨©©¦£¦¨¨¨§¨¥©

íúä ìáà .àkéìå "øãä"¯:éîð éà .déì àøéáñ ïðaøk ¨¨§¥¨£¨¨¨§©¨©§¦¨¥¦©¦
øîà÷ àì ïàk ãò:áéúëc àìà íúä ïBòîL éaø ©¨¨¨¨©©¦¦§¨¨¤¨¦§¦

øOòz øOò""Eòøæ úàeáz ìk úà¯éðaL Cøãk ©¥§©¥¤¨§©©§¤§¤¤¤§¥
àëä ìáà ,äòéøæì ïéàéöBî íãà¯.déì àøéáñ ïðaøk ¨¨¦¦¦§¦¨£¨¨¨§©¨©§¦¨¥
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dkeq(iyily meil)

àäxaic slwpa xiykdy `ax -dleëabexz`d lk slwpyk - ¨§¨
,xcd oiicr `ed okleàäslwpyk ixii` slwp dlqty dpynd - ¨

wx bexz`d,dúö÷îaoi`y ,xnepn `edy meyn leqtl yi dfae §¦§¨¨
.xg`d ewlgl dnec slewnd bexz`d wlg d`xn

y bexz` :dpyna epipy÷cñðy e`áwéðleqt `edy lk xqge, ¦§©¦©
xyk `edy lk xqg `l m` la`,àðéðç øa àìeò éðz :s` ¨¥¨©£¦¨

m` ,`edy lk xqg `le awipy bexz`a dpynd dxiykdyáwéð¦©
bexz`dleôî á÷ðL`ed awpd agex m` s` leqt ,cvl cvn - ¤¤§¨
eäMîa,bexz`d xqgp `leåawp bexz`d awip m` okBðéàL §©¤§¤¥

leôî,Lawpd agex m` leqtëarahn ly lceb,øqéà`ly s` §¨§§¦¨
exn`p xyk xqg `le awip m`y dpynd ixace .bexz`d xqgp

.xqi`kn zegt awpd agexe yletn epi`y awp awipy ote`a
lqtp m` bexz`d d`xna iepiy yiy ote` lr wtq `xnbd d`ian

.jkaäôøè éðîéñ âBøúàa eãìBð ,àáø éòaeid m`y mipniq - ¨¥¨¨§¨¤§¦¨¥§¥¨
dtixh `idy dpic did dndaa mzenk miclepeäîlqtp m`d - ©

:`xnbd zxxan .el` mipniqa bexz`ddéì àéòaéî÷ éàîdfi`a - ©¨¦©§¨¥
,dpyna epic yxtzd `l oiicry `ax wtzqd ote`éàewitq ¦

bexz`dykóì÷ðslwp m`y] dnda lv` dtixh ipniqn `ede ¦§©
xak ixd ,[dtixh `id dxeràðéðzleqt slwpy bexz`y dpyna ¨¦¨

.dfa wtzqdl oi`eeéàbexz`dyk ewitq÷cñðipniqn `ede ¦¦§©
xak df mb ,dnda lv` dtixhàðéðzwcqpy bexz`y dpyna ¨¦¨

.dfa wtzqdl oi`e ,leqteéàbexz`dyk ewitqáwéðok mb `ede ¦¦©
xak df mb ,dnda lv` dtixh ipniqnàðéðzbexz`y dpyna ¨¦¨

zx`an .dfa wtzqdl oi`e ,xyk `edy lk xqg `le awipy
:`xnbddéì àéòaéî à÷ ék`ed `ax wtzqdy dn -kdidpy ¦¨¦©§¨¥§

dn oirk dtixh ipniq bexz`aøîà àìeòãmyaäàéø ,ïðçBé éaø §¨¨©©¦¨¨¥¨
ïBúéwk äëtLpLd`ixd inexw jeza elek genip d`ixd xya - ¤¦§§¨©¦

,mink dyrpe,àáø øîàå ,äøLkdktypy s` dxiyky oicd §¥¨§¨©¨¨
e ,oeziwkàäðBtîéñ àîéé÷c àeämipwd md] zepetnqdy i`pza - §¨§¨¦§¨¨

,egenip `le miniiw [d`ixd jezay milelgdéîéé÷ àì àä̈Ÿ¨§¥
àäðBtîéñdndad ,zepetnqd egenip m` la` -.äôøèwtzqde ¦§¨¨§¥¨

,`axàëäea miniiw oiicre mink exya genipy bexz` iabl ¨¨
[mkeza mipirxbdy rxfd ixcg] zepetniqdéàîdidi m`d - ©

,dtixh dpi` dndaay s` ,xyk bexz`dy meyníúä àîìc- ¦§¨¨¨
zepetnqdyk dtixh ziyrp dpi`y mrhd dnda iabl my `ny

zeniiwàeämeynàøéåà da èéìL àìchley epi` xie`d - §Ÿ¨¦¨£¥¨
okle d`ixaàéøa øãä,dtixh dpi` d`ixane zxfeg -àëä ìáà ¨©¨§¨£¨¨¨

bexz`aúçøñî éçeøñ àøéåà da èéìLcyie xie`d zngn awxp - §¨¦¨£¥¨¨¥©§©©
,elqetl,àðL àì àîìc Bàm` dtixh dpi` dndady myke ¦§¨Ÿ§¨

zepetniqd m` lqti `ly bexz`a mb oicd ok zeniiw zepetniqd
.zeniiw

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzz` dhxity `ziixadn ¨§©
,bexz`a yiy mileqtd,çeøñ ,çeôz âBøúà`xnbd x`az oldl] ¤§¨©¨©

,[md dnLeák,lcxga e` unega -÷eìLmina daxd lyean - ¨¨
,y`d iab lr migzexéLeked`xny e` ,xegy ed`xn -,ïáì ¦¨¨

øneðîe,daxd mipeeba xnepn ed`xny e` -âBøúà .ìeñtlebr §¨¨¤§
cv lknøeckk,mibexz` x`yk jex` epi`e,íéøîBà Léå .ìeñt ©©¨§¥§¦

yóàbexz`íBézäcgi miweacd mibexz` ipyn ieyry - ©©§
.leqt mziixa zligznøñBaä âBøúà,oald letk ohw -éaø ¤§©¤©¦

,ìñBt àáé÷ò,ixt epi` ekxv lk lyean epi`y onf lkyíéîëçå £¦¨¥©£¨¦

Bìcb .ïéøéLëîoli`a didyk bexz`lñeôãajxce ,zipaz jeza - ©§¦¦¦§¦§
,zipazd zxevk ezxev ziyrp zipaza lcb `ed m`y bexz`d

ådf ici lrúøçà äiøa ïéîk BàNòbexz`d d`xnk ed`xn oi`y §£¨§¦§¦¨©¤¤
,llk.ìeñtmpi`y meyn `ziixaa dpypy dn lka leqtd mrhe ¨

:dgkedd z` `xnbd zyxtn .xcdúäéî éðz÷mileqtd oiaçeôz ¨¨¥¦©¨©
e,çeøñdnl dyw dxe`kle ,ixtd lewlwe oegxiq oipr mdipye ¨©

`xnbd zxne` okle ,mdipy z` hxtl `ziixad dkxvedåàì éàî©¨
y `ziixad z` yxtl yiçeôzgetz bexz`dy `edõeçaî- ¨©¦©

,uegan aiwxdçeøñågexq bexz`dy `edðôaîíéewitqa enk - §¨©¦¦§¦
,oeziwk jtyp miptan la` uegan mly bexz`dy `ax ly

:`xnbd dgec .leqt df bexz`y `ziixaa x`eaneéãéàå éãéà ,àìŸ¦¦§¦¦
bexz`a lewlw md gexqe getz -àéL÷ àìå ,õeçaîeid recn ¦©§Ÿ©§¨

,getz exn`y ixg` gexq xnel mikixvàäepiid getz -çôúc ¨§¨©
çøñ àìc áb ìò óàeilr eltpy min zngn gtz bexz`d - ©©©§Ÿ¨©
,awxp `l la` yelzaàäepiid gexq -çôz àìc áb ìò óà çøñc ¨§¨©©©©§Ÿ¨©

.llk gtz `l la` aiwxd bexz`d -
øî øîàzxkfpd `ziixaae dpyna.ìeñt éLek âBøúà ,dywn ¨©©¤§¦¨
:`xnbdàéðúäåbexz`éLekxegye yek ux`a lcby bexz` - §¨©§¨¦

,`edøLk,jka ekxcy meynbexz` la`éLeëì äîBclcby - ¨¥¤§¦
,xegy `ede ,mixegy mibexz` lecbl jxc oi`y mewna,ìeñẗ

:`xnbd zvxzn .dpeyn `edy meynénð ïðz ék éiaà øîà̈©©©¥¦§©©¦
ïéúéðúîbexz`a ,leqt iyekd bexz`y dpyna epipyy dn mb - ©§¦¦

y,ïðz éLeëì äîBcixacke xyk ,yeka lcby iyek bexz` la` ¤§¦§©
.`ziixadøîà àáømb dlqt dpynd mlerl ,xg` uexiz ¨¨¨©

e ,yeka lcby iyek bexz`aàä ,àéL÷ àì,dxiykdy `ziixad - Ÿ©§¨¨
dxn`pïìmibexz`a milibxe yek ux`l miaexwd laa ipal - ¨

mr bexz`a milibx mdy jezny ,mlv` mixyk okle ,miiyek
.dclez iepiyk mlv` `ed oi` ,df d`xnàäådlqty dpynd - §¨

dxn`peäìmpi`e yek ux`n miwegxy l`xyi ux` ipal - §
.mlv` mileqt okle ,miiyek mibexz`a milibx

a :zwelgn `ziixaa xn`p cerìñBt àáé÷ò éaø øñBaä âBøúà¤§©¤©¦£¦¨¥
àáé÷ò éaø ,äaø øîà .ïéøéLëî íéîëçå,xqead bexz` lqetd ©£¨¦©§¦¦¨©©¨©¦£¦¨

,ixt `xwp epi` bexz`d leyia xnb cry meynïBòîL éaøå§©¦¦§
[oldl `aend]ïøîàc àä àáé÷ò éaø .ãçà øác eøîà,`ziixaa ¨§¨¨¤¨©¦£¦¨¨©£¨¨

øèBt ïBòîL éaø ,[ïðúc] (àéðúã) ,àéä éàî ïBòîL éaøúà ©¦¦§©¦¦§©©¦¦§¥¤
íéâBøúàäzexyrn aeignïðèB÷aepiide .miphw oiicr odyk - ¨¤§¦§§¨

.ixt epi` xqea oiicry ohw bexz`y xaeq oerny iax mbyøîà̈©
àéä àì àîìc ,éiaà déìmpi` oerny iaxe `aiwr iaxy xyt` - ¥©©¥¦§¨Ÿ¦

,zg` dhiya micneràëä àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk ãò- ©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨¨¨
meyn ,mipind zrax` zevn oiprl leqt `edy xqead bexz`a

cbexz` zevnaïðéòa' didiyàkéìå 'øãä,xcd epi` ohw bexz`e - §¨¦¨¨¨§¥¨
íúä ìáày okzi zexyrn aeig iabl -déì àøéáñ ïðaøkmdy £¨¨¨§©¨¨§¦¨¥

.`ed ixty meyn ,zexyrna miaiigénð éà,jtidl wlgl yiãò ¦©¦©
íúä ïBòîL éaø øîà÷ àì ïàkohw bexz`y zexyrn aeig iabl - ¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¨

zexyrna xehtàlàmeynúàeáz ìk úà øNòz øNò' áéúëc ¤¨¦§¦©¥§©¥¥¨§©
'Eòøæmdy zexit wxy weqtdn yexcl yieíãà éðaL Cøãk ©§¤§¤¤¤§¥¨¨

äòéøæì ïéàéöBî,egnvi mze` erxfi m`y witqn milecb mdy - ¦¦¦§¦¨
xhet jkitl gnev epi` erhep m` ,ohw bexz`e ,zexyrna miaiig

,zexyrnn oerny iax eze`àëä ìáàzrax` zevn oiprl - £¨¨¨
y xyt` mipinddéì àøéáñ ïðaøk,xyky §©¨¨§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dkeq(oey`x meil)

,dcyd iayr ly mravl,ìñBt äãeäé éaøå øéLëî øéàî éaø©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥
.eixt xnbp `l oiicry meynïèwä âBøúà øeòéLdidi dnk cr - ¦¤§©¨¨

,xyk didi oiicre ohw bexz`d,øîBà øéàî éaøexeriy,æBâàk ©¦¥¦¥¨¡
dxn` dxezde ,ezgiwl zxkip `ly leqt jkn zegt la`

.'mzgwle',øîBà äãeäé éaøexeriy,äöéakoiicr jkn ohw la` ©¦§¨¥©¥¨

.eixt xnbp `le ie`xk liyad `lìBãbáeelceb didi dnk cr - ©¨
,i`cn lecb `edy zngn lqti `le bexz`d lyíéðL æçàiL éãk§¥¤Ÿ©§©¦

mibexz` ipy -Bãéa,zg`,øîBà éñBé éaøå .äãeäé éaø éøác §¨¦§¥©¦§¨§©¦¥¥
xyk lecb bexz`eléôàbexz` wifgdl jixv m`åéãé ézLa ãçà £¦¤¨¦§¥¨¨

.dlrnl xeriy bexz`l oi`e ,elceb zngn
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ezny in` cenr el sc ± iyily wxt`nei
äìåëá.xyk Ðäúö÷îá.`ed xnepnc ,leqt Ðàðéðç øá àìåò éðúxqg `le awip` Ð

ecivl ecivn `ed yletn m`c xninl `pz i`d `z`e ,oizipznc `pz xyknc ,i`wÐ

yletn epi`y awpe .hgn ly elit` ,`edy lk awpa leqtxqi`k agx m` ,xqi`ka Ð

,xqi`kn zegta oizipzne .dar czi ea agzy oebk ,melk xqg `ly it lr s`e leqt

.yletn epi`yaeäôøè éðîéñdndady Ð

.dil yxtn dinwle ,da dtxhpóì÷ðipniq Ð

.dcelbd epiidc ,`ed dtxh÷ãñðepiidc Ð

`ileg da xiizyp `ly ,dlek wcqpy zxbxb

.dhnl `ilege dlrnlá÷éðmexw awip oebk Ð

.gen lyïåúé÷ë äëôùðù äàéøxyad Ð

.mink dyrpe genip mexwd jezayàì àä
äôøè àäðåôîéñ éîéé÷dtxh ipniqn :`nl` Ð

.`edéàî àëä,`dpetniq iniiwe genip m` Ð

.mkeza oipirxbdy rxfd ixcg epiidcéçåøñ
úçøñî.zawxp Ðçåøñ çåôú.onwl yxtn Ð

ùåáë.lcxga e` unega Ð÷åìùlyean =

.oigzexa xe`a xzeia)(øåãëoink ieyrd Ð

.`"helt* = xeck .lebr xeckíåéúämipy Ð

.cgi oiweacøñåáä.oald letk ohw Ðåìãéâ
ñåôãáepzepe ,ohw `edyk qetc el dyery Ð

= qetc .qetcd zcnk lcbe ,xaegna ekeza

zeyrl ieyrd xac lk .f"rla `"nxet**

e` ,oilrpn enk ,eiab lr mixg` mixac ezcnl

miptd mgll zexcw oiyer eidy oirk ekeza

dyrp mglde dxcwd jezl dqird eqipkiy

dzxeva.qetc ixw el` oebk Ðäéøá ïéîë
úøçà.llk bexz`l dnec epi`y Ðåàì éàî

õåçáî çåôú.uegan awxpe zgtpy Ðçåøñ
íéðôáîdktypy d`ix oink ,zniiw eztilwe Ð

.oeziwkóà çøñ çøñ àìã áâ ìò óà çôú àì
çôú àìã áâ ìò,f"rla d"ltpi`*** = gtz Ð

.awxp = gxq .gtze yelza minyb eltpy oebk

gtz :`pixg` `pyilrx egix = gxq ,awxp Ð

.edelk`y mirlez zngnéùåëì äîåãlcby Ð

.xegy `ed ixde o`kìåñô= `ed dncpy Ð

epiid envr iyek la` .f"rla h"`txhpew****

xykc mrh.`ed digxe`c Ðåäì àäå ïì àä
,`iyw `le .liqt inp iyek oizipzn mlerl Ð

oizipznux`n oiwegxy l`xyi ux` ipal Ð

`ziixa .mda milibx mpi`e ,yeklaa ipal Ð

lcba ,mewn lkne .mda oilibxe yekl miaexwy

iyekl dnece o`k.leqte ,`ed dncp Ðéáø
àáé÷òied `l dileyia xnb crc xn`c Ð

.cg` xac exn` oerny iaxe ,ixt bexz`øèåô
ïðèå÷á íéâåøúàä úà.zexyrnd on Ðïðáøë

äéì àøéáñ.lke` oteqe ozligze li`ed ,`ed ixtc ,xyrna oiaiigc Ðíãà éðáù
äòéøæì ïéàéöåîhwpc `de .ekxev lk lyaa `l` dl zgkyn `le .genvl ieyrd ixt Ð

oibexz`,oigetze oibexz` `l` ophewa iaeigl ediizbelt ipa opax belt `lc meyn Ð

ezligzy lk :zexyrn zkqnc `nw wxt dl opzck ,`ed lke` oteqe ozligz ixaqwc

lke` siqedl xaegna exneyy it lr s` ,lke` eteqeoi`y lke .ohw oia lecb oia aiig Ð

lke` eteqe lke` ezligzoiaiig migetzde mibexz`d .'ek lke` dyriy cr aiig epi` Ð

jxck xaqwc ,migetza icene mibexz`a ediilr oerny 'x bilte ,miphw oia milecb oia

mrhepy miphw mibexz`e .drixfl oi`iven mc` ipayoigetz la` ,oignev mpi` ÐÐ

i`ce oigetza elit` miphw iphwae .oignev okxev lk elyia `ly it lr s`c dil miw

.`ed drixfl oi`iven meyn `nrhe li`ed ,ibilt
åúå
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eznht .xyk bexz`ay `neblepiide .leqt jkitl ,exqge bexz`d jezn uwerd ylzpy Ð

dkne qpkpd `pkeak bexz`d jeza qpkpy dn ,ezpkea dlhp :xfrl` oa wgvi 'x ipzc

yxtn mz epiaxe .uwer `nhit mewn lka epivn `ly ,df lr qxhpewa dywde .`ziq`a

,zxbea ipniq iab (mye `,fn dcp) "otec `vei" wxt seqa cg` mewna `nhite uwer epivny

iqei iax ,eznht xigyzyn :xne` i`fr oa opzc

rwey `ede uwerd lr eci ozep `diy ick :xne`

wepizdy cc ly eceg `ed uwerc ,xefgl ddeye

zgzy xyad `ed `nhite ,eit jezl qipkn

xikfncn d`xp did zvwe .aiaq xigyny uwerd

inp oke ,enhege evwere eznht bexz` iab o`k

cg` mewna dylyy rnyn ,dy` icc iab mzd

`veiy minrt uwerc .bexz` ly ey`x cvl

,urk dywe hlea uwer oink ey`xay ecegn

ezpkea epiidc eznht dlhpe .uwer dil ixw jkle

x`ype exeaig mewnn uwer eze` ylzpy epiid Ð

"otec `vei" wxtae .bexz`d y`xa `neb oink

o`ke ,wtq enheg :qxhpewa yxit (`,fn dcip)

edaeb iaera d`xpd edyna elit` enhega yxit

dlhp :xn` inlyexiae .ey`x cvl cxeie rtyny

cvl `edy rnyn .ezpyey :ixn` onz ,eznht

epiax mya yxit jexrae .oyey gxt oirk ,ey`x

eznht dlhp :l`ppgcc `edy mixacd oi`xp Ð

oivwer) opzck ,cc ly `nhit oink ,mheg ly

[`d] la` .oenix ly `nhit :(b dpyn ipy wxt

epzkea dlhp wgvi iax xn`curd dvw `ed Ð

i`d (a,an) oileg zhigyc eze`k ,bexz`a oezpd

`c (`pkea)(jezn .dtixh dizkecn syc `nh

,edpip ipin ixz ezpkeae eznhtc rnyn eyexit

wgvi xa xfril` 'x `a `le ,ey`xa dfe uwera df

epiax myae .dpynd lr siqedl `l` yxtl

epiax yexitk jexra yxit dlebd xe`n meyxb

.ield dcedi xa wgvi

àä:qxhpewa yxit Ð dzvwna `d dleka

epiaxe .xnepnk ifginc leqt dzvwna

leqt dleka :`kti` yxit l`ppgzetixhlc Ð

wxta ogky` zetixh iabe ,oizrnya dl incn

m`e ,dtixh dcelbd (a,dp oileg) "zetxh el`"

rlqk da xiizypoke .`ixa `xcdc ,dxyk Ð

oniq m` ,xnelk .`pipz slwp i` :jixtcn ,gken

`ed dtixh oniqc ,slwp epiid opixn` `wc dtixh

dcelbd.bexz`a leqt `edy oizipzna `pipz Ð

.liqtin dtxh oirkc `icda rnyn

éàzxbxba zetxh oirk `edy Ð `pipz wcqp

`ileg da xiizyp `ly ,dlek dwcqpy

wcqp oizipzna `pipz dhnl `ilege dlrnl

mexw awip enk dtixh oniq `ed mby awip i` .dlek ipt lr wcqpy `peeb i`d ikae .leqt

xyk `edy `pipz :xnelk `l` ,ipixg` oirk ied `l `pipz dlr jixtc `d `zyde .gen ly

xeq` zetxh oiprlc ab lr s` ,mewn lkne .xyk xqg `le awip :'ipzn ipzwck ,bexz` iab

ald awipl ince ,`ed xeaig bexz` dilek `kd la` ,i`w dicegl mexwc meyn `ed mzdÐ

okezl oipirxbdy rxfd ixcg cr awip m` ,inp bexz` iabc okzie .ellg zial `le,leqt Ð

yletn awp irac ,lirle .xqg `ly ab lr s`awip m`e .mixcg oze` cbpk `ly epiid Ð

my croizrny gkenck ,iniiw d`ixc zepetniq mewna mixcg oze`c ,`ed yletn llkaÐ

oizipznc iyxtn ded i`e .`dpetniq iniiw `lc meyn oeziwk dktyp lqtinl dil irac

edpip ilin ixz leqt `edy lk xqge awip ipzwc`inec `pipz iedc .ith `gip ded Ð

la` .yletn `la `edy lk xqg e` ,zepetniqd zial e` ,yletn awp awip xnelk ,ipixg`c

xqg `le awip :`tiq ipzwcn ,`id `zln `cgc rnync ,ok xnel xyt` i`.xyk Ð

âåøúàopiyxcck ,ea zepad zewgyny xer ly xeck oink ieyr :xnelk Ð leqt xeckk

"zepeaxck minkg ixac" (izax `zwiqta)oixcdpq) "zezin rax`" seqc meni`de xeckdc `idd ik .f"rla `"helt* ,dt l` dtn oiwxfp dxez ixac jk ,efl ef zewxefy zepa ly xeckk Ð

.dxcwk lebre cec oink ieyr epiide ,z"lca ceck qxbc zi`e .(mye `,gqâåøúàxeriyc `idd` (a,`l) oiwxit yixa ziyixtck ,okzi `le .oald letk ohw :qxhpewa yxit Ð xqead

.mzd opiziinc bexz`
zelfxewn
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àä¯àä ,dìeëa¯éðz ."áwéð ÷cñð" .dúö÷îa ¨§¨¨§¦§¨¨¦§©¦©¨¥
ìeôî á÷ð áwéð :àðéðç øa àìeòL¯BðéàLå ,eäMîa ¨©£¦¨¦©¤¤§¨§©¤§¤¥

ìeôîL¯éðîéñ âBøúàa eãìBð :àáø éòa .øqéàëa §¨¦§¦¨¨¥¨¨§¨¤§¦¨¥
óì÷ð éà ?déì àéòaéî÷ éàî ?eäî äôøè¯éà ,àðéðz §¥¨©©¨¦©£¨¥¦¦§©¨¥¨¦

÷cñð¯áwéð éà ,àðéðz¯déì àéòaéî à÷ ék .àðéðz ¦§©¨¥¨¦¦©¨¥¨¦¨¦©£¨¥
¯ïBúéwk äëtLpL äàéø :ïðçBé éaø øîà àìeòãk¯ ¦§¨¨©©¦¨¨¥¨¤¦§§¨©¦
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קס
ezny ina cenr el sc ± iyily wxt`nei

éãéî àì åúå`aiwr 'x `le `aiwr 'xk oerny 'x xaq `lc ,df xac xg` oecl oi` Ð

.oerny 'xk xaqéôã éôã àãéáòã,min ly miigx ly lblb oirk ,miyxw miyxw oink Ð

.eziixa inp `edc opirny` `axeäá ìéáèî àðéðç 'ø àäå.ezvwn lke` Ð÷éôðåÐ

liahn hwpc `de .eilr jxane ,xzepa ezaeg ici `veieleaih ici lr mlk`n lky Ð

liahn ynyd :(a,fw) migqta xn`ck ,did

.`wxia liahn wgvi iax ,miirn ipaa:ïðéëøôå
ïéúéðúî àéù÷ àðéðç 'øìålk xqg ipzwc Ð

.leqt `edy'øì ïéúéðúî àîìùá :ïðéðùîå
àéù÷ àì àðéðçoey`x aeh meia oizipzn Ð

,dnz dgiwl opirae ,dxezd on ezgiwly

"mzgwle" (bk `xwie) aizkc.dnz dgiwl Ð

ab lr s` ,`pipg 'x dia witp ipy aeh meiae

.mly did `lcáøì àìàxn`c Ðxcd df oi`

axl inp ipya elit` `dc .`pipg 'xc `iyw Ð

xikfne li`ed opira dxecd devn `dc ,witp `l

yai :oiwxit yixa xn`ck ,eilr miny my

meia `py `le oey`x aeh meia `py `l ,leqt

ikd :`kile ,xcd opirac `pniwe`e ,ipy aeh

'x `dc xcd df ax xn` ixn`c `ki`e :opiqxb

.witpe da liahn `pipgïàë ïé÷ìåçù êøãëÐ

.o`k oxeriy jk ,o`k oxeriykñéðëäì øúåî
àñë úéáì`qkd ziae .zen` rax` jeza Ð

`l` o`k oi`e ,zevign swen epi`e ,dcya

.xefb `l zeixad ceak meyne ,opaxc lehlh

úåìæøå÷îá= zelfxewn .gepiwl mie`xd Ð

.f"rla y"cewit*æåâàë`ifg ikda :xaqw Ð

.`ifg `l dlecb la` ,gepiwlåôúë ìòaexn Ð

.elcebøãä äæ ïéà`pniwe`c ab lr s`e Ð

xcd meyn e`l dcedi 'xc `nrhc (`,`l dkeq)

zyiig `lc jcicl elit` :dil xn`w ikd ,`ed

`aiwr 'xcn di`x ziziine ,iletp`ldpi` Ð

.xcd df oi` el exn` md s`c ,di`xäðùî
åðéîá àìà áìåìä úà ïéãâåà ïéàyxtnck Ð

.`xnbaäçéùî ìù èåç.f"rla l"iiekil** =

úåéðåîéâmy lr ,oenibk oitetk adf iheg Ð

.(gp diryi) "oenb`k sekld"åúåà ïéãâåà åðéîá
äèîìî.`nlra iepl dfe ,cb` zevn myl Ð

àøîâáéñá=aiaq lcby ,d"xile`***

.miptb ialelk ,eaiaq jxkpe lwcdàø÷éò
àì÷éããcr otlewe ,mixvp epnn jezgl Ð

meyn e`l dcedi 'xc `nrhe .cb`l oiie`xy

`l` ,xcd ira `lc `pniwe` `dc ,`ed xcd

.epin irac meynàîòè éàîåoeik ?epin ira Ð

cb` jixv alel xn`con cb`d s` dil ded Ð

.devndéàå'åë àðéøçà àðéî éúééîxaere Ð

."siqez la" meynáìåìáù ïéðéî úòáøàá àìà
'åëåopitli (`,bn) "daxre alel" wxta onwl Ð

.dlila oia meia oia dkeqe ,meia alel i`xwn

åúìéçúù ïã äúàù øîåçå ì÷ ïéã ìë åì åøîà
ïéã åðéà ì÷äì åôåñå øéîçäìxnege lw Ð

ea yiy xneg ici lr yexcl ligzn dz`y

df xnega eilr lwin dz`y eteqe ,df oebk ,lwd on xnege lwa xg` xneg el `iadl

lwdl jtdp `edy ea z`adydz`e xneg eilr cnln oicd ixdy ,oebd xnege lw epi` Ð

.lw eilr `ian
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úåìæøå÷îwxt ok rnyn `le .gpwl zeaehe zececg ,f"rla y"cewit* :qxhpewa yxit

opixn` i`e :jixtc .cg` mlz yxeg yi iab (`,fn migqt) "oixaer el`"

dne .zelfxewn mipa`a :ipyne !xetv mc ea zeqkl ifge li`ed ,aiigil `l dyixg` ,li`ed

dyixgl efgc ,[zekx] epiid zelfxewnc :mz epiax yxtne ?zececg mipa` my xikfdl jiiy

ahwa ezgely zyiy` :hiitd cqi oke .drixfle

.dlefxiw gegiza uipdl zeyiy` dlz

úáùáqipkdl xzen zelfxewn mipa` yly

,zen` rax` jeza Ð `qkd zial

oi`e ,zevign swen epi`e dcya `qkd ziae

zeixad ceak meyne ,opaxc lehlh `l` o`k

qipkdl xn`wcne .qxhpewa yxit jk ,xefb `l

`qkd zia oeyle ,zevign `ki`c rnyn Ð

(a,fk) cinzc `nw wxt rnyn oke .zia rnyn

'x `z` ,`qkd ziaa aizi ded :`xtq ax xn`c

(`,hi oixcdpq) "lecb odk" wxtae .dil xgp `a`

,cegi meyn `qkd ziaa zextqn miyp ediy

oi`e ,zevign swene did repv mewnc rnyn

,qipkdl exizd ikd elit`e uega micnerd oi`ex

.cigid zeyxl zilnxkn qipknc ab lr s`e

xeqi`n xeng dvwen lehlh xeqi` `dc ,rcze

ici lr `l` zna lehlh exizd `ly ,zilnxk

"oiwilcn dna" wxt gkenck ,wepiz e` xkk

xeqi`e .(a,anw my) "lhep" wxtae ,(a,l zay)

"ripvnd" idliya ,zna ixyc ogky` zilnxk

ongp ax edl `xyc `akiy `edda (a,cv my)

iabe .zeixad ceak meyn zilnxkl diwet`l

ceak meyn mipa` lehlh exizdc `qkd zia

zilnxka zen` rax` exizdc oky lk ,zeixad

cigid zeyxne cigid zeyxl zilnxkn qipkdl

reaw `qkd zia epl yic ocicl ,edine .zilnxkl

oipaa"oii `ivend" idliya gkenck ,xeq` Ð

eixg` ezelrdl `cqg ax ixyc (mye a,`t my)

dipin lirl opixq`c `dn `piax dil dywne .bbl

:ipyne ,eipiy ea zevgl eiptlyn meqiw lehil

`kd ,dcerql mewn raew mc` mzdoi` Ð

`kidc rnyn .`qkd zial mewn raew mc`

rawcqxhpewa my 'ity it lr s`e .xeq` Ð

bba xqinl irac `dc`xizi `gxih meyn Ð

dywn ik ,ok m`c .ok rnyn `l ,bbl d`lrda

zevgl eiptlyn mqiw opixq`c `dn `piax dil

eipiy ea,mzdc `zzrny dlek dil iywiz Ð

didy itl `l` .zelfxewn mipa` lhlhl ixyc

,xqinl ira ded zay axrn bbl ozelrdl leki

oi`c meyn ixyc wiqne ,opinfdl xyt`c oeik

yi m` mzd i`pi 'x xn`c `de .mewn raew mc`

cid `ln ,`qkd zial reaw mewn elmzd Ð

oinfdl gxehe `ed wegx mewnc ,ixii` zecya

ziaa reaw mewn ol yic ,ocicl la` .zay axrn

iyitpc oeik `nye .oinfd ok m` `l` ,xeq` Ð

edl ilwy eedc ziad ipa.ixye ,xyt` `l Ð

áéñãyexitl dyw o`kn Ð `lwicc `xwire

ezaeg ici oda `vei mc`y zewxi el` :opzc (`,hl migqt) "dry lk" wxtc qxhpewd

,lwcd aiq :qxhpewa my 'ite .`lwicc `zeev` :`xnba yxtne .`piagxg aiygwe ,gqta

oin dvn dn :mzd opixn` `icdae ,oli` oin `edy rnyn `kde .lwcd aiaq lcby

mirxf.mirxf oin xexn s` Ðéáøoipin zrax`a `l` zbdep dkeq oi` xne` dcedi

"jawine jpxbn jtq`a" (`,ai) `nw wxta opiyxcc `d dil zile Ð alelayelit` d`neh lawnd xaca oikkqn oi`c dcen mewn lkne .xacn aezkd awie oxeb zleqta Ð

.dbibgl dkeq ywzi`n itli mdl eyr ynn zekeq xn`c o`nle .eid ceak ippr xn`c o`nl (xie`c) `inec opirac .lwc zexit e` ,ilk mdn dyry oebk ,mipind zrax`n

miig ilra dbibg dn i` iieyw`l jiiy `lc,drax` mda oi`y mixqpa (a,ci) `nw wxta dcedi 'xe xi`n 'x ebilti`c `de .mipind zrax`n `l` oixiykn `lc xg`n Ð

dcedi iaxl dcenc xn`we ,qxhpewa my yxitck ,awie oxebd zleqt oeyl lqt rnync ,odipia cg` lqt gipny xqp `lnk xqpl xqp oia yi m`c xi`n 'x dcene ipzweÐ

oli`d on lqte xfby dn ,inp i` .awie oxeb zleqta dcedi iax xiykiy liaya `l.lqt dil ixw Ðìëi`d ik Ð oic epi` lwdl eteqe xingdl ezligz oc dz`y oic

xingdl ezligz oic eze`y opax dil ixcdne .d`xi laa epi`y xzepn xnege lw ,dtixy `l` ung xeria oi` :xne` dcedi 'xc (mye a,fk migqt) "dry lk" wxt ibilt `peeb

eteqy it lr s` ,oic dil opiayg `nl` .dtixya ungc (a,bl) dxenzc `xza wxt oizipzn mzqc ,dcedi iaxk ol `niiw `iddae .etxeyl mivr `vn `l m` ,lwdl eteqe
lwdl
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ñeôca Bìcb .écéî àì eúåBàNòåúøçà äiøa ïéîk §¨¦¥¦§©§©£¨§¦§¦¨©¤¤
.úøçà äiøa ïéîk àìà eðL àì :àáø øîà .ìeñẗ¨©¨¨Ÿ¨¤¨§¦§¦¨©¤¤

ìáàákBúéiø¯úøçà äiøa ïéîk ,àèéLt .øLk £¨¦§¦¨¨¥§¦¨§¦§¦¨©¤¤
âBøúà ,øîzéà .étã étã àãéáòc ,àëéøö àì !(ïðz)§©¨§¦¨©£¦¨©¥©¥¦§©¤§

eäeá÷pLàäå ?éðéà .øãä äæ ïéà :áø øîà .íéøaëò ¤§¨©§¨¦¨©©¥¤¨¨¦¦§¨
àéL÷ àðéðç éaøìe !da ÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø©¦£¦¨©§¦¨§¨¥¨§©¦£¦¨©§¨
,àéL÷ àì àðéðç éaøì ïéúéðúî àîìLa ;ïéúéðúî©§¦¦¦§¨¨©§¦¦§©¦£¦¨¨©§¨

ïàk¯ïàk ,ïBLàø áBè íBéa¯àìà .éðL áBè íBéa ¨§¦¨§¥¦¤¨
!àéL÷ áøì¯.éñéàîc íéøaëò éðàL :áø Eì øîà §©©§¨¨©§©¨¥©§¨¦¦§¦¦

àðéðç éaø àäc ,øãä äæ :áø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¤¨¨§¨©¦£¦¨
àì !ïéúéðúî àéL÷ àðéðç éaøìe .da ÷éôðå da ìéaèî©§¦¨§¨¥¨§©¦£¦¨©§¨©§¦¦¨

ïàk :àéL÷¯ïàk ,ïBLàø áBè íBéa¯.éðL áBè íBéa ©§¨¨§¦¨§¥¦
ú÷Bìçîk :àtt øa íøôø øîà .'åëå "ïè÷ âBøúà"¤§¨¨¨©©§¨©©¨§©£¤
úaMa :àéðúc .úBìæøe÷î íéðáàa ú÷Bìçî Ck ïàk̈¨©£¤©£¨¦§§¨§©§¨©©¨

ìL,àqkä úéáì ñéðëäì øzeî úBìæøe÷î íéðáà L ¨£¨¦§§¨¨§©§¦§¥©¦¥
äãeäé éaø ,æBâàk :øîBà øéàî éaø ?ïøeòéL änëå§©¨¦¨©¦¥¦¥¨¡©¦§¨
øîà ,àéðz .'åë "æçàiL éãk ìBãâáe" .äöéak :øîBà¥©¥¨§¨§¥¤Ÿ©©§¨¨©

äNòî :éñBé éaøúñðkä úéáì àaL àáé÷ò éaøa ©¦¥©£¤§©¦£¦¨¤¨§¥©§¤¤
!?äéàø íMî :äãeäé éaø Bì øîà .Bôúk ìò BâBøúàå§¤§©§¥¨©©¦§¨¦¨§¨¨

.øãä äæ ïéà :Bì eøîà íä óàäðùîúà ïéãâBà ïéà ©¥¨§¥¤¨¨¥§¦¤
:øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,Bðéîa àìà áìeìä©¨¤¨§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
éLðàa äNòî :øéàî éaø øîà .äçéLîa èeça eléôà£¦§¦§¦¨¨©©¦¥¦©£¤§©§¥
.áäæ ìL úBiðBnéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL íéìLeøé§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨

.ähîìî BúBà ïéãâBà eéä Bðéîa :Bì eøîààøîâ ¨§§¦¨§¦¦§©¨
øîàå .àì÷éãc àøwéòa eléôà áéña eléôà :àáø øîà̈©¨¨£¦§¦£¦§¦¨¨§¦§¨§¨©

äãeäé éaøc àîòè éàî :àáø¯éøö áìeì :øáñ÷C ¨¨©©§¨§©¦§¨¨¨©¨¨¦
øîàå .éðéî äMîç äåä àðéøçà àðéî éúééî éàå ,ãâà¤¤§¦©§¦¦¨©£¦¨£¨£¦¨¦¥§¨©
àðéî àì÷éãc àøwéòå áéñc dì àðéîà àðî :àáø̈¨§¨¨¦¨¨§¦§¦¨¨§¦§¨¦¨

àeä àáìeìc¯"eáLz úBkeqa" :àéðúc¯ìL äkeñ §¨¨§©§¨©¥§¨¤
äkeñ ïéà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,øác ìk̈¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨
äîe :ïúBð ïécäå .áìeìaL íéðéî äòaøàa àìà úâäBð¤¤¤¨§©§¨¨¦¦¤©¨§©¦¥©

íéîiák úBìéìa âäBð ïéàL áìeì¯àìà âäBð Bðéà ¨¤¥¥©¥§©¨¦¥¥¤¨
úòaøàaúâäBpL äkeñ ,ïéðéîíéîiák úBìéìa¯Bðéà §©§©©¦¦¨¤¤¤©¥§©¨¦¥

ïéc ìk :Bì eøîà ?ïéðéî úòaøàa àìà àäz àìL ïéc¦¤Ÿ§¥¤¨§©§©©¦¦¨§¨¦
ì÷äì BôBñå øéîçäì Búìçz ïc äzàL¯,ïéc Bðéà ¤©¨¨§¦¨§©§¦§§¨¥¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dkeq(iyily meil)

:`xnbd zniiqnéãéî àì eúåiax oi`e ,ef digc ixg` oecl oi` - §Ÿ¦¦
.oerny iaxk `aiwr iax `le `aiwr iaxk xaeq oerny

m` :`ziixaa xn`p cerBìcbbexz`läiøa ïéîk BàNòå ñeôãa ¦§¦§©£¨§¦§¦¨
.ìeñt úøçà:`xnbd zx`aneðL àì ,àáø øîàleqt bexz`dy ©¤¤¨¨©¨¨Ÿ¨

àlàqetcd ici lr e`yr m`úøçà äiøa ïéîkdnec epi`y - ¤¨§¦§¦¨©¤¤
,llk bexz` zxevlìáàed`xn m`Búéiøák,bexz` zxevk - £¨¦§¦¨

.øLk:`xnbd zl`eyàèéLtixdy ,xyk eziixak ed`xn m`y ¨¥§¦¨
[àéðz] (ïðú) úøçà äiøa ïéîk`ed m` `wecy `ziixaa yxetn - §¦§¦¨©¤¤©§¨

:`xnbd zvxzn .leqt zxg` dixa oinkàëéøö àìly eyecig - Ÿ§¦¨
ote`a `ed `axétc étc àãéáòcici lr bexz`d z` dyr - ©£¦¨©¥©¥

epi` df d`xny `ax ycige ,mihlea miyxw miyxw oink qetcd
.bexz` ly eziixak `ede lqet

,áø øîà ,íéøaëò eäeá÷pL âBøúà ,øîzéàmeyn leqt bexz`d ¦§©¤§¤§¨©§¨¦¨©©
yøãä äæ ïéàjixv bexz`e ,xqg `ede mixakr edeawpy oeik ¥¤¨¨

idiy:`xnbd dywn .xcd d÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäå ,éðéà¥¦§¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦
dadide leaih ici lr bexz`dn zvwn lke` did `pipg iax - ¨

xqg bexz`y ixd ,eilr jxane bexz`d x`ya ezaeg ici `vei
:`xnbd zl`ey .xykàðéðç éaøìe,xqg bexz` xiykdyàéL÷ §©¦£¦¨©§¨

ïéúéðúîlk epnn xqgpy bexz`y dxn`y epizpynn dyw - ©§¦¦
:`xnbd zyxtn .leqt `edyàì àðéðç éaøì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦§©¦£¦¨Ÿ

,àéL÷uxzl xyt`y meynïàkxqg bexz` dlqty dpynd - ©§¨¨
ixii`,ïBLàø áBè íBéamYgwlE' aizkck dxezdn dlihpd aeigy §¦§©§¤

xqg bexz` okle dnz dgiwld didzy jixve 'oFW`xd mFIA mkl̈¤©¨¦
,leqtïàk,x`ypy dna `veie bexz`n lke` didy `pipg iax - ¨

df didéðL áBè íBéa,elqt `l mde opaxcn `ed dgiwld aeigy §¥¦
,`pipg iax lr dpyndn dyw `l okle ,xqg bexz`áøì àlà¤¨§©

eleqt ok m`e ,xcd epi`y meyn mixakr edeawpy bexz` lqty
,minid x`ya mb `edàéL÷xqg xiykdy `pipg iax ixacn ©§¨

:`xnbd zvxzn .mini x`yaéðàL ,áø Eì øîàzaiwpíéøaëò ¨©§©¨¥©§¨¦
éñéàîcx`ya mb leqt mixakr zaiwp zngn xqg `edy bexz` - ¦§¦¥

y la` ,qe`n `edy oeik minidly oexqg ea oi` ,xqg bexz` x`
ixaca zxg` `qxib .`pipg iax ixacke mini x`yl xyke xcd

:axáø øîà ,éøîàc àkéà,mixakr edeawpy bexz`øãä äæ,xyke ¦¨§¨§¥¨©©¤¨¨
.da ÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäc:`xnbd dywnàðéðç éaøìe §¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦¨§©¦£¦¨

ïéúéðúî àéL÷:`xnbd zvxzn .xqg bexz` dlqtyïàk àéL÷ àì ©§¨©§¦¦Ÿ©§¨¨
,éðL áBè íBéa ïàk ïBLàø áBè íBéameiay lirl x`azpy enke §¦¨§¥¦

.xyk ipy aeh meiae ,leqt xqg oey`x aeh
xeriy :dpyna epipy'eëå ïè÷ âBøúàiax ,feb`k xne` xi`n iax ¤§¨¨§
dviak xne` dcedik ,àtt øa íøôø øîà :dze`ú÷Bìçn ¨©©§¨©¨¨§©£¤

ewlgpyïàk,dcedi iaxe xi`n iax bexz`d xeriyaCkyi mb ¨¨
ú÷BìçîmdipiaaxeriyúBìæøe÷î íéðáàzaya qipkdl xzeny ©£¤§£¨¦§§¨

.mda gpwl ick `qkd zialìL ,úaLa ,àéðúcúBìæøe÷î íéðáà L §©§¨§©¨¨Ÿ£¨¦§§¨
gepiwl zeie`xe zecg -àqkä úéáì ñéðëäì øzeîxzen - ¨§©§¦§¥©¦¥

ylyn xzei la` ,zen` rax` jeza `qkd zia jezl mlhlhl
swen epi`e dcya `vnp `qkd ziay s`e] ,qipkdl oi` mipa`
zeixad ceak meyn ,dcya zaya lhlhl exq` minkge ,zevign

.[minkg exfb `lïøeòéL änëåzelfxewnd mipa`dn cg` lk ly §©¨¦¨
,zaya `qkd zial mqipkdl xzeny,æBâàk øîBà øéàî éaøla` ©¦¥¦¥¨¡

,gepiwl zeie`x mpi` feb` xeriyn xzei mlceby mipa`äãeäé éaø©¦§¨
øîBàa mipa`d xeriy.äöéaklk xn`y xeriy eze`y `vnp ¥©¥¨

xeriy oiprl mb xn` ,bexz` ly ephew xeriy oiprl mdn cg`
,oexkifl oniq dfa yie .zay oiprl `qkd ziaa mipa`d ly mlceb
lr da exkfi ,zelfxewn mipa` oiprl zwelgnd z` egkyi m`y

.bexz` oiprly zwelgnd ici
:dpyna epipy'eë æçàiL éãk ìBãbáe,dcedi iax ixac ecia mipy ©¨§¥¤Ÿ©

eici izya cg` elit` xne` iqei iaxeéñBé éaø øîà ,àéðz :di`x ©§¨¨©©¦¥
,xyk lecb bexz`y eixaclúñðkä úéáì àaL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨§¥©§¤¤

Bôúk ìò BâBøúàå.xyk jk lk lecb bexz`y ixd ,elceb aexn §¤§©§¥
,äãeäé éaø Bì øîàike,äéàø íMîixdíä óàminkg -Bì eøîà ¨©©¦§¨¦¨§¨¨©¥¨§

y meyn ,leqt ebexz`y `aiwr iaxløãä äæ ïéà.dfk lecb bexz` ¥¤¨¨

äðùî
ïéãâBà ïéàmixyew -áìelä úàmiqcdd mr zg` dceb`a ¥§¦¤©¨
,zeaxrdeBðéîa àlàoebk aleld oinn aiqa e` hega `wec - ¤¨§¦

,aleld ilrn.äãeäé éaø éøácz` ceb`l daegy xaeqy oeiky ¦§¥©¦§¨
jixve ,devndn wlg `ed cb`d ixd ,daxrde qcdd mr aleld
xaer `ed ixd xg` oina epcb`i m`e ,`weec aleld oinn didiy

e .siqez la lrøéàî éaøe wlegøîBàaleld ceb`l jixv oi`y ©¦¥¦¥
ecb`l xzene ,epinaèeça eléôàe` ,`edy lkäçéLîalaga - £¦§¦§¦¨

z` ceb`l daeg oi`y xaeqy meyn ,aleld oinn mpi`y s` ,mzq
epi` devndn wlg epi`y oeike ,devn iepl `l` epi`e ,aleld

.aleld oinn epi`yk lqetøéàî éaø øîàezhiyl di`xäNòî , ¨©©¦¥¦©£¤
áäæ ìL úBiðBîéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL íéìLeøé éLðàaiheg - §©§¥§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨

aleld z` ceb`l xzeny ixd ,dceb`d z` miaaeqne mitetk adf
.epina `ly s`Bì eøîàiyp` mby meyn ,ezii`x z` egce minkg ¨§

milyexiBðéîa[aleld lyÎ]ähîlî BúBà ïéãâBà eéäzgz - §¦¨§¦¦§©¨
`l` ,cb` zevn myl epina aleld z` oicbe` eid zeipenibd
xaky oeike ,iepl adf ly zeipeniba mb dlrnln ecb`l etiqedy
,alel zevn oicn sqepd cb`d oi`e dhnln cb`a daeg ici e`vi

.siqez la meyn jka oi`

àøîâ
,àáø øîà`wec aleld z` ceb`l jixvy dcedi iax zrcl s` ¨©¨¨

,envr aleld ilrn `weec zeidl jixv cb`d oi` ,aleld oina
ecb`l ozip `l`áéña eléôàe` ,ea jxkpe lwcd rfb aiaq lcby £¦§¦

àì÷éãc àøwéòa eléôàepnn jzegy ici lr envr lwcd rfba - £¦§¦¨¨§¦§¨
mipiny oeiky ,mda xeywl oiie`xe miwc eidiy cr mtlewe mixvp
xzene aleld oinl miaygp md ixd ,lwcd urn wlg md el`

.siqez la meyn dfa oi`e mda ceb`léaøc àîòè éàî àáø øîàå§¨©¨¨©©£¨§©¦
äãeäéc meyn ,epina `weec aleld z` ceb`l jixvyáìeì øáñ÷ §¨¨¨©¨

éøöãâà C,daxrde qcdd mr aleld z` ceb`l yi oicd xwirn - ¨¦¤¤
,leqt ecb` `l m`eedevndn wlg `ed cb`dy oeikéúééî éà¦©§¥

àðéøçà àðéî,ea ceb`l ick aleld oinn `ly xg` oin `iai m` - ¦¨©£¦¨
éðéî äLîç äåämeyn jka xaere ,mipin dying lhepy `vnp - £¨©§¨¦¥

.siqez la
dì àðéîà àðî ,àáø øîàåxne` ip` okidn -àì÷éãc àøwéòå áéñc §¨©¨¨§¨£¦¨¨§¦§¦¨¨§¦§¨

ok`,àeä àáìeìc àðéî,dcedi iaxl elit` mda ceb`l xzene ¦¨§¨¨
,àéðúcdxeza xn`p'eáLz úBkeqa'dxezd dhxit `le ,mzq §©§¨©¥§

dxezd dxiykdy ixd ,minieqn mipinn dkeqd jkq z` dyriy
äkeñjkq -øác ìk ìL,d`neh lawn epi`e rwxw ilecibn `edy ¨¤¨¨¨

äãeäé éaø .øéàî éaø éøáce wlegúâäBð äkeñ ïéà ,øîBàjkq oi` - ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨¤¤
,xyk dkeqda àlàn cg`,áìelaL íéðéî äòaøàx`yn eli`e ¤¨§©§¨¨¦¦¤©¨

milawn mpi`e rwxw ilecib mdy it lr s` ,leqt jkqd mipin
.ezhiy z` dcedi iax giken .d`nehïúBð ïécäålwa ok micnle - §©¦¥

,oldlcke alelay mipin drax`n cg`n wx xyk jkqy xnege
áìel äîe,lwdLixdíéîiák úBìéla âäBð ïéàzevn oi`y - ©¨¤¥¥©¥§©¨¦

z`f lkae ,dlila `le meia `l` ezlihpúòaøàa àlà âäBð Bðéà¥¥¤¨§©§©©
dïéðéî,calaäkeñ,xzei dxengyLdzaegúâäBpmbúBìéla ¦¦¨¤¤¤©¥

íéîiákàäz àlL ïéc Bðéà ,dxykàlà`weec jkqd dyrpyk §©¨¦¥¦¤Ÿ§¥¤¨
úòaøàadïéðéîepi`y xg` oina jkqi m` la` ,alelay §©§©©¦¦

:eixac z` minkg egc .dleqt alelay mipind zrax`nBì eøîà̈§
,cnly xnege lwd lr aiydl dcedi iaxl minkgïéc ìklwÎ] ¨¦

[xnegeøéîçäì Búlçz ïc äzàLxac lr dligza cnel dz`y - ¤©¨¨§¦¨§©§¦
jxca ,ea dxn`p `ly ztqep `xneg eilr siqedl xeng `edy

,`xneg dze` ea dxn`py epnn lwd on xnege lw cenilBôBñå- §
`eazy `ed df oic seqì÷äì`xnegd llba cnlpd xaca §¨¥

,el ztqedyïéc Bðéàixdy ,ecnll ie`xd oebd xnege lw epi` - ¥¦
zngny eteqa `vnpe ,eilr xingdl ick `a xnege lwd oic xwir

,ea lwdl z`a xnege lwd
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קסי
ezny ina cenr el sc ± iyily wxt`nei

éãéî àì åúå`aiwr 'x `le `aiwr 'xk oerny 'x xaq `lc ,df xac xg` oecl oi` Ð

.oerny 'xk xaqéôã éôã àãéáòã,min ly miigx ly lblb oirk ,miyxw miyxw oink Ð

.eziixa inp `edc opirny` `axeäá ìéáèî àðéðç 'ø àäå.ezvwn lke` Ð÷éôðåÐ

liahn hwpc `de .eilr jxane ,xzepa ezaeg ici `veieleaih ici lr mlk`n lky Ð

liahn ynyd :(a,fw) migqta xn`ck ,did

.`wxia liahn wgvi iax ,miirn ipaa:ïðéëøôå
ïéúéðúî àéù÷ àðéðç 'øìålk xqg ipzwc Ð

.leqt `edy'øì ïéúéðúî àîìùá :ïðéðùîå
àéù÷ àì àðéðçoey`x aeh meia oizipzn Ð

,dnz dgiwl opirae ,dxezd on ezgiwly

"mzgwle" (bk `xwie) aizkc.dnz dgiwl Ð

ab lr s` ,`pipg 'x dia witp ipy aeh meiae

.mly did `lcáøì àìàxn`c Ðxcd df oi`

axl inp ipya elit` `dc .`pipg 'xc `iyw Ð

xikfne li`ed opira dxecd devn `dc ,witp `l

yai :oiwxit yixa xn`ck ,eilr miny my

meia `py `le oey`x aeh meia `py `l ,leqt

ikd :`kile ,xcd opirac `pniwe`e ,ipy aeh

'x `dc xcd df ax xn` ixn`c `ki`e :opiqxb

.witpe da liahn `pipgïàë ïé÷ìåçù êøãëÐ

.o`k oxeriy jk ,o`k oxeriykñéðëäì øúåî
àñë úéáì`qkd ziae .zen` rax` jeza Ð

`l` o`k oi`e ,zevign swen epi`e ,dcya

.xefb `l zeixad ceak meyne ,opaxc lehlh

úåìæøå÷îá= zelfxewn .gepiwl mie`xd Ð

.f"rla y"cewit*æåâàë`ifg ikda :xaqw Ð

.`ifg `l dlecb la` ,gepiwlåôúë ìòaexn Ð

.elcebøãä äæ ïéà`pniwe`c ab lr s`e Ð

xcd meyn e`l dcedi 'xc `nrhc (`,`l dkeq)

zyiig `lc jcicl elit` :dil xn`w ikd ,`ed

`aiwr 'xcn di`x ziziine ,iletp`ldpi` Ð

.xcd df oi` el exn` md s`c ,di`xäðùî
åðéîá àìà áìåìä úà ïéãâåà ïéàyxtnck Ð

.`xnbaäçéùî ìù èåç.f"rla l"iiekil** =

úåéðåîéâmy lr ,oenibk oitetk adf iheg Ð

.(gp diryi) "oenb`k sekld"åúåà ïéãâåà åðéîá
äèîìî.`nlra iepl dfe ,cb` zevn myl Ð

àøîâáéñá=aiaq lcby ,d"xile`***

.miptb ialelk ,eaiaq jxkpe lwcdàø÷éò
àì÷éããcr otlewe ,mixvp epnn jezgl Ð

meyn e`l dcedi 'xc `nrhe .cb`l oiie`xy

`l` ,xcd ira `lc `pniwe` `dc ,`ed xcd

.epin irac meynàîòè éàîåoeik ?epin ira Ð

cb` jixv alel xn`con cb`d s` dil ded Ð

.devndéàå'åë àðéøçà àðéî éúééîxaere Ð

."siqez la" meynáìåìáù ïéðéî úòáøàá àìà
'åëåopitli (`,bn) "daxre alel" wxta onwl Ð

.dlila oia meia oia dkeqe ,meia alel i`xwn

åúìéçúù ïã äúàù øîåçå ì÷ ïéã ìë åì åøîà
ïéã åðéà ì÷äì åôåñå øéîçäìxnege lw Ð

ea yiy xneg ici lr yexcl ligzn dz`y

df xnega eilr lwin dz`y eteqe ,df oebk ,lwd on xnege lwa xg` xneg el `iadl

lwdl jtdp `edy ea z`adydz`e xneg eilr cnln oicd ixdy ,oebd xnege lw epi` Ð

.lw eilr `ian
àì
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úåìæøå÷îwxt ok rnyn `le .gpwl zeaehe zececg ,f"rla y"cewit* :qxhpewa yxit

opixn` i`e :jixtc .cg` mlz yxeg yi iab (`,fn migqt) "oixaer el`"

dne .zelfxewn mipa`a :ipyne !xetv mc ea zeqkl ifge li`ed ,aiigil `l dyixg` ,li`ed

dyixgl efgc ,[zekx] epiid zelfxewnc :mz epiax yxtne ?zececg mipa` my xikfdl jiiy

ahwa ezgely zyiy` :hiitd cqi oke .drixfle

.dlefxiw gegiza uipdl zeyiy` dlz

úáùáqipkdl xzen zelfxewn mipa` yly

,zen` rax` jeza Ð `qkd zial

oi`e ,zevign swen epi`e dcya `qkd ziae

zeixad ceak meyne ,opaxc lehlh `l` o`k

qipkdl xn`wcne .qxhpewa yxit jk ,xefb `l

`qkd zia oeyle ,zevign `ki`c rnyn Ð

(a,fk) cinzc `nw wxt rnyn oke .zia rnyn

'x `z` ,`qkd ziaa aizi ded :`xtq ax xn`c

(`,hi oixcdpq) "lecb odk" wxtae .dil xgp `a`

,cegi meyn `qkd ziaa zextqn miyp ediy

oi`e ,zevign swene did repv mewnc rnyn

,qipkdl exizd ikd elit`e uega micnerd oi`ex

.cigid zeyxl zilnxkn qipknc ab lr s`e

xeqi`n xeng dvwen lehlh xeqi` `dc ,rcze

ici lr `l` zna lehlh exizd `ly ,zilnxk

"oiwilcn dna" wxt gkenck ,wepiz e` xkk

xeqi`e .(a,anw my) "lhep" wxtae ,(a,l zay)

"ripvnd" idliya ,zna ixyc ogky` zilnxk

ongp ax edl `xyc `akiy `edda (a,cv my)

iabe .zeixad ceak meyn zilnxkl diwet`l

ceak meyn mipa` lehlh exizdc `qkd zia

zilnxka zen` rax` exizdc oky lk ,zeixad

cigid zeyxne cigid zeyxl zilnxkn qipkdl

reaw `qkd zia epl yic ocicl ,edine .zilnxkl

oipaa"oii `ivend" idliya gkenck ,xeq` Ð

eixg` ezelrdl `cqg ax ixyc (mye a,`t my)

dipin lirl opixq`c `dn `piax dil dywne .bbl

:ipyne ,eipiy ea zevgl eiptlyn meqiw lehil

`kd ,dcerql mewn raew mc` mzdoi` Ð

`kidc rnyn .`qkd zial mewn raew mc`

rawcqxhpewa my 'ity it lr s`e .xeq` Ð

bba xqinl irac `dc`xizi `gxih meyn Ð

dywn ik ,ok m`c .ok rnyn `l ,bbl d`lrda

zevgl eiptlyn mqiw opixq`c `dn `piax dil

eipiy ea,mzdc `zzrny dlek dil iywiz Ð

didy itl `l` .zelfxewn mipa` lhlhl ixyc

,xqinl ira ded zay axrn bbl ozelrdl leki

oi`c meyn ixyc wiqne ,opinfdl xyt`c oeik

yi m` mzd i`pi 'x xn`c `de .mewn raew mc`

cid `ln ,`qkd zial reaw mewn elmzd Ð

oinfdl gxehe `ed wegx mewnc ,ixii` zecya

ziaa reaw mewn ol yic ,ocicl la` .zay axrn

iyitpc oeik `nye .oinfd ok m` `l` ,xeq` Ð

edl ilwy eedc ziad ipa.ixye ,xyt` `l Ð

áéñãyexitl dyw o`kn Ð `lwicc `xwire

ezaeg ici oda `vei mc`y zewxi el` :opzc (`,hl migqt) "dry lk" wxtc qxhpewd

,lwcd aiq :qxhpewa my 'ite .`lwicc `zeev` :`xnba yxtne .`piagxg aiygwe ,gqta

oin dvn dn :mzd opixn` `icdae ,oli` oin `edy rnyn `kde .lwcd aiaq lcby

mirxf.mirxf oin xexn s` Ðéáøoipin zrax`a `l` zbdep dkeq oi` xne` dcedi

"jawine jpxbn jtq`a" (`,ai) `nw wxta opiyxcc `d dil zile Ð alelayelit` d`neh lawnd xaca oikkqn oi`c dcen mewn lkne .xacn aezkd awie oxeb zleqta Ð

.dbibgl dkeq ywzi`n itli mdl eyr ynn zekeq xn`c o`nle .eid ceak ippr xn`c o`nl (xie`c) `inec opirac .lwc zexit e` ,ilk mdn dyry oebk ,mipind zrax`n

miig ilra dbibg dn i` iieyw`l jiiy `lc,drax` mda oi`y mixqpa (a,ci) `nw wxta dcedi 'xe xi`n 'x ebilti`c `de .mipind zrax`n `l` oixiykn `lc xg`n Ð

dcedi iaxl dcenc xn`we ,qxhpewa my yxitck ,awie oxebd zleqt oeyl lqt rnync ,odipia cg` lqt gipny xqp `lnk xqpl xqp oia yi m`c xi`n 'x dcene ipzweÐ

oli`d on lqte xfby dn ,inp i` .awie oxeb zleqta dcedi iax xiykiy liaya `l.lqt dil ixw Ðìëi`d ik Ð oic epi` lwdl eteqe xingdl ezligz oc dz`y oic

xingdl ezligz oic eze`y opax dil ixcdne .d`xi laa epi`y xzepn xnege lw ,dtixy `l` ung xeria oi` :xne` dcedi 'xc (mye a,fk migqt) "dry lk" wxt ibilt `peeb

eteqy it lr s` ,oic dil opiayg `nl` .dtixya ungc (a,bl) dxenzc `xza wxt oizipzn mzqc ,dcedi iaxk ol `niiw `iddae .etxeyl mivr `vn `l m` ,lwdl eteqe
lwdl
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ñeôca Bìcb .écéî àì eúåBàNòåúøçà äiøa ïéîk §¨¦¥¦§©§©£¨§¦§¦¨©¤¤
.úøçà äiøa ïéîk àìà eðL àì :àáø øîà .ìeñẗ¨©¨¨Ÿ¨¤¨§¦§¦¨©¤¤

ìáàákBúéiø¯úøçà äiøa ïéîk ,àèéLt .øLk £¨¦§¦¨¨¥§¦¨§¦§¦¨©¤¤
âBøúà ,øîzéà .étã étã àãéáòc ,àëéøö àì !(ïðz)§©¨§¦¨©£¦¨©¥©¥¦§©¤§

eäeá÷pLàäå ?éðéà .øãä äæ ïéà :áø øîà .íéøaëò ¤§¨©§¨¦¨©©¥¤¨¨¦¦§¨
àéL÷ àðéðç éaøìe !da ÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø©¦£¦¨©§¦¨§¨¥¨§©¦£¦¨©§¨
,àéL÷ àì àðéðç éaøì ïéúéðúî àîìLa ;ïéúéðúî©§¦¦¦§¨¨©§¦¦§©¦£¦¨¨©§¨

ïàk¯ïàk ,ïBLàø áBè íBéa¯àìà .éðL áBè íBéa ¨§¦¨§¥¦¤¨
!àéL÷ áøì¯.éñéàîc íéøaëò éðàL :áø Eì øîà §©©§¨¨©§©¨¥©§¨¦¦§¦¦

àðéðç éaø àäc ,øãä äæ :áø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¤¨¨§¨©¦£¦¨
àì !ïéúéðúî àéL÷ àðéðç éaøìe .da ÷éôðå da ìéaèî©§¦¨§¨¥¨§©¦£¦¨©§¨©§¦¦¨

ïàk :àéL÷¯ïàk ,ïBLàø áBè íBéa¯.éðL áBè íBéa ©§¨¨§¦¨§¥¦
ú÷Bìçîk :àtt øa íøôø øîà .'åëå "ïè÷ âBøúà"¤§¨¨¨©©§¨©©¨§©£¤
úaMa :àéðúc .úBìæøe÷î íéðáàa ú÷Bìçî Ck ïàk̈¨©£¤©£¨¦§§¨§©§¨©©¨

ìL,àqkä úéáì ñéðëäì øzeî úBìæøe÷î íéðáà L ¨£¨¦§§¨¨§©§¦§¥©¦¥
äãeäé éaø ,æBâàk :øîBà øéàî éaø ?ïøeòéL änëå§©¨¦¨©¦¥¦¥¨¡©¦§¨
øîà ,àéðz .'åë "æçàiL éãk ìBãâáe" .äöéak :øîBà¥©¥¨§¨§¥¤Ÿ©©§¨¨©

äNòî :éñBé éaøúñðkä úéáì àaL àáé÷ò éaøa ©¦¥©£¤§©¦£¦¨¤¨§¥©§¤¤
!?äéàø íMî :äãeäé éaø Bì øîà .Bôúk ìò BâBøúàå§¤§©§¥¨©©¦§¨¦¨§¨¨

.øãä äæ ïéà :Bì eøîà íä óàäðùîúà ïéãâBà ïéà ©¥¨§¥¤¨¨¥§¦¤
:øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,Bðéîa àìà áìeìä©¨¤¨§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
éLðàa äNòî :øéàî éaø øîà .äçéLîa èeça eléôà£¦§¦§¦¨¨©©¦¥¦©£¤§©§¥
.áäæ ìL úBiðBnéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL íéìLeøé§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨

.ähîìî BúBà ïéãâBà eéä Bðéîa :Bì eøîààøîâ ¨§§¦¨§¦¦§©¨
øîàå .àì÷éãc àøwéòa eléôà áéña eléôà :àáø øîà̈©¨¨£¦§¦£¦§¦¨¨§¦§¨§¨©

äãeäé éaøc àîòè éàî :àáø¯éøö áìeì :øáñ÷C ¨¨©©§¨§©¦§¨¨¨©¨¨¦
øîàå .éðéî äMîç äåä àðéøçà àðéî éúééî éàå ,ãâà¤¤§¦©§¦¦¨©£¦¨£¨£¦¨¦¥§¨©
àðéî àì÷éãc àøwéòå áéñc dì àðéîà àðî :àáø̈¨§¨¨¦¨¨§¦§¦¨¨§¦§¨¦¨

àeä àáìeìc¯"eáLz úBkeqa" :àéðúc¯ìL äkeñ §¨¨§©§¨©¥§¨¤
äkeñ ïéà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,øác ìk̈¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨
äîe :ïúBð ïécäå .áìeìaL íéðéî äòaøàa àìà úâäBð¤¤¤¨§©§¨¨¦¦¤©¨§©¦¥©

íéîiák úBìéìa âäBð ïéàL áìeì¯àìà âäBð Bðéà ¨¤¥¥©¥§©¨¦¥¥¤¨
úòaøàaúâäBpL äkeñ ,ïéðéîíéîiák úBìéìa¯Bðéà §©§©©¦¦¨¤¤¤©¥§©¨¦¥

ïéc ìk :Bì eøîà ?ïéðéî úòaøàa àìà àäz àìL ïéc¦¤Ÿ§¥¤¨§©§©©¦¦¨§¨¦
ì÷äì BôBñå øéîçäì Búìçz ïc äzàL¯,ïéc Bðéà ¤©¨¨§¦¨§©§¦§§¨¥¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dkeq(iyily meil)

:`xnbd zniiqnéãéî àì eúåiax oi`e ,ef digc ixg` oecl oi` - §Ÿ¦¦
.oerny iaxk `aiwr iax `le `aiwr iaxk xaeq oerny

m` :`ziixaa xn`p cerBìcbbexz`läiøa ïéîk BàNòå ñeôãa ¦§¦§©£¨§¦§¦¨
.ìeñt úøçà:`xnbd zx`aneðL àì ,àáø øîàleqt bexz`dy ©¤¤¨¨©¨¨Ÿ¨

àlàqetcd ici lr e`yr m`úøçà äiøa ïéîkdnec epi`y - ¤¨§¦§¦¨©¤¤
,llk bexz` zxevlìáàed`xn m`Búéiøák,bexz` zxevk - £¨¦§¦¨

.øLk:`xnbd zl`eyàèéLtixdy ,xyk eziixak ed`xn m`y ¨¥§¦¨
[àéðz] (ïðú) úøçà äiøa ïéîk`ed m` `wecy `ziixaa yxetn - §¦§¦¨©¤¤©§¨

:`xnbd zvxzn .leqt zxg` dixa oinkàëéøö àìly eyecig - Ÿ§¦¨
ote`a `ed `axétc étc àãéáòcici lr bexz`d z` dyr - ©£¦¨©¥©¥

epi` df d`xny `ax ycige ,mihlea miyxw miyxw oink qetcd
.bexz` ly eziixak `ede lqet

,áø øîà ,íéøaëò eäeá÷pL âBøúà ,øîzéàmeyn leqt bexz`d ¦§©¤§¤§¨©§¨¦¨©©
yøãä äæ ïéàjixv bexz`e ,xqg `ede mixakr edeawpy oeik ¥¤¨¨

idiy:`xnbd dywn .xcd d÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäå ,éðéà¥¦§¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦
dadide leaih ici lr bexz`dn zvwn lke` did `pipg iax - ¨

xqg bexz`y ixd ,eilr jxane bexz`d x`ya ezaeg ici `vei
:`xnbd zl`ey .xykàðéðç éaøìe,xqg bexz` xiykdyàéL÷ §©¦£¦¨©§¨

ïéúéðúîlk epnn xqgpy bexz`y dxn`y epizpynn dyw - ©§¦¦
:`xnbd zyxtn .leqt `edyàì àðéðç éaøì ïéúéðúî àîìLa¦§¨¨©§¦¦§©¦£¦¨Ÿ

,àéL÷uxzl xyt`y meynïàkxqg bexz` dlqty dpynd - ©§¨¨
ixii`,ïBLàø áBè íBéamYgwlE' aizkck dxezdn dlihpd aeigy §¦§©§¤

xqg bexz` okle dnz dgiwld didzy jixve 'oFW`xd mFIA mkl̈¤©¨¦
,leqtïàk,x`ypy dna `veie bexz`n lke` didy `pipg iax - ¨

df didéðL áBè íBéa,elqt `l mde opaxcn `ed dgiwld aeigy §¥¦
,`pipg iax lr dpyndn dyw `l okle ,xqg bexz`áøì àlà¤¨§©

eleqt ok m`e ,xcd epi`y meyn mixakr edeawpy bexz` lqty
,minid x`ya mb `edàéL÷xqg xiykdy `pipg iax ixacn ©§¨

:`xnbd zvxzn .mini x`yaéðàL ,áø Eì øîàzaiwpíéøaëò ¨©§©¨¥©§¨¦
éñéàîcx`ya mb leqt mixakr zaiwp zngn xqg `edy bexz` - ¦§¦¥

y la` ,qe`n `edy oeik minidly oexqg ea oi` ,xqg bexz` x`
ixaca zxg` `qxib .`pipg iax ixacke mini x`yl xyke xcd

:axáø øîà ,éøîàc àkéà,mixakr edeawpy bexz`øãä äæ,xyke ¦¨§¨§¥¨©©¤¨¨
.da ÷éôðå da ìéaèî àðéðç éaø àäc:`xnbd dywnàðéðç éaøìe §¨©¦£¦¨§©¥¨§¨¦¨§©¦£¦¨

ïéúéðúî àéL÷:`xnbd zvxzn .xqg bexz` dlqtyïàk àéL÷ àì ©§¨©§¦¦Ÿ©§¨¨
,éðL áBè íBéa ïàk ïBLàø áBè íBéameiay lirl x`azpy enke §¦¨§¥¦

.xyk ipy aeh meiae ,leqt xqg oey`x aeh
xeriy :dpyna epipy'eëå ïè÷ âBøúàiax ,feb`k xne` xi`n iax ¤§¨¨§
dviak xne` dcedik ,àtt øa íøôø øîà :dze`ú÷Bìçn ¨©©§¨©¨¨§©£¤

ewlgpyïàk,dcedi iaxe xi`n iax bexz`d xeriyaCkyi mb ¨¨
ú÷BìçîmdipiaaxeriyúBìæøe÷î íéðáàzaya qipkdl xzeny ©£¤§£¨¦§§¨

.mda gpwl ick `qkd zialìL ,úaLa ,àéðúcúBìæøe÷î íéðáà L §©§¨§©¨¨Ÿ£¨¦§§¨
gepiwl zeie`xe zecg -àqkä úéáì ñéðëäì øzeîxzen - ¨§©§¦§¥©¦¥

ylyn xzei la` ,zen` rax` jeza `qkd zia jezl mlhlhl
swen epi`e dcya `vnp `qkd ziay s`e] ,qipkdl oi` mipa`
zeixad ceak meyn ,dcya zaya lhlhl exq` minkge ,zevign

.[minkg exfb `lïøeòéL änëåzelfxewnd mipa`dn cg` lk ly §©¨¦¨
,zaya `qkd zial mqipkdl xzeny,æBâàk øîBà øéàî éaøla` ©¦¥¦¥¨¡

,gepiwl zeie`x mpi` feb` xeriyn xzei mlceby mipa`äãeäé éaø©¦§¨
øîBàa mipa`d xeriy.äöéaklk xn`y xeriy eze`y `vnp ¥©¥¨

xeriy oiprl mb xn` ,bexz` ly ephew xeriy oiprl mdn cg`
,oexkifl oniq dfa yie .zay oiprl `qkd ziaa mipa`d ly mlceb
lr da exkfi ,zelfxewn mipa` oiprl zwelgnd z` egkyi m`y

.bexz` oiprly zwelgnd ici
:dpyna epipy'eë æçàiL éãk ìBãbáe,dcedi iax ixac ecia mipy ©¨§¥¤Ÿ©

eici izya cg` elit` xne` iqei iaxeéñBé éaø øîà ,àéðz :di`x ©§¨¨©©¦¥
,xyk lecb bexz`y eixaclúñðkä úéáì àaL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨§¥©§¤¤

Bôúk ìò BâBøúàå.xyk jk lk lecb bexz`y ixd ,elceb aexn §¤§©§¥
,äãeäé éaø Bì øîàike,äéàø íMîixdíä óàminkg -Bì eøîà ¨©©¦§¨¦¨§¨¨©¥¨§

y meyn ,leqt ebexz`y `aiwr iaxløãä äæ ïéà.dfk lecb bexz` ¥¤¨¨

äðùî
ïéãâBà ïéàmixyew -áìelä úàmiqcdd mr zg` dceb`a ¥§¦¤©¨
,zeaxrdeBðéîa àlàoebk aleld oinn aiqa e` hega `wec - ¤¨§¦

,aleld ilrn.äãeäé éaø éøácz` ceb`l daegy xaeqy oeiky ¦§¥©¦§¨
jixve ,devndn wlg `ed cb`d ixd ,daxrde qcdd mr aleld
xaer `ed ixd xg` oina epcb`i m`e ,`weec aleld oinn didiy

e .siqez la lrøéàî éaøe wlegøîBàaleld ceb`l jixv oi`y ©¦¥¦¥
ecb`l xzene ,epinaèeça eléôàe` ,`edy lkäçéLîalaga - £¦§¦§¦¨

z` ceb`l daeg oi`y xaeqy meyn ,aleld oinn mpi`y s` ,mzq
epi` devndn wlg epi`y oeike ,devn iepl `l` epi`e ,aleld

.aleld oinn epi`yk lqetøéàî éaø øîàezhiyl di`xäNòî , ¨©©¦¥¦©£¤
áäæ ìL úBiðBîéâa ïäéáìeì úà ïéãâBà eéäL íéìLeøé éLðàaiheg - §©§¥§¨©¦¤¨§¦¤§¥¤§¦¦¤¨¨

aleld z` ceb`l xzeny ixd ,dceb`d z` miaaeqne mitetk adf
.epina `ly s`Bì eøîàiyp` mby meyn ,ezii`x z` egce minkg ¨§

milyexiBðéîa[aleld lyÎ]ähîlî BúBà ïéãâBà eéäzgz - §¦¨§¦¦§©¨
`l` ,cb` zevn myl epina aleld z` oicbe` eid zeipenibd
xaky oeike ,iepl adf ly zeipeniba mb dlrnln ecb`l etiqedy
,alel zevn oicn sqepd cb`d oi`e dhnln cb`a daeg ici e`vi

.siqez la meyn jka oi`

àøîâ
,àáø øîà`wec aleld z` ceb`l jixvy dcedi iax zrcl s` ¨©¨¨

,envr aleld ilrn `weec zeidl jixv cb`d oi` ,aleld oina
ecb`l ozip `l`áéña eléôàe` ,ea jxkpe lwcd rfb aiaq lcby £¦§¦

àì÷éãc àøwéòa eléôàepnn jzegy ici lr envr lwcd rfba - £¦§¦¨¨§¦§¨
mipiny oeiky ,mda xeywl oiie`xe miwc eidiy cr mtlewe mixvp
xzene aleld oinl miaygp md ixd ,lwcd urn wlg md el`

.siqez la meyn dfa oi`e mda ceb`léaøc àîòè éàî àáø øîàå§¨©¨¨©©£¨§©¦
äãeäéc meyn ,epina `weec aleld z` ceb`l jixvyáìeì øáñ÷ §¨¨¨©¨

éøöãâà C,daxrde qcdd mr aleld z` ceb`l yi oicd xwirn - ¨¦¤¤
,leqt ecb` `l m`eedevndn wlg `ed cb`dy oeikéúééî éà¦©§¥

àðéøçà àðéî,ea ceb`l ick aleld oinn `ly xg` oin `iai m` - ¦¨©£¦¨
éðéî äLîç äåämeyn jka xaere ,mipin dying lhepy `vnp - £¨©§¨¦¥

.siqez la
dì àðéîà àðî ,àáø øîàåxne` ip` okidn -àì÷éãc àøwéòå áéñc §¨©¨¨§¨£¦¨¨§¦§¦¨¨§¦§¨

ok`,àeä àáìeìc àðéî,dcedi iaxl elit` mda ceb`l xzene ¦¨§¨¨
,àéðúcdxeza xn`p'eáLz úBkeqa'dxezd dhxit `le ,mzq §©§¨©¥§

dxezd dxiykdy ixd ,minieqn mipinn dkeqd jkq z` dyriy
äkeñjkq -øác ìk ìL,d`neh lawn epi`e rwxw ilecibn `edy ¨¤¨¨¨

äãeäé éaø .øéàî éaø éøáce wlegúâäBð äkeñ ïéà ,øîBàjkq oi` - ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨¤¤
,xyk dkeqda àlàn cg`,áìelaL íéðéî äòaøàx`yn eli`e ¤¨§©§¨¨¦¦¤©¨

milawn mpi`e rwxw ilecib mdy it lr s` ,leqt jkqd mipin
.ezhiy z` dcedi iax giken .d`nehïúBð ïécäålwa ok micnle - §©¦¥

,oldlcke alelay mipin drax`n cg`n wx xyk jkqy xnege
áìel äîe,lwdLixdíéîiák úBìéla âäBð ïéàzevn oi`y - ©¨¤¥¥©¥§©¨¦

z`f lkae ,dlila `le meia `l` ezlihpúòaøàa àlà âäBð Bðéà¥¥¤¨§©§©©
dïéðéî,calaäkeñ,xzei dxengyLdzaegúâäBpmbúBìéla ¦¦¨¤¤¤©¥

íéîiákàäz àlL ïéc Bðéà ,dxykàlà`weec jkqd dyrpyk §©¨¦¥¦¤Ÿ§¥¤¨
úòaøàadïéðéîepi`y xg` oina jkqi m` la` ,alelay §©§©©¦¦

:eixac z` minkg egc .dleqt alelay mipind zrax`nBì eøîà̈§
,cnly xnege lwd lr aiydl dcedi iaxl minkgïéc ìklwÎ] ¨¦

[xnegeøéîçäì Búlçz ïc äzàLxac lr dligza cnel dz`y - ¤©¨¨§¦¨§©§¦
jxca ,ea dxn`p `ly ztqep `xneg eilr siqedl xeng `edy

,`xneg dze` ea dxn`py epnn lwd on xnege lw cenilBôBñå- §
`eazy `ed df oic seqì÷äì`xnegd llba cnlpd xaca §¨¥

,el ztqedyïéc Bðéàixdy ,ecnll ie`xd oebd xnege lw epi` - ¥¦
zngny eteqa `vnpe ,eilr xingdl ick `a xnege lwd oic xwir

,ea lwdl z`a xnege lwd
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dkeq(iriax meil)

jkitle ,`id dxeng dkeqy cenll yi xnege lwd ici lr o`k oke
zrax`a `wec jkql eilr zxngdici lr `eai seqale ,mipind

m`y ,`lew icil dfàöî àìn cg`úòaøàdïéðéîea jkql ick Ÿ¨¨©§©©¦¦
ìèáe áLBé àäé,dkeq zevn miiwi `leeáLz úkqa' äøîà äøBzäå §¥¥¨¥§©¨¨§¨©ªŸ¥§

øác ìk ìL äkeñ 'íéîé úòáLlawn epi`e rwxw ilecib `edy ¦§©¨¦¨¤¨¨¨
oi`y i`ceae ,alelay oipind zrax`n epi` elit`e ,d`neh
lka oikkqn ok`y di`x minkg mitiqen .df xnege lw cenll

,xacàøæòa ïëåmilyexiae mixrd lka lew xiardl deivyk §¥§¤§¨
,ecrena zekeqd bg z` begl ick zekeq eyriyøîBàaezkd ¥

xn`l' eeivyéìò eàéáäå øää eàö[milr mda yiy mitprÎ],úéæ ¥Ÿ§¨¨§¨¦£¥©¦
ïîL õò éìòå,[wxq oli` oin `edyÎ]ñãä éìòåqcd ilr xnelkÎ] ©£¥¥¤¤©£¥£©

,[alell ie`x epi`y dheydíéøîú éìòå,[aleld `edÎ]õò éìòå ©£¥§¨¦©£¥¥
úáò,[alell xyke ie`xk mirelw eilry qcdd dfÎ](åùòå) ¨Ÿ

.'áeúkk úkñ [úBNòì]zif ilra mb dkeqd z` jkql xzeny ixd ©£ªŸ©¨
lw cenll oi`e ,alelay mipin drax`n mpi`y ony ur ilre

.df oiprl dkeql aleln xnege
:ef di`xl dcedi iax aiyi dn `xnbd zx`anøáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©

`l` jkql eynyi el`d mipind lky aezkd zpeek oi`yéðä- ¨¥
e`iai ony urne zifd urn mitprdúBðôãìwxe ,dkeqdñãä éìò ¦§¨£¥£©

úBáò õò éìòå íéøîz éìòåe`iaiCëñìz` `ax x`an .dkeqd ©£¥§¨¦©£¥¥¨¦§¨
,aleld oinn miaygp `lwicc `xwire aiqy ef `ziixan ezii`x

ïðúelirl dpyna epipy -(.ci)ïéøñða ïéëkñî,ur zegel -éøác §©§©§¦¦§¨¦¦§¥
.äãeäé éaøzrax`a `l` mikkqn oi`y dcedi iax zrc ixde ©¦§¨

zeyrl xyt` i` ixd ,mixqpa jkql xyt`y xn` ji`e ,mipind
ezpeek i`ce `l` ,mixqp ,daxrde qcdd on e` envr aleld on
oinl miaygp md s`e dnecke lwcd xwirn eyrpy mixqpl

,aleldàîìàdcedi iax zrcly dfn gken -àì÷éãc àøwéòå áéñ ©§¨¦§¦¨¨§¦§¨
àeä àáìeìc àðéîzcib` oiprl oicd `ed ok m` ,jekiq oiprl ¦¨§¨¨

.aleld:`xnbd zniiqndpéî òîL.dpekp di`x ef ok` - §©¦¨
:`xnbd dywnéîeike -äãeäé éaø øîàwxyïéðéî úòaøà ¦¨©©¦§¨©§©©¦¦

alelayïéàla` ,mda jkql mixyk -àðéøçà éãéî,xg` xac - ¦¦¦©£¦¨
àì.jekiql xyk epi` -àéðúäå`ziixaa -íéøñða dëkéñ Ÿ§¨©§¨¦§¨¦§¨¦

[ur zegelÎ]ïäa LiL æøà ìLoagxa -,íéçôè äòaøàjxcy oeik ¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨§¨¦
ziad zxwzl mda ynzydl mlerd,äìeñt ìkä éøácdxifb ¦§¥©Ÿ§¨

m`e .ezia zxwz zgz zayl `eai `nyïäa ïéàoagxa -äòaøà ¥¨¤©§¨¨
íéçôè,migth dyly `l`ìñBt øéàî éaøherin yiy oeik §¨¦©¦¥¦¥

mdiza zexwza mda mb miynzynd,øéLëî äãeäé éaøåoeik §©¦§¨©§¦
:`ziixad dkiynn .jk zeieyr zexwz aex oi`yøéàî éaø äãBîe¤©¦¥¦

,migth drax` agex mda yiy mixqpa elit`øñð ïéa Lé íàL¤¦¥¥¤¤
cg`øñðìgeix ,ipyàìîkagexìqt çépnL ,øñðoxeb zleqtÎ] §¤¤¦§Ÿ¤¤¤©¦©©¨

[xyk jkq `edy awieäøéLëe ïäéðéa.xiykd dcedi iaxy ixd ¥¥¤§¥¨
it lr s` ,migth drax` mda oi` m` fx` ly mixqpa jkql

:`xnbd zvxzn .alelay mipind zrax`n mpi`yzpeek oi`
`l` ,mipind zrax`n epi`y fx` oli` mzql `ziixadæøà éàî©¤¤

,`ziixaa xkfedy -,ñãäfx` `xwpe ,mipind zrax`n `edy £©
,fx`d ipinn cg` `edy itløa äaø øîàc ,àðeä áø øa äaøãk¦§©¨©©¨§¨©©¨©

æøà øaãna ïzà' øîàpL ,ïä íéæøà éðéî äøNò áø éa éøîà àðeä áø©¨¨§¥¥©£¨¨¦¥£¨¦¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤
,'Bâå 'ñãäå ähLmd weqta epnpy zepli`dy eyxit ax ia xnelk ¦¨©£©§

xikfdy oeike ,envr ipta oin mdn cg` lk oi`e ,fx`d ipinn mlek
.`ed fx`d ipinn qcdd s`y ixd mdipia qcd mb weqtd

:dpyna epipyøîBà øéàî éaød z` ceb`l jixv oi``wec alel ©¦¥¦¥
`l` epinaøéàî éaø øîà àéðz :'eë äçéLîa eléôàeixacl di`x, £¦¦§¦¨©§¨¨©©¦¥¦

íéìLeøé éøéwéa äNòî,mixiyrd milyexi icakp -ïéãâBà eéäL ©£¤§©¦¥§¨©¦¤¨§¦

ïäéáìeì úàzeaxrde miqcdd mr,áäæ ìL úBiðBîéâampi`y ¤§¥¤§¦¦¤¨¨
oinn cb`d didiy jxev oi`y ixd ,alelay mipin drax`n

.oipind zrax`Bì eøîàike ,minkgíMîel` ly dyrnn - ¨§¦¨
`iazäéàøixd ,jixaclBðéîa[aleld lyÎ]BúBà ïéãâBà eéä §¨¨§¦¨§¦

ähîlîeli`e cb` zevnl ozip did epina cb`de ,zeipenibd zgz ¦§©¨
lr ztqezk miaygp mpi` okle ,`nlra iepl my epzip zeipenibd

.mipind zrax`
éìcâî eäðäì äaø eäì øîààúeìb Léø éác àðòLBäicbe`l - ¨©§©¨§©§§©§¥©§¨§¥¥¨¨
,`zelb yixd ziaa mialeldàúeìb Léø éác àðòLBä ezéìãb ék- ¦¨§¦©§¨§¥¥¨¨

eipin mr aleld z` [mihega micbe`Î] milceb mz`ykdéa éøéiL©©¦¥
ãé úéamyy ,ci zqitz ick cb`l zgzn alela mewn egipd - ¥¨

,ea z`vl edelhiyk aleld z` efg`iäöéöç éåäéz àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¥£¦¨
eci oia uveg cb`d didie cb`a aleld z` feg`i `ly ick -

minkg zrck dklddy oeik ,alell(.bl , :`i lirl)iax lr miwlegy
aleld feg`i m`y `vnp ,cb` jixv oi` alely mixaeqe dcedi

e .dvivg ef ixd ezlihp zrya cb`aøîà àáøcb`a feg`i m` s` ¨¨¨©
y oeik ,dvivg dfa oi`õöBç Bðéà BúBàðì ìkiepl dyrpy lk ¨§¨¥¥

.alell cid oia dvivgl aygp epi` ,cb`d enk aleld
àøãeña àðòLBä Léðéà èé÷ðéì àì äaø øîàåz` mc` lehi `l - §¨©©¨Ÿ¦§¥¦¦©§¨§¨¨

lr jexk eitizk oiay xceqdyk ea z`vl ick eipin mr aleld
meyn ,xceqa aleld z` fge`e ,eciàkéìå änz äçé÷ì àðéòác- §¨¦¨§¦¨©¨§¥¨

lirl `xnbd zyxcke dnilye dnz ezgiwl didzy jixvy(:cl)

,ecia ynn aleld z` gwiy jixv ok m`e ,'mzgwle' xn`py dnn
.dnz dgiwl ef oi` exceqa elhepykeøîà àáøås`éãé ìò äçé÷ì §¨¨¨©§¦¨©§¥

øçà øác,xceqa oebkeäçé÷ì dîL`veie die`x dgiwl zaygp - ¨¨©¥§¨§¦¨
.ezaeg ici da

øçà øác éãé ìò äçé÷ìc dì àðéîà àðî ,àáø øîà,äçé÷ì dîL ¨©¨¨§¨£¦¨¨¦§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨
øö÷ áBæà ,ïðúclr ea zefdl ick z`hg in ly zxtetya elaehy ¦§©¥¨¨

zizgzay z`hgd inl cr ribiy ick ekxe`a oi`e ,zn `nh
,zxtetydB÷tñî[ewetiq ick] ekix`n -èeçae` ,mzqLekáe- §©§©©

,ea zeeh miypdy jltaåel` ici lrìáBèmina aef`d z`äìòîe §¥©£¤
,zxtetyd on eze`åf`áBæàa æçBàenvräfîe.`nhd lr epnn §¥¨¥©¤

:eixac z` `ax gikenéànàaef`d zliah dliren ok` recn - ©©
ixd ,yeka e` hega ezkx`d ici lr minaç÷ìå'aFf`ìáèåmiOA' §¨©¥§¨©©©¦

àðîçø øîàeliahny drya aef`d z` gwiy dxezd dzeivy ¨©©£¨¨
`vnp 'dgiwl' zaygp dpi` xg` xac ici lr dgiwl m`e ,mina

,aef`d z` gwl `lyåàì àlà,ok zeyrl dpynd dxizdy jkn ¤¨¨
dpéî òîLs`y,äçé÷ì dîL øçà øác éãé ìò äçé÷ìoicd `ede §©¦¨§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨

dgec .dgiwl z`xwp ,exceqa dkexk eciyk aleld zlihpy
:`xnbdéànîxaca aef`d zgiwl dlireny dny oipn - ¦©

,dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwly mrhn `ed ekix`nd
íúä éðàL àîìcc ,dpey oicd aef`a ile` -déøaçc ïåékxaigy - ¦§¨¨¥¨¨¥¨§©§¥

df xeaig ici lry ixd ,envr aef`l yekd e` hegd z`déôeâk§¥
éîcmdy oeik envr aef`d on wlgk ekix`nd xacd aygp - ¨¥

eli`k `ed ixd xac eze` ici lr aef`d z` fge`yke ,mixaegn
.envr aef`a fge`

àlà,eixacl zxg` di`x `ax `ianàëäîxt` zpizp oicn - ¤¨¥¨¨
y xt` :epipye ,mind lr dnec` dxt ztixynìôðeili`n ¨©

úøôBôMîda didyú÷BMì,mind,ìeñt`nHl Egwle' xn`py ¦§¤¤§¤¨§¨§©¨¥
jixvy dxezd dzeiv df weqtae ,'ozpe z`Hgd ztxU xtrn¥£©§¥©©©¨§¨©
ltpyke ,mycwl ick dpeka mind lr epzile xt`d on ecia zgwl

zpe dgiwl o`k dzyrp `l eili`n xt`dyeciwl ie`xk dpi
.ezxdhl `nh lr mdn zefdl xyt` i` okle ,mind
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ezny in` cenr fl sc ± iyily wxt`nei
ìèáå áùåé àäé åììä ïéðéî úòáøàî ãçà àöî àìdid oicde lw df `vnp dkeqn Ð

xneg ea yi miniak zelila bdep epi`y lwd alel dn zyxcck ezlgzn xneg cnln

.'ek zelila bdepy dxeng dkeq oipin 'ca `l` bdep epi`y dfïîù õò éìòå úéæ éìòÐ

.edpip oipin drax` e`lúåáò õò éìòå íéøîú éìòå ñãä éìòå úåðôãì êðä øáñ é"øå
íéøñðá ïéëëñî ïðúå êëñìly opiqxb `le ±

mipin drax`n cg`n mixqp ipdc inp idpe .fx`

'xl `nl` .edpip `lwicc `xwirn edin md

ly ecb`l oixiyk `lwicc `xwire aiq dcedi

'xl `dc xg` oink edl eed ikd e`l i`c ,alel

lwn ,alel xykda `l` dkeq oi` dcedi

.`kd opiqxb fx` ly mixqpa dkkq :xnege

íä íéæøà éðéî äøùò,ediipin cg qcde Ð

.(`,bk) dpyd y`x zkqnaíéìùåøé éøé÷éáÐ

.mixiyrd milyexi icakpnåúåà ïéãâåà åðéîá
äèîìî`le ,`nlra iepl oeilrd cb` `vnp Ð

lr xearl ztqez epi` jkitl ,devn xiykdl

."siqez la"àðòùåä éìãâî,mialeld icbe` Ð

one` lkl xnel cenlzd oeyle .oilicb oeyl

cren) "oiwyn" wxtac jd oebk ,df oeyl xaca

elega ixepz ilcbnle ixde` ilcbnl :(`,`i ohw

zcnl `d .cren lyoeyl df oeyl yexity

.oewze diyrãé úéá äéá éøééù,cb`l zgzn Ð

on cb`d oi` :xaqwc ,ecb` mewna epgwi `ly

.cb` jixv oi` :ixn`c opaxk ,devndéåäð àìã
äöéöç.dgiwl ef oi`e ,`pryedl ci oia Ðàì

àøãåñá àðòùåä ùéðéà èå÷ðéìelhepyk Ð

eci lr eitzk oiay xceq jexki `l ea z`vl

.aleld ea feg`ieøö÷ áåæàin oi`ian eidy Ð

,zekex` mipw ly zxtetya xirl xirn z`hg

liahne .mi`nh zxdhl mda mze` oiripvne

ita eqipknyk ,xvw did m`e .dfne aef`d

.ipyd y`xay minl ribn epi` zxtetyd

å÷ôñî.ewetq ick ekix`n Ðùåëá,jlt =

.ea zeeh miypdy ,f"rla l"ifetç÷ìåaef` Ð

mina lahe.dgiwl opira dliah zrya Ðàìà
äçé÷ì äîù äðéî òîùdfn `edyk ,edine Ð

ewetqa efge` m`y iptn ,aef`a feg`l jixv

lr dfne ,oiekn epi`e ,o`ke o`k rprpn `ed

.ilkdú÷åùì úøôåôùî ìôðeid xt`d s` Ð

zweya mind z` ea oiycwne zxtetya oi`ian

dzid mipa` ilka dxt dyrn lky ,oa` ly

minl zxtetyn xt` ozep dide .xyt` m`

opitlick ,dlrnl ozep xt`dy ,zweyay

"ilk l` miig min" (a,fh) dheqamindy Ð

.odipia xt` wiqti `le ,ilk l` dligz oipzep

"min eilr ozpe" aizkc `de(my) opinwen Ð

zxtetyn xt`d ltp ycwl `ayk m`e .oaxrl

oiekzna `ly zweyl'ebe "ozpe z`hgd ztxy xtrn egwle" opirac ,yeciwd leqt Ð

.ozepe ecia gwel `diy Ð
àä
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'ipzn mzqc ,oipin drax`a `l` xykn `lc ,dcedi 'xk dkld oi` `kdc :dnize .lwdl

yie !dxyk uvwy e` :ipzwc ,zrlcd z`e otbd z` dilr dlcda ,opaxk (`,`i) `nw wxta

dcedi iaxk mzd l"iwc `dc :xnelepyiy xzepn epivn dna silie ,xg` oic gkn epiid Ð

dtixya xzep dn ,exizez laa epyi unge ,exizez laait lr s`c .dtixya ung s` Ð

lr `ad z`hge ielz my` minkg el exn`y

zxn` z`e exizez laa mdy ,egikei wtqd

`iddn dia xcd `nl` ,dcedi 'x wzye dxeawa

`lc ,opiwzy `l op` wzy `edc ab lr s` Ð

mewna xne`y dna ,envr ixac jezn `l` wzy

,dtixya opixaq op` la` .dxeawa xzepc xg`

.gikei o`k oi`e

åàéáäådil iwen ded dcedi iax Ð zif ilr

.zeptcl

éàîdxyr xn`c `ped ax xa daxck qcd fx`

xn` dcedi axle :dniz Ð md mifx` ipin

zkqna xn`c ?xninl `ki` i`n ,eilr biltc ax

:(mye `,bk) "oixikn opi` m`" wxt dpyd y`x

ure qexzwe fx` :od el` ,md mifx` ipin drax`

`nw wxta lirl iqxbc mixtqle .yexae ony

mixqpa dkkiq :axc dizeek `ipzc `ziixa (a,ci)

drax` oda oi`y`le ,dxyk lkd ixac Ð

fx` ly opiqxb`ipz `kdc `ziixaac ,`gip Ð

.xwir ax dl aiyg `le ,l`enyc dizeek

éëkidoin :dax xaqwc Ð dvivg iedil `lc i

gkenck ,dil `wtqnc meyn :inp i` .uveg epina

ezkxk :(mye `,r oileg) "dywnd dnda" wxt

epiid :mz epiax yxtnc ?edn ez`ivede ezeg`

ogky`ck ,ezeg` dl ixwe ,enr dclepy dawp

alga `l` il oi` (`,ciw oileg) "xyad lk" wxt

en`xn`c `de ?oiipn dlecbd ezeg` alga Ð

`ly dxeng iab (mye `,h) zexekac `nw wxt

ixaqw `nil ,opaxe :mixkf ipy dclie dxkia

idp ,ycwn mgx dilek i`c ,ycwn mgx zvwn

mvnvl xyt` i`cxn` !`ki` `din dvivg Ð

`hiytc `ed mzd !uveg epi` epina oin :iy` ax

ols`e .dvivg `la mgx zvwn `ki`c meyn Ð

`la dzvwne ,cb`l uveg ied inp `kdc ab lr

dax citw `we dvivg,ip`y dcil `nlc Ð

seqa ogky`c `de .ikda mine`z ly ediigxe`c

ilra lk daxnc (`,cv zegpn) "zecn izy"

ici lr sipn cg` zetepzae] dkinql oixaeg

xnege lwa dtepz slinl ira `le ,[mlek

edlek etpil ?carip ikidc .xyt` `lc ,dkinqn

iccd icda`axl elit` ,dvivg `ied `w Ð

uveg epi` epina oin `kd xn`cmewn lkn Ð

`ed `xaq digxe` e`lc icin :cere .`id `kxit

iab lr :(a,eh) migafc ipy wxt opzck ,uvegc

wxfn gipd `ng xa inxl dil `irain (mye `,gp `nei) "el e`ived" wxtae .leqt exag lbx

aizkc ,uveg epi`c wiqne .uveg epi` e` ,uveg epina oin ?edn mcd z` ea lawe [wxfn jez]

"ycewa ma ezxyi xy`"jeza aiq gipd :dil `irain xcde .cg` zexiye milk mipy Ð

.mixacd lk zencl oi`e uveg epi` e` ,uveg i` epin epi`ya oin iedc ,wxfndàðéòáãcb`iyk ixii` lirlc .lirl xn`ck ,dvivg iedil `lc xninl jiiy `l `kdÐ `kile dnz dgiwl

:qxhpewa yxite ,dcear ciare i`xiya dici jixk dedc i`wxa xtk yi` xkyyi iab (mye `,fp migqt) "ebdpy mewn" seqae .dvivg jiiy `l ecia jexkd xacae ,ecia jxkyk `kde ,alela

"odkd gwle" aizkc ,miycwa zlqet dvivgec ici lr dgiwlc ab lr s` .odk ly envra dgiwl `dzy opira Ð(`,an) oiwxit seqa gkenck ,ceak jxc ilin ipd [`axl] dgiwl dny `"

oeifa jxc la` ,ceak jxc ilin ipd :ipyne !dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl `ax xn`de :dlr jixtc ,ilka e`ivedy alel iabi`xiya dici jixkc ab lr s` ,inp `zyde .`l ÐÐ

yexit okzi `l ,edine .lew zan gkenck ,miycw oeifa meyn yprp dvivgc dinrhlc ,inp i` .mzd dil ixw miny iycw dfane ,mixa`d mca eici eklklzi `ly ,dyer did envr ceakl

oipind ecxtzi `ly alell jixvd cb`c :xnel yi `l` .hega ewtqy aef`c `idd dlr iziincn ,dfoky lkc ,okzi `l df mb ,edine .alel ira `l `xceq `kd la` ,dvivg dia jiiy Ð

`lc lbx ip`y :igce ,leqt exiag lbx iab lrc `iddn dhytinl irac ,wxfn jeza wxfn gipdc (mye `,gp `nei) "el e`ived" wxtc `ng xa inxc `ira gkenck ,uvegc xninl dil dedc

`le ,hega ewtqy aef`l ince ,xceqd on dyrpd hlead ci ziaa efge`e ecin ueg aleld lky ,dvivg o`k jiiy oi`e ,alell ci zia oink xceqd on dyry ixiinc :xnel yie .dil lhan

oiwxit seqc ilka `ivedy alele .dgiwl dny xaq `axe .dnz dgiwl dax dil aiyg.ilk ly ci ziaa fge`y e` ,eiley zgz eci gipn `l` ,ilkd ipteca fge`ya `l Ðìôðzxtetyn

zxtety :opixn`c "ycewa xneg" wxt gkenck ,`id d`neh zlawn dteb zxtety jdc ,jk xnel xyt` i`e .mipa` ilka dxt dyrn lky ,oa` ly zweyl :qxhpewa yxit Ð zweyl

z`hgl dkzgymilkd lka :(d dpyn iying wxt dxt) opzc ,ycwl milk x`y iticrc rnyn cer .oda ycwl zeiag oi`lnn eidy opz `aeh izkeca dxt zkqnae .liahie ,d`nh Ð

mipa` ilka diyrn lky dne .milk x`y oky lke ,yeciwl ilk iaiyg d`nehl milk iaiyg `lc ab lr s`c ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka elit` ,miycwnminid zraya epiid Ð

.dlrn meyn ciare ,(`,a) `nei yixa yxtnck z`xwp dzid oa` zia zkyle ,dxiad ipt lry dkyll dxtd z` sxeyd odk oiyixtny
i`n`
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dkeq(iriax meil)

jkitle ,`id dxeng dkeqy cenll yi xnege lwd ici lr o`k oke
zrax`a `wec jkql eilr zxngdici lr `eai seqale ,mipind

m`y ,`lew icil dfàöî àìn cg`úòaøàdïéðéîea jkql ick Ÿ¨¨©§©©¦¦
ìèáe áLBé àäé,dkeq zevn miiwi `leeáLz úkqa' äøîà äøBzäå §¥¥¨¥§©¨¨§¨©ªŸ¥§

øác ìk ìL äkeñ 'íéîé úòáLlawn epi`e rwxw ilecib `edy ¦§©¨¦¨¤¨¨¨
oi`y i`ceae ,alelay oipind zrax`n epi` elit`e ,d`neh
lka oikkqn ok`y di`x minkg mitiqen .df xnege lw cenll

,xacàøæòa ïëåmilyexiae mixrd lka lew xiardl deivyk §¥§¤§¨
,ecrena zekeqd bg z` begl ick zekeq eyriyøîBàaezkd ¥

xn`l' eeivyéìò eàéáäå øää eàö[milr mda yiy mitprÎ],úéæ ¥Ÿ§¨¨§¨¦£¥©¦
ïîL õò éìòå,[wxq oli` oin `edyÎ]ñãä éìòåqcd ilr xnelkÎ] ©£¥¥¤¤©£¥£©

,[alell ie`x epi`y dheydíéøîú éìòå,[aleld `edÎ]õò éìòå ©£¥§¨¦©£¥¥
úáò,[alell xyke ie`xk mirelw eilry qcdd dfÎ](åùòå) ¨Ÿ

.'áeúkk úkñ [úBNòì]zif ilra mb dkeqd z` jkql xzeny ixd ©£ªŸ©¨
lw cenll oi`e ,alelay mipin drax`n mpi`y ony ur ilre

.df oiprl dkeql aleln xnege
:ef di`xl dcedi iax aiyi dn `xnbd zx`anøáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©

`l` jkql eynyi el`d mipind lky aezkd zpeek oi`yéðä- ¨¥
e`iai ony urne zifd urn mitprdúBðôãìwxe ,dkeqdñãä éìò ¦§¨£¥£©

úBáò õò éìòå íéøîz éìòåe`iaiCëñìz` `ax x`an .dkeqd ©£¥§¨¦©£¥¥¨¦§¨
,aleld oinn miaygp `lwicc `xwire aiqy ef `ziixan ezii`x

ïðúelirl dpyna epipy -(.ci)ïéøñða ïéëkñî,ur zegel -éøác §©§©§¦¦§¨¦¦§¥
.äãeäé éaøzrax`a `l` mikkqn oi`y dcedi iax zrc ixde ©¦§¨

zeyrl xyt` i` ixd ,mixqpa jkql xyt`y xn` ji`e ,mipind
ezpeek i`ce `l` ,mixqp ,daxrde qcdd on e` envr aleld on
oinl miaygp md s`e dnecke lwcd xwirn eyrpy mixqpl

,aleldàîìàdcedi iax zrcly dfn gken -àì÷éãc àøwéòå áéñ ©§¨¦§¦¨¨§¦§¨
àeä àáìeìc àðéîzcib` oiprl oicd `ed ok m` ,jekiq oiprl ¦¨§¨¨

.aleld:`xnbd zniiqndpéî òîL.dpekp di`x ef ok` - §©¦¨
:`xnbd dywnéîeike -äãeäé éaø øîàwxyïéðéî úòaøà ¦¨©©¦§¨©§©©¦¦

alelayïéàla` ,mda jkql mixyk -àðéøçà éãéî,xg` xac - ¦¦¦©£¦¨
àì.jekiql xyk epi` -àéðúäå`ziixaa -íéøñða dëkéñ Ÿ§¨©§¨¦§¨¦§¨¦

[ur zegelÎ]ïäa LiL æøà ìLoagxa -,íéçôè äòaøàjxcy oeik ¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨§¨¦
ziad zxwzl mda ynzydl mlerd,äìeñt ìkä éøácdxifb ¦§¥©Ÿ§¨

m`e .ezia zxwz zgz zayl `eai `nyïäa ïéàoagxa -äòaøà ¥¨¤©§¨¨
íéçôè,migth dyly `l`ìñBt øéàî éaøherin yiy oeik §¨¦©¦¥¦¥

mdiza zexwza mda mb miynzynd,øéLëî äãeäé éaøåoeik §©¦§¨©§¦
:`ziixad dkiynn .jk zeieyr zexwz aex oi`yøéàî éaø äãBîe¤©¦¥¦

,migth drax` agex mda yiy mixqpa elit`øñð ïéa Lé íàL¤¦¥¥¤¤
cg`øñðìgeix ,ipyàìîkagexìqt çépnL ,øñðoxeb zleqtÎ] §¤¤¦§Ÿ¤¤¤©¦©©¨

[xyk jkq `edy awieäøéLëe ïäéðéa.xiykd dcedi iaxy ixd ¥¥¤§¥¨
it lr s` ,migth drax` mda oi` m` fx` ly mixqpa jkql

:`xnbd zvxzn .alelay mipind zrax`n mpi`yzpeek oi`
`l` ,mipind zrax`n epi`y fx` oli` mzql `ziixadæøà éàî©¤¤

,`ziixaa xkfedy -,ñãäfx` `xwpe ,mipind zrax`n `edy £©
,fx`d ipinn cg` `edy itløa äaø øîàc ,àðeä áø øa äaøãk¦§©¨©©¨§¨©©¨©

æøà øaãna ïzà' øîàpL ,ïä íéæøà éðéî äøNò áø éa éøîà àðeä áø©¨¨§¥¥©£¨¨¦¥£¨¦¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤
,'Bâå 'ñãäå ähLmd weqta epnpy zepli`dy eyxit ax ia xnelk ¦¨©£©§

xikfdy oeike ,envr ipta oin mdn cg` lk oi`e ,fx`d ipinn mlek
.`ed fx`d ipinn qcdd s`y ixd mdipia qcd mb weqtd

:dpyna epipyøîBà øéàî éaød z` ceb`l jixv oi``wec alel ©¦¥¦¥
`l` epinaøéàî éaø øîà àéðz :'eë äçéLîa eléôàeixacl di`x, £¦¦§¦¨©§¨¨©©¦¥¦

íéìLeøé éøéwéa äNòî,mixiyrd milyexi icakp -ïéãâBà eéäL ©£¤§©¦¥§¨©¦¤¨§¦

ïäéáìeì úàzeaxrde miqcdd mr,áäæ ìL úBiðBîéâampi`y ¤§¥¤§¦¦¤¨¨
oinn cb`d didiy jxev oi`y ixd ,alelay mipin drax`n

.oipind zrax`Bì eøîàike ,minkgíMîel` ly dyrnn - ¨§¦¨
`iazäéàøixd ,jixaclBðéîa[aleld lyÎ]BúBà ïéãâBà eéä §¨¨§¦¨§¦

ähîlîeli`e cb` zevnl ozip did epina cb`de ,zeipenibd zgz ¦§©¨
lr ztqezk miaygp mpi` okle ,`nlra iepl my epzip zeipenibd

.mipind zrax`
éìcâî eäðäì äaø eäì øîààúeìb Léø éác àðòLBäicbe`l - ¨©§©¨§©§§©§¥©§¨§¥¥¨¨
,`zelb yixd ziaa mialeldàúeìb Léø éác àðòLBä ezéìãb ék- ¦¨§¦©§¨§¥¥¨¨

eipin mr aleld z` [mihega micbe`Î] milceb mz`ykdéa éøéiL©©¦¥
ãé úéamyy ,ci zqitz ick cb`l zgzn alela mewn egipd - ¥¨

,ea z`vl edelhiyk aleld z` efg`iäöéöç éåäéz àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¥£¦¨
eci oia uveg cb`d didie cb`a aleld z` feg`i `ly ick -

minkg zrck dklddy oeik ,alell(.bl , :`i lirl)iax lr miwlegy
aleld feg`i m`y `vnp ,cb` jixv oi` alely mixaeqe dcedi

e .dvivg ef ixd ezlihp zrya cb`aøîà àáøcb`a feg`i m` s` ¨¨¨©
y oeik ,dvivg dfa oi`õöBç Bðéà BúBàðì ìkiepl dyrpy lk ¨§¨¥¥

.alell cid oia dvivgl aygp epi` ,cb`d enk aleld
àøãeña àðòLBä Léðéà èé÷ðéì àì äaø øîàåz` mc` lehi `l - §¨©©¨Ÿ¦§¥¦¦©§¨§¨¨

lr jexk eitizk oiay xceqdyk ea z`vl ick eipin mr aleld
meyn ,xceqa aleld z` fge`e ,eciàkéìå änz äçé÷ì àðéòác- §¨¦¨§¦¨©¨§¥¨

lirl `xnbd zyxcke dnilye dnz ezgiwl didzy jixvy(:cl)

,ecia ynn aleld z` gwiy jixv ok m`e ,'mzgwle' xn`py dnn
.dnz dgiwl ef oi` exceqa elhepykeøîà àáøås`éãé ìò äçé÷ì §¨¨¨©§¦¨©§¥

øçà øác,xceqa oebkeäçé÷ì dîL`veie die`x dgiwl zaygp - ¨¨©¥§¨§¦¨
.ezaeg ici da

øçà øác éãé ìò äçé÷ìc dì àðéîà àðî ,àáø øîà,äçé÷ì dîL ¨©¨¨§¨£¦¨¨¦§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨
øö÷ áBæà ,ïðúclr ea zefdl ick z`hg in ly zxtetya elaehy ¦§©¥¨¨

zizgzay z`hgd inl cr ribiy ick ekxe`a oi`e ,zn `nh
,zxtetydB÷tñî[ewetiq ick] ekix`n -èeçae` ,mzqLekáe- §©§©©

,ea zeeh miypdy jltaåel` ici lrìáBèmina aef`d z`äìòîe §¥©£¤
,zxtetyd on eze`åf`áBæàa æçBàenvräfîe.`nhd lr epnn §¥¨¥©¤

:eixac z` `ax gikenéànàaef`d zliah dliren ok` recn - ©©
ixd ,yeka e` hega ezkx`d ici lr minaç÷ìå'aFf`ìáèåmiOA' §¨©¥§¨©©©¦

àðîçø øîàeliahny drya aef`d z` gwiy dxezd dzeivy ¨©©£¨¨
`vnp 'dgiwl' zaygp dpi` xg` xac ici lr dgiwl m`e ,mina

,aef`d z` gwl `lyåàì àlà,ok zeyrl dpynd dxizdy jkn ¤¨¨
dpéî òîLs`y,äçé÷ì dîL øçà øác éãé ìò äçé÷ìoicd `ede §©¦¨§¦¨©§¥¨¨©¥§¨§¦¨

dgec .dgiwl z`xwp ,exceqa dkexk eciyk aleld zlihpy
:`xnbdéànîxaca aef`d zgiwl dlireny dny oipn - ¦©

,dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwly mrhn `ed ekix`nd
íúä éðàL àîìcc ,dpey oicd aef`a ile` -déøaçc ïåékxaigy - ¦§¨¨¥¨¨¥¨§©§¥

df xeaig ici lry ixd ,envr aef`l yekd e` hegd z`déôeâk§¥
éîcmdy oeik envr aef`d on wlgk ekix`nd xacd aygp - ¨¥

eli`k `ed ixd xac eze` ici lr aef`d z` fge`yke ,mixaegn
.envr aef`a fge`

àlà,eixacl zxg` di`x `ax `ianàëäîxt` zpizp oicn - ¤¨¥¨¨
y xt` :epipye ,mind lr dnec` dxt ztixynìôðeili`n ¨©

úøôBôMîda didyú÷BMì,mind,ìeñt`nHl Egwle' xn`py ¦§¤¤§¤¨§¨§©¨¥
jixvy dxezd dzeiv df weqtae ,'ozpe z`Hgd ztxU xtrn¥£©§¥©©©¨§¨©
ltpyke ,mycwl ick dpeka mind lr epzile xt`d on ecia zgwl

zpe dgiwl o`k dzyrp `l eili`n xt`dyeciwl ie`xk dpi
.ezxdhl `nh lr mdn zefdl xyt` i` okle ,mind
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ezny in` cenr fl sc ± iyily wxt`nei
ìèáå áùåé àäé åììä ïéðéî úòáøàî ãçà àöî àìdid oicde lw df `vnp dkeqn Ð

xneg ea yi miniak zelila bdep epi`y lwd alel dn zyxcck ezlgzn xneg cnln

.'ek zelila bdepy dxeng dkeq oipin 'ca `l` bdep epi`y dfïîù õò éìòå úéæ éìòÐ

.edpip oipin drax` e`lúåáò õò éìòå íéøîú éìòå ñãä éìòå úåðôãì êðä øáñ é"øå
íéøñðá ïéëëñî ïðúå êëñìly opiqxb `le ±

mipin drax`n cg`n mixqp ipdc inp idpe .fx`

'xl `nl` .edpip `lwicc `xwirn edin md

ly ecb`l oixiyk `lwicc `xwire aiq dcedi

'xl `dc xg` oink edl eed ikd e`l i`c ,alel

lwn ,alel xykda `l` dkeq oi` dcedi

.`kd opiqxb fx` ly mixqpa dkkq :xnege

íä íéæøà éðéî äøùò,ediipin cg qcde Ð

.(`,bk) dpyd y`x zkqnaíéìùåøé éøé÷éáÐ

.mixiyrd milyexi icakpnåúåà ïéãâåà åðéîá
äèîìî`le ,`nlra iepl oeilrd cb` `vnp Ð

lr xearl ztqez epi` jkitl ,devn xiykdl

."siqez la"àðòùåä éìãâî,mialeld icbe` Ð

one` lkl xnel cenlzd oeyle .oilicb oeyl

cren) "oiwyn" wxtac jd oebk ,df oeyl xaca

elega ixepz ilcbnle ixde` ilcbnl :(`,`i ohw

zcnl `d .cren lyoeyl df oeyl yexity

.oewze diyrãé úéá äéá éøééù,cb`l zgzn Ð

on cb`d oi` :xaqwc ,ecb` mewna epgwi `ly

.cb` jixv oi` :ixn`c opaxk ,devndéåäð àìã
äöéöç.dgiwl ef oi`e ,`pryedl ci oia Ðàì

àøãåñá àðòùåä ùéðéà èå÷ðéìelhepyk Ð

eci lr eitzk oiay xceq jexki `l ea z`vl

.aleld ea feg`ieøö÷ áåæàin oi`ian eidy Ð

,zekex` mipw ly zxtetya xirl xirn z`hg

liahne .mi`nh zxdhl mda mze` oiripvne

ita eqipknyk ,xvw did m`e .dfne aef`d

.ipyd y`xay minl ribn epi` zxtetyd

å÷ôñî.ewetq ick ekix`n Ðùåëá,jlt =

.ea zeeh miypdy ,f"rla l"ifetç÷ìåaef` Ð

mina lahe.dgiwl opira dliah zrya Ðàìà
äçé÷ì äîù äðéî òîùdfn `edyk ,edine Ð

ewetqa efge` m`y iptn ,aef`a feg`l jixv

lr dfne ,oiekn epi`e ,o`ke o`k rprpn `ed

.ilkdú÷åùì úøôåôùî ìôðeid xt`d s` Ð

zweya mind z` ea oiycwne zxtetya oi`ian

dzid mipa` ilka dxt dyrn lky ,oa` ly

minl zxtetyn xt` ozep dide .xyt` m`

opitlick ,dlrnl ozep xt`dy ,zweyay

"ilk l` miig min" (a,fh) dheqamindy Ð

.odipia xt` wiqti `le ,ilk l` dligz oipzep

"min eilr ozpe" aizkc `de(my) opinwen Ð

zxtetyn xt`d ltp ycwl `ayk m`e .oaxrl

oiekzna `ly zweyl'ebe "ozpe z`hgd ztxy xtrn egwle" opirac ,yeciwd leqt Ð

.ozepe ecia gwel `diy Ð
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'ipzn mzqc ,oipin drax`a `l` xykn `lc ,dcedi 'xk dkld oi` `kdc :dnize .lwdl

yie !dxyk uvwy e` :ipzwc ,zrlcd z`e otbd z` dilr dlcda ,opaxk (`,`i) `nw wxta

dcedi iaxk mzd l"iwc `dc :xnelepyiy xzepn epivn dna silie ,xg` oic gkn epiid Ð

dtixya xzep dn ,exizez laa epyi unge ,exizez laait lr s`c .dtixya ung s` Ð

lr `ad z`hge ielz my` minkg el exn`y

zxn` z`e exizez laa mdy ,egikei wtqd

`iddn dia xcd `nl` ,dcedi 'x wzye dxeawa

`lc ,opiwzy `l op` wzy `edc ab lr s` Ð

mewna xne`y dna ,envr ixac jezn `l` wzy

,dtixya opixaq op` la` .dxeawa xzepc xg`

.gikei o`k oi`e

åàéáäådil iwen ded dcedi iax Ð zif ilr

.zeptcl

éàîdxyr xn`c `ped ax xa daxck qcd fx`

xn` dcedi axle :dniz Ð md mifx` ipin

zkqna xn`c ?xninl `ki` i`n ,eilr biltc ax

:(mye `,bk) "oixikn opi` m`" wxt dpyd y`x

ure qexzwe fx` :od el` ,md mifx` ipin drax`

`nw wxta lirl iqxbc mixtqle .yexae ony

mixqpa dkkiq :axc dizeek `ipzc `ziixa (a,ci)

drax` oda oi`y`le ,dxyk lkd ixac Ð

fx` ly opiqxb`ipz `kdc `ziixaac ,`gip Ð

.xwir ax dl aiyg `le ,l`enyc dizeek

éëkidoin :dax xaqwc Ð dvivg iedil `lc i

gkenck ,dil `wtqnc meyn :inp i` .uveg epina

ezkxk :(mye `,r oileg) "dywnd dnda" wxt

epiid :mz epiax yxtnc ?edn ez`ivede ezeg`

ogky`ck ,ezeg` dl ixwe ,enr dclepy dawp

alga `l` il oi` (`,ciw oileg) "xyad lk" wxt

en`xn`c `de ?oiipn dlecbd ezeg` alga Ð

`ly dxeng iab (mye `,h) zexekac `nw wxt

ixaqw `nil ,opaxe :mixkf ipy dclie dxkia

idp ,ycwn mgx dilek i`c ,ycwn mgx zvwn

mvnvl xyt` i`cxn` !`ki` `din dvivg Ð

`hiytc `ed mzd !uveg epi` epina oin :iy` ax

ols`e .dvivg `la mgx zvwn `ki`c meyn Ð

`la dzvwne ,cb`l uveg ied inp `kdc ab lr

dax citw `we dvivg,ip`y dcil `nlc Ð

seqa ogky`c `de .ikda mine`z ly ediigxe`c

ilra lk daxnc (`,cv zegpn) "zecn izy"

ici lr sipn cg` zetepzae] dkinql oixaeg

xnege lwa dtepz slinl ira `le ,[mlek

edlek etpil ?carip ikidc .xyt` `lc ,dkinqn

iccd icda`axl elit` ,dvivg `ied `w Ð

uveg epi` epina oin `kd xn`cmewn lkn Ð

`ed `xaq digxe` e`lc icin :cere .`id `kxit

iab lr :(a,eh) migafc ipy wxt opzck ,uvegc

wxfn gipd `ng xa inxl dil `irain (mye `,gp `nei) "el e`ived" wxtae .leqt exag lbx

aizkc ,uveg epi`c wiqne .uveg epi` e` ,uveg epina oin ?edn mcd z` ea lawe [wxfn jez]

"ycewa ma ezxyi xy`"jeza aiq gipd :dil `irain xcde .cg` zexiye milk mipy Ð

.mixacd lk zencl oi`e uveg epi` e` ,uveg i` epin epi`ya oin iedc ,wxfndàðéòáãcb`iyk ixii` lirlc .lirl xn`ck ,dvivg iedil `lc xninl jiiy `l `kdÐ `kile dnz dgiwl

:qxhpewa yxite ,dcear ciare i`xiya dici jixk dedc i`wxa xtk yi` xkyyi iab (mye `,fp migqt) "ebdpy mewn" seqae .dvivg jiiy `l ecia jexkd xacae ,ecia jxkyk `kde ,alela

"odkd gwle" aizkc ,miycwa zlqet dvivgec ici lr dgiwlc ab lr s` .odk ly envra dgiwl `dzy opira Ð(`,an) oiwxit seqa gkenck ,ceak jxc ilin ipd [`axl] dgiwl dny `"

oeifa jxc la` ,ceak jxc ilin ipd :ipyne !dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl `ax xn`de :dlr jixtc ,ilka e`ivedy alel iabi`xiya dici jixkc ab lr s` ,inp `zyde .`l ÐÐ

yexit okzi `l ,edine .lew zan gkenck ,miycw oeifa meyn yprp dvivgc dinrhlc ,inp i` .mzd dil ixw miny iycw dfane ,mixa`d mca eici eklklzi `ly ,dyer did envr ceakl

oipind ecxtzi `ly alell jixvd cb`c :xnel yi `l` .hega ewtqy aef`c `idd dlr iziincn ,dfoky lkc ,okzi `l df mb ,edine .alel ira `l `xceq `kd la` ,dvivg dia jiiy Ð

`lc lbx ip`y :igce ,leqt exiag lbx iab lrc `iddn dhytinl irac ,wxfn jeza wxfn gipdc (mye `,gp `nei) "el e`ived" wxtc `ng xa inxc `ira gkenck ,uvegc xninl dil dedc

`le ,hega ewtqy aef`l ince ,xceqd on dyrpd hlead ci ziaa efge`e ecin ueg aleld lky ,dvivg o`k jiiy oi`e ,alell ci zia oink xceqd on dyry ixiinc :xnel yie .dil lhan

oiwxit seqc ilka `ivedy alele .dgiwl dny xaq `axe .dnz dgiwl dax dil aiyg.ilk ly ci ziaa fge`y e` ,eiley zgz eci gipn `l` ,ilkd ipteca fge`ya `l Ðìôðzxtetyn

zxtety :opixn`c "ycewa xneg" wxt gkenck ,`id d`neh zlawn dteb zxtety jdc ,jk xnel xyt` i`e .mipa` ilka dxt dyrn lky ,oa` ly zweyl :qxhpewa yxit Ð zweyl

z`hgl dkzgymilkd lka :(d dpyn iying wxt dxt) opzc ,ycwl milk x`y iticrc rnyn cer .oda ycwl zeiag oi`lnn eidy opz `aeh izkeca dxt zkqnae .liahie ,d`nh Ð

mipa` ilka diyrn lky dne .milk x`y oky lke ,yeciwl ilk iaiyg d`nehl milk iaiyg `lc ab lr s`c ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka elit` ,miycwnminid zraya epiid Ð

.dlrn meyn ciare ,(`,a) `nei yixa yxtnck z`xwp dzid oa` zia zkyle ,dxiad ipt lry dkyll dxtd z` sxeyd odk oiyixtny
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קסד
ezny ina cenr fl sc ± iyily wxt`nei

àåä åìéôä àäfg` `l` envr xt`a fg` `ly ,eil`n ltpc `inec ,oiekzna Ð

zwey jezl dxrpe zxtetya`l` `pngx xn` ozpe egwle i`n` :opiqxb ikd .xyk Ð

.edleka qxb dax xn`e :dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl dpin rnyõåãéì àì
àðòùåäá àáéìåì ùéðéàdlrnln aleld aegzi `l ,cgi qcdde daxrd cb`y xg`l Ð

.cb`d jezaéôøè éøúð àîìãxiyn aleld Ð

oivvege ,cb`a oixiizyne ,daxrde qcdd ilr

dgiwl zeidl cgi miceb` mpi`e ,oinl oin oia

.zg`) àìàðòùåäá àáéìåì ùéðéà (æåâéìm` Ð

evvwl `ae ,daxrd on i`cn xzei jex` `ed

zgzn`l` ,dceb`a ecera evvwi `l Ð

.ceb`ie xefgie ,zgzn febie ep`iveiéøééúùîã
àöåäjeza dxcyd on oiyelz alel ly Ð

mixaegne mikex` aleld ilry itl ,cb`d

ly edaeb cbpk oilere oikynpe ,dxcyd zgzn

on oikezg e`vnp zgzn ovvewyke .alel

.dceb`a oix`ype dxcydåá çéøäì øåñàÐ

lgc (`,h) `nw wxta opitlic ,dkeqn opixnbc

lk d`pda xq`il dkeq ivr lr miny my

.devnl evwede li`ed ,drayàçéøî`edy Ð

.divw` ,ez`pd jxcøáåçîá ñãäoiprl Ð

.dpyd zeni lk ,dl hwp zayäéì úéøù éëÐ

gixdl dil zixyc ab lr s` :xnelk`l Ð

dil gixn inp xaegna `dc ,ylzinl iz`

.epylzie gkyiy ezvivwa cexh epi`e ,xity

éà÷ äìéëàìã âåøúà ìáàdil gxen ik Ð

elke` m` s`e ,dil lik`e yilze iypin

xaegna.dfn lecb ylez jl oi` Ðäåáâå ìéàåä
ïìåëî.eny lr cb`d `xwpe ,`ed aeyg Ð

âåøúàì äéäáâìåli`edc dizrc `wlq `w Ð

(a,al) lirl oxn`c `d epiid xn`wc deabc

qcdd on dlrnl `viy jixv alel ly excy

.gthåðéîáå.ozylyn deab Ðäðùîäìçú
óåñåseqay 'eced'e ,wxtd zlgzay 'eced' Ð

lldd seqa wxtd`cg lldd seq cr eced on ,

.mildz xtq ly zeiyxt oipna `zyxt

àøîâäéîù øëã ïàî òåðòðmc` `diy Ð

okid :irawe ,`pzl dil `hiytc ,rprpl aiig

?mirprpn eidåá òðòðì éãëdevn ,`nl` Ð

millhe zerx zegex xevrl ,onwlck ,rprpl

.mirxäùåò ãöéëmtipdl jixv `edy mze` Ð

mze` odkd sipde" (bk `xwie) aizkck miig cgi

miig miyakd 'ebe "miyak ipy lr 'ebe mgl lr

aizkck ,miyakd ipy lr mgld izy gipne

s`e "miyak ipy lr dtepz mixekad mgl lr"

mgl lr mze` rnyn `xwc diyixc ab lrÐ

mglc mi`elnd mgln zegpna dl opitli

.dlrnlðåäóx"ilhpe* ,`iane jilen epiid Ð

.f"rlaíøåä.dcxed `la diilr oi`e ,dlrn Ð

`l` aizk zxvr iyaka e`l `xw i`de

.dpin opitli zetepz lk ,edine ,mi`elnaéîì
åìù úåçåø òáøàù,enyl oiyer ep` ef devn Ð

.eztpda d`xn okúøîåà úàæ,iqei iaxc `d Ð

.mirx millhe zerx zegex zxver dtepz :xn`wc
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éàîàinp `kd dpizp dny xg` xac ici lr dpizp dpin rny `l` `pngx xn` ozpe

dnc ,`cg :dywe .mixtqd lka aezk jk Ð dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl

"z`hgd ztxy xtrn `nhl egwle" dgiwl oeyl aizk dxt iab `d ?dpizpn wcwcl el

xt`` `le ,min` i`w "ozpe" :cere .xg` xac ici lr epiidc ,zxtety ici lr aiqpw `zyd

a,cl migqt) "dry lk" wxt `icda gkenck

"ozpe" :jixtc ,(mye`de ,edpip oiyelz `nl` Ð

.ilk l` miig min opirac :xnelk .edpip oixaegn

`nw wxtae ,(mye a,fh) dheqc ipy wxtae

iaizk i`xw ixz :xn`w inp (mye a,ai) dxenzc

"eilr ozpe"dihytc .`yixa xt` `nl` Ð

mind ozepy ,i`w xt`` eilrc rnyn `xwc

"ilk l` miig min" aizke ,eilr`ly rnync Ð

zenai) "lxrd" wxte .ilkl min oia wqtd `di

"ozpe egwle" `pngx azk :xn`w (mye a,ar

ixz ilwy epiid cg aidie ixz ilwy elit`c

"ozp"c okzi ,edine .mina cg aidie xt`n

:ikd qixb qxhpewae .xt`e min` ,i`w ediiexz`

dpin rny `l` ,`pngx xn` ozpe egwle i`n`e

.dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl

äéäáâìådedc :dyw Ð jixale bexz`l

deab 'xeriyae li`ed xninl dil

.olekn

åãåäázlgzay "eced" Ð seqe dlgz mydl

cr eced on ,lld seqa "eced"e wxtd

ly zeiyxt oipna `id dyxt `cg lldd seq

miyxtn yie .qxhpewa yxit jk ,mildz xtq

,`id `zlin e`le .weqtd seqe weqtd zlgz

'd `p`"a oke ,cg` mrt rprpn "eced"a `l`

dgilvd 'd `p`"a `le ,lld ziak "`p driyed

it lr s` ,lld ziac `nrhe .i`ny ziak "`p

seq `le wxtd zlgz "`p driyed 'd `p`" oi`y

wxtd'` minid ixac) aizkc meyn ,mirprpn Ð

hetyl `a ik 'd iptln ,xrid ivr eppxi f`" (fh

ik aeh ik 'dl eced" dixza aizke "ux`d z`

epriyed exn`e" dixza inp aizke "ecqg mlerl

eppxi epiide "epryi idl`z` mirprpny Ð

"`p driyed 'd `p`"ae "eced"a oigayne aleld

`p xn`i" xne` xeav gilyy ebdpy eiykre

`p exn`i"a oke ,"eced" oiper xeavde "l`xyi

'eced'e eced' lk lr mirprpn xeavd "'d i`xi

y la` ,oiperymiyxtn yie .rprpi `l xeav gil

lka oipery ,`xeaiv ab` rprpn xeav gily s`c

oirprpne 'eced' mrte mrtgily inp rprpn Ð

dkxa zryae ."`p exn`i"ae "`p xn`i"a xeav

`l` ,dlihp zlgza rprpl aiig m` epivn `l

aiig rprpl rceid ohw :(`,an) oiwxita opixn`cn

alelalr s` ,dkxad zlgza rprpnc rnyn Ð

zkqna `ipzcn :cere .lld zexwl rcei epi`y it

micwd :(mye `,l) "xgyd zltz" seqa zekxa

jxcl z`vlalel ,rweze xtey el oi`ian Ð

`la rprpnc rnyn .da `xewe dlibn rprpne

.lldéãëaiyg (mye `,aq zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta Ð zerx zegex xevrl

,zxvrc mgld izy ztepza `wec `l` ok oiyer zetepz lka `l `nye .dtepz oiperhd lk

,d`eazd lr gqta mzgp oic xfbc (`,fh) dpyd y`xc `nw wxt opixn`c meyn alell oke

'x ira .xace xac lk lr minrt yly rprpl jixv ,[`pz :inlyexia `zi`c] rp jxra yxit jexrae .d`ade dkled ea yi alelay reprpd jkle .mind lr bga ,oli`d zexit lr zxvra

,miaygp ,zg` mrt d`ade dkled e` ,zg` mrt d`ade zg` mrt dkled :`xif 'x irae ,minrt yly reprp jixv zxn` xak :yexit ?cg oikde oikd `nlc e` ,cg oikde cg oikd :`xif

,cg oikde cg oikd :ira `xirf iax .cg` lk lr minrt yly qkqkl jixve :mzkd lr oixiarn oipnq dray iab (`,aq) "dy`d" wxt dcpa opipz onz .minrt dyly `iadle jiledl jixve

hiyt` `lc oeike .hiyt` `le ,cg oikde oikd e`irac ,(`,bq) "dy`d" wxt dcpa ocic cenlza inp `zi` mzdc `ira `idde .epeyl k"r ,cg`e cg` lkl minrt yly `xnegl opicar Ð

`nlc e` ,cg iiez`e iiehn` :dinxi 'x irac ,dhira ze`n ynge dtiy ze`n yly iab (`,er) "zegpn el`e" wxt dzeekce ?cg iiez`e cg iiehn` `nlc e` ,cg iiez`e iiehn` :dinxi 'x
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,dceb`l aleld z` siqedl `aeàðòLBäa àáìeì Léðéà õeãì àìŸ¦¦¦¨¨§©§¨

,dlrnln dceb`d jezl aleld z` mc` aegzi `l -éøúð àîìãc§¦§¨¨§¥
éôøè,zeaxrd e` miqcdd on milr exypi aleld zaigza `ny - ©§¥

mipind oia cb`d jeza ex`yi el` milreäöéöç éåäåoinl oin oia §¨¥£¦¨
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éà÷ íúälirl dpynd ixac lr jnqp `pzd -(:hk)xeriya dpcy ¨¨¨¥
y dxn`e ,aleld jxe`ìL Ba LiL áìeì ìkòðòðì éãk íéçôè äL ¨¨¤¥§Ÿ¨§¨¦§¥§©§¥©

,øLk Badevny gkene ,ea rprpl ie`x aleld didiy jixvy ixd ¨¥
epizpyna `pzd `a okle ,ea rprplïéòðòðî ïëéä øîà÷åz`ixwa §¨¨©¥¨§©§§¦
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àåä åìéôä àäfg` `l` envr xt`a fg` `ly ,eil`n ltpc `inec ,oiekzna Ð

zwey jezl dxrpe zxtetya`l` `pngx xn` ozpe egwle i`n` :opiqxb ikd .xyk Ð

.edleka qxb dax xn`e :dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl dpin rnyõåãéì àì
àðòùåäá àáéìåì ùéðéàdlrnln aleld aegzi `l ,cgi qcdde daxrd cb`y xg`l Ð

.cb`d jezaéôøè éøúð àîìãxiyn aleld Ð

oivvege ,cb`a oixiizyne ,daxrde qcdd ilr

dgiwl zeidl cgi miceb` mpi`e ,oinl oin oia

.zg`) àìàðòùåäá àáéìåì ùéðéà (æåâéìm` Ð

evvwl `ae ,daxrd on i`cn xzei jex` `ed

zgzn`l` ,dceb`a ecera evvwi `l Ð

.ceb`ie xefgie ,zgzn febie ep`iveiéøééúùîã
àöåäjeza dxcyd on oiyelz alel ly Ð

mixaegne mikex` aleld ilry itl ,cb`d

ly edaeb cbpk oilere oikynpe ,dxcyd zgzn

on oikezg e`vnp zgzn ovvewyke .alel

.dceb`a oix`ype dxcydåá çéøäì øåñàÐ

lgc (`,h) `nw wxta opitlic ,dkeqn opixnbc

lk d`pda xq`il dkeq ivr lr miny my

.devnl evwede li`ed ,drayàçéøî`edy Ð

.divw` ,ez`pd jxcøáåçîá ñãäoiprl Ð

.dpyd zeni lk ,dl hwp zayäéì úéøù éëÐ

gixdl dil zixyc ab lr s` :xnelk`l Ð

dil gixn inp xaegna `dc ,ylzinl iz`

.epylzie gkyiy ezvivwa cexh epi`e ,xity

éà÷ äìéëàìã âåøúà ìáàdil gxen ik Ð

elke` m` s`e ,dil lik`e yilze iypin

xaegna.dfn lecb ylez jl oi` Ðäåáâå ìéàåä
ïìåëî.eny lr cb`d `xwpe ,`ed aeyg Ð

âåøúàì äéäáâìåli`edc dizrc `wlq `w Ð

(a,al) lirl oxn`c `d epiid xn`wc deabc

qcdd on dlrnl `viy jixv alel ly excy

.gthåðéîáå.ozylyn deab Ðäðùîäìçú
óåñåseqay 'eced'e ,wxtd zlgzay 'eced' Ð

lldd seqa wxtd`cg lldd seq cr eced on ,

.mildz xtq ly zeiyxt oipna `zyxt

àøîâäéîù øëã ïàî òåðòðmc` `diy Ð

okid :irawe ,`pzl dil `hiytc ,rprpl aiig

?mirprpn eidåá òðòðì éãëdevn ,`nl` Ð

millhe zerx zegex xevrl ,onwlck ,rprpl

.mirxäùåò ãöéëmtipdl jixv `edy mze` Ð

mze` odkd sipde" (bk `xwie) aizkck miig cgi

miig miyakd 'ebe "miyak ipy lr 'ebe mgl lr

aizkck ,miyakd ipy lr mgld izy gipne

s`e "miyak ipy lr dtepz mixekad mgl lr"

mgl lr mze` rnyn `xwc diyixc ab lrÐ

mglc mi`elnd mgln zegpna dl opitli

.dlrnlðåäóx"ilhpe* ,`iane jilen epiid Ð

.f"rlaíøåä.dcxed `la diilr oi`e ,dlrn Ð

`l` aizk zxvr iyaka e`l `xw i`de

.dpin opitli zetepz lk ,edine ,mi`elnaéîì
åìù úåçåø òáøàù,enyl oiyer ep` ef devn Ð

.eztpda d`xn okúøîåà úàæ,iqei iaxc `d Ð

.mirx millhe zerx zegex zxver dtepz :xn`wc
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éàîàinp `kd dpizp dny xg` xac ici lr dpizp dpin rny `l` `pngx xn` ozpe

dnc ,`cg :dywe .mixtqd lka aezk jk Ð dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl

"z`hgd ztxy xtrn `nhl egwle" dgiwl oeyl aizk dxt iab `d ?dpizpn wcwcl el

xt`` `le ,min` i`w "ozpe" :cere .xg` xac ici lr epiidc ,zxtety ici lr aiqpw `zyd

a,cl migqt) "dry lk" wxt `icda gkenck

"ozpe" :jixtc ,(mye`de ,edpip oiyelz `nl` Ð

.ilk l` miig min opirac :xnelk .edpip oixaegn

`nw wxtae ,(mye a,fh) dheqc ipy wxtae

iaizk i`xw ixz :xn`w inp (mye a,ai) dxenzc

"eilr ozpe"dihytc .`yixa xt` `nl` Ð

mind ozepy ,i`w xt`` eilrc rnyn `xwc

"ilk l` miig min" aizke ,eilr`ly rnync Ð

zenai) "lxrd" wxte .ilkl min oia wqtd `di

"ozpe egwle" `pngx azk :xn`w (mye a,ar

ixz ilwy epiid cg aidie ixz ilwy elit`c

"ozp"c okzi ,edine .mina cg aidie xt`n

:ikd qixb qxhpewae .xt`e min` ,i`w ediiexz`

dpin rny `l` ,`pngx xn` ozpe egwle i`n`e

.dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwl

äéäáâìådedc :dyw Ð jixale bexz`l

deab 'xeriyae li`ed xninl dil

.olekn

åãåäázlgzay "eced" Ð seqe dlgz mydl

cr eced on ,lld seqa "eced"e wxtd

ly zeiyxt oipna `id dyxt `cg lldd seq

miyxtn yie .qxhpewa yxit jk ,mildz xtq

,`id `zlin e`le .weqtd seqe weqtd zlgz

'd `p`"a oke ,cg` mrt rprpn "eced"a `l`

dgilvd 'd `p`"a `le ,lld ziak "`p driyed

it lr s` ,lld ziac `nrhe .i`ny ziak "`p

seq `le wxtd zlgz "`p driyed 'd `p`" oi`y

wxtd'` minid ixac) aizkc meyn ,mirprpn Ð

hetyl `a ik 'd iptln ,xrid ivr eppxi f`" (fh

ik aeh ik 'dl eced" dixza aizke "ux`d z`

epriyed exn`e" dixza inp aizke "ecqg mlerl

eppxi epiide "epryi idl`z` mirprpny Ð

"`p driyed 'd `p`"ae "eced"a oigayne aleld

`p xn`i" xne` xeav gilyy ebdpy eiykre

`p exn`i"a oke ,"eced" oiper xeavde "l`xyi

'eced'e eced' lk lr mirprpn xeavd "'d i`xi

y la` ,oiperymiyxtn yie .rprpi `l xeav gil

lka oipery ,`xeaiv ab` rprpn xeav gily s`c

oirprpne 'eced' mrte mrtgily inp rprpn Ð

dkxa zryae ."`p exn`i"ae "`p xn`i"a xeav

`l` ,dlihp zlgza rprpl aiig m` epivn `l

aiig rprpl rceid ohw :(`,an) oiwxita opixn`cn

alelalr s` ,dkxad zlgza rprpnc rnyn Ð

zkqna `ipzcn :cere .lld zexwl rcei epi`y it

micwd :(mye `,l) "xgyd zltz" seqa zekxa

jxcl z`vlalel ,rweze xtey el oi`ian Ð

`la rprpnc rnyn .da `xewe dlibn rprpne

.lldéãëaiyg (mye `,aq zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta Ð zerx zegex xevrl

,zxvrc mgld izy ztepza `wec `l` ok oiyer zetepz lka `l `nye .dtepz oiperhd lk

,d`eazd lr gqta mzgp oic xfbc (`,fh) dpyd y`xc `nw wxt opixn`c meyn alell oke

'x ira .xace xac lk lr minrt yly rprpl jixv ,[`pz :inlyexia `zi`c] rp jxra yxit jexrae .d`ade dkled ea yi alelay reprpd jkle .mind lr bga ,oli`d zexit lr zxvra

,miaygp ,zg` mrt d`ade dkled e` ,zg` mrt d`ade zg` mrt dkled :`xif 'x irae ,minrt yly reprp jixv zxn` xak :yexit ?cg oikde oikd `nlc e` ,cg oikde cg oikd :`xif

,cg oikde cg oikd :ira `xirf iax .cg` lk lr minrt yly qkqkl jixve :mzkd lr oixiarn oipnq dray iab (`,aq) "dy`d" wxt dcpa opipz onz .minrt dyly `iadle jiledl jixve

hiyt` `lc oeike .hiyt` `le ,cg oikde oikd e`irac ,(`,bq) "dy`d" wxt dcpa ocic cenlza inp `zi` mzdc `ira `idde .epeyl k"r ,cg`e cg` lkl minrt yly `xnegl opicar Ð

`nlc e` ,cg iiez`e iiehn` :dinxi 'x irac ,dhira ze`n ynge dtiy ze`n yly iab (`,er) "zegpn el`e" wxt dzeekce ?cg iiez`e cg iiehn` `nlc e` ,cg iiez`e iiehn` :dinxi 'x

.cg iiez`e cg iiehn`
i`n

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

ä Bìétä àäàe¯øîà "ïúðå eç÷ìå" ?éànà ,øLk ¨¦¦¨¥©©§¨§§¨©¨©
øác éãé ìò äçé÷ì :dpéî òîL åàì àìà !àðîçø©£¨¨¤¨¨§©¦¨§¦¨©§¥¨¨

äaø øîàå .äçé÷ì dîL øçà¯àáìeì Léðéà õeãì àì ©¥§¨§¦¨§¨©©¨¨¨¦¦¨¨
:øîà àáøå .äöéöç éåäå étøè éøúð àîìãc ,àðòLBäa§©§¨§¦§¨¨§¦©§¥§¨¥£¦¨§¨¨¨©
Léðéà æeâéì àì :äaø øîàå .õöBç Bðéà Bðéîa ïéî¦§¦¥¥§¨©©¨¨¥¦¦
àáøå .äöéöç éåäå ,àöeä éøéézLîc ,àðòLBäa àáìeì¨¨§©§¨§¦§©§¦¨§¨¥£¦¨§¨¨
äåöî ìL ñãä :äaø øîàå .õöBç Bðéà Bðéîa ïéî :øîà̈©¦§¦¥¥§¨©©¨£©¤¦§¨

äåöî ìL âBøúà ,Ba çéøäì øeñà¯.Ba çéøäì øzeî ¨§¨¦©¤§¤¦§¨¨§¨¦©
dééö÷à ék ,éà÷ àçéøìc ñãä ?àîòè éàî¯àçéøî ©©§¨£©¦§¥¨¨¥¦©§¦¥¥¥¨

éà÷ äìéëàìc âBøúà ,dééö÷à¯äìéëàî dééö÷à ék ©§¦¥¤§§©£¦¨¨¥¦©§¦¥¥£¦¨
øaeçîa ñãä :äaø øîàå .dééö÷à¯,Ba çéøäì øzeî ©§¦¥§¨©©¨£©¦§¨¨§¨¦©

øaeçîa âBøúà¯ñãä ?àîòè éàî .Ba çéøäì øeñà ¤§¦§¨¨§¨¦©©©§¨£©
déì úéøL éà ,éà÷ çéøäìc¯âBøúà ,dééæâîì éúà àì ¦§¨¦©¨¥¦¨¥¥¨¨¥§¦§§¥¤§

déì úéøL éà ,éà÷ äìéëàìc¯îì éúàøîàå .dééæâ §©£¦¨¨¥¦¨¥¥¨¥§¦§§¥§¨©
éðä ?àîòè éàî .ìàîOa âBøúàå ,ïéîia áìeì :äaø©¨¨©¨¦§¤§©§Ÿ©©§¨¨¥

déì øîà .äåöî àãç éàäå ,úåöî àúìzäéîøé éaø §¨¨¦§Ÿ§©£¨¦§¨£©¥©¦¦§§¨
úìéèð ìò àìà ïðéëøáî àì íòè éàî :à÷éøæ éaøì§©¦§¦¨©©©¨§¨§¦©¤¨©§¦©

déäaâìå .ïìekî dBáâå ìéàBä ?áìeìéøáìe ,âBøúàì!C ¨¦§¨©¦¨§©§§¥§¤§§¨¥
ìéàBä :déì øîà.ïìekî dBáb Bðéîáeäðùîïëéäå £©¥¦§¦¨©¦¨§¥¨

?ïéòðòðî eéäeãBä"a,óBñå äìéçz "'äìàpà"áeä' ¨§©§§¦§©§¦¨¨§¨¨
.ìlä úéa éøác ,"àp äòéLBäóà :ïéøîBà éàîL úéae ¦¨¨¦§¥¥¦¥¥©©§¦©

àpà"aäéúééä äôBö :àáé÷ò éaø øîà ."àð äçéìöä ' §¨¨©§¦¨¨¨©©¦£¦¨¤¨¦¦
úà ïéòðòðî eéä íòä ìkL ,òLBäé éaøå ìàéìîb ïaøa§©¨©§¦¥§©¦§ª©¤¨¨¨¨§©§§¦¤

àìà eòðòð àì íäå ,ïäéáìeìàpà"aä."àp äòéLBä ' §¥¤§¥Ÿ¦§§¤¨§¨¨¦¨¨
àøîâáìeì ìk :éà÷ íúä ?déîL øëc ïàî òeðòð¦§©©§©§¥¨¨¨¥¨¨

ìL Ba LiLòðòðì éãk íéçôè äLBa¯:øîà÷å .øLk ¤¥§¨§¨¦§¥§©§¥©¨¥§¨¨©
úøöò éNáë éðLe íçìä ézL :íúä ïðz .ïéòðòðî ïëéä¥¨§©§§¦§©¨¨§¥©¤¤§¥¦§¥£¤¤
éðL éab ìò íçìä ézL çépî ?äNBò àeä ãöék¥©¤©¦©§¥©¤¤©©¥§¥

ïéNákäéðîe ïäézçz Bãé çéðîe ,éìBîe ,ó,àéáîe C ©§¨¦¥¦©¨©§¥¤¥¦¦¥¦
ðeä øLà" :øîàpL ,ãéøBîe äìòîøîà ."íøeä øLàå ó ©£¤¦¤¤¡©£¤©©£¤¨¨©

éìBî :ïðçBé éaøàéáîe C¯òaøàäL éîì,BìL úBçeø ©¦¨¨¦¥¦§¦¤¨©§©¤
ãéøBîe äìòî¯íéîLäL éîìàáøòîa .BìL õøàäå ©£¤¦§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤§©©§¨

éñBé éaø øîà àá÷eò øa àîç éaø øîà ,éëä eðúî©§¨¦¨©©¦¨¨©§¨¨©©¦¥
éìBî :àðéðç éaøaàéáîe C¯,úBòø úBçeø øBöòì éãk §©¦£¦¨¦¥¦§¥©£¨

ãéøBîe äìòî¯éaø øîà .íéòø íéììè øBöòì éãkéñBé ©£¤¦§¥©£§¨¦¨¦¨©©¦¥
úøîBà úàæ :àìéáæ øa éñBé éaø àîéúéàå ,ïéáà øa©¨¦§¦¥¨©¦¥©§¦¨Ÿ¤¤

éøéù

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dkeq(iriax meil)

minl xt`d ltpy ote`a `wecy dpynd dhwpy jkn :`ax wiicn
rnyn ,leqt eili`nàeä Bìétä àäfg` envr mc`d m` - ¨¦¦

`ly s` ,mycwl ick minl xt`d z` dpeka litde zxtetya
mind yeciw ,mind lr epzil ynn ecia xt`d z` gwløLk, ¨¥

dyw dxe`kleéànàixd ,xyk df yeciw recn -eç÷ìå'`nHl ©©§¨§©¨¥
z`Hgd ztxU xtrnàðîçø øîà 'ïúðåozie xt`d on gwiy - ¥£©§¥©©©¨§¨©¨©©£¨¨

,dgiwl z`xwp dpi` xg` xac ici lr dgiwl m`e ,mind lr epnn
xt`d z` dpnn xripe zxtetya wx fg`yk mind eycwi recn

,ecia xt`d z` gwl `leøác éãé ìò äçé÷ì dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨§¦¨©§¥¨¨
øçà,zxtetyd ici lr wx xt`d z` gwly df oecipk -dîL ©¥§¨

äçé÷ì,ecia jexkd xceqa aleld zlihpa oicd `ed ok m`e , §¦¨
.dgiwl zevn jka miiwny

äaø øîàå,aleld ila zeaxrde miqcdd z` dligzn cb` m` §¨©©¨
,dceb`l aleld z` siqedl `aeàðòLBäa àáìeì Léðéà õeãì àìŸ¦¦¦¨¨§©§¨

,dlrnln dceb`d jezl aleld z` mc` aegzi `l -éøúð àîìãc§¦§¨¨§¥
éôøè,zeaxrd e` miqcdd on milr exypi aleld zaigza `ny - ©§¥

mipind oia cb`d jeza ex`yi el` milreäöéöç éåäåoinl oin oia §¨¥£¦¨
mzgiwl `dzy cgi miceb`k miaygp mpi`e ,cb`d jezay
mr mipind z` ycgn ceb`ie ixnbl cb`d xizi `l` ,cg`k

.aleldàáøåe wlg,øîà,dceb`d jezl aleld z` aegzl i`yx §¨¨¨©
y iptn ,exypiy milrd lr yeygl jixv oi`e,õöBç Bðéà Bðéîa ïéî¦§¦¥¥

miaygp mpi` alelay mipin mze`n md exypy el` milry oeike
.llk dvivgk

äaø øîàåekxe`a uvwl `ae ce`n jex` alel ecia yi m` §¨©©¨
,dhnlnàðòLBäa àáìeì Léðéà æBbéì àìz` mc` uevwi `l - Ÿ¦¦¦¨¨§©§¨

aleld ilry oeik ,cgi mipind mr cb`d jeza `edyk aleld
`vnpe ,aleld daebl ezxcy mr milere mikex`éöeä éøéizLîc§¦§©§¥¥

mikezg ex`yi ,uvwpy dxcyd wlgl mixaegn eidy milrdy -
,cb`d jeza miaegze aleld onéåäåmilrd mze`äöéöçoia §¨¥£¦¨

,dhnln epvvwi f`e dceb`d on aleld z` `ivei okle ,mipind
.dligzn mipind mr epcb`ie xefgieàáøåe wlgBðéîa ïéî ,øîà §¨¨¨©¦§¦

,õöBç Bðéàd jeza `edy s` evvwl leki okleyeygl oi`e ,cb` ¥¥
.dceb`a ex`yiy mikezgd milrl

äaø øîàå,äåöî ìL ñãäjkae aleld mr dceb`a epzpy - §¨©©¨£©¤¦§¨
,ezevnl epinfde edvwdBa çéøäì øeñàmicnely ,ezevn ini lk ¨§¨¦©

eyxcy ,dkeqd ivr oicn mipind zrax`n d`pd xeqi`(.h lirl)

zevnl evwedy oeik minid zray lk d`pda mixeq`y aezkd on
la` ,dkeqd,Ba çéøäì øzeî äåöî ìL âBøúàzngn xq`p epi`e ¤§¤¦§¨¨§¨¦©

.dlik`a `l` ezevn:`xnbd zl`eyàîòè éàîmdipy ixd - ©©£¨
oica miwelg recne ,mzevnl evwedy meyn d`pda exq`p

:`xnbd dper .mzgxdéà÷ àçéøìc ñãäcner `edy ekxcy - £©¦§¥¨¨¥
ok m` ,zxg` d`pd ea oi`y ,ea gixdldééö÷à ékedvwdyk - ¦©§§¥

,zexg` ze`pda exq`e ezevn jxevldééö÷à àçéøîoeekzd - ¥¥¨©§§¥
la` ,dlibxd ez`pd jxc `edy ,ea gixdln ezevwdlâBøúà¤§

éà÷ äìéëàìcmzqd on ,dlik`a `id epnn d`pdd xwiry -ék §©£¦¨¨¥¦
dééö÷à,zexg` ze`pda exq`e ezevnl edvwdyk -äìéëàî ©§§¥¥£¦¨
dééö÷àgixn la` ,ez`pd jxc `idy dlik`n `l` edvwd `l - ©§§¥

.ea gixdl xzen okle ,edvwd `l ez`pd xwir epi`y
ñãä äaø øîàåoiicr `edyøaeçîa,elecib mewna rwxwløzeî §¨©©¨£©¦§¨¨

Ba çéøäìla` ,dpyd zeni lka zaya e` aeh meiaâBøúà`edyk §¨¦©¤§
oiicrøeñà øaeçîaelit`Ba çéøäì.:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¦§¨¨§¨¦©©©£¨

dper .xaegnd bexz`l xaegnd qcd oia wlgl mrhd dn -
:`xnbdéà÷ çéøäìc ñãä`ed jkle gixa `id ez`pd xwiry - £©¦§¨¦©¨¥

,cnerdéì úéøL éà,xaegna ecera ea gixdl el xizp m` s` - ¦¨¥¥
àìjk zngny miyyegdééæâîì éúàlr xearle evvwl `eai - Ÿ¨¥§¦§§¥

dn .xaegn `edyk mb epevxk ea gixdl lekiy oeik ,dxez xeqi`
a ok oi`yéà÷ äìéëàìc âBøúàyegl yi ,dlik`l cner exwiry - ¤§§©£¦¨¨¥

cdéì úéøL éàgixdl,xaegna zaya eadééæâîì éúàjezn - ¦¨¥¥¨¥§¦§§¥
gkyie ,ezlik`a bexz`d on ez`pd milydl dvxi ea gixiy

.dxez xeqi` lr jka xearie ,elke`l epvvwie ,evvwl xeq`y
äaø øîàåd z` lhep ,ea z`vl ick aleld z` lehil `aykáìeì §¨©©¨¨

[enr miceb`d] zeaxrde miqcdd mrå ,ïéîéad z`âBøúàlhep §¨¦§¤§
.ìàîNa:`xnbd zl`eyàîòè éàîjk lr citwdl yi recn - ¦§Ÿ©©£¨

.jtidl `le ,oinia `wec aleld didiy:`xnbd dperàúìz éðä̈¥§¨¨
úBöîllkn miwlg dyly mpid zeaxrde miqcdd mr aleld - ¦§

,devndäåöî àãç éàäå,devnd on cg` wlg wx `ed bexz`de - §©£¨¦§¨
.epinia mlhiy devnd iwlg aex z` aiygdle sicrdl yie

ìò àlà ïðéëøáî àì íòè éàî ,à÷éøæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦§¦¨©©©Ÿ§¨§¦¨¤¨©
áìeì úìéèðmixikfn `le 'alel zlihp lr' wx mikxan recn - §¦©¨

`ed mrhd dxe`kl ,dkxaa mipind x`y z`ïlekî dBáâå ìéàBä¦§¨©¦¨
qcdd on xzei gth ddeab zeidl dkixv aleld zxcyy -
`ed okle mipind x`yn xzei deab `ed jkay `vnpe ,daxrde
lr'a millkpe eny lr mi`xwp enr micb`pd lke ,mdn aeyg

dywe ,'alel zlihpéøáìå âBøúàì déäaâìåCdkxad zryay - §©§§¥§¤§§¦¨¥
zlihp lr' jxaie ,aleld on xzei el`nyay bexz`d z` diabi

:`xnbd zvxzn .'bexz`ïlekî dBáb Bðéîáe ìéàBä déì øîàoi` - ¨©¥¦§¦¨©¦¨
oli`y oeik `l` ,mlekn deab exeriyy meyn ezeaiyg mrh
lirez `l jkle ,mipind x`yn deab ,aleld lcb eay lwcd

.bexz`d zdabd

äðùî
:dpynd zxxanïëéäålld z`ixway miweqt el`a -ïéòðòðî eéä §¥¨¨§©§§¦
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.zeprxetd z` akrlàéä äåöî éøéù äôåðú éøäùzxeza `ipzck ,zakrn dpi`e Ð

oi` `lde ?zxtkn dtepz ike "xtkl dtepzl" :(`,d) `neic `xnba dl opiziine ,mipdk

d`yr `le dxiiyy ,devn ixiy dtepzl d`yr m`y ,`l` !mca `l` dxtkdlrn Ð

.xtike ,xgaend on dyr `l eli`k aezkd eilr

`iadl jixv oi`y ,xtik ok it lr s` :xnelk

.xg` oaxwáìåì ïëådlrn `iane jilen Ð

.cixeneäéì éèîî.jilen =éúééîå.`ian =

àðèñã äéðéòá àøéâeipira ugl df ixd Ðly

epilrn wzpl gk ea oi`y eipira d`exy ,ohy

.zevn leràéä àúìî åàìåxnel oekp oi` Ð

.okééøåâéàìrxd xvi `edy ohy ea dxbziy Ð

lr envr xeqnie epew lrn zerzl ep`iyie

.xacdäðùîåðçìù ìò ìåèégky m` Ð

ezcerq wiqtdl jixv ,dlik` mcew lhp `le

.alel lehileàøîâïé÷éñôî ïéà åìéçúä íà
`l :zay zkqna dl opz dgpnd zltz iab Ð

`le lek`l `l qpki `le ,xtqd iptl mc` ayi

dkyne dgpnd mcew eligzd m`e .oecl

dgpnd onf ribde ozcerqoi` ,oiwiqtn oi` Ð

.lltzdle ozcerq wiqtdl oikixvàëéàã àä
íåéá úåäùlltzdl zedy `ki`ca mzd Ð

`kdc oizipzne ,mzcerq exnbiy xg`Ð

.jygzy cr ezcerq jynzy ,zedy `kilca

àéùå÷ éàîåax jixhvi`c alel` dltzc Ð

`ki`ca ediiexz `nlc ,dlr iiepyl `xtq

oiwiqtn alel iabe zedy,`id `ziixe`cnc Ð

.opaxc dltz la`àéù÷ éà àìàjixhvi`c Ð

iiepyl `xtq axalelc ,`iyw dteb `id Ð

rnyn `tiqe ,wiqtn ipzwc `yix .alel`

.meid lk zedy el yi ixdy ,dvxi m` oizni

é÷åñôàì äåöî àîìã.rytie gkyi `ny Ð

íìåòì àøéæ 'ø øîà àìàax jixhvi` ik Ð

iiepyl `xtq`ziinw `iyew meyn Ð

.jixhvi`äðùîåúåà ïéø÷îeid jk Ð

.miaxd z` `ivene lldd z` `xew cg` :oibdep

oi`e li`ed ,ohw e` dy` e` car did m`e

xaca aiegnicin aiegnd z` `iven oi` Ð

.xne` `edy dn lk eixg` dper jkld ,ezaeg

äøéàî åì àáúåcnl m`e ,cnl `ly Ð`az Ð

migely zeyrl epew z` dfany dxi`n el

.dl`käéåììä åéøçà äðåò`edy xac lk lr Ð

cvik :(a,l) dheq zkqna dl ipzw ikde .xne`

mia dxiy l`xyi exn`z` `xwnd lecbk Ð

'dl dxiy`" xn` dyn ."dielld" eixg` oiper mde lldd'dl dxiy`" mixne` mde ","

'dl dxiy`" mixne` mde "d`b d`b ik" xn` dynxn`w xace xac lk lrc ,`nl` ."

.dielld oipercìåôëìdletk dleky dyxt yiy iptn ok ebdpe .weqte weqt lk Ð

'd ...il 'd" "di agxna ippr di iz`xw" ,minrt dyly "`p xn`i" ,seqe dlgz "eced"

"dreyil il idie ","ipzigc dgc" ,"ipeaq" "...ipeaaq" "...zeqgl aeh ...zeqgl aeh" "...il

'd oini" ,"dreyie dpx lew"'d oini" ""ixry il egzt" ,"ippzp `l zenle" "zen` `l" ,"

siqen (`,hl) onwl opixn`c epiide .(ltek) epi` dhnle "jce`"n la` .'ebe "xryd df"

.dhnle "jce`"n letklàøîâåøîà úîàá.xaca wleg oi`e ,`id dkld zn`a lk Ð

åéáàì êøáî ïáwxt zekxa zkqnae .opaxcn aiigc ,jepigl ribdyn ,oefnd zekxa Ð

`xeriy iedc ,dviak e` zifk `l` eia` lk` `ly oebk dl miwen (a,k) "ezny in"

iz` ,jkld ."zkxae zraye zlk`e" aizkc ,rayc cr aiigin `l `ziixe`cnc ,opaxc

.opaxcn witne opaxcnåì ïéëøáî åéðáå åúùàù.`ed cnl `ly zngn i`cec Ð
àúëìä
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éàî,`ziixe`c meid yeciw ixde :dniz Ð opaxc `de `ziixe`c `d `nlc `iyew

.dxez xac meid yeciwa zeaiig miyp :(mye a,k zekxa) "ezny in" wxt opixn`ck

opaxcn `edy (a,b) xifp yixa rnync `deoiid lr xeq`l yixcc ,opaxcn `ed oii` Ð

`id i`n :opixn`we ,zeyxd oiik devn:ipyne !`ed cnere rayen ,`zlca`e `yeciw Ð

iqei 'x xn` ikd elit`e .`ziixe`c envr yeciw

,oiwiqtn oi`c (mye `,w) "migqt iaxr" yixa

'xke ,zay axra iqei 'xk dkld mzd opiwqte

,meid yeciw ip`yc :xnel yie !gqt axra dcedi

yginl `kile ,dlilak meia ycwl lekiy

zcerqa wqery itl :cere .i`d ilek `zeriytl

yeciwa lvrzi `ny i`d ilek opiyiig `l zay

.meid

íåéiiepyl ivn ded izk`e Ð opaxc ipy aeh

ilekc meyn `l` ,zedy `ki` ici`e ici`c

iz` `nlc ith opiyiig `ed dipnif `nei

:(`,i) zayc `nw wxt opixn`ck ,rytinl

`pnif dil `riawc oeik ,dgpna`le zzxin Ð

dipnf `ilil ilekc oeik ziaxr ,rytinl iz`Ð

mzdc meyn xnel oi`e .rytinl iz`e ,zzxn `l

`edd ok m`c ,ith opiyiige dpiy onf `ilil

dltzc :xnel yie .mzd xninl dil ded `nrh

,alel zlihpn ith da lvrzne ,zedy dkixv

.dia wtp didab` iknc

éðú÷ãîwxt seqa :dniz Ð jxca `ay in

(mye `,l zekxa) "xgyd zltz"

xtey el oi`ian jxcl z`vl mikyd :opixn`

:xnel yie !aeh meia epiide [rprpne alel] ,rweze

irhinl `kilc `kidcjleda ixiine ,yiig `l Ð

ipzw mzdc :cere .mkg `ay mewnl megzd jeza

mkg z`xwl jled eziany jxcl z`vl mikyd

`ay in ipzw `kd la` ,`viy mcew alel lhepe

alel lhep eziaa qpkiyke jxcarnyn Ð

.ezial `a wegx mewnny

éîdy`c o`k rnyn Ð dy`e car didy

`nrhe .zxvrc oke .zekeqc lldn dxeht

ab lr s` ,`id `nxb onfdy devnc meyn Ð

"migqt iaxr" wxta rnyn migqt ililc lldac

`l `nzqne ,zeqek rax`a iaiignc (`,gw)

lld mdilr xnel ick `l` zeqek rax` epwiz

dcb`eod s`e ,`a qpd lrc gqtc lld ip`y Ð

.xen` qpd lr `l o`k la` .qpd eze`a eid

éäúåcnl m`e ,cnl `ly Ð dxi`n elÐ

zeyrl epew z` dfany dxi`n el `az

pae ezy` lre .qxhpewa yxit ok .dl`k oigelyei

odixg` dpere eze` oixwny ,cnl `la ixiin oizipznc ,ok yxtl el did `xnba el oikxan

el oikxan el`y dna dfanc meyne ,mixne` ody dnoixwnd edpip `aeig ipa e`lc Ð

dil hiilw eze`witpc ,dielld `l` eixg` oiper oi`y it lr s` ,`xwn lecba `dc Ð

dicegl drinya,dxi`n el `aze Ðdyr zevnc ,llda iaiigin `l inp dy`e carc Ð

.`ed `nxb onfdy

úîàá`xxb ab` `l` dil iziin `le ,epizpyn oiprn df oi` Ð eia`l jxan oa exn`

a,k zekxa) "ezny in" wxtac ,eze` `xwna ixii` `l `kdc ,dxi`n el `azc

ici mixg` d`ivencn ,`ziixe`c oefnd zkxaa zeaiig miypc o`kn wcwcl dvex (mye

opaxc `xeriy lk`c opiwqr i`na `kd `l` ?`ziixe`c xninl `ki` ohw :jixte .ozaeg

miaxd z` oi`iven ohwe care dy` oi`c oefnd zkxa iab ipzw `ztqezae .opaxc witne

zkxac o`kn wcwcl leki oi`e ,`ziixe`c `xeriy lk`yk inewe`l `ki`e ,ozaeg ici

`ziixe`c oefndwxt opzck ,oenifl zetxhvn oi`c oeik ,`ziixe`c ied `l `nlcc Ð

(`,dn zekxa) "elk`y dyly"o`iven yi`dy it lr s` ,ze`iven oi` Ðyi` ip`y Ð

yxite da zeaiig miypc dlibn ixdc ,`zln eda `lif miaxc meyn ,inp i` .ith aiygc

.dlibna ozaeg ici miaxd z` ze`iven miyp oi`c zelecb zekld lra
`zkld
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eznyקסח ina cenr gl sc ± iyily wxt`nei
àúøáéâ àúëìä.zelecb zekld Ðàìéìäã àâäðîîeiykr oibdepy mi`ex ep`y dnn Ð

,xzei `le minrt izy "dielld" zeprl oibdep eidy lif`e yxtnck ,zeiqpk izaa epinia

cr enr oixewe oixfege ,eixg` "eced" oipere ,"eced" cr `xwnd mr lldd lk mixne`e

ef oi`e .oiyer ep`y enk ,eixg` "`p dgilvd `p`"e "`p driyed `p`" oipere "`p`"

lk lr dielld miper eidy mipey`xd z`ixwk

:(a,l) dheqae `kdc oizipzna opixn`ck ,xac

edn micnl ep` eiykr ly bdpnn :`ax xn`e

itl ,dligz edepwizyk lld z`ixw xwir

ea oi`iwa lkd oi`e ez`ixwa oiaiig lkdyÐ

miper lkde ,mirney mixg`e `xew cg` epwz

,oi`iwa epizeiqpk ipa lky eiykre .zvwn

elek eze` oixeweizy oiper ok it lr s`e Ð

'dl eced"e "dielld" minrt"`p`"e "o`kn Ð

zeprl mipey`xd epwz dn cenll mileki ep`

.oi`iwale oi`iwa oi`y inläéåììä øîåà àåä
äéåììä úåðòì äåöîù ïàëî äéåììä íéøîåà ïäå
"dielld"a gzet `xwndy oibdep ep`y dnn Ð

,wzey `ede "dielld" eixg` oipere oiwzey ep`e

ep`y xcqk enr zexwl oiligzn ep` oi`e

lldd x`y enr mixnebo`kn ep` oicnl Ð

elit`e ezgizta "dielld" zeprl devny

.oi`iwalíéøîåà íäå 'ä éãáò åììä øîåà àåä
àø÷î ìåãâù éîì ïàëî äéåììäåéøçà äðåòù

äéåììäcer zeprl eiykr oibdepy dnn Ð

enr olek oixew lld x`ye ,dipy mrt "dielld"

e` ,iwa epi`y in dpey`xd dpwz oicinl ep` Ð

`xwnd lr jneq `l` exneb epi`e iwaeic Ð

ewifgd jkitle .xace xac lk lr dielld zeprl

'd icar elld"ia jenql dfd bdpna eiykrlr "

dpwz zrcl "dielld" zeprle ,`xwnd

lld lka xzeny .gkzyz `le ,dpey`x

.iwa epi`y inl dielld zeprle eilr jenql

åãåä øîåà àåä.oiper jk xg`e oiwzey ode Ð

ïàëîiy`x zeprl oikixv miwxt iy`xay Ð

."dielllld zia dil ibq `le ,onvr miwxt

`l` ,opikixv `l dilek opixnbc op` edine

dpey`xd dpwz gkzyz `ly ewifgd dfay

.xneb epi`y inlïéøîåà íäå àðà øîåà àåä
àðà åéøçàdfa ,miwxt iy`xn df oi`e Ð

jneqy inl ,dpwz xwirl oniq zeidl ewifgd

lk eixg` zeprl jixvy minrty `xwnd lr

inc ikide .xne` `edy xace xac.oizipzna opzck ,eze` `xwn ohw didy in oebk Ð

àð äçéìöä 'ä àðà øîåà àåäoiper jk xg`e ,oirney ode Ðzrcl ewifgd df oniq Ð

el`e ,onwlck ,dperk rney ixdy .ltkp dfy enk ,ltek lldd z` letkl dvexdy

oipere oirneyek `xwnd ohwl o`kn ,`ax xn`wc "o`kn" ipd lke .dlitk ef ixd Ð,'

letkl `a m`y o`kndriyed `p`"n `kti` slinl ivn inp oicd `edc ,`weec e`l Ð

mpg lr `ly opirny` `l` ,`xwnd ohwl `p dgilvd `p`ne letkl `a m`y "`p

elld zepwz mdn cenll ick `l` elld mixac zeprl lldd z` oixneby el` ewifgd

.l`xyil mi`iap epwzy'ä íùá íéøîåà íäå àáä êåøá øîåà àåä"`ad jexa"ae Ð

dielld `le onvr zeaizd `l oiper oi`e ,eilr oikneq`l rcei epi`yl cnlp o`kn Ð

dpr `ly it lr s` ,renyl eal oeike rny m` ,zeprl `le zexwloke .`vi Ð

"`ax diny `di" e` yicw xne` xeav gilye xeava oilltznlozltza ewzyi Ð

dyecwd xenbiyke .oiperk od ixde ,dpeeka ernyiei`cedi ax cqi oke .ozltzl exfgi Ð

.zelecb zekld lra oe`bàéîéëç.ernynk Ðàéøôñå.zewepiz icnln Ðàø÷ øùà
'åâå êìîä.(ak a) mikln xtqa ,`xw irzyn odkd diwlg `vny xtqa Ðàîéì àì

ùéðéàmya" xcde mizpia miypie "`ad jexa" `nil `l eze` `xwn xg` oi`y in Ð

'd.dlhal e`ivenk ifgine ,lirlc `zlin` dxkf` `niiw `lc ,"
äùî
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àúëìämi`iwa mlek eid `ax ly mewna Ð `lildc `bdpnn rnynl `ki` `zxaib

,eiykr mi`xew ep`y enk xeav gily mr lldd z` mi`xew mlek eide ,llda

yxtnc izkec jpda zepyl ebdpy `l` .qxhpewa yxitck ,llk eilr mikneq eid `le

dne ,ohw e` eze` `xwn lecbe iwa epi`y inle ,iwal dyrnl dkld odn cenll ick ,jlede

ok zeyrl eiykr oibdep ep` oi`ymeyn Ð

bedpc `kide) ,dil ixw `bdpnc`kide ,(bedp Ð

bedp `lc.bedp `l Ð

àåäxeavde ,xeav gily Ð dielld xne`

cr wzey `ede "dielld" eixg` oiper

mby ,oikxan j`id yxtn epi` `zyde .epriy

mlek `nye .eligziy mcew jxal oiaiig xeavd

cr oiwzey xeavdy it lr s`e ,cgi oikxan

"dielld" xeav gily gztiy.jka yegl oi` Ð

ïàëîeixg` oiper eze` `xwn lecb did m`y

`l` ,dl opirny oizipznn Ð dielld

rnynl `ki`c `zkld lk jlede yxtn

.`bdpnn

ïàëîyxit Ð miwxtd iy`xa zeprl devny

miwxtd iy`xay o`kn :qxhpewa

edl ibq `le ,miwxtd iy`x zeprl oikixv

iy`xay qxhpewd yexit jezn rnyn .diellda

xac lk lre ,xzei `le miwxt iy`x oiper miwxt

xenbiy cr "dielld" oiper miwxt iy`xn ueg

"myk" wxt seqae .oizipzna yxit oke ,lldd z`

:`xnba `ipzc ,ikd rnyn `l (mye a,l dheq)

lldd z` `xwn lecbk dxiy l`xyi exn` cvik

zligzny rnyn .miwxt iy`x eixg` oiper ode

xac lk lr wxt (y`x) y`x dper eteq cr wxtd

ipy wxt y`x dper ipy wxt oke .eteq cr xace

oebk .mlek oke ,eteq cr xace xac lk lre

`l 'd epl `l ,mixvnn l`xyi z`va dielld"

,mieb lk 'd z` elld ,'d rnyi ik izad` ,epl

eced cr lld zlgzn `nye ."aeh ik 'dl eced

oniq `lildc `bdpna dyr `lcn ,cg` wxt

did eixg` `ad oey`x wxtac ,eced cr xacl

gilyy eiykr oibdepy dne .df oniq zeyrl mdl

lr oiper xeavde "`p exn`i" dyly xne` xeav

q"ya df bdpn epivn `le ,"eced" cg`e cg` lk

.dperk rneyc i`xw jpdn iwtp mewn lkn

àåämixne` mde `p driyed 'd `p` xne`

'd `p` xne` `ed ,`p driyed 'd `p`

zewepizl `l` weqta oiwiqtn oi` (`,ak) dlibna opixn`c ab lr s`e Ð 'eke `p dgilvd

.(`,hiw) "migqt iaxr"a `zi`ck ,mc` ipa ipy edexn`y ,ip`y `kd Ð

òîù,renyl eal z` oeike rny m` ,zeprl `le zexwl rcei epi`y in Ð `vi dpr `le

dpr `ly it lr s`e` dyecw xne` xeav gilye ,xeava oilltznl oke .`vi Ð

"jxan `ax diny `di"exfgi dyecw xenbiykle oiperk od ixde ,ernyie ozltzn ewzyi Ð

opixn`c `dn dywe .qxhpewa yxitck ,zelecb zeklda oe`b i`cedi ax cqi oke .ozltzl

) "ezny in" wxtdyecwl xeav gily ribi `ly cr xenble ligzdl leki m` :(a,`k zekxa

e`l m`e ,lltzi Ðlltzi ?i`d ilek ol dnle ,micena ok my :mixne` yie ?lltzi `l Ð

.ezltz zwqtd ezriny dzid wzey did m` i`ce `l` !wezyi my ribiykle ,ekxck

.xgaend on devne ,sicr dper mewn lkn dperk rneyc ab lr s` `ny ,edine

øîà"dvilg zevn" seqac :dniz Ð 'd mya xcde `ad jexa yipi` `nil `l `ax

'icegl "`l" dcicl ixwil `l dvilg ixwnc o`n i`d :iia` xn` (mye a,ew zenai)

ixwil `le ,zg` zaa "inai da` `l" :`l` .inai da` rnync ,dicegl "[inai] da`"e

`l" :`l` ,dzgwl izvtg rnync ,dicegl "[dzgwl] izvtg"e ,dicegl "`l" dicicl

rnyc xzalc :xnel yie !da ol zil `zln iweqt` :`ax xn` .zg` mrta "dzgwl izvtg

`xtq axn ikd.dxaq Ð
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc dkeq(iying meil)

àúøaéb àúëìäzelecb zekld -àìéläc àâäðnî òîLîì àkéà ¦§¨¨¦¨¨¨¦¨§¦§©¦¦§¨¨§©¥¨
,zeiqpk izaa lld zxin`a epinia mibdepy bdpndn cenll yi -
oi`y s`y ,mipey`xd edepwizyk lld z`ixw dzid j`id
jkn cenll ozip oiicr mewn lkn ,mipey`xd z`ixwk epz`ixw

lldd z`ixw zligzay epbdpnn :oldlcke ,mbdpn z`àeä-
ixwnde gzet `ïäå ,déeììä øîBàmiwzeye mirney mirneyd - ¥©§¨§¥

e mirneyd mixfeg jk xg`e ,ezxin` zryadéeììä íéøîBà§¦©§¨
,epriy cr wzey `ixwndeïàkîcenll yiLmi`iwad s` ¦¨¤

mdl yi ,mnvra lldd z` mi`xewddéeììä úBðòì äåön¦§¨©£©§¨
yky mibdepy dnne .mz`ixw iptl lldd zligzaàeä-

`ixwnd,''ä éãáò eììä' øîBàxn`y dn lr mixfeg mirneyd oi` ¥©§©§¥
`l`déeììä ïéøîBà ïäå,mzaeg ici mi`vei dfaeïàkîep` §¥§¦©§¨¦¨

micnel,BúBà àø÷î ìBãb äéä íàLdn eixg` `xew rneyd oi` ¤¦¨¨¨©§¤
`l` ,dlina dlin `ixwn `edydéeììä åéøçà äðBòdfa `veie ¤©£¨©§¨

gkzyz `ly ick ,df bdpna eiykr ewifgd jkitle ,ezaeg ici
zeprle df lr jenql iwa epi`y in lkeie ,dpey`xd dpwz

y ebdpy dnne .lldd lka dielld''äì eãBä' øîBà àeämde ¥©
miwzeye oirneyåjk xg`ïäe mixfeg,''äì eãBä' íéøîBàyi §¥§¦©

cenllL ïàkî,ofgd z`ixw ici lr ezaeg ici z`vl dvexd ¦¨¤
`l` ,dielld eixg` dpery ic oi` miwxtd iy`xl miribnyk

,íé÷øt éLàø úBðòì äåöndfl mikixv eppi` dzry s` jkle ¦§¨©£¨¥§¨¦
`ly ick df bdpna ewifgd ,epnvra lldd z` mi`xew ep` ixdy
zxin`a iwa epi`y in lkeie ,l`xyin dpey`x dpwz gkzyz

.ezaeg ici dfa z`vle ok zeyrl ,envra lldd
énð øîzà`ax ixackéLàø úBðòì äåöî ,àáø øa ïðç áø øîà , ¦§©©¦¨©©¨¨©¨¨¦§¨©£¨¥

.íé÷øty ebdpy dnneïäå ,'àp äòéLBä 'ä àpà' øîBà àeämiwzey §¨¦¥¨¨¦¨¨§¥
e mixfeg jk xg`e mirneye,'àp äòéLBä 'ä àpà' íéøîBàozip §¦¨¨¦¨¨

cenllïàkîlk lr dpery dna ezaeg ici `vei oi`y minrty ¦¨
,xne` `edy dn lk `xwnd xg` zeprl jixv `l` ,dielld xac

oebkäéä íàLïè÷xaca aiiegn epi`yBúBà àø÷îleki epi`e ¤¦¨¨¨¨©§¤
epnn mzaeg ici mi`veid mikixv ,ezaeg ici aiegnd z` `ivedl

zeidlåéøçà ïéðBòlk.øîBà àeäM äîy ebdpy dnneøîBà àeä ¦©£¨©¤¥¥
ïäå 'àð äçéìöä 'ä àpà'z`vl milekiy s`e ,mirneye miwzey ¨¨©§¦¨¨§¥

md dperk rney oicn ef drinya mzaeg iciíéøîBàaey'ä àpà' §¦¨¨
'àð äçéìöä,mdixac eltky `vnpeïàkîcenll yiàa íàL ©§¦¨¨¦¨¤¦¨

ìBtëì,miletk mpi`y miweqtd z` lld seqa,ìôBkdf xacy ¦§¥

y dnne .letki letkl dvexd lke ,bdpna ielzCeøa' øîBà àeä¥¨
''ä íLa' íéøîBà ïäå 'àaäofgd xn`y dna mzaeg ici mi`veie ©¨§¥§¦§¥

,dielld `le `ad jexa `l eixg` miper mpi`e '`ad jexa'ïàkî¦¨
cenll yiìoic,äðBòk òîBL,zeprl `le zexwl rcei epi`y lky §¥©§¤

.`vi dpr `ly it lr s` ,renyl eal oeike rny m`
dépéî eòadaiyid ipa,àaà øa àéiç éaøîm`òîLeail oeeke ¨¦¥¥©¦¦¨©©¨¨©

z`vleäî ,äðò àìå.dfa ezaeg ici `vei m`d -eäì øîàiax §Ÿ¨¨©¨©§
,`iigàiøôñå ,àiîékçzewepiz icnln -àiLøãå ànò éLéøåeeyd ©¦©¨§¨§©¨§¥¥©¨§¨§©¨

e mlekàöé ,äðò àìå òîL ,eøîàdi`x `xnbd d`ian .ezaeg ici ¨§¨©§Ÿ¨¨¨¨
:df oicléåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø øîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦

ì ïépî ,àøt÷ øa íeMîy df oicáéúëc ,äðBòk òîBLmikln xtqa ¦©©¨¨¦©¦§¥©§¤¦§¦
'd ziaa odkd ediwlg `vny xtqd iabléøác ìk] (íéøáãä) úà'¥¨¦§¥

àìäå ,ïàø÷ eäiLàé éëå ,'[äãeäé Cìî] (eäiLàé) àø÷ øLà [øôqä©¥¤£¤¨¨Ÿ¦¨¤¤§¨§¦Ÿ¦¨§¨¨©£Ÿ
y dyxt dze`a okl mcew yxetnïôL eäàø÷éå' áéúëc ,ïàø÷ ïôL̈¨§¨¨¦§¦©¦§¨¥¨¨

àlà ,'Cìnä éðôì (älàä íéøácä ìk úà)cenll yi,ïàkîs`y ¤¨©§¨¦¨¥¤¦§¥©¤¤¤¨¦¨
aygp ,otyn rny wx `l` el` miweqt `xw `l envr ediy`iy

,mze` `xw envr `ed eli`kìy it.äðBòk òîBL:`xnbd dywn §¥©§¤
o`kn cenll ozipe d`ixw dze` lr mzpeek miweqtd ipyy oipn

,dperk rneyyàîìéãåizy o`k eid `ny -e ,ze`ixwøúaxg` - §¦§¨¨©
ïôL eäðàø÷ce xfg ,jlnd iptleäiLàé àø÷ipta ztqep mrt ¦§©§¨¨§¨Ÿ¦¨

.dperk rneyy di`x o`kn oi`e ,envr:`xnbd zvxznáø øîà̈©©
Czòc à÷ìñ àì á÷òé øa àçàepizrc lr dlriy xyt` i` - £¨©©£ŸŸ¨§¨©§¨

meyn ,ok yxtláéúëcd`iapd dcleg d`apzpy d`eap dze`a ¦§¦
xg` dtiqedy ,dcedi jln `xw xy` xtqd ixac lk z` dxn`e

- ediy`il dxn`e jkúà) 'EòîLa 'ä éðôì òðkzå Eááì Cø ïòé'©©©§¨§©¦¨©¦§¥§¨§£¤
,(älàä íéøácäwiicl yie,Eàø÷a àìå EòîLaediy`iy gkene ©§¨¦¨¥¤§¨§£§Ÿ§¨§£

e`xwy otyn rny wx `l` envr ipta xtqd z` `xwe xfg `l
rneyy cenll yi 'dcedi jln `xw xy`' xn`py dnne ,eiptl

.dperk
Léðéà àîéì àì ,àáø øîàoi`e lldd z` envra `xewd mc` - ¨©¨¨Ÿ¥¨¦¦

xn`i l` ,eze` `xwn xg`'àaä Ceøa',mizpia meypieøãäå- ¨©¨©£©
xn`i jk xg`e.''ä íLa''d my zxkfdy d`xp df ote`ay itl §¥

miny my `ivenk df ixde ,mincewd eixac lr zkiiy dpi`
,dlhalàlàxn`iéããäa ''ä íLa àaä Ceøa'` zaa -.zgøîà) ¤¨¨©¨§¥©£¨¥¨©
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קסט ezny ina cenr gl sc ± iyily wxt`nei
àúøáéâ àúëìä.zelecb zekld Ðàìéìäã àâäðîîeiykr oibdepy mi`ex ep`y dnn Ð

,xzei `le minrt izy "dielld" zeprl oibdep eidy lif`e yxtnck ,zeiqpk izaa epinia

cr enr oixewe oixfege ,eixg` "eced" oipere ,"eced" cr `xwnd mr lldd lk mixne`e

ef oi`e .oiyer ep`y enk ,eixg` "`p dgilvd `p`"e "`p driyed `p`" oipere "`p`"

lk lr dielld miper eidy mipey`xd z`ixwk

:(a,l) dheqae `kdc oizipzna opixn`ck ,xac

edn micnl ep` eiykr ly bdpnn :`ax xn`e

itl ,dligz edepwizyk lld z`ixw xwir

ea oi`iwa lkd oi`e ez`ixwa oiaiig lkdyÐ

miper lkde ,mirney mixg`e `xew cg` epwz

,oi`iwa epizeiqpk ipa lky eiykre .zvwn

elek eze` oixeweizy oiper ok it lr s`e Ð

'dl eced"e "dielld" minrt"`p`"e "o`kn Ð

zeprl mipey`xd epwz dn cenll mileki ep`

.oi`iwale oi`iwa oi`y inläéåììä øîåà àåä
äéåììä úåðòì äåöîù ïàëî äéåììä íéøîåà ïäå
"dielld"a gzet `xwndy oibdep ep`y dnn Ð

,wzey `ede "dielld" eixg` oipere oiwzey ep`e

ep`y xcqk enr zexwl oiligzn ep` oi`e

lldd x`y enr mixnebo`kn ep` oicnl Ð

elit`e ezgizta "dielld" zeprl devny

.oi`iwalíéøîåà íäå 'ä éãáò åììä øîåà àåä
àø÷î ìåãâù éîì ïàëî äéåììäåéøçà äðåòù

äéåììäcer zeprl eiykr oibdepy dnn Ð

enr olek oixew lld x`ye ,dipy mrt "dielld"

e` ,iwa epi`y in dpey`xd dpwz oicinl ep` Ð

`xwnd lr jneq `l` exneb epi`e iwaeic Ð

ewifgd jkitle .xace xac lk lr dielld zeprl

'd icar elld"ia jenql dfd bdpna eiykrlr "

dpwz zrcl "dielld" zeprle ,`xwnd

lld lka xzeny .gkzyz `le ,dpey`x

.iwa epi`y inl dielld zeprle eilr jenql

åãåä øîåà àåä.oiper jk xg`e oiwzey ode Ð

ïàëîiy`x zeprl oikixv miwxt iy`xay Ð

."dielllld zia dil ibq `le ,onvr miwxt

`l` ,opikixv `l dilek opixnbc op` edine

dpey`xd dpwz gkzyz `ly ewifgd dfay

.xneb epi`y inlïéøîåà íäå àðà øîåà àåä
àðà åéøçàdfa ,miwxt iy`xn df oi`e Ð

jneqy inl ,dpwz xwirl oniq zeidl ewifgd

lk eixg` zeprl jixvy minrty `xwnd lr

inc ikide .xne` `edy xace xac.oizipzna opzck ,eze` `xwn ohw didy in oebk Ð

àð äçéìöä 'ä àðà øîåà àåäoiper jk xg`e ,oirney ode Ðzrcl ewifgd df oniq Ð

el`e ,onwlck ,dperk rney ixdy .ltkp dfy enk ,ltek lldd z` letkl dvexdy

oipere oirneyek `xwnd ohwl o`kn ,`ax xn`wc "o`kn" ipd lke .dlitk ef ixd Ð,'

letkl `a m`y o`kndriyed `p`"n `kti` slinl ivn inp oicd `edc ,`weec e`l Ð

mpg lr `ly opirny` `l` ,`xwnd ohwl `p dgilvd `p`ne letkl `a m`y "`p

elld zepwz mdn cenll ick `l` elld mixac zeprl lldd z` oixneby el` ewifgd

.l`xyil mi`iap epwzy'ä íùá íéøîåà íäå àáä êåøá øîåà àåä"`ad jexa"ae Ð

dielld `le onvr zeaizd `l oiper oi`e ,eilr oikneq`l rcei epi`yl cnlp o`kn Ð

dpr `ly it lr s` ,renyl eal oeike rny m` ,zeprl `le zexwloke .`vi Ð

"`ax diny `di" e` yicw xne` xeav gilye xeava oilltznlozltza ewzyi Ð

dyecwd xenbiyke .oiperk od ixde ,dpeeka ernyiei`cedi ax cqi oke .ozltzl exfgi Ð

.zelecb zekld lra oe`bàéîéëç.ernynk Ðàéøôñå.zewepiz icnln Ðàø÷ øùà
'åâå êìîä.(ak a) mikln xtqa ,`xw irzyn odkd diwlg `vny xtqa Ðàîéì àì

ùéðéàmya" xcde mizpia miypie "`ad jexa" `nil `l eze` `xwn xg` oi`y in Ð

'd.dlhal e`ivenk ifgine ,lirlc `zlin` dxkf` `niiw `lc ,"
äùî

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

àúëìämi`iwa mlek eid `ax ly mewna Ð `lildc `bdpnn rnynl `ki` `zxaib

,eiykr mi`xew ep`y enk xeav gily mr lldd z` mi`xew mlek eide ,llda

yxtnc izkec jpda zepyl ebdpy `l` .qxhpewa yxitck ,llk eilr mikneq eid `le

dne ,ohw e` eze` `xwn lecbe iwa epi`y inle ,iwal dyrnl dkld odn cenll ick ,jlede

ok zeyrl eiykr oibdep ep` oi`ymeyn Ð

bedpc `kide) ,dil ixw `bdpnc`kide ,(bedp Ð

bedp `lc.bedp `l Ð

àåäxeavde ,xeav gily Ð dielld xne`

cr wzey `ede "dielld" eixg` oiper

mby ,oikxan j`id yxtn epi` `zyde .epriy

mlek `nye .eligziy mcew jxal oiaiig xeavd

cr oiwzey xeavdy it lr s`e ,cgi oikxan

"dielld" xeav gily gztiy.jka yegl oi` Ð

ïàëîeixg` oiper eze` `xwn lecb did m`y

`l` ,dl opirny oizipznn Ð dielld

rnynl `ki`c `zkld lk jlede yxtn

.`bdpnn

ïàëîyxit Ð miwxtd iy`xa zeprl devny

miwxtd iy`xay o`kn :qxhpewa

edl ibq `le ,miwxtd iy`x zeprl oikixv

iy`xay qxhpewd yexit jezn rnyn .diellda

xac lk lre ,xzei `le miwxt iy`x oiper miwxt

xenbiy cr "dielld" oiper miwxt iy`xn ueg

"myk" wxt seqae .oizipzna yxit oke ,lldd z`

:`xnba `ipzc ,ikd rnyn `l (mye a,l dheq)

lldd z` `xwn lecbk dxiy l`xyi exn` cvik

zligzny rnyn .miwxt iy`x eixg` oiper ode

xac lk lr wxt (y`x) y`x dper eteq cr wxtd

ipy wxt y`x dper ipy wxt oke .eteq cr xace

oebk .mlek oke ,eteq cr xace xac lk lre

`l 'd epl `l ,mixvnn l`xyi z`va dielld"

,mieb lk 'd z` elld ,'d rnyi ik izad` ,epl

eced cr lld zlgzn `nye ."aeh ik 'dl eced

oniq `lildc `bdpna dyr `lcn ,cg` wxt

did eixg` `ad oey`x wxtac ,eced cr xacl

gilyy eiykr oibdepy dne .df oniq zeyrl mdl

lr oiper xeavde "`p exn`i" dyly xne` xeav

q"ya df bdpn epivn `le ,"eced" cg`e cg` lk

.dperk rneyc i`xw jpdn iwtp mewn lkn

àåämixne` mde `p driyed 'd `p` xne`

'd `p` xne` `ed ,`p driyed 'd `p`

zewepizl `l` weqta oiwiqtn oi` (`,ak) dlibna opixn`c ab lr s`e Ð 'eke `p dgilvd

.(`,hiw) "migqt iaxr"a `zi`ck ,mc` ipa ipy edexn`y ,ip`y `kd Ð

òîù,renyl eal z` oeike rny m` ,zeprl `le zexwl rcei epi`y in Ð `vi dpr `le

dpr `ly it lr s`e` dyecw xne` xeav gilye ,xeava oilltznl oke .`vi Ð

"jxan `ax diny `di"exfgi dyecw xenbiykle oiperk od ixde ,ernyie ozltzn ewzyi Ð

opixn`c `dn dywe .qxhpewa yxitck ,zelecb zeklda oe`b i`cedi ax cqi oke .ozltzl

) "ezny in" wxtdyecwl xeav gily ribi `ly cr xenble ligzdl leki m` :(a,`k zekxa

e`l m`e ,lltzi Ðlltzi ?i`d ilek ol dnle ,micena ok my :mixne` yie ?lltzi `l Ð

.ezltz zwqtd ezriny dzid wzey did m` i`ce `l` !wezyi my ribiykle ,ekxck

.xgaend on devne ,sicr dper mewn lkn dperk rneyc ab lr s` `ny ,edine

øîà"dvilg zevn" seqac :dniz Ð 'd mya xcde `ad jexa yipi` `nil `l `ax

'icegl "`l" dcicl ixwil `l dvilg ixwnc o`n i`d :iia` xn` (mye a,ew zenai)

ixwil `le ,zg` zaa "inai da` `l" :`l` .inai da` rnync ,dicegl "[inai] da`"e

`l" :`l` ,dzgwl izvtg rnync ,dicegl "[dzgwl] izvtg"e ,dicegl "`l" dicicl

rnyc xzalc :xnel yie !da ol zil `zln iweqt` :`ax xn` .zg` mrta "dzgwl izvtg

`xtq axn ikd.dxaq Ð
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àúøaéb àúëìäzelecb zekld -àìéläc àâäðnî òîLîì àkéà ¦§¨¨¦¨¨¨¦¨§¦§©¦¦§¨¨§©¥¨
,zeiqpk izaa lld zxin`a epinia mibdepy bdpndn cenll yi -
oi`y s`y ,mipey`xd edepwizyk lld z`ixw dzid j`id
jkn cenll ozip oiicr mewn lkn ,mipey`xd z`ixwk epz`ixw

lldd z`ixw zligzay epbdpnn :oldlcke ,mbdpn z`àeä-
ixwnde gzet `ïäå ,déeììä øîBàmiwzeye mirney mirneyd - ¥©§¨§¥

e mirneyd mixfeg jk xg`e ,ezxin` zryadéeììä íéøîBà§¦©§¨
,epriy cr wzey `ixwndeïàkîcenll yiLmi`iwad s` ¦¨¤

mdl yi ,mnvra lldd z` mi`xewddéeììä úBðòì äåön¦§¨©£©§¨
yky mibdepy dnne .mz`ixw iptl lldd zligzaàeä-

`ixwnd,''ä éãáò eììä' øîBàxn`y dn lr mixfeg mirneyd oi` ¥©§©§¥
`l`déeììä ïéøîBà ïäå,mzaeg ici mi`vei dfaeïàkîep` §¥§¦©§¨¦¨

micnel,BúBà àø÷î ìBãb äéä íàLdn eixg` `xew rneyd oi` ¤¦¨¨¨©§¤
`l` ,dlina dlin `ixwn `edydéeììä åéøçà äðBòdfa `veie ¤©£¨©§¨

gkzyz `ly ick ,df bdpna eiykr ewifgd jkitle ,ezaeg ici
zeprle df lr jenql iwa epi`y in lkeie ,dpey`xd dpwz

y ebdpy dnne .lldd lka dielld''äì eãBä' øîBà àeämde ¥©
miwzeye oirneyåjk xg`ïäe mixfeg,''äì eãBä' íéøîBàyi §¥§¦©

cenllL ïàkî,ofgd z`ixw ici lr ezaeg ici z`vl dvexd ¦¨¤
`l` ,dielld eixg` dpery ic oi` miwxtd iy`xl miribnyk

,íé÷øt éLàø úBðòì äåöndfl mikixv eppi` dzry s` jkle ¦§¨©£¨¥§¨¦
`ly ick df bdpna ewifgd ,epnvra lldd z` mi`xew ep` ixdy
zxin`a iwa epi`y in lkeie ,l`xyin dpey`x dpwz gkzyz

.ezaeg ici dfa z`vle ok zeyrl ,envra lldd
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ìBtëì,miletk mpi`y miweqtd z` lld seqa,ìôBkdf xacy ¦§¥
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''ä íLa' íéøîBà ïäå 'àaäofgd xn`y dna mzaeg ici mi`veie ©¨§¥§¦§¥

,dielld `le `ad jexa `l eixg` miper mpi`e '`ad jexa'ïàkî¦¨
cenll yiìoic,äðBòk òîBL,zeprl `le zexwl rcei epi`y lky §¥©§¤
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,`iigàiøôñå ,àiîékçzewepiz icnln -àiLøãå ànò éLéøåeeyd ©¦©¨§¨§©¨§¥¥©¨§¨§©¨

e mlekàöé ,äðò àìå òîL ,eøîàdi`x `xnbd d`ian .ezaeg ici ¨§¨©§Ÿ¨¨¨¨
:df oicléåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø øîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦

ì ïépî ,àøt÷ øa íeMîy df oicáéúëc ,äðBòk òîBLmikln xtqa ¦©©¨¨¦©¦§¥©§¤¦§¦
'd ziaa odkd ediwlg `vny xtqd iabléøác ìk] (íéøáãä) úà'¥¨¦§¥

àìäå ,ïàø÷ eäiLàé éëå ,'[äãeäé Cìî] (eäiLàé) àø÷ øLà [øôqä©¥¤£¤¨¨Ÿ¦¨¤¤§¨§¦Ÿ¦¨§¨¨©£Ÿ
y dyxt dze`a okl mcew yxetnïôL eäàø÷éå' áéúëc ,ïàø÷ ïôL̈¨§¨¨¦§¦©¦§¨¥¨¨

àlà ,'Cìnä éðôì (älàä íéøácä ìk úà)cenll yi,ïàkîs`y ¤¨©§¨¦¨¥¤¦§¥©¤¤¤¨¦¨
aygp ,otyn rny wx `l` el` miweqt `xw `l envr ediy`iy
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.dperk rneyy di`x o`kn oi`e ,envr:`xnbd zvxznáø øîà̈©©
Czòc à÷ìñ àì á÷òé øa àçàepizrc lr dlriy xyt` i` - £¨©©£ŸŸ¨§¨©§¨

meyn ,ok yxtláéúëcd`iapd dcleg d`apzpy d`eap dze`a ¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אד"ש.

בעת רצון אזכיר את בתו... שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע לרפו"ק ולרפו"ש.

ובמ"ש שהוא הי' מקבל ע"ע איזה ענינים והוספה, לדעתי קבלה מתאימה בהתאם לדרישת 

והכרח השעה היא השתדלות בהפצת מעינות תורת החסידות )עד שיגיעו גם( חוצה, ומובן שכוונתי 

לימוד  גם  והסברות  לביאורים  הרגילים  הישיבה  בני  בתוככי  השפעה  לו  שיש  כיון  חב"ד,  לחסידות 

החסידות צ"ל באופן כזה, והוא ימצא רק בחסידות חב"ד, ומה טוב שגם בעל בתו שי', דאשתו כגופו 

דמיא, יקבע בכל יום לימוד בתורת החסידות הנקראת בזהר הק' אילנא דחייא ונשמתא דאורייתא 

ולית תמן אחיזה לכל ענינים הבלתי רצוים )כדברי רעיא מהימנא ומובא גם באגרת הקדש לרבנו הזקן 

הידוע(, ובמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה יתוסף בעניני חיות גם להקרובים אליו, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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k aeyg dz`y xecd lecbäLîike ,execaúøîà÷ øétLjixvy Ÿ¤©¦¨¨§©
rvn`a wiqtn m`y xnel okzi `l ixd ,iccd icda mxne`l
jiynny oeiky ,dlhal miny my xikfn eli`k dwqtdd zaygp
eixac z` miiqny lkl `ed xexa ,okn xg`l eixac z` xnebe

,mipey`xdàëäå íúä àlà,eixac z` miiql ezpeeke li`ed ¤¨¨¨§¨¨
äa ïì úéìå àéä àúléî é÷eqàwqtd df oi` -(cer .àì ,àáø øîà ©¥¦§¨¦§¥¨¨¨©¨¨Ÿ

Léðéà àîéìyicwd ziipraàaø déîL àäéwiqtie,mizpia meypie ¥¨¦¦§¥§¥©¨
øãäåxn`ie jiyni jk xg`e -àlà ,êøáîxn`iy jixvdéîL àäé ©£©§¨©¤¨§¥§¥

êøáî àaøéããäa,àøôñ áø déì øîà .aeyg dz`y xecd lecb ©¨§¨©©£¨¥¨©¥©©§¨
käLîm`d ,execaàlà ,úøîà÷ øétLmbíúäiabl mcewd oica Ÿ¤©¦¨¨§©¤¨¨¨

,'d mya `ad jexaåmbàëä,df oica- eixac meiqy mihwep §¨¨
å ,àeä àúléî é÷eqàxenbl ezpeke li`ed.da ïì úéì ©¥¦§¨§¥¨¨

:dpyna epipy,ìBtëì eâäpL íB÷îletki,àðz :ly ebdpn did jk ¨¤¨£¦§¨¨
,éaødidyda ìôBklldd zxin`aíéøác-lldd iweqt z` ©¦¥¨§¨¦

e .lldd seq cr d`lde ''d `p`'néñBî àèøt ïa øæòìà éaøó ©¦¤§¨¨¤©§¨¦
letklíéøác da:`xnbd zx`an .mitqepéñBî éàîóel` - ¨§¨¦©¦

siqed miweqt.`hxt oa xfrl` iaxéñBî ,éiaà øîàóezlitk lr ¨©©©¥¦
,iax lyìBtëìxakEãBà'î'ipzipr iMähîìeitl .lldd seq cr ¦§¦§¦£¦¨¦§©¨

mitiqen jkl ,o`k cre ey`xn letk milidzay df xenfn lky
.letk xenfnd lk `diy ick ,d`lde jce`n s` letkl

ebdpy mewn :dpyna epipyeðL àì ,éiaà øîà :Cøáé Cøáì§¨¥§¨¥¨©©©¥Ÿ¨
,bdpna dielz dkxady epzpynaàlàdkxaaåéøçàì,lldd ly ¤¨§©£¨

,jxai `l jxal ebdp `ly mewny `pzd xn` dfay,åéðôì ìáà£¨§¨¨
zenewnd lka `l` ,bdpna ielz epi`,Cøáì äåöîaeaig meyn ¦§¨§¨¥

,devnïäéìò Cøáî ïlek úBönä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥¨©¦§¨§¨¥£¥¤
øáBòmcew -,ïúéiNòìmcew jxal jixvy lld oiiprl oicd `ede ¥©£¦¨¨

ielz devn mcew epi`y lldd z`ixw xg`l wxe ,devnd ziiyr
:`xnbd zx`an .mewnd bdpnaàðMéì 'øáBò' éàäc òîLî éàîe©©§©§©¥¦¨¨

àeä éîec÷àcezpeeky 'xaer' exne`a l`eny zpeeky epl oipn - §©§¥
,devnd ziiyr iptl jxale micwdl÷çöé øa ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨©¦§¨

'éLekä úà øáòiå ,økkä Cøc õòîéçà õøiå' áéúëcmicwdy - ¦§¦©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦
xewn .'mcew' oeyl `ed 'xaer'y ixd ,iyekd z` evexna urnig`

,jkl sqep,àëäî øîà éiaà,eig` eyr mr awri ly ezyibt zra ©©¥¨©¥¨¨
dpW`x odicli z`e zFgtXd z` mUIe' aizkck ,edpgn z` dvg©¨¤¤©§¨§¤©§¥¤¦Ÿ¨
jk xg`e ,'mipxg` sqFi z`e lgx z`e mipxg` diclie d`l z`e§¤¥¨¦¨¤¨©£Ÿ¦§¤¨¥§¤¥©£Ÿ¦

'íäéðôì øáò àeäå'ipa iptl eyrl axwzdle jlil awri mcwy - §¨©¦§¥¤
,sqep xewn .'mcew' oeyl `ed 'xaer' oeyly ixd ,ezgtyn

,àëäî àîéà úéòaéàådkin z`eapa xn`pyíäéðôì íkìî øáòiå' §¦¨¥¥¨¥¨¨©©£Ÿ©§¨¦§¥¤

,dnglna mdiptl jli jlndy -.'íLàøa 'äåmiweqtd el` lkne ©§Ÿ¨
.'mcew' oeyl `ed 'xaer'y gken

äðùî
[mkg cinlz] xagáìeì ç÷Blämipind x`y z`eBøéáçî`edy ©¥©¨¥£¥

ux`d mrúéòéáMalr ceyg ux`d mry oeike ,dhinyd zpya - ©§¦¦
zyecwa yecwd bexz` elv` zepwl minkg exq` ,ziriayd
epnn ywai mipind lk z` epnn dpewy drya okle ,ziriay

`diyBç÷Bìì éàMø ïéàL éôì ,äðzîa âBøúà Bì ïúBðeilr mlyle ¥¤§§©¨¨§¦¤¥©©§§
mincúéòéáMa.xeqi`d mrh `xnbd x`azy enk ©§¦¦

àøîâ
m` :`xnbd zxxanäöø àìux`d mrdBì ïzéìz` ,xagl Ÿ¨¨¦¥

bexz`deäî ,äðzîaz` epnn zgwl xzen didi ote` dfi`a - §©¨¨©
.bexz`d,àðeä áø øîàepnn dpew `edy ,xkend mr dpewd mkqi ¨©©¨

z` el ozep xkend `diy zpn lr ,eieeyn xzei xweia aleld z`
y df ote`ae ,dpzna bexz`dáìela âBøúà éîc déì òéìáîxzen ©§¦©¥§¥¤§©¨

:`xnbd zl`ey .ok mbàéãäa déì áéúéìåel ozil xeq` recn - §¥¥¥§¤§¨
:`xnbd dper .bexz`d xear yxetna zernéôìminkg exfby §¦

õøàä íòì úéòéáL úBøét éîc ïéøñBî ïéàLxaer mdl ozep m`y - ¤¥§¦§¥¥§¦¦§©¨¨¤
z` gipdl ux`d mrd `eaiy 'leykn ozz `l xer iptl' lr `ed
miaiig ziriay zexit lke ,ziriayd zpy ixg`l mincd
zxenz elawzdy mincd mby] mdince md ziriaya xrazdl
dxegq mda zeyrl xeq`e ,[ziriay zyecwa miycwzn zexitd
zexitd oi` df ote`a ixdy ,xiyrdle ziriay xg`l ripvdl ick

.ziriaya mixrazn mincde
ìL ïBænî øúBé õøàä íòì úéòéáL úBøét éîc ïéøñBî ïéà ,àéðúcL §©§¨¥§¦§¥¥§¦¦§©¨¨¤¥¦§¨Ÿ

úBãeòñ,eiig ick meyn xeqnl exizd zecerq yly oefny §
yely oefn mda zepwl ick mincd z` xkend jixvy minrty
,legd zeni lkl xzed zay axra xzedy oeike ,zayl zecerq

.ux`d mrn gwil xeq` zecerq yly oefnn xzei la`íàågky §¦
eøñîeyyg ,ziriay zyecwa mincd eycwzpe ux`d mrl minc ¨©

xi`yie ie`xk ziriay ipic mda miiwi `l df ux`d mry minkg
z` llgiy dpewd z` ewiwfd jkle ,ziriayd xg`l zernd z`
ick eziaa el yiy zexit lr xkend cia mi`vnpy zernd

e ,ziriay zyecwl mzgz eqpkiyeìlä úBòî éøä ,øîàéizzpy Ÿ©£¥¨©¨
,ecia mde ux`d mrlúBøét ìò ïéìleçî eäély mpi`y mixg` §§¨¦©¥

ziriay,éúéa CBúa éì LiL¤¥¦§¥¦
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ezny in` cenr hl sc ± iyily wxt`nei
äùî.xecd lecb Ð[úøîà÷ øéôù].dinza Ðàúìî é÷åñà ìëxenbl ezpeeke li`ed Ð

.da ol zil Ðíéøáã äá ìôåë.d`lde "`p`"n Ðéñåîäá ólr letkl siqen llda Ð

.iax ly ezlitkäèîìå êãåàî.o`k cre ey`xn letk xenfnd lky ,lirl 'ixtck Ð

åðù àì.eixg`ly dkxa `l` bdpna dkxa `ilzc Ðøáåò.mcew Ðéùåëä úà øåáòéå
eiptl uexl encw Ð.äðùîáìåì ç÷åìä

åøéáçîux`d mrn alel gweldc d`xp il Ð

opixn`ck ,ixiinw ux`d mra `dc .opiqxb

dil ixw `l xag iabl ux`d mre ,`xnba

ux`d mr inp gwel i`e .exiagol ziiv in Ð

?ceyga exiag wifgdläðúîá âåøúà åì ïúåð
ux`d mrn dlek `pryed dpewy xag Ð

.dpzna bexz` el ozil epnn ywai ,ziriaya

'åë éàùø ïéàù éôì.`nrh yxtn `xnba Ð

àøîâáìåìá âåøúà éîã äéì òéìáîxekni Ð

.dpzna bexz` el oziy cr ,xweia aleláéúéìå
äéìi`yx oi` `nrh i`n ,`icda bexz` inc Ð

?ziriaya egwell'åë úåøéô éîã ïéøñåî ïéàÐ

`le "dlk`l" (dk `xwie) dxn` dxezdc

xrazdl oiaiig ziriay zexit lky ,dxegql

ezxegq mda dyriy `le ,odince od ziriaya

ux`d inre .xiyrdle ziriay xg`l ripvdl

minc mdl oixqen oi` jkitl ,jk lr oiceyg

iptdil xn` xarwc ,minca melk mdn gwil

.(hi `xwie) "leykn ozz `l xerïåæîî øúåé
úåãåòñ ùìùick ,mixqen yly oefn la` Ð

,jixv `ed zay zcerql xninl `ki`c .eiig

zay axra xzedy oeikezeni lkl xzed Ð

.zaydøñî íàå.el xqne gkyy ÐøîàéÐ

.el xqny df xagåììä úåòîmrl izxqny Ð

.ziriay zyecw mdilr dlge ('eke) df ux`d

dinc zqtez ziriay :onwl opixn`ck

.i`xwn ,dzyecwaùéù úåøéô ìò ïéììåçî åäé
éúéá êåúá éìeqpkie ,ziriay ly mpi`y Ð

.odizgz dyecwl zexitd
àáå
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ìáà"cner dlibnd z` `xewd" wxt dlibn iab opixn` `peeb i`d ik Ð jxal devn eiptl

oerh oi`e eiptl dkxa oerhy yie (a,`p dcp) "oniq `a" wxt opz oke ,(a,`k dlibn)

mewna dlibne lld iiez`l xninl ivn ded .ipgix iiez`l `xnba yxtne .eixg`l dkxa

,`aeh zevn xninl ivn ded ok enke .dil `wiqt ipgix `l` .odixg` jxal `ly ebdpy

yxitc i`nl alele dkeqe xteye ziviv oebk

`l` "eiweg xenyl" oikxan oi`c mz epiax

,dlil meyn owlqnyk `wece ,ediicegl oilitz`

.`ed oilitz onf e`l dlil xn`c o`nke

øáåòalel` jxal jixv df mrhn Ð oziiyrl

elhpy xg`l i`c ,eplhiy mcewÐ

.(`,an) oiwxit seqa 'ixn`ck dia wtp didabc`n

`ede eilr jxai j`idc .llk xazqn `l ,edine

a,dl zegpn) "dax unewd"a xn` `d ?ilka gpen

odilr jxan izni`n oilitz :(myezryn Ð

devnd oi`y dry lke ,dxiyw zry cr dgpd

zeyrl ecia zpnefnjxal llk xazqin `l Ð

lehiy mcew alel lehil ligziyn `nye .eilr

miakrny oziiyrl xaer epiide ,jxan bexz`d

`l` ,mdipy lhepy xg`l ,inp i` .df z` df

(`,an) oiwxit seqa opixn`ck ,odn cg` jtedy

,ozlicb jxc `l` zevna `vei oi`c .ektdyk

(a,dn dkeq) "daxre alel" wxt opiyxcck

edl hiwp elit`e ."micner mihy ivr" aizkcn

cr ea z`vl `ly oiekziy xyt` ,ozlicb jxck

zia ede`x" seqa opixn`c ab lr s`c .dkxa xg`

,dpeek oikixv opi` zevnc (a,gk dpyd y`x) "oic

ipyn `lc `de .witp `l egxk lra mewn lkn

epi`y mc`a ixiinc ,(`,an) oiwxit seqa `kd

`lc meyn inp i` .cenll iwa lv` jledy iwa

inp `nrh i`dnc ,reprip xg` cr ezevn dxnb

xnb `lc ,dlihp xg` mici zlihp` oikxan

dheqc `nw wxt opixn`ck ,aebip xg` cr ezevn

`l edine .mici aebip `la lek`l xeq`c (a,c)

devn ixiykn `l` epi` repripc ,i`d ilek inc

(dheqc `nw wxt) opixn`ck ,akrn `le `nlra

,ektdyk :ipyne .dia wtp diab`cn :oiwxit seqa

xzalc `ed zn` ,edine .rprip `lya ipyn `le

z`vl elhp :ipzwc ,envrl alel dyerdn jixte .rnyn inp `adl xaq xne ,ith rnyn xaryl :xaq xnc "ung xeria lr"a ibiltc (mye a,f) migqtc `nw wxt gkenck ,jxan dia wtpc

eaayil `tiq ipzinl irawc meyn :ipyne !'il irain ea `vi ?z`vl ikd i` :jixte .dia wtp edpiab`c `pcirac mzd ip`y :ipyne !xral jxanc o`nl `iywe ,"alel zlihp lr" xne` Ð

reprip irac ,ixnbl oiicr xnbp `l devnde li`ed ,jgxk lr :xnel jixve .ea z`vl `yix `pz ,dajezn `vei mc` milyexi iyp` ly obdpn (a,`n) oiwxit seqa 'ixn`ck :cere .jxan Ð

oiakrn oi` mixacd el` lky it lr s` .ecia ealele rny z`ixw `xew ,ecia ealele zqpkd zial qpkp ,ecia ealele eziaxaerk aiyg ,xgaend on devn xaca yie li`ed mewn lkn Ð

da shrzp ."ziviv zeyrl epeve eizeevna epycw xy` mlerd jln epidl` 'd dz` jexa" xne` envrl ziviv dyerd ,ziviv iab "d`exd" wxt zekxac inlyexia xn` `icdae .oziiyrl

`nrh epiide "ziviva shrzdl epeve eizeevna epycw xy`" ,xne`alel zlihp lr jxan mzdc ,alell inc ixnbl `l mewn lkne .cnere shern `edy onf lk zkyen devndy itl ÐÐ

.oziiyr zrya :xn` `ped ax ,oziiyrl xaer :xn` opgei iax ,odilr jxan izni`n zevn ibilt inlyexia mzde .devn xwir xak dxar lhpyneç÷åìäriaya exiagn alelyxit Ð zi

dy` zl`yn :(mye `,`q oihib) "oiwfipd" wxta opzc ,exiag dil ixwc `aeh izkeca ogky`c ,wgc mpg lre .exiag ixw `l xag iabl ux`d mre ,`xnba dl inwen ux`d mrnc qxhpewa

mixen` mixac dna :`tiq ipzwe ,i`ce oxyrne i`xr odn lke` izp`zn mip`z jl hwle `v exiagl xne`d :(mye `,al oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .ziriayd lr dceygd dzxaglÐ

.ieb exiaga dl iwene ,milret il xeky exiagl mc` xn`i `l :(`,pw) "l`ey" wxt zayae .ux`d mraáéúéìåmeyn i`c ?egwell i`yx oi` `nrh i`n Ð `icda bexz`d inc dil

ziriay zexita dxegq zeyrl xeq`c.eci lr xken epae hwel `ed la` .weya xkene dcy zewxi gwel `di `l :(b dpyn) iriay wxt ziriay zkqnc `idd ik `l` dxegq aiyg `l Ð

xizede envrl gwl[hwllc] ,xeq` envr hweld `ed weya xkenyke hwel `di `le :`ztqeza ipzw `icdae .hwel `ed la` ,`tiq ipzwck hwel epiid gwel epiid :yexit .xeknl xzen Ð

eci lr xken epae hwel `ed la` .xeknl epiidc ,dxegql hwll `le `pngx xn` dlk`llr xken cg`e oihwln oig`d :'opixn` inlyexiae .mhwil `l `edc oeik ,dxegq aiyg `lc Ð

`,ak) dpyd y`xc `nw wxt opzc ziriay ixgeqe .dry lk `xz` `edda xken `di `le :yexit ,xhlt eyri `ly calae :oea xa iqei 'x xn` .exiag lye ely xken drlad ici lrc ,odici

(a,ck oixcdpq) "xxea df" wxte (myexweia xeknle giexdl ick exiagn dpewd xyt`e .`peeb i`d ik epiid Ðdxegq oiyer oi`y :opz (b dpyn) ziriayc iriay wxtae .dxegq inp epiid Ð

miynxa `le ,mivwya `le ,zetxha `le ,zelapa `le ,zenexza `le ,zexekaa `le ,ziriay zexita`pngx `xy `icdac ,`peeb i`d ik `l` ,dxegq oiprl miey mlek ediy zgkyn `lÐ

."ixkpl xekn e`" aizkck xeknlïéàùziriaya xrazdl oiaiig ziriay zexit lky ,dxegql `le "dlk`l" dxn` dxezdc :qxhpewd yxit Ð ziriay zexit inc ux`d mrl oixqen

a mdl oi`e ziriay odl yiy (d dpyn) f wxt ziriay zkqna opzc oze` lk exzyil ok m`c :dywe .xiyrdle ziriay xg`l ripvdl ezxegq oda dyri `le ,odince odjixt `icdae ,xeri

micar d`nh dnda oda zepwl xeq`l xdfp ux`d mr oi`y `aeh ixeqi` `ki`c `nrh epiid `l` !ux`d mrl einc xeqnl xq` `we ,`ed miiwznc ,xeria el oi` alel ikd i` :oizrnya

mipicl xtqn oi`e .eaeg odn rextl xeq`e ,mixac x`yl `le dkiqle dizyle dlik`l ziriayc ,xtql `le xtql `le olal `le xiial `l oipzep oi`e ,milrpne zilhe welg zerwxwe

.ziriay zyecw oda bedpl jixvy ,ziriay zexita yiy mixeqi`leøúåé:(`,`k) dlirnc iyy wxt opzc `de .zecerq yly oefnn xzei bexz` inca yiy rnyn Ð zecerq yly oefnn

oenx zg`ae ,zg`a bexz` il `ade jl :el xn`e zehext izy el ozpdkxal xcde xyk `kd la` .dlik`l `l` dil ira `lc ,leqt bexz`a mzdÐ.mixwi einc Ðúåòîoillegn elld

xq`c o`nle .exiag ciay dn llgl leki m` ,mxk iab (mye a,gq `nw `aa) "daexn"a oirepvc `zrnya `id `zbelt Ð iziaa il yiy zexit lr`kdc :xnel yie !o`k liren dn ,dyw Ð

gwl m`e ,ipy xyrn zerna zerwxwe micare d`nh dnda oigwel oi`c (mye a,dp oiyecw) "ycwn yi`d" wxt ogky` dzeekce .`ed `nlra `qpw.`qpw :mzd yxtne ,mcbpk lk`i Ð
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àúìéî é÷eqà àëäå íúä ,àìà !?zøîà÷ øétL äLî¤©¦¨¨§©§¤¨¨¨§¨¨©¥¦§¨
Léðéà àîéì àì :àáø øîà .(da ïì úéìå ,àéä¦§¥¨¨¨©¨¨¨¥¨¦¦
déîL àäé" àìà ,"Cøáî" øãäå "àaø déîL àäé"§¥§¥©¨©£©§¨©¤¨§¥§¥
,äLî :àøôñ áø déì øîà .éããäa "Cøáî àaø©¨§¨©©£¨¥£©¥©¨§¨¤
àúìéî é÷eqà àëäå íúä :àìà !?zøîà÷ øétL©¦¨¨§©§¤¨¨¨§¨¨©¥¦§¨
:àðz ."ìBtëì eâäpL íB÷î" .da ïì úéìå ,àeä§¥¨¨¨¤¨£¦§¨¨
éñBî àèøt ïa øæòìà éaø ,íéøác da ìôBk éaøó ©¦¥¨§¨¦©¦¤§¨¨¤§¨¨¦

éñBî éàî .íéøác daéñBî :ééaà øîà ?óìBtëì ó ¨§¨¦©¦¨©©©¥¦¦§
eðL àì :ééaà øîà ."Cøáé Cøáì" .ähîìe "EãBà"î¥§§©¨§¨¥§¨¥¨©©©¥Ÿ¨

,åéøçàì àìàåéðôì ìáà¯áø øîàc .Cøáì äåöî ¤¨§©£¨£¨§¨¨¦§¨§¨¥§¨©©
ïäéìò Cøáî ïìek úåönä ìk :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥¨©¦§Ÿ¨§¨¥£¥¤
àðMéì "øáBò" éàäc òîLî éàîe .ïúéiNòì øáBò¥©£¦¨¨©©§©§©¥¦¨¨

àeä éîeã÷àc¯a ïîçð áø øîàc:áéúëc ,÷çöé ø §©§¥§¨©©©§¨©¦§¨¦§¦
ééaà ."éLekä úà øBáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå"©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£¤©¦©©¥
,àîéà úéòaéàå ."íäéðôì øáò àeäå" :àëäî ,øîà̈©¥¨¨§¨©¦§¥¤§¦¨¥¥¨

."íLàøa 'äå íäéðôì íkìî øBáòiå" :àëäîäðùî ¥¨¨©©£©§¨¦§¥¤©§Ÿ¨
úéòéáMa Bøéáçî áìeì ç÷Bìä¯âBøúà Bì ïúBð ©¥©¨¥£¥©§¦¦¥¤§

Bç÷Bìì éàMø ïéàL éôì ,äðzîa.úéòéáMaàøîâ §©¨¨§¦¤¥©©§§©§¦¦
òéìáî :àðeä áø øîà ?eäî äðzîa Bì ïzéì äöø àìŸ¨¨¦¥§©¨¨©¨©©¨©§¦©
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ע"ד בריאות אביו שליט"א - אזכירו על הציון להטבה גדולה בזה. אבל, בכלל, במש"כ תלוי 

הענין רק בו בעצמו, יותר נכון בעבודתו בישיבת...שתהי' כדבעי באמת, שאז בריא יהי' וחזק באמת. 

- לכה"פ ע"ד  וכו'  וכו'  - היינו בהתענינות הכי גדולה, מבלי לחוס על הזמן והמרץ והטרחא  וכדבעי 

שמתענינים ברפואת הגוף ובריאות שלו. ואין בזה הכוונה זיך אויסטענה'ען מיט מיר, אלא שיהי' כלפי 

הרופא כל בשר גליא, וק"ל...

ובמש"כ ע"ד עצבות וכו' - כבר מלתו אמורה בתניא קדישא אשר מקור העצבות בלתי טהור. 

ומה לו ולענין זה? ואתפלא מנין לאנ"ש זמן פנוי לענינים כאלו? האומנם אין רואים ומרגישים שהזמן 

דעתה יקר מכל יקר, וכל רגע ענין הוא שצריך לנצלו לתכליתו. וכמה מהם מבזבזים זמנם על ענינים 

שאפילו בשם "מה בכך" אין לכנותם!! ואולי גם ע"ז הביאור ההסתר כפול, דאנכי הסתר אסתיר פני 

ביום ההוא, ויה"ר שבקרוב ממש יקוים ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה גו' זה - בכפלים.
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:`xnbd zl`ey .ok mbàéãäa déì áéúéìåel ozil xeq` recn - §¥¥¥§¤§¨
:`xnbd dper .bexz`d xear yxetna zernéôìminkg exfby §¦

õøàä íòì úéòéáL úBøét éîc ïéøñBî ïéàLxaer mdl ozep m`y - ¤¥§¦§¥¥§¦¦§©¨¨¤
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ezny in` cenr hl sc ± iyily wxt`nei
äùî.xecd lecb Ð[úøîà÷ øéôù].dinza Ðàúìî é÷åñà ìëxenbl ezpeeke li`ed Ð

.da ol zil Ðíéøáã äá ìôåë.d`lde "`p`"n Ðéñåîäá ólr letkl siqen llda Ð

.iax ly ezlitkäèîìå êãåàî.o`k cre ey`xn letk xenfnd lky ,lirl 'ixtck Ð

åðù àì.eixg`ly dkxa `l` bdpna dkxa `ilzc Ðøáåò.mcew Ðéùåëä úà øåáòéå
eiptl uexl encw Ð.äðùîáìåì ç÷åìä

åøéáçîux`d mrn alel gweldc d`xp il Ð

opixn`ck ,ixiinw ux`d mra `dc .opiqxb

dil ixw `l xag iabl ux`d mre ,`xnba

ux`d mr inp gwel i`e .exiagol ziiv in Ð

?ceyga exiag wifgdläðúîá âåøúà åì ïúåð
ux`d mrn dlek `pryed dpewy xag Ð

.dpzna bexz` el ozil epnn ywai ,ziriaya

'åë éàùø ïéàù éôì.`nrh yxtn `xnba Ð

àøîâáìåìá âåøúà éîã äéì òéìáîxekni Ð

.dpzna bexz` el oziy cr ,xweia aleláéúéìå
äéìi`yx oi` `nrh i`n ,`icda bexz` inc Ð

?ziriaya egwell'åë úåøéô éîã ïéøñåî ïéàÐ

`le "dlk`l" (dk `xwie) dxn` dxezdc

xrazdl oiaiig ziriay zexit lky ,dxegql

ezxegq mda dyriy `le ,odince od ziriaya

ux`d inre .xiyrdle ziriay xg`l ripvdl

minc mdl oixqen oi` jkitl ,jk lr oiceyg

iptdil xn` xarwc ,minca melk mdn gwil

.(hi `xwie) "leykn ozz `l xerïåæîî øúåé
úåãåòñ ùìùick ,mixqen yly oefn la` Ð

,jixv `ed zay zcerql xninl `ki`c .eiig

zay axra xzedy oeikezeni lkl xzed Ð

.zaydøñî íàå.el xqne gkyy ÐøîàéÐ

.el xqny df xagåììä úåòîmrl izxqny Ð

.ziriay zyecw mdilr dlge ('eke) df ux`d

dinc zqtez ziriay :onwl opixn`ck

.i`xwn ,dzyecwaùéù úåøéô ìò ïéììåçî åäé
éúéá êåúá éìeqpkie ,ziriay ly mpi`y Ð

.odizgz dyecwl zexitd
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ìáà"cner dlibnd z` `xewd" wxt dlibn iab opixn` `peeb i`d ik Ð jxal devn eiptl

oerh oi`e eiptl dkxa oerhy yie (a,`p dcp) "oniq `a" wxt opz oke ,(a,`k dlibn)

mewna dlibne lld iiez`l xninl ivn ded .ipgix iiez`l `xnba yxtne .eixg`l dkxa

,`aeh zevn xninl ivn ded ok enke .dil `wiqt ipgix `l` .odixg` jxal `ly ebdpy

yxitc i`nl alele dkeqe xteye ziviv oebk

`l` "eiweg xenyl" oikxan oi`c mz epiax

,dlil meyn owlqnyk `wece ,ediicegl oilitz`

.`ed oilitz onf e`l dlil xn`c o`nke

øáåòalel` jxal jixv df mrhn Ð oziiyrl

elhpy xg`l i`c ,eplhiy mcewÐ

.(`,an) oiwxit seqa 'ixn`ck dia wtp didabc`n

`ede eilr jxai j`idc .llk xazqn `l ,edine

a,dl zegpn) "dax unewd"a xn` `d ?ilka gpen

odilr jxan izni`n oilitz :(myezryn Ð

devnd oi`y dry lke ,dxiyw zry cr dgpd

zeyrl ecia zpnefnjxal llk xazqin `l Ð

lehiy mcew alel lehil ligziyn `nye .eilr

miakrny oziiyrl xaer epiide ,jxan bexz`d

`l` ,mdipy lhepy xg`l ,inp i` .df z` df

(`,an) oiwxit seqa opixn`ck ,odn cg` jtedy

,ozlicb jxc `l` zevna `vei oi`c .ektdyk

(a,dn dkeq) "daxre alel" wxt opiyxcck

edl hiwp elit`e ."micner mihy ivr" aizkcn

cr ea z`vl `ly oiekziy xyt` ,ozlicb jxck

zia ede`x" seqa opixn`c ab lr s`c .dkxa xg`

,dpeek oikixv opi` zevnc (a,gk dpyd y`x) "oic

ipyn `lc `de .witp `l egxk lra mewn lkn

epi`y mc`a ixiinc ,(`,an) oiwxit seqa `kd

`lc meyn inp i` .cenll iwa lv` jledy iwa

inp `nrh i`dnc ,reprip xg` cr ezevn dxnb

xnb `lc ,dlihp xg` mici zlihp` oikxan

dheqc `nw wxt opixn`ck ,aebip xg` cr ezevn

`l edine .mici aebip `la lek`l xeq`c (a,c)

devn ixiykn `l` epi` repripc ,i`d ilek inc

(dheqc `nw wxt) opixn`ck ,akrn `le `nlra

,ektdyk :ipyne .dia wtp diab`cn :oiwxit seqa

xzalc `ed zn` ,edine .rprip `lya ipyn `le

z`vl elhp :ipzwc ,envrl alel dyerdn jixte .rnyn inp `adl xaq xne ,ith rnyn xaryl :xaq xnc "ung xeria lr"a ibiltc (mye a,f) migqtc `nw wxt gkenck ,jxan dia wtpc

eaayil `tiq ipzinl irawc meyn :ipyne !'il irain ea `vi ?z`vl ikd i` :jixte .dia wtp edpiab`c `pcirac mzd ip`y :ipyne !xral jxanc o`nl `iywe ,"alel zlihp lr" xne` Ð

reprip irac ,ixnbl oiicr xnbp `l devnde li`ed ,jgxk lr :xnel jixve .ea z`vl `yix `pz ,dajezn `vei mc` milyexi iyp` ly obdpn (a,`n) oiwxit seqa 'ixn`ck :cere .jxan Ð

oiakrn oi` mixacd el` lky it lr s` .ecia ealele rny z`ixw `xew ,ecia ealele zqpkd zial qpkp ,ecia ealele eziaxaerk aiyg ,xgaend on devn xaca yie li`ed mewn lkn Ð

da shrzp ."ziviv zeyrl epeve eizeevna epycw xy` mlerd jln epidl` 'd dz` jexa" xne` envrl ziviv dyerd ,ziviv iab "d`exd" wxt zekxac inlyexia xn` `icdae .oziiyrl

`nrh epiide "ziviva shrzdl epeve eizeevna epycw xy`" ,xne`alel zlihp lr jxan mzdc ,alell inc ixnbl `l mewn lkne .cnere shern `edy onf lk zkyen devndy itl ÐÐ

.oziiyr zrya :xn` `ped ax ,oziiyrl xaer :xn` opgei iax ,odilr jxan izni`n zevn ibilt inlyexia mzde .devn xwir xak dxar lhpyneç÷åìäriaya exiagn alelyxit Ð zi

dy` zl`yn :(mye `,`q oihib) "oiwfipd" wxta opzc ,exiag dil ixwc `aeh izkeca ogky`c ,wgc mpg lre .exiag ixw `l xag iabl ux`d mre ,`xnba dl inwen ux`d mrnc qxhpewa

mixen` mixac dna :`tiq ipzwe ,i`ce oxyrne i`xr odn lke` izp`zn mip`z jl hwle `v exiagl xne`d :(mye `,al oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .ziriayd lr dceygd dzxaglÐ

.ieb exiaga dl iwene ,milret il xeky exiagl mc` xn`i `l :(`,pw) "l`ey" wxt zayae .ux`d mraáéúéìåmeyn i`c ?egwell i`yx oi` `nrh i`n Ð `icda bexz`d inc dil

ziriay zexita dxegq zeyrl xeq`c.eci lr xken epae hwel `ed la` .weya xkene dcy zewxi gwel `di `l :(b dpyn) iriay wxt ziriay zkqnc `idd ik `l` dxegq aiyg `l Ð

xizede envrl gwl[hwllc] ,xeq` envr hweld `ed weya xkenyke hwel `di `le :`ztqeza ipzw `icdae .hwel `ed la` ,`tiq ipzwck hwel epiid gwel epiid :yexit .xeknl xzen Ð

eci lr xken epae hwel `ed la` .xeknl epiidc ,dxegql hwll `le `pngx xn` dlk`llr xken cg`e oihwln oig`d :'opixn` inlyexiae .mhwil `l `edc oeik ,dxegq aiyg `lc Ð

`,ak) dpyd y`xc `nw wxt opzc ziriay ixgeqe .dry lk `xz` `edda xken `di `le :yexit ,xhlt eyri `ly calae :oea xa iqei 'x xn` .exiag lye ely xken drlad ici lrc ,odici

(a,ck oixcdpq) "xxea df" wxte (myexweia xeknle giexdl ick exiagn dpewd xyt`e .`peeb i`d ik epiid Ðdxegq oiyer oi`y :opz (b dpyn) ziriayc iriay wxtae .dxegq inp epiid Ð

miynxa `le ,mivwya `le ,zetxha `le ,zelapa `le ,zenexza `le ,zexekaa `le ,ziriay zexita`pngx `xy `icdac ,`peeb i`d ik `l` ,dxegq oiprl miey mlek ediy zgkyn `lÐ

."ixkpl xekn e`" aizkck xeknlïéàùziriaya xrazdl oiaiig ziriay zexit lky ,dxegql `le "dlk`l" dxn` dxezdc :qxhpewd yxit Ð ziriay zexit inc ux`d mrl oixqen

a mdl oi`e ziriay odl yiy (d dpyn) f wxt ziriay zkqna opzc oze` lk exzyil ok m`c :dywe .xiyrdle ziriay xg`l ripvdl ezxegq oda dyri `le ,odince odjixt `icdae ,xeri

micar d`nh dnda oda zepwl xeq`l xdfp ux`d mr oi`y `aeh ixeqi` `ki`c `nrh epiid `l` !ux`d mrl einc xeqnl xq` `we ,`ed miiwznc ,xeria el oi` alel ikd i` :oizrnya

mipicl xtqn oi`e .eaeg odn rextl xeq`e ,mixac x`yl `le dkiqle dizyle dlik`l ziriayc ,xtql `le xtql `le olal `le xiial `l oipzep oi`e ,milrpne zilhe welg zerwxwe

.ziriay zyecw oda bedpl jixvy ,ziriay zexita yiy mixeqi`leøúåé:(`,`k) dlirnc iyy wxt opzc `de .zecerq yly oefnn xzei bexz` inca yiy rnyn Ð zecerq yly oefnn

oenx zg`ae ,zg`a bexz` il `ade jl :el xn`e zehext izy el ozpdkxal xcde xyk `kd la` .dlik`l `l` dil ira `lc ,leqt bexz`a mzdÐ.mixwi einc Ðúåòîoillegn elld

xq`c o`nle .exiag ciay dn llgl leki m` ,mxk iab (mye a,gq `nw `aa) "daexn"a oirepvc `zrnya `id `zbelt Ð iziaa il yiy zexit lr`kdc :xnel yie !o`k liren dn ,dyw Ð

gwl m`e ,ipy xyrn zerna zerwxwe micare d`nh dnda oigwel oi`c (mye a,dp oiyecw) "ycwn yi`d" wxt ogky` dzeekce .`ed `nlra `qpw.`qpw :mzd yxtne ,mcbpk lk`i Ð
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Bç÷Bìì éàMø ïéàL éôì ,äðzîa.úéòéáMaàøîâ §©¨¨§¦¤¥©©§§©§¦¦
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קעב
ezny ina cenr hl sc ± iyily wxt`nei

àáålke`e df xag Ðzwlcde dkiqe dizye dlik` ,ziriay zyecwa zexitd mze`

.(a dpyn ipiny wxt) ziriay zkqna yxtnck ,oda zexzend ze`pd ody ,xpdäîá
íéøåîà íéøáãmixqen `din zecerq yly oefnc Ðxag d`xy ,xwtend on gwela Ð

edepi`x `le li`ed ,exney df ux`d mr oi`y ,xwtend dcya elld zexit ehwlzpy df

ceyg,daxd `l la` .hrn el xeqnl xzen Ð

.oripvdl dxv epir `dz `lyïî ç÷åìá ìáà
øîåùîäxcba zxneyn dzid ef dcyy Ð

lerp gztexiwtn epi`y oiprl cygp df Ð

"jnr ipeia` elk`e" (bk zeny) aizkc ,miiprl

.ci lr ci lr oxkeny `id dnxrde 'ebeíâéôä
oixewy ayr =.`"cexïéæåáøéä=y"ltpd

el oixew o`ke ,fpky` oeylaode .y"lcie`

.miptb ialell aexw mnrhe ,miayrïéèéùäåÐ

.`ed wxi oine ,y"extyi`úåâåìâìçå=.c"itlet

íéøä ìù øáñåëäå=lcb `ede ,`"xcpiil`

.`ed aeyg dpb ly xaqek la` .mixdañôøëäå
úåøäð ìùf"rla oixewy =ly la` o"eyxiw

= qtxk mixne` yie .`ed aeyg dpboke `"it`

.zexdpa dlicb dpi`y d`xp la` .izrny

øôà ìù øéâøâäå=la` .eg`a dlicbd `"bexe`

dpb ly.`ed aeyg Ðøùòîä ïî ïéøåèôÐ

oda `veik oi`y :`nrh yxtnck ,mipyd lka

oze` oixiwtne zeixad lr oiaeyg oi`y ,xnyp

mixac) aizkc ,xyrnd on xeht xwtde ,lkl

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae" (ciÐ

,eizexyrn lehi jnr dlgpe wlg el oi`y xaca

.jnr wlg el yiy ,d`te dgky hwl xwtd `vi

úéòéáùá íãà ìëî ïéç÷éðåab lr s`e Ð

`veik oi`y iptn ,mixwtena `bdp ziriayc

xiwtd i`cec i`da dia opirci `lc ab lr s`e .xwtend on gwel dil dede xnyp oda

oixqen jkitl .oxneyl jxc oi`c ,ikda dil `piwfgn Ðdil opicyg `le ,odinc el

rnyn ,ipzw oigwpe `dc ,`aeh opixqn xwtend on gwela :`nl` .dxegql mripviy

.`aeh elit`ïî éãëá.zecerq yly epiide ,oigwpc ,epy eizepefn icka Ðêìîä íäì ïîéå
"jlnd onie" ('`) l`ipca `xw irzyn dcerq ikxva Ð.jlnd qpxtie Ðéëä éàÐ

ux`d mrl ziriay inc oixqen oi`c.ziriay bdep ea s`y ,dipin oiafp `l inp alel Ð

.onwl yxtn `nrheàåä úéòéáùì ñðëðä úéùù øá áìåì :éðùîådynga jgxk lrc Ð

zkqna ,dia opilf` dhpg xza oli` ol `niiwe ,lcb `l bgd cr dpyd y`xny mei xyr

.(a,bi) dpyd y`xïðéìæà äèé÷ì øúá âåøúàwxik epice ,zepli` x`yn welgc Ð

d`eaze .(a,ci) dpyd y`xa opixn`ck min lk lr lcbc meyn ,dhiwl xza ea ekldy

,wxik cinz eze` oiwyny ,min lk lr lcb bexz`e ,minyb in lr oilicb zepli`e

.(`,b) oiyecwc `nw wxta opixn`ckìàéìîâ ïáøì ïéá øæòéìà 'øì ïéáebilt`c Ð

.dia opilf` dhpg xzac ziriay oiprl ecen ,xyrn oiprl bexz`aäìøòìea bdepy Ð

.ea bdep irax oke ,oli`kúéòéáùìå.dhpg xza ziriay oiprl dia opilf`c Ð
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äîáehwlzpy df xag d`xy ,xwtdd on gwela oixqen `din yly oefnc mixen` mixac

ceyg edepi`x `le li`ed .oxney df ux`d mr oi`y ,xwtend dcya elld zexit

on gwela la` .oripvdl dxv epir `dz `ly ,daxd `l la` ,hrn el xeqnl xzen Ð

lrp gzte xcba xneyn mewn ef dcydy ,xneynd,oxiwtn epi`y oiprl cygp df Ð

ipeia` elk`e dzyhpe dphnyz" dxez dxn`y

yxit jk ,ci lr oxkeny `id dnxrde "jnr

epyxity dn itl df yexit okzi `le .qxhpewa

(mye `,ck) zeaezkc ipy wxt mz epiax mya

ux`d mr mzqc ,oyi ixag lye ycg ily iab

i`e .ceyg `edy dia rcei ok m`` ceyg epi`

`kd ixiin ceyg i`ceaxwtend on ok m` Ð

!mzd aiygc ipd lke 'eke mbitd xqzil inp

,oixeq` xneynd on zexitc :mz epiax xne`e

`l jixifp iapr z`e" :mipdk zxeza opiyxcck

"xevazdz` i`e ,xvea dz` xwtend on Ð

ipa odn xfpc rnyn "jixifp"c .xneynd on xvea

zenai seqa eizeax mya qxhpewa yxit oke .mc`

:xn`e weya zexit xken didy ieb iab ,(`,akw)

ly ,md irax rhp ly ,md dlxr ly elld zexit

md dwfrdf oiekzp `l ,melk `le xn` `l Ð

dwfr ly :xnelk .egwn giaydl `l`qcxtn Ð

my dywde .ziriay `ide ,el aiaq xcbe wfern

m` ?o`k yi xeqi` dn :myexit lr qxhpewa

xeriad onf xar`le xneynd on `py `l Ð

onfd mcewe ,xeq` xwtend on `pyel`e el` Ð

,l`xyi ux`ay xir dwfrc :my yxite !oixzen

df miakek caer did m`e .migaeyn dizexite

od dwfrn xne`e ogayne ,ux`l dvegaoi` Ð

uega oibdep oi`c ,ziriay oiprl eixacl oiyyeg

odilr xyrl `ly oiprle .ziriaya ipr xyrn mixyrn a`ene oenr :opixn`c ,ux`l

onc ,mz epiaxl d`xp oey`x yexite .aeigd lr xehtd on meyn ux`l ueg zexitn

dzid wfri zia" enk (d diryi) "edlwqie edwfrie" oeyl dwfre ,ziyixtck mixeq` xneynd

dcli ly zexitc ,df lk xne` egwn giaydle .(a,bk) dpyd y`xc ipy wxt opzc "z`xwp

eywe ,oda miynynn lkd ciy xwtd lyn miaeh xenyd qcxtd zexite ,dpwf lyn miaeh

xeq` xqi` ivgk elit` `kd xn`wc `de .mleyia mcew mhwll mixdnn mbe mici edl

`aa) "diilrde ziad" wxtc ziriaya migitq ixneye .dlik`a ixiq`c meyn epiid Ð

eid mdili`nc ,mc` ipan mxneyl oikixv eid `lc ,dlik`d on mixney `l (`,giw `rivn

.sere dig dndan `l` mze` oixney eid `le .xnerd jxevl ody oircei eidyk miyxet

,mixvead jxck dxivaa `l` xneynd on mipdk zxeza xq` `lc :mz epiaxl dyw ,edine

iepiy ici lr la`dze` oivvew oi` ziriay ly dp`z exn` o`kn :`tiq ipzwck ,ixy Ð

zba miapr oikxec oi` .daxga dvew la` ,dvwenaoiyer oi` .daixra `ed jxec la` Ð

ahewae caa mizifoizrnync :cere .i`w xneynd on`e .dcical qipkne `ed yzek la` Ð

,ceygl ziriay inc xqeny itl `l` xqi` ivgk elit` xneynd on xq` `lc rnyn

ixiq` i`c ,ixy dlik`l `din zexit la`:dyw ,edine ?xeq`d xac zepwl jxc ike Ð

"xevwz `l jxivw gitq z`" `yix ipzwc ,dlik` xeqi`l mzd dil yixc `xwc `yixc

q ziriay ly dpi`zc `tiq dlekc :cere .oixeq` ody migitqd lr opiknq o`kn Ðab lr s` .xiwtdl jxcy ,ixii` ziriay mzqac rnyn ,(e dpyn) ipiny wxt `id dpyn mz

.mipdk zxezc `yxc dlek dlr iziin inlyexic `xnbacéòáøì.(`,dl) "oikxan cvik" wxta ,irax rhp xn`c o`nk `iz` dpyn jd Ðúéòéáùìå,ziriay dia zi` inp wxi Ð

oiprl oli`l dey `pz `lc `de .dhiwl xzac wxik `le ,dhpg xzac oli`k ,milral `id ixd ziriayl zqpkpd ziyy za bexz` oebk :mixekiac ipy wxt inlyexia yxtn `l`

opixn`ck .oli`k ,hay ely dpyd y`x mewn lkne wxik exeyir ezhiwl xg`lc ab lr s` oli`k hay ely dpyd y`xc oiprle ,wxia ok oi`y dn ,mxkd i`lk ied (`le) mi`lk

lr lcbc oeik ,xac lkl dhiwl xza bexz`a opilf` `l i`n`e :xn`z m`e .dhiwl xza opilf` `dae dhpg xza opilf` `dac icin `l` `pz `lc (mye a,ci) dpyd y`xc `nw wxt

dxary dpy lr oixyrzne ,min aex lr oilicb ody awie oxeb dn "jawine jpxbn jtq`a" (my df mb) dpyd y`xc `nw wxt rnyn ikdc ?wxik min lkmilicby zewxi e`vi Ð

iab (`,i) dpyd y`xc `nw wxt opiyxcc meyn :xnel yie !`id dxenb `yxc `ziixe`c ziriay oiprl mewn lkn ,opaxc wxi xyrnc ab lr s`e .d`ad dpyl oixyrzn min lk lr

oixzen migitqd lk :opz (` dpyn iriyz wxt) ziriay zkqnae ,ziriay oiprl dhiwl xza wxia opilf`c rnyn `kdc :xn`z m`e .dlxr meyn mixeq`e ziriaxay minrt dlxr

igitqn ueg oixeq` :`kti` `ipzc (mye a,`p) "ebdpy mewn" wxtc `idd ikda `vxzine ,ziriayl oiqpkpd ziyy igitqa ixii`c inlyexid it lr my epyxite .aexk igitqn ueg Ð

dhiwl xza wxia opilf`c `dc :yxtl d`xpe .aexkziyya mlecib xnbp la` ,ziyya mlecib xnbp `lya epiid Ðiqei 'xl oia ,min aex lr milicby yixcc `aiwr 'xl oia ,exy Ð

biltc o`n elit`c .dpyd y`x iptl mei miyly min mdn rpny ,mzdc miqixqd milva` dedc icin ,(`,ci) dpyd y`xc `nw wxt dxary dpy in lr milicby yixcc ililbd

mzdmlecib xnbpc oeik ililbd iqei 'xlc .dcen `kd Ðmin lk lr ilcb `l ezc oeik ,inp `aiwr 'xle .d`ad dpy in lr ilcb `l eze ,dxary dpy in lr milicb e`vnp ÐÐ

,lrak eyrp dpyd y`x iptl mei miyly min odn rpny oeikn `pn 'x xn` :ziriayc ipy wxt miqixqd milva iab inlyexia opixn`wck ,min lk lr milcbd zewxi zxezn e`vi

xnb :`nl` .ixt xnb xg` jled lkd :xn`we .dhiwl xzac ,wxi oic l`eny edl adic ,(a,bi) `nw wxt dpyd y`xa ogece fxe` iabl d`xp oke .xaryl oixyrzne ,minyb ina zwtqny

dhiwl izkec lka hwpc `l` ,xwir ixt,bexz`n dyw ,edine .mikxt mikxt dieyrc opixn`wck ,cgia oiyaiizn oi`y `l` ,cgia miixt xnb edpde .ixt xnba hwll jxcc meyn Ð

'xk dhpg xza bexz`a opilf` i` dil `wtqnc meyn rnyne .haya cg`a hwlpe ,hay jci`c xyr dyng mcew dizexit ehpgy bexz`a :(a,ci) dpyd y`xc `nw wxt opixn`c
xfril`
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íéøeîà íéøác äna .úéòéáL úMeã÷a ïìëBàå àáe¨§§¨¦§©§¦¦©¤§¨¦£¦
¯ïî ç÷Bìaø÷ôenä,øneLîä ïî ç÷Bìa ìáà . §¥©¦©§¨£¨§¥©¦©§¨

øqéà éöçëa eìéôà¯ïîe :úLL áø áéúî .øeñà £¦§©£¦¦¨¨§¦©¥¤¦
ø÷ôenäìL,íâétä :éäðéîøe ?àì eúå úBãeòñ L ©§¨¨§§¨§¦§¦©¥¨

,íéøäaL øañekäå ,úBâBìâìçå ,íéhéLäå ,ïéæeaøiäå§©©§¦§©¦¦©£©§§©§¨¤¤¨¦
øôà ìL øébøbäå ,úBøäpaL ñtøkäå¯ïî ïéøeèt §©©§©¤©§¨§©©§¦¤£¨§¦¦

,øNònäïéçwéðåïéàL éôì ,úéòéáMa íãà ìkî ©©£¥§¦¨¦¦¨¨¨©§¦¦§¦¤¥
dì áéúBî àeä !øîLð ïäa àöBik:dì ÷øôî àeäå ©¥¨¤¦§¨¦¨§§¨¥¨

øîà äðç øa øa äaø øîà ïëå .eðL ïî éãëa¦§¥¨¨§¥¨©©¨©©¨¨¨©
"ïî" éàäc òîLî éàî .eðL ïî éãëa :ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¥¨¨©©§©§©¨

àeä éðBæîc àðMéì¯"Cìnä íäì ïîéå" :áéúëc ¦¨¨¦§¥¦§¦©§©¨¤©¤¤
ñðëpä úéML øa áìeì !éîð áìeì ,éëä éà .'åâå¦¨¦¨©¦¨©¦¦©¦§¨
úñðëpä úéML úa éîð âBøúà ,éëä éà .àeä úéòéáMì©§¦¦¦¨¦¤§©¦©¦¦©¦§¤¤
ïéa àäå .ïðéìæà äèé÷ì øúa âBøúà !àéä úéòéáMì©§¦¦¦¤§¨©§¦¨¨§¦©§¨¥
âBøúà úéòéáL ïéðòì øæòéìà éaø ïéáe ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥©¦¡¦¤¤§¦§©§¦¦¤§

ìLa ïìéàì äåL âBøúà :ïðúc ,ïðéìæà äèðç øúaäL ¨©£¨¨¨§¦©¦§©¤§¨¤¨¦¨¦§¨
ìLa ïìéàì äåL .ãçà Cøãa ÷øiìå ,íéëøcäL §¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤¨¦¨¦§¨

:ãçà Cøãa ÷øiìå .úéòéáMìå ,éòáøìå ,äìøòì :íéëøc§¨¦¨¨§¨§¦§¨¦§©§¦¦§©¨¨§¤¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dkeq(iyiy meil)

àáedf xagïìëBàåzyecw z` mdilr lligy elld zexitl ¨§§¨
,zernd,úéòéáL úMeã÷a,dlik`l wx mda ynzydl xzene ¦§©§¦¦

.xpd zwlcde dkiq ,diizyíéøeîà íéøác änazepwl xzeny ©¤§¨¦£¦
,zecerq yly ieeya ziriay zexit ux`d mrdnïî ç÷Bìa§¥©¦

ø÷ôenäux`d mrd ici lr elld zexitd ehwlpy xagd d`xy - ©§¨
itl ,zecerq yly oefn `l` exizd `l dfa s`e ,zxwtend dcyn
zernd z` ripvie mda dxv epir `dzy xyt` xzei el epzi m`y

.ziriay xg`l s`a ìáàux`d mrdy ote`ç÷Bìz` el xkene £¨§¥©
zexitdøneLîä ïî,lerp gztde xcba zxneynd dcyn -eléôà ¦©§¨£¦

øqéà éöçëa,øeñà,edcy xiwtn epi`y oiprl `ed cygpy oeiky §©£¦¦¨¨
zegt `ed xkeny s`e ,ziriayd zexita xgeq `edy yeygl yi
mixrdl dvexy meyn ok dyery yeygl yi zecerq yly ickn

.ziriay zexita xgeq `edy erci `ly zeixad lr
,úLL áø áéúîzxg` `ziixan ef `ziixa lråikø÷ôenä ïî ¥¦©¥¤§¦©§¨

oefn xeriy wx zgwl el xzenìLúBãeòñ Lcalaeúåxzeie - ¨Ÿ§§
íéèéMäå ïéæeaøiäå íâétä ,éäðéîøe ,àìøañekäå ,úBâBìâìçå Ÿ§¦§¦©¥¨§©©§¦§©¥¦©£©§§©§¨

øôà ìL øébøbäå ,úBøäpaL ñtøkäå ,íéøäaLel`d mixacd lky ¤¤¨¦§©©§©¤©§¨§©©§¥¤£¨
,jk lk miaeyg mpi`ïéøeètmdøNònä ïîmiaeyg mpi`y oeik §¦¦©©£¥

xwtde ,mze` mixiwtn `l` xnyp oda `veik oi`e zeixad lr
,elld mipina xn`p sqep oic .xyrnd on xehtíãà ìkî ïéçwéðå§¦¨¦¦¨¨¨

,úéòéáMamrn mzgwl exq` `l ziriay zyecw mda yiy s`e ©§¦¦
,ux`døîLð ïäa àöBik ïéàL éôìokle ,mze` xenyl jxcd oi` - §¦¤¥©¥¨¤¦§¨

ony ep` miwifgn ,el` mipin xiwtdy xexiaa eprci `ly s`
zgwl lekiy rnyne .zexitd inc el mixqene mxiwtd mzqd
ea micyeg oi`e ,zecerq yely oefnn xzei daxd elit` epnn
`ziixaa xn`py dn lr dywe ,dxegql el` mipin ripviy llk
yely oefn inca wx zgwl xzen xwtend on gwela s`y zncewd

.zecerq
dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeäz` uxiz envra zyy ax - ¦¨§§¨¥¨

'oigwipe' `ziixaa xn`py dny yxtne ,eziiyeweðL ïî éãëa- ¦§¥¨¨
`l` zgwl dxizd `l `ziixad s`y epiide ,epy eizepefn icka

.xzei `le zecerq dyely oefn xeriykäðç øa øa äaø øîà ïëå§¥¨©©¨©©¨¨
ïðçBé éaø øîà`ziixady.eðL ïî éãëa:`xnbd zl`eyéàî ¨©©¦¨¨¦§¥¨¨©

òîLîcenll yi okidn -àeä éðBæîc àðMéì ïî éàäcehwp okly ©§©§©¨¦¨¨¦§¥
zx`an .oefn lr on oeyl mvexiza dpg xa xa daxe zyy ax

:`xnbd'Bâå Cìnä íäì ïîéå' áéúëcKlOd bA zRn FnFiA mFi xaC ¦§¦©§©¨¤©¤¤§§©§¦©©©¤¤

mdl ozp jlndy epiide ,qpxtie `ed ,'onie' yexite ,'eiYWn oiInE¦¥¦§¨
.oefn oeyl `ed 'on' oeyly o`kne ,dcerq ikxv

mlyl el xeq` ,ux`d mrn alel gwely iny ,xn`p dpyna
dyxite .dpzna bexz`d z` epnn ywai `l` bexz`d lr zern
oi`y itl ,bexz`d lr el mlyl leki epi`y mrhdy ,`xnbd

:`xnbd dywn .ux`d mrl ziriay zern mixqenéëä éà- ¦¨¦
a ,ux`d mrl ziriay zexit inc xeqnl xeq`yénð áìeìmb - ¨©¦

zyecw zbdep alela mb ixdy ,df xeqi` zeidl jixv alela
izd ji`e ,ziriaydxq` `le aleld xear el mlyl dpynd dx

zvxzn .ux`d mrl ziriay zexit inc mixqen oi`y meyn
a zxacn dpynd :`xnbdàeä úéòéáMì ñðëpä úéML øa áìeì- ¨©¦¦©¦§¨©§¦¦

dzid urdn ezhiwl wxe ziyiyd dpya dzid ezhpg df alel
ixg` ziriay ipic oiprl mikled oli`d zexitae ,ziriayd dpya
ea oi` ziriaya hwlpy s` ,ziyiya hpgy oeike ,dhpgd onf

.ux`d mrl einc z` xeqnl xzene ,ziriay zyecw
:`xnbd dywnéëä éàoiprl dhpgd xg` oli` zexita mikledy ¦¨¦

,ziriay zyecwàéä úéòéáMì úñðëpä úéML úa énð âBøúàmb - ¤§©¦©¦¦©¦§¤¤©§¦¦¦
ziriay zyecw oi` ,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy bexz`d
.ux`d mrl df bexz` inc xeqnl dxq` dpynd recne ,ea zbdep

:`xnbd zvxznâBøúàmikled zepli` x`y zexitn `ed welg ¤§
y wxik epice ,dhpgd xg` mdaïðéìæà äèé÷ì øúaea mikled - ¨©§¦¨©§¦¨

ziyiya hpgy s` ,ziriaya hwlp bexz`dy oeike .dhiwld xg`
.ux`d mrl einc z` xeqnl xeq` okle ziriay zyecw ea zbdep
hpgy oeiky ,el xeqnl xzen ziriaya hwlpy alel inc la`

.ziriay zyecw ea oi` ziyiya
:`xnbd dywnøæòéìà éaø ïéáe ìàéìîb ïaø ïéa àäåoipra ewlgpy §¨¥©¨©§¦¥¥©¦¡¦¤¤

ixd ,xyrn aeig oiprl bexz`d lecib onfúéòéáL ïéðòìmd micen §¦§©§¦¦
ayïðéìæà äèðç øúa âBøúàzyecw ea oi` ziyiya hpg m`e ¤§¨©£¨¨©§¦¨

.ziriaya hwlpy s` ziriayäåL âBøúà ,ïðúceipicaïìéàì ¦§©¤§¨¤¨¦¨
ìLaíéëøc äLmixac -.ãçà Cøãa ÷øiìå,dpynd zhxtnäåL ¦§Ÿ¨§¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤

ìLa ïìéàìéòáøìå äìøòì ,íéëøc äLdlxr ipic ea mibdepy - ¨¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¨¨§¨§¨§¨¦
,zepli` x`yk iraxeåokoli`l `ed dnecúéòéáMìmikledy - §©§¦¦

xnbpy s` ziyiya hpg m`e ,dhpg xg` dhiny oiprl bexz`a
.ea zbdep ziriay oi` ziriaya elecibåbexz`d deeyCøãa ÷øiì §©¨¨§¤¤
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mixet - zegiyÎihewl

dbyz47 של למצב שמגיע עד התורה, ("יין") סודות
מציאותו  וביטול ,48"שכרות"

וחד  חד כל מישראל, לכאו"א הכח ניתן שבפורים
"שתי'" לקיים דילי', שיעורא בערך (שלך) מאדך בכל
המבטלת  התורה בסודות כזו לדביקות ולהגיע זו
הנהגה  לידי יבוא זו שמעבודה חשש מבלי מציאותו,

של  הכוונה היפך העולם, מן ופרישות התבודדות של
ביום  זה חיוב קיום ע"י אדרבה, אלא יצרה", "לשבת

השנה  כל במשך ה' בעבודת חיות לו יתוסף הפורים,

בשלום  "נכנס - בתחתונים ית' לו דירה בעשיית כולה,
בשלום". ויצא

(n"cyz rixfz t"ye ipiny t"y zegiyn)
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ה"ג).47) (פ"י תשובה הל' רמב"ם ראה
הל'48) שם. (ודאדה"ז) בשו"ע (הובא סצ"ח או"ח הטור ל' ע"ד

" הראשונים, לחסידים בנוגע ס"ה) פ"ד לאדה"ז מגיעים ת"ת שהיו
.34 שבהערה חט"ז לקו"ש וראה הגשמיות". להתפשטות (בתפלתם)
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קעג
ezny ina cenr hl sc ± iyily wxt`nei

àáålke`e df xag Ðzwlcde dkiqe dizye dlik` ,ziriay zyecwa zexitd mze`

.(a dpyn ipiny wxt) ziriay zkqna yxtnck ,oda zexzend ze`pd ody ,xpdäîá
íéøåîà íéøáãmixqen `din zecerq yly oefnc Ðxag d`xy ,xwtend on gwela Ð

edepi`x `le li`ed ,exney df ux`d mr oi`y ,xwtend dcya elld zexit ehwlzpy df

ceyg,daxd `l la` .hrn el xeqnl xzen Ð

.oripvdl dxv epir `dz `lyïî ç÷åìá ìáà
øîåùîäxcba zxneyn dzid ef dcyy Ð

lerp gztexiwtn epi`y oiprl cygp df Ð

"jnr ipeia` elk`e" (bk zeny) aizkc ,miiprl

.ci lr ci lr oxkeny `id dnxrde 'ebeíâéôä
oixewy ayr =.`"cexïéæåáøéä=y"ltpd

el oixew o`ke ,fpky` oeylaode .y"lcie`

.miptb ialell aexw mnrhe ,miayrïéèéùäåÐ

.`ed wxi oine ,y"extyi`úåâåìâìçå=.c"itlet

íéøä ìù øáñåëäå=lcb `ede ,`"xcpiil`

.`ed aeyg dpb ly xaqek la` .mixdañôøëäå
úåøäð ìùf"rla oixewy =ly la` o"eyxiw

= qtxk mixne` yie .`ed aeyg dpboke `"it`

.zexdpa dlicb dpi`y d`xp la` .izrny

øôà ìù øéâøâäå=la` .eg`a dlicbd `"bexe`

dpb ly.`ed aeyg Ðøùòîä ïî ïéøåèôÐ

oda `veik oi`y :`nrh yxtnck ,mipyd lka

oze` oixiwtne zeixad lr oiaeyg oi`y ,xnyp

mixac) aizkc ,xyrnd on xeht xwtde ,lkl

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae" (ciÐ

,eizexyrn lehi jnr dlgpe wlg el oi`y xaca

.jnr wlg el yiy ,d`te dgky hwl xwtd `vi

úéòéáùá íãà ìëî ïéç÷éðåab lr s`e Ð

`veik oi`y iptn ,mixwtena `bdp ziriayc

xiwtd i`cec i`da dia opirci `lc ab lr s`e .xwtend on gwel dil dede xnyp oda

oixqen jkitl .oxneyl jxc oi`c ,ikda dil `piwfgn Ðdil opicyg `le ,odinc el

rnyn ,ipzw oigwpe `dc ,`aeh opixqn xwtend on gwela :`nl` .dxegql mripviy

.`aeh elit`ïî éãëá.zecerq yly epiide ,oigwpc ,epy eizepefn icka Ðêìîä íäì ïîéå
"jlnd onie" ('`) l`ipca `xw irzyn dcerq ikxva Ð.jlnd qpxtie Ðéëä éàÐ

ux`d mrl ziriay inc oixqen oi`c.ziriay bdep ea s`y ,dipin oiafp `l inp alel Ð

.onwl yxtn `nrheàåä úéòéáùì ñðëðä úéùù øá áìåì :éðùîådynga jgxk lrc Ð

zkqna ,dia opilf` dhpg xza oli` ol `niiwe ,lcb `l bgd cr dpyd y`xny mei xyr

.(a,bi) dpyd y`xïðéìæà äèé÷ì øúá âåøúàwxik epice ,zepli` x`yn welgc Ð

d`eaze .(a,ci) dpyd y`xa opixn`ck min lk lr lcbc meyn ,dhiwl xza ea ekldy

,wxik cinz eze` oiwyny ,min lk lr lcb bexz`e ,minyb in lr oilicb zepli`e

.(`,b) oiyecwc `nw wxta opixn`ckìàéìîâ ïáøì ïéá øæòéìà 'øì ïéáebilt`c Ð

.dia opilf` dhpg xzac ziriay oiprl ecen ,xyrn oiprl bexz`aäìøòìea bdepy Ð

.ea bdep irax oke ,oli`kúéòéáùìå.dhpg xza ziriay oiprl dia opilf`c Ð
úòùáù
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äîáehwlzpy df xag d`xy ,xwtdd on gwela oixqen `din yly oefnc mixen` mixac

ceyg edepi`x `le li`ed .oxney df ux`d mr oi`y ,xwtend dcya elld zexit

on gwela la` .oripvdl dxv epir `dz `ly ,daxd `l la` ,hrn el xeqnl xzen Ð

lrp gzte xcba xneyn mewn ef dcydy ,xneynd,oxiwtn epi`y oiprl cygp df Ð

ipeia` elk`e dzyhpe dphnyz" dxez dxn`y

yxit jk ,ci lr oxkeny `id dnxrde "jnr

epyxity dn itl df yexit okzi `le .qxhpewa

(mye `,ck) zeaezkc ipy wxt mz epiax mya

ux`d mr mzqc ,oyi ixag lye ycg ily iab

i`e .ceyg `edy dia rcei ok m`` ceyg epi`

`kd ixiin ceyg i`ceaxwtend on ok m` Ð

!mzd aiygc ipd lke 'eke mbitd xqzil inp

,oixeq` xneynd on zexitc :mz epiax xne`e

`l jixifp iapr z`e" :mipdk zxeza opiyxcck

"xevazdz` i`e ,xvea dz` xwtend on Ð

ipa odn xfpc rnyn "jixifp"c .xneynd on xvea

zenai seqa eizeax mya qxhpewa yxit oke .mc`

:xn`e weya zexit xken didy ieb iab ,(`,akw)

ly ,md irax rhp ly ,md dlxr ly elld zexit

md dwfrdf oiekzp `l ,melk `le xn` `l Ð

dwfr ly :xnelk .egwn giaydl `l`qcxtn Ð

my dywde .ziriay `ide ,el aiaq xcbe wfern

m` ?o`k yi xeqi` dn :myexit lr qxhpewa

xeriad onf xar`le xneynd on `py `l Ð

onfd mcewe ,xeq` xwtend on `pyel`e el` Ð

,l`xyi ux`ay xir dwfrc :my yxite !oixzen

df miakek caer did m`e .migaeyn dizexite

od dwfrn xne`e ogayne ,ux`l dvegaoi` Ð

uega oibdep oi`c ,ziriay oiprl eixacl oiyyeg

odilr xyrl `ly oiprle .ziriaya ipr xyrn mixyrn a`ene oenr :opixn`c ,ux`l

onc ,mz epiaxl d`xp oey`x yexite .aeigd lr xehtd on meyn ux`l ueg zexitn

dzid wfri zia" enk (d diryi) "edlwqie edwfrie" oeyl dwfre ,ziyixtck mixeq` xneynd

dcli ly zexitc ,df lk xne` egwn giaydle .(a,bk) dpyd y`xc ipy wxt opzc "z`xwp

eywe ,oda miynynn lkd ciy xwtd lyn miaeh xenyd qcxtd zexite ,dpwf lyn miaeh

xeq` xqi` ivgk elit` `kd xn`wc `de .mleyia mcew mhwll mixdnn mbe mici edl

`aa) "diilrde ziad" wxtc ziriaya migitq ixneye .dlik`a ixiq`c meyn epiid Ð

eid mdili`nc ,mc` ipan mxneyl oikixv eid `lc ,dlik`d on mixney `l (`,giw `rivn

.sere dig dndan `l` mze` oixney eid `le .xnerd jxevl ody oircei eidyk miyxet

,mixvead jxck dxivaa `l` xneynd on mipdk zxeza xq` `lc :mz epiaxl dyw ,edine

iepiy ici lr la`dze` oivvew oi` ziriay ly dp`z exn` o`kn :`tiq ipzwck ,ixy Ð

zba miapr oikxec oi` .daxga dvew la` ,dvwenaoiyer oi` .daixra `ed jxec la` Ð

ahewae caa mizifoizrnync :cere .i`w xneynd on`e .dcical qipkne `ed yzek la` Ð

,ceygl ziriay inc xqeny itl `l` xqi` ivgk elit` xneynd on xq` `lc rnyn

ixiq` i`c ,ixy dlik`l `din zexit la`:dyw ,edine ?xeq`d xac zepwl jxc ike Ð

"xevwz `l jxivw gitq z`" `yix ipzwc ,dlik` xeqi`l mzd dil yixc `xwc `yixc

q ziriay ly dpi`zc `tiq dlekc :cere .oixeq` ody migitqd lr opiknq o`kn Ðab lr s` .xiwtdl jxcy ,ixii` ziriay mzqac rnyn ,(e dpyn) ipiny wxt `id dpyn mz

.mipdk zxezc `yxc dlek dlr iziin inlyexic `xnbacéòáøì.(`,dl) "oikxan cvik" wxta ,irax rhp xn`c o`nk `iz` dpyn jd Ðúéòéáùìå,ziriay dia zi` inp wxi Ð

oiprl oli`l dey `pz `lc `de .dhiwl xzac wxik `le ,dhpg xzac oli`k ,milral `id ixd ziriayl zqpkpd ziyy za bexz` oebk :mixekiac ipy wxt inlyexia yxtn `l`

opixn`ck .oli`k ,hay ely dpyd y`x mewn lkne wxik exeyir ezhiwl xg`lc ab lr s` oli`k hay ely dpyd y`xc oiprle ,wxia ok oi`y dn ,mxkd i`lk ied (`le) mi`lk

lr lcbc oeik ,xac lkl dhiwl xza bexz`a opilf` `l i`n`e :xn`z m`e .dhiwl xza opilf` `dae dhpg xza opilf` `dac icin `l` `pz `lc (mye a,ci) dpyd y`xc `nw wxt

dxary dpy lr oixyrzne ,min aex lr oilicb ody awie oxeb dn "jawine jpxbn jtq`a" (my df mb) dpyd y`xc `nw wxt rnyn ikdc ?wxik min lkmilicby zewxi e`vi Ð

iab (`,i) dpyd y`xc `nw wxt opiyxcc meyn :xnel yie !`id dxenb `yxc `ziixe`c ziriay oiprl mewn lkn ,opaxc wxi xyrnc ab lr s`e .d`ad dpyl oixyrzn min lk lr

oixzen migitqd lk :opz (` dpyn iriyz wxt) ziriay zkqnae ,ziriay oiprl dhiwl xza wxia opilf`c rnyn `kdc :xn`z m`e .dlxr meyn mixeq`e ziriaxay minrt dlxr

igitqn ueg oixeq` :`kti` `ipzc (mye a,`p) "ebdpy mewn" wxtc `idd ikda `vxzine ,ziriayl oiqpkpd ziyy igitqa ixii`c inlyexid it lr my epyxite .aexk igitqn ueg Ð

dhiwl xza wxia opilf`c `dc :yxtl d`xpe .aexkziyya mlecib xnbp la` ,ziyya mlecib xnbp `lya epiid Ðiqei 'xl oia ,min aex lr milicby yixcc `aiwr 'xl oia ,exy Ð

biltc o`n elit`c .dpyd y`x iptl mei miyly min mdn rpny ,mzdc miqixqd milva` dedc icin ,(`,ci) dpyd y`xc `nw wxt dxary dpy in lr milicby yixcc ililbd

mzdmlecib xnbpc oeik ililbd iqei 'xlc .dcen `kd Ðmin lk lr ilcb `l ezc oeik ,inp `aiwr 'xle .d`ad dpy in lr ilcb `l eze ,dxary dpy in lr milicb e`vnp ÐÐ

,lrak eyrp dpyd y`x iptl mei miyly min odn rpny oeikn `pn 'x xn` :ziriayc ipy wxt miqixqd milva iab inlyexia opixn`wck ,min lk lr milcbd zewxi zxezn e`vi

xnb :`nl` .ixt xnb xg` jled lkd :xn`we .dhiwl xzac ,wxi oic l`eny edl adic ,(a,bi) `nw wxt dpyd y`xa ogece fxe` iabl d`xp oke .xaryl oixyrzne ,minyb ina zwtqny

dhiwl izkec lka hwpc `l` ,xwir ixt,bexz`n dyw ,edine .mikxt mikxt dieyrc opixn`wck ,cgia oiyaiizn oi`y `l` ,cgia miixt xnb edpde .ixt xnba hwll jxcc meyn Ð

'xk dhpg xza bexz`a opilf` i` dil `wtqnc meyn rnyne .haya cg`a hwlpe ,hay jci`c xyr dyng mcew dizexit ehpgy bexz`a :(a,ci) dpyd y`xc `nw wxt opixn`c
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íéøeîà íéøác äna .úéòéáL úMeã÷a ïìëBàå àáe¨§§¨¦§©§¦¦©¤§¨¦£¦
¯ïî ç÷Bìaø÷ôenä,øneLîä ïî ç÷Bìa ìáà . §¥©¦©§¨£¨§¥©¦©§¨

øqéà éöçëa eìéôà¯ïîe :úLL áø áéúî .øeñà £¦§©£¦¦¨¨§¦©¥¤¦
ø÷ôenäìL,íâétä :éäðéîøe ?àì eúå úBãeòñ L ©§¨¨§§¨§¦§¦©¥¨

,íéøäaL øañekäå ,úBâBìâìçå ,íéhéLäå ,ïéæeaøiäå§©©§¦§©¦¦©£©§§©§¨¤¤¨¦
øôà ìL øébøbäå ,úBøäpaL ñtøkäå¯ïî ïéøeèt §©©§©¤©§¨§©©§¦¤£¨§¦¦

,øNònäïéçwéðåïéàL éôì ,úéòéáMa íãà ìkî ©©£¥§¦¨¦¦¨¨¨©§¦¦§¦¤¥
dì áéúBî àeä !øîLð ïäa àöBik:dì ÷øôî àeäå ©¥¨¤¦§¨¦¨§§¨¥¨

øîà äðç øa øa äaø øîà ïëå .eðL ïî éãëa¦§¥¨¨§¥¨©©¨©©¨¨¨©
"ïî" éàäc òîLî éàî .eðL ïî éãëa :ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¥¨¨©©§©§©¨

àeä éðBæîc àðMéì¯"Cìnä íäì ïîéå" :áéúëc ¦¨¨¦§¥¦§¦©§©¨¤©¤¤
ñðëpä úéML øa áìeì !éîð áìeì ,éëä éà .'åâå¦¨¦¨©¦¨©¦¦©¦§¨
úñðëpä úéML úa éîð âBøúà ,éëä éà .àeä úéòéáMì©§¦¦¦¨¦¤§©¦©¦¦©¦§¤¤
ïéa àäå .ïðéìæà äèé÷ì øúa âBøúà !àéä úéòéáMì©§¦¦¦¤§¨©§¦¨¨§¦©§¨¥
âBøúà úéòéáL ïéðòì øæòéìà éaø ïéáe ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥©¦¡¦¤¤§¦§©§¦¦¤§

ìLa ïìéàì äåL âBøúà :ïðúc ,ïðéìæà äèðç øúaäL ¨©£¨¨¨§¦©¦§©¤§¨¤¨¦¨¦§¨
ìLa ïìéàì äåL .ãçà Cøãa ÷øiìå ,íéëøcäL §¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤¨¦¨¦§¨

:ãçà Cøãa ÷øiìå .úéòéáMìå ,éòáøìå ,äìøòì :íéëøc§¨¦¨¨§¨§¦§¨¦§©§¦¦§©¨¨§¤¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dkeq(iyiy meil)

àáedf xagïìëBàåzyecw z` mdilr lligy elld zexitl ¨§§¨
,zernd,úéòéáL úMeã÷a,dlik`l wx mda ynzydl xzene ¦§©§¦¦

.xpd zwlcde dkiq ,diizyíéøeîà íéøác änazepwl xzeny ©¤§¨¦£¦
,zecerq yly ieeya ziriay zexit ux`d mrdnïî ç÷Bìa§¥©¦

ø÷ôenäux`d mrd ici lr elld zexitd ehwlpy xagd d`xy - ©§¨
itl ,zecerq yly oefn `l` exizd `l dfa s`e ,zxwtend dcyn
zernd z` ripvie mda dxv epir `dzy xyt` xzei el epzi m`y

.ziriay xg`l s`a ìáàux`d mrdy ote`ç÷Bìz` el xkene £¨§¥©
zexitdøneLîä ïî,lerp gztde xcba zxneynd dcyn -eléôà ¦©§¨£¦

øqéà éöçëa,øeñà,edcy xiwtn epi`y oiprl `ed cygpy oeiky §©£¦¦¨¨
zegt `ed xkeny s`e ,ziriayd zexita xgeq `edy yeygl yi
mixrdl dvexy meyn ok dyery yeygl yi zecerq yly ickn

.ziriay zexita xgeq `edy erci `ly zeixad lr
,úLL áø áéúîzxg` `ziixan ef `ziixa lråikø÷ôenä ïî ¥¦©¥¤§¦©§¨

oefn xeriy wx zgwl el xzenìLúBãeòñ Lcalaeúåxzeie - ¨Ÿ§§
íéèéMäå ïéæeaøiäå íâétä ,éäðéîøe ,àìøañekäå ,úBâBìâìçå Ÿ§¦§¦©¥¨§©©§¦§©¥¦©£©§§©§¨

øôà ìL øébøbäå ,úBøäpaL ñtøkäå ,íéøäaLel`d mixacd lky ¤¤¨¦§©©§©¤©§¨§©©§¥¤£¨
,jk lk miaeyg mpi`ïéøeètmdøNònä ïîmiaeyg mpi`y oeik §¦¦©©£¥

xwtde ,mze` mixiwtn `l` xnyp oda `veik oi`e zeixad lr
,elld mipina xn`p sqep oic .xyrnd on xehtíãà ìkî ïéçwéðå§¦¨¦¦¨¨¨

,úéòéáMamrn mzgwl exq` `l ziriay zyecw mda yiy s`e ©§¦¦
,ux`døîLð ïäa àöBik ïéàL éôìokle ,mze` xenyl jxcd oi` - §¦¤¥©¥¨¤¦§¨

ony ep` miwifgn ,el` mipin xiwtdy xexiaa eprci `ly s`
zgwl lekiy rnyne .zexitd inc el mixqene mxiwtd mzqd
ea micyeg oi`e ,zecerq yely oefnn xzei daxd elit` epnn
`ziixaa xn`py dn lr dywe ,dxegql el` mipin ripviy llk
yely oefn inca wx zgwl xzen xwtend on gwela s`y zncewd

.zecerq
dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeäz` uxiz envra zyy ax - ¦¨§§¨¥¨

'oigwipe' `ziixaa xn`py dny yxtne ,eziiyeweðL ïî éãëa- ¦§¥¨¨
`l` zgwl dxizd `l `ziixad s`y epiide ,epy eizepefn icka

.xzei `le zecerq dyely oefn xeriykäðç øa øa äaø øîà ïëå§¥¨©©¨©©¨¨
ïðçBé éaø øîà`ziixady.eðL ïî éãëa:`xnbd zl`eyéàî ¨©©¦¨¨¦§¥¨¨©

òîLîcenll yi okidn -àeä éðBæîc àðMéì ïî éàäcehwp okly ©§©§©¨¦¨¨¦§¥
zx`an .oefn lr on oeyl mvexiza dpg xa xa daxe zyy ax

:`xnbd'Bâå Cìnä íäì ïîéå' áéúëcKlOd bA zRn FnFiA mFi xaC ¦§¦©§©¨¤©¤¤§§©§¦©©©¤¤

mdl ozp jlndy epiide ,qpxtie `ed ,'onie' yexite ,'eiYWn oiInE¦¥¦§¨
.oefn oeyl `ed 'on' oeyly o`kne ,dcerq ikxv

mlyl el xeq` ,ux`d mrn alel gwely iny ,xn`p dpyna
dyxite .dpzna bexz`d z` epnn ywai `l` bexz`d lr zern
oi`y itl ,bexz`d lr el mlyl leki epi`y mrhdy ,`xnbd

:`xnbd dywn .ux`d mrl ziriay zern mixqenéëä éà- ¦¨¦
a ,ux`d mrl ziriay zexit inc xeqnl xeq`yénð áìeìmb - ¨©¦

zyecw zbdep alela mb ixdy ,df xeqi` zeidl jixv alela
izd ji`e ,ziriaydxq` `le aleld xear el mlyl dpynd dx

zvxzn .ux`d mrl ziriay zexit inc mixqen oi`y meyn
a zxacn dpynd :`xnbdàeä úéòéáMì ñðëpä úéML øa áìeì- ¨©¦¦©¦§¨©§¦¦

dzid urdn ezhiwl wxe ziyiyd dpya dzid ezhpg df alel
ixg` ziriay ipic oiprl mikled oli`d zexitae ,ziriayd dpya
ea oi` ziriaya hwlpy s` ,ziyiya hpgy oeike ,dhpgd onf

.ux`d mrl einc z` xeqnl xzene ,ziriay zyecw
:`xnbd dywnéëä éàoiprl dhpgd xg` oli` zexita mikledy ¦¨¦

,ziriay zyecwàéä úéòéáMì úñðëpä úéML úa énð âBøúàmb - ¤§©¦©¦¦©¦§¤¤©§¦¦¦
ziriay zyecw oi` ,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy bexz`d
.ux`d mrl df bexz` inc xeqnl dxq` dpynd recne ,ea zbdep

:`xnbd zvxznâBøúàmikled zepli` x`y zexitn `ed welg ¤§
y wxik epice ,dhpgd xg` mdaïðéìæà äèé÷ì øúaea mikled - ¨©§¦¨©§¦¨

ziyiya hpgy s` ,ziriaya hwlp bexz`dy oeike .dhiwld xg`
.ux`d mrl einc z` xeqnl xeq` okle ziriay zyecw ea zbdep
hpgy oeiky ,el xeqnl xzen ziriaya hwlpy alel inc la`

.ziriay zyecw ea oi` ziyiya
:`xnbd dywnøæòéìà éaø ïéáe ìàéìîb ïaø ïéa àäåoipra ewlgpy §¨¥©¨©§¦¥¥©¦¡¦¤¤

ixd ,xyrn aeig oiprl bexz`d lecib onfúéòéáL ïéðòìmd micen §¦§©§¦¦
ayïðéìæà äèðç øúa âBøúàzyecw ea oi` ziyiya hpg m`e ¤§¨©£¨¨©§¦¨

.ziriaya hwlpy s` ziriayäåL âBøúà ,ïðúceipicaïìéàì ¦§©¤§¨¤¨¦¨
ìLaíéëøc äLmixac -.ãçà Cøãa ÷øiìå,dpynd zhxtnäåL ¦§Ÿ¨§¨¦§©¨¨§¤¤¤¨¨¤

ìLa ïìéàìéòáøìå äìøòì ,íéëøc äLdlxr ipic ea mibdepy - ¨¦¨¦§Ÿ¨§¨¦¨¨§¨§¨§¨¦
,zepli` x`yk iraxeåokoli`l `ed dnecúéòéáMìmikledy - §©§¦¦

xnbpy s` ziyiya hpg m`e ,dhpg xg` dhiny oiprl bexz`a
.ea zbdep ziriay oi` ziriaya elecibåbexz`d deeyCøãa ÷øiì §©¨¨§¤¤
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mixet - zegiyÎihewl

dbyz47 של למצב שמגיע עד התורה, ("יין") סודות
מציאותו  וביטול ,48"שכרות"

וחד  חד כל מישראל, לכאו"א הכח ניתן שבפורים
"שתי'" לקיים דילי', שיעורא בערך (שלך) מאדך בכל
המבטלת  התורה בסודות כזו לדביקות ולהגיע זו
הנהגה  לידי יבוא זו שמעבודה חשש מבלי מציאותו,

של  הכוונה היפך העולם, מן ופרישות התבודדות של
ביום  זה חיוב קיום ע"י אדרבה, אלא יצרה", "לשבת

השנה  כל במשך ה' בעבודת חיות לו יתוסף הפורים,

בשלום  "נכנס - בתחתונים ית' לו דירה בעשיית כולה,
בשלום". ויצא

(n"cyz rixfz t"ye ipiny t"y zegiyn)

•

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

ה"ג).47) (פ"י תשובה הל' רמב"ם ראה
הל'48) שם. (ודאדה"ז) בשו"ע (הובא סצ"ח או"ח הטור ל' ע"ד

" הראשונים, לחסידים בנוגע ס"ה) פ"ד לאדה"ז מגיעים ת"ת שהיו
.34 שבהערה חט"ז לקו"ש וראה הגשמיות". להתפשטות (בתפלתם)
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הנהגה  לידי יבוא זו שמעבודה חשש מבלי מציאותו,

של  הכוונה היפך העולם, מן ופרישות התבודדות של
ביום  זה חיוב קיום ע"י אדרבה, אלא יצרה", "לשבת

השנה  כל במשך ה' בעבודת חיות לו יתוסף הפורים,

בשלום  "נכנס - בתחתונים ית' לו דירה בעשיית כולה,
בשלום". ויצא
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ה"ג).47) (פ"י תשובה הל' רמב"ם ראה
הל'48) שם. (ודאדה"ז) בשו"ע (הובא סצ"ח או"ח הטור ל' ע"ד
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המשך מעמוד ננ



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dkeq(ycew zay meil)

BøeNéò Búèé÷ì úòLaLxyrnd zpy rawp wxi iably myk - ¤¦§©§¦¨¦
xyrna aiig ziyilyd dpya hwlp m`y ,dhiwld zrya ely
jk ,ipy xyrn zpy `idy dipyd dpya dzid dhpgdy s` ipr
s` ipr xyrna aiig ziyilyd dpya hwlp m` bexz`a mb

.dipyd dpya dzid dhpgdy,øîBà øæòéìà éaø .ìàéìîb ïaø éøác¦§¥©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤¥
øác ìëì ïìéàì äåL âBøúàoli` `edy oeiky ,zexyrn oiprl s`e ¤§¨¤¨¦¨§¨¨¨

oiprl `l` ewlgp `ly ixd .zepli` x`yl epia minkg ewlig `l
itl bexz`a mikled zercd lkl ziriay oiprl la` ,xyrn
dpynd oic z` epyxity dn lr dywe ,dhiwld itl `le dhpgd
ziriay oiprl ea mikledy itl ziriay zyecw bexz`a yiy

:`xnbd zvxzn .dhiwld xg`øîàc àeäepizpyn ly `pzd - §¨©
xaeqàpz éàä ék,'epizeax' mya oldl `ziixaaéaø øîà ,àéðúc ¦©©¨§©§¨¨©©¦

,íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìeèáà ,éñBéicdy`ed oayâBøúà ¥©§§¥¦¦£¦¨§¥¦¤§
mikledøçàdeðîð eðéúBaøå .øNònì äèé÷ìoipnl ecnr - ©©§¦¨©©£¥§©¥¦§

,eøîàå ,àLeàadhiwld xg` mikledy.úéòéáMì ïéa øNònì ïéa §¨§¨§¥©©£¥¥©§¦¦
:`xnbd dywndéîL øëc ïàî úéòéáLxkfed `l oiicr ixde §¦¦©§©§¥

`ziixad :`xnbd zvxzn .llk ziriay oic `ziixaaéøeqç©¥
,éðz÷ éëäå àøñçéîy xn` `nw `pzyøNònì äèé÷ì øçà âBøúà ¦©§¨§¨¦¨¨¥¤§©©§¦¨©©£¥

øúa âBøúà eøîàå àLeàa eðîð eðéúBaøå .úéòéáMì äèðç øçàå§©©£¨¨©§¦¦§©¥¦§§¨§¨§¤§¨©
úéòéáMì ïéa øNònì ïéa äèé÷ì.`ye`ay epizeax zrcy `vnpe §¦¨¥©©£¥¥©§¦¦

z` yxtl yie ,ziriay oiprl s` dhiwl xg` mikled bexz`ay
zyecw ea oi` alelay s` okle ,mdixack o`k dpynd ixac
xg` mikled bexz`a mewn lkn ,ziyiya hpgy meyn ziriay

.ziriay zyecw ea yie dhiwl
xeqnl xzene alela ziriay zyecw oi`y mrhd ,x`azdy itk
:`xnbd zwiicn .ziyiya hpgy meyn `ed ,ux`d mrl einc

àîòèmeyn ,ziriay zyecw ea oi`yñðëpä úéML øa áìeìc ©£¨§¨©¦¦©¦§¨
àeä úéòéáMì,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy -úéòéáLc àä- ©§¦¦¨¦§¦¦

did ziriaya aleld ly dhpgd dzid m` la`LBã÷zyecwa ¨
:`xnbd dywn ,zilh e` welg einca gwil oi`e ziriayéànà- ©©

ixd ,ziriay zyecw alela yi recnïéà íéöòå ,àeä àîìòa íéöò¥¦§¨§¨§¥¦¥
íéðôb éìòå íéð÷ éìò ,[àéðúc] (ïðúã) ,úéòéáL úMeã÷ íeMî ïää¤¦§©§¦¦§©§¨£¥¨¦©£¥§¨¦

ïáabLmqpky -äaeçìn ,`eagna mxneyl -,äãNä éðt ìòm` ¤¦§¨§¨©§¥©¨¤
y dzid mztiq`a ezxhnäìéëàì ïèwì,ezndalíeMî ïäa Lé ¦§¨©£¦¨¥¨¤¦

,úéòéáL úMeã÷m` la`íéöòì ïèwìjxevl mda ynzydl - §©§¦¦¦§¨§¥¦
,dxrade dwlcd.úéòéáL úMeã÷ íeMî ïäa ïéàalel ok m`e ¥¨¤¦§©§¦¦

,ziriay zyecw ea zbdep oi` dnda lk`n jxevl cner epi`y
.ziyiya hpgy alela `weec dpynd z` cinrdl ekxved recne

:`xnbd zvxzníúä éðàLdwqd ivr iabl -àø÷ øîàcdk `xwie) ¨¥¨¨§¨©§¨
(eux`d zAW dzide','äìëàì íëìeyxc 'mkl' zaizneminkg §¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨

j` ,d`pda s` mixzen ziriay zexity epiide 'mkikxv lkl'
ze`pdd lk `ly epcnl 'dlk`l'l 'mkl' dxezd dknqy dnn

wx `l` ,zexzen'íëì'`edy,'äìëàì'c àéîecdlik`ay myke ¨¤§¨¦§¨§¨
ez`pd zryy `vnpe dqirld `idy d`pdd zrya ixtd xrazn
zepdil dxezd dxizdyk mb jk ,cg`k oi`a exeria zrye

wxy epiide dxizd ef jxca `weec ziriay zexitnBúàðäL éî¦¤£¨¨
äåL Bøeòéáedkiq dizy oebke ,ixtd xeria zrya `id d`pddy - ¦¨¤

`l` zbdep ziriay oi`y ef dyxcn epcnl cere .xpd zwlcde
weqtd minkg eyxc jky ,el`k ze`pdl micnerd mixaca
,'dlk`l mkl'y dna `weec zbdepy 'ux`d zay dzide'
mixac la` ,dey exeriae ez`pdy dlik`l dnec ez`pdy

jkle ,ziriay mda zbdep oi` ,el`k ze`pdl micner mpi`yeàöé̈§
íéöòitl ,ziriay mda zbdep oi`yLoi`ïúàðä`l`øçà ¥¦¤£¨¨¨©©

,ïøeòéaixde ,milgb eyrpy xg` `l` mda mite` oi` ixdy ¦¨

ziriay zyecw oi`y dpynd ixac mrh dfe ,oxeria xg` oz`pd
ez`pd xwiry ok epi` alel la` ,dwqdl micnerd mivra zbdep
`vnp ,elewlwe exeria zry mb `id f`e ,ziad z` ea cakl `ed

.ziriay zyecw ea zbdep jkle ,dey exeriae ez`pdy
:`xnbd zl`eyïçLîc íéöò àkéàäåeidy ony ur epyi ixd - §¨¦¨¥¦§¦§¨

`dle wilcdl mibdep,zewea`a mixi`ny enk ea xiïúàðäc©£¨¨¨
äåL ïøeòéáem`d ok m`e ,epnn dpdp dwlcdd zrya ixdy ¦¨¨¤

dper .ziriay zyecw mda zbdepy xn`p xi`dl mhwilyk
:`xnbdä÷qäì(å) íéöò íúñ ,àáø øîàcala,ïéãîBò ïäelit`e ¨©¨¨§¨¥¦§§©¨¨¥§¦

mda oi` okle ,dwqdl `l` dwlcdl micner mpi` ogync mivr
dwqdl mnzqy oeik xi`dl mhwilyk s` ziriay zyecw

.micner
:`xnbd zl`eyåmzq s`íéöòmicnerdä÷qäìxg` oz`pde §¥¦§©¨¨

,oxeriaàéä éàpzzyecw mda zbdep m` mi`pzd ewlgp - ©¨¥¦
zbdep oxeria xg` oz`pdy it lr s`y mixaeqd yiy ,ziriay

,ziriay zyecw mdaïéøñBî ïéà ,àéðúcynzydl xeq` - §©§¨¥§¦
aäøLîì àì úéòéáL úBøét,ziriay ly oiia ozyt zexyl -àìå ¥§¦¦Ÿ§¦§¨§Ÿ

äqeáëìoz`pd el` mixacy itl ,ziriay ly oiia micba qakl - ¦§¨
xrazn cin oiia ozytd e` micbad dxeyy dryny ,oxeria xg`

.micbad z` yaelyk `l` dpi` ez`pde ,ca`pe oiidéñBé éaø©¦¥
,ïéøñBî ,øîBàmixac `l` 'dlk`l'n ehrin `ly xaeqy itl ¥§¦

ixacle .`ziixaa onwl x`eaiy enke ,mc` lkl dey oz`pd oi`y
,dey oxeriae oz`pd oi`y mixac 'dlk`l'n ehrin `ly iqei iax

.mivra s` ziriay zyecw zbdep
gn inrh z` `xnbd zx`an:iqei iaxe `nw `pz zwelàîòè éàî©©£¨

àn÷ àpúcdxynl ziriay zexita ynzydl oi`y xaeqy §©¨©¨
meyn ,dqeakle,'äìëàì' àø÷ øîàcmiyxeceàìå äøLîì àìå §¨©§¨§¨§¨§Ÿ§¦§¨§Ÿ

éñBé éaøc àîòè éàî .äqeáëìzexita ynzydl xzeny xaeqy ¦§¨©©£¨§©¦¥
,dqeake dxynl ziriayy meyn,'íëì' àø÷ øîàmiaxne ¨©§¨¨¤

n'íëì'ziriay zexita ynzydl xzenyeléôàå ,íëéëøö ìëì ¨¤§¨¨§¥¤©£¦
.äqeáëìå äøLîì:`xnbd dywnàn÷ àpúåon yxec `ed recn §¦§¨§¦§¨§©¨©¨

zexeq` ze`pd x`yy 'dlk`l' aezkd,'íëì' áéúk àä̈§¦¨¤
ze`pd mb `l` zxzen dlik` wx `ly zeaxl ezernyne

:`xnbd zvxzn .zexg`'íëì' àeää`edy it lr s`daxn mpn` ©¨¤
'dlk`l'l dxezd eze` dkinqdy dnn cenll yi ,ze`pd x`y

mdy ze`pd wxy,'äìëàì'c àéîecepiideBøeòéáe BúàðäL éî §¨¦§¨§¨¦¤£¨¨¦
,äåL,ziriay zexita zepdil xzenïúàðäL äqeáëe äøLî eàöé ¨¤¨§¦§¨§¨¤£¨¨¨

,ïøeòéa øçà.el` ze`pdl ziriay zexita ynzydl xeq` jkitl ©©¦¨
:`xnbd dywnéñBé éaøådqeake dxyn daxn recnáéúk àä §©¦¥¨§¦

,'äìëàì'oxeriae oz`pdy dlik`l zenecd ze`pd wxy rnyne §¨§¨
:`xnbd zvxzn .dqeake dxyn `le zexzen deyéòaéî àeää©¦¨¥

déìwx ziriay zexita ynzydl xzenyàîâeìîì àìå 'äìëàì' ¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨
,dey exeriae ez`pd didzy jixvy miyxec `l la` .d`etxl -
iax zrce .dqeake dxynl ziriay zexita ynzydl xzen okle

iqei,àéðúãkweqtdy'äìëàì'hrnl `aàîâeìîì àìåoi`y - ¦§©§¨§¨§¨§Ÿ¦§§¨
:`ziixad zl`ey ,d`etx jxevl ziriay zexita ynzydl

àlà Bðéà Bà ,àîâeìîì àìå 'äìëàì' øîBà äzà`a 'dlk`l'y ©¨¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨¥¤¨
hrnl,äqeáëì àìå:`ziixad zvxzn'íëì' øîBà àeäLk §Ÿ¦§¨§¤¥¨¤

,mkikxv lkl ernyne,øeîà äqeáëì éøäok m`e ,xzen `edy £¥¦§¨¨
'äìëàì' íéi÷î éðà äî àäzaizn hrnl yexcl epl yi dn - ¨¨£¦§©¥§¨§¨

yexcl epl yi jgxk lr ,'dlk`l'ìëàì'.àîâeìîì àìå 'äzl`ey §¨§¨§Ÿ¦§§¨
'mkl' zernyne ,hrnl `a 'dlk`l' zernyny xg` :`ziixad

ok m` ,zeaxl `aúà àéöBäìe äqeákä úà úBaøì úéàø äî̈¨¦¨§©¤©§¨§¦¤
,àîâeìnä.xeq` dqeake xzen `nbelny jtidl eyxc `l recne ©§§¨
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
åøåùéò åúèé÷ì úòùáùxyrne oey`x xyrn dizexyrny dipy dpya hpg m`y Ð

ipr xyrne oey`x xyrn dizexyrny dhinyl ziyilya hwlpe ,ipyoick xyrzn Ð

ziyilya ehwlpe dipya odizexit ehpgy zepli` x`y eli`e .ziyily xyrnÐ

zewxie oli`d zexit xyrnc ,wxil bexz` eeyd xyrn oiprle .dipy oick oixyrzn

awie oxebae .`ziixe`c awie oxeb xyrne ,opaxc

dpyd xg` xyrzny (a,bi) dpyd y`xa opitli

xyrn opax eknq`e ,i`xwn yily e`iady

micgein awie oxeb dn :awie oxeb` mdixacÐ

,minyb in epiidc ,min aex lr milicby

dxary dpyl oixyrznelr oilicbd lk s` Ð

dpyl oixyrzn ,oli`d zexit oebk ,min aex

,min lk lr oilicby zewxi e`vi .dxary

lr lcb inp bexz`e .d`ad dpyl mixyrzny

.wxik min lkøáã ìëì.zexyrnl s` Ðàåä
øîàã.bexz`` citwnc ,'ipznc `pz Ð(øîàã)

àðú éàä éë`ye`a epnp epizeaxe :ipzwc Ð

oia xyrnl oia ,dhiwl xg` bexz` exn`e

.ziriayl'åë úéùù øá áìåìã àîòè`iyew Ð

alelc `nrh epiidc xn` lirl ,xnelk :`id

`ed ziriay `d ,`ed ziyy xac meyn gwip

zyecw ziriay ialely dpin `wtpe .xeq` Ð

welg odinca gwil `ly ,eda bdep ziriay

.zilheïááâù.oxve`l oqpiky ÐäáåçìÐ

.`agn oeyläìéëàì ïè÷ì.dnda lk`nl Ð

íúä éðàùoibdep `l ikdl dwqd ivr iab Ð

ziriay oda'ebe "zay dzide" `xw xn`c Ð

'mkl' rnyne'dlk`l' aizke ,mkikxv lkl Ð

ziriay zexitn zepdil xzen oi`c `xninl Ð

.dlik`l dnecd d`pd `l`åøåòéáå åúàðäù
äåùon xrazny exeriae ez`pdy ,xnelk Ð

zwlcde dizye dkiq oebk .cg`k oi`a mlerd

bdep ziriay oi`y opitli inp dyxc jdne .xpd

inp ikdc ,elld ze`pdl cnerd ixta `l`

dna zbdep "ux`d zay dzide" :`xw yxcin

.dlik`l dnec ez`pdy ,"dlk`l mkl"yåàöé
ïøåòéá øçà ïúàðäù ä÷ñä éöòeyrpyn Ð

cakl ez`pd xwir alel la` ,oda oite` milgb

ince ,elewlwe exeria zry `ede ,ziad z`

ikdl iniiw miptbe mipw ilre .dlik` z`pdl

.ilf` daygn xza jkld ,ikdleàëéà àäå
ïçùîã íéöòoiwilcn envr urdy ,ony ur Ð

exeriae ez`pd iede ,zewea`a enk xi`dl ea

zwlcdl ohwl m` `din `zyd `nip ,dey

dxe``bdpc Ð.ziriay edaíéöò íúñ :éðùîå
e`l onzqe ,zeixal epzip dwqdl wqid ly Ð

zyecw eda `zgp `l ,jkld .eniiw xi`dl

.xi`dl ohwl elit`e `xwirn ziriayéëä
àéä éàðú ä÷ñäã íéöò :ïðéñøâmivre Ð

oxeria xg` oz`pdy ,ediiteb dwqdc`ki`c .`l i` ziriay eda `bdp i` `id i`pz Ð

,lirl opiyxcck ,exeria xg` ez`pdy lk ihernl .dlik`lc `inec 'mkl' yixcc `pz

lka dey ez`pd oi`y xac `l` dipin hrnn `lc `ki`e .mivr herni` dyxc `iddne

mivr mzqe :miqxeb eidy izeaxn izrny ip`e .oifiehwit`e selife `nbeln oebk ,mc`

zhiy iciv lka ixerpn izgxhe .mixtqd lka aezk oke ,`id i`pz edpip dwqdl

epiax ly eci azk xtqa ef `qxib iz`vne .leki ipi`e ,mdixac itk dayil cenlzd

,dben epi`e aezk mgpn xa wgvi epiax ly zereyi xcqae ,ceak ezgepn dcedi oa meyxb

.ipira d`xp okeäøùî êåúì àì úéòéáù úåøéô ïéøñåî ïéàly oiia ozyt zexyl Ð

.ziriayäñåáëì àìåxg` oz`pd dqeake dxyn .ziriay ly oiia micba qeakl Ð

.micbad yaliy cr dpi` ez`pde ,el ca`e xrazp zg` dry oiia ozytd e` micbad dxeyy dryny ,oxeriaàîâåìîì.d`etxl =
äáøî
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l`ilnb oaxk dhiwl xza i` ,xfril`xza xn`c o`nc :`nl` .oixeyir ipy ea bdp Ð

hay cr hwlp `le ,dxary dpy ly haya hpg ixdc [xak] ixt xnbpc ab lr s` ,dhiwl

lke ,mipy ylye mizy oli`a cenrl ekxcy itl ,zexit x`yn welg bexz` `nye !xg`

dxary dpy ly haya hpgy it lr s` :inp i` .dpye dpy lka lcb oli`a miiwzny onf

`gipe .xg` hay cr elecib xnbp oi`c oipnif Ð

dpyd y`xc `nw wxt opgei iax hwpc ,`zyd

:xnelk .xkk dyrpe zifk elit` bexz` iab (a,eh)

e`l zifk edine .dlicb d`ad dpy in ici lrc

.lif` dhpg xza opgei iax `dc ,opira `weec

.zifkn zegt bexz`a dhpg `aiyg `l `nye

åðéúåáøåwxt iqxbc zi` Ð `ye`a epnp

bexz` :(a,eh) dpyd y`xc `nw

nl oia dhpg xg`iaxk ixaqe ,ziriayl oia xyr

gkenck ,ok xnel xyt` i`e .lirlc xfril`

zewelgn ylye .dhiwl xg` :qxbc oizrnya

.xacaïááâù,hwp `weec yxtl yi Ð daegl

.hwp `zlnc `gxe` yxtl yieïè÷ìdlik`l

yxtn liren did `l mivrl eid mzqa i` Ð

ohwily ogync mivr` dedc icin ,dlik`l

`nye .dwqdl mivr mzq xn`c `axl ,xi`dl

xza opilf` jkld ,ikdle ikdl ediinzq ipd

.yxtn

íéöòåeda `bdp i` Ð `id i`pz dwqdc

yixcc `pz `ki`c ,`l e` ziriay

xg` ez`pdy lk ihernl ,dlik`lc `inec 'mkl'

`l` hrnn `lc zi`e .dwqd ivr hrnne ,exeria

`nbeln oebk mc` lka dey oi` ez`pdy xac

eid epizeaxe .qhpewa yxit jk ,oifiehwit`e selife

.`id i`pz epzip dwqdl mivr mzqe :oiqxeb

.leki `le dayil dlr gxhc qxhpewa yxite

,qhpewa yxit (`,aw `nw `aa) "`nw lfebd"ae

mzq dil zi`c o`nl `ki` ,`id i`pz :epeyl dfe

elit`e ,ziriay `liig `le epzip dwqdl mivr

ogync mivr` xaqc `ki`e .ogync mivr`

zexit mzq :ixaq opax ,i`pz epiide .`liig `din

ziriay zyecw ediilr `liige ,epzip dlik`l

dey oxeriae mdy xac lk`c :opixn`ckÐ

`l dqeakle dxynl ohwl elit` jkld ,`liig

mivrl ohwly mipw ilrk iedinl ,daygn `ipdn

zexit la` ,ikdle ikdl ediinzq `kdc .exzyne

dyecw `liig ozxivi zryne ,dlik`l ediinzq

dxynl irewt`l daygn `ipdn `l eze ,ediilr

iabe .ziriay zyecwa oibdep oi`c ,dqeakle

`liig `le epzip dwqdl mivr mzq ,inp mivr

opixn` `l :xaq iqei 'xe .ogync mivr` elit`

daygn eda `ipdne ,epzip dlik`l zexit mzq

dxynl ohwlc `kide .miptbe mipw ilrkied Ð

.ziriay dilr lg `le ,exeria xg` ez`pdy xac

åàöéoiia micbad e` ozytd dxyy zryny Ð oxeria xg` oz`pdy dqeake dxyn

zg` dry.qxhpewa yxit jk ,micba oze` yaliy cr dpi` ez`pde ,ca`e xrazp Ð

,dey oxeriae oz`pd oireavd oin aiyg `w (mye a,`w `nw `aa) "`nw lfebd"ac :dnize

xg` dyiale ,driav zrya xeriay .exeria xg` ez`pd iaeyg`l dil ded `nrh i`dne

xnvd iab lr oipnq gay yi mzd `xninl irac i`nle !jkdxyn iab jiiy df oi`c ,`gip Ð

ravd hlewe yxeyd dlk dxeid zgizx zrya mirav ipinc :my yxit qxhpewae .dqeake

oiia cba e` ozyt oilihny dryn ,dqeake dxyn la` .dey exeriae ez`pd `vnp ,cbaa

.iexy ozytd `diy drax` e` mini dyly cr dpi` ez`pde ,xrape lwlwzp Ð
oi`
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éaø .ìàéìîb ïaø éøác ,BøeOéò Búèé÷ì úòLaL¤¦§©§¦¨¦¦§¥©¨©§¦¥©¦
àeä !øác ìëì ïìéàì äåL âBøúà :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¤§¨¤¨¦¨§¨¨¨
ñBîìBèáà :éñBé éaø øîà ,àéðúc .àpz éàä ék øîàc§¨©¦©©¨§©§¨¨©©¦¥©§§
äèé÷ì øçà âBøúà :íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä¥¦¦£¦¨§¥¦¤§©©§¦¨
,øNònì ïéa :eøîàå àLeàa eðîð eðéúBaøå .øNònì©©£¥§©¥¦§§¨§¨§¥©©£¥
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éìòå íéð÷ éìò :ïðúc ,úéòéáL úMeã÷ íeMî ïää¤¦§©§¦¦¦§©£¥¨¦©£¥
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"äìëàì"c àéîec "íëì" àeää¯Bøeòéáe BúàðäL éî ©¨¤§¨¦§¨§¨¦¤£¨¨¦
äøLî eàöé ,äåLäñeáëeïúàðäLéaøå .ïøeòéa øçà ¨¤¨§¦§¨§¨¤£¨¨¨©©¦¨§©¦
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àîâeìîì àìå äìëàì øîBà äzààìå àìà Bðéà Bà , ©¨¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨¥¤¨§Ÿ
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dkeq(ycew zay meil)

BøeNéò Búèé÷ì úòLaLxyrnd zpy rawp wxi iably myk - ¤¦§©§¦¨¦
xyrna aiig ziyilyd dpya hwlp m`y ,dhiwld zrya ely
jk ,ipy xyrn zpy `idy dipyd dpya dzid dhpgdy s` ipr
s` ipr xyrna aiig ziyilyd dpya hwlp m` bexz`a mb

.dipyd dpya dzid dhpgdy,øîBà øæòéìà éaø .ìàéìîb ïaø éøác¦§¥©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤¥
øác ìëì ïìéàì äåL âBøúàoli` `edy oeiky ,zexyrn oiprl s`e ¤§¨¤¨¦¨§¨¨¨

oiprl `l` ewlgp `ly ixd .zepli` x`yl epia minkg ewlig `l
itl bexz`a mikled zercd lkl ziriay oiprl la` ,xyrn
dpynd oic z` epyxity dn lr dywe ,dhiwld itl `le dhpgd
ziriay oiprl ea mikledy itl ziriay zyecw bexz`a yiy

:`xnbd zvxzn .dhiwld xg`øîàc àeäepizpyn ly `pzd - §¨©
xaeqàpz éàä ék,'epizeax' mya oldl `ziixaaéaø øîà ,àéðúc ¦©©¨§©§¨¨©©¦

,íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìeèáà ,éñBéicdy`ed oayâBøúà ¥©§§¥¦¦£¦¨§¥¦¤§
mikledøçàdeðîð eðéúBaøå .øNònì äèé÷ìoipnl ecnr - ©©§¦¨©©£¥§©¥¦§

,eøîàå ,àLeàadhiwld xg` mikledy.úéòéáMì ïéa øNònì ïéa §¨§¨§¥©©£¥¥©§¦¦
:`xnbd dywndéîL øëc ïàî úéòéáLxkfed `l oiicr ixde §¦¦©§©§¥

`ziixad :`xnbd zvxzn .llk ziriay oic `ziixaaéøeqç©¥
,éðz÷ éëäå àøñçéîy xn` `nw `pzyøNònì äèé÷ì øçà âBøúà ¦©§¨§¨¦¨¨¥¤§©©§¦¨©©£¥

øúa âBøúà eøîàå àLeàa eðîð eðéúBaøå .úéòéáMì äèðç øçàå§©©£¨¨©§¦¦§©¥¦§§¨§¨§¤§¨©
úéòéáMì ïéa øNònì ïéa äèé÷ì.`ye`ay epizeax zrcy `vnpe §¦¨¥©©£¥¥©§¦¦

z` yxtl yie ,ziriay oiprl s` dhiwl xg` mikled bexz`ay
zyecw ea oi` alelay s` okle ,mdixack o`k dpynd ixac
xg` mikled bexz`a mewn lkn ,ziyiya hpgy meyn ziriay

.ziriay zyecw ea yie dhiwl
xeqnl xzene alela ziriay zyecw oi`y mrhd ,x`azdy itk
:`xnbd zwiicn .ziyiya hpgy meyn `ed ,ux`d mrl einc

àîòèmeyn ,ziriay zyecw ea oi`yñðëpä úéML øa áìeìc ©£¨§¨©¦¦©¦§¨
àeä úéòéáMì,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy -úéòéáLc àä- ©§¦¦¨¦§¦¦

did ziriaya aleld ly dhpgd dzid m` la`LBã÷zyecwa ¨
:`xnbd dywn ,zilh e` welg einca gwil oi`e ziriayéànà- ©©

ixd ,ziriay zyecw alela yi recnïéà íéöòå ,àeä àîìòa íéöò¥¦§¨§¨§¥¦¥
íéðôb éìòå íéð÷ éìò ,[àéðúc] (ïðúã) ,úéòéáL úMeã÷ íeMî ïää¤¦§©§¦¦§©§¨£¥¨¦©£¥§¨¦

ïáabLmqpky -äaeçìn ,`eagna mxneyl -,äãNä éðt ìòm` ¤¦§¨§¨©§¥©¨¤
y dzid mztiq`a ezxhnäìéëàì ïèwì,ezndalíeMî ïäa Lé ¦§¨©£¦¨¥¨¤¦

,úéòéáL úMeã÷m` la`íéöòì ïèwìjxevl mda ynzydl - §©§¦¦¦§¨§¥¦
,dxrade dwlcd.úéòéáL úMeã÷ íeMî ïäa ïéàalel ok m`e ¥¨¤¦§©§¦¦

,ziriay zyecw ea zbdep oi` dnda lk`n jxevl cner epi`y
.ziyiya hpgy alela `weec dpynd z` cinrdl ekxved recne

:`xnbd zvxzníúä éðàLdwqd ivr iabl -àø÷ øîàcdk `xwie) ¨¥¨¨§¨©§¨
(eux`d zAW dzide','äìëàì íëìeyxc 'mkl' zaizneminkg §¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨

j` ,d`pda s` mixzen ziriay zexity epiide 'mkikxv lkl'
ze`pdd lk `ly epcnl 'dlk`l'l 'mkl' dxezd dknqy dnn

wx `l` ,zexzen'íëì'`edy,'äìëàì'c àéîecdlik`ay myke ¨¤§¨¦§¨§¨
ez`pd zryy `vnpe dqirld `idy d`pdd zrya ixtd xrazn
zepdil dxezd dxizdyk mb jk ,cg`k oi`a exeria zrye

wxy epiide dxizd ef jxca `weec ziriay zexitnBúàðäL éî¦¤£¨¨
äåL Bøeòéáedkiq dizy oebke ,ixtd xeria zrya `id d`pddy - ¦¨¤

`l` zbdep ziriay oi`y ef dyxcn epcnl cere .xpd zwlcde
weqtd minkg eyxc jky ,el`k ze`pdl micnerd mixaca
,'dlk`l mkl'y dna `weec zbdepy 'ux`d zay dzide'
mixac la` ,dey exeriae ez`pdy dlik`l dnec ez`pdy

jkle ,ziriay mda zbdep oi` ,el`k ze`pdl micner mpi`yeàöé̈§
íéöòitl ,ziriay mda zbdep oi`yLoi`ïúàðä`l`øçà ¥¦¤£¨¨¨©©

,ïøeòéaixde ,milgb eyrpy xg` `l` mda mite` oi` ixdy ¦¨

ziriay zyecw oi`y dpynd ixac mrh dfe ,oxeria xg` oz`pd
ez`pd xwiry ok epi` alel la` ,dwqdl micnerd mivra zbdep
`vnp ,elewlwe exeria zry mb `id f`e ,ziad z` ea cakl `ed

.ziriay zyecw ea zbdep jkle ,dey exeriae ez`pdy
:`xnbd zl`eyïçLîc íéöò àkéàäåeidy ony ur epyi ixd - §¨¦¨¥¦§¦§¨

`dle wilcdl mibdep,zewea`a mixi`ny enk ea xiïúàðäc©£¨¨¨
äåL ïøeòéáem`d ok m`e ,epnn dpdp dwlcdd zrya ixdy ¦¨¨¤

dper .ziriay zyecw mda zbdepy xn`p xi`dl mhwilyk
:`xnbdä÷qäì(å) íéöò íúñ ,àáø øîàcala,ïéãîBò ïäelit`e ¨©¨¨§¨¥¦§§©¨¨¥§¦

mda oi` okle ,dwqdl `l` dwlcdl micner mpi` ogync mivr
dwqdl mnzqy oeik xi`dl mhwilyk s` ziriay zyecw

.micner
:`xnbd zl`eyåmzq s`íéöòmicnerdä÷qäìxg` oz`pde §¥¦§©¨¨

,oxeriaàéä éàpzzyecw mda zbdep m` mi`pzd ewlgp - ©¨¥¦
zbdep oxeria xg` oz`pdy it lr s`y mixaeqd yiy ,ziriay

,ziriay zyecw mdaïéøñBî ïéà ,àéðúcynzydl xeq` - §©§¨¥§¦
aäøLîì àì úéòéáL úBøét,ziriay ly oiia ozyt zexyl -àìå ¥§¦¦Ÿ§¦§¨§Ÿ

äqeáëìoz`pd el` mixacy itl ,ziriay ly oiia micba qakl - ¦§¨
xrazn cin oiia ozytd e` micbad dxeyy dryny ,oxeria xg`

.micbad z` yaelyk `l` dpi` ez`pde ,ca`pe oiidéñBé éaø©¦¥
,ïéøñBî ,øîBàmixac `l` 'dlk`l'n ehrin `ly xaeqy itl ¥§¦

ixacle .`ziixaa onwl x`eaiy enke ,mc` lkl dey oz`pd oi`y
,dey oxeriae oz`pd oi`y mixac 'dlk`l'n ehrin `ly iqei iax

.mivra s` ziriay zyecw zbdep
gn inrh z` `xnbd zx`an:iqei iaxe `nw `pz zwelàîòè éàî©©£¨

àn÷ àpúcdxynl ziriay zexita ynzydl oi`y xaeqy §©¨©¨
meyn ,dqeakle,'äìëàì' àø÷ øîàcmiyxeceàìå äøLîì àìå §¨©§¨§¨§¨§Ÿ§¦§¨§Ÿ

éñBé éaøc àîòè éàî .äqeáëìzexita ynzydl xzeny xaeqy ¦§¨©©£¨§©¦¥
,dqeake dxynl ziriayy meyn,'íëì' àø÷ øîàmiaxne ¨©§¨¨¤

n'íëì'ziriay zexita ynzydl xzenyeléôàå ,íëéëøö ìëì ¨¤§¨¨§¥¤©£¦
.äqeáëìå äøLîì:`xnbd dywnàn÷ àpúåon yxec `ed recn §¦§¨§¦§¨§©¨©¨

zexeq` ze`pd x`yy 'dlk`l' aezkd,'íëì' áéúk àä̈§¦¨¤
ze`pd mb `l` zxzen dlik` wx `ly zeaxl ezernyne

:`xnbd zvxzn .zexg`'íëì' àeää`edy it lr s`daxn mpn` ©¨¤
'dlk`l'l dxezd eze` dkinqdy dnn cenll yi ,ze`pd x`y

mdy ze`pd wxy,'äìëàì'c àéîecepiideBøeòéáe BúàðäL éî §¨¦§¨§¨¦¤£¨¨¦
,äåL,ziriay zexita zepdil xzenïúàðäL äqeáëe äøLî eàöé ¨¤¨§¦§¨§¨¤£¨¨¨

,ïøeòéa øçà.el` ze`pdl ziriay zexita ynzydl xeq` jkitl ©©¦¨
:`xnbd dywnéñBé éaøådqeake dxyn daxn recnáéúk àä §©¦¥¨§¦

,'äìëàì'oxeriae oz`pdy dlik`l zenecd ze`pd wxy rnyne §¨§¨
:`xnbd zvxzn .dqeake dxyn `le zexzen deyéòaéî àeää©¦¨¥

déìwx ziriay zexita ynzydl xzenyàîâeìîì àìå 'äìëàì' ¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨
,dey exeriae ez`pd didzy jixvy miyxec `l la` .d`etxl -
iax zrce .dqeake dxynl ziriay zexita ynzydl xzen okle

iqei,àéðúãkweqtdy'äìëàì'hrnl `aàîâeìîì àìåoi`y - ¦§©§¨§¨§¨§Ÿ¦§§¨
:`ziixad zl`ey ,d`etx jxevl ziriay zexita ynzydl

àlà Bðéà Bà ,àîâeìîì àìå 'äìëàì' øîBà äzà`a 'dlk`l'y ©¨¥§¨§¨§Ÿ¦§§¨¥¤¨
hrnl,äqeáëì àìå:`ziixad zvxzn'íëì' øîBà àeäLk §Ÿ¦§¨§¤¥¨¤

,mkikxv lkl ernyne,øeîà äqeáëì éøäok m`e ,xzen `edy £¥¦§¨¨
'äìëàì' íéi÷î éðà äî àäzaizn hrnl yexcl epl yi dn - ¨¨£¦§©¥§¨§¨

yexcl epl yi jgxk lr ,'dlk`l'ìëàì'.àîâeìîì àìå 'äzl`ey §¨§¨§Ÿ¦§§¨
'mkl' zernyne ,hrnl `a 'dlk`l' zernyny xg` :`ziixad

ok m` ,zeaxl `aúà àéöBäìe äqeákä úà úBaøì úéàø äî̈¨¦¨§©¤©§¨§¦¤
,àîâeìnä.xeq` dqeake xzen `nbelny jtidl eyxc `l recne ©§§¨
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
åøåùéò åúèé÷ì úòùáùxyrne oey`x xyrn dizexyrny dipy dpya hpg m`y Ð

ipr xyrne oey`x xyrn dizexyrny dhinyl ziyilya hwlpe ,ipyoick xyrzn Ð

ziyilya ehwlpe dipya odizexit ehpgy zepli` x`y eli`e .ziyily xyrnÐ

zewxie oli`d zexit xyrnc ,wxil bexz` eeyd xyrn oiprle .dipy oick oixyrzn

awie oxebae .`ziixe`c awie oxeb xyrne ,opaxc

dpyd xg` xyrzny (a,bi) dpyd y`xa opitli

xyrn opax eknq`e ,i`xwn yily e`iady

micgein awie oxeb dn :awie oxeb` mdixacÐ

,minyb in epiidc ,min aex lr milicby

dxary dpyl oixyrznelr oilicbd lk s` Ð

dpyl oixyrzn ,oli`d zexit oebk ,min aex

,min lk lr oilicby zewxi e`vi .dxary

lr lcb inp bexz`e .d`ad dpyl mixyrzny

.wxik min lkøáã ìëì.zexyrnl s` Ðàåä
øîàã.bexz`` citwnc ,'ipznc `pz Ð(øîàã)

àðú éàä éë`ye`a epnp epizeaxe :ipzwc Ð

oia xyrnl oia ,dhiwl xg` bexz` exn`e

.ziriayl'åë úéùù øá áìåìã àîòè`iyew Ð

alelc `nrh epiidc xn` lirl ,xnelk :`id

`ed ziriay `d ,`ed ziyy xac meyn gwip

zyecw ziriay ialely dpin `wtpe .xeq` Ð

welg odinca gwil `ly ,eda bdep ziriay

.zilheïááâù.oxve`l oqpiky ÐäáåçìÐ

.`agn oeyläìéëàì ïè÷ì.dnda lk`nl Ð

íúä éðàùoibdep `l ikdl dwqd ivr iab Ð

ziriay oda'ebe "zay dzide" `xw xn`c Ð

'mkl' rnyne'dlk`l' aizke ,mkikxv lkl Ð

ziriay zexitn zepdil xzen oi`c `xninl Ð

.dlik`l dnecd d`pd `l`åøåòéáå åúàðäù
äåùon xrazny exeriae ez`pdy ,xnelk Ð

zwlcde dizye dkiq oebk .cg`k oi`a mlerd

bdep ziriay oi`y opitli inp dyxc jdne .xpd

inp ikdc ,elld ze`pdl cnerd ixta `l`

dna zbdep "ux`d zay dzide" :`xw yxcin

.dlik`l dnec ez`pdy ,"dlk`l mkl"yåàöé
ïøåòéá øçà ïúàðäù ä÷ñä éöòeyrpyn Ð

cakl ez`pd xwir alel la` ,oda oite` milgb

ince ,elewlwe exeria zry `ede ,ziad z`

ikdl iniiw miptbe mipw ilre .dlik` z`pdl

.ilf` daygn xza jkld ,ikdleàëéà àäå
ïçùîã íéöòoiwilcn envr urdy ,ony ur Ð

exeriae ez`pd iede ,zewea`a enk xi`dl ea

zwlcdl ohwl m` `din `zyd `nip ,dey

dxe``bdpc Ð.ziriay edaíéöò íúñ :éðùîå
e`l onzqe ,zeixal epzip dwqdl wqid ly Ð

zyecw eda `zgp `l ,jkld .eniiw xi`dl

.xi`dl ohwl elit`e `xwirn ziriayéëä
àéä éàðú ä÷ñäã íéöò :ïðéñøâmivre Ð

oxeria xg` oz`pdy ,ediiteb dwqdc`ki`c .`l i` ziriay eda `bdp i` `id i`pz Ð

,lirl opiyxcck ,exeria xg` ez`pdy lk ihernl .dlik`lc `inec 'mkl' yixcc `pz

lka dey ez`pd oi`y xac `l` dipin hrnn `lc `ki`e .mivr herni` dyxc `iddne

mivr mzqe :miqxeb eidy izeaxn izrny ip`e .oifiehwit`e selife `nbeln oebk ,mc`

zhiy iciv lka ixerpn izgxhe .mixtqd lka aezk oke ,`id i`pz edpip dwqdl

epiax ly eci azk xtqa ef `qxib iz`vne .leki ipi`e ,mdixac itk dayil cenlzd

,dben epi`e aezk mgpn xa wgvi epiax ly zereyi xcqae ,ceak ezgepn dcedi oa meyxb

.ipira d`xp okeäøùî êåúì àì úéòéáù úåøéô ïéøñåî ïéàly oiia ozyt zexyl Ð

.ziriayäñåáëì àìåxg` oz`pd dqeake dxyn .ziriay ly oiia micba qeakl Ð

.micbad yaliy cr dpi` ez`pde ,el ca`e xrazp zg` dry oiia ozytd e` micbad dxeyy dryny ,oxeriaàîâåìîì.d`etxl =
äáøî
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l`ilnb oaxk dhiwl xza i` ,xfril`xza xn`c o`nc :`nl` .oixeyir ipy ea bdp Ð

hay cr hwlp `le ,dxary dpy ly haya hpg ixdc [xak] ixt xnbpc ab lr s` ,dhiwl

lke ,mipy ylye mizy oli`a cenrl ekxcy itl ,zexit x`yn welg bexz` `nye !xg`

dxary dpy ly haya hpgy it lr s` :inp i` .dpye dpy lka lcb oli`a miiwzny onf

`gipe .xg` hay cr elecib xnbp oi`c oipnif Ð

dpyd y`xc `nw wxt opgei iax hwpc ,`zyd

:xnelk .xkk dyrpe zifk elit` bexz` iab (a,eh)

e`l zifk edine .dlicb d`ad dpy in ici lrc

.lif` dhpg xza opgei iax `dc ,opira `weec

.zifkn zegt bexz`a dhpg `aiyg `l `nye

åðéúåáøåwxt iqxbc zi` Ð `ye`a epnp

bexz` :(a,eh) dpyd y`xc `nw

nl oia dhpg xg`iaxk ixaqe ,ziriayl oia xyr

gkenck ,ok xnel xyt` i`e .lirlc xfril`

zewelgn ylye .dhiwl xg` :qxbc oizrnya

.xacaïááâù,hwp `weec yxtl yi Ð daegl

.hwp `zlnc `gxe` yxtl yieïè÷ìdlik`l

yxtn liren did `l mivrl eid mzqa i` Ð

ohwily ogync mivr` dedc icin ,dlik`l

`nye .dwqdl mivr mzq xn`c `axl ,xi`dl

xza opilf` jkld ,ikdle ikdl ediinzq ipd

.yxtn

íéöòåeda `bdp i` Ð `id i`pz dwqdc

yixcc `pz `ki`c ,`l e` ziriay

xg` ez`pdy lk ihernl ,dlik`lc `inec 'mkl'

`l` hrnn `lc zi`e .dwqd ivr hrnne ,exeria

`nbeln oebk mc` lka dey oi` ez`pdy xac

eid epizeaxe .qhpewa yxit jk ,oifiehwit`e selife

.`id i`pz epzip dwqdl mivr mzqe :oiqxeb

.leki `le dayil dlr gxhc qxhpewa yxite

,qhpewa yxit (`,aw `nw `aa) "`nw lfebd"ae

mzq dil zi`c o`nl `ki` ,`id i`pz :epeyl dfe

elit`e ,ziriay `liig `le epzip dwqdl mivr

ogync mivr` xaqc `ki`e .ogync mivr`

zexit mzq :ixaq opax ,i`pz epiide .`liig `din

ziriay zyecw ediilr `liige ,epzip dlik`l

dey oxeriae mdy xac lk`c :opixn`ckÐ

`l dqeakle dxynl ohwl elit` jkld ,`liig

mivrl ohwly mipw ilrk iedinl ,daygn `ipdn

zexit la` ,ikdle ikdl ediinzq `kdc .exzyne

dyecw `liig ozxivi zryne ,dlik`l ediinzq

dxynl irewt`l daygn `ipdn `l eze ,ediilr

iabe .ziriay zyecwa oibdep oi`c ,dqeakle

`liig `le epzip dwqdl mivr mzq ,inp mivr

opixn` `l :xaq iqei 'xe .ogync mivr` elit`

daygn eda `ipdne ,epzip dlik`l zexit mzq

dxynl ohwlc `kide .miptbe mipw ilrkied Ð

.ziriay dilr lg `le ,exeria xg` ez`pdy xac

åàöéoiia micbad e` ozytd dxyy zryny Ð oxeria xg` oz`pdy dqeake dxyn

zg` dry.qxhpewa yxit jk ,micba oze` yaliy cr dpi` ez`pde ,ca`e xrazp Ð

,dey oxeriae oz`pd oireavd oin aiyg `w (mye a,`w `nw `aa) "`nw lfebd"ac :dnize

xg` dyiale ,driav zrya xeriay .exeria xg` ez`pd iaeyg`l dil ded `nrh i`dne

xnvd iab lr oipnq gay yi mzd `xninl irac i`nle !jkdxyn iab jiiy df oi`c ,`gip Ð

ravd hlewe yxeyd dlk dxeid zgizx zrya mirav ipinc :my yxit qxhpewae .dqeake

oiia cba e` ozyt oilihny dryn ,dqeake dxyn la` .dey exeriae ez`pd `vnp ,cbaa
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קעו
ezny ina cenr n sc ± iyily wxt`nei

íãà ìëá äåùù äñåáëä úà éðà äáøîlka deyy dlik` enk ,dl oikixv lkdy Ð

.mc`íãà ìëá äåù äðéàù àîâåìî.oileg lkd oi`y Ðóìæì àìåziaa oitlfny oii Ð

.aeh gixlïéæéåè÷éôài`cn xzei lke`d oefn ,oif ith wit` :oewixhepa `ede ,`iwdl Ð

.`iwne `ivenéñåé 'øë ïàîëmpi` inp jpde ,lka dey dpi`y d`pd `l` hrnn `lc Ð

.lirlc i`pz epiide ,qiphq`e ileg jxevl `l`

ez`pdy xaca `l` ziriay `bdp `l opaxlc

zay dzide :ikd inp dil opiyxcc ,dey exeriae

dlk`lc `inec ,mkl `edy xaca zbdep ux`d

iqei iaxe .mivra `le ,dey exeriae ez`pdy

elek zbdep ux`d zay dzide :ikd yixc

.dwqdl mivr elit`e ,mc` lka dey ez`pdy

úììçúî úéòéáù ïéàdinc qetzl Ð

.exiagl df dxkeny ,gwn jxc `l` dzyecwa

elld zexit ixd :xnel ,lelig ici lr `l la`

oicety jxck ,el`d zern lr oillegn

.zeycwdìáåéä úðùá`cg laeie ziriay Ð

.`idøëîî åøëîú éëå äéì êéîñåopiyxce Ð

qetzl zexita jiiy `lc `xninl ,oikenq

.xknn ici lr `l` mincd zyecwùãå÷
ìåìéç êøã ïéá ç÷î êøã ïéá ììçúîaizkc Ð

"eilr eziying sqie jkxra dcte" (fk `xwie)

"jkxra xknpe l`bi `l m`e" ,lelig ixd Ð

(my).gwn ixd Ðïðçåé éáøådyxc jd Ð

yixc i`n ,laeil "exknz ike" jinqc ,oikenqc

?diaàðéðç øá éñåé éáøãoikxr zkqna Ð

dlek dazkp `l o`ke ,c`n `id dkex` .(a,l)

icin ziriay ly dwa` dyw dnk mixtqa

oke .wa` ixw ea ielz xeqi`d xwir ied `lc

rxd oeyl wa` oke ,ziax wa`oeyl epi`y Ð

dlerd wa` enk .rxd oeyl cv `l` ,xenb rxd

.zyzkna yzkpd xacnïúåðå àùåð íãà
úéòéáù úåøéôáwa` epiidc ,dxegql Ð

`l" ,"rxfz `l" ziriay xeqi` xwirc .ziriay

.day lw xeqi` edfe ,"xenfzúà øëåî óåñì
åéìë úàå åéìèìèî.zeipr zngn Ðøîàðù

øëîî åøëîú éëå äéì êéîñå úàæä ìáåéä úðùá
ly dyper liayay ,oikenq opiyxce Ð

.jk icil `az ziriayåéîã úà ñôåú ùãå÷Ð

:eizgz qpkp dfe `vei dfy ,dia aizk dict

.eizgz mincd oiqpkpe ,oilegl ycwd `vei

d`vei dxikn lkc ,xknp epiide dcte epiidc

zeyxl oiqpkp mincde ,dfl `ae df ly egkn

xkend.àäú äúééåäá.dzyecwa Ðïéøòáúî
úéòéáùá.xeriad onf jeza Ðøùá àöéÐ

ly minca dict ici lr oilegl oi`vei mincdy

.onvr zexita `l` 'didz aizk `lc ,ycew

åîöò éøôåenvra bedpl xeq` oey`xd ixt Ð

.eilr ziriay zyecw `l` ,legïéììçúîÐ

.xknne gwna `le ,dicta ,lelig jxc :rnyn

íäî ìãâé àîù,zeclee lcbl elv` mdyi Ð

dxn` dxezde ,eizexyrn ddyn `vnpe

ddy m`e ."zlk`e dpy dpy" (ci mixac)

dipye dpey`xlk xral ziyilya aiig Ð

,ziad on ziyily dpy seqa eizexyrn

,xyrzdl odn dpdp ziriay iabe .zeceezdle

xiwtdl `l` ,dxegql `le dxn` dxezde

.odincle zexitl xeria onf `ed dcyd on digl dlkz `ly cr ,ziriaya xrale
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ïéàxn`i xkn m`e :(`,hl) lirl `ipzc `de Ð gwn jxc `l` zllgzn ziriay

ziaa il yiy zexit lr oillegn elld zernziyixtck ,`nlra `qpw Ð

.lirl

ä÷áàozne `yn la` ,drixfe dyixg oebk ,rwxw zceara xeqi` xwir Ð ziriay ly

`le dlk`lc ,`nlra dyr `l` epi`

oiyecwc `nw wxta yxtn df ypere .dxegql

z`e ezia z`e eilhlhn z` xken seql :(`,k)

envrcbpk dcn el `a ozne `yn oera Ð

.dcn

ìòueg ipy xyrna Ð oillgzn oi` oiig

zepwl xzen milyexiac ,ixii` milyexil

`nw wxt gkenck ,minly igafl dnda epnn

,jenqa wiiccn :cere .ipy xyrnc`niz `l i`c

ynn xyrn xyrn ikdzxve" aizk `de Ð

dig dnda lr llgzn j`id xnelk ."jcia sqkd

xyrn i`n `l` ?serernyn .xyrn inc Ð

dlr iziincn ,milyexil ueg ixii`c `icda

'x ixy dlgzkl elit`e ,"sqkd zxve"c `xw

:ziriayc `ztqeza `icda ipzwck ,llgl xi`n

eze` oillgn ipy xyrn cg`e ziriay cg`

iax ixac ,men zlra dnda lre sere dig lr

.oihegy `l` exn` `l :mixne` minkge .xi`n

oillgne`kd hwpc `de .rnyn dlgzkl Ð

"adfd" yixa xn`ck ,caric rnync ,oillgzn

oillgzn oi`e oillgzn (a,dn `rivn `aa)

dil irain,dl hwp opaxc `zeax meyn Ð

:dnize .oiig lr oillgzn oi` caric elit`c

i`ny zial oia rnyn (a,cn my) "adfd" yixac

iab ,oillgn `l `xit` `raihc lld zial oia

yie !adf ixpic mirlq mc` dyri `lc `zbelt

elke`le ezelrdl zpn lr ixiin `kdc :xnel

`nw wxt inlyexia `id `zbelte .milyexia

,ezelrdl zpn lr elit` xqe`y yi ,ipy xyrnc

.i`nca `kdc opaxe xi`n 'xc `zbelt iwene

mdn lcbi `nyc opaxc dxifb meync :dnize

,caric millgzn oi` xninl ol ded `l mixcr

dyri `lc `zbelt iab "adfd" yixa rnynck

jdl `nlya :jixtc ,adf ixpic mirlq mc`

`ed opaxe ixy `xyn `ziixe`cn zxn`c `pyil

eizeilr ddyi `ny eda exfbcipzwc epiid Ð

zxn`c `pyil jdl `l` ,dyri `le dyri

irain oillgzn `le oillgzn ,ibilt `ziixe`cn

opixn` `l opaxc dxfb meync rnyn !dil

oillgzn oi`c :xnel yie !caric oillgzn oi`

`kdcogky`ck ,onewnl minc exfgiy epiid Ð

.(`,ep oiyecw) "ycwn yi`d" wxta dizeekc

àîùyi`d" wxt Ð mixcr mdn lcbi

oigwel oi` :`ipzc ,(mye a,dp oiyecw) "ycwn

:qxhpewa my yxit ipy xyrn zerna dnda

`l` ,ok yxtl el did `le .yigkz `ny

elit`e .mixcr lcbi `ny ,`kd `nrh yxtnck

zeawpa la` ,mixkfa `l` bilt `l xi`n 'x

mixkfac inlyexia yxtne .`kd opixn`wck ,`l

opaxc :dnize .zeawp eh` mixkf opixfb i` ibilt

bbeya gwl m`e ixn`c ,mzdcminc exfgi Ð

cifna ,mnewnlyie !mewna lk`ze dlrz Ð

`"ca ;mzd dcedi 'x yxtny enk ixii`c :xnelminly myl ezlgzn egwle oiekzna Ð

egwl `weec e`le .lcbi `ny caric opixfb `l f`c (`,k) dviaa `zi`ck ,dawp epiid

oiekzn `weec `l` hrnn `l `dc oininz mdy oeik ,inp mzqa elit`c ,minly myl

oinen ilra la` .oilegl ipy xyrn zern `ivedl,`id dcedi iax oiyecwc `ziixa dleke .onewnl minc exfgi cifna oia bbeya oia :`ztqeza `tiqa dcedi iax ipzw Ð
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dkeq(ycew zay meil)

:`ziixad dperäqeákä úà éðà äaøîitlíãà ìëa äåML- §©¤£¦¤©§¨¤¨¨§¨¨¨
,mc` lka dey `id mby dlik`l `id dnece ,dl mikixv lkdy

àéöBîeip`L àîâeìnä úàe milegl wx dze` miyeräåL dðéà ¦¤©§§¨¤¥¨¨¨
,íãà ìëìxac dxizn dxezdy xazqne .mileg lkd oi`y itl §¨¨¨

.jtidl `le ,mc` lkl dey epi`y xac zxqe`e mc` lkl deyd
:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîzAW dzide' xn`pd on , ©¨¨§¨§¨©¨¨§¨§¨©¨

mkl ux`d'äìëàìhrnl yi,àîâeìîì àìåokeàìå 'äìëàì' ¨¨¤¨¤§¨§¨§Ÿ¦§§¨§¨§¨§Ÿ
óeléæìoi`y itl ,aeh gixl ziaa ziriay ly oii slfl xeq`y - §¦

.ocerne bpern mc` `l` selif jixv oi`y ,mc` lka dey ez`pd
,miyxec cereïéæéåè÷éôà äpnî úBNòì àìå 'äìëàì'-mxebd mq §¨§¨§Ÿ©£¦¤¨£¦§¨¦¦

,mc` lka dey dpi`y oeik ziriaya dxeq` `id s`y ,d`wdl
.i`cn xzei lk`y inl `l` zkxvp dpi`eïàîkin enk - §©

`id ef `ziixay :`xnbd zraew .ef `ziixa zxaeq mi`pzdn
éñBé éaøkdlk`l'ny xaeqy'mpi`y ze`pd `l` mihrnn oi` §©¦¥

miqiphq`e milega `l` mibdep mpi` el` lk oke ,mc` lka miey
.[miwpetnÎ]éàckïðaøzxaeq ef `ziixay yxtl dvxp m`y - §¦©¨¨

,opaxkénð àkéà àääqeáëe äøLîoi`y mb ehrin opaxl ixd - ¨¦¨©¦¦§¨§¨
oxeriae oz`pd oi`y ,dqeake dxynl ziriay zexita ynzydl
dn wx `l` ,el` miherin dxikfd `l `ziixady oeike ,dey
`idy gken ,mc` lka miey mpi`y mixac mdy iqei iax hriny

.opaxk `le iqei iax zrck
çwî Cøc àlà úìlçúî úéòéáL ïéà ,øæòìà éaø øîàzyecw - ¨©©¦¤§¨¨¥§¦¦¦§©¤¤¤¨¤¤¦¨

gwn jxca ok m` `l` mincd lr dlg dpi` ziriay zexit
jxca la` ,mzxenz sqk laiwe exiagl oxkny oebk ,xknne
zllegn zexitd zyecw `dzy xne`e zern lhepy oebk ,lelig
zyecw mincl oi`e ziriay oiprl liren epi` ,elld zernd lr

.ziriay,ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ,øîà ïðçBé éaøåm` s`e §©¦¨¨¨©¥¤¤¦¨¥¤¤¦
lr dlg ,ezeyxa yiy zern lr zexitd zyecw z` llgn

:`xnbd zyxtn .ziriay zyecw elld zerndéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦
øæòìàjxc `l` zernd lr dlg ziriay zyecw oi`y xn`y ¤§¨¨

meyn ,gwnéîñå 'åâå 'úàfä ìáBiä úðLa' áéúëceøkîú éëå' déì C ¦§¦¦§©©¥©Ÿ§¨¦¥§¦¦§§
,'økîî`weecy 'mikenq' miyxeceçwî Cøcdyecw dlg ¦§¨¤¤¦¨

,zernl zexitdnìeléç Cøc àìåzyecw dlg `l df ote`ay - §Ÿ¤¤¦
oeik ,laei iabl azkp df weqty s`e .zernd lr zexitd

.ok oicd ziriaya s` mdl cg` oic laeie ziriayyïðçBé éaøå§©¦¨¨
,lelig jxc oiae gwn jxc oia zllgzn ziriayy xaeqdéàî©

,àîòèmeynLã÷ àåä ìáBé ék' áéúëcmiyxece ,'mkl didY ©£¨¦§¦¦¥¦Ÿ¤¦§¤¨¤
,weqtdnLãw äîezyecw z` xindl xyt`Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ©Ÿ¤¥¤¤¦¨¥¤¤

ìeléçúéòéáL óà ,xindl xyt` ,laei zexit oick dizexit oicy ¦©§¦¦
eizexit zyecw z`.ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa¥¤¤¦¨¥¤¤¦

:`xnbd dywnéàä ïðçBé éaøåe' ly df weqt -,'økîî eøkîú éë §©¦¨¨©§¦¦§§¦§¨
déì ãéáò éàîiably weqtl df weqt zekinqn cnel `ed dn - ©¨¦¥

:`xnbd zvxzn .laei,àéðúc ,àðéðç øa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¥©£¦¨§©§¨
äL÷ änk äàøe àBa ,àðéðç øa éñBé éaø øîàeyper xeng dnk - ¨©©¦¥©£¦¨§¥©¨¨¤

wx `edy ziriaya dxegq xeqi` lr xaery in lyìL d÷áà£¨¨¤
úéòéáL'eëå),(m`yíãàe dxiar xaerúBøéôa ïúBðå àNBð §¦¦§¨¨¥§¥§¥

óBqì ,úéòéáL`ed zeipr zngne ,eiqkpn cxei `edúà øëBî §¦¦©¥¤
ìà Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa' øîàpL ,åéìk úàå åéìèìhî¦©§§¨§¤¥¨¤¤¡©¦§©©¥©Ÿ¨ª¦¤

éîñå 'Búfçà'åâå 'Eúéîòì økîî eøkîú éëå' déì Cz` miyxece £ª¨§¨¦¥§¦¦§§¦§¨©£¦¤
f` ,mkl izxq`y dn epwze exknz m` 'ExMnz ike' weqtd§¦¦§§

.jzia ilk lk z`e jilhlhin xeknl jteq ,'xMnn'¦§¨

:`xnbd dywnøæòìà éaøå`l` zllgzn ziriay oi`y xaeqd §©¦¤§¨¨
,gwn jxcàø÷ éàä'Wcw `ed laFi iM'cepnn yxcïðçBé éaø ©§¨¦¥¦Ÿ¤§©¦¨¨

,lelig jxc s` zllgznydéì ãéáò éàî.epnn yxec `ed dn - ©¨¦¥
:`xnbd zvxznLãw äî ,'Lã÷ àåä ìáBé ék' ,àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨¦¥¦Ÿ¤©Ÿ¤

åéîc úà ñôBzlr dyecw dze` dlg ycew xac micet xy`ky - ¥¤¨¨
,eze` epw e` ect eay sqkd - mincdòéáL óàäéîc úà úñôBz úé ©§¦¦¤¤¤¨¤¨

weqtny epiide .dze` ea epwy xacd lr dlg ziriay zyecwy
yecw didi xg` utgy dyrz ziriayy jiiyy micnl df

.dzngn
:`xnbd d`ianéaøc déúååk àéðúå øæòìà éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨§©§¨§¨¥§©¦

äéîc úà úñôBz úéòéáL ,øæòìà éaøc déúååk àéðz ,ïðçBélr - ¨¨©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨§¦¦¤¤¤¨¤¨
,ziriay zyecwa mincd s` miycwzn gwn iciìáBé ék' øîàpL¤¤¡©¦¥

Lãw äî 'íëì äéäz Lã÷ àåäzern lr eze` elligyúà ñôBz ¦Ÿ¤¦§¤¨¤©Ÿ¤¥¤
åéîcøeñàå,ycew dyrp `l` oileg epi` -úà úñôBz úéòéáL óà ¨¨§¨©§¦¦¤¤¤

äøeñàå äéîc.ziriay zexit zyecwa miqtzp mincde -zl`ey ¨¤¨©£¨
,ycwdn ziriay ep` micnl m` :`ziixadéàmb cnlp ok m` - ¦

yåéîc ñôBz Lãw äîeizgz miyecw miyrp mincd -åutgd ©Ÿ¤¥¨¨§
envr yecwdóà ,ïéleçì àöBéaúéòéáLok oicd didiy xn`p ¥§¦©§¦¦

`idyôBzäéîc úà úñziriay zexit zgz eycwzi mincd - ¤¤¤¨¤¨
å[mnvr zexitd] dnvr ziriaydøîBì ãeîìz ,ïéleçì úàöBé §¥§¦©§©

weqtd jynda,'äéäz'df oeyln micnleàäz dúééåäas`y - ¦§¤©£¨¨¨§¥
ziriay zyecw zx`yp oiicr ,zernd lr ziriay zyecw dlgy

:`ziixad zx`an .mnvr zexitd lrãöék àäzqtez ziriayd ¨¥©
,dzyecwa zx`yp dnvr `ide dincç÷ìdpw -úéòéáL úBøéôa ¨©§¥§¦¦

elàå elà ,øNaxyad mbe zexitd mb -úéòéáMa ïéøòaúîm` - ¨¨¥¨¥¦§©£¦©§¦¦
,ziriay zexit xeria onf ribdy cr mdipy zlik` z` miiq `l

m` la` ,mxral jixvøNaa ç÷ìdfíéâc,àöédøNazyecwn ¨©©¨¨¨¦¨¨¨¨
eilry ziriaydeñðëðådíéâcjk xg` m`e ,eizgz dpwyç÷ì §¦§§¨¦¨©

,ïéé ñðëðå íéâc eàöé ,ïéé íéâcam`eñðëðå ïéé àöé ,ïîL ïéia ç÷ì ©¨¦©¦¨§¨¦§¦§©©¦¨©©©¦¤¤¨¨©¦§¦§©
ãöék àä ,ïîL-,dfa llkd edna ñðëð ïBøçà ïBøçàzyecw ¤¤¨¥©©£©£¦§©§

å ,úéòéáMdéøôoey`xdBîöòziriaya lcbyøeñàzyecwa §¦¦§§¦©§¨
,xkn jk xg`e miizpia dpwy zexitd lk la` ,mlerl ziriay

:`xnbd zwiicn .mda zx`yp ziriay zyecw oi`ç÷ì éðz÷cî¦§¨¨¥¨©
'eke ziriay zexitaç÷ìllig e` dcty aezk `le ,'eke xyaa ¨©

,zexitdàîìàwxy xaeqd xfrl` iax zhiyl di`x o`kn - ©§¨
aïéà çwî Cøcla` ,ziriay zexit zyecw z` xiardl ozip - ¤¤¦¨¦

.àì ìeléç Cøc¤¤¦Ÿ
ãçà ,ïðçBé éaøc déúååk àéðzzexitãçàå úéòéáLincéðL øNòî ©§¨§¨¥§©¦¨¨¤¨§¦¦§¤¨©£¥¥¦

ïéìlçúî.øéàî éaø éøác ,ïéèeçL ïéa ïéiç ïéa óBòå äiç äîäa ìò ¦§©§¦©§¥¨©¨¨¥©¦¥§¦¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçå`weecïéìlçúî ïéèeçL ìòla`ïéà ïéiç ìò ©£¨¦§¦©§¦¦§©§¦©©¦¥

ïéìlçúî,opaxcnànL äøéæbelv` mdyie dkex` dtewzlìcâé ¦§©§¦§¥¨¤¨§©¥
íéøãò ïäîdxez dxn`y dn lr xeari xyrnay `vnpe ,mixcr ¥¤£¨¦

eyixtdy dpy dze`a lek`l yi xyrny ,'Ylk`e ,dpW dpW'¨¨¨¨§¨©§¨
,xyrzdle mixcr lcbl elv` mdyiy oeik ziriayae .eze`
dnne .dxegql `le 'dlk`l' dxezd dxn`y dn lr xeari§¨§¨
dicta lelig jxc ezernyny 'oillgzn' oeyl `ziixad dhwpy
iax zhiyl di`x yi ,[lelig oeyla llkp epi` xknne gwny]

.lelig jxc oiae gwn jxc oia zllgzn ziriayy opgei
ú÷Bìçî ,àáø øîàzexit llgl xzen m` minkge xi`n 'x ¨©¨¨©£¤

miig sere dig dnda lr ipy xyrne ziriay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dkeq(iriax meil)

ìmyúBçeø òaøàäL éîmleray [miccvÎ]BlLjexa yecwdy - §¦¤¨©§©¤
yke ,mda lyen `edãéøBîe äìòî`ed ixd ,dhnle dlrnl ©£¤¦

ok dyery d`xnìmyõøàäå íéîMäL éî[dhnle dlrnl mdyÎ] §¦¤©¨©¦§¨¨¤
BlL.eéëä eðúî àáøòîa,jk eyxit l`xyi ux`a -éaø øîà ¤§©©§¨©§¨¦¨©©¦

éìBî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àá÷eò øa àîçàéáîe Cmiptl ¨¨©§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨¦¥¦
,xeg`leúBòø úBçeø øBöòì éãke ,cv lkn ze`ayäìòîdlrnl §¥©£¨©£¤

ãéøBîedhnlíéòø íéììè øBöòì éãkminybde lhd ipin - ¦§¥©£§¨¦¨¦
:`xnbd dtiqen .dhnl dlrnln mi`ay ,mirxdøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©

úøîBà úàæ [àãéáæ] (àìéáæ) øa éñBé éaø àîéúéàå ïéáà-ixacn ¨¦§¦¥¨©¦¥©§¦¨Ÿ¤¤
zerx zegex xevrl ick d`a dtepzdy xn`y ,`pipg xa iqei iax

cnlp ,mirx millhe
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קעז
ezny ina cenr n sc ± iyily wxt`nei

íãà ìëá äåùù äñåáëä úà éðà äáøîlka deyy dlik` enk ,dl oikixv lkdy Ð

.mc`íãà ìëá äåù äðéàù àîâåìî.oileg lkd oi`y Ðóìæì àìåziaa oitlfny oii Ð

.aeh gixlïéæéåè÷éôài`cn xzei lke`d oefn ,oif ith wit` :oewixhepa `ede ,`iwdl Ð

.`iwne `ivenéñåé 'øë ïàîëmpi` inp jpde ,lka dey dpi`y d`pd `l` hrnn `lc Ð

.lirlc i`pz epiide ,qiphq`e ileg jxevl `l`

ez`pdy xaca `l` ziriay `bdp `l opaxlc

zay dzide :ikd inp dil opiyxcc ,dey exeriae

dlk`lc `inec ,mkl `edy xaca zbdep ux`d

iqei iaxe .mivra `le ,dey exeriae ez`pdy

elek zbdep ux`d zay dzide :ikd yixc

.dwqdl mivr elit`e ,mc` lka dey ez`pdy

úììçúî úéòéáù ïéàdinc qetzl Ð

.exiagl df dxkeny ,gwn jxc `l` dzyecwa

elld zexit ixd :xnel ,lelig ici lr `l la`

oicety jxck ,el`d zern lr oillegn

.zeycwdìáåéä úðùá`cg laeie ziriay Ð

.`idøëîî åøëîú éëå äéì êéîñåopiyxce Ð

qetzl zexita jiiy `lc `xninl ,oikenq

.xknn ici lr `l` mincd zyecwùãå÷
ìåìéç êøã ïéá ç÷î êøã ïéá ììçúîaizkc Ð

"eilr eziying sqie jkxra dcte" (fk `xwie)

"jkxra xknpe l`bi `l m`e" ,lelig ixd Ð

(my).gwn ixd Ðïðçåé éáøådyxc jd Ð

yixc i`n ,laeil "exknz ike" jinqc ,oikenqc

?diaàðéðç øá éñåé éáøãoikxr zkqna Ð

dlek dazkp `l o`ke ,c`n `id dkex` .(a,l)

icin ziriay ly dwa` dyw dnk mixtqa

oke .wa` ixw ea ielz xeqi`d xwir ied `lc

rxd oeyl wa` oke ,ziax wa`oeyl epi`y Ð

dlerd wa` enk .rxd oeyl cv `l` ,xenb rxd

.zyzkna yzkpd xacnïúåðå àùåð íãà
úéòéáù úåøéôáwa` epiidc ,dxegql Ð

`l" ,"rxfz `l" ziriay xeqi` xwirc .ziriay

.day lw xeqi` edfe ,"xenfzúà øëåî óåñì
åéìë úàå åéìèìèî.zeipr zngn Ðøîàðù

øëîî åøëîú éëå äéì êéîñå úàæä ìáåéä úðùá
ly dyper liayay ,oikenq opiyxce Ð

.jk icil `az ziriayåéîã úà ñôåú ùãå÷Ð

:eizgz qpkp dfe `vei dfy ,dia aizk dict

.eizgz mincd oiqpkpe ,oilegl ycwd `vei

d`vei dxikn lkc ,xknp epiide dcte epiidc

zeyxl oiqpkp mincde ,dfl `ae df ly egkn

xkend.àäú äúééåäá.dzyecwa Ðïéøòáúî
úéòéáùá.xeriad onf jeza Ðøùá àöéÐ

ly minca dict ici lr oilegl oi`vei mincdy

.onvr zexita `l` 'didz aizk `lc ,ycew

åîöò éøôåenvra bedpl xeq` oey`xd ixt Ð

.eilr ziriay zyecw `l` ,legïéììçúîÐ

.xknne gwna `le ,dicta ,lelig jxc :rnyn

íäî ìãâé àîù,zeclee lcbl elv` mdyi Ð

dxn` dxezde ,eizexyrn ddyn `vnpe

ddy m`e ."zlk`e dpy dpy" (ci mixac)

dipye dpey`xlk xral ziyilya aiig Ð

,ziad on ziyily dpy seqa eizexyrn

,xyrzdl odn dpdp ziriay iabe .zeceezdle

xiwtdl `l` ,dxegql `le dxn` dxezde

.odincle zexitl xeria onf `ed dcyd on digl dlkz `ly cr ,ziriaya xrale
íéøëæá
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ïéàxn`i xkn m`e :(`,hl) lirl `ipzc `de Ð gwn jxc `l` zllgzn ziriay

ziaa il yiy zexit lr oillegn elld zernziyixtck ,`nlra `qpw Ð

.lirl

ä÷áàozne `yn la` ,drixfe dyixg oebk ,rwxw zceara xeqi` xwir Ð ziriay ly

`le dlk`lc ,`nlra dyr `l` epi`

oiyecwc `nw wxta yxtn df ypere .dxegql

z`e ezia z`e eilhlhn z` xken seql :(`,k)

envrcbpk dcn el `a ozne `yn oera Ð

.dcn

ìòueg ipy xyrna Ð oillgzn oi` oiig

zepwl xzen milyexiac ,ixii` milyexil

`nw wxt gkenck ,minly igafl dnda epnn

,jenqa wiiccn :cere .ipy xyrnc`niz `l i`c

ynn xyrn xyrn ikdzxve" aizk `de Ð

dig dnda lr llgzn j`id xnelk ."jcia sqkd

xyrn i`n `l` ?serernyn .xyrn inc Ð

dlr iziincn ,milyexil ueg ixii`c `icda

'x ixy dlgzkl elit`e ,"sqkd zxve"c `xw

:ziriayc `ztqeza `icda ipzwck ,llgl xi`n

eze` oillgn ipy xyrn cg`e ziriay cg`

iax ixac ,men zlra dnda lre sere dig lr

.oihegy `l` exn` `l :mixne` minkge .xi`n

oillgne`kd hwpc `de .rnyn dlgzkl Ð

"adfd" yixa xn`ck ,caric rnync ,oillgzn

oillgzn oi`e oillgzn (a,dn `rivn `aa)

dil irain,dl hwp opaxc `zeax meyn Ð

:dnize .oiig lr oillgzn oi` caric elit`c

i`ny zial oia rnyn (a,cn my) "adfd" yixac

iab ,oillgn `l `xit` `raihc lld zial oia

yie !adf ixpic mirlq mc` dyri `lc `zbelt

elke`le ezelrdl zpn lr ixiin `kdc :xnel

`nw wxt inlyexia `id `zbelte .milyexia

,ezelrdl zpn lr elit` xqe`y yi ,ipy xyrnc

.i`nca `kdc opaxe xi`n 'xc `zbelt iwene

mdn lcbi `nyc opaxc dxifb meync :dnize

,caric millgzn oi` xninl ol ded `l mixcr

dyri `lc `zbelt iab "adfd" yixa rnynck

jdl `nlya :jixtc ,adf ixpic mirlq mc`

`ed opaxe ixy `xyn `ziixe`cn zxn`c `pyil

eizeilr ddyi `ny eda exfbcipzwc epiid Ð

zxn`c `pyil jdl `l` ,dyri `le dyri

irain oillgzn `le oillgzn ,ibilt `ziixe`cn

opixn` `l opaxc dxfb meync rnyn !dil

oillgzn oi`c :xnel yie !caric oillgzn oi`

`kdcogky`ck ,onewnl minc exfgiy epiid Ð

.(`,ep oiyecw) "ycwn yi`d" wxta dizeekc

àîùyi`d" wxt Ð mixcr mdn lcbi

oigwel oi` :`ipzc ,(mye a,dp oiyecw) "ycwn

:qxhpewa my yxit ipy xyrn zerna dnda
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mixkfac inlyexia yxtne .`kd opixn`wck ,`l

opaxc :dnize .zeawp eh` mixkf opixfb i` ibilt

bbeya gwl m`e ixn`c ,mzdcminc exfgi Ð

cifna ,mnewnlyie !mewna lk`ze dlrz Ð

`"ca ;mzd dcedi 'x yxtny enk ixii`c :xnelminly myl ezlgzn egwle oiekzna Ð
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`zax `zkld
úñðëä úéáì [à השבת ביום במקוה לטבול נוהגים -

.1בבקר 
úñðëä úéáì [á,החדש שמברכים קודש שבת ביום -

הכנסת  לבית אנ"ש יתקבצו בבקר כל 2השכם להגיד
של 3התהלים  מאמר כשעה ילמדו האמירה אחר .

תפלה. כך ואחר לכולם מובן שיהיה חסידות
קדיש  יאמרו מברכים בשבת התהלים כל אמירת אחר
קדיש  אומרים - אבל או יארצייט - חיוב יש ואם יתום.

ספר  כל אחר .4יתום
היהיֿרצון  אומרים - לספר ספר בין קדיש כשאומרים

zetqede mipeiv
מורנו 1) בשם הראשונים מחסידים המקובל מנהג

.(25 עמ' המנהגים (ס' הבעש"ט
לחסידים  היתה התפלה, קודם השבת ביום במקוה הטבילה
(ספר  דבקות של והתעוררות בהתבוננות להתפלל סגולה

.(19 עמוד ה'תש"ב השיחות
בערבֿשבת. טבלו אם אף - השבת בבוקר הטבילה

˙·˘‰ ˙ÏÈ·Ë· ˙ÂÈÂ¯È‰Ê ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï האחרונים כתבו כבר :
בבוקר  בשבת לטבול שכתב האריז"ל אחר לבוא שח"ו
אבל  - חמה במקוה גם טובלים חשש. ללא בשבת וטובלים
להניח  מותר וכן בחמין). רחיצה גזירת (משום בה ישהו לא
קיבוץ  (במקומות יסחט שלא ייזהר אבל - ראשו על המגבת
במקום  בעין מים לטלטל שלא הנזהרים יש כן השערות).
לכתחילה  מותר (שאז שיתנגבו להמתין אלא עירוב שאין
לשטוח  לא וכן רטובים). ושערותיו גופו אם אף לטלטלם

הרטובה. המגבת
התהלים 2) אמירת היתה מברכים דשבת התקנה עיקר

אדמו"ר  אג"ק ראה אומרם. היחיד גם אבל בציבור,
לידידינו  בבקשה פניתי אלו ימים תל): עמ' (ח"ג מהוריי"צ
לקובעו  מברכים דשבת הקביעות אודות על שיחיו אנ"ש
בצבור  התהלים כל באמירת מיוחד וסדר ... בעזה"י

ברבים. דא"ח ולימוד התפלה קודם בהשכמה
לקרות  לי נעם עח: עמ' חי"ח אדמו"ר כ"ק קודש ובאגרות
בשבת  תהלים דאמירת התקנה הפצת דבר על במכתבו
בזה  יהיה שבקרוב רצון ויהי התפלה. קודם החדש מברכין
ענין  שבכל כג סימן הקודש באגרת וכמבואר שלם. מנין גם

עשרה. בי שיהיה הוא נעלה ענין קדושה של
התוועדויות  מנחם (תורת ה'תשכ"א בראשית ש"פ ובשיחת
התקנה  היתה - תהלים לאמירת בנוגע :(115 ע' חכ"ט
שנתפרש  ועד דוקא, בציבור תהי' התהלים שאמירת
יתום. קדיש יאמרו התהלים אמירת סיום שלאחר בהתקנה
לבוא  צריכים שאינם הסבורים חב"ד" "שפיץ כאותם ודלא
בלימוד  הוא עוסק שעה שבאותה כיון תהלים, לאמירת
הוא  מה בעצמו יודע שאינו או "ייחודים", מייחד החסידות,
מעם"!... "מורם להיותו לעצמו, תהלים אומר ולכן עושה...
בציבור  התהלים את לומר יש אלא התקנה, היתה כן לא -

בנ"י. שאר כל עם יחד דוקא
ניתן כשאי3) התפילה קודם התהלים כל להשלים אפשר

בשבת  אפילו או א', ביום למעריב, מנחה בין זאת להשלים
שלאחרֿכך.

שלפני  ... הרב לי סיפר רסו: עמו' ח"ג מנחם היכל בס'
לעשות  מה ושאל הרבי אצל ביחידות היה שנים הרבה
החודש, מברכים קודם בשבת התהלים ספר לגמירת בנוגע
ענה  זה ועל שחרית, תפילת קודם אותו לסיים הספיק כשלא
לא  עדיין ואם מנחה, תפילת אחרי לגמרו יכולים הרבי:
וכו') שבכתב תורה מצד - תהלים אומרים אין (ובלילה גמרו
יכולים  לכן לילה, חצות אחרי תמתין למה רואה אינני

ראשון. ביום לגומרו
מעלה  שיש משמע תקעח, עמ' ג כרך מוהריי"ץ באג"ק גם
מברכין  שבת בכל כי הצעתי למעריב: מנחה שבין לזמן
אמירת  עם התהלים כל לאמר כנסיות בהבתי ינהיגו
בש"ק  אם להם המתאים הזמן לפי ואתר אתר בכל הקדישים

למעריב. מנחה בין או התפלה קודם בהשכמה
הבחורים  לאחד הרבי אמר שפעם שמועה הובאה במק"א
בשבתות  (או הבאה בשבת (דוקא) התהלים שישלים
השבת  בס' הובא ,62 עמ' 986 גליון חב"ד (כפר שאחריה)
קינדער  רבינס דער ובס' 757 עמ' ח"ב ובחסידות בקבלה
להתחיל  שאפשר אדמו"ר מכ"ק שמועה ושם תלד, עמ'

חצות). קודם או שבת ליל מחצות כבר באמירתם
הוראה  מביא 85 עמ' ח"ב השליחות בשדה נתיבים ובס'
בידו  סיפק היה ולא בש"ק ברגל הרבה שהלך לא' פרטית
אינו  שהסדר לו אמר אדמו"ר שכ"ק התהלים, כל לגמור
ישלים  ולאחמ"כ בע"פ שמכיר הפרקים יאמר ובדרך מעכב,
על  כותב בו אדמו"ר כ"ק מכתב מביא וכן הפרקים, שאר
היום". במשך להשלימו שישתדל "מובן התהלים: אמירת

לדחות  לא לשואלו שהשיב 30 עמוד רז"ש קובץ בס' וראה
תהלים. אמירת מפני בציבור תפילה

יום 4) היום תכג, עמ' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ועוד. 30 עמ' המנהגים ספר כסלו, כו

שבט: כה יום בהיום נכתב זו תהלים אמירת חשיבות על
יש  מברכים בשבת התהלים וכל יום, בכל תהלים אמירת

בניו. ולבני לבניו לו, נוגע זה מאוד. כך על להקפיד
ידו  שעל 'כלי' היא התהלים שאמירת נאמר אחר ובמקום

החודש: ברכת את ממשיכים
מו"ח  כ"ק לתקנת הטעם שזהו אפשר בדרך לומר ויש
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`zax `zkld
אחת  פעם היהיֿרצון את אומרים לספר ספר בין קדיש אומרים כשאין אבל הקדיש. ולאחריו ספר כל 5שאחרי

התהלים  .6בסיום

zetqede mipeiv
תהלים, באמירת יוסיפו החודש מברכים שבשבת אדמו"ר
דאמירת  והמעלה הענין גודל ידוע התוועדות: ויערכו
הוי' ובשם אשא ישועות "כוס נאמר זה שעל - תהלים

אקרא".
התו  של והמעלה הענין גודל ידוע כן כדברי וכמו - ועדות

הראשונים  חסידים פתגם דבר על אדמו"ר מו"ח כ"ק
של  מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של שבכחה

מיכאל. מלאך
- והתוועדות תהלים אמירת - אלו עניינים שב' לומר, ויש
החודש, דברכת הענין ממשיכים ידם שעל ה"כלים" הם
באשלמותא" סיהרא ד"קיימא ומצב המעמד את לפעול
שצריך  197 עמ' שם וראה ,113 עמ' חי"ג מנחם (תורת
כח  נתינת שזו החודש ימי לכל שייך התהלים כל את לומר

החודש). ימי לכל
תשכ"ז  פקודי ש"פ בשיחת התהלים אמירת חשיבות על עוד
לשמעו  מוכן יהי' לא משיח :157 עמ' חמ"ט מנחם תורת
המשכן": פקודי "אלא - חשבון ידרוש אלא "קונצים", שום
פעלת  יהודים כמה על - עשית חסידים כמה בפתק תרשום
כל  לומר ויבואו חת"ת, שילמדו הרבי, של חסידים שיהיו

מברכים! בשבת התהלים
וגו'5) נרננה לכו הפסוקים ג' את אומרים - התהלים קודם

יתן  מי הפסוקים את התהלים ובסיום התהלים, שבתחלת
היומי. התהלים בשיעור אותם אומרים שאין אף וגו',

בקבלה  השבת ס' אדמו"ר כ"ק נהג שכן השמועה (מפי
,(11 עמ' 789 גיליון התקשרות ,758 ע' ח"ב ובחסידות
מכ"ק  כתי"ק ע"פ בזה פקפקו תמה גיליון בהתקשרות אמנם
שבכמה  אף - שמעתי' 'לא זה ענין על שכתב אדמו"ר
מקום  ומכל בזה, להורות בידי אין ולכן כן, נדפס תהלים
בפועל  אמנם היומי, התהלים שיעור עם זאת לומר שולל
התהלים  שלאחרי והפסוקים נרננה הלכו לומר נהוג

שנדפס. כפי התהלים כל את כשגומרים
כ"ק 6) ממכתב הובא בהערה ושם ,30 עמוד המנהגים ספר

מתאים  דש: עמ' י כרך באג"ק וכן בכ"מ נדפס אדמו"ר
ספר  בין קדיש שאומרים שבמקרה לי נראה הנ"ל למנהגנו
יאמרו  (עכ"פ הספר שאחרי רצון היהי מקודם יאמר - לספר
שלכן  מזמורים אמירת סיום שענינו קדיש), האומר זה -
הוא  - שלאחריו ספר כשמתחיל ואח"כ אח"ז. קדיש אומר
לשנים  סעודה כשמחלקין ברהמ"ז וע"ד חדש. דבר מעין

סוס"ג). סרצ"א [הזקן] רבנו שו"ע (ראה

שאמירת  משמע 317 עמ' חי"א שיחות שבלקוטי ולהעיר
(משום  מברכים בשבת התהלים לאמירת יותר שייכת היה"ר
תהלים  אמירת אחת): בפעם התהלים כל את שמסיימים
התהלים  שנחלק כפי - היום תפלת לאחרי בבקר יום בכל
התפלה, קודם החדש מברכין קודש ובשבת - החודש לימי
חומשי  לחמשה מכוונים שהם תהלים, ספרי חמשה כל סיום

תהילים). אמירת שלאחרי רצון" בה"יהי (כנקבע תורה
אמירת  באופן מסתפק 222 ע' השליחות בשדה נתיבים ובס'
תהלים  ספרי חמשה בזכות הבא: הנוסח ומציע רצון" ה"יהי
בזכות  תורה, חומשי חמשה כנגד שהן לפניך שקראתי

מזמוריהם.
נהג  לא הרבי נכתב: 18 ע' רכא גליון 'התקשרות' בקובץ
שאמר  (י"א שבתהלים ספר כל אמירת אחר רצון' 'יהי לומר
אמירתו  הציע המנהגים בס' כאן וגם התהילים), כל בסוף
ומשמע  ספר, כל על קדיש אמירת יותר ליישב כדי רק
אמר  הרבי בו (יום אלול כ"ג כשחל נאמר. אינו זאת שללא
(באמירת  ספר כל אחרי יה"ר הרבי אמר בשבת, קדיש)
את  סיים החזן שכאשר למרות מברכים) שבת של התהלים

הספר. באמצע הרבי עמד עדיין הספר
שמועה  20 עמ' אלףֿי גליון וביאורים הערות ובקובץ
שבו  ביום (כשחל מברכים בשבת קדיש רבינו שכשאמר
שאמר  האחרונות) (בשנים פעמים כמה היו קדיש) אמר

היה"ר. את אמר לא אך לספר ספר בין קדיש
כדי 7) הכנסת לבית לבא מעט מאחרין שחרית ביו"ט ס"ח:

ולא  הכנסת לבית הליכה קודם הסעודה צרכי מקצת שיכינו
מבית  בבואם סעודה צרכי כל בתיקון להתעכב יצטרכו
ממהרין  אלא מאד מאריכין אין הכנסת בבית וגם הכנסת
בחזנים  לגעור ויש יו"ט בשמחת לשמוח כדי לצאת

ס"ט. שם וראה היום. מחצות יותר המאריכים
רגיל 8) אם הצהריים: שנת לגבי ס"ב רצ בסימן ועד"ז

לו. הוא עונג כי בשבת יבטלנה אל בחול צהרים בשינת
עא  עמ' יג כרך מוהריי"צ אדמו"ר קודש באגרות אמנם
לקום  שי' לאנ"ש השבת יום קדוש כי ידעת בטח כתב:
בתפלה  ולהתעסק החול, מבימות יותר קודם בבקר

כו'. בחשבון ולבוא שאפשר כמה והעמקה בהתבוננות
כדלהלן9) ביו"ט Ë"Òעד"ז ËÎ˜˙ ÔÓÈÒ למחות וצריך :

טוב  ביום הכנסת לבית לבא שמאחרים מקומות מקצת ביד
הם  כך ומתוך שמע קריאת קודם בפיוטים מאריכים וגם

שמע. קריאת זמן עוברים
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`zax `zkld
úñðëä úéáì [à השבת ביום במקוה לטבול נוהגים -

.1בבקר 
úñðëä úéáì [á,החדש שמברכים קודש שבת ביום -

הכנסת  לבית אנ"ש יתקבצו בבקר כל 2השכם להגיד
של 3התהלים  מאמר כשעה ילמדו האמירה אחר .

תפלה. כך ואחר לכולם מובן שיהיה חסידות
קדיש  יאמרו מברכים בשבת התהלים כל אמירת אחר
קדיש  אומרים - אבל או יארצייט - חיוב יש ואם יתום.

ספר  כל אחר .4יתום
היהיֿרצון  אומרים - לספר ספר בין קדיש כשאומרים

zetqede mipeiv
מורנו 1) בשם הראשונים מחסידים המקובל מנהג

.(25 עמ' המנהגים (ס' הבעש"ט
לחסידים  היתה התפלה, קודם השבת ביום במקוה הטבילה
(ספר  דבקות של והתעוררות בהתבוננות להתפלל סגולה

.(19 עמוד ה'תש"ב השיחות
בערבֿשבת. טבלו אם אף - השבת בבוקר הטבילה

˙·˘‰ ˙ÏÈ·Ë· ˙ÂÈÂ¯È‰Ê ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï האחרונים כתבו כבר :
בבוקר  בשבת לטבול שכתב האריז"ל אחר לבוא שח"ו
אבל  - חמה במקוה גם טובלים חשש. ללא בשבת וטובלים
להניח  מותר וכן בחמין). רחיצה גזירת (משום בה ישהו לא
קיבוץ  (במקומות יסחט שלא ייזהר אבל - ראשו על המגבת
במקום  בעין מים לטלטל שלא הנזהרים יש כן השערות).
לכתחילה  מותר (שאז שיתנגבו להמתין אלא עירוב שאין
לשטוח  לא וכן רטובים). ושערותיו גופו אם אף לטלטלם

הרטובה. המגבת
התהלים 2) אמירת היתה מברכים דשבת התקנה עיקר

אדמו"ר  אג"ק ראה אומרם. היחיד גם אבל בציבור,
לידידינו  בבקשה פניתי אלו ימים תל): עמ' (ח"ג מהוריי"צ
לקובעו  מברכים דשבת הקביעות אודות על שיחיו אנ"ש
בצבור  התהלים כל באמירת מיוחד וסדר ... בעזה"י

ברבים. דא"ח ולימוד התפלה קודם בהשכמה
לקרות  לי נעם עח: עמ' חי"ח אדמו"ר כ"ק קודש ובאגרות
בשבת  תהלים דאמירת התקנה הפצת דבר על במכתבו
בזה  יהיה שבקרוב רצון ויהי התפלה. קודם החדש מברכין
ענין  שבכל כג סימן הקודש באגרת וכמבואר שלם. מנין גם

עשרה. בי שיהיה הוא נעלה ענין קדושה של
התוועדויות  מנחם (תורת ה'תשכ"א בראשית ש"פ ובשיחת
התקנה  היתה - תהלים לאמירת בנוגע :(115 ע' חכ"ט
שנתפרש  ועד דוקא, בציבור תהי' התהלים שאמירת
יתום. קדיש יאמרו התהלים אמירת סיום שלאחר בהתקנה
לבוא  צריכים שאינם הסבורים חב"ד" "שפיץ כאותם ודלא
בלימוד  הוא עוסק שעה שבאותה כיון תהלים, לאמירת
הוא  מה בעצמו יודע שאינו או "ייחודים", מייחד החסידות,
מעם"!... "מורם להיותו לעצמו, תהלים אומר ולכן עושה...
בציבור  התהלים את לומר יש אלא התקנה, היתה כן לא -

בנ"י. שאר כל עם יחד דוקא
ניתן כשאי3) התפילה קודם התהלים כל להשלים אפשר

בשבת  אפילו או א', ביום למעריב, מנחה בין זאת להשלים
שלאחרֿכך.

שלפני  ... הרב לי סיפר רסו: עמו' ח"ג מנחם היכל בס'
לעשות  מה ושאל הרבי אצל ביחידות היה שנים הרבה
החודש, מברכים קודם בשבת התהלים ספר לגמירת בנוגע
ענה  זה ועל שחרית, תפילת קודם אותו לסיים הספיק כשלא
לא  עדיין ואם מנחה, תפילת אחרי לגמרו יכולים הרבי:
וכו') שבכתב תורה מצד - תהלים אומרים אין (ובלילה גמרו
יכולים  לכן לילה, חצות אחרי תמתין למה רואה אינני

ראשון. ביום לגומרו
מעלה  שיש משמע תקעח, עמ' ג כרך מוהריי"ץ באג"ק גם
מברכין  שבת בכל כי הצעתי למעריב: מנחה שבין לזמן
אמירת  עם התהלים כל לאמר כנסיות בהבתי ינהיגו
בש"ק  אם להם המתאים הזמן לפי ואתר אתר בכל הקדישים

למעריב. מנחה בין או התפלה קודם בהשכמה
הבחורים  לאחד הרבי אמר שפעם שמועה הובאה במק"א
בשבתות  (או הבאה בשבת (דוקא) התהלים שישלים
השבת  בס' הובא ,62 עמ' 986 גליון חב"ד (כפר שאחריה)
קינדער  רבינס דער ובס' 757 עמ' ח"ב ובחסידות בקבלה
להתחיל  שאפשר אדמו"ר מכ"ק שמועה ושם תלד, עמ'

חצות). קודם או שבת ליל מחצות כבר באמירתם
הוראה  מביא 85 עמ' ח"ב השליחות בשדה נתיבים ובס'
בידו  סיפק היה ולא בש"ק ברגל הרבה שהלך לא' פרטית
אינו  שהסדר לו אמר אדמו"ר שכ"ק התהלים, כל לגמור
ישלים  ולאחמ"כ בע"פ שמכיר הפרקים יאמר ובדרך מעכב,
על  כותב בו אדמו"ר כ"ק מכתב מביא וכן הפרקים, שאר
היום". במשך להשלימו שישתדל "מובן התהלים: אמירת

לדחות  לא לשואלו שהשיב 30 עמוד רז"ש קובץ בס' וראה
תהלים. אמירת מפני בציבור תפילה

יום 4) היום תכג, עמ' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ועוד. 30 עמ' המנהגים ספר כסלו, כו

שבט: כה יום בהיום נכתב זו תהלים אמירת חשיבות על
יש  מברכים בשבת התהלים וכל יום, בכל תהלים אמירת

בניו. ולבני לבניו לו, נוגע זה מאוד. כך על להקפיד
ידו  שעל 'כלי' היא התהלים שאמירת נאמר אחר ובמקום

החודש: ברכת את ממשיכים
מו"ח  כ"ק לתקנת הטעם שזהו אפשר בדרך לומר ויש
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אחת  פעם היהיֿרצון את אומרים לספר ספר בין קדיש אומרים כשאין אבל הקדיש. ולאחריו ספר כל 5שאחרי

התהלים  .6בסיום

zetqede mipeiv
תהלים, באמירת יוסיפו החודש מברכים שבשבת אדמו"ר
דאמירת  והמעלה הענין גודל ידוע התוועדות: ויערכו
הוי' ובשם אשא ישועות "כוס נאמר זה שעל - תהלים

אקרא".
התו  של והמעלה הענין גודל ידוע כן כדברי וכמו - ועדות

הראשונים  חסידים פתגם דבר על אדמו"ר מו"ח כ"ק
של  מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של שבכחה

מיכאל. מלאך
- והתוועדות תהלים אמירת - אלו עניינים שב' לומר, ויש
החודש, דברכת הענין ממשיכים ידם שעל ה"כלים" הם
באשלמותא" סיהרא ד"קיימא ומצב המעמד את לפעול
שצריך  197 עמ' שם וראה ,113 עמ' חי"ג מנחם (תורת
כח  נתינת שזו החודש ימי לכל שייך התהלים כל את לומר

החודש). ימי לכל
תשכ"ז  פקודי ש"פ בשיחת התהלים אמירת חשיבות על עוד
לשמעו  מוכן יהי' לא משיח :157 עמ' חמ"ט מנחם תורת
המשכן": פקודי "אלא - חשבון ידרוש אלא "קונצים", שום
פעלת  יהודים כמה על - עשית חסידים כמה בפתק תרשום
כל  לומר ויבואו חת"ת, שילמדו הרבי, של חסידים שיהיו

מברכים! בשבת התהלים
וגו'5) נרננה לכו הפסוקים ג' את אומרים - התהלים קודם

יתן  מי הפסוקים את התהלים ובסיום התהלים, שבתחלת
היומי. התהלים בשיעור אותם אומרים שאין אף וגו',

בקבלה  השבת ס' אדמו"ר כ"ק נהג שכן השמועה (מפי
,(11 עמ' 789 גיליון התקשרות ,758 ע' ח"ב ובחסידות
מכ"ק  כתי"ק ע"פ בזה פקפקו תמה גיליון בהתקשרות אמנם
שבכמה  אף - שמעתי' 'לא זה ענין על שכתב אדמו"ר
מקום  ומכל בזה, להורות בידי אין ולכן כן, נדפס תהלים
בפועל  אמנם היומי, התהלים שיעור עם זאת לומר שולל
התהלים  שלאחרי והפסוקים נרננה הלכו לומר נהוג

שנדפס. כפי התהלים כל את כשגומרים
כ"ק 6) ממכתב הובא בהערה ושם ,30 עמוד המנהגים ספר

מתאים  דש: עמ' י כרך באג"ק וכן בכ"מ נדפס אדמו"ר
ספר  בין קדיש שאומרים שבמקרה לי נראה הנ"ל למנהגנו
יאמרו  (עכ"פ הספר שאחרי רצון היהי מקודם יאמר - לספר
שלכן  מזמורים אמירת סיום שענינו קדיש), האומר זה -
הוא  - שלאחריו ספר כשמתחיל ואח"כ אח"ז. קדיש אומר
לשנים  סעודה כשמחלקין ברהמ"ז וע"ד חדש. דבר מעין

סוס"ג). סרצ"א [הזקן] רבנו שו"ע (ראה

שאמירת  משמע 317 עמ' חי"א שיחות שבלקוטי ולהעיר
(משום  מברכים בשבת התהלים לאמירת יותר שייכת היה"ר
תהלים  אמירת אחת): בפעם התהלים כל את שמסיימים
התהלים  שנחלק כפי - היום תפלת לאחרי בבקר יום בכל
התפלה, קודם החדש מברכין קודש ובשבת - החודש לימי
חומשי  לחמשה מכוונים שהם תהלים, ספרי חמשה כל סיום

תהילים). אמירת שלאחרי רצון" בה"יהי (כנקבע תורה
אמירת  באופן מסתפק 222 ע' השליחות בשדה נתיבים ובס'
תהלים  ספרי חמשה בזכות הבא: הנוסח ומציע רצון" ה"יהי
בזכות  תורה, חומשי חמשה כנגד שהן לפניך שקראתי

מזמוריהם.
נהג  לא הרבי נכתב: 18 ע' רכא גליון 'התקשרות' בקובץ
שאמר  (י"א שבתהלים ספר כל אמירת אחר רצון' 'יהי לומר
אמירתו  הציע המנהגים בס' כאן וגם התהילים), כל בסוף
ומשמע  ספר, כל על קדיש אמירת יותר ליישב כדי רק
אמר  הרבי בו (יום אלול כ"ג כשחל נאמר. אינו זאת שללא
(באמירת  ספר כל אחרי יה"ר הרבי אמר בשבת, קדיש)
את  סיים החזן שכאשר למרות מברכים) שבת של התהלים

הספר. באמצע הרבי עמד עדיין הספר
שמועה  20 עמ' אלףֿי גליון וביאורים הערות ובקובץ
שבו  ביום (כשחל מברכים בשבת קדיש רבינו שכשאמר
שאמר  האחרונות) (בשנים פעמים כמה היו קדיש) אמר

היה"ר. את אמר לא אך לספר ספר בין קדיש
כדי 7) הכנסת לבית לבא מעט מאחרין שחרית ביו"ט ס"ח:

ולא  הכנסת לבית הליכה קודם הסעודה צרכי מקצת שיכינו
מבית  בבואם סעודה צרכי כל בתיקון להתעכב יצטרכו
ממהרין  אלא מאד מאריכין אין הכנסת בבית וגם הכנסת
בחזנים  לגעור ויש יו"ט בשמחת לשמוח כדי לצאת

ס"ט. שם וראה היום. מחצות יותר המאריכים
רגיל 8) אם הצהריים: שנת לגבי ס"ב רצ בסימן ועד"ז

לו. הוא עונג כי בשבת יבטלנה אל בחול צהרים בשינת
עא  עמ' יג כרך מוהריי"צ אדמו"ר קודש באגרות אמנם
לקום  שי' לאנ"ש השבת יום קדוש כי ידעת בטח כתב:
בתפלה  ולהתעסק החול, מבימות יותר קודם בבקר

כו'. בחשבון ולבוא שאפשר כמה והעמקה בהתבוננות
כדלהלן9) ביו"ט Ë"Òעד"ז ËÎ˜˙ ÔÓÈÒ למחות וצריך :

טוב  ביום הכנסת לבית לבא שמאחרים מקומות מקצת ביד
הם  כך ומתוך שמע קריאת קודם בפיוטים מאריכים וגם

שמע. קריאת זמן עוברים



c"agקפ i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

ÊË מהכלים הדלתות ליטול אבל הדלתות להחזיר זה וכל
בזה  ואין בחוזק בהן תקועין אינן אם ענין בכל מותר
הן  אם אבל בכלים וסתירה בנין שאין מפני סותר משום

שיתבאר: כמו סותר משום בפריקתן יש בחוזק תקועין

ÊÈ כלים של או ודות בור ושל בית של דלת אבל
כלי  שהוא תרנגולים של לול כגון בקרקע המחוברים
דבר  שכל להחזיר בין ליטול בין אסור בקרקע ומחובר
שנוהגים  מה לפיכך וסתירה בנין בו יש בקרקע המחובר
לא  נכרי ע"י החלונות ליטול החמה בימות גדולות בסעודות
לישראל  חטאת חיוב יש זו בנטילה שהרי עושים  הם יפה
וא"כ  אח"כ להחזירן עתיד שהרי לבנות מנת על סותר שהוא
דשבות  שבות ואינו גמור שבות זה הרי לנכרי כשאומר

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו מצטער במקום שהתירוהו

כן  אם אלא חייב אינו לבנות מנת על שסותר ולהאומרים
כמו  הראשון מן טוב יותר יהיה האחרון שבנין דעתו
איסור  אלא החלונות בנטילת אין רע"ח בסי' שנתבאר
שהתירוהו  דשבות שבות הוא לנכרי ולומר סופרים מדברי

מצטער. במקום

מי  על להם שיש כיון בהמקילין למחות צריך אין לפיכך
שהיא  הראשונה כסברא לעצמו יחמיר אדם כל אבל שיסמכו
רביעיות  שנוטלין שנכשלים לרבים להזהיר צריך וגם עיקר
יודעים  ואינם החלונות מן קוואטיר"ן) (שקורין החלונות

גדול: איסור בזה שיש

ÁÈ גדולים הם אם לקרקע מחוברין שאינם כלים ואפילו
ברום  אמה על אמה דהיינו סאה מ' שמחזיקין כך כל
הם  הרי והלבזבזין הרגלים עובי בלא הדפנות עם אמות ג'
דלתותיהם  ליטול אסור ולפיכך וסתירה בנין בהן ויש כאהל

מהם:

ËÈ וסתירה בנין שאין אמרו גרוע לא בבנין אלא בכלים
והחזרתה  מהכלי הדלת נטילת כגון גרוע בנין וסתירת
מהכלי  מפורקת היא ועדיין הואיל גמור בנין החזרה שאין
גם  ולכן בקל ממנו ליטלה ויכול בחוזק שם תקועה שאינה
של  שהוא כלי כל וכן גמור בנין סתירת זו אין נטילתה
סתירה  בפריקתן אין בחוזק תקועין פרקיו אין אם פרקים

גמור  בנין בהחזרתן ולא גמורה

משום  וחייב גמור בנין זה הרי מתחלתו כלי העושה אבל
וחייב  גמור בנין סתירת זו הרי שלם כלי והשובר בונה
לבית  לו להיות הקרדום בתוך העץ התוקע וכן סותר משום
שתקע  בין בעץ עץ התוקע כל וכן בונה משום חייב יד

תולדת  זה הרי שנתאחד עד עצמו בעץ שתקע בין במסמר
כמו  סותר משום חייב תקוע עץ המפרק וכל וחייב בונה

גמור: בנין הסותר

Î שהדקם דהיינו פרקיו תקע אם פרקים של בכלי ואפילו
בנין  זה הרי ואומנות גבורה לזה שצריך בענין בחוזק
אינו  ואם הרבה להתקיים עשוי אם בונה משום וחייב גמור
מדברי  ואסור עראי בנין זה הרי הרבה להתקיים עשוי

שיתבאר: כמו כלל לקיום עשוי אינו כן אם אלא סופרים

‡Î חכמים אסרו שנתפרק פרקים של כלי כל לפיכך
בענין  מעט אלא מהדקו אינו אפילו בשבת להחזירו
אינו  אם אבל בחוזק יתקע שמא גזרה רפוי ואינו רפוי שהוא

מותר. לגמרי רפוי מניחו אלא כלל מהדקו

דרכו  אם אבל לעולם רפוי כך להיות כלי של שדרכו והוא
אסור  רפוי מניחו שעכשיו אף בחוזק ותקוע מהודק להיות

יתקע. שמא גזרה להחזירו

קצת  מהודק להיות שדרכו שאף אומרים יש פרקים של וכוס
יתקע  שמא חוששים ואין קצת ולהדקו להחזירו מותר
עד  בחוזק כך כל להדקו כלל הכוס דרך שאין לפי בחוזק
אלא  מעט אפילו להדק אסרו ולא בונה משום עליו שיתחייב
לחוש  שיש הכלים משאר בה כיוצא וכל פרקים של במטה
כוס  בין חילוק שאין אומרים ויש בחוזק יתקע שמא בהם
רפוי  מניחו כן אם אלא הכוס להחזיר ואסור כלים לשאר
גדול  צורך במקום כן אם אלא כדבריהם להחמיר ויש לגמרי
בחוזק. להדקו כלל הכוס דרך אין אם להקל לסמוך יש אזי

בחוזק  ומהודקים סביב בחריצים העשויים כוסות אבל
לגמרי  רפויים מניחם אפילו להחזירם אסור הכל לדברי
סביב  בחריצים כך העשויים כלים כיסויי מקום ומכל
על  מאד בחוזק אותם שמהדקין אע"פ שרוי"ף) (שקורי"ן

בנטילת  לא איסור שום בהם אין הכלי סתירה פי משום ן
רק  כלל לקיום עשויין שאינן לפי בנין משום בהחזרתן ולא
עראי  בנין אסרו ולא עצמה בשבת גם תדיר ולסוגרן לפותחן
עצמה  בשבת לסותרו מנת על עשוי כשאינו אלא וסתירתו

שי"ד: בסי' שיתבאר כמו

·Î שהיה בענין בחוזק מהודק שהוא פרקים של כלי כל
סותר  משום בשבת לפרקו אסור זה הידוק משום חייב
משום  אלא זה בהדוק איסור שאין קצת מהודק הוא אם אבל
ומותר  סותר משום ג"כ בו אין בחוזק יתקע שמא גזרה

לכתחלה: לפרקו
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ùé äðä .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð øáë àìä ïéáäì

.úòãéå ãåò åäîå
תורה, מתן מעמד בתיאור ואתחנן, פ' בתחילת

הוא  ה' כי לדעת הראת "אתה כתובים: שני יש
אל  והשבות היום "וידעת מלבדו", עוד אין האלקים
הארץ  ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך
נתגלה  שכבר מאחר מובן: ואינו עוד". אין מתחת
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ממש  בראי' האלקים" הוא ש"ה' ישראל לבני
על הראת (" ציווי לעוד הוצרכו למה לדעת"),

היום". "וידעת כאמרו הידיעה

.íåéä åäî íâ
מהו  היום", "וידעת שנאמר מה להבין צריך גם
האלקים  הוא ה' כי לדעת שהציווי וההדגשה הדיוק
והשבות  "וידעת סתם והול"ל דוקא, "היום" הוא

גו'". לבבך אל

כאן:] בכתובים שאלה עוד מקדים זה [להבין

íéðô ìà íéðô åàøù äøåú ïúî øçà äðä êà
úåøáãä úøùò íîöòá åòîùå,הקב"ה מפי

äúà áø÷ 'åâå òåîùì åðçðà íéôñåé íà åøîà
åáéèéä øîàå íãé ìò íéëñä ä"á÷äå ,'åâå òîùå

'åâå íäì øåîà êì 'åâå åøáã øùà ìë שמעתה)
משה). אליהם ידבר

áéúëåזה לאחרי úåùòìתיכף 'åâå äåöîä úàæå

áéúëå ,ùáãå áìç úáæ õøà ãò 'åâå õøàá
ãçà 'éåä åðé÷ìà 'éåä ìàøùé òîù äéøúá
¯ ååèöðù äðåùàøä äåöîä àéäù ,'åâå úáäàå
éôî ¯ äøåáâä éôî åòîùù úåøáãä úøùò øçà

.äùî
פרשת  על קאי - יחיד ל' זאת - המצוה" "זאת
תורה), דמתן זו פרשה לאחרי תיכף (שנאמרה ק"ש

המצות". כל "כוללת היא כי סתם "מצוה" שנק'

'åâå äåöîä úàæå øîåì íéã÷ä äîì ïéáäì êéøöå
óåâä úáåç òîù äùøô àäã ,'åâå õøàá úåùòì

.'åë õøàá ïéá úâäåðå àéä
שה  דוקא , בארץ  אינה שמע קריאת היא חובת רי

אומר  ואמאי  לארץ , בחוץ גם שנוהגת  הגוף חובת
"ארץ  כאן  מדייק מדוע וגם, בארץ". חלב"לעשות  זבת

חלב ודבש  זבת  לארץ  ק "ש מצות בין  השייכות  מהי - "
ודבש.

` wxt meid zrcie d"c
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מח"י ‰Â‰(נה) הזאת וההשפעה ההמשכה אור בחי'
כרוב  בחי' ע"י הוא בבי"ע דאצי' ברכאן
כו' אלף בח"י ושט שלו קל כרוב על רוכב כמ"ש קל

כרוב רז"ל פי' בדברי כידוע קטן אדם שהוא כרביא
היינו  כו' אדם פני הב' ופני הכרוב פני הא' פני כתי'
שאפי  זוטרי ואפי רברבי אפי אדם פני היינו כרוב פני
מ"ש  הוא רברבי ואפי כרבי' הכרוב בחי' הוא זוטרי
והענין  כו' עליו אדם כמראה דמות הכס' דמות ועל
אדם  בחי' הוא כו' רוכב הקב"ה שאמרו דמה הוא
דגדלות  מוחין בבחי' רברבי אפי בחי' דאצי' הגדול
הקטן  אדם ובחי' כו' יותר בגלוי שם מאיר שאא"ס
דבריאה  מט"ט בחי' היינו זוטרי אפי כרביא כרוב שנק'
נער  ונק' דקטנות מוחין בבחי' כו ' רבו כשם ששמו
שע"י  שלו קל כרוב בחי' והוא כו' הייתי נער כמ"ש
הדברים  ובאור כנ"ל עולמות אלף לח"י השפע נמשך
שם  והוא אדם בגי' מ"ה שם בחי' היינו אדם פי' הנה

דהיינו  כו' האצי' כל אורח דאיהו אלפין במלוי מ"ה
כל  של והתכללות החבור בחי' הוא דוקא שע"י
גלוי  תוס' בחי' שנמשך ע"י זע"ז העליונים האורות
אור  גלוי תוס' בחינת וכל זה מ"ה שם בבחי' אא"ס
ומנגדים  ההפכיים שגם עד בטול בחי' ממשיך עליון
ממציאותו  כ"א נתבטל כי יחד ויתחברו יתאחדו זע"ז
הפכו  גם לסבול יכול וע"כ כלל א"ע מרגיש ואינו
בחי' מפני היינו הפכו לסבול יוכל שלא מה כי ומנגדו
כאש  מנגדיים שרים שני וכמשל כו' ישותו ההתפשטות
המלך  רוממות אימת מפני המלך לפני בבואם ומים
מישותו  א' כל יתבטל יחדיו משניהם מאד שגבוה
עושה  בענין וכמו"כ ממש לאחדים והיו הפכו ויסבול
ושר  אש של שר וגבריאל מיכאל בין במרומיו שלום
אור  גלוי תוס' בחי' מפני זא"ז מכבין ואין מים של
בטול  בחי' שממשיך משניהם שלמעלה עליהם האלקי

כלל: זא"ז מכבין ואין שיתאחדו עד בהם גדול

mixetd xry
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ÊË מהכלים הדלתות ליטול אבל הדלתות להחזיר זה וכל
בזה  ואין בחוזק בהן תקועין אינן אם ענין בכל מותר
הן  אם אבל בכלים וסתירה בנין שאין מפני סותר משום

שיתבאר: כמו סותר משום בפריקתן יש בחוזק תקועין

ÊÈ כלים של או ודות בור ושל בית של דלת אבל
כלי  שהוא תרנגולים של לול כגון בקרקע המחוברים
דבר  שכל להחזיר בין ליטול בין אסור בקרקע ומחובר
שנוהגים  מה לפיכך וסתירה בנין בו יש בקרקע המחובר
לא  נכרי ע"י החלונות ליטול החמה בימות גדולות בסעודות
לישראל  חטאת חיוב יש זו בנטילה שהרי עושים  הם יפה
וא"כ  אח"כ להחזירן עתיד שהרי לבנות מנת על סותר שהוא
דשבות  שבות ואינו גמור שבות זה הרי לנכרי כשאומר

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו מצטער במקום שהתירוהו

כן  אם אלא חייב אינו לבנות מנת על שסותר ולהאומרים
כמו  הראשון מן טוב יותר יהיה האחרון שבנין דעתו
איסור  אלא החלונות בנטילת אין רע"ח בסי' שנתבאר
שהתירוהו  דשבות שבות הוא לנכרי ולומר סופרים מדברי

מצטער. במקום

מי  על להם שיש כיון בהמקילין למחות צריך אין לפיכך
שהיא  הראשונה כסברא לעצמו יחמיר אדם כל אבל שיסמכו
רביעיות  שנוטלין שנכשלים לרבים להזהיר צריך וגם עיקר
יודעים  ואינם החלונות מן קוואטיר"ן) (שקורין החלונות

גדול: איסור בזה שיש

ÁÈ גדולים הם אם לקרקע מחוברין שאינם כלים ואפילו
ברום  אמה על אמה דהיינו סאה מ' שמחזיקין כך כל
הם  הרי והלבזבזין הרגלים עובי בלא הדפנות עם אמות ג'
דלתותיהם  ליטול אסור ולפיכך וסתירה בנין בהן ויש כאהל

מהם:

ËÈ וסתירה בנין שאין אמרו גרוע לא בבנין אלא בכלים
והחזרתה  מהכלי הדלת נטילת כגון גרוע בנין וסתירת
מהכלי  מפורקת היא ועדיין הואיל גמור בנין החזרה שאין
גם  ולכן בקל ממנו ליטלה ויכול בחוזק שם תקועה שאינה
של  שהוא כלי כל וכן גמור בנין סתירת זו אין נטילתה
סתירה  בפריקתן אין בחוזק תקועין פרקיו אין אם פרקים

גמור  בנין בהחזרתן ולא גמורה

משום  וחייב גמור בנין זה הרי מתחלתו כלי העושה אבל
וחייב  גמור בנין סתירת זו הרי שלם כלי והשובר בונה
לבית  לו להיות הקרדום בתוך העץ התוקע וכן סותר משום
שתקע  בין בעץ עץ התוקע כל וכן בונה משום חייב יד

תולדת  זה הרי שנתאחד עד עצמו בעץ שתקע בין במסמר
כמו  סותר משום חייב תקוע עץ המפרק וכל וחייב בונה

גמור: בנין הסותר

Î שהדקם דהיינו פרקיו תקע אם פרקים של בכלי ואפילו
בנין  זה הרי ואומנות גבורה לזה שצריך בענין בחוזק
אינו  ואם הרבה להתקיים עשוי אם בונה משום וחייב גמור
מדברי  ואסור עראי בנין זה הרי הרבה להתקיים עשוי

שיתבאר: כמו כלל לקיום עשוי אינו כן אם אלא סופרים

‡Î חכמים אסרו שנתפרק פרקים של כלי כל לפיכך
בענין  מעט אלא מהדקו אינו אפילו בשבת להחזירו
אינו  אם אבל בחוזק יתקע שמא גזרה רפוי ואינו רפוי שהוא

מותר. לגמרי רפוי מניחו אלא כלל מהדקו

דרכו  אם אבל לעולם רפוי כך להיות כלי של שדרכו והוא
אסור  רפוי מניחו שעכשיו אף בחוזק ותקוע מהודק להיות

יתקע. שמא גזרה להחזירו

קצת  מהודק להיות שדרכו שאף אומרים יש פרקים של וכוס
יתקע  שמא חוששים ואין קצת ולהדקו להחזירו מותר
עד  בחוזק כך כל להדקו כלל הכוס דרך שאין לפי בחוזק
אלא  מעט אפילו להדק אסרו ולא בונה משום עליו שיתחייב
לחוש  שיש הכלים משאר בה כיוצא וכל פרקים של במטה
כוס  בין חילוק שאין אומרים ויש בחוזק יתקע שמא בהם
רפוי  מניחו כן אם אלא הכוס להחזיר ואסור כלים לשאר
גדול  צורך במקום כן אם אלא כדבריהם להחמיר ויש לגמרי
בחוזק. להדקו כלל הכוס דרך אין אם להקל לסמוך יש אזי

בחוזק  ומהודקים סביב בחריצים העשויים כוסות אבל
לגמרי  רפויים מניחם אפילו להחזירם אסור הכל לדברי
סביב  בחריצים כך העשויים כלים כיסויי מקום ומכל
על  מאד בחוזק אותם שמהדקין אע"פ שרוי"ף) (שקורי"ן

בנטילת  לא איסור שום בהם אין הכלי סתירה פי משום ן
רק  כלל לקיום עשויין שאינן לפי בנין משום בהחזרתן ולא
עראי  בנין אסרו ולא עצמה בשבת גם תדיר ולסוגרן לפותחן
עצמה  בשבת לסותרו מנת על עשוי כשאינו אלא וסתירתו

שי"ד: בסי' שיתבאר כמו

·Î שהיה בענין בחוזק מהודק שהוא פרקים של כלי כל
סותר  משום בשבת לפרקו אסור זה הידוק משום חייב
משום  אלא זה בהדוק איסור שאין קצת מהודק הוא אם אבל
ומותר  סותר משום ג"כ בו אין בחוזק יתקע שמא גזרה

לכתחלה: לפרקו
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dxez ihewl

ùé äðä .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð øáë àìä ïéáäì

.úòãéå ãåò åäîå
תורה, מתן מעמד בתיאור ואתחנן, פ' בתחילת

הוא  ה' כי לדעת הראת "אתה כתובים: שני יש
אל  והשבות היום "וידעת מלבדו", עוד אין האלקים
הארץ  ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך
נתגלה  שכבר מאחר מובן: ואינו עוד". אין מתחת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממש  בראי' האלקים" הוא ש"ה' ישראל לבני
על הראת (" ציווי לעוד הוצרכו למה לדעת"),

היום". "וידעת כאמרו הידיעה

.íåéä åäî íâ
מהו  היום", "וידעת שנאמר מה להבין צריך גם
האלקים  הוא ה' כי לדעת שהציווי וההדגשה הדיוק
והשבות  "וידעת סתם והול"ל דוקא, "היום" הוא

גו'". לבבך אל

כאן:] בכתובים שאלה עוד מקדים זה [להבין

íéðô ìà íéðô åàøù äøåú ïúî øçà äðä êà
úåøáãä úøùò íîöòá åòîùå,הקב"ה מפי

äúà áø÷ 'åâå òåîùì åðçðà íéôñåé íà åøîà
åáéèéä øîàå íãé ìò íéëñä ä"á÷äå ,'åâå òîùå

'åâå íäì øåîà êì 'åâå åøáã øùà ìë שמעתה)
משה). אליהם ידבר

áéúëåזה לאחרי úåùòìתיכף 'åâå äåöîä úàæå

áéúëå ,ùáãå áìç úáæ õøà ãò 'åâå õøàá
ãçà 'éåä åðé÷ìà 'éåä ìàøùé òîù äéøúá
¯ ååèöðù äðåùàøä äåöîä àéäù ,'åâå úáäàå
éôî ¯ äøåáâä éôî åòîùù úåøáãä úøùò øçà

.äùî
פרשת  על קאי - יחיד ל' זאת - המצוה" "זאת
תורה), דמתן זו פרשה לאחרי תיכף (שנאמרה ק"ש

המצות". כל "כוללת היא כי סתם "מצוה" שנק'

'åâå äåöîä úàæå øîåì íéã÷ä äîì ïéáäì êéøöå
óåâä úáåç òîù äùøô àäã ,'åâå õøàá úåùòì

.'åë õøàá ïéá úâäåðå àéä
שה  דוקא , בארץ  אינה שמע קריאת היא חובת רי

אומר  ואמאי  לארץ , בחוץ גם שנוהגת  הגוף חובת
"ארץ  כאן  מדייק מדוע וגם, בארץ". חלב"לעשות  זבת

חלב ודבש  זבת  לארץ  ק "ש מצות בין  השייכות  מהי - "
ודבש.

` wxt meid zrcie d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מח"י ‰Â‰(נה) הזאת וההשפעה ההמשכה אור בחי'
כרוב  בחי' ע"י הוא בבי"ע דאצי' ברכאן
כו' אלף בח"י ושט שלו קל כרוב על רוכב כמ"ש קל

כרוב רז"ל פי' בדברי כידוע קטן אדם שהוא כרביא
היינו  כו' אדם פני הב' ופני הכרוב פני הא' פני כתי'
שאפי  זוטרי ואפי רברבי אפי אדם פני היינו כרוב פני
מ"ש  הוא רברבי ואפי כרבי' הכרוב בחי' הוא זוטרי
והענין  כו' עליו אדם כמראה דמות הכס' דמות ועל
אדם  בחי' הוא כו' רוכב הקב"ה שאמרו דמה הוא
דגדלות  מוחין בבחי' רברבי אפי בחי' דאצי' הגדול
הקטן  אדם ובחי' כו' יותר בגלוי שם מאיר שאא"ס
דבריאה  מט"ט בחי' היינו זוטרי אפי כרביא כרוב שנק'
נער  ונק' דקטנות מוחין בבחי' כו ' רבו כשם ששמו
שע"י  שלו קל כרוב בחי' והוא כו' הייתי נער כמ"ש
הדברים  ובאור כנ"ל עולמות אלף לח"י השפע נמשך
שם  והוא אדם בגי' מ"ה שם בחי' היינו אדם פי' הנה

דהיינו  כו' האצי' כל אורח דאיהו אלפין במלוי מ"ה
כל  של והתכללות החבור בחי' הוא דוקא שע"י
גלוי  תוס' בחי' שנמשך ע"י זע"ז העליונים האורות
אור  גלוי תוס' בחינת וכל זה מ"ה שם בבחי' אא"ס
ומנגדים  ההפכיים שגם עד בטול בחי' ממשיך עליון
ממציאותו  כ"א נתבטל כי יחד ויתחברו יתאחדו זע"ז
הפכו  גם לסבול יכול וע"כ כלל א"ע מרגיש ואינו
בחי' מפני היינו הפכו לסבול יוכל שלא מה כי ומנגדו
כאש  מנגדיים שרים שני וכמשל כו' ישותו ההתפשטות
המלך  רוממות אימת מפני המלך לפני בבואם ומים
מישותו  א' כל יתבטל יחדיו משניהם מאד שגבוה
עושה  בענין וכמו"כ ממש לאחדים והיו הפכו ויסבול
ושר  אש של שר וגבריאל מיכאל בין במרומיו שלום
אור  גלוי תוס' בחי' מפני זא"ז מכבין ואין מים של
בטול  בחי' שממשיך משניהם שלמעלה עליהם האלקי

כלל: זא"ז מכבין ואין שיתאחדו עד בהם גדול

mixetd xry
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c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ את ב"ז הניח אלמלא ב"ז ר"י שאמר מה ג"כ
עליו  משגיחין היו לא היום כל ברכיו בין ראשו
הרבה  גדול הי' שריב"ז ואף מיד, נענה ב"ד ור"ח
הנשמה  עצמות בחי' שע"י לפי והיינו ממנו, בתורה

דומה  הוא וזהו גדול. רחב"ד הי' בזה הרצון בחי' שהוא
בחי' הוא עבד המלך, לפני כשר ואני המלך לפני כעבד
המלך  לפני כשר ואני השכל, מן שלמעלה הרצון ביטול

כו'. נפקת מח"ע אורייתא חכ' ומדרי' בחי' שהוא

mbeefl dyw oipr xe`ia 'qeza oiadle
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ וממכ"ע סוכ"ע בבחי' שהוא נש"י אמונת הנה
כי  לעולמות, ששייך מה בבחי' הוא כ"ז הנה
כל  את ממלא הנשמה מה כמארז"ל שהוא ממכ"ע ענין
שזהו  לעיל נת' העולם כל את ממלא הקב"ה כך הגוף
א"כ  גדול גוף הוא שהעולם לגוף הנשמה חיות כענין
הוא  סוכ"ע בחי' אפי' כ"א לעולמות, שייך ודאי זהו
השמים  כמשל הוא סוכ"ע שענין לעולמות, שייך ג"כ
נגד  חרדל כגרגיר היא והארץ הארץ, את שמקיפי'
שיעור  בבחי' מוגבלים הם השמים גם עכ"ז השמים,
שית  דארעא סומכי ארז"ל הארץ ועל ידוע, ומספר
השמים  נגד חרדל כגרגיר היא ומ"מ פרסא, אלפי

גם  אשר מובן עצמו מזה אך כנ"ל, צד מכל המקיפה
גדול  היותר במספר שהוא רק מוגבלי' המה השמים
סוכ"ע  בחי' שגם וממכ"ע סוכ"ע בענין יובן ועד"ז כו'.
מה  שזהו היות דעם לעלמין, ששייך מה ג"כ הוא

בפנימ  מתלבש ואינו מקיף בבחי' ה"ה שהוא מ"מ י'
לעולם  קצת ששייך לומר שבהכרח העולם את מקיף
חיות  ג"כ נותן המקיף כי ונודע מקיף, הוא למה דאל"כ
שהמקיף  לומר שבהכרח מובן מזה וגם האו"פ, כמו
שבעצם  הגם הניקף, דבר ערך לפי והוא להניקף שייך
נש"י  אמונת כי ונמצא במ"א, מזה כמ"ש כו' ערוך אין
העולמות. התהוות לצורך השייך אוא"ס בבחי' רק הוא

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íåöîöäù íâäåכפי האורות אל הגנוזות  ספירות מעשר
הצמצום לאחר ãáìשמתגלים èåòéî úðéçáá àåäולא

íìòääîסילוק éåìéâ úðéçáá àåä èåòéîä ïéðòãולא
בכלים? להתלבש יכולים כיצד כן ואם  – התחדשות 

àåä èåòéîã ÷åìéñì èåòéî ïéá ùøôää åäæå)
,äøå÷îå äùøù êøòá àåä äëùîääùבה שחל אלא 

êåøòמיעוט, ïéàá àåä ÷åìéñåכל לגמרי  שנתעלם –
- אחר ענין הוא כך אחר שנמשך ומה îëååהאור,

.'åë úåùãçúäולא מיעוט בבחינת הם שהאורות וכיון
ולא למקורם שייכות להם שיש  כלומר סילוק ,
בבחינת להתלבש יכולים כיצד הרי  ממש, התחדשות

גבול? בחינת שהם הכלים
מעיר: זה שעל úðéçááאלא åðéà äæá íâ úîàáå

ùîî úåùãçúäאומרים היינו  אם גם כלומר –
מיעוט ולא ממש סילוק בבחינת נמשכו הרי52שהאורות ,

בכלים מתלבשים הם כיצד פלא עדיין ìòזה àåä éøäù
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של 52). האור על מדברים הרי כאן, כוונתו מה לעיין ויש
מיעוט, שבבחינת צמצום ידי על נמשך שהוא הגנוזות הספירות
נמשך  היה זה אם - "אילו" קורה היה מה לדון יש מקום ומה

אף  זאת לפרש דרוצה כוונתו לפרש יש ואולי סילוק? בבחינת
וממילא  באורות, התחלקות אין הצמצום שלפני הרמ"ק, לשיטת

סילוק. ידי על נוצרה ההתחלקות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,'åë åøå÷îá úå÷éáã úðéçáá íéðô ìëשל גדר שהרי
סילוק, עובר שהוא אחרי  גם דביקות, של ענין זה 'אור'
הרמ"ק, בשיטת הקודם) (במאמר שהוסבר כמו

ùîî úåùãçúäåגבול בחינת  úåàéöîáשל ÷ø êééù
('åë íéìëá åîë øáã

הם שרשם לגבי  שהאורות שאומרים כיון  מקום, מכל
ממש, התחדשות  ולא ההעלם גילוי  שזה  מיעוט, בבחינת
íùëå ,'åë íìòää ïéòî éåìéâä éøä íìòääî éåìéâ ìëå

íìòääùהצמצום לפני שהם כפי  האורות בשרשי  –
ïë íâ éåìéâä ïë åîë úåèéùô úðéçáá àåä לאחר

åë'.הצמצום úåèéùô úðéçááהם כיצד כן ואם –
בכלים? מתלבשים

- נ"ע הרבי  úåøéôñמתרץ øùòä éøä úîàá äðä
íéìëã úåøéôñ øùò éáâì úåèéùô úðéçáá ïä úåøåàã

,ã"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå נכון אמנם זה כלומר,
פשוט הוא הרי  בכלי  מהתלבשותו שלמעלה  שהאור 
קוראים אנו  ולכן  בכלי המתלבש לאור ביחס מה" ו"בלי

הכלים . אל ביחס אותם  כשמעריכים פשוטים, ìëîלהם 
øùò úðéçá ùé ïøå÷îå ïùøùá íâù øçàî íå÷î

úåøéôñהם שבהם הגדר מצד הרי גדר, של ענין  שזה
בכלים. להתלבש  יכולים 

úå÷éáãä ãöî úåèéùô úðéçáá ïäù úåéä íòãשל
הצמצום לפני במקורן íäìùהאורות úåììëúää ãöîå

,à"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå àåä êåøá óåñ ïéà øåàá
"גנוזות", נקראו זה שם íå÷îשעל ìëî íä éøä

,'åë úåøéôñ øùò úðéçááלא זה  הצמצום שלפני  אלא
úåøéôñנרגש , úðéçáá íåöîöä éãé ìò åëùîðù åîëå

øä ïîöò éðôá úåéèøôúåàéöî úðéçáá øåà ìë äùòð é
,íéðô ìë ìò úøëéðש היא המסקנה êøòáולכן íä éøä

'åë íéìëä úðéçáá ùáìúéù
אל ביחס פשוטים נראים שהאורות הוא , התירוץ כלומר
לפני שרשם מצד באמת, פשוטים אינם אך הכלים,

דוקא. ספירות עשר של בבחינה הצמצום
÷øô ïî÷ìå) 53קט"זäæì äáéñ ãåò øàáúéשהאורות

בכלים להתלבש ראוי,יכולים  שהכלי  מבואר שם -
מתאימה שהיא  בהירות גופא בכלי  שיש  - האור לקבלת

האור. àéìúלבהירות àäá àäå( תלוי בזה -åë'(וזה
לבהירות המתאימה בהירות בכלי שיש  גופא זה כלומר,
הגדר  את המגלה באור צמצום שיש זה מצד הוא האור,
שייכות המאפשר והוא עצמם , באורות  וההתחלקות

).ביניהם

a"xrz wla zyxt zay
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בהמשך  לשיטתנו אף שיובן (באופן נוסף באופן לפרש יש ואולי
שורה  החכמה שבספירת התבאר, דלעיל האר"י): כשיטת זה,
התבאר  והרי קץ. אין מהספירות הרושם שזה סוף, אין האור
ועל  ממש. סילוק של באופן הוא קץ אין שבספירות שהצמצום
שהוא  כיון סילוק, ידי על שנמשך זה, אור שגם כאן, מבאר כן
וגם  ממש, התחדשות לא הוא הרי דביקות, שעניינו אור של בגדר
דבוק  הוא שהרי בכלים, מתלבש הוא כיצד לשאול, יש עליו

למקורו.

שם:53). לשונו וזה הגיליון. שולי פי yiyעל dn edfy
,'ek xe`d z` lawl ilk `id f"eync xe`d enk `idy ilkda `nbec
yalzn xe`d ji`e f"nf 'ilcaene 'iwegx md milke xe` ixdy
enke ,'ek xe`d znbeca ody milka yiy iptn edfy `l` 'ek milkda
zikekfa enke ,'i`xd xe`l ilk `ed dfay oird xneg zexida
xe` z` zlawn `id df ici lry xe`d znbec `ed day zexidad
zpiga edfy xe`d znbeca `idy dn yi milka ok enke ,'ek ynyd

.'ek ilkd 'inipt

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

הרי p‰Â‰ח) הּגּוף את הממּלא ׁשהּנׁשמה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ
ראׁש ּכללּיים, חלקים לג' מתחּלק ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּבכללּות
מדרגֹות  ּבג' ׁשּמתחּלקים ּבהעֹולמֹות הּוא ּכן ורגל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּגּוף
מסּפר", אין "ועלמֹות ּדכתיב והגם עׂשּיה, יצירה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבריאה

ּתקרא  עֹולמֹות 17אל ׁשהם "ועֹולמֹות", אּלא "ועלמֹות" ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

ּבכללּותם  ּומּכלֿמקֹום ּכלל, ּומסּפר ׁשעּור ְְְְִִִִִָָָָָָּבלי
ּוכמאמר  עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות ּבג' 18מתחּלקים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ

ספירן" וׁשית ּבכּורסּיא מקננא עּלאה ּביצירה יג "אּמא ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָ
הּוא ּומלכּות ּוגבּול, מסּפר ּבלי ּׁשהם ּומה ּבעׂשּיה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּכל  ער לפי מדרגֹות לרּבּוי מתחּלק וחּיּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהאֹור
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(יד,17) לסופה קרוב זוהר תיקוני הקדמת ב. עא, ג חלק זוהר
ב).

ו.18) תיקון זוהר תיקוני

שוכנות).יג. - יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, -) ספירות ושש בריאה), -) בכסא (שוכנת) מקננת בינה) -) עליונה אמא



קפג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ את ב"ז הניח אלמלא ב"ז ר"י שאמר מה ג"כ
עליו  משגיחין היו לא היום כל ברכיו בין ראשו
הרבה  גדול הי' שריב"ז ואף מיד, נענה ב"ד ור"ח
הנשמה  עצמות בחי' שע"י לפי והיינו ממנו, בתורה

דומה  הוא וזהו גדול. רחב"ד הי' בזה הרצון בחי' שהוא
בחי' הוא עבד המלך, לפני כשר ואני המלך לפני כעבד
המלך  לפני כשר ואני השכל, מן שלמעלה הרצון ביטול

כו'. נפקת מח"ע אורייתא חכ' ומדרי' בחי' שהוא

mbeefl dyw oipr xe`ia 'qeza oiadle
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ וממכ"ע סוכ"ע בבחי' שהוא נש"י אמונת הנה
כי  לעולמות, ששייך מה בבחי' הוא כ"ז הנה
כל  את ממלא הנשמה מה כמארז"ל שהוא ממכ"ע ענין
שזהו  לעיל נת' העולם כל את ממלא הקב"ה כך הגוף
א"כ  גדול גוף הוא שהעולם לגוף הנשמה חיות כענין
הוא  סוכ"ע בחי' אפי' כ"א לעולמות, שייך ודאי זהו
השמים  כמשל הוא סוכ"ע שענין לעולמות, שייך ג"כ
נגד  חרדל כגרגיר היא והארץ הארץ, את שמקיפי'
שיעור  בבחי' מוגבלים הם השמים גם עכ"ז השמים,
שית  דארעא סומכי ארז"ל הארץ ועל ידוע, ומספר
השמים  נגד חרדל כגרגיר היא ומ"מ פרסא, אלפי

גם  אשר מובן עצמו מזה אך כנ"ל, צד מכל המקיפה
גדול  היותר במספר שהוא רק מוגבלי' המה השמים
סוכ"ע  בחי' שגם וממכ"ע סוכ"ע בענין יובן ועד"ז כו'.
מה  שזהו היות דעם לעלמין, ששייך מה ג"כ הוא

בפנימ  מתלבש ואינו מקיף בבחי' ה"ה שהוא מ"מ י'
לעולם  קצת ששייך לומר שבהכרח העולם את מקיף
חיות  ג"כ נותן המקיף כי ונודע מקיף, הוא למה דאל"כ
שהמקיף  לומר שבהכרח מובן מזה וגם האו"פ, כמו
שבעצם  הגם הניקף, דבר ערך לפי והוא להניקף שייך
נש"י  אמונת כי ונמצא במ"א, מזה כמ"ש כו' ערוך אין
העולמות. התהוות לצורך השייך אוא"ס בבחי' רק הוא

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íåöîöäù íâäåכפי האורות אל הגנוזות  ספירות מעשר
הצמצום לאחר ãáìשמתגלים èåòéî úðéçáá àåäולא

íìòääîסילוק éåìéâ úðéçáá àåä èåòéîä ïéðòãולא
בכלים? להתלבש יכולים כיצד כן ואם  – התחדשות 

àåä èåòéîã ÷åìéñì èåòéî ïéá ùøôää åäæå)
,äøå÷îå äùøù êøòá àåä äëùîääùבה שחל אלא 

êåøòמיעוט, ïéàá àåä ÷åìéñåכל לגמרי  שנתעלם –
- אחר ענין הוא כך אחר שנמשך ומה îëååהאור,

.'åë úåùãçúäולא מיעוט בבחינת הם שהאורות וכיון
ולא למקורם שייכות להם שיש  כלומר סילוק ,
בבחינת להתלבש יכולים כיצד הרי  ממש, התחדשות

גבול? בחינת שהם הכלים
מעיר: זה שעל úðéçááאלא åðéà äæá íâ úîàáå

ùîî úåùãçúäאומרים היינו  אם גם כלומר –
מיעוט ולא ממש סילוק בבחינת נמשכו הרי52שהאורות ,

בכלים מתלבשים הם כיצד פלא עדיין ìòזה àåä éøäù
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של 52). האור על מדברים הרי כאן, כוונתו מה לעיין ויש
מיעוט, שבבחינת צמצום ידי על נמשך שהוא הגנוזות הספירות
נמשך  היה זה אם - "אילו" קורה היה מה לדון יש מקום ומה

אף  זאת לפרש דרוצה כוונתו לפרש יש ואולי סילוק? בבחינת
וממילא  באורות, התחלקות אין הצמצום שלפני הרמ"ק, לשיטת

סילוק. ידי על נוצרה ההתחלקות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,'åë åøå÷îá úå÷éáã úðéçáá íéðô ìëשל גדר שהרי
סילוק, עובר שהוא אחרי  גם דביקות, של ענין זה 'אור'
הרמ"ק, בשיטת הקודם) (במאמר שהוסבר כמו

ùîî úåùãçúäåגבול בחינת  úåàéöîáשל ÷ø êééù
('åë íéìëá åîë øáã

הם שרשם לגבי  שהאורות שאומרים כיון  מקום, מכל
ממש, התחדשות  ולא ההעלם גילוי  שזה  מיעוט, בבחינת
íùëå ,'åë íìòää ïéòî éåìéâä éøä íìòääî éåìéâ ìëå

íìòääùהצמצום לפני שהם כפי  האורות בשרשי  –
ïë íâ éåìéâä ïë åîë úåèéùô úðéçáá àåä לאחר

åë'.הצמצום úåèéùô úðéçááהם כיצד כן ואם –
בכלים? מתלבשים

- נ"ע הרבי  úåøéôñמתרץ øùòä éøä úîàá äðä
íéìëã úåøéôñ øùò éáâì úåèéùô úðéçáá ïä úåøåàã

,ã"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå נכון אמנם זה כלומר,
פשוט הוא הרי  בכלי  מהתלבשותו שלמעלה  שהאור 
קוראים אנו  ולכן  בכלי המתלבש לאור ביחס מה" ו"בלי

הכלים . אל ביחס אותם  כשמעריכים פשוטים, ìëîלהם 
øùò úðéçá ùé ïøå÷îå ïùøùá íâù øçàî íå÷î

úåøéôñהם שבהם הגדר מצד הרי גדר, של ענין  שזה
בכלים. להתלבש  יכולים 

úå÷éáãä ãöî úåèéùô úðéçáá ïäù úåéä íòãשל
הצמצום לפני במקורן íäìùהאורות úåììëúää ãöîå

,à"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå àåä êåøá óåñ ïéà øåàá
"גנוזות", נקראו זה שם íå÷îשעל ìëî íä éøä

,'åë úåøéôñ øùò úðéçááלא זה  הצמצום שלפני  אלא
úåøéôñנרגש , úðéçáá íåöîöä éãé ìò åëùîðù åîëå

øä ïîöò éðôá úåéèøôúåàéöî úðéçáá øåà ìë äùòð é
,íéðô ìë ìò úøëéðש היא המסקנה êøòáולכן íä éøä

'åë íéìëä úðéçáá ùáìúéù
אל ביחס פשוטים נראים שהאורות הוא , התירוץ כלומר
לפני שרשם מצד באמת, פשוטים אינם אך הכלים,

דוקא. ספירות עשר של בבחינה הצמצום
÷øô ïî÷ìå) 53קט"זäæì äáéñ ãåò øàáúéשהאורות

בכלים להתלבש ראוי,יכולים  שהכלי  מבואר שם -
מתאימה שהיא  בהירות גופא בכלי  שיש  - האור לקבלת

האור. àéìúלבהירות àäá àäå( תלוי בזה -åë'(וזה
לבהירות המתאימה בהירות בכלי שיש  גופא זה כלומר,
הגדר  את המגלה באור צמצום שיש זה מצד הוא האור,
שייכות המאפשר והוא עצמם , באורות  וההתחלקות

).ביניהם

a"xrz wla zyxt zay
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בהמשך  לשיטתנו אף שיובן (באופן נוסף באופן לפרש יש ואולי
שורה  החכמה שבספירת התבאר, דלעיל האר"י): כשיטת זה,
התבאר  והרי קץ. אין מהספירות הרושם שזה סוף, אין האור
ועל  ממש. סילוק של באופן הוא קץ אין שבספירות שהצמצום
שהוא  כיון סילוק, ידי על שנמשך זה, אור שגם כאן, מבאר כן
וגם  ממש, התחדשות לא הוא הרי דביקות, שעניינו אור של בגדר
דבוק  הוא שהרי בכלים, מתלבש הוא כיצד לשאול, יש עליו

למקורו.

שם:53). לשונו וזה הגיליון. שולי פי yiyעל dn edfy
,'ek xe`d z` lawl ilk `id f"eync xe`d enk `idy ilkda `nbec
yalzn xe`d ji`e f"nf 'ilcaene 'iwegx md milke xe` ixdy
enke ,'ek xe`d znbeca ody milka yiy iptn edfy `l` 'ek milkda
zikekfa enke ,'i`xd xe`l ilk `ed dfay oird xneg zexida
xe` z` zlawn `id df ici lry xe`d znbec `ed day zexidad
zpiga edfy xe`d znbeca `idy dn yi milka ok enke ,'ek ynyd

.'ek ilkd 'inipt

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

הרי p‰Â‰ח) הּגּוף את הממּלא ׁשהּנׁשמה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ
ראׁש ּכללּיים, חלקים לג' מתחּלק ְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּבכללּות
מדרגֹות  ּבג' ׁשּמתחּלקים ּבהעֹולמֹות הּוא ּכן ורגל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּגּוף
מסּפר", אין "ועלמֹות ּדכתיב והגם עׂשּיה, יצירה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבריאה

ּתקרא  עֹולמֹות 17אל ׁשהם "ועֹולמֹות", אּלא "ועלמֹות" ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

ּבכללּותם  ּומּכלֿמקֹום ּכלל, ּומסּפר ׁשעּור ְְְְִִִִִָָָָָָּבלי
ּוכמאמר  עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות ּבג' 18מתחּלקים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ

ספירן" וׁשית ּבכּורסּיא מקננא עּלאה ּביצירה יג "אּמא ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָ
הּוא ּומלכּות ּוגבּול, מסּפר ּבלי ּׁשהם ּומה ּבעׂשּיה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּכל  ער לפי מדרגֹות לרּבּוי מתחּלק וחּיּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהאֹור
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(יד,17) לסופה קרוב זוהר תיקוני הקדמת ב. עא, ג חלק זוהר
ב).

ו.18) תיקון זוהר תיקוני

שוכנות).יג. - יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, -) ספירות ושש בריאה), -) בכסא (שוכנת) מקננת בינה) -) עליונה אמא



c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

עלמין" ּכל "ממּלא וזהּו ועֹולם, האֹור יד עֹולם ׁשהּוא , ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
זה  אֹור ּדכללּות ּבעֹולמֹות, ּבהתלּבׁשּות הּבא ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹהאלקי

עלֿידי ּדמ  הּבאה אלקית הארה הּוא עלמין ּכל מּלא ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מלכּות  מלכּות" ּכתיב ּדהּנה והעלמֹות. צמצּומים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָרּבּוי
מּבחינת  הּוא התהּוּותם הּנה עֹולמים ּדכל עֹולמים", ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּכל
ּדג' והחּיּות האֹור הּוא ּדאצילּות ּדמלכּות ְְְְְֲִַַַַַָמלכּות,
הּזה  האֹור אבל עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְֲֲִִִֶַָָָָָָעֹולמֹות
את  המחּיה ּדאצילּות מלכּות ּבחינת הינּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָּבכללּותֹו,
והינּו ּבלבד, הארה רק הּוא עׂשּיה, יצירה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבריאה

הּפרסא  הפסק עלֿידי ׁשּבאה ּכמֹו הּמלכּות טו חיצֹונּיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ב' יׁש ּגּופא ּובזה לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה , אצילּות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּבין
על  זה ויּובן ּברחּוק, והׁשּפעה ּבקרּוב הׁשּפעה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמדרגֹות,
הרי  הּמדינה, והנהגת הּמלּוכה ּבענין מׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדר
ויסֹוד  ּדעּקר הפכּיים, ּכחֹות ּבב' [היא] ְְְְִִִִִַַַָָָֹההנהגה
צריכים  ולכן ּדוקא, והגּבהה ּבהתנּׂשאּות הּוא ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמלּוכה
עלֿידי  הּוא הנהגה ּדכל ּולנּׂשאֹו, להגּביהֹו ְְְְְְְְְִֵַַַַָָָלרֹוממֹו
ארץ", יעמיד ּבמׁשּפט מל" ּוכתיב ּדוקא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהתנּׂשאּות
ּדזה  הּמדינה, טֹובת הּוא ענינֹו עּקר הּמדינה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדמנהיג

ּוכמֹו הּמדינה, עניני ּבכל הּמׁשּפט עלֿידי ּבא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּדוקא
ּבקרּבֹו אלקים חכמת ּכי ראּו ּכי כּו' "וּיראּו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָֹׁשּכתּוב
ּודריׁשה  חקירה ידי על הּוא והּמׁשּפט מׁשּפט", ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלעׂשֹות
ּכלה, ועד מהחל ההנהגה עניני ּפרטי ּבכל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּדוקא
ב' עלֿידי ׁשּדוקא אּלא ּדוקא, הבּדלה הּוא ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָוהתנּׂשאּות
יּובן  מּזה הּדגמא אׁשר הּמדינה, קּיּום הּוא אלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻענינים
ּבחינת  הא' ׁשּבּמלכּות, מדרגֹות ב' ׁשהם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלמעלה
מלמעלה", עליהם (עֹומד) "והּים ּברחּוק, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהׁשּפעה
ּבמקֹום  ׁשּמבאר ּוכמֹו ּבקרּוב, הׁשּפעה ּבחינת ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹוהב'
ּבאה  ׁשההארה ּכמֹו זהּו ּדמלכּות הּקרּוב ּדבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחר
 ֿ לבריאהֿיצירה אצילּות ׁשּבין הּפרסא הפסק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעלֿידי

ֲִָעׂשּיה.
.¯ev˜ יצירה ּבריאה עֹולמֹות ּבג' ּבהתחּלקּות יבאר ƒְְְְְְְִִִֵַָָָָ

מדרגֹות  הרּבּוי הם מסּפר אין ועֹולמֹות ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָעׂשּיה,
המ  אֹור והּוא עצמֹו, עֹולם מלכּותּבכל עלמין, ּכל מּלא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָ

והרחּוק  ּבקרּוב ההׁשּפעה ויסּביר עֹולמים. ּכל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמלכּות
ּברֹוממּות  הּמלּוכה הנהגת מׁשל ּפי על ְְְְְְְִַַַַַַָָּבמלכּות

ְְִָּובמׁשּפט.
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בן   מקרוביי הצעירים אחד ביקרני אתמול
מנגדי  הצעירים היהודים אגודת חבר והוא  אחותי
יו"ר  הדת, מפירי ועד באסיפת והשתתף הדת
נגד  תעמולה נאום נאם ליטוואקאוו היעווסעקציא
הרבי  וביחוד גדולה בתעמולה שיטתם עוברי הרבנים
מרחבי  בכל חזק אירגון סידר אשר שניאורסאהן
רבנים  מדרש, בתי לימוד, בתי מחזיק המדינה,
טבילה  בתי מחזיק תפלה, סדורי הדפיס ושוחטים,
מתלמידיו  צירים ושולח חדשים טבילה בתי בונה וגם
על  גם מרובה השפעה לו ויש הזקנים לב  את לחזק
ובהתחכמות. גדולה בחריצות ועובד בשנים הבינונים
ליטואקאוו  ממשיך  נודעתי אשר את שמעו
 קולאש לעיר בבואי  כתובה הרצאה מתוך וקורא
[מועצת  הסאוונארקאם נתאספו  טיפליס פלך
לנאום  וכשכליתי לפניהם, ונאמתי העירוני] השלטון
עבודת  את ויהלל נאומי עבור לי ויודה היו"ר עמד
אשר  השליח עבור במאסקווא אשר הראשי המרכז
כעשרה  זה אשר לנשינו, טבילה בית לבנות שלחו
ואני  המרחץ בית יד על הטבילה בית שנגמר חדשים
הנכבד  הציר את לבקש מתכבד הנני  היו"ר אומר 
את  לראות עמנו ללכת במאסקווא הראשי המרכז של

לחברי  להרציא יוכל אשר למען בעיניו הטבילה בית
העמוקה. תודתנו את להם ולמסור הראשי המרכז

יסוד  על  ליטואקאוו אומר  הבנתי אנכי
ידי  אשר זה, במסעי עיירות בכמה שונים ספורים
כעסי  על להבליג והוכרחתי בזה שניאורסאהן
לתומו, סיפר היו"ר בקרבי. רתח ודמי פנים, ולהראות
שעוועליאוו  החבר של ביקורו אחר שבועות כשני כי
לפעול  בידו עלה רב  ובעמל כשבוע אצלם שהתעכב

ולע  הכנסת בית את ולסתום לסגור קלוב, שם שות
נגד  תוקף בכל עמדו הנשים אשר  הטבילה בית את
שפת  בעל צעיר מיוחד ציר בא  הטבילה בית ביטול
גרוזינית  מדבר חברו ועמו הרוסית בשפה חלקות
אודות  על המרכזית מהאגודה באים המה כי ואמרו
מאות  שתי לנו ויציעו כבראשונה הטבילה בית הקמת
לא  אנחנו אבל תיקונה, הוצאות על טשערוואנצעס
הטבילה. בית את תקנו ימים איזה וכעבור לקחנו
ישיבת  תלמיד הוא  סלאווין הרב  אחרי ושלחנו
קץ. אין צעירינו ולשמחת להכשירה,  שניאורסאהן
הטבילה  בית את לראות עמהם הלכתי אנכי
הטבילה  בית דבר על שמחתם גודל את ובראותי

יועיל. שלא ידעתי גם האמת, להם להגיד יראתי
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בקשה  היו"ר לי הגיש הפרידה לועידת כשבאתי
בחותם  חברים ותשעה עשרים ממאה חתומה
ולהחזיר  הקלוב את להוציא המקומי הסאוונארקאם
הצירים  כי כבתחלה, שם להתפלל הכנסת בית את
אנשים  חמשים אם אשר לנו הגידו אותנו שבקרו
יחזירו  הכנסת בית את להם להחזיר בקשה על יחתמו

מאה  חתמו בקשתם ועל החוק, הוא כן כי להם,
חברים. ותשעה עשרים

והיו"ר   הבקשה את להם שולח והנני
חברי  בקשת את לפניהם קורא ליטוואקאוו

דקולאש. הסאוונארקאם
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ואיש  המתנגדים, גדולי עם מתוכח קרובים לעתים הי' כלומר קנאי, חסיד הי' סענדר ר' הרב
הנפלאים. וסברותיו בהשכלותיו נפלא שכל בעל להיותו עמו, בהתוכחו בפניו עמד לא

אולם  של כפתחו רחב לבו שהי' יותר אמיתי 35עוד חסיד להיותו וביותר טוב, מזג ולהיותו ,
שמץ  מכל מנוקים מדותיו היו  לזאת התפשטות, בלתי החסידות נקודת לאמיתית ונתון מסור
היו  דבריו שכל באופן נקי, אי דבר מכל נשמר הי' ופיו בטבעו גדול איסטניס והי' חסרון.
נקי'. בלתי הברה בשום משתמש הי' לא בהתוכחותו ולזאת וברה, נקי' ברורה בשפה מסודרים

בוטות. בהברות משתמשים שהיו מחלוקתו בני על [אדם] בעיני חנו  גברה בזה ואשר

(הראשונים  קדם בני סיפורי מהמון רעועים יסודות על מחלוקתם כל בונים שהיו יותר ועוד
השומע  כל אשר מלבם, שקרים  ובדו משונים, סיפורים שסיפרו רבינו לחסידי בנגוד שיצאו

אזניו  שקר 36תצלינה בחובם ישימו אלקים ויראת תורה בעלי אנשים לראות עליו יכאב ולבו ,
בזה. עמו ולהוכיח ר"ס את להכעיס כזה), נורא

הי', שלא במה השקרים את גלוי והוכיח הלזה, הארסי מהנשק גם אחור נסוג לא הוא אמנם
על  חולקים שהיו מי עם להתוכח וחפץ מתענג והי' גדולה. ובמתינות בנחת היו דיבוריו וכל
ברכת  ראה כי בפרט, החסידות תורת על והמתנגדים בכלל, והנהגתו הגדול רבינו עליון דעת

צדו. על שנוספו שניים או אחד אברך מרויח הי' ויכוח כל אחרי כי במוחש. ועזרתו אלקים

בחרון  עשיתי אשר הנפש את לשונו בצחות הר"ס אומר הי' אלא 37ועליהם בחרון תקרי אל ,
עצום, ולמדן מופלא משכיל להיותו כי לבד. בדיבור כלומר הנפש, לנו עשיתי לבד בגרוני בגרון,
[...] עם שהשתמש לא כלומר דיבור, של ענינים רק היו הויכוחים בדברי הדברים כל כי אמר
מוחם  בכלי לקבל יכולים היו לא זה את כי הענינים, עמקי ולהסבירם להבינם בדעת החולקים

ה. (א. לבד בדיבור ורק מתבטלים, השגתם),38והיו כלי מהות לפיֿערך שהי' מעט מעט רק כלומר
ונפשו  לבו בכל מקושר והי' הדיבור. על המורה בגרון, כו' עשיתי אשר הנפש את אמר ולכן

הגדול. לרבינו
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות

מ"ג. פ"ב מדות ראה (35
ג. יט, ירמי' ע"פ (36

ה. יב, לך ע"פ (37
רבינו). הוספת הוא כאן שהמוסגר (היינו הכותב אמר = (38
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עלמין" ּכל "ממּלא וזהּו ועֹולם, האֹור יד עֹולם ׁשהּוא , ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
זה  אֹור ּדכללּות ּבעֹולמֹות, ּבהתלּבׁשּות הּבא ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹהאלקי

עלֿידי ּדמ  הּבאה אלקית הארה הּוא עלמין ּכל מּלא ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מלכּות  מלכּות" ּכתיב ּדהּנה והעלמֹות. צמצּומים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָרּבּוי
מּבחינת  הּוא התהּוּותם הּנה עֹולמים ּדכל עֹולמים", ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּכל
ּדג' והחּיּות האֹור הּוא ּדאצילּות ּדמלכּות ְְְְְֲִַַַַַָמלכּות,
הּזה  האֹור אבל עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְֲֲִִִֶַָָָָָָעֹולמֹות
את  המחּיה ּדאצילּות מלכּות ּבחינת הינּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָּבכללּותֹו,
והינּו ּבלבד, הארה רק הּוא עׂשּיה, יצירה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבריאה

הּפרסא  הפסק עלֿידי ׁשּבאה ּכמֹו הּמלכּות טו חיצֹונּיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ב' יׁש ּגּופא ּובזה לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה , אצילּות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּבין
על  זה ויּובן ּברחּוק, והׁשּפעה ּבקרּוב הׁשּפעה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמדרגֹות,
הרי  הּמדינה, והנהגת הּמלּוכה ּבענין מׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדר
ויסֹוד  ּדעּקר הפכּיים, ּכחֹות ּבב' [היא] ְְְְִִִִִַַַָָָֹההנהגה
צריכים  ולכן ּדוקא, והגּבהה ּבהתנּׂשאּות הּוא ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמלּוכה
עלֿידי  הּוא הנהגה ּדכל ּולנּׂשאֹו, להגּביהֹו ְְְְְְְְְִֵַַַַָָָלרֹוממֹו
ארץ", יעמיד ּבמׁשּפט מל" ּוכתיב ּדוקא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהתנּׂשאּות
ּדזה  הּמדינה, טֹובת הּוא ענינֹו עּקר הּמדינה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדמנהיג

ּוכמֹו הּמדינה, עניני ּבכל הּמׁשּפט עלֿידי ּבא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּדוקא
ּבקרּבֹו אלקים חכמת ּכי ראּו ּכי כּו' "וּיראּו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָֹׁשּכתּוב
ּודריׁשה  חקירה ידי על הּוא והּמׁשּפט מׁשּפט", ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלעׂשֹות
ּכלה, ועד מהחל ההנהגה עניני ּפרטי ּבכל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּדוקא
ב' עלֿידי ׁשּדוקא אּלא ּדוקא, הבּדלה הּוא ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָוהתנּׂשאּות
יּובן  מּזה הּדגמא אׁשר הּמדינה, קּיּום הּוא אלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻענינים
ּבחינת  הא' ׁשּבּמלכּות, מדרגֹות ב' ׁשהם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלמעלה
מלמעלה", עליהם (עֹומד) "והּים ּברחּוק, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהׁשּפעה
ּבמקֹום  ׁשּמבאר ּוכמֹו ּבקרּוב, הׁשּפעה ּבחינת ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹוהב'
ּבאה  ׁשההארה ּכמֹו זהּו ּדמלכּות הּקרּוב ּדבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחר
 ֿ לבריאהֿיצירה אצילּות ׁשּבין הּפרסא הפסק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעלֿידי

ֲִָעׂשּיה.
.¯ev˜ יצירה ּבריאה עֹולמֹות ּבג' ּבהתחּלקּות יבאר ƒְְְְְְְִִִֵַָָָָ

מדרגֹות  הרּבּוי הם מסּפר אין ועֹולמֹות ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָעׂשּיה,
המ  אֹור והּוא עצמֹו, עֹולם מלכּותּבכל עלמין, ּכל מּלא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָ

והרחּוק  ּבקרּוב ההׁשּפעה ויסּביר עֹולמים. ּכל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמלכּות
ּברֹוממּות  הּמלּוכה הנהגת מׁשל ּפי על ְְְְְְְִַַַַַַָָּבמלכּות

ְְִָּובמׁשּפט.
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בן   מקרוביי הצעירים אחד ביקרני אתמול
מנגדי  הצעירים היהודים אגודת חבר והוא  אחותי
יו"ר  הדת, מפירי ועד באסיפת והשתתף הדת
נגד  תעמולה נאום נאם ליטוואקאוו היעווסעקציא
הרבי  וביחוד גדולה בתעמולה שיטתם עוברי הרבנים
מרחבי  בכל חזק אירגון סידר אשר שניאורסאהן
רבנים  מדרש, בתי לימוד, בתי מחזיק המדינה,
טבילה  בתי מחזיק תפלה, סדורי הדפיס ושוחטים,
מתלמידיו  צירים ושולח חדשים טבילה בתי בונה וגם
על  גם מרובה השפעה לו ויש הזקנים לב  את לחזק
ובהתחכמות. גדולה בחריצות ועובד בשנים הבינונים
ליטואקאוו  ממשיך  נודעתי אשר את שמעו
 קולאש לעיר בבואי  כתובה הרצאה מתוך וקורא
[מועצת  הסאוונארקאם נתאספו  טיפליס פלך
לנאום  וכשכליתי לפניהם, ונאמתי העירוני] השלטון
עבודת  את ויהלל נאומי עבור לי ויודה היו"ר עמד
אשר  השליח עבור במאסקווא אשר הראשי המרכז
כעשרה  זה אשר לנשינו, טבילה בית לבנות שלחו
ואני  המרחץ בית יד על הטבילה בית שנגמר חדשים
הנכבד  הציר את לבקש מתכבד הנני  היו"ר אומר 
את  לראות עמנו ללכת במאסקווא הראשי המרכז של

לחברי  להרציא יוכל אשר למען בעיניו הטבילה בית
העמוקה. תודתנו את להם ולמסור הראשי המרכז

יסוד  על  ליטואקאוו אומר  הבנתי אנכי
ידי  אשר זה, במסעי עיירות בכמה שונים ספורים
כעסי  על להבליג והוכרחתי בזה שניאורסאהן
לתומו, סיפר היו"ר בקרבי. רתח ודמי פנים, ולהראות
שעוועליאוו  החבר של ביקורו אחר שבועות כשני כי
לפעול  בידו עלה רב  ובעמל כשבוע אצלם שהתעכב

ולע  הכנסת בית את ולסתום לסגור קלוב, שם שות
נגד  תוקף בכל עמדו הנשים אשר  הטבילה בית את
שפת  בעל צעיר מיוחד ציר בא  הטבילה בית ביטול
גרוזינית  מדבר חברו ועמו הרוסית בשפה חלקות
אודות  על המרכזית מהאגודה באים המה כי ואמרו
מאות  שתי לנו ויציעו כבראשונה הטבילה בית הקמת
לא  אנחנו אבל תיקונה, הוצאות על טשערוואנצעס
הטבילה. בית את תקנו ימים איזה וכעבור לקחנו
ישיבת  תלמיד הוא  סלאווין הרב  אחרי ושלחנו
קץ. אין צעירינו ולשמחת להכשירה,  שניאורסאהן
הטבילה  בית את לראות עמהם הלכתי אנכי
הטבילה  בית דבר על שמחתם גודל את ובראותי

יועיל. שלא ידעתי גם האמת, להם להגיד יראתי
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בקשה  היו"ר לי הגיש הפרידה לועידת כשבאתי
בחותם  חברים ותשעה עשרים ממאה חתומה
ולהחזיר  הקלוב את להוציא המקומי הסאוונארקאם
הצירים  כי כבתחלה, שם להתפלל הכנסת בית את
אנשים  חמשים אם אשר לנו הגידו אותנו שבקרו
יחזירו  הכנסת בית את להם להחזיר בקשה על יחתמו

מאה  חתמו בקשתם ועל החוק, הוא כן כי להם,
חברים. ותשעה עשרים

והיו"ר   הבקשה את להם שולח והנני
חברי  בקשת את לפניהם קורא ליטוואקאוו

דקולאש. הסאוונארקאם
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ואיש  המתנגדים, גדולי עם מתוכח קרובים לעתים הי' כלומר קנאי, חסיד הי' סענדר ר' הרב
הנפלאים. וסברותיו בהשכלותיו נפלא שכל בעל להיותו עמו, בהתוכחו בפניו עמד לא

אולם  של כפתחו רחב לבו שהי' יותר אמיתי 35עוד חסיד להיותו וביותר טוב, מזג ולהיותו ,
שמץ  מכל מנוקים מדותיו היו  לזאת התפשטות, בלתי החסידות נקודת לאמיתית ונתון מסור
היו  דבריו שכל באופן נקי, אי דבר מכל נשמר הי' ופיו בטבעו גדול איסטניס והי' חסרון.
נקי'. בלתי הברה בשום משתמש הי' לא בהתוכחותו ולזאת וברה, נקי' ברורה בשפה מסודרים

בוטות. בהברות משתמשים שהיו מחלוקתו בני על [אדם] בעיני חנו  גברה בזה ואשר

(הראשונים  קדם בני סיפורי מהמון רעועים יסודות על מחלוקתם כל בונים שהיו יותר ועוד
השומע  כל אשר מלבם, שקרים  ובדו משונים, סיפורים שסיפרו רבינו לחסידי בנגוד שיצאו

אזניו  שקר 36תצלינה בחובם ישימו אלקים ויראת תורה בעלי אנשים לראות עליו יכאב ולבו ,
בזה. עמו ולהוכיח ר"ס את להכעיס כזה), נורא

הי', שלא במה השקרים את גלוי והוכיח הלזה, הארסי מהנשק גם אחור נסוג לא הוא אמנם
על  חולקים שהיו מי עם להתוכח וחפץ מתענג והי' גדולה. ובמתינות בנחת היו דיבוריו וכל
ברכת  ראה כי בפרט, החסידות תורת על והמתנגדים בכלל, והנהגתו הגדול רבינו עליון דעת

צדו. על שנוספו שניים או אחד אברך מרויח הי' ויכוח כל אחרי כי במוחש. ועזרתו אלקים

בחרון  עשיתי אשר הנפש את לשונו בצחות הר"ס אומר הי' אלא 37ועליהם בחרון תקרי אל ,
עצום, ולמדן מופלא משכיל להיותו כי לבד. בדיבור כלומר הנפש, לנו עשיתי לבד בגרוני בגרון,
[...] עם שהשתמש לא כלומר דיבור, של ענינים רק היו הויכוחים בדברי הדברים כל כי אמר
מוחם  בכלי לקבל יכולים היו לא זה את כי הענינים, עמקי ולהסבירם להבינם בדעת החולקים

ה. (א. לבד בדיבור ורק מתבטלים, השגתם),38והיו כלי מהות לפיֿערך שהי' מעט מעט רק כלומר
ונפשו  לבו בכל מקושר והי' הדיבור. על המורה בגרון, כו' עשיתי אשר הנפש את אמר ולכן

הגדול. לרבינו
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות

מ"ג. פ"ב מדות ראה (35
ג. יט, ירמי' ע"פ (36

ה. יב, לך ע"פ (37
רבינו). הוספת הוא כאן שהמוסגר (היינו הכותב אמר = (38
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אשר  לו, סיפר אביו) (אבי זקנו אשר סיפר, משה ר' שזקנה סיפרה, ע"ה הרבנית א"ז כבוד
לחנם  כי הירש  ר' להרב אמר הר"ס), (ובנו אביו פטירת אחרי לשקלאוו, הגדול רבינו ָבבוא
במאד, ויקר יחיד בן לו יהי' כשהאדם והנה האהבה. מגודל היא שהאבילות בנו, על מתאבל
ורק  שם, במאד טוב שלבנו יודע והאב ביותר, רחוקה למדינה הבן יסע והנחיצות ההכרח ולרגלי 
להאב  שאין עוד לא הנה לבנו, אב אהבת מצד אז הלא לראותו, יכול אינו (אביו) שהוא מה אחת 

בנו. מטוב רב תענוג עלֿזה יתענג עוד אלא בנו, על לדאוג

בלבושים  לראותו כלל עלֿזה שערתי שלא מה במאד, לבנכם טוב כי לדעת עליכם אתם וכן
הגדול) רבינו אמר (כן הי'39כאלו חפצו כי מהנהגותיו, ממנו ענינים איזה לו שיספרו וביקש .

לספר  וביקש הירש), ר' מזקנו ששמע מה ר"מ בנו  סיפר (כן ממנו מעשיות  כמה לו וסיפרו לדעת,
היא. וזו מהמוסר. המעשה לו שסיפרו עד עוד, לו

לאייּפציג, לעיר לחו"ל נסעו יחד ושניהם הר"ה, אביו במסחר התעסק תחלה סענדער ר' ַהרב
טיי  טראנסּפארט וקנה עסק, בעוד שלהם העסק את להרחיב התייעץ שם ובהיותו אז. ,40כמנהגם ַָ

שקלאוו. או מינסק בעיר המוכר של האחריות על הטיי לו שיעמידו שילם באופן לא והמוכר ָ
להמוכר  ליתן צריך הר"ס הקונה כי הי' והמדובר המדובר. כפי הסחורה לו והעמיד המדינה, מס
קניית  בשעת בלאייּפציג השוק על עוד הסחורה של המחיר מן גדול חלק היינו כסף, ַהרבה
הסחורה  את והביא  המכירה קיים והמוכר כמדובר, הכסף לו נתן עשיר ולהיותו הי'. וכן הסחורה.
צדקה  וחילק גדול, ריוח זה בעסק ז"ל סענדער הר' הרבה והרויח המדובר, כפי המוגבל לזמן

מאד. הרבה

זה, מסחר ג"כ לעצמו לו עשה שקלאוו מדיירי המתנגדים מגבירי אחד גם הנה ההיא ָבעת
הזיק  את להפיח שחפצו באלו גער וגם לזה, לבו שת לא הר"ס אך הר"ס. של גבולו הסיג ובזה
החסידים  שאנשי בהעסקים ומתפשטים הולכים המתנגדים כי לאמר כללי, לענין ולעשותו
ביכולת  כי באמרו זה, על  מנגד הי' (הר"ס) והוא גבולם. יסיגו ובזה ומרויחים, בהם מתעסקים
בזה  שרננו כאלו היו הטיי ממכירת עסק ג"כ המתנגד עשה כאשר ולזאת לכולם. להושיע ה'
בעסק  וברכתו ה' ישועת אך הענין. ונשקע ז"ל הר"ס בהם וגער ביותר, השנאה זיק להפיח וחפצו 

לזמן. מזמן והתגדל פלא בדרך היו הר"ס

ושונא  גדול גביר שהי' הנ"ל, מהמתנגדים האחד בו והתקנא שנים, איזה מסחרו הי' וכה
המתנגדים  הרבנים של ההיתר יסודות ועלֿפי בפרט, משפחתם ובית ולהר"ס בכלל, להחסידים

ודמם  דמ[ם] שהתירו הימים הר"ס 41מכבר את להלשין לעצמו ההוא המתנגד התיר החסידים, של
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אחר  זאת ואמר שחזר ואילך) ח (ס"ע לקמן וראה (39
:29 שבהערה רבי" ב"בית גם וראה אודותו. מעשה לו שסיפרו
ואמר  פטירתו אחר לנחמו אביו אצל הי' שרבינו ידענו "זאת
הוא  וכ"ז מאד ובהירים מאירים בלבושים אותו שראה לאביו
כח  גודל שיער שלא אז רבינו שאמר (שמענו שלו הצדקה מחמת
הר"ר  "ונפטר :17 שבהערה וב"האח" כו')". כ"כ הצדקה ָָמצות
לשקלאוו  נסע נ"ע הזקן ואדמו"ר שנה, ושלשים שלש כבן ָסענדר
ז"ל  סענדר הר"ר שבנו לו ואמר ז"ל, הירש הר"ר אביו את לנחם

הצדקה". מכח והכל כו' בהירים בלבושים דקשוט בעלמא הוא
תה. של משלוח = (40

יט  ע' תשע"ב) (קה"ת, הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (41
נפשות  דיני . . מישראל רב עם נפשות בדיני לדון . ." ואילך:
ושם  כמים". דמינו נשפך אשר משמע, תרתי דמים ושפיכות ממש,
הידוע  רבם דעת אחרי ההולכים דווילנא, ריבנו "מאנשי רלט: ע'

עד  . ." קכו: ע' ושם תקל"ב". בשנת כמים דמינו התיר אשר
ע' תש"ד השיחות בספר ח"ו". מורידין דין לדון בלבו שהכניסו
חי' מחי': גרוע שחסיד מתנגדים אמרו תקופה שבאותה ,158
דמו  את לשפוך הותרה חסיד ואילו דמה, את לכסות מחוייבים
רעך". דם על תעמוד ב"לא להתחשב צורך ואין לכסות מבלי
חיי  ימי "דברי רבינו רשימת .54 ע' תרפ"ד השיחות ספר וראה
חסידים  ארבעה ע"ד ואילך, יח ע' תשע"א) (קה"ת, הזקן" אדמו"ר
עם  בווילנא, המתנגדים של הועד מנהלי אשר שווינציאן ַמהעיר
הרה"ח  ברשימות גם וראה מוות. פס"ד עליהם הוציאו שם, הב"ד
שוסטערמאן  (להר"מ ידעו" ("למען ע"ה בנימינסאן ירחמיאל ַָר'
גלובאקע. בעיר שנרצח חסיד על ואילך) 233 ע ' תשנ"ז) אה"ק, –ָ
בהערת  פ"ד ח"א רבי בית הספר של האידית מהדורת וראה
קה"ת, הוצאת – צילום דפוס .6 ע' תרס"ד (ווילנא, "המלקט"

.(20 ע' תשי"ג

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מנכבדי  אחד והי' זממו, להפיק איך מחשבות חושב ההוא האיש והי' לו. המובאת הסחורה עם
בלבו, תועבה  אך  בחיצוניות , הר"ס את ממכבדי הוא גם והי' המתנגדים, מצד שקלאוו ָהעיר
הסחורה  את קונה הי' הר"ס כי זאת ועוד הר"ס. את להלשין בנפשו עזות די מצא לא ובכלֿזאת 
את  להזיק הי' ההוא רע האיש של חפצו ובאשר המוכר, על האחריות וכל אתר על לו להעמידה 
הגבול, דרך הר"ס של הסחורה את שיעביר בשעה המוכר את ימסור כי תחבולה לו מצא הר"ס,
וקנאתו  רשעתו בכל כי בעצמו. הר"ס את ילשין לא וגם הוא, ממונו כי להר"ס יזיק הנה ובזה

הי'. וכן הר"ס. את להלשין בעצמו יכולת די מצא לא הגדולה

וש  כדרכו הטיי מקנה את קנה ההיא בשנה ואף בתומו הלך הר"ס כפי והנה מלא בכסף ילם
הסחורה  את הלשינו כי נשמע כך בתוך הנעשה. מכל מאומה ידע ולא בהעסק, התחילו מאז דרכו
רב  עגמ"נ לו והי' בזה, אותו ויאשימו עליו יעלילו גם ואשר כספו, כל אובד ואשר הר"ס, של

רחמנאֿליצלן. גדולים ופחדים

המוכר  של האנשים ע"י להר"ס הסחורה לו הובאה שלשה או שנים ימים איזה כעבור אך
כדרכם. הסחורה את הביאו הם מאומה, יודעים האנשים ואין בשנה, שנה מדי מביאים שהיו
גלות  לבלי המביאים  את גם ובקשו הסחורה הבאת דבר להסתיר הר"ה ואביו הר"ס והתיעצו
והכל  עת, בכל כמנהגם בשלימות להאנשים הכסף מותר את והר"ס הר"ה ושילמו ברבים, זאת

בחשאי. הי'

על  טיי של גדול טראנסּפארט הלשינו כי הדבר, נכון אמת אשר נודע ימים איזה ַָוכעבור
את  לדרוש העיר דיירי והתחילו בעצמו), ההוא המלשין האיש של הטראנסּפארט הי' (וזה ַָהגבול
סחורה  מכרו ולא הסחורה. והבאת קניית דבר וכחדו היזק, להם הי' האם הר"ה ואביו הר"ס
מוצנע  במקום הי' ובאשר זו. סחורה מכירת של הרגיל מועד כשעבר היינו זמן מרוב עד כלל,
ההוא  במסחר ההיא השנה של הפרנסה את ואבדו פחות, במקח אותה ומכרו הסחורה, התקלקל

הר"ה. ואביו הר"ס זולת מזה ידע לא איש אך לגמרי.

שקלאוו, גבירי והיו רחמנאֿליצלן, יורד שנעשה עד לגמרי ורכושו הונו אבד ָוהמלשין
עבורו  ביניהם  נכון סכום שקבצו בזה  אותו , ותומכים בידו מחזיקים והר"ס, הר"ה גם ובתוכם

וקנין. מסחר לו לעשות

כי  המוכרחים, בדברים גם חסר הי' כי עד רע, בכל והי' רחמנאֿליצלן, ממצבו ירד אז ומני
עליו  הרחמנות והי' במטתו שוכב והי' מחלתו את חלה שלבסוף עד עורף. ההצלחה לו פנתה
הי' הוא כי ידעו סגולה יחידי ורק להם. בהנדרש מהעיר להם מספיקים והיו במאד, ב"ב ועל
הר"ס  עוד הוסיף לא אז מני כי  הי' כה באמת ואשר להר"ס. להזיק הי' חפצו ואשר המלשין,
היקרים, היחידים בקרב טובות המדות ומהפשטת המזג טוב מצד ובכלֿזאת זה, במסחר לסחור

הזה. הדבר להסתיר רוחם מאמצי בכל ראו

ומרוב  בתו, עבור שידוך לעשות מועד הגיע – במטתו שוכב הי' המלשין אשר ההיא ובעת
במאד. ביסורים מלא ההוא  האיש והי' בזה, לחשוב גם ביכולתו הי' לא העוני

משני  הנה והמתנגדים, החסידים בין מנהגם הי' כה כי ובקרו. אליו הר"ס בא אחת ופעם
הי' לבבו עדינת ונעימת מזגו מטוב והר"ס הלבבות, לקרב השתדלו מהחסידים וביותר הצדדים

 ֿ רחמנא חולים וכאשר מבקר ג"כ. ההוא החולה את לבקר והלך שבגוף. צדקה עניני וכל ליצלן,
הר"ס  נכנס וכאשר פניו, השתנו כי ונראה לעצמו, מנוח מצא לא לבקרו הולך הר"ס כי לו אמרו
כי  בכפליים לנחמו הקדים הגדולה בחכמתו הר"ס אך עמו, לדבר להתחיל החולה חפץ כי נראה
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קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn

אשר  לו, סיפר אביו) (אבי זקנו אשר סיפר, משה ר' שזקנה סיפרה, ע"ה הרבנית א"ז כבוד
לחנם  כי הירש  ר' להרב אמר הר"ס), (ובנו אביו פטירת אחרי לשקלאוו, הגדול רבינו ָבבוא
במאד, ויקר יחיד בן לו יהי' כשהאדם והנה האהבה. מגודל היא שהאבילות בנו, על מתאבל
ורק  שם, במאד טוב שלבנו יודע והאב ביותר, רחוקה למדינה הבן יסע והנחיצות ההכרח ולרגלי 
להאב  שאין עוד לא הנה לבנו, אב אהבת מצד אז הלא לראותו, יכול אינו (אביו) שהוא מה אחת 

בנו. מטוב רב תענוג עלֿזה יתענג עוד אלא בנו, על לדאוג

בלבושים  לראותו כלל עלֿזה שערתי שלא מה במאד, לבנכם טוב כי לדעת עליכם אתם וכן
הגדול) רבינו אמר (כן הי'39כאלו חפצו כי מהנהגותיו, ממנו ענינים איזה לו שיספרו וביקש .

לספר  וביקש הירש), ר' מזקנו ששמע מה ר"מ בנו  סיפר (כן ממנו מעשיות  כמה לו וסיפרו לדעת,
היא. וזו מהמוסר. המעשה לו שסיפרו עד עוד, לו

לאייּפציג, לעיר לחו"ל נסעו יחד ושניהם הר"ה, אביו במסחר התעסק תחלה סענדער ר' ַהרב
טיי  טראנסּפארט וקנה עסק, בעוד שלהם העסק את להרחיב התייעץ שם ובהיותו אז. ,40כמנהגם ַָ

שקלאוו. או מינסק בעיר המוכר של האחריות על הטיי לו שיעמידו שילם באופן לא והמוכר ָ
להמוכר  ליתן צריך הר"ס הקונה כי הי' והמדובר המדובר. כפי הסחורה לו והעמיד המדינה, מס
קניית  בשעת בלאייּפציג השוק על עוד הסחורה של המחיר מן גדול חלק היינו כסף, ַהרבה
הסחורה  את והביא  המכירה קיים והמוכר כמדובר, הכסף לו נתן עשיר ולהיותו הי'. וכן הסחורה.
צדקה  וחילק גדול, ריוח זה בעסק ז"ל סענדער הר' הרבה והרויח המדובר, כפי המוגבל לזמן

מאד. הרבה

זה, מסחר ג"כ לעצמו לו עשה שקלאוו מדיירי המתנגדים מגבירי אחד גם הנה ההיא ָבעת
הזיק  את להפיח שחפצו באלו גער וגם לזה, לבו שת לא הר"ס אך הר"ס. של גבולו הסיג ובזה
החסידים  שאנשי בהעסקים ומתפשטים הולכים המתנגדים כי לאמר כללי, לענין ולעשותו
ביכולת  כי באמרו זה, על  מנגד הי' (הר"ס) והוא גבולם. יסיגו ובזה ומרויחים, בהם מתעסקים
בזה  שרננו כאלו היו הטיי ממכירת עסק ג"כ המתנגד עשה כאשר ולזאת לכולם. להושיע ה'
בעסק  וברכתו ה' ישועת אך הענין. ונשקע ז"ל הר"ס בהם וגער ביותר, השנאה זיק להפיח וחפצו 

לזמן. מזמן והתגדל פלא בדרך היו הר"ס

ושונא  גדול גביר שהי' הנ"ל, מהמתנגדים האחד בו והתקנא שנים, איזה מסחרו הי' וכה
המתנגדים  הרבנים של ההיתר יסודות ועלֿפי בפרט, משפחתם ובית ולהר"ס בכלל, להחסידים

ודמם  דמ[ם] שהתירו הימים הר"ס 41מכבר את להלשין לעצמו ההוא המתנגד התיר החסידים, של
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אחר  זאת ואמר שחזר ואילך) ח (ס"ע לקמן וראה (39
:29 שבהערה רבי" ב"בית גם וראה אודותו. מעשה לו שסיפרו
ואמר  פטירתו אחר לנחמו אביו אצל הי' שרבינו ידענו "זאת
הוא  וכ"ז מאד ובהירים מאירים בלבושים אותו שראה לאביו
כח  גודל שיער שלא אז רבינו שאמר (שמענו שלו הצדקה מחמת
הר"ר  "ונפטר :17 שבהערה וב"האח" כו')". כ"כ הצדקה ָָמצות
לשקלאוו  נסע נ"ע הזקן ואדמו"ר שנה, ושלשים שלש כבן ָסענדר
ז"ל  סענדר הר"ר שבנו לו ואמר ז"ל, הירש הר"ר אביו את לנחם

הצדקה". מכח והכל כו' בהירים בלבושים דקשוט בעלמא הוא
תה. של משלוח = (40

יט  ע' תשע"ב) (קה"ת, הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (41
נפשות  דיני . . מישראל רב עם נפשות בדיני לדון . ." ואילך:
ושם  כמים". דמינו נשפך אשר משמע, תרתי דמים ושפיכות ממש,
הידוע  רבם דעת אחרי ההולכים דווילנא, ריבנו "מאנשי רלט: ע'

עד  . ." קכו: ע' ושם תקל"ב". בשנת כמים דמינו התיר אשר
ע' תש"ד השיחות בספר ח"ו". מורידין דין לדון בלבו שהכניסו
חי' מחי': גרוע שחסיד מתנגדים אמרו תקופה שבאותה ,158
דמו  את לשפוך הותרה חסיד ואילו דמה, את לכסות מחוייבים
רעך". דם על תעמוד ב"לא להתחשב צורך ואין לכסות מבלי
חיי  ימי "דברי רבינו רשימת .54 ע' תרפ"ד השיחות ספר וראה
חסידים  ארבעה ע"ד ואילך, יח ע' תשע"א) (קה"ת, הזקן" אדמו"ר
עם  בווילנא, המתנגדים של הועד מנהלי אשר שווינציאן ַמהעיר
הרה"ח  ברשימות גם וראה מוות. פס"ד עליהם הוציאו שם, הב"ד
שוסטערמאן  (להר"מ ידעו" ("למען ע"ה בנימינסאן ירחמיאל ַָר'
גלובאקע. בעיר שנרצח חסיד על ואילך) 233 ע ' תשנ"ז) אה"ק, –ָ
בהערת  פ"ד ח"א רבי בית הספר של האידית מהדורת וראה
קה"ת, הוצאת – צילום דפוס .6 ע' תרס"ד (ווילנא, "המלקט"

.(20 ע' תשי"ג

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מנכבדי  אחד והי' זממו, להפיק איך מחשבות חושב ההוא האיש והי' לו. המובאת הסחורה עם
בלבו, תועבה  אך  בחיצוניות , הר"ס את ממכבדי הוא גם והי' המתנגדים, מצד שקלאוו ָהעיר
הסחורה  את קונה הי' הר"ס כי זאת ועוד הר"ס. את להלשין בנפשו עזות די מצא לא ובכלֿזאת 
את  להזיק הי' ההוא רע האיש של חפצו ובאשר המוכר, על האחריות וכל אתר על לו להעמידה 
הגבול, דרך הר"ס של הסחורה את שיעביר בשעה המוכר את ימסור כי תחבולה לו מצא הר"ס,
וקנאתו  רשעתו בכל כי בעצמו. הר"ס את ילשין לא וגם הוא, ממונו כי להר"ס יזיק הנה ובזה

הי'. וכן הר"ס. את להלשין בעצמו יכולת די מצא לא הגדולה

וש  כדרכו הטיי מקנה את קנה ההיא בשנה ואף בתומו הלך הר"ס כפי והנה מלא בכסף ילם
הסחורה  את הלשינו כי נשמע כך בתוך הנעשה. מכל מאומה ידע ולא בהעסק, התחילו מאז דרכו
רב  עגמ"נ לו והי' בזה, אותו ויאשימו עליו יעלילו גם ואשר כספו, כל אובד ואשר הר"ס, של

רחמנאֿליצלן. גדולים ופחדים

המוכר  של האנשים ע"י להר"ס הסחורה לו הובאה שלשה או שנים ימים איזה כעבור אך
כדרכם. הסחורה את הביאו הם מאומה, יודעים האנשים ואין בשנה, שנה מדי מביאים שהיו
גלות  לבלי המביאים  את גם ובקשו הסחורה הבאת דבר להסתיר הר"ה ואביו הר"ס והתיעצו
והכל  עת, בכל כמנהגם בשלימות להאנשים הכסף מותר את והר"ס הר"ה ושילמו ברבים, זאת

בחשאי. הי'

על  טיי של גדול טראנסּפארט הלשינו כי הדבר, נכון אמת אשר נודע ימים איזה ַָוכעבור
את  לדרוש העיר דיירי והתחילו בעצמו), ההוא המלשין האיש של הטראנסּפארט הי' (וזה ַָהגבול
סחורה  מכרו ולא הסחורה. והבאת קניית דבר וכחדו היזק, להם הי' האם הר"ה ואביו הר"ס
מוצנע  במקום הי' ובאשר זו. סחורה מכירת של הרגיל מועד כשעבר היינו זמן מרוב עד כלל,
ההוא  במסחר ההיא השנה של הפרנסה את ואבדו פחות, במקח אותה ומכרו הסחורה, התקלקל

הר"ה. ואביו הר"ס זולת מזה ידע לא איש אך לגמרי.

שקלאוו, גבירי והיו רחמנאֿליצלן, יורד שנעשה עד לגמרי ורכושו הונו אבד ָוהמלשין
עבורו  ביניהם  נכון סכום שקבצו בזה  אותו , ותומכים בידו מחזיקים והר"ס, הר"ה גם ובתוכם

וקנין. מסחר לו לעשות

כי  המוכרחים, בדברים גם חסר הי' כי עד רע, בכל והי' רחמנאֿליצלן, ממצבו ירד אז ומני
עליו  הרחמנות והי' במטתו שוכב והי' מחלתו את חלה שלבסוף עד עורף. ההצלחה לו פנתה
הי' הוא כי ידעו סגולה יחידי ורק להם. בהנדרש מהעיר להם מספיקים והיו במאד, ב"ב ועל
הר"ס  עוד הוסיף לא אז מני כי  הי' כה באמת ואשר להר"ס. להזיק הי' חפצו ואשר המלשין,
היקרים, היחידים בקרב טובות המדות ומהפשטת המזג טוב מצד ובכלֿזאת זה, במסחר לסחור

הזה. הדבר להסתיר רוחם מאמצי בכל ראו

ומרוב  בתו, עבור שידוך לעשות מועד הגיע – במטתו שוכב הי' המלשין אשר ההיא ובעת
במאד. ביסורים מלא ההוא  האיש והי' בזה, לחשוב גם ביכולתו הי' לא העוני

משני  הנה והמתנגדים, החסידים בין מנהגם הי' כה כי ובקרו. אליו הר"ס בא אחת ופעם
הי' לבבו עדינת ונעימת מזגו מטוב והר"ס הלבבות, לקרב השתדלו מהחסידים וביותר הצדדים

 ֿ רחמנא חולים וכאשר מבקר ג"כ. ההוא החולה את לבקר והלך שבגוף. צדקה עניני וכל ליצלן,
הר"ס  נכנס וכאשר פניו, השתנו כי ונראה לעצמו, מנוח מצא לא לבקרו הולך הר"ס כי לו אמרו
כי  בכפליים לנחמו הקדים הגדולה בחכמתו הר"ס אך עמו, לדבר להתחיל החולה חפץ כי נראה
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c"agקפח i`iyp epizeax zxezn

עין  כהרף ה' דברי 42ישועת כי עד דעתו, פיקח לשונו ובמתק בזרעו. נחת רב עוד יראה ואשר ,
בתשובה  ושב לבבו והתקרב להתנחם, החולה בלב מסילה עשו עדינה, לב מקירות שיצאו נחמתו
ת"ק  בסך כסף צרור החולה עלי' ששכב הכר תחת מצאו החולה מבית הר"ס ובצאת ענינו. על

סגולה. יחידי רק ידעו ומזה החולה. של להבת הנדוניא לצורך רובל,

אייף  רעכט, מיר איז איצטער הלשון: בזה אמר זו, מעשה הגדול לרבינו סיפרו וכאשר
בהיותו  סענדער ר' שהרב ובאשר גיווען. משער ניט גאר איך האב לבושים צעיר 43אזעלכע עוד ַָָ

קראוהו  לכן ז"ל, הירש ר' הרב זקנו אביו בבית והתחנך קטן, נער משה ר' הרב בנו ונשאר לימים,
הירש'ס. ר' משה ר'
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8

ווילנא, (ּבאּבער) דאגדתא (ספרי טוב לקח במדרש הובא (42ָ
247 ע' ח"ד אלנקאוה לר"י המאור מנורת יז. ד, אסתר תרמ"ז)

תרצ"ב). יארק, ניו – בלוך (הוצאת
(43:ezeida.בהיותו נפטר אוצ"ל:

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שי' ראובן משה מר התלמיד אל

וברכה  שלום

מז"ט, בברכת לברכו הנני ויחי, מה' מכ' על במענה

יפעול  היותו ובכ"מ בגו"ר, חייהם ימי כל יהיו ומאושרים

בהחזקת  והישרים הטובים הענינים בהחזקת ויעשה

וכו'. תורה לומדי

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אדר שני, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר משה שי' המכונה ד"ר בהרב

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וכן החוברת ששלח, ונעם לי לקרוא שחזר הביתה לשלום.

ונהפוך הוא  הי'  יסוף, שבימי הפורים האלה  ימי הפורים, שזכרם לא  וכיון שזה עתה חגונו 

שישלטו היהודים המה בשונאיהם, יהי רצון שיקוים הדבר גם בימינו, שהרי לא חסרים המנים גם 

עתה.

בהמשך לענין פורים, ובקשר למה שכותב שכשעלה על ההר שאומרים עליו שהוא הר סיני, לא 

הרגיש שזהו אותו ההר, בטח לדכותי' למותר להדגיש שכל חשיבותו של הר סיני הוא שקבלו תורה 

מסיני, וחשיבות זו בעינה היא כששומרים את התורה כדבעי, שהיא תורת חיים, ז"א הוראה בחיים 

היום יומיים, ותורת עולם, היינו נצחית, המחייבת את איש היהודי בכל מקום וזמן, ושעל ידה נעשה 

עמנו עם עולם, עם נצחי.



קפט c"ag i`iyp epizeax zxezn

עין  כהרף ה' דברי 42ישועת כי עד דעתו, פיקח לשונו ובמתק בזרעו. נחת רב עוד יראה ואשר ,
בתשובה  ושב לבבו והתקרב להתנחם, החולה בלב מסילה עשו עדינה, לב מקירות שיצאו נחמתו
ת"ק  בסך כסף צרור החולה עלי' ששכב הכר תחת מצאו החולה מבית הר"ס ובצאת ענינו. על

סגולה. יחידי רק ידעו ומזה החולה. של להבת הנדוניא לצורך רובל,

אייף  רעכט, מיר איז איצטער הלשון: בזה אמר זו, מעשה הגדול לרבינו סיפרו וכאשר
בהיותו  סענדער ר' שהרב ובאשר גיווען. משער ניט גאר איך האב לבושים צעיר 43אזעלכע עוד ַָָ

קראוהו  לכן ז"ל, הירש ר' הרב זקנו אביו בבית והתחנך קטן, נער משה ר' הרב בנו ונשאר לימים,
הירש'ס. ר' משה ר'

1

2

3

4

5

6

7

8

ווילנא, (ּבאּבער) דאגדתא (ספרי טוב לקח במדרש הובא (42ָ
247 ע' ח"ד אלנקאוה לר"י המאור מנורת יז. ד, אסתר תרמ"ז)

תרצ"ב). יארק, ניו – בלוך (הוצאת
(43:ezeida.בהיותו נפטר אוצ"ל:

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שי' ראובן משה מר התלמיד אל

וברכה  שלום

מז"ט, בברכת לברכו הנני ויחי, מה' מכ' על במענה

יפעול  היותו ובכ"מ בגו"ר, חייהם ימי כל יהיו ומאושרים

בהחזקת  והישרים הטובים הענינים בהחזקת ויעשה

וכו'. תורה לומדי

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

ועל פי תורת החסידות, אחד מיסודותי' הוא - ההכרה שכל יהודי בנפשו פנימה קשור הוא קשר 

של קיימא בתורה, תורת חיים, ובמצוותי', אף שבחיצוניותו עושה לפעמים דברים שאינם מתאימים 

ישראל להחזירו לתורה  כל איש הישראלי מתוך אהבת  לזה. שלכן שיטת החסידות היא לקרב את 

מסיני, ואין בזה משום כפי' על דעתו ורצונו הפנימי והאמתי, אלא הסרת ההעלם והקליפה המכסים 

על נקודת נפשו הפנימית, וזהו סוד ההצלחה בעבודה לקרב את בני ישראל לאביהם שבשמים, וזוהי 

שיטת אנשי חב"ד ההולכים בדרכי נועם ובשביל האהבה, אבל מבלי להעלים על האמת מה היא תורה 

מסיני ובהדגשה אשר ההבנה במח ורגש שבלב צריכים לרדת מעולם המחשבה והרגש לעולם המעשה 

בפועל ממש, תכלית האדם. וכבר הובטחנו לא ידח ממנו נדח, וסוף סוף כל אחד יחזור להמקור ממנו 

לוקח, אשר נמצא גם בכל אחד ואחת בנקודה הפנימית של נפשו.

בידעי עד כמה מתענין כ' בעניני הנפש, חושבני שאין הוא נרעש ונפחד מהקושיות שמקשים 

המאטעריאליסטים בנקודות בהן נגעתי לעיל.

המה  ישלטו  אשר  הוא  ל"ונהפוך  וההכנה  ההתחלה  אשר  הפורים,  דימי  ההוראה  וזוהי 

בשונאיהם" היתה "כנוס את כל היהודים" לקשרם באמונה בהשי"ת והליכה בדרכיו.

אשמח להתבשר טובות גם בהאמור, ות"ח מראש.

בברכה.

דרך אגב, ידוע לי אשר כמה מחסידי חב"ד היו מהראשונים במבצע אודותיו כותב ואשר בשבת 

הראשונה בעזה ערכו "שלש-סעודות" בנוסח החב"די.

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

 לכבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן 

 בעל מרץ ורב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו'

מוה"ר יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ועש"ק פקודים עם הטופסים המוסג"ב. ות"ח על שימת לבבו והזריזות 

בזה, וכידוע מאמר החכם אשר אין שמחה כהתרת הספקות.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש תחל התקופה שלא יהי' בה הצורך להתעסק בענינים של סור מרע, 

שאז אפשר יהי' לנצל כל הכוחות בענינים של עשה טוב,

שהראשונה  המוסר,  ותורת  החסידות  תורת  של  היסודיים  החילוקים  אחד  זהו  שבעצם   -

מדגישה את הקו דועשה טוב להרבות האור, ועל דרך מרז"ל אי אפשר לעולם בלא בשם ובלא בורסי, 

אשרי מי שאומנתו בשם -

בקיום היועד ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

בכבוד ובברכה.

אגרות קודש
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(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.

éðùáé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâéïaø÷ äæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤¿¨§©Á
çLnä íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNr BúàŸ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøra dúéöçîe ø÷aa dúéöçîãéúáçî-ìr ©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤©©«£©À
úçðî éðéôz äpàéáz úëaøî äNrz ïîMa©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ¦§©´

:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íéztåèïäkäå ¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©Ÿ¥̧
íìBò-÷ç dúà äNré åéðaî åézçz çéLnä©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ®̈¨¾̈

:øè÷z ìéìk ýåýéìæèìéìk ïäk úçðî-ìëå ©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«§¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬
:ìëàú àì äéäzôæéäLî-ìà ýåýé øaãéå ¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlçéúàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ
äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä úøBz©−©«©®̈¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈
:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä èçMz¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

èéLã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
z:ãrBî ìäà øöça ìëàëòbé-øLà ìk ¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«²Ÿ£¤¦©¬

ãâaä-ìr dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ©©¤½¤
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìr äfé øLààë-éìëe £¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«§¦

úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaáëíéðäka øëæ-ìk ª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦¨¨¨¬©«Ÿ£¦−

:àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàéâëúàhç-ìëå Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¨©¿̈
Lãwa øtëì ãrBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬©−Ÿ¤

:óøOz Làa ìëàú àìôæàúøBz úàæå ´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«§¬Ÿ©−
:àeä íéLã÷ Lã÷ íLàäáøLà íB÷îa ¨«¨®̈¬Ÿ¤¨«¨¦−«¦§À£¤³

Bîc-úàå íLàä-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤¨«¨¨®§¤¨²
:áéáñ çaænä-ìr ÷øæéâáéø÷é Baìç-ìk úàå ¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«§¥¬¨¤§−©§¦´

-úà äqëîä áìçä-úàå äéìàä úà epnî¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤©«§©¤¬¤

iyily - f - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áøwäãøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákääíúà øéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ¨³
:àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkäå-ìk ©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈«¨

Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ̈¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤
:àeä íéLã÷æúçà äøBz íLàk úàhçk ¨«¨¦−«©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−

:äéäé Bì Ba-øtëé øLà ïäkä íäìçïäkäå ¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−¬¦«§¤«§©̧Ÿ¥½
øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´

:äéäé Bì ïäkì áéø÷äèøLà äçðî-ìëå ¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¨¦§À̈£¤³
úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå øepza äôàz¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®

:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkìéäçðî-ìëå ©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«§¨¦§¨¬
äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−

:åéçàk Léàô ¦¬§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r d"kg zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה
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:Lc÷éô ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'r a"kg zegiyÎihewl)

‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»
Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»
‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»
‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»
Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆
"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ̈¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤
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ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה
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äîäáa | Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ærå áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤¨¥−

:eìëàú àìãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´

äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéìåë-ìëå ©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨

óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc̈Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
ìå:äîäaæëíc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk §©§¥¨«¨¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®

:äénrî àåää Lôpä äúøëðåôçëýåýé øaãéå §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàèëøîàì ìûøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

-úà àéáé ýåýéì åéîìL çáæ-úà áéø÷nä©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷ìúà äðéàéáz åéãé ¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´§¦¤½¨¥−

úà epàéáé äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ§¦¤½¥´
éðäì äæçä:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ
:åéðáìe ïøäàì äæçäáìeðzz ïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬



iyingקצב ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - ı¯‡ C¯c ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ ּדר היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈

Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«
Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈≈

הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻאם

מתאים  לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻמּדּוע

וללמד  ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ׁשּיעׂשּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹיֹותר

ּגמּור  ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָמּכ

אין  ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻלּבֹורא,

ּבאם  ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה אם אצלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻהבּדל

ׁשּתי  את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. הּוא - לעׂשֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצרי

ׁשּמּצד  מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ׁשאחת למרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהעבֹודֹות,

ׁשּתי  ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי הּכהן ׁשל מּבטֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנקּודת

ְַֻהּפעּלֹות.

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

iriay ,iyy - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äçaænä äLî øè÷iåæéBøò-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:ìéàä Làø-ìrèéícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå ©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²
çaænä-ìr:áéáñëåéçúðì çzð ìéàä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨®̈

-úàå íéçúpä-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤©§¨¦−§¤
:øãtäàëíéna õçø íérøkä-úàå áøwä-úàå ©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©®̈¦

àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³
ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'r `"g zegiy ihewl)

‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆
‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ירושלמי) »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  הּירּוׁשלמי מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת,

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה,

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת

éùùáëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

âëCeðz-ìr ïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©

:úéðîéä Bìâø ïäaãëïziå ïøäà éða-úà áø÷iå ¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧
ïäa-ìrå úéðîéä íðæà Ceðz-ìr ícä-ïî äLî¤³¦©¨Æ©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úà äLîäëçwiå ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«©¦©º
øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàååëúBvnä ìqîe §¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧©©¹
úlçå úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ§©©̧
íéáìçä-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ©©´£¨¦½

:ïéîiä ÷BL ìråæëïøäà étk ìr ìkä-úà ïziå §©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ
ðiå åéðá étk ìrå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §©−©¥´¨®̈©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëøè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬
ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr äçaænä©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì àeä äMàèëäæçä-úà äLî çwiå ¦¤¬−©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½
íéàlnä ìéàî ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À

Lîì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðîì äéä ä §¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»
Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈
האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.

éòéáùìícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»
-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä-ìr øLà£¤´©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©
ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa-ìrå åéðä¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

àì-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ

é åéðáe ïøäà øîàì:eäìëàáìøNaa øúBpäå ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬©¨−̈



קצג iying ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - ı¯‡ C¯c ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ ּדר היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈

Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«
Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈≈

הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻאם

מתאים  לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻמּדּוע

וללמד  ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ׁשּיעׂשּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹיֹותר

ּגמּור  ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָמּכ

אין  ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻלּבֹורא,

ּבאם  ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה אם אצלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻהבּדל

ׁשּתי  את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. הּוא - לעׂשֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצרי

ׁשּמּצד  מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ׁשאחת למרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהעבֹודֹות,

ׁשּתי  ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי הּכהן ׁשל מּבטֹו ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנקּודת

ְַֻהּפעּלֹות.

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®
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:äçaænä äLî øè÷iåæéBøò-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:ìéàä Làø-ìrèéícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå ©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²
çaænä-ìr:áéáñëåéçúðì çzð ìéàä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨®̈

-úàå íéçúpä-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤©§¨¦−§¤
:øãtäàëíéna õçø íérøkä-úàå áøwä-úàå ©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©®̈¦

àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³
ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'r `"g zegiy ihewl)

‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆
‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ירושלמי) »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  הּירּוׁשלמי מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת,

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה,

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת

éùùáëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

âëCeðz-ìr ïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©

:úéðîéä Bìâø ïäaãëïziå ïøäà éða-úà áø÷iå ¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧
ïäa-ìrå úéðîéä íðæà Ceðz-ìr ícä-ïî äLî¤³¦©¨Æ©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úà äLîäëçwiå ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«©¦©º
øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàååëúBvnä ìqîe §¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧©©¹
úlçå úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ§©©̧
íéáìçä-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ©©´£¨¦½

:ïéîiä ÷BL ìråæëïøäà étk ìr ìkä-úà ïziå §©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ
ðiå åéðá étk ìrå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §©−©¥´¨®̈©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëøè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬
ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr äçaænä©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì àeä äMàèëäæçä-úà äLî çwiå ¦¤¬−©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½
íéàlnä ìéàî ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À

Lîì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðîì äéä ä §¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»
Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈
האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.

éòéáùìícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»
-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä-ìr øLà£¤´©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©
ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa-ìrå åéðä¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

àì-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ

é åéðáe ïøäà øîàì:eäìëàáìøNaa øúBpäå ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬©¨−̈
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:eôøNz Làa íçláeâìàì ãrBî ìäà çútîe ©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ
íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®

:íëãé-úà àlîé íéîé úráL ékãìøLàk ¦µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬
øtëì úNrì ýåýé äeö äfä íBia äNr̈−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬

:íëéìräìäìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà çúôe £¥¤«¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ
àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé úráL¦§©´¨¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ

:éúéeö ïë-ék eúeîúåìúà åéðáe ïøäà Nriå ¨®¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ
:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìkqqq ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«

.ïîéñ å"ö ,íé÷åñô å"ö

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'r a"ig zegiyÎihewl)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆
Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó ÈÎÏ‰Â(רש"י) ¿…¿≈ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈
ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

הּוא  ּתֹודה קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

ׁשהרי  יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהֹודאה

אינֹו וזה אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

מביאים  ּתֹודה ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמתקּבל

נּסי  ד' ודוקא נס. - חריג ארּוע להביא על הּצּוּוי ּכי אּלּו, ם ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

יֹום  ּכל ּגלּויים נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָקרּבן

הּכּונה  ואם וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת -ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

צריכים  הּמדּבר ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבקרּבן

הּללּו, נּסים ד' ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלהביא

היּו. לא הּמדּבר ְְִֶַָָֹׁשּבדֹור

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
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Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»
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ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

הּוא  ּתֹודה קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

ׁשהרי  יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהֹודאה

אינֹו וזה אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

מביאים  ּתֹודה ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמתקּבל

נּסי  ד' ודוקא נס. - חריג ארּוע להביא על הּצּוּוי ּכי אּלּו, ם ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

יֹום  ּכל ּגלּויים נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָקרּבן

הּכּונה  ואם וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת -ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

צריכים  הּמדּבר ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבקרּבן

הּללּו, נּסים ד' ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלהביא

היּו. לא הּמדּבר ְְִֶַָָֹׁשּבדֹור
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ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨



קצז
øçiå íé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL-ék Cìîì§¤½¤¦¨Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®©¦̧©Æ

ìL:äìélä-ìk ýåýé-ìà ÷ræiå ìàeîáéíkLiå ¦§¥½©¦§©¬¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯
ì ãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì ìûeîLøîàì ìûeîL §¥²¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧¦§¥¹¥ÀŸ

øáriå áqiå ãé Bì áévî äpäå äìîøkä ìeàL-àä«¨³©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬Æ½̈©¦ŸÆ©©«£½Ÿ
:ìbìbä ãøiåâéBì øîàiå ìeàL-ìà ìûeîL àáiå ©¥−¤©¦§¨«©¨¬Ÿ§¥−¤¨®©Ÿ̄¤´

:ýåýé øác-úà éúîé÷ä ýåýéì äzà Ceøa ìeàL̈À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«
ãéìB÷å éðæàa äfä ïàvä-ìB÷ äîe ìàeîL øîàiå©´Ÿ¤§¥½¤²«©¬Ÿ©¤−§¨§¨®§´

:rîL éëðà øLà ø÷aäåèé÷ìîrî ìeàL øîàiå ©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¸Ÿ¤¨¹¥«£¨«¥¦´
ø÷aäå ïàvä áèéî-ìr írä ìîç øLà íeàéáä¡¦À£¤̧¨©³¨¨Æ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈

éäìà ýåýéì çáæ ïrîì:eðîøçä øúBiä-úàå E §©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¤©¥−¤«¡©«§
æèúà El äãébàå óøä ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¤µ¤§©¦´¨§½¥Á

:øac Bì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac øLà£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©¨®§¨©¬Ÿ¤−©¥«
æééðéra äzà ïè÷-íà àBìä ìàeîL øîàiåLàø E ©´Ÿ¤§¥½£À¦¨³Ÿ©¨Æ§¥¤½²Ÿ

-ìr Cìîì ýåýé EçLîiå äzà ìûøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥−¨®¨©¦§¨«£¯§Ÿ̈²§¤−¤©
:ìàøNéçéCì øîàiå Cøãa ýåýé EçìLiå ¦§¨¥«©¦§¨«£¬§Ÿ̈−§¨®¤©ÀŸ¤¥´

Bá zîçìðå ÷ìîr-úà íéàhçä-úà äzîøçäå§©«£©§º̈¤©«©¨¦Æ¤£¨¥½§¦§©§¨´½
:íúà íúBlk ãrèéýåýé ìB÷a zrîL-àì änìå ©¬©−̈Ÿ¨«§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®

:ýåýé éðéra òøä Nrzå ììMä-ìà èrzåëézrîL øLà ìûeîL-ìà ìeàL øîàiå ©©̧©Æ¤©¨½̈©©¬©¨©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¹¤§¥À£¤³¨©̧§¦Æ
÷ìîr-úàå ÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàå ýåýé éðçìL-øLà Cøca Cìàå ýåýé ìB÷a§´§Ÿ̈½¨«¥¥¾©¤−¤£¤§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½§¤£¨¥−

:ézîøçäàëéäìà ýåýéì çaæì íøçä úéLàø ø÷áe ïàö ììMäî írä çwiåE ¤«¡©«§¦©¦©̧¨¨¯¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈¥¦´©¥®¤¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:ìbìbaáëìB÷a rîLk íéçáæe úBìòa ýåýéì õôçä ìûeîL øîàiårîL äpä ýåýé ©¦§¨«©Ÿ́¤§¥À©¥³¤©«Ÿ̈Æ§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´§Ÿ̈®¦¥³§¸Ÿ©Æ

:íéìéà áìçî áéL÷äì áBè çáfîâëïré øöôä íéôøúe ïåàå éøî íñ÷-úàhç ék ¦¤´©½§©§¦−¥¥¬¤¥¦«¦³©©¤̧¤Æ¤½¦§¨¬¤§¨¦−©§©®©À©
:Cìnî Eñàîiå ýåýé øác-úà zñàîãëéúàèç ìàeîL-ìà ìeàL øîàiå ¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤©¸Ÿ¤¨³¤§¥Æ¨½̈¦

éøác-úàå ýåýé-ét-úà ézøár-ék:íìB÷a òîLàå írä-úà éúàøé ék Eäëäzrå ¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−§¤§¨¤®¦³¨¥̧¦Æ¤¨½̈¨«¤§©−§¨«§©¾̈
:ýåýéì äåçzLàå énr áeLå éúàhç-úà àð àNåëàì ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå ¨¬−̈¤©¨¦®§´¦¦½§¤§©«£¤−©«Ÿ̈«©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¬Ÿ

:ìàøNé-ìr Cìî úBéäî ýåýé Eñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî ék Cnr áeLà̈−¦¨®¦³¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´§Ÿ̈½¦«§¬¤−¤©¦§¨¥«
æëðëa ÷æçiå úëìì ìûeîL áqiå:òøwiå Bìérî-óçëýåýé òø÷ ìàeîL åéìà øîàiå ©¦¬Ÿ§¥−¨¤®¤©©«£¥¬¦§©§¦−©¦¨©«©³Ÿ¤¥¨Æ§¥½¨©̧§Ÿ̈¹

éìrî ìûøNé úeëìîî-úà:jnî áBhä Erøì dðúðe íBiä EèëìàøNé çöð íâå ¤«©§§¯¦§¨¥²¥«¨¤−©®§¨¾̈§¥«£−©¬¦¤«¨§©Æ¥´©¦§¨¥½

,ñîðå.úçLðå äæáð,ãé Bì áévî (áéBì ïéëî §¨¥¦§¤§¦§¨©¦¨¥¦

.äfaä úà ÷lçìe ìéçä úà úBðçäì íB÷î íL̈¨§©£¤©©¦§©¥¤©¦¨
,ìeàL ìà (âé.ìeàL íL äéäL ìbìbä ìà ¤¨¤©¦§¨¤¨¨¨¨

,óøä (æèéøeacî áæò.Eäzà ïè÷ íà àìä (æé ¤¤£Ÿ¦¦¤£Ÿ¦¨Ÿ©¨
éðéòa,'åâå Eìîç øLà" ìeàL Bì øîàL éôì §¥¤§¦¤¨©¨£¤¨©

.íòðîì äöø àìå ,àeä àìå ìîç íòä øîBìk ,"íòä̈¨§©¨¨¨©§Ÿ§Ÿ¨¨§¨§¨
éðéòa äzà ïè÷ íà àBìä ,ìàeîL Bì øîàøîBìk ,E ¨©§¥£¦¨Ÿ©¨§¥¤§©

éðéòa ïè÷ äzàL ét ìò óàìò ìcbúäì úéöø àìå E ©©¦¤©¨¨Ÿ§¥¤§Ÿ¨¦¨§¦§©¥©
ìàøNé éèáL Làø àìä ,íòðîìe íòäCëéôìe äzà ¨¨§¨§¨£ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¨§¦¨

äøLéä Cøcä ìò íâéäðäì íäéìò Cìîì 'ä EçLî§¨£§¤¤£¥¤§©§¦¨©©¤¤©§¨¨
éàå ,äøáòäî íòðîìeéøác ìò øáòì íúBà zçpä C §¨§¨¥¨£¥¨§¥¦©§¨¨©£Ÿ©¦§¥

.'ä,íúBà íúBlk ãò (çéEzà øLà íòäL ãò ©©¨¨©¤¨¨£¤¦§
.íúBà elëé,'åâå ézòîL øLà (ëàì ,øîBìk §©¨£¤¨©§¦§©Ÿ

.'åëå ìB÷a ézòîL àlà ,øîBà äzàL éôk§¦¤©¨¥¤¨¨©§¦§

,íøçä úéLàø (àë.íøçä áèéîék (âë ¥¦©¥¤¥©©¥¤¦
,éøî íñ÷ úàhçàèç àeä íñ÷ àèçL Bîk ©©¤¤¤¦§¤¥§¤¤¥§

Bçèáî íNå ä"á÷äî BðBçèa øéñî àeä ék ,ìBãb̈¦¥¦¦§¥§¨¦§©
ét äøînL éî ,éønä àèç àeä ìBãb äëk ;íñwa©¤¤¨¨¨¥§©¤¦¦¤©§¤¦

.äevM äî äNBò Bðéàå 'ä,øöôä íéôøúe ïåàå §¥¤©¤ª¨§¨¤§¨¦©§©
àeä äëk ;íéôøza LiL eäzäå ø÷Mä øác Bîëe§§©©¤¤§©Ÿ¤¥©§¨¦¨¨

.íéøeacä éeaø àeäL ,øöôäaðëa ÷æçiå (æëó §©§©¤¦©¦¦©©£¥¦§©
,òøwiå Bìéòîðëa æçà ìeàLìàeîL ìL Bìéòî ó §¦©¦¨©¨¨©¦§©§¦¤§¥

ðkä òø÷ð æàå ,úëìlî BòðîìLé ,BLøãî éôìe .ó §¨§¦¨¤¤§¨¦§©©¨¨§¦¦§¨¥
énL Bì æîøå ,ìeàL ìéòîa òø÷ ìàeîML íéøîBà§¦¤§¥¨©¦§¦¨§¨©¤¦

ðk úà úøëiLíéøîBà Léå .åézçz Cìîé Bìéòî ó ¤¦§Ÿ¤§©§¦¦§Ÿ©§¨§¥§¦
.úeìáà ïîéñì Bîöò ìL ìéònä òø÷ ìàeîML¤§¥¨©©§¦¤©§§¦©£¥

,ìàøNé çöð (èëìL BðBçöð àeäL ä"á÷ä ¥©¦§¨¥¤¦§¤

:íçpäì àeä íãà àì ék íçpé àìå øwLé àì¬Ÿ§©¥−§´Ÿ¦¨¥®¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«
ìãâðå énr-éð÷æ ãâð àð éðãak äzr éúàèç øîàiå©Ÿ́¤¨½̈¦©À̈©§¥¬¦¨²¤¬¤¦§¥«©¦−§¤¤́

éäìà ýåýéì éúéåçzLäå énr áeLå ìûøNé:E ¦§¨¥®§´¦¦½§¦§©«£¥−¦©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àììeàL eçzLiå ìeàL éøçà ìàeîL áLiå©¨¬¨§¥−©«£¥´¨®©¦§©¬¨−

:ýåýéìáìCìî ââà-úà éìà eLébä ìûeîL øîàiå ©«Ÿ̈«©´Ÿ¤§¥À©¦³¥©Æ¤£©Æ¤´¤
øñ ïëà ââà øîàiå úpãrî ââà åéìà Cìiå ÷ìîr£¨¥½©¥¤́¥½̈£©−©«£©®Ÿ©´Ÿ¤£½̈¨¥−¨¬

:úånä-øîâìíéLð äìkL øLàk ìàeîL øîàiå ©©¨«¤©Ÿ́¤§¥½©«£¤̧¦§¨³¨¦Æ
ìûeîL óqLéå Enà íéLpî ìkLz-ïk Eaøç©§¤½¥¦§©¬¦¨¦−¦¤®©§©¥̧§¥¯

:ìbìba ýåýé éðôì ââà-úàãìúráb Búéa-ìà äìr ìeàLå äúîøä ìûeîL Cìiå ¤£¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«©¥¬¤§¥−¨«¨¨®¨§¨²¨¨¬¤¥−¦§©¬
:ìeàL̈«

.ìàøNé,íçpé àìå øwLé àìäðzð øákL ïåék ¦§¨¥Ÿ§©¥§Ÿ¦¨¥¥¨¤§¨¦§¨

íçpé àìå Búçèáäî øwLé àì ,øçàì äëeìnä©§¨§©¥Ÿ§©¥¥©§¨¨§Ÿ¦¨¥
.äæ ìò äáLçî Côäì,'åâå éúàèç øîàiå (ì ©£Ÿ©£¨¨©¤©Ÿ¤¨¨¦

.'åâå àð éðãak ,éúàèçL ét ìò óà ,øîBìk§©©©¦¤¨¨¦©§¥¦¨
,úpãòî (áììLa øeL÷Leøt .ìæøa ìL úBàìL ©£©Ÿ¨§©§§¨¤©§¤¥

BúBî øça ék ,âeðòúáe äçîNa åéìà Cìä ,øçà©¥¨©¥¨§¦§¨§©£¦¨©
.åéiçî,úånä øî øñúeøéøî åéìà áø÷å øñ ¥©¨¨©©¨¤¨§¨©¥¨§¦
.úånä,Eaøç íéLð äìkL øLàk (âìéôk ©¨¤©£¤¦§¨¨¦©§¤§¦

íäéLð eéäå ,íäéða íò íéLðà zâøä EaøçaL¤§©§§¨©§¨£¨¦¦§¥¤§¨§¥¤

.ïäéðaîe ïäéìòaî úBìekLíéLpî ìkLz ïk ©¦©£¥¤¦§¥¤¥¦§©¦¨¦
,EnàEnà äéäz ,ïäì äîBãå ïää íéLpä ïéòk ¦¤§¥©¨¦¨¥§¨¨¤¦§¤¦§

.Enî äìekL,óqLéå.òwáéå Bîk,ìeàL úòáb ©¨¦§©§©¥§©§©©¦§©¨
.ìeàL úòáâì§¦§©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:595:518:198:158:538:499:549:5017:4517:4918:1018:1517:2818:25באר שבע )ח(

5:585:518:188:148:538:489:539:5017:4317:4818:1018:1417:1718:24חיפה )ח(

5:575:508:188:138:528:479:529:4917:4717:5218:0918:1317:1118:23ירושלים )ח(

5:595:528:198:158:538:499:549:5117:4417:4918:1018:1517:2818:25תל אביב )ח(

6:206:088:278:209:119:0410:1110:0517:5118:0018:2418:3317:4018:46אוסטריה, וינה )ח(

7:127:189:429:4410:1910:2111:2411:2519:4919:4020:1720:0819:2320:19אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:226:118:318:249:139:0610:1310:0817:5418:0218:2618:3517:4318:47אוקראינה, אודסה )ח(

5:555:438:017:548:458:389:459:4017:2517:3417:5818:0717:1418:20אוקראינה, דונייצק )ח(

6:065:548:128:058:568:499:569:5117:3617:4518:0918:1817:2518:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:336:208:378:299:239:1510:2210:1618:0018:1018:3518:4417:5018:58אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:256:128:298:219:159:0810:1410:0917:5318:0218:2718:3717:4318:51אוקראינה, קייב )ח(

6:486:368:578:519:399:3210:3910:3418:2118:2918:5219:0018:1019:13איטליה, מילאנו )ח(

6:216:208:528:519:219:1910:2310:2218:2818:2618:5018:4818:0818:57אקוואדור, קיטו )ח(

6:486:539:189:209:549:5610:5910:5919:2019:1219:4719:3918:5519:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:367:4210:0410:0710:4410:4611:4911:5020:1520:0520:4520:3419:4920:46ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:277:189:439:3710:2010:1511:2111:1619:0719:1319:3619:4218:5419:53ארה״ב, בולטימור )ק(

7:177:079:329:2610:1010:0411:1011:0618:5619:0319:2519:3218:4319:43ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:187:089:329:2610:1010:0511:1111:0618:5619:0319:2619:3218:4419:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:547:4410:0710:0110:4710:4111:4711:4219:3219:3920:0220:0919:2020:20ארה״ב, דטרויט )ק(

7:387:3110:009:5610:3310:2911:3411:3119:2619:3019:5119:5519:1120:05ארה״ב, האוסטון )ק(

7:107:029:309:2510:0410:0011:0511:0218:5519:0019:2219:2618:4119:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:367:3010:009:5610:3210:2811:3311:3019:2719:3019:5119:5419:1120:04ארה״ב, מיאמי )ק(

7:137:039:279:2110:0610:0011:0611:0218:5218:5819:2119:2818:3919:39ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:127:029:269:2010:059:5911:0511:0118:5018:5719:2019:2718:3819:38ארה״ב, שיקגו )ק(

6:346:369:079:079:379:3610:4010:3918:5218:4719:1519:1018:3019:19בוליביה, לה-פס )ח(

7:106:579:139:0510:009:5210:5910:5318:3718:4719:1219:2218:2719:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:106:579:139:0610:009:5210:5910:5418:3718:4719:1219:2218:2719:36בלגיה, בריסל )ח(

6:066:088:388:399:099:1010:1310:1318:2818:2218:5218:4718:0518:56ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:545:578:268:278:588:5810:0110:0118:1618:1018:4018:3417:5318:44ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:286:158:318:239:189:1010:1710:1217:5418:0518:3018:4017:4818:54בריטניה, לונדון )ח(

6:386:248:388:299:279:1910:2610:2018:0218:1318:3918:5017:5619:05בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:356:218:368:289:249:1710:2310:1818:0018:1118:3618:4717:5119:01גרמניה, ברלין )ח(

6:526:408:578:499:429:3510:4210:3618:2018:3018:5519:0418:1019:18גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:056:088:378:389:099:1010:1310:1318:3018:2418:5518:4818:0718:58דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:526:479:189:159:499:4510:5010:4718:4618:4819:1019:1118:3019:21הודו, מומבאי )ח(

6:486:439:159:119:459:4110:4610:4418:4318:4419:0619:0818:2619:17הודו, פונה )ח(

6:095:578:178:109:008:539:599:5417:4017:4918:1318:2217:2918:34הונגריה, בודפשט )ח(

6:226:138:368:319:159:0910:1510:1118:0018:0718:2918:3617:4818:47טורקיה, איסטנבול )ח(

6:466:379:028:579:399:3410:3910:3518:2618:3218:5419:0018:1319:11יוון, אתונה )ח(

6:306:188:388:319:219:1410:2010:1518:0118:1018:3418:4217:5018:55מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:496:449:159:129:469:4210:4710:4518:4418:4619:0719:0918:2719:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:166:248:438:479:269:2910:3210:3319:0318:5219:3519:2418:3619:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:206:148:438:399:159:1110:1610:1318:0918:1218:3418:3717:5418:47נפאל, קטמנדו )ח(

7:127:119:439:4210:1210:1011:1411:1319:1819:1719:4019:3918:5919:47סינגפור, סינגפור )ח(

6:055:518:067:588:548:469:539:4717:2917:4018:0618:1617:2018:30פולין, ורשא )ח(

6:126:128:448:439:139:1310:1610:1518:2618:2218:4818:4518:0518:53פרו, לימה )ח(

7:056:549:159:089:569:5010:5610:5118:3818:4619:1019:1818:2719:30צרפת, ליאון )ח(

7:177:049:239:1510:0710:0011:0711:0218:4618:5619:2019:2918:3619:42צרפת, פריז )ח(

6:056:038:358:349:049:0210:0610:0418:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

7:407:309:529:4610:3210:2611:3211:2819:1619:2419:4719:5419:0520:06קנדה, טורונטו )ק(

7:187:079:289:2110:1010:0311:0911:0518:5219:0019:2419:3218:4119:44קנדה, מונטריאול )ק(

7:056:579:239:189:599:5410:5910:5518:4818:5319:1519:2018:3419:30קפריסין, לרנקה )ק(

7:277:129:249:1510:1510:0711:1411:0818:4819:0019:2619:3818:4019:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:016:468:568:479:499:4010:4710:4118:2018:3319:0019:1218:1319:27רוסיה, מוסקבה )ח(

6:476:358:548:479:379:3110:3710:3218:1818:2618:5018:5918:0719:12רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:516:398:598:529:429:3510:4210:3718:2218:3118:5519:0418:1219:16שוויץ, ציריך )ח(

6:306:268:588:559:279:2510:2910:2718:2818:2918:5118:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(



קצט לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:595:518:198:158:538:499:549:5017:4517:4918:1018:1517:2818:25באר שבע )ח(

5:585:518:188:148:538:489:539:5017:4317:4818:1018:1417:1718:24חיפה )ח(

5:575:508:188:138:528:479:529:4917:4717:5218:0918:1317:1118:23ירושלים )ח(

5:595:528:198:158:538:499:549:5117:4417:4918:1018:1517:2818:25תל אביב )ח(

6:206:088:278:209:119:0410:1110:0517:5118:0018:2418:3317:4018:46אוסטריה, וינה )ח(

7:127:189:429:4410:1910:2111:2411:2519:4919:4020:1720:0819:2320:19אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:226:118:318:249:139:0610:1310:0817:5418:0218:2618:3517:4318:47אוקראינה, אודסה )ח(

5:555:438:017:548:458:389:459:4017:2517:3417:5818:0717:1418:20אוקראינה, דונייצק )ח(

6:065:548:128:058:568:499:569:5117:3617:4518:0918:1817:2518:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:336:208:378:299:239:1510:2210:1618:0018:1018:3518:4417:5018:58אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:256:128:298:219:159:0810:1410:0917:5318:0218:2718:3717:4318:51אוקראינה, קייב )ח(

6:486:368:578:519:399:3210:3910:3418:2118:2918:5219:0018:1019:13איטליה, מילאנו )ח(

6:216:208:528:519:219:1910:2310:2218:2818:2618:5018:4818:0818:57אקוואדור, קיטו )ח(

6:486:539:189:209:549:5610:5910:5919:2019:1219:4719:3918:5519:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:367:4210:0410:0710:4410:4611:4911:5020:1520:0520:4520:3419:4920:46ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:277:189:439:3710:2010:1511:2111:1619:0719:1319:3619:4218:5419:53ארה״ב, בולטימור )ק(

7:177:079:329:2610:1010:0411:1011:0618:5619:0319:2519:3218:4319:43ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:187:089:329:2610:1010:0511:1111:0618:5619:0319:2619:3218:4419:44ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:547:4410:0710:0110:4710:4111:4711:4219:3219:3920:0220:0919:2020:20ארה״ב, דטרויט )ק(

7:387:3110:009:5610:3310:2911:3411:3119:2619:3019:5119:5519:1120:05ארה״ב, האוסטון )ק(

7:107:029:309:2510:0410:0011:0511:0218:5519:0019:2219:2618:4119:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:367:3010:009:5610:3210:2811:3311:3019:2719:3019:5119:5419:1120:04ארה״ב, מיאמי )ק(

7:137:039:279:2110:0610:0011:0611:0218:5218:5819:2119:2818:3919:39ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:127:029:269:2010:059:5911:0511:0118:5018:5719:2019:2718:3819:38ארה״ב, שיקגו )ק(

6:346:369:079:079:379:3610:4010:3918:5218:4719:1519:1018:3019:19בוליביה, לה-פס )ח(

7:106:579:139:0510:009:5210:5910:5318:3718:4719:1219:2218:2719:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:106:579:139:0610:009:5210:5910:5418:3718:4719:1219:2218:2719:36בלגיה, בריסל )ח(

6:066:088:388:399:099:1010:1310:1318:2818:2218:5218:4718:0518:56ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:545:578:268:278:588:5810:0110:0118:1618:1018:4018:3417:5318:44ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:286:158:318:239:189:1010:1710:1217:5418:0518:3018:4017:4818:54בריטניה, לונדון )ח(

6:386:248:388:299:279:1910:2610:2018:0218:1318:3918:5017:5619:05בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:356:218:368:289:249:1710:2310:1818:0018:1118:3618:4717:5119:01גרמניה, ברלין )ח(

6:526:408:578:499:429:3510:4210:3618:2018:3018:5519:0418:1019:18גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:056:088:378:389:099:1010:1310:1318:3018:2418:5518:4818:0718:58דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:526:479:189:159:499:4510:5010:4718:4618:4819:1019:1118:3019:21הודו, מומבאי )ח(

6:486:439:159:119:459:4110:4610:4418:4318:4419:0619:0818:2619:17הודו, פונה )ח(

6:095:578:178:109:008:539:599:5417:4017:4918:1318:2217:2918:34הונגריה, בודפשט )ח(

6:226:138:368:319:159:0910:1510:1118:0018:0718:2918:3617:4818:47טורקיה, איסטנבול )ח(

6:466:379:028:579:399:3410:3910:3518:2618:3218:5419:0018:1319:11יוון, אתונה )ח(

6:306:188:388:319:219:1410:2010:1518:0118:1018:3418:4217:5018:55מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:496:449:159:129:469:4210:4710:4518:4418:4619:0719:0918:2719:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:166:248:438:479:269:2910:3210:3319:0318:5219:3519:2418:3619:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:206:148:438:399:159:1110:1610:1318:0918:1218:3418:3717:5418:47נפאל, קטמנדו )ח(

7:127:119:439:4210:1210:1011:1411:1319:1819:1719:4019:3918:5919:47סינגפור, סינגפור )ח(

6:055:518:067:588:548:469:539:4717:2917:4018:0618:1617:2018:30פולין, ורשא )ח(

6:126:128:448:439:139:1310:1610:1518:2618:2218:4818:4518:0518:53פרו, לימה )ח(

7:056:549:159:089:569:5010:5610:5118:3818:4619:1019:1818:2719:30צרפת, ליאון )ח(

7:177:049:239:1510:0710:0011:0711:0218:4618:5619:2019:2918:3619:42צרפת, פריז )ח(

6:056:038:358:349:049:0210:0610:0418:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

7:407:309:529:4610:3210:2611:3211:2819:1619:2419:4719:5419:0520:06קנדה, טורונטו )ק(

7:187:079:289:2110:1010:0311:0911:0518:5219:0019:2419:3218:4119:44קנדה, מונטריאול )ק(

7:056:579:239:189:599:5410:5910:5518:4818:5319:1519:2018:3419:30קפריסין, לרנקה )ק(

7:277:129:249:1510:1510:0711:1411:0818:4819:0019:2619:3818:4019:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:016:468:568:479:499:4010:4710:4118:2018:3319:0019:1218:1319:27רוסיה, מוסקבה )ח(

6:476:358:548:479:379:3110:3710:3218:1818:2618:5018:5918:0719:12רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:516:398:598:529:429:3510:4210:3718:2218:3118:5519:0418:1219:16שוויץ, ציריך )ח(

6:306:268:588:559:279:2510:2910:2718:2818:2918:5118:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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