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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§¦¨©¦§¥¨

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

àé úéa íéøönî ìàøNé úàöa
ç

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

נעם לי להכירו, עכ"פ בכתב, ולקבל הידיעה המשמחת ע"ד נשואיו בקרוב שהרי כל ישראל בבחינת 

קומה שלמה, ושמחתו של כל אחד ואחת בישראל היא גם שמחתו של הכלל. ובפרט על פי תורת החסידות 

המדגישה אהבת ישראל ביותר וביותר, עד שאהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם הכל חד הוא.

וביחוד שמחה של חתונה, שהוא ענין של דורי דורות, שלכן נוסח הברכה המקובל והמקודש "בנין 

עדי עד". והדיוק בזה ג"כ במשל הבנין, שהעקר בו היסוד שיהא חזק ומוצק, ולא נוגע בזה דעת העובר 

ושב וכו'. ויסוד הבית היהודי המבטיח שיהי' בנין עדי עד, הוא התורה והמצוות, שאושר איש הישראלי 

תלוי בהן לא רק ברוחניות כ"א גם בגשמיות, שהתורה היא תורת חיים, כפשוטו ג"כ, בעולם הזה הגשמי.

בברכת מזל טוב מז"ט.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ זאת לאמר, אהרן ואל מׁשה אל הוי' «¿«≈ְֲֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ויקחּו גֹו' הוי' צּוה אׁשר הּתֹורה ְְֲֲִִֶַַָָָָחּוקת

גֹו' ּתמימה אדּומה פרה הּדּיּוק 1אלי וידּוע . ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ,2ּבזה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּלאחריֿזה  הּמתחיל'3ּובּדרּוׁשים ל'ּדּבּור עד , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַ

תרע"ח  ּפרה ּפרׁשת ּדׁשּבת ּבדרּוׁשי 4זה וגם , ְְְִֵֶַַַָָָָָ

להבין  ּדצרי ּדֹורנּו), נׂשיא אדמּו"ר מו"ח ְְְְִִִֵַָָכ"ק

ּתחילה  אֹומר הלא הוי', ּפעמים ב' ענין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹמהּו

הוי' צּוה אׁשר עֹוד מהּו מׁשה, אל הוי' ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוידּבר

לּמחנה  מחּוץ היא מּדּוע להבין צרי ּגם 5גֹו'. ְֲִִִִֶַַַַַָָ

מהּו ּגם ּדוקא. ּבסגן מצותּה ּומּדּוע ְְְְִִַַַַַַָָָָָּדוקא,

הּתֹורה, חּוקת ּבׁשם אדּומה ּפרה ּפרׁשת ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנקראת

ּכּולּה. הּתֹורה ּכל ׁשל החּוקה ׁשּזֹוהי ְְִֶֶַַַַָָָָּדמׁשמע

לג' ּכלל ּבדר נחלקֹות ׁשּבּתֹורה הּמצֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדהּנה

[ּכמבֹואר  ּומׁשּפטים חּוקים עדֹות ְְִִִִֵַָָסּוגים,

ּדׁשנת  אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ּבדרּוׁשי ְְְֲִִֵַַַָּבארּוּכה

זֹו],6ה'ש"ת  ׁשנה ּכקביעּות היתה ׁשּקביעּותּה ,ְְְִִִֶָָָָָ

אנֹוׁשי, ּבׂשכל הּמּובנֹות הּמצֹות הם ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָּדמׁשפטים

ׁשּלמעלה  ּגזרֹות ׁשהן הּמצֹות הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָוחּוקים

ּדברים  על המעידֹות מצֹות הם ועדּות ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָמהּטעם,

ּכל  ׁשל ׁשהחּוקה ּכאן, ּומׁשמע וכּו'. ְְֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו

וצרי אדּומה. ּפרה מצות היא ּכּולּה ְְֲִִִַַָָָָָָהּתֹורה

ּבּדרּוׁשים  והּנה ּבזה. הענין ּגם 7להבין מּובא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

הּמדרׁש ּפרה 8מאמר וחּוקת הּפסח ּדחּוקת , ְְְֲִֶַַַַַַַָָָ

נאמר  ּבזֹו לזֹו, זֹו ּדֹומֹות חּוקת 9אדּומה זאת ְְֱֲֶַַָֹ

אּתה  ואי הּתֹורה, חּוקת זאת נאמר ּובזֹו ְְֱִֶֶַַַַַַָָֹהּפסח,
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‰ÁnÏ5,‡˜Âc מכל בשונה ««¬∆«¿»
ובמקדש  במשכן הנעשים הקרבנות

d˙ÂˆÓ ÚecÓe אדומה פרה של ««ƒ¿»»
‡˜Âc Ô‚Òa הפרה האדומה מלאכת ƒ¿»«¿»

כשם  הגדול הכהן סגן ידי על נעשתה
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בפירוש  שמובא וכפי הכהן, אהרן
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הפנימי  התוכן מהו להבין ויש בסגן",

הדבר.? של
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התורה", חוקת זאת "וידבר... Ïkככתוב ÏL ‰˜eÁ‰ È‰BfL ÚÓLÓc¿«¿«∆ƒ«»∆»
dÏek ‰¯Bz‰?.פרטית מצווה רק ולא «»»

יותר: בפרטיות השאלה את ומבאר ‰Bˆn˙כללות p‰c‰והולך ¿ƒ≈«ƒ¿
ÌÈ˜eÁ ˙B„Ú ,ÌÈ‚eÒ '‚Ï ÏÏk C¯„a ˙B˜ÏÁ ‰¯BzaL∆«»∆¿»¿∆∆¿»¿ƒ≈ƒ
‰ke¯‡a ¯‡B·Ók] ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒ«¿»«¬»

ÈLe¯„a כ"ק של החסידות מאמרי ƒ¿≈
‰'˘"˙מו"ח  ˙Lc ¯"eÓ„‡6, «¿ƒ¿«

˙eÚÈ·˜k ‰˙È‰ d˙eÚÈ·wL∆¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ
BÊ ‰L ה'ש"ת שנת של הקביעות »»

אמירת  שנת של לקביעות זהה היתה

זו, שנה של (וכן תשד"מ זה, מאמר

‰Ìתשע"ד)], ÌÈËÙLÓc¿ƒ¿»ƒ≈
ÏÎNa ˙B·en‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«»¿≈∆

,ÈLB‡ האיסור לגזול, האיסור כמו ¡ƒ
ואם  אב כיבוד מצות ÌÈ˜eÁÂ¿ƒלגנוב,

˙B¯Êb Ô‰L ˙Bˆn‰ Ì‰≈«ƒ¿∆≈¿≈
,ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL האיסור כמו ∆¿«¿»≈«««

מצמר  העשוי שעטנז בגד ללבוש

אדומה פרה מצות ≈¿e„ÚÂ˙ופשתן,
ÏÚ ˙B„ÈÚÓ‰ ˙BˆÓ Ì‰≈ƒ¿«¿ƒ«
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התורה" חוקת "זאת בפסוק

‰¯Bz‰ Ïk ÏL ‰˜eÁ‰L∆«»∆»«»
dÏek שהן המצוות של גם »

ו"עדות" ÂˆÓ˙"משפטים" ‡È‰ƒƒ¿«
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»¿»ƒ¿»ƒ

‰Êa ÔÈÚ‰ מכך לכאורה והרי »ƒ¿»»∆
מובן  שונים לסוגים נחלקות שהמצוות

מ"עדות" שונה סוג הם שה"חוקים"

המשמעות  מה כן ואם ו"משפטים"
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מצוות  כל של התורה" "חוקת היא

הסוגים.? שלושת מכל התורה,

ÌÈLe¯ca ‰p‰Â7 ממאמרי בכמה ¿ƒ≈«¿ƒ
חוקת  "זאת הפסוק על החסידות

Ó‡Ó¯התורה" Ìb ‡·eÓ»««¬«
L¯„n‰8ÁÒt‰ ˙˜eÁc , «ƒ¿»¿««∆«

BÊ ˙BÓBc ‰Óe„‡ ‰¯t ˙˜eÁÂ¿«»»¬»
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BÊ·e ,ÁÒt‰ אדומה פרה È‡Âבמצוות ,‰¯Bz‰ ˙˜eÁ ˙‡Ê ¯Ó‡ «∆«¿∆¡«…««»¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

 מפתח  כללי

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

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

   אל משה ' וידבר הויה "מאמר ד  )ג

ה  ..................  מ"דשת'ה פרשת פרה, שבת פרשת שמיני

  ,שבת פרשת שמינישיחת   )ד

יב   ..........................  מ"דתש'האדר שני ' כ, פרשת פרה

  פרשת שמיני –לקוטי שיחות   )ה

לה  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

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

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

מא  ..............  שמיניפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

מב  ...........  שמינירשת פלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

עו  .................  שמיניפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עז  .................................... שמיניפרשת לשבוע  

פו  ...............  שמיניפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

צא   ...........  שמיניפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

יטק   ..........  שמיניפרשת לשבוע ם פרק אחד ליו –  )יד

כהק  ............ שמיניפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

טכק  .....................  קטז- טוקתהלים פרק , טפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )יז

אלק  .............................................   ביאור קהתי

טלק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

מק .............................................  מזף עד ד מאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

חסק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

סחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כב

קע  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

אעק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

עאק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

בעק  ............................................. ש"מוהרר "אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

עגק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

עדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

עהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

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

  אגרות קודש   )ל

פק  ...........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פבק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

קצ  ........................  שמיניפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

אקצ  ......  שבת קודש ת הדלקת נרות לערבצוסדר מ  )לג

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



ה

,ipiny zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd dxt zyxt

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯a„ÈÂ זאת לאמר, אהרן ואל מׁשה אל הוי' «¿«≈ְֲֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ויקחּו גֹו' הוי' צּוה אׁשר הּתֹורה ְְֲֲִִֶַַָָָָחּוקת

גֹו' ּתמימה אדּומה פרה הּדּיּוק 1אלי וידּוע . ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ,2ּבזה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּלאחריֿזה  הּמתחיל'3ּובּדרּוׁשים ל'ּדּבּור עד , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַ

תרע"ח  ּפרה ּפרׁשת ּדׁשּבת ּבדרּוׁשי 4זה וגם , ְְְִֵֶַַַָָָָָ

להבין  ּדצרי ּדֹורנּו), נׂשיא אדמּו"ר מו"ח ְְְְִִִֵַָָכ"ק

ּתחילה  אֹומר הלא הוי', ּפעמים ב' ענין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹמהּו

הוי' צּוה אׁשר עֹוד מהּו מׁשה, אל הוי' ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוידּבר

לּמחנה  מחּוץ היא מּדּוע להבין צרי ּגם 5גֹו'. ְֲִִִִֶַַַַַָָ

מהּו ּגם ּדוקא. ּבסגן מצותּה ּומּדּוע ְְְְִִַַַַַַָָָָָּדוקא,

הּתֹורה, חּוקת ּבׁשם אדּומה ּפרה ּפרׁשת ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנקראת

ּכּולּה. הּתֹורה ּכל ׁשל החּוקה ׁשּזֹוהי ְְִֶֶַַַַָָָָּדמׁשמע

לג' ּכלל ּבדר נחלקֹות ׁשּבּתֹורה הּמצֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדהּנה

[ּכמבֹואר  ּומׁשּפטים חּוקים עדֹות ְְִִִִֵַָָסּוגים,

ּדׁשנת  אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ּבדרּוׁשי ְְְֲִִֵַַַָּבארּוּכה

זֹו],6ה'ש"ת  ׁשנה ּכקביעּות היתה ׁשּקביעּותּה ,ְְְִִִֶָָָָָ

אנֹוׁשי, ּבׂשכל הּמּובנֹות הּמצֹות הם ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָּדמׁשפטים

ׁשּלמעלה  ּגזרֹות ׁשהן הּמצֹות הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָוחּוקים

ּדברים  על המעידֹות מצֹות הם ועדּות ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָמהּטעם,

ּכל  ׁשל ׁשהחּוקה ּכאן, ּומׁשמע וכּו'. ְְֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו

וצרי אדּומה. ּפרה מצות היא ּכּולּה ְְֲִִִַַָָָָָָהּתֹורה

ּבּדרּוׁשים  והּנה ּבזה. הענין ּגם 7להבין מּובא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

הּמדרׁש ּפרה 8מאמר וחּוקת הּפסח ּדחּוקת , ְְְֲִֶַַַַַַַָָָ

נאמר  ּבזֹו לזֹו, זֹו ּדֹומֹות חּוקת 9אדּומה זאת ְְֱֲֶַַָֹ

אּתה  ואי הּתֹורה, חּוקת זאת נאמר ּובזֹו ְְֱִֶֶַַַַַַָָֹהּפסח,
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אֿב.)1 יט, א.)2חוקת נו, ועוד.)3חוקת תרנ"ה. דשנת זה ואילך.)4ד"ה רד ס"ע תרע"ח ג.)5סה"מ שם, סה"מ )6חוקת

ועוד. ואילך. 43 ס"ע ועוד.)7ה'ש"ת תשעג. ע' חוקת אוה"ת פה. ע' תרכ"ט ב.)8סה"מ פי"ט, מג.)9שמו"ר יב, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אדר, בחודש פרה' 'פרשת בשבת הנקראים בפסוקים חוקת, פרשת בתחילת

נאמר:

‰¯Bz‰ ˙˜eÁ ˙‡Ê ,¯Ó‡Ï Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»∆…∆¿∆«¬…≈……««»
'B‚ ‰ÓÈÓz ‰Óe„‡ ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡1. ¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿≈∆»»¬»¿ƒ»

‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה ¿»««ƒ»∆
מדיוק  המתעוררת אלה בפסוקים

הכתוב מאמרי ÈLe¯„aבלשון ƒ¿≈
של  eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈

חב"ד ≈ÈËewÏ'a)¿ƒאדמו"רי
'‰¯Bz2, של חסידות מאמרי ספר »

התורה  פרשיות על הזקן האדמו"ר

ושיר  ויקראֿבמדברֿדברים בחומשים

מאמרי ÌÈLe¯c·eהשירים «¿ƒ
של ,ÊŒÈ¯Á‡lL3‰החסידות ∆¿«¬≈∆

הבאים  בדורות נשיאינו »Ú„רבותינו
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'Ï מאמר ¿ƒ««¿ƒ∆

זה בפסוק L¯t˙הפותח ˙aLc¿«»»»«
Á"Ú¯˙ ‰¯t4, הרבי של מאמר »»

בשנת  שנאמר זה פסוק על הרש"ב

ÈLe¯„aתרע"ח  Ì‚Â מאמר ¿«ƒ¿≈
של  Á"ÂÓהחסידות ˜"Î

e¯Bc ‡ÈN ¯"eÓ„‡ הרבי «¿¿ƒ≈
e‰Óהריי"צ  ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,(¿»ƒ¿»ƒ«
ÔÈÚ'ב אזכור של הפנימי התוכן ƒ¿«

'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt,בפסוק¯ÓB‡ ‡Ï‰ ¿»ƒ¬»»¬…≈
‡Ïהפסוק  'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ‰ÏÈÁz¿ƒ»«¿«≈¬»»∆

„BÚ e‰Ó ,‰LÓ פעם נאמר מדוע …∆«
‚B'.?נוספת  'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»

b‡È‰ ÚecÓ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì«»ƒ¿»ƒ««ƒ
נעשית  האדומה ıeÁÓƒהפרה

‰ÁnÏ5,‡˜Âc מכל בשונה ««¬∆«¿»
ובמקדש  במשכן הנעשים הקרבנות

d˙ÂˆÓ ÚecÓe אדומה פרה של ««ƒ¿»»
‡˜Âc Ô‚Òa הפרה האדומה מלאכת ƒ¿»«¿»

כשם  הגדול הכהן סגן ידי על נעשתה

אותה  "ונתתם נאמר הראשונה שבפרה

של  הסגן אז שהיה הכהן" אלעזר אל

בפירוש  שמובא וכפי הכהן, אהרן

מצותה  – "אלעזר הפסוק: על רש"י

הפנימי  התוכן מהו להבין ויש בסגן",

הדבר.? של

‰¯Bz‰ ˙˜eÁ ÌLa ‰Óe„‡ ‰¯t ˙L¯t ˙‡¯˜pL e‰Ó Ìb««∆ƒ¿≈»»«»»¬»¿≈««»

התורה", חוקת זאת "וידבר... Ïkככתוב ÏL ‰˜eÁ‰ È‰BfL ÚÓLÓc¿«¿«∆ƒ«»∆»
dÏek ‰¯Bz‰?.פרטית מצווה רק ולא «»»

יותר: בפרטיות השאלה את ומבאר ‰Bˆn˙כללות p‰c‰והולך ¿ƒ≈«ƒ¿
ÌÈ˜eÁ ˙B„Ú ,ÌÈ‚eÒ '‚Ï ÏÏk C¯„a ˙B˜ÏÁ ‰¯BzaL∆«»∆¿»¿∆∆¿»¿ƒ≈ƒ
‰ke¯‡a ¯‡B·Ók] ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒ«¿»«¬»

ÈLe¯„a כ"ק של החסידות מאמרי ƒ¿≈
‰'˘"˙מו"ח  ˙Lc ¯"eÓ„‡6, «¿ƒ¿«

˙eÚÈ·˜k ‰˙È‰ d˙eÚÈ·wL∆¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ
BÊ ‰L ה'ש"ת שנת של הקביעות »»

אמירת  שנת של לקביעות זהה היתה

זו, שנה של (וכן תשד"מ זה, מאמר

‰Ìתשע"ד)], ÌÈËÙLÓc¿ƒ¿»ƒ≈
ÏÎNa ˙B·en‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«»¿≈∆

,ÈLB‡ האיסור לגזול, האיסור כמו ¡ƒ
ואם  אב כיבוד מצות ÌÈ˜eÁÂ¿ƒלגנוב,

˙B¯Êb Ô‰L ˙Bˆn‰ Ì‰≈«ƒ¿∆≈¿≈
,ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL האיסור כמו ∆¿«¿»≈«««

מצמר  העשוי שעטנז בגד ללבוש

אדומה פרה מצות ≈¿e„ÚÂ˙ופשתן,
ÏÚ ˙B„ÈÚÓ‰ ˙BˆÓ Ì‰≈ƒ¿«¿ƒ«

eÈ‰L ÌÈ¯·c,פסח שבת, כמו ¿»ƒ∆»
תפילין  Ô‡k,סוכה, ÚÓLÓe .'eÎÂ¿«¿«»

התורה" חוקת "זאת בפסוק

‰¯Bz‰ Ïk ÏL ‰˜eÁ‰L∆«»∆»«»
dÏek שהן המצוות של גם »

ו"עדות" ÂˆÓ˙"משפטים" ‡È‰ƒƒ¿«
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»¿»ƒ¿»ƒ

‰Êa ÔÈÚ‰ מכך לכאורה והרי »ƒ¿»»∆
מובן  שונים לסוגים נחלקות שהמצוות

מ"עדות" שונה סוג הם שה"חוקים"

המשמעות  מה כן ואם ו"משפטים"

אדומה  פרה שמצות זה בעניין הפנימית

מצוות  כל של התורה" "חוקת היא

הסוגים.? שלושת מכל התורה,

ÌÈLe¯ca ‰p‰Â7 ממאמרי בכמה ¿ƒ≈«¿ƒ
חוקת  "זאת הפסוק על החסידות

Ó‡Ó¯התורה" Ìb ‡·eÓ»««¬«
L¯„n‰8ÁÒt‰ ˙˜eÁc , «ƒ¿»¿««∆«

BÊ ˙BÓBc ‰Óe„‡ ‰¯t ˙˜eÁÂ¿«»»¬»
BÊa ,BÊÏ וחג הפסח קרבן בדיני ¿¿

Ó‡9˙˜eÁ¯הפסח  ˙‡Ê ∆¡«…«
BÊ·e ,ÁÒt‰ אדומה פרה È‡Âבמצוות ,‰¯Bz‰ ˙˜eÁ ˙‡Ê ¯Ó‡ «∆«¿∆¡«…««»¿ƒ
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 מפתח  כללי

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

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

   אל משה ' וידבר הויה "מאמר ד  )ג

ה  ..................  מ"דשת'ה פרשת פרה, שבת פרשת שמיני

  ,שבת פרשת שמינישיחת   )ד

יב   ..........................  מ"דתש'האדר שני ' כ, פרשת פרה

  פרשת שמיני –לקוטי שיחות   )ה

לה  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

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

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

מא  ..............  שמיניפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

מב  ...........  שמינירשת פלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

עו  .................  שמיניפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

עז  .................................... שמיניפרשת לשבוע  

פו  ...............  שמיניפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

צא   ...........  שמיניפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

יטק   ..........  שמיניפרשת לשבוע ם פרק אחד ליו –  )יד

כהק  ............ שמיניפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

טכק  .....................  קטז- טוקתהלים פרק , טפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )יז

אלק  .............................................   ביאור קהתי

טלק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

מק .............................................  מזף עד ד מאמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

חסק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

סחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כב

קע  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

אעק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

עאק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

בעק  ............................................. ש"מוהרר "אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

עגק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

עדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

עהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

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

  אגרות קודש   )ל

פק  ...........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פבק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

קצ  ........................  שמיניפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

אקצ  ......  שבת קודש ת הדלקת נרות לערבצוסדר מ  )לג



n"cyz'dו dxt zyxt ,ipiny t"y

לׁשּתי  מׁשל מּזֹו, ּגדֹולה חּוקה איזֹוהי ְְִִִֵֵֵַָָָָיֹודע

ּכאחת  ׁשּתיהן מהּלכֹות ׁשהיּו ּדֹומֹות ְְְְְֵֶֶַַַַָמטרֹונֹות

הענין  מהּו ּבזה ּומדּיקים כּו', ׁשוֹות ְְְְִִִֶַַָָָָנראֹות

ּדהּנה  ּבזה, להֹוסיף ויׁש לזֹו. זֹו ּדֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָׁשּׁשּתיהן

ז"ל  רּבֹותינּו ּפרׁשת 10אמרּו ּבין מפסיקים ׁשאין ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חּוקת  ּפרׁשת (ׁשהיא החֹודׁש לפרׁשת ְִֶֶַַַַָָָָָָּפרה

ּביניהן. ׁשּיכּות ׁשּיׁש מּובן מּזה ּדגם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפסח),

ÔÈ·‰Ïe ּׁשּכתּוב מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַָָָ

הראׁשֹון  אדם בגןֿעדן 11ּגּבי וּיּניחהּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו ּולׁשמרּה, לעבדּה12לעבדּה ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָ

מצֹות  שס"ה זה ּולׁשמרּה מצֹותֿעׂשה, רמ"ח ְְְְֲִִֵֶֶָָזה

עלי  האדם ּבריאת ּדתכלית והינּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹלאֿתעׂשה.

ּדמצֹותֿעׂשה  הּקוים ּבב' העבֹודה היא ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָאדמֹות

טֹוב  ועׂשה מרע סּור לאֿתעׂשה, .13ּומצֹות ְֲֲִֵֵֶַַָֹ

ּבּתניא  ז"ל 14וכּמבֹואר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשמענּום  הּגבּורה מּפי ל יהיה ולא לפי 15אנכי , ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ

ו'לא  מצֹותֿעׂשה , רמ"ח ּכל ּכֹולל הּוא ְְֲִִֵֵֶָָֹֹׁש'אנכי'

לאֿתעׂשה. מצֹות שס"ה ּכל ּכֹולל 'ל ְְְֲִִֵֶֶַָֹיהיה

ואף  ּבגןֿעדן. ּגם להיֹות צריכה זֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָועבֹודה

מהעֹולם. יֹותר עליֹונה ּבבחינה הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּגןֿעדן

ּגןֿעדן  ּבין (ּבכללּות) ההפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוכּידּוע

הּמהּות 16להעֹולם  הּׂשגת יׁשנּה ׁשּבגןֿעדן , ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ידיעת  רק יׁש ּבעֹולם מהּֿׁשאיןּֿכן ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדאלקּות,

הּוא  הּכל ּבגןֿעדן הּנה לזה ונֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהּמציאּות.
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ה"ה.)10 פ"ג מגילה ירושלמי טו.)11ראה ב, 3-4)12בראשית שבהערות במקומות (וכ"ה .2028 ע' ח"ו בראשית אוה"ת

ב). (פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח, שה"ש לקו"ת וראה ארז"ל). בשם -

טו.)13 לד, רע"א.)15פ"כ.)14תהלים כד, וש"נ.)16מכות ג"ע. ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספרי ס"ה. אגה"ק גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,BfÓ ‰ÏB„b ‰˜eÁ È‰BÊÈ‡ Ú„BÈ ‰z‡ יותר חשובה משתיהן ואיזה «»≈«≈ƒ»¿»ƒ

˙BB¯ËÓ ÈzLÏ ÏLÓ גבירותÔ‰ÈzL ˙BÎl‰Ó eÈ‰L ˙BÓBc »»ƒ¿≈«¿∆»¿«¿¿≈∆
,'eÎ ˙BÂL ˙B‡¯ ˙Á‡k איזו] מזו גדולה "מי המדרש: דברי וכהמשך ¿««ƒ¿»

אחריה, והולכת ביתה עד אותה מלוה שחברתה אותה יותר] חשובה מהשתיים

נאמר  ובפרה חוקה בו נאמר בפסח כך

שאוכלי  הפרה גדולה ומי חוקה בה

הפרה  טמאים הם [ואם לה צריכין פסח

יכולים  הם אז ורק אותם מטהרת

ולקחו  שנאמר פסח] קרבן להקריב

החטאת...". שריפת מעפר לטמא

‰Êa ÌÈ˜i„Óe החסידות במאמרי ¿«¿ƒ»∆
BÊ ˙BÓBc Ô‰ÈzML ÔÈÚ‰ e‰Ó«»ƒ¿»∆¿≈∆

BÊÏ ופרה פסח בין הדמיון מה כלומר, ¿
הם  הפסח מצוות לכאורה והרי אדומה

היא  אדומה פרה ומצוות "עדות" בגדר

ביניהם.? המשותף ומה "חוקים" בגדר

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ המובא על ¿≈¿ƒ»∆
הח  ממאמרי בין לעיל דמיון שיש סידות

מה  להבין וצריך אדומה לפרה פסח

יש  הזה הדמיון של והמשמעות הענין

¯eÈ˙Baלהוסיף  e¯Ó‡ ‰p‰c¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê10ÔÈa ÌÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡L «∆≈«¿ƒƒ≈

L„BÁ‰ ˙L¯ÙÏ ‰¯t ˙L¯t»»«»»¿»»««∆
,(ÁÒt‰ ˙˜eÁ ˙L¯t ‡È‰L)∆ƒ»»«««∆«
תמיד  נקראת החודש פרשת אלא

קראו  שבה השבת לאחר הבאה בשבת

מפרשיות  (בשונה פרה פרשת את

יכולה  שבהן פרשיות' ב'ארבע אחרות

שבהן, שנים ויש הפסקה. להיות

זכור  לשבת שקלים שבת בין למשל,

הפסקה) שבת Ô·eÓיש ‰fÓ Ì‚c¿«ƒ∆»
Ô‰ÈÈa ˙eÎiL LiL,וכאמור ∆≈«»≈≈∆

הפנימית  המשמעות את להבין צריך

הזו. השייכות של

Ì„‡ Èab ·e˙kM ‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»«≈»»
ÔBL‡¯‰11 בריאתו את e‰ÁÈpiÂבתחילת והציב הניח הוא ברוך הקדוש »ƒ««ƒ≈

הראשון  ¯eÈ˙Baהאדם e¯Ó‡Â ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿»¿«≈
Ï"Ê12 צריך היה שהאדם היינו הדברים, של הפשוטה למשמעות שבנוסף «

הפסוק  את לדרוש יש אותו, ולשמור הגן את Ê‰לעבוד d„·ÚÏ עבודת ¿»¿»∆
קיום  ידי על Ê‰ה' d¯ÓLÏe ,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯'ה רצון שמירת ƒ¿¬≈¿»¿»∆

על  לעבור לא זהירות ידי eÈ‰Âעל .‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘ƒ¿…«¬∆¿«¿
˙BÓ„‡ ÈÏÚ Ì„‡‰ ˙‡È¯a ˙ÈÏÎ˙c אדם של והמטרה התכלית ¿«¿ƒ¿ƒ«»»»¬≈¬»

מקום  ובכל זמן בכל יהודי, כל בריאת של והמטרה התכלית וכן È‰ƒ‡הראשון
‰„B·Ú‰'ה ‰ÌÈÂwעבודת '·a האמורים˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓc »¬»¿««ƒ¿ƒ¿¬≈ƒ¿

Ú¯Ó ¯eÒ ,‰NÚ˙Œ‡Ï לא מצוות על לעבור לא וזהירות שמירה ידי על …«¬∆≈»
BË·תעשה  ‰NÚÂ13.עשה מצוות Èza‡בקיום ¯‡B·nÎÂ14e‰Êc «¬≈¿«¿»««¿»¿∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó לגבי «∆»¿«≈«
הדברות  שתי של המיוחדת החשיבות

הדברות  עשרת מתוך ÈÎ‡»…ƒהראשונות
‰¯e·b‰ ÈtÓ EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

ÌeÚÓL15, שתי הדברות את ¿«¿
אלוקיך" ה' "אנכי הללו, הראשונות

בני  אחרים" אלוקים לך יהיה ו"לא

מהקדושֿברוךֿהוא  שמעו ישראל

הבאות  הדברות שמונת (ואת בעצמו

רבנו) משה באמצעות ÈÙÏ¿ƒשמעו
'ÈÎ‡'L החיובית המצווה שהיא ∆»…ƒ

בה' האמונה Ïkשל ÏÏBk ‡e‰≈»
,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯"טוב "עשה ƒ¿¬≈

'EÏ ‰È‰È ‡Ï'Â האיסור שהוא ¿…ƒ¿∆¿
זרה  עבודה Ïkלעבוד ÏÏBk≈»

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘ סור" ƒ¿…«¬∆
BÊמרע". ‰„B·ÚÂ כל קיום של «¬»

כל  על ושמירה "לעבדה", עשה, מצוות

"לשמרה" תעשה, לא «ÎÈ¯¿̂ƒ‰מצוות
Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ˙BÈ‰Ï במובן ƒ¿«¿«≈∆

העליון. Ô„ÚŒÔbLהרוחני Û‡Â כפי ¿«∆«≈∆
ברוחניות  למעלה ‰e‡שהוא

¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿»≈
L¯Ù‰‰ Úe„iÎÂ .ÌÏBÚ‰Ó≈»»¿«»««∆¿≈

Ô„ÚŒÔbההבדל  ÔÈa (˙eÏÏÎa)ƒ¿»≈«≈∆
הגשמי,הזה ÌÏBÚ‰Ï16הרוחני  ¿»»

˙‚O‰ dLÈ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆∆¿»«»«
˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ בגןֿעדן כי ««∆¡…

ומזוככת  מעודנת היא הנשמה

המהות  את ולתפוס לקלוט וביכולתה

ומתגלה  המאיר האלוקי האור של והפנימיות העומק »Œ‰Óבגןֿעדן,ואת
ÌÏBÚa ÔkŒÔÈ‡M וחומרי גשמי גוף בתוך מלובשת הנשמה כאשר הזה ∆≈≈»»

˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ˜¯ LÈ ומבין לומד האדם כאשר וגם האלקות, של  ≈«¿ƒ««¿ƒ
יוד  הוא אלוקיים רוחניים ענינים העובדה ויודע (עצם המציאות את ורק אך ע

האמיתית  הפנימית המהות את להשיג אפשרות לו אין אבל קיימים), שהדברים

הדברים. ÊÏ‰של ÛÒBÂ לעולם עדן גן בין האמור הכללי ההבדל מלבד ¿»¿∆
המציאות  ידיעת רק יש הזה ובעולם המהות השגת יש עדן שבגן ≈p‰ƒ‰הזה

Ïk‰ Ô„ÚŒÔ‚a בו ומאיר שנמשך האלוקי האור ÈeÏÈ‚a,כל ‡e‰ ¿«≈∆«…¿ƒ
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xn`l oxd` l`e dyn l` 'ied xacie

ּבעֹול  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם.ּבגילּוי, הּוא הּזה ם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּמנּגד  ּדבר סֹובל אינֹו הּגןֿעדן זה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדמּׁשּום

ּכתיב  רצּוי, ּבלּתי ענין ּוכׁשהיה 17לאלקּות, ְְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ

ּבדרּגת  ּגם זאת ּבכל גֹו'. האדם את ְְְְֶֶַַַַָָָָָֹויגרׁש

עבֹודת  עלֿידי הֹוספה להיֹות צריכה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּגןֿעדן

ּדהּנה  הּוא, והענין ּולׁשמרּה. ּדלעבדּה ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָָהאדם

על  קאי ועדן הּבריאה, עֹולם על קאי ּגן ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדרּגת

עֹולם  ּגם הּנה ּומּכלֿמק ֹום האצילּות, ֲִִִֵַָָָָָעֹולם

עׂשר  ּבֹו ויׁש עֹולם, ּבׁשם נקרא ְְְֲִִֵֵֶֶָָָהאצילּות

עׂשר  אחד ולא ּתׁשע ולא עׂשר ּדוקא, .18ספירֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבׁשם  ּכן ּגם נקרא האחדּות, עֹולם ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָואף

יֹותר, עליֹונה ּבחינה ּבֹו להמׁשי וצרי ְְְְְִִִֵֶַָָָָעֹולם,

עֹולמֹות  מּבחינת הינּו עֹולם, מּמדרגת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

[וכּמבֹואר  האצילּות מעֹולם ׁשּלמעלה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהאיןֿסֹוף

הּקדׁש' עלמין].19ּב'אּגרת ּבׁשם ׁשּנקראּו הּטעם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו להמׁשי מּזֹו, ְְְְִִִִֵֵַַַָָויתירה

גֹו' מּקדם ּבעדן ּגן אלקים הוי' וּיּטע 20וזהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לעבדּה בגןֿעדן וּיּניחהּו ּכתיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָואחרּֿכ

הּוא  מּצדֿעצמֹו ׁשהּגןֿעדן ּדאף ְְְְִֵֶֶַַַַַָָּולׁשמרּה,

הוי' וּיּטע עלֿידי ׁשּנעׂשה ּביֹותר, נעלית ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבחינה

הֹוספה  ּבזה להיֹות צריכה זאת ּבכל ְְְֱִִִֶָָָָָֹֹאלקים,

 ֿ מצֹות ּברמ"ח ּדלעבדּה הּתנּועֹות ב' ְְְְְְִִֵַַָָעלֿידי

 ֿ ׁשעל לאֿתעׂשה, מצֹות ּבשס"ה ּולׁשמרּה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹעׂשה,

מּכמֹו ּגם ּביֹותר נעלית ּבחינה ממׁשיכים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָידיֿזה

מּצדֿעצמֹו. הּוא ְִֵֶֶַַַַׁשהּגןֿעדן
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כד.)17 ג, מ"ד.)18בראשית פ"א יצירה א).)19ספר (קל, כ' ח.)20סימן ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰ ÌÏBÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó האלוקות מקור כל בעצם והיא בו שנמצאת «∆≈≈»»«∆

שלו  והקיום ÌÏÚ‰aהחיות ‡e‰ מציאות כל אלא ניכר ולא נראה ולא ¿∆¿≈
האלקות. על ומסתירים מעלימים והנבראים Ê‰העולם ÌeMÓc מאחר ¿ƒ∆

הכל  עדן e˜Ï‡Ï˙,בגילוי שבגן „bn‰ ¯·c Ï·BÒ BÈ‡ Ô„ÚŒÔb‰««≈∆≈≈»»«¿«≈∆¡…
,Èeˆ¯ ÈzÏa ÔÈÚ ‰È‰LÎe¿∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

חטא  האדם הדעת כאשר מעץ באכילה

עדן  בגן שמאיר ה' רצון על ועבר

‰‡„È˙k17Ì·בגלוי  ˙‡ L¯‚ÈÂ ¿ƒ«¿»∆∆»»»
'B‚ ואם והאדם עדן, מגן לצאת נאלץ

גבוהה  כך כל בדרגה הוא עדן גן

כל  בדרגה שנמצא לעולם ביחס ונעלית

צורך  יש עדן בגן גם מדוע נמוכה, כך

ו"לשמרה".? ב"לעבדה"

המענה: בא כך על

Ô„ÚŒÔb ˙b¯„a Ìb ˙‡Ê ÏÎa¿»…«¿«¿««≈∆
È„ÈŒÏÚ ‰ÙÒB‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»«¿≈
d„·ÚÏc Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¿»¿»

d¯ÓLÏe שבעולם בעוד כלומר, ¿»¿»
ועשה  מרע "סור המצוות שמירת הזה

התכלית  כל והיא הכרחית היא טוב",

אדמות, עלי האדם בריאת של והמטרה

מאיר  האלוקי האור שבו עדן ובגן

הדבר  מידה,בגלוי באותה נדרש לא

וגם  עדן, בגן גם נחוץ הדבר למעשה

"לעבדה  של העבודה נדרשת בו

להביא  כדי "הוספה", בתור ולשמרה",

שהולך  כפי והארה, גילוי לתוספת

ומבאר.

p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ÂÔb ˙b¯c ‰ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿««
È‡˜ מכוונת,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»«¿ƒ»

ÌÏBÚ ÏÚ È‡˜ Ô„ÚÂ¿≈∆»≈«»
,˙eÏÈˆ‡‰ של השתלשלות' 'סדר »¬ƒ

בא  לדרגה מדרגה האלוקי האור

כלליים: רוחניים עולמות בארבעה

שהם  עשיה יצירה, בריאה, אצילות,

מאיר  האלוקי האור שבו האצילות עולם לשניים, בכללות מתחלקים עצמם

גשמיים) או (רוחניים נבראים יש שבהם בי"ע ועולמות גבול, ובלי בגלוי

האלוקי  לאור הן שייכת עדן" "גן שבחינת כאן מבואר כך ועל מוגבלים,

בעולם  המאיר האלוקי לאור והן "עדן", בחינת האצילות, בעולם המאיר

אלא  הבריאה, עולם ב"גן", רק לא הענינים, ובשני "גן", בחינת הבריאה,

אור  תוספת ולהמשיך לפעול וצורך מקום יש האצילות, עולם ב"עדן" אפילו

ביותר  נעלה עולם הוא האצילות עולם אמנם כי ‰p‰וגילוי, ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈
,ÌÏBÚ ÌLa ‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìb,העלם Baמלשון LÈÂ «»»¬ƒƒ¿»¿≈»¿≈

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ ,‡˜Âc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ18 עובדה ∆∆¿ƒ«¿»∆∆¿…≈«¿…««»»
בלי  לא הוא האור סוף סוף האור, וריבוי המעלה גודל עם שיחד המוכיחה

במידה  בא אלא השתלשלות') מ'סדר שלמעלה הדרגות (כמו ממש גבול

לא  מסויים, במספר דווקא היא שלהן שההתגלות ספירות באמצעות ומאיר

יותר. ולא e‰L‡פחות Û‡Âהוא ‰‡e„Á˙,אצילות ÌÏBÚ היינו ¿«∆»»«¿
שלא  נבראים יש שבהם בי"ע מעולמות (בשונה לגמרי האלוקות עם שמאוחד

אליו  ובטלים מקורם עם מאוחדים

האצילות) בעולם כמו מידה באותה

האצילות עולם אפילו זאת «¿ƒ˜¯‡בכל
CÈ¯ˆÂ ,ÌÏBÚ ÌLa Ôk Ìb«≈¿≈»¿»ƒ

Ba CÈLÓ‰Ï האלוקי מהאור ¿«¿ƒ
בו ולגלות ממנו «ÈÁa¿ƒ‰שלמעלה

¯˙BÈ ‰BÈÏÚ בדרך בו שמאירה מזו ∆¿»≈
בחינה  nÓ„¯‚˙כלל, ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¿≈«

eÈ‰ ,ÌÏBÚ המשכה תוספת »«¿
BÓÏBÚ˙והתגלות ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»

ÛBÒŒÔÈ‡‰ מאיר האלוקי האור בהם »≈
הגבלה כל ÌÏBÚÓללא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»

ÎÂ] ˙eÏÈˆ‡‰˙¯b‡'a ¯‡B·n »¬ƒ¿«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰19התניא ‰ÌÚhשבספר «…∆«««

הקבלה דרגות e‡¯˜pLעלֿפי גם ∆ƒ¿¿
שלמעלה ÔÈÓÏÚ].האיןֿסוף ÌLa¿≈»¿ƒ

CÈLÓ‰Ï ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ בעולם ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ
(ב"עדן" הבריאה ובעולם האצילות

הדרגות  של הארה רק לא וב"גן"

לפעול  אלא מאצילות שלמעלה

של  והתגלות ¿»B˙eÓˆÚהמשכה
C¯a˙È B˙e‰Óe בחסידות כמבואר «ƒ¿»≈

והחשיבות  המעלה גודל לגבי בהרחבה

ומצוות  התורה בקיום ה' עבודת של

אפילו  ולגלות להמשיך שבכוחה

ברוך  הקדוש של ומהותו מעצמותו

בעצמו. הוא

e‰ÊÂבפסוק הפנימי ÚhiÂהפירוש ¿∆«ƒ«
Ì„wÓ Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒ«¿≈∆ƒ∆∆

'B‚20e‰ÁÈpiÂ ·È˙k CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ««ƒ≈
,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»¿»¿»
הוא  ברוך שהקדוש עדן בגן כביכול, ונחוצה, נדרשת האדם שעבודת כלומר

נטע ÈÏÚ˙בעצמו ‰ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓ Ô„ÚŒÔb‰L Û‡c¿«∆««≈∆ƒ««¿¿ƒ»«¬≈
,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ,¯˙BÈa בו חסר לא ולכאורה ¿≈∆«¬»«¿≈«ƒ«¬»»¡…ƒ

‰ÙÒB‰דבר ‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙‡Ê ÏÎa ידי על דווקא שנגרמת ¿»…¿ƒ»ƒ¿»∆»»
האדם ‰BÚez˙עבודת '· È„ÈŒÏÚהנפשיים d„·ÚÏcה'קוים' «¿≈«¿ƒ¿»¿»

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘a d¯ÓLÏe ,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯a¿ƒ¿¬≈¿»¿»¿ƒ¿…«¬∆
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL"וב"עדן ב"גן" אלוקית ÈÁa‰ומגלים ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ»

¯˙BÈa ˙ÈÏÚ יותר הנעלית אלקית והתגלות המשכה BÓkÓשהיא Ìb «¬≈¿≈«ƒ¿
BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰ Ô„ÚŒÔb‰L ידי על מתחילה וניטע שנברא כפי ∆««≈∆ƒ««¿

תביא  האדם שעבודת מלכתחילה הבריאה כוונת הייתה זו הוא, ברוך הקדוש

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



ז n"cyz'd dxt zyxt ,ipiny t"y

לׁשּתי  מׁשל מּזֹו, ּגדֹולה חּוקה איזֹוהי ְְִִִֵֵֵַָָָָיֹודע

ּכאחת  ׁשּתיהן מהּלכֹות ׁשהיּו ּדֹומֹות ְְְְְֵֶֶַַַַָמטרֹונֹות

הענין  מהּו ּבזה ּומדּיקים כּו', ׁשוֹות ְְְְִִִֶַַָָָָנראֹות

ּדהּנה  ּבזה, להֹוסיף ויׁש לזֹו. זֹו ּדֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָׁשּׁשּתיהן

ז"ל  רּבֹותינּו ּפרׁשת 10אמרּו ּבין מפסיקים ׁשאין ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חּוקת  ּפרׁשת (ׁשהיא החֹודׁש לפרׁשת ְִֶֶַַַַָָָָָָּפרה

ּביניהן. ׁשּיכּות ׁשּיׁש מּובן מּזה ּדגם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפסח),

ÔÈ·‰Ïe ּׁשּכתּוב מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַָָָ

הראׁשֹון  אדם בגןֿעדן 11ּגּבי וּיּניחהּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו ּולׁשמרּה, לעבדּה12לעבדּה ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָ

מצֹות  שס"ה זה ּולׁשמרּה מצֹותֿעׂשה, רמ"ח ְְְְֲִִֵֶֶָָזה

עלי  האדם ּבריאת ּדתכלית והינּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹלאֿתעׂשה.

ּדמצֹותֿעׂשה  הּקוים ּבב' העבֹודה היא ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָאדמֹות

טֹוב  ועׂשה מרע סּור לאֿתעׂשה, .13ּומצֹות ְֲֲִֵֵֶַַָֹ

ּבּתניא  ז"ל 14וכּמבֹואר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשמענּום  הּגבּורה מּפי ל יהיה ולא לפי 15אנכי , ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ

ו'לא  מצֹותֿעׂשה , רמ"ח ּכל ּכֹולל הּוא ְְֲִִֵֵֶָָֹֹׁש'אנכי'

לאֿתעׂשה. מצֹות שס"ה ּכל ּכֹולל 'ל ְְְֲִִֵֶֶַָֹיהיה

ואף  ּבגןֿעדן. ּגם להיֹות צריכה זֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָועבֹודה

מהעֹולם. יֹותר עליֹונה ּבבחינה הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּגןֿעדן

ּגןֿעדן  ּבין (ּבכללּות) ההפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוכּידּוע

הּמהּות 16להעֹולם  הּׂשגת יׁשנּה ׁשּבגןֿעדן , ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ידיעת  רק יׁש ּבעֹולם מהּֿׁשאיןּֿכן ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדאלקּות,

הּוא  הּכל ּבגןֿעדן הּנה לזה ונֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהּמציאּות.
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ה"ה.)10 פ"ג מגילה ירושלמי טו.)11ראה ב, 3-4)12בראשית שבהערות במקומות (וכ"ה .2028 ע' ח"ו בראשית אוה"ת

ב). (פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח, שה"ש לקו"ת וראה ארז"ל). בשם -

טו.)13 לד, רע"א.)15פ"כ.)14תהלים כד, וש"נ.)16מכות ג"ע. ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספרי ס"ה. אגה"ק גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,BfÓ ‰ÏB„b ‰˜eÁ È‰BÊÈ‡ Ú„BÈ ‰z‡ יותר חשובה משתיהן ואיזה «»≈«≈ƒ»¿»ƒ

˙BB¯ËÓ ÈzLÏ ÏLÓ גבירותÔ‰ÈzL ˙BÎl‰Ó eÈ‰L ˙BÓBc »»ƒ¿≈«¿∆»¿«¿¿≈∆
,'eÎ ˙BÂL ˙B‡¯ ˙Á‡k איזו] מזו גדולה "מי המדרש: דברי וכהמשך ¿««ƒ¿»

אחריה, והולכת ביתה עד אותה מלוה שחברתה אותה יותר] חשובה מהשתיים

נאמר  ובפרה חוקה בו נאמר בפסח כך

שאוכלי  הפרה גדולה ומי חוקה בה

הפרה  טמאים הם [ואם לה צריכין פסח

יכולים  הם אז ורק אותם מטהרת

ולקחו  שנאמר פסח] קרבן להקריב

החטאת...". שריפת מעפר לטמא

‰Êa ÌÈ˜i„Óe החסידות במאמרי ¿«¿ƒ»∆
BÊ ˙BÓBc Ô‰ÈzML ÔÈÚ‰ e‰Ó«»ƒ¿»∆¿≈∆

BÊÏ ופרה פסח בין הדמיון מה כלומר, ¿
הם  הפסח מצוות לכאורה והרי אדומה

היא  אדומה פרה ומצוות "עדות" בגדר

ביניהם.? המשותף ומה "חוקים" בגדר

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ המובא על ¿≈¿ƒ»∆
הח  ממאמרי בין לעיל דמיון שיש סידות

מה  להבין וצריך אדומה לפרה פסח

יש  הזה הדמיון של והמשמעות הענין

¯eÈ˙Baלהוסיף  e¯Ó‡ ‰p‰c¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê10ÔÈa ÌÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡L «∆≈«¿ƒƒ≈

L„BÁ‰ ˙L¯ÙÏ ‰¯t ˙L¯t»»«»»¿»»««∆
,(ÁÒt‰ ˙˜eÁ ˙L¯t ‡È‰L)∆ƒ»»«««∆«
תמיד  נקראת החודש פרשת אלא

קראו  שבה השבת לאחר הבאה בשבת

מפרשיות  (בשונה פרה פרשת את

יכולה  שבהן פרשיות' ב'ארבע אחרות

שבהן, שנים ויש הפסקה. להיות

זכור  לשבת שקלים שבת בין למשל,

הפסקה) שבת Ô·eÓיש ‰fÓ Ì‚c¿«ƒ∆»
Ô‰ÈÈa ˙eÎiL LiL,וכאמור ∆≈«»≈≈∆

הפנימית  המשמעות את להבין צריך

הזו. השייכות של

Ì„‡ Èab ·e˙kM ‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»«≈»»
ÔBL‡¯‰11 בריאתו את e‰ÁÈpiÂבתחילת והציב הניח הוא ברוך הקדוש »ƒ««ƒ≈

הראשון  ¯eÈ˙Baהאדם e¯Ó‡Â ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿»¿«≈
Ï"Ê12 צריך היה שהאדם היינו הדברים, של הפשוטה למשמעות שבנוסף «

הפסוק  את לדרוש יש אותו, ולשמור הגן את Ê‰לעבוד d„·ÚÏ עבודת ¿»¿»∆
קיום  ידי על Ê‰ה' d¯ÓLÏe ,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯'ה רצון שמירת ƒ¿¬≈¿»¿»∆

על  לעבור לא זהירות ידי eÈ‰Âעל .‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘ƒ¿…«¬∆¿«¿
˙BÓ„‡ ÈÏÚ Ì„‡‰ ˙‡È¯a ˙ÈÏÎ˙c אדם של והמטרה התכלית ¿«¿ƒ¿ƒ«»»»¬≈¬»

מקום  ובכל זמן בכל יהודי, כל בריאת של והמטרה התכלית וכן È‰ƒ‡הראשון
‰„B·Ú‰'ה ‰ÌÈÂwעבודת '·a האמורים˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓc »¬»¿««ƒ¿ƒ¿¬≈ƒ¿

Ú¯Ó ¯eÒ ,‰NÚ˙Œ‡Ï לא מצוות על לעבור לא וזהירות שמירה ידי על …«¬∆≈»
BË·תעשה  ‰NÚÂ13.עשה מצוות Èza‡בקיום ¯‡B·nÎÂ14e‰Êc «¬≈¿«¿»««¿»¿∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó לגבי «∆»¿«≈«
הדברות  שתי של המיוחדת החשיבות

הדברות  עשרת מתוך ÈÎ‡»…ƒהראשונות
‰¯e·b‰ ÈtÓ EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

ÌeÚÓL15, שתי הדברות את ¿«¿
אלוקיך" ה' "אנכי הללו, הראשונות

בני  אחרים" אלוקים לך יהיה ו"לא

מהקדושֿברוךֿהוא  שמעו ישראל

הבאות  הדברות שמונת (ואת בעצמו

רבנו) משה באמצעות ÈÙÏ¿ƒשמעו
'ÈÎ‡'L החיובית המצווה שהיא ∆»…ƒ

בה' האמונה Ïkשל ÏÏBk ‡e‰≈»
,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯"טוב "עשה ƒ¿¬≈

'EÏ ‰È‰È ‡Ï'Â האיסור שהוא ¿…ƒ¿∆¿
זרה  עבודה Ïkלעבוד ÏÏBk≈»

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘ סור" ƒ¿…«¬∆
BÊמרע". ‰„B·ÚÂ כל קיום של «¬»

כל  על ושמירה "לעבדה", עשה, מצוות

"לשמרה" תעשה, לא «ÎÈ¯¿̂ƒ‰מצוות
Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ˙BÈ‰Ï במובן ƒ¿«¿«≈∆

העליון. Ô„ÚŒÔbLהרוחני Û‡Â כפי ¿«∆«≈∆
ברוחניות  למעלה ‰e‡שהוא

¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿»≈
L¯Ù‰‰ Úe„iÎÂ .ÌÏBÚ‰Ó≈»»¿«»««∆¿≈

Ô„ÚŒÔbההבדל  ÔÈa (˙eÏÏÎa)ƒ¿»≈«≈∆
הגשמי,הזה ÌÏBÚ‰Ï16הרוחני  ¿»»

˙‚O‰ dLÈ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆∆¿»«»«
˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ בגןֿעדן כי ««∆¡…

ומזוככת  מעודנת היא הנשמה

המהות  את ולתפוס לקלוט וביכולתה

ומתגלה  המאיר האלוקי האור של והפנימיות העומק »Œ‰Óבגןֿעדן,ואת
ÌÏBÚa ÔkŒÔÈ‡M וחומרי גשמי גוף בתוך מלובשת הנשמה כאשר הזה ∆≈≈»»

˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ˜¯ LÈ ומבין לומד האדם כאשר וגם האלקות, של  ≈«¿ƒ««¿ƒ
יוד  הוא אלוקיים רוחניים ענינים העובדה ויודע (עצם המציאות את ורק אך ע

האמיתית  הפנימית המהות את להשיג אפשרות לו אין אבל קיימים), שהדברים

הדברים. ÊÏ‰של ÛÒBÂ לעולם עדן גן בין האמור הכללי ההבדל מלבד ¿»¿∆
המציאות  ידיעת רק יש הזה ובעולם המהות השגת יש עדן שבגן ≈p‰ƒ‰הזה

Ïk‰ Ô„ÚŒÔ‚a בו ומאיר שנמשך האלוקי האור ÈeÏÈ‚a,כל ‡e‰ ¿«≈∆«…¿ƒ
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ּבעֹול  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם.ּבגילּוי, הּוא הּזה ם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּמנּגד  ּדבר סֹובל אינֹו הּגןֿעדן זה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדמּׁשּום

ּכתיב  רצּוי, ּבלּתי ענין ּוכׁשהיה 17לאלקּות, ְְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ

ּבדרּגת  ּגם זאת ּבכל גֹו'. האדם את ְְְְֶֶַַַַָָָָָֹויגרׁש

עבֹודת  עלֿידי הֹוספה להיֹות צריכה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּגןֿעדן

ּדהּנה  הּוא, והענין ּולׁשמרּה. ּדלעבדּה ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָָהאדם

על  קאי ועדן הּבריאה, עֹולם על קאי ּגן ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדרּגת

עֹולם  ּגם הּנה ּומּכלֿמק ֹום האצילּות, ֲִִִֵַָָָָָעֹולם

עׂשר  ּבֹו ויׁש עֹולם, ּבׁשם נקרא ְְְֲִִֵֵֶֶָָָהאצילּות

עׂשר  אחד ולא ּתׁשע ולא עׂשר ּדוקא, .18ספירֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבׁשם  ּכן ּגם נקרא האחדּות, עֹולם ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָואף

יֹותר, עליֹונה ּבחינה ּבֹו להמׁשי וצרי ְְְְְִִִֵֶַָָָָעֹולם,

עֹולמֹות  מּבחינת הינּו עֹולם, מּמדרגת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

[וכּמבֹואר  האצילּות מעֹולם ׁשּלמעלה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהאיןֿסֹוף

הּקדׁש' עלמין].19ּב'אּגרת ּבׁשם ׁשּנקראּו הּטעם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו להמׁשי מּזֹו, ְְְְִִִִֵֵַַַָָויתירה

גֹו' מּקדם ּבעדן ּגן אלקים הוי' וּיּטע 20וזהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לעבדּה בגןֿעדן וּיּניחהּו ּכתיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָואחרּֿכ

הּוא  מּצדֿעצמֹו ׁשהּגןֿעדן ּדאף ְְְְִֵֶֶַַַַַָָּולׁשמרּה,

הוי' וּיּטע עלֿידי ׁשּנעׂשה ּביֹותר, נעלית ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבחינה

הֹוספה  ּבזה להיֹות צריכה זאת ּבכל ְְְֱִִִֶָָָָָֹֹאלקים,

 ֿ מצֹות ּברמ"ח ּדלעבדּה הּתנּועֹות ב' ְְְְְְִִֵַַָָעלֿידי

 ֿ ׁשעל לאֿתעׂשה, מצֹות ּבשס"ה ּולׁשמרּה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹעׂשה,

מּכמֹו ּגם ּביֹותר נעלית ּבחינה ממׁשיכים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָידיֿזה

מּצדֿעצמֹו. הּוא ְִֵֶֶַַַַׁשהּגןֿעדן
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כד.)17 ג, מ"ד.)18בראשית פ"א יצירה א).)19ספר (קל, כ' ח.)20סימן ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰ ÌÏBÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó האלוקות מקור כל בעצם והיא בו שנמצאת «∆≈≈»»«∆

שלו  והקיום ÌÏÚ‰aהחיות ‡e‰ מציאות כל אלא ניכר ולא נראה ולא ¿∆¿≈
האלקות. על ומסתירים מעלימים והנבראים Ê‰העולם ÌeMÓc מאחר ¿ƒ∆

הכל  עדן e˜Ï‡Ï˙,בגילוי שבגן „bn‰ ¯·c Ï·BÒ BÈ‡ Ô„ÚŒÔb‰««≈∆≈≈»»«¿«≈∆¡…
,Èeˆ¯ ÈzÏa ÔÈÚ ‰È‰LÎe¿∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

חטא  האדם הדעת כאשר מעץ באכילה

עדן  בגן שמאיר ה' רצון על ועבר

‰‡„È˙k17Ì·בגלוי  ˙‡ L¯‚ÈÂ ¿ƒ«¿»∆∆»»»
'B‚ ואם והאדם עדן, מגן לצאת נאלץ

גבוהה  כך כל בדרגה הוא עדן גן

כל  בדרגה שנמצא לעולם ביחס ונעלית

צורך  יש עדן בגן גם מדוע נמוכה, כך

ו"לשמרה".? ב"לעבדה"

המענה: בא כך על

Ô„ÚŒÔb ˙b¯„a Ìb ˙‡Ê ÏÎa¿»…«¿«¿««≈∆
È„ÈŒÏÚ ‰ÙÒB‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»«¿≈
d„·ÚÏc Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¿»¿»

d¯ÓLÏe שבעולם בעוד כלומר, ¿»¿»
ועשה  מרע "סור המצוות שמירת הזה

התכלית  כל והיא הכרחית היא טוב",

אדמות, עלי האדם בריאת של והמטרה

מאיר  האלוקי האור שבו עדן ובגן

הדבר  מידה,בגלוי באותה נדרש לא

וגם  עדן, בגן גם נחוץ הדבר למעשה

"לעבדה  של העבודה נדרשת בו

להביא  כדי "הוספה", בתור ולשמרה",

שהולך  כפי והארה, גילוי לתוספת

ומבאר.

p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ÂÔb ˙b¯c ‰ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿««
È‡˜ מכוונת,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»«¿ƒ»

ÌÏBÚ ÏÚ È‡˜ Ô„ÚÂ¿≈∆»≈«»
,˙eÏÈˆ‡‰ של השתלשלות' 'סדר »¬ƒ

בא  לדרגה מדרגה האלוקי האור

כלליים: רוחניים עולמות בארבעה

שהם  עשיה יצירה, בריאה, אצילות,

מאיר  האלוקי האור שבו האצילות עולם לשניים, בכללות מתחלקים עצמם

גשמיים) או (רוחניים נבראים יש שבהם בי"ע ועולמות גבול, ובלי בגלוי

האלוקי  לאור הן שייכת עדן" "גן שבחינת כאן מבואר כך ועל מוגבלים,

בעולם  המאיר האלוקי לאור והן "עדן", בחינת האצילות, בעולם המאיר

אלא  הבריאה, עולם ב"גן", רק לא הענינים, ובשני "גן", בחינת הבריאה,

אור  תוספת ולהמשיך לפעול וצורך מקום יש האצילות, עולם ב"עדן" אפילו

ביותר  נעלה עולם הוא האצילות עולם אמנם כי ‰p‰וגילוי, ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈
,ÌÏBÚ ÌLa ‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìb,העלם Baמלשון LÈÂ «»»¬ƒƒ¿»¿≈»¿≈

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ ,‡˜Âc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ18 עובדה ∆∆¿ƒ«¿»∆∆¿…≈«¿…««»»
בלי  לא הוא האור סוף סוף האור, וריבוי המעלה גודל עם שיחד המוכיחה

במידה  בא אלא השתלשלות') מ'סדר שלמעלה הדרגות (כמו ממש גבול

לא  מסויים, במספר דווקא היא שלהן שההתגלות ספירות באמצעות ומאיר

יותר. ולא e‰L‡פחות Û‡Âהוא ‰‡e„Á˙,אצילות ÌÏBÚ היינו ¿«∆»»«¿
שלא  נבראים יש שבהם בי"ע מעולמות (בשונה לגמרי האלוקות עם שמאוחד

אליו  ובטלים מקורם עם מאוחדים

האצילות) בעולם כמו מידה באותה

האצילות עולם אפילו זאת «¿ƒ˜¯‡בכל
CÈ¯ˆÂ ,ÌÏBÚ ÌLa Ôk Ìb«≈¿≈»¿»ƒ

Ba CÈLÓ‰Ï האלוקי מהאור ¿«¿ƒ
בו ולגלות ממנו «ÈÁa¿ƒ‰שלמעלה

¯˙BÈ ‰BÈÏÚ בדרך בו שמאירה מזו ∆¿»≈
בחינה  nÓ„¯‚˙כלל, ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¿≈«

eÈ‰ ,ÌÏBÚ המשכה תוספת »«¿
BÓÏBÚ˙והתגלות ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»

ÛBÒŒÔÈ‡‰ מאיר האלוקי האור בהם »≈
הגבלה כל ÌÏBÚÓללא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»

ÎÂ] ˙eÏÈˆ‡‰˙¯b‡'a ¯‡B·n »¬ƒ¿«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰19התניא ‰ÌÚhשבספר «…∆«««

הקבלה דרגות e‡¯˜pLעלֿפי גם ∆ƒ¿¿
שלמעלה ÔÈÓÏÚ].האיןֿסוף ÌLa¿≈»¿ƒ

CÈLÓ‰Ï ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ בעולם ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ
(ב"עדן" הבריאה ובעולם האצילות

הדרגות  של הארה רק לא וב"גן"

לפעול  אלא מאצילות שלמעלה

של  והתגלות ¿»B˙eÓˆÚהמשכה
C¯a˙È B˙e‰Óe בחסידות כמבואר «ƒ¿»≈

והחשיבות  המעלה גודל לגבי בהרחבה

ומצוות  התורה בקיום ה' עבודת של

אפילו  ולגלות להמשיך שבכוחה

ברוך  הקדוש של ומהותו מעצמותו

בעצמו. הוא

e‰ÊÂבפסוק הפנימי ÚhiÂהפירוש ¿∆«ƒ«
Ì„wÓ Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒ«¿≈∆ƒ∆∆

'B‚20e‰ÁÈpiÂ ·È˙k CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ««ƒ≈
,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚·¿«≈∆¿»¿»¿»¿»
הוא  ברוך שהקדוש עדן בגן כביכול, ונחוצה, נדרשת האדם שעבודת כלומר

נטע ÈÏÚ˙בעצמו ‰ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓ Ô„ÚŒÔb‰L Û‡c¿«∆««≈∆ƒ««¿¿ƒ»«¬≈
,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ,¯˙BÈa בו חסר לא ולכאורה ¿≈∆«¬»«¿≈«ƒ«¬»»¡…ƒ

‰ÙÒB‰דבר ‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙‡Ê ÏÎa ידי על דווקא שנגרמת ¿»…¿ƒ»ƒ¿»∆»»
האדם ‰BÚez˙עבודת '· È„ÈŒÏÚהנפשיים d„·ÚÏcה'קוים' «¿≈«¿ƒ¿»¿»

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘a d¯ÓLÏe ,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯a¿ƒ¿¬≈¿»¿»¿ƒ¿…«¬∆
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL"וב"עדן ב"גן" אלוקית ÈÁa‰ומגלים ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ»

¯˙BÈa ˙ÈÏÚ יותר הנעלית אלקית והתגלות המשכה BÓkÓשהיא Ìb «¬≈¿≈«ƒ¿
BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰ Ô„ÚŒÔb‰L ידי על מתחילה וניטע שנברא כפי ∆««≈∆ƒ««¿

תביא  האדם שעבודת מלכתחילה הבריאה כוונת הייתה זו הוא, ברוך הקדוש
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‰p‰Â,עץֿהּדעת חטא לפני ּגם היה הּנ"ל ּכל ¿ƒ≈ְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּבגןֿעדן  אֹור ּתֹוספת נמׁשכה אז ְְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשּגם

אמנם  ּולׁשמר ּה. ּדלעבדּה העבֹודה ְְְְְְֲִֵַָָָָָָָָעלֿידי

ׁשעלֿידֹו, והירידה עץֿהּדעת חטא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָלאחרי

נ  אז הּנה ג ֹו', האדם את ּתֹוספת ויגרׁש מׁשכה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּדלעבדּה העבֹודה עלֿידי יֹותר עֹוד נעלית ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָאֹור

עלּיה, לצֹור היא ירידה ּדכל וכּנֹודע ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָּולׁשמרּה,

לצֹור היא מּגןֿעדן הירידה ׁשּגם מּובן ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּומּזה

עלֿידי  יֹותר נעלה אֹור ׁשּיּומׁש ּכדי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָעלּיה,

ׁשעלֿידיֿזה  ועד ּולׁשמרּה, ּדלעבדּה ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהעבֹודה

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות הּכּונה את ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמׁשלימים

ְְִַּבתחּתֹונים.

ÈtŒÏÚÂ היתה אדּומה ּׁשּפרה מה יּובן הּנ"ל ¿«ƒְֲֶַַַָָָָָָ

הינּו ּדוקא, לּמחנה מחּוץ ְְֲֲִֵֶַַַַַָנעׂשית

ּדירה  היא הּכּונה ּתכלית ּכי ּתחּתֹון, ְְְִִִִַַַַָָָָּבמקֹום

טהרת  היא ׁשעלֿידּה וגם ּדוקא. ְְְְֳִִֶַַַַַָָָָּבתחּתֹונים

ּבפרטּיּות, וגם הּטּומאה. אבֹות אבי מת, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָטּומאת

ּכן  ּגם הּוא האדּומה הּפרה עבֹודת אֹופן ֲֲִֵֵֶַַַָָָָהּנה

ּולׁשמרּה, לעבדּה ׁשעלּֿדר הענינים ב' ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעלֿידי

סּור  - העלאה ׁשל ענין הּוא הּפרה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּדׂשריפת

ענינם  האפר, את נֹותנים ׁשּבהם חּיים ּומים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרע,

טֹוב  עׂשה - ענין 21המׁשכה מּודגׁש ּבזה [וגם . ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
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ובכ"מ.)21 שם. תרע"ח סה"מ שם. לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור  של והארה גילוי העליונים,לתוספת הרוחניים בעולמות אפילו האלוקי,

ברוך  הקדוש ידי על בריאתם מתחילת בהם המאיר מהאור יותר נעלות בדרגות

הוא.

Ï"p‰ Ïk ‰p‰Â הזה בעולם האלוקי האור גילוי תוספת על לעיל המבואר ¿ƒ≈»««
ידי  על העליונים בעולמות ואפילו

המצוות, בקיום האדם ««‰È‰עבודת
,˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ ÈÙÏ Ìb«ƒ¿≈≈¿≈«««
¯B‡ ˙ÙÒBz ‰ÎLÓ Ê‡ ÌbL∆«»ƒ¿¿»∆∆

Ô„ÚŒÔ‚a שלו המשמעויות כל על ¿«≈∆
רוחניים  עליונים ובעולמות הזה בעולם

d„·ÚÏc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒ¿»¿»
‡ËÁ È¯Á‡Ï ÌÓ‡ .d¯ÓLÏe¿»¿»»¿»¿«¬≈≈¿
,B„ÈŒÏÚL ‰„È¯È‰Â ˙Úc‰ŒıÚ≈«««¿«¿ƒ»∆«»

של  לתוצאה שהביא ∆«¿»L¯‚ÈÂמה
הוא  ברוך ‚B'הקדוש Ì„‡‰ ˙‡∆»»»

עדן, ‡Êמגן ‰p‰ החטא לאחר ƒ≈»
‡B¯ותוצאותיו  ˙ÙÒBz ‰ÎLÓƒ¿¿»∆∆

È„ÈŒÏÚ ¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ«¬≈≈«¿≈
,d¯ÓLÏe d„·ÚÏc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»¿»¿»
מהמעלה  הפחיתו לא והגירוש והירידה

אלא  האדם עבודת של והפעולה

אור  נמשך זה ידי על דווקא להיפך,

יותר  אפשר עוד היה שלא נעלה

החטא  קודם אותו ולגלות להמשיך

‡È‰ ‰„È¯È ÏÎc Ú„BpÎÂ¿«»¿»¿ƒ»ƒ
,‰iÏÚ C¯BˆÏ הירידה שלאחר כך ¿∆¬ƒ»

אפשרית  היתה שלא לעליה להגיע ניתן

שום  אין כן לא שאם הירידה קודם

בירידה  ÌbLתועלת Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«
‰„È¯È‰ האדם של ŒÔbÓוהגירוש «¿ƒ»ƒ«

È„k ,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ Ô„Ú≈∆ƒ¿∆¬ƒ»¿≈
ŒÏÚ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ CLÓeiL∆¿««¬∆≈«

,d¯ÓLÏe d„·ÚÏc ‰„B·Ú‰ È„È לפני להיות יכול שהיה מכפי יותר ¿≈»¬»ƒ¿»¿»¿»¿»
BÏהירידה  ˙BNÚÏ ‰ek‰ ˙‡ ÌÈÓÈÏLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ¿«∆«¿≈∆«¿ƒƒ∆««»»«¬

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È הוא כמאמר ברוך שהקדוש ז"ל חכמינו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
שדווקא  היינו התחתונים, בעולמות "דירה" לו שתהיה כביכול, "נתאוה",

הזקן  רבנו (שכדברי והנחות הגשמי הזה העולם ובפרט התחתונים, העולמות

ראוי  מקום יהיה הימנו") למטה תחתון שאין "תחתון הוא התניא בספר

שהגשמת  בהרחבה החסידות בתורת ומבואר השכינה, והתגלות להשראת

בריאת  של העיקרית והתכלית הכוונה השלמת היא בפועל זו "תאווה"

הירידה  כי הגדולה לירידה הודות דווקא כאמור, אפשרי, זה וכל העולמות,

האמורה  ה"הוספה" את לפעול ניתן הירידה ידי על ודווקא עליה צורך היא

הירידה. ללא אפשרית שלא

ıeÁÓ ˙ÈNÚ ‰˙È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tM ‰Ó Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««»«∆»»¬»»¿»«¬≈ƒ
,ÔBzÁz ÌB˜Óa eÈ‰ ,‡˜Âc ‰ÁnÏ באים שהיו הקרבנות כמו שלא ««¬∆«¿»«¿¿»«¿

נעלה, במקום ובמקדש, ‰ek‰במשכן ˙ÈÏÎz Èk הבריאה ‰È‡של ƒ«¿ƒ««»»ƒ
‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc דווקא השכינה והשראת אלקות גילוי היינו ƒ»¿«¿ƒ«¿»

שפרה  וכיון ביותר, הנחותים במקומות

המצוות, כללות את מסמלת אדומה

להלן), שיתבאר (כפי הסוגים מכל

זו. במצוה דווקא ביטוי לידי בא הדבר

˙¯‰Ë ‡È‰ d„ÈŒÏÚL Ì‚Â¿«∆«»»ƒ»√«
˙B·‡ È·‡ ,˙Ó ˙‡ÓeË¿«≈¬ƒ¬

‰‡Óeh‰ עליה על מורה זה שגם «¿»
לקדושה, גדולה והתקרבות טהרה של

עד  ביותר, גדולה ירידה לאחר דווקא

ביותר. החמורה הטומאה

,˙eiË¯Ùa Ì‚Â לידי בא הדבר ¿«ƒ¿»ƒ
הפרה  מעשה של בפרטים גם ביטוי

B·Ú„˙האדומה  ÔÙB‡ ‰p‰ƒ≈∆¬«
Ôk Ìb ‡e‰ ‰Óe„‡‰ ‰¯t‰«»»»¬»«≈
C¯cŒÏÚL ÌÈÈÚ‰ '· È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿»ƒ∆«∆∆
˙ÙÈ¯Nc ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ¿»¿»¿»¿»ƒ¿≈«
‰‡ÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯t‰«»»ƒ¿»∆«¬»»
ÌÈiÁ ÌÈÓe ,Ú¯Ó ¯eÒ -≈»«ƒ«ƒ
,¯Ù‡‰ ˙‡ ÌÈ˙B Ì‰aL∆»∆¿ƒ∆»≈∆

·BË ‰NÚ - ‰ÎLÓ‰ ÌÈÚ21 ƒ¿»»«¿»»¬≈
שהתקרבות  החסידות בתורת מבואר

בשני  להיות יכולה לאלוקות האדם

התקרבות  "העלאה", - האחד אופנים:

על  למעלה, מלמטה מצידו, האדם של

הבהמית  והנפש עצמו שהוא ידי

לאלוקות  מתבטלים שבקרבו

הם  זו ובדרך לאלוקות, ומתבטלים

עבודת  של הפנימי התוכן (וזה מתעלים

ובעיקר  גשמיים, בדברים פועל מצידו האדם בה התעלות הקרבנות בנפשו,

כללות  של וכן התפילה, עבודת של הפנימי הענין גם וזה לאלקות, והתקרבות

האלוקי  האור של והארה התגלות "המשכה", – והשני לאֿתעשה). מצוות

התורה  לימוד ושל מצוותֿעשה של הכללי התוכן (וזה למטה מלמעלה

להמשכה  גורמות ופעולותיו לכאורה 'פשוטות' פעולות עושה מצידו שהאדם

שמעשה  כאן מבואר כך ועל למטה), מלמעלה האלוקי האור של והתגלות

והתקרבות  "העלאה" – יחד גם האופנים שני את כולל האדומה הפרה

של  והכנעה ביטול המסמלת הפרה שריפת ידי על למעלה מלמטה לאלוקות

רצון  על לעבור לא וזהירות ומרע" "סור ידי על לקדושה המנגדים הכוחות

שמסמלת  פעולה חיים", "מים לתוך הפרה אפר נתינת ידי על  ו"המשכה" ה',

שגורמות  וחיוביות טובות פעולות ועשיית וקדושה טוב עם מגע
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xn`l oxd` l`e dyn l` 'ied xacie

ּבאים  חּיים' ה'מים ּכי ּתחּתֹון, ּבמקֹום ְְֲִִִִַַַַָָָָהעבֹודה

האדמה  ּדאיתא 22מעֹומק מה ּגם וזהּו .[ ְְֲִֵֶֶַַָָָָ

(ד'23ּבּמדרׁש ּגלּיֹות לד' רֹומזת אדּומה ׁשּפרה ְְֲִֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשהם  ׁשם על מצרים ׁשם על  הּנקרא ֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻהּמלכּיֹות

ליׂשראל  הּוא 24מצירים ׁשּתֹוכנּה ּדהינּו ,( ְְְְְְִִִֵֶַָָ

היתה  זה ּומ ּׁשּום ּביֹותר. ּתחּתֹון ּבמקֹום ְְְְְִֵֶַַָָָָהּפעּולה

אהרן, ּבן אלעזר ׁשהּוא הּסגן עלֿידי ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹעבֹודתּה

ּבּמדרׁש ּכי 25ּכדאיתא עֹוזר, א-ל הּוא ׁשאלעזר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

להעזר  צרי ּתחּתֹון ּבמקֹום העבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל

ׁשּלמעלה. ְְְִֶַַָוסּיּוע

‰p‰Â ּפרה ּׁשּנקראה מה יּובן הּנ"ל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהיא  הינּו הּתֹורה, חּוקת ּבׁשם ְְֲִֵֶַַַָָאדּומה

אדּומה ׁשּפרה ּכׁשם ּכי ּכּולּה. הּתֹורה היא חּוקת ְֲִִֵֶַַָָָָָ

אחריה  להרהר רׁשּות ׁשאין חּוקה, ׁשל ,26ענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדנתאּוה  הּתֹורה, ּבכללּות ּגם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָעלּֿדרֿזה

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות עד 27הּקּב"ה , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם

הּזקן  אדמּו"ר החּוקה 28(ּכפירּוׁש ׁשּמחמת הינּו ,( ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָ

היא  הּכּונה הּנה (נתאּוה), מהּטעם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

הּזה  ּבעֹולם ּדוקא יתּבר לֹו ּדירה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלעׂשֹות

אֹו הּיצירה אֹו הּבריאה ּבעֹולם לא ְְְְִִַַַַָָָֹהּתחּתֹון,

העׂשּיה  ּבעֹולם ּדוקא אּלא הרּוחני, ְְֲֲִִִֶַָָָָָָָָָהעׂשּיה

ְִַַהּגׁשמי.

‰p‰Â לעׂשֹות הּוא ׁשּתכליתּה ׁשּבּתֹורה, זה ענין ¿ƒ≈ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

היה  ּדוקא, ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר ְְְְִִִֵַַָָָָָלֹו

ׁשּבמּתןּֿתֹורה  וכּידּוע מּתןּֿתֹורה. ּבעת ּגם ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָּבגלּוי

למעלה, ּבגּופים) (נׁשמֹות יׂשראל את העלּו ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹלא
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ובכ"מ.)22 ג. ס, שם לקו"ת חוקת.)23ראה ר"פ ז.)24יל"ש פט"ז, חוקת.)25ב"ר ר"פ חוקת.)26יל"ש ר"פ רש"י

ובכ"מ.)27 טז. נשא פל"ו.)28תנחומא תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה, מלמעלה אלקות Êa‰המשכת Ì‚Â] יש הפרה אפר שאת בעובדה ¿«»∆

חיים  מים תוך אל ÔBzÁz,לתת ÌB˜Óa ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿«»¬»¿»«¿
ברוך  לקדוש שתהיה הבריאה כוונת קיום את פועלים כך דווקא לעיל שכאמור

בתחתונים", "דירה ÌÈiÁ'הוא ÌÈÓ'‰ Èk מעינות מי ÌÈ‡aשהם ƒ««ƒ«ƒ»ƒ
‰‡„Ó‰ונובעים  ˜ÓBÚÓ22, ≈∆»¬»»

ביותר  תחתון ].מקום
‡˙È‡c ‰Ó Ìb e‰ÊÂ מובא ¿∆««¿ƒ»

L¯„na23‰Óe„‡ ‰¯tL «ƒ¿»∆»»¬»
˙BiÏb '„Ï ˙ÊÓB¯ בני שגלו ∆∆¿»À

גלות  פרס, גלות מצרים, גלות ישראל

גלות  ‰BiÎÏn˙יון, שבני („' ««¿À
נמצאים, עדיין ובאחרונה היו, ישראל

ידם  ÌLכולם ‰B‡¯˜p˙תחת ÏÚ «ƒ¿»«≈
ÌÈ¯ÈˆÓ Ì‰L ÌL ÏÚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«≈∆≈¿ƒƒ

Ï‡¯NÈÏ24 עצמה מצרים ),כמו ¿ƒ¿»≈
dÎBzL eÈ‰c מצות של הפנימי ¿«¿∆¿»

אדומה  ‰ÏeÚt‰פרה ‡e‰«¿»
¯˙BÈa ÔBzÁz ÌB˜Óa של במצב ¿»«¿¿≈

והסתר. העלם של מצב ÌeMÓeƒגלות,
‰Ê פרה של המיוחד עניינה בגלל ∆

נחות  במקום דווקא לפעול אדומה

È„ÈŒÏÚותחתון  d˙„B·Ú ‰˙È‰»¿»¬»»«¿≈
Ô‚q‰ הגדול הכהן בעת e‰L‡של «¿»∆

זה  היה ‡‰¯Ôהציווי Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆«¬…
לדורות  גם וכך הגדול, הכהן שהיה

סגן  עלֿידי הוא האדומה הפרה מעשה

הזמן  שבאותו הגדול «È‡„kƒ¿ƒ˙‡הכהן
שמובא  L¯„na25¯ÊÚÏ‡Lכפי «ƒ¿»∆∆¿»»

‡e‰ אותיות,¯ÊBÚ Ï-‡ להורות ≈≈
לעזרה  שזוכה עבודה שעובד כך על

הוא  ברוך הקדוש מהאֿל, Èkƒמיוחדת
ÌB˜Óa ‰„B·Ú‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»¬»¿»

ÔBzÁz המיוחדת העבודה זו שכאמור «¿
לאחר  התעלות – אדומה פרה של

הירידה  ÊÚ‰Ï¯ומתוך CÈ¯»̂ƒ¿»≈∆
‰ÏÚÓlL ÚeiÒÂ מיוחד באופן ¿ƒ«∆¿«¿»

להתעלות  מיוחד קושי שיש מובן שהרי

ביותר. ותחתון נחות מצב מתוך

ÌLa ‰Óe„‡ ‰¯t ‰‡¯˜pM ‰Ó Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ««»«∆ƒ¿¿»»»¬»¿≈
dÏek ‰¯Bz‰ ˙˜eÁ ‡È‰L eÈ‰ ,‰¯Bz‰ ˙˜eÁ גם וכאמור, ««»«¿∆ƒ««»»

בפרה  האמורה התורה" ב"חוקת נכללים ו "משפטים" "עדות" מסוג מצוות

שהולך  כפי המצוות, בכל בעצם, שייכת, שלה הכללי התוכן נקודת כי אדומה,

eÁ˜‰,ומבאר. ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tL ÌLk Èk גזירה ƒ¿≈∆»»¬»ƒƒ¿»∆»

אנושי  בשכל מובנת ‡È¯Á‰שאיננה ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ ÔÈ‡L26, ∆≈¿¿«¿≈«¬∆»
,‰¯Bz‰ ˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ הפעולה כללות לגבי «∆∆∆«ƒ¿»«»

התורה  של כל וההשפעה כי הסוגים, מכל המצוות כל ולגבי בעולם והמצוות

בריאת  של והתכלית המטרה ויישום מילוי הן הכלל, מן יוצא ללא המצוות,

התחתון  הזה «»¿e‡˙c¿ƒ‰העולם
w‰C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"a «»»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc27„Ú , ƒ»¿«¿ƒ«
ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆««¿∆≈
Le¯ÈÙk) epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»ƒ∆¿≈

Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡28 התניא בספר «¿«»≈
באה  בתחתונים" "דירה של שהכוונה

התחתון  בעולם דווקא ביטוי לידי

וכל  העולמות כל לגבי כי ביותר,

שכל  כיוון ממנו, שלמעלה הדרגות

האלוקי  שהאור ידי על נוצרה מציאותן

ממקורו  והתרחק לדרגה מדרגה ירד

הקדוש  של ומהותו בעצמותו ושרשו

היא  שהתכלית יתכן ולא הוא, ברוך

בהם  שלא מובן והריחוק, הירידה

בתחתונים", "דירה של הכוונה נשלמת

תחתון  שהוא הזה העולם כאשר אבל

להיות  הופך הימנו למטה תחתון שאין

והשראת  אלוקות להתגלות ראוי מקום

האלוקית  הכוונה נשלמת בכך השכינה,

הבריאה  ÓÁnL˙של eÈ‰ ,(«¿∆≈¬«
ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰˜eÁ‰«»∆¿«¿»≈«««

‰e‡˙) רבותינו שאמרו וכפי ƒ¿«»
קושיות" אין תאווה "על – ),נשיאינו

‰¯Èc ˙BNÚÏ ‡È‰ ‰ek‰ ‰p‰ƒ≈««»»ƒ«¬ƒ»
‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc C¯a˙È BÏƒ¿»≈«¿»»»«∆
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‡Ï ,ÔBzÁz‰««¿…¿»«¿ƒ»
‰iNÚ‰ B‡ ‰¯Èˆi‰ B‡«¿ƒ»»¬ƒ»
ÌÏBÚa ‡˜Âc ‡l‡ ,ÈÁe¯‰»»ƒ∆»«¿»¿»

,ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ שמצוות וכיוון »¬ƒ»««¿ƒ
פעולת  את מסמלת אדומה פרה

עניין  הרי נמוך, במקום המצוות

שלמעלה  (כמצווה שבה ה"חוקה"

בכל  כללי עניין הוא ודעת) מטעם

ל"דירה" התחתון העולם שבהפיכת ה"חוקה" עניין את ומסמל המצוות

אנושי). בשכל הסבר לה שאין ("תאווה" "חוקה" הוא שאף לאלקות

,‰¯BzaL ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â"התורה BNÚÏ˙"חוקת ‡e‰ d˙ÈÏÎzL ¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«»∆«¿ƒ»«¬
ÈeÏ‚a ‰È‰ ,‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ביטוי לידי ובא ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»¿»

˙‡ eÏÚ‰ ‡Ï ‰¯BzŒÔzÓaL Úe„iÎÂ .‰¯BzŒÔzÓ ˙Úa Ìb«¿≈««»¿«»«∆¿««»…∆¡∆
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‰p‰Â,עץֿהּדעת חטא לפני ּגם היה הּנ"ל ּכל ¿ƒ≈ְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּבגןֿעדן  אֹור ּתֹוספת נמׁשכה אז ְְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשּגם

אמנם  ּולׁשמר ּה. ּדלעבדּה העבֹודה ְְְְְְֲִֵַָָָָָָָָעלֿידי

ׁשעלֿידֹו, והירידה עץֿהּדעת חטא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָלאחרי

נ  אז הּנה ג ֹו', האדם את ּתֹוספת ויגרׁש מׁשכה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּדלעבדּה העבֹודה עלֿידי יֹותר עֹוד נעלית ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָאֹור

עלּיה, לצֹור היא ירידה ּדכל וכּנֹודע ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָּולׁשמרּה,

לצֹור היא מּגןֿעדן הירידה ׁשּגם מּובן ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּומּזה

עלֿידי  יֹותר נעלה אֹור ׁשּיּומׁש ּכדי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָעלּיה,

ׁשעלֿידיֿזה  ועד ּולׁשמרּה, ּדלעבדּה ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהעבֹודה

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות הּכּונה את ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמׁשלימים

ְְִַּבתחּתֹונים.

ÈtŒÏÚÂ היתה אדּומה ּׁשּפרה מה יּובן הּנ"ל ¿«ƒְֲֶַַַָָָָָָ

הינּו ּדוקא, לּמחנה מחּוץ ְְֲֲִֵֶַַַַַָנעׂשית

ּדירה  היא הּכּונה ּתכלית ּכי ּתחּתֹון, ְְְִִִִַַַַָָָָּבמקֹום

טהרת  היא ׁשעלֿידּה וגם ּדוקא. ְְְְֳִִֶַַַַַָָָָּבתחּתֹונים

ּבפרטּיּות, וגם הּטּומאה. אבֹות אבי מת, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָטּומאת

ּכן  ּגם הּוא האדּומה הּפרה עבֹודת אֹופן ֲֲִֵֵֶַַַָָָָהּנה

ּולׁשמרּה, לעבדּה ׁשעלּֿדר הענינים ב' ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעלֿידי

סּור  - העלאה ׁשל ענין הּוא הּפרה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּדׂשריפת

ענינם  האפר, את נֹותנים ׁשּבהם חּיים ּומים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרע,

טֹוב  עׂשה - ענין 21המׁשכה מּודגׁש ּבזה [וגם . ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור  של והארה גילוי העליונים,לתוספת הרוחניים בעולמות אפילו האלוקי,

ברוך  הקדוש ידי על בריאתם מתחילת בהם המאיר מהאור יותר נעלות בדרגות

הוא.

Ï"p‰ Ïk ‰p‰Â הזה בעולם האלוקי האור גילוי תוספת על לעיל המבואר ¿ƒ≈»««
ידי  על העליונים בעולמות ואפילו

המצוות, בקיום האדם ««‰È‰עבודת
,˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ ÈÙÏ Ìb«ƒ¿≈≈¿≈«««
¯B‡ ˙ÙÒBz ‰ÎLÓ Ê‡ ÌbL∆«»ƒ¿¿»∆∆

Ô„ÚŒÔ‚a שלו המשמעויות כל על ¿«≈∆
רוחניים  עליונים ובעולמות הזה בעולם

d„·ÚÏc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒ¿»¿»
‡ËÁ È¯Á‡Ï ÌÓ‡ .d¯ÓLÏe¿»¿»»¿»¿«¬≈≈¿
,B„ÈŒÏÚL ‰„È¯È‰Â ˙Úc‰ŒıÚ≈«««¿«¿ƒ»∆«»

של  לתוצאה שהביא ∆«¿»L¯‚ÈÂמה
הוא  ברוך ‚B'הקדוש Ì„‡‰ ˙‡∆»»»

עדן, ‡Êמגן ‰p‰ החטא לאחר ƒ≈»
‡B¯ותוצאותיו  ˙ÙÒBz ‰ÎLÓƒ¿¿»∆∆

È„ÈŒÏÚ ¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ«¬≈≈«¿≈
,d¯ÓLÏe d„·ÚÏc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»¿»¿»
מהמעלה  הפחיתו לא והגירוש והירידה

אלא  האדם עבודת של והפעולה

אור  נמשך זה ידי על דווקא להיפך,

יותר  אפשר עוד היה שלא נעלה

החטא  קודם אותו ולגלות להמשיך

‡È‰ ‰„È¯È ÏÎc Ú„BpÎÂ¿«»¿»¿ƒ»ƒ
,‰iÏÚ C¯BˆÏ הירידה שלאחר כך ¿∆¬ƒ»

אפשרית  היתה שלא לעליה להגיע ניתן

שום  אין כן לא שאם הירידה קודם

בירידה  ÌbLתועלת Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«
‰„È¯È‰ האדם של ŒÔbÓוהגירוש «¿ƒ»ƒ«

È„k ,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ Ô„Ú≈∆ƒ¿∆¬ƒ»¿≈
ŒÏÚ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ CLÓeiL∆¿««¬∆≈«

,d¯ÓLÏe d„·ÚÏc ‰„B·Ú‰ È„È לפני להיות יכול שהיה מכפי יותר ¿≈»¬»ƒ¿»¿»¿»¿»
BÏהירידה  ˙BNÚÏ ‰ek‰ ˙‡ ÌÈÓÈÏLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ¿«∆«¿≈∆«¿ƒƒ∆««»»«¬

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È הוא כמאמר ברוך שהקדוש ז"ל חכמינו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
שדווקא  היינו התחתונים, בעולמות "דירה" לו שתהיה כביכול, "נתאוה",

הזקן  רבנו (שכדברי והנחות הגשמי הזה העולם ובפרט התחתונים, העולמות

ראוי  מקום יהיה הימנו") למטה תחתון שאין "תחתון הוא התניא בספר

שהגשמת  בהרחבה החסידות בתורת ומבואר השכינה, והתגלות להשראת

בריאת  של העיקרית והתכלית הכוונה השלמת היא בפועל זו "תאווה"

הירידה  כי הגדולה לירידה הודות דווקא כאמור, אפשרי, זה וכל העולמות,

האמורה  ה"הוספה" את לפעול ניתן הירידה ידי על ודווקא עליה צורך היא

הירידה. ללא אפשרית שלא

ıeÁÓ ˙ÈNÚ ‰˙È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tM ‰Ó Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««»«∆»»¬»»¿»«¬≈ƒ
,ÔBzÁz ÌB˜Óa eÈ‰ ,‡˜Âc ‰ÁnÏ באים שהיו הקרבנות כמו שלא ««¬∆«¿»«¿¿»«¿

נעלה, במקום ובמקדש, ‰ek‰במשכן ˙ÈÏÎz Èk הבריאה ‰È‡של ƒ«¿ƒ««»»ƒ
‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc דווקא השכינה והשראת אלקות גילוי היינו ƒ»¿«¿ƒ«¿»

שפרה  וכיון ביותר, הנחותים במקומות

המצוות, כללות את מסמלת אדומה

להלן), שיתבאר (כפי הסוגים מכל

זו. במצוה דווקא ביטוי לידי בא הדבר

˙¯‰Ë ‡È‰ d„ÈŒÏÚL Ì‚Â¿«∆«»»ƒ»√«
˙B·‡ È·‡ ,˙Ó ˙‡ÓeË¿«≈¬ƒ¬

‰‡Óeh‰ עליה על מורה זה שגם «¿»
לקדושה, גדולה והתקרבות טהרה של

עד  ביותר, גדולה ירידה לאחר דווקא

ביותר. החמורה הטומאה

,˙eiË¯Ùa Ì‚Â לידי בא הדבר ¿«ƒ¿»ƒ
הפרה  מעשה של בפרטים גם ביטוי

B·Ú„˙האדומה  ÔÙB‡ ‰p‰ƒ≈∆¬«
Ôk Ìb ‡e‰ ‰Óe„‡‰ ‰¯t‰«»»»¬»«≈
C¯cŒÏÚL ÌÈÈÚ‰ '· È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿»ƒ∆«∆∆
˙ÙÈ¯Nc ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ¿»¿»¿»¿»ƒ¿≈«
‰‡ÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯t‰«»»ƒ¿»∆«¬»»
ÌÈiÁ ÌÈÓe ,Ú¯Ó ¯eÒ -≈»«ƒ«ƒ
,¯Ù‡‰ ˙‡ ÌÈ˙B Ì‰aL∆»∆¿ƒ∆»≈∆

·BË ‰NÚ - ‰ÎLÓ‰ ÌÈÚ21 ƒ¿»»«¿»»¬≈
שהתקרבות  החסידות בתורת מבואר

בשני  להיות יכולה לאלוקות האדם

התקרבות  "העלאה", - האחד אופנים:

על  למעלה, מלמטה מצידו, האדם של

הבהמית  והנפש עצמו שהוא ידי

לאלוקות  מתבטלים שבקרבו

הם  זו ובדרך לאלוקות, ומתבטלים

עבודת  של הפנימי התוכן (וזה מתעלים

ובעיקר  גשמיים, בדברים פועל מצידו האדם בה התעלות הקרבנות בנפשו,

כללות  של וכן התפילה, עבודת של הפנימי הענין גם וזה לאלקות, והתקרבות

האלוקי  האור של והארה התגלות "המשכה", – והשני לאֿתעשה). מצוות

התורה  לימוד ושל מצוותֿעשה של הכללי התוכן (וזה למטה מלמעלה

להמשכה  גורמות ופעולותיו לכאורה 'פשוטות' פעולות עושה מצידו שהאדם

שמעשה  כאן מבואר כך ועל למטה), מלמעלה האלוקי האור של והתגלות

והתקרבות  "העלאה" – יחד גם האופנים שני את כולל האדומה הפרה

של  והכנעה ביטול המסמלת הפרה שריפת ידי על למעלה מלמטה לאלוקות

רצון  על לעבור לא וזהירות ומרע" "סור ידי על לקדושה המנגדים הכוחות

שמסמלת  פעולה חיים", "מים לתוך הפרה אפר נתינת ידי על  ו"המשכה" ה',

שגורמות  וחיוביות טובות פעולות ועשיית וקדושה טוב עם מגע
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ּבאים  חּיים' ה'מים ּכי ּתחּתֹון, ּבמקֹום ְְֲִִִִַַַַָָָָהעבֹודה

האדמה  ּדאיתא 22מעֹומק מה ּגם וזהּו .[ ְְֲִֵֶֶַַָָָָ

(ד'23ּבּמדרׁש ּגלּיֹות לד' רֹומזת אדּומה ׁשּפרה ְְֲִֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשהם  ׁשם על מצרים ׁשם על  הּנקרא ֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻהּמלכּיֹות

ליׂשראל  הּוא 24מצירים ׁשּתֹוכנּה ּדהינּו ,( ְְְְְְִִִֵֶַָָ

היתה  זה ּומ ּׁשּום ּביֹותר. ּתחּתֹון ּבמקֹום ְְְְְִֵֶַַָָָָהּפעּולה

אהרן, ּבן אלעזר ׁשהּוא הּסגן עלֿידי ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹעבֹודתּה

ּבּמדרׁש ּכי 25ּכדאיתא עֹוזר, א-ל הּוא ׁשאלעזר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

להעזר  צרי ּתחּתֹון ּבמקֹום העבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל

ׁשּלמעלה. ְְְִֶַַָוסּיּוע

‰p‰Â ּפרה ּׁשּנקראה מה יּובן הּנ"ל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהיא  הינּו הּתֹורה, חּוקת ּבׁשם ְְֲִֵֶַַַָָאדּומה

אדּומה ׁשּפרה ּכׁשם ּכי ּכּולּה. הּתֹורה היא חּוקת ְֲִִֵֶַַָָָָָ

אחריה  להרהר רׁשּות ׁשאין חּוקה, ׁשל ,26ענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדנתאּוה  הּתֹורה, ּבכללּות ּגם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָעלּֿדרֿזה

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות עד 27הּקּב"ה , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם

הּזקן  אדמּו"ר החּוקה 28(ּכפירּוׁש ׁשּמחמת הינּו ,( ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָ

היא  הּכּונה הּנה (נתאּוה), מהּטעם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

הּזה  ּבעֹולם ּדוקא יתּבר לֹו ּדירה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלעׂשֹות

אֹו הּיצירה אֹו הּבריאה ּבעֹולם לא ְְְְִִַַַַָָָֹהּתחּתֹון,

העׂשּיה  ּבעֹולם ּדוקא אּלא הרּוחני, ְְֲֲִִִֶַָָָָָָָָָהעׂשּיה

ְִַַהּגׁשמי.

‰p‰Â לעׂשֹות הּוא ׁשּתכליתּה ׁשּבּתֹורה, זה ענין ¿ƒ≈ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

היה  ּדוקא, ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר ְְְְִִִֵַַָָָָָלֹו

ׁשּבמּתןּֿתֹורה  וכּידּוע מּתןּֿתֹורה. ּבעת ּגם ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָּבגלּוי

למעלה, ּבגּופים) (נׁשמֹות יׂשראל את העלּו ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹלא
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ובכ"מ.)22 ג. ס, שם לקו"ת חוקת.)23ראה ר"פ ז.)24יל"ש פט"ז, חוקת.)25ב"ר ר"פ חוקת.)26יל"ש ר"פ רש"י

ובכ"מ.)27 טז. נשא פל"ו.)28תנחומא תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה, מלמעלה אלקות Êa‰המשכת Ì‚Â] יש הפרה אפר שאת בעובדה ¿«»∆

חיים  מים תוך אל ÔBzÁz,לתת ÌB˜Óa ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿«»¬»¿»«¿
ברוך  לקדוש שתהיה הבריאה כוונת קיום את פועלים כך דווקא לעיל שכאמור

בתחתונים", "דירה ÌÈiÁ'הוא ÌÈÓ'‰ Èk מעינות מי ÌÈ‡aשהם ƒ««ƒ«ƒ»ƒ
‰‡„Ó‰ונובעים  ˜ÓBÚÓ22, ≈∆»¬»»

ביותר  תחתון ].מקום
‡˙È‡c ‰Ó Ìb e‰ÊÂ מובא ¿∆««¿ƒ»

L¯„na23‰Óe„‡ ‰¯tL «ƒ¿»∆»»¬»
˙BiÏb '„Ï ˙ÊÓB¯ בני שגלו ∆∆¿»À

גלות  פרס, גלות מצרים, גלות ישראל

גלות  ‰BiÎÏn˙יון, שבני („' ««¿À
נמצאים, עדיין ובאחרונה היו, ישראל

ידם  ÌLכולם ‰B‡¯˜p˙תחת ÏÚ «ƒ¿»«≈
ÌÈ¯ÈˆÓ Ì‰L ÌL ÏÚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«≈∆≈¿ƒƒ

Ï‡¯NÈÏ24 עצמה מצרים ),כמו ¿ƒ¿»≈
dÎBzL eÈ‰c מצות של הפנימי ¿«¿∆¿»

אדומה  ‰ÏeÚt‰פרה ‡e‰«¿»
¯˙BÈa ÔBzÁz ÌB˜Óa של במצב ¿»«¿¿≈

והסתר. העלם של מצב ÌeMÓeƒגלות,
‰Ê פרה של המיוחד עניינה בגלל ∆

נחות  במקום דווקא לפעול אדומה

È„ÈŒÏÚותחתון  d˙„B·Ú ‰˙È‰»¿»¬»»«¿≈
Ô‚q‰ הגדול הכהן בעת e‰L‡של «¿»∆

זה  היה ‡‰¯Ôהציווי Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆«¬…
לדורות  גם וכך הגדול, הכהן שהיה

סגן  עלֿידי הוא האדומה הפרה מעשה

הזמן  שבאותו הגדול «È‡„kƒ¿ƒ˙‡הכהן
שמובא  L¯„na25¯ÊÚÏ‡Lכפי «ƒ¿»∆∆¿»»

‡e‰ אותיות,¯ÊBÚ Ï-‡ להורות ≈≈
לעזרה  שזוכה עבודה שעובד כך על

הוא  ברוך הקדוש מהאֿל, Èkƒמיוחדת
ÌB˜Óa ‰„B·Ú‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»¬»¿»

ÔBzÁz המיוחדת העבודה זו שכאמור «¿
לאחר  התעלות – אדומה פרה של

הירידה  ÊÚ‰Ï¯ומתוך CÈ¯»̂ƒ¿»≈∆
‰ÏÚÓlL ÚeiÒÂ מיוחד באופן ¿ƒ«∆¿«¿»

להתעלות  מיוחד קושי שיש מובן שהרי

ביותר. ותחתון נחות מצב מתוך

ÌLa ‰Óe„‡ ‰¯t ‰‡¯˜pM ‰Ó Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ««»«∆ƒ¿¿»»»¬»¿≈
dÏek ‰¯Bz‰ ˙˜eÁ ‡È‰L eÈ‰ ,‰¯Bz‰ ˙˜eÁ גם וכאמור, ««»«¿∆ƒ««»»

בפרה  האמורה התורה" ב"חוקת נכללים ו "משפטים" "עדות" מסוג מצוות

שהולך  כפי המצוות, בכל בעצם, שייכת, שלה הכללי התוכן נקודת כי אדומה,

eÁ˜‰,ומבאר. ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tL ÌLk Èk גזירה ƒ¿≈∆»»¬»ƒƒ¿»∆»

אנושי  בשכל מובנת ‡È¯Á‰שאיננה ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ ÔÈ‡L26, ∆≈¿¿«¿≈«¬∆»
,‰¯Bz‰ ˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ הפעולה כללות לגבי «∆∆∆«ƒ¿»«»

התורה  של כל וההשפעה כי הסוגים, מכל המצוות כל ולגבי בעולם והמצוות

בריאת  של והתכלית המטרה ויישום מילוי הן הכלל, מן יוצא ללא המצוות,

התחתון  הזה «»¿e‡˙c¿ƒ‰העולם
w‰C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"a «»»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc27„Ú , ƒ»¿«¿ƒ«
ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆««¿∆≈
Le¯ÈÙk) epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»ƒ∆¿≈

Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡28 התניא בספר «¿«»≈
באה  בתחתונים" "דירה של שהכוונה

התחתון  בעולם דווקא ביטוי לידי

וכל  העולמות כל לגבי כי ביותר,

שכל  כיוון ממנו, שלמעלה הדרגות

האלוקי  שהאור ידי על נוצרה מציאותן

ממקורו  והתרחק לדרגה מדרגה ירד

הקדוש  של ומהותו בעצמותו ושרשו

היא  שהתכלית יתכן ולא הוא, ברוך

בהם  שלא מובן והריחוק, הירידה

בתחתונים", "דירה של הכוונה נשלמת

תחתון  שהוא הזה העולם כאשר אבל

להיות  הופך הימנו למטה תחתון שאין

והשראת  אלוקות להתגלות ראוי מקום

האלוקית  הכוונה נשלמת בכך השכינה,

הבריאה  ÓÁnL˙של eÈ‰ ,(«¿∆≈¬«
ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰˜eÁ‰«»∆¿«¿»≈«««

‰e‡˙) רבותינו שאמרו וכפי ƒ¿«»
קושיות" אין תאווה "על – ),נשיאינו

‰¯Èc ˙BNÚÏ ‡È‰ ‰ek‰ ‰p‰ƒ≈««»»ƒ«¬ƒ»
‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc C¯a˙È BÏƒ¿»≈«¿»»»«∆
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‡Ï ,ÔBzÁz‰««¿…¿»«¿ƒ»
‰iNÚ‰ B‡ ‰¯Èˆi‰ B‡«¿ƒ»»¬ƒ»
ÌÏBÚa ‡˜Âc ‡l‡ ,ÈÁe¯‰»»ƒ∆»«¿»¿»

,ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ שמצוות וכיוון »¬ƒ»««¿ƒ
פעולת  את מסמלת אדומה פרה

עניין  הרי נמוך, במקום המצוות

שלמעלה  (כמצווה שבה ה"חוקה"

בכל  כללי עניין הוא ודעת) מטעם

ל"דירה" התחתון העולם שבהפיכת ה"חוקה" עניין את ומסמל המצוות

אנושי). בשכל הסבר לה שאין ("תאווה" "חוקה" הוא שאף לאלקות

,‰¯BzaL ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â"התורה BNÚÏ˙"חוקת ‡e‰ d˙ÈÏÎzL ¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«»∆«¿ƒ»«¬
ÈeÏ‚a ‰È‰ ,‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ביטוי לידי ובא ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»¿»

˙‡ eÏÚ‰ ‡Ï ‰¯BzŒÔzÓaL Úe„iÎÂ .‰¯BzŒÔzÓ ˙Úa Ìb«¿≈««»¿«»«∆¿««»…∆¡∆
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סיני  הר על ה' וּירד היה ּבתחּתֹונים 29אּלא , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ההר  ּבתחּתית וּיתיּצבּו ּכן על ויתר 30ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

אּנא  אנכי, ּבחינת ּגילּוי היה ׁשם ודוקא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹּדוקא,

יהבית  ּכתבית ּדחּוקת 31נפׁשי הּקׁשר יּובן ּובזה . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

הּוא  מּתןּֿתֹורה ּכי הּפסח, לחּוקת ְִֶַַַַַַָָהּתֹורה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ּדיציאת 32הּתכלית ְְְִִִִִֶַַַַָ

האלקים  את ּתעבדּון מּמצרים העם את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבהֹוציא

ּביציאת  ּגם הּנה זה, ּומּטעם הּזה. ההר ִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל

ּדלעבדּה הּקּוין ב' היּו ּדפסח) (ּבעבֹודה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמצרים

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּפסּוק 33ּולׁשמרּה, 34על ְְְֲֵַַַַַַָָָ

ידיכם  מׁשכּו גֹו', צאן לכם ּוקחּו ְְְְִִֵֶֶָֹמׁשכּו

כּו'. מצֹות לכם ּוקחּו ְְֲִֵֶָָָָמעבֹודהֿזרה,

¯e‡È·e35 אדּומה ּפרה ׁשּבמצות הּקּוין ב' ענין ≈ְְְֲִִִֶַַַַָָָ

הּפרה  ׂשרפת הּנה האדם, ְֲִֵֵַַַַָָָָָּבעבֹודת

ּבלבד, אפר רק מּמּנה ׁשּנׁשאר ּכזה ּבאֹופן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהיא

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשאמר 36וכּמבֹואר (ּבענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואפר  עפר ואנכי מה 37אברהם הּוא ּדאפר ( ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּזהּו הּיסֹודֹות, ד' מּכל העפר יסֹוד רק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנׁשאר

ׁשּמבּטל  הינּו האדם ּובעבֹודת מציאּותֹו. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָעצם

מציאּותֹו, עצם רק ּבֹו ׁשּנׁשאר ּכזה ּבאֹופן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָעצמֹו

נבראתי  ּׁשאני מה הּוא מציאּותֹו עצם ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָּדענינֹו

קֹוני  את לׁשרת 38לׁשּמׁש לעמֹוד ּכן על ויתר , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ה' צף 39לפני ׁשּיהיה האפר את ׂשמים ואחרּֿכ , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מֹורה  זה ּדענין ׁשּבכלי, חּיים מים ּגּבי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָעל

את  מקּים הּוא מרע ) (סּור הּביטּול ְֲִֵֵֵֶֶַַַָׁשאחרי

ּבתחּתֹונים, ּדירה לֹו לעׂשֹות ּבריאתֹו, ְְְְֲִִִִַַַָָּתכלית
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כ.)29 יט, יז.)30יתרו יט, א.)31שם קה, שבת יב.)32ראה ג, הפסוק.)33שמות על פרש"י כא.)34ראה יב, ראה )35בא

תרע"ח. הנ"ל ד"ה שם. לקו"ת - טו.)36בכ"ז כז.)37סימן יח, קידושין.)38וירא שמיטה )39סוף הל' סוף רמב"ם ראה

שם. ובהערה ס"י, ש.ז. נח ש"פ שיחת וראה ויובל.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰ÏÚÓÏ (ÌÈÙe‚a ˙BÓL) Ï‡¯NÈ עליונים ‰לעולמות ‡l‡‰È ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«¿»∆»»»

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂ29 אלוקות גילוי הגשמית, ÌÈBzÁ˙aשבארץ «≈∆««ƒ«¿«¿ƒ
¯‰‰ ˙ÈzÁ˙a e·vÈ˙iÂ Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂ ,‡˜Âc30,‡˜Âc,כלומר «¿»¿∆∆«≈«ƒ¿«¿¿«¿ƒ»»«¿»

שביחס  אלא עליונים לעולמות עלו לא ישראל בני תורה שבמתן בלבד זו לא

ההר  אל עלו לא עצמו הגשמי סיני להר

ליד  ההר", "בתחתית דווקא עמדו אלא

ההר, של והנמוך התחתון החלק

ÌL ‡˜Â„Â נמוך הכי ובמצב במקום ¿«¿»»
נחות, ÈeÏÈbוהכי ‰È‰ אלקות »»ƒ

ועשרת  נעלית והכי גבוהה הכי בצורה

אלקיך" ה' ב"אנכי מתחילות הדברות

,ÈÎ‡ ˙ÈÁaתיבות ‡p‡ראשי ¿ƒ«»…ƒ¬»
˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ31(את) אני «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

שהקדוש  היינו נתתי, כתבתי עצמי

עצמו  את בתורה ונתן כתב הוא ברוך

כלשהי  והארה התגלות רק ולא ממש

הירידה  תוך אל שדווקא היינו ממנו,

ההארה  היתה ביותר מטה למטה

ביותר. הנעלית וההתגלות

Ô·eÈ ‰Ê·e של הפנימי התוכן »∆»
˙˜eÁÏ ‰¯Bz‰ ˙˜eÁc ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«

,ÁÒt‰,המדרש מדברי לעיל המובא «∆«
˙ÈÏÎz‰ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓ Èkƒ««»««¿ƒ

והכוונה ÌÈ¯ˆÓ,המטרה ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ
·e˙kL BÓk32 משה אל ה' בדברי ¿∆»

את  להוציא השליחות לו ניתנה כאשר

מצרים  מגלות ישראל ¬E‡ÈˆB‰a¿ƒבני
˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰,סיני הר »¡…ƒ«»»«∆
תורה. מתן Ê‰,היינו ÌÚhÓe מאחר ƒ««∆

אדומה  פרה כמו מצרים, יציאת שגם

ידי  על ה' עבודת כללות את שמסמלת

תורה  במתן קשורה המצוות, קיום

התורה  כללות את מסמל הוא שאף

ÈˆÈa‡˙והמצוות, Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒƒ«
ÁÒÙc ‰„B·Úa) ÌÈ¯ˆÓ שבה ƒ¿«ƒ»¬»¿∆«

הפסח" "חוקת ‰ÔÈewנאמר '· eÈ‰ המצוות ) קיום בכללות לעיל האמורים »««ƒ
d„·ÚÏcעשה תעשה,d¯ÓLÏeבמצוות לא Ó‡ÓÎe¯במצוות ƒ¿»¿»¿»¿»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯33˜eÒt‰ ÏÚ34 לפני פסח קרבן על הציווי נאמר בו «≈«««»
ממצרים  ÌÎÈ„Èהיציאה eÎLÓ ,'B‚ Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓƒ¿¿»∆…ƒ¿¿≈∆

תעשהÊŒ‰„B·ÚÓ¯‰,התרחקו  לא במצוות "לשמרה" ÌÎÏהיינו eÁ˜e ≈¬»»»¿»∆
'eÎ ˙BˆÓ.עשה במצוות "לעבדה" ƒ¿

¯e‡È·e35ÔÈew‰ '· ÔÈÚ הכלליים‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓaL"סור" ≈ƒ¿«««ƒ∆¿ƒ¿«»»¬»
טוב" ו"עשה ‰‡„Ìמרע" ˙„B·Úa כל של הפרטית הרוחנית העבודה «¬«»»»

¯˜יהודי, ‰pnÓ ¯‡LpL ‰Êk ÔÙB‡a ‡È‰ ‰¯t‰ ˙Ù¯N ‰p‰ƒ≈¿≈««»»ƒ¿∆»∆∆ƒ¿»ƒ∆»«
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·nÎÂ ,„·Ïa ¯Ù‡36 התניא (ÔÈÚaשבספר ≈∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆∆«…∆¿ƒ¿»

Ì‰¯·‡ ¯Ó‡L,עצמו על אבינו ∆»««¿»»
ענוותנותו, ÙÚ¯ברוב ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»

¯Ù‡Â37‰Ó ‡e‰ ¯Ù‡c ( »≈∆¿≈∆«
ÏkÓ ¯ÙÚ‰ „BÒÈ ˜¯ ¯‡LpL∆ƒ¿»«¿∆»»ƒ»
ÌˆÚ e‰fL ,˙B„BÒi‰ '„«¿∆∆∆∆

B˙e‡ÈˆÓ ובלשון הנשרף, הדבר של ¿ƒ
"דכמו  הקודש': ב'אגרת הזקן רבנו

העץ  של ועצמותו מהותו הוא שהאפר

אש  יסודות מד' מורכב שהיה הנשרף

רוח  מים אש יסודות וג' עפר, מים רוח

המתהווה  בעשן וכלו להם והלכו חלפו

בעץ  שהיה הד' דיסוד כנודע מהרכבתן

ואין  למטה היורד שבו העפר שהוא

קיים  הנשאר הוא בו, שולטת האש

האפר...". ‰‡„Ìוהוא ˙„B·Ú·e«¬«»»»
ÔÙB‡a BÓˆÚ Ïh·nL eÈ‰«¿∆¿«≈«¿¿∆
ÌˆÚ ˜¯ Ba ¯‡LpL ‰Êk»∆∆ƒ¿»«∆∆

,B˙e‡ÈˆÓ מיסוד האפר בדוגמת ¿ƒ
הדברים  וכל מהעץ שנשאר העפר

שהם  לחלוטין התבטלו הנוספים

שכלו  רוח מים אש היסודות בדוגמת

ÌˆÚבעשן  ÏL BÈÚc¿ƒ¿»∆∆∆
B˙e‡ÈˆÓ האדם Ó‰של ‡e‰ ¿ƒ«

˙‡ LnLÏ È˙‡¯· È‡M∆¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆
ÈB˜38, והעיקר העצם הוא זה וענין ƒ

מציאותו  Ôkשל ÏÚ ¯˙ÈÂ רק לא ¿∆∆«≈
איזו  לו שיש היינו קוני", את "לשמש

שהכוונה  אלא משלו מציאות שהיא

היא  הזו המציאות כל של והתכלית

שכל  מזו יתירה אלא קונו את לשמש

היא  ומטרתו LÏ¯˙עניינו „BÓÚÏ«¬¿»≈
'‰ ÈÙÏ39,'עמידה' שם לו ואין ƒ¿≈

הזו  והתכלית הכוונה מילוי מלבד אחר שריפת CkŒ¯Á‡Âועניין לאחר ¿««»
העצמית  היישות של הביטול היא האדם של הרוחנית בעבודה שעניינה הפרה

האישית  המציאות ÌÈÓוכל Èab ÏÚ Ûˆ ‰È‰iL ¯Ù‡‰ ˙‡ ÌÈÓN»ƒ∆»≈∆∆ƒ¿∆»««≈«ƒ
‰Ê ÔÈÚc ,ÈÏÎaL ÌÈiÁ האדם בעבודת משמעותו BÓ¯‰לפי «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆∆

ÏeËÈa‰ È¯Á‡L שלו והמציאות היישות ‰e‡של (Ú¯Ó ¯eÒ) ∆«¬≈«ƒ≈»
Ìi˜Ó"טוב ב"עשה BÏבפועל ˙BNÚÏ ,B˙‡È¯a ˙ÈÏÎz לקדוש ‡˙ ¿«≈∆«¿ƒ¿ƒ»«¬
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מל מל ּדעבד ּבאֹופן הּוא ׁשּביטּולֹו .40עלֿידי ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַ

את  ׁשּמב ּטל הּוא הּׂשרפה ענין יֹותר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובפרטּיּות

הּבהמית, ׁשּבּנפׁש הּבלּתיֿרצּויים הּדברים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכל

הּמתאּוה  הּכח רק ׁשּנׁשאר ואחרּֿכ41עד , ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָֹ

ה'מים  עם  ׁשמערבֹו עלֿידי לקדּוׁשה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָמהּפכֹו

ִַחּיים'.

‰p‰Â ֿ על ּבּתֹורה, ּפרה ּפרׁשת קריאת עלֿידי ¿ƒ≈ְְִֵַַַַַָָָָָ

וקּיּום  סּיּום את ממהרים ּגּופא ְְְֲִִִֵֶֶַָידיֿזה

ּדירה  יתּבר לֹו ּדעׂשּית הּכּונה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּתכלית

ּולׁשמרּה, ּדלעבדּה הּקּוין ּבב' ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבתחּתֹונים,

הפסק) (ּבלי מּיד ּבאים ּפרה ּפרׁשת ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּקריאת

החֹו ּפרׁשת ועד לקריאת ּפסח, ּפרׁשת דׁש, ְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשל  הּפרה אפר ׁשּיתּגּלה מּמׁש ּבקרֹוב ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזֹוכים

לדֹורֹות  קּים ׁשהּוא מערבין 42מׁשה היּו ּומּמּנּו ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

והּׁשלמה  האמיּתית לּגאּולה עד ּופרה, ּפרה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָּבכל

עּמנּו יהיּו ואהרן את 43ּדמׁשה יעׂשה ּומׁשה , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

העׂשירית  הּׁשליׁשי,44הּפרה הּמקּדׁש ּבית ּבבנין , ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ּבנּו לפני 45ויקּוים יׂשראל אׁשריכם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּומי  מטהרין אּתם אביכם 46מי אתכם מטהר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

מן  אעביר הּטּומאה רּוח ואת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשּבּׁשמים,

מּמׁש.47הארץ  ּבימינּו ּבמהרה , ְְִֵֵֶַָָָָָ
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ובכ"מ.)40 ז. א, דברים רש"י ובכ"מ.)41ראה תרע"ח. הנ"ל סד"ה ספ"ג.)42ראה פרה ותוספתא משנה ראה )43ראה

ב. ה, מ"ה.)44יומא פ"ג פרה (פה,)45ראה יומא סוף משנה וראה ספ"ג. אדומה פרה הל' רמב"ם חוקת. ר"פ יל"ר ראה

25.)46ב). הערה 184 ע' חי"ז לקו"ש ב.)47ראה יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  ÔÙB‡aברוך ‡e‰ BÏeËÈaL È„ÈŒÏÚ ,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ¿∆

CÏÓ CÏÓ „·Úc40 ומונע כיווץ של מצב לאדם שגורם ביטול יש כלומר, ¿∆∆∆∆∆∆
את  באדם פועל כאן מדובר שבו לאלוקות הביטול אבל ולעשות, לפעול ממנו

"דירה" העולם את לעשות השליחות את וימלא ויעשה יפעל שכן ההיפך,

ביטול  זהו כי הוא, ברוך לקדוש

עניין  מלך".בדוגמת מלך "עבד

התבטלות  של במובן שהעבדות,

בעבד  מוסיפה המלך, אל ודביקות,

בפירוש  שמובא וכפי וגדולה, עניין

בתחילת  האמור הפסוק על רש"י

" דברים עד חומש לכם... וסעו פנו

שנזכר  "מפני – פרת" נהר הגדול הנהר

משל  גדול. קוראו ישראל, ארץ עם

הדבק  מלך מלך עבד אומר הדיוט

[כשם  לך וישתחוו [שר] לשחוור

דהינא  לגבי קרב לשר] שמשתחווים

גם  יהיה [והשמן ואידהן בשמן] [משוח

ÔÈÚעליך]". ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
‰Ù¯O‰ שריפת של המשמעות «¿≈»

האדם  בעבודת Ïh·nLהפרה ‡e‰∆¿«≈
והמציאות  היישות כללות את רק לא

מתוך  ה' את ועובד שלו העצמית

שמבטל  אלא ו'שורף'ביטול לגמרי

ŒÈzÏa‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∆»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ
„Ú ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL ÌÈÈeˆ¿̄ƒ∆«∆∆««¬ƒ«

‰e‡˙n‰ Ák‰ ˜¯ ¯‡LpL41, ∆ƒ¿»««…««ƒ¿«∆
הנפש  גם שבעצם בחסידות כמבואר

ידי  על נבראה היא שאף הבהמית

בעצם  רעה איננה הוא ברוך הקדוש

הוא  שאם המתאוה' 'כוח אלא מהותה

נפש  הוא הרי הקדושה להיפך נוטה

הנטייה  ואת רצויים הבלתי הדברים את מבטלים אם אבל הרע, ויצר בהמית

עצמו  בו להשתמש ניתן לבדו, המתאווה כוח ונשאר ה' רצון היפך של לכיוון

הדברים  את ו'שורף' מבטל האדם שתחילה הוא העבודה וסדר לקדושה,

רצויים  BÎt‰Óהבלתי CkŒ¯Á‡Â הקדושה מהיפך המתאווה הכוח את ¿««»¿«¿

'ÌÈiÁ ÌÈÓ'‰ ÌÚ B·¯ÚÓL È„ÈŒÏÚ ‰Le„˜Ï.הטהורים ƒ¿»«¿≈∆¿»¿ƒ««ƒ«ƒ
,‰¯Bza ‰¯t ˙L¯t ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â שנה מידי שעושים כפי ¿ƒ≈«¿≈¿ƒ«»»«»»«»

כתזכורת  פרה פרשת המתקרב בשבת הפסח חג לקראת ≈¿»ŒÈ„ÈŒÏÚלהיטהר
‡Ùeb ‰Ê פרה עושים לא עדיין למעשה אם גם עצמה, הקריאה ידי על ∆»

בפועל, ÌeiÒאדומה ˙‡ ÌÈ¯‰ÓÓ¿«¬ƒ∆ƒ
˙iNÚc ‰ek‰ ˙ÈÏÎz Ìei˜Â¿ƒ«¿ƒ««»»«¬ƒ«
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
,d¯ÓLÏe d„·ÚÏc ÔÈew‰ '·a¿««ƒƒ¿»¿»¿»¿»
הפרה  באריכות, לעיל שכמבואר

זה  כל את מסמלת האדומה

ÌÈ‡a ‰¯t ˙L¯t ˙‡È¯wÓeƒ¿ƒ«»»«»»»ƒ
˙‡È¯˜Ï (˜ÒÙ‰ ÈÏa) „iÓƒ«¿ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ«
,ÁÒt ˙L¯t ,L„BÁ‰ ˙L¯t»»««∆»»«∆«

וגאולה  חרות ÌÈÎBfLשעניינו „ÚÂ¿«∆ƒ
¯Ù‡ ‰lb˙iL LnÓ ·B¯˜a¿»«»∆ƒ¿«∆≈∆
Ìi˜ ‡e‰L ‰LÓ ÏL ‰¯t‰«»»∆…∆∆«»

˙B¯B„Ï42 ז"ל חכמינו כדברי ¿
הראשונה  הפרה מאפר שחלק במשנה

נותר  במדבר רבינו משה שעשה

זה epnÓeלמשמרת  מאפר מהנותר ƒ∆
,‰¯Ùe ‰¯t ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿»¿ƒ¿»»»»»

„Ú שזוכים˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ ««¿»»¬ƒƒ
eÈ‰È Ô¯‰‡Â ‰LÓc ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»¿…∆¿«¬…ƒ¿

enÚ43‰LÓe בעצמו,, רבנו ƒ»…∆
הראשונה  הפרה את ∆¬»NÚÈ‰שעשה

‰È¯ÈNÚ˙גם  ‰¯t‰ ˙‡44, ∆«»»»¬ƒƒ
,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ·a¿ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
בני  כל שוב הפרה את יעשו וכאשר

ייטהרו  Ó‰ישראל ea ÌÈe˜ÈÂƒ»»«
·e˙kM45 ז"ל חכמינו בדברי ∆»

אתם ‡ÌÎÈ¯Lבמשנה  מאושרים «¿≈∆
ÈÓe ÔÈ¯‰ËÓ Ìz‡ ÈÓ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ46ÌÎÈ·‡ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«∆ƒ«¬ƒƒ¿«≈∆¿∆¬ƒ∆

,ÌÈÓMaL הנבואי היעוד השלימה ויקויים הגאולה ¯Áeאודות ˙‡Â ∆«»«ƒ¿∆«
ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰47, שאינה מציאות שום תהיה של ולא «¿»«¬ƒƒ»»∆

LnÓ.קדושה  eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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סיני  הר על ה' וּירד היה ּבתחּתֹונים 29אּלא , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ההר  ּבתחּתית וּיתיּצבּו ּכן על ויתר 30ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

אּנא  אנכי, ּבחינת ּגילּוי היה ׁשם ודוקא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹּדוקא,

יהבית  ּכתבית ּדחּוקת 31נפׁשי הּקׁשר יּובן ּובזה . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

הּוא  מּתןּֿתֹורה ּכי הּפסח, לחּוקת ְִֶַַַַַַָָהּתֹורה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ּדיציאת 32הּתכלית ְְְִִִִִֶַַַַָ

האלקים  את ּתעבדּון מּמצרים העם את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבהֹוציא

ּביציאת  ּגם הּנה זה, ּומּטעם הּזה. ההר ִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל

ּדלעבדּה הּקּוין ב' היּו ּדפסח) (ּבעבֹודה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמצרים

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּפסּוק 33ּולׁשמרּה, 34על ְְְֲֵַַַַַַָָָ

ידיכם  מׁשכּו גֹו', צאן לכם ּוקחּו ְְְְִִֵֶֶָֹמׁשכּו

כּו'. מצֹות לכם ּוקחּו ְְֲִֵֶָָָָמעבֹודהֿזרה,

¯e‡È·e35 אדּומה ּפרה ׁשּבמצות הּקּוין ב' ענין ≈ְְְֲִִִֶַַַַָָָ

הּפרה  ׂשרפת הּנה האדם, ְֲִֵֵַַַַָָָָָּבעבֹודת

ּבלבד, אפר רק מּמּנה ׁשּנׁשאר ּכזה ּבאֹופן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהיא

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשאמר 36וכּמבֹואר (ּבענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואפר  עפר ואנכי מה 37אברהם הּוא ּדאפר ( ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּזהּו הּיסֹודֹות, ד' מּכל העפר יסֹוד רק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנׁשאר

ׁשּמבּטל  הינּו האדם ּובעבֹודת מציאּותֹו. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָעצם

מציאּותֹו, עצם רק ּבֹו ׁשּנׁשאר ּכזה ּבאֹופן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָעצמֹו

נבראתי  ּׁשאני מה הּוא מציאּותֹו עצם ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָּדענינֹו

קֹוני  את לׁשרת 38לׁשּמׁש לעמֹוד ּכן על ויתר , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ה' צף 39לפני ׁשּיהיה האפר את ׂשמים ואחרּֿכ , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מֹורה  זה ּדענין ׁשּבכלי, חּיים מים ּגּבי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָעל

את  מקּים הּוא מרע ) (סּור הּביטּול ְֲִֵֵֵֶֶַַַָׁשאחרי

ּבתחּתֹונים, ּדירה לֹו לעׂשֹות ּבריאתֹו, ְְְְֲִִִִַַַָָּתכלית
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כ.)29 יט, יז.)30יתרו יט, א.)31שם קה, שבת יב.)32ראה ג, הפסוק.)33שמות על פרש"י כא.)34ראה יב, ראה )35בא

תרע"ח. הנ"ל ד"ה שם. לקו"ת - טו.)36בכ"ז כז.)37סימן יח, קידושין.)38וירא שמיטה )39סוף הל' סוף רמב"ם ראה

שם. ובהערה ס"י, ש.ז. נח ש"פ שיחת וראה ויובל.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰ÏÚÓÏ (ÌÈÙe‚a ˙BÓL) Ï‡¯NÈ עליונים ‰לעולמות ‡l‡‰È ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«¿»∆»»»

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂ29 אלוקות גילוי הגשמית, ÌÈBzÁ˙aשבארץ «≈∆««ƒ«¿«¿ƒ
¯‰‰ ˙ÈzÁ˙a e·vÈ˙iÂ Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂ ,‡˜Âc30,‡˜Âc,כלומר «¿»¿∆∆«≈«ƒ¿«¿¿«¿ƒ»»«¿»

שביחס  אלא עליונים לעולמות עלו לא ישראל בני תורה שבמתן בלבד זו לא

ההר  אל עלו לא עצמו הגשמי סיני להר

ליד  ההר", "בתחתית דווקא עמדו אלא

ההר, של והנמוך התחתון החלק

ÌL ‡˜Â„Â נמוך הכי ובמצב במקום ¿«¿»»
נחות, ÈeÏÈbוהכי ‰È‰ אלקות »»ƒ

ועשרת  נעלית והכי גבוהה הכי בצורה

אלקיך" ה' ב"אנכי מתחילות הדברות

,ÈÎ‡ ˙ÈÁaתיבות ‡p‡ראשי ¿ƒ«»…ƒ¬»
˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ31(את) אני «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

שהקדוש  היינו נתתי, כתבתי עצמי

עצמו  את בתורה ונתן כתב הוא ברוך

כלשהי  והארה התגלות רק ולא ממש

הירידה  תוך אל שדווקא היינו ממנו,

ההארה  היתה ביותר מטה למטה

ביותר. הנעלית וההתגלות

Ô·eÈ ‰Ê·e של הפנימי התוכן »∆»
˙˜eÁÏ ‰¯Bz‰ ˙˜eÁc ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«

,ÁÒt‰,המדרש מדברי לעיל המובא «∆«
˙ÈÏÎz‰ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓ Èkƒ««»««¿ƒ

והכוונה ÌÈ¯ˆÓ,המטרה ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ
·e˙kL BÓk32 משה אל ה' בדברי ¿∆»

את  להוציא השליחות לו ניתנה כאשר

מצרים  מגלות ישראל ¬E‡ÈˆB‰a¿ƒבני
˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰,סיני הר »¡…ƒ«»»«∆
תורה. מתן Ê‰,היינו ÌÚhÓe מאחר ƒ««∆

אדומה  פרה כמו מצרים, יציאת שגם

ידי  על ה' עבודת כללות את שמסמלת

תורה  במתן קשורה המצוות, קיום

התורה  כללות את מסמל הוא שאף

ÈˆÈa‡˙והמצוות, Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒƒ«
ÁÒÙc ‰„B·Úa) ÌÈ¯ˆÓ שבה ƒ¿«ƒ»¬»¿∆«

הפסח" "חוקת ‰ÔÈewנאמר '· eÈ‰ המצוות ) קיום בכללות לעיל האמורים »««ƒ
d„·ÚÏcעשה תעשה,d¯ÓLÏeבמצוות לא Ó‡ÓÎe¯במצוות ƒ¿»¿»¿»¿»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯33˜eÒt‰ ÏÚ34 לפני פסח קרבן על הציווי נאמר בו «≈«««»
ממצרים  ÌÎÈ„Èהיציאה eÎLÓ ,'B‚ Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓƒ¿¿»∆…ƒ¿¿≈∆

תעשהÊŒ‰„B·ÚÓ¯‰,התרחקו  לא במצוות "לשמרה" ÌÎÏהיינו eÁ˜e ≈¬»»»¿»∆
'eÎ ˙BˆÓ.עשה במצוות "לעבדה" ƒ¿

¯e‡È·e35ÔÈew‰ '· ÔÈÚ הכלליים‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓaL"סור" ≈ƒ¿«««ƒ∆¿ƒ¿«»»¬»
טוב" ו"עשה ‰‡„Ìמרע" ˙„B·Úa כל של הפרטית הרוחנית העבודה «¬«»»»

¯˜יהודי, ‰pnÓ ¯‡LpL ‰Êk ÔÙB‡a ‡È‰ ‰¯t‰ ˙Ù¯N ‰p‰ƒ≈¿≈««»»ƒ¿∆»∆∆ƒ¿»ƒ∆»«
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·nÎÂ ,„·Ïa ¯Ù‡36 התניא (ÔÈÚaשבספר ≈∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆∆«…∆¿ƒ¿»

Ì‰¯·‡ ¯Ó‡L,עצמו על אבינו ∆»««¿»»
ענוותנותו, ÙÚ¯ברוב ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»

¯Ù‡Â37‰Ó ‡e‰ ¯Ù‡c ( »≈∆¿≈∆«
ÏkÓ ¯ÙÚ‰ „BÒÈ ˜¯ ¯‡LpL∆ƒ¿»«¿∆»»ƒ»
ÌˆÚ e‰fL ,˙B„BÒi‰ '„«¿∆∆∆∆

B˙e‡ÈˆÓ ובלשון הנשרף, הדבר של ¿ƒ
"דכמו  הקודש': ב'אגרת הזקן רבנו

העץ  של ועצמותו מהותו הוא שהאפר

אש  יסודות מד' מורכב שהיה הנשרף

רוח  מים אש יסודות וג' עפר, מים רוח

המתהווה  בעשן וכלו להם והלכו חלפו

בעץ  שהיה הד' דיסוד כנודע מהרכבתן

ואין  למטה היורד שבו העפר שהוא

קיים  הנשאר הוא בו, שולטת האש

האפר...". ‰‡„Ìוהוא ˙„B·Ú·e«¬«»»»
ÔÙB‡a BÓˆÚ Ïh·nL eÈ‰«¿∆¿«≈«¿¿∆
ÌˆÚ ˜¯ Ba ¯‡LpL ‰Êk»∆∆ƒ¿»«∆∆

,B˙e‡ÈˆÓ מיסוד האפר בדוגמת ¿ƒ
הדברים  וכל מהעץ שנשאר העפר

שהם  לחלוטין התבטלו הנוספים

שכלו  רוח מים אש היסודות בדוגמת

ÌˆÚבעשן  ÏL BÈÚc¿ƒ¿»∆∆∆
B˙e‡ÈˆÓ האדם Ó‰של ‡e‰ ¿ƒ«

˙‡ LnLÏ È˙‡¯· È‡M∆¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆
ÈB˜38, והעיקר העצם הוא זה וענין ƒ

מציאותו  Ôkשל ÏÚ ¯˙ÈÂ רק לא ¿∆∆«≈
איזו  לו שיש היינו קוני", את "לשמש

שהכוונה  אלא משלו מציאות שהיא

היא  הזו המציאות כל של והתכלית

שכל  מזו יתירה אלא קונו את לשמש

היא  ומטרתו LÏ¯˙עניינו „BÓÚÏ«¬¿»≈
'‰ ÈÙÏ39,'עמידה' שם לו ואין ƒ¿≈

הזו  והתכלית הכוונה מילוי מלבד אחר שריפת CkŒ¯Á‡Âועניין לאחר ¿««»
העצמית  היישות של הביטול היא האדם של הרוחנית בעבודה שעניינה הפרה

האישית  המציאות ÌÈÓוכל Èab ÏÚ Ûˆ ‰È‰iL ¯Ù‡‰ ˙‡ ÌÈÓN»ƒ∆»≈∆∆ƒ¿∆»««≈«ƒ
‰Ê ÔÈÚc ,ÈÏÎaL ÌÈiÁ האדם בעבודת משמעותו BÓ¯‰לפי «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆∆

ÏeËÈa‰ È¯Á‡L שלו והמציאות היישות ‰e‡של (Ú¯Ó ¯eÒ) ∆«¬≈«ƒ≈»
Ìi˜Ó"טוב ב"עשה BÏבפועל ˙BNÚÏ ,B˙‡È¯a ˙ÈÏÎz לקדוש ‡˙ ¿«≈∆«¿ƒ¿ƒ»«¬
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מל מל ּדעבד ּבאֹופן הּוא ׁשּביטּולֹו .40עלֿידי ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַ

את  ׁשּמב ּטל הּוא הּׂשרפה ענין יֹותר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובפרטּיּות

הּבהמית, ׁשּבּנפׁש הּבלּתיֿרצּויים הּדברים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכל

הּמתאּוה  הּכח רק ׁשּנׁשאר ואחרּֿכ41עד , ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָֹ

ה'מים  עם  ׁשמערבֹו עלֿידי לקדּוׁשה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָמהּפכֹו

ִַחּיים'.

‰p‰Â ֿ על ּבּתֹורה, ּפרה ּפרׁשת קריאת עלֿידי ¿ƒ≈ְְִֵַַַַַָָָָָ

וקּיּום  סּיּום את ממהרים ּגּופא ְְְֲִִִֵֶֶַָידיֿזה

ּדירה  יתּבר לֹו ּדעׂשּית הּכּונה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּתכלית

ּולׁשמרּה, ּדלעבדּה הּקּוין ּבב' ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבתחּתֹונים,

הפסק) (ּבלי מּיד ּבאים ּפרה ּפרׁשת ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּקריאת

החֹו ּפרׁשת ועד לקריאת ּפסח, ּפרׁשת דׁש, ְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשל  הּפרה אפר ׁשּיתּגּלה מּמׁש ּבקרֹוב ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזֹוכים

לדֹורֹות  קּים ׁשהּוא מערבין 42מׁשה היּו ּומּמּנּו ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

והּׁשלמה  האמיּתית לּגאּולה עד ּופרה, ּפרה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָּבכל

עּמנּו יהיּו ואהרן את 43ּדמׁשה יעׂשה ּומׁשה , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

העׂשירית  הּׁשליׁשי,44הּפרה הּמקּדׁש ּבית ּבבנין , ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ּבנּו לפני 45ויקּוים יׂשראל אׁשריכם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּומי  מטהרין אּתם אביכם 46מי אתכם מטהר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

מן  אעביר הּטּומאה רּוח ואת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשּבּׁשמים,

מּמׁש.47הארץ  ּבימינּו ּבמהרה , ְְִֵֵֶַָָָָָ
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ובכ"מ.)40 ז. א, דברים רש"י ובכ"מ.)41ראה תרע"ח. הנ"ל סד"ה ספ"ג.)42ראה פרה ותוספתא משנה ראה )43ראה

ב. ה, מ"ה.)44יומא פ"ג פרה (פה,)45ראה יומא סוף משנה וראה ספ"ג. אדומה פרה הל' רמב"ם חוקת. ר"פ יל"ר ראה

25.)46ב). הערה 184 ע' חי"ז לקו"ש ב.)47ראה יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  ÔÙB‡aברוך ‡e‰ BÏeËÈaL È„ÈŒÏÚ ,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ¿∆

CÏÓ CÏÓ „·Úc40 ומונע כיווץ של מצב לאדם שגורם ביטול יש כלומר, ¿∆∆∆∆∆∆
את  באדם פועל כאן מדובר שבו לאלוקות הביטול אבל ולעשות, לפעול ממנו

"דירה" העולם את לעשות השליחות את וימלא ויעשה יפעל שכן ההיפך,

ביטול  זהו כי הוא, ברוך לקדוש

עניין  מלך".בדוגמת מלך "עבד

התבטלות  של במובן שהעבדות,

בעבד  מוסיפה המלך, אל ודביקות,

בפירוש  שמובא וכפי וגדולה, עניין

בתחילת  האמור הפסוק על רש"י

" דברים עד חומש לכם... וסעו פנו

שנזכר  "מפני – פרת" נהר הגדול הנהר

משל  גדול. קוראו ישראל, ארץ עם

הדבק  מלך מלך עבד אומר הדיוט

[כשם  לך וישתחוו [שר] לשחוור

דהינא  לגבי קרב לשר] שמשתחווים

גם  יהיה [והשמן ואידהן בשמן] [משוח

ÔÈÚעליך]". ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
‰Ù¯O‰ שריפת של המשמעות «¿≈»

האדם  בעבודת Ïh·nLהפרה ‡e‰∆¿«≈
והמציאות  היישות כללות את רק לא

מתוך  ה' את ועובד שלו העצמית

שמבטל  אלא ו'שורף'ביטול לגמרי

ŒÈzÏa‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∆»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ
„Ú ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL ÌÈÈeˆ¿̄ƒ∆«∆∆««¬ƒ«

‰e‡˙n‰ Ák‰ ˜¯ ¯‡LpL41, ∆ƒ¿»««…««ƒ¿«∆
הנפש  גם שבעצם בחסידות כמבואר

ידי  על נבראה היא שאף הבהמית

בעצם  רעה איננה הוא ברוך הקדוש

הוא  שאם המתאוה' 'כוח אלא מהותה

נפש  הוא הרי הקדושה להיפך נוטה

הנטייה  ואת רצויים הבלתי הדברים את מבטלים אם אבל הרע, ויצר בהמית

עצמו  בו להשתמש ניתן לבדו, המתאווה כוח ונשאר ה' רצון היפך של לכיוון

הדברים  את ו'שורף' מבטל האדם שתחילה הוא העבודה וסדר לקדושה,

רצויים  BÎt‰Óהבלתי CkŒ¯Á‡Â הקדושה מהיפך המתאווה הכוח את ¿««»¿«¿

'ÌÈiÁ ÌÈÓ'‰ ÌÚ B·¯ÚÓL È„ÈŒÏÚ ‰Le„˜Ï.הטהורים ƒ¿»«¿≈∆¿»¿ƒ««ƒ«ƒ
,‰¯Bza ‰¯t ˙L¯t ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â שנה מידי שעושים כפי ¿ƒ≈«¿≈¿ƒ«»»«»»«»

כתזכורת  פרה פרשת המתקרב בשבת הפסח חג לקראת ≈¿»ŒÈ„ÈŒÏÚלהיטהר
‡Ùeb ‰Ê פרה עושים לא עדיין למעשה אם גם עצמה, הקריאה ידי על ∆»

בפועל, ÌeiÒאדומה ˙‡ ÌÈ¯‰ÓÓ¿«¬ƒ∆ƒ
˙iNÚc ‰ek‰ ˙ÈÏÎz Ìei˜Â¿ƒ«¿ƒ««»»«¬ƒ«
,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
,d¯ÓLÏe d„·ÚÏc ÔÈew‰ '·a¿««ƒƒ¿»¿»¿»¿»
הפרה  באריכות, לעיל שכמבואר

זה  כל את מסמלת האדומה

ÌÈ‡a ‰¯t ˙L¯t ˙‡È¯wÓeƒ¿ƒ«»»«»»»ƒ
˙‡È¯˜Ï (˜ÒÙ‰ ÈÏa) „iÓƒ«¿ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ«
,ÁÒt ˙L¯t ,L„BÁ‰ ˙L¯t»»««∆»»«∆«

וגאולה  חרות ÌÈÎBfLשעניינו „ÚÂ¿«∆ƒ
¯Ù‡ ‰lb˙iL LnÓ ·B¯˜a¿»«»∆ƒ¿«∆≈∆
Ìi˜ ‡e‰L ‰LÓ ÏL ‰¯t‰«»»∆…∆∆«»

˙B¯B„Ï42 ז"ל חכמינו כדברי ¿
הראשונה  הפרה מאפר שחלק במשנה

נותר  במדבר רבינו משה שעשה

זה epnÓeלמשמרת  מאפר מהנותר ƒ∆
,‰¯Ùe ‰¯t ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿»¿ƒ¿»»»»»

„Ú שזוכים˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ ««¿»»¬ƒƒ
eÈ‰È Ô¯‰‡Â ‰LÓc ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»¿…∆¿«¬…ƒ¿

enÚ43‰LÓe בעצמו,, רבנו ƒ»…∆
הראשונה  הפרה את ∆¬»NÚÈ‰שעשה

‰È¯ÈNÚ˙גם  ‰¯t‰ ˙‡44, ∆«»»»¬ƒƒ
,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ·a¿ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
בני  כל שוב הפרה את יעשו וכאשר

ייטהרו  Ó‰ישראל ea ÌÈe˜ÈÂƒ»»«
·e˙kM45 ז"ל חכמינו בדברי ∆»

אתם ‡ÌÎÈ¯Lבמשנה  מאושרים «¿≈∆
ÈÓe ÔÈ¯‰ËÓ Ìz‡ ÈÓ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ46ÌÎÈ·‡ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«∆ƒ«¬ƒƒ¿«≈∆¿∆¬ƒ∆

,ÌÈÓMaL הנבואי היעוד השלימה ויקויים הגאולה ¯Áeאודות ˙‡Â ∆«»«ƒ¿∆«
ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰47, שאינה מציאות שום תהיה של ולא «¿»«¬ƒƒ»»∆

LnÓ.קדושה  eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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.n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

עניני ‡. כל מתעלים שאז הפורים, ימי שלאחרי השבת - לזה ונוסף פרה, פרשת שבת היא זו שבת
ד"ויכולו" באופן והן 1הפורים למעלה, מלמטה העלאה כליון, של באופן הן - שבזה הפירושים ובשני ,

למטה  מלמעלה המשכה תענוג, של .2באופן
בבת  לבוא מוכרחים שאינם שונים ענינים בעצם הם פורים שלאחרי והשבת פרה פרשת שבת כלומר:
שבת  או ניסן חודש מברכים (שבת החודש לפרשת בסמיכות לעולם קורין פרה פרשת - כי אחת,
הללו  הכוסות בין פרשתא, דאילין סימניהון . . להחודש פרה בין מפסיקין "אין שהרי ניסן), ראשֿחודש
והחודש) פרה ורביעית, שלישית פרשה - (ודוגמתם לרביעי השלישי בין ישתה, לשתות רצה אם (דפסח)

כו'" ישתה (וכיוצא 3לא זו בשנה אמנם, זה. שלפני בשבוע לפעמים היא פורים שלאחרי שבת ואילו ,
יחדיו. פורים) שלאחרי והשבת פרה (פרשת אלו ענינים ב' מצטרפים - שנים) וכמה בכמה בזה

ראשון  ביום חל שפורים זו, שנה בקביעות ביותר מודגש פורים) עם השבת דיום (הקשר זה וענין
השבוע  וחותם לסיום פורים) - ראשון (יום השבוע וראש התחלת בין מיוחד קשר יש שהרי - בשבוע

בתחילתן  וסופן בסופן תחילתן שנעוץ מכיון השבת), .4(יום

בגמרא  מצינו הרי: - באדר) (ט"ו בשבוע שני ביום חל ("שושןֿפורים") דשושן שפורים 5ואף

שבתורה  קאֿסלקאֿדעתך שגם ומכיון וט"ו. י"ד ימים, ב' פורים לחגוג יש שב"שושן" קאֿסלקאֿדעתא
תורה  הסברא 6הוא זוהי ואדרבה, כלל], בתורה הובאו לא חיצוניות" ש"סברות בפשטות גם [וכמובן

דפור  הענין ישנו ב"שושן" שגם מובן, - הענינים:הראשונה בפשטות הוא וכן ראשון). (ביום אדר בי"ד ים
המלך" מדינות "בכל היה דפורים אויבי 7הנס שברו אשר "ביום - יום באותו הבירה) שושן - (כולל

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך בהם לשלוט אסתר 8היהודים ביקשה שאחרֿכך אלא ,
היום" כדת לעשות בשושן אשר ליהודים מחר גם "ינתן בשושן, אשר היהודים עבור ולכן,9הוספה ,

המלך. מדינות שאר כבכל שלפניֿזה, ביום שהיה הנס את שוללת אינה זו שהוספה פשיטא

שקביעותו  אדר, בי"ד פורים), שושן (ולא סתם פורים חוגגים ישראל של רובם העיקר: והוא - ועוד
זו. בשבת וחותמו שסיומו בשבוע ראשון ביום - כאמור - היתה

הקביעות ·. עם הקשור ענין גם ישנו - פורים שלאחרי והשבת פרה פרשת דשבת הענין על נוסף
באדר. בעשרים - זו ובשנה החודש , בימי

וכאשר  החודש. דימי בקביעות חילוקים יש - פורים שלאחרי בשבת פרה פרשת קורין כאשר גם דהנה,
בעשרים  פורים) שלאחרי (והשבת פרה פרשת שבת חלה אזי - בשבוע ראשון ביום היא דפורים הקביעות

באדר.

מהשנה  זו שנה חלוקה שבזה שמיני, פרשת השבוע, פרשת עם הקשור הענין ישנו - לזה ונוסף
כמה  לאחרונה שהודגש [כפי באדר בעשרים פרה ופרשת פורים שלאחרי השבת חל בה שגם שעברה,
העיבור, לשנת בנוגע מלבד שעברה, דשנה לקביעות זו שנה קביעות שוה פרטים וכמה שבכמה פעמים
פרשת  - זו ובשנה תשא, פרשת השבוע פרשת היתה שאז אלא השבוע], לפרשיות בנוגע - מזה וכתוצאה

שמיני.

- (ובמילא בפורים מיוחד עילוי ישנו העיבור, שנת שלהיותה - זו בשנה נוסף לעילוי באים ומזה
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א.1) ב, בראשית
(ע'2) ג כרך ואילך), ב (מב, א כרך בראשית אוה"ת ראה

ובכ"מ. וש"נ. תקח)
ה"ה.3) פ"ג מגילה ירושלמי
מ"ז.4) פ"א יצירה ספר

ב.5) ב, מגילה
וש"נ.6) .94 ע' חט"ו .116 ע' ח"א לקו"ש ראה
כ.7) ט, אסתר
א.8) שם,
יג.9) שם,

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

גדול" "פורים בשם שנקרא הפורים), שלאחרי כל 10בשבת שישנם שאף פשוטה, בשנה מהֿשאיןֿכן .
סתם. "פורים" אלא גדול", "פורים בשם שיקרא מצינו לא - הפורים עניני

בפשטות: - הדבר וטעם

שייכים  שאינם ימים היינו, חול, ימי בלבד, השנה ימי לשאר ביחס הפורים מעלת ניכרת פשוטה בשנה
ולכן  דפורים], המיוחד לעילוי ביחס "חול" בבחינת שהם טובים, וימים שבתות [כולל הפורים למעלת

- העיבור בשנת אמנם, סתם. "פורים" אלא אלא)אינו החול, ימי לגבי רק (לא הפורים מעלת מודגשת
(דשנת  זה פורים ולכן, קטן"), ("פורים דפורים העילוי ישנו בהם שגם ראשון, אדר וט"ו לי"ד ביחס גם

קטן". "פורים לגבי באיןֿערוך יותר נעלה באופן - גדול" "פורים הוא שני) באדר העיבור,

ז"ל  חכמינו שאמרו שכל 11[ואף משמע, זה שמלשון כו'", אלא השני לאדר הראשון אדר בין "אין
המשנה  דברי בהמשך הרי - שבאיןֿערוך חילוק ולא מסויימים, בפרטים אלא אינו שביניהם החילוק
העילוי  לזה: ונוסף לאביונים". ומתנות המגילה "קריאת - עיקרי הכי בענין הוא שהחילוק מפורש

לגאולה" גאולה דוקא].12ד"מיסמך שני באדר ישנו

קורין  זה שמטעם לגאולה", גאולה ד"מיסמך הענין מודגש שאז - העיבור דשנת בפורים מעלה ועוד
פסח  לגאולת פורים גאולת לסמוך כדי לניסן, הסמוך באדר המגילה .13את

הוא  זה שענין מכיון אמנם, פסח, לגאולת פורים דגאולת הסמיכות ישנה פשוטה בשנה גם כלומר:
מיוחדת  הדגשה אין - כו' אחרת ברירה ואין אדר) חודש לאחרי בא ניסן (שחודש החדשים סדר מצד

וסברא  ברירה יש - העיבור בשנת מהֿשאיןֿכן זה. הסמוך 14בענין (ראשון) באדר הפורים ימי את לחגוג
דוקא, לניסן הסמוך (שני) באדר הפורים ימי את חוגגים ואףֿעלֿפיֿכן לניסן), הסמוך באדר (ולא לשבט

לגאולה". גאולה ד"מיסמך הענין את להדגיש כדי

היא  ומצוות התורה כל ומטרת שתכלית עד לגאולה", גאולה ד"מיסמך העילוי גודל בפשטות ומובן
השכינה. וגאולת ישראל בני גאולת הגאולה, ענין -

הוא ‚. "המעשה בפועל, במעשה לקונו האדם בעבודת הוראה ללמוד יש אלו ענינים מכל והנה,
ושנה,15העיקר" שנה בכל שהם לענינים בנוגע והן זו, שנה שבקביעות המיוחדים לענינים בנוגע הן -

ד"מעלין  החיוב ישנו ומצוותיה התורה עניני לכל בנוגע שהרי - והוספה עילוי להיות צריך שבהם
דעות 16בקודש" שלכמה פרה, פרשת כמו עיקריים, ענינים אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

התורה  מן הוא מזרעם"17חיובה יסוף לא ש"זכרם שלאחריהם), (והשבת הפורים ימי וכן ,18.
המגילה  ובלשון מישראל, ואחד אחד לכל ומובן השייך באופן להיות צריכה זו שהוראה :19ומובן,

קיימת  אינה - גיור של אחרת מציאות (שהרי כהלכה שנתגיירו גרים וכן ונשים", טף זקן ועד "מנער
אחד" "ביום - ומצב מעמד באותו נמצאים שכולם מכיון לזה: ונוסף וכלל). זו 20כלל שהוראה מובן, ,

ל"זקן", שמובנת כשם בפשטות זו הוראה מובנת ונשים", טף ל"נער, גם בשוה: כולם אצל להיות צריכה
טף  ל"נער, בנוגע חידוש בה שיש כשם חידוש, של ענין זו בהוראה יש ל"זקן" ביחס גם - ולאידך

ונשים".

שכתוב  כמו – "זקן") אצל גם זה עילוי להיות צריך (שלכן ב"נער" מיוחד עילוי שיש 21[וכמובן,

ואוהבהו" ישראל נער "כי נעוריך", חסד לך בהתחלת 22"זכרתי צדק' ה'צמח אדמו"ר שמבאר וכפי ,
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מוגה  בלתי

עניני ‡. כל מתעלים שאז הפורים, ימי שלאחרי השבת - לזה ונוסף פרה, פרשת שבת היא זו שבת
ד"ויכולו" באופן והן 1הפורים למעלה, מלמטה העלאה כליון, של באופן הן - שבזה הפירושים ובשני ,

למטה  מלמעלה המשכה תענוג, של .2באופן
בבת  לבוא מוכרחים שאינם שונים ענינים בעצם הם פורים שלאחרי והשבת פרה פרשת שבת כלומר:
שבת  או ניסן חודש מברכים (שבת החודש לפרשת בסמיכות לעולם קורין פרה פרשת - כי אחת,
הללו  הכוסות בין פרשתא, דאילין סימניהון . . להחודש פרה בין מפסיקין "אין שהרי ניסן), ראשֿחודש
והחודש) פרה ורביעית, שלישית פרשה - (ודוגמתם לרביעי השלישי בין ישתה, לשתות רצה אם (דפסח)

כו'" ישתה (וכיוצא 3לא זו בשנה אמנם, זה. שלפני בשבוע לפעמים היא פורים שלאחרי שבת ואילו ,
יחדיו. פורים) שלאחרי והשבת פרה (פרשת אלו ענינים ב' מצטרפים - שנים) וכמה בכמה בזה

ראשון  ביום חל שפורים זו, שנה בקביעות ביותר מודגש פורים) עם השבת דיום (הקשר זה וענין
השבוע  וחותם לסיום פורים) - ראשון (יום השבוע וראש התחלת בין מיוחד קשר יש שהרי - בשבוע

בתחילתן  וסופן בסופן תחילתן שנעוץ מכיון השבת), .4(יום

בגמרא  מצינו הרי: - באדר) (ט"ו בשבוע שני ביום חל ("שושןֿפורים") דשושן שפורים 5ואף

שבתורה  קאֿסלקאֿדעתך שגם ומכיון וט"ו. י"ד ימים, ב' פורים לחגוג יש שב"שושן" קאֿסלקאֿדעתא
תורה  הסברא 6הוא זוהי ואדרבה, כלל], בתורה הובאו לא חיצוניות" ש"סברות בפשטות גם [וכמובן

דפור  הענין ישנו ב"שושן" שגם מובן, - הענינים:הראשונה בפשטות הוא וכן ראשון). (ביום אדר בי"ד ים
המלך" מדינות "בכל היה דפורים אויבי 7הנס שברו אשר "ביום - יום באותו הבירה) שושן - (כולל

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך בהם לשלוט אסתר 8היהודים ביקשה שאחרֿכך אלא ,
היום" כדת לעשות בשושן אשר ליהודים מחר גם "ינתן בשושן, אשר היהודים עבור ולכן,9הוספה ,

המלך. מדינות שאר כבכל שלפניֿזה, ביום שהיה הנס את שוללת אינה זו שהוספה פשיטא

שקביעותו  אדר, בי"ד פורים), שושן (ולא סתם פורים חוגגים ישראל של רובם העיקר: והוא - ועוד
זו. בשבת וחותמו שסיומו בשבוע ראשון ביום - כאמור - היתה

הקביעות ·. עם הקשור ענין גם ישנו - פורים שלאחרי והשבת פרה פרשת דשבת הענין על נוסף
באדר. בעשרים - זו ובשנה החודש , בימי

וכאשר  החודש. דימי בקביעות חילוקים יש - פורים שלאחרי בשבת פרה פרשת קורין כאשר גם דהנה,
בעשרים  פורים) שלאחרי (והשבת פרה פרשת שבת חלה אזי - בשבוע ראשון ביום היא דפורים הקביעות

באדר.

מהשנה  זו שנה חלוקה שבזה שמיני, פרשת השבוע, פרשת עם הקשור הענין ישנו - לזה ונוסף
כמה  לאחרונה שהודגש [כפי באדר בעשרים פרה ופרשת פורים שלאחרי השבת חל בה שגם שעברה,
העיבור, לשנת בנוגע מלבד שעברה, דשנה לקביעות זו שנה קביעות שוה פרטים וכמה שבכמה פעמים
פרשת  - זו ובשנה תשא, פרשת השבוע פרשת היתה שאז אלא השבוע], לפרשיות בנוגע - מזה וכתוצאה

שמיני.

- (ובמילא בפורים מיוחד עילוי ישנו העיבור, שנת שלהיותה - זו בשנה נוסף לעילוי באים ומזה
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א.1) ב, בראשית
(ע'2) ג כרך ואילך), ב (מב, א כרך בראשית אוה"ת ראה

ובכ"מ. וש"נ. תקח)
ה"ה.3) פ"ג מגילה ירושלמי
מ"ז.4) פ"א יצירה ספר

ב.5) ב, מגילה
וש"נ.6) .94 ע' חט"ו .116 ע' ח"א לקו"ש ראה
כ.7) ט, אסתר
א.8) שם,
יג.9) שם,
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גדול" "פורים בשם שנקרא הפורים), שלאחרי כל 10בשבת שישנם שאף פשוטה, בשנה מהֿשאיןֿכן .
סתם. "פורים" אלא גדול", "פורים בשם שיקרא מצינו לא - הפורים עניני

בפשטות: - הדבר וטעם

שייכים  שאינם ימים היינו, חול, ימי בלבד, השנה ימי לשאר ביחס הפורים מעלת ניכרת פשוטה בשנה
ולכן  דפורים], המיוחד לעילוי ביחס "חול" בבחינת שהם טובים, וימים שבתות [כולל הפורים למעלת

- העיבור בשנת אמנם, סתם. "פורים" אלא אלא)אינו החול, ימי לגבי רק (לא הפורים מעלת מודגשת
(דשנת  זה פורים ולכן, קטן"), ("פורים דפורים העילוי ישנו בהם שגם ראשון, אדר וט"ו לי"ד ביחס גם

קטן". "פורים לגבי באיןֿערוך יותר נעלה באופן - גדול" "פורים הוא שני) באדר העיבור,

ז"ל  חכמינו שאמרו שכל 11[ואף משמע, זה שמלשון כו'", אלא השני לאדר הראשון אדר בין "אין
המשנה  דברי בהמשך הרי - שבאיןֿערוך חילוק ולא מסויימים, בפרטים אלא אינו שביניהם החילוק
העילוי  לזה: ונוסף לאביונים". ומתנות המגילה "קריאת - עיקרי הכי בענין הוא שהחילוק מפורש

לגאולה" גאולה דוקא].12ד"מיסמך שני באדר ישנו

קורין  זה שמטעם לגאולה", גאולה ד"מיסמך הענין מודגש שאז - העיבור דשנת בפורים מעלה ועוד
פסח  לגאולת פורים גאולת לסמוך כדי לניסן, הסמוך באדר המגילה .13את

הוא  זה שענין מכיון אמנם, פסח, לגאולת פורים דגאולת הסמיכות ישנה פשוטה בשנה גם כלומר:
מיוחדת  הדגשה אין - כו' אחרת ברירה ואין אדר) חודש לאחרי בא ניסן (שחודש החדשים סדר מצד

וסברא  ברירה יש - העיבור בשנת מהֿשאיןֿכן זה. הסמוך 14בענין (ראשון) באדר הפורים ימי את לחגוג
דוקא, לניסן הסמוך (שני) באדר הפורים ימי את חוגגים ואףֿעלֿפיֿכן לניסן), הסמוך באדר (ולא לשבט

לגאולה". גאולה ד"מיסמך הענין את להדגיש כדי

היא  ומצוות התורה כל ומטרת שתכלית עד לגאולה", גאולה ד"מיסמך העילוי גודל בפשטות ומובן
השכינה. וגאולת ישראל בני גאולת הגאולה, ענין -

הוא ‚. "המעשה בפועל, במעשה לקונו האדם בעבודת הוראה ללמוד יש אלו ענינים מכל והנה,
ושנה,15העיקר" שנה בכל שהם לענינים בנוגע והן זו, שנה שבקביעות המיוחדים לענינים בנוגע הן -

ד"מעלין  החיוב ישנו ומצוותיה התורה עניני לכל בנוגע שהרי - והוספה עילוי להיות צריך שבהם
דעות 16בקודש" שלכמה פרה, פרשת כמו עיקריים, ענינים אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

התורה  מן הוא מזרעם"17חיובה יסוף לא ש"זכרם שלאחריהם), (והשבת הפורים ימי וכן ,18.
המגילה  ובלשון מישראל, ואחד אחד לכל ומובן השייך באופן להיות צריכה זו שהוראה :19ומובן,

קיימת  אינה - גיור של אחרת מציאות (שהרי כהלכה שנתגיירו גרים וכן ונשים", טף זקן ועד "מנער
אחד" "ביום - ומצב מעמד באותו נמצאים שכולם מכיון לזה: ונוסף וכלל). זו 20כלל שהוראה מובן, ,

ל"זקן", שמובנת כשם בפשטות זו הוראה מובנת ונשים", טף ל"נער, גם בשוה: כולם אצל להיות צריכה
טף  ל"נער, בנוגע חידוש בה שיש כשם חידוש, של ענין זו בהוראה יש ל"זקן" ביחס גם - ולאידך

ונשים".

שכתוב  כמו – "זקן") אצל גם זה עילוי להיות צריך (שלכן ב"נער" מיוחד עילוי שיש 21[וכמובן,

ואוהבהו" ישראל נער "כי נעוריך", חסד לך בהתחלת 22"זכרתי צדק' ה'צמח אדמו"ר שמבאר וכפי ,
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התפילה" מצות שאמר 23"שרש בישראל גדול של דבריו היינו,24את התינוק", זה לדעת מתפלל "אני
שיונק, שם על – דוקא "תינוק" אלא לחינוך, הגיע שעלֿכלֿפנים או ברֿמצוה, לגיל הסמוך נער רק לא

ויונקים" תוכן 25"עוללים את המבאר חסידות במאמר עיקרי ענין הוא - התינוק" זה "לדעת - זה וענין ,
התפילה"]. מצות ל"שרש עד התפילה, מצות

ה"רעש" שעיקר קטן ילד גם שיודע כפי פרה, פרשת עם הקשורה ההוראה את לבאר יש - לראש ולכל
והראיה, שמיני, לפרשת בקשר כך) (כל ולא פרה, דפרשת לענין בקשר הוא זו דשבת ("גערודער")
השבוע  פרשת שקריאת מכיון - הדבר וטעם מיוחד. "רעש" היה לא שעברה דשנה שמיני פרשת שבשבת

ושב  שבת בכל בזמן היא נקראות - והחודש פרה זכור שקלים המיוחדות, הפרשיות ד' מהֿשאיןֿכן ת,
עושים  ולכן כולה], השנה כל במשך השבוע מפרשת כחלק  אלו  דפרשיות הקריאה [מלבד בשנה מיוחד
שבת) ערב ואפילו שבת, מליל (החל כולה השבת כל במשך ורגע רגע שכל ועד מיוחד, "רעש" מזה

פרה". פרשת "שבת - זה בשם נקרא

ובהקדים:„. - פרה דפרשת ההוראה ביאור
בשבת  יש עילוי איזה ביותר: גדולה תמיהה אצלו מתעוררת - זו שבת אודות שומע קטן ילד כאשר
יהודי, של ממעלתו למטה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המדבר, ממין למטה היא "פרה" אדרבה: - פרה?!

אדם" קרויין "אתם "אדם", בשם לעליון"26שנקרא "אדמה שם על שכתוב 27, וכמו אלקים 28, אמרתי "אני
פרה"?! "שבת - זו דשבת וה"רעש" העילוי איפוא מהו כן, ואם כולכם", עליון ובני אתם

אף  - שקלים פרשת זכרון, של ענין - זכור פרשת מעלתם: מובנת - הפרשיות לשאר בנוגע בשלמא
אש" של ד"מטבע העילוי בזה יש הרי דומם, דבר אודות בה מפרטי 29שמדובר המובן עלֿפי (ובפרט

המעלה  מהי אבל חידוש; של ענין - החודש פרשת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד"שקל"), בענין הפירושים
סתם?! "פרה" אם כי פרה", "קרבן בשם נקראת שאינה גם ומה פרה, בפרשת

שתוכנה, פרה", ל"פרשת שהכוונה פירושים לפרש דרכו שאין קטן, ילד אודות מדובר כאשר ובפרט
זו  ששבת לו אומרים כאשר ולכן, מבוגר ], יהודי ולפרש לחשוב שיכול [פירושים כו' קרבן של ענין
- סתם "פרה" פרשת), תיבת (בהשמטת פרה" "שבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרה", פרשת "שבת נקראת

דתמיהה! מילתא אצלו זה הרי

שהרי  - אדומה" ל"פרה אם כי סתם, ל"פרה" אינה שהכוונה יודעים כאשר ביותר מתחזקת זו תמיהה
שכתוב  מה עלֿדרך וכו', דמים רתיחת גבורות, של טבע על מורה אדום האדום 30גוון האדום "מן בעשו

ש  באופן שכל, עלֿפי להיות צריכה שהנהגתו האדם של מעלתו היפך אדום", שמו קרא כן על גו' ל הזה
דוקא. התיישבות

שמעוני  בילקוט המבואר עלֿפי "פרה 31ובפרט פרה) פרשת דשבת נשיאינו רבותינו בדרושי (והובא
(מצרים, הגלות ענין כללות שהרי שבדבר, הירידה גודל מובן שמזה - וכו'" בבל זו אדומה . . מצרים זו
עליון") "בני (ואפילו ה"עליון" של מקומו שכן, לעליון", "אדמה ד"אדם", המעלה היפך הוא וכו') בבל

חסֿושלום! בגלות אינו

עוד  זו, דשבת ה"רעש" עיקר שזהו כך, כדי ועד פרה", ד"שבת הענין מהו ביותר: תמוה - ועלֿפיֿזה
הוא  "שמיני" שמספר קטן ילד גם שמבין כפי מיוחד, עילוי על המורה שם שמיני, פרשת מאשר יותר

"שומן" מלשון ו"שמיני" גדול, דוקא?!32מספר ל"פרה" בנוגע הוא ה"רעש" עיקר - זה כל ולאחרי ,

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

ואילך. קנט ע' תרע"ח סה"מ תרס"ו. ישראל נער כי ד"ה
רע"א).23) (קיד, פ"ח
סקנ"ז.24) הריב"ש שו"ת
ג.25) ח, תהלים
רע"א.26) סא, יבמות
שא,27) ב. כ, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר עש"מ ראה

ובכ"מ. ב.

ו.28) פב, תהלים
יא.29) נשא ט. תשא תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי

יג. ל, תשא עה"ת בפרש"י הובא ועוד. ג. פי"ב, במדב"ר
ל.30) כה, תולדות
חוקת.31) ר"פ
לשמע"צ 32) דרושים אוה"ת ב. סח, להה"מ לקו"א גם ראה

תתקנא. ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. א'תתיז ע'

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

ביותר:‰. מעלתה גדולה ד"פרה", שבענין הירידה גודל מצד דוקא - הנותנת שהיא - בזה והביאור
מין  ממעלת למטה שהיא סתם, "פרה" אפילו - מטה למטה ירידה של ענין על מורה אדומה" "פרה
גבורה  של ענין - אדומה" "פרה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ישראל), בני מעלת ֿ וכמה (ועלֿאחתֿכמה המדבר
השורש  שהיא מצרים, מגלות החל הגלות, ענין מרומז שבזה במדרש המבואר עלֿפי ובפרט כו'. ורתיחה

הגלויות  .33לכל

למחנה" "מחוץ הוא הפרה של מקומה לזה, -34ונוסף [כולל עבודתה פרטי שכל היינו, דוקא,
בזר  כשרה שחיטה שהרי מהעבודה, חלק אינה הקרבנות שבשאר להכנס 35שחיטתה, מבלי -

דלא 36לשקלאֿוטריא  - דוקא בחוץ נעשו לאו] אם זר, עלֿידי כשרה אם הפרה, דשחיטת לדין בנוגע
בעזרה  מקום בכל ששחיטתן קלים", "קדשים אפילו הקרבנות, אף 37כשאר על אדומה", "פרה ודוקא ,

רחמנא" קרייה ירידה.38ש"חטאת של ענין דוקא, בחוץ נעשית -

ל  גדול" כהן "סגן הוצרך זה שלצורך כך, כדי בסגן"ועד "מצוותה (שהרי למחנה" מחוץ "אל ),39צאת
בכל  שמצינו [כפי למקדש ותוכנס שתתעלה אדומה" ב"פרה עילוי נפעל שלא בלבד זו לא כלומר,
אלא  כו'], למקדש אותם שמכניסים עלֿידיֿזה עילוי בהם נפעל החי, ממין היותם שלמרות הקרבנות,
ולבוא  ממקומו לצאת שהוצרך בכך גדול", כהן "סגן אצל (כביכול) ירידה פעלה אדומה" ה"פרה אדרבה,
הוא  שם כו' שמחשבתו ובמקום למחנה, מחוץ תהיה שמחשבתו באופן רק (לא למחנה" מחוץ "אל

ממש).40נמצא  בפועל למחנה" מחוץ "אל לצאת הוצרך אלא ,

העילוי  נפעל אדומה" "פרה ידי על דוקא שהרי - העילוי לתכלית באים זו גדולה ירידה עלֿידי אמנם,
הטומאה  אבות אבי שהוא אף המת, טומאת שמטהרת ועד לנהורא, חשוכא שדווקא 41דאתהפכא כלומר, .

שאין  העילוי לתכלית באים - למחנה מחוץ הנעשית אדומה לפרה עד ביותר, מטה למטה הירידה עלֿידי 
ממנו. למעלה

שלמרות  - עבודתה באופן גם מודגש ביותר) מעלה למעלה עד ביותר מטה מלמטה (דילוג זה וענין
מדמה" מועד אוהל פני נוכח אל "והזה בה נאמר למחנה, מחוץ :42שנעשתה

שכתוב  מה [עלֿדרך סתם נתינה של באופן ולא ("והזה"), הזאה של באופן היא הדם נתינת 43כאשר

לדלג  צריך שהדם מכיון דילוג, של ענין בזה מודגש - גו'"] אהרן אזן תנוך על ויתן מדמו משה "ויקח
למקום. ממקום ולקפוץ

מטה  מטה בבחינת שהוא ממקום ודילוג קפיצה של ענין להיות שצריך - הענינים ברוחניות הוא וכן
אוהל  "פני - גופא ובזה מועד", אוהל פני נוכח "אל - נעלה הכי למקום עד למחנה", "מחוץ ביותר,

נשיאינו  רבותינו בדרושי (כמבואר מועד" ד"אוהל הפנימיות דייקא, ).44מועד"

.Â:אלו בימינו האדם לעבודת בנוגע - מזה וההוראה
למחנה" ד"מחוץ הירידה ישנה כן כמו המקום, לענין ביחס למחנה" ד"מחוץ הירידה שישנה כשם

לע  נבוכים'ביחס ב'מורה הרמב"ם שכתב כמו – לזה זה שייכים ומקום זמן [שהרי הזמן וכמבואר 45נין ,
והאמונה' היחוד כללות 46ב'שער שזהו - יתברך"] מלכותו ממדת הוא . . הזמן חיּות וכן המקום ש"חיּות

הגלות, דזמן הענין
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ה.33) פט"ז, ב"ר ראה
ג.34) יט, חוקת
ה"ו.35) פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"ם וש"נ. ב לא, ברכות

ה. א, ויקרא עה"ת בפרש"י הובא ועוד.
שם.36) חוקת פרש"י וראה ואילך. א מב, יומא ראה
(במשנה).37) א נה, זבחים ויקרא. ר"פ תו"כ
כ 38) ע"ז  סע"א. יא, אדומה חולין פרה הל' רמב"ם רע"ב. ג,

ט. שם עה"פ בפרש"י הובא ה"ז. פ"א

ג.39) שם, חוקת עה"פ ופרש"י ספרי
וש"נ.40) סל"ח. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט ראה
סכ"ח.41) אגה"ק ראה
ד.42) שם, חוקת
כג.43) ח, צו
ועוד.44) תתיד. ע' חוקת אוה"ת ראה
פ"ל.45) פי"ג. ח"ב לח"ב. טו הקדמה פנ"ב. ח"א
שהמקום 46) א: צח, ברכה לקו"ת גם וראה א). (פב, פ"ז
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התפילה" מצות שאמר 23"שרש בישראל גדול של דבריו היינו,24את התינוק", זה לדעת מתפלל "אני
שיונק, שם על – דוקא "תינוק" אלא לחינוך, הגיע שעלֿכלֿפנים או ברֿמצוה, לגיל הסמוך נער רק לא

ויונקים" תוכן 25"עוללים את המבאר חסידות במאמר עיקרי ענין הוא - התינוק" זה "לדעת - זה וענין ,
התפילה"]. מצות ל"שרש עד התפילה, מצות

ה"רעש" שעיקר קטן ילד גם שיודע כפי פרה, פרשת עם הקשורה ההוראה את לבאר יש - לראש ולכל
והראיה, שמיני, לפרשת בקשר כך) (כל ולא פרה, דפרשת לענין בקשר הוא זו דשבת ("גערודער")
השבוע  פרשת שקריאת מכיון - הדבר וטעם מיוחד. "רעש" היה לא שעברה דשנה שמיני פרשת שבשבת

ושב  שבת בכל בזמן היא נקראות - והחודש פרה זכור שקלים המיוחדות, הפרשיות ד' מהֿשאיןֿכן ת,
עושים  ולכן כולה], השנה כל במשך השבוע מפרשת כחלק  אלו  דפרשיות הקריאה [מלבד בשנה מיוחד
שבת) ערב ואפילו שבת, מליל (החל כולה השבת כל במשך ורגע רגע שכל ועד מיוחד, "רעש" מזה

פרה". פרשת "שבת - זה בשם נקרא

ובהקדים:„. - פרה דפרשת ההוראה ביאור
בשבת  יש עילוי איזה ביותר: גדולה תמיהה אצלו מתעוררת - זו שבת אודות שומע קטן ילד כאשר
יהודי, של ממעלתו למטה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המדבר, ממין למטה היא "פרה" אדרבה: - פרה?!

אדם" קרויין "אתם "אדם", בשם לעליון"26שנקרא "אדמה שם על שכתוב 27, וכמו אלקים 28, אמרתי "אני
פרה"?! "שבת - זו דשבת וה"רעש" העילוי איפוא מהו כן, ואם כולכם", עליון ובני אתם

אף  - שקלים פרשת זכרון, של ענין - זכור פרשת מעלתם: מובנת - הפרשיות לשאר בנוגע בשלמא
אש" של ד"מטבע העילוי בזה יש הרי דומם, דבר אודות בה מפרטי 29שמדובר המובן עלֿפי (ובפרט

המעלה  מהי אבל חידוש; של ענין - החודש פרשת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד"שקל"), בענין הפירושים
סתם?! "פרה" אם כי פרה", "קרבן בשם נקראת שאינה גם ומה פרה, בפרשת

שתוכנה, פרה", ל"פרשת שהכוונה פירושים לפרש דרכו שאין קטן, ילד אודות מדובר כאשר ובפרט
זו  ששבת לו אומרים כאשר ולכן, מבוגר ], יהודי ולפרש לחשוב שיכול [פירושים כו' קרבן של ענין
- סתם "פרה" פרשת), תיבת (בהשמטת פרה" "שבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרה", פרשת "שבת נקראת

דתמיהה! מילתא אצלו זה הרי

שהרי  - אדומה" ל"פרה אם כי סתם, ל"פרה" אינה שהכוונה יודעים כאשר ביותר מתחזקת זו תמיהה
שכתוב  מה עלֿדרך וכו', דמים רתיחת גבורות, של טבע על מורה אדום האדום 30גוון האדום "מן בעשו

ש  באופן שכל, עלֿפי להיות צריכה שהנהגתו האדם של מעלתו היפך אדום", שמו קרא כן על גו' ל הזה
דוקא. התיישבות

שמעוני  בילקוט המבואר עלֿפי "פרה 31ובפרט פרה) פרשת דשבת נשיאינו רבותינו בדרושי (והובא
(מצרים, הגלות ענין כללות שהרי שבדבר, הירידה גודל מובן שמזה - וכו'" בבל זו אדומה . . מצרים זו
עליון") "בני (ואפילו ה"עליון" של מקומו שכן, לעליון", "אדמה ד"אדם", המעלה היפך הוא וכו') בבל

חסֿושלום! בגלות אינו

עוד  זו, דשבת ה"רעש" עיקר שזהו כך, כדי ועד פרה", ד"שבת הענין מהו ביותר: תמוה - ועלֿפיֿזה
הוא  "שמיני" שמספר קטן ילד גם שמבין כפי מיוחד, עילוי על המורה שם שמיני, פרשת מאשר יותר

"שומן" מלשון ו"שמיני" גדול, דוקא?!32מספר ל"פרה" בנוגע הוא ה"רעש" עיקר - זה כל ולאחרי ,

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

ואילך. קנט ע' תרע"ח סה"מ תרס"ו. ישראל נער כי ד"ה
רע"א).23) (קיד, פ"ח
סקנ"ז.24) הריב"ש שו"ת
ג.25) ח, תהלים
רע"א.26) סא, יבמות
שא,27) ב. כ, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר עש"מ ראה

ובכ"מ. ב.

ו.28) פב, תהלים
יא.29) נשא ט. תשא תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי

יג. ל, תשא עה"ת בפרש"י הובא ועוד. ג. פי"ב, במדב"ר
ל.30) כה, תולדות
חוקת.31) ר"פ
לשמע"צ 32) דרושים אוה"ת ב. סח, להה"מ לקו"א גם ראה

תתקנא. ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. א'תתיז ע'
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ביותר:‰. מעלתה גדולה ד"פרה", שבענין הירידה גודל מצד דוקא - הנותנת שהיא - בזה והביאור
מין  ממעלת למטה שהיא סתם, "פרה" אפילו - מטה למטה ירידה של ענין על מורה אדומה" "פרה
גבורה  של ענין - אדומה" "פרה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ישראל), בני מעלת ֿ וכמה (ועלֿאחתֿכמה המדבר
השורש  שהיא מצרים, מגלות החל הגלות, ענין מרומז שבזה במדרש המבואר עלֿפי ובפרט כו'. ורתיחה

הגלויות  .33לכל

למחנה" "מחוץ הוא הפרה של מקומה לזה, -34ונוסף [כולל עבודתה פרטי שכל היינו, דוקא,
בזר  כשרה שחיטה שהרי מהעבודה, חלק אינה הקרבנות שבשאר להכנס 35שחיטתה, מבלי -

דלא 36לשקלאֿוטריא  - דוקא בחוץ נעשו לאו] אם זר, עלֿידי כשרה אם הפרה, דשחיטת לדין בנוגע
בעזרה  מקום בכל ששחיטתן קלים", "קדשים אפילו הקרבנות, אף 37כשאר על אדומה", "פרה ודוקא ,

רחמנא" קרייה ירידה.38ש"חטאת של ענין דוקא, בחוץ נעשית -

ל  גדול" כהן "סגן הוצרך זה שלצורך כך, כדי בסגן"ועד "מצוותה (שהרי למחנה" מחוץ "אל ),39צאת
בכל  שמצינו [כפי למקדש ותוכנס שתתעלה אדומה" ב"פרה עילוי נפעל שלא בלבד זו לא כלומר,
אלא  כו'], למקדש אותם שמכניסים עלֿידיֿזה עילוי בהם נפעל החי, ממין היותם שלמרות הקרבנות,
ולבוא  ממקומו לצאת שהוצרך בכך גדול", כהן "סגן אצל (כביכול) ירידה פעלה אדומה" ה"פרה אדרבה,
הוא  שם כו' שמחשבתו ובמקום למחנה, מחוץ תהיה שמחשבתו באופן רק (לא למחנה" מחוץ "אל

ממש).40נמצא  בפועל למחנה" מחוץ "אל לצאת הוצרך אלא ,

העילוי  נפעל אדומה" "פרה ידי על דוקא שהרי - העילוי לתכלית באים זו גדולה ירידה עלֿידי אמנם,
הטומאה  אבות אבי שהוא אף המת, טומאת שמטהרת ועד לנהורא, חשוכא שדווקא 41דאתהפכא כלומר, .

שאין  העילוי לתכלית באים - למחנה מחוץ הנעשית אדומה לפרה עד ביותר, מטה למטה הירידה עלֿידי 
ממנו. למעלה

שלמרות  - עבודתה באופן גם מודגש ביותר) מעלה למעלה עד ביותר מטה מלמטה (דילוג זה וענין
מדמה" מועד אוהל פני נוכח אל "והזה בה נאמר למחנה, מחוץ :42שנעשתה

שכתוב  מה [עלֿדרך סתם נתינה של באופן ולא ("והזה"), הזאה של באופן היא הדם נתינת 43כאשר

לדלג  צריך שהדם מכיון דילוג, של ענין בזה מודגש - גו'"] אהרן אזן תנוך על ויתן מדמו משה "ויקח
למקום. ממקום ולקפוץ

מטה  מטה בבחינת שהוא ממקום ודילוג קפיצה של ענין להיות שצריך - הענינים ברוחניות הוא וכן
אוהל  "פני - גופא ובזה מועד", אוהל פני נוכח "אל - נעלה הכי למקום עד למחנה", "מחוץ ביותר,

נשיאינו  רבותינו בדרושי (כמבואר מועד" ד"אוהל הפנימיות דייקא, ).44מועד"

.Â:אלו בימינו האדם לעבודת בנוגע - מזה וההוראה
למחנה" ד"מחוץ הירידה ישנה כן כמו המקום, לענין ביחס למחנה" ד"מחוץ הירידה שישנה כשם

לע  נבוכים'ביחס ב'מורה הרמב"ם שכתב כמו – לזה זה שייכים ומקום זמן [שהרי הזמן וכמבואר 45נין ,
והאמונה' היחוד כללות 46ב'שער שזהו - יתברך"] מלכותו ממדת הוא . . הזמן חיּות וכן המקום ש"חיּות

הגלות, דזמן הענין
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ה.33) פט"ז, ב"ר ראה
ג.34) יט, חוקת
ה"ו.35) פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"ם וש"נ. ב לא, ברכות

ה. א, ויקרא עה"ת בפרש"י הובא ועוד.
שם.36) חוקת פרש"י וראה ואילך. א מב, יומא ראה
(במשנה).37) א נה, זבחים ויקרא. ר"פ תו"כ
כ 38) ע"ז  סע"א. יא, אדומה חולין פרה הל' רמב"ם רע"ב. ג,

ט. שם עה"פ בפרש"י הובא ה"ז. פ"א

ג.39) שם, חוקת עה"פ ופרש"י ספרי
וש"נ.40) סל"ח. הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט ראה
סכ"ח.41) אגה"ק ראה
ד.42) שם, חוקת
כג.43) ח, צו
ועוד.44) תתיד. ע' חוקת אוה"ת ראה
פ"ל.45) פי"ג. ח"ב לח"ב. טו הקדמה פנ"ב. ח"א
שהמקום 46) א: צח, ברכה לקו"ת גם וראה א). (פב, פ"ז
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ארץ" יכסה "החושך כאשר הירידה, תכלית - גופא הגלות דעקבתא 47ובזמן ומכופל כפול לחושך עד ,
דמשיחא,

להזהר  צריכים [שבה העמידה בתפילת שאומרים וכפי הגלות, ענין ישנו שם שגם - ישראל בארץ הן
 ֿ ועלֿאחתֿכמה מארצנו", גלינו חטאינו "ומפני המועדים: דימי האמת] בתכלית יהיה דבר שכל בתכלית

כפשוטו. הגלות מקום - לארץ בחוץ וכמה

אדומה": מ"פרה הנלמדת ההוראה באה זה ועל

אדרבה: אלא יהודי, של בעבודתו חסֿושלום חלישות פועלת אינה הגלות דזמן שהירידה בלבד זו לא
עלֿידי  שדווקא כך לנהורא, חשוכא אתהפכא של באופן ביותר, גדול עילוי לידי אותו מביאה זו ירידה

מועד". אוהל פני נוכח "אל - העילוי לתכלית באים הגלות), ירידת (כללות למחנה" ד"מחוץ הירידה

.Ê למטה הירידה (שעלֿידי אדומה" "פרה עלֿידי שנפעל שהעילוי לטעון, מקום יש עדיין אמנם,
ממש, בפועל אדומה דפרה ההקרבה עבודת היתה כאשר רק שייך העילוי) לתכלית באים ביותר מטה

כו'. הגלות בזמן מהֿשאיןֿכן – דוקא גדול כהן סגן ועלֿידי קיים, היה המקדש שבית בזמן
בפשטות: - לזה והמענה

שבית  אףֿעלֿפי הנה - מועד") אוהל פני נוכח אל ("והזה המקדש בית עם הקשורים לענינים בנוגע
בתכלית  ישנו מועד", אוהל "פני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הרוחני, המקדש בית הרי חרב, הגשמי המקדש
גם  - הענינים) (ברוחניות אדומה דפרה העבודה עניני כל להיות יכולים ולכן, הגלות. בזמן גם השלימות

הזה. בזמן

תהיו  "ואתם - תורה מתן בעת - נאמר מישראל ואחד אחד כל אודות הנה: - גדול כהן לסגן ובנוגע
כהנים" ממלכת הטורים 48לי בעל בפירוש ואיתא ז"ל 49. חכמינו מדרשי כהנים"50(בשם ש"ממלכת (

ממקומה  זזה אינה שקדושה ומכיון גדולים. כהנים - ישראל 51פירושו בני אצל נשארה זו שמעלה מובן, ,
עלֿכלֿפנים  בו יש הרי - בהעלם הוא זה ענין כאשר ואפילו עולמים. ולעולמי לעד תורה, מתן לאחרי גם
- עבודתו עובד הכהןֿגדול כאשר וגם הכהןֿגדול, של במקומו בא שהוא גדול", כהן ד"סגן העילוי את

תמיד  דמסכת במשנה שמצינו (כפי בעבודתו לו לסייע הוא ה"סגן" של ).52תפקידו

עלֿידי  – אדומה דפרה (הרוחנית) בעבודה לעסוק מישראל ואחד אחד כל יכול הזה בזמן שגם ונמצא,
שבנפשו. גדול" כהן "סגן בחינת

כמאמר  – הגלות בזמן גם (ברוחניות) ישנו זה שענין הקרבנות, עבודת לכללות בנוגע שמצינו וכפי
ז"ל  שחר 53רבותינו של תמיד שהרי הקרבנות, עניני כל כלולים שבהם תקנום", תמידין כנגד "תפילות

הקרבנות  כל וחותם סיום - הערביים בין של ותמיד הקרבנות, כל ופתיחת התחלת ,54הוא

תקנתנו  זוהי קלקלתנו - לגבי 55ואדרבה עילוי ישנו הגלות בזמן דקרבנות הרוחנית שבעבודה היינו, ,
קיים: היה המקדש שבית בזמן כפשוטם הקרבנות הקרבת

יכולים  היו לא - וישראלים לוים ואילו דוקא, כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטה הקרבנות הקרבת
הקרבנות  עבודת נעשית - הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם". וישראל בדוכנם "לוים כי קרבנות, להקריב
"נשים" וכן "טף", ואפילו וישראל, לוי גם אלא כהן, רק לא מישראל, ואחד אחד כל עלֿידי (ברוחניות)

לשקלאֿוטריא  להיכנס [מבלי עלֿכלֿפנים אחת בתפילה שחייבות כו'],56- התפילות פרטי אודות
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א'. בבחינה נקראים הם שניהם והזמן
ב.47) ס, ישעי'
ו.48) יט, יתרו
שם.49) עה"פ
עה"פ.50) ומכילתא [פ], פע"ט בראשית אגדת ראה
אגה"ק 51) פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח ראה

ז"ך. לסי' ביאור

מ"ג.52) פ"ז
ב.53) כו, ברכות ראה
פ"א 54) ומוספין תמידין הל' רמב"ם וש"נ. אֿב. נח, פסחים

ה. ו, צו עה"ת בפרש"י הובא ה"ג.
הי"א.55) פ"ב תענית ירושלמי ב. פ, שבת - חז"ל ל' ע"ד
ס"ב.56) סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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הנס" באותו היו הן ש"אף ו)נשים", "(טף גם בו ששייכים דפורים הענין ובדוגמת עלֿדרך -57,
אשה  עלֿידי היה הנס עיקר בארוכה ,58ואדרבה: לעיל דוקא.59וכמדובר אסתר שם על נקראת שהמגילה

הקרבנות  שהקרבת למרות - וזאת התפילה, עלֿידי – הקרבנות דעבודת הענינים כל את פועלות הן גם
דוקא. כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטם

הקרבת  לגבי הזה בזמן (הרוחנית) הקרבנות בעבודת עילוי ישנו הכהנים אצל שגם מובן, כן וכמו
"לוים  וישראלים, לוים של לסיוע זקוקים הכהנים היו - כפשוטם לקרבנות בנוגע כפשוטה: הקרבנות
(עלֿידי  הקרבנות ענין את לפעול בעצמם הם יכולים הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם". וישראל בדוכנם
נוסף  שאצלם - ללוים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וישראלים. לוים של בסיוע צורך ללא התפילה), ענין

הדוכן). על לשיר רק (לא הקרבנות דהקרבת העבודה את לפעול שביכלתם העילוי

מישראל  ואחד אחד כל יכול הזה שבזמן - אדומה דפרה והעילוי לעבודה בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
אדומה  שפרה אף - וזאת (כנ"ל), שבנפשו גדול" כהן "סגן בחינת מצד (ברוחניות), זו עבודה למלא
ולא  כפשוטו, גדול" כהן "סגן עלֿידי אלא נעשית היתה לא קיים) היה המקדש שבית (בזמן כפשוטה

מישראל. ואחד אחד כל עלֿידי

.Á בפורים שגם מכיון - פורים שלאחרי) (השבת עם פרה דפרשת הקשר גם יובן לעיל, האמור עלֿפי
העילוי: לתכלית באים ביותר מטה למטה הירידה עלֿידי שדוקא האמורה, הנקודה את מצינו

למחנה" "מחוץ - הגלות) זמן (של שתוכנו (כפשוט), דוקא הגלות זמן עם קשור הפורים ענין כללות
דפרזים  פורים חוגגים ישראל בני רוב - ואדרבה חומה, מוקפות שאינן בערים גם - גופא ובזה (כנ"ל),

גופא, הגלות בזמן נוספת ירידה על  מורה שזה א), סעיף (כנ"ל דוקא

חומה, מוקפת שאינה עיר לגבי חומה מוקפת בעיר עילוי ישנו הגלות ומקום בזמן שגם [כמובן
ופרס, דמדי הגלות מקום הבירה", ב"שושן - הוא לפורים בנוגע חומה מוקפת דעיר הענין עיקר ואדרבה:

עילם  ומזה 60(גלות הקודש, עיר לירושלים בנוגע גם (דפורים) חומה דמוקפות הענין נלקח - ומשם ,(
גופא], הגלות בזמן יותר גדולה ירידה על מורה חומה מוקפת שאינה שעיר מובן,

מ  - העילוי לתכלית באים ביותר, מטה למטה הירידה עלֿידי דוקא הפורים ואףֿעלֿפיֿכן, ימי עלת
הרמב"ם  כפסקֿדין המועדים, שאר כל לא 61לגבי האלה הפורים וימי שנאמר יבטלו, לא הפורים "ימי :

מזרעם". יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו

מוקפת  שאינה בעיר המגילה קריאת כי: - יותר עוד זה ענין מודגש פרה דפרשת הענין בתוכן [אמנם,
"מחוץ  שנעשית אדומה פרה מהֿשאיןֿכן בניֿאדם, מושב במקום היא - ב"כפרים" ואפילו חומה,
באים  ומזה ה'מטה'. תכלית - "פרה" של מקומה שזהו ב"שדה", אדם, מושב למקום מחוץ למחנה",

העילוי]. לתכלית

"אגרת  - אסתר במגילת גם מצינו גיסא) מאידך העילוי ותכלית גיסא, מחד מטה (מטה אלו קצוות וב'
הזאת" :62הפורים

שמבאר  וכפי השם", זכר הזאת במגילה "אין מכלֿמקום הקודש, מספרי היא שהמגילה אף
שזה  וכו'", הפרסיים ש"העתיקוה מפני - הדבר שטעם למגילה) פירושו (בהקדמת רביֿאברהםֿבןֿעזרא

הקודש. כתבי מכל למטה ירידה, של ענין על מורה

הרמב"ם  כפסקֿדין הקודש, כתבי כל לגבי עילוי בה יש - הכתובים 61ולאידך וכל הנביאים ספרי "כל :
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א.57) ד, מגילה
שם.58) - שאף תוד"ה
סי"ח.59) - זכור פ' צו, ש"פ שיחת

לד.60) לה, מסעי ספרי ראה
מגילה.61) הל' סוף
כט.62) ט, אסתר
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ארץ" יכסה "החושך כאשר הירידה, תכלית - גופא הגלות דעקבתא 47ובזמן ומכופל כפול לחושך עד ,
דמשיחא,

להזהר  צריכים [שבה העמידה בתפילת שאומרים וכפי הגלות, ענין ישנו שם שגם - ישראל בארץ הן
 ֿ ועלֿאחתֿכמה מארצנו", גלינו חטאינו "ומפני המועדים: דימי האמת] בתכלית יהיה דבר שכל בתכלית

כפשוטו. הגלות מקום - לארץ בחוץ וכמה

אדומה": מ"פרה הנלמדת ההוראה באה זה ועל

אדרבה: אלא יהודי, של בעבודתו חסֿושלום חלישות פועלת אינה הגלות דזמן שהירידה בלבד זו לא
עלֿידי  שדווקא כך לנהורא, חשוכא אתהפכא של באופן ביותר, גדול עילוי לידי אותו מביאה זו ירידה

מועד". אוהל פני נוכח "אל - העילוי לתכלית באים הגלות), ירידת (כללות למחנה" ד"מחוץ הירידה

.Ê למטה הירידה (שעלֿידי אדומה" "פרה עלֿידי שנפעל שהעילוי לטעון, מקום יש עדיין אמנם,
ממש, בפועל אדומה דפרה ההקרבה עבודת היתה כאשר רק שייך העילוי) לתכלית באים ביותר מטה

כו'. הגלות בזמן מהֿשאיןֿכן – דוקא גדול כהן סגן ועלֿידי קיים, היה המקדש שבית בזמן
בפשטות: - לזה והמענה

שבית  אףֿעלֿפי הנה - מועד") אוהל פני נוכח אל ("והזה המקדש בית עם הקשורים לענינים בנוגע
בתכלית  ישנו מועד", אוהל "פני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הרוחני, המקדש בית הרי חרב, הגשמי המקדש
גם  - הענינים) (ברוחניות אדומה דפרה העבודה עניני כל להיות יכולים ולכן, הגלות. בזמן גם השלימות

הזה. בזמן

תהיו  "ואתם - תורה מתן בעת - נאמר מישראל ואחד אחד כל אודות הנה: - גדול כהן לסגן ובנוגע
כהנים" ממלכת הטורים 48לי בעל בפירוש ואיתא ז"ל 49. חכמינו מדרשי כהנים"50(בשם ש"ממלכת (

ממקומה  זזה אינה שקדושה ומכיון גדולים. כהנים - ישראל 51פירושו בני אצל נשארה זו שמעלה מובן, ,
עלֿכלֿפנים  בו יש הרי - בהעלם הוא זה ענין כאשר ואפילו עולמים. ולעולמי לעד תורה, מתן לאחרי גם
- עבודתו עובד הכהןֿגדול כאשר וגם הכהןֿגדול, של במקומו בא שהוא גדול", כהן ד"סגן העילוי את

תמיד  דמסכת במשנה שמצינו (כפי בעבודתו לו לסייע הוא ה"סגן" של ).52תפקידו

עלֿידי  – אדומה דפרה (הרוחנית) בעבודה לעסוק מישראל ואחד אחד כל יכול הזה בזמן שגם ונמצא,
שבנפשו. גדול" כהן "סגן בחינת

כמאמר  – הגלות בזמן גם (ברוחניות) ישנו זה שענין הקרבנות, עבודת לכללות בנוגע שמצינו וכפי
ז"ל  שחר 53רבותינו של תמיד שהרי הקרבנות, עניני כל כלולים שבהם תקנום", תמידין כנגד "תפילות

הקרבנות  כל וחותם סיום - הערביים בין של ותמיד הקרבנות, כל ופתיחת התחלת ,54הוא

תקנתנו  זוהי קלקלתנו - לגבי 55ואדרבה עילוי ישנו הגלות בזמן דקרבנות הרוחנית שבעבודה היינו, ,
קיים: היה המקדש שבית בזמן כפשוטם הקרבנות הקרבת

יכולים  היו לא - וישראלים לוים ואילו דוקא, כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטה הקרבנות הקרבת
הקרבנות  עבודת נעשית - הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם". וישראל בדוכנם "לוים כי קרבנות, להקריב
"נשים" וכן "טף", ואפילו וישראל, לוי גם אלא כהן, רק לא מישראל, ואחד אחד כל עלֿידי (ברוחניות)

לשקלאֿוטריא  להיכנס [מבלי עלֿכלֿפנים אחת בתפילה שחייבות כו'],56- התפילות פרטי אודות
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א'. בבחינה נקראים הם שניהם והזמן
ב.47) ס, ישעי'
ו.48) יט, יתרו
שם.49) עה"פ
עה"פ.50) ומכילתא [פ], פע"ט בראשית אגדת ראה
אגה"ק 51) פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח ראה

ז"ך. לסי' ביאור

מ"ג.52) פ"ז
ב.53) כו, ברכות ראה
פ"א 54) ומוספין תמידין הל' רמב"ם וש"נ. אֿב. נח, פסחים

ה. ו, צו עה"ת בפרש"י הובא ה"ג.
הי"א.55) פ"ב תענית ירושלמי ב. פ, שבת - חז"ל ל' ע"ד
ס"ב.56) סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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הנס" באותו היו הן ש"אף ו)נשים", "(טף גם בו ששייכים דפורים הענין ובדוגמת עלֿדרך -57,
אשה  עלֿידי היה הנס עיקר בארוכה ,58ואדרבה: לעיל דוקא.59וכמדובר אסתר שם על נקראת שהמגילה

הקרבנות  שהקרבת למרות - וזאת התפילה, עלֿידי – הקרבנות דעבודת הענינים כל את פועלות הן גם
דוקא. כהנים עלֿידי נעשית היתה כפשוטם

הקרבת  לגבי הזה בזמן (הרוחנית) הקרבנות בעבודת עילוי ישנו הכהנים אצל שגם מובן, כן וכמו
"לוים  וישראלים, לוים של לסיוע זקוקים הכהנים היו - כפשוטם לקרבנות בנוגע כפשוטה: הקרבנות
(עלֿידי  הקרבנות ענין את לפעול בעצמם הם יכולים הזה בזמן מהֿשאיןֿכן במעמדם". וישראל בדוכנם
נוסף  שאצלם - ללוים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וישראלים. לוים של בסיוע צורך ללא התפילה), ענין

הדוכן). על לשיר רק (לא הקרבנות דהקרבת העבודה את לפעול שביכלתם העילוי

מישראל  ואחד אחד כל יכול הזה שבזמן - אדומה דפרה והעילוי לעבודה בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
אדומה  שפרה אף - וזאת (כנ"ל), שבנפשו גדול" כהן "סגן בחינת מצד (ברוחניות), זו עבודה למלא
ולא  כפשוטו, גדול" כהן "סגן עלֿידי אלא נעשית היתה לא קיים) היה המקדש שבית (בזמן כפשוטה

מישראל. ואחד אחד כל עלֿידי

.Á בפורים שגם מכיון - פורים שלאחרי) (השבת עם פרה דפרשת הקשר גם יובן לעיל, האמור עלֿפי
העילוי: לתכלית באים ביותר מטה למטה הירידה עלֿידי שדוקא האמורה, הנקודה את מצינו

למחנה" "מחוץ - הגלות) זמן (של שתוכנו (כפשוט), דוקא הגלות זמן עם קשור הפורים ענין כללות
דפרזים  פורים חוגגים ישראל בני רוב - ואדרבה חומה, מוקפות שאינן בערים גם - גופא ובזה (כנ"ל),

גופא, הגלות בזמן נוספת ירידה על  מורה שזה א), סעיף (כנ"ל דוקא

חומה, מוקפת שאינה עיר לגבי חומה מוקפת בעיר עילוי ישנו הגלות ומקום בזמן שגם [כמובן
ופרס, דמדי הגלות מקום הבירה", ב"שושן - הוא לפורים בנוגע חומה מוקפת דעיר הענין עיקר ואדרבה:

עילם  ומזה 60(גלות הקודש, עיר לירושלים בנוגע גם (דפורים) חומה דמוקפות הענין נלקח - ומשם ,(
גופא], הגלות בזמן יותר גדולה ירידה על מורה חומה מוקפת שאינה שעיר מובן,

מ  - העילוי לתכלית באים ביותר, מטה למטה הירידה עלֿידי דוקא הפורים ואףֿעלֿפיֿכן, ימי עלת
הרמב"ם  כפסקֿדין המועדים, שאר כל לא 61לגבי האלה הפורים וימי שנאמר יבטלו, לא הפורים "ימי :

מזרעם". יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו

מוקפת  שאינה בעיר המגילה קריאת כי: - יותר עוד זה ענין מודגש פרה דפרשת הענין בתוכן [אמנם,
"מחוץ  שנעשית אדומה פרה מהֿשאיןֿכן בניֿאדם, מושב במקום היא - ב"כפרים" ואפילו חומה,
באים  ומזה ה'מטה'. תכלית - "פרה" של מקומה שזהו ב"שדה", אדם, מושב למקום מחוץ למחנה",

העילוי]. לתכלית

"אגרת  - אסתר במגילת גם מצינו גיסא) מאידך העילוי ותכלית גיסא, מחד מטה (מטה אלו קצוות וב'
הזאת" :62הפורים

שמבאר  וכפי השם", זכר הזאת במגילה "אין מכלֿמקום הקודש, מספרי היא שהמגילה אף
שזה  וכו'", הפרסיים ש"העתיקוה מפני - הדבר שטעם למגילה) פירושו (בהקדמת רביֿאברהםֿבןֿעזרא

הקודש. כתבי מכל למטה ירידה, של ענין על מורה

הרמב"ם  כפסקֿדין הקודש, כתבי כל לגבי עילוי בה יש - הכתובים 61ולאידך וכל הנביאים ספרי "כל :
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א.57) ד, מגילה
שם.58) - שאף תוד"ה
סי"ח.59) - זכור פ' צו, ש"פ שיחת

לד.60) לה, מסעי ספרי ראה
מגילה.61) הל' סוף
כט.62) ט, אסתר
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שאינן  . . תורה חומשי כחמשה קיימת היא והרי אסתר, ממגילת חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין
לעולם" .63בטלין

שיבטלו  הכתובים" וכל הנביאים ספרי "כל לגבי אסתר מגילת מעלת שגדלה בלבד זו לא כלומר,
כי: תורה", חומשי "חמשה לגבי אפילו מעלתה שגדלה זאת, עוד אלא המשיח, לימות

צריך  ה'" "דבר שהרי לעולם, בטלין שאינן בכך חידוש כל אין - תורה" חומשי ל"חמשה בנוגע
לימות  יבטלו הכתובים וכל הנביאים ספרי ש"כל להיפך, הוא החידוש - אדרבה נצחי, באופן קיים להיות
ספרי  "כל מתוך שהרי חידוש, של ענין בזה יש - אסתר מגילת של לקיומה בנוגע מהֿשאיןֿכן המשיח";

תורה". חומשי "כחמשה קיימת לבדה היא הכתובים" וכל הנביאים

זה  שקיום מכיון - תורה" חומשי ד"חמשה הקיום לגבי אסתר מגילת של בקיומה עילוי שיש ונמצא,
חדשה" ד"תורה הענין עלֿדרך חידוש, של באופן .64הוא

.Ë לכל שייכת הפורים) דימי התוכן גם (שזהו פרה דפרשת שההוראה מובן, לעיל, האמור עלֿפי
זקן": ועד "מנער מישראל, ואחד אחד

היותו  שלמרות לו מסבירים - "נער" בבחינת היא עבודתו שאז העבודה, בהתחלת נמצא יהודי כאשר
העילוי  לתכלית הוא מגיע עלֿידיֿזה דוקא - אדרבה הרי ה'מטה', בחינת העבודה, בענין נמוכה בדרגא

התינוק"). זה לדעת מתפלל "אני בענין ג) (סעיף לעיל האמור (עלֿדרך

אצלו  שייך שלא כזו בדרגא שנמצא ועד "זקן", בבחינת העבודה, בשלימות נמצא כאשר גם - ולאידך
הגלות, ענין

הזקן  אדמו"ר פתגם שמביא 65כידוע וכפי כו', וגלות חורבן של ענין היה לא שאצלם יהודים שישנם
יוחאי, בן שמעון מרבי – לזה דוגמא

מצינו  יוחאי בן שמעון רבי אצל שדוקא - הוא שבזה צריך 66[והחידוש היה הגלות ענין שמפני
זמן  שבמשך כך, כדי ועד נוספת), שנה במערה לשהות חזר (ואחרֿכך שנה י"ב במשך במערה להתחבא

פרשתנו  ריש תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמביא וכפי מעשיות, מצוות לקיים יכול היה לא ש"רבי 67זה ,
מעשיות, מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא (ש)בודאי שנה י"ג במערה כשהיה יוחאי בן שמעון

להו  דאיברי דמיא ועינא מחרובא רק ניזונים היו לא וקידוש 66שהרי בפסח, מצה אכילת קיים לא כן אם ,
כו'", וסוכה ואתרוג היין, על

ה"שטורעם" שלאחרי חזקה התקווה - תורה' ב'לקוטי המובא ענין אודות שמזכירים מכיון אגב: [דרך
שלפניֿזה  וציונים 68בהתוועדות מקומות מראי בתוספת חדשה בהוצאה תורה' ה'לקוטי הדפסת אודות

גם  אלא כו'), הבקשה את למלא (כדי המאורע לרגל חסידית התוועדות בעריכת הסתפקו לא בודאי וכו',
לא  שונים סיבות שמצד אלו ואפילו בשבתו. שבת מדי השבוע דפרשת תורה' ה'לקוטי בלימוד הוסיפו
למדו  - שכן ומכיון עלֿכלֿפנים, הפרשה התחלת את למדו בודאי - תורה' ב'לקוטי הפרשה כל את למדו

העני  לעיל],את המובא ן

בהם  מצינו שלא תנאים משאר יותר הגלות מענין סבל יוחאי בן שמעון שרבי לכאורה מצינו כן, ואם
כו' לברוח אמנם שהוצרך מאיר, רבי כמו שנים, וכמה כמה במערה להתחבא מצינו 69שהוצרכו לא אבל ,

לא  יוחאי בן שמעון רבי שאצל מדגישים ואףֿעלֿפיֿכן, שנים, וכמה כמה במערה להתחבא שהוצרך
כלל], וגלות חורבן של ענין היה

למטה  עד דוקא, ה'מטה' בירור עם הקשורה בעבודה מיוחד עילוי שישנו לו, אומרים זה על הנה
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וש"נ.63) ואילך. 201 ע' חכ"א לקו"ש - בכ"ז ראה
ג.64) פי"ג, ויק"ר ראה
א.65) ז, שמות הרמון פלח
ב.66) לג, שבת

א.67) יח,
קטן.68) פורים שושן תשא, ש"פ שיחת
ואילך.69) סע"א יח, ע"ז ראה

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

מעלה  למעלה עד העילוי, לתכלית באים עלֿידיֿזה שדוקא מכיון - כו') גלות של (ענין ביותר מטה
בארוכה. כנ"ל ביותר,

.È לקחת יש זו שמשבת מובן, - הפורים ימי עם פרה דפרשת הקשר לעיל המבואר עלֿפי והנה,
כאשר  שגם - ונקודתם [שתוכנם הפורים ימי עם הקשורים הענינים לכל בנוגע נוספת כח ונתינת הוראה
הירידה  מצד ואדרבה, ומצוותיה, התורה עניני בכל לעסוק יש כו', ירידה של במצב הגלות, בזמן נמצאים
כאשר  [בפרט הפורים עניני כל עולים זו שבשבת לזה נוסף כי: כו'], העילוי לתכלית באים הגלות דזמן
ביום  ובפרט התענוג, לבחינת עד א)] סעיף (כנ"ל בסופן תחילתן נעוץ - בשבוע ראשון ביום חל פורים

תרס"ו  בהמשך (כמבואר הפשוט תענוג בחינת דרעוין, רעוא חצות, לאחרי -70השבת מקומות) ובכמה
שוה. שניהם שתוכן לעיל כאמור פרה, פרשת שבת עצמה, מצד זו שבת בתוכן גם מודגש זה ענין הרי
את  כולם ראו שאז המגילה, קריאת את סיימו שכבר לאחרי הפורים, ימי לאחרי כבר שנמצאים ואף

הזה" הרע "יצר - (ודוגמתו הזה" הרע "המן האגגי", . . "המן בהכאת ישראל קטני של )71ה"שטורעם"
התורה, בקריאת להפסיק שלא הזהירות גודל אודות שיודעים למרות - [וזאת בזה וכיוצא "רעשן" עלֿידי 

זה, "שטורעם" רואים לא פורים לאחרי מהֿשאיןֿכן המגילה], בקריאת בזה וכיוצא

לרשות  מרשות המגילה את להוציא שלא להזהר צריכים שאז השבת, ביום נמצאים כאשר [ובפרט
המגילה  מתוך (ולא המגילה מתוך ללמוד רוצה כאשר הרי - אחת ברשות המגילה לטלטול [בנוגע

כפי ה  כו'], לרשות מרשות להוצאה בנוגע מהֿשאיןֿכן המגילה, את לטלטל לו מותר בחומש), מודפסת
מרשות  המגילה מהוצאת ביותר שנזהרו פורים, ערב שעברה, בשבת קטנים) ילדים (כולל אחד כל שראה

השבת], צאת לפני לרשות

שכל  מובן, - מזרעם" יסוף לא "וזכרם הנצחיות, מעלת מודגשת הפורים שבימי מכיון מכלֿמקום,
ונעשים" "נזכרים - בפועל במעשה לבוא צריכים הפורים, ימי עם הקשורות בימים 72ההוראות גם -

כולה. השנה כל במשך פורים, שלאחרי

יותר, עוד בזה להוסיף יש אלא עצמם, הפורים דימי העבודה באופן להסתפק אין - מזה ויתירה
בקודש". "מעלין התורה: לציווי בהתאם

פרשת  השבוע, בפרשת גם מודגש - בקודש) להעלות צריכים אלא כו', להסתפק (שאין זה וענין
שמיני:

וכן  וכו' המשכן קרשי בשלימותם, המשכן עניני כל היו למילואים השמיני יום לפני שגם אףֿעלֿפי
משה  (ש)העמידו המילואים ימי שבעת "כל שהרי קרבנות, כבר הקריב רבינו שמשה ועד המשכן, כלי כל

בו" ושמש ("מעלין 73למשכן יותר נעלה בענין צורך והיה עדיין, הספיקו לא אלו עילויים כל הנה -
שכינה  תשרה . . עלינו אלקינו ה' נועם ד"ויהי הברכה נתקיימה שאז למילואים, השמיני יום - בקודש")

ידיכם" שכתוב 73במעשה כמו וירונו".74, העם כל וירא גו' המזבח על ותאכל ה' מלפני אש "ותצא

"ושכנתי  שכתוב כמו שבו, הפרטי במשכן מישראל, ואחד אחד כל לעבודת בנוגע גם מובן ומזה
מתנהל 75בתוכם" שהבית עלֿידיֿזה להקב"ה, ומקדש משכן בבחינת שהוא יהודי, בית כל על דקאי ,

אור" ותורה מצוה ד"נר באור ומואר יהודית, באווירה ומצוותיה,76וחדור התורה עניני כל עלֿידי ,
נרותֿשבתֿקודש  הדלקת עלֿידי מסתפק 77ובמיוחד שאינו באופן להיות צריכה זה בכל שהעבודה -

עוז. וביתר שאת ביתר בקודש ומעלה  מוסיף אלא הקודמים, בהישגים
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שער 75) ר"ח ועוד. א. סט, של"ה וראה ח. כה, תרומה
ובכ"מ. לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה

כג.76) ו, משלי
חי"ז 77) לקו"ש וראה ב. כג, שבת - בנים ד"ה פרש"י ראה
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שאינן  . . תורה חומשי כחמשה קיימת היא והרי אסתר, ממגילת חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין
לעולם" .63בטלין

שיבטלו  הכתובים" וכל הנביאים ספרי "כל לגבי אסתר מגילת מעלת שגדלה בלבד זו לא כלומר,
כי: תורה", חומשי "חמשה לגבי אפילו מעלתה שגדלה זאת, עוד אלא המשיח, לימות

צריך  ה'" "דבר שהרי לעולם, בטלין שאינן בכך חידוש כל אין - תורה" חומשי ל"חמשה בנוגע
לימות  יבטלו הכתובים וכל הנביאים ספרי ש"כל להיפך, הוא החידוש - אדרבה נצחי, באופן קיים להיות
ספרי  "כל מתוך שהרי חידוש, של ענין בזה יש - אסתר מגילת של לקיומה בנוגע מהֿשאיןֿכן המשיח";

תורה". חומשי "כחמשה קיימת לבדה היא הכתובים" וכל הנביאים

זה  שקיום מכיון - תורה" חומשי ד"חמשה הקיום לגבי אסתר מגילת של בקיומה עילוי שיש ונמצא,
חדשה" ד"תורה הענין עלֿדרך חידוש, של באופן .64הוא

.Ë לכל שייכת הפורים) דימי התוכן גם (שזהו פרה דפרשת שההוראה מובן, לעיל, האמור עלֿפי
זקן": ועד "מנער מישראל, ואחד אחד

היותו  שלמרות לו מסבירים - "נער" בבחינת היא עבודתו שאז העבודה, בהתחלת נמצא יהודי כאשר
העילוי  לתכלית הוא מגיע עלֿידיֿזה דוקא - אדרבה הרי ה'מטה', בחינת העבודה, בענין נמוכה בדרגא

התינוק"). זה לדעת מתפלל "אני בענין ג) (סעיף לעיל האמור (עלֿדרך

אצלו  שייך שלא כזו בדרגא שנמצא ועד "זקן", בבחינת העבודה, בשלימות נמצא כאשר גם - ולאידך
הגלות, ענין

הזקן  אדמו"ר פתגם שמביא 65כידוע וכפי כו', וגלות חורבן של ענין היה לא שאצלם יהודים שישנם
יוחאי, בן שמעון מרבי – לזה דוגמא

מצינו  יוחאי בן שמעון רבי אצל שדוקא - הוא שבזה צריך 66[והחידוש היה הגלות ענין שמפני
זמן  שבמשך כך, כדי ועד נוספת), שנה במערה לשהות חזר (ואחרֿכך שנה י"ב במשך במערה להתחבא

פרשתנו  ריש תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמביא וכפי מעשיות, מצוות לקיים יכול היה לא ש"רבי 67זה ,
מעשיות, מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא (ש)בודאי שנה י"ג במערה כשהיה יוחאי בן שמעון

להו  דאיברי דמיא ועינא מחרובא רק ניזונים היו לא וקידוש 66שהרי בפסח, מצה אכילת קיים לא כן אם ,
כו'", וסוכה ואתרוג היין, על

ה"שטורעם" שלאחרי חזקה התקווה - תורה' ב'לקוטי המובא ענין אודות שמזכירים מכיון אגב: [דרך
שלפניֿזה  וציונים 68בהתוועדות מקומות מראי בתוספת חדשה בהוצאה תורה' ה'לקוטי הדפסת אודות

גם  אלא כו'), הבקשה את למלא (כדי המאורע לרגל חסידית התוועדות בעריכת הסתפקו לא בודאי וכו',
לא  שונים סיבות שמצד אלו ואפילו בשבתו. שבת מדי השבוע דפרשת תורה' ה'לקוטי בלימוד הוסיפו
למדו  - שכן ומכיון עלֿכלֿפנים, הפרשה התחלת את למדו בודאי - תורה' ב'לקוטי הפרשה כל את למדו

העני  לעיל],את המובא ן

בהם  מצינו שלא תנאים משאר יותר הגלות מענין סבל יוחאי בן שמעון שרבי לכאורה מצינו כן, ואם
כו' לברוח אמנם שהוצרך מאיר, רבי כמו שנים, וכמה כמה במערה להתחבא מצינו 69שהוצרכו לא אבל ,

לא  יוחאי בן שמעון רבי שאצל מדגישים ואףֿעלֿפיֿכן, שנים, וכמה כמה במערה להתחבא שהוצרך
כלל], וגלות חורבן של ענין היה

למטה  עד דוקא, ה'מטה' בירור עם הקשורה בעבודה מיוחד עילוי שישנו לו, אומרים זה על הנה
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ג.64) פי"ג, ויק"ר ראה
א.65) ז, שמות הרמון פלח
ב.66) לג, שבת

א.67) יח,
קטן.68) פורים שושן תשא, ש"פ שיחת
ואילך.69) סע"א יח, ע"ז ראה
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מעלה  למעלה עד העילוי, לתכלית באים עלֿידיֿזה שדוקא מכיון - כו') גלות של (ענין ביותר מטה
בארוכה. כנ"ל ביותר,

.È לקחת יש זו שמשבת מובן, - הפורים ימי עם פרה דפרשת הקשר לעיל המבואר עלֿפי והנה,
כאשר  שגם - ונקודתם [שתוכנם הפורים ימי עם הקשורים הענינים לכל בנוגע נוספת כח ונתינת הוראה
הירידה  מצד ואדרבה, ומצוותיה, התורה עניני בכל לעסוק יש כו', ירידה של במצב הגלות, בזמן נמצאים
כאשר  [בפרט הפורים עניני כל עולים זו שבשבת לזה נוסף כי: כו'], העילוי לתכלית באים הגלות דזמן
ביום  ובפרט התענוג, לבחינת עד א)] סעיף (כנ"ל בסופן תחילתן נעוץ - בשבוע ראשון ביום חל פורים

תרס"ו  בהמשך (כמבואר הפשוט תענוג בחינת דרעוין, רעוא חצות, לאחרי -70השבת מקומות) ובכמה
שוה. שניהם שתוכן לעיל כאמור פרה, פרשת שבת עצמה, מצד זו שבת בתוכן גם מודגש זה ענין הרי
את  כולם ראו שאז המגילה, קריאת את סיימו שכבר לאחרי הפורים, ימי לאחרי כבר שנמצאים ואף

הזה" הרע "יצר - (ודוגמתו הזה" הרע "המן האגגי", . . "המן בהכאת ישראל קטני של )71ה"שטורעם"
התורה, בקריאת להפסיק שלא הזהירות גודל אודות שיודעים למרות - [וזאת בזה וכיוצא "רעשן" עלֿידי 

זה, "שטורעם" רואים לא פורים לאחרי מהֿשאיןֿכן המגילה], בקריאת בזה וכיוצא

לרשות  מרשות המגילה את להוציא שלא להזהר צריכים שאז השבת, ביום נמצאים כאשר [ובפרט
המגילה  מתוך (ולא המגילה מתוך ללמוד רוצה כאשר הרי - אחת ברשות המגילה לטלטול [בנוגע

כפי ה  כו'], לרשות מרשות להוצאה בנוגע מהֿשאיןֿכן המגילה, את לטלטל לו מותר בחומש), מודפסת
מרשות  המגילה מהוצאת ביותר שנזהרו פורים, ערב שעברה, בשבת קטנים) ילדים (כולל אחד כל שראה

השבת], צאת לפני לרשות

שכל  מובן, - מזרעם" יסוף לא "וזכרם הנצחיות, מעלת מודגשת הפורים שבימי מכיון מכלֿמקום,
ונעשים" "נזכרים - בפועל במעשה לבוא צריכים הפורים, ימי עם הקשורות בימים 72ההוראות גם -

כולה. השנה כל במשך פורים, שלאחרי

יותר, עוד בזה להוסיף יש אלא עצמם, הפורים דימי העבודה באופן להסתפק אין - מזה ויתירה
בקודש". "מעלין התורה: לציווי בהתאם

פרשת  השבוע, בפרשת גם מודגש - בקודש) להעלות צריכים אלא כו', להסתפק (שאין זה וענין
שמיני:

וכן  וכו' המשכן קרשי בשלימותם, המשכן עניני כל היו למילואים השמיני יום לפני שגם אףֿעלֿפי
משה  (ש)העמידו המילואים ימי שבעת "כל שהרי קרבנות, כבר הקריב רבינו שמשה ועד המשכן, כלי כל

בו" ושמש ("מעלין 73למשכן יותר נעלה בענין צורך והיה עדיין, הספיקו לא אלו עילויים כל הנה -
שכינה  תשרה . . עלינו אלקינו ה' נועם ד"ויהי הברכה נתקיימה שאז למילואים, השמיני יום - בקודש")

ידיכם" שכתוב 73במעשה כמו וירונו".74, העם כל וירא גו' המזבח על ותאכל ה' מלפני אש "ותצא

"ושכנתי  שכתוב כמו שבו, הפרטי במשכן מישראל, ואחד אחד כל לעבודת בנוגע גם מובן ומזה
מתנהל 75בתוכם" שהבית עלֿידיֿזה להקב"ה, ומקדש משכן בבחינת שהוא יהודי, בית כל על דקאי ,

אור" ותורה מצוה ד"נר באור ומואר יהודית, באווירה ומצוותיה,76וחדור התורה עניני כל עלֿידי ,
נרותֿשבתֿקודש  הדלקת עלֿידי מסתפק 77ובמיוחד שאינו באופן להיות צריכה זה בכל שהעבודה -

עוז. וביתר שאת ביתר בקודש ומעלה  מוסיף אלא הקודמים, בהישגים
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.‡È עם קשור שתוכנה החודש, פרשת לקריאת ומיד תיכף נבוא פרה פרשת מקריאת אשר ויהיֿרצון
חידוש  ד"החודש", הענין שכללות ובפרט פסח, קרבן אודות מדובר החודש בפרשת שהרי - הגאולה ענין

ללבנה  ומונין ללבנה שדומין - ישראל דבני החידוש על מורה כמותה"78הלבנה, להתחדש .79ו"עתידים
הגאולה  לענין פרה פרשת בין כלל הפסק שאין היינו, יפסיק, לא לד' ג' כוס בין - לעיל וכאמור
קורין  (שאז ניסן חודש מברכים שבת ולפני ניסן, חודש ראש לפני שעוד - ובפשטות החודש), (פרשת

ממש, בפועל הגאולה ענין כבר ישנו החודש) פרשת

החדשה  מתרומה ניסן חודש בראש ציבור קרבנות הקרבת - ד"שקלים" הענין תוכן גם ישנו ,80ובמילא

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש למעלה 81בבית ומוכן בנוי שעומד להתגלות 82, רק וצריך ,
בלילה  ואפילו בשבת אפילו ולהתגלות לבוא יכול ולכן - למטה ,83ולרדת

נגאלין" הן "מיד - ומיד ותיכף ממש, בפועל - לנו תהיה ממש.84כן בימינו במהרה ,

***

.·È כדי ולכן, העיקר". הוא "המעשה בפועל, מעשה - הוא ענין בכל שהכוונה פעמים כמה דובר
ענינים  גם להזכיר יש - ממש לפועל בנוגע לעיל האמור בכל הכוונה מהי כו' השאלות את לחסוך

בפועל. מעשה עם הקשורים
לעיל  להמדובר בקשר - לראש כולה,85ולכל השנה כל על להמשיכו שיש פורים", "מבצע אודות

המגילה, לקריאת בנוגע המודגשת ההלכה - בזה העיקריים הענינים ואחד פרטים, וכמה כמה ישנם שבזה
"ברוב  משום בציבור לקרותה מצוה אנשים, ק' לו יש כאשר מלך"86שאפילו הדרת זו 87עם שהוראה ,

ומצוותיה: התורה עניני לכל בנוגע כולה, השנה כל על לקחת יש

גדול  למספר ועד מישראל, ריבוא ששים ומצוותיה, תורה המקיימים יהודים ריבוי ישנם כאשר גם
פקודי  בפרשת שמצינו המספר [עלֿדרך מזה אלף 88יותר מאות "שש השקל: דמחצית לחשבון בנוגע

שעדיין  אחד יהודי ישנו נידחת שבפינה שומע כאשר מכלֿמקום, וחמשים"], מאות וחמש אלפים ושלשת
לברר  עליו אלא לאזניו, הגיע הדבר כאשר רק [ולא השלימות בתכלית ומצוות התורה בקיום אצלו חסר
ישראל, לכלל יצטרף זה יהודי שגם להשתדל החובה עליו מוטלת - כזו] מציאות קיימת אם ולהוודע

בשלימות. ומצוות התורה קיום של למצב  שיבוא עלֿידיֿזה

עבור  וכן בשלימות, ומצוות תורה לקיים עליו שפעלו זה יהודי עבור רק לא - היא שבדבר והתועלת
ישראל  לכלל מצטרף יהודי שעוד עלֿידיֿזה – כי ישראל, כלל עבור גם אלא זה, ענין שפעל היהודי
ד"רוב  במציאות ושלימות עילוי נוסף מישראל), ריבוא דששים השלימות כבר נשלמה לפניו כאשר (גם

עולם. של מלכו מלך", ב"הדרת נוסף  שעלֿידיֿזה ועד עם",

שבת, ועונג קדושת השבת, בענין - ולדוגמא ומצוותיה, התורה עניני בכל - כאמור - שייך זה וענין
דעונג  המצוה בקיום אצלו שחסר או השבת, קדושת אודות בידיעה אצלו שחסר אחד יהודי ישנו שכאשר 

שלימות. של באופן אצלו יהיו השבת עניני שכל ולפעול זה, חסרון למלא להשתדל יש - שבת

הבית" בעל עם עושה העני העני, עם עושה הבית שבעל ממה ש"יותר מכיון - הוא 89ולאידך שהרי ,
צריך  השבת) בענין אצלו חסר (שעדיין הנ"ל שיהודי מובן, - בזה וכיוצא הצדקה, במצות אותו מזכה

זו. נעלית שליחות למלא שיוכל אותו ולזכות לו לאפשר
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ב 78) (ד, בראשית אוה"ת וראה ג. פו, ב"ר א. כט, סוכה
ובכ"מ. ואילך),

א.79) מב, מסנהדרין לבנה, קידוש סדר
וש"נ.80) רע"ב. כט, מגילה ראה
שם).81) (ובפרש"י יז טו, בשלח
ועוד.82) א. כח, זח"א סע"א. מא, סוכה - ותוס' פרש"י
וש"נ.83) סי"ד. - ש.ז. שקלים פ' פקודי, ש"פ שיחת ראה

ה"ה.84) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
סל"ט.85) פורים שיחת
וש"נ.86) בערכו. תלמודית אנציקלופדי' וראה כח. יד, משלי
סקכ"ג.87) סתר"צ או"ח מג"א
ב.88) לח,
תרסה.89) רמז בהר יל"ש ט. פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר

ועוד.

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

שהוא  לכך נוסף שהרי - הפורים שבימי לאביונים" "מתנות במצות גם מודגש זה שענין ולהעיר,
ולולי  להם, שנותן מה את לקבל יסכימו שה"אביונים" לכך הוא זקוק לאביונים, מתנות לתת צריך מצדו
לא  דעביד כמאן "אונסא הרי באשמתו, זה שאין אף [שהרי לאביונים" "מתנות מצות קיים לא - זאת

שי 90אמרינן" עד כך ], אחר שימצא צדקה" ל"גבאי שיתן (או ממנו לקחת שיסכימו "אביונים" מצא
להם). לתת "אביונים"

שלימות) של באופן השבת עניני כל יהיו יהודי כל שאצל (להשתדל זו שפעולה ופשוט מובן והנה,
לו  לתת כדי חסֿושלום לרשות מרשות יטלטל שלא - ופשיטא בשבת, המותר באופן להעשות צריכה

התורה, הוראת היפך הוא זה ענין שכן, השבת, צרכי את

במפרשים  וכמבואר בחוץ 91- עומד העני כיצד, כו' השבת ב"יציאות שבת מסכת להתחלת הטעם
- דוקא הוצאה במלאכת התנא מתחיל מדוע (א) דלכאורה: כו'", ידו את העני פשט בפנים, הבית ובעל

המלאכות  במנין אחרונה נמנית לרשות" מרשות "הוצאה מלאכת הוא 92הרי בתורה "סדר" שגם [וכידוע
שבזה  - והביאור דוקא? הבית ובעל מעני דוגמא נקט מדוע - גופא הוצאה במלאכת (ב) תורה], של ענין
השקולה  הצדקה, מצות עם הקשורה פעולה לעני, נתינה אודות מדובר כאשר שגם להדגיש התנא בא

המצוות  כל כו'"93כנגד העני נפש את ד"החיית העילוי בזה שיש גם ומה גודל 94, שמפני יתכן שאז ,
ז"ל  חכמינו ובלשון זו, מצוה לקיים לכן,95התשוקה - הוצאה מלאכת לידי יבוא כו'", רדופין "שתהיו :

כן  אם [אלא דוקא הבית ובעל לעני בקשר לרשות מרשות הוצאה של ענין על במיוחד להזהיר צורך יש
וספקֿספיקא, הספק על אפילו שבת, דוחה נפש פיקוח שהרי - נפש פיקוח של ענין אודות מדובר
דכל  הפתיחה שזוהי ועד שבת], איסור בזה יש שאז נפש, פיקוח עם כרוך הדבר אין כאשר מהֿשאיןֿכן

- שבת מסכת

ביום  והן השבת, יום לפני ההכנה עלֿידי הן - התורה הוראת עלֿפי זה בענין לעסוק צריכים אלא
ופשוט. כמובן השבת, ביום המותר באופן - עצמו השבת

גרמא, שהזמן בענינים ובפרט ומצוותיה, התורה עניני שאר בכל הזולת עם לפעולה בנוגע כן וכמו
בשולחןֿערוך  הזקן אדמו"ר לפסקֿדין בהתאם פסח", ב"מבצע ההתעסקות - ו 96ולדוגמא אילך ש"מפורים

חטים" ד"מעות הענין גם כולל פסח", הלכות .97ידרשו

מצוה  גוררת שהם 98ומצוה - הכלליים מהענינים החל ומצוותיה, התורה עניני כל לקיום שבאים עד ,
המבצעים  וכן ישראל, ואחדות ישראל אהבת - ולפניֿזה הזולת, וחינוך עצמו חינוך הידועים: המבצעים
ויוםֿטוב, קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הפרטיים:
פעמים  כמה כמדובר הכלליים, מספריֿתורה באחד ואות המשפחה, טהרת ושתיה, האכילה כשרות

בארוכה.

.‚È.באדר בעשרים החודש, בימי זו דשבת הקביעות עם הקשור ענין ישנו - לעיל כאמור
כמה  הובאו - ביומו" יום "דבר השנה, סדר על ישראל ימי בדברי שאירעו למאורעות בנוגע והנה,

באדר. דעשרים התאריך - וביניהם תענית, במגילת מהם וכמה

תענית' ה'מגילת לשון רוב 99וזהו שיצא שראו וכיון . . למטרא עמא צמאו (באדר) ביה "בעשרים :
צאו  להם, אמר גשמים, שירדו התפלל לו, אמרו המעגל. חוני אצל להם הלכו גשמים, ירדו ולא אדר

הן  חרס ושל בחצרות, (שהם פסחים תנורי .100והכניסו . בתוכה ועמד עוגה עג . . ימקו שלא בשביל (
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ה"ב.90) פ"ג קידושין ירושלמי ראה
המשנה.91) על ועוד ותויו"ט רע"ב
מ"ב.92) פ"ז שבת
ה"א.93) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
טו.94) משפטים תנחומא ראה
יג.95) לא, תשא פרש"י

פסח.96) הל' ריש
ס"ה.97) שם ראה
מ"ב.98) פ"ד אבות
א.99) כג, א. יט, תענית גם וראה ואילך). ב (יז, פי"ב

שם.100) פרש"י



כי n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

.‡È עם קשור שתוכנה החודש, פרשת לקריאת ומיד תיכף נבוא פרה פרשת מקריאת אשר ויהיֿרצון
חידוש  ד"החודש", הענין שכללות ובפרט פסח, קרבן אודות מדובר החודש בפרשת שהרי - הגאולה ענין

ללבנה  ומונין ללבנה שדומין - ישראל דבני החידוש על מורה כמותה"78הלבנה, להתחדש .79ו"עתידים
הגאולה  לענין פרה פרשת בין כלל הפסק שאין היינו, יפסיק, לא לד' ג' כוס בין - לעיל וכאמור
קורין  (שאז ניסן חודש מברכים שבת ולפני ניסן, חודש ראש לפני שעוד - ובפשטות החודש), (פרשת

ממש, בפועל הגאולה ענין כבר ישנו החודש) פרשת

החדשה  מתרומה ניסן חודש בראש ציבור קרבנות הקרבת - ד"שקלים" הענין תוכן גם ישנו ,80ובמילא

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש למעלה 81בבית ומוכן בנוי שעומד להתגלות 82, רק וצריך ,
בלילה  ואפילו בשבת אפילו ולהתגלות לבוא יכול ולכן - למטה ,83ולרדת

נגאלין" הן "מיד - ומיד ותיכף ממש, בפועל - לנו תהיה ממש.84כן בימינו במהרה ,

***

.·È כדי ולכן, העיקר". הוא "המעשה בפועל, מעשה - הוא ענין בכל שהכוונה פעמים כמה דובר
ענינים  גם להזכיר יש - ממש לפועל בנוגע לעיל האמור בכל הכוונה מהי כו' השאלות את לחסוך

בפועל. מעשה עם הקשורים
לעיל  להמדובר בקשר - לראש כולה,85ולכל השנה כל על להמשיכו שיש פורים", "מבצע אודות

המגילה, לקריאת בנוגע המודגשת ההלכה - בזה העיקריים הענינים ואחד פרטים, וכמה כמה ישנם שבזה
"ברוב  משום בציבור לקרותה מצוה אנשים, ק' לו יש כאשר מלך"86שאפילו הדרת זו 87עם שהוראה ,

ומצוותיה: התורה עניני לכל בנוגע כולה, השנה כל על לקחת יש

גדול  למספר ועד מישראל, ריבוא ששים ומצוותיה, תורה המקיימים יהודים ריבוי ישנם כאשר גם
פקודי  בפרשת שמצינו המספר [עלֿדרך מזה אלף 88יותר מאות "שש השקל: דמחצית לחשבון בנוגע

שעדיין  אחד יהודי ישנו נידחת שבפינה שומע כאשר מכלֿמקום, וחמשים"], מאות וחמש אלפים ושלשת
לברר  עליו אלא לאזניו, הגיע הדבר כאשר רק [ולא השלימות בתכלית ומצוות התורה בקיום אצלו חסר
ישראל, לכלל יצטרף זה יהודי שגם להשתדל החובה עליו מוטלת - כזו] מציאות קיימת אם ולהוודע

בשלימות. ומצוות התורה קיום של למצב  שיבוא עלֿידיֿזה

עבור  וכן בשלימות, ומצוות תורה לקיים עליו שפעלו זה יהודי עבור רק לא - היא שבדבר והתועלת
ישראל  לכלל מצטרף יהודי שעוד עלֿידיֿזה – כי ישראל, כלל עבור גם אלא זה, ענין שפעל היהודי
ד"רוב  במציאות ושלימות עילוי נוסף מישראל), ריבוא דששים השלימות כבר נשלמה לפניו כאשר (גם

עולם. של מלכו מלך", ב"הדרת נוסף  שעלֿידיֿזה ועד עם",

שבת, ועונג קדושת השבת, בענין - ולדוגמא ומצוותיה, התורה עניני בכל - כאמור - שייך זה וענין
דעונג  המצוה בקיום אצלו שחסר או השבת, קדושת אודות בידיעה אצלו שחסר אחד יהודי ישנו שכאשר 

שלימות. של באופן אצלו יהיו השבת עניני שכל ולפעול זה, חסרון למלא להשתדל יש - שבת

הבית" בעל עם עושה העני העני, עם עושה הבית שבעל ממה ש"יותר מכיון - הוא 89ולאידך שהרי ,
צריך  השבת) בענין אצלו חסר (שעדיין הנ"ל שיהודי מובן, - בזה וכיוצא הצדקה, במצות אותו מזכה

זו. נעלית שליחות למלא שיוכל אותו ולזכות לו לאפשר
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ב 78) (ד, בראשית אוה"ת וראה ג. פו, ב"ר א. כט, סוכה
ובכ"מ. ואילך),

א.79) מב, מסנהדרין לבנה, קידוש סדר
וש"נ.80) רע"ב. כט, מגילה ראה
שם).81) (ובפרש"י יז טו, בשלח
ועוד.82) א. כח, זח"א סע"א. מא, סוכה - ותוס' פרש"י
וש"נ.83) סי"ד. - ש.ז. שקלים פ' פקודי, ש"פ שיחת ראה

ה"ה.84) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
סל"ט.85) פורים שיחת
וש"נ.86) בערכו. תלמודית אנציקלופדי' וראה כח. יד, משלי
סקכ"ג.87) סתר"צ או"ח מג"א
ב.88) לח,
תרסה.89) רמז בהר יל"ש ט. פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר

ועוד.
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שהוא  לכך נוסף שהרי - הפורים שבימי לאביונים" "מתנות במצות גם מודגש זה שענין ולהעיר,
ולולי  להם, שנותן מה את לקבל יסכימו שה"אביונים" לכך הוא זקוק לאביונים, מתנות לתת צריך מצדו
לא  דעביד כמאן "אונסא הרי באשמתו, זה שאין אף [שהרי לאביונים" "מתנות מצות קיים לא - זאת

שי 90אמרינן" עד כך ], אחר שימצא צדקה" ל"גבאי שיתן (או ממנו לקחת שיסכימו "אביונים" מצא
להם). לתת "אביונים"

שלימות) של באופן השבת עניני כל יהיו יהודי כל שאצל (להשתדל זו שפעולה ופשוט מובן והנה,
לו  לתת כדי חסֿושלום לרשות מרשות יטלטל שלא - ופשיטא בשבת, המותר באופן להעשות צריכה

התורה, הוראת היפך הוא זה ענין שכן, השבת, צרכי את

במפרשים  וכמבואר בחוץ 91- עומד העני כיצד, כו' השבת ב"יציאות שבת מסכת להתחלת הטעם
- דוקא הוצאה במלאכת התנא מתחיל מדוע (א) דלכאורה: כו'", ידו את העני פשט בפנים, הבית ובעל

המלאכות  במנין אחרונה נמנית לרשות" מרשות "הוצאה מלאכת הוא 92הרי בתורה "סדר" שגם [וכידוע
שבזה  - והביאור דוקא? הבית ובעל מעני דוגמא נקט מדוע - גופא הוצאה במלאכת (ב) תורה], של ענין
השקולה  הצדקה, מצות עם הקשורה פעולה לעני, נתינה אודות מדובר כאשר שגם להדגיש התנא בא

המצוות  כל כו'"93כנגד העני נפש את ד"החיית העילוי בזה שיש גם ומה גודל 94, שמפני יתכן שאז ,
ז"ל  חכמינו ובלשון זו, מצוה לקיים לכן,95התשוקה - הוצאה מלאכת לידי יבוא כו'", רדופין "שתהיו :

כן  אם [אלא דוקא הבית ובעל לעני בקשר לרשות מרשות הוצאה של ענין על במיוחד להזהיר צורך יש
וספקֿספיקא, הספק על אפילו שבת, דוחה נפש פיקוח שהרי - נפש פיקוח של ענין אודות מדובר
דכל  הפתיחה שזוהי ועד שבת], איסור בזה יש שאז נפש, פיקוח עם כרוך הדבר אין כאשר מהֿשאיןֿכן

- שבת מסכת

ביום  והן השבת, יום לפני ההכנה עלֿידי הן - התורה הוראת עלֿפי זה בענין לעסוק צריכים אלא
ופשוט. כמובן השבת, ביום המותר באופן - עצמו השבת

גרמא, שהזמן בענינים ובפרט ומצוותיה, התורה עניני שאר בכל הזולת עם לפעולה בנוגע כן וכמו
בשולחןֿערוך  הזקן אדמו"ר לפסקֿדין בהתאם פסח", ב"מבצע ההתעסקות - ו 96ולדוגמא אילך ש"מפורים

חטים" ד"מעות הענין גם כולל פסח", הלכות .97ידרשו

מצוה  גוררת שהם 98ומצוה - הכלליים מהענינים החל ומצוותיה, התורה עניני כל לקיום שבאים עד ,
המבצעים  וכן ישראל, ואחדות ישראל אהבת - ולפניֿזה הזולת, וחינוך עצמו חינוך הידועים: המבצעים
ויוםֿטוב, קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הפרטיים:
פעמים  כמה כמדובר הכלליים, מספריֿתורה באחד ואות המשפחה, טהרת ושתיה, האכילה כשרות

בארוכה.

.‚È.באדר בעשרים החודש, בימי זו דשבת הקביעות עם הקשור ענין ישנו - לעיל כאמור
כמה  הובאו - ביומו" יום "דבר השנה, סדר על ישראל ימי בדברי שאירעו למאורעות בנוגע והנה,

באדר. דעשרים התאריך - וביניהם תענית, במגילת מהם וכמה

תענית' ה'מגילת לשון רוב 99וזהו שיצא שראו וכיון . . למטרא עמא צמאו (באדר) ביה "בעשרים :
צאו  להם, אמר גשמים, שירדו התפלל לו, אמרו המעגל. חוני אצל להם הלכו גשמים, ירדו ולא אדר

הן  חרס ושל בחצרות, (שהם פסחים תנורי .100והכניסו . בתוכה ועמד עוגה עג . . ימקו שלא בשביל (

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

ה"ב.90) פ"ג קידושין ירושלמי ראה
המשנה.91) על ועוד ותויו"ט רע"ב
מ"ב.92) פ"ז שבת
ה"א.93) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
טו.94) משפטים תנחומא ראה
יג.95) לא, תשא פרש"י

פסח.96) הל' ריש
ס"ה.97) שם ראה
מ"ב.98) פ"ד אבות
א.99) כג, א. יט, תענית גם וראה ואילך). ב (יז, פי"ב

שם.100) פרש"י
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אמרו  טיפין. טיפין יורדין גשמים התחילו בניך. על שתרחם עד מכאן זז איני . . רבונוֿשלֿעולם אמר,
רבונוֿשלֿעולם  אמר, . . שבועתך להתיר אלא באין הללו הגשמים אין לומר אנו כסבורים . . תלמידיו לו
לו  אמרו . . חביות פי כמלא יורדין הגשמים התחילו ומערות. שיחין בורות גשמי אלא שאלתי, כך לא
אמר, . . כולו העולם את להחריב אלא באים הללו הגשמים אין לומר אנו כסבורין . (תלמידיו).
"ואותו  שם: ומסיים וכו'". כתיקנן ירדו ונדבה, ברכה רצון גשמי אלא שאלתי, כך לא רבונוֿשלֿעולם

ישראל". של בזכותן אלא יורדין הגשמים שאין לפי יוםֿטוב, עשאוהו באדר) (עשרים היום

שמאורע  משמע, ימקו", שלא בשביל פסחים תנורי והכניסו צאו להם "אמר המשנה שמדברי ולהעיר,
להם  ישאר לא זאת, לולי כי פסחים", "תנורי שיכניסו הזהירם זה שמטעם - לניסן הסמוך באדר היה זה

ל  עד זמן באדר מספיק היה שהמאורע נאמר אם מהֿשאיןֿכן מחדש. פסחים" "תנורי לבנות כדי פסח
לדחוק  צורך כל שאין לזה נוסף - וזאת פסחים". "תנורי להתקין נוספים יום שלושים ישנם שאז ראשון,

לניסן. הסמוך לאדר בודאי שייך זה הרי שכן, ומכיון מעוברת, שנה היתה ההיא ששנה ולומר

.„È הוראה מלשון "תורה" - התורה עניני ככל ה', בעבודת הוראה ללמוד יש זה מסיפור ,101והנה,
נכתבה" לדורות שהוצרכה "נבואה בבחינת הדורות, לכל נצחית הוראה מהווים .102שהם

אלא  זה, ביום אירע זה שמאורע מכיון - באדר בעשרים יתירה בהדגשה היא זו שהוראה ומובן,
כולה. השנה לכל בנוגע גם זו הוראה למדים שממנו

תענית" מגילת ש"בטלה הספד 103ואף איסור יוםֿטוב, של לענין בנוגע אלא אינו זה ענין הרי -
מעצם  ההוראה [מלבד זה ביום המודגשת ה' בעבודת הוראה ללימוד בנוגע מהֿשאיןֿכן וכו', ותענית
(כולל  התורה עניני שכל פשוט הרי - זה] ליום מיוחד קשר ללא - וגמרא במשנה גם המובא - הסיפור
מיוחדת  הדגשה ישנה זה שביום כך הוראה, בתור גם נצחיים שהם היינו, הם, נצחיים תענית) מגילת

הנ"ל. ממאורע ההוראה ללימוד בנוגע

אמר  שטח בן ששמעון ועד התנאים, ומגדולי הבית, בזמן היה המעגל חוני להבין: צריך ולכאורה,
שהוא  כבן המקום לפני מתחטא שאתה אעשה מה אבל כו' עליך גוזרני אתה, המעגל חוני "אלמלא עליו

רצונו" לו ועושה אביו על מהי 104מתחטא - ועלֿפיֿזה התנאים. בין אפילו מעלתו הפלאת מובן שמזה ,
המעגל?! חוני של מהנהגתו זה בדורנו כערכנו לאנשים ההוראה

ירדו  שלכתחילה המעגל חוני של תפילתו פעלה לא מדוע הסיפור: לעצם בנוגע - להבין צריך גם
לו  ויאמרו תלמידיו שיבואו עד להמתין צורך היה מה לשם - העולם לצורך בהתאם רצון", "גשמי
טיפין") ("טיפין כאלו שגשמים היינו, שבועתך", להתיר אלא באין הללו הגשמים אין לומר אנו "כסבורים

להקב"ה  לומר צריך היה ואז העולם, צורך על עונים לא אינם לאחריֿזה וגם כו'", אלא שאלתי כך "לא
אלא  באים הללו הגשמים אין לומר אנו "כסבורין תלמידיו לו שאמרו עד המתאים, באופן גשמים ירדו
"ירדו  זה כל לאחרי ורק כו'", אלא שאלתי כך "לא ולומר להתפלל צריך והיה כולו", העולם את להחריב
שסתם  מפני זה (אין גשמים" שירדו "התפלל ממנו שמבקשים והבין ידע המעגל חוני גם הרי - כתיקנן"

והצמיחה" "והולידה הארץ את ירוו שהגשמים כדי אלא) גשמים, שירדו להם מלא 105"התחשק" ומקרא ,
יבולה" הארץ ונתנה בעתם גשמיכם "ונתתי הכתוב: מספיק 106דיבר לא זה שלצורך ידע בודאי כן, ואם ,

ואם  כולו, העולם כל את להחריב יכול גשמים של מופלג שריבוי - לאידך ועלֿדרךֿזה טיפין", "טיפין
ונדבה"?! ברכה רצון "גשמי שירדו מלכתחילה ביקש לא מדוע כן,

מלמעלה  התפילה בקשת למילוי בנוגע גם אלא) המעגל, חוני לתפילת בנוגע רק (לא היא זו ושאלה
מדוע  כן, ואם העולם, לצורך המתאימה הגשמים כמות מהי יודעים בודאי למעלה הקב"ה): (עלֿידי
חוני  הוצרך שלכן חביות"), פי "כמלא או טיפין", ("טיפין המתאים באופן שלא גשמים ירדו בתחילה
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ב.101) נג, זח"ג ראה
א.102) יד, מגילה
רע"ב.103) יט, ר"ה ראה

שם.104) תענית שם. תענית מגילת
י.105) נה, ישעי'
ד.106) כו, בחוקותי
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לרדת  הגשמים צריכים היו לכתחילה - כו'" אלא שאלתי כך "לא ולומר הפעם עוד להתפלל המעגל
"כתיקנן"?!

.ÂË:מישראל ואחד אחד לכל בנוגע - זה מסיפור ללמוד שיש ההוראה את לבאר ונקדים
צרכיו  שואל . . יום בכל ומתפלל מתחנן אדם "שיהא - שתוכנה דתפילה, במצותֿעשה חייב יהודי כל

כו'" ובתחנה בבקשה להם צריך (מן 107שהוא הוא חייב - מסויים בדבר צורך יש ליהודי שכאשר היינו, .
צרכו. את שימלא ממנו ולבקש להקב"ה להתפלל התורה)

נשים  כולל מישראל, ואחד אחד כל על היא זו מצד 108ומצוה בתפילה חייבים הם שגם - קטנים וכן ,
דעות  שלכמה ועד חינוך, של (רק)109ענין זה ואין זה, בדבר בעצמו (מדרבנן) חייב לחינוך שהגיע קטן

מהשקלאֿוטריא  [ולהעיר אביו על "אלו בנו 110חיוב הרי - אופן ובכל בזה, הזקן אדמו"ר של לדעתו גע
חיים" אלקים דברי מתחשב 111ואלו הזקן אדמו"ר שגם ישראל מגדולי כמה של דעתם שזוהי מכיון ,

ענינים]. וכמה לכמה בנוגע בדבריהם

לו  המצטרך כל את לו שיתן מהקב"ה צרכיו ולבקש להתפלל נעמד יהודי כאשר והנה,

מחתרתא  אפום ד"גנבא הענין את לשלול צורך אין ובודאי התורה, עלֿפי המתאים באופן [כמובן, -
קרייא" מאמינים"112רחמנא בני "מאמינים הם ישראל שכל דמכיון אצלם 113, לשלול צורך שאין פשיטא  ,

תופעה  שתיתכן כלל בדעתו עולה שלא קטן, ילד אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כזו, "שטות"
- כזו] תופעה שקיימת לו להסביר ה"קלוגינקער" יכול שאז שמתבגר, לאחרי מהֿשאיןֿכן כזו,

ענין  להיות צריך אופן באיזה - המעגל חוני של תפילתו אודות מהסיפור הנלמדת הוראה ישנה
מישראל: ואחד אחד כל אצל התפילה

אלקיכם" לה' אתם "בנים - הקב"ה של בנו הוא יהודי שכל מעמדו 114מכיון על הבט מבלי - וזאת ,
ז"ל  חכמינו ובלשון כו', צריכה 115ומצבו להקב"ה יהודי של תפילתו לכן, - הם" בני כך ובין כך "בין :

אביו". על מתחטא שהוא "כבן להיות

התחייבות  - בניך" על שתרחם עד מכאן זז "איני ואמר עוגה" ש"עג המעגל חוני של להנהגתו בנוגע
ומיד, תיכף תתמלא ובקשתו שתפילתו בטוח להיותו המעגל, חוני רק עצמו על לקחת יכול כזו
התפילה  לאופן בנוגע אמנם, כזו; התחייבות עצמו על לקבל יכול שאינו אדם, לכל בנוגע מהֿשאיןֿכן
ש"בנים  מכיון מישראל, ואחד אחד לכל השייך ענין זה הרי - אביו" על מתחטא שהוא "כבן עצמה,

כנ"ל. אלקיכם", לה' אתם

ואם  וכו', שלישית ופעם שניה פעם אחת, פעם ומבקש בתוקף להקב"ה פונה שהוא - בזה והכוונה
רואה  כאשר ולאידך, כו'", אלא שאלתי כך "לא אומר - במילואה הבקשה נתמלאה לא שעדיין רואה
טובך  עליהם "השפעת לכך, ה"כלים" את עדיין לו ואין טובה", "רוב של באופן היא הברכה שהמשכת

לעמוד  יכולין למד"אין הביישן ("לא להתבייש לו אין - במעמד 116" נמצא שלעתֿעתה לומר עליו אלא ,(
בתכלית  עדיין אינה בהידור המצוות וקיום התורה בלימוד שעבודתו (מפני זאת לקבל יכול שאינו ומצב
להיותו  - זה וכל בהווה, ומצבו למעמדו בהתאם הברכה השפעת את לו שיתנו מבקש ולכן השלימות),

אביו". על מתחטא שהוא "כבן

ז"ל  חכמינו אמרו הרי - המעגל חוני של הנהגתו שזוהי מעשיי 117ואף יגיעו מתי לומר אדם חייב :
ויעקב! יצחק אברהם אבותי למעשי
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אמרו  טיפין. טיפין יורדין גשמים התחילו בניך. על שתרחם עד מכאן זז איני . . רבונוֿשלֿעולם אמר,
רבונוֿשלֿעולם  אמר, . . שבועתך להתיר אלא באין הללו הגשמים אין לומר אנו כסבורים . . תלמידיו לו
לו  אמרו . . חביות פי כמלא יורדין הגשמים התחילו ומערות. שיחין בורות גשמי אלא שאלתי, כך לא
אמר, . . כולו העולם את להחריב אלא באים הללו הגשמים אין לומר אנו כסבורין . (תלמידיו).
"ואותו  שם: ומסיים וכו'". כתיקנן ירדו ונדבה, ברכה רצון גשמי אלא שאלתי, כך לא רבונוֿשלֿעולם

ישראל". של בזכותן אלא יורדין הגשמים שאין לפי יוםֿטוב, עשאוהו באדר) (עשרים היום

שמאורע  משמע, ימקו", שלא בשביל פסחים תנורי והכניסו צאו להם "אמר המשנה שמדברי ולהעיר,
להם  ישאר לא זאת, לולי כי פסחים", "תנורי שיכניסו הזהירם זה שמטעם - לניסן הסמוך באדר היה זה

ל  עד זמן באדר מספיק היה שהמאורע נאמר אם מהֿשאיןֿכן מחדש. פסחים" "תנורי לבנות כדי פסח
לדחוק  צורך כל שאין לזה נוסף - וזאת פסחים". "תנורי להתקין נוספים יום שלושים ישנם שאז ראשון,

לניסן. הסמוך לאדר בודאי שייך זה הרי שכן, ומכיון מעוברת, שנה היתה ההיא ששנה ולומר

.„È הוראה מלשון "תורה" - התורה עניני ככל ה', בעבודת הוראה ללמוד יש זה מסיפור ,101והנה,
נכתבה" לדורות שהוצרכה "נבואה בבחינת הדורות, לכל נצחית הוראה מהווים .102שהם

אלא  זה, ביום אירע זה שמאורע מכיון - באדר בעשרים יתירה בהדגשה היא זו שהוראה ומובן,
כולה. השנה לכל בנוגע גם זו הוראה למדים שממנו

תענית" מגילת ש"בטלה הספד 103ואף איסור יוםֿטוב, של לענין בנוגע אלא אינו זה ענין הרי -
מעצם  ההוראה [מלבד זה ביום המודגשת ה' בעבודת הוראה ללימוד בנוגע מהֿשאיןֿכן וכו', ותענית
(כולל  התורה עניני שכל פשוט הרי - זה] ליום מיוחד קשר ללא - וגמרא במשנה גם המובא - הסיפור
מיוחדת  הדגשה ישנה זה שביום כך הוראה, בתור גם נצחיים שהם היינו, הם, נצחיים תענית) מגילת

הנ"ל. ממאורע ההוראה ללימוד בנוגע

אמר  שטח בן ששמעון ועד התנאים, ומגדולי הבית, בזמן היה המעגל חוני להבין: צריך ולכאורה,
שהוא  כבן המקום לפני מתחטא שאתה אעשה מה אבל כו' עליך גוזרני אתה, המעגל חוני "אלמלא עליו

רצונו" לו ועושה אביו על מהי 104מתחטא - ועלֿפיֿזה התנאים. בין אפילו מעלתו הפלאת מובן שמזה ,
המעגל?! חוני של מהנהגתו זה בדורנו כערכנו לאנשים ההוראה

ירדו  שלכתחילה המעגל חוני של תפילתו פעלה לא מדוע הסיפור: לעצם בנוגע - להבין צריך גם
לו  ויאמרו תלמידיו שיבואו עד להמתין צורך היה מה לשם - העולם לצורך בהתאם רצון", "גשמי
טיפין") ("טיפין כאלו שגשמים היינו, שבועתך", להתיר אלא באין הללו הגשמים אין לומר אנו "כסבורים

להקב"ה  לומר צריך היה ואז העולם, צורך על עונים לא אינם לאחריֿזה וגם כו'", אלא שאלתי כך "לא
אלא  באים הללו הגשמים אין לומר אנו "כסבורין תלמידיו לו שאמרו עד המתאים, באופן גשמים ירדו
"ירדו  זה כל לאחרי ורק כו'", אלא שאלתי כך "לא ולומר להתפלל צריך והיה כולו", העולם את להחריב
שסתם  מפני זה (אין גשמים" שירדו "התפלל ממנו שמבקשים והבין ידע המעגל חוני גם הרי - כתיקנן"

והצמיחה" "והולידה הארץ את ירוו שהגשמים כדי אלא) גשמים, שירדו להם מלא 105"התחשק" ומקרא ,
יבולה" הארץ ונתנה בעתם גשמיכם "ונתתי הכתוב: מספיק 106דיבר לא זה שלצורך ידע בודאי כן, ואם ,

ואם  כולו, העולם כל את להחריב יכול גשמים של מופלג שריבוי - לאידך ועלֿדרךֿזה טיפין", "טיפין
ונדבה"?! ברכה רצון "גשמי שירדו מלכתחילה ביקש לא מדוע כן,

מלמעלה  התפילה בקשת למילוי בנוגע גם אלא) המעגל, חוני לתפילת בנוגע רק (לא היא זו ושאלה
מדוע  כן, ואם העולם, לצורך המתאימה הגשמים כמות מהי יודעים בודאי למעלה הקב"ה): (עלֿידי
חוני  הוצרך שלכן חביות"), פי "כמלא או טיפין", ("טיפין המתאים באופן שלא גשמים ירדו בתחילה
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לרדת  הגשמים צריכים היו לכתחילה - כו'" אלא שאלתי כך "לא ולומר הפעם עוד להתפלל המעגל
"כתיקנן"?!

.ÂË:מישראל ואחד אחד לכל בנוגע - זה מסיפור ללמוד שיש ההוראה את לבאר ונקדים
צרכיו  שואל . . יום בכל ומתפלל מתחנן אדם "שיהא - שתוכנה דתפילה, במצותֿעשה חייב יהודי כל

כו'" ובתחנה בבקשה להם צריך (מן 107שהוא הוא חייב - מסויים בדבר צורך יש ליהודי שכאשר היינו, .
צרכו. את שימלא ממנו ולבקש להקב"ה להתפלל התורה)

נשים  כולל מישראל, ואחד אחד כל על היא זו מצד 108ומצוה בתפילה חייבים הם שגם - קטנים וכן ,
דעות  שלכמה ועד חינוך, של (רק)109ענין זה ואין זה, בדבר בעצמו (מדרבנן) חייב לחינוך שהגיע קטן

מהשקלאֿוטריא  [ולהעיר אביו על "אלו בנו 110חיוב הרי - אופן ובכל בזה, הזקן אדמו"ר של לדעתו גע
חיים" אלקים דברי מתחשב 111ואלו הזקן אדמו"ר שגם ישראל מגדולי כמה של דעתם שזוהי מכיון ,

ענינים]. וכמה לכמה בנוגע בדבריהם

לו  המצטרך כל את לו שיתן מהקב"ה צרכיו ולבקש להתפלל נעמד יהודי כאשר והנה,

מחתרתא  אפום ד"גנבא הענין את לשלול צורך אין ובודאי התורה, עלֿפי המתאים באופן [כמובן, -
קרייא" מאמינים"112רחמנא בני "מאמינים הם ישראל שכל דמכיון אצלם 113, לשלול צורך שאין פשיטא  ,

תופעה  שתיתכן כלל בדעתו עולה שלא קטן, ילד אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כזו, "שטות"
- כזו] תופעה שקיימת לו להסביר ה"קלוגינקער" יכול שאז שמתבגר, לאחרי מהֿשאיןֿכן כזו,

ענין  להיות צריך אופן באיזה - המעגל חוני של תפילתו אודות מהסיפור הנלמדת הוראה ישנה
מישראל: ואחד אחד כל אצל התפילה

אלקיכם" לה' אתם "בנים - הקב"ה של בנו הוא יהודי שכל מעמדו 114מכיון על הבט מבלי - וזאת ,
ז"ל  חכמינו ובלשון כו', צריכה 115ומצבו להקב"ה יהודי של תפילתו לכן, - הם" בני כך ובין כך "בין :

אביו". על מתחטא שהוא "כבן להיות

התחייבות  - בניך" על שתרחם עד מכאן זז "איני ואמר עוגה" ש"עג המעגל חוני של להנהגתו בנוגע
ומיד, תיכף תתמלא ובקשתו שתפילתו בטוח להיותו המעגל, חוני רק עצמו על לקחת יכול כזו
התפילה  לאופן בנוגע אמנם, כזו; התחייבות עצמו על לקבל יכול שאינו אדם, לכל בנוגע מהֿשאיןֿכן
ש"בנים  מכיון מישראל, ואחד אחד לכל השייך ענין זה הרי - אביו" על מתחטא שהוא "כבן עצמה,

כנ"ל. אלקיכם", לה' אתם

ואם  וכו', שלישית ופעם שניה פעם אחת, פעם ומבקש בתוקף להקב"ה פונה שהוא - בזה והכוונה
רואה  כאשר ולאידך, כו'", אלא שאלתי כך "לא אומר - במילואה הבקשה נתמלאה לא שעדיין רואה
טובך  עליהם "השפעת לכך, ה"כלים" את עדיין לו ואין טובה", "רוב של באופן היא הברכה שהמשכת

לעמוד  יכולין למד"אין הביישן ("לא להתבייש לו אין - במעמד 116" נמצא שלעתֿעתה לומר עליו אלא ,(
בתכלית  עדיין אינה בהידור המצוות וקיום התורה בלימוד שעבודתו (מפני זאת לקבל יכול שאינו ומצב
להיותו  - זה וכל בהווה, ומצבו למעמדו בהתאם הברכה השפעת את לו שיתנו מבקש ולכן השלימות),

אביו". על מתחטא שהוא "כבן

ז"ל  חכמינו אמרו הרי - המעגל חוני של הנהגתו שזוהי מעשיי 117ואף יגיעו מתי לומר אדם חייב :
ויעקב! יצחק אברהם אבותי למעשי
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עלֿדרך  כזה, באופן להתנהג יהודי לכל נקל אזי - הדרך את וסלל פתח המעגל שחוני שלאחרי ומובן,
אחד  כל אצל זוטרתי" "מילתא זה הרי רבינו, משה של עבודתו שלאחרי היראה, לענין בנוגע שמצינו

מישראל  .118ואחד

.ÊË,המעגל חוני של בקשתו מצד הן - "כתיקנן" הגשמים ירדו לא לכתחילה מדוע גם יובן עלֿפיֿזה
מלמעלה: ההמשכה מצד והן

בזה  (וכיוצא גשמים דירידת הברכה בהמשכת צורך אמנם יש דלמטה, העולם של ומצבו מעמדו מצד
- יותר נעלה באופן הברכה המשכת ישנה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דוקא, מסויים באופן הברכות) בשאר
לקבל  יכול העולם אין למטה נמשך זה ענין שכאשר אף - וזאת למעלה, שהיא כפי הברכה ענין אמיתית
דבר  של שלאמיתתו מכיון חסֿושלום), הטוב דהיפך באופן להתבטא יכול שהדבר (ועד כזו נעלית ברכה

האמיתי  הטוב זהו -119.

גו'" ואראה נא "ארדה לדבר: הקב"ה 120[דוגמא הרי - למטה לרדת הצורך מהו מובן: אינו דלכאורה ,
הנברא  למציאות ובהתאם ערך לפי הירידה - הוא למטה דירידה התוכן אלא מלמעלה?! גם לראות יכול

כו']. למטה שנמצא כפי

ברכה  להמשיך רצו מלמעלה מכלֿמקום, העולם, צורך מהו למעלה יודעים שבוודאי אףֿעלֿפי ולכן:
הברכה. ענין אמיתית יותר, נעלית

יכולה  היתה העולם) מדרגת (למעלה הוא דרגתו שמצד - המעגל חוני ותפילת לבקשת בנוגע הוא וכן
טיפי  "טיפין ירדו כאשר גם המתאים באופן הגשמים המשכת ירדו להיות כאשר גם - לאידך וכן  ן",

חביות". פי "כמלא גדול, בריבוי

ראוי  שהעולם כפי גשמים שירדו שיתפלל לו ולומר המעגל לחוני הפעם עוד לבוא הוצרכו זה ומטעם
מכיון  מכלֿמקום, הברכה, ענין אמיתית אמנם שזוהי אףֿעלֿפי כי - טובה" ד"רוב באופן ולא לקבל,
לצורך  המתאים באופן הגשמים המשכת שתהיה מבקשים לכן כזו, נעלית ברכה לקבל ראוי אינו שהעולם

התחתון. ומצבו במעמדו שהוא כפי העולם

גשמים  ירדו (שבתחילה המעגל חוני אודות הסיפור פרטי את שיודעים שלאחרי מובן ועלֿפיֿזה
באופן  תהיה הברכה שהמשכת נוספת ותפילה לבקשה הוצרכו ולכן למעלה, מצד המתאים באופן
הברכה  שהמשכת בתפילה לבקש יש שמלכתחילה כבר יודעים - למטה) שהוא כפי העולם למצב המתאים
שמפרשים  מכיון כן, פועלים ובודאי והנגלה, הנראה בטוב דלמטה, העולם למצב המתאים באופן תהיה

בתפילה. זאת

"הטוב  להדגיש צריכים מה לשם דלכאורה, תפתח", לנו הטוב "ואוצרך התפילה לשון דיוק גם וזהו
למעלה  הוא האמיתי שהטוב בזה, הענין אלא - לנו?! טוב מה בעצמו יודע בודאי הקב"ה הרי לנו",

המשנה  ובלשון הזה, דעולם גשמי דעות 121מטוב [שלכמה הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה "יפה :122

ימתין  לא שהקב"ה היינו, לנו", "הטוב שיומשך מבקשים ולכן הזה", העולם חיי מכל גןֿעדן] על קאי
שאנו  ערך לפי לנו", "הטוב ומיד תיכף ימשיך אלא האמיתית, הטובה בחינת את לקבל ראויים שנהיה עד

והנגלה. הנראה בטוב שלנו, הכלים מצד לקבל יכולים

הנה  - הגלויים מחסדים שלמעלה המכוסים חסדים לבחינת עד מזה, שלמעלה ברכות שישנן ומה
והנגלה  הנראה דטוב באופן אלו ענינים גם להמשיך הקב"ה של וביכלתו בכחו בפשטות: לזה העצה

לעיל  המבואר עלֿדרך בשר, שהם 123לעיני שאף בחוקותי, שבפרשת הנסתרות הברכות להמשכת בנוגע
והנגלה. הנראה בטוב למטה להמשיכם הקב"ה של ביכלתו - כו' סתים שמבחינת ברכות
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רפמ"ב.118) תניא ב. לג, ברכות ראה
פכ"ו.119) תניא גם ראה
שם).120) (ובפרש"י כא יח, וירא

מי"ז.121) פ"ד, אבות
ספ"ח.122) תשובה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.123) ס"א. (מוקדם) אסתר תענית שיחת

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

.ÊÈ אמורים הנ"ל הדברים אם הרי והנה, הפרטיים, לצרכיו בנוגע יהודי של לתפילתו בנוגע
תפילותיהם  מצטרפים אליה אשר יהודי, כל של ובקשה לתפילה בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה
ומבקשים  ומשתוקקים ומצפים שמקווים כפי הגאולה, לענין בנוגע - ישראל בני כל של ובקשותיהם
לישועתך  כי . . תצמיח מהרה עבדך  דוד צמח  "את  העמידה: בתפילת באמרם ישראל בני כל ותובעים

מתי" "עד ותובעים היום", כל בשובך 124קוינו עינינו "ותחזינה ויוםֿטוב: בשבת גם שאומרים וכפי ,
אביו"...! על מתחטא שהוא "כבן להיות צריכה זו ובקשה שתפילה בודאי הרי - ברחמים" לציון

ישראל, כלל ושל מישראל ואחד אחד  כל של ובקשה תפילה זוהי - וכאמור

עליו  הרחמנות אדרבה: הרי - מאומה לו חסר ולא טוב כל לו שיש שחושב יהודי ישנו אם ואפילו
יותר! עוד גדולה

שמעון  רבי – כו'. וגלות חורבן של ענין היה לא יוחאי בן שמעון רבי שאצל ט) (סעיף לעיל הוזכר
הוא" "אמיתי יוחאי שבהיותו 125בן מפני - וזאת וגלות, חורבן של ענין היה לא באמת אכן ואצלו ,

אומנתו" ד"תורתו באופן עבודתו היתה והחומרי הגשמי הזה בגןֿעדן 126בעולם נמצאת הנשמה [כאשר
(ולא  התורה בלימוד הוא הנשמות כל של עסקם בגןֿעדן שהרי אומנתה, שתורתה בכך חידוש כל אין -

המצוות) הזה 127בקיום בעולם בהיותו שגם - הוא יוחאי בן שמעון דרבי והחידוש אומנתם; תורתם -
העולם  בעניני מונח - זאת לעומת - הוא אבל אומנתו"!], ד"תורתו באופן עבודתו היתה והחומרי הגשמי
"שלום  באמרו מאומה, לו חסר לא לו"... ש"טוב מכריז - זה במצב ובהיותו ומכופל, כפול בחושך כו',

אלך" לבי ש"בשרירות אף לי", !128(יהיה)

עבור  זאת לנצל כוונה מתוך - היא העולם בעניני מונח שהוא שהעובדה זכות עליו ללמד יש אמנם,
דהבעלֿשםֿטוב  זכות' ה'לימוד וכידוע ומצוותיה... תורה מסחר 129עניני בעניני שהתנהגו אלו אודות

סמוך  שיהיה ל"חתן" להבטיח שצריך ומכיון חכם, לתלמיד בתם את להשיא - שכוונתם כדבעי, שלא
להרו  הוא משתדל - בתורה לעסוק להמשיך שיוכל כדי שולחנו וזאת על בזה), (וכיוצא "קאפקע" עוד יח

ולא  לו" ש"טוב למצב ועד זה זכות" מ"לימוד אבל מסחר; בעניני בלתיֿרצויה הנהגה עלֿידי אפילו -
רחוקה!... הדרך - מאומה לו חסר

וכלל  ישראל מבני ואחת אחד כל אצל מוכרח הכי הצורך הוא הגאולה שענין מכיון לעניננו: ונחזור
ומיד, ותיכף הגאולה, ענין על ישראל בני ובקשת תפילת את למלא הקב"ה צריך בודאי הרי - ישראל

נגאלין", הן "מיד

מודגש  שבהם הפורים, מימי אנו באים שהרי - התשובה עבודת הקדמת כבר שישנה לאחרי ובפרט
רשע" אותו של מסעודתו "נהנו שבתחילה למרות שהרי התשובה, בתשובה,130ענין חזרו ומיד תיכף הרי ,

יתברך" אחדותו על נפשם ומסרו חסֿושלום, חוץ מחשבת דעתם על עלתה ש"לא כל 131ועד במשך
כולה. השנה

.ÁÈ:אגב בדרך - המוסגר מאמר
בזה  שנתבאר "שנה", תיבת לפירוש שינויי 132בנוגע כל את בתוכה שכוללת מכיון שינוי, מלשון שהיא

העירו  - כו' מקומות 133הזמנים בכמה הוא 134מהמבואר שחודש ל"שנה", "חודש" בין החילוק אודות
כי  ושינוי, חידוש של ענין אין שבשנה נמצא, שכן, ומכיון ושונה. חוזר מלשון - ושנה חידוש, מלשון

בלבד. ונשנים החוזרים דברים אם

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

ש.ז.124) קטן פורים שושן תשא, ש"פ שיחת בארוכה ראה
ס"ח. -

ב.125) סט, יומא - חז"ל ל'
ת"ת 126) הל' קו. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. יא, שבת

ס"דֿה. פ"ד לאדה"ז
ובכ"מ.127) ב. טו, להצ"צ סהמ"צ
יח.128) כט, נצבים

ד).129) (לח, סרצ"ז סקס"ה. כש"ט ראה
יח.130) פ"ז, אסת"ר א. יב, מגילה
ב.131) צט, מג"א תו"א
זו.132) שנה דפורים ההוא בלילה בד"ה
סי"ב).133) רכח (גליון תורה אהלי - וביאורים בהערות
וש"נ.134) ואילך). קלא ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד החודש ד"ה



כה n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

עלֿדרך  כזה, באופן להתנהג יהודי לכל נקל אזי - הדרך את וסלל פתח המעגל שחוני שלאחרי ומובן,
אחד  כל אצל זוטרתי" "מילתא זה הרי רבינו, משה של עבודתו שלאחרי היראה, לענין בנוגע שמצינו

מישראל  .118ואחד

.ÊË,המעגל חוני של בקשתו מצד הן - "כתיקנן" הגשמים ירדו לא לכתחילה מדוע גם יובן עלֿפיֿזה
מלמעלה: ההמשכה מצד והן

בזה  (וכיוצא גשמים דירידת הברכה בהמשכת צורך אמנם יש דלמטה, העולם של ומצבו מעמדו מצד
- יותר נעלה באופן הברכה המשכת ישנה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דוקא, מסויים באופן הברכות) בשאר
לקבל  יכול העולם אין למטה נמשך זה ענין שכאשר אף - וזאת למעלה, שהיא כפי הברכה ענין אמיתית
דבר  של שלאמיתתו מכיון חסֿושלום), הטוב דהיפך באופן להתבטא יכול שהדבר (ועד כזו נעלית ברכה

האמיתי  הטוב זהו -119.

גו'" ואראה נא "ארדה לדבר: הקב"ה 120[דוגמא הרי - למטה לרדת הצורך מהו מובן: אינו דלכאורה ,
הנברא  למציאות ובהתאם ערך לפי הירידה - הוא למטה דירידה התוכן אלא מלמעלה?! גם לראות יכול

כו']. למטה שנמצא כפי

ברכה  להמשיך רצו מלמעלה מכלֿמקום, העולם, צורך מהו למעלה יודעים שבוודאי אףֿעלֿפי ולכן:
הברכה. ענין אמיתית יותר, נעלית

יכולה  היתה העולם) מדרגת (למעלה הוא דרגתו שמצד - המעגל חוני ותפילת לבקשת בנוגע הוא וכן
טיפי  "טיפין ירדו כאשר גם המתאים באופן הגשמים המשכת ירדו להיות כאשר גם - לאידך וכן  ן",

חביות". פי "כמלא גדול, בריבוי

ראוי  שהעולם כפי גשמים שירדו שיתפלל לו ולומר המעגל לחוני הפעם עוד לבוא הוצרכו זה ומטעם
מכיון  מכלֿמקום, הברכה, ענין אמיתית אמנם שזוהי אףֿעלֿפי כי - טובה" ד"רוב באופן ולא לקבל,
לצורך  המתאים באופן הגשמים המשכת שתהיה מבקשים לכן כזו, נעלית ברכה לקבל ראוי אינו שהעולם

התחתון. ומצבו במעמדו שהוא כפי העולם

גשמים  ירדו (שבתחילה המעגל חוני אודות הסיפור פרטי את שיודעים שלאחרי מובן ועלֿפיֿזה
באופן  תהיה הברכה שהמשכת נוספת ותפילה לבקשה הוצרכו ולכן למעלה, מצד המתאים באופן
הברכה  שהמשכת בתפילה לבקש יש שמלכתחילה כבר יודעים - למטה) שהוא כפי העולם למצב המתאים
שמפרשים  מכיון כן, פועלים ובודאי והנגלה, הנראה בטוב דלמטה, העולם למצב המתאים באופן תהיה

בתפילה. זאת

"הטוב  להדגיש צריכים מה לשם דלכאורה, תפתח", לנו הטוב "ואוצרך התפילה לשון דיוק גם וזהו
למעלה  הוא האמיתי שהטוב בזה, הענין אלא - לנו?! טוב מה בעצמו יודע בודאי הקב"ה הרי לנו",

המשנה  ובלשון הזה, דעולם גשמי דעות 121מטוב [שלכמה הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה "יפה :122

ימתין  לא שהקב"ה היינו, לנו", "הטוב שיומשך מבקשים ולכן הזה", העולם חיי מכל גןֿעדן] על קאי
שאנו  ערך לפי לנו", "הטוב ומיד תיכף ימשיך אלא האמיתית, הטובה בחינת את לקבל ראויים שנהיה עד

והנגלה. הנראה בטוב שלנו, הכלים מצד לקבל יכולים

הנה  - הגלויים מחסדים שלמעלה המכוסים חסדים לבחינת עד מזה, שלמעלה ברכות שישנן ומה
והנגלה  הנראה דטוב באופן אלו ענינים גם להמשיך הקב"ה של וביכלתו בכחו בפשטות: לזה העצה

לעיל  המבואר עלֿדרך בשר, שהם 123לעיני שאף בחוקותי, שבפרשת הנסתרות הברכות להמשכת בנוגע
והנגלה. הנראה בטוב למטה להמשיכם הקב"ה של ביכלתו - כו' סתים שמבחינת ברכות
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רפמ"ב.118) תניא ב. לג, ברכות ראה
פכ"ו.119) תניא גם ראה
שם).120) (ובפרש"י כא יח, וירא

מי"ז.121) פ"ד, אבות
ספ"ח.122) תשובה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.123) ס"א. (מוקדם) אסתר תענית שיחת

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

.ÊÈ אמורים הנ"ל הדברים אם הרי והנה, הפרטיים, לצרכיו בנוגע יהודי של לתפילתו בנוגע
תפילותיהם  מצטרפים אליה אשר יהודי, כל של ובקשה לתפילה בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה
ומבקשים  ומשתוקקים ומצפים שמקווים כפי הגאולה, לענין בנוגע - ישראל בני כל של ובקשותיהם
לישועתך  כי . . תצמיח מהרה עבדך  דוד צמח  "את  העמידה: בתפילת באמרם ישראל בני כל ותובעים

מתי" "עד ותובעים היום", כל בשובך 124קוינו עינינו "ותחזינה ויוםֿטוב: בשבת גם שאומרים וכפי ,
אביו"...! על מתחטא שהוא "כבן להיות צריכה זו ובקשה שתפילה בודאי הרי - ברחמים" לציון

ישראל, כלל ושל מישראל ואחד אחד  כל של ובקשה תפילה זוהי - וכאמור

עליו  הרחמנות אדרבה: הרי - מאומה לו חסר ולא טוב כל לו שיש שחושב יהודי ישנו אם ואפילו
יותר! עוד גדולה

שמעון  רבי – כו'. וגלות חורבן של ענין היה לא יוחאי בן שמעון רבי שאצל ט) (סעיף לעיל הוזכר
הוא" "אמיתי יוחאי שבהיותו 125בן מפני - וזאת וגלות, חורבן של ענין היה לא באמת אכן ואצלו ,

אומנתו" ד"תורתו באופן עבודתו היתה והחומרי הגשמי הזה בגןֿעדן 126בעולם נמצאת הנשמה [כאשר
(ולא  התורה בלימוד הוא הנשמות כל של עסקם בגןֿעדן שהרי אומנתה, שתורתה בכך חידוש כל אין -

המצוות) הזה 127בקיום בעולם בהיותו שגם - הוא יוחאי בן שמעון דרבי והחידוש אומנתם; תורתם -
העולם  בעניני מונח - זאת לעומת - הוא אבל אומנתו"!], ד"תורתו באופן עבודתו היתה והחומרי הגשמי
"שלום  באמרו מאומה, לו חסר לא לו"... ש"טוב מכריז - זה במצב ובהיותו ומכופל, כפול בחושך כו',

אלך" לבי ש"בשרירות אף לי", !128(יהיה)

עבור  זאת לנצל כוונה מתוך - היא העולם בעניני מונח שהוא שהעובדה זכות עליו ללמד יש אמנם,
דהבעלֿשםֿטוב  זכות' ה'לימוד וכידוע ומצוותיה... תורה מסחר 129עניני בעניני שהתנהגו אלו אודות

סמוך  שיהיה ל"חתן" להבטיח שצריך ומכיון חכם, לתלמיד בתם את להשיא - שכוונתם כדבעי, שלא
להרו  הוא משתדל - בתורה לעסוק להמשיך שיוכל כדי שולחנו וזאת על בזה), (וכיוצא "קאפקע" עוד יח

ולא  לו" ש"טוב למצב ועד זה זכות" מ"לימוד אבל מסחר; בעניני בלתיֿרצויה הנהגה עלֿידי אפילו -
רחוקה!... הדרך - מאומה לו חסר

וכלל  ישראל מבני ואחת אחד כל אצל מוכרח הכי הצורך הוא הגאולה שענין מכיון לעניננו: ונחזור
ומיד, ותיכף הגאולה, ענין על ישראל בני ובקשת תפילת את למלא הקב"ה צריך בודאי הרי - ישראל

נגאלין", הן "מיד

מודגש  שבהם הפורים, מימי אנו באים שהרי - התשובה עבודת הקדמת כבר שישנה לאחרי ובפרט
רשע" אותו של מסעודתו "נהנו שבתחילה למרות שהרי התשובה, בתשובה,130ענין חזרו ומיד תיכף הרי ,

יתברך" אחדותו על נפשם ומסרו חסֿושלום, חוץ מחשבת דעתם על עלתה ש"לא כל 131ועד במשך
כולה. השנה

.ÁÈ:אגב בדרך - המוסגר מאמר
בזה  שנתבאר "שנה", תיבת לפירוש שינויי 132בנוגע כל את בתוכה שכוללת מכיון שינוי, מלשון שהיא

העירו  - כו' מקומות 133הזמנים בכמה הוא 134מהמבואר שחודש ל"שנה", "חודש" בין החילוק אודות
כי  ושינוי, חידוש של ענין אין שבשנה נמצא, שכן, ומכיון ושונה. חוזר מלשון - ושנה חידוש, מלשון

בלבד. ונשנים החוזרים דברים אם
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ש.ז.124) קטן פורים שושן תשא, ש"פ שיחת בארוכה ראה
ס"ח. -

ב.125) סט, יומא - חז"ל ל'
ת"ת 126) הל' קו. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. יא, שבת

ס"דֿה. פ"ד לאדה"ז
ובכ"מ.127) ב. טו, להצ"צ סהמ"צ
יח.128) כט, נצבים

ד).129) (לח, סרצ"ז סקס"ה. כש"ט ראה
יח.130) פ"ז, אסת"ר א. יב, מגילה
ב.131) צט, מג"א תו"א
זו.132) שנה דפורים ההוא בלילה בד"ה
סי"ב).133) רכח (גליון תורה אהלי - וביאורים בהערות
וש"נ.134) ואילך). קלא ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד החודש ד"ה
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רש"י  פירש כבר בפשטות: - לזה שישנם 135והמענה היינו, סלע", יפוצץ "כפטיש הם התורה שעניני
מנוגדים. לפירושים ועד שונים, פירושים שלהם תיבות וכמה כמה ישנם כן וכמו ענין, בכל פירושים ריבוי

בקרא  מפורש - "ראובן" השם קריאת בטעם "רבותינו 136ולדוגמא: רש"י: ומפרש בעניי". ה' ראה "כי
מנוגד, פירוש - מזו ויתירה בקרא, המפורש על נוסף פירוש - חמי" לבן בני בין מה ראו אמרה, פירשו,

בעניי  ה' "ראה ראייתם כי: על קאי - חמי" לבן בני בין מה "ראו ואילו הקב"ה, של ראייתו על קאי "
חמי"! לבן בני "בין חילוק שיש להם ולהראות להבהיר צורך שיש כזה במצב שנמצאים אלו של 

.ËÈ ענין נפעל בודאי אזי התשובה, ענין מודגש שבהם הפורים מימי שבבואנו - לעניננו ונחזור
נגאלין. הן ומיד תשובה עושין שישראל תורה הבטיחה שהרי ומיד, תיכף הגאולה

במושבותם" אור היה ישראל בני "לכל הנה - האחרונים הגלות ברגעי עדיין נמצאים כאשר ,137וגם

"וימש  ומכופל, כפול לחושך עד מצרים, בכל חושך היה כאשר שגם מצרים, מארץ צאתך וכימי
מצרים 138חושך" בבתי בהיותם אפילו אלא בבתיהם, בהיותם אור היה ישראל שלבני בלבד זו לא הנה ,

במטמוניות  שהיו האוצרות וכל המצריים, של הזהב וכלי הכסף כלי את שראו ועד אור, אצלם היה
מצרים"139שלהם  את ונצלתם גו' משכנתה אשה "ושאלה הציווי את לקיים שיוכלו -140(כדי זה וכל ,(

שהאיר  האור פעל שם גם ישראל, של רכושם שנעשו לפני עוד המצריים, של היו אלו חפצים כאשר
מצרים". את "ונצלתם כאשר - ישראל של רכושם להיות יוכלו אלו שכלים "הכנה" היתה וזו ישראל, לבני

אומניך" ד"מלכים הענין נפעל האחרונים הגלות ברגעי שכבר - מקומות 141ובפשטות בכל ,
ישראל, בני של מושבותיהם

עלֿידי  והשלימה האמיתית לגאולה באים כו'", עד מכאן זז ד"איני באופן - וכאמור ומיד, ותיכף
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח

***

.Î בקשר בגמרא תמוה סיפור לבאר המקום כאן הרי - פורים שלאחרי השבת היא זו ששבת מכיון
אמרו  שעלֿזה הפורים, בימי ושמחה דמשתה ביין 142לחיוב (להשתכר לבסומי איניש בפוריא 143"מחייב (

כדלקמן. מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד
ובהקדים:

צריכים  היו ביותר בעצם תמוה ענין אודות שמדובר מכיון אמנם, דפורים, בהתוועדות זה ענין לבאר
בכלי  שהועברה התוועדות דפורים, בהתוועדות זה בענין דובר לא לכן, (כדלקמן), ביאור הדורש
שאפילו  (ועד בתורה והשגה מהבנה עדיין שרחוקים אלו עבור גם המדינה, בשפת ותורגמה התקשורת

כו'" הרעים מים ד"מקום החשש מפני - הדברים) את לשמוע יכלו הסיפור 144אינםֿיהודים את שישמעו ,
כו'. הענין ביאור אצלם יתקבל לא הגלות חושך ומפני התמוה,

(בפשטות) לכך היחידי והטעם דלקמן, הסיפור כל נשמט יעקב" ב"עין גירסאות שבכמה כך, כדי ועד
ורק  כו'. פשוטים לאנשים היטב זאת לבאר יוכלו שלא ומחשש זה, שבסיפור התמיהה גודל מפני - הוא

הקבלה) (באותיות זה סיפור מבאר שאדוניֿאביֿמוריֿורבי זה 145מפני ענין לבאר הצורך על החלטתי -
כדלקמן. בפשטות, גם
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ט.135) ו, וארא
לב.136) כט, ויצא
כג.137) י, בא
כא.138) שם,
שם.139) בפרש"י הובא ג. פי"ד, שמו"ר
כב.140) ג, שמות

רע"א.141) יט, זבחים וראה כג. מט, ישעי'
ב.142) ז, מגילה
שם.143) פרש"י
מי"א.144) פ"א אבות
ע'145) באגרות - ובארוכה קצח. ע' מחז"ל על לוי"צ לקוטי

שבֿג.
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הענין  את ירשמו לא - המדינה לשפת זו בהתוועדות הנאמרים הדברים את מתרגמים כאשר ולכן,
שבה  (בשפה ועלֿכלֿפנים הקודש, בלשון הדברים את שירשמו ומספיק האמור), החשש (מפני דלקמן

באידיש. הדברים) נאמרו

צו]. פרשת מלכות' וב'דבר ואילך 177 עמוד ל"א חלק שיחות ב'לקוטי ונדפס הביאור, [חסר

***

.‡Î.'גו התורה חוקת זאת גו' וידבר המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î אינו שרש"י ענין על להתעכב או רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
מבאר.

כמה  כמדובר האדם, לעבודת בנוגע - השבוע דפרשת הזהר על אאמו"ר בהערות ענין לבאר נהוג וכן
הוראה  הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, וחסידות , קבלה עלֿפי הענינים את מבאר שאאמו"ר פעמים
ולימוד  הוראה יש אלו ענינים שבכל מובן, העיקר", הוא "המעשה שהרי לפועל, בנוגע האדם בעבודת

בפועל. האדם לעבודת בנוגע

הבעלֿשםֿטוב  תורת עלֿפי יותר מודגש זה שבעולם146וענין דבר ולכן שכל פרטית, בהשגחה הוא
התורה. לעניני בנוגע הוא שכן ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה לקונו, האדם בעבודת הוראה בו יש

.‚Î מצינו לא ואףֿעלֿפיֿכן, ("קלאץֿקשיא") מקרא של בפשוטו מוקשה ענין יש השבוע בפרשת
זה: בענין רש"י בפירוש ביאור

אשר 147בפרשתנו  החיה זאת לאמר ישראל בני אל דברו גו' אהרן ואל משה אל ה' "וידבר נאמר:
וגו'". תאכלו לא זה את אך גו' הארץ על אשר הבהמה מכל תאכלו

"מתן  לאחרי מיד - ובהמות חיות אכילת בדיני שדנה - זו פרשה נאמרה לא מדוע להבין: וצריך
(שבהם  מיוחדים וציוויים דינים להם ניתנו ואז לעם, ישראל בני נעשו תורה" "מתן בעת הרי תורה",
הקשורים  דינים להם לומר צריכים לראש לכל כן, ואם האדמה), פני על אשר העמים מכל הם נבדלים
יום  מדי רגיל הכי דבר הוא האכילה ענין שכן, לאכול. אסור ומה לאכול מותר מה אכילה, עניני עם

ביומו,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  דוקא, חול דימי בבוקר - תפילין בשבוע, אחת פעם - השבת ענין [מהֿשאיןֿכן
עברי" עבד תקנה קאי 148"כי שהרי רחוקה, הכי מציאות - תורה מתן לאחרי שנאמר הראשון הציווי -

בגנבתו  ביתֿדין לראש 149במכרוהו לכל רגילים: בלתי מאורעות וכמה כמה לאחרי רק שייך זה שענין ,
עבד  בתור ביתֿדין מוכרו לשלם מה לו אין כאשר ורק לתפסו, צריכים - כך ואחר הגניבה, עצם -

],150עברי 

לאחרי  שלימה שנה כמעט למילואים, השמיני יום לאחרי כאן, רק זו פרשה נאמרה ואףֿעלֿפיֿכן,
שלפניו)?! סיון בחודש היה תורה ומתן ניסן, חודש בראש היתה המשכן הקמת (כי תורה מתן

בתורה" ומאוחר מוקדם ש"אין לתרץ מקום היה מיד 151לכאורה, אמנם נאמרה זו שפרשה היינו, ,
אל  "דברו (בפסוק פירש שהרי זה, תירוץ שולל עצמו רש"י - אבל כאן. נכתבה ורק תורה, מתן לאחרי
גזירת  עליהם וקבלו בדמימה שהושוו לפי זה, בדבור שלוחים להיות השוה כולם "את ישראל") בני
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וש"נ.146) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
ואילך.147) א יא,
ב.148) כא, משפטים

עה"פ.149) פרש"י
ואילך.150) 255 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
ועוד.151) ב. ח, צו פרש"י
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רש"י  פירש כבר בפשטות: - לזה שישנם 135והמענה היינו, סלע", יפוצץ "כפטיש הם התורה שעניני
מנוגדים. לפירושים ועד שונים, פירושים שלהם תיבות וכמה כמה ישנם כן וכמו ענין, בכל פירושים ריבוי

בקרא  מפורש - "ראובן" השם קריאת בטעם "רבותינו 136ולדוגמא: רש"י: ומפרש בעניי". ה' ראה "כי
מנוגד, פירוש - מזו ויתירה בקרא, המפורש על נוסף פירוש - חמי" לבן בני בין מה ראו אמרה, פירשו,

בעניי  ה' "ראה ראייתם כי: על קאי - חמי" לבן בני בין מה "ראו ואילו הקב"ה, של ראייתו על קאי "
חמי"! לבן בני "בין חילוק שיש להם ולהראות להבהיר צורך שיש כזה במצב שנמצאים אלו של 

.ËÈ ענין נפעל בודאי אזי התשובה, ענין מודגש שבהם הפורים מימי שבבואנו - לעניננו ונחזור
נגאלין. הן ומיד תשובה עושין שישראל תורה הבטיחה שהרי ומיד, תיכף הגאולה

במושבותם" אור היה ישראל בני "לכל הנה - האחרונים הגלות ברגעי עדיין נמצאים כאשר ,137וגם

"וימש  ומכופל, כפול לחושך עד מצרים, בכל חושך היה כאשר שגם מצרים, מארץ צאתך וכימי
מצרים 138חושך" בבתי בהיותם אפילו אלא בבתיהם, בהיותם אור היה ישראל שלבני בלבד זו לא הנה ,

במטמוניות  שהיו האוצרות וכל המצריים, של הזהב וכלי הכסף כלי את שראו ועד אור, אצלם היה
מצרים"139שלהם  את ונצלתם גו' משכנתה אשה "ושאלה הציווי את לקיים שיוכלו -140(כדי זה וכל ,(

שהאיר  האור פעל שם גם ישראל, של רכושם שנעשו לפני עוד המצריים, של היו אלו חפצים כאשר
מצרים". את "ונצלתם כאשר - ישראל של רכושם להיות יוכלו אלו שכלים "הכנה" היתה וזו ישראל, לבני

אומניך" ד"מלכים הענין נפעל האחרונים הגלות ברגעי שכבר - מקומות 141ובפשטות בכל ,
ישראל, בני של מושבותיהם

עלֿידי  והשלימה האמיתית לגאולה באים כו'", עד מכאן זז ד"איני באופן - וכאמור ומיד, ותיכף
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח

***

.Î בקשר בגמרא תמוה סיפור לבאר המקום כאן הרי - פורים שלאחרי השבת היא זו ששבת מכיון
אמרו  שעלֿזה הפורים, בימי ושמחה דמשתה ביין 142לחיוב (להשתכר לבסומי איניש בפוריא 143"מחייב (

כדלקמן. מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד
ובהקדים:

צריכים  היו ביותר בעצם תמוה ענין אודות שמדובר מכיון אמנם, דפורים, בהתוועדות זה ענין לבאר
בכלי  שהועברה התוועדות דפורים, בהתוועדות זה בענין דובר לא לכן, (כדלקמן), ביאור הדורש
שאפילו  (ועד בתורה והשגה מהבנה עדיין שרחוקים אלו עבור גם המדינה, בשפת ותורגמה התקשורת

כו'" הרעים מים ד"מקום החשש מפני - הדברים) את לשמוע יכלו הסיפור 144אינםֿיהודים את שישמעו ,
כו'. הענין ביאור אצלם יתקבל לא הגלות חושך ומפני התמוה,

(בפשטות) לכך היחידי והטעם דלקמן, הסיפור כל נשמט יעקב" ב"עין גירסאות שבכמה כך, כדי ועד
ורק  כו'. פשוטים לאנשים היטב זאת לבאר יוכלו שלא ומחשש זה, שבסיפור התמיהה גודל מפני - הוא

הקבלה) (באותיות זה סיפור מבאר שאדוניֿאביֿמוריֿורבי זה 145מפני ענין לבאר הצורך על החלטתי -
כדלקמן. בפשטות, גם
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ט.135) ו, וארא
לב.136) כט, ויצא
כג.137) י, בא
כא.138) שם,
שם.139) בפרש"י הובא ג. פי"ד, שמו"ר
כב.140) ג, שמות

רע"א.141) יט, זבחים וראה כג. מט, ישעי'
ב.142) ז, מגילה
שם.143) פרש"י
מי"א.144) פ"א אבות
ע'145) באגרות - ובארוכה קצח. ע' מחז"ל על לוי"צ לקוטי

שבֿג.
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הענין  את ירשמו לא - המדינה לשפת זו בהתוועדות הנאמרים הדברים את מתרגמים כאשר ולכן,
שבה  (בשפה ועלֿכלֿפנים הקודש, בלשון הדברים את שירשמו ומספיק האמור), החשש (מפני דלקמן

באידיש. הדברים) נאמרו

צו]. פרשת מלכות' וב'דבר ואילך 177 עמוד ל"א חלק שיחות ב'לקוטי ונדפס הביאור, [חסר

***

.‡Î.'גו התורה חוקת זאת גו' וידבר המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î אינו שרש"י ענין על להתעכב או רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
מבאר.

כמה  כמדובר האדם, לעבודת בנוגע - השבוע דפרשת הזהר על אאמו"ר בהערות ענין לבאר נהוג וכן
הוראה  הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, וחסידות , קבלה עלֿפי הענינים את מבאר שאאמו"ר פעמים
ולימוד  הוראה יש אלו ענינים שבכל מובן, העיקר", הוא "המעשה שהרי לפועל, בנוגע האדם בעבודת

בפועל. האדם לעבודת בנוגע

הבעלֿשםֿטוב  תורת עלֿפי יותר מודגש זה שבעולם146וענין דבר ולכן שכל פרטית, בהשגחה הוא
התורה. לעניני בנוגע הוא שכן ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה לקונו, האדם בעבודת הוראה בו יש

.‚Î מצינו לא ואףֿעלֿפיֿכן, ("קלאץֿקשיא") מקרא של בפשוטו מוקשה ענין יש השבוע בפרשת
זה: בענין רש"י בפירוש ביאור

אשר 147בפרשתנו  החיה זאת לאמר ישראל בני אל דברו גו' אהרן ואל משה אל ה' "וידבר נאמר:
וגו'". תאכלו לא זה את אך גו' הארץ על אשר הבהמה מכל תאכלו

"מתן  לאחרי מיד - ובהמות חיות אכילת בדיני שדנה - זו פרשה נאמרה לא מדוע להבין: וצריך
(שבהם  מיוחדים וציוויים דינים להם ניתנו ואז לעם, ישראל בני נעשו תורה" "מתן בעת הרי תורה",
הקשורים  דינים להם לומר צריכים לראש לכל כן, ואם האדמה), פני על אשר העמים מכל הם נבדלים
יום  מדי רגיל הכי דבר הוא האכילה ענין שכן, לאכול. אסור ומה לאכול מותר מה אכילה, עניני עם

ביומו,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  דוקא, חול דימי בבוקר - תפילין בשבוע, אחת פעם - השבת ענין [מהֿשאיןֿכן
עברי" עבד תקנה קאי 148"כי שהרי רחוקה, הכי מציאות - תורה מתן לאחרי שנאמר הראשון הציווי -

בגנבתו  ביתֿדין לראש 149במכרוהו לכל רגילים: בלתי מאורעות וכמה כמה לאחרי רק שייך זה שענין ,
עבד  בתור ביתֿדין מוכרו לשלם מה לו אין כאשר ורק לתפסו, צריכים - כך ואחר הגניבה, עצם -

],150עברי 

לאחרי  שלימה שנה כמעט למילואים, השמיני יום לאחרי כאן, רק זו פרשה נאמרה ואףֿעלֿפיֿכן,
שלפניו)?! סיון בחודש היה תורה ומתן ניסן, חודש בראש היתה המשכן הקמת (כי תורה מתן

בתורה" ומאוחר מוקדם ש"אין לתרץ מקום היה מיד 151לכאורה, אמנם נאמרה זו שפרשה היינו, ,
אל  "דברו (בפסוק פירש שהרי זה, תירוץ שולל עצמו רש"י - אבל כאן. נכתבה ורק תורה, מתן לאחרי
גזירת  עליהם וקבלו בדמימה שהושוו לפי זה, בדבור שלוחים להיות השוה כולם "את ישראל") בני
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וש"נ.146) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
ואילך.147) א יא,
ב.148) כא, משפטים

עה"פ.149) פרש"י
ואילך.150) 255 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
ועוד.151) ב. ח, צו פרש"י
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בדמימה  "הושוו שאז אהרן, בני שני דמיתת המאורע לאחרי רק נאמר זה שדיבור היינו, באהבה", המקום
כולם  "את - לזה שכר ובתור וגו'").כו'", תאכלו אשר החיה ("זאת זה" בדיבור שלוחים להיות השוה

ומאורעות, ציוויים וכמה כמה עם תורה, מתן מאז כך כל רב זמן שעבר היתכן ביותר: תמוה כן, ואם
לענין  בקשר ציווי ישראל לבני נאמר לא הזה הזמן כל ובמשך - והקמתו המשכן דנדבת הציווי כולל
דור  ההוא, בדור  גם יוםֿיום, לחיי ומוכרח הנוגע דבר לאכול), אסור ומה לאכול מותר (מה אכילה של

המדבר?!

בעולם  שיש העובדה עצם - זו. קושיא לבאר מתעכב אינו רש"י מדוע - כאמור - היא התמיהה ועיקר
העלם  מלשון הוא ש"עולם" דמכיון פלא, משום בה אין קושיא, של קושיות 152מציאות בו שיש מובן, ,

אף 153כו' הכתובים, פשטות בלימוד שמתעוררת (דלקמן) קושיא מבאר אינו שרש"י הוא הפלא אבל ;
מקרא" של "פשוטו לבאר ידעתי"154שענינו "לא רש"י כותב שלפעמים - כך כדי ועד זה 155, שבענין ,

שמעתי" לא לומר בוש ולא "הודה רבינו שמשה [עלֿדרך הפשט בדרך הביאור את יודע ובנידון 156אינו ,[
ידעתי". "לא כותב אינו וגם המוקשה, בענין ביאור רש"י בפירוש מצינו לא - דידן

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Î לעיל המדובר עם קשור - המדבר דור אודות לעיל למצב 157המוזכר עד יין, דשתיית הענין אודות
הנפש: כלות של

בגמרא  דמבסמי 158מסופר כמאן "ודמו ביותר, גבוהים שהיו מדבר, מתי את ראה חנה בר בר שרבה
יין  כשתויי צהובות בפנים שוכבין שהיו אפרקיד", .159וגנו

הובא  (ולכן מדבר מתי של מעלתם גודל מבואר יין") כשתויי צהובות ("פנים זה שבענין לומר, ויש
ל  כאמור - רוחני) גובה גם מרומז שבזה ביותר, גבוהים שהיו לזה על בהמשך מורה יין" ש"שתויי עיל

האלקי  התענוג מעוצם נפשו שתכלה עד ביותר, נעלה באופן דתורה ורזין סודות גילוי של (שכן,160מצב
התענוג). גודל על מורה צהובות" "פנים 

מקומות  בכמה המבואר עם קשור זה ז"ל 161וענין רבותינו מאמר להם 162בפירוש אין המדבר שדור
של  בגדר אינו הבא" ד"עולם שהענין כך הבא, מעולם למעלה היא ודרגתם שמעלתם - הבא לעולם חלק

עבורם. "שכר"

.‰Î עלֿדרך הנה - הפורים ימי עם פרה דפרשת הקשר אודות ח) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
בלבד  זו לא אשר ישראל, נשי של מעלתן מודגשת שבפורים שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה שנתבאר
אסתר  שם על נקראת שהמגילה ועד אשה, ידי על היה הנס שעיקר אלא הנס", באותו היו הן ש"אף

ישראל: נשי של מעלתן מודגשת פרה בפרשת שגם לומר, יש - בלבד
רש"י  ומבאר דוקא, נקבה - אדומה פרה ואילו דוקא, זכר ממין להיות צריכים היו הקרבנות 163רוב

פלטין  שטינף שפחה לבן "משל - מקרא] של בפשוטו ביאור הדורש ענין שזהו [מכיון הדבר טעם את
העגל". על ותכפר פרה תבוא כך הצואה, ותקנח אמו תבוא אמרו מלך, של

ובהקדים: - בזה והענין

הרמב"ן  שכתב מה כידוע - האדם בנפש הרוחנית בעבודה גם ישנם הקרבנות עניני בביאור 164כל
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ובכ"מ.152) ד. לז, שלח לקו"ת
ב).153) (קמד, סכ"ו אגה"ק ראה
ועוד.154) כד. ג, בראשית פרש"י
ועוד.155) יג. כד, משפטים יא. ל, ויצא
כ.156) י, פרשתנו פרש"י
ואילך.157) 1361 ע' לקמן נדפס
ואילך.158) סע"ב עג, ב"ב

שם.159) פרש"י
שנח.160) ס"ע אגרות לוי"צ לקוטי ראה
עמוקות 161) במגלה ועד"ז פ"ח. ח"ב חקו"ד מאמר עש"מ

לה. יד, שלח עה"ת
(במשנה).162) א קח, סנהדרין
כב).163) פסוק (לאחרי הב' בפירוש - ב יט, חוקת
ט.164) א, ויקרא עה"פ
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לולא  כו' דמו שישפך לו וראוי . . לאלקיו חטא כי אלה כל בעשותו אדם "שיחשוב הקרבנות, מעשה
הזקן  רבינו שמבאר וכפי כו'". הזה הקרבן וכפר תמורה ממנו שלקח הבורא שכתוב 165חסד "אדם 166מה

נפש  את שיקריב ממש, "מכם הוא שהקרבן - יקריב" כי מכם "אדם ולא לה'", קרבן מכם יקריב כי
לה'". שלמטה האדם

עליו" לכפר לו "ונרצה - הוא הקרבנות ענין התשובה'167ותוכן ב'אגרת הזקן רבינו שמבאר כפי ,168

ה  לפני לרצון "שיהיה פועל לקונו שהקרבן רוח נחת להיות החטא, כקודם יתברך לפניו וחביב ומרוצה '
תמורה  ממנו שלקח הבורא "חסד מפני עונש, של ענין מונע שהקרבן בלבד זו לא כלומר: מעבודתו".

הזקן  רבינו ובלשון מרוצה 168כו'", שנעשה - מזו יתירה אלא כו'", דבר וחצי דבר לו מזכירין "אין :
יתברך. לפניו וחביב

עוד  ישוב לבל שלם בלב בלבו "שיגמור ולהבא, מכאן קבלה - הוא התשובה ענין עיקר והנה,
ממצות 169לכסלה" חלק זהו אבל העבר), על (חרטה מחילה ובקשת הווידוי גם להיות צריך אמנם .

עוד. יחטא לא ולהבא שמכאן - ועיקרה התשובה,

החטאים  לכל ומקור השורש שהוא העגל, חטא על כפרה - אדומה דפרה התוכן -170וזהו ובעיקר ,
התורה. הוראת עלֿפי ההנהגה כללות נעשית ולהבא שמכאן

ענין  לידי יבוא לא שלכתחילה לפעול מזו: ויתירה עוד, יחטא לא ולהבא שמכאן לפעול כדי והנה,
ממנה" יסור לא יזקין כי גם גו' לנער "חנוך החינוך, ענין כללות דרוש לזה - חטא שעלֿידי 171של היינו, ,

הוראת  עלֿפי הנהגתו תהיה חייו ימי כל שבמשך מבטיחים והיהדות, התורה ברוח המתאים החינוך
חסֿושלום. חטא של ענין לידי יבוא  לא שמלכתחילה כך התורה,

דוקא  ב"אם" (בעיקר) תלוי החינוך ענין שכן, - ותקנח" אמו "תבוא הדיוק מובן ,172ועלֿפיֿזה
לעצב  וביכלתה שבכוחה כך הבית, בכל האווירה את ומנהיגה הקובעת היא הרי "עקרתֿהבית" שלהיותה

התורה. הוראת עלֿפי תהיה הנהגתם שכללות והבנות, הבנים של הרוחנית דמותם את

דוקא: העגל לחטא השייכות ביאור - בזה להוסיף ויש

וזהב  כסף ריבוי להשיג כדי - השתחוואה של לאופן ועד והתאווה, התשוקה על מורה הזהב" "עגל
בנוגע  בזה וכיוצא ארץ"! יכסה "החושך החושך, גודל מפני מדינה"... "מכת זוהי לדאבוננו, אשר, כו',

כו'. וכבוד תאוה קנאה אחרי ורדיפה להשתחוואה

צ  זה יהיה ועל ותשוקתם רצונם שעיקר ישראל ובנות בני את לחנך - "קינוח" של ענין להיות ריך
כו'. וזהב כסף של בענינים ולא ומצוותיה, תורה ויהדות, קדושה בעניני

.ÂÎ דבר שנעשה לאחרי שהמדובר משמע, ותקנח", אמו "תבוא מהלשון להבין: צריך עדיין אמנם,
שלא  מלכתחילה, בלתיֿרצוי ענין שלילת אודות לעיל האמור עם זה יתאים כיצד כן, ואם בלתיֿרצוי,

כלל? חטא של ענין לידי יבוא
בזה: והביאור

בפועל  במעשה (לא בלתיֿרצויים לדברים ולהתאוות להמשך הוא יכול האדם, של תולדתו טבע מצד
הכתוב  ובלשון בלבד), ותאווה משיכה אם כי מנעוריו".173חסֿושלום, רע האדם לב "יצר :

ימשוך" אדם כל ואחריה אדם כל "מדת היא [שמדתו ה"בינוני" אצל שאפילו כך, כדי ש"לא 174ועד [
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ועוד. .978 ע' ח"ג לקו"ש
ו.171) כב, משלי
בצוואת 172) הובא - ע"א דמ"ד האותיות שער של"ה ראה

ועוד. לנער). חנוך קונטרס (סוף אדנ"ע כ"ק
י).173) פל"ד, (מב"ר עה"פ ובפרש"י כא. ח, נח
רפי"ד.174) תניא
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בדמימה  "הושוו שאז אהרן, בני שני דמיתת המאורע לאחרי רק נאמר זה שדיבור היינו, באהבה", המקום
כולם  "את - לזה שכר ובתור וגו'").כו'", תאכלו אשר החיה ("זאת זה" בדיבור שלוחים להיות השוה

ומאורעות, ציוויים וכמה כמה עם תורה, מתן מאז כך כל רב זמן שעבר היתכן ביותר: תמוה כן, ואם
לענין  בקשר ציווי ישראל לבני נאמר לא הזה הזמן כל ובמשך - והקמתו המשכן דנדבת הציווי כולל
דור  ההוא, בדור  גם יוםֿיום, לחיי ומוכרח הנוגע דבר לאכול), אסור ומה לאכול מותר (מה אכילה של

המדבר?!

בעולם  שיש העובדה עצם - זו. קושיא לבאר מתעכב אינו רש"י מדוע - כאמור - היא התמיהה ועיקר
העלם  מלשון הוא ש"עולם" דמכיון פלא, משום בה אין קושיא, של קושיות 152מציאות בו שיש מובן, ,

אף 153כו' הכתובים, פשטות בלימוד שמתעוררת (דלקמן) קושיא מבאר אינו שרש"י הוא הפלא אבל ;
מקרא" של "פשוטו לבאר ידעתי"154שענינו "לא רש"י כותב שלפעמים - כך כדי ועד זה 155, שבענין ,

שמעתי" לא לומר בוש ולא "הודה רבינו שמשה [עלֿדרך הפשט בדרך הביאור את יודע ובנידון 156אינו ,[
ידעתי". "לא כותב אינו וגם המוקשה, בענין ביאור רש"י בפירוש מצינו לא - דידן

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Î לעיל המדובר עם קשור - המדבר דור אודות לעיל למצב 157המוזכר עד יין, דשתיית הענין אודות
הנפש: כלות של

בגמרא  דמבסמי 158מסופר כמאן "ודמו ביותר, גבוהים שהיו מדבר, מתי את ראה חנה בר בר שרבה
יין  כשתויי צהובות בפנים שוכבין שהיו אפרקיד", .159וגנו

הובא  (ולכן מדבר מתי של מעלתם גודל מבואר יין") כשתויי צהובות ("פנים זה שבענין לומר, ויש
ל  כאמור - רוחני) גובה גם מרומז שבזה ביותר, גבוהים שהיו לזה על בהמשך מורה יין" ש"שתויי עיל

האלקי  התענוג מעוצם נפשו שתכלה עד ביותר, נעלה באופן דתורה ורזין סודות גילוי של (שכן,160מצב
התענוג). גודל על מורה צהובות" "פנים 

מקומות  בכמה המבואר עם קשור זה ז"ל 161וענין רבותינו מאמר להם 162בפירוש אין המדבר שדור
של  בגדר אינו הבא" ד"עולם שהענין כך הבא, מעולם למעלה היא ודרגתם שמעלתם - הבא לעולם חלק

עבורם. "שכר"

.‰Î עלֿדרך הנה - הפורים ימי עם פרה דפרשת הקשר אודות ח) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
בלבד  זו לא אשר ישראל, נשי של מעלתן מודגשת שבפורים שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה שנתבאר
אסתר  שם על נקראת שהמגילה ועד אשה, ידי על היה הנס שעיקר אלא הנס", באותו היו הן ש"אף

ישראל: נשי של מעלתן מודגשת פרה בפרשת שגם לומר, יש - בלבד
רש"י  ומבאר דוקא, נקבה - אדומה פרה ואילו דוקא, זכר ממין להיות צריכים היו הקרבנות 163רוב

פלטין  שטינף שפחה לבן "משל - מקרא] של בפשוטו ביאור הדורש ענין שזהו [מכיון הדבר טעם את
העגל". על ותכפר פרה תבוא כך הצואה, ותקנח אמו תבוא אמרו מלך, של

ובהקדים: - בזה והענין

הרמב"ן  שכתב מה כידוע - האדם בנפש הרוחנית בעבודה גם ישנם הקרבנות עניני בביאור 164כל
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שם.159) פרש"י
שנח.160) ס"ע אגרות לוי"צ לקוטי ראה
עמוקות 161) במגלה ועד"ז פ"ח. ח"ב חקו"ד מאמר עש"מ

לה. יד, שלח עה"ת
(במשנה).162) א קח, סנהדרין
כב).163) פסוק (לאחרי הב' בפירוש - ב יט, חוקת
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לולא  כו' דמו שישפך לו וראוי . . לאלקיו חטא כי אלה כל בעשותו אדם "שיחשוב הקרבנות, מעשה
הזקן  רבינו שמבאר וכפי כו'". הזה הקרבן וכפר תמורה ממנו שלקח הבורא שכתוב 165חסד "אדם 166מה

נפש  את שיקריב ממש, "מכם הוא שהקרבן - יקריב" כי מכם "אדם ולא לה'", קרבן מכם יקריב כי
לה'". שלמטה האדם

עליו" לכפר לו "ונרצה - הוא הקרבנות ענין התשובה'167ותוכן ב'אגרת הזקן רבינו שמבאר כפי ,168

ה  לפני לרצון "שיהיה פועל לקונו שהקרבן רוח נחת להיות החטא, כקודם יתברך לפניו וחביב ומרוצה '
תמורה  ממנו שלקח הבורא "חסד מפני עונש, של ענין מונע שהקרבן בלבד זו לא כלומר: מעבודתו".

הזקן  רבינו ובלשון מרוצה 168כו'", שנעשה - מזו יתירה אלא כו'", דבר וחצי דבר לו מזכירין "אין :
יתברך. לפניו וחביב

עוד  ישוב לבל שלם בלב בלבו "שיגמור ולהבא, מכאן קבלה - הוא התשובה ענין עיקר והנה,
ממצות 169לכסלה" חלק זהו אבל העבר), על (חרטה מחילה ובקשת הווידוי גם להיות צריך אמנם .

עוד. יחטא לא ולהבא שמכאן - ועיקרה התשובה,

החטאים  לכל ומקור השורש שהוא העגל, חטא על כפרה - אדומה דפרה התוכן -170וזהו ובעיקר ,
התורה. הוראת עלֿפי ההנהגה כללות נעשית ולהבא שמכאן

ענין  לידי יבוא לא שלכתחילה לפעול מזו: ויתירה עוד, יחטא לא ולהבא שמכאן לפעול כדי והנה,
ממנה" יסור לא יזקין כי גם גו' לנער "חנוך החינוך, ענין כללות דרוש לזה - חטא שעלֿידי 171של היינו, ,

הוראת  עלֿפי הנהגתו תהיה חייו ימי כל שבמשך מבטיחים והיהדות, התורה ברוח המתאים החינוך
חסֿושלום. חטא של ענין לידי יבוא  לא שמלכתחילה כך התורה,

דוקא  ב"אם" (בעיקר) תלוי החינוך ענין שכן, - ותקנח" אמו "תבוא הדיוק מובן ,172ועלֿפיֿזה
לעצב  וביכלתה שבכוחה כך הבית, בכל האווירה את ומנהיגה הקובעת היא הרי "עקרתֿהבית" שלהיותה

התורה. הוראת עלֿפי תהיה הנהגתם שכללות והבנות, הבנים של הרוחנית דמותם את

דוקא: העגל לחטא השייכות ביאור - בזה להוסיף ויש

וזהב  כסף ריבוי להשיג כדי - השתחוואה של לאופן ועד והתאווה, התשוקה על מורה הזהב" "עגל
בנוגע  בזה וכיוצא ארץ"! יכסה "החושך החושך, גודל מפני מדינה"... "מכת זוהי לדאבוננו, אשר, כו',

כו'. וכבוד תאוה קנאה אחרי ורדיפה להשתחוואה

צ  זה יהיה ועל ותשוקתם רצונם שעיקר ישראל ובנות בני את לחנך - "קינוח" של ענין להיות ריך
כו'. וזהב כסף של בענינים ולא ומצוותיה, תורה ויהדות, קדושה בעניני

.ÂÎ דבר שנעשה לאחרי שהמדובר משמע, ותקנח", אמו "תבוא מהלשון להבין: צריך עדיין אמנם,
שלא  מלכתחילה, בלתיֿרצוי ענין שלילת אודות לעיל האמור עם זה יתאים כיצד כן, ואם בלתיֿרצוי,

כלל? חטא של ענין לידי יבוא
בזה: והביאור

בפועל  במעשה (לא בלתיֿרצויים לדברים ולהתאוות להמשך הוא יכול האדם, של תולדתו טבע מצד
הכתוב  ובלשון בלבד), ותאווה משיכה אם כי מנעוריו".173חסֿושלום, רע האדם לב "יצר :

ימשוך" אדם כל ואחריה אדם כל "מדת היא [שמדתו ה"בינוני" אצל שאפילו כך, כדי ש"לא 174ועד [
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רפי"ד.174) תניא
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לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה בחלל 175עבר ובגבורתו בתקפו הוא הרע של ועצמותו "מהותו הנה ,
כו'" כתולדתו בין 176השמאלי בהיתר בין הזה עולם גשמיות עניני לכל תאוה "להתאוות יכול ולכן ,

מהכח  תאוותו להוציא וממשלה שליטה ליצרֿהרע אין - ממש לפועל שבנוגע אלא חסֿושלום", באיסור
מיד  אלא . . הרע זה הרהור חסֿושלום ברצון "שיקבל בלבד, והרהור למחשבה בנוגע אפילו הפועל, אל

כו'". ידים בשתי דוחהו . .

מציאותו  עצם אודות אם כי חסֿושלום, בפועל במעשה חטא של ענין אודות מדובר שלא ונמצא,
ובדוגמת  עלֿדרך – אדם) ידי מעשה מצד (ולא הבריאה טבע מצד מנעוריו", רע האדם לב "יצר היצר, של

כו'. הבריאה טבע מצד אלא שאינו ענין להסיר במשל, הקינוח

"קינוח" לשון נופל חטא, של ענין לידי יבוא לא שמלכתחילה באופן חינוך על שגם מובן ועלֿפיֿזה
חסֿושלום. פועל לידי יבוא שלא זה ענין לקנח מנעוריו", רע (שהוא) האדם לב ל"יצר ביחס -

.ÊÎ- ותקנח" אמו "תבוא - ישראל נשי של מעלתן מודגשת פרה פרשת שבשבת מובן עלֿפיֿזה
והיהדות. התורה ברוח ישראל ובנות בני  את לחנך והאחריות הזכות ניתנה שבידן

לאו  שיוצא משעה ומיד תיכף מתחיל החינוך שענין פעמים כמה ישראל וכמדובר נהגו ולכן העולם, יר
שיראה  ומשתדלים כו', קדושים שמות מסביבו תולים העולם לאויר יוצא התינוק כאשר ומיד שתיכף

בלבד  טהורים דברים של "כי 177ציורים שתוכנו שיר קטנים לילדים לשיר בישראל נשים נהגו כן וכמו ,
שירים  ועוד ביותר, הטוב הדבר היא התורה אבל ושקדים , צימוקים אמנם ישנם סחורה", מכל סחרה טוב
להבדיל  - הם ומה "תורה", מהי יודע ואינו מאומה, מבין אינו שהתינוק שחושבים למרות כי - בזה כיוצא
הרי  בקטנותו, זה ענין בו מחדירים כאשר ולכן, הכל. את הוא שומע בפנימיותו הרי ושקדים, צימוקים -
יותר  ועוד יותר עוד עמו שילמד  מאביו יבקש כשיגדל, תורה ללמדו יתחיל אביו שכאשר מסייע זה

במשחקים)! לשחק (במקום

חדשי  ט' במשך העולם, לאויר יוצא שהתינוק לפני עוד החינוך ענין מתחיל - דבר של ולאמיתו
דכשרות  הענין - כולל המשפחה, טהרת של באופן היא לזה ההכנה כאשר - לפניֿזה ועוד העיבור,
שבאם, והאודם שבאב הלובן - [כולל ואמו אביו של ובשר שהדם היינו, ואמו, דאביו ושתיה האכילה

הולד  נעשה קודש 178שמהם שבת נרות - דלוק" ד"נר הענין וכן כשרים, ומשקאות ממאכלים הם [
ישראל. לנשי ניתנו אלו ענינים שכל ויוםֿטוב,

מיוחדת  כח נתינת ישנה - ישראל נשי של מעלתן מודגשת שבה פרה, פרשת בשבת בעמדנו ולכן,
אלו. ענינים בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף

.ÁÎ במסגרת) ישראל נשי של לכנס בקשר זה הרי - ישראל נשי של מעלתן אודות לעיל האמור כל
פרשת  (שבת זו בשבת וסיומו פורים) (ערב שעברה בשבת היתה שהתחלתו היהודיה") האשה "שבוע

בארוכה. כנ"ל ישראל, נשי של המיוחדת מעלתן מודגשת שבשניהם - פרה)
שבהם  - קדושה עניני וככל ומופלגה, רבה בהצלחה יהיו הכנס עניני שכל יהיֿרצון – לזה ובקשר
ביתר  בקודש, ולהעלות להוסיף מנת על מסויים, שלב של סיום זה אלא "סיום", של המושג קיים לא

עוז. וביתר שאת

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל [שהרי התורה בלימוד - אחת,179ודוגמתו מסכת מסיימים שכאשר ,[
תעזרני  כן ברכות מסכת לסיים שעזרתני כשם כו' רצון "יהי ומבקשים: אומרים ברכות, מסכת ולדוגמא:

כו'", אחרים וספרים מסכתות להתחיל

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר - טהרות סדר לסיום שבאים -180עד
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פי"ב.175) שם
פי"ג.176) שם
זו.177) שנה מרחשון כ"ף שיחת - בארוכה ראה

א.178) לא, נדה ראה
בתחלתו.179) ב"ר וראה רע"ב. קסא, זח"ב
ב.180) יג, זכרי'

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

בשלום" עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז "ה' אלא 181שסיומה: עוז "אין התורה, ענין שעלֿידי היינו, ,
היתה 182תורה" זאת שלולי מכיון שלום, של ענין לפעול צורך שיש כזה במקום בעולם, שלום פועלים ,

לנהורא, חשוכא אתהפכא - ה"שלום" בענין השלימות לתכלית ועד חסֿושלום, הפכי באופן ההנהגה
פדה  המתחיל' ב'דיבור האמצעי אדמו"ר שמבאר כפי וידיד, אוהב ונעשה מתהפך שכנגד הצד שגם

נפשי  השלום.183בשלום ענין אמיתית שזהו

התורה  שלימות ונשים", טף זקן ועד "מנער - העם שלימות המשולשת: השלימות עם קשור זה וכל
כבר" שקיבלו מה "קיימו ורחבה"184- טובה ל"ארץ באים ישראל בני כל כאשר - הארץ ושלימות ,185,

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב ד"כי באופן - ורחבה בשלימותה, שהיא כפי - האמיתית 186"טובה" בגאולה ,
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

.ËÎ:הערות שתי ישנן - דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
הזהר  מאמר על - א' ויריעו 187הערה בוקר כוכבי יחד ברן פתח יצחק ר' וגו', השמיני ביום "ויהי

אלקים  בני אאמו"ר 188כל ומבאר וכו'", ישראל אינון זכאין ולמה 189, הכא, הזאת דהפתיחה "השייכות
הקבלה. באותיות - בה" פתח דוקא יצחק רבי

הב' הזהר 190ובהערה מאמר את הדברים) (בין מבאר ברכה".191- של ב"כוס ענינים ג' אודות

וגם: ה'. לעבודת בנוגע ללמוד שיש הענינים פרטי את אאמו"ר ביאר לא - פעמים כמה וכמדובר
בזהר  המבוארים שהענינים מובן, - פרה פרשת עם ביחד שמיני פרשת באה זו שנה שבקביעות מכיון

פרה. פרשת עם גם קשר להם יש שמיני דפרשת

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.Ï:רש"י בפירוש הביאור
- תורה מתן לאחרי מיד טהורות שאינם ובהמות חיות דאכילת האיסור על ישראל נצטוו שלא מה

בפועל: למעשה נוגע זה ענין היה לא זו שבתקופה בפשטות, לתרץ אפשר

(עד  סיני במדבר כלומר, סיני, הר בסביבות ישראל חנו - תורה למתן הסמוכה התקופה כל במשך
הבאה  וכן 192לשנה וארנבת, שפן גמל, כגון: בעליֿחיים, כלל בנמצא אינם מדבר שבמקום ומכיון .(

איסור  על מיד להזהיר צורך אין - במים" אשר "כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בזה, וכיוצא "נשר" כמו עופות,
לאכלם. כלל אפשרות קיימת היתה לא שבלאוֿהכי מכיון אכילתם,

גחון" על הולך ("כל ל"נחש" שכתוב 193ובנוגע [וכמו ב"מדבר" שנמצא הגדול 194) במדבר "המוליכך
"עמוד  לפניהם הלך ממצרים שבצאתם יודע למקרא הבןֿחמש הרי - גו'"] ועקרב שרף נחש והנורא

הדרך" "לנחותם היה שתפקידו ועקרבים 195ענן", נחשים להרוג וכן למקרא 196, הבןֿחמש שיודע וכפי .
מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו "למען סוכה מצות קיום אודות

ישראל 197מצרים" בני מחנה את שהקיפו כבוד" ל"ענני שהכוונה אביו לו הסביר ובודאי שכן,198, ומכיון ,
ועקרבים. נחשים בנמצא היו לא ישראל דמחנה שבשטח בפשטות מבין
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יא.181) כט, תהלים
ויק"ר 182) וראה ג. פ"ב, שהש"ר ג. ח, עה"פ תהלים מדרש

ועוד. רמד. רמז בשלח יל"ש ה. פל"א,
פי"א.183) ח"א תשובה שערי
א.184) פח, שבת
ח.185) ג, שמות
כ.186) יב, ראה
ב.187) לה,
ז.188) לח, איוב
רסז).189) (ע' פרשתנו ריש לוי"צ לקוטי

רסט.190) ע' שם
ואילך.191) א לט,
יא.192) י, בהעלותך פרש"י ראה
ובפרש"י.193) מב יא, פרשתנו
טו.194) ח, עקב
כא.195) יג, בשלח
לד.196) שם, בהעלותך פרש"י
מג.197) כג, אמור
עה"פ.198) פרש"י



לי n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה בחלל 175עבר ובגבורתו בתקפו הוא הרע של ועצמותו "מהותו הנה ,
כו'" כתולדתו בין 176השמאלי בהיתר בין הזה עולם גשמיות עניני לכל תאוה "להתאוות יכול ולכן ,

מהכח  תאוותו להוציא וממשלה שליטה ליצרֿהרע אין - ממש לפועל שבנוגע אלא חסֿושלום", באיסור
מיד  אלא . . הרע זה הרהור חסֿושלום ברצון "שיקבל בלבד, והרהור למחשבה בנוגע אפילו הפועל, אל

כו'". ידים בשתי דוחהו . .

מציאותו  עצם אודות אם כי חסֿושלום, בפועל במעשה חטא של ענין אודות מדובר שלא ונמצא,
ובדוגמת  עלֿדרך – אדם) ידי מעשה מצד (ולא הבריאה טבע מצד מנעוריו", רע האדם לב "יצר היצר, של

כו'. הבריאה טבע מצד אלא שאינו ענין להסיר במשל, הקינוח

"קינוח" לשון נופל חטא, של ענין לידי יבוא לא שמלכתחילה באופן חינוך על שגם מובן ועלֿפיֿזה
חסֿושלום. פועל לידי יבוא שלא זה ענין לקנח מנעוריו", רע (שהוא) האדם לב ל"יצר ביחס -

.ÊÎ- ותקנח" אמו "תבוא - ישראל נשי של מעלתן מודגשת פרה פרשת שבשבת מובן עלֿפיֿזה
והיהדות. התורה ברוח ישראל ובנות בני  את לחנך והאחריות הזכות ניתנה שבידן

לאו  שיוצא משעה ומיד תיכף מתחיל החינוך שענין פעמים כמה ישראל וכמדובר נהגו ולכן העולם, יר
שיראה  ומשתדלים כו', קדושים שמות מסביבו תולים העולם לאויר יוצא התינוק כאשר ומיד שתיכף

בלבד  טהורים דברים של "כי 177ציורים שתוכנו שיר קטנים לילדים לשיר בישראל נשים נהגו כן וכמו ,
שירים  ועוד ביותר, הטוב הדבר היא התורה אבל ושקדים , צימוקים אמנם ישנם סחורה", מכל סחרה טוב
להבדיל  - הם ומה "תורה", מהי יודע ואינו מאומה, מבין אינו שהתינוק שחושבים למרות כי - בזה כיוצא
הרי  בקטנותו, זה ענין בו מחדירים כאשר ולכן, הכל. את הוא שומע בפנימיותו הרי ושקדים, צימוקים -
יותר  ועוד יותר עוד עמו שילמד  מאביו יבקש כשיגדל, תורה ללמדו יתחיל אביו שכאשר מסייע זה

במשחקים)! לשחק (במקום

חדשי  ט' במשך העולם, לאויר יוצא שהתינוק לפני עוד החינוך ענין מתחיל - דבר של ולאמיתו
דכשרות  הענין - כולל המשפחה, טהרת של באופן היא לזה ההכנה כאשר - לפניֿזה ועוד העיבור,
שבאם, והאודם שבאב הלובן - [כולל ואמו אביו של ובשר שהדם היינו, ואמו, דאביו ושתיה האכילה

הולד  נעשה קודש 178שמהם שבת נרות - דלוק" ד"נר הענין וכן כשרים, ומשקאות ממאכלים הם [
ישראל. לנשי ניתנו אלו ענינים שכל ויוםֿטוב,

מיוחדת  כח נתינת ישנה - ישראל נשי של מעלתן מודגשת שבה פרה, פרשת בשבת בעמדנו ולכן,
אלו. ענינים בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף

.ÁÎ במסגרת) ישראל נשי של לכנס בקשר זה הרי - ישראל נשי של מעלתן אודות לעיל האמור כל
פרשת  (שבת זו בשבת וסיומו פורים) (ערב שעברה בשבת היתה שהתחלתו היהודיה") האשה "שבוע

בארוכה. כנ"ל ישראל, נשי של המיוחדת מעלתן מודגשת שבשניהם - פרה)
שבהם  - קדושה עניני וככל ומופלגה, רבה בהצלחה יהיו הכנס עניני שכל יהיֿרצון – לזה ובקשר
ביתר  בקודש, ולהעלות להוסיף מנת על מסויים, שלב של סיום זה אלא "סיום", של המושג קיים לא

עוז. וביתר שאת

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל [שהרי התורה בלימוד - אחת,179ודוגמתו מסכת מסיימים שכאשר ,[
תעזרני  כן ברכות מסכת לסיים שעזרתני כשם כו' רצון "יהי ומבקשים: אומרים ברכות, מסכת ולדוגמא:

כו'", אחרים וספרים מסכתות להתחיל

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר - טהרות סדר לסיום שבאים -180עד
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בשלום" עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז "ה' אלא 181שסיומה: עוז "אין התורה, ענין שעלֿידי היינו, ,
היתה 182תורה" זאת שלולי מכיון שלום, של ענין לפעול צורך שיש כזה במקום בעולם, שלום פועלים ,

לנהורא, חשוכא אתהפכא - ה"שלום" בענין השלימות לתכלית ועד חסֿושלום, הפכי באופן ההנהגה
פדה  המתחיל' ב'דיבור האמצעי אדמו"ר שמבאר כפי וידיד, אוהב ונעשה מתהפך שכנגד הצד שגם

נפשי  השלום.183בשלום ענין אמיתית שזהו

התורה  שלימות ונשים", טף זקן ועד "מנער - העם שלימות המשולשת: השלימות עם קשור זה וכל
כבר" שקיבלו מה "קיימו ורחבה"184- טובה ל"ארץ באים ישראל בני כל כאשר - הארץ ושלימות ,185,

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב ד"כי באופן - ורחבה בשלימותה, שהיא כפי - האמיתית 186"טובה" בגאולה ,
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

.ËÎ:הערות שתי ישנן - דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
הזהר  מאמר על - א' ויריעו 187הערה בוקר כוכבי יחד ברן פתח יצחק ר' וגו', השמיני ביום "ויהי

אלקים  בני אאמו"ר 188כל ומבאר וכו'", ישראל אינון זכאין ולמה 189, הכא, הזאת דהפתיחה "השייכות
הקבלה. באותיות - בה" פתח דוקא יצחק רבי

הב' הזהר 190ובהערה מאמר את הדברים) (בין מבאר ברכה".191- של ב"כוס ענינים ג' אודות

וגם: ה'. לעבודת בנוגע ללמוד שיש הענינים פרטי את אאמו"ר ביאר לא - פעמים כמה וכמדובר
בזהר  המבוארים שהענינים מובן, - פרה פרשת עם ביחד שמיני פרשת באה זו שנה שבקביעות מכיון

פרה. פרשת עם גם קשר להם יש שמיני דפרשת

לקמן. שיתבאר וכפי
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.Ï:רש"י בפירוש הביאור
- תורה מתן לאחרי מיד טהורות שאינם ובהמות חיות דאכילת האיסור על ישראל נצטוו שלא מה

בפועל: למעשה נוגע זה ענין היה לא זו שבתקופה בפשטות, לתרץ אפשר

(עד  סיני במדבר כלומר, סיני, הר בסביבות ישראל חנו - תורה למתן הסמוכה התקופה כל במשך
הבאה  וכן 192לשנה וארנבת, שפן גמל, כגון: בעליֿחיים, כלל בנמצא אינם מדבר שבמקום ומכיון .(

איסור  על מיד להזהיר צורך אין - במים" אשר "כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בזה, וכיוצא "נשר" כמו עופות,
לאכלם. כלל אפשרות קיימת היתה לא שבלאוֿהכי מכיון אכילתם,

גחון" על הולך ("כל ל"נחש" שכתוב 193ובנוגע [וכמו ב"מדבר" שנמצא הגדול 194) במדבר "המוליכך
"עמוד  לפניהם הלך ממצרים שבצאתם יודע למקרא הבןֿחמש הרי - גו'"] ועקרב שרף נחש והנורא

הדרך" "לנחותם היה שתפקידו ועקרבים 195ענן", נחשים להרוג וכן למקרא 196, הבןֿחמש שיודע וכפי .
מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו "למען סוכה מצות קיום אודות

ישראל 197מצרים" בני מחנה את שהקיפו כבוד" ל"ענני שהכוונה אביו לו הסביר ובודאי שכן,198, ומכיון ,
ועקרבים. נחשים בנמצא היו לא ישראל דמחנה שבשטח בפשטות מבין
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יא.181) כט, תהלים
ויק"ר 182) וראה ג. פ"ב, שהש"ר ג. ח, עה"פ תהלים מדרש

ועוד. רמד. רמז בשלח יל"ש ה. פל"א,
פי"א.183) ח"א תשובה שערי
א.184) פח, שבת
ח.185) ג, שמות
כ.186) יב, ראה
ב.187) לה,
ז.188) לח, איוב
רסז).189) (ע' פרשתנו ריש לוי"צ לקוטי

רסט.190) ע' שם
ואילך.191) א לט,
יא.192) י, בהעלותך פרש"י ראה
ובפרש"י.193) מב יא, פרשתנו
טו.194) ח, עקב
כא.195) יג, בשלח
לד.196) שם, בהעלותך פרש"י
מג.197) כג, אמור
עה"פ.198) פרש"י
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איסור  על נצטוו כך אחר ורק כו', והקמתו המשכן נדבת - גרמא שהזמן ענינים באו לראש לכל ולכן,
למקום  יתקרבו כאשר - שלאחריֿזה בזמן לפועל נוגע שיהיה דבר טהורות, שאינם ובהמות חיות אכילת
בזה. וכיוצא העולם, אומות מתגרי  לקנות באפשרותם תהיה שאז בזה, וכיוצא ועוג, סיחון לארץ ישוב,

.‡Ï:להבין צריך עדיין אמנם,
לא  אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין "להבדיל נאמר: פרשתנו בסיום
הם, מפורשים כבר והלא לפרה, חמור בין לומר צריך – הטהור ובין הטמא "בין רש"י: ומפרש תאכל".
לומר  צריך – הנאכלת החיה ובין רובו. לנשחט קנה של חציו נשחט בין לך, לטהורה לך טמאה בין אלא
סימני  בה לנולדו כשרה טריפה סימני בה שנולדו בין אלא הם, מפורשים כבר והלא לערוד, צבי בין

וטריפה. שחיטה דיני גם נאמרו זו שבפרשה כלומר, פסולה". טריפה

נוגעים  היו לא טהורים שאינם בעליֿחיים אודות הדינים פרטי שכל אמת הן יוקשה: - ועלֿפיֿזה
כאשר  בפועל למעשה נוגעים היו וטריפה שחיטה דיני מכלֿמקום, תורה, מתן לאחרי מיד בפועל למעשה
וטריפה  שחיטה דיני מפני תורה מתן לאחרי מיד להאמר זו פרשה צריכה היתה כן, ואם בשר, לאכול רצו

שבה?

בזה: והביאור

בשלח  תאכלו 199בפרשת הערביים "בין הקב"ה: אמר - בשר לאכול ביקשו ישראל בני שכאשר מסופר
עוף  מין - "שלו רש"י: ומפרש וגו'". השלו ותעל בערב "ויהי - הוה וכך לחם", תשבעו ובבוקר בשר

מאד". ושמן

ש"הרבה  למרות כי - בשר עוד ישראל בני אכלו לא "מן") (והלחם, ה"שלו" שמלבד מובן, ומזה
להם" היו להם 200בהמות נותן הקב"ה כאשר שלהם בהמות לשחוט ממונם את יבזבזו שלא פשיטא ,

לאכול  שבמקום "משוגע" ימצא ואם בהמה! מבשר יותר טעים גם שהוא מאד", "שמן עוף מין "שלו",
"בשופטני  הרי - כך כל טעים שאינו בשר לאכול כדי בהמה לשחוט ממונו את לבזבז ירצה טעים, עוף

עסקינן"! לא

כדי  תורה מתן לאחרי מיד שחיטה דיני לדעת צריכים היו כן, ואם שחיטה, צריך עוף בשר שגם ואף
בגמרא  הנה: - "שלו" לאכל הבןֿחמש 201שיוכלו אבל שחיטה", שטעון "דבר הוא ש"שלו" אמנם מצינו

ע  למד לא עוף.למקרא בשחיטת התורה) (מן חיוב שיש  יודע אינו שכן, ומכיון זה, ענין דיין

בראשית  בחומש כבר למד - בהמה לבשר -202בנוגע בפשטות - שפירושו והכן", טבח "וטבוח
הענין  בהמשך שכתוב ממה כמובן - בהמה בבשר הוא המדובר ושם ולהם 203שחיטה, לבדו לו "וישימו

מכיון  - הוא הדבר שטעם למצרים", היא תועבה כי לחם העברים את לאכול המצרים יוכלון לא כי לבדם
לבהמות  עבדו .204שמצרים . לשחוט המאכלת את "ויקח יצחק: עקידת בסיפור לפניֿזה למד כן וכמו .

לעולה" ויעלהו האיל את חיוב 205ויקח שיש עדיין למד לא - לעוף בנוגע אבל עוף. ולא דוקא, "איל" -
אפשר  הרי - בזה) וכיוצא "כפרות" (בעת עוף ששוחטים ראה אם ואפילו עוף. בשחיטת התורה) (מן

סופרים. מדברי אלא זה שאין

היו  לא בעליֿחיים) לאכילת בנוגע שבפרשתנו מהציוויים (כחלק שחיטה שדיני מובן, שכן, ומכיון
שאינו  ה"שלו", היה - ישראל בני שאכלו היחידי הבשר כאשר תורה, מתן לאחרי מיד לפועל נוגעים

התורה). (מן בשחיטה חייב
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יבֿיג.199) טז,
ח.200) שם, פרש"י
ב.201) עה, יומא
טז.202) מג, מקץ

לב.203) שם,
שם.204) פרש"י ראה
יֿיג.205) כב, וירא
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.·Ï:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור
יחד  "ברן וגבורות: דחסדים הענינים ב' ישנם - אלקים" בני כל ויריעו בוקר כוכבי יחד ד"ברן בענין
כי  הגבורות, בחינת - אלקים" בני כל "ויריעו דאברהם, בוקר בחינת החסדים, ענין - בוקר" כוכבי

הגבורה. בחינת הוא "אלקים"

תורה' ב'לקוטי כמבואר - פרה לפרשת הקשר אדומה 206וזהו פרה שבעבודת דלעיל) במאמר (והובא
ב' החסדים, ענין - חיים" "מים ונתינת הגבורה, ענין - הפרה שריפת וגבורה: דחסד הקוין ב' ישנם

כו'. ושוב דרצוא הקוין

.‚Ï:"יצחק רבי "פתח - יצחק רבי עם הקשר ביאור
ליום  שייך הוא לכן הוי', פעמים ח' הוא ומספרו הגבורות, בחינת הוא ש"יצחק" מבאר אאמו"ר

עטרות"השמיני. עשר נטל היום ש"אותו ניסן, חודש ראש על קאי השמיני" "יום בזה: להוסיף .207ויש
עטרות". ד"עשר הענין שזהו יו"ד, אות היא התיבה (ועיקר) שראש מכיון - יצחק עם הקשר וזהו

פרה: פרשת עם יצחק של ענינו קשור כן וכמו

הצדיקים  עבודת לגבי התשובה דעבודת העילוי והנה, התשובה. עבודת - הוא פרה דפרשת התוכן
ד"ילכו  באופן היא הצדיקים עבודת כלומר: לגמרי. חדשה מציאות נעשית התשובה ענין שעלֿידי – הוא

חיל" אל חדשה 208מחיל מציאות נעשית - התשובה עבודת עלֿידי אבל הקודמת, במציאותו עליה היינו, ,
לגמרי.

העקידה  בעת נשמתו שפרחה - יצחק של ענינו עם הקשר חדשה 209וזהו מציאות נעשה ולאחריֿזה ,
יצחק  של ש"אפרו מכיון ביצחק זכירה נאמר לא [שלכן תמידי ענין הוא העקידה שענין ומכיון לגמרי.

המזבח" על ומונח צבור לפני חדשה.210נראה מציאות - הוא יצחק של שענינו מובן, - [ ְַָ

.„Ï:פרה פרשת עם השניה) בהערה (המבואר דברכה" ד"כסא הענין קשר ביאור
התורה" חוקת ד"זאת הקשר (במאמר) לעיל כמבואר - הפסח חג עם במיוחד קשורה פרה פרשת

הפסח". חוקת "זאת עם אדומה דפרה

היא  פרה פרשת שהרי הפסח, דליל שלישי כוס עם פרה פרשת קשורה - גופא הפסח לחג ובנוגע
דפסח. שלישי כוס כנגד הפרשיות, ד' בין השלישית הפרשה היא

ברכת  עליו שמברכים הכוס הוא דפסח השלישי הכוס כי - ברכה של כוס עם פרה דפרשת הקשר וזהו
דברכה". "כסא המזון,

.‰Ï,(יא סעיף (כנ"ל הגאולה ענין - החודש לפרשת ומיד תיכף נבוא פרה מפרשת אשר ויהיֿרצון
רביעי. לכוס שלישי כוס בין מפסיקים שאין כשם הפסק, כל ללא לגאולה", גאולה ד"מיסמך ובאופן

בני  כל יראו ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
עלֿידי  שנעשתה הפרה מאפר גם ינתן (שבה העשירית הפרה שריפת את ואהרן, משה עם ביחד ישראל,

רבינו  עלֿידי211משה שתיעשה צדקנו ) העשירית"212משיח ה"שירה עם ביחד ,213,

"נאו". ממש, זה וביום זה ובחודש זו בשנה ממש, בימינו במהרה - זה וכל

שיחי' לה'שליחֿציבור' צוה כך ואחר נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ואילך.206) ב נו, חוקת
שמיני.207) ר"פ ופרש"י תו"כ ב. פז, שבת
בסופה.208) ברכות
סל"א.209) פדר"א רע"א. ס, זח"א
מב.210) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ

פרה 211) הל' רמב"ם ספ"ג. פרה - ותוספתא משנה ראה
ספ"ג. אדומה

שם.212) רמב"ם חוקת. ר"פ יל"ר
א.213) א, שה"ש תרגום א. טו, בשלח מכילתא
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איסור  על נצטוו כך אחר ורק כו', והקמתו המשכן נדבת - גרמא שהזמן ענינים באו לראש לכל ולכן,
למקום  יתקרבו כאשר - שלאחריֿזה בזמן לפועל נוגע שיהיה דבר טהורות, שאינם ובהמות חיות אכילת
בזה. וכיוצא העולם, אומות מתגרי  לקנות באפשרותם תהיה שאז בזה, וכיוצא ועוג, סיחון לארץ ישוב,

.‡Ï:להבין צריך עדיין אמנם,
לא  אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין "להבדיל נאמר: פרשתנו בסיום
הם, מפורשים כבר והלא לפרה, חמור בין לומר צריך – הטהור ובין הטמא "בין רש"י: ומפרש תאכל".
לומר  צריך – הנאכלת החיה ובין רובו. לנשחט קנה של חציו נשחט בין לך, לטהורה לך טמאה בין אלא
סימני  בה לנולדו כשרה טריפה סימני בה שנולדו בין אלא הם, מפורשים כבר והלא לערוד, צבי בין

וטריפה. שחיטה דיני גם נאמרו זו שבפרשה כלומר, פסולה". טריפה

נוגעים  היו לא טהורים שאינם בעליֿחיים אודות הדינים פרטי שכל אמת הן יוקשה: - ועלֿפיֿזה
כאשר  בפועל למעשה נוגעים היו וטריפה שחיטה דיני מכלֿמקום, תורה, מתן לאחרי מיד בפועל למעשה
וטריפה  שחיטה דיני מפני תורה מתן לאחרי מיד להאמר זו פרשה צריכה היתה כן, ואם בשר, לאכול רצו

שבה?

בזה: והביאור

בשלח  תאכלו 199בפרשת הערביים "בין הקב"ה: אמר - בשר לאכול ביקשו ישראל בני שכאשר מסופר
עוף  מין - "שלו רש"י: ומפרש וגו'". השלו ותעל בערב "ויהי - הוה וכך לחם", תשבעו ובבוקר בשר

מאד". ושמן

ש"הרבה  למרות כי - בשר עוד ישראל בני אכלו לא "מן") (והלחם, ה"שלו" שמלבד מובן, ומזה
להם" היו להם 200בהמות נותן הקב"ה כאשר שלהם בהמות לשחוט ממונם את יבזבזו שלא פשיטא ,

לאכול  שבמקום "משוגע" ימצא ואם בהמה! מבשר יותר טעים גם שהוא מאד", "שמן עוף מין "שלו",
"בשופטני  הרי - כך כל טעים שאינו בשר לאכול כדי בהמה לשחוט ממונו את לבזבז ירצה טעים, עוף

עסקינן"! לא

כדי  תורה מתן לאחרי מיד שחיטה דיני לדעת צריכים היו כן, ואם שחיטה, צריך עוף בשר שגם ואף
בגמרא  הנה: - "שלו" לאכל הבןֿחמש 201שיוכלו אבל שחיטה", שטעון "דבר הוא ש"שלו" אמנם מצינו

ע  למד לא עוף.למקרא בשחיטת התורה) (מן חיוב שיש  יודע אינו שכן, ומכיון זה, ענין דיין

בראשית  בחומש כבר למד - בהמה לבשר -202בנוגע בפשטות - שפירושו והכן", טבח "וטבוח
הענין  בהמשך שכתוב ממה כמובן - בהמה בבשר הוא המדובר ושם ולהם 203שחיטה, לבדו לו "וישימו

מכיון  - הוא הדבר שטעם למצרים", היא תועבה כי לחם העברים את לאכול המצרים יוכלון לא כי לבדם
לבהמות  עבדו .204שמצרים . לשחוט המאכלת את "ויקח יצחק: עקידת בסיפור לפניֿזה למד כן וכמו .

לעולה" ויעלהו האיל את חיוב 205ויקח שיש עדיין למד לא - לעוף בנוגע אבל עוף. ולא דוקא, "איל" -
אפשר  הרי - בזה) וכיוצא "כפרות" (בעת עוף ששוחטים ראה אם ואפילו עוף. בשחיטת התורה) (מן

סופרים. מדברי אלא זה שאין

היו  לא בעליֿחיים) לאכילת בנוגע שבפרשתנו מהציוויים (כחלק שחיטה שדיני מובן, שכן, ומכיון
שאינו  ה"שלו", היה - ישראל בני שאכלו היחידי הבשר כאשר תורה, מתן לאחרי מיד לפועל נוגעים

התורה). (מן בשחיטה חייב
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יבֿיג.199) טז,
ח.200) שם, פרש"י
ב.201) עה, יומא
טז.202) מג, מקץ

לב.203) שם,
שם.204) פרש"י ראה
יֿיג.205) כב, וירא

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

.·Ï:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור
יחד  "ברן וגבורות: דחסדים הענינים ב' ישנם - אלקים" בני כל ויריעו בוקר כוכבי יחד ד"ברן בענין
כי  הגבורות, בחינת - אלקים" בני כל "ויריעו דאברהם, בוקר בחינת החסדים, ענין - בוקר" כוכבי

הגבורה. בחינת הוא "אלקים"

תורה' ב'לקוטי כמבואר - פרה לפרשת הקשר אדומה 206וזהו פרה שבעבודת דלעיל) במאמר (והובא
ב' החסדים, ענין - חיים" "מים ונתינת הגבורה, ענין - הפרה שריפת וגבורה: דחסד הקוין ב' ישנם

כו'. ושוב דרצוא הקוין

.‚Ï:"יצחק רבי "פתח - יצחק רבי עם הקשר ביאור
ליום  שייך הוא לכן הוי', פעמים ח' הוא ומספרו הגבורות, בחינת הוא ש"יצחק" מבאר אאמו"ר

עטרות"השמיני. עשר נטל היום ש"אותו ניסן, חודש ראש על קאי השמיני" "יום בזה: להוסיף .207ויש
עטרות". ד"עשר הענין שזהו יו"ד, אות היא התיבה (ועיקר) שראש מכיון - יצחק עם הקשר וזהו

פרה: פרשת עם יצחק של ענינו קשור כן וכמו

הצדיקים  עבודת לגבי התשובה דעבודת העילוי והנה, התשובה. עבודת - הוא פרה דפרשת התוכן
ד"ילכו  באופן היא הצדיקים עבודת כלומר: לגמרי. חדשה מציאות נעשית התשובה ענין שעלֿידי – הוא

חיל" אל חדשה 208מחיל מציאות נעשית - התשובה עבודת עלֿידי אבל הקודמת, במציאותו עליה היינו, ,
לגמרי.

העקידה  בעת נשמתו שפרחה - יצחק של ענינו עם הקשר חדשה 209וזהו מציאות נעשה ולאחריֿזה ,
יצחק  של ש"אפרו מכיון ביצחק זכירה נאמר לא [שלכן תמידי ענין הוא העקידה שענין ומכיון לגמרי.

המזבח" על ומונח צבור לפני חדשה.210נראה מציאות - הוא יצחק של שענינו מובן, - [ ְַָ

.„Ï:פרה פרשת עם השניה) בהערה (המבואר דברכה" ד"כסא הענין קשר ביאור
התורה" חוקת ד"זאת הקשר (במאמר) לעיל כמבואר - הפסח חג עם במיוחד קשורה פרה פרשת

הפסח". חוקת "זאת עם אדומה דפרה

היא  פרה פרשת שהרי הפסח, דליל שלישי כוס עם פרה פרשת קשורה - גופא הפסח לחג ובנוגע
דפסח. שלישי כוס כנגד הפרשיות, ד' בין השלישית הפרשה היא

ברכת  עליו שמברכים הכוס הוא דפסח השלישי הכוס כי - ברכה של כוס עם פרה דפרשת הקשר וזהו
דברכה". "כסא המזון,

.‰Ï,(יא סעיף (כנ"ל הגאולה ענין - החודש לפרשת ומיד תיכף נבוא פרה מפרשת אשר ויהיֿרצון
רביעי. לכוס שלישי כוס בין מפסיקים שאין כשם הפסק, כל ללא לגאולה", גאולה ד"מיסמך ובאופן

בני  כל יראו ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
עלֿידי  שנעשתה הפרה מאפר גם ינתן (שבה העשירית הפרה שריפת את ואהרן, משה עם ביחד ישראל,

רבינו  עלֿידי211משה שתיעשה צדקנו ) העשירית"212משיח ה"שירה עם ביחד ,213,

"נאו". ממש, זה וביום זה ובחודש זו בשנה ממש, בימינו במהרה - זה וכל

שיחי' לה'שליחֿציבור' צוה כך ואחר נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ואילך.206) ב נו, חוקת
שמיני.207) ר"פ ופרש"י תו"כ ב. פז, שבת
בסופה.208) ברכות
סל"א.209) פדר"א רע"א. ס, זח"א
מב.210) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ

פרה 211) הל' רמב"ם ספ"ג. פרה - ותוספתא משנה ראה
ספ"ג. אדומה

שם.212) רמב"ם חוקת. ר"פ יל"ר
א.213) א, שה"ש תרגום א. טו, בשלח מכילתא



n"cyz'dלד ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

.ÂÏ זה הרי המקדים וכל חטים", "מעות עם הקשורים הענינים בכל כבר לעסוק יש - לעיל כאמור
משובח. זה הרי המרבה וכל משובח,

ד"אחישנה" באופן - הגאולה בענין זריזות לידי תביא המקדים) (כל בזה שהזריזות ,214ויהיֿרצון
ירחיב  ד"כי לריבוי יביא המרבה) (כל בזה והריבוי שלנו; המושגים לפי ממש, "מיד" נגאלין", הן "מיד

ממש. בימינו במהרה גבולך", את אלקיך ה'

•

1

2

3

4

5

א.214) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'

n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy

.ÂÏ זה הרי המקדים וכל חטים", "מעות עם הקשורים הענינים בכל כבר לעסוק יש - לעיל כאמור
משובח. זה הרי המרבה וכל משובח,

ד"אחישנה" באופן - הגאולה בענין זריזות לידי תביא המקדים) (כל בזה שהזריזות ,214ויהיֿרצון
ירחיב  ד"כי לריבוי יביא המרבה) (כל בזה והריבוי שלנו; המושגים לפי ממש, "מיד" נגאלין", הן "מיד

ממש. בימינו במהרה גבולך", את אלקיך ה'

•
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א.214) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'

ipiny zyxt zegiy ihewl יב כרך

הפסוק ‡. על ה'1בפירושו מלפני אש "ותצא
"ותצא  התיבות: רש"י מעתיק - וגו'" אותם ותאכל
בני  מתו לא אומר אליעזר "ר' ומפרש: - אש"
ר' רבן. משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא אהרן

תדע  למקדש, נכנסו יין שתויי אומר ,2ישמעאל
יין  שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן שאחר
כדאיתא  וכו' בית בן לו שהיה למלך משל למקדש,

רבה" .3בויקרא
להבין: וצריך

הרי אהרן בני של מיתתם סיבת היא zyxetnא)
זה): שלפני (בפסוק בכתוב מקרא של בפשוטו -
אותם. ציוה לא אשר זרה אש ה' לפני "ויקריבו
צורך  ואין - גו'" וימותו גו' אש ותצא (ולכן)

כלל, בפירוש

כפשוטו  לא אבל רש"י, מבארה כן פי על אף ב)
שייכות, כל לו שאין ביאור אם כי מקרא. של

הכתובים  למשמעות ?4לכאורה,

" למה הטעם לפרש בא שרש"י כיון בני eznג)
" תיבת בפירושו להעתיק לו היה ,ezenie"5אהרן",

אש" "ותצא ולא - קאי ?6דעלה

פירושים  ב' מביא רש"י שכאשר הכלל, ידוע ד)
בו  אין מהם אחד שכל מפני זה הרי אחד, בענין

פשוטו לפי המקרא mihxtdליישב lka קושי יש כי ,
(אלא  בהשני שאין מה באחד קשיים) (או

הקרוב הוא לראשונה שמביאו xzeiשהפירוש
ביאור: וצריך מקרא). של הקושיות לפשוטו הן מה

לגבי  הראשון הפירוש עדיף ובמה הנ"ל שבפירוש
השני?

בפירושו  רש"י באם - פעמים כמה כאמור ה)
דרובא  ברובא כדרכו (שלא אומרו בשם דבר מביא
- בפירושו הסברה לתוספת זה הרי פירושיו) של

ש  זה מלמדנו מה דידן, בנדון להבין i"xו x"`וצריך
הנ"ל  פירושו את אחד כל שפירשו ?7הם

וצריך  - בתכלית הוא מדוייק כידוע, פרש"י, ו)
למלך  "משל המדרש מדברי בהעתקתו - ביאור
– רבה" בויקרא כדאיתא וכו' בית בן לו שהיה
מדרש  לאיזה לציין רק כוונתו אם נפשך, דממה
הוה  המדרש, בפנים לעיין הלומד ועל מתכוון, הוא

למלך  "משל היותר): (לכל ולומר לקצר וכו'8ליה
גם  להודיע ברצונו ואם רבה": בויקרא כדאיתא
המשל  בתחילת די אין הרי - המשל של תוכנו

שהביא.

בהעתקתו  רש"י דהוספת לומר, צריך כרחך ועל
פרט  זה הרי בית". בן לו שהיה למלך) "(משל
אינו  מה להבין: וצריך פירושו. בהסברת עיקרי

ש  "(למלך) המשל פרט ידי על אם כי elמובן did
zia oa."

זה:·. בכל והביאור
התיבות  על הוא רש"י של שפירושו מכיון

ש  מובן אש". לפרש oda"ותצא שהכריחו הקושי
כו'": ידי על אלא אהרן בני מתו ש"לא
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ב.1) י, פרשתנו
שלאח"ז 2) והד"ה הדיבור, סוף עד מכאן ליתא ראשון בדפוס

בשאר  אבל כו'", למלך ב"משל מסיים בבחירי" – "בקרובי
כבפנים. הוא הדפוסים

א.3) פי"ב,
מחמת 4) שמתו ודאי שזה - כתב הב') (בפי' כאן בגו"א

מיתה מתו למה דקשה אלא זרה אש וע"ז zine`ztשהקריבו ,
בפני  הלכה שהורו על פתאומי העונש הי' דלר"א ור"י, ר"א נחלקו
להשיב  ומיהרו שקפצו מידתם כפי פתאומית מיתה באה וע"ז רבם
היפך  שהוא השכרות סובל המקדש אין כי - ולר"י רבם, בפני

שבפנים): הקושיות שאר על (נוסף קשה אבל הקדושה.
מפורש: ברש"י בנ"אl`א) ענין `l`מתו מחמת ולא כו',
רש"י כוונת ואם zeine`ztdlאחר. wx העיקר הרי המיתה של

הספר. מן חסר
השכרות  סובל המקדש שאין מקרא של בפשוטו הכרח אין ב)

במיתה. להענישו עד - ובפרט
ע"י  דוקא מתו למה לרש"י לי' שקשה כתב לדוד במשכיל

כו'". ההלכה הורו שבו באש חטאו "שהם תירץ וע"ז אש,
" שהקריבו על שמתו הכתובים, פשטות לפי שהרי `yוצ''ע,

אש. ע"י שמתו מה בפשטות מובן כפשוטו, זרה"
שעפ"ז  לפי הוא ר"י דעת מביא שרש"י שזה שכתב מה גם
דא"כ  קשה אהרן, בני למיתת גו'" ושכר "יין פרשת סמיכות מובן

הפרשה בתחלת ר"י פי' להביא לרש"י לו כדרכו idd`הי' -
כו'". נסמכה "למה ולומר בכ"מ,

שכוונת5) (בדוחק) לפרש אלא lklרש"יואין הכתוב
לרמז עכ''פ הו"ל דא"כ העונש, שבתחלת התיבות lklשמעתיק

ובכ"מ). שלאח"ז. (כבד"ה ב"וגו'" הפסוק
"וימותו 6) ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו שאאל"פ מובן ועפ"ז

אותם". "ותאכל נאמר שכבר מאחר מעצמו מובן דלכאורה - גו'"
שלא  מנ"ל מובן אינו עדיין שלפ"ז [נוסף כי - כאן דוד כבדברי

או `l`מתו "וימותו", - להעתיק לרש"י שהי' ודאי א"כ וכו'],
ב"וגו'". עכ"פ לרמזו

למלך 7) "משל רש"י מביא (שממנו שם שבויק"ר ובפרט
בויק"ר  שלהלן (אלא שמעון ר' בשם השני הפי' נאמר כו'")
רש"י  שלפירוש עכצ"ל הרי ישמעאל), ר' בשם מביאו (ספי"ב)

זה. פי' אמר ישמעאל ר' שדוקא מה נוגע
דיו 8) והי' אחר משל נמצא לא אתר) (על שבויק"ר ואף

גם  להעתיק שהוצרך (בדוחק) י"ל – כו'" "משל רק להעתיק
מתאים  אינו כי זה, בכגון הרגיל סגנון שזהו לפי "למלך" תיבת
בית" בן לו "שהי' – ודאי אבל (סתם)", וכו' "משל לומר כ"כ

להמשל. בציון מיותר

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב פורים, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרב שלמה שי' טרשנסקי

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר קבלת ג' הכרכים "ספרי עמק הנציב" ג' חלקים, בהמשך לשיחתנו. ות"ח על 

שימת לבבו לשלחם אלי ובעד הזריזות בזה.

ובפרט בשטח ד"ת  תקותי ששיחתנו תביא תועלת ממשית בכל הענינים והשטחים שדברנו, 

דקיימו מה שקבלו ובאופן דליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו וגם כדרשת חכמינו 

ז"ל אורה זו תורה וכו'.

בכבוד ובברכת חג פורים שמח.

כדרך בנ"י להביע חוו"ד, ארשה לי לבוא באיזו הערות בנידון הספרים הנ"ל, והן:

אשר  ובפרט  וכדומה.  כולו  נשמר  אם  עצמו,  הכת"י  דבר  על  פרטים  איזה  ניתנו  שלא  לפלא 

בספרי דברים כנראה לא נשלם הפירוש מתחיל מפ' תצא, והלא דבר הוא כיון שכמו שמובא בהקדמת 

המחבר לפירושו על השאלתות ח"א סי"ז הרי פירושו על הספרי כבר הי' גמור אתו.

ג' אין מפתחות, אזנים לקופה, שאפילו אם תמצא לומר שהמפתחות דשני  כן חבל שבחלק 

החלקים הקודמים נערכו בידי המחבר ומאיזו סיבה לא ערך מפתחות לסיום החיבור, הרי מלאכת 

מפתחות אפשר שתיעשה גם על ידי אחרים. והנני מדגיש נקודה זו משני טעמים: א( ידוע מהנסיון 

מהלימוד  מרחיק  בפרט  ובדורנו  זה  ליקוי  הנה  וכו',  מקומות  ומראה  ציונים  מפתחות,  שכשחסרים 

הדפסת  ידי  על   - במקצתו  עכ"פ  הדבר,  לתקן  אפשר  עתה  גם  ב(  הספר.  מקריאת?(  )ואפילו  והעיון 

המפתחות בעלון בפני עצמו ולצרפו לחלק הג'.

מצורף בזה קטע שנתפרסם זה עתה, ותקותי שכ' ימצא בו ענין.
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.ÂÏ זה הרי המקדים וכל חטים", "מעות עם הקשורים הענינים בכל כבר לעסוק יש - לעיל כאמור
משובח. זה הרי המרבה וכל משובח,

ד"אחישנה" באופן - הגאולה בענין זריזות לידי תביא המקדים) (כל בזה שהזריזות ,214ויהיֿרצון
ירחיב  ד"כי לריבוי יביא המרבה) (כל בזה והריבוי שלנו; המושגים לפי ממש, "מיד" נגאלין", הן "מיד

ממש. בימינו במהרה גבולך", את אלקיך ה'

•
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א.214) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'

ipiny zyxt zegiy ihewl יב כרך

הפסוק ‡. על ה'1בפירושו מלפני אש "ותצא
"ותצא  התיבות: רש"י מעתיק - וגו'" אותם ותאכל
בני  מתו לא אומר אליעזר "ר' ומפרש: - אש"
ר' רבן. משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא אהרן

תדע  למקדש, נכנסו יין שתויי אומר ,2ישמעאל
יין  שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן שאחר
כדאיתא  וכו' בית בן לו שהיה למלך משל למקדש,

רבה" .3בויקרא
להבין: וצריך

הרי אהרן בני של מיתתם סיבת היא zyxetnא)
זה): שלפני (בפסוק בכתוב מקרא של בפשוטו -
אותם. ציוה לא אשר זרה אש ה' לפני "ויקריבו
צורך  ואין - גו'" וימותו גו' אש ותצא (ולכן)

כלל, בפירוש

כפשוטו  לא אבל רש"י, מבארה כן פי על אף ב)
שייכות, כל לו שאין ביאור אם כי מקרא. של

הכתובים  למשמעות ?4לכאורה,

" למה הטעם לפרש בא שרש"י כיון בני eznג)
" תיבת בפירושו להעתיק לו היה ,ezenie"5אהרן",

אש" "ותצא ולא - קאי ?6דעלה

פירושים  ב' מביא רש"י שכאשר הכלל, ידוע ד)
בו  אין מהם אחד שכל מפני זה הרי אחד, בענין

פשוטו לפי המקרא mihxtdליישב lka קושי יש כי ,
(אלא  בהשני שאין מה באחד קשיים) (או

הקרוב הוא לראשונה שמביאו xzeiשהפירוש
ביאור: וצריך מקרא). של הקושיות לפשוטו הן מה

לגבי  הראשון הפירוש עדיף ובמה הנ"ל שבפירוש
השני?

בפירושו  רש"י באם - פעמים כמה כאמור ה)
דרובא  ברובא כדרכו (שלא אומרו בשם דבר מביא
- בפירושו הסברה לתוספת זה הרי פירושיו) של

ש  זה מלמדנו מה דידן, בנדון להבין i"xו x"`וצריך
הנ"ל  פירושו את אחד כל שפירשו ?7הם

וצריך  - בתכלית הוא מדוייק כידוע, פרש"י, ו)
למלך  "משל המדרש מדברי בהעתקתו - ביאור
– רבה" בויקרא כדאיתא וכו' בית בן לו שהיה
מדרש  לאיזה לציין רק כוונתו אם נפשך, דממה
הוה  המדרש, בפנים לעיין הלומד ועל מתכוון, הוא

למלך  "משל היותר): (לכל ולומר לקצר וכו'8ליה
גם  להודיע ברצונו ואם רבה": בויקרא כדאיתא
המשל  בתחילת די אין הרי - המשל של תוכנו

שהביא.

בהעתקתו  רש"י דהוספת לומר, צריך כרחך ועל
פרט  זה הרי בית". בן לו שהיה למלך) "(משל
אינו  מה להבין: וצריך פירושו. בהסברת עיקרי

ש  "(למלך) המשל פרט ידי על אם כי elמובן did
zia oa."

זה:·. בכל והביאור
התיבות  על הוא רש"י של שפירושו מכיון

ש  מובן אש". לפרש oda"ותצא שהכריחו הקושי
כו'": ידי על אלא אהרן בני מתו ש"לא
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ב.1) י, פרשתנו
שלאח"ז 2) והד"ה הדיבור, סוף עד מכאן ליתא ראשון בדפוס

בשאר  אבל כו'", למלך ב"משל מסיים בבחירי" – "בקרובי
כבפנים. הוא הדפוסים

א.3) פי"ב,
מחמת 4) שמתו ודאי שזה - כתב הב') (בפי' כאן בגו"א

מיתה מתו למה דקשה אלא זרה אש וע"ז zine`ztשהקריבו ,
בפני  הלכה שהורו על פתאומי העונש הי' דלר"א ור"י, ר"א נחלקו
להשיב  ומיהרו שקפצו מידתם כפי פתאומית מיתה באה וע"ז רבם
היפך  שהוא השכרות סובל המקדש אין כי - ולר"י רבם, בפני

שבפנים): הקושיות שאר על (נוסף קשה אבל הקדושה.
מפורש: ברש"י בנ"אl`א) ענין `l`מתו מחמת ולא כו',
רש"י כוונת ואם zeine`ztdlאחר. wx העיקר הרי המיתה של

הספר. מן חסר
השכרות  סובל המקדש שאין מקרא של בפשוטו הכרח אין ב)

במיתה. להענישו עד - ובפרט
ע"י  דוקא מתו למה לרש"י לי' שקשה כתב לדוד במשכיל

כו'". ההלכה הורו שבו באש חטאו "שהם תירץ וע"ז אש,
" שהקריבו על שמתו הכתובים, פשטות לפי שהרי `yוצ''ע,

אש. ע"י שמתו מה בפשטות מובן כפשוטו, זרה"
שעפ"ז  לפי הוא ר"י דעת מביא שרש"י שזה שכתב מה גם
דא"כ  קשה אהרן, בני למיתת גו'" ושכר "יין פרשת סמיכות מובן

הפרשה בתחלת ר"י פי' להביא לרש"י לו כדרכו idd`הי' -
כו'". נסמכה "למה ולומר בכ"מ,

שכוונת5) (בדוחק) לפרש אלא lklרש"יואין הכתוב
לרמז עכ''פ הו"ל דא"כ העונש, שבתחלת התיבות lklשמעתיק

ובכ"מ). שלאח"ז. (כבד"ה ב"וגו'" הפסוק
"וימותו 6) ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו שאאל"פ מובן ועפ"ז

אותם". "ותאכל נאמר שכבר מאחר מעצמו מובן דלכאורה - גו'"
שלא  מנ"ל מובן אינו עדיין שלפ"ז [נוסף כי - כאן דוד כבדברי

או `l`מתו "וימותו", - להעתיק לרש"י שהי' ודאי א"כ וכו'],
ב"וגו'". עכ"פ לרמזו

למלך 7) "משל רש"י מביא (שממנו שם שבויק"ר ובפרט
בויק"ר  שלהלן (אלא שמעון ר' בשם השני הפי' נאמר כו'")
רש"י  שלפירוש עכצ"ל הרי ישמעאל), ר' בשם מביאו (ספי"ב)

זה. פי' אמר ישמעאל ר' שדוקא מה נוגע
דיו 8) והי' אחר משל נמצא לא אתר) (על שבויק"ר ואף

גם  להעתיק שהוצרך (בדוחק) י"ל – כו'" "משל רק להעתיק
מתאים  אינו כי זה, בכגון הרגיל סגנון שזהו לפי "למלך" תיבת
בית" בן לו "שהי' – ודאי אבל (סתם)", וכו' "משל לומר כ"כ

להמשל. בציון מיותר
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שהרי  מובן, - בכלל אהרן בני של מיתתם אופן
וגו'" אש ד"ותצא העונש - מדה" כנגד "מדה זה

זרה" "אש דהקרבת החטא איך 9כנגד קשה: אבל .
לומר xwn`יתכן ly eheyta"אש "ותצא שבלשון

שב' בעוד חמור, הכי עונש הכתוב יתאר כאן
הכתוב תיאר זה לפני ממש dze`aפסוקים הלשון

" -y` `vze השכינה השראת גדול, הכי שכר - "
ה'" מלפני "האש שיצאה ידי על  .10שניכרת

i"yx[וכמו yxity11. המילואים ימי ז' "שכל :
ישראל והיו שכינה (במשכן) בו שרתה לא .minlkp

ידי  שעל כדאי... אחי אהרן (משה).. להם אמר . .
- כו'" בכם שכינה תשרה ועבודתו קרבנותיו

העם כל "וירא ואז וגו'", אש על epxie"ותצא ויפלו
פניהם"],

אש" "ותצא שגם לפרש לרש"י שהכריחו וזהו
(מעין) של ענין הוא אהרן בני במיתת האמור
ידי  שעל כשם קדושה: של גילוי השכינה, השראת
על  גו' אש ד"ותצא הגילוי בא אהרן עבודת
בני  של הקטורת עבודת ידי על כן כמו המזבח",
שהיה  משום אלא - אש" ד"ותצא הגילוי בא אהרן

ומעלתם) ערכם (לפי mzbdpdחסרון ote`a בעבודה
העבודה  אבל גו'", וימותו אותם "ותאכל לכן: זו,

קדושה. עבודה היתה כשלעצמה,

ידי  (על אהרן בני מתו "לא רש"י: שכתב וזהו
דהקרבת  (זו הלכה שהורו ידי על אלא העבודה)
שנאמר  למה סותר זה ואין רבן". משה בפני האש)
מלשון  אדרבה, כי אותם", ציוה לא אשר זרה "אש
מפני  (רק זרה אש היתה שהקרבתם משמע זו

ציוה הם `mzeש)"לא אם כי – אהרן) בני (את "
לעצמם  זה היפך 12ציוו היה לא הענין עצם אבל

" נקרא ומכלֿמקום jxcזרה"`yהציווי. lr מה
זרות13שנאמר  - זרה .elקטורת

קשה עונש zvwאך יגיע זה שבשביל לומר

שבעל  באמרו התירוץ רש"י ומרמז - כך כל חמור
אליעזר: ר' הוא הפירוש

אליעז  רבי על נאמרו ונפלאים נעלים ר שבחים
בתורה  וחכמתו כחו גודל את ובכל 14המתארים -

אליעזר  רבי אמר שמע 15זאת שלא דבר "האומר :
שמזה  מישראל", שתסתלק לשכינה גורם רבו מפי
כ(אשר  הענין חומר וקלֿוחומר, במכלֿשכן מובן
אלא) רבו" מפי שמע שלא דבר ש"אומר לבד לא
בני  נענשו למה מובן זה פי ועל רבו. בפני שאומרו

כך. כל חמור בעונש אהרן

כי ‚. לגמרי. מיושב זה פירוש אין עדיין אמנם
הורו  הקטורת שבהקרבת מכיון גיסא: לאידך קשה

לשכינה וגרמו רבן. בפני איך wlzqzyהלכה כנ"ל,
(מעין) אש" "תצא זה ידי שעל z`xydיתכן

כנ"ל? השכינה
שני: פירוש רש"י מביא זה קושי ומשום
באזהרה  מיירי זה שלפי למקדש", נכנסו יין "שתויי

הקרבת leehvp`ש  הרי כן ואם עדיין, עליה
על עבירה בלי בשלימות, היתה -ieeivהקטורת ה'

(מעין) - אש" "ותצא זו הקרבה ידי שעל מה ומובן
כנ"ל. השכינה, השראת

"תדע  ואומר: בפירושו ממשיך שרש"י וזהו
יין  שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן שאחר
דמזה  לדייק רק [לא בזה כוונתו למקדש":

rvn`ay מיד השמיני, דיום העבודה של הסיפור
אהרן, בני מיתת "יין wiqtdאחר באזהרת הכתוב

מענין  בה יש עונשם שסיבת משמע - גו'" ושכר
זה  שבפירוש היתרון את לבאר גם] אלא - האזהרה
עברו  לא ר"י שלדעת וכנ"ל. הראשון), הפירוש (על
נצטוו  לא כי בהקרבתם, ה' ציווי על אהרן בני

" ורק זה. על ozzinעדיין xg`."'כו הנותרים הזהיר

"אשר  להעונש בהקדמה שנאמר מה יוקשה ולא
 ֿ מה – מדגיש  "אותם" כי אותם", ציוה שאיןֿכן לא

בניו  ואביהוא שנדב שפשוט וכיון אחרים.
עמו, ביחד ונמשחו נתחנכו אהרן של הגדולים

הם וכמו xzeidבודאי אליו, במעלה קרובים
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וראה9) כאן. ועוד, וחזקוני, בחיי יא.i"yxitכברבנו ז, נח

ועוד. כד. ה, נשא יא. יח, יתרו
וחזקוני)10) זקנים במושב (ועד"ז הרשב"ם בפי' ראה

פסוק  של אש ותצא "הוא אהרן בני במיתת האמור אש" ש"ותצא
לומר  הוכחה אין שלפרש"י ואף הם". אחד הפסוקים ב' . . ראשון

" שמל' (ובפרט d'אשvze`כן iptln של יציאה שהי' משמע "
ענינים שהם לומר קשה עכ"פ אבל מחדש) כבפנים.miiktdאש ,

כג.11) ט, פרשתנו
מיותר.12) "אותם" דאל"כ כאן. האורה ולבוש בספורנו ראה
ובפרש"י.13) ט. ל, תצוה

ממה 14) יותר תורה דברי לומר אתה יכול (פ"ב): פדר"א ראה
ג): א, – טובים שמניך לריח (עה"פ ובשהש"ר בסיני. שקבלו
שישב  (ר"א) וזה סיני, להר דומה ר"א עלי' (שישב הזאת האבן
שאינו  סוד בור מ"ט): (פ"ב ובאבות הברית. לארון דומה עלי'

ועוד. טפה. מאבד
ב.15) כז, סוכה ב. סו, יומא וראה ב. כז, ברכות

ipiny zyxt - zegiy ihewl

נדב 16שנאמר  ואהרן (משה) אתה ה' אל עלה :
צריך  כרחך על – ישראל מזקני ושבעים ואביהוא

dryלומר dze`ay שהיו - במעלתם גרעון היה
יין. שתויי

נענשו  מדוע קשה: הרי זה, פירוש לפי אמנם
זה? על נצטוו לא הרי כך) כל חמור בעונש (ובפרט
וכו' בית בן לו שהיה למלך "משל רש"י: ומתרץ

רבה". בויקרא כדאיתא

לו  שהיה למלך "משל שם: המדרש לשון וזה
נאמן  בית והתיז 17בן חנויות, פתח על עומד מצאו

ואין  תחתיו, אחר בית בן ומינה בשתיקה, ראשו את
ממה  אלא הראשון, את הרג מה מפני יודעים אנו
אנו  חנויות בפתח תכנס לא ואמר השני את שמצוה

הראשון". הרג כך שמתוך יודעים

לא  שהראשון היות דעם מובן המדרש מדברי
" להיותו מקום מכל זה, על ziaנצטווה oa של "

להבין צריך היה אזהרה envrnמלך בלי גם ,
המלך. של רצונו היפך הוא זה שדבר מפורשת,

דברי  התחלת בהעתיקו כאן רש"י מרמז ולזה
לו שהיה למלך "משל - ziaהמדרש oa בזה כי ,"

דבר  על אהרן בני נענשו למה הקושיא מתורצת
ביתו" "בני היו הם כי - כנ''ל עליו, נצטוו שלא

" שכתוב (וכמו הקב"ה )18אקדש"iaexwaשל
על  נצטוו כשלא גם ביתו הנהגות יודעים ומעצמם

בפירוש. זה

לומר  לגמרי עדיין מיושב אין זאת בכל אמנם
שלא  דבר על חמורה במיתה יענשו אהרן שבני

ו  - עליו שר'נצטוו רש"י מוסיף הוא l`rnyiלכן
כן. שפירש

ישמעאל  ר' על חז"ל אמרו (כי 19דהנה "כהנא :
(גדול) כהן היה ישמעאל כהני"20רבי מסייע (

ולשיטתו  להם"), ומקיל עוזרן הוא "תמיד (פרש"י:
ל"סייע  ישמעאל לר' ליה ניחא דידן: בנדון אזיל
אם  גם הכהנים, אהרן בני בחטא ול"הקיל" כהני"
את  מלפרש הכתובים, בפירוש קצת דחוק זה

את  המגדיל אבל) יותר, (המתיישב באופן הכתובים
והורו  - הקב"ה ציווי על שעברו לומר היינו חטאם,

רבן. בפני הלכה

על „. להקשות יש הנ''ל, כל לאחרי אולם,
ישמעאל): רבי (של זה פירוש

" הכתוב מלשון אשeaixwieא) משמע dxfגו' "
רק  ולא החטא, ה"זרות", היתה עצמה שבההקרבה

ש  המקריבים, בהקריבם mdמצד יין שתויי :21היו

ידי  שעל בההקרבה החטא היה שלא מכיון ב)
קרא  אמר נפקאֿמינה למאי - (ובמילא למה האש,

אש" ש"ותצא ידי על נענשו .22כי)

ואדרבה, זה, בפירוש מסתפק רש"י אין ולכן
כפירוש אף ipyמביאו - הראשון שהפירוש לומר ,

קרוב  הוא הרי – לגמרי מתיישב אינו הוא שגם
ולכן  הנ"ל), קושיות (מחמת הכתובים לפשט יותר

והעיקרי. הראשון הוא

זה:‰. רש"י שבפירוש הלכה מעניני
בגמרא  הוא (וכן ואומר רש"י ):23מדייק

בפני הלכה מאי dyn"שהורו ולכאורה רבן",
בפני היתה ההלכה שהוראת והיה dynנפקאֿמינה ,

רבן"? בפני הלכה "שהורו לומר: מספיק

יותר  חמור עון בזה היה לכאורה קשה: וביותר
בפנימהורא  הלכה הלכה dynת שהורו מה - רבן

רבן `oxdבפני אביהם 24שהיה ידי 25וגם על שפגעו
בכבודו  שייך 26זה היה הקטורת דמעשה ובפרט .
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א.16) כד, משפטים
בית17) בן ה"ז בית" "בן סתם – לשון של irackבפשוטו

לחלק  בא גם הרי ובויק"ר "נאמן". תיבת רש"י העתיק לא ולכן –
להב'. הא' בית בן בין

(אלא 18) גו' ויחזו יא: כד, ממשפטים ולהעיר ג. י, פרשתנו
הזקנים). ג"כ היו זו שבדרגא

א.19) מט, חולין
שם.20) ובהנסמן 107 ע' חי"א לקו"ש ראה

כי 21) ההקרבה בעצם החטא שהי' הא' פי' לפי משא"כ
כ"א) בדבור הוראה ע"י רק (לא היתה משה בפני ההלכה הוראת

החטא אין הב' פי' לפי משא"כ עצמו; האש הקרבת daxwdaע"י
" רש"י) (בל' כ"א (י,eqpkpעצמה, אח"כ בהציווי וכ"ה למקדש",

. . תשת "אל שם.mk`aaט) פרש"י וראה גו'".
כנגד 22) מדה ה"ז בההקרבה הי' שהחטא הא' לפי' משא"כ

ס"ב. כדלעיל מדה,
א.23) סג, עירובין
הענין24) תחלת (והובא ב נד, שם לב.i"yxtaראה לד, תשא

נסתלק  כו' המשנה סדר כיצד בעירובין"): כדאי' "וכו' ומסיים
א. קח, פסחים – בפני תוד"ה וראה פירקו. אהרן להן ושנה משה

תורה 25) שלמדם מפני ה"ז – משה" "תולדות שנקראו ואף
שם). ובפרש"י א. ג, (במדבר רבן שהי' –

ובתו"כ.26) רפ"ה ת"ת הל' רמב"ם א. לג, ב"מ במשנה ראה
ואכ"מ.

מסדר  כמובן משה של תלמידו הי' שאהרן דמכיון לתרץ ואין
יו"ד  (שו"ע רבו בפני לתלמיד כבוד חולקין אין הרי הנ"ל, משנה
שה"ה  סק"מ שם בש"ך וראה סכ"א. סרמ"ב יו"ד וראה סכ"ב.
רבו  לפני גם קצת כשלמד דרבו, רבו בפני רבו כבוד לדחות דיש
(שו"ע  כבוד (לתלמידו) לו חולק שרבו במקום שאני כי דרבו)
רש"י  שפירש כמו לאהרן כבוד חולק משה הי' הרי ובנדו"ד שם),
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שהרי  מובן, - בכלל אהרן בני של מיתתם אופן
וגו'" אש ד"ותצא העונש - מדה" כנגד "מדה זה

זרה" "אש דהקרבת החטא איך 9כנגד קשה: אבל .
לומר xwn`יתכן ly eheyta"אש "ותצא שבלשון

שב' בעוד חמור, הכי עונש הכתוב יתאר כאן
הכתוב תיאר זה לפני ממש dze`aפסוקים הלשון

" -y` `vze השכינה השראת גדול, הכי שכר - "
ה'" מלפני "האש שיצאה ידי על  .10שניכרת

i"yx[וכמו yxity11. המילואים ימי ז' "שכל :
ישראל והיו שכינה (במשכן) בו שרתה לא .minlkp

ידי  שעל כדאי... אחי אהרן (משה).. להם אמר . .
- כו'" בכם שכינה תשרה ועבודתו קרבנותיו

העם כל "וירא ואז וגו'", אש על epxie"ותצא ויפלו
פניהם"],

אש" "ותצא שגם לפרש לרש"י שהכריחו וזהו
(מעין) של ענין הוא אהרן בני במיתת האמור
ידי  שעל כשם קדושה: של גילוי השכינה, השראת
על  גו' אש ד"ותצא הגילוי בא אהרן עבודת
בני  של הקטורת עבודת ידי על כן כמו המזבח",
שהיה  משום אלא - אש" ד"ותצא הגילוי בא אהרן

ומעלתם) ערכם (לפי mzbdpdחסרון ote`a בעבודה
העבודה  אבל גו'", וימותו אותם "ותאכל לכן: זו,

קדושה. עבודה היתה כשלעצמה,

ידי  (על אהרן בני מתו "לא רש"י: שכתב וזהו
דהקרבת  (זו הלכה שהורו ידי על אלא העבודה)
שנאמר  למה סותר זה ואין רבן". משה בפני האש)
מלשון  אדרבה, כי אותם", ציוה לא אשר זרה "אש
מפני  (רק זרה אש היתה שהקרבתם משמע זו

ציוה הם `mzeש)"לא אם כי – אהרן) בני (את "
לעצמם  זה היפך 12ציוו היה לא הענין עצם אבל

" נקרא ומכלֿמקום jxcזרה"`yהציווי. lr מה
זרות13שנאמר  - זרה .elקטורת

קשה עונש zvwאך יגיע זה שבשביל לומר

שבעל  באמרו התירוץ רש"י ומרמז - כך כל חמור
אליעזר: ר' הוא הפירוש

אליעז  רבי על נאמרו ונפלאים נעלים ר שבחים
בתורה  וחכמתו כחו גודל את ובכל 14המתארים -

אליעזר  רבי אמר שמע 15זאת שלא דבר "האומר :
שמזה  מישראל", שתסתלק לשכינה גורם רבו מפי
כ(אשר  הענין חומר וקלֿוחומר, במכלֿשכן מובן
אלא) רבו" מפי שמע שלא דבר ש"אומר לבד לא
בני  נענשו למה מובן זה פי ועל רבו. בפני שאומרו

כך. כל חמור בעונש אהרן

כי ‚. לגמרי. מיושב זה פירוש אין עדיין אמנם
הורו  הקטורת שבהקרבת מכיון גיסא: לאידך קשה

לשכינה וגרמו רבן. בפני איך wlzqzyהלכה כנ"ל,
(מעין) אש" "תצא זה ידי שעל z`xydיתכן

כנ"ל? השכינה
שני: פירוש רש"י מביא זה קושי ומשום
באזהרה  מיירי זה שלפי למקדש", נכנסו יין "שתויי

הקרבת leehvp`ש  הרי כן ואם עדיין, עליה
על עבירה בלי בשלימות, היתה -ieeivהקטורת ה'

(מעין) - אש" "ותצא זו הקרבה ידי שעל מה ומובן
כנ"ל. השכינה, השראת

"תדע  ואומר: בפירושו ממשיך שרש"י וזהו
יין  שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן שאחר
דמזה  לדייק רק [לא בזה כוונתו למקדש":

rvn`ay מיד השמיני, דיום העבודה של הסיפור
אהרן, בני מיתת "יין wiqtdאחר באזהרת הכתוב

מענין  בה יש עונשם שסיבת משמע - גו'" ושכר
זה  שבפירוש היתרון את לבאר גם] אלא - האזהרה
עברו  לא ר"י שלדעת וכנ"ל. הראשון), הפירוש (על
נצטוו  לא כי בהקרבתם, ה' ציווי על אהרן בני

" ורק זה. על ozzinעדיין xg`."'כו הנותרים הזהיר

"אשר  להעונש בהקדמה שנאמר מה יוקשה ולא
 ֿ מה – מדגיש  "אותם" כי אותם", ציוה שאיןֿכן לא

בניו  ואביהוא שנדב שפשוט וכיון אחרים.
עמו, ביחד ונמשחו נתחנכו אהרן של הגדולים

הם וכמו xzeidבודאי אליו, במעלה קרובים
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וראה9) כאן. ועוד, וחזקוני, בחיי יא.i"yxitכברבנו ז, נח

ועוד. כד. ה, נשא יא. יח, יתרו
וחזקוני)10) זקנים במושב (ועד"ז הרשב"ם בפי' ראה

פסוק  של אש ותצא "הוא אהרן בני במיתת האמור אש" ש"ותצא
לומר  הוכחה אין שלפרש"י ואף הם". אחד הפסוקים ב' . . ראשון

" שמל' (ובפרט d'אשvze`כן iptln של יציאה שהי' משמע "
ענינים שהם לומר קשה עכ"פ אבל מחדש) כבפנים.miiktdאש ,

כג.11) ט, פרשתנו
מיותר.12) "אותם" דאל"כ כאן. האורה ולבוש בספורנו ראה
ובפרש"י.13) ט. ל, תצוה

ממה 14) יותר תורה דברי לומר אתה יכול (פ"ב): פדר"א ראה
ג): א, – טובים שמניך לריח (עה"פ ובשהש"ר בסיני. שקבלו
שישב  (ר"א) וזה סיני, להר דומה ר"א עלי' (שישב הזאת האבן
שאינו  סוד בור מ"ט): (פ"ב ובאבות הברית. לארון דומה עלי'

ועוד. טפה. מאבד
ב.15) כז, סוכה ב. סו, יומא וראה ב. כז, ברכות

ipiny zyxt - zegiy ihewl

נדב 16שנאמר  ואהרן (משה) אתה ה' אל עלה :
צריך  כרחך על – ישראל מזקני ושבעים ואביהוא

dryלומר dze`ay שהיו - במעלתם גרעון היה
יין. שתויי

נענשו  מדוע קשה: הרי זה, פירוש לפי אמנם
זה? על נצטוו לא הרי כך) כל חמור בעונש (ובפרט
וכו' בית בן לו שהיה למלך "משל רש"י: ומתרץ

רבה". בויקרא כדאיתא

לו  שהיה למלך "משל שם: המדרש לשון וזה
נאמן  בית והתיז 17בן חנויות, פתח על עומד מצאו

ואין  תחתיו, אחר בית בן ומינה בשתיקה, ראשו את
ממה  אלא הראשון, את הרג מה מפני יודעים אנו
אנו  חנויות בפתח תכנס לא ואמר השני את שמצוה

הראשון". הרג כך שמתוך יודעים

לא  שהראשון היות דעם מובן המדרש מדברי
" להיותו מקום מכל זה, על ziaנצטווה oa של "

להבין צריך היה אזהרה envrnמלך בלי גם ,
המלך. של רצונו היפך הוא זה שדבר מפורשת,

דברי  התחלת בהעתיקו כאן רש"י מרמז ולזה
לו שהיה למלך "משל - ziaהמדרש oa בזה כי ,"

דבר  על אהרן בני נענשו למה הקושיא מתורצת
ביתו" "בני היו הם כי - כנ''ל עליו, נצטוו שלא

" שכתוב (וכמו הקב"ה )18אקדש"iaexwaשל
על  נצטוו כשלא גם ביתו הנהגות יודעים ומעצמם

בפירוש. זה

לומר  לגמרי עדיין מיושב אין זאת בכל אמנם
שלא  דבר על חמורה במיתה יענשו אהרן שבני

ו  - עליו שר'נצטוו רש"י מוסיף הוא l`rnyiלכן
כן. שפירש

ישמעאל  ר' על חז"ל אמרו (כי 19דהנה "כהנא :
(גדול) כהן היה ישמעאל כהני"20רבי מסייע (

ולשיטתו  להם"), ומקיל עוזרן הוא "תמיד (פרש"י:
ל"סייע  ישמעאל לר' ליה ניחא דידן: בנדון אזיל
אם  גם הכהנים, אהרן בני בחטא ול"הקיל" כהני"
את  מלפרש הכתובים, בפירוש קצת דחוק זה

את  המגדיל אבל) יותר, (המתיישב באופן הכתובים
והורו  - הקב"ה ציווי על שעברו לומר היינו חטאם,

רבן. בפני הלכה

על „. להקשות יש הנ''ל, כל לאחרי אולם,
ישמעאל): רבי (של זה פירוש

" הכתוב מלשון אשeaixwieא) משמע dxfגו' "
רק  ולא החטא, ה"זרות", היתה עצמה שבההקרבה

ש  המקריבים, בהקריבם mdמצד יין שתויי :21היו

ידי  שעל בההקרבה החטא היה שלא מכיון ב)
קרא  אמר נפקאֿמינה למאי - (ובמילא למה האש,

אש" ש"ותצא ידי על נענשו .22כי)

ואדרבה, זה, בפירוש מסתפק רש"י אין ולכן
כפירוש אף ipyמביאו - הראשון שהפירוש לומר ,

קרוב  הוא הרי – לגמרי מתיישב אינו הוא שגם
ולכן  הנ"ל), קושיות (מחמת הכתובים לפשט יותר

והעיקרי. הראשון הוא

זה:‰. רש"י שבפירוש הלכה מעניני
בגמרא  הוא (וכן ואומר רש"י ):23מדייק

בפני הלכה מאי dyn"שהורו ולכאורה רבן",
בפני היתה ההלכה שהוראת והיה dynנפקאֿמינה ,

רבן"? בפני הלכה "שהורו לומר: מספיק

יותר  חמור עון בזה היה לכאורה קשה: וביותר
בפנימהורא  הלכה הלכה dynת שהורו מה - רבן

רבן `oxdבפני אביהם 24שהיה ידי 25וגם על שפגעו
בכבודו  שייך 26זה היה הקטורת דמעשה ובפרט .
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א.16) כד, משפטים
בית17) בן ה"ז בית" "בן סתם – לשון של irackבפשוטו

לחלק  בא גם הרי ובויק"ר "נאמן". תיבת רש"י העתיק לא ולכן –
להב'. הא' בית בן בין

(אלא 18) גו' ויחזו יא: כד, ממשפטים ולהעיר ג. י, פרשתנו
הזקנים). ג"כ היו זו שבדרגא

א.19) מט, חולין
שם.20) ובהנסמן 107 ע' חי"א לקו"ש ראה

כי 21) ההקרבה בעצם החטא שהי' הא' פי' לפי משא"כ
כ"א) בדבור הוראה ע"י רק (לא היתה משה בפני ההלכה הוראת

החטא אין הב' פי' לפי משא"כ עצמו; האש הקרבת daxwdaע"י
" רש"י) (בל' כ"א (י,eqpkpעצמה, אח"כ בהציווי וכ"ה למקדש",

. . תשת "אל שם.mk`aaט) פרש"י וראה גו'".
כנגד 22) מדה ה"ז בההקרבה הי' שהחטא הא' לפי' משא"כ

ס"ב. כדלעיל מדה,
א.23) סג, עירובין
הענין24) תחלת (והובא ב נד, שם לב.i"yxtaראה לד, תשא

נסתלק  כו' המשנה סדר כיצד בעירובין"): כדאי' "וכו' ומסיים
א. קח, פסחים – בפני תוד"ה וראה פירקו. אהרן להן ושנה משה

תורה 25) שלמדם מפני ה"ז – משה" "תולדות שנקראו ואף
שם). ובפרש"י א. ג, (במדבר רבן שהי' –

ובתו"כ.26) רפ"ה ת"ת הל' רמב"ם א. לג, ב"מ במשנה ראה
ואכ"מ.

מסדר  כמובן משה של תלמידו הי' שאהרן דמכיון לתרץ ואין
יו"ד  (שו"ע רבו בפני לתלמיד כבוד חולקין אין הרי הנ"ל, משנה
שה"ה  סק"מ שם בש"ך וראה סכ"א. סרמ"ב יו"ד וראה סכ"ב.
רבו  לפני גם קצת כשלמד דרבו, רבו בפני רבו כבוד לדחות דיש
(שו"ע  כבוד (לתלמידו) לו חולק שרבו במקום שאני כי דרבו)
רש"י  שפירש כמו לאהרן כבוד חולק משה הי' הרי ובנדו"ד שם),
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הפסוק  על זה לפני רש"י שפירש וכמו :27לאהרן,
אהרן  עם משה "נכנס וגו'": ואהרן משה "ויבא
שהם  דזה ונמצא הקטורת". מעשה על ללמדו
פגיעה  של ענין זה הרי בעצמם, קטורת הקטירו
מפורש  בציווי פגיעה היום, באותו אהרן בעבודת
את  כבד הדברות) (ובעשרת מקרא של בפשוטו
דתיבת  הלשון יתור רק לא קשה זה פי ועל – אביך
ידי  שעל אם כי מינה), נפקא למאי - (כנ"ל "משה"
של  בכבודו דפגיעה יותר חמור ענין שולל זה

אהרן.

בזה: והביאור

הסיבה  בדיני לפני 28מצינו האוכל שתלמיד ,
אם אפילו להסב `epiרבו, רשאי אינו מובהק. רבו

לו  נתן כן אם אלא הרב וכבוד מורא משום לפניו
הרב  על חיוב אין אבל בפניו, להסב רשות הרב
בן  מהֿשאיןֿכן כבודו. על ולמחול רשות לו ליתן

רבו הוא אביו אם אפילו אביו, אצל ,wdaenהאוכל
כבודו  על מוחל אב הסתם שמן לפי הסיבה צריך
(שהוא  אביו שכיבוד באופן שאפילו והיינו לבנו.
שמן  הוא הדין רבו, מכיבוד יותר חמור הוא רבו)
ותלמידו. ברב מהֿשאיןֿכן לבנו מוחל האב הסתם

אהרן  דבני בנדון גם זה שעצם 29ולפי עם ,
הוא  (אהרן) ואביהם רבם בכבוד והחיוב המצוה
הדין  זאת בכל (משה), רבם בכבוד מהחיוב גדול
אביו  בפני הלכה המורה (והתלמיד) שהבן נותן,
בפני  הלכה המורה תלמיד כמו חמור זה אין (ורבו)

האב הסתם שמן מאחר לבנו רבו, מה 30מוחל ,
לתלמידו. רב כן שאין

דרך  (על רש"י של דיוקו מובן זה פי על
"בפני שהיה dynההלכה): זה כן שאין מה רבן",

הסתם  שמן מאחר זה, על נענשו לא אהרן בפני
לבנו. מוחל האב

גם  מעתיק שרש"י מה להמתיק יש זה פי ועל
מתו) "(לא `oxdהתיבות ipa מפורש דלכאורה ,"

בכתוב ,o`kהוא

ב" דנים שאנו דמכיון להדגיש שרצונו ipaאלא
ש" זה מובן כו'l`אהרן", שהורו `l`מתו ידי על

בפני האב dynהלכה כי רבן, אהרן בפני ולא רבן",
וכנ"ל. לבנו, מוחל הסתם מן

.Â ואחד אחד לכל וההוראה תורה" של מ"יינה
שלפנינו: רש"י שבפירוש

היתה  ואביהוא נדב של שמדרגתם היות עם
לאהרן: משה שאמר כך כדי ועד ביותר, נעלית
קראם  והקב"ה וממך", ממני גדולים "שהם

בבחירי" - בעונש 31"בקרובי נענשו זאת בכל ,
- לרבם הראוי ה"ביטול" העדר בגלל ביותר חמור

בפניו. הלכה שהורו

- כנ"ל בתורה הרב כחו למרות - אליעזר ור'
רבו  מפי שמע שלא דבר ש"האומר האומר הוא
לרבו  שהביטול מישראל", שתסתלק לשכינה גורם

ישראל. לכללות השכינה לגילוי הנוגע דבר הוא

אני  למדן מישראל: אדם יאמר שאל ומזה,
ולחכות  לרב בטל אהיה ואיך הנני, חכם ותלמיד

עולם  בהליכות וכן בתורה, ההלכה לי ,32שיורה
בכוחי  והלא ה', בעבודת בה אלך אשר והדרך

לעצמי! להורות

זה  זאת ובכל ואביהוא, כנדב גדול לנו מי כי -
"lkהיה אהרןl`חטאם, בני ידי `l`מתו על

שזה  - כך כדי ועד רבן", משה בפני הלכה שהורו
להם  רק לא של 33נוגע הענין להיפך שגורם אם כי ,

בישראל. השכינה גילוי

שלימוד  ואחד אחד מכל דורשים גיסא: לאידך
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אסור דמ"מ פשוט – ועוד שם). ממכילתא – ג יב, lflfl(בא
שערים  במאה אדה"ז מכתב ס"ח. סר"מ שם שו"ע (ראה בכבודו

בזה הי' הרי ובנדו"ד א), שלקחו leflfד, מה אהרן של בכבודו
הקטורת. מעשה ועשו

כג.27) ט, פרשתנו
סי"א.28) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
יודע 29) (והאב חיובית מצוה שהיא הסיבה בין לחלק ואין

מצוה  שאינו בדבר משא"כ לבנו, מוחל האב ולכן מקודם) גם מזה
למחול  צריך הסתם מן רבו גם - הא משום דאם - ע"ז ד[נוסף -
מוחל  (דהאב זו סברא סק"א) סרמ''ב (יו"ד הש"ך כתב הרי לו]
שאינו  "אב", בשם רבו) (שהוא לאביו לקרות לענין גם לבנו)
ראה  - זלזול גם בזה הי' כי שאני דבנדו''ד לחלק שיש אף מצוה.

הבאה. הערה
שם 30) יו"ד ברמ"א לפס"ד (הובא וכו' התוס' שיטת ולפי

מהני  לא רשות דנטילת חולקים) שיש סק"ד שם בש"ך ראה ס"ד.
שהורו  לענין דאהרן המחילה מהני לא לכאורה פרסאות, ג' תוך

לעני  עכ"פ דמהני י"ל אבל בפניו, החטא.הלכה חומר ן

אהרן  של בכבודו זלזול בזה הי' שכאן דאף ג"כ יובן ובזה
ה"התלמיד  על "מצוה לתלמידו שמחל ברב גם והרי ,26 כבהערה

מובן xeq`eלהדרו מ"מ סל"ב), שם יו"ד ורמ"א (שו"ע לבזותו"
בפני הלכה כבהוראת הענין חומר בזה רבן.dynשאין

ג.31) י, פרשתנו פרש"י
ראה 32) א'קכ. משפטים אוה"ת ג. עה, משפטים תו"א ראה

בסיומה. נדה
פ"ב.33) מתניא גם להעיר
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הוא  בשכלו והשגה בהבנה דוקא יהיה שלו התורה
התורה. בהבנת חדור יהיה כולו שכל ועד -

ישמעאל  "רבי ואומר רש"י שממשיך וזהו -
נכנסו יין שתויי בחינת ycwnlאומר הוא יין :"

ו"34בינה  והשגה, הבנה -iiezy מלאים היינו יין"
שנכנסו  - הוא והחטא והשגה, הבנה וחדורים

ycwnl אינו יין" "שתויי של החסרון זה: בציור
הכנס בעת לקונו ycwnlאלא האדם עבודת אבל -

בהבנה  להיות צריכה אדרבה, הרי במקדש, כשאינו
והשגה:

התפלה  ענין הוא האדם 35מקדש עומד שאז ,
דמחוי  ומאן הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני

וכו' מלכא קמי בתכלית 36במחוג להיות שצריך -
מרי'" קמי "כעבדא עבודתו 37הביטול אבל ,

יין" ד"שתוי באופן להיות צריכה בתורה ויגיעתו
התורה. בשכל וחדורה ממולאת מציאותו שכל

אילעי  ר' בן יהודא בר' שמצינו וכמו -38

שתוי  לפני דומים היו שפניו מטרוניתא לו שאמרה
מצוי  שתלמודו לפי שזהו יהודא רבי לה ואמר יין
יין  כשתוי נראה היה שבגשמיות דזה והיינו - בידו
שלו  הרוחניות כפי היה שהגשמיות מפני זה הרי
התורה  בהבנת חדור - יין" "שתוי היה וברוחניות

-

מתבטל  (במקדש), התפלה שבזמן זה והנה
כח  נותן זה הרי – כנ"ל לגמרי ממציאותו האדם
בשכלו  התורה בלימוד כך אחר עבודתו שגם ופועל

הראוי  בביטול תהיה בהבנה 39הוא, גם שהיא עם
כדבעי  .40והשגה

של  החיבור יתכן איך השאלה: נשאלת אמנם
והבנתו  שכלו הרגש התורה: בלימוד הפכים שני
התשובה  - וכו'? מציאותו וביטול הלומד, של
למלך  "משל להלן: רש"י פירוש בהמשך ניתנת

לו ziaשהיה oa בבני שהמדובר מכיון - וכו'"
המלכים  מלכי מלך של בית" "בן שהם ישראל
ב' לחבר הכח להם נותן יתברך הוא הרי הקב"ה,

וביחד 41ההפכים  והשגה בהבנה ללמוד שיוכלו ,
ידי  שעל עד וכו': המתאים בביטול להיות זה עם
עולם  של ההפכים) (דב' ההתחברות יפעלו זה
הלומד  של דין פסק פי על מתנהג העולם ואלקות,
לאֿל  הפסוק על רז''ל וכדרשת בלימודו ומסקנתו

עלי  "ונגלה 42גומר היעוד קיום זה ידי על ומקרב
כל וראו הוי' דיבר"xyaכבוד הוי' פי כי .43יחדיו

צדקנו. משיח בביאת

(e"kyz xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay zgiyn)
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ובכ"מ.34) א. קטז, אדה"ז סידור ד. עט, סוכות לקו"ת
אדה"ז 35) סידור ב. צח, ברכה לקו"ת א. כט, מגילה ראה

ועוד. ד. רעו,
היינו 36) – כו' ידע דלא גברא שם דמסיים ומה ב. ה, חגיגה

– במחוג" בה"מחוי הי' – זה לויכוח וראוי כו' יודע הי' שבאם
כמה  לריב"ח ששאל חז"ל בסיפורי [וכידוע לו ושירות המלך ענין
ענשו  שלא מה ג"כ מתורץ ובזה וק"ל. וכו']. אמונה בעניני פעמים

דמחוי. על לריב"ח
רבו 37) לפני כעבד צה: סו"ס אדה"ז ובשו"ע א. י, שבת

בפחד. ביראה באימה
ב.38) מט, נדרים וראה ה"א. סוף פ"י פסחים ירושלמי

(39– ב) ה, (ברכות למטתי סמוכה תפלתי בענין וכידוע
ובכ"מ. ב. צו, ברכה לקו"ת

לקו"ש 40) וראה תוֿז. ע' תרס"ו ר"ה של יו"ט המשך ראה
ואילך. 1175 ע' ח"ד .23 בהערה 792 ע' ח"ג .277 ע' ח"א

ובכ"מ.
שם.41) ח"א לקו"ש ראה
ועוד.42) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ה.43) מ, ישעי'
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הוא  בשכלו והשגה בהבנה דוקא יהיה שלו התורה
התורה. בהבנת חדור יהיה כולו שכל ועד -

ישמעאל  "רבי ואומר רש"י שממשיך וזהו -
נכנסו יין שתויי בחינת ycwnlאומר הוא יין :"

ו"34בינה  והשגה, הבנה -iiezy מלאים היינו יין"
שנכנסו  - הוא והחטא והשגה, הבנה וחדורים

ycwnl אינו יין" "שתויי של החסרון זה: בציור
הכנס בעת לקונו ycwnlאלא האדם עבודת אבל -

בהבנה  להיות צריכה אדרבה, הרי במקדש, כשאינו
והשגה:

התפלה  ענין הוא האדם 35מקדש עומד שאז ,
דמחוי  ומאן הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני

וכו' מלכא קמי בתכלית 36במחוג להיות שצריך -
מרי'" קמי "כעבדא עבודתו 37הביטול אבל ,

יין" ד"שתוי באופן להיות צריכה בתורה ויגיעתו
התורה. בשכל וחדורה ממולאת מציאותו שכל

אילעי  ר' בן יהודא בר' שמצינו וכמו -38

שתוי  לפני דומים היו שפניו מטרוניתא לו שאמרה
מצוי  שתלמודו לפי שזהו יהודא רבי לה ואמר יין
יין  כשתוי נראה היה שבגשמיות דזה והיינו - בידו
שלו  הרוחניות כפי היה שהגשמיות מפני זה הרי
התורה  בהבנת חדור - יין" "שתוי היה וברוחניות

-

מתבטל  (במקדש), התפלה שבזמן זה והנה
כח  נותן זה הרי – כנ"ל לגמרי ממציאותו האדם
בשכלו  התורה בלימוד כך אחר עבודתו שגם ופועל

הראוי  בביטול תהיה בהבנה 39הוא, גם שהיא עם
כדבעי  .40והשגה

של  החיבור יתכן איך השאלה: נשאלת אמנם
והבנתו  שכלו הרגש התורה: בלימוד הפכים שני
התשובה  - וכו'? מציאותו וביטול הלומד, של
למלך  "משל להלן: רש"י פירוש בהמשך ניתנת

לו ziaשהיה oa בבני שהמדובר מכיון - וכו'"
המלכים  מלכי מלך של בית" "בן שהם ישראל
ב' לחבר הכח להם נותן יתברך הוא הרי הקב"ה,

וביחד 41ההפכים  והשגה בהבנה ללמוד שיוכלו ,
ידי  שעל עד וכו': המתאים בביטול להיות זה עם
עולם  של ההפכים) (דב' ההתחברות יפעלו זה
הלומד  של דין פסק פי על מתנהג העולם ואלקות,
לאֿל  הפסוק על רז''ל וכדרשת בלימודו ומסקנתו

עלי  "ונגלה 42גומר היעוד קיום זה ידי על ומקרב
כל וראו הוי' דיבר"xyaכבוד הוי' פי כי .43יחדיו

צדקנו. משיח בביאת
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ובכ"מ.34) א. קטז, אדה"ז סידור ד. עט, סוכות לקו"ת
אדה"ז 35) סידור ב. צח, ברכה לקו"ת א. כט, מגילה ראה

ועוד. ד. רעו,
היינו 36) – כו' ידע דלא גברא שם דמסיים ומה ב. ה, חגיגה

– במחוג" בה"מחוי הי' – זה לויכוח וראוי כו' יודע הי' שבאם
כמה  לריב"ח ששאל חז"ל בסיפורי [וכידוע לו ושירות המלך ענין
ענשו  שלא מה ג"כ מתורץ ובזה וק"ל. וכו']. אמונה בעניני פעמים

דמחוי. על לריב"ח
רבו 37) לפני כעבד צה: סו"ס אדה"ז ובשו"ע א. י, שבת

בפחד. ביראה באימה
ב.38) מט, נדרים וראה ה"א. סוף פ"י פסחים ירושלמי

(39– ב) ה, (ברכות למטתי סמוכה תפלתי בענין וכידוע
ובכ"מ. ב. צו, ברכה לקו"ת

לקו"ש 40) וראה תוֿז. ע' תרס"ו ר"ה של יו"ט המשך ראה
ואילך. 1175 ע' ח"ד .23 בהערה 792 ע' ח"ג .277 ע' ח"א

ובכ"מ.
שם.41) ח"א לקו"ש ראה
ועוד.42) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ה.43) מ, ישעי'
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הפסוק  על זה לפני רש"י שפירש וכמו :27לאהרן,
אהרן  עם משה "נכנס וגו'": ואהרן משה "ויבא
שהם  דזה ונמצא הקטורת". מעשה על ללמדו
פגיעה  של ענין זה הרי בעצמם, קטורת הקטירו
מפורש  בציווי פגיעה היום, באותו אהרן בעבודת
את  כבד הדברות) (ובעשרת מקרא של בפשוטו
דתיבת  הלשון יתור רק לא קשה זה פי ועל – אביך
ידי  שעל אם כי מינה), נפקא למאי - (כנ"ל "משה"
של  בכבודו דפגיעה יותר חמור ענין שולל זה

אהרן.

בזה: והביאור

הסיבה  בדיני לפני 28מצינו האוכל שתלמיד ,
אם אפילו להסב `epiרבו, רשאי אינו מובהק. רבו

לו  נתן כן אם אלא הרב וכבוד מורא משום לפניו
הרב  על חיוב אין אבל בפניו, להסב רשות הרב
בן  מהֿשאיןֿכן כבודו. על ולמחול רשות לו ליתן

רבו הוא אביו אם אפילו אביו, אצל ,wdaenהאוכל
כבודו  על מוחל אב הסתם שמן לפי הסיבה צריך
(שהוא  אביו שכיבוד באופן שאפילו והיינו לבנו.
שמן  הוא הדין רבו, מכיבוד יותר חמור הוא רבו)
ותלמידו. ברב מהֿשאיןֿכן לבנו מוחל האב הסתם

אהרן  דבני בנדון גם זה שעצם 29ולפי עם ,
הוא  (אהרן) ואביהם רבם בכבוד והחיוב המצוה
הדין  זאת בכל (משה), רבם בכבוד מהחיוב גדול
אביו  בפני הלכה המורה (והתלמיד) שהבן נותן,
בפני  הלכה המורה תלמיד כמו חמור זה אין (ורבו)

האב הסתם שמן מאחר לבנו רבו, מה 30מוחל ,
לתלמידו. רב כן שאין

דרך  (על רש"י של דיוקו מובן זה פי על
"בפני שהיה dynההלכה): זה כן שאין מה רבן",

הסתם  שמן מאחר זה, על נענשו לא אהרן בפני
לבנו. מוחל האב

גם  מעתיק שרש"י מה להמתיק יש זה פי ועל
מתו) "(לא `oxdהתיבות ipa מפורש דלכאורה ,"

בכתוב ,o`kהוא

ב" דנים שאנו דמכיון להדגיש שרצונו ipaאלא
ש" זה מובן כו'l`אהרן", שהורו `l`מתו ידי על

בפני האב dynהלכה כי רבן, אהרן בפני ולא רבן",
וכנ"ל. לבנו, מוחל הסתם מן

.Â ואחד אחד לכל וההוראה תורה" של מ"יינה
שלפנינו: רש"י שבפירוש

היתה  ואביהוא נדב של שמדרגתם היות עם
לאהרן: משה שאמר כך כדי ועד ביותר, נעלית
קראם  והקב"ה וממך", ממני גדולים "שהם

בבחירי" - בעונש 31"בקרובי נענשו זאת בכל ,
- לרבם הראוי ה"ביטול" העדר בגלל ביותר חמור

בפניו. הלכה שהורו

- כנ"ל בתורה הרב כחו למרות - אליעזר ור'
רבו  מפי שמע שלא דבר ש"האומר האומר הוא
לרבו  שהביטול מישראל", שתסתלק לשכינה גורם

ישראל. לכללות השכינה לגילוי הנוגע דבר הוא

אני  למדן מישראל: אדם יאמר שאל ומזה,
ולחכות  לרב בטל אהיה ואיך הנני, חכם ותלמיד

עולם  בהליכות וכן בתורה, ההלכה לי ,32שיורה
בכוחי  והלא ה', בעבודת בה אלך אשר והדרך

לעצמי! להורות

זה  זאת ובכל ואביהוא, כנדב גדול לנו מי כי -
"lkהיה אהרןl`חטאם, בני ידי `l`מתו על

שזה  - כך כדי ועד רבן", משה בפני הלכה שהורו
להם  רק לא של 33נוגע הענין להיפך שגורם אם כי ,

בישראל. השכינה גילוי
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אסור דמ"מ פשוט – ועוד שם). ממכילתא – ג יב, lflfl(בא
שערים  במאה אדה"ז מכתב ס"ח. סר"מ שם שו"ע (ראה בכבודו

בזה הי' הרי ובנדו"ד א), שלקחו leflfד, מה אהרן של בכבודו
הקטורת. מעשה ועשו

כג.27) ט, פרשתנו
סי"א.28) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
יודע 29) (והאב חיובית מצוה שהיא הסיבה בין לחלק ואין

מצוה  שאינו בדבר משא"כ לבנו, מוחל האב ולכן מקודם) גם מזה
למחול  צריך הסתם מן רבו גם - הא משום דאם - ע"ז ד[נוסף -
מוחל  (דהאב זו סברא סק"א) סרמ''ב (יו"ד הש"ך כתב הרי לו]
שאינו  "אב", בשם רבו) (שהוא לאביו לקרות לענין גם לבנו)
ראה  - זלזול גם בזה הי' כי שאני דבנדו''ד לחלק שיש אף מצוה.

הבאה. הערה
שם 30) יו"ד ברמ"א לפס"ד (הובא וכו' התוס' שיטת ולפי

מהני  לא רשות דנטילת חולקים) שיש סק"ד שם בש"ך ראה ס"ד.
שהורו  לענין דאהרן המחילה מהני לא לכאורה פרסאות, ג' תוך

לעני  עכ"פ דמהני י"ל אבל בפניו, החטא.הלכה חומר ן

אהרן  של בכבודו זלזול בזה הי' שכאן דאף ג"כ יובן ובזה
ה"התלמיד  על "מצוה לתלמידו שמחל ברב גם והרי ,26 כבהערה

מובן xeq`eלהדרו מ"מ סל"ב), שם יו"ד ורמ"א (שו"ע לבזותו"
בפני הלכה כבהוראת הענין חומר בזה רבן.dynשאין

ג.31) י, פרשתנו פרש"י
ראה 32) א'קכ. משפטים אוה"ת ג. עה, משפטים תו"א ראה

בסיומה. נדה
פ"ב.33) מתניא גם להעיר

ipiny zyxt - zegiy ihewl

הוא  בשכלו והשגה בהבנה דוקא יהיה שלו התורה
התורה. בהבנת חדור יהיה כולו שכל ועד -

ישמעאל  "רבי ואומר רש"י שממשיך וזהו -
נכנסו יין שתויי בחינת ycwnlאומר הוא יין :"

ו"34בינה  והשגה, הבנה -iiezy מלאים היינו יין"
שנכנסו  - הוא והחטא והשגה, הבנה וחדורים

ycwnl אינו יין" "שתויי של החסרון זה: בציור
הכנס בעת לקונו ycwnlאלא האדם עבודת אבל -

בהבנה  להיות צריכה אדרבה, הרי במקדש, כשאינו
והשגה:

התפלה  ענין הוא האדם 35מקדש עומד שאז ,
דמחוי  ומאן הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני

וכו' מלכא קמי בתכלית 36במחוג להיות שצריך -
מרי'" קמי "כעבדא עבודתו 37הביטול אבל ,

יין" ד"שתוי באופן להיות צריכה בתורה ויגיעתו
התורה. בשכל וחדורה ממולאת מציאותו שכל

אילעי  ר' בן יהודא בר' שמצינו וכמו -38

שתוי  לפני דומים היו שפניו מטרוניתא לו שאמרה
מצוי  שתלמודו לפי שזהו יהודא רבי לה ואמר יין
יין  כשתוי נראה היה שבגשמיות דזה והיינו - בידו
שלו  הרוחניות כפי היה שהגשמיות מפני זה הרי
התורה  בהבנת חדור - יין" "שתוי היה וברוחניות

-

מתבטל  (במקדש), התפלה שבזמן זה והנה
כח  נותן זה הרי – כנ"ל לגמרי ממציאותו האדם
בשכלו  התורה בלימוד כך אחר עבודתו שגם ופועל

הראוי  בביטול תהיה בהבנה 39הוא, גם שהיא עם
כדבעי  .40והשגה

של  החיבור יתכן איך השאלה: נשאלת אמנם
והבנתו  שכלו הרגש התורה: בלימוד הפכים שני
התשובה  - וכו'? מציאותו וביטול הלומד, של
למלך  "משל להלן: רש"י פירוש בהמשך ניתנת

לו ziaשהיה oa בבני שהמדובר מכיון - וכו'"
המלכים  מלכי מלך של בית" "בן שהם ישראל
ב' לחבר הכח להם נותן יתברך הוא הרי הקב"ה,

וביחד 41ההפכים  והשגה בהבנה ללמוד שיוכלו ,
ידי  שעל עד וכו': המתאים בביטול להיות זה עם
עולם  של ההפכים) (דב' ההתחברות יפעלו זה
הלומד  של דין פסק פי על מתנהג העולם ואלקות,
לאֿל  הפסוק על רז''ל וכדרשת בלימודו ומסקנתו

עלי  "ונגלה 42גומר היעוד קיום זה ידי על ומקרב
כל וראו הוי' דיבר"xyaכבוד הוי' פי כי .43יחדיו

צדקנו. משיח בביאת
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ובכ"מ.34) א. קטז, אדה"ז סידור ד. עט, סוכות לקו"ת
אדה"ז 35) סידור ב. צח, ברכה לקו"ת א. כט, מגילה ראה

ועוד. ד. רעו,
היינו 36) – כו' ידע דלא גברא שם דמסיים ומה ב. ה, חגיגה

– במחוג" בה"מחוי הי' – זה לויכוח וראוי כו' יודע הי' שבאם
כמה  לריב"ח ששאל חז"ל בסיפורי [וכידוע לו ושירות המלך ענין
ענשו  שלא מה ג"כ מתורץ ובזה וק"ל. וכו']. אמונה בעניני פעמים

דמחוי. על לריב"ח
רבו 37) לפני כעבד צה: סו"ס אדה"ז ובשו"ע א. י, שבת

בפחד. ביראה באימה
ב.38) מט, נדרים וראה ה"א. סוף פ"י פסחים ירושלמי

(39– ב) ה, (ברכות למטתי סמוכה תפלתי בענין וכידוע
ובכ"מ. ב. צו, ברכה לקו"ת

לקו"ש 40) וראה תוֿז. ע' תרס"ו ר"ה של יו"ט המשך ראה
ואילך. 1175 ע' ח"ד .23 בהערה 792 ע' ח"ג .277 ע' ח"א

ובכ"מ.
שם.41) ח"א לקו"ש ראה
ועוד.42) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ה.43) מ, ישעי'
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הוא  בשכלו והשגה בהבנה דוקא יהיה שלו התורה
התורה. בהבנת חדור יהיה כולו שכל ועד -

ישמעאל  "רבי ואומר רש"י שממשיך וזהו -
נכנסו יין שתויי בחינת ycwnlאומר הוא יין :"

ו"34בינה  והשגה, הבנה -iiezy מלאים היינו יין"
שנכנסו  - הוא והחטא והשגה, הבנה וחדורים

ycwnl אינו יין" "שתויי של החסרון זה: בציור
הכנס בעת לקונו ycwnlאלא האדם עבודת אבל -

בהבנה  להיות צריכה אדרבה, הרי במקדש, כשאינו
והשגה:

התפלה  ענין הוא האדם 35מקדש עומד שאז ,
דמחוי  ומאן הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני

וכו' מלכא קמי בתכלית 36במחוג להיות שצריך -
מרי'" קמי "כעבדא עבודתו 37הביטול אבל ,

יין" ד"שתוי באופן להיות צריכה בתורה ויגיעתו
התורה. בשכל וחדורה ממולאת מציאותו שכל

אילעי  ר' בן יהודא בר' שמצינו וכמו -38

שתוי  לפני דומים היו שפניו מטרוניתא לו שאמרה
מצוי  שתלמודו לפי שזהו יהודא רבי לה ואמר יין
יין  כשתוי נראה היה שבגשמיות דזה והיינו - בידו
שלו  הרוחניות כפי היה שהגשמיות מפני זה הרי
התורה  בהבנת חדור - יין" "שתוי היה וברוחניות

-

מתבטל  (במקדש), התפלה שבזמן זה והנה
כח  נותן זה הרי – כנ"ל לגמרי ממציאותו האדם
בשכלו  התורה בלימוד כך אחר עבודתו שגם ופועל

הראוי  בביטול תהיה בהבנה 39הוא, גם שהיא עם
כדבעי  .40והשגה

של  החיבור יתכן איך השאלה: נשאלת אמנם
והבנתו  שכלו הרגש התורה: בלימוד הפכים שני
התשובה  - וכו'? מציאותו וביטול הלומד, של
למלך  "משל להלן: רש"י פירוש בהמשך ניתנת

לו ziaשהיה oa בבני שהמדובר מכיון - וכו'"
המלכים  מלכי מלך של בית" "בן שהם ישראל
ב' לחבר הכח להם נותן יתברך הוא הרי הקב"ה,

וביחד 41ההפכים  והשגה בהבנה ללמוד שיוכלו ,
ידי  שעל עד וכו': המתאים בביטול להיות זה עם
עולם  של ההפכים) (דב' ההתחברות יפעלו זה
הלומד  של דין פסק פי על מתנהג העולם ואלקות,
לאֿל  הפסוק על רז''ל וכדרשת בלימודו ומסקנתו

עלי  "ונגלה 42גומר היעוד קיום זה ידי על ומקרב
כל וראו הוי' דיבר"xyaכבוד הוי' פי כי .43יחדיו

צדקנו. משיח בביאת
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ובכ"מ.34) א. קטז, אדה"ז סידור ד. עט, סוכות לקו"ת
אדה"ז 35) סידור ב. צח, ברכה לקו"ת א. כט, מגילה ראה

ועוד. ד. רעו,
היינו 36) – כו' ידע דלא גברא שם דמסיים ומה ב. ה, חגיגה

– במחוג" בה"מחוי הי' – זה לויכוח וראוי כו' יודע הי' שבאם
כמה  לריב"ח ששאל חז"ל בסיפורי [וכידוע לו ושירות המלך ענין
ענשו  שלא מה ג"כ מתורץ ובזה וק"ל. וכו']. אמונה בעניני פעמים

דמחוי. על לריב"ח
רבו 37) לפני כעבד צה: סו"ס אדה"ז ובשו"ע א. י, שבת

בפחד. ביראה באימה
ב.38) מט, נדרים וראה ה"א. סוף פ"י פסחים ירושלמי

(39– ב) ה, (ברכות למטתי סמוכה תפלתי בענין וכידוע
ובכ"מ. ב. צו, ברכה לקו"ת

לקו"ש 40) וראה תוֿז. ע' תרס"ו ר"ה של יו"ט המשך ראה
ואילך. 1175 ע' ח"ד .23 בהערה 792 ע' ח"ג .277 ע' ח"א

ובכ"מ.
שם.41) ח"א לקו"ש ראה
ועוד.42) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ה.43) מ, ישעי'

נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאנ"ש שיחיו בכל מקום לקראת ימי הפורים, ה'תשד"מ

ובהחלטות  ויקר  וששון  ושמחה  אורה  מתוך  פעילות  והתועדויות  שמח  ופורים  שלום  שבת 

טובות על כל השנה כולה באורה זו תורה וכו' ככל פירושי חז"ל. ולמסמך תיכף ממש גאולת פורים זה 

לגאולתנו האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. לחיים, לחיים ולברכה.  

/מקום החתימה/



מ

עו

ביאור המספר מאה דוקא "שם בן מאת שנה ויולד את 
ארפכשד"

המספר דק"א הוא הרבה יותר במעלה על המספר ק', 
לשונה  פעמים  ק'  פרקו  ששונה  מי  דומה  אינו  דרך1  ועל 
יניקה  שום  אין  מאי"ן2,  ק"א,  מהמספר  כי  פעמים.  ק"א 
ללעו"ז, משא"כ מק' יכול להיות יניקה ח"ו. ועיין בע"ח3 

שער הזיווגים פ"ו.
והוא כי כשהחסדים הם רק במספר מאה4, יכול להיות 
בחי'5  שהוא  מאברהם  והראי'  להגבורות.  אחיזה  עדיין 
חסדים, כשהי' בן מאת שנה הוליד את יצחק בחי'6 גבורות, 
וכן ֵׁשם בן נח, שהוא בחי' חסדים קו הימין, )כי מתחלה 
הי' ֵׁשם כהן7 שהוא בחי'8 חסד( כשהי' בן מאת שנה הוליד 
את ארפכש"ד בחי' גבורות, כשמו ארפכשד, שהוא בחי' 
הה'  וכללות  וגבורות10.  דינים  בחי'  שזהו  ש"ך,  פ"ר9 
עולם"  "הרת11  וכמו  דשמו.  א"ד  אותיות  הוא  גבורות 
שהוא בחי' גבורות. ועיין בפרי עץ חיים שער השופר פ"ה 

בד"ה היום הרת עולם ע"ש.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד נט

1( חגיגה ט, ב. תניא פרק טו. )ראה פניני לוי יצחק עה"ת פרשת ויחי 
פרק מט פסוק טו(.

2( מאי"ן בגימטריא ק"א.
3( וז"ל: שר של שכחה נקרא מ"ס וכו', וזהו שאמרו רז"ל )חגיגה ט:( 
אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים, לפי שעד 
ק' פעמים יש לו שליטה, לא יותר ע"ש. ]ראה שיחות קודש ה'תשמ"א 
פרשת תצוה סעיף כה. ספר הערכים אות ו' עמוד רלד ואילך. בביאור 

האותיות מ"ס. לקמן סימן קכט[.
4( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, דמבאר הגמ' )סוטה מח.( קם מאה 

אווזי בזוזא.
5( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה זהר בראשית עמוד מז, ב. 

תניא – אגרת הקודש סימן ה. לקוטי תורה ואתחנן ה, א.
פרשיות  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  הכינויים.  )כג(  שער  פרדס  ראה   )6

התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם.
לאל  כהן  והוא  צדק מלך שלם...  "ומלכי  יח(  יד,  )בראשית  ראה   )7

עליון", ובגמ' נדרים לב: הוא ֵׁשם בן נח. )ומובא בפרש"י(.
8( ראה זהר חלק ג קמה, ב. תניא ריש פרק נ, אור התורה פרשת ויצא 

עמוד קפא. לקמן סימן פד. ועוד.
9( מרמז בשם ארפכש"ד לבחי' גבורות, דאותיות פ"ר בגי' האותיות 
מנצפ"ך דמורה על גבורות, ראה לעיל סימן עה, הערה 17. וכן אותיות 
ש"ך )כידוע ש"ך בגי' ה' פעמים די"ן. ראה עץ חיים שער לאה ורחל 
עצמן  גבורות  ה'  כנגד  חמשה,  מספר  "אד"  אותיות  נשאר  ד'(,  פרק 
)בלקוטי תורה להאריז"ל פ' נח "הה' גבורות הם הה' אותיות אלקים" 

ע"ש(. וכן ארפכש"ד בגי' "הרת".
)וראה גם לקמן סוף סימן קצט(.

כל  בירור  על  שרומז  הוא,  הפסוק  דכוונת  הקודם,  סימן  ראה   )10
הניצוצות המרומז בהשם "ארפכשד" ע"ש.

11( וזהו הרמז "ויולד את ארפכשד" ד"הרת" הו"ע העיבור והלידה.

ושלשים  חי חמש  וארפכשד   – יב-יג  יא,  בראשית 
הולידו  אחרי  ארפכשד  ויחי  שלח  את  ויולד  שנה 
את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים 

ובנות

עז

טעם דנשתנו ארפכשד ושלח שבהן כתיב "חי" ולא 
"ויחי" כמו בהשאר, דמהן מתחיל עולם התיקון אחר 

המבול וכו'

ארפכשד הוא הבן השלישי דֵׁשם, שהבן השלישי בפרט 
רומז על ענין התיקון.

ומטתו שלימה13.  הוא הבחיר12,  יעקב  כמו שבהאבות 
ובבני יעקב השלישי לוי הוקדש14 לעבודת ה'.

וכן משה שע"י נתנה התורה הי' שלישי לבטן, וכיוצא 
בזה הרבה.

והיינו  וכו',  דתהו  השבירה  אחר  הוא  התיקון  וענין 
המבול רומז על השבירה דתהו, שזהו מה שבהמבול הי'15 
וכמ"ש  דתהו,  השבירה  כמו  היינו  היקום  כל  את  וימח 

במ"א באריכות מזה.
את  ויולד  אז  וכו',  התיקון  ענין  מתחיל  המבול  ואחר 
בח"ס  דתהו  הניצוצין  כל16  בירור  על  שרומז  ארפכשד, 
כמספר  הוא  הר"ת17  דתהו  הניצוצין  כל  שמספר  דתיקון 
דהיינו  הניצוצין,  כל  בירור  שנעשה  והיינו  ארפכשד, 

שמתבסמין כל הדינין ששרשם מתוהו.

12( ב"ר ריש פרשה עו "הבחור שבאבות זה יעקב, שנאמר )תהלים 
קלח, ( "כי יעקב בחר לו י-ה".

13( ויקרא רבה פ' לו, ה. ספרי דברים ו, ד.
14( במדבר ח, ו ואילך.

15( בראשית ז, כג. )ראה לעיל סימן סה(.
16( הענין מבואר בתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד 
גבורות  בחי'  בירור  על  מרמז  "ארפכשד"  דאותיות  נט,  ועמוד  לד, 

ודינים.
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.
17( 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".

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד הבא



מי

י"ג18  על  רומז  זה  שלח  את  ויולד  כו'  חי  וארפכשד 
תקונא דיקנא שהם י"ג הויות19 כמספר שלח20 וכו'.

)עיין  התיקון.  עולם  הרחמים,  מדות  י"ג  הם  דיקנא,  תקונא  י"ג   )18
לקמן סימן קצה הערה 1(. ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט 

חלק ד' סוף עמוד רנב.
19( היינו, י"ג פעמים שם הוי' )13 × 26( = 438, כמנין של"ח.

20( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, טעם דמרומז בתיבת "שלח".

ולכן נשתנו ארפכשד ושלח21 שבהן כתיב חי ולא ויחי 
כמו בהשאר, וכמ"ש במ"א מזה.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רטז

21( בראשית יא, יד. ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר.

לקוטי לוי יצחק על התורה

משה  קרא  השמיני  ביום  ויהי   – א  ט, 
לאהרן ולבניו ולזקני ישראל

כה אמר אד' אלקים בראשון באחד  א. ביחזקאל מ"ה: 
לחדש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש. פרש"י 
ז"ל פר בן בקר תמים הוא פר המלואים האמור בראש הענין 
וכן תעשה בשבעה  ולימד כאן שזהו המלואים בא' בניסן, 
בחדש יש לומר כן תעשה כל שבעה וכן הוא אומר למעלה 

שבעת ימים יכפרו על המזבח עכ"ל.
וצריך לתת טעם למה במשכן היו המלואים קודם ניסן 
והשלימו ביום ר"ח ניסן שכן כתוב ויהי ביום השמיני שמיני 

למלואים, ולעתיד יתחילו בר"ח ניסן וישלימו בשבעה בו.
לפ'  בדרוש  שפירשנו  מה  עם  נכון  טעם  נלע"ד  אמנם 
שמיני שא"ל משה לאהרן ולבניו שמרו את האבל שבעת 
שהיו  צדיקים  דרך  ה'  יודע  כי  בכם,  יגע  שלא  עד  ימים 
למלואים  השמיני  ביום  הדין  מדת  בהם  לפגוע  ראויים 
בחנוכת המשכן ולא רצה לערבב אותה השמחה, ולכן צוה 

שיעשו אבלות שבעת ימים קודם.
אך לעתיד שבלע המות לנצח ולא יהיו המלואים לטעם 
זה אלא לחנך הבית כמו שעשה שלמה המלך ע"ה שבעת 
ימים והיו ימי שמחה לכן יהיו המלואים מתחילים בר"ח ניסן 
וישלימו בשבעה בו. ועוד טעם אחר כי בניסן נגאלו ובניסן 
עתידין להגאל וא"כ בר"ח ניסן שבו התחילה הגאולה ולא 

קודם יחנכו את המזבח וישלימו כסדרן.
גבול בנימין1 – ח"א דרוש ס"א

אל  קרב  אהרן  אל  משה  ויאמר   – ז  ט, 
המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר 
וכפר  ועשה את קרבן העם  ובעד העם  בעדך 

בעדם כאשר צוה ה'

ב. בגאולת מצרים נתחנכה כהונה ע"י אהרן במלואים, 
2ועתידים  עזרא,  בימי  מלואים  הקריבו  ג"כ  בבל  ועולי 
מלואים ליקרב בחנוכת הבית השלישי במהרה בימינו 3על 

1( ר' בנימין הכהן – תלמיד הרמ"ז.

2( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

חרשי'  ארבעה  ויראני  ע"ב(  נ"ב  )דף  החליל  פ'  סוכה  במסכת  וכו',  צדק  כהן  ע"י   )3

ידי כהן צדק שזכרו רבותינו במסכת סוכה מכלל ארבעה 
חרשים שראה זכרי' והוא מן הכהנים מזרע אהרן כמו עזרא 
על  מחזרת  כהונה  ולעולם  כן  פירשו  לא  שאחרים  אע"פ 
אכסניא שלה ולא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה 

4דוק בקראי כרוך ותני ותשכח מרגניתא.

הרמ"ע מפאנו ז"ל – עשרה מאמרות מאמר חקור דין 

ח"ג פ"כ – עם פירוש יד יהודה

י, ט – יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך 
בבאכם אל אהל מועד ולא תמותו חקת עולם 

לדרתיכם

כאלו  ישנם  משיח,  של  ענינים  אודות  כשמדברים  ג. 
"הילכתא למשיחא".  החושבים שזהו – כלשון הגמרא5 – 
מוכחת  ראי'  זה  על  ויש  כן.  הדבר  שאין  לדעת  צריכים 

מנגלה דתורה:
יש דיעה6 שכהן אסור לשתות רביעית יין בזמן הזה, כי 

במהרה יבנה בית המקדש, ושיכור אסור בעבודה.
א(  אופנים7:  שני  ע"י  יכולים   – יין  של  השכרות  להפיג 

שינה, ב( שהי' כדי מיל.
גדול  היותר  והשיעור  דקות.  י"ח  הוא  מיל  של  השיעור 

במיל הוא כ"ד דקות8.
קליינער  )"ַא  מועט  זמן  שבמשך  נגלה,  ע"פ  ראי'  הרי 
דקות  כ"ג  היותר  לכל  שזהו  מיל,  משיעור  פחות  וויילע"(, 
כך  מוכן,  המקדש  בית  עם  משיח  לבוא  יכול  שניות,  ונ"ט 

שיוכלו מיד לגשת לעבודה...
תורת מנחם התוועדויות חלק יד – משיחות כ' מנחם אב 

ה'תשט"ו אות כ"ג

מאן נינהו ד' חרשי' אמר רב חמא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא זה משיח בן דוד 

וכו' ע"ש, ולהרב ניחא  יוסף ואלי' וכהן צדק פירש"י כהן צדק שם בן נח  ומשיח בן 

לפרש על אחד מן הכהנים מזרע אהרן שיהי' גלגול אהרן כמו עזרא וכדמסיק בסמוך.

וגו', ותשכח מרגנית' שאהרן הכהן הוא עצמו  זריה  בן  עזרא  כתיב  בקראי  דוק   )4

עזרא והיינו בגלגול.

5( סנהדרין נא, ב. וש"נ.

6( ראה תענית יז, א. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"א ה"ז.

7( עירובין סד, ב. שו"ע )ואדה"ז( או"ח סצ"ט ס"ב )ס"ג(.

8( שו"ע שם סתנ"ט ס"ב )ס"י(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני

המשך מהעמוד הקודם



ipinyמב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i oey`x meil inei xeriy

ß 'a xc` c"i oey`x mei ß

è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ עׂשר ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ראׁשֿחדׁש הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
עֹולם" ּב"סדר הּׁשנּויֹות Ï‡¯NÈ.עטרֹות È˜ÊÏe∑ ּבכהּנה ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי להׁשמיעם ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ

נכנס  מאליו יאמרּו ולא .ּגדֹולה, ְְְְִֵֵָָָֹֹ

(á)úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

עגלעגלעגלעגל לללל ב)קחקחקחקח העגלהעגלהעגלהעגל(ט, מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה עלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמככככּפּפּפּפרררר הּמּלּואים (רש"י)להלהלהלהֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
העגל על לכּפר ּכדי ּפר אהרן א)הקריב כט, ּבּכּפרה.(תצוה ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(א א א א ( הּדין". מן לגמרי ונפטר ..הּמל מצות על ׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל "ׁשב ב ב ב ) (. וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ
לקֹונֹו". רּוח נחת להיֹות . . החטא ּכקדם .ְְְְִֵֶַַַַֹ

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו להׁשרֹות ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

è(`).éðéîMä íBia éäéådf oi` ©§¦©©§¦¦¥¤
m` iM ,WcFgl ipinWipinW §¦¦©¤¦¦§¦¦

,mi`ENOle,oqip WcgÎW`x `Ed ©¦¦§ŸŸ¤¦¨
,mFIa FA oMWOd mwEdWxn`PW FnM ¤©©¦§¨©§¤¤¡©

(fi ,n zeny)dpXA oFW`xd WcgA idie'©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨
,'oMWOd mwEd Wcgl cg`A zipXd©¥¦§¤¨©Ÿ¤©©¦§¨
sFqA mixEn`d mi`ENiOd inie¦¥©¦¦¨£¦§
mini zraW Elgd zncFTd dWxRd©¨¨¨©¤¤¥¥¦§©¨¦

xn`PW ,oMWOd znwd mcFw(bl ,g lirl) ¤£¨©©¦§¨¤¤¡©
.'mkci z` `Nni mini zraW iM'¦¦§©¨¦§©¥¤¤§¤

dkf mFId FzF`ezFxhr xUr lhpe §©¨¨§¨©¤¤£¨

(zFcAkp zFlrn)xcqA zFiEpXd ©£¦§¨©§§¥¤
mlFr(f wxt): ¨

.ìàøNé éð÷æìe`xw eipalE oxd`l §¦§¥¦§¨¥§©£Ÿ§¨¨¨¨
ipwfe ,mFId zFpAxw lr mzFEvl icM§¥§©¨©¨§§©§¦§¥

icM ?m`xw dOl l`xUimrinWdl ¦§¨¥¨¨§¨¨§¥§©§¦¨
xEACd iR lrWiRn dWn iEEivA) ¤©¦©¦§¦¤¦¦

(d"awddPEdkA WOWnE qpkp oxd ©̀£Ÿ¦§¨§©¥¦§¨
Exn`i `le ,dlFcbiMeil`nlre §¨§ŸŸ§¦¥¥¨§©

Fnvr zrCqpkp(e `negpz):a dxez ©©©§¦§¨
(a).ìâò Eì ç÷`iadl oxd` KxvEd ©§¥¤§©©£Ÿ§¨¦

,xR `le lbr `weeCxRkOW ricFdl ©§¨¥¤§Ÿ¨§¦©¤§©¤

df lbr iciÎlr `EdÎKExAÎWFcTd Fl©¨¨©§¥¥¤¤
dUrW lbrd dUrn lr -zeny d`x) ©©£¤¨¥¤¤¨¨

(c ,al(my):b dxez
(c).íëéìà äàøð 'ä íBiä ék`lde ¦©¦§¨£¥¤©£Ÿ

`le mdil` 'd d`xp minrR dOM©¨§¨¦¦§¨£¥¤§Ÿ
KM `N` ?zFpAxw `iadl EwwfEd§§§¨¦¨§¨¤¨¨
mkil` d`xp 'd mFId :mdl xn`̈©¨¤©¦§¨£¥¤

mkici dUrnA FzpikW zFxWdl- §©§§¦¨§©£¥§¥¤
,FnWl mzipA xW` oMWOAKkl ©¦§¨£¤§¦¤¦§§¨

df mFil daFg zF`A ElNd zFpAxẅ§¨©¨¨¨§¤
(i"`a ,`"eb):d dxez

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i oey`x meil inei xeriy

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן .ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

E˙‡hÁ ּבקר ∑‡˙ ּבן ‰ÌÚ.איל ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, ׁשנה ּבן ."עגל", ִֵֵֶֶַָָָָָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).çaænä ìà áø÷dWn KxvEd §©¤©¦§¥©§©¤
itl ,'gAfOd l` axw' oxd`l xnFl©§©£Ÿ§©¤©¦§¥©§¦

,zWbl `xie WFA oxd` didWaFxn ¤¨¨©£Ÿ§¨¥¨¤¤¥
cFaM z`xie FzEpzeepr,dpikXdxn` ©§§¨§¦§©§©§¦¨¨©

` dOl' ,dWn Fl,WFa dYl` axw Ÿ¤¨¨©¨§©¤
iM ,zFpAxTd z` dUre gAfOdKkl ©¦§¥©©£¥¤©¨§¨¦§¨

'Yxgap(`xtq)(i"`a): ¦§©§¨
.Eúàhç úà`EddxwA oA lbr ¤©¨§¨¥¤¤¨¨

dlrnl Fl xn`W(a weqt)lbr Ll gw' ¤¨©§©§¨©§¥¤
'z`Hgl xwA oA: ¤¨¨§©¨

.EúìBò úàå`Eddli`xEn`d §¤¨¤¨©¦¨¨
dlrnl(my)'dlrl li`e': §©§¨§©¦§Ÿ¨

íòä ïaø÷zFpAxTd md .mcrA xRke ¨§©¨¨§©¥©£¨¥©¨§¨
dlrnl mixEn`d(cÎb miweqt)ÎxirU' ¨£¦§©§¨§¦

miGrz`HglUake lbre...dlFrl ¦¦§©¨§¥¤¨¤¤§¨
'ebe minlWl li`e xFWe(m"`x).siqene §¨©¦¦§¨¦

:i"yx'lbr' xn`PW mFwn lMmzq- ¨¨¤¤¡©¥¤§¨
,`Ed dpW oAFzpW KFzA xnFlM ¤¨¨§©§§¨

oA' dUrp oMn xg`NW ,dpFW`xd̈¦¨¤§©©¦¥©£¤¤
FzpW KFzA `Ed 'UaM' oke] 'xwÄ¨§¥¤¤§§¨
dUrp `Ed oMn xg`NW ,dpFW`xd̈¦¨¤§©©¦¥©£¤

.['li`'cnl dY` o`MnEitl ,oM ©¦¦¨©¨¨¥¥§¦
mrd oAxw lv` aEzMd WxiRW(b weqt) ¤¥©©¨¥¤¨§©¨¨

oAxwA ENi`e .'dpW ipA Uake lbre'§¥¤¨¤¤§¥¨¨§¦§¨§©

KFzA `EdW ,'xwA oA lbr' xn`p oxd ©̀£Ÿ¤¡©¥¤¤¨¨¤§
dIpXd FzpW(my)(`"eb):g dxez §¨©§¦¨

(`i)øBòä úàå øNaä úàåsxU §¤©¨¨§¤¨¨©
W`A.'Fbelr wxfp DnCW z`Hg ¨¥§©¨¤¨¨¦§¨©

,Ff oFbM ,oMWOd xvgAW dlFrd gAfn¦§©¨¨¤©£©©¦§¨§
lk`p DxUaE 'dpFvig z`Hg' z`xwp¦§¥©¨¦¨§¨¨¤¡¨

mipdMl(hi ,e lirl d`x)DnCW z`Hge , ©Ÿ£¦§©¨¤¨¨
zxFhTd gAfn zFpxw lr d`Gd oErḧ©¨¨©©§¦§©©§¤
z`Hg' z`xwp crFn ldF`AW¤§¤¥¦§¥©¨
dpgOl uEgn sxUp DxUaE ,'zinipR§¦¦§¨¨¦§¨¦©©£¤

'oWCd KtW lr'(ai ,c lirl).eEpivn `l ©¤¤©¤¤Ÿ¨¦
Ff `N` ztxUp dpFvig z`Hglbr - ©¨¦¨¦§¤¤¤¨¥¤



מג ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i oey`x meil inei xeriy

ß 'a xc` c"i oey`x mei ß

è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ עׂשר ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ראׁשֿחדׁש הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
עֹולם" ּב"סדר הּׁשנּויֹות Ï‡¯NÈ.עטרֹות È˜ÊÏe∑ ּבכהּנה ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי להׁשמיעם ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ

נכנס  מאליו יאמרּו ולא .ּגדֹולה, ְְְְִֵֵָָָֹֹ

(á)úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

עגלעגלעגלעגל לללל ב)קחקחקחקח העגלהעגלהעגלהעגל(ט, מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה עלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמככככּפּפּפּפרררר הּמּלּואים (רש"י)להלהלהלהֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
העגל על לכּפר ּכדי ּפר אהרן א)הקריב כט, ּבּכּפרה.(תצוה ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(א א א א ( הּדין". מן לגמרי ונפטר ..הּמל מצות על ׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל "ׁשב ב ב ב ) (. וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ
לקֹונֹו". רּוח נחת להיֹות . . החטא ּכקדם .ְְְְִֵֶַַַַֹ

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו להׁשרֹות ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

è(`).éðéîMä íBia éäéådf oi` ©§¦©©§¦¦¥¤
m` iM ,WcFgl ipinWipinW §¦¦©¤¦¦§¦¦

,mi`ENOle,oqip WcgÎW`x `Ed ©¦¦§ŸŸ¤¦¨
,mFIa FA oMWOd mwEdWxn`PW FnM ¤©©¦§¨©§¤¤¡©

(fi ,n zeny)dpXA oFW`xd WcgA idie'©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨
,'oMWOd mwEd Wcgl cg`A zipXd©¥¦§¤¨©Ÿ¤©©¦§¨
sFqA mixEn`d mi`ENiOd inie¦¥©¦¦¨£¦§
mini zraW Elgd zncFTd dWxRd©¨¨¨©¤¤¥¥¦§©¨¦

xn`PW ,oMWOd znwd mcFw(bl ,g lirl) ¤£¨©©¦§¨¤¤¡©
.'mkci z` `Nni mini zraW iM'¦¦§©¨¦§©¥¤¤§¤

dkf mFId FzF`ezFxhr xUr lhpe §©¨¨§¨©¤¤£¨

(zFcAkp zFlrn)xcqA zFiEpXd ©£¦§¨©§§¥¤
mlFr(f wxt): ¨

.ìàøNé éð÷æìe`xw eipalE oxd`l §¦§¥¦§¨¥§©£Ÿ§¨¨¨¨
ipwfe ,mFId zFpAxw lr mzFEvl icM§¥§©¨©¨§§©§¦§¥

icM ?m`xw dOl l`xUimrinWdl ¦§¨¥¨¨§¨¨§¥§©§¦¨
xEACd iR lrWiRn dWn iEEivA) ¤©¦©¦§¦¤¦¦

(d"awddPEdkA WOWnE qpkp oxd ©̀£Ÿ¦§¨§©¥¦§¨
Exn`i `le ,dlFcbiMeil`nlre §¨§ŸŸ§¦¥¥¨§©

Fnvr zrCqpkp(e `negpz):a dxez ©©©§¦§¨
(a).ìâò Eì ç÷`iadl oxd` KxvEd ©§¥¤§©©£Ÿ§¨¦

,xR `le lbr `weeCxRkOW ricFdl ©§¨¥¤§Ÿ¨§¦©¤§©¤

df lbr iciÎlr `EdÎKExAÎWFcTd Fl©¨¨©§¥¥¤¤
dUrW lbrd dUrn lr -zeny d`x) ©©£¤¨¥¤¤¨¨

(c ,al(my):b dxez
(c).íëéìà äàøð 'ä íBiä ék`lde ¦©¦§¨£¥¤©£Ÿ

`le mdil` 'd d`xp minrR dOM©¨§¨¦¦§¨£¥¤§Ÿ
KM `N` ?zFpAxw `iadl EwwfEd§§§¨¦¨§¨¤¨¨
mkil` d`xp 'd mFId :mdl xn`̈©¨¤©¦§¨£¥¤

mkici dUrnA FzpikW zFxWdl- §©§§¦¨§©£¥§¥¤
,FnWl mzipA xW` oMWOAKkl ©¦§¨£¤§¦¤¦§§¨

df mFil daFg zF`A ElNd zFpAxẅ§¨©¨¨¨§¤
(i"`a ,`"eb):d dxez

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i oey`x meil inei xeriy

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן .ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

E˙‡hÁ ּבקר ∑‡˙ ּבן ‰ÌÚ.איל ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, ׁשנה ּבן ."עגל", ִֵֵֶֶַָָָָָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).çaænä ìà áø÷dWn KxvEd §©¤©¦§¥©§©¤
itl ,'gAfOd l` axw' oxd`l xnFl©§©£Ÿ§©¤©¦§¥©§¦

,zWbl `xie WFA oxd` didWaFxn ¤¨¨©£Ÿ§¨¥¨¤¤¥
cFaM z`xie FzEpzeepr,dpikXdxn` ©§§¨§¦§©§©§¦¨¨©

` dOl' ,dWn Fl,WFa dYl` axw Ÿ¤¨¨©¨§©¤
iM ,zFpAxTd z` dUre gAfOdKkl ©¦§¥©©£¥¤©¨§¨¦§¨

'Yxgap(`xtq)(i"`a): ¦§©§¨
.Eúàhç úà`EddxwA oA lbr ¤©¨§¨¥¤¤¨¨

dlrnl Fl xn`W(a weqt)lbr Ll gw' ¤¨©§©§¨©§¥¤
'z`Hgl xwA oA: ¤¨¨§©¨

.EúìBò úàå`Eddli`xEn`d §¤¨¤¨©¦¨¨
dlrnl(my)'dlrl li`e': §©§¨§©¦§Ÿ¨

íòä ïaø÷zFpAxTd md .mcrA xRke ¨§©¨¨§©¥©£¨¥©¨§¨
dlrnl mixEn`d(cÎb miweqt)ÎxirU' ¨£¦§©§¨§¦

miGrz`HglUake lbre...dlFrl ¦¦§©¨§¥¤¨¤¤§¨
'ebe minlWl li`e xFWe(m"`x).siqene §¨©¦¦§¨¦

:i"yx'lbr' xn`PW mFwn lMmzq- ¨¨¤¤¡©¥¤§¨
,`Ed dpW oAFzpW KFzA xnFlM ¤¨¨§©§§¨

oA' dUrp oMn xg`NW ,dpFW`xd̈¦¨¤§©©¦¥©£¤¤
FzpW KFzA `Ed 'UaM' oke] 'xwÄ¨§¥¤¤§§¨
dUrp `Ed oMn xg`NW ,dpFW`xd̈¦¨¤§©©¦¥©£¤

.['li`'cnl dY` o`MnEitl ,oM ©¦¦¨©¨¨¥¥§¦
mrd oAxw lv` aEzMd WxiRW(b weqt) ¤¥©©¨¥¤¨§©¨¨

oAxwA ENi`e .'dpW ipA Uake lbre'§¥¤¨¤¤§¥¨¨§¦§¨§©

KFzA `EdW ,'xwA oA lbr' xn`p oxd ©̀£Ÿ¤¡©¥¤¤¨¨¤§
dIpXd FzpW(my)(`"eb):g dxez §¨©§¦¨

(`i)øBòä úàå øNaä úàåsxU §¤©¨¨§¤¨¨©
W`A.'Fbelr wxfp DnCW z`Hg ¨¥§©¨¤¨¨¦§¨©

,Ff oFbM ,oMWOd xvgAW dlFrd gAfn¦§©¨¨¤©£©©¦§¨§
lk`p DxUaE 'dpFvig z`Hg' z`xwp¦§¥©¨¦¨§¨¨¤¡¨

mipdMl(hi ,e lirl d`x)DnCW z`Hge , ©Ÿ£¦§©¨¤¨¨
zxFhTd gAfn zFpxw lr d`Gd oErḧ©¨¨©©§¦§©©§¤
z`Hg' z`xwp crFn ldF`AW¤§¤¥¦§¥©¨
dpgOl uEgn sxUp DxUaE ,'zinipR§¦¦§¨¨¦§¨¦©©£¤

'oWCd KtW lr'(ai ,c lirl).eEpivn `l ©¤¤©¤¤Ÿ¨¦
Ff `N` ztxUp dpFvig z`Hglbr - ©¨¦¨¦§¤¤¤¨¥¤



ipinyמד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h ipy meil inei xeriy

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשטהטהטהטה יב)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, ּדם (רש"י זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהחּטאת
היה  ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה ; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן  הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("ה ֹוׁשטה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ"וּימציאּו"

אצּבע. טבילת - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻצר

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß 'a xc` e"h ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`idW iRÎlrÎs`W ,oxd` lW z`Hgd©©¨¤©£Ÿ¤©©¦¤¦
`N` zlk`p `id oi` ,dpFvig z`Hg©¨¦¨¥¦¤¡¤¤¤¨

,ztxUpez`Hgd xR oklWini ¦§¤¤§¥©©©¨¤§¥
d,mi`ENnmW xn`PW FnM(fi ,g lirl) ©¦¦§¤¤¡©¨

,'dpgOl uEgn W`A sxU ...xRd z`e§¤©¨¨©¨¥¦©©£¤
.dpFvig `idW iR lr s`oNEkeoM EUr ©©¦¤¦¦¨§¨¨¥

,xEACd iRÎlr'drW z`xFd' zxFzA ©¦©¦§©¨©¨¨
zxFzA `le ,onGd FzF`l zcgEind©§¤¤§©§©§Ÿ§©

zFxFcl d`xFd(x"yl):ai dxez ¨¨§
(ai).eàéöîiåiESin oFWNn df oi` ©©§¦¥¤¦§¦

xiw lr Fnc dvnpe' znbEcM] mCd©¨§§©§¦§¨¨©¦
'gAfOd(eh ,` lirl)`N` ,[dhWFd oFWl ©¦§¥©¤¨§¨¨

dpnfdeipA :xnFlM ,`Ed (dpkd) §©§¨¨£¨¨§©§¥
'wxfn'A mCd z` Fl EhiWFd oxd ©̀£Ÿ¦¤©¨§¦§¨

dwixfl okEOd(g"n`a):bi dxez ©¨¦§¦¨
(eh).eäàhçéå,xnFlkE ,'z`Hg' oFWl ©§©§¥§©¨§©

hRWnM EdUr(zFkldM):z`Hg ¨¨§¦§©§¦§©¨
.ïBLàøk,dawp oFWl `id 'z`Hg' ¨¦©¨¦§§¥¨

`N` .'dpFW`xM' xnFl Fl did oM m`e§¦¥¨¨©¨¦¨¤¨
`Ed Kke .lbrd lr aqEn 'oFW`xM'¨¦¨©¨¥¤§¨
z`Hgd xirU z` - Ed`Hgie :xnF`¥©§©§¥¤§¦©©¨

- mrd lWFNW lbrMaxwEdW ¤¨¨¨¥¤¤¤§©
FzFnM z`Hg `Ed mB zFidl ,oFW`x¦¦§©©¨§

(l"kyn ,g"n`a):fh dxez

(fh).ètLnk äNòiåzF`AW g"YRd ©©£¤¨©¦§¨©©¨¤¨
FrnWnE ,dricid `"dM WOWn s"M̈§©¥§¥©§¦¨©§¨

`Ede ,xaMn rEcId 'hRWOM'WxFtnd ©¦§¨©¨©¦§¨§©§¨
A dacpÎzlFrAzWxt'`xwIe'(` wxt). §©§¨¨§¨¨©©¦§¨

lkA `id deW ,daFg zlFr FGW mbde©£©¤©¨¨¨¦§¨
dacp zlFrM dizFkld,oexkfd) ¦§¤¨§©§¨¨

(g"eyl:fi dxez
(fi).Btë àlîéå`idddvinw ©§©¥©¦©§¦¨

dgpOd dUrn lv` zWxFtnd,a lirl) ©§¤¤¥¤©£¥©¦§¨
(a'Fvnw `ln mXn unwe'(my): §¨©¦¨§Ÿª§

.ø÷aä úìBò ãálîdN` lM ¦§©©©Ÿ¤¨¥¤
zFpAxTdcinYd zlFr xg` dUr ©¨§¨¨¨©©©©¨¦

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h ipy meil inei xeriy

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשהּברכה  מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
ּבכּמה  ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכאן

ועוד)אֹופּנים לדוד, משכיל חכמים, שפתי רמב"ן, .(ראה ִַ
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכונה ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ׁשּבחר מצותמצותמצותמצותויׁש אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

המפרׁשּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹואהרן לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל ּכהנים].מצותמצותמצותמצות"ּפׁשּוטֹו ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dlrnl x`Fanke] xwFAd lW(f ,e)lMW ¤©¤§©§¨§©§¨¤¨
xg` ztqFzM mi`A mFId zFpAxẅ§§©¨¦§¤¤©©

[xwAd zlFr:gi dxez ©©Ÿ¤
(hi).äqëîäå`EdddQkOd alg §©§©¤©¥¤©§©¤

axTd z`shFrd alg lW mExw - ¤©¤¤§¤¥¤¨¥
lW lEMird ilkE miirOd z` dQknE§©¤¤©¥©¦§¥¨¦¤

lirlE ,dndAd(g ,`)mB iExw `Ed ©§¥¨§¥¨©
'xcR':k dxez ¤¤

(k).úBæçä ìò íéáìçä úà eîéNiå©¨¦¤©£¨¦©¤¨
mztEpY zrWA xAcn aEzMdWM§¤©¨§©¥¦§©§¨¨

xnF` Edixd(eh ,i oldl)dnExYd wFW' £¥¥©§¨

ixd ,'mialgd iX` lr dtEpYd dfge©£¥©§¨©¦¥©£¨¦£¥
,dHnl mialgde dlrnl dfgdW¤¤¨¤§©§¨§©£¨¦§©¨
mialgd' xn`p ozxhwdA o`M ENi`e§¦¨§©§¨¨¨¤¡©©£¨¦
dlrnl mialgdW ixd ,'zFfgd lr©¤¨£¥¤©£¨¦§©§¨

iM .dHnl dfgdeopzp dtEpYd xg`l §¤¨¤§©¨¦§©©©§¨§¨¨
,mxihwdl xg` odkl sipOd odMŸ¥©¥¦§Ÿ¥©¥§©§¦¨

,Fxiag icil mxqOW oeikeE`vnp §¥¨¤§¨¨¦¥£¥¦§§
dHnl mipFilrddlrnl mipFYgYde ¨¤§¦§©¨§©©§¦§©§¨

(.aq zegpn):`k dxez
(ak).íëøáéå`id FfmipdM zMxA ©§¨£¥¦¦§©Ÿ£¦

xg` mFwnA zWxFtnd(ekÎck ,e xacna) ©§¤¤§¨©¥

:dkxa iwEqR dylW DaE,x`i ,Lkxai ¨§Ÿ¨§¥§¨¨§¨¤§¨¥
.`VimB oxd` KPgzp mFIA FAW ¦¨¤©¦§©¥©£Ÿ©

dcFarM `id s`W ,mipdM zMxal§¦§©Ÿ£¦¤©¦©£¨
(.gl dheq)(l"kyn):

ãøiå'ebe z`Hgd zUrn.cxilrn ©¥¤¥£Ÿ©©¨¨©¥©
,gAfOdzFpAxTd z` aixwd xW`MW ©¦§¥©¤©£¤¦§¦¤©¨§¨

on DFaBd ,gAfOd iAB lr cnFr did̈¨¥©©¥©¦§¥©©¨©¦
zFO` xUr F` WlW] ux`dx`eank) ¨¨¤¨¤¤©

(d ,fk zeny i"yxaFzxfgA xn`p okl ,[¨¥¤¡©©£¨¨
'cxIe' oFWl(g"n`a):bk dxez §©¥¤



מה ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h ipy meil inei xeriy

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשטהטהטהטה יב)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, ּדם (רש"י זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהחּטאת
היה  ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה ; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן  הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("ה ֹוׁשטה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ"וּימציאּו"

אצּבע. טבילת - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻצר

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß 'a xc` e"h ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`idW iRÎlrÎs`W ,oxd` lW z`Hgd©©¨¤©£Ÿ¤©©¦¤¦
`N` zlk`p `id oi` ,dpFvig z`Hg©¨¦¨¥¦¤¡¤¤¤¨

,ztxUpez`Hgd xR oklWini ¦§¤¤§¥©©©¨¤§¥
d,mi`ENnmW xn`PW FnM(fi ,g lirl) ©¦¦§¤¤¡©¨

,'dpgOl uEgn W`A sxU ...xRd z`e§¤©¨¨©¨¥¦©©£¤
.dpFvig `idW iR lr s`oNEkeoM EUr ©©¦¤¦¦¨§¨¨¥

,xEACd iRÎlr'drW z`xFd' zxFzA ©¦©¦§©¨©¨¨
zxFzA `le ,onGd FzF`l zcgEind©§¤¤§©§©§Ÿ§©

zFxFcl d`xFd(x"yl):ai dxez ¨¨§
(ai).eàéöîiåiESin oFWNn df oi` ©©§¦¥¤¦§¦

xiw lr Fnc dvnpe' znbEcM] mCd©¨§§©§¦§¨¨©¦
'gAfOd(eh ,` lirl)`N` ,[dhWFd oFWl ©¦§¥©¤¨§¨¨

dpnfdeipA :xnFlM ,`Ed (dpkd) §©§¨¨£¨¨§©§¥
'wxfn'A mCd z` Fl EhiWFd oxd ©̀£Ÿ¦¤©¨§¦§¨

dwixfl okEOd(g"n`a):bi dxez ©¨¦§¦¨
(eh).eäàhçéå,xnFlkE ,'z`Hg' oFWl ©§©§¥§©¨§©

hRWnM EdUr(zFkldM):z`Hg ¨¨§¦§©§¦§©¨
.ïBLàøk,dawp oFWl `id 'z`Hg' ¨¦©¨¦§§¥¨

`N` .'dpFW`xM' xnFl Fl did oM m`e§¦¥¨¨©¨¦¨¤¨
`Ed Kke .lbrd lr aqEn 'oFW`xM'¨¦¨©¨¥¤§¨
z`Hgd xirU z` - Ed`Hgie :xnF`¥©§©§¥¤§¦©©¨

- mrd lWFNW lbrMaxwEdW ¤¨¨¨¥¤¤¤§©
FzFnM z`Hg `Ed mB zFidl ,oFW`x¦¦§©©¨§

(l"kyn ,g"n`a):fh dxez

(fh).ètLnk äNòiåzF`AW g"YRd ©©£¤¨©¦§¨©©¨¤¨
FrnWnE ,dricid `"dM WOWn s"M̈§©¥§¥©§¦¨©§¨

`Ede ,xaMn rEcId 'hRWOM'WxFtnd ©¦§¨©¨©¦§¨§©§¨
A dacpÎzlFrAzWxt'`xwIe'(` wxt). §©§¨¨§¨¨©©¦§¨

lkA `id deW ,daFg zlFr FGW mbde©£©¤©¨¨¨¦§¨
dacp zlFrM dizFkld,oexkfd) ¦§¤¨§©§¨¨

(g"eyl:fi dxez
(fi).Btë àlîéå`idddvinw ©§©¥©¦©§¦¨

dgpOd dUrn lv` zWxFtnd,a lirl) ©§¤¤¥¤©£¥©¦§¨
(a'Fvnw `ln mXn unwe'(my): §¨©¦¨§Ÿª§

.ø÷aä úìBò ãálîdN` lM ¦§©©©Ÿ¤¨¥¤
zFpAxTdcinYd zlFr xg` dUr ©¨§¨¨¨©©©©¨¦

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h ipy meil inei xeriy

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשהּברכה  מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
ּבכּמה  ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכאן

ועוד)אֹופּנים לדוד, משכיל חכמים, שפתי רמב"ן, .(ראה ִַ
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכונה ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ׁשּבחר מצותמצותמצותמצותויׁש אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

המפרׁשּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹואהרן לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל ּכהנים].מצותמצותמצותמצות"ּפׁשּוטֹו ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dlrnl x`Fanke] xwFAd lW(f ,e)lMW ¤©¤§©§¨§©§¨¤¨
xg` ztqFzM mi`A mFId zFpAxẅ§§©¨¦§¤¤©©

[xwAd zlFr:gi dxez ©©Ÿ¤
(hi).äqëîäå`EdddQkOd alg §©§©¤©¥¤©§©¤

axTd z`shFrd alg lW mExw - ¤©¤¤§¤¥¤¨¥
lW lEMird ilkE miirOd z` dQknE§©¤¤©¥©¦§¥¨¦¤

lirlE ,dndAd(g ,`)mB iExw `Ed ©§¥¨§¥¨©
'xcR':k dxez ¤¤

(k).úBæçä ìò íéáìçä úà eîéNiå©¨¦¤©£¨¦©¤¨
mztEpY zrWA xAcn aEzMdWM§¤©¨§©¥¦§©§¨¨

xnF` Edixd(eh ,i oldl)dnExYd wFW' £¥¥©§¨

ixd ,'mialgd iX` lr dtEpYd dfge©£¥©§¨©¦¥©£¨¦£¥
,dHnl mialgde dlrnl dfgdW¤¤¨¤§©§¨§©£¨¦§©¨
mialgd' xn`p ozxhwdA o`M ENi`e§¦¨§©§¨¨¨¤¡©©£¨¦
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העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת (סוף ּדהּנה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
פקודי) ּביניהם".פרשת ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו העגל,ככככ חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה שם)הֹודיע ורש"י יד לג, .(תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑'ּכהנים 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדן  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלנּו:
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹירידה
הּמעׂשים  ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹעם
לא  ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
מׁשה  נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹירדה

ליׂשראל  ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו ‡˙ÌÚ‰Œ.עּמֹו eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם "ויהי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ«≈¿«¿»¬∆»»ְֱִִֵֵַָָֹֹ
צ) לּמׁשּכן (תהלים מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי ,ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכל  רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹוׁשּמׁש
אׁשרֿצּוה  הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה  ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּטרח
ׁשכינה  ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה'

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו .ּבכם ְְֵֶֶַַָָָ

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העםהעםהעםהעם ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל הההה'''' ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד כג)ווווּיּיּיּירארארארא היתה (ט, הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עבֹודת ידי על הּׁשכינה ּבּיֹום ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלהׁשראת א הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מּצד זֹו הׁשראה היתה הּגבֹוּהההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה הּׁשמיני ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי הּגיע - יֹותר למּטה יֹורד ְִִִֵֵֵַַַַַָָיֹותר,

ß 'a xc` f"h iyily mei ß

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

:íúà äeö àì øLà äøæ Là ýåýé§Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם צצצצּוּוּוּוהההה לאלאלאלא א)(אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הרי י, לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכתיב

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י (קטרת נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ּבּבּבּבדרדרדרדרהפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלהם. ְִֶֶָָלרצֹונם

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
יין  ׁשתּויי  יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׁשמעאל

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל .לּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»
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העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת (סוף ּדהּנה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
פקודי) ּביניהם".פרשת ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו העגל,ככככ חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה שם)הֹודיע ורש"י יד לג, .(תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑'ּכהנים 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדן  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלנּו:
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹירידה
הּמעׂשים  ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹעם
לא  ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
מׁשה  נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹירדה

ליׂשראל  ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו ‡˙ÌÚ‰Œ.עּמֹו eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם "ויהי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ«≈¿«¿»¬∆»»ְֱִִֵֵַָָֹֹ
צ) לּמׁשּכן (תהלים מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי ,ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכל  רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹוׁשּמׁש
אׁשרֿצּוה  הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה  ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּטרח
ׁשכינה  ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה'

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו .ּבכם ְְֵֶֶַַָָָ

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»
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ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h iyily meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העםהעםהעםהעם ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל הההה'''' ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד כג)ווווּיּיּיּירארארארא היתה (ט, הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עבֹודת ידי על הּׁשכינה ּבּיֹום ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלהׁשראת א הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מּצד זֹו הׁשראה היתה הּגבֹוּהההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה הּׁשמיני ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי הּגיע - יֹותר למּטה יֹורד ְִִִֵֵֵַַַַַָָיֹותר,

ß 'a xc` f"h iyily mei ß

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

:íúà äeö àì øLà äøæ Là ýåýé§Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם צצצצּוּוּוּוהההה לאלאלאלא א)(אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הרי י, לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכתיב

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י (קטרת נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ּבּבּבּבדרדרדרדרהפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלהם. ְִֶֶָָלרצֹונם

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
יין  ׁשתּויי  יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׁשמעאל

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל .לּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש נכנסנכנסנכנסנכנסּוּוּוּו ייןייןייןיין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויייייייי .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבפניפניפניפני הלכההלכההלכההלכה ב)ׁשׁשׁשׁשההההֹוֹוֹוֹוררררּוּוּוּו י, הקטירּו(רש"י הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון  ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּו לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹקטרת

עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ּכדבעי,זהזהזהזה היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl)

d"ATd lW FziA ipA§¥¥¤©¨¨

וגווגווגווגו'''' אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ווווּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל יהוהיהוהיהוהיהוה ממממּלּלּלּלפניפניפניפני אאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹווווּתּתּתּתצאצאצאצא ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע לּמקּדׁש, נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוּתצא

רּבה ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל רש"י)לּמקּדׁש, ובפירוש (י,ב. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּתחּתיו, אחר ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז חנּויֹות ּפתח על עֹומד מצאֹו נאמן ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשל
יֹודעים  אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה מּמה אּלא הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹואין

הראׁשֹון. את הרג ּכ רבה)ׁשּמּתֹו (ויקרא ִִֶֶַָָָ
רק  ּכּונתֹו אם ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוצרי
ּתֹוכן  את ּגם להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' למל "מׁשל ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, לדברי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלצּין

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמׁשל,
ּת זה ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, מּמׁשל ויׁש ירץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא אף־על־ּפי ,הּמל ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה ּבּבּבּבית ית ית ית למל הּמלּבּבּבּבןןןן ׁשל " ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
להבין צרי הּמל.מעצממעצממעצממעצמֹוֹוֹוֹוהיה ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - מפֹור ׁשת אזהרה מּבלי ּגם - ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם  ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי הּקּב"ה ׁשל ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּדר־זה
ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ְְְִֵֶֶַַֹּכׁשּלא

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a øîàì¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäà©«£«Ÿ
i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן אל (שמות . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ

ּבמיּדעיו  הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּתקרי
!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, רבה)ׁשל ויקרא ÌciÂ.(ת"כ. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ«ƒ…

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…
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,Fzlrn z` dfA oiIvl ,oxd` zwizW§¦©©£Ÿ§©¥¨¤¤©£¨

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h iyily meil inei xeriy

Ô¯‰‡∑(ושם ּפרׁשת (שם לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על ׂשכר קּבל «¬…ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יין  ‡k·„.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ׁשתּויי ÌÚ‰ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑ מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵַƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈»»»∆»≈ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. ּכלֿׁשּכן ּבאּלּו, אםּֿכן ּומתקּלס; סח)ּומתעּלה –(תהלים "מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
'מּמקּדׁשי' אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי .אל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ã)ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãćŸ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ הי עמרם אחי ׁשּנאמר:עּזיאל ו)ה, וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ּכאדם …«¬…ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ¿∆¬≈∆¿ְָָ

הּׂשמחה  את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר לחברֹו .האֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש נכנסנכנסנכנסנכנסּוּוּוּו ייןייןייןיין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויייייייי .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבפניפניפניפני הלכההלכההלכההלכה ב)ׁשׁשׁשׁשההההֹוֹוֹוֹוררררּוּוּוּו י, הקטירּו(רש"י הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון  ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּו לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹקטרת

עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ּכדבעי,זהזהזהזה היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl)

d"ATd lW FziA ipA§¥¥¤©¨¨

וגווגווגווגו'''' אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ווווּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל יהוהיהוהיהוהיהוה ממממּלּלּלּלפניפניפניפני אאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹווווּתּתּתּתצאצאצאצא ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע לּמקּדׁש, נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוּתצא

רּבה ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל רש"י)לּמקּדׁש, ובפירוש (י,ב. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּתחּתיו, אחר ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז חנּויֹות ּפתח על עֹומד מצאֹו נאמן ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשל
יֹודעים  אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה מּמה אּלא הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹואין

הראׁשֹון. את הרג ּכ רבה)ׁשּמּתֹו (ויקרא ִִֶֶַָָָ
רק  ּכּונתֹו אם ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוצרי
ּתֹוכן  את ּגם להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' למל "מׁשל ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, לדברי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלצּין

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמׁשל,
ּת זה ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, מּמׁשל ויׁש ירץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא אף־על־ּפי ,הּמל ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה ּבּבּבּבית ית ית ית למל הּמלּבּבּבּבןןןן ׁשל " ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
להבין צרי הּמל.מעצממעצממעצממעצמֹוֹוֹוֹוהיה ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - מפֹור ׁשת אזהרה מּבלי ּגם - ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם  ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי הּקּב"ה ׁשל ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּדר־זה
ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ְְְִֵֶֶַַֹּכׁשּלא

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a øîàì¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäà©«£«Ÿ
i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן אל (שמות . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ

ּבמיּדעיו  הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּתקרי
!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, רבה)ׁשל ויקרא ÌciÂ.(ת"כ. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ«ƒ…

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,WCwOlxn`PW FnM(h weqt oldl)oii' ©¦§¨§¤¤¡©©¦
ld` l` mk`aA ...YWY l` xkWe§¥¨©¥§§§Ÿ£¤¤Ÿ¤
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oiId ipRn `N` Ezn(` 'iq ,ai dyxt my)[ ¥¤¨¦§¥©©¦
(miyxtn):b dxez

(b).'Bâå øac øLà àeäexAC okid £¤¦¤§§¥¨¦¥
xn` xW`M ?oM(bn ,hk zeny)iYcrFpe' ¥©£¤¨©§©§¦

,'icFakA WCwpe l`xUi ipal dOẄ¨¦§¥¦§¨¥§¦§©¦§¦

oFWlE':miWxFC Ep` 'icFakAixwY l` §¦§¦¨§¦©¦§¥
'icAEknA' `N` ,'icFakA'- ¦§¦¤¨¦§¨©

WCwzi inW' :xnFlM ,iNW micAEknA©§¨¦¤¦§©§¦¦§©¥
micAEknd mzF`A oiC dUr`W ici lr©§¥¤¤¡¤¦§¨©§¨¦

.'iptloxd`' ,oxd`l dWn Fl xn` §¨©¨©Ÿ¤§©£Ÿ©£Ÿ
iziid rcFi ,ig`xaCd cizr iM ¨¦¥©¨¦¦¦¨¦©¨¨

,miIwzdleirCEinA ziAd WCwzIW §¦§©¥¤¦§©¥©©¦¦§¨¨
(eiadF`e eiaFxw)iziide ,mFwn lW §¨§£¨¤¨§¨¦¦

ip` d`Fx eiWkr ,La F` ia F` xEaq̈¦§©§¨¤£¦
,'LOnE iPOn milFcB mdWlr ixdW ¤¥§¦¦¤¦¦§¤£¥©

Fngip dfaE ,lFcBd FnW WCwzp mcï¨¦§©¥§©¨¨¤¦£
eipA zzin lr dWn(`xtq): ¤©¦©¨¨

.ïøäà íBciåz` aEzMd WiBcd ©¦©£Ÿ¦§¦©¨¤
,Fzlrn z` dfA oiIvl ,oxd` zwizW§¦©©£Ÿ§©¥¨¤¤©£¨

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h iyily meil inei xeriy

Ô¯‰‡∑(ושם ּפרׁשת (שם לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על ׂשכר קּבל «¬…ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יין  ‡k·„.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ׁשתּויי ÌÚ‰ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑ מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵַƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈»»»∆»≈ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. ּכלֿׁשּכן ּבאּלּו, אםּֿכן ּומתקּלס; סח)ּומתעּלה –(תהלים "מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
'מּמקּדׁשי' אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי .אל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ã)ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãćŸ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ הי עמרם אחי ׁשּנאמר:עּזיאל ו)ה, וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ּכאדם …«¬…ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ¿∆¬≈∆¿ְָָ

הּׂשמחה  את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר לחברֹו .האֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

s`eFzwizW lr xkU lAwFf §©¦¥¨¨©§¦¨
Fxrv KFYn opFlzd `NW lr ,xnFlM]§©©¤Ÿ¦§¥¦©£

[dad`A oiCd z` lAiwe ,lFcBddnE , ©¨§¦¥¤©¦§©£¨©
,xEACd FOr cgiizPW ?lAw xkV̈¨¦¥¤¦§©¥¦©¦
oiiÎiiEzW zWxR FCal Fl dxn`PW¤¤¤§¨§©¨¨©§¥©¦

(h weqt oldl)zFxACd x`WM `le ,§Ÿ¦§¨©¦§
dWn mr sExivA Fl Exn`PWi"yx d`x) ¤¤¤§§¥¦¤

(` ,` lirl(a ,ai daxÎ`xwie)(i"gp):
.éáBø÷aixigaAoFWNM Epivn oke] ¦§©¦§¦¨§¥¨¦©¨

dGd(ci ,gnw milidz)mr l`xUi ipal' ©¤¦§¥¦§¨¥©
FNW xgaPd mrd - 'Faxw(x"yl)[: §Ÿ¨¨©¦§¨¤

.ãákà íòä ìë éðt ìòåxW`M §©§¥¨¨¨¤¨¥©£¤
ipR lr' miIwzn if` - 'WcT` iaFxwA'¦§©¤¨¥£©¦§©¥©§¥

iM ;'caM` mrd lkÎKExAÎWFcTdWM ¨¨¨¤¨¥¦§¤©¨¨
,miwiCSA oic dUFr `Eddf ici lr ¤¦©©¦¦©§¥¤

`Ed`xizn,mNEM lr `xFp dUrp - ¦§¨¥©£¤¨©¨
eFcFaM mWqNwznE dNrznitA §¥§¦§©¤¦§©¥§¦

:mixnF`W zFIxAdoM m`oC `Ed ©§¦¤§¦¦¥¨
ciRwnEEN`A,miwiCSdoMWÎlM ©§¦¨¥©©¦¦¨¤¥

xnF` `Ed oke .mirWxA(el ,gq mildz) ¨§¨¦§¥¥
'LiWCwOn midl` `xFp'itl] ¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤§¦

,WCwOA okFXd 'd cFaMn' :FhEWt§¦§©¥©¦§¨
E`vi mXn iM ,mc` ipal d`xId `FaŸ©¦§¨¦§¥¨¨¦¦¨¥§

'zF`ltPd lM(c"evn):minkg EdEWxcE ,[ ¨©¦§¨§¨£¨¦
`N` ,'LiWCwOn' ixwY l ©̀¦§¥¦¦§¨¤¤¨

,'LiWCEwOn'miWCEwnd on ,xnFlM ¦§¨¤§©¦©§¨¦
lW eiWFcw miwiCSd mdW - LNW¤§¤¥©©¦¦§¨¤
mdOr wCwcn dY`W KFYn - d"awd¦¤©¨§©§¥¦¨¤
mNEM lr '`xFp' dUrp dY` ,oiCA©¦©¨©£¤¨©¨

(x"yl):c dxez
(c).ïøäà ãcmxnr ig` l`iGEr Ÿ©£Ÿ¦¥£¦©§¨

xn`PW ,did(gi ,e zeny)zdw ipaE' ¨¨¤¤¡©§¥§¨
'l`iGre oFxage xdvie mxnr'Fbe, ©§¨§¦§¨§¤§§ª¦¥§

oxd`e dWn lW mdia` `Ed mxnre: §©§¨£¦¤¤¤§©£Ÿ
.'Bâå íëéçà úà eàNmFIW itl §¤£¥¤§§¦¤

oiMWde oMWOd KpgPW ,df did dgnU¦§¨¨¨¤¤¤¡©©¦§¨§¦§¦
dWn mfxif ,l`xUiA FzpikW d"awd§¦¨§¦§¨¥¥§¨¤
,dpgOl uEgn mizOd z` z`Ul̈¥¤©¥¦¦©©£¤

z` xard' :Fxiagl xnF`d mc`M§¨¨¨¥©£¥©£¥¤
aAxrl `NW ,'dNMd iptNn zOd©¥¦¦§¥©©¨¤Ÿ§©§¥

dgnVd z`Edfe .zEla`d xrvA ¤©¦§¨§©©¨£¥§¤
:xnFlM ,'WcTd ipR z`n' xn`PW¤¤¡©¥¥§¥©Ÿ¤§©
`id diE`x ,ElNd mizOd zEla £̀¥©¥¦©¨§¨¦
FzgnUe 'WcFTd ipRn' zigcp `dYW¤§¥¦§¥¦§¥©¤§¦§¨

(g"n`a):d dxez
(d).íúðzëamizn lWicbaA - §ª¢Ÿ¨¤¥¦§¦§¥

EN` wxW ,mizOd lW mzpEdk§¨¨¤©¥¦¤©¥
xn`PW FnM ,'zFpYM' mi`xwp,gk zeny) ¦§¨¦ª¨§¤¤¡©

(n`le] 'zpYk dUrY oxd` ipale'§¦§¥©£Ÿ©£¤ª¢Ÿ§Ÿ
ElNdW ,mizOd i`UFp miIeld icbaA§¦§¥©§¦¦§¥©¥¦¤©¨

.['zFpYM' mi`xwp mpi`KFYnE ¥¨¦§¨¦ª¨¦
,miniIw Eid mdizFpYMWcOlndfA ¤ª¢¥¤¨©¨¦§©¥¨¤

aEzMdmdicba EtxUp `NWmtEbe ©¨¤Ÿ¦§§¦§¥¤§¨
oihEg ipW oinM ;mznWp `N`miEw - ¤¨¦§¨¨§¦§¥¦©¦

miTCW` lWiWcw ziAn E`vi ©¦¤¥¨§¦¥¨§¥
miWcTde,mdinhFg KFzl EqpkpdfaE ©¢¨¦§¦§§§§¥¤¨¤

mznWp dtxUp(`xtq):e dxez ¦§§¨¦§¨¨



ipinyנ zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h iyily meil inei xeriy

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׂשמחתֹו(מו''ק ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מקֹום  ˙e˙Ó.ׁשל ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ֶָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶֶָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על מּטלת .ּתלמידי ֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå.... ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי ּבגׁשּתם אין להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּלהּלן  מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹלּמזּבח

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).eòøôz ìàxEn`d drixR oFWl ©¦§¨§§¦¨¨¨
xn` Kke ,xriVd lECiB FWExiR ,o`M̈¥¦©¥¨§¨¨©

:mdlxrU ElCbY l`mkiW`x lW ¨¤©§©§¥¨¤¨¥¤
Epcnl oM aB`e .mila`d KxcMo`Mn §¤¤¨£¥¦§©©¥¨©§¦¨

zxFRqzA xEq` la`W,eizFxrU ¤¨¥¨§¦§¤©£¨
df lM iM ,mxidfdl KxvEd Kkl xW`e©£¤§¨§©§©§¦¨¦¨¤

,mila` x`WAl` mY` la` ¦§¨£¥¦£¨©¤©
EaAxrYz`mFwn lW FzgnU §©§§¤¦§¨¤¨

ini EN` mini iM ,zEla` ipiiprA§¦§§¥£¥¦¨¦¥§¥
oMWOd zMEpg lbxl ,md dgnU¦§¨¥§¤¤£©©¦§¨
l`xUiA dpikXd z`xWd zNigzE§¦©©§¨©©§¦¨§¦§¨¥

(:ci ohwÎcren)(miyxtn):
eúeîú àìålr sFvwi `l f`e] §Ÿ¨§¨Ÿ¦§©

[dcrd.`d,rnFW dY` df llMn - ¨¥¨¨¦§¨¤©¨¥©
Wok EUrY m`- iEEiSd lr Exarze ¤¦©£¥§©©§©©¦
if`EzEnY''svwi dcrd lM lre(`xtq) £©¨§©¨¨¥¨¦§Ÿ

(x"yl):
ìàøNé úéa ìk íëéçàå.'ebe EMai ©£¥¤¨¥¦§¨¥¦§

o`Mn,cFnll WilW ozxSW ¦¨¥¦§¤¨¨¨¤
lMd lr zlHEn minkgÎicinlY©§¦¥£¨¦¤¤©©Ÿ

,DA lA`zdlmiaWgp mrd lke §¦§©¥¨§¨¨¨¤§¨¦

mdilre ,mila`d lW 'mdig`'£¥¤¤¨£¥¦©£¥¤
mxrvA sYYWdl(h"ac)mkg cinlYW] §¦§©¥§©£¨¤©§¦¨¨

eiaFxw miUrp lMd zOWzay i"tr h"dra) ¤¥©Ÿ©£¦§¨
(:dw[:f dxez
(h).øëNå ïééoiil iEPiM `Ed 'xkW' ©¦§¥¨¥¨¦§©¦

.xzFiA xMWn `EdW mWÎlr ,wfg̈¨©¥¤§©¥§¥
`NW cOll ,'xkWe oii' aEzMd hwpe§¨©©¨©¦§¥¨§©¥¤Ÿ

dzFW `EdWM `N` aEzMd xidfdoii ¦§¦©¨¤¨§¤¤©¦
FzExkW KxCmxFBd otF`A - ¤¤¦§§¤©¥

F` ,min FA ozp m` la` ,zExkWl§¦§£¨¦¨©©¦
- mdipiA wiqtde hrn hrn dzXW¤¨¨§©§©§¦§¦¥¥¤

xEhR(`xtq)(`"eb): ¨
.ãòBî ìäà ìà íëàBáaxEn`dn §£¤¤Ÿ¤¥¥¨¨

o`Mil oi`df xEQi` bdFp `dIW`N` ¨¥¦¤§¥¥¦¤¤¨
,lkidl m`FaAld` KFY l` EpiidC §¨©¥¨§©§¤Ÿ¤

K` ,crFngAfOl mYWbAoFvigd ¥©§¦§¨©¦§¥©©¦
?oiPn:xg` mFwOn micnl Ep` KM lr ¦©¦©¨¨§¥¦¦¨©¥

xn`pe ,crFn ld` z`iA o`M xn`p¤¡©¨¦©Ÿ¤¥§¤¡©
Azevnmilbxe mici WECiw(k ,l zeny) §¦§©¦¨©¦§©§©¦

crFn ld` z`iAeipaE oxd` Evgxe'] ¦©Ÿ¤¥§¨£©£Ÿ¨¨
m`aA ...mdilbx z`e mdici z` EPOn¦¤¤§¥¤§¤©§¥¤§Ÿ¨

'gAfOd l` mYWbA F` crFn ld` l ¤̀Ÿ¤¥¦§¨¤©¦§¥©
,['ebeoNdN dn(dvigx oiprl)dUr ©§©¨§¦§©§¦¨¨¨

oiC aEzMdld` z`iaM gAfn zWib ©¨¦¦©¦§¥©§¦©Ÿ¤
o`M s` ,crFn(oii iiEzW oiprl)dUr ¥©¨§¦§©§¥©¦¨¨

aM gAfn zWibcrFn ld` z`i ¦©¦§¥©§¦©Ÿ¤¥
(`xtq):i dxez

(i)ìécáäìe.lgd oiaE WcTd oiA §©§¦¥©Ÿ¤¥©Ÿ
`id mixaCd zErnWn ,FhEWR itl§¦§©§¨©§¨¦¦
oiId ziIzXn zExidf ici lrW¤©§¥§¦¦§¦©©©¦
lFg EdnE WcFw Edn oigadl ElkEY§§©§¦©¤©

(fi migaf i"yx i"tr ,a"a),FWxcn iR lre .§©¦¦§¨
oii EYWY l` :aEzMd xnF` KMicM ¨¥©¨©¦§©¦§¥

EliCaYW`l xW`M :xnFlM - ¤©§¦§©©£¤Ÿ
lW lCad didi f` ,oii EYWY¦§©¦¨¦§¤¤§¥¤

zEaiWgdWFcw dcFar oiA(dxWM) £¦¥£¨§¨§¥¨
zlNEgnl.(dlEqR)Ycnl `d ¦§¤¤§¨¨¨©§¨

,o`Mncar m`Woii iEzW `EdWM ¦¨¤¦¨©§¤§©¦
-,dlEqt FzcFarlCad oi` f`e £¨§¨§¨¥¤§¥

iM ,lFg dUrnl WcFw zFcFar oiA¥£¤§©£¥¦
milEqtE milNEgn mNEM(`xtq) ¨§¨¦§¦

(l"kyn):`i dxez

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"i iriax meil inei xeriy

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור אּת...(ת"כ)לּמד ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
תמתּו" יח)ולא ּבמיתה (במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֹֻ

ß 'a xc` f"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´
íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

:àåä¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן "ּובאהרן (דברים «»ƒְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' ב)התאּנף ּותפּלתֹו(עמוס מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מחצה, ּבּטלה מׁשה ט)ׁשל ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Án‰ ˙‡ eÁ˜∑ אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿∆«ƒ¿»ִַַ

לאֹונן  אסּורים וקדׁשים אֹוננין, נחׁשֹון ∑‡˙Án‰Œ‰.ׁשאּתם ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑ ְְְֲִִִֵֶֶַָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«
ׁשה  לפי לֹומר? ּתלמּוד ׁשאר מה ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת יא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

.מנחֹות  ְָ

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i)úBøBäìe.miTgd lM z` ...cOl §¥¨©ª¦¦¥
aEzMdd`xFdA xFMiW xEq`W- ©¨¤¨¦§¨¨

dxFYd ipicA wqFtE dxFOd mkg̈¨©¤¥§¦¥©¨
`EdWM oici `le dxFi `l ,dizFklde§¦§¤¨Ÿ¤§Ÿ¨¦§¤

aEzMd xn`nkE] oii iEzW(dÎc ,`l ilyn) §©¦§©£¨©¨
dYWi oR ...oii FzW miklnl l`'©©§¨¦§¨¦¤¦§¤

pr ipA lM oiC dPWie wTgn gMWie.['i §¦§©§ª¨¦©¤¦¨§¥Ÿ¦
oM m`lFkimkgd s`W xnFl iziid ¦¥¨¨¦¦©¤©¤¨¨

dzin aiIg `di,dxFde dzW m` §¥©¨¦¨¦¨¨§¨
,dcFar dUre dzXW odMd oicM§¦©Ÿ¥¤¨¨§¨¨£¨

xnFl cEnlY(h weqt lirl)LipaE dY`' ©§©©¨¨¤
,'EzEnz `le KY`wxW ixddmipdM ¦¨§Ÿ¨£¥¤©©Ÿ£¦

mzcFarAdIzXd lr mixdfEn ©£¨¨§£¦©©§¦¨
oz`xFdA minkg oi`e ,dzinA§¦¨§¥£¨¦§¨¨¨

mixdfEndzinA(my)(epxetq):ai dxez §£¦§¦¨
(ai).íéøúBpädziOd onEx`WPW - ©¨¦¦©¦¨¤¦§£

df oFWle .Ezn `le miIgAs`W cOln ©©¦§Ÿ¥§¨¤§©¥¤©
,dzin dqpwp mdilrmdW `N` £¥¤¦§§¨¦¨¤¨¤¥

dzin dxfbp dOle ,Ezn `le 'ExzFp'§§Ÿ¥§¨¨¦§§¨¦¨
?mdilr s`,lbrd oFr lrlr mxbPW ©£¥¤©£¨¥¤¤¦§©©
,oxd` iciexn`PW `Ed(k ,h mixac) §¥©£Ÿ§¤¤¡©

'FcinWdl c`n 'd sP`zd oxd`aE'§©£Ÿ¦§©©§Ÿ§©§¦
WTiaE c`n 'd mrf oxd` lr mB]©©©£Ÿ¨©§Ÿ¦¥

,[FcinWdloi`eoFWl`N` 'dcnWd' §©§¦§¥§©§¨¨¤¨

xn`PW ,mipa iENM(h ,a qenr)ikp`e' ¦¨¦¤¤¡©§¨Ÿ¦
...mdipRn ixn`d z` iYcnWd¦§©§¦¤¨¡Ÿ¦¦§¥¤

'lrOn FixR cinW`eliWndW ixd - ¨©§¦¦§¦©©£¥¤¦§¦
,oli`l ixFn`d mrd z` aEzMd©¨¤¨¨¨¡¦§¦¨
cinWdW KkA FzcnWd z` x`znE§¨¥¤©§¨¨§¨¤¦§¦
,mc`d lv` ok FnkE .eizFxiR z ¤̀¥¨§¥¥¤¨¨¨
.FzcnWdM zaWgp eipA zzin¦©¨¨¤§¤¤§©§¨¨

dWn lW FzNtzEoxd` crAdlHA §¦¨¤Ÿ¤§©©£Ÿ¦§¨
dvgn`N` Ezn `NW ,dxifBd on ¤¡¨¦©§¥¨¤Ÿ¥¤¨

drAx`d KFYn mipW,xn`PWmixac) §©¦¦¨©§¨¨¤¤¡©
(myzrA oxd` crA mB lNRz`ë¤§©¥©§©©£Ÿ¨¥

`idd'il` 'd rnWIe' :mW miIq `le] ©¦§Ÿ¦¥¨©¦§©¥©
mW miIqOW itM(hi weqt)FzNtY oiprA §¦¤§©¥¨§¦§©§¦¨

oxd` lr Ff dNitYW itl ,l`xUi lr©¦§¨¥§¦¤§¦¨©©£Ÿ
[ixnbl dlAwzp `l ok`(z"yn): ¨¥Ÿ¦§©§¨§©§¦

.äçðnä úà eç÷zzin mFiA mc`d §¤©¦§¨¨¨¨§¦©
,FO` ,eia`] eiaFxw draXn cg ¤̀¨¦¦§¨§¨¨¦¦
`xwp ,[FYW`e FYA ,FpA ,FzFg` ,eig`̈¦£§¦§¦§¦§¨
FnM] miWcw lFk`l Fl xEq`e ,'opF`'¥§¨¤¡¨¨¦§

xUrOd iECieA xn`PW(ci ,ek mixac)`l' ¤¤¡©§¦©©£¥Ÿ
xnFl KxvEd Kkl ,['EPOn ip`a iYlk`̈©§¦§Ÿ¦¦¤§¨§©©

,'dElk`e ...dgpOd z` Egw' :mdlÎs` ¨¤§¤©¦§¨§¦§¨©
miWcwe oippF` mY`W iRÎlr©¦¤©¤§¦§¨¨¦

,opF`l mixEq`zrA ,df mFiA ixd £¦§¥£¥§¤§¥

mdia`l l`xUi oiA dlFcBd dgnVd©¦§¨©§¨¥¦§¨¥©£¦¤
,zEpip` mibdFp mY` oi` ,minXAW¤©¨©¦¥©¤£¦£¦

eiptl zxWl Ecnrze(yxcnd i"tr ,o"anx): §©©§§¨¥§¨¨
.äçðnä úàzgpnE ipinW zgpn Ff ¤©¦§¨¦§©§¦¦¦§©

oFWgpzgpn `id 'ipinW zgpn' - ©§¦§©§¦¦¦¦§©
dWxRd zNigzA dxEn`d xEAiSd©¦¨£¨¦§¦©©¨¨¨

(c ,h lirl)mFId iM onXa dlElA dgpnE'¦§¨§¨©¨¤¦©
dzid Ff dgpnE] 'mkil` d`xp 'd¦§¨£¥¤¦§¨¨§¨
`iadl oi` zFxFcl iM ,'drW z`xFd'¨©¨¨¦§¥§¨¦
'oFWgp zgpn'E .[dacpA xEAiv zgpn¦§©¦¦§¨¨¦§©©§
,gAfOd zMEpg lW dgpOd `id¦©¦§¨¤£©©¦§¥©
FzF`A acpinr oA oFWgp aixwdW¤¦§¦©§¤£¦¨¨§
xn`PW FnM ,oMWOd mwEd FAW mFId©¤©©¦§¨§¤¤¡©

,f xacna)(aioFW`xd mFIA aixwOd idie'©§¦©©§¦©¨¦
dHnl acpiOr oA oFWgp FpAxw z ¤̀¨§¨©§¤©¦¨¨§©¥
z` o`M llM aEzMdW `N` .'dcEdi§¨¤¨¤©¨¨©¨¤
Egw' :cigi oFWlA ElNd zFgpOd iYW§¥©§¨©¨¦§¨¦§

'dgpOd z`(`xtq)(m"`x): ¤©¦§¨
.úBvî äeìëàå,xnFl cEnlY dn §¦§¨©©©§©

,dSn zFlk`p zFgpOd lM `lde©£Ÿ¨©§¨¤¡¨©¨
xn`PW(hÎf ,e lirl)zxFY z`fe' ¤¤¡©§Ÿ©

`N` ?'lk`Y zFSn ...dgpOditl ©¦§¨©¥¨¥¤¨§¦
WipinW zgpOxEAvÎzgpn `id ¤¦§©§¦¦¦¦§©¦

,zFxFcl `le drWl wx dbdPWEFnk ¤¨£¨©§¨¨§Ÿ§§



ני ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h iyily meil inei xeriy

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׂשמחתֹו(מו''ק ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מקֹום  ˙e˙Ó.ׁשל ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ֶָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶֶָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על מּטלת .ּתלמידי ֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå.... ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי ּבגׁשּתם אין להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּלהּלן  מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹלּמזּבח

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).eòøôz ìàxEn`d drixR oFWl ©¦§¨§§¦¨¨¨
xn` Kke ,xriVd lECiB FWExiR ,o`M̈¥¦©¥¨§¨¨©

:mdlxrU ElCbY l`mkiW`x lW ¨¤©§©§¥¨¤¨¥¤
Epcnl oM aB`e .mila`d KxcMo`Mn §¤¤¨£¥¦§©©¥¨©§¦¨

zxFRqzA xEq` la`W,eizFxrU ¤¨¥¨§¦§¤©£¨
df lM iM ,mxidfdl KxvEd Kkl xW`e©£¤§¨§©§©§¦¨¦¨¤

,mila` x`WAl` mY` la` ¦§¨£¥¦£¨©¤©
EaAxrYz`mFwn lW FzgnU §©§§¤¦§¨¤¨

ini EN` mini iM ,zEla` ipiiprA§¦§§¥£¥¦¨¦¥§¥
oMWOd zMEpg lbxl ,md dgnU¦§¨¥§¤¤£©©¦§¨
l`xUiA dpikXd z`xWd zNigzE§¦©©§¨©©§¦¨§¦§¨¥

(:ci ohwÎcren)(miyxtn):
eúeîú àìålr sFvwi `l f`e] §Ÿ¨§¨Ÿ¦§©

[dcrd.`d,rnFW dY` df llMn - ¨¥¨¨¦§¨¤©¨¥©
Wok EUrY m`- iEEiSd lr Exarze ¤¦©£¥§©©§©©¦
if`EzEnY''svwi dcrd lM lre(`xtq) £©¨§©¨¨¥¨¦§Ÿ

(x"yl):
ìàøNé úéa ìk íëéçàå.'ebe EMai ©£¥¤¨¥¦§¨¥¦§

o`Mn,cFnll WilW ozxSW ¦¨¥¦§¤¨¨¨¤
lMd lr zlHEn minkgÎicinlY©§¦¥£¨¦¤¤©©Ÿ

,DA lA`zdlmiaWgp mrd lke §¦§©¥¨§¨¨¨¤§¨¦

mdilre ,mila`d lW 'mdig`'£¥¤¤¨£¥¦©£¥¤
mxrvA sYYWdl(h"ac)mkg cinlYW] §¦§©¥§©£¨¤©§¦¨¨

eiaFxw miUrp lMd zOWzay i"tr h"dra) ¤¥©Ÿ©£¦§¨
(:dw[:f dxez
(h).øëNå ïééoiil iEPiM `Ed 'xkW' ©¦§¥¨¥¨¦§©¦

.xzFiA xMWn `EdW mWÎlr ,wfg̈¨©¥¤§©¥§¥
`NW cOll ,'xkWe oii' aEzMd hwpe§¨©©¨©¦§¥¨§©¥¤Ÿ

dzFW `EdWM `N` aEzMd xidfdoii ¦§¦©¨¤¨§¤¤©¦
FzExkW KxCmxFBd otF`A - ¤¤¦§§¤©¥

F` ,min FA ozp m` la` ,zExkWl§¦§£¨¦¨©©¦
- mdipiA wiqtde hrn hrn dzXW¤¨¨§©§©§¦§¦¥¥¤

xEhR(`xtq)(`"eb): ¨
.ãòBî ìäà ìà íëàBáaxEn`dn §£¤¤Ÿ¤¥¥¨¨

o`Mil oi`df xEQi` bdFp `dIW`N` ¨¥¦¤§¥¥¦¤¤¨
,lkidl m`FaAld` KFY l` EpiidC §¨©¥¨§©§¤Ÿ¤

K` ,crFngAfOl mYWbAoFvigd ¥©§¦§¨©¦§¥©©¦
?oiPn:xg` mFwOn micnl Ep` KM lr ¦©¦©¨¨§¥¦¦¨©¥

xn`pe ,crFn ld` z`iA o`M xn`p¤¡©¨¦©Ÿ¤¥§¤¡©
Azevnmilbxe mici WECiw(k ,l zeny) §¦§©¦¨©¦§©§©¦

crFn ld` z`iAeipaE oxd` Evgxe'] ¦©Ÿ¤¥§¨£©£Ÿ¨¨
m`aA ...mdilbx z`e mdici z` EPOn¦¤¤§¥¤§¤©§¥¤§Ÿ¨

'gAfOd l` mYWbA F` crFn ld` l ¤̀Ÿ¤¥¦§¨¤©¦§¥©
,['ebeoNdN dn(dvigx oiprl)dUr ©§©¨§¦§©§¦¨¨¨

oiC aEzMdld` z`iaM gAfn zWib ©¨¦¦©¦§¥©§¦©Ÿ¤
o`M s` ,crFn(oii iiEzW oiprl)dUr ¥©¨§¦§©§¥©¦¨¨

aM gAfn zWibcrFn ld` z`i ¦©¦§¥©§¦©Ÿ¤¥
(`xtq):i dxez

(i)ìécáäìe.lgd oiaE WcTd oiA §©§¦¥©Ÿ¤¥©Ÿ
`id mixaCd zErnWn ,FhEWR itl§¦§©§¨©§¨¦¦
oiId ziIzXn zExidf ici lrW¤©§¥§¦¦§¦©©©¦
lFg EdnE WcFw Edn oigadl ElkEY§§©§¦©¤©

(fi migaf i"yx i"tr ,a"a),FWxcn iR lre .§©¦¦§¨
oii EYWY l` :aEzMd xnF` KMicM ¨¥©¨©¦§©¦§¥

EliCaYW`l xW`M :xnFlM - ¤©§¦§©©£¤Ÿ
lW lCad didi f` ,oii EYWY¦§©¦¨¦§¤¤§¥¤

zEaiWgdWFcw dcFar oiA(dxWM) £¦¥£¨§¨§¥¨
zlNEgnl.(dlEqR)Ycnl `d ¦§¤¤§¨¨¨©§¨

,o`Mncar m`Woii iEzW `EdWM ¦¨¤¦¨©§¤§©¦
-,dlEqt FzcFarlCad oi` f`e £¨§¨§¨¥¤§¥

iM ,lFg dUrnl WcFw zFcFar oiA¥£¤§©£¥¦
milEqtE milNEgn mNEM(`xtq) ¨§¨¦§¦

(l"kyn):`i dxez

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"i iriax meil inei xeriy

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור אּת...(ת"כ)לּמד ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
תמתּו" יח)ולא ּבמיתה (במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֹֻ

ß 'a xc` f"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´
íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

:àåä¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן "ּובאהרן (דברים «»ƒְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' ב)התאּנף ּותפּלתֹו(עמוס מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מחצה, ּבּטלה מׁשה ט)ׁשל ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Án‰ ˙‡ eÁ˜∑ אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿∆«ƒ¿»ִַַ

לאֹונן  אסּורים וקדׁשים אֹוננין, נחׁשֹון ∑‡˙Án‰Œ‰.ׁשאּתם ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑ ְְְֲִִִֵֶֶַָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«
ׁשה  לפי לֹומר? ּתלמּוד ׁשאר מה ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת יא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

.מנחֹות  ְָ

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i)úBøBäìe.miTgd lM z` ...cOl §¥¨©ª¦¦¥
aEzMdd`xFdA xFMiW xEq`W- ©¨¤¨¦§¨¨

dxFYd ipicA wqFtE dxFOd mkg̈¨©¤¥§¦¥©¨
`EdWM oici `le dxFi `l ,dizFklde§¦§¤¨Ÿ¤§Ÿ¨¦§¤

aEzMd xn`nkE] oii iEzW(dÎc ,`l ilyn) §©¦§©£¨©¨
dYWi oR ...oii FzW miklnl l`'©©§¨¦§¨¦¤¦§¤

pr ipA lM oiC dPWie wTgn gMWie.['i §¦§©§ª¨¦©¤¦¨§¥Ÿ¦
oM m`lFkimkgd s`W xnFl iziid ¦¥¨¨¦¦©¤©¤¨¨

dzin aiIg `di,dxFde dzW m` §¥©¨¦¨¦¨¨§¨
,dcFar dUre dzXW odMd oicM§¦©Ÿ¥¤¨¨§¨¨£¨

xnFl cEnlY(h weqt lirl)LipaE dY`' ©§©©¨¨¤
,'EzEnz `le KY`wxW ixddmipdM ¦¨§Ÿ¨£¥¤©©Ÿ£¦

mzcFarAdIzXd lr mixdfEn ©£¨¨§£¦©©§¦¨
oz`xFdA minkg oi`e ,dzinA§¦¨§¥£¨¦§¨¨¨

mixdfEndzinA(my)(epxetq):ai dxez §£¦§¦¨
(ai).íéøúBpädziOd onEx`WPW - ©¨¦¦©¦¨¤¦§£

df oFWle .Ezn `le miIgAs`W cOln ©©¦§Ÿ¥§¨¤§©¥¤©
,dzin dqpwp mdilrmdW `N` £¥¤¦§§¨¦¨¤¨¤¥

dzin dxfbp dOle ,Ezn `le 'ExzFp'§§Ÿ¥§¨¨¦§§¨¦¨
?mdilr s`,lbrd oFr lrlr mxbPW ©£¥¤©£¨¥¤¤¦§©©
,oxd` iciexn`PW `Ed(k ,h mixac) §¥©£Ÿ§¤¤¡©

'FcinWdl c`n 'd sP`zd oxd`aE'§©£Ÿ¦§©©§Ÿ§©§¦
WTiaE c`n 'd mrf oxd` lr mB]©©©£Ÿ¨©§Ÿ¦¥

,[FcinWdloi`eoFWl`N` 'dcnWd' §©§¦§¥§©§¨¨¤¨

xn`PW ,mipa iENM(h ,a qenr)ikp`e' ¦¨¦¤¤¡©§¨Ÿ¦
...mdipRn ixn`d z` iYcnWd¦§©§¦¤¨¡Ÿ¦¦§¥¤

'lrOn FixR cinW`eliWndW ixd - ¨©§¦¦§¦©©£¥¤¦§¦
,oli`l ixFn`d mrd z` aEzMd©¨¤¨¨¨¡¦§¦¨
cinWdW KkA FzcnWd z` x`znE§¨¥¤©§¨¨§¨¤¦§¦
,mc`d lv` ok FnkE .eizFxiR z ¤̀¥¨§¥¥¤¨¨¨
.FzcnWdM zaWgp eipA zzin¦©¨¨¤§¤¤§©§¨¨

dWn lW FzNtzEoxd` crAdlHA §¦¨¤Ÿ¤§©©£Ÿ¦§¨
dvgn`N` Ezn `NW ,dxifBd on ¤¡¨¦©§¥¨¤Ÿ¥¤¨

drAx`d KFYn mipW,xn`PWmixac) §©¦¦¨©§¨¨¤¤¡©
(myzrA oxd` crA mB lNRz`ë¤§©¥©§©©£Ÿ¨¥

`idd'il` 'd rnWIe' :mW miIq `le] ©¦§Ÿ¦¥¨©¦§©¥©
mW miIqOW itM(hi weqt)FzNtY oiprA §¦¤§©¥¨§¦§©§¦¨

oxd` lr Ff dNitYW itl ,l`xUi lr©¦§¨¥§¦¤§¦¨©©£Ÿ
[ixnbl dlAwzp `l ok`(z"yn): ¨¥Ÿ¦§©§¨§©§¦

.äçðnä úà eç÷zzin mFiA mc`d §¤©¦§¨¨¨¨§¦©
,FO` ,eia`] eiaFxw draXn cg ¤̀¨¦¦§¨§¨¨¦¦
`xwp ,[FYW`e FYA ,FpA ,FzFg` ,eig`̈¦£§¦§¦§¦§¨
FnM] miWcw lFk`l Fl xEq`e ,'opF`'¥§¨¤¡¨¨¦§

xUrOd iECieA xn`PW(ci ,ek mixac)`l' ¤¤¡©§¦©©£¥Ÿ
xnFl KxvEd Kkl ,['EPOn ip`a iYlk`̈©§¦§Ÿ¦¦¤§¨§©©

,'dElk`e ...dgpOd z` Egw' :mdlÎs` ¨¤§¤©¦§¨§¦§¨©
miWcwe oippF` mY`W iRÎlr©¦¤©¤§¦§¨¨¦

,opF`l mixEq`zrA ,df mFiA ixd £¦§¥£¥§¤§¥

mdia`l l`xUi oiA dlFcBd dgnVd©¦§¨©§¨¥¦§¨¥©£¦¤
,zEpip` mibdFp mY` oi` ,minXAW¤©¨©¦¥©¤£¦£¦

eiptl zxWl Ecnrze(yxcnd i"tr ,o"anx): §©©§§¨¥§¨¨
.äçðnä úàzgpnE ipinW zgpn Ff ¤©¦§¨¦§©§¦¦¦§©

oFWgpzgpn `id 'ipinW zgpn' - ©§¦§©§¦¦¦¦§©
dWxRd zNigzA dxEn`d xEAiSd©¦¨£¨¦§¦©©¨¨¨

(c ,h lirl)mFId iM onXa dlElA dgpnE'¦§¨§¨©¨¤¦©
dzid Ff dgpnE] 'mkil` d`xp 'd¦§¨£¥¤¦§¨¨§¨
`iadl oi` zFxFcl iM ,'drW z`xFd'¨©¨¨¦§¥§¨¦
'oFWgp zgpn'E .[dacpA xEAiv zgpn¦§©¦¦§¨¨¦§©©§
,gAfOd zMEpg lW dgpOd `id¦©¦§¨¤£©©¦§¥©
FzF`A acpinr oA oFWgp aixwdW¤¦§¦©§¤£¦¨¨§
xn`PW FnM ,oMWOd mwEd FAW mFId©¤©©¦§¨§¤¤¡©

,f xacna)(aioFW`xd mFIA aixwOd idie'©§¦©©§¦©¨¦
dHnl acpiOr oA oFWgp FpAxw z ¤̀¨§¨©§¤©¦¨¨§©¥
z` o`M llM aEzMdW `N` .'dcEdi§¨¤¨¤©¨¨©¨¤
Egw' :cigi oFWlA ElNd zFgpOd iYW§¥©§¨©¨¦§¨¦§

'dgpOd z`(`xtq)(m"`x): ¤©¦§¨
.úBvî äeìëàå,xnFl cEnlY dn §¦§¨©©©§©

,dSn zFlk`p zFgpOd lM `lde©£Ÿ¨©§¨¤¡¨©¨
xn`PW(hÎf ,e lirl)zxFY z`fe' ¤¤¡©§Ÿ©

`N` ?'lk`Y zFSn ...dgpOditl ©¦§¨©¥¨¥¤¨§¦
WipinW zgpOxEAvÎzgpn `id ¤¦§©§¦¦¦¦§©¦

,zFxFcl `le drWl wx dbdPWEFnk ¤¨£¨©§¨¨§Ÿ§§
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ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצהמחצהמחצהמחצה ּבּבּבּבּטּטּטּטלהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל יב)ּוּוּוּותפתפתפתפּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו י, מּדּוע (רש"י מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכדי  ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכ ּכל חסידים ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻמאריכים
ּכנגד  הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: וי ׁש ּתסּפיק. מחצה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּגם

מּמּנה.ּכּכּכּכלללל ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְִֶֶַַָָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֶָָָ

ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל  קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָֻטמא?
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל נה)הּקלעים, מּכאן,(שם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים EÈ˙·e.ׁשּקדׁשים EÈ·e ‰z‡∑(ת"כ),ּבחלק לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆¿…∆ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא

לּבנֹות  חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק". ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mi`iUPd dEaixwdW oFWgp zgpn ok¥¦§©©§¤¦§¦¨©§¦¦
MdrWÎzgpn,gAfOd KEPig mWl §¦§©¨¨§¥¦©¦§¥©

Da `vFIM oi`e(DpiiprA Dl dnFC) §¥©¥¨¤¨§¦§¨¨
- zFxFclKklDA Wxtl KxvEd §§¨§©§¨¥¨

zFSn zlk`p `id s`WMx`W oiC ¤©¦¤¡¤¤©§¦§¨
zFgpn(my)(`"xbd 'ib i"tr x"yl):bi dxez §¨

(bi)éða ÷çå.EdY`' xn`p `l o`M §¨¨¤¨Ÿ¤¡©©¨
minlW zlik`A FnM 'LizFpaE LipaE¨¤§¤§©£¦©§¨¦

(`ad weqta)iMwg zFpal oi`(wlg) ¦¥§¨Ÿ¥¤
dlik`miWcTA`idW itl ,dgpn lW £¦¨©¢¨¦¤¦§¨§¦¤¦

wx dlik`l mixYEOd 'miWcw iWcw'¨§¥¨¨¦©¨¦©£¦¨©
oFbM 'miNw miWcT'n wxe ,mipal§¨¦§©¦¨¨¦©¦§

oNdlcM ,olik`dl xYEn minlW(my) §¨¦¨§©£¦¨§¦§©¨
(k"fr):

.éúéeö ïë éklr mrh zpizp `id Ff ¦¥ª¥¦¦§¦©©©©
zzin mFiA s` dgpOd zlik` xYid¤¥£¦©©¦§¨©§¦©
,d"awd iRn iziEhvp KM iM :mdig £̀¥¤¦¨¦§©¥¦¦¦

WdElk`i zEpip`Amigaf ,my) ¤©£¦Ÿ§¨
(.`w:dxezci

(ci).äôeðzä äæç úàåinlW lW §¥£¥©§¨¤©§¥
d,xEAvEEhvPW li`de xFXd mdW ©¦¤¥©§¨©¦¤¦§©

ipinXd mFIA `iadl xEAiSd(c ,h lirl) ©¦§¨¦©©§¦¦
oFbM) xEAiv inlW x`XW mbde]©£©¤§¨©§¥¦§

miWcw iWcwM mpiC (zxvr iUaM¦§¥£¤¤¦¨§¨§¥¨¨¦
,dPEdk ixkflE dxfrA wx milk`Pd©¤¡¨¦©¨£¨¨§¦§¥§¨
miWcw mde ,mipFW EN` xEAiv inlW©§¥¦¥¦§¥¨¨¦
,mipdMd zFpal mB milk`Pd miNw©¦©¤¡¨¦©¦§©Ÿ£¦

xird lkaE(oldlck)minlXd oMW lke , §¨¨¦§¨¤¥©§¨¦
mpiCW ,cigi inlW mdW oFWgp lW¤©§¤¥©§¥¨¦¤¦¨

[oM(a"a): ¥
.øBäè íB÷îa eìëàzoFWNd Edn Ÿ§§¨¨©©¨

,'xFdh mFwnA'z` ikezFpAxTd §¨¨§¦¤©¨§¨
mipFW`xd- dgpOde z`Hgd oFbM - ¨¦¦§©©¨§©¦§¨

`N` !?`nh mFwnA Elk`oicA lwdl ¨§§¨¨¥¤¨§¨¥§¦
zFpAxTd iM ,aEzMd `A mzlik £̀¦¨¨¨©¨¦©¨§¨
miWcwÎiWcw mdW mipFW`xd̈¦¦¤¥¨§¥¨¨¦
'WFcw' mFwnA mzlik` dwwfEd§§¨£¦¨¨§¨¨
on miptl' crFn ld` xvgA :oMWOA]©¦§¨©£©Ÿ¤¥¦§¦¦

dxfrA :WCwOaE ,'mirlTd,[la` ©§¨¦©¦§¨¨£¨¨£¨
mikixv oi` EN`mlk`lKFY ¥¥§¦¦§¨§¨

la` ,mirlTdz`f mrmd mikixv ©§¨¦£¨¦Ÿ§¦¦¥
l`xUiÎdpgn KFY lk`iluEgn `le ¥¨¥©£¥¦§¨¥§Ÿ¦

mFwn' `xwp l`xUi dpgnE .dpgOl©©£¤©£¥¦§¨¥¦§¨¨
itl ,'xFdhqpMiNn 'xFdh' `EdW ¨§¦¤¨¦¦¨¥

mirxFvn mWxn`p rxFvOd lrW] ¨§¨¦¤©©§¨¤¡©
(en ,bi oldl)dpgOl uEgn aWi ccA'¨¨¥¥¦©©£¤

zFpgn WlWl uEg - 'FaWFn(i"yx).[ ¨§¨©£
lkA oilk`p miNw miWcTW ,o`Mn¦¨¤¨¨¦©¦¤¡¨¦§¨

xirdonfA milWExi xird lM] ¨¦¨¨¦§¨©¦¦§©
onfA 'l`xUi dpgn'M DpiC - WCwOd©¦§¨¦¨§©£¥¦§¨¥¦§©

[oMWOd(.dp migaf): ©¦§¨
éðáe äzàéúBðáe E.Emipiipr ipWA ©¨¨¤§¤¦§¥¦§¨¦

zlik` xYid .` :o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨¤¥£¦©
EeWEde .FA wlg lAwl zEkGd .a oAxTd©¨§¨©§§©¥¥§§
Kke .oFW`xd oiCl wx mipAl zFpAd©¨©¨¦©©¦¨¦§¨
- 'LizFpaE LipaE dY`' :aEzMd WExiR¥©¨©¨¨¤§¤
`l LizFpA la` ,wlgA LipaE dY ©̀¨¨¤§¥¤£¨§¤Ÿ

,wlgadTElg zEkf odl dpYip `l iM §¥¤¦Ÿ¦§¨¨¤§£¨
,mipAd wlg oFAWg lrEpYY m` `N` ©¤§¥¤©¨¦¤¨¦¦§

zFpYn mdlf` ixd ,mkwlg KFYn ¨¤©¨¦¤§§¤£¥¨
zF`XxmB.wFWe dfgA lFk`l od ©¨©¥¤¡§¨¤¨

,mixaCd WExiR KMW oiPnEF``OW ¦©¦¤¨¥©§¨¦¤¨
Fpi`oMzFpAd s` `N`zF`Mf ¥¥¤¨©©¨©¨

xnFl cEnlY ?wlgA(weqtd jynda)iM' §¥¤©§©¦
'EpYp LipA wge Lwgwg' xn`p `le - ¨§§¨¨¤¦§§Ÿ¤¡©¨

WIW ixd ,'LizFpAwg oi`e ,mipAl wg §¤£¥¤¥Ÿ©¨¦§¥Ÿ
zFpAlixnbl EeWEd `NW xnFl - ©¨©¤Ÿ§§©§¦

mzlik` wFg lkA(`xtq)(n"eviw): §¨£¦¨¨
eh dxez

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"i iying meil inei xeriy

(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑– ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. ÏÚ.מעלה ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«
ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡∑ ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן ƒ≈«¬»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן .ּפרׁשּתי ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

ß 'a xc` g"i iying mei ß

(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑ ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר מּפני (בת''כ)נחׁשֹון אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשעה  ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָטּומאה

מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: להם ׁשאמר מׁשה, על L¯c.סמכּו L¯c∑ נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»…»«ְְְְִִִֵֵַַָָ

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh):`"q)äæçå äîeøzä ÷BL©§¨©£¥
.äôeðzämixEn`d 'dtEpz'E 'dnExY' ©§¨§¨§¨¨£¦

M md o`MoFWlaEzMd(fk ,hk zeny) ¨¥¦§©¨
'dtEpY' .'mxEd xW`e spEd xW`'£¤©©£¤¨§¨
EpiidC ,o`klE o`kl rEprp DWExiR¥¨¦§©§¨§¨§©§

`ianE KilFn;miccSd zrAx` lkl ¦¥¦§¨©§©©©§¨¦
E'dnExY',DaFBl dnxd DWExiR §¨¥¨£¨¨©©

EpiidCcixFnE dlrndHnlE dlrnl. §©§©£¤¦§©§¨§©¨
:i"yx xirneemrhaEzMd owNg dOl §©©¨¨¦§¨©¨

oFWl hwPW -wFWA 'dnExY' ¤¨©§§¨§
,Eprci `l - dfgA 'dtEpz'EixdW §¨¤¨¤Ÿ¨©§¤£¥

,mdipiA lCad oi` oiCd oiprl§¦§©©¦¥¤§¥¥¥¤
(dtpde dnxdA mdipWW(`"n): ¤§¥¤©£¨¨©£¨¨

.íéáìçä éMà ìòlr' FnM :`"q) ©¦¥©£¨¦§©
.'miX`d ialgz` Wxtl Wi ,xnFlM ¤§¥¨¦¦§©¥§¨¥¤

xn`p ENi`M mixaCd zErnWn©§¨©§¨¦§¦¤¡©
:FWExiRW ,'miXi`d ialg lr' :Ktidl§¥¤©¤§¥¨¦¦¤¥
miX`d lr xihwdl WIW algd z ¤̀©¥¤¤¥§©§¦©¨¦¦
Wxtl oi` la` .dtEpY sipdl E`iaï¦§¨¦§¨£¨¥§¨¥
xW` miXi`d' - 'mialgd iX`'¦¥©£¨¦¨¦¦£¤
`l ixdW ,'algd z` mixihwn mdilr£¥¤©§¦¦¤©¥¤¤£¥Ÿ
algd z` m` iM mitipn W`d z`.( ¤¨¥§¦¦¦¦¤©¥¤

no`MrnWnmialgdWmigPEn Eid ¦¨©§©¤©£¨¦¨¨¦
mdWM odMd ciAzrWA dHnl §©©Ÿ¥§¤¥§©¨¦§©

,dtEpYoMW ,mdiAB lr wFXde dfgde §¨§¤¨¤§©©©¥¤¤¥

.mialgd iX` 'lr' o`M xn`paEXie ¤¡©¨©¦¥©£¨¦§¦
zWlWzF`xwOddGn df mipFXd §¤©¦§¨©¦¤¦¤

,mpFWlAdf z` df EWigki `NW ¦§¨¤Ÿ©§¦¤¤¤
micOln mixg` miaEzk ipW oMW]¤¥§¥§¦£¥¦§©§¦
:dHnl dfgde dlrnl did algdW¤©¥¤¨¨§©§¨§¤¨¤§©¨

'EP`iai dfgd lr algd'(l ,f lirl):oke ; ©¥¤©¤¨¤§¦¤§¥
'zFfgd lr mialgd z` EniUIe',h lirl) ©¨¦¤©£¨¦©¤¨

(kxaM ,[o`M xn`PW itM `NW -xaM ¤Ÿ§¦¤¤¡©¨§¨§¨
A oYWlW z` iYWxRzWxtz` ev' ¥©§¦¤§¨§¨§¨¨©©¤

'oxd`(l ,f lirl):fh dxez ©£Ÿ
(fh).úàhçä øéòN..Edf .sxU dPde §¦©©¨§¦¥Ÿ¨¤

xirUlW z`Hgd.WcgÎW`x itqEn §¦©©¨¤§¥ŸŸ¤
,did oqip WcFg W`x mFId FzF` oMW¤¥©Ÿ¤¦¨¨¨

dlrnl x`FanM(` ,h)mB FA Eaixwde , ©§¨§©§¨§¦§¦©
W`x lkA mi`Ad zFpAxTd itqEn§¥©¨§¨©¨¦§¨Ÿ

z`Hgl xirU mB mdipiaE ,WcFgd`x) ¤¥¥¤©§¦§©¨
(eh ,gk xacnazF`HgÎixirU dWlWE .§Ÿ¨§¦¥©¨

miGr xirU :mFia FA Eaxwz`Hg' lW ¨§©§¦¦¦¤©©
lirl xEn`d] 'mrd(b ,h)xirU Egw' : ¨¨¨¨§¥§§¦

['z`Hgl miGr,oFWgp xirUE ,`EdW ¦¦§©¨§¦©§¤
FpAxw z` `iadW oFW`xd `iUPd©¨¦¨¦¤¥¦¤¨§¨

gAfOd zMEpglxn`PW FnM]f xacna) ©£©©¦§¥©§¤¤¡©
(fhÎaiz` oFW`xd mFIA aixwOd idie'©§¦©©§¦©¨¦¤

dHnl acpiOr oA oFWgp FpAxẅ§¨©§¤©¦¨¨§©¥
,['z`Hgl cg` miGr xirU ...dcEdi§¨§¦¦¦¤¨§©¨

sxUp `l oNEMnE .WcgÎW`x xirUE§¦ŸŸ¤¦¨Ÿ¦§©
`N`xirUdfWcFg W`x lW -itk) ¤¨¨¦¤¤Ÿ¤

(fi weqta oldl i"yx gikenyxaCa Ewlgpe .§¤§§©¨¨
ipRn mixnF` Wi ,l`xUi inkg©§¥¦§¨¥¥§¦¦§¥

,sxUp Fa drbPW d`nEHdoickE ©§¨¤¨§¨¦§©§¦
,otxUl WIW E`nhPW miWcw xUA§©¨¨¦¤¦§§¤¥§¨§¨

,sxUp zEpip` ipRn mixnF` Wieitl §¥§¦¦§¥£¦¦§©§¦
,`Edia`e acp zzin lr mila` EidW¤¨£¥¦©¦©¨¨©£¦
dliNA oke oFW`xd mFIA la`de§¨¨¥©¨¦§¥©©§¨
xEq`e 'opF`' `Ed ixd eixg`NW¤§©£¨£¥¥§¨
cr xUAd zFdWdlE] miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦§©§©¨¨©
Dpi` z`Hgd iM ,xWt` i` zxgOl©¨¢¨¦¤§¨¦©©¨¥¨
`weece .[dlile mFil `N` zlk`p¤¡¤¤¤¨§¨©§¨§©§¨
,zEpip`A lFk`l xEq` did df xirÜ¦¤¨¨¨¤¡©£¦

zFxFc iWcw `EdW itlcinY axTd §¦¤¨§¥©¨¥¨¦
oAxw lkM Fpice ,WcFg W`x lkA§¨Ÿ¤§¦§¨¨§¨

;libxdrW iWcwA la`zFpAxw - ¨¦£¨§¨§¥¨¨¨§¨
mrd z`Hg oFbM mYrWl micgEind©§¨¦§©§¨§©©¨¨
KEPig mWl E`AW oFWgp z`Hge§©©©§¤¨§¥¦

,oMWOdW dWn lr EknqxaMxn` ©¦§¨¨§©Ÿ¤¤§¨¨©
'zFSn dElk`e' dgpOA mdlweqt lirl) ¨¤©¦§¨§¦§¨©

(aioiCd `Ede ,zEpip`A s` dElk`IW¤Ÿ§¨©©£¦§©¦
mWl E`aEdW 'drXd iWcw' lkA§¨¨§¥©¨¨¤§§¥

oMWOd KEPig(`xtq)(m"ialn): ¦©¦§¨
acd z`it lr i"yx yxtn mi`ad mix
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ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצהמחצהמחצהמחצה ּבּבּבּבּטּטּטּטלהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל יב)ּוּוּוּותפתפתפתפּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו י, מּדּוע (רש"י מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכדי  ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכ ּכל חסידים ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻמאריכים
ּכנגד  הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: וי ׁש ּתסּפיק. מחצה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּגם

מּמּנה.ּכּכּכּכלללל ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְִֶֶַַָָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֶָָָ

ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל  קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָֻטמא?
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל נה)הּקלעים, מּכאן,(שם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים EÈ˙·e.ׁשּקדׁשים EÈ·e ‰z‡∑(ת"כ),ּבחלק לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆¿…∆ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא

לּבנֹות  חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק". ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mi`iUPd dEaixwdW oFWgp zgpn ok¥¦§©©§¤¦§¦¨©§¦¦
MdrWÎzgpn,gAfOd KEPig mWl §¦§©¨¨§¥¦©¦§¥©

Da `vFIM oi`e(DpiiprA Dl dnFC) §¥©¥¨¤¨§¦§¨¨
- zFxFclKklDA Wxtl KxvEd §§¨§©§¨¥¨

zFSn zlk`p `id s`WMx`W oiC ¤©¦¤¡¤¤©§¦§¨
zFgpn(my)(`"xbd 'ib i"tr x"yl):bi dxez §¨

(bi)éða ÷çå.EdY`' xn`p `l o`M §¨¨¤¨Ÿ¤¡©©¨
minlW zlik`A FnM 'LizFpaE LipaE¨¤§¤§©£¦©§¨¦

(`ad weqta)iMwg zFpal oi`(wlg) ¦¥§¨Ÿ¥¤
dlik`miWcTA`idW itl ,dgpn lW £¦¨©¢¨¦¤¦§¨§¦¤¦

wx dlik`l mixYEOd 'miWcw iWcw'¨§¥¨¨¦©¨¦©£¦¨©
oFbM 'miNw miWcT'n wxe ,mipal§¨¦§©¦¨¨¦©¦§

oNdlcM ,olik`dl xYEn minlW(my) §¨¦¨§©£¦¨§¦§©¨
(k"fr):

.éúéeö ïë éklr mrh zpizp `id Ff ¦¥ª¥¦¦§¦©©©©
zzin mFiA s` dgpOd zlik` xYid¤¥£¦©©¦§¨©§¦©
,d"awd iRn iziEhvp KM iM :mdig £̀¥¤¦¨¦§©¥¦¦¦

WdElk`i zEpip`Amigaf ,my) ¤©£¦Ÿ§¨
(.`w:dxezci

(ci).äôeðzä äæç úàåinlW lW §¥£¥©§¨¤©§¥
d,xEAvEEhvPW li`de xFXd mdW ©¦¤¥©§¨©¦¤¦§©

ipinXd mFIA `iadl xEAiSd(c ,h lirl) ©¦§¨¦©©§¦¦
oFbM) xEAiv inlW x`XW mbde]©£©¤§¨©§¥¦§

miWcw iWcwM mpiC (zxvr iUaM¦§¥£¤¤¦¨§¨§¥¨¨¦
,dPEdk ixkflE dxfrA wx milk`Pd©¤¡¨¦©¨£¨¨§¦§¥§¨
miWcw mde ,mipFW EN` xEAiv inlW©§¥¦¥¦§¥¨¨¦
,mipdMd zFpal mB milk`Pd miNw©¦©¤¡¨¦©¦§©Ÿ£¦

xird lkaE(oldlck)minlXd oMW lke , §¨¨¦§¨¤¥©§¨¦
mpiCW ,cigi inlW mdW oFWgp lW¤©§¤¥©§¥¨¦¤¦¨

[oM(a"a): ¥
.øBäè íB÷îa eìëàzoFWNd Edn Ÿ§§¨¨©©¨

,'xFdh mFwnA'z` ikezFpAxTd §¨¨§¦¤©¨§¨
mipFW`xd- dgpOde z`Hgd oFbM - ¨¦¦§©©¨§©¦§¨

`N` !?`nh mFwnA Elk`oicA lwdl ¨§§¨¨¥¤¨§¨¥§¦
zFpAxTd iM ,aEzMd `A mzlik £̀¦¨¨¨©¨¦©¨§¨
miWcwÎiWcw mdW mipFW`xd̈¦¦¤¥¨§¥¨¨¦
'WFcw' mFwnA mzlik` dwwfEd§§¨£¦¨¨§¨¨
on miptl' crFn ld` xvgA :oMWOA]©¦§¨©£©Ÿ¤¥¦§¦¦

dxfrA :WCwOaE ,'mirlTd,[la` ©§¨¦©¦§¨¨£¨¨£¨
mikixv oi` EN`mlk`lKFY ¥¥§¦¦§¨§¨

la` ,mirlTdz`f mrmd mikixv ©§¨¦£¨¦Ÿ§¦¦¥
l`xUiÎdpgn KFY lk`iluEgn `le ¥¨¥©£¥¦§¨¥§Ÿ¦

mFwn' `xwp l`xUi dpgnE .dpgOl©©£¤©£¥¦§¨¥¦§¨¨
itl ,'xFdhqpMiNn 'xFdh' `EdW ¨§¦¤¨¦¦¨¥

mirxFvn mWxn`p rxFvOd lrW] ¨§¨¦¤©©§¨¤¡©
(en ,bi oldl)dpgOl uEgn aWi ccA'¨¨¥¥¦©©£¤

zFpgn WlWl uEg - 'FaWFn(i"yx).[ ¨§¨©£
lkA oilk`p miNw miWcTW ,o`Mn¦¨¤¨¨¦©¦¤¡¨¦§¨

xirdonfA milWExi xird lM] ¨¦¨¨¦§¨©¦¦§©
onfA 'l`xUi dpgn'M DpiC - WCwOd©¦§¨¦¨§©£¥¦§¨¥¦§©

[oMWOd(.dp migaf): ©¦§¨
éðáe äzàéúBðáe E.Emipiipr ipWA ©¨¨¤§¤¦§¥¦§¨¦

zlik` xYid .` :o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨¤¥£¦©
EeWEde .FA wlg lAwl zEkGd .a oAxTd©¨§¨©§§©¥¥§§
Kke .oFW`xd oiCl wx mipAl zFpAd©¨©¨¦©©¦¨¦§¨
- 'LizFpaE LipaE dY`' :aEzMd WExiR¥©¨©¨¨¤§¤
`l LizFpA la` ,wlgA LipaE dY ©̀¨¨¤§¥¤£¨§¤Ÿ

,wlgadTElg zEkf odl dpYip `l iM §¥¤¦Ÿ¦§¨¨¤§£¨
,mipAd wlg oFAWg lrEpYY m` `N` ©¤§¥¤©¨¦¤¨¦¦§

zFpYn mdlf` ixd ,mkwlg KFYn ¨¤©¨¦¤§§¤£¥¨
zF`XxmB.wFWe dfgA lFk`l od ©¨©¥¤¡§¨¤¨

,mixaCd WExiR KMW oiPnEF``OW ¦©¦¤¨¥©§¨¦¤¨
Fpi`oMzFpAd s` `N`zF`Mf ¥¥¤¨©©¨©¨

xnFl cEnlY ?wlgA(weqtd jynda)iM' §¥¤©§©¦
'EpYp LipA wge Lwgwg' xn`p `le - ¨§§¨¨¤¦§§Ÿ¤¡©¨

WIW ixd ,'LizFpAwg oi`e ,mipAl wg §¤£¥¤¥Ÿ©¨¦§¥Ÿ
zFpAlixnbl EeWEd `NW xnFl - ©¨©¤Ÿ§§©§¦

mzlik` wFg lkA(`xtq)(n"eviw): §¨£¦¨¨
eh dxez

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"i iying meil inei xeriy

(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑– ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. ÏÚ.מעלה ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«
ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡∑ ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן ƒ≈«¬»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן .ּפרׁשּתי ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

ß 'a xc` g"i iying mei ß

(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑ ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר מּפני (בת''כ)נחׁשֹון אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשעה  ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָטּומאה

מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: להם ׁשאמר מׁשה, על L¯c.סמכּו L¯c∑ נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»…»«ְְְְִִִֵֵַַָָ

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh):`"q)äæçå äîeøzä ÷BL©§¨©£¥
.äôeðzämixEn`d 'dtEpz'E 'dnExY' ©§¨§¨§¨¨£¦

M md o`MoFWlaEzMd(fk ,hk zeny) ¨¥¦§©¨
'dtEpY' .'mxEd xW`e spEd xW`'£¤©©£¤¨§¨
EpiidC ,o`klE o`kl rEprp DWExiR¥¨¦§©§¨§¨§©§

`ianE KilFn;miccSd zrAx` lkl ¦¥¦§¨©§©©©§¨¦
E'dnExY',DaFBl dnxd DWExiR §¨¥¨£¨¨©©

EpiidCcixFnE dlrndHnlE dlrnl. §©§©£¤¦§©§¨§©¨
:i"yx xirneemrhaEzMd owNg dOl §©©¨¨¦§¨©¨

oFWl hwPW -wFWA 'dnExY' ¤¨©§§¨§
,Eprci `l - dfgA 'dtEpz'EixdW §¨¤¨¤Ÿ¨©§¤£¥

,mdipiA lCad oi` oiCd oiprl§¦§©©¦¥¤§¥¥¥¤
(dtpde dnxdA mdipWW(`"n): ¤§¥¤©£¨¨©£¨¨

.íéáìçä éMà ìòlr' FnM :`"q) ©¦¥©£¨¦§©
.'miX`d ialgz` Wxtl Wi ,xnFlM ¤§¥¨¦¦§©¥§¨¥¤

xn`p ENi`M mixaCd zErnWn©§¨©§¨¦§¦¤¡©
:FWExiRW ,'miXi`d ialg lr' :Ktidl§¥¤©¤§¥¨¦¦¤¥
miX`d lr xihwdl WIW algd z ¤̀©¥¤¤¥§©§¦©¨¦¦
Wxtl oi` la` .dtEpY sipdl E`iaï¦§¨¦§¨£¨¥§¨¥
xW` miXi`d' - 'mialgd iX`'¦¥©£¨¦¨¦¦£¤
`l ixdW ,'algd z` mixihwn mdilr£¥¤©§¦¦¤©¥¤¤£¥Ÿ
algd z` m` iM mitipn W`d z`.( ¤¨¥§¦¦¦¦¤©¥¤

no`MrnWnmialgdWmigPEn Eid ¦¨©§©¤©£¨¦¨¨¦
mdWM odMd ciAzrWA dHnl §©©Ÿ¥§¤¥§©¨¦§©

,dtEpYoMW ,mdiAB lr wFXde dfgde §¨§¤¨¤§©©©¥¤¤¥

.mialgd iX` 'lr' o`M xn`paEXie ¤¡©¨©¦¥©£¨¦§¦
zWlWzF`xwOddGn df mipFXd §¤©¦§¨©¦¤¦¤

,mpFWlAdf z` df EWigki `NW ¦§¨¤Ÿ©§¦¤¤¤
micOln mixg` miaEzk ipW oMW]¤¥§¥§¦£¥¦§©§¦
:dHnl dfgde dlrnl did algdW¤©¥¤¨¨§©§¨§¤¨¤§©¨

'EP`iai dfgd lr algd'(l ,f lirl):oke ; ©¥¤©¤¨¤§¦¤§¥
'zFfgd lr mialgd z` EniUIe',h lirl) ©¨¦¤©£¨¦©¤¨

(kxaM ,[o`M xn`PW itM `NW -xaM ¤Ÿ§¦¤¤¡©¨§¨§¨
A oYWlW z` iYWxRzWxtz` ev' ¥©§¦¤§¨§¨§¨¨©©¤

'oxd`(l ,f lirl):fh dxez ©£Ÿ
(fh).úàhçä øéòN..Edf .sxU dPde §¦©©¨§¦¥Ÿ¨¤

xirUlW z`Hgd.WcgÎW`x itqEn §¦©©¨¤§¥ŸŸ¤
,did oqip WcFg W`x mFId FzF` oMW¤¥©Ÿ¤¦¨¨¨

dlrnl x`FanM(` ,h)mB FA Eaixwde , ©§¨§©§¨§¦§¦©
W`x lkA mi`Ad zFpAxTd itqEn§¥©¨§¨©¨¦§¨Ÿ

z`Hgl xirU mB mdipiaE ,WcFgd`x) ¤¥¥¤©§¦§©¨
(eh ,gk xacnazF`HgÎixirU dWlWE .§Ÿ¨§¦¥©¨

miGr xirU :mFia FA Eaxwz`Hg' lW ¨§©§¦¦¦¤©©
lirl xEn`d] 'mrd(b ,h)xirU Egw' : ¨¨¨¨§¥§§¦

['z`Hgl miGr,oFWgp xirUE ,`EdW ¦¦§©¨§¦©§¤
FpAxw z` `iadW oFW`xd `iUPd©¨¦¨¦¤¥¦¤¨§¨

gAfOd zMEpglxn`PW FnM]f xacna) ©£©©¦§¥©§¤¤¡©
(fhÎaiz` oFW`xd mFIA aixwOd idie'©§¦©©§¦©¨¦¤

dHnl acpiOr oA oFWgp FpAxẅ§¨©§¤©¦¨¨§©¥
,['z`Hgl cg` miGr xirU ...dcEdi§¨§¦¦¦¤¨§©¨

sxUp `l oNEMnE .WcgÎW`x xirUE§¦ŸŸ¤¦¨Ÿ¦§©
`N`xirUdfWcFg W`x lW -itk) ¤¨¨¦¤¤Ÿ¤

(fi weqta oldl i"yx gikenyxaCa Ewlgpe .§¤§§©¨¨
ipRn mixnF` Wi ,l`xUi inkg©§¥¦§¨¥¥§¦¦§¥

,sxUp Fa drbPW d`nEHdoickE ©§¨¤¨§¨¦§©§¦
,otxUl WIW E`nhPW miWcw xUA§©¨¨¦¤¦§§¤¥§¨§¨

,sxUp zEpip` ipRn mixnF` Wieitl §¥§¦¦§¥£¦¦§©§¦
,`Edia`e acp zzin lr mila` EidW¤¨£¥¦©¦©¨¨©£¦
dliNA oke oFW`xd mFIA la`de§¨¨¥©¨¦§¥©©§¨
xEq`e 'opF`' `Ed ixd eixg`NW¤§©£¨£¥¥§¨
cr xUAd zFdWdlE] miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦§©§©¨¨©
Dpi` z`Hgd iM ,xWt` i` zxgOl©¨¢¨¦¤§¨¦©©¨¥¨
`weece .[dlile mFil `N` zlk`p¤¡¤¤¤¨§¨©§¨§©§¨
,zEpip`A lFk`l xEq` did df xirÜ¦¤¨¨¨¤¡©£¦

zFxFc iWcw `EdW itlcinY axTd §¦¤¨§¥©¨¥¨¦
oAxw lkM Fpice ,WcFg W`x lkA§¨Ÿ¤§¦§¨¨§¨

;libxdrW iWcwA la`zFpAxw - ¨¦£¨§¨§¥¨¨¨§¨
mrd z`Hg oFbM mYrWl micgEind©§¨¦§©§¨§©©¨¨
KEPig mWl E`AW oFWgp z`Hge§©©©§¤¨§¥¦

,oMWOdW dWn lr EknqxaMxn` ©¦§¨¨§©Ÿ¤¤§¨¨©
'zFSn dElk`e' dgpOA mdlweqt lirl) ¨¤©¦§¨§¦§¨©

(aioiCd `Ede ,zEpip`A s` dElk`IW¤Ÿ§¨©©£¦§©¦
mWl E`aEdW 'drXd iWcw' lkA§¨¨§¥©¨¨¤§§¥

oMWOd KEPig(`xtq)(m"ialn): ¦©¦§¨
acd z`it lr i"yx yxtn mi`ad mix



ipinyנד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"i iying meil inei xeriy

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא ּכ אּלּו? נאכלּו ּומּפניֿמה נאכלו)זה, לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים .(ועיין ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹ
¯Ó˙È‡ŒÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּכבֹודֹו להם:∑Ó‡Ï¯.ּבׁשביל אמר «∆¿»»¿«ƒ»»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ֶַָָ

ּדברי! על .הׁשיבּוני ְֲִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמראיתמראיתמראיתמר ועלועלועלועל אלעזראלעזראלעזראלעזר עלעלעלעל טז)ווווּיּיּיּיקצףקצףקצףקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת טעּות".(לא, לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשּתהיה ּומה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני הּכעס,ׁשׁשׁשׁשםםםםמחלקת מּפני ׁשּטעה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑ אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑ ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְִֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו והם אֹותּה?ּביֹוצא, אכלּתם לא מּדּוע היתה, d˙‡Â.דׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»

'B‚Â ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙∑ מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן »«»∆»≈¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶַָָ
לכּפרה  לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על מכּפר ׁשהּוא היה, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻראׁשֿחדׁש

.ּבאּו ָ

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zepip`d iptny zxaeqd dipyd drcd
:sxyp

.Løc LøczFWixc iYWFzprhA Eid ¨Ÿ¨©§¥§¦¨§©£¨
:dWn lWdf sxUp dn ipRnxirU - ¤¤¦§¥¨¦§©¤§¦

,WcFgd W`xEN` Elk`p dn ipRnE- Ÿ©¤¦§¥¨¤¤§¥
m` ,KWtP dOn `ld .zF`Hgd x`W§¨©©¨£Ÿ¦©©§¨¦
calA dgpOA wx iM mY` mixEaq§¦©¤¦©©¦§¨¦§¨
oM m` ,zEpip`A dlik` mkl iYxYd¦©§¦¨¤£¦¨©£¦¦¥
z` mB lFk`l `le sFxUl mkl did̈¨¨¤¦§§Ÿ¤¡©¤
lM miOcn mY` m`e ;zF`Hgd x`W§¨©©¨§¦©¤§©¦¨
df xirU dpFX dn ,dgpOl zFpAxTd©¨§¨©¦§¨©¤¨¦¤
,Fzl`WA dWnE] zFpAxTd xzIn¦¤¤©¨§¨¤¦§¥¨
iWcw oiA liCadl FYrC ozp `l oiicr£©¦Ÿ¨©©§§©§¦¥¨§¥
rnXW cr ,zFxFc iWcwl drẄ¨§¨§¥©¤¨©

,[oxd` lW FzaEWY`id KMzWxFtn §¨¤©£Ÿ¨¦§¤¤
mipdMÎzxFza(`"eb): §©Ÿ£¦

.øîúéà ìòå øæòìà ìòzpeEM ©¤§¨¨§©¦¨¨©¨©
mlE` ,oxd` lr mB dzid FYgkFY©§¨§¨©©©£Ÿ¨
eipR Ktd oxd` lW FcFaM liaWA¦§¦§¤©£Ÿ¨©¨¨

qrke mipAd cbpMwx xAcOW inM §¤¤©¨¦§¨©§¦¤§©¥©
mdil`(`xtq)(m"`x): £¥¤
.øîàìoFWlA miIql aEzMd KxC oi` ¥Ÿ¥¤¤©¨§©¥¦§

oFWlA gzFR `EdWM `N` 'xn`l'¥Ÿ¤¨§¤¥©¦§

xfrl` l` dWn xAcie' :oFbM] xEAiC¦§©§©¥¤¤¤§¨¨
oFWlA gzR o`ke ,['xn`l xnzi` l`e§¤¦¨¨¥Ÿ§¨¨©¦§
mEXn ,'xn`l' oFWlA miIqe 'svwIe'©¦§Ÿ§¦¥¦§¥Ÿ¦

KMW,'ixaC lr ipEaiWd' ,mdl xn` ¤¨¨©¨¤£¦¦©§¨¨
iqrMn E`xizY `p l` xnFlM§©©¨¦§¨§¦©§¦

oM mziUr rECn ,xn`l ipEaiWde(my) ©£¦¦¥Ÿ©©£¦¤¥
(miigd xe` ,`"eb):fi dxez

(fi)úàhçä úà ízìëà àì òecî©©Ÿ£©§¤¤©©¨
.Lãwä íB÷îaWcTl uEg ike ¦§©Ÿ¤§¦©Ÿ¤

`lde ,dElk``N` dElk` `l llM £¨¨©£Ÿ§¨Ÿ£¨¨¤¨
' xnF` EdnE ,dEtxU?'WcTd mFwnA §¨¨©¥¦§©Ÿ¤

`N`KMuEg `OW ,mdl xn` ¤¨¨¨©¨¤¤¨
mirlTl(oMWOd xvg irlw)d`vi ©§¨¦©§¥£©©¦§¨¨§¨
dlqtpe,KkA,'`id miWcw Wcw iM' §¦§§¨§¨¦Ÿ¤¨¨¦¦

A oilqtpelEqt'`vFi'md xW`M - §¦§¨¦§§¥©£¤¥
,mzlik` xYid mFwnl uEgn mi`vFi§¦¦¦§¤¥£¦¨¨
miWcw xUA oicM DzF` mYtxU okle§¨¥§©§¤¨§¦§©¨¨¦

,ElqtPWxn` .e`l Fl Exn` mde ¤¦§§§¥¨§¨¨©
,mdlz` mYlk` `l rECn' oM m` ¨¤¦¥©©Ÿ£©§¤¤

:xnFlM ,'WcFTd mFwnA z`Hgd©©¨¦§©¤§©
dzid WcTd mFwnaE li`Fd`le - ¦¦§©Ÿ¤¨§¨§Ÿ

- mXn d`vimYlk` `l rECn ¨§¨¦¨©©Ÿ£©§¤
DzF`(my)(i"`a): ¨

.'Bâå úàNì íëì ïúð dúBàåoFWl §¨¨©¨¤¨¥§§
,dlik`d lr aqEn 'DzF`'mipdMdW ¨¨©¨£¦¨¤©Ÿ£¦

milkF`z`Hgd xUA z`milraE §¦¤§©©©¨§¨¦
mixRMzncrEin xUAd xW`MW] KkA ¦§©§¦§¨¤©£¤©¨¨§¨

zlik`A dxRMd diElY ,dlik`l©£¦¨§¨©©¨¨©£¦©
m` s` ,EdElk` `l cFr lke .mipdMd©Ÿ£¦§¨Ÿ£¨©¦
milrAd oi` oiicr ,oiCM mCd wxfp¦§©©¨©¦£©¦¥©§¨¦

mixRMzn(k"fr)[(my)(x"yl): ¦§©§¦
.äãòä ïBò úà úàNìEpcnl o`Mn ¨¥¤£¨¥¨¦¨¨©§

did WcgÎW`x xirUWxEn`ke) ¤§¦ŸŸ¤¨¨§¨¨
z` z`Ul' o`M xn`p ixdW ,(dlrnl§©§¨¤£¥¤¡©¨¨¥¤
df oFWle ,'mdilr xRkl dcrd oFr£¨¥¨§©¥£¥¤§¨¤

,Wcg W`x xirUA `weeC KiIW`EdW ©¨©§¨¦§¦ŸŸ¤¤
eiWcwe WCwn z`nEh oFr lr xRkn§©¥©£§©¦§¨§¨¨¨
F` ,WCwOl bbFWA qpkPW `nh lr]©¨¥¤¦§©§¥©¦§¨

miWcw lk`(.a zereay d`x)[W ;x`W oM ¨©¨¨¦¤¥§¨
oFbM ,z`Hgd ixirUipinW z`Hg §¦¥©©¨§©©§¦¦

E`a dxRkl `l ,oFWgp z`Hge- §©©©§Ÿ§©¨¨¨
,xRkl E`A miIEqn oFr lr `l xnFlM§©Ÿ©£§¨¨§©¥
FA xdHdl ,illM oAxwM `N ¤̀¨§¨§¨§¨¦§¦¨¥
m`FaA d"awd iptl WCwzdlE§¦§©¥¦§¥§¨
oMWOd KEPig mFiA eiptl aixwdl§©§¦§¨¨§¦©¦§¨

(:`w migaf)(y"` i"tr):gi dxez
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(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו מּדמּה(לעיל יּובא אׁשר "וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
‡˙d.וגֹו'" eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑ אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה  ¯L‡k∑ ּבּמנחה .לכם ְ»…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּדין  אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹקצף
היה  ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב אבינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיהא

לֹומר: ּתלמּוד להׁשיב? לא)ּבאלעזר לפני (שם ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשני  ּפנים ׁשל ּבספרי מצאתי זֹו הּנׂשיאים! ולפני ‰˜¯e·È.מׁשה ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אּלא,(זבחים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ≈«ƒ¿ƒֵֶַָ

ׁשהם  הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
אֹונן  ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני l‡k‰.הדיֹוטֹות? È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ הּמתים היּו לא אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).'Bâå àáeä àì ïä`aEd ENi`W ¥Ÿ¨§¤¦¨
mYbdp ixd ,'dnipR WcTd l`' mCd©¨¤©Ÿ¤§¦¨£¥§©§¤

ok`e ,oiCM DADtxUl mkl did ¨©¦§¨¥¨¨¨¤§¨§¨
zFInipRd zF`Hgd lM hRWnMFnM , §¦§©¨©©¨©§¦¦§

xn`PW(bk ,e lirl)xW` z`Hg lke' ¤¤¡©§¨©¨£¤
DnCn `aEicrFn ld` l`'FbeW`A ¨¦¨¨¤Ÿ¤¥§¨¥

'sxVY: ¦¨¥
.dúà eìëàz ìBëà`NW oeiMnE ¨Ÿ§Ÿ¨¦¥¨¤Ÿ

z`Hg ixdW ,WcTd l` DnC `aEd¨¨¨¤©Ÿ¤¤£¥©¨
ixd ,`id dpFvig,Dlk`l mkl did ¦¨¦£¥¨¨¨¤§¨§¨

mippF` mY`W iRÎlrÎs`oi` la`] ©©¦¤©¤§¦£¨¥
DzF` Elk`Y lFk`' xnFl dpeEMd©©¨¨©¨Ÿ§¨

dtxUp xaM ixdW ,'eiWkr(m"`x)[: ©§¨¤£¥§¨¦§§¨
.éúéeö øLàkizixFdW itMmkl ©£¤¦¥¦§¦¤¥¦¨¤

,dgpOAzEpip`A s` Dlk`llirl) ©¦§¨§¨§¨©©£¦
ai miweqt(biÎ:hi dxez

(hi).ïøäà øaãéå'xEAC' oFWl oi` ©§©¥©£Ÿ¥§¦
.fr oFWl `N`mFwn lkA ,xnFlM ¤¨§©§©§¨¨

Fpi` K` xEAiC oFWlA gzFR aEzMdW¤©¨¥©¦§¦©¥
F` ,'xn`l' :oFbM] 'dxin`'A miIqn§©¥©£¦¨§¥Ÿ
aFx miniIqOW KxcM 'eil` xn`Ie'©Ÿ¤¥¨§¤¤¤§©§¦
df ixd ,['xAcie' mzgizRW zF`xwOd©¦§¨¤§¦¨¨©§©¥£¥¤
oFWlA Eid Exn`PW mixaCdW ,cOln§©¥¤©§¨¦¤¤¤§¨§¨
KxcM ,(miWw F` miwfg mixaC) dGr©¨§¨¦£¨¦¨¦§¤¤

xn`PWlr l`xUi ipA zFPElY lv` ¤¤¡©¥¤§§¥¦§¨¥©
oOd(d ,`k xacna)mrd xAcie'midl`A ©¨©§©¥¨¨¥Ÿ¦

'mixvOn Epzilrd dnl dWnaE'Fbe, §Ÿ¤¨¨¤¡¦ª¦¦§©¦§

eil` ExACW lr dxFn 'xAcie' oFWNW¤§©§©¥¤©¤¦§¥¨
oxd` ixaC Eid o`M s`e .miWw mixaC§¨¦¨¦§©¨¨¦§¥©£Ÿ
`l ,xnFlM] dghaaE fFrA mixn`p¤¡¨¦§§¦§¨§©Ÿ
lFwaE dtx dtUA dWn l` aiWd¥¦¤¤§¨¨¨¨§
dxExA dtUA m` iM ,lSpznM WElg̈§¦§©¥¦¦§¨¨§¨
dUr xW` lM iM FrcFiA ,mx lFwaE§¨§§¦¨£¤¨¨
.oEbde oFkp mrh iR lre iE`xM did̈¨¨¨§©¦©©¨§¨

[oNdl x`FanM(ahid x`a).:i"yx siqene ©§¨§©¨
`le EwzW mnvr oxd` ipA dOle§¨¨§¥©£Ÿ©§¨¨§§Ÿ

ike ,mElM EaiWdxWt`iE`x KMW ¥¦§§¦¤§¨¤¨¨
xW`M ,zFUrl didlr svw dWn ¨¨©£©£¤Ÿ¤¨©©

e ,xnzi` lre xfrl`mipFr mpi` md ¤§¨¨§©¦¨¨§¥¥¨¦
`N`oxd``EddYrci `d !?xAcn ¤¨©£Ÿ©§©¥¨¨©§¨

,oiadl Ll Wi ixd -dzid `NW £¥¥§§¨¦¤Ÿ¨§¨
mzwizW,cFaM KxCn `N`odiRlM §¦¨¨¤¨¦¤¤¨¥§©¥

KMW ,dWn iRlM ode mdia`Exn` £¦¤§¥§©¥¤¤¨¨§
`l `id dWn zprHW xg`n :mAlA§¦¨¥©©¤©£©¤¦Ÿ

,EpNEM lr `N` Epilr wxoiCa Fpi` ©¨¥¤¨©¨¥©¦
Ep`e aWFi Epia` `dIWminiCwn ¤§¥¨¦¥§¨©§¦¦

zFprlEeiptl mixAcnlM ixd iM] ©£§©§¦§¨¨¦£¥¨
,[eiR lr EUrp zFpAxTd iUrneok ©£¥©¨§¨©£©¦§¥

iM ,dWn cFaM mEXn`dIW oiCA Fpi` ¦§¤¦¥©¦¤§¥
FAx z` aiWn cinlzFl gikFnE ©§¦¥¦¤©¦©

,EwzWe EpiYnd Kkitl .mPigl svTW¤¨©§¦¨§¦¨©§¦§¨§
lr aiWIW mdia` oxd`l EgiPde§¦¦§©£Ÿ£¦¤¤¨¦©

.mixaCdlFki`l `OW ,xnFl iziid ©§¨¦¨¨¦¦©¤¨Ÿ
`N` ,oFvxn mzwizW dzidipRn ¨§¨§¦¨¨¥¨¤¨¦§¥

xfrl`A did `NWicM unF`e gM iC ¤Ÿ¨¨§¤§¨¨¥Ÿ©¨¤§¥
aiWdl,dWn iptl xAclEcEnlY §¨¦§©¥¦§¥¤©§

xnFlxg` mFwnA(`k ,`l my)xn`Ie' ©§¨©¥©Ÿ¤
,'Fbe '`aSd iWp` l` odMd xfrl ¤̀§¨¨©Ÿ¥¤©§¥©¨¨§
iptle dWn iptl xAC ,dvxWM ixd£¥§¤¨¨¦¥¦§¥Ÿ¤§¦§¥

,mi`iUPddid cgEin mrHW o`MnE ©§¦¦¦¨¤©©§¨¨¨
,x`AzPW itkE ,o`M FzwizWAFf ¦§¦¨¨§¦¤¦§¨¥

ipW mipR lW 'ixtq'A iz`vn̈¨¦§¦§¥¤¨¦¥¦
'`hEf ixtq' `xwPd](`k `wqit zehn)[ ©¦§¨¦§¥¨

(miyxtn):
.eáéø÷ä íBiä ïäxnF` Edn`A dn - ¥©¦§¦©¥©¨

?EN` mixacA siqFdl oxd``N` ©£Ÿ§¦¦§¨¦¥¤¨
KM iM micnl Ep` FzaEWY KFYnxn` ¦§¨¨§¥¦¦¨¨©

,dWn mdlz` hxiRW drWA ¨¤Ÿ¤§¨¨¤¥©¤
:z`Hgd ztixUl zFIxWt`d zFAiQd©¦¨¤§¨¦¦§¥©©©¨

`OW'WMDnC mYwxfz`Hgd lW ¤¨§¤§©§¤¨¨¤©©¨
mziid xaM,oippF`mYtxU oicA okle §¨¡¦¤§¦§¨¥§¦§©§¤

itl DxUA z`carW opF`WdcFar ¤§¨¨§¦¤¥¤¨©£¨
lNigKM lr ;'FlqtE oAxTd z`xn` ¦¥¤©¨§¨§¨©¨¨©

,oxd` Fl,'ebe 'Eaixwd mFId od' ©£Ÿ¥©¦§¦
:xnFlMmd ike'(xnzi`e xfrl`) §©§¦¥¤§¨¨§¦¨¨
EaixwdDzF`,zFhFicd mdW ¦§¦¨¤¥¤§

`ld ?zEpip`A dcFar cFarl mixEq`e©£¦©££¨©£¦£Ÿ
lFcB odk ip`W ,iYaxwd ip £̀¦¦§©§¦¤£¦Ÿ¥¨

'opF` aixwnE(ai `k oldl i"yx d`x)m`e . ©§¦¥§¦
DzF` EptxU df mrHn `l ,oMmigaf) ¥Ÿ¦©©¤¨©§¨

(.`wzEpip`A miWcw mdl ExYEdWM]§¤§¨¤¨¨¦©£¦
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ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא ּכ אּלּו? נאכלּו ּומּפניֿמה נאכלו)זה, לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים .(ועיין ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹ
¯Ó˙È‡ŒÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּכבֹודֹו להם:∑Ó‡Ï¯.ּבׁשביל אמר «∆¿»»¿«ƒ»»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ֶַָָ

ּדברי! על .הׁשיבּוני ְֲִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמראיתמראיתמראיתמר ועלועלועלועל אלעזראלעזראלעזראלעזר עלעלעלעל טז)ווווּיּיּיּיקצףקצףקצףקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת טעּות".(לא, לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשּתהיה ּומה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני הּכעס,ׁשׁשׁשׁשםםםםמחלקת מּפני ׁשּטעה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑ אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑ ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְִֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו והם אֹותּה?ּביֹוצא, אכלּתם לא מּדּוע היתה, d˙‡Â.דׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»

'B‚Â ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙∑ מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן »«»∆»≈¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶַָָ
לכּפרה  לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על מכּפר ׁשהּוא היה, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻראׁשֿחדׁש

.ּבאּו ָ

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zepip`d iptny zxaeqd dipyd drcd
:sxyp

.Løc LøczFWixc iYWFzprhA Eid ¨Ÿ¨©§¥§¦¨§©£¨
:dWn lWdf sxUp dn ipRnxirU - ¤¤¦§¥¨¦§©¤§¦

,WcFgd W`xEN` Elk`p dn ipRnE- Ÿ©¤¦§¥¨¤¤§¥
m` ,KWtP dOn `ld .zF`Hgd x`W§¨©©¨£Ÿ¦©©§¨¦
calA dgpOA wx iM mY` mixEaq§¦©¤¦©©¦§¨¦§¨
oM m` ,zEpip`A dlik` mkl iYxYd¦©§¦¨¤£¦¨©£¦¦¥
z` mB lFk`l `le sFxUl mkl did̈¨¨¤¦§§Ÿ¤¡©¤
lM miOcn mY` m`e ;zF`Hgd x`W§¨©©¨§¦©¤§©¦¨
df xirU dpFX dn ,dgpOl zFpAxTd©¨§¨©¦§¨©¤¨¦¤
,Fzl`WA dWnE] zFpAxTd xzIn¦¤¤©¨§¨¤¦§¥¨
iWcw oiA liCadl FYrC ozp `l oiicr£©¦Ÿ¨©©§§©§¦¥¨§¥
rnXW cr ,zFxFc iWcwl drẄ¨§¨§¥©¤¨©

,[oxd` lW FzaEWY`id KMzWxFtn §¨¤©£Ÿ¨¦§¤¤
mipdMÎzxFza(`"eb): §©Ÿ£¦

.øîúéà ìòå øæòìà ìòzpeEM ©¤§¨¨§©¦¨¨©¨©
mlE` ,oxd` lr mB dzid FYgkFY©§¨§¨©©©£Ÿ¨
eipR Ktd oxd` lW FcFaM liaWA¦§¦§¤©£Ÿ¨©¨¨

qrke mipAd cbpMwx xAcOW inM §¤¤©¨¦§¨©§¦¤§©¥©
mdil`(`xtq)(m"`x): £¥¤
.øîàìoFWlA miIql aEzMd KxC oi` ¥Ÿ¥¤¤©¨§©¥¦§

oFWlA gzFR `EdWM `N` 'xn`l'¥Ÿ¤¨§¤¥©¦§

xfrl` l` dWn xAcie' :oFbM] xEAiC¦§©§©¥¤¤¤§¨¨
oFWlA gzR o`ke ,['xn`l xnzi` l`e§¤¦¨¨¥Ÿ§¨¨©¦§
mEXn ,'xn`l' oFWlA miIqe 'svwIe'©¦§Ÿ§¦¥¦§¥Ÿ¦

KMW,'ixaC lr ipEaiWd' ,mdl xn` ¤¨¨©¨¤£¦¦©§¨¨
iqrMn E`xizY `p l` xnFlM§©©¨¦§¨§¦©§¦

oM mziUr rECn ,xn`l ipEaiWde(my) ©£¦¦¥Ÿ©©£¦¤¥
(miigd xe` ,`"eb):fi dxez

(fi)úàhçä úà ízìëà àì òecî©©Ÿ£©§¤¤©©¨
.Lãwä íB÷îaWcTl uEg ike ¦§©Ÿ¤§¦©Ÿ¤

`lde ,dElk``N` dElk` `l llM £¨¨©£Ÿ§¨Ÿ£¨¨¤¨
' xnF` EdnE ,dEtxU?'WcTd mFwnA §¨¨©¥¦§©Ÿ¤

`N`KMuEg `OW ,mdl xn` ¤¨¨¨©¨¤¤¨
mirlTl(oMWOd xvg irlw)d`vi ©§¨¦©§¥£©©¦§¨¨§¨
dlqtpe,KkA,'`id miWcw Wcw iM' §¦§§¨§¨¦Ÿ¤¨¨¦¦

A oilqtpelEqt'`vFi'md xW`M - §¦§¨¦§§¥©£¤¥
,mzlik` xYid mFwnl uEgn mi`vFi§¦¦¦§¤¥£¦¨¨
miWcw xUA oicM DzF` mYtxU okle§¨¥§©§¤¨§¦§©¨¨¦

,ElqtPWxn` .e`l Fl Exn` mde ¤¦§§§¥¨§¨¨©
,mdlz` mYlk` `l rECn' oM m` ¨¤¦¥©©Ÿ£©§¤¤

:xnFlM ,'WcFTd mFwnA z`Hgd©©¨¦§©¤§©
dzid WcTd mFwnaE li`Fd`le - ¦¦§©Ÿ¤¨§¨§Ÿ

- mXn d`vimYlk` `l rECn ¨§¨¦¨©©Ÿ£©§¤
DzF`(my)(i"`a): ¨

.'Bâå úàNì íëì ïúð dúBàåoFWl §¨¨©¨¤¨¥§§
,dlik`d lr aqEn 'DzF`'mipdMdW ¨¨©¨£¦¨¤©Ÿ£¦

milkF`z`Hgd xUA z`milraE §¦¤§©©©¨§¨¦
mixRMzncrEin xUAd xW`MW] KkA ¦§©§¦§¨¤©£¤©¨¨§¨

zlik`A dxRMd diElY ,dlik`l©£¦¨§¨©©¨¨©£¦©
m` s` ,EdElk` `l cFr lke .mipdMd©Ÿ£¦§¨Ÿ£¨©¦
milrAd oi` oiicr ,oiCM mCd wxfp¦§©©¨©¦£©¦¥©§¨¦

mixRMzn(k"fr)[(my)(x"yl): ¦§©§¦
.äãòä ïBò úà úàNìEpcnl o`Mn ¨¥¤£¨¥¨¦¨¨©§

did WcgÎW`x xirUWxEn`ke) ¤§¦ŸŸ¤¨¨§¨¨
z` z`Ul' o`M xn`p ixdW ,(dlrnl§©§¨¤£¥¤¡©¨¨¥¤
df oFWle ,'mdilr xRkl dcrd oFr£¨¥¨§©¥£¥¤§¨¤

,Wcg W`x xirUA `weeC KiIW`EdW ©¨©§¨¦§¦ŸŸ¤¤
eiWcwe WCwn z`nEh oFr lr xRkn§©¥©£§©¦§¨§¨¨¨
F` ,WCwOl bbFWA qpkPW `nh lr]©¨¥¤¦§©§¥©¦§¨

miWcw lk`(.a zereay d`x)[W ;x`W oM ¨©¨¨¦¤¥§¨
oFbM ,z`Hgd ixirUipinW z`Hg §¦¥©©¨§©©§¦¦

E`a dxRkl `l ,oFWgp z`Hge- §©©©§Ÿ§©¨¨¨
,xRkl E`A miIEqn oFr lr `l xnFlM§©Ÿ©£§¨¨§©¥
FA xdHdl ,illM oAxwM `N ¤̀¨§¨§¨§¨¦§¦¨¥
m`FaA d"awd iptl WCwzdlE§¦§©¥¦§¥§¨
oMWOd KEPig mFiA eiptl aixwdl§©§¦§¨¨§¦©¦§¨

(:`w migaf)(y"` i"tr):gi dxez

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"i iying meil inei xeriy

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו מּדמּה(לעיל יּובא אׁשר "וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
‡˙d.וגֹו'" eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑ אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה  ¯L‡k∑ ּבּמנחה .לכם ְ»…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּדין  אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹקצף
היה  ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב אבינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיהא

לֹומר: ּתלמּוד להׁשיב? לא)ּבאלעזר לפני (שם ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשני  ּפנים ׁשל ּבספרי מצאתי זֹו הּנׂשיאים! ולפני ‰˜¯e·È.מׁשה ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אּלא,(זבחים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ≈«ƒ¿ƒֵֶַָ

ׁשהם  הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
אֹונן  ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני l‡k‰.הדיֹוטֹות? È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ הּמתים היּו לא אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).'Bâå àáeä àì ïä`aEd ENi`W ¥Ÿ¨§¤¦¨
mYbdp ixd ,'dnipR WcTd l`' mCd©¨¤©Ÿ¤§¦¨£¥§©§¤

ok`e ,oiCM DADtxUl mkl did ¨©¦§¨¥¨¨¨¤§¨§¨
zFInipRd zF`Hgd lM hRWnMFnM , §¦§©¨©©¨©§¦¦§

xn`PW(bk ,e lirl)xW` z`Hg lke' ¤¤¡©§¨©¨£¤
DnCn `aEicrFn ld` l`'FbeW`A ¨¦¨¨¤Ÿ¤¥§¨¥

'sxVY: ¦¨¥
.dúà eìëàz ìBëà`NW oeiMnE ¨Ÿ§Ÿ¨¦¥¨¤Ÿ

z`Hg ixdW ,WcTd l` DnC `aEd¨¨¨¤©Ÿ¤¤£¥©¨
ixd ,`id dpFvig,Dlk`l mkl did ¦¨¦£¥¨¨¨¤§¨§¨

mippF` mY`W iRÎlrÎs`oi` la`] ©©¦¤©¤§¦£¨¥
DzF` Elk`Y lFk`' xnFl dpeEMd©©¨¨©¨Ÿ§¨

dtxUp xaM ixdW ,'eiWkr(m"`x)[: ©§¨¤£¥§¨¦§§¨
.éúéeö øLàkizixFdW itMmkl ©£¤¦¥¦§¦¤¥¦¨¤

,dgpOAzEpip`A s` Dlk`llirl) ©¦§¨§¨§¨©©£¦
ai miweqt(biÎ:hi dxez

(hi).ïøäà øaãéå'xEAC' oFWl oi` ©§©¥©£Ÿ¥§¦
.fr oFWl `N`mFwn lkA ,xnFlM ¤¨§©§©§¨¨

Fpi` K` xEAiC oFWlA gzFR aEzMdW¤©¨¥©¦§¦©¥
F` ,'xn`l' :oFbM] 'dxin`'A miIqn§©¥©£¦¨§¥Ÿ
aFx miniIqOW KxcM 'eil` xn`Ie'©Ÿ¤¥¨§¤¤¤§©§¦
df ixd ,['xAcie' mzgizRW zF`xwOd©¦§¨¤§¦¨¨©§©¥£¥¤
oFWlA Eid Exn`PW mixaCdW ,cOln§©¥¤©§¨¦¤¤¤§¨§¨
KxcM ,(miWw F` miwfg mixaC) dGr©¨§¨¦£¨¦¨¦§¤¤

xn`PWlr l`xUi ipA zFPElY lv` ¤¤¡©¥¤§§¥¦§¨¥©
oOd(d ,`k xacna)mrd xAcie'midl`A ©¨©§©¥¨¨¥Ÿ¦

'mixvOn Epzilrd dnl dWnaE'Fbe, §Ÿ¤¨¨¤¡¦ª¦¦§©¦§

eil` ExACW lr dxFn 'xAcie' oFWNW¤§©§©¥¤©¤¦§¥¨
oxd` ixaC Eid o`M s`e .miWw mixaC§¨¦¨¦§©¨¨¦§¥©£Ÿ
`l ,xnFlM] dghaaE fFrA mixn`p¤¡¨¦§§¦§¨§©Ÿ
lFwaE dtx dtUA dWn l` aiWd¥¦¤¤§¨¨¨¨§
dxExA dtUA m` iM ,lSpznM WElg̈§¦§©¥¦¦§¨¨§¨
dUr xW` lM iM FrcFiA ,mx lFwaE§¨§§¦¨£¤¨¨
.oEbde oFkp mrh iR lre iE`xM did̈¨¨¨§©¦©©¨§¨

[oNdl x`FanM(ahid x`a).:i"yx siqene ©§¨§©¨
`le EwzW mnvr oxd` ipA dOle§¨¨§¥©£Ÿ©§¨¨§§Ÿ

ike ,mElM EaiWdxWt`iE`x KMW ¥¦§§¦¤§¨¤¨¨
xW`M ,zFUrl didlr svw dWn ¨¨©£©£¤Ÿ¤¨©©

e ,xnzi` lre xfrl`mipFr mpi` md ¤§¨¨§©¦¨¨§¥¥¨¦
`N`oxd``EddYrci `d !?xAcn ¤¨©£Ÿ©§©¥¨¨©§¨

,oiadl Ll Wi ixd -dzid `NW £¥¥§§¨¦¤Ÿ¨§¨
mzwizW,cFaM KxCn `N`odiRlM §¦¨¨¤¨¦¤¤¨¥§©¥

KMW ,dWn iRlM ode mdia`Exn` £¦¤§¥§©¥¤¤¨¨§
`l `id dWn zprHW xg`n :mAlA§¦¨¥©©¤©£©¤¦Ÿ

,EpNEM lr `N` Epilr wxoiCa Fpi` ©¨¥¤¨©¨¥©¦
Ep`e aWFi Epia` `dIWminiCwn ¤§¥¨¦¥§¨©§¦¦

zFprlEeiptl mixAcnlM ixd iM] ©£§©§¦§¨¨¦£¥¨
,[eiR lr EUrp zFpAxTd iUrneok ©£¥©¨§¨©£©¦§¥

iM ,dWn cFaM mEXn`dIW oiCA Fpi` ¦§¤¦¥©¦¤§¥
FAx z` aiWn cinlzFl gikFnE ©§¦¥¦¤©¦©

,EwzWe EpiYnd Kkitl .mPigl svTW¤¨©§¦¨§¦¨©§¦§¨§
lr aiWIW mdia` oxd`l EgiPde§¦¦§©£Ÿ£¦¤¤¨¦©

.mixaCdlFki`l `OW ,xnFl iziid ©§¨¦¨¨¦¦©¤¨Ÿ
`N` ,oFvxn mzwizW dzidipRn ¨§¨§¦¨¨¥¨¤¨¦§¥

xfrl`A did `NWicM unF`e gM iC ¤Ÿ¨¨§¤§¨¨¥Ÿ©¨¤§¥
aiWdl,dWn iptl xAclEcEnlY §¨¦§©¥¦§¥¤©§

xnFlxg` mFwnA(`k ,`l my)xn`Ie' ©§¨©¥©Ÿ¤
,'Fbe '`aSd iWp` l` odMd xfrl ¤̀§¨¨©Ÿ¥¤©§¥©¨¨§
iptle dWn iptl xAC ,dvxWM ixd£¥§¤¨¨¦¥¦§¥Ÿ¤§¦§¥

,mi`iUPddid cgEin mrHW o`MnE ©§¦¦¦¨¤©©§¨¨¨
,x`AzPW itkE ,o`M FzwizWAFf ¦§¦¨¨§¦¤¦§¨¥

ipW mipR lW 'ixtq'A iz`vn̈¨¦§¦§¥¤¨¦¥¦
'`hEf ixtq' `xwPd](`k `wqit zehn)[ ©¦§¨¦§¥¨

(miyxtn):
.eáéø÷ä íBiä ïäxnF` Edn`A dn - ¥©¦§¦©¥©¨
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ipinyנו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבני,
להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אֹונן (שם)∑‰ÌBi.ואם ׁשאין מּתר, לילה אנינּות אבל ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ְֲֲִֵֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום ‰'.אּלא ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת .אם ְְֶָָ«ƒ«¿≈≈ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי להקללהקללהקללהקל לללל איןאיןאיןאין ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה,,,, ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּת יט)אםאםאםאם י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשעה  קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה  לפּגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּכדי

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. הההה''''לקדׁשי הּקרּבנֹות ,לפנילפנילפנילפני אכילת א הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הההה''''אינּה מיחדת).לפנילפנילפנילפני הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד לאֹוכלם אין ....ולכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .ה ֹודה, «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß 'a xc` h"i iyiy mei ß

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑.ּולאיתמר לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֶֶַַָָָָָֹ
מה  הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר אּלא אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו

ּולאיתמר  לאלעזר לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: .אני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿
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(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם עליהם את וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻ
מאהבה  הּמקֹום ‰iÁ‰.ּגזרת ˙‡Ê∑,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ְֲֵֵַַַָָ…««»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

את  לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהבּדילם
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' ‰iÁ‰.החֹולה ˙‡Ê∑אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְְְִִִִֶַַַַָָ…««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

והראה  ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹליׂשראל:
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן מןֿהעֹוף", ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן ÏkÓ.להם, .‰iÁ‰ ˙‡Ê ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ…««»ƒ»

‰Ó‰a‰∑(כ חּיה (מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד «¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xtQd W`xA dlrnl x`Fanke,` lirl) §©§¨§©§¨§Ÿ©¥¤
(eil` d"c i"yx .`(m"`x):

.íäéìà øîàìdWnxn`oxd`l, ¥Ÿ£¥¤¤¨©§©£Ÿ
xn`IWmixaCd z`xfrl`l ¤Ÿ©¤©§¨¦§¤§¨¨

.xnzi`lE,FWExiR KMW oiPnEF` §¦¨¨¦©¦¤¨¥
`OWFpi`oM`N``id dpeEMd ¤¨¥¥¤¨©©¨¨¦

xn`l- mdil`?l`xUil`N` ¥Ÿ£¥¤§¦§¨¥¤¨
xnF` `EdWM(a weqta)ipA l` ExAC' §¤¥©§¤§¥

xEAC ixd - 'l`xUixaMxEn` ¦§¨¥£¥¦§¨¨
miIwn ip` dn `d ;l`xUiloM m` - §¦§¨¥¨¨£¦§©¥¦¥

xn`p KxFv dfi`l?'mdil` xn`l' §¥¤¤¤¡©¥Ÿ£¥¤
dNigY mxn`i oxd`W,eipal ¤©£ŸŸ§¥§¦¨§¨¨

,xnzi`lE xfrl`lmExn`i eiCgie §¤§¨¨§¦¨¨§©§¨Ÿ§
l`xUi ipA lkl oM xg`(`xtq),i"gp ,a"a) ©©¥§¨§¥¦§¨¥

(z"yn:a dxez
(a).ìàøNé éða ìà eøacoFWl ©§¤§¥¦§¨¥§

- eipaE oxd`l oEEkn 'ExAC'mNEM z` ©§§¨§©£Ÿ¨¨¤¨
df xEAcA migElW zFidl deWd¦§¨¦§§¦§¦¤

,l`xUilEeWEdW itlmNEMdninca §¦§¨¥§¦¤§¨¦§¦¨
`Edia`e acp Ezn xW`M (dwizWA)¦§¦¨©£¤¥¨¨©£¦

'oxd` mCIe' xn`p mW]xae .b ,i lirl)i"y ¨¤¡©©¦Ÿ©£Ÿ
(my,[ElAwemYWlWzxifB mdilr §¦§§¨§¨£¥¤§¥©

,dad`n mFwOdEkf df xkUaE ©¨¥©£¨¦§©¤¨
,Ff zEgilWA mB mdia`l zFEYWdl§¦§©©£¦¤©¦§¦
z`Gd dWxRd z` FOr cgi cOllE§©¥©©¦¤©¨¨¨©Ÿ

l`xUi ipal(ai ,i lirl ,`"t k"ez i"tr): ¦§¥¦§¨¥
äiçä úàæ.dndAd lMn Elk`Y xW` Ÿ©©¨£¤Ÿ§¦¨©§¥¨

lMn Elk`Y xW` z`f' xn`p `lŸ¤¡©Ÿ£¤Ÿ§¦¨
`EdW ,'dIg' xiMfd `N` ,'dndAd©§¥¨¤¨¦§¦©¨¤

.'miIg' oFWlzevn oipr lr fFnxl §©¦¦§©¦§©¦§©
zXEcwA DcFqIW milk`Od zxdḧ¢©©©£¨¦¤§¨¦§©
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z` d`x ;WTan `EdW lk`n lM̈©£¨¤§©¥¨¨¤
Kke KM mdl xn` zFigl cizrW ipXd©¥¦¤¨¦¦§¨©¨¤¨§¨
Exn` ,lk`i `l Kke KM ,lk`i lk`n©£¨Ÿ©¨§¨ŸŸ©¨§
lk`i xnF` dY` dfl ?dG dn :`tFxl̈¥©¤¨¤©¨¥Ÿ©
Yxn` xg`l ENi`e ,WTaOX dn lM̈©¤§©¥§¦¨©¥¨©§¨
:`tFxd mdl xn` .Kke KM lk`i `lŸŸ©¨§¨¨©¨¤¨¥
lFk` df' Fl iYxn` miIgl `EdW dfl̈¤¤§©¦¨©§¦¤¡
`EdW FzF` la` ,'lk`Y `l dfe§¤ŸŸ©£¨¤
`EdX dn lM' mdl iYxn` dzinl§¦¨¨©§¦¨¤¨©¤
Kke .miIgl Fpi`W ,'Fl EpY WTan§©¥§¤¥§©¦§¨
mivwXd miiFBl xiYd d"awd¦¦©¦©§¨¦
miIgl mdW l`xUi la` ,miUnxde§¨§¨¦£¨¦§¨¥¤¥§©¦

mdl iYxn`(cn ,bn miweqt oldl)mziide' ¨©§¦¨¤¦§¦¤
EvTWY l`' ,'ip` WFcw iM miWFcw il¦§¦¦¨£¦©§©§
df z`e Elk`Y df z` ,'mkizFWtp z ¤̀©§¥¤¤¤Ÿ§§¤¤
mznhpe mdA E`OHz `le' ,Elk`Y `lŸŸ§§Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤
xn`PW ,miIgl odW itl ?dOl ,'mÄ¨¨§¦¤¥§©¦¤¤¡©

(c ,c mixac)mkidl` 'dA miwaCd mY`e'§©¤©§¥¦©¡Ÿ¥¤
:o`M xn`PW Edfe .['mFId mkNM miIg©¦ª§¤©§¤¤¤¡©¨
dOE`d z`f xnFlM ,'dIgd z`f'Ÿ©©¨§©Ÿ¨¨
midl`A dwEacE dIg zFidl diE`xd̈§¨¦§©¨§¨¥Ÿ¦

miIg(i"`a ,x"yl): ©¦
.äiçä úàæxaC lr xn`p 'z`f' oFWl Ÿ©©¨§Ÿ¤¡©©¨¨

,rAv`A eilr mixFnE mipirl d`xPd©¦§¤¨¥¨¦¦¨¨§¤§©
dIgA fgF` dWn didW cOlnlkA) §©¥¤¨¨Ÿ¤¥©©¨§¨

(xAcn `Ed dilrW dIgDzF` d`xnE ©¨¤¨¤¨§©¥©§¤¨
,l`xUilmdl xnF`eElk`Y 'z`f' §¦§¨¥§¥¨¤ŸŸ§

,Elk`z `l 'z`f'emi`iwA EidIW icM §ŸŸŸ§§¥¤¦§§¦¦
mdipniqA(.an oileg oiir).ipniqA oke §¦¨¥¤§¥§¦¨¥

:mdl d`xd mibCdElk`Y 'df' z` ©¨¦¤§¨¨¤¤¤Ÿ§
miOA xW` lMn'Fbe(h weqt).es` ¦Ÿ£¤©¨¦§§©

oine oin lMn fg` miOd ivxWA§¦§¥©©¦¨©¦¨¦¨¦
mdl d`xdezF`xdl WIW mWM iM] §¤§¨¨¤¦§¥¤¥§©§

z` zF`xdl Wi KM xYEOd z ¤̀©¨¨¥§©§¤
oFWl mdA xn`p `NW s` ,xEq`d̈¨©¤Ÿ¤¡©¨¤§

,['df'sFrA okexn`p'dN`' z`e : ¤§¥¨¤¡©§¤¥¤
on EvTWYsFrd(bi weqt)mivxXA oke . §©§¦¨§¥©§¨¦

z` mi`Ohnd mivxXd dpFnWA -¦§¨©§¨¦©§©§¦¤
xn`p ,mdA rbFPd`nHd mkl 'df'e : ©¥©¨¤¤¡©§¤¨¤©¨¥

(hk weqt),KxvEd dN` lkA iM¦§¨¥¤§©
EliCaie ExiMIW icM WEgA mzF`xdl§©§¨§§¥¤©¦§©§¦

mdipiA ahid(`"eb): ¥¥¥¥¤
.äîäaä ìkî 'Bâå äiçä úàæaEzMd Ÿ©©¨§¦¨©§¥¨©¨

hxtnE ,'dIgd z`f' oFWlA gzFR¥©¦§Ÿ©©¨§¨¥
df ixd ,zFndAd ibEq z` KlFde§¥¤¥©§¥£¥¤

,dIg llkA dndAdW cOln'dIg' iM §©¥¤©§¥¨¦§©©¨¦©¨
mdipWl illM mW `Ed(:r oileg ,`xtq) ¥§¨¦¦§¥¤

(`"eb):b dxez



נז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבני,
להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אֹונן (שם)∑‰ÌBi.ואם ׁשאין מּתר, לילה אנינּות אבל ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ְֲֲִֵֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום ‰'.אּלא ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת .אם ְְֶָָ«ƒ«¿≈≈ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי להקללהקללהקללהקל לללל איןאיןאיןאין ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה,,,, ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּת יט)אםאםאםאם י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשעה  קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה  לפּגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּכדי

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. הההה''''לקדׁשי הּקרּבנֹות ,לפנילפנילפנילפני אכילת א הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הההה''''אינּה מיחדת).לפנילפנילפנילפני הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד לאֹוכלם אין ....ולכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .ה ֹודה, «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß 'a xc` h"i iyiy mei ß

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑.ּולאיתמר לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֶֶַַָָָָָֹ
מה  הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר אּלא אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו

ּולאיתמר  לאלעזר לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: .אני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

oiprl `N` df did `l ,df mFiA§¤Ÿ¨¨¤¤¨§¦§©
dxEng 'dcFar' la` ,calA 'dlik`'£¦¨¦§¨£¨£¨£¨
dxYEd `l Ffe ,zEpip`A zlqtpe xzFi¥§¦§¤¤©£¦§Ÿ§¨

mdl(i"`a ,i"gp ,`"eb)[: ¨¤
älàk éúBà äðàø÷zåil Exw xW`M] ©¦§¤¨¦¨¥¤©£¤¨¦

KFYn .[dN`M miaFxw zzin ,mFId©¦©§¦¨¥¤¦
Wi ,'dN`M' `N` 'dN`' hwp `NW¤Ÿ¨©¥¤¤¨¨¥¤¥
:xnFlM ,dN`l minFCd z` mB zFAxl§©©¤©¦¨¥¤§©
`N` ,ipA mizOd Eid `l ENit £̀¦Ÿ¨©¥¦¨©¤¨
opF` zFidl aiIg ip`W miaFxw x`W§¨§¦¤£¦©¨¦§¥

lA`znElM oFbM ,EN`M mdilr ¦§©¥£¥¤¨¥§¨
miaFxTd zraWzWxtA mixEn`d ¦§©©§¦¨£¦§¨¨©

mipdM('mipdMd l` xFn`' zWxR) Ÿ£¦¨¨©¡¤©Ÿ£¦
(a ,`k onwl)mdl `OHn odMdWixd , ¤©Ÿ¥¦©¥¨¤£¥

miWcTA lFk`l xEq` mzzin mFiAW¤§¦¨¨¨¤¡©¨¨¦
(`xtq)(i"`a):

.úàhç ézìëàå`Ed 'iYlk`e' oFWl §¨©§¦©¨§§¨©§¦
FnM- iYlk` m`eiziid ENi` ,xnFlM §§¦¨©§¦§©¦¨¦¦

,izEpip`A z`Hgd z` lkF`ahiId ¥¤©©¨©£¦¦©¦©
'Fbe-!?'d ipirA aFh xaCd did ike: §§¦¨¨©¨¨§¥¥

.íBiäo`Mn EcnNW EpizFAxn Wi ©¥¥©¥¤¨§¦¨
,'mFId' FzF`A `N` Dpi` zEpip`dW¤¨£¦¥¨¤¨§©

,xYEn dlil zEpip` la`,xnFlM £¨£¦©§¨¨§©

oi`WiExwmFi `N` opF`ddxEaw ¤¥¨¥¤¨©§¨
`Ed ixd ,eixg`NW dliNd la` ,WOn©¨£¨©©§¨¤§©£¨£¥
'mFId' df oi`e `Ad mFIl KiIW xaM§¨©¨©©¨§¥¤©
dzid `l z`Hgd ztixU mdixaclE]§¦§¥¤§¥©©©¨Ÿ¨§¨
zlk`p z`Hgd iM ,zEpip` mEXn¦£¦¦©©¨¤¡¤¤
oiYndl mdl dide dlile mFil§¨©§¨§¨¨¨¤§©§¦
d`nEh mEXn `N` ,dliNA Dlk`l§¨§¨©©§¨¤¨¦§¨
dpFW`xd drCke ,dtxUp DA drbPW¤¨§¨¨¦§§¨§©¥¨¨¦¨

dlrnl zxMfPd(fh weqta)[(:w migaf ,`xtq) ©¦§¤¤§©§¨
(`"eb):

.'ä éðéòa áèéiälW FzaEWY sFq Edf ©¦©§¥¥¤§¨¤
`l rECn' dWn zl`W lr oxd ©̀£Ÿ©§¥©¤©©Ÿ
dxYEd `l iM ,'z`Hgd z` mYlk £̀©§¤¤©©¨¦Ÿ§¨

s`e ,zEpip`A dlik`l Ff z`Hgm` ©¨©£¦¨©£¦§©¦
YrnWopF`l xiYdl ,d"awd iRn ¨©§¨¦¦§©¦§¥
lFk`l,drWÎiWcwAixiiW oFbM ¤¡§¨§¥¨¨§§¨¥

mrd lW z`Hgd ixirU ipWE ,dgpOd©¦§¨§¥§¦¥©©¨¤¨¨
wx mEaixwd xW` ,oFWgp lWe§¤©§£¤¦§¦©

,oMWOd KEPig mWl mYrWlLl oi` §©§¨§¥¦©¦§¨¥§
zFOclElwdloM,zFxFcÎiWcwAoFbM §©§¨¥¥§¨§¥§

lkA bdFPd WcFg W`x lW df xirÜ¦¤¤Ÿ¤©¥§¨
Fpiipr oi`W ,zFxFcl miWcg iW`ẍ¥¢¨¦§¤¥¦§¨
eizFkldlE dGd mFIl cgEin§¨©©¤§¦§¨

lMW iR lr s` okle .zFcgEind©§¨§¨¥©©¦¤¨
ixd ,zEpip`A Elk`p mFId zFpAxẅ§§©¤¤§©£¦£¥
iWcw' llkA Dpi`W Ff z`HgW¤©¨¤¥¨¦§©¨§¥
dlk`p `le dtxUp ,'drXd©¨¨¦§§¨§Ÿ¤¤§¨

(miyxtn):k dxez
(k).åéðéòa áèéiåixaC eipirA EahEd ©¦©§¥¨§§¥¨¦§¥

itl Edf ,Fzxaq z` lAiwe oxd ©̀£Ÿ§¦¥¤§¨¨¤§¦
minkg EdEWxC FWxcn iR lre .FhEWt§§©¦¦§¨§¨£¨¦
dWn Wg `NW ,'oir zaFh' oFWNn mB©¦§©©¦¤Ÿ¨¤
dti oirA z`f d`x `N` ,Fnvr cFakl¦§©§¤¨¨¨Ÿ§©¦¨¨

edcFdoxd` ixacl dgnU KFYn`le , §¨¦¦§¨§¦§¥©£Ÿ§Ÿ
xnFl WFaiM Fl xnFNn rpnp `l - ©Ÿ¦§©¦©¦

ok`iYrnW `l`N` d"awd iRn ¨¥Ÿ¨¨§¦¦¦¤¨
zErhA xEaq iziide ,drW iWcwA§¨§¥¨¨§¨¦¦¨§¨
okl xW` ,zFxFc iWcwA oiCd `EdW¤©¦§¨§¥£¤¨¥
ipYcnrdW `Ed dY`e ,mkilr iYtvẅ©§¦£¥¤§©¨¤¤¡©§©¦

zn`d lr(.`w migaf)my i"yx i"tre ,oexkfd) ©¨¡¤
(ici`e ici` d"c:` dxez

àé(`).ïøäà ìàå äLî ìàlkA ¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§¨
l`' d"awd xAiCW EpivOW mFwn̈¤¨¦¤¦¥¤
xAiCW dpeEMd oi` ,'oxd` l`e dWn¤§¤©£Ÿ¥©©¨¨¤¦¥

`N` ,eiCgi mdipWlxn` dWnl- ¦§¥¤©§¨¤¨§Ÿ¤¨©
xn`IWmixaCd z`,oxd`l ¤Ÿ©¤©§¨¦§©£Ÿ

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם עליהם את וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻ
מאהבה  הּמקֹום ‰iÁ‰.ּגזרת ˙‡Ê∑,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ְֲֵֵַַַָָ…««»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

את  לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהבּדילם
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' ‰iÁ‰.החֹולה ˙‡Ê∑אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְְְִִִִֶַַַַָָ…««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

והראה  ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹליׂשראל:
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן מןֿהעֹוף", ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן ÏkÓ.להם, .‰iÁ‰ ˙‡Ê ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ…««»ƒ»

‰Ó‰a‰∑(כ חּיה (מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד «¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xtQd W`xA dlrnl x`Fanke,` lirl) §©§¨§©§¨§Ÿ©¥¤
(eil` d"c i"yx .`(m"`x):

.íäéìà øîàìdWnxn`oxd`l, ¥Ÿ£¥¤¤¨©§©£Ÿ
xn`IWmixaCd z`xfrl`l ¤Ÿ©¤©§¨¦§¤§¨¨

.xnzi`lE,FWExiR KMW oiPnEF` §¦¨¨¦©¦¤¨¥
`OWFpi`oM`N``id dpeEMd ¤¨¥¥¤¨©©¨¨¦

xn`l- mdil`?l`xUil`N` ¥Ÿ£¥¤§¦§¨¥¤¨
xnF` `EdWM(a weqta)ipA l` ExAC' §¤¥©§¤§¥

xEAC ixd - 'l`xUixaMxEn` ¦§¨¥£¥¦§¨¨
miIwn ip` dn `d ;l`xUiloM m` - §¦§¨¥¨¨£¦§©¥¦¥

xn`p KxFv dfi`l?'mdil` xn`l' §¥¤¤¤¡©¥Ÿ£¥¤
dNigY mxn`i oxd`W,eipal ¤©£ŸŸ§¥§¦¨§¨¨

,xnzi`lE xfrl`lmExn`i eiCgie §¤§¨¨§¦¨¨§©§¨Ÿ§
l`xUi ipA lkl oM xg`(`xtq),i"gp ,a"a) ©©¥§¨§¥¦§¨¥

(z"yn:a dxez
(a).ìàøNé éða ìà eøacoFWl ©§¤§¥¦§¨¥§

- eipaE oxd`l oEEkn 'ExAC'mNEM z` ©§§¨§©£Ÿ¨¨¤¨
df xEAcA migElW zFidl deWd¦§¨¦§§¦§¦¤

,l`xUilEeWEdW itlmNEMdninca §¦§¨¥§¦¤§¨¦§¦¨
`Edia`e acp Ezn xW`M (dwizWA)¦§¦¨©£¤¥¨¨©£¦

'oxd` mCIe' xn`p mW]xae .b ,i lirl)i"y ¨¤¡©©¦Ÿ©£Ÿ
(my,[ElAwemYWlWzxifB mdilr §¦§§¨§¨£¥¤§¥©

,dad`n mFwOdEkf df xkUaE ©¨¥©£¨¦§©¤¨
,Ff zEgilWA mB mdia`l zFEYWdl§¦§©©£¦¤©¦§¦
z`Gd dWxRd z` FOr cgi cOllE§©¥©©¦¤©¨¨¨©Ÿ

l`xUi ipal(ai ,i lirl ,`"t k"ez i"tr): ¦§¥¦§¨¥
äiçä úàæ.dndAd lMn Elk`Y xW` Ÿ©©¨£¤Ÿ§¦¨©§¥¨

lMn Elk`Y xW` z`f' xn`p `lŸ¤¡©Ÿ£¤Ÿ§¦¨
`EdW ,'dIg' xiMfd `N` ,'dndAd©§¥¨¤¨¦§¦©¨¤

.'miIg' oFWlzevn oipr lr fFnxl §©¦¦§©¦§©¦§©
zXEcwA DcFqIW milk`Od zxdḧ¢©©©£¨¦¤§¨¦§©

,l`xUimiwEaC l`xUIW itl ¦§¨¥§¦¤¦§¨¥§¦
,miIg zFidl oiiE`xE mFwOAFnM ©¨§¦¦§©¦§

xn`PW(c ,c mixac)'dA miwaCd mY`e' ¤¤¡©§©¤©§¥¦©
,'mFId mkNM miIg mkidl`Kkitl ¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©§¦¨

d`nEHd on mliCadmilk`Od mdW ¦§¦¨¦©§¨¤¥©©£¨¦
xW`] dWxRA mixEn`d mi`nHd©§¥¦¨£¦©¨¨¨£¤

xn`p mdilr(bn weqt oldl)E`OHz `le' £¥¤¤¡©§Ÿ¦©§
['mdAe ,oke ,zFvn mdilr xfbENi` ¨¤§¥¨©£¥¤¦§§¦

zFOE`lmlFrdlWn .mElM xq` `l §¨¨Ÿ¨©§¨¨
'Eke dlFgd z` xTal qpkPW `tFxl§¥¤¦§©§©¥¤©¤§

`nEgpz iAx WxcnA `zi`cMoM] ¦§¦¨§¦§©©¦©§¨¥
KldW `tFxl lWn :WxcOA `aEn¨©¦§¨¨¨§¥¤¨©
mdn cg` d`x ,milFg ipW xTal§©¥§¥¦¨¨¤¨¥¤
Fl EpY Fzia ipal xn` ,dpMqA `EdW¤§©¨¨¨©¦§¥¥§
z` d`x ;WTan `EdW lk`n lM̈©£¨¤§©¥¨¨¤
Kke KM mdl xn` zFigl cizrW ipXd©¥¦¤¨¦¦§¨©¨¤¨§¨
Exn` ,lk`i `l Kke KM ,lk`i lk`n©£¨Ÿ©¨§¨ŸŸ©¨§
lk`i xnF` dY` dfl ?dG dn :`tFxl̈¥©¤¨¤©¨¥Ÿ©
Yxn` xg`l ENi`e ,WTaOX dn lM̈©¤§©¥§¦¨©¥¨©§¨
:`tFxd mdl xn` .Kke KM lk`i `lŸŸ©¨§¨¨©¨¤¨¥
lFk` df' Fl iYxn` miIgl `EdW dfl̈¤¤§©¦¨©§¦¤¡
`EdW FzF` la` ,'lk`Y `l dfe§¤ŸŸ©£¨¤
`EdX dn lM' mdl iYxn` dzinl§¦¨¨©§¦¨¤¨©¤
Kke .miIgl Fpi`W ,'Fl EpY WTan§©¥§¤¥§©¦§¨
mivwXd miiFBl xiYd d"awd¦¦©¦©§¨¦
miIgl mdW l`xUi la` ,miUnxde§¨§¨¦£¨¦§¨¥¤¥§©¦

mdl iYxn`(cn ,bn miweqt oldl)mziide' ¨©§¦¨¤¦§¦¤
EvTWY l`' ,'ip` WFcw iM miWFcw il¦§¦¦¨£¦©§©§
df z`e Elk`Y df z` ,'mkizFWtp z ¤̀©§¥¤¤¤Ÿ§§¤¤
mznhpe mdA E`OHz `le' ,Elk`Y `lŸŸ§§Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤
xn`PW ,miIgl odW itl ?dOl ,'mÄ¨¨§¦¤¥§©¦¤¤¡©

(c ,c mixac)mkidl` 'dA miwaCd mY`e'§©¤©§¥¦©¡Ÿ¥¤
:o`M xn`PW Edfe .['mFId mkNM miIg©¦ª§¤©§¤¤¤¡©¨
dOE`d z`f xnFlM ,'dIgd z`f'Ÿ©©¨§©Ÿ¨¨
midl`A dwEacE dIg zFidl diE`xd̈§¨¦§©¨§¨¥Ÿ¦

miIg(i"`a ,x"yl): ©¦
.äiçä úàæxaC lr xn`p 'z`f' oFWl Ÿ©©¨§Ÿ¤¡©©¨¨

,rAv`A eilr mixFnE mipirl d`xPd©¦§¤¨¥¨¦¦¨¨§¤§©
dIgA fgF` dWn didW cOlnlkA) §©¥¤¨¨Ÿ¤¥©©¨§¨

(xAcn `Ed dilrW dIgDzF` d`xnE ©¨¤¨¤¨§©¥©§¤¨
,l`xUilmdl xnF`eElk`Y 'z`f' §¦§¨¥§¥¨¤ŸŸ§

,Elk`z `l 'z`f'emi`iwA EidIW icM §ŸŸŸ§§¥¤¦§§¦¦
mdipniqA(.an oileg oiir).ipniqA oke §¦¨¥¤§¥§¦¨¥

:mdl d`xd mibCdElk`Y 'df' z` ©¨¦¤§¨¨¤¤¤Ÿ§
miOA xW` lMn'Fbe(h weqt).es` ¦Ÿ£¤©¨¦§§©

oine oin lMn fg` miOd ivxWA§¦§¥©©¦¨©¦¨¦¨¦
mdl d`xdezF`xdl WIW mWM iM] §¤§¨¨¤¦§¥¤¥§©§

z` zF`xdl Wi KM xYEOd z ¤̀©¨¨¥§©§¤
oFWl mdA xn`p `NW s` ,xEq`d̈¨©¤Ÿ¤¡©¨¤§

,['df'sFrA okexn`p'dN`' z`e : ¤§¥¨¤¡©§¤¥¤
on EvTWYsFrd(bi weqt)mivxXA oke . §©§¦¨§¥©§¨¦

z` mi`Ohnd mivxXd dpFnWA -¦§¨©§¨¦©§©§¦¤
xn`p ,mdA rbFPd`nHd mkl 'df'e : ©¥©¨¤¤¡©§¤¨¤©¨¥

(hk weqt),KxvEd dN` lkA iM¦§¨¥¤§©
EliCaie ExiMIW icM WEgA mzF`xdl§©§¨§§¥¤©¦§©§¦

mdipiA ahid(`"eb): ¥¥¥¥¤
.äîäaä ìkî 'Bâå äiçä úàæaEzMd Ÿ©©¨§¦¨©§¥¨©¨

hxtnE ,'dIgd z`f' oFWlA gzFR¥©¦§Ÿ©©¨§¨¥
df ixd ,zFndAd ibEq z` KlFde§¥¤¥©§¥£¥¤

,dIg llkA dndAdW cOln'dIg' iM §©¥¤©§¥¨¦§©©¨¦©¨
mdipWl illM mW `Ed(:r oileg ,`xtq) ¥§¨¦¦§¥¤

(`"eb):b dxez
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(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְִִֶֶֶַַָָֻ
ּומבּדלֹות  ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּתי

מחּברֹות ׁשּמּלמּטה עא)לגמרי, b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה ְְְְִֵֶַַָָֻ«¬«≈»ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הדק  ּולטחנֹו מּגזרת:∑b¯‰.לכתׁשֹו ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּפה;(שמואל אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ְְְֳֵָָָ≈»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ונּמֹוח  נפׁשר האכל הּגרה, ׁשעלֿידי 'ּפׁשרא', את ∑Ó‰aa‰.ותרּגּומֹו: להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ּתבה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ«¿≈»ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא eÏÎ‡z.הּׁשליל d˙‡∑ עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא ְְְִִִִֵַַָ…»…≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

תעׂשה' ו'לא לד)ּב'עׂשה', .(זבחים ְֲֲֵֶַַֹ

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).úñøôîFnEBxzM:qFlwpE`A ©§¤¤§©§§§§
'`wicq'xnFlM ,'wcq' oFWlM `Ede , §¦¨§¦§¤¤§©

zFwEcq dilbx zFRM xW` dndA: §¥¨£¤©©§¤¨§
.äñøtlW mB) dndA lM lW lbx sM ©§¨©¤¤¤¨§¥¨©¤

,dqxR diExw (zFxWMÎiYlAd©¦§¦§¥§¨©§¨
,f"rlA `"hp`ltmvr oinM `ide §©©§¦§¦¤¤

,oxFRiv zEncM ,lbxd dvwA dWẅ¨¦§¥¨¤¤¦§¦¤
dndAd eilr xW` lrpnM diEUrd̈£¨§¦§¨£¤¨¨©§¥¨
'zqxtn' zFaiYd iYW] zkxFC¤¤§¥©¥©§¤¤
,cg` WxFXn opi` 'dqxR'E©§¨¥¨¦¤¤¨
,'dqExR' oFWlM `id dpFW`xdW¤¨¦¨¦¦§§¨
oFWlE .lbxd sM mW `id dIpXd ENi`e§¦©§¦¨¦¥©¨¤¤§
dndA :FWExiR 'dqxR zqxtn'©§¤¤©§¨¥§¥¨
[miYWM zFiEvge ,zFqExR dizFqxRW¤©§¤¨§©£¦§©¦

(miyxtn):
.òñL úòñLå,'zqxtn' oFWl caNn §Ÿ©©¤©¦§©§©§¤¤

zrqWe' :cFr Wxtl aEzMd siqFd¦©¨§¨¥§Ÿ©©
,xnFlkE .'rqWW`dYdqxRd ¤©§©¤§¥©©§¨

zlCaEOoiA ,ixnblE dlrnlnoiA §¤¤§©§¦¥¦§©§¨¥
,dHnNnzwNEgn `idWMiYWA ¦§©¨§¤¦§¤¤¦§¥
,oipxRvEFnEBxzM:qFlwpE`A ¦¨§¦§©§§§§

oitlh otlhnE''`zqxR`qxR] §©§¨¦§¦©§¨¨©§¨
oxFRSd wcQW ,[mipxRvl zwNEgn§¤¤§¦¨§©¦¤¤¤©¦¤
.mipxRv iYWM ixnbl FzF` rqFW `di§¥¥©§©§¦¦§¥¦¨§©¦

itlWIWdndA oindizFqxRW §¦¤¥¦§¥¨¤©§¤¨
zFwEcqwxzFrEqW opi`e dlrnln §©¦§©§¨§¥¨§

dHnlOW ,ixnbl zFlCaEnEKEnqA §¨§©§¥¤¦§©¨§¨
od ux`l,zFxAEgnitl d`nh `ide ¨¨¤¥§¨§¦§¥¨§¦

WBcEn oke] rqW zrqFW Dpi`W¤¥¨©©¤©§¥§¨
mixacA aEzMd oFWlA(e ,ci)zrqFWe ¦§©¨¦§¨¦§©©

[zFqxt 'iYW' rqW(x"yl ,l"kyn ,m"`x): ¤©§¥§¨
.äøb úìòîdndAd lW Drah ©£©¥¨¦§¨¤©§¥¨

dn onf dzdXW xg`NW ,dxWMd©§¥¨¤§©©¤¨£¨§©¨
hrn KMxzp xaM lk`Ode Dzlik`n¥£¦¨¨§©©£¨§¨¦§©¥§©

,dirnA`id ixdd`iwnE dlrn §¥¤¨£¥¦©£¨§¦¨
FzF` zxfgnE dirOn lkF`daEW ¨¤¦¥¤¨©£¤¤

wcd FpghlE FWzkl ,diR KFzl§¦¨§¨§§¨¢¨¥
Dzlik` zrWA iM] dIpW dQirlA¦§¦¨§¦¨¦¦§©£¦¨¨
`l dWw oiicr aUrdWM ,dpFW`xd̈¦¨§¤¨¥¤£©¦¨¤Ÿ

[ahid wcd FzF` qFrll lkEY(`"n): ©¦§¨¥¥¥
.äøbFnW KMon xfgEOd lk`Od lW ¥¨¨§¤©©£¨©§¨¦

,dRd l` miirOdokYieoFWl cFqIW ©¥©¦¤©¤§¦¨¥¤§§
'dxB'zxfBn FzFidloFWNd WxFXn - ¥¨¦§¦¦§©¦¤©¨

EpivOWmixBPd miOke''dvx`Îl`eny) ¤¨¦§©©¦©¦¨¦©§¨
(ci ,ci alr mikRWpe milfFPd min]©¦©§¦§¦§¨¦©

mW lr `Ed 'mixBp' oFWlE ,[ux`d̈¨¤§¦¨¦©¥
milgFfe 'mixxbp' md mkENidAW¤§¦¨¥¦§¨¦§£¦
Wi 'dxB' oFWl s`e .mFwnl mFwOn¦¨§¨§©§¥¨¥

mW lr ,Kkl FzFOclxxbp `EdW §©§¨©¥¤¦§¨
dRd xg`.miirOd on eil` xfFge ©©©¤§¥¥¨¦©¥©¦

:i"yx xirneEqFlwpE`aFnEBxzlW §§§©§¤
`wqn' :'dxB zlrn''`xWRdlrn] ©£©¥¨©§¨¦§¨©£¤

[mixWFRd z`,oM iExw `EdeiciÎlrW ¤©§¦§¨¥¤©§¥
zNErRdxBd,xWtp lkF`ddUrp) §©©¥¨¨¤¦§¨©£¤

(KxgFOpe(i"`a): ©§¦©
.äîäaa,`id dxizi Ff daiYixdW ©§¥¨¥¨§¥¨¦¤£¥

lMn' mcFTd wEqRA xn`p xaM§¨¤¡©©¨©¥¦¨
o`M dxn`p `idW `N` ,'dndAd©§¥¨¤¨¤¦¤¤§¨¨

,dWxclicMxiYdldlik`Az` ¦§¨¨§¥§©¦©£¦¨¤
lilXdAEr)(dndA lW x`vnPd ©§¦¨¤§¥¨©¦§¨

FO` irnA`EdW itl ,dhigW `ll - ¦§¥¦§Ÿ§¦¨§¦¤
Wxcp Kke .m`d zhigWA xYip¦¨¦§¦©¨¥§¨¦§¨
xW`] ...dqxR zqxtn lM' :aEzMd©¨Ÿ©§¤¤©§¨£¤

'Elk`Y Dz` ,dndAA [`vOY,`xtq) ¦¨¥©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
(.hq oileg(m"`x):

.eìëàz äúBàaEzMd KxvEd dOl ¨Ÿ¥¨¨§©©¨
Fl did ixd] 'DzF`' zaiY siqFdl§¦¥©¨£¥¨¨
dndAA ...dqxR zqxtn lM' :xnFl©Ÿ©§¤¤©§¨©§¥¨
wx :WiBcdl icM `N` ?['Elk`YŸ¥¤¨§¥§©§¦©

Elk`Y 'DzF`'.d`nh dndA `le ¨Ÿ§§Ÿ§¥¨§¥¨
xEQi` lr o`M fFnxl KxvEd dOle§¨¨§©¦§¨©¦

,d`nHd dndAd zlik``lde £¦©©§¥¨©§¥¨©£Ÿ
dxdf`AzWxFtn,`idaEzMdW itM §©§¨¨§¤¤¦§¦¤©¨

'Elk`z `l df z` K`' :xnF`e siqFn¦§¥©¤¤ŸŸ§
,'ebe`N`icMdilr xFarloddUrA ¤¨§¥©£¨¤¨¥©£¥

eodAdUrzÎ`ldxFYdWM iM . §¥§Ÿ©£¤¦§¤©¨
ode 'e`l' oFWlA od KM lr dxidfn©§¦¨©¨¥¦§¨§¥
on lkF`dW ixd ,'dUr' oFWlA¦§£¥£¥¤¨¥¦
lr xaFr `vnp ,d`nHd dndAd©§¥¨©§¥¨¦§¨¥©
`NW zWxFtnd dxdf`d lr od :mipW§©¦¥©¨©§¨¨©§¤¤¤Ÿ
oFWlA dxEn`d d`nHd z` lFk`l¤¡¤©§¥¨¨£¨¦§
ciRwdl dxdf`d lr ode ,'dUrzÎ`l'Ÿ©£¤§¥©¨©§¨¨§©§¦
dxEn`d ,dxFdHd z` wx lFk`l¤¡©¤©§¨¨£¨
'Elk`Y DzF`' xn`PW ,'dUr' oFWlA¦§£¥¤¤¡©¨Ÿ¥
mlE`] d`nh `le lkF` dY` DzF` -¨©¨¥§Ÿ§¥¨¨
oMW ,ztqFp zEwln KM lr dwFl Fpi ¥̀¤©¨©§¤¤¤¥
dUrM FpiC ,'dUr llMn `Ad e`l'¨©¨¦§©£¥¦©£¥

[eilr oiwFl oi`W(.cl migaf ,`xtq) ¤¥¦¨¨
(i"`a):c dxez
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ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגרהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה ג).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה(יא, מקרבת)מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּגּגּגּגרהרהרהרהּוגבּורה וׁשּוב מעלתמעלתמעלתמעלת ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

'ּבהמה  היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהאם
ְָטהֹורה'.

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ

:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)קלֿוחמר: בתורת הענין ּבׂשרם ∑Ì¯NaÓ.(כל על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹƒ¿»»ְַָָ
ּוטלפים  וקרנים וגידין עצמֹות על ולא ˙eÚb.ּבאזהרה, ‡Ï Ì˙Ï··e∑ מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֻ

לֹומר: ּתלמ ּוד כא)נבלה? קלֿוחמר (לקמן מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים "אמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻֻ

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).eìëàú àì íøNaîKFYn ¦§¨¨ŸŸ¥¦
WIW mipin drAx` wx aEzMd hxiRW¤¥©©¨©©§¨¨¦¦¤¥
otXde lnBd] cg` dxdh oniq mdl̈¤¦©¨¢¨¤¨©¨¨§©¨¨
qixtn xifgde ,dxB milrn zapx`de§¨©§¤¤©£¦¥¨§©£¦©§¦

iM xnFl iziid lFki ,[dqxRil oi` ©§¨¨¨¦¦©¦¥¦
dlik`d xEQi` zxdf`A,EN` `N` §©§¨©¦¨£¦¨¤¨¥

K`Dl oi`W d`nh dndA x`W ©§¨§¥¨§¥¨¤¥¨
dxdh oniq mEWdqxR dqixtn `l - ¦©¨¢¨Ÿ©§¦¨©§¨

- dxB dlrn `leoiPnod s`W §Ÿ©£¨¥¨¦©¦¤©¥
?ozlik` lr miwFle ,dxdf`AYxn` §©§¨¨§¦©£¦¨¨¨©§¨

ixd (!?oM xnFl lkEzd)'xnFge lw' £©©¥£¥©¨¤
,`Edipniq zvw odA WIW EN` dnE¨¥¤¥¨¤§¨¦¨¥

'Eke zFxEq` dxdhzFndA x`W - ¨¢¨£§§¨§¥
,llM dxdh ipniq odA oi`W zF`nh§¥¤¥¨¤¦¨¥¨¢¨§¨
,ozlik` lr 'dUrz `l' WIW oMW lM̈¤¥¤¥Ÿ©£¤©£¦¨¨

odilr oiwFle(`xtq): §¦£¥¤
íøNaîwx .Elk`z `llrzlik` ¦§¨¨ŸŸ¥©©£¦©

mxUAaEzMd xidfddxdf`A,Ff`le §¨¨¦§¦©¨§©§¨¨§Ÿ
lrzlik`oicibe zFnvr,miWw ©£¦©£¨§¦¦¨¦

mitlhE mipxwedndAd zFqxR] §©§©¦§¨©¦©§©§¥¨
wlgA xAcn aEzMde ,'mitlh' miiExw§¦§¨©¦§©¨§©¥©¥¤
,xUAd l` aFxTd ,mdAW Kxd̈©¤¨¤©¨¤©¨¨
mpi` EN` lMW itl .[Flk`l xWt`W¤¤§¨§¨§§¦¤¨¥¥¨
Kkl ,wgFcA m` iM dlik`l miiE`x§¦©£¦¨¦¦§©§¨
wx xaFre ,mzlik` lr dwFl Fpi ¥̀¤©£¦¨¨§¥©
cnlPd dlrnl xEn`d 'dUr'A©£¥¨¨§©§¨©¦§¨
oFWl xn`p `l mXW ,'Elk`Y DzF`'n¥¨Ÿ¥¤¨Ÿ¤¡©§
cr xzFiA miWw md m` mpn` .'xUA'¨¨¨§¨¦¥¨¦§¥©
Fzlik` oi` llM miiE`x mpi`W¤¥¨§¦§¨¥£¦¨

'dUr' oiprl s` ,dlik`M zaWgp(my) ¤§¤¤©£¦¨©§¦§©£¥
(a"rx ,a"a):

.eòbú àì íúìáðáeoi` ,FhEWt itl §¦§¨¨Ÿ¦¨§¦§¥
`N` ,dliapA rFBpl xEQi` o`M̈¦¦§©¦§¥¨¤¨
dliapA rbFPd lMW cOln aEzMd©¨§©¥¤¨©¥©¦§¥¨

Edixd `nh `EdWM mpn`e] `nhp¦§¨§¨§¨§¤¨¥£¥
`NWe ,miWcw lFk`l `NW xdfEn§¨¤Ÿ¤¡¨¨¦§¤Ÿ
dribPd K` ,WCwOl qpMdl§¦¨¥©¦§¨©©§¦¨
,[dxEq` Dpi` Dnvr zE`OHdde§©¦©§©§¨¥¨£¨
d`nEHd oiC aEzMd hwPW KFYn mlE`¨¦¤¨©©¨¦©§¨
,'ErBz `l mzlapaE' :xEQi` oFWlA¦§¦§¦§¨¨Ÿ¦¨
xEQi` mB Wi minrRW Epcnl̈©§¤§¨¦¥©¦
xEQi` bdFp izni`e .Dnvr zE`OHdA©¦©§©§¨§¥¨©¥¦

?dflFki,xnFl iziidEdilM (Eidi) ¤¨¨¦¦©§¦§¨
,dlap rBn lr mixdfEn l`xUi¦§¨¥§¨¦©©©§¥¨

mixEq` Eidi onf lkaE mFwn lkaE§¨¨§¨§©¦§£¦
,Dci lr zF`OHdlE dliapA rFBpl¦§©¦§¥¨§¦©©¨¨

xnFl cEnlY(` ,`k oldl)l` xn`' ©§©¡Ÿ¤
mipdMd...'`OHi `l Wtpl'Fbe-ixd ©Ÿ£¦§¤¤Ÿ¦©¨§£¥

d wx znÎz`nEh xEQi` lrWmipdM ¤©¦§©¥©©Ÿ£¦
;oixdfEn l`xUi oi`e ,oixdfEnixde §¨¦§¥¦§¨¥§¨¦©£¥

mixaCddnE ,dYrn xnFgeÎlw ©§¨¦©¨¤¥©¨©
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(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְִִֶֶֶַַָָֻ
ּומבּדלֹות  ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּתי

מחּברֹות ׁשּמּלמּטה עא)לגמרי, b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה ְְְְִֵֶַַָָֻ«¬«≈»ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הדק  ּולטחנֹו מּגזרת:∑b¯‰.לכתׁשֹו ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּפה;(שמואל אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ְְְֳֵָָָ≈»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ונּמֹוח  נפׁשר האכל הּגרה, ׁשעלֿידי 'ּפׁשרא', את ∑Ó‰aa‰.ותרּגּומֹו: להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ּתבה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ«¿≈»ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא eÏÎ‡z.הּׁשליל d˙‡∑ עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא ְְְִִִִֵַַָ…»…≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

תעׂשה' ו'לא לד)ּב'עׂשה', .(זבחים ְֲֲֵֶַַֹ

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).úñøôîFnEBxzM:qFlwpE`A ©§¤¤§©§§§§
'`wicq'xnFlM ,'wcq' oFWlM `Ede , §¦¨§¦§¤¤§©

zFwEcq dilbx zFRM xW` dndA: §¥¨£¤©©§¤¨§
.äñøtlW mB) dndA lM lW lbx sM ©§¨©¤¤¤¨§¥¨©¤

,dqxR diExw (zFxWMÎiYlAd©¦§¦§¥§¨©§¨
,f"rlA `"hp`ltmvr oinM `ide §©©§¦§¦¤¤

,oxFRiv zEncM ,lbxd dvwA dWẅ¨¦§¥¨¤¤¦§¦¤
dndAd eilr xW` lrpnM diEUrd̈£¨§¦§¨£¤¨¨©§¥¨
'zqxtn' zFaiYd iYW] zkxFC¤¤§¥©¥©§¤¤
,cg` WxFXn opi` 'dqxR'E©§¨¥¨¦¤¤¨
,'dqExR' oFWlM `id dpFW`xdW¤¨¦¨¦¦§§¨
oFWlE .lbxd sM mW `id dIpXd ENi`e§¦©§¦¨¦¥©¨¤¤§
dndA :FWExiR 'dqxR zqxtn'©§¤¤©§¨¥§¥¨
[miYWM zFiEvge ,zFqExR dizFqxRW¤©§¤¨§©£¦§©¦

(miyxtn):
.òñL úòñLå,'zqxtn' oFWl caNn §Ÿ©©¤©¦§©§©§¤¤

zrqWe' :cFr Wxtl aEzMd siqFd¦©¨§¨¥§Ÿ©©
,xnFlkE .'rqWW`dYdqxRd ¤©§©¤§¥©©§¨

zlCaEOoiA ,ixnblE dlrnlnoiA §¤¤§©§¦¥¦§©§¨¥
,dHnNnzwNEgn `idWMiYWA ¦§©¨§¤¦§¤¤¦§¥
,oipxRvEFnEBxzM:qFlwpE`A ¦¨§¦§©§§§§

oitlh otlhnE''`zqxR`qxR] §©§¨¦§¦©§¨¨©§¨
oxFRSd wcQW ,[mipxRvl zwNEgn§¤¤§¦¨§©¦¤¤¤©¦¤
.mipxRv iYWM ixnbl FzF` rqFW `di§¥¥©§©§¦¦§¥¦¨§©¦

itlWIWdndA oindizFqxRW §¦¤¥¦§¥¨¤©§¤¨
zFwEcqwxzFrEqW opi`e dlrnln §©¦§©§¨§¥¨§

dHnlOW ,ixnbl zFlCaEnEKEnqA §¨§©§¥¤¦§©¨§¨
od ux`l,zFxAEgnitl d`nh `ide ¨¨¤¥§¨§¦§¥¨§¦

WBcEn oke] rqW zrqFW Dpi`W¤¥¨©©¤©§¥§¨
mixacA aEzMd oFWlA(e ,ci)zrqFWe ¦§©¨¦§¨¦§©©

[zFqxt 'iYW' rqW(x"yl ,l"kyn ,m"`x): ¤©§¥§¨
.äøb úìòîdndAd lW Drah ©£©¥¨¦§¨¤©§¥¨

dn onf dzdXW xg`NW ,dxWMd©§¥¨¤§©©¤¨£¨§©¨
hrn KMxzp xaM lk`Ode Dzlik`n¥£¦¨¨§©©£¨§¨¦§©¥§©

,dirnA`id ixdd`iwnE dlrn §¥¤¨£¥¦©£¨§¦¨
FzF` zxfgnE dirOn lkF`daEW ¨¤¦¥¤¨©£¤¤

wcd FpghlE FWzkl ,diR KFzl§¦¨§¨§§¨¢¨¥
Dzlik` zrWA iM] dIpW dQirlA¦§¦¨§¦¨¦¦§©£¦¨¨
`l dWw oiicr aUrdWM ,dpFW`xd̈¦¨§¤¨¥¤£©¦¨¤Ÿ

[ahid wcd FzF` qFrll lkEY(`"n): ©¦§¨¥¥¥
.äøbFnW KMon xfgEOd lk`Od lW ¥¨¨§¤©©£¨©§¨¦

,dRd l` miirOdokYieoFWl cFqIW ©¥©¦¤©¤§¦¨¥¤§§
'dxB'zxfBn FzFidloFWNd WxFXn - ¥¨¦§¦¦§©¦¤©¨

EpivOWmixBPd miOke''dvx`Îl`eny) ¤¨¦§©©¦©¦¨¦©§¨
(ci ,ci alr mikRWpe milfFPd min]©¦©§¦§¦§¨¦©

mW lr `Ed 'mixBp' oFWlE ,[ux`d̈¨¤§¦¨¦©¥
milgFfe 'mixxbp' md mkENidAW¤§¦¨¥¦§¨¦§£¦
Wi 'dxB' oFWl s`e .mFwnl mFwOn¦¨§¨§©§¥¨¥

mW lr ,Kkl FzFOclxxbp `EdW §©§¨©¥¤¦§¨
dRd xg`.miirOd on eil` xfFge ©©©¤§¥¥¨¦©¥©¦

:i"yx xirneEqFlwpE`aFnEBxzlW §§§©§¤
`wqn' :'dxB zlrn''`xWRdlrn] ©£©¥¨©§¨¦§¨©£¤

[mixWFRd z`,oM iExw `EdeiciÎlrW ¤©§¦§¨¥¤©§¥
zNErRdxBd,xWtp lkF`ddUrp) §©©¥¨¨¤¦§¨©£¤

(KxgFOpe(i"`a): ©§¦©
.äîäaa,`id dxizi Ff daiYixdW ©§¥¨¥¨§¥¨¦¤£¥

lMn' mcFTd wEqRA xn`p xaM§¨¤¡©©¨©¥¦¨
o`M dxn`p `idW `N` ,'dndAd©§¥¨¤¨¤¦¤¤§¨¨

,dWxclicMxiYdldlik`Az` ¦§¨¨§¥§©¦©£¦¨¤
lilXdAEr)(dndA lW x`vnPd ©§¦¨¤§¥¨©¦§¨

FO` irnA`EdW itl ,dhigW `ll - ¦§¥¦§Ÿ§¦¨§¦¤
Wxcp Kke .m`d zhigWA xYip¦¨¦§¦©¨¥§¨¦§¨
xW`] ...dqxR zqxtn lM' :aEzMd©¨Ÿ©§¤¤©§¨£¤

'Elk`Y Dz` ,dndAA [`vOY,`xtq) ¦¨¥©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
(.hq oileg(m"`x):

.eìëàz äúBàaEzMd KxvEd dOl ¨Ÿ¥¨¨§©©¨
Fl did ixd] 'DzF`' zaiY siqFdl§¦¥©¨£¥¨¨
dndAA ...dqxR zqxtn lM' :xnFl©Ÿ©§¤¤©§¨©§¥¨
wx :WiBcdl icM `N` ?['Elk`YŸ¥¤¨§¥§©§¦©

Elk`Y 'DzF`'.d`nh dndA `le ¨Ÿ§§Ÿ§¥¨§¥¨
xEQi` lr o`M fFnxl KxvEd dOle§¨¨§©¦§¨©¦

,d`nHd dndAd zlik``lde £¦©©§¥¨©§¥¨©£Ÿ
dxdf`AzWxFtn,`idaEzMdW itM §©§¨¨§¤¤¦§¦¤©¨

'Elk`z `l df z` K`' :xnF`e siqFn¦§¥©¤¤ŸŸ§
,'ebe`N`icMdilr xFarloddUrA ¤¨§¥©£¨¤¨¥©£¥

eodAdUrzÎ`ldxFYdWM iM . §¥§Ÿ©£¤¦§¤©¨
ode 'e`l' oFWlA od KM lr dxidfn©§¦¨©¨¥¦§¨§¥
on lkF`dW ixd ,'dUr' oFWlA¦§£¥£¥¤¨¥¦
lr xaFr `vnp ,d`nHd dndAd©§¥¨©§¥¨¦§¨¥©
`NW zWxFtnd dxdf`d lr od :mipW§©¦¥©¨©§¨¨©§¤¤¤Ÿ
oFWlA dxEn`d d`nHd z` lFk`l¤¡¤©§¥¨¨£¨¦§
ciRwdl dxdf`d lr ode ,'dUrzÎ`l'Ÿ©£¤§¥©¨©§¨¨§©§¦
dxEn`d ,dxFdHd z` wx lFk`l¤¡©¤©§¨¨£¨
'Elk`Y DzF`' xn`PW ,'dUr' oFWlA¦§£¥¤¤¡©¨Ÿ¥
mlE`] d`nh `le lkF` dY` DzF` -¨©¨¥§Ÿ§¥¨¨
oMW ,ztqFp zEwln KM lr dwFl Fpi ¥̀¤©¨©§¤¤¤¥
dUrM FpiC ,'dUr llMn `Ad e`l'¨©¨¦§©£¥¦©£¥

[eilr oiwFl oi`W(.cl migaf ,`xtq) ¤¥¦¨¨
(i"`a):c dxez
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ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגרהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה ג).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה(יא, מקרבת)מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּגּגּגּגרהרהרהרהּוגבּורה וׁשּוב מעלתמעלתמעלתמעלת ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

'ּבהמה  היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהאם
ְָטהֹורה'.

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ

:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)קלֿוחמר: בתורת הענין ּבׂשרם ∑Ì¯NaÓ.(כל על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹƒ¿»»ְַָָ
ּוטלפים  וקרנים וגידין עצמֹות על ולא ˙eÚb.ּבאזהרה, ‡Ï Ì˙Ï··e∑ מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֻ

לֹומר: ּתלמ ּוד כא)נבלה? קלֿוחמר (לקמן מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים "אמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻֻ

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).eìëàú àì íøNaîKFYn ¦§¨¨ŸŸ¥¦
WIW mipin drAx` wx aEzMd hxiRW¤¥©©¨©©§¨¨¦¦¤¥
otXde lnBd] cg` dxdh oniq mdl̈¤¦©¨¢¨¤¨©¨¨§©¨¨
qixtn xifgde ,dxB milrn zapx`de§¨©§¤¤©£¦¥¨§©£¦©§¦

iM xnFl iziid lFki ,[dqxRil oi` ©§¨¨¨¦¦©¦¥¦
dlik`d xEQi` zxdf`A,EN` `N` §©§¨©¦¨£¦¨¤¨¥

K`Dl oi`W d`nh dndA x`W ©§¨§¥¨§¥¨¤¥¨
dxdh oniq mEWdqxR dqixtn `l - ¦©¨¢¨Ÿ©§¦¨©§¨

- dxB dlrn `leoiPnod s`W §Ÿ©£¨¥¨¦©¦¤©¥
?ozlik` lr miwFle ,dxdf`AYxn` §©§¨¨§¦©£¦¨¨¨©§¨

ixd (!?oM xnFl lkEzd)'xnFge lw' £©©¥£¥©¨¤
,`Edipniq zvw odA WIW EN` dnE¨¥¤¥¨¤§¨¦¨¥

'Eke zFxEq` dxdhzFndA x`W - ¨¢¨£§§¨§¥
,llM dxdh ipniq odA oi`W zF`nh§¥¤¥¨¤¦¨¥¨¢¨§¨
,ozlik` lr 'dUrz `l' WIW oMW lM̈¤¥¤¥Ÿ©£¤©£¦¨¨

odilr oiwFle(`xtq): §¦£¥¤
íøNaîwx .Elk`z `llrzlik` ¦§¨¨ŸŸ¥©©£¦©

mxUAaEzMd xidfddxdf`A,Ff`le §¨¨¦§¦©¨§©§¨¨§Ÿ
lrzlik`oicibe zFnvr,miWw ©£¦©£¨§¦¦¨¦

mitlhE mipxwedndAd zFqxR] §©§©¦§¨©¦©§©§¥¨
wlgA xAcn aEzMde ,'mitlh' miiExw§¦§¨©¦§©¨§©¥©¥¤
,xUAd l` aFxTd ,mdAW Kxd̈©¤¨¤©¨¤©¨¨
mpi` EN` lMW itl .[Flk`l xWt`W¤¤§¨§¨§§¦¤¨¥¥¨
Kkl ,wgFcA m` iM dlik`l miiE`x§¦©£¦¨¦¦§©§¨
wx xaFre ,mzlik` lr dwFl Fpi ¥̀¤©£¦¨¨§¥©
cnlPd dlrnl xEn`d 'dUr'A©£¥¨¨§©§¨©¦§¨
oFWl xn`p `l mXW ,'Elk`Y DzF`'n¥¨Ÿ¥¤¨Ÿ¤¡©§
cr xzFiA miWw md m` mpn` .'xUA'¨¨¨§¨¦¥¨¦§¥©
Fzlik` oi` llM miiE`x mpi`W¤¥¨§¦§¨¥£¦¨

'dUr' oiprl s` ,dlik`M zaWgp(my) ¤§¤¤©£¦¨©§¦§©£¥
(a"rx ,a"a):

.eòbú àì íúìáðáeoi` ,FhEWt itl §¦§¨¨Ÿ¦¨§¦§¥
`N` ,dliapA rFBpl xEQi` o`M̈¦¦§©¦§¥¨¤¨
dliapA rbFPd lMW cOln aEzMd©¨§©¥¤¨©¥©¦§¥¨

Edixd `nh `EdWM mpn`e] `nhp¦§¨§¨§¨§¤¨¥£¥
`NWe ,miWcw lFk`l `NW xdfEn§¨¤Ÿ¤¡¨¨¦§¤Ÿ
dribPd K` ,WCwOl qpMdl§¦¨¥©¦§¨©©§¦¨
,[dxEq` Dpi` Dnvr zE`OHdde§©¦©§©§¨¥¨£¨
d`nEHd oiC aEzMd hwPW KFYn mlE`¨¦¤¨©©¨¦©§¨
,'ErBz `l mzlapaE' :xEQi` oFWlA¦§¦§¦§¨¨Ÿ¦¨
xEQi` mB Wi minrRW Epcnl̈©§¤§¨¦¥©¦
xEQi` bdFp izni`e .Dnvr zE`OHdA©¦©§©§¨§¥¨©¥¦

?dflFki,xnFl iziidEdilM (Eidi) ¤¨¨¦¦©§¦§¨
,dlap rBn lr mixdfEn l`xUi¦§¨¥§¨¦©©©§¥¨

mixEq` Eidi onf lkaE mFwn lkaE§¨¨§¨§©¦§£¦
,Dci lr zF`OHdlE dliapA rFBpl¦§©¦§¥¨§¦©©¨¨

xnFl cEnlY(` ,`k oldl)l` xn`' ©§©¡Ÿ¤
mipdMd...'`OHi `l Wtpl'Fbe-ixd ©Ÿ£¦§¤¤Ÿ¦©¨§£¥

d wx znÎz`nEh xEQi` lrWmipdM ¤©¦§©¥©©Ÿ£¦
;oixdfEn l`xUi oi`e ,oixdfEnixde §¨¦§¥¦§¨¥§¨¦©£¥

mixaCddnE ,dYrn xnFgeÎlw ©§¨¦©¨¤¥©¨©



ipinyס zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

ּומה  ּכלֿׁשּכן?! לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא חמּורה, הּמת ּטמאת ּומה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻמעּתה:
ּברגל עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: יז)ּתלמּוד .(ר''ה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּבּבּבּברגלרגלרגלרגל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו לטהרלטהרלטהרלטהר אדםאדםאדםאדם ח)חחחחּיּיּיּיבבבב יא, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
על  ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻרׁש"י
הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את לקּדׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהאדם

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט הּקבּועים ∑˜N˜N˙.אּלּו קלּפין אּלּו ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְִִִֵַ

ׁשּנאמר: ּכמֹו יז)ּבֹו, א לבּוׁש"(שמואל הּוא קׂשקּׂשים ."וׁשריֹון ְְְְֱִִֶֶַַַָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום ּבכל ∆∆ְְְֵֶַַָָָָָָָ

.הארץ  ֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

ּבּבּבּבּמּמּמּמים ים ים ים  וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר איןאיןאיןאין־־־־ללללֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל .... .... ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ללללֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־־־־זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לכםלכםלכםלכם:::: ההההּוּוּוּואאאא ט־יב)ׁשׁשׁשׁשקץקץקץקץ (יא, ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ

קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ב)ּכל נא, .(נדה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

חּיּותם  מקֹום והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ליֹוׁשבי רֹומזים מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדגים
את  ּומׁשּמׁשים טפלים אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ּוסנּפירים, קׂשקּׂשים ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשל

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּדג, על הּמגן  לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּגּוף:

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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iSgn obdl ,bCd iVwUw oirM§¥©§©¥©¨§¨¥¥¦¥

[dnglOd:(i dxez ©¦§¨¨
(i)õøL.miOdmFwn lkAxn`PW ¤¤©©¦§¨¨¤¤¡©

,'uxW' oFWlKEnp xaC FrnWn §¤¤©§¨¨¨¨
,ux`d lr cpe WgFxWmirlFY oFbM ¤¥§¨©¨¨¤§¨¦

,'miOd uxW' iAbl o`M mpn` .dnFCke§©¤¨§¨¨§©¥¤¤©©¦
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df oFWlA(x"yl):`i dxez §¨¤

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

ׁשּמׁשּמרת  ׁשמים יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה
ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. את המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעל
ּכל  ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו ּבמה הרמז וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאף
החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

ַָּבּתֹורה.
יחּדׁש ּבוּדאי הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ּתלמיד־חכם – קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה
יראת־ׁשמים  ּבלא ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּתֹורה

הּמות". סם לֹו נעׂשית זכה "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג ְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּוא

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר הּסנּפירים ∑Ì¯NaÓ.(חולין על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְִִֵַַַָֻ
העצמֹות  eˆwLz.ועל Ì˙Ï· ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז (שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ְֲַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ)ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר ? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלּיּבׁשה;

מּתר  ּבעלּיתֹו, ׁשהּׁשירן .אףֿעלּֿפי ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אינֹו(שבת אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא ׁשּנאמר (דברים עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְֱֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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(`xtq)(`"eb):bi dxez
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`l' xn`PW oeike .mdn Elk`Y `lŸŸ§¥¤§¥¨¤¤¡©Ÿ
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סי ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

ּומה  ּכלֿׁשּכן?! לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא חמּורה, הּמת ּטמאת ּומה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻמעּתה:
ּברגל עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: יז)ּתלמּוד .(ר''ה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּבּבּבּברגלרגלרגלרגל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו לטהרלטהרלטהרלטהר אדםאדםאדםאדם ח)חחחחּיּיּיּיבבבב יא, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
על  ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻרׁש"י
הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את לקּדׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהאדם

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט הּקבּועים ∑˜N˜N˙.אּלּו קלּפין אּלּו ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְִִִֵַ

ׁשּנאמר: ּכמֹו יז)ּבֹו, א לבּוׁש"(שמואל הּוא קׂשקּׂשים ."וׁשריֹון ְְְְֱִִֶֶַַַָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום ּבכל ∆∆ְְְֵֶַַָָָָָָָ

.הארץ  ֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

ּבּבּבּבּמּמּמּמים ים ים ים  וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר איןאיןאיןאין־־־־ללללֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל .... .... ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ללללֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־־־־זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לכםלכםלכםלכם:::: ההההּוּוּוּואאאא ט־יב)ׁשׁשׁשׁשקץקץקץקץ (יא, ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ

קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ב)ּכל נא, .(נדה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

חּיּותם  מקֹום והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ליֹוׁשבי רֹומזים מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדגים
את  ּומׁשּמׁשים טפלים אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ּוסנּפירים, קׂשקּׂשים ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשל

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּדג, על הּמגן  לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּגּוף:

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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mdA hXWmrEprp ici lr(.hp oileg): ¤¨¨¤©§¥¦§¨
.úN÷N÷FA mirEaTd oiRilw EN`- ©§¤¤¥§¦¦©§¦
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iYWlRd zilB lv` xn`PW FnM :`"q)§¤¤¡©¥¤¨§¨©§¦§¦
(d ,fi `Îl`eny)`Ed miVwUw oFixWe'§¦§©§©¦

'WEalzFQRn iEUrd WEAln oin] ¨¦©§¤¨¦¦
Ffl Ff cgi zFxAEgnd zFPhw zkYn©¤¤§©©§¨©©¨
iSgn obdl ,bCd iVwUw oirM§¥©§©¥©¨§¨¥¥¦¥

[dnglOd:(i dxez ©¦§¨¨
(i)õøL.miOdmFwn lkAxn`PW ¤¤©©¦§¨¨¤¤¡©

,'uxW' oFWlKEnp xaC FrnWn §¤¤©§¨¨¨¨
,ux`d lr cpe WgFxWmirlFY oFbM ¤¥§¨©¨¨¤§¨¦
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df oFWlA(x"yl):`i dxez §¨¤
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ׁשּמׁשּמרת  ׁשמים יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה
ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. את המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעל
ּכל  ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו ּבמה הרמז וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאף
החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

ַָּבּתֹורה.
יחּדׁש ּבוּדאי הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ּתלמיד־חכם – קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה
יראת־ׁשמים  ּבלא ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּתֹורה

הּמות". סם לֹו נעׂשית זכה "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג ְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּוא

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר הּסנּפירים ∑Ì¯NaÓ.(חולין על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְִִֵַַַָֻ
העצמֹות  eˆwLz.ועל Ì˙Ï· ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז (שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ְֲַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ)ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר ? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלּיּבׁשה;

מּתר  ּבעלּיתֹו, ׁשהּׁשירן .אףֿעלּֿפי ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אינֹו(שבת אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא ׁשּנאמר (דברים עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְֱֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»
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,[oM mraHW mibCd ipiOnoiPns`W ¦¦¥©¨¦¤¦§¨¥¦©¦¤©

xWM `EdxW` lM' xnFl cEnlY ? ¨¥©§©Ÿ£¤
,'miOA zUwUwe xiRpq Fl oi ¥̀§©¦§©§¤¤©¨¦

:rnWnEÎs` ,miOa Fl Eid m` `d ©§©¨¦¨©©¦©
xYEn ,FziIlrA oxiXdW iRÎlr©¦¤¦¦¨©£¦¨¨

(`xtq)(`"eb):bi dxez
(bi).eìëàé àì`l' xn`p did ENi` Ÿ¥¨§¦¨¨¤¡©Ÿ

mknvrA mY` :FrnWn did ,'Elk`zŸ§¨¨©§¨©¤§©§§¤
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ipinyסב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

וכּלן  ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּבֹו:
אחד  .מין ִֶָ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå.... §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא )פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeLÈÂ ÒBk∑ ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש .הם ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

l` - 'Elk`i `l' FrnWn `die] einCn¦¨¨¦¥©§¨Ÿ¥¨§©
,dlik` icil `iaOd xaC FA dUrY©£¤¨¨©¥¦¦¥£¦¨
,zF`A od dlik` icil zF`pd mzqE'§¨£¨¦¥£¦¨¥¨
lk`n xaC eincA dpFw FxkFOdW¤©§¤§¨¨§©©£¨

'xg`(:`k migqt i"yx i"tr)[xnFl cEnlY , ©¥©§©
xg` mFwnA(ai ,ci mixac)xW` dfe'`l §¨©¥§¤£¤Ÿ

Elk`zwxW xnFl - 'ebe 'mdn Ÿ§¥¤©¤©
dlik`Aod,oixEq`la`d`pdA ©£¦¨¥£¦£¨©£¨¨
oixYEnFpi` ohwl lik`dl xEQi`d] ¨¦¨¦§©£¦§¨¨¥

oiprn xnFg ztqFY `N` ,d`pd mEXn¦£¨¨¤¨¤¤¤¥¦§©
lkA mB bdFp df oice ,dlik`d xEQi ¦̀¨£¦¨§¦¤¥©§¨
miPhwl riIql `NW ,mixEQi`d̈¦¦¤Ÿ§©¥©¦§©¦

mdilr xFarl(` ,`k oldl o"anx ,`"eb):[ ©££¥¤
xfegd 'oin' oeyl edn x`al micwn i"yx
aezkd dpen mda ,mi`ad miweqta dpype

:mi`nhd zeterd z`xn`PW sFr lM̈¤¤¡©
'Dpinl' FAF`'Fpinl'F`,'Edpinl' §¦¨§¦§¦¥

oiOd FzF`A WimipFW mibEqoi`W ¥§©¦¦¦¤¥
dfl df oinFC,ixnblmdi`xna `l ¦¤¨¤§©§¦Ÿ§©§¥¤

e ,mzFnWa `lez`f lkaoin oNEk §Ÿ¦§¨§§¨Ÿ¨¦

cg`illM mW FzF`l mikiIXd ,od ¤¨¥©©¨¦§¥§¨¦
aEzMd WiBcn Kkitl .sFrd lW¤¨§¦¨©§¦©¨
lr ,oiOd FzF` lM iM xnFl ,'Edpinl'§¦¥©¦¨©¦©
`Ed xEQi`d llkA ,mipFXd eibEq¨©¦¦§©¨¦

`nbEcl d`x](.bq oileg),uPd df - uPd' §¥§§¨©¥¤©¥
,'`ixig xA z` `iadl - Edpinl§¦¥§¨¦¤©¦§¨

[uPd zgRWOn miIEqn sFr `EdW,i"`a) ¤§¨¦¦§©©©¥
(x"yl:ci dxez
(fh).õpäx"iextyi`f"rlA:fi dxez ©¥§©©
(fi).CìLdf ,EpizFAx EWxiR`Ed ¨¨¥§©¥¤
sFrdlFXd(dlrnE KWFn)on mibc ©¤¥©£¤¨¦¦
mId.olkF`eqElwpE` mBxYW Edfe ©¨§§¨§¤¤¦§¥§§

- 'KlXd z`e' o`M'`pEpilWe'sExiv] ¨§¤©¨¨§¨¥¨¥
'`pEp' - '`pEp dlFW' :zFaiY iYW lW¤§¥¥¤¨¨

'bC' `Ed ziOx`A(gi ,f zeny qelwpe` d`x)[ ©£©¦¨
(.bq oileg):

.óeLðéå ñBkElNd mipiOd ipW §©§§¥©¦¦©¨
,zFnW ipWl o`M miwlgPdmiiExwmd ©¤¡¨¦¨¦§¥¥§¦¥

f"rlAcg` illM mWAy"hi`ev :. §©©§¥§¨¦¤¨
mzF` mdeWie ,dliNA miwrFSd §¥¨©£¦©©§¨§¥

zFzql mdl(miigl)cFre ,mc`MWi ¨¤§¨§¨©¦§¨¨§¥
sFrxg`dFl dnFCsEWpIloixFTW ©¥©¤©§¤¦

e"aiixzFiA Fl dnFC `EdW KFYnE], ¦¤¤§¥
KxvEd `le ,sEWpi llkA Edixd£¥¦§©©§§Ÿ§©
icM 'Edpinl sEWpId z`e' xnFl aEzMd©¨©§¤©©§§¦¥§¥

Fllkl(l"kyn)[ifrl xve`e ,mixe`ia i"tr l"y) §¨§
(i"yx:gi dxez
(gi).úîLðz`idf"rlA z`xwPd ¦§¤¤¦©¦§¥§©©

xAkrl dnFce ,u"ixey `"alw§¨§©§¨
dliNA zgxFtE`xwPd sFrd `Ede] ©©©©§¨§¨©¦§¨
.['sNhr' :mFIMdxEn`d 'znWpz'e ©£©¥§¦§¤¤¨£¨

mivxXa(l weqt onwl),Dl dnFc `id ©§¨¦¦¨¨
.mipir Dl oi`esFr dGW mbd ,xnFlM §¥¨¥©¦§©£©¤¤

itl cg` mW mdl Wi ,uxW dfe§¤¤¤¥¨¤¥¤¨§¦
,mipir mdl oi` mdipXWeznWpYd ¤§¥¤¥¨¤¥©¦§©¦§¤¤

mivxXAW`"tlh Dl oixFw`id] ¤©§¨¦¦¨¦
['zxtxtg' :mFIM z`xwPdxve` i"tre ,i"gp) ©¦§¥©£©§¤¤

(i"yx ifrl:hi dxez
(hi).äãéñçäFfoirMdIcd`x] ©£¦¨§¥©¨§¥

mixaC(bi ,ci)`ide ,['Dpinl dICde' §¨¦§©©¨§¦¨§¦

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

‰Ù‡‰∑ היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּכפּולה,∑‰ÙÈÎec˙.היא וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְַַַָָָ
ׁשם  על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו ס''ג)מעׂשיו, .(דף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

ׁשּקֹורין  ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ , מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרגליו,
ּכנפים  וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל ְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלנגושט"א,
ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻוקרסּלין,

ּביניהם  להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם ׁשאין ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש .אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dpalDl oixFw f"rlaE.`"ipebiv §¨¨§©©¦¨
?'dciqg' DnW `xwp dOlemW lr §¨¨¦§¨§¨£¦¨©¥

zEciqg dUFrWcqgA zbdFp -mr ¤¨£¦¤¤§¤¤¦
,dizFxagmdOr zwNgzOWzFpFfnA ©§¤¨¤¦§©¤¤¦¨¤¦§

(my):
.äôðàämB`idoirMdIc`ide ¨£¨¨©¦§¥©¨§¦
.zipfbxqrM oFWNn `Ed 'dtp`' mWe ©§¨¦§¥£¨¨¦§©©

EpivOW FnM] fbFxe(`k ,c mixac)'de' §¤§¤¨¦©
'iA sP`zd(my i"yx i"tr).[FGW il d`xpe ¦§©©¦§¦§¤¦¤

DzF` oixFTW `idf"rlAo"exiid ¦¤¦¨§©©
xEbr](i"yx ifrl xve`)[: ¨

.úôéëecä`EdxAd lFbpxY= 'xA'] ©¦©©§§©¨¨
uEgn `xR lcBd lFbpxY oin ;ipFvig¦¦¦©§§©¨¥¤¤¦

,[aEXIldlEtk FYlAxkezlFAxMd - ©¦§©§¨§§¨©©§¤
`id ENi`M dnFce ,dar FW`x lrW¤©Ÿ¨¨§¨§¦¦
,mW dxEWwE W`xd KFzl zlRkp¦§¤¤§¨Ÿ§¨¨

f"rlaEDl oixFwdOle .`"texd §©©¦¨§¨¨
?'ztikEC' FnW `xwpmW lrFcFd'W ¦§¨§¦©©¥¤

'zEtMFA x`Rzn `EdW xaCd - ¨©¨¨¤¦§¨¥
.'xEWw'elFbpxYd lW FcFd`id Ff ¨§¤©©§§¦

.FYlAxMaEqElwpE` mEBxYmBxzn ©§¨§§©§§§§©§¥
- 'ztikECd z`e''`xEh xBpe'oOE`] §¤©¦©§©©¨¨

`Ede ,[xdd`xwpiEPikM oMmW lr ¨¨§¦§¨¥§¦©¥
EpizFAx EWxiRW FnM ,eiUrn©£¨§¤¥§©¥

nA'Ffg`W in' wxtA oiHiB zkQsc) §©¤¤¦¦§¤¤¦¤£¨
(:gqxBp' iExw df sFr :mW xn`p Kke]§¨¤¡©¨¤¨©¨

rETiaA oOE`' `EdW mW lr '`xEh¨©¥¤¨§¦©
gFxtl bdFp `EdW itl ,'mixd̈¦§¦¤¥¦§©
minnFW mixdl riBn `Ede ,wFgxnl§¥¨§©¦©§¨¦§¦
z` mWl `ianE ,mignv mdA oi`W¤¥¨¤§¨¦¥¦§¨¤
DPinA zcgEin zrlFY `idW ,'xinX'd©¨¦¤¦©©§¤¤§¦¨
,dWw xaC lM DkENidA zrTand©§©©©§¦¨¨¨¨¨¤
lr xinXd z` giPn `EdW xg`lE§©©¤©¦©¤©¨¦©
hrn rTAzn mFwOde ,xdd zBqR¦§©¨¨§©¨¦§©¥©§©
mXn dpFR `Ed ixd ,uixg FA dUrpe§©£¤¨¦£¥¤¦¨
x`WE zFpli` lW mirxf `ianE xfFge§¥¥¦§¨¦¤¦¨§¨
onf xg`l qpxRzn `Ede ,mignv§¨¦§¦§©§¥§©©§©

[mdilECiBn(miyxtn):k dxez ¦¦¥¤
(k).óBòä õøLmikEnPd miTCd md ¤¤¨¥©©¦©§¦

sFrd oinAW.ux`d lr oiWgFxd ¤§¦¨¨£¦©¨¨¤
mkENid oi` mzEphw zngOW ,xnFlM§©¤¥£©©§¨¥¦¨
ici lr `N` ,mdilbx zrEpzA xMip¦¨¦§©©§¥¤¤¨©§¥
mivxFW mdWM mzWigxA mipigaOW¤©§¦¦¦§¦¨¨§¤¥§¦

,ux`d lroirxvE miaEaf oFbM ©¨¨¤§§¦§¨¦
miabge oiWEYie,` ziy`xa `"ebe ,m"`x) §©¦©£¨¦

(ckÎk:`k dxez
(`k).òaøà ìò:milbx rAx` lr ©©§©©©§©©§¨¦

åéìâøì ìònîdvitw oFWl] odA xYpl ¦©©§©§¨§©¥¨¥§§¦¨
.[bENiceoinM Fl Wi Fx`Evl KEnq §¦¨§©¨¤§¦

,milbx iYWn,eilbx rAx` cal §¥©§©¦¦§©©§©©§¨
,ux`d on uFRwle sErl dvFxWkE§¤¤¨§¦§¦¨¨¤

`Edmirxk iYW ozF`A wGgznKke ¦§©¥§¨§¥§¨©¦§¨

ux`d lrn mnFxzn `EdWie .gxFtE ¦§¥¥©¨¨¤¥©§¥
dAxd odn,EpipiA miIEvOd mipin ¥¤©§¥¦¦©§¦¥¥

oi` la` ,`"hye`l oixFTW ozF`M§¨¤¦£¨¥
odA oi`iwA Ep`dfi` rFAwl ¨§¦¦¨¤¦§©¥¤

itl ,dlik`l xWM mdipiAn¦¥¥¤¨¥©£¦¨§¦
mda Exn`p dxdh ipniq drAx`W¤©§¨¨¦¨¥¨¢¨¤¤§¨¤
mdnE ,dxFYA EWxRzPW mdn']¥¤¤¦§¨§©¨¥¤

'mixtFq ixaCn mWExiR Exn`PW(o"x):[ ¤¤¤§¥¨¦¦§¥§¦
,mitpM rAx`e ,milbx rAx ©̀§©©§©¦§©§©§¨©¦
miaEzMd 'mirxk' EN` - oiNEqxwe§©§©¦¥§¨©¦©§¦

,o`Mux`d lr xYpn `Ed odAW, ¨¤¨¤§©¥©¨¨¤
oipniq lke .FAEx z` oitFg eitpkE§¨¨¦¤§¨¦¨¦
,EpizFpiAW ozF`A oiiEvn ElNd©¨§¦§¨¤¥¥
,sqFp i`pY FpWi dN` lM caNn mlE`¨¦§©¨¥¤¤§§©¨
x`Fanke] 'abg' iExTd oin df `dIW¤§¥¤¦©¨¨¨§©§¨
illM mW mB `Ed 'abg' oFWl ,`xnBA©§¨¨§¨¨©¥§¨¦
lM Eid ENi`e ,[mixWMd mipiOd lkl§¨©¦¦©§¥¦§¦¨¨
milFki Epiid ,mzxEvA mieW dN ¥̀¤¨¦§¨¨¨¦§¦
,'abg' dxFYA mi`xwPd mdW KFnql¦§¤¥©¦§¨¦©¨¨¨

la`iM ,milCad mdA WIW xg`nWi £¨¥©©¤¥¨¤¤§¥¦¦¥
KFx` oW`xWxvw oW`xW Wiee ,ok ¤Ÿ¨¨§¥¤Ÿ¨¨¨§¥

apf mdl oi`W Wi,apf mdl WIW Wie ¥¤¥¨¤¨¨§¥¤¥¨¤¨¨
eixddfaE ,'abg' FnW `dIW Kixv §£¥¨¦¤§¥§¨¨¨¤

mdipiA liCadl mircFi Ep` oi ¥̀¨§¦§©§¦¥¥¤
oMW ,'abg' FnW didW oiOd Edfi ¥̀¤©¦¤¨¨§¨¨¤¥
,mixg` zFnWA mNEM mi`xwp EpPnfA¦§©¥¦§¨¦¨§¥£¥¦



סג ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

וכּלן  ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּבֹו:
אחד  .מין ִֶָ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå.... §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא )פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeLÈÂ ÒBk∑ ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש .הם ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

l` - 'Elk`i `l' FrnWn `die] einCn¦¨¨¦¥©§¨Ÿ¥¨§©
,dlik` icil `iaOd xaC FA dUrY©£¤¨¨©¥¦¦¥£¦¨
,zF`A od dlik` icil zF`pd mzqE'§¨£¨¦¥£¦¨¥¨
lk`n xaC eincA dpFw FxkFOdW¤©§¤§¨¨§©©£¨

'xg`(:`k migqt i"yx i"tr)[xnFl cEnlY , ©¥©§©
xg` mFwnA(ai ,ci mixac)xW` dfe'`l §¨©¥§¤£¤Ÿ

Elk`zwxW xnFl - 'ebe 'mdn Ÿ§¥¤©¤©
dlik`Aod,oixEq`la`d`pdA ©£¦¨¥£¦£¨©£¨¨
oixYEnFpi` ohwl lik`dl xEQi`d] ¨¦¨¦§©£¦§¨¨¥

oiprn xnFg ztqFY `N` ,d`pd mEXn¦£¨¨¤¨¤¤¤¥¦§©
lkA mB bdFp df oice ,dlik`d xEQi ¦̀¨£¦¨§¦¤¥©§¨
miPhwl riIql `NW ,mixEQi`d̈¦¦¤Ÿ§©¥©¦§©¦

mdilr xFarl(` ,`k oldl o"anx ,`"eb):[ ©££¥¤
xfegd 'oin' oeyl edn x`al micwn i"yx
aezkd dpen mda ,mi`ad miweqta dpype

:mi`nhd zeterd z`xn`PW sFr lM̈¤¤¡©
'Dpinl' FAF`'Fpinl'F`,'Edpinl' §¦¨§¦§¦¥

oiOd FzF`A WimipFW mibEqoi`W ¥§©¦¦¦¤¥
dfl df oinFC,ixnblmdi`xna `l ¦¤¨¤§©§¦Ÿ§©§¥¤

e ,mzFnWa `lez`f lkaoin oNEk §Ÿ¦§¨§§¨Ÿ¨¦

cg`illM mW FzF`l mikiIXd ,od ¤¨¥©©¨¦§¥§¨¦
aEzMd WiBcn Kkitl .sFrd lW¤¨§¦¨©§¦©¨
lr ,oiOd FzF` lM iM xnFl ,'Edpinl'§¦¥©¦¨©¦©
`Ed xEQi`d llkA ,mipFXd eibEq¨©¦¦§©¨¦

`nbEcl d`x](.bq oileg),uPd df - uPd' §¥§§¨©¥¤©¥
,'`ixig xA z` `iadl - Edpinl§¦¥§¨¦¤©¦§¨

[uPd zgRWOn miIEqn sFr `EdW,i"`a) ¤§¨¦¦§©©©¥
(x"yl:ci dxez
(fh).õpäx"iextyi`f"rlA:fi dxez ©¥§©©
(fi).CìLdf ,EpizFAx EWxiR`Ed ¨¨¥§©¥¤
sFrdlFXd(dlrnE KWFn)on mibc ©¤¥©£¤¨¦¦
mId.olkF`eqElwpE` mBxYW Edfe ©¨§§¨§¤¤¦§¥§§

- 'KlXd z`e' o`M'`pEpilWe'sExiv] ¨§¤©¨¨§¨¥¨¥
'`pEp' - '`pEp dlFW' :zFaiY iYW lW¤§¥¥¤¨¨

'bC' `Ed ziOx`A(gi ,f zeny qelwpe` d`x)[ ©£©¦¨
(.bq oileg):

.óeLðéå ñBkElNd mipiOd ipW §©§§¥©¦¦©¨
,zFnW ipWl o`M miwlgPdmiiExwmd ©¤¡¨¦¨¦§¥¥§¦¥

f"rlAcg` illM mWAy"hi`ev :. §©©§¥§¨¦¤¨
mzF` mdeWie ,dliNA miwrFSd §¥¨©£¦©©§¨§¥

zFzql mdl(miigl)cFre ,mc`MWi ¨¤§¨§¨©¦§¨¨§¥
sFrxg`dFl dnFCsEWpIloixFTW ©¥©¤©§¤¦

e"aiixzFiA Fl dnFC `EdW KFYnE], ¦¤¤§¥
KxvEd `le ,sEWpi llkA Edixd£¥¦§©©§§Ÿ§©
icM 'Edpinl sEWpId z`e' xnFl aEzMd©¨©§¤©©§§¦¥§¥

Fllkl(l"kyn)[ifrl xve`e ,mixe`ia i"tr l"y) §¨§
(i"yx:gi dxez
(gi).úîLðz`idf"rlA z`xwPd ¦§¤¤¦©¦§¥§©©

xAkrl dnFce ,u"ixey `"alw§¨§©§¨
dliNA zgxFtE`xwPd sFrd `Ede] ©©©©§¨§¨©¦§¨
.['sNhr' :mFIMdxEn`d 'znWpz'e ©£©¥§¦§¤¤¨£¨

mivxXa(l weqt onwl),Dl dnFc `id ©§¨¦¦¨¨
.mipir Dl oi`esFr dGW mbd ,xnFlM §¥¨¥©¦§©£©¤¤

itl cg` mW mdl Wi ,uxW dfe§¤¤¤¥¨¤¥¤¨§¦
,mipir mdl oi` mdipXWeznWpYd ¤§¥¤¥¨¤¥©¦§©¦§¤¤

mivxXAW`"tlh Dl oixFw`id] ¤©§¨¦¦¨¦
['zxtxtg' :mFIM z`xwPdxve` i"tre ,i"gp) ©¦§¥©£©§¤¤

(i"yx ifrl:hi dxez
(hi).äãéñçäFfoirMdIcd`x] ©£¦¨§¥©¨§¥

mixaC(bi ,ci)`ide ,['Dpinl dICde' §¨¦§©©¨§¦¨§¦

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

‰Ù‡‰∑ היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּכפּולה,∑‰ÙÈÎec˙.היא וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְַַַָָָ
ׁשם  על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו ס''ג)מעׂשיו, .(דף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

ׁשּקֹורין  ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ , מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרגליו,
ּכנפים  וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל ְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלנגושט"א,
ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻוקרסּלין,

ּביניהם  להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם ׁשאין ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש .אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dpalDl oixFw f"rlaE.`"ipebiv §¨¨§©©¦¨
?'dciqg' DnW `xwp dOlemW lr §¨¨¦§¨§¨£¦¨©¥

zEciqg dUFrWcqgA zbdFp -mr ¤¨£¦¤¤§¤¤¦
,dizFxagmdOr zwNgzOWzFpFfnA ©§¤¨¤¦§©¤¤¦¨¤¦§

(my):
.äôðàämB`idoirMdIc`ide ¨£¨¨©¦§¥©¨§¦
.zipfbxqrM oFWNn `Ed 'dtp`' mWe ©§¨¦§¥£¨¨¦§©©

EpivOW FnM] fbFxe(`k ,c mixac)'de' §¤§¤¨¦©
'iA sP`zd(my i"yx i"tr).[FGW il d`xpe ¦§©©¦§¦§¤¦¤

DzF` oixFTW `idf"rlAo"exiid ¦¤¦¨§©©
xEbr](i"yx ifrl xve`)[: ¨

.úôéëecä`EdxAd lFbpxY= 'xA'] ©¦©©§§©¨¨
uEgn `xR lcBd lFbpxY oin ;ipFvig¦¦¦©§§©¨¥¤¤¦

,[aEXIldlEtk FYlAxkezlFAxMd - ©¦§©§¨§§¨©©§¤
`id ENi`M dnFce ,dar FW`x lrW¤©Ÿ¨¨§¨§¦¦
,mW dxEWwE W`xd KFzl zlRkp¦§¤¤§¨Ÿ§¨¨

f"rlaEDl oixFwdOle .`"texd §©©¦¨§¨¨
?'ztikEC' FnW `xwpmW lrFcFd'W ¦§¨§¦©©¥¤

'zEtMFA x`Rzn `EdW xaCd - ¨©¨¨¤¦§¨¥
.'xEWw'elFbpxYd lW FcFd`id Ff ¨§¤©©§§¦

.FYlAxMaEqElwpE` mEBxYmBxzn ©§¨§§©§§§§©§¥
- 'ztikECd z`e''`xEh xBpe'oOE`] §¤©¦©§©©¨¨

`Ede ,[xdd`xwpiEPikM oMmW lr ¨¨§¦§¨¥§¦©¥
EpizFAx EWxiRW FnM ,eiUrn©£¨§¤¥§©¥

nA'Ffg`W in' wxtA oiHiB zkQsc) §©¤¤¦¦§¤¤¦¤£¨
(:gqxBp' iExw df sFr :mW xn`p Kke]§¨¤¡©¨¤¨©¨

rETiaA oOE`' `EdW mW lr '`xEh¨©¥¤¨§¦©
gFxtl bdFp `EdW itl ,'mixd̈¦§¦¤¥¦§©
minnFW mixdl riBn `Ede ,wFgxnl§¥¨§©¦©§¨¦§¦
z` mWl `ianE ,mignv mdA oi`W¤¥¨¤§¨¦¥¦§¨¤
DPinA zcgEin zrlFY `idW ,'xinX'd©¨¦¤¦©©§¤¤§¦¨
,dWw xaC lM DkENidA zrTand©§©©©§¦¨¨¨¨¨¤
lr xinXd z` giPn `EdW xg`lE§©©¤©¦©¤©¨¦©
hrn rTAzn mFwOde ,xdd zBqR¦§©¨¨§©¨¦§©¥©§©
mXn dpFR `Ed ixd ,uixg FA dUrpe§©£¤¨¦£¥¤¦¨
x`WE zFpli` lW mirxf `ianE xfFge§¥¥¦§¨¦¤¦¨§¨
onf xg`l qpxRzn `Ede ,mignv§¨¦§¦§©§¥§©©§©

[mdilECiBn(miyxtn):k dxez ¦¦¥¤
(k).óBòä õøLmikEnPd miTCd md ¤¤¨¥©©¦©§¦

sFrd oinAW.ux`d lr oiWgFxd ¤§¦¨¨£¦©¨¨¤
mkENid oi` mzEphw zngOW ,xnFlM§©¤¥£©©§¨¥¦¨
ici lr `N` ,mdilbx zrEpzA xMip¦¨¦§©©§¥¤¤¨©§¥
mivxFW mdWM mzWigxA mipigaOW¤©§¦¦¦§¦¨¨§¤¥§¦

,ux`d lroirxvE miaEaf oFbM ©¨¨¤§§¦§¨¦
miabge oiWEYie,` ziy`xa `"ebe ,m"`x) §©¦©£¨¦

(ckÎk:`k dxez
(`k).òaøà ìò:milbx rAx` lr ©©§©©©§©©§¨¦

åéìâøì ìònîdvitw oFWl] odA xYpl ¦©©§©§¨§©¥¨¥§§¦¨
.[bENiceoinM Fl Wi Fx`Evl KEnq §¦¨§©¨¤§¦

,milbx iYWn,eilbx rAx` cal §¥©§©¦¦§©©§©©§¨
,ux`d on uFRwle sErl dvFxWkE§¤¤¨§¦§¦¨¨¤

`Edmirxk iYW ozF`A wGgznKke ¦§©¥§¨§¥§¨©¦§¨

ux`d lrn mnFxzn `EdWie .gxFtE ¦§¥¥©¨¨¤¥©§¥
dAxd odn,EpipiA miIEvOd mipin ¥¤©§¥¦¦©§¦¥¥

oi` la` ,`"hye`l oixFTW ozF`M§¨¤¦£¨¥
odA oi`iwA Ep`dfi` rFAwl ¨§¦¦¨¤¦§©¥¤

itl ,dlik`l xWM mdipiAn¦¥¥¤¨¥©£¦¨§¦
mda Exn`p dxdh ipniq drAx`W¤©§¨¨¦¨¥¨¢¨¤¤§¨¤
mdnE ,dxFYA EWxRzPW mdn']¥¤¤¦§¨§©¨¥¤

'mixtFq ixaCn mWExiR Exn`PW(o"x):[ ¤¤¤§¥¨¦¦§¥§¦
,mitpM rAx`e ,milbx rAx ©̀§©©§©¦§©§©§¨©¦
miaEzMd 'mirxk' EN` - oiNEqxwe§©§©¦¥§¨©¦©§¦

,o`Mux`d lr xYpn `Ed odAW, ¨¤¨¤§©¥©¨¨¤
oipniq lke .FAEx z` oitFg eitpkE§¨¨¦¤§¨¦¨¦
,EpizFpiAW ozF`A oiiEvn ElNd©¨§¦§¨¤¥¥
,sqFp i`pY FpWi dN` lM caNn mlE`¨¦§©¨¥¤¤§§©¨
x`Fanke] 'abg' iExTd oin df `dIW¤§¥¤¦©¨¨¨§©§¨
illM mW mB `Ed 'abg' oFWl ,`xnBA©§¨¨§¨¨©¥§¨¦
lM Eid ENi`e ,[mixWMd mipiOd lkl§¨©¦¦©§¥¦§¦¨¨
milFki Epiid ,mzxEvA mieW dN ¥̀¤¨¦§¨¨¨¦§¦
,'abg' dxFYA mi`xwPd mdW KFnql¦§¤¥©¦§¨¦©¨¨¨

la`iM ,milCad mdA WIW xg`nWi £¨¥©©¤¥¨¤¤§¥¦¦¥
KFx` oW`xWxvw oW`xW Wiee ,ok ¤Ÿ¨¨§¥¤Ÿ¨¨¨§¥

apf mdl oi`W Wi,apf mdl WIW Wie ¥¤¥¨¤¨¨§¥¤¥¨¤¨¨
eixddfaE ,'abg' FnW `dIW Kixv §£¥¨¦¤§¥§¨¨¨¤

mdipiA liCadl mircFi Ep` oi ¥̀¨§¦§©§¦¥¥¤
oMW ,'abg' FnW didW oiOd Edfi ¥̀¤©¦¤¨¨§¨¨¤¥
,mixg` zFnWA mNEM mi`xwp EpPnfA¦§©¥¦§¨¦¨§¥£¥¦



ipinyסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ) טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד .ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) ּבענין למּטה להאמר טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם .ּכלֹומר, ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
....ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑.מחּברת היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּמד טהֹורה ּכאן ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף  ּובענין מטּמאה, טמאה ּבהמה ׁשּנבלת ,. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lMA xEQi` mibdFp Ep` wtQd zngnE¥£©©¨¥¨£¦¦©Ÿ
(i"`a mya `"ry):ak dxez

(bk).'Bâå óBòä õøL ìëåxn`p xaM §Ÿ¤¤¨§§¨¤¡©
lirl(k weqt)lr Kldd sFrd uxW lM' §¥Ÿ¤¤¨©Ÿ¥©

`N` .'mkl `Ed uwW rAx``A ©§©¤¤¨¤¤¨¨
dGd aEzMd,(cOll :`"q) cOle ©¨©¤§¦¥§©¥

Wng Fl Wi m`W- xzFi F` milbx ¤¦¤¨¥©§©¦¥
xFdhzrAx` FA oi`W iR lr s` ,`Ed ¨©©¦¤¥©§©©

calaE ,dlrnl mixEn`d mipniQd©¦¨¦¨£¦§©§¨¦§©
'abg' FnW `dIW(`xtq)(c"a`x):ck dxez ¤§¥§¨¨

(ck)älàìedpeEMd oi` .E`OHY §¥¤¦©¨¥©©¨¨
:oFbM ,o`M cr Exn`p xaMW dN`l§¥¤¤§¨¤¤§©¨§
zbdFp oi` mdAW ,miabge zFtFr mibC̈¦©£¨¦¤¨¤¥¤¤
`N` ,oiprA dxEn`d Ff dliap z`nEh§©§¥¨¨£¨¨¦§¨¤¨

dN` lr aqEnxn`dl oicizrd ¨©¥¤¨£¦¦§¥¨¥
,oiprA dHnlzFIgde zFndAd mdW §©¨¨¦§¨¤¥©§¥§©©

oNdlC(fkÎek miweqt)(o"anx): ¦§©¨
.eànhzWi mzribpA ,xnFlM ¦©¨§©¦§¦¨¨¥
.d`nEh- dN`lE' :xn`p did ENi`kE §¨§¦¨¨¤¡©§¥¤

E`OHY - mdA ErBY m`:dk dxez ¦¦§¨¤¦©¨
(dk).íúìápî àNpä ìëåcaNn §¨©Ÿ¥¦¦§¨¨¦§©

lirl dxEn`d 'rBn z`nEh'weqta) §©©¨¨£¨§¥
(mcewdz`nEh' o`M aEzMd siqFd ,¦©¨¨§©
.'`Vnedxn`PW mFwn lMFA ©¨§¨¨¤¤¤§¨

`VnÎz`nEhz`nEhaE ,o`M oFbM) §©©¨§¨§§©
`id ixd ,(zn,rBnÎz`nEHn dxEng ¥£¥¦£¨¦§©©¨

KkAmicbA qEAM dpErh `idW`le , §¨¤¦§¨¦§¨¦§Ÿ
dliaPd drbp d`iUPd ici lrW mEXn¦¤©§¥©§¦¨¨§¨©§¥¨

z`iUPW mEXn `N` ,`UFPd icbaA§¦§¥©¥¤¨¦¤§¦©
xzFi mc`d z` d`Ohn d`nEHd©§¨§©§¨¤¨¨¨¥
d`nEHdWkE ,DA dribPd xW`n¥£¤©§¦¨¨§¤©§¨
micbAd z` s` d`Ohn `id dxEng£¨¦§©§¨©¤©§¨¦

(`xtq)(e"d `"t zn z`neh m"anx ,`"eb):ek dxez
(ek)äpðéà òñLå äñøt úñøôî©§¤¤©§¨§¤©¥¤¨

.úòñBLdwEcq FzqxRW ,lnB oFbM ©©§¨¨¤©§¨§¨
wxdHnl la` ,dlrnlKEnqA ©§©§¨£¨§©¨§¨

ux`l,zxAEgn `idEPpi` wcQdWkE ¨¨¤¦§¤¤§¤©¤¤¥¤
,'rqW zrqFW' Ff oi` ,xar l` xarn¥¥¤¤¥¤¥©©¤©
dlik` xEQi` oiprl od d`nh `ide§¦§¥¨¥§¦§©¦£¦¨
.o`M dxEn`d dliap z`nEh oiprl ode§¥§¦§©§©§¥¨¨£¨¨
d`Ohn dxFdh dndA mB mpn`e§¨§¨©§¥¨§¨§©§¨

K` ,DzlapALcOl o`MaEzMd §¦§¨¨©¨¦¤§©¨

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל לצפרּדע ∑v‰Â·.מושטיל"ה ∑‰ÏÁ„.ונאסר ׁשּדֹומה .פויי"ט, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,d`Ohn d`nh dndA zlaPW¤¦§©§¥¨§¥¨§©§¨
eoNdl ENi`dWxRd sFqAW oiprA §¦§©¨¨¦§¨¤§©¨¨¨

(nÎhl miweqt)dxFdh dndA lr WxiR¥©©§¥¨§¨
mrHde .DzlapA d`Ohn `id mBW¤©¦§©§¨§¦§¨¨§©©©
lCad WIW itl `Ed aEzMd mwNgW¤¦§¨©¨§¦¤¥¤§¥
lkA d`Ohn d`nh dndA :mdipicA§¦¥¤§¥¨§¥¨§©§¨§¨
oiaE dil`n dzOWM oiA ,miptF`d̈¨¦¥§¤¥¨¥¥¤¨¥
dndA la` ,dhigW ici lr dzOWM§¤¥¨©§¥§¦¨£¨§¥¨
dil`n dzOWM wx d`Ohn dxFdh§¨§©§¨©§¤¥¨¥¥¤¨
oiMqA oFbM ,oiCM `NW dhgWPWM F`]§¤¦§£¨¤Ÿ©¦§§©¦
oiCM dzid DzhigW m` la` ,[mEbR̈£¨¦§¦¨¨¨§¨©¦
cg`A 'dtixh' z`vnPW `N ¤̀¨¤¦§¥§¥¨§¤¨
`idW iRÎlrÎs` if` ,dixai`n¥¥¨¤¨£©©©¦¤¦
Dpi`e 'dliap' Ff oi` ,dlik`A dxEq £̀¨©£¦¨¥§¥¨§¥¨

`VnaE rBnA d`Ohn`"eb) §©§¨§©¨§©¨
(miyxtn:fk dxez

(fk).åétk ìòlEzge aFce alM oFbM ©©¨§¤¤§§¨
mde ,llM (mitlh) zFqxR mdl oi`W¤¥¨¤©§§¨©¦§¨§¥
mikNdnM ,mdilbx zFRM lr mikxFC§¦©©©§¥¤¦§©§¦

milrpn `ll mitgi(m"`x): §¥¦§Ÿ¦§¨¦

.íëì íä íéàîè,rBnlFnkE §¥¦¥¨¤§©¨§
:KlFde WxtOWoke ,'ebe 'rbPd lM' ¤§¨¥§¥¨©Ÿ¥©§¥

la`] `Ad wEqRA xEn`M ,`Vnl§©¨¨¨©¨©¨£¨
dWxRzp xaM dlik` xEQi` oiprl§¦§©¦£¦¨§¨¦§¨§¨

[dlrnl mz`nEh(a"a):gk dxez §¨¨§©§¨
(hk)àîhä íëì äæå.uxXd uxXA §¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥

xEQi`l opi` ElNd zF`nEh lM̈§©¨¥¨§¦
- WOn d`nEhl `N` dlik £̀¦¨¤¨§§¨©¨

,orBnA `nh zFidloNdl xEn`ke ¦§¨¥§©¨¨§¨¨§©¨
(`l weqt)'`nhi mznA mdA rbPd lM', ¨©Ÿ¥©¨¤§Ÿ¨¦§¨

emdA `nhPddnExY lFk`l xq`p §©¦§¨¨¤¤¡¨¤¡§¨
,WCwOA qpMile miWcweiAbl la` §¨¨¦§¦¨¥©¦§¨£¨§©¥

mieeW mivxXd lM ,dlik` xEQi ¦̀£¦¨¨©§¨¦¨¦
xEQi`d llkA mNEkeÎ`n miweqt oldlck) §¨¦§©¨¦

(bnmiiEpnd mivxXd dpFnW wx `le ,§Ÿ©§¨©§¨¦©§¦
o`M(oexkfd): ¨

.ãìçäd"lihyen`ide] f"rlA ©Ÿ¤§©©§¦
dpWOA z`xwPd(a"n `"t migqt)'dClEg' ©¦§¥©¦§¨§¨

(my h"iez)[:
.áväåh"iiet,f"rlAdnFCW §©¨§©©¤¤

rCxtvlzFxdhA dpWOd on](`"n g"t) ¦§©§¥©¦©¦§¨§¨¢
oMW ,rCxtvl dnFC aSdW rnWn©§©¤©¨¤¦§©§¥©¤¥
zEWxA rCxtvde uxXd' :EpipẄ¦©¤¤§©§©§¥©¦§
oi`e mdn cg` lr lid`d ...miAxd̈©¦¤¡¦©¤¨¥¤§¥
itl' - 'lid`d odn dfi` lr rEcï©©¥¤¥¤¤¡¦§¦
ipA mdA mirFh avl dnFC rCxtSW¤§©§¥©¨§¨¦¨¤§¥

'mc`(a"rx)[(x"yl):l dxez ¨¨
(l).ä÷ðào"evixd'cFRiw'] f"rlA £¨¨§©©¦

(d"vcxe ,i"yx ifrl xve`)[:
.äàèläd"cxyilz`xwPd] f"rlA ©§¨¨§©©©¦§¥

'd`hl' mFIdM mB(i"yx ifrl xve`)[: ©§©§¨¨
.èîçd"vnildRilwA lcBd' f"rlA Ÿ¤§©©©¨¥¦§¦¨

dOM lM cinY zlBrnE zklFdd©¤¤§©¤¤¨¦¨©¨
'lcBW(.`i dbibg i"yx): ¤¨¥

.úîLðzf"rlA `"tlh`id] ¦§¨¤§©©¦
'zxtxtg' mFIdM z`xwPdifrl xve`) ©¦§¥§©£©§¤¤

(i"yxdxMfEdW 'znWpY'd Ff oi`e ,[§¥©¦§¤¤¤§§¨
dlrnl(my i"yx d`xe .gi weqta)oin `EdW §©§¨¤¦

`alw' f"rlA iExTd sFr©¨§©©
'uixey:`l dxez



סה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ) טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד .ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) ּבענין למּטה להאמר טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם .ּכלֹומר, ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
....ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑.מחּברת היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּמד טהֹורה ּכאן ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף  ּובענין מטּמאה, טמאה ּבהמה ׁשּנבלת ,. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lMA xEQi` mibdFp Ep` wtQd zngnE¥£©©¨¥¨£¦¦©Ÿ
(i"`a mya `"ry):ak dxez

(bk).'Bâå óBòä õøL ìëåxn`p xaM §Ÿ¤¤¨§§¨¤¡©
lirl(k weqt)lr Kldd sFrd uxW lM' §¥Ÿ¤¤¨©Ÿ¥©

`N` .'mkl `Ed uwW rAx``A ©§©¤¤¨¤¤¨¨
dGd aEzMd,(cOll :`"q) cOle ©¨©¤§¦¥§©¥

Wng Fl Wi m`W- xzFi F` milbx ¤¦¤¨¥©§©¦¥
xFdhzrAx` FA oi`W iR lr s` ,`Ed ¨©©¦¤¥©§©©

calaE ,dlrnl mixEn`d mipniQd©¦¨¦¨£¦§©§¨¦§©
'abg' FnW `dIW(`xtq)(c"a`x):ck dxez ¤§¥§¨¨

(ck)älàìedpeEMd oi` .E`OHY §¥¤¦©¨¥©©¨¨
:oFbM ,o`M cr Exn`p xaMW dN`l§¥¤¤§¨¤¤§©¨§
zbdFp oi` mdAW ,miabge zFtFr mibC̈¦©£¨¦¤¨¤¥¤¤
`N` ,oiprA dxEn`d Ff dliap z`nEh§©§¥¨¨£¨¨¦§¨¤¨

dN` lr aqEnxn`dl oicizrd ¨©¥¤¨£¦¦§¥¨¥
,oiprA dHnlzFIgde zFndAd mdW §©¨¨¦§¨¤¥©§¥§©©

oNdlC(fkÎek miweqt)(o"anx): ¦§©¨
.eànhzWi mzribpA ,xnFlM ¦©¨§©¦§¦¨¨¥
.d`nEh- dN`lE' :xn`p did ENi`kE §¨§¦¨¨¤¡©§¥¤

E`OHY - mdA ErBY m`:dk dxez ¦¦§¨¤¦©¨
(dk).íúìápî àNpä ìëåcaNn §¨©Ÿ¥¦¦§¨¨¦§©

lirl dxEn`d 'rBn z`nEh'weqta) §©©¨¨£¨§¥
(mcewdz`nEh' o`M aEzMd siqFd ,¦©¨¨§©
.'`Vnedxn`PW mFwn lMFA ©¨§¨¨¤¤¤§¨

`VnÎz`nEhz`nEhaE ,o`M oFbM) §©©¨§¨§§©
`id ixd ,(zn,rBnÎz`nEHn dxEng ¥£¥¦£¨¦§©©¨

KkAmicbA qEAM dpErh `idW`le , §¨¤¦§¨¦§¨¦§Ÿ
dliaPd drbp d`iUPd ici lrW mEXn¦¤©§¥©§¦¨¨§¨©§¥¨

z`iUPW mEXn `N` ,`UFPd icbaA§¦§¥©¥¤¨¦¤§¦©
xzFi mc`d z` d`Ohn d`nEHd©§¨§©§¨¤¨¨¨¥
d`nEHdWkE ,DA dribPd xW`n¥£¤©§¦¨¨§¤©§¨
micbAd z` s` d`Ohn `id dxEng£¨¦§©§¨©¤©§¨¦

(`xtq)(e"d `"t zn z`neh m"anx ,`"eb):ek dxez
(ek)äpðéà òñLå äñøt úñøôî©§¤¤©§¨§¤©¥¤¨

.úòñBLdwEcq FzqxRW ,lnB oFbM ©©§¨¨¤©§¨§¨
wxdHnl la` ,dlrnlKEnqA ©§©§¨£¨§©¨§¨

ux`l,zxAEgn `idEPpi` wcQdWkE ¨¨¤¦§¤¤§¤©¤¤¥¤
,'rqW zrqFW' Ff oi` ,xar l` xarn¥¥¤¤¥¤¥©©¤©
dlik` xEQi` oiprl od d`nh `ide§¦§¥¨¥§¦§©¦£¦¨
.o`M dxEn`d dliap z`nEh oiprl ode§¥§¦§©§©§¥¨¨£¨¨
d`Ohn dxFdh dndA mB mpn`e§¨§¨©§¥¨§¨§©§¨

K` ,DzlapALcOl o`MaEzMd §¦§¨¨©¨¦¤§©¨

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל לצפרּדע ∑v‰Â·.מושטיל"ה ∑‰ÏÁ„.ונאסר ׁשּדֹומה .פויי"ט, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,d`Ohn d`nh dndA zlaPW¤¦§©§¥¨§¥¨§©§¨
eoNdl ENi`dWxRd sFqAW oiprA §¦§©¨¨¦§¨¤§©¨¨¨

(nÎhl miweqt)dxFdh dndA lr WxiR¥©©§¥¨§¨
mrHde .DzlapA d`Ohn `id mBW¤©¦§©§¨§¦§¨¨§©©©
lCad WIW itl `Ed aEzMd mwNgW¤¦§¨©¨§¦¤¥¤§¥
lkA d`Ohn d`nh dndA :mdipicA§¦¥¤§¥¨§¥¨§©§¨§¨
oiaE dil`n dzOWM oiA ,miptF`d̈¨¦¥§¤¥¨¥¥¤¨¥
dndA la` ,dhigW ici lr dzOWM§¤¥¨©§¥§¦¨£¨§¥¨
dil`n dzOWM wx d`Ohn dxFdh§¨§©§¨©§¤¥¨¥¥¤¨
oiMqA oFbM ,oiCM `NW dhgWPWM F`]§¤¦§£¨¤Ÿ©¦§§©¦
oiCM dzid DzhigW m` la` ,[mEbR̈£¨¦§¦¨¨¨§¨©¦
cg`A 'dtixh' z`vnPW `N ¤̀¨¤¦§¥§¥¨§¤¨
`idW iRÎlrÎs` if` ,dixai`n¥¥¨¤¨£©©©¦¤¦
Dpi`e 'dliap' Ff oi` ,dlik`A dxEq £̀¨©£¦¨¥§¥¨§¥¨

`VnaE rBnA d`Ohn`"eb) §©§¨§©¨§©¨
(miyxtn:fk dxez

(fk).åétk ìòlEzge aFce alM oFbM ©©¨§¤¤§§¨
mde ,llM (mitlh) zFqxR mdl oi`W¤¥¨¤©§§¨©¦§¨§¥
mikNdnM ,mdilbx zFRM lr mikxFC§¦©©©§¥¤¦§©§¦

milrpn `ll mitgi(m"`x): §¥¦§Ÿ¦§¨¦

.íëì íä íéàîè,rBnlFnkE §¥¦¥¨¤§©¨§
:KlFde WxtOWoke ,'ebe 'rbPd lM' ¤§¨¥§¥¨©Ÿ¥©§¥

la`] `Ad wEqRA xEn`M ,`Vnl§©¨¨¨©¨©¨£¨
dWxRzp xaM dlik` xEQi` oiprl§¦§©¦£¦¨§¨¦§¨§¨

[dlrnl mz`nEh(a"a):gk dxez §¨¨§©§¨
(hk)àîhä íëì äæå.uxXd uxXA §¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥

xEQi`l opi` ElNd zF`nEh lM̈§©¨¥¨§¦
- WOn d`nEhl `N` dlik £̀¦¨¤¨§§¨©¨

,orBnA `nh zFidloNdl xEn`ke ¦§¨¥§©¨¨§¨¨§©¨
(`l weqt)'`nhi mznA mdA rbPd lM', ¨©Ÿ¥©¨¤§Ÿ¨¦§¨

emdA `nhPddnExY lFk`l xq`p §©¦§¨¨¤¤¡¨¤¡§¨
,WCwOA qpMile miWcweiAbl la` §¨¨¦§¦¨¥©¦§¨£¨§©¥

mieeW mivxXd lM ,dlik` xEQi ¦̀£¦¨¨©§¨¦¨¦
xEQi`d llkA mNEkeÎ`n miweqt oldlck) §¨¦§©¨¦

(bnmiiEpnd mivxXd dpFnW wx `le ,§Ÿ©§¨©§¨¦©§¦
o`M(oexkfd): ¨

.ãìçäd"lihyen`ide] f"rlA ©Ÿ¤§©©§¦
dpWOA z`xwPd(a"n `"t migqt)'dClEg' ©¦§¥©¦§¨§¨

(my h"iez)[:
.áväåh"iiet,f"rlAdnFCW §©¨§©©¤¤

rCxtvlzFxdhA dpWOd on](`"n g"t) ¦§©§¥©¦©¦§¨§¨¢
oMW ,rCxtvl dnFC aSdW rnWn©§©¤©¨¤¦§©§¥©¤¥
zEWxA rCxtvde uxXd' :EpipẄ¦©¤¤§©§©§¥©¦§
oi`e mdn cg` lr lid`d ...miAxd̈©¦¤¡¦©¤¨¥¤§¥
itl' - 'lid`d odn dfi` lr rEcï©©¥¤¥¤¤¡¦§¦
ipA mdA mirFh avl dnFC rCxtSW¤§©§¥©¨§¨¦¨¤§¥

'mc`(a"rx)[(x"yl):l dxez ¨¨
(l).ä÷ðào"evixd'cFRiw'] f"rlA £¨¨§©©¦

(d"vcxe ,i"yx ifrl xve`)[:
.äàèläd"cxyilz`xwPd] f"rlA ©§¨¨§©©©¦§¥

'd`hl' mFIdM mB(i"yx ifrl xve`)[: ©§©§¨¨
.èîçd"vnildRilwA lcBd' f"rlA Ÿ¤§©©©¨¥¦§¦¨

dOM lM cinY zlBrnE zklFdd©¤¤§©¤¤¨¦¨©¨
'lcBW(.`i dbibg i"yx): ¤¨¥

.úîLðzf"rlA `"tlh`id] ¦§¨¤§©©¦
'zxtxtg' mFIdM z`xwPdifrl xve`) ©¦§¥§©£©§¤¤

(i"yxdxMfEdW 'znWpY'd Ff oi`e ,[§¥©¦§¤¤¤§§¨
dlrnl(my i"yx d`xe .gi weqta)oin `EdW §©§¨¤¦

`alw' f"rlA iExTd sFr©¨§©©
'uixey:`l dxez



ipinyסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ß 'a xc` 'k ycew zay ß

(âì)ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa øLà£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ
ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ) ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑,יאכל אׁשר האכל מּכל יטמא.. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
והּוא  ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשר
טמאה  לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – הּטמא חרס ּכלי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּבתֹו

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).àáeé íénalFAhi :xnFlM ©©¦¨§©¦§
axrd cr `nhe' xn`PX dnE .minA§©¦©¤¤¡©§¨¥©¨¤¤

:FWExiR KM ,'xdhexg`l s`e §¨¥¨¥§©§©©
,Fzliahdribp oiprl xFdh dUrPW §¦¨¤©£¨¨§¦§©§¦¨

oiicr ,oiNEgA`nhl `Edoipr §¦£©¦¨¥§¦§©
dnExYmiWcweaxrd crKMÎxg`e , §¨§¨¨¦©¨¤¤§©©¨
'xdhe'WnXd axrdArwWYWM) §¨¥§©£¥©¨¤§¤¦§©

minkg oFWlA iExTd Edfe .(dOgd©©¨§¤©¨¦§£¨¦
dliaHd oiAW onGd `Ede ,'mFi lEah'§§©§©¤¥©§¦¨
`N` Fz`nEh oi`W ,WnW axrdl§¤¡¥¤¤¤¥§¨¤¨
`Ohn `EdW ,miWcwe dnExY oiprl§¦§©§¨§¨¨¦¤§©¥
mzlik`A xEq`e FzribpA mzF`¨¦§¦¨§¨©£¦¨¨

(m"`x):bl dxez
(bl).BëBz ìà`OHin qxgÎilM oi` ¤¥§¦¤¤¦©¥

Fxie`n `N``nhp Fpi` ,xnFlM - ¤¨¥£¦§©¥¦§¨
'FkFY l`' dqpkp d`nEHdWM `N ¤̀¨§¤©§¨¦§§¨¤
FciA zn uxW fgF`d oFbM ,ilMd lW¤©§¦§¨¥¤¤¥§¨
,miptAn ilMd xie` KFzl Fci qipkde§¦§¦¨§£¦©§¦¦¦§¦
rbp `NW iR lr s` ilMd `nhp ixd£¥¦§¨©§¦©©¦¤Ÿ¨©
uxXd rbp m` la` ,eizFptcA uxXd©¤¤§¨§¨£¨¦¨©©¤¤

ENi`e .`nhp Fpi` uEgAn ilMd abA§©©§¦¦©¥¦§¨§¦
mpiC ,zkYn lW oFbM ,milM x`W§¨¥¦§¤©¤¤¦¨
`N` mi`nhp mpi`W ,dpFW¤¤¥¨¦§¨¦¤¨
m` ,mdizFptcA zrbFp d`nEHdWM§¤©§¨©©§¨§¥¤¦

miptAn m`e uEgAn(:ck oileg)(oexkfd): ¦©§¦¦¦§¦
.àîèé BëBúa øLà ìkxW`M mB Ÿ£¤§¦§¨©©£¤

`OhnE xfFg ilMdoFbM ,mixg` ©§¦¥§©¥£¥¦§
ici lr `Ohn `Ed ixd ,milkF`¨¦£¥§©¥©§¥

'FkFY',lM xnFlMX dnqpkP,Fxie`A §©¨©¤¦§©©£¦
,ilMd zFptcA dribp `ll mB ,xEn`ke§¨¨©§Ÿ§¦¨§¨§©§¦

.F`Ohnd `Ed xie`dW itl(miyxtn): §¦¤¨£¦©§©§
.eøBaLú BúBàåcOlilM lr aEzMd §¦§¦¥©¨©§¦

qxgdewnA dxdh Fl oi`Wx`WM ¤¤¤¥¨¢¨§¦§¤¦§¨
'`aEi miOA' FA xn`p `l KklE ,milM¥¦§¨Ÿ¤¡©©©¦¨
,FxaWl aiIg `EdW dpeEMd oi` mlE`]¨¥©©¨¨¤©¨§¨§
milkA WOYWdl mc` i`Xx oMW¤¥©©¨¨§¦§©¥§¥¦
`l K` ,oilEg ilk`nl mi`nh§¥¦§©©§¥¦©Ÿ
xAWp m` mpn`e .[miWcwe dnExzl¦§¨§¨¨¦§¨§¨¦¦§©
ixd ,FWEOiWl iE`x Fpi`W cr ilMd©§¦©¤¥¨§¦£¥
xn`W Edfe ,Fz`nEHn xdhp `Ed¦§¨¦§¨§¤¤¨©

z`A m` - 'ExFAWz FzF`e' aEzMd©¨§¦§¦¨¨
dxiaW `N` dpTY Fl oi` ,Fxdhl§©£¥©¨¨¤¨§¦¨

(m"`x):cl dxez
(cl)ìëàé øLà ìëàä ìkîxW` ¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥£¤

.min eilr `Fai`xwn lr aqEn ¨¨¨©¦¨©¦§¨
oFilrd(bl weqt),qxg ilkA wqFrd ¨¤§¨¥¦§¦¤¤

xn`p FAW ,milkF` `OhndxW` lM' ©§©¥¨¦¤¤¡©Ÿ£¤
'`nhi FkFzA`Ad z` `Ohn `EdW - §¦§¨¤§©¥¤©¨

dfi` aEzMd x`an dYre .FkFzA§§©¨§¨¥©¨¥¤
:d`nEh lAwl iE`x lk`nlMn' ©£¨¨§©¥§¨¦¨

eilr E`A xW` ,lk`i xW` lkF`d̈¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨
'min,minA ahxPW lk`n lM -`Ede ©¦¨©£¨¤¦§©§©¦§
`vnp,`nHd qxgÎilM KFzAdf ixd ¦§¨§§¦¤¤©¨¥£¥¤

dzXi xW` dwWn lM' oke .'`nhi'¦§¨§¥¨©§¤£¤¦¨¤
`Ede ,'ilM lkA`vnpÎilM KFzA §¨§¦§¦§¨§§¦

,`nHd qxgdf ixd.'`nhi' ¤¤©¨¥£¥¤¦§¨
ihxt x`ane oiprd z` aigxn i"yx

:eizekldixdmixaC o`Mn Epcnl £¥¨©§¦¨§¨¦
dAxd:lkF` oi`W EpcnldUrp ©§¥¨©§¤¥¤©£¤

oTEznE xWkEn(okEnE iE`x xnFlM) §¨§¨§©¨¨

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

והּיין  נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻעד
מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, הּנקרא וכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּׁשמן

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל כ)אֹו הּטמאה (פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטּמא
לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיטמא...
ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעֹוד
הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻנאמר

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מכׁשרת מּלּטמא ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ּבהן  נגעה עצמּה ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻזרעים,
יׁש אּלאֿאםּֿכן אחרים, מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעליו

myl zxecdn - eheytk i"yx

min eilr E`aIW cr ,d`nEh lAwl§©¥§¨©¤¨Ÿ¨¨©¦
mrR min eilr E`AXnE ,zg` mrR©©©©¦¤¨¨¨©¦©©

,zg``Ed ixd Kli`e o`MnlAwn ©©¦¨§¥¨£¥§©¥
ENit`e ,mlFrl d`nEhxaM `EdWM §¨§¨©£¦§¤§¨

aEbpxdW] miOd on Waiexn`p `l i ¨§¨¥¦©©¦¤£¥Ÿ¤¡©
'miOd on gl `Ed xW` lkF`d lM'¨¨¤£¤©¦©©¦

(`"eb),[emB `N` ,min wx `loiId §Ÿ©©¦¤¨©©©¦
dwWn `xwPd lke onXdezraXn] §©¤¤§¨©¦§¨©§¤¦¦§©

,onW ,lh ,min :minkg EpOW miwWOd©©§¦¤¨£¨¦©¦©¤¤
`Ed ixd ,[WaC ,mC ,alg ,oiixiWkn ©¦¨¨¨§©£¥©§¦

z`dmirxfmilk`Od lked`nEhl ¤©§¨¦§¨©©£¨¦§§¨
,miOM,o`M xEn`dn EdEcnlEKMW ©©¦§¨¥¨¨¨¤¨

eilr `ai xW`' :`xwOd WFxcl Wi¥¦§©¦§¨£¤¨Ÿ¨¨
lkA dzXi xW` dwWn lk' F` 'min©¦¨©§¤£¤¦¨¤§¨

'ilMlkF`d lr `ai m` -'`nhi' - §¦¦¨Ÿ©¨¤¦§¨
.lkF`dFhEWt itNW mbd ,xnFlM ¨¤§©£©¤§¦§

ilM KFzl E`AW oiwWnA aEzMd xAcn§©¥©¨§©§¦¤¨§§¦
E`nhp md mBW cOllE ,`nHd qxg¤¤©¨¥§©¥¤©¥¦§§
iR lrW ixd ,FkFzl `Ad lkF`d oicM§¦¨¤©¨§£¥¤©¦
'miOd' lr mB aqEn xaCd ,FWxcn¦§¨©¨¨¨©©©©¦
lAwl EdExiWkde lkF`d lr E`AW¤¨©¨¤§¦§¦§©¥
ipin x`W s`W EpcOllE ,d`nEh§¨§©§¥¤©§¨¦¥
FxiWkdl minM mpiC oiwWOd©©§¦¦¨§©¦§©§¦

d`nEhl(`"eb). §§¨
oi`W ,o`Mn EpizFAx Ecnl cFre§¨§©¥¦¨¤¥

milk `Ohn d`nEHdÎclexFwn] §©©§¨§©¥¥¦§
`xwp (uxXd oFbM) Dnvr d`nEHd©§¨©§¨§©¤¤¦§¨
d`nEHd a`n `nhPde ,'d`nEHd a`'©©§¨§©¦§¨¥©©§¨
,['d`nEHd cle' `xwp (ilMd oFbM)§©§¦¦§¨§©©§¨

EpipW KMW(.k migqt),xn`PW xg`n ¤¨¨¦¥©©¤¤¡©
,'`nhi FkFzA xW` lM'lFkiiziid ¨£¤§¦§¨¨¨¦¦

KM ,miwWnE milkF` oicM iM ,xnFl©¦§¦¨¦©§¦¨
EdimBxie`n oi`OHin milMd lk §©¨©¥¦¦©§¦¥£¦

xW` lM :xnFl cEnlY - qxgÎilM§¦¤¤©§©Ÿ£¤
lkF`d lMn' `nhi FkFzA...lke §¦§¨¦¨¨¤§¨

'dwWn-`OHin dwWnE lkF` ©§¤¤©§¤¦©¥
milMd lM oi`e ,qxgÎilM xie`n¥£¦§¦¤¤§¥¨©¥¦

oi`OHin`OHin Fpi` mc` oke .EPOn ¦©§¦¦¤§¥¨¨¥¦©¥
uxXdW itl - qxgÎilM xie`n¥£¦§¦¤¤§¦¤©¤¤

`Ed ilMd KFzl qpkPW,d`nEHdÎa` ¤¦§©§©§¦©©§¨
EPOn `nhPW ilMde`N` Fpi`Îcle §©§¦¤¦§¨¦¤¥¤¨§©

`OhnE xfFg Fpi` Kkitl ,d`nEHd©§¨§¦¨¥¥§©¥
milMmc` F` mixg`.FkFzAWo`MnE ¥¦£¥¦¨¨¤§¦¨

`Ohl FgFM oi` d`nEhÎcle lMW¤¨§©§¨¥§©¥
oiwWnE oilkF` `N`(k migqt i"yx), ¤¨¨¦©§¦

,cFr EpcnleaEzMd wNig `NW KFYn §¨©§¦¤Ÿ¦¥©¨
F` ilMd KFzA `vnp oiicr uxXd m ¦̀©¤¤£©¦¦§¨§©§¦

,e`lxEPYd xie`l ltPW uxXdW ¨¤©¤¤¤¨©©£¦©©
qxg lWzRdegPEnrbp `le FkFzA ¤¤¤§©©¨§§Ÿ¨©

zRA uxXdzRd z`nEh oi` - ©¤¤©©¥§©©©
`N` ,xEPYd z`nEhM dxEngxEPYd £¨§§©©©¤¨©©

`EdoFW`x,('d`nEHd cle') d`nEhl ¦§§¨§©©§¨
,Fxie`A didW uxXd on `nhPW¤¦§¨¦©¤¤¤¨¨©£¦

zRdewx `iddiIpWipWe] d`nEhl §©©¦©§¦¨§§¨§¥¦
s`W ,xzFi dNw Fz`nEh d`nEhl§§¨§¨©¨¥¤©
m` iM ,`Ohn Fpi` oiwWnE oilkF`¨¦©§¦¥§©¥¦¦

,[miWcwe dnExYxn`p `leli`Fd §¨§¨¨¦§ŸŸ©¦
`OhnE `nhPd qxg ilM `Ed xEPYde§©©§¦¤¤©¦§¨§©¥

Ep` oM m` ,Fxie`nz` oi`FxlM ¥£¦¦¥¨¦¤¨
lW Fllgd`nEh `ln ENi`M xEPYd £¨¤©©§¦¨¥§¨

`die ,mivxWA FNEM `NnzPW inM]§¦¤¦§©¥¦§¨¦¦¥
['d`nEHd a`'M FpiCzRd `dzEDpiC ¦§©©§¨§¥©©¦¨

MdNigY('d`nEhl oFW`x') d`nEhl ¦§¦¨§§¨¦§§¨
mixnF` Ep` oi`W .uxWA drbPW inkE§¦¤¨§¨§¤¤¤¥¨§¦
wx `Ed ixd ilMd lW xie`d `N` ,oM¥¤¨¨£¦¤©§¦£¥©
Fpi` K` ,d`nEHd z` xiarnE lAwnM¦§©¥©£¦¤©§¨©¥

,Dnvr d`nEHd on `NnzOW inM§¦¤¦§©¥¦©§¨©§¨
d`nhpM zipFcip zRd oi` KkitlE§¦¨¥©©¦¥§¦§§¨
lr xEPYd on d`nhpM `N` ,uxWA§¤¤¤¨§¦§§¨¦©©©
oi`W cnl dY` oiPnE .Fxie` ici§¥£¦¦©¦©¨¨¥¤¥
'`ln' `Ed ENi`M xie`d z` mi`Fx¦¤¨£¦§¦¨¥
mW `vnPd z` oEcl icM ,d`nEhA§§¨§¥¨¤©¦§¨¨
Ff KFYn ?Dnvr d`nEHA rbFpM§¥©©§¨©§¨¦
dwWnE lkF`' :dlrnl EpcnNW¤¨©§§©§¨¤©§¤
lM oi`e ,qxg ilM xie`n oi`OHin¦©§¦¥£¦§¦¤¤§¥¨
,'qxg ilM xie`n oi`OHin milMd©¥¦¦©§¦¥£¦§¦¤¤

`l - oM xnF` dY` m`WokYi ¤¦©¨¥¥Ÿ¦¨¥
W`nHiNn milMd lM Ehrnzp ¤¦§©£¨©¥¦¦¦©¥

d`nEh ixdW ,qxgÎilM xie`n¥£¦§¦¤¤¤£¥§¨
Dnvrqxgd ilM xie` z` d`Nnnd ©§¨©§©§¨¤£¦§¦©¤¤

.oABn oda drbpd`nEh `dY rECnE ¨§¨¨¤¦©¨©©§¥§¨
`N` ?Fnvr uxXd z`nEHn dNw Ff©¨¦§©©¤¤©§¤¨
`Ad z` `Ohn Fpi` uxXdW o`Mn¦¨¤©¤¤¥§©¥¤©¨
ilM z` `Ohn `Ed `N` ,Fxie` l ¤̀£¦¤¨§©¥¤§¦
xfFg qxgd ilkE ,dNigY qxgd©¤¤§¦¨§¦©¤¤¥
KkitlE ,Fxie` l` `Ad z` `OhnE§©¥¤©¨¤£¦§¦¨
d`OhnE `id dNw dIpXd Ff d`nEh§¨©§¦¨©¨¦§©§¨

milM `le ,oiwWnE oilkF` wx,g"n`a) ©¨¦©§¦§Ÿ¥¦
(i"`a.

Dpi`W ,min z`iA lr cFr Epcnle§¨©§©¦©©¦¤¥¨
zxWknz`dmirxfd`nEh zlAwl ©§¤¤¤©§¨¦§©¨©§¨

Eltp oMÎm`Î`N`miOdodilr ¤¨¦¥¨§©©¦£¥¤
EWlzPXn,mlECiB mFwOn mirxGd ¦¤¦§§©§¨¦¦§¦¨

,rwxTl mixAEgn Eid `l xakEm`W §¨Ÿ¨§¨¦©©§©¤¦
xnF` dY`mdWxWkd oilAwn ©¨¥¤¥§©§¦¤§¥
mB d`nEhxAEgnAoM m` -Ll oi` §¨©¦§¨¦¥¥§

mignSd on xaC,min eilr E`a `NW ¨¨¦©§¨¦¤Ÿ¨¨¨©¦
,ux`d lk ipR lr cxFi mWBd ixdW¤£¥©¤¤¥©§¥¨¨¨¤
,'min eilr `Fai xW`' xnF` EdnE©¥£¤¨¨¨©¦
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(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ß 'a xc` 'k ycew zay ß

(âì)ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa øLà£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ
ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ) ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑,יאכל אׁשר האכל מּכל יטמא.. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
והּוא  ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשר
טמאה  לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – הּטמא חרס ּכלי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּבתֹו

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»
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ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

והּיין  נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻעד
מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, הּנקרא וכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּׁשמן

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל כ)אֹו הּטמאה (פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטּמא
לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיטמא...
ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעֹוד
הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻנאמר

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מכׁשרת מּלּטמא ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ּבהן  נגעה עצמּה ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻזרעים,
יׁש אּלאֿאםּֿכן אחרים, מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
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ipinyסח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

ּכביצה פ)ּבֹו יומא הּבליעה (ת"כ. ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא נקב (כלים על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם ּבטבילה ∑ızÈ.החלל, טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑:ּתאמר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ֶַֹֹ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', אני .'מצּוה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, È‰È‰.המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆
¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ),ּבנבלתם ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

את  ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם קלֿוחמר: ּתאמר ׁשּלא מּלּטמא,יטמא. הּטהֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ. ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»
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E`nhPW oeiMW,mvzpl ip` dEEvn ¤¥¨¤¦§§§¤£¦§¨§¨
,'md mi`nh uYi' xn`p ixdWcEnlY ¤£¥¤¡©ª¨§¥¦¥©§

,'mkl Eidi mi`nhE' xnFlWdvx m` ©§¥¦¦§¨¤¤¦¨¨
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`NW xdGIW calaE] mkikxvl ,mkl̈¤§¨§¥¤¦§©¤¦¨¥¤Ÿ

F` dnExY mkFzl qipki©§¦§¨§¨
[miWcw:el dxez ¨¨¦

(el).íéî äå÷î øBáe ïéòî Càitl ©©§¨¦§¥©¦§¦
rbp m`W xnFl aEzMd `A ,FhEWt§¨©¨©¤¦¨©

minA `nh xaC,rwxTl mixAEgOd ¨¨¨¥§©¦©§¨¦©©§©
oi`miOdd`nEh oilAwnmpice] ¥©©¦§©§¦§¨§¦¨

xn`p mdilrW milMAW miOdn dpFW¤¥©©¦¤©¥¦¤£¥¤¤¡©
(cl weqt lirl);['`nhi ...dwWn lke'§¨©§¤¦§¨

e,dhEWRd FzErnWn caNn mlE`cFr §¨¦§©©§¨©§¨
xFdh didi :cFnll Ll WioirOdW - ¥§¦§¦§¤¨¤©©§¨

z` mixdhn ,dewOde xFAdelaFHd §©§©¦§¤§©£¦¤©¥
Fz`nEHn mdA(n"eviw): ¨¤¦§¨

.àîèé íúìáða òâBðåxn`p xaMlirl) §¥©§¦§¨¨¦§¨§¨¤¡©
(`l weqt,'`nhi mznA mdA rbPd lM'¨©Ÿ¥©¨¤§Ÿ¨¦§¨

,WFxcl icM o`M aEzMd eilr xfge§¨©¨¨©¨¨§¥¦§
WENit`mc`d xW`M`EdKFzA ¤£¦©£¤¨¨¨§

xFaE oirn,min dQEkn FNEkerbFpe ©§¨§§¤©¦§¥©
mzlapAElNd mivxXd cg` lW §¦§¨¨¤¤¨©§¨¦©¨

laFh'] miOd zgY rwxTA mW gPEOd©¨¨©©§©©©©©¦¥
,['FciA uxWe`nhiokle ,uxXd on §¤¤§¨¦§¨¦©¤¤§¨¥
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(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
‡e‰ ¯B‰Ë∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. »ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. .לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ∑ ּב'תֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע  על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ּבין «ƒ«∆«ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּכהנים' Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑,אכל ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ֲִֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו הימּנּוּומּׁשּירד .נעקר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב לעבֹודה מאכלמאכלמאכלמאכל רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲֵַָֹֹ
ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻמּתֹו
אין  הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻקדּׁשה

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלחּוׁש,

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿
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mipiOd mzF` mB ,lk`Od ignvA§¦§¥©©£¨©¨©¦¦
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,'rExf rxf' md oM m` `N` d`nEhl§§¨¤¨¦¥¥¤©¥©

bEq EpiidCoipFrxf ipin lW drixf §©§§¦¨¤¦¥¥§¦
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zaize .'lkF`' llkA'rExf'(i"xivA) ¦§©¤§¥©¥©§¥¥
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mirExf xaM ElNd mirxGdW FWExiR¥¤©§¨¦©¨§¨§¦
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,lk`Pd rxGd bEq `xwpEpYie' FnM ¦§¨©¤©©¤¡¨§§¦§

'mirFxGd on Epl(ai ,` l`ipc)zWTA] ¨¦©¥¦©¨©

(lkF`d WiBn) 'xvln'd z`n l`IpC̈¦¥¥¥©¤§©©¦¨¤
zFIphTd on lFk`l eixagle Fl EpYIW¤¦§§©£¥¨¤¡¦©¦§¦
mxEar EpkEdW miliWaYd mFwnA¦§©©§¦¦¤§£¨

[laA Kln xSpckEap mrHn(d"d i"tr): ¦©©§©§¤©¤¤¨¤
.àeä øBäèeilr E`A `l oiicrW itl ¨§¦¤£©¦Ÿ¨¨¨

.minexWkEd `NW ,aEzMd LcOl ©¦§¦¤§©¨¤Ÿ§©
owzpedlik`l cnFrd xaCdzFxTl §¦§©©¨¨¨¥©£¦¨¦¨

eilr E`FaIW cr d`nEh lAwl lkF`¤§©¥§¨©¤¨¨¨
minxn`p xaMW s`e](cl weqt lirl) ¨¦§©¤§¨¤¡©

min eilr `Fai xW` ...lk`d lMn'¦¨¨Ÿ¤£¤¨¨¨©¦
lkF`dW aEzMd xAiC mW ixd ,'`nhi¦§¨£¥¨¦¥©¨¤¨¤
lW Fxie`n `nhp Fpi` xWkEd `NW¤Ÿ§©¥¦§¨¥£¦¤
siqFd o`ke ,uxXd on `nHd qxg ilM§¦¤¤©¨¥¦©¤¤§¨¦
`l Fnvr uxXd on ENit`W cOll§©¥¤£¦¦©¤¤©§Ÿ
xWkEd `l cFr lM `OHi¦©¨¨Ÿ§©

(o"anx)[:gl dxez
(gl).òøæ ìò íéî ïzeé éëåzpizp §¦©©¦©¤©§¦©

wx d`nEhl FxiWkdl dlirFn miOd©©¦¦¨§©§¦§§¨©
WlzPW xg`l.FlECiB mFwOn rxGd §©©¤¦§©©¤©¦§¦

xWkd Wi xn`Y m`Ws`xAEgnA ¤¦Ÿ©¥¤§¥©¦§¨
oM m` - rwxTl`NW rxf Ll oi` ©©§©¦¥¥§¤©¤Ÿ

xWkEdlr EcxIW minWBd iOn §©¦¥©§¨¦¤¨§©
zgnFv DcFrA d`EaYd:giw oileg)( ©§¨§¨©©

(g"n`a):

.òøæ ìò íéîK` ,'min' aEzMd hwp ©¦©¤©¨©©¨©¦©
`id dpeEMdx`W oiA min oiA ©©¨¨¦¥©¦¥§¨

,oiwWnK` ,'rxf lr' aEzMd hwp oke ©§¦§¥¨©©¨©¤©©
miltFp miOd EidIW `weeC dpeEMd oi ¥̀©©¨¨©§¨¤¦§©©¦§¦

`N` ,rxGd lrmd Eltp oiA(miOd) ©©¤©¤¨¥¨§¥©©¦
,rxGd lrErxf oiAd.okFzl ltFp ©©¤©¥¤©©¥§¨

lAwl mirxGd ExWkEd miptF`d lkA§¨¨¨¦§§©§¨¦§©¥
d`nEh.emipdMÎzxFzA Wxcp lMd §¨§©Ÿ¦§¨§©Ÿ£¦

mixEn`d miaEzMd zFpFWl KFYn¦§©§¦¨£¦
o`M: ¨

.åéìò íúìápî ìôðåaBPXn s` §¨©¦¦§¨¨¨¨©¦¤¦©
lk`OdmiOd onxaM ,WAiizpe ©©£¨¦©©¦§¦§©¥§¨

.mlFrl d`nEh lAwl dYrn xWkEd§©¥©¨§©¥§¨§¨
zFidl `N` dxFz dciRwd `NW¤Ÿ¦§¦¨¨¤¨¦§

Fl cxIXnE ,lkF` mW eilrlge ¨¨¥¤¦¤¨©§¨
eilrmrR d`nEh zlAw xWkd ¨¨¤§¥©¨©§¨©©

EPnid xwrp Fpi` aEW ,zg`mW ©©¥¤¡¨¥¤¥
d`nEh lAwl xWkEOd lkF`¤©§¨§©¥§¨
didIW dxFY dciRwd ENi`W]¤¦¦§¦¨¨¤¦§¤
,d`nEHd zlAw zrWA gl lkF`d̈¤©¦§©©¨©©§¨
lr min Wi m`e' xnF` aEzMd did̈¨©¨¥§¦¥©¦©
ixd 'oYEi ike' xn`PW dYre ,'rxf¤©§©¨¤¤¡©§¦©£¥
zEaihx `le znxFB miOd 'zpizp'§¦©©©¦¤¤§Ÿ§¦

lkF`d(`"eb)[:hl dxez ¨¤



סט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

ּכביצה פ)ּבֹו יומא הּבליעה (ת"כ. ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא נקב (כלים על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם ּבטבילה ∑ızÈ.החלל, טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑:ּתאמר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ֶַֹֹ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', אני .'מצּוה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, È‰È‰.המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆
¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ),ּבנבלתם ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

את  ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם קלֿוחמר: ּתאמר ׁשּלא מּלּטמא,יטמא. הּטהֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ. ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

eilr E`A `NW Wi minrRW rnWOW¤©§©¤§¨¦¥¤Ÿ¨¨¨
xEn`M mirxfA xAcn aEzMde] min©¦§©¨§©¥¦§¨¦¨¨

oNdl(glÎfl miweqta)[:`"q)o`MnE §©¨¦¨
wx mzxiWkn miOd z`iAW¤¦©©©¦©§¦¨¨©

(EWlzPXn(g"n`a ,m"ialn). ¦¤¦§§
lkF` oi`W ,cFr Epcnle`nhp §¨©§¤¥¤¦§¨
`dIW otF`A ,dxEnB d`nEhA`Ohn §§¨§¨§¤¤§¥§©¥

,dviaM FA Wi oMÎm`Î`N` ,mixg £̀¥¦¤¨¦¥¤§¥¨
iR lr s` - df xEriXn zFgtA la £̀¨§¨¦¦¤©©¦
`Ohn Fpi` - d`nEh lAwn `EdW¤§©¥§¨¥§©¥

,mixg` mixaC' xn`PWlk`d lMn §¨¦£¥¦¤¤¡©¦¨¨Ÿ¤
'lk`i xW``NW lkF`' Wi ike - £¤¥¨¥§¦¥¤¤Ÿ

- 'lk`i xW`' Edn `N` ?'lk`ilkF` ¥¨¥¤¨©£¤¥¨¥¤
,minkg ExriWe ,zg`ÎzaA lk`Pd©¤¡¨§©©©§¦££¨¦

drilAdÎziA oi`mc` lWwifgn ¥¥©§¦¨¤¨¨©£¦
.zlFbpxY zviAn xzFidf xEriXnE ¥¦¥©©§§¤¦¦¤

icM mB '`nhi' lk`Od ,dlrnlE§©§¨©©£¨¦§¨©§¥
zlAw oiprl mlE`] mixg` `Ohl§©¥£¥¦¨§¦§©©¨©
- 'lk`d lM'n micnl Ep` ,d`nEh§¨¨§¥¦¦¨¨Ÿ¤

`EdW lM ENit`(c"t oilke` z`neh m"anx)[ £¦¨¤
(.t `nei ,`xtq)(x"yl ,`"eb):dl dxez

(dl)íéøéëå øepz.md mi`nh uYi ©§¦©¦ª¨§¥¦¥
,ElNd mixiMde xEPYdmilM ©©§©¦©¦©¨¥¦

,md oilhlHOdmFwOn mxiarOW ©¦©§§¦¥¤©£¦¨¦¨
F`] rwxTl mixAEgn mpi`e ,mFwnl§¨§¥¨§¨¦©©§©
miiEUre hihA mixAEgn mdWM ENit £̀¦§¤¥§¨¦§¦©£¦

minrtl mwYpl(mler my)la` ,[ §©§¨¦§¨¦£¨
mpiC xEnB oipaA rwxTA miiEpAd©§¦©©§©§¦§¨¨¦¨

.d`nEh milAwn mpi`e rwxwM§©§©§¥¨§©§¦§¨
exAcn aEzMd mdAW mixiMde xEPYd §©©§©¦©¦¤¨¤©¨§©¥

o`M,qxg lW odmdA xn`p Kkl ¨¥¤¤¤§¨¤¡©¨¤
zkYOn miiEUrd EN` iM ,'uYEi'¨¦¥¨£¦¦©¤¤

,dliah mdA dlirFneo`M xAEcn ok ¦¨¨¤§¦¨§¥§¨¨
W,KFY odl WiFpi` qxg ilM ixdW ¤¥¨¤¤£¥§¦¤¤¥

xn`PW FnM] Fxie`n `N` `nhplirl) ¦§¨¤¨¥£¦§¤¤¡©
(bl weqtllg FzF` KFzaE ,['FkFY l`'¤§¨¨

,milgBd z` xiran `Edlr ztFWe ©§¦¤©¤¨¦§¥©
dxcTd z` llgd awp= 'dzitW'] ¤¤¤¨¨¤©§¥¨§¦¨

aEzMd oFWlM .lEXial dxicTd zgPd©¨©©§¥¨§¦¦§©¨
(gl ,c 'aÎmikln)dlFcBd xiQd ztW'§Ÿ©¦©§¨
.['cifp lXaEmdipWEode xEPYd od - ©¥¨¦§¥¤¥©©§¥

- mixiMddlrnl mdiR(m"`x): ©¦©¦¦¤§©§¨
.õzeédxdh qxgÎilkl oi`W itl ¨§¦¤¥¦§¦¤¤¨¢¨

dliahAiE`x Fpi`e FzF` uzPWkE , ¦§¦¨§¤¨©§¥¨
ixd ,miixike xEPY lW WEOiWl cFr§¦¤©§¦©¦£¥
`Ed iE`x oiicrWM ENit`e ,xFdh `Ed¨©£¦§¤£©¦¨

xg` WinWzl(g"n`a): §©§¦©¥
.íëì eéäé íéàîèemcFw xn`p xaM §¥¦¦§¨¤§¨¤¡©¤

aEW xn`p dOle ,'md mi`nh' okl̈¥§¥¦¥§¨¨¤¡©
?'mkl Eidi mi`nhE'xn`z `NW §¥¦¦§¨¤¤ŸŸ©

E`nhPW oeiMW,mvzpl ip` dEEvn ¤¥¨¤¦§§§¤£¦§¨§¨
,'md mi`nh uYi' xn`p ixdWcEnlY ¤£¥¤¡©ª¨§¥¦¥©§

,'mkl Eidi mi`nhE' xnFlWdvx m` ©§¥¦¦§¨¤¤¦¨¨
i`Xx ,oz`nEhA oniIwl,xnFlM . §©§¨§§¨¨©©§©

zFidl mi`nHd xi`Wdl mY` mi`Xx©¨¦©¤§©§¦©§¥¦¦§
`NW xdGIW calaE] mkikxvl ,mkl̈¤§¨§¥¤¦§©¤¦¨¥¤Ÿ

F` dnExY mkFzl qipki©§¦§¨§¨
[miWcw:el dxez ¨¨¦

(el).íéî äå÷î øBáe ïéòî Càitl ©©§¨¦§¥©¦§¦
rbp m`W xnFl aEzMd `A ,FhEWt§¨©¨©¤¦¨©

minA `nh xaC,rwxTl mixAEgOd ¨¨¨¥§©¦©§¨¦©©§©
oi`miOdd`nEh oilAwnmpice] ¥©©¦§©§¦§¨§¦¨

xn`p mdilrW milMAW miOdn dpFW¤¥©©¦¤©¥¦¤£¥¤¤¡©
(cl weqt lirl);['`nhi ...dwWn lke'§¨©§¤¦§¨

e,dhEWRd FzErnWn caNn mlE`cFr §¨¦§©©§¨©§¨
xFdh didi :cFnll Ll WioirOdW - ¥§¦§¦§¤¨¤©©§¨

z` mixdhn ,dewOde xFAdelaFHd §©§©¦§¤§©£¦¤©¥
Fz`nEHn mdA(n"eviw): ¨¤¦§¨

.àîèé íúìáða òâBðåxn`p xaMlirl) §¥©§¦§¨¨¦§¨§¨¤¡©
(`l weqt,'`nhi mznA mdA rbPd lM'¨©Ÿ¥©¨¤§Ÿ¨¦§¨

,WFxcl icM o`M aEzMd eilr xfge§¨©¨¨©¨¨§¥¦§
WENit`mc`d xW`M`EdKFzA ¤£¦©£¤¨¨¨§

xFaE oirn,min dQEkn FNEkerbFpe ©§¨§§¤©¦§¥©
mzlapAElNd mivxXd cg` lW §¦§¨¨¤¤¨©§¨¦©¨

laFh'] miOd zgY rwxTA mW gPEOd©¨¨©©§©©©©©¦¥
,['FciA uxWe`nhiokle ,uxXd on §¤¤§¨¦§¨¦©¤¤§¨¥

gPEOd ixtA rbFp `Ed dIpXd FciA m ¦̀§¨©§¦¨¥©¦§¦©¨
.ixRd z` `Ohn `Ed ixd ,mẄ£¥§©¥¤©§¦
icM ,z`f EprinWdl aEzMd KxvEde§§©©¨§©§¦¥Ÿ§¥

'xnFgeÎlw' xn`z `NW:m`dewOd ¤ŸŸ©©¨¤¦©¦§¤
,mz`nEHn mi`nHd z` xdhns` §©¥¤©§¥¦¦§¨¨©

,mdilr dzxW xaM d`nEHdW xg`l§©©¤©§¨§¨¨§¨£¥¤
xFdHd z` liSIW xnFgeÎlwrpnie ©¨¤¤©¦¤©¨§¦§©

FzF``nHiNnmiOA lEah FcFrA- ¦¦¨¥§¨©©¦

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
‡e‰ ¯B‰Ë∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. »ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. .לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ∑ ּב'תֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע  על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ּבין «ƒ«∆«ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּכהנים' Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑,אכל ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ֲִֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו הימּנּוּומּׁשּירד .נעקר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב לעבֹודה מאכלמאכלמאכלמאכל רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲֵַָֹֹ
ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻמּתֹו
אין  הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻקדּׁשה

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלחּוׁש,

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

'`nhi mzlapA rbFpe' xn`p Kkl- §¨¤¡©§¥©§¦§¨¨¦§¨
mW FcFrA ENit`(k"fr ,m"`x):fl dxez £¦§¨

(fl).òeøæ òøæ,'mirxf' F` ,'rxf' oFWl ¤©¥©§¤©§¨¦
mipirxBd ibEq lkl llFM mW `Ed¥¥§¨¥©©§¦¦
mipiOd mzF` mB ,lk`Od ignvA§¦§¥©©£¨©¨©¦¦
miiE`x mpi` mnvr mirxGdW¤©§¨¦©§¨¥¨§¦
la` .[zFxiRd aFx ipirxbM] dlik`l©£¦¨§©§¦¥©¥£¨
oFWlA 'mipFrxf' F`) 'rExf' oFWl§¥©¥§¦¦§
miiE`xd EN` wx FrnWnA Wi (dpWOd©¦§¨¥§©§¨©¥¨§¦
oke ,dxFrUE dHig irxf oFbM ,lk`nl§©£¨§©§¥¦¨§¨§¥
cg` lk`Ode rxGdW zFIphTd lM̈©¦§¦¤©¤©§©©£¨¤¨
xW` miOdW Wxtl aEzMd `aE .`Ed¨©¨§¨¥¤©©¦£¤
mExiWki `l ,mirxGd lr E`Faï©©§¨¦Ÿ©§¦
,'rExf rxf' md oM m` `N` d`nEhl§§¨¤¨¦¥¥¤©¥©

bEq EpiidCoipFrxf ipin lW drixf §©§§¦¨¤¦¥¥§¦
,'rExf' Fpi`W rxf la` ,(oilk`Pd)©¤¡¨¦£¨¤©¤¥¥©
mpi` ,zFxiRd ipirxB ziAxnM§©§¦©§¦¥©¥¥¨
mpi`W itl ,llM d`nEh milAwn§©§¦§¨§¨§¦¤¥¨

zaize .'lkF`' llkA'rExf'(i"xivA) ¦§©¤§¥©¥©§¥¥
`dIW ,(u"nwA) 'rExf' FnM Dpi ¥̀¨§¨©§¨©¤§¥
mirExf xaM ElNd mirxGdW FWExiR¥¤©§¨¦©¨§¨§¦

`N` ,dnc`A,`Ed xaC mWKMW ¨£¨¨¤¨¥¨¨¤¨
,lk`Pd rxGd bEq `xwpEpYie' FnM ¦§¨©¤©©¤¡¨§§¦§

'mirFxGd on Epl(ai ,` l`ipc)zWTA] ¨¦©¥¦©¨©

(lkF`d WiBn) 'xvln'd z`n l`IpC̈¦¥¥¥©¤§©©¦¨¤
zFIphTd on lFk`l eixagle Fl EpYIW¤¦§§©£¥¨¤¡¦©¦§¦
mxEar EpkEdW miliWaYd mFwnA¦§©©§¦¦¤§£¨

[laA Kln xSpckEap mrHn(d"d i"tr): ¦©©§©§¤©¤¤¨¤
.àeä øBäèeilr E`A `l oiicrW itl ¨§¦¤£©¦Ÿ¨¨¨

.minexWkEd `NW ,aEzMd LcOl ©¦§¦¤§©¨¤Ÿ§©
owzpedlik`l cnFrd xaCdzFxTl §¦§©©¨¨¨¥©£¦¨¦¨

eilr E`FaIW cr d`nEh lAwl lkF`¤§©¥§¨©¤¨¨¨
minxn`p xaMW s`e](cl weqt lirl) ¨¦§©¤§¨¤¡©

min eilr `Fai xW` ...lk`d lMn'¦¨¨Ÿ¤£¤¨¨¨©¦
lkF`dW aEzMd xAiC mW ixd ,'`nhi¦§¨£¥¨¦¥©¨¤¨¤
lW Fxie`n `nhp Fpi` xWkEd `NW¤Ÿ§©¥¦§¨¥£¦¤
siqFd o`ke ,uxXd on `nHd qxg ilM§¦¤¤©¨¥¦©¤¤§¨¦
`l Fnvr uxXd on ENit`W cOll§©¥¤£¦¦©¤¤©§Ÿ
xWkEd `l cFr lM `OHi¦©¨¨Ÿ§©

(o"anx)[:gl dxez
(gl).òøæ ìò íéî ïzeé éëåzpizp §¦©©¦©¤©§¦©

wx d`nEhl FxiWkdl dlirFn miOd©©¦¦¨§©§¦§§¨©
WlzPW xg`l.FlECiB mFwOn rxGd §©©¤¦§©©¤©¦§¦

xWkd Wi xn`Y m`Ws`xAEgnA ¤¦Ÿ©¥¤§¥©¦§¨
oM m` - rwxTl`NW rxf Ll oi` ©©§©¦¥¥§¤©¤Ÿ

xWkEdlr EcxIW minWBd iOn §©¦¥©§¨¦¤¨§©
zgnFv DcFrA d`EaYd:giw oileg)( ©§¨§¨©©

(g"n`a):

.òøæ ìò íéîK` ,'min' aEzMd hwp ©¦©¤©¨©©¨©¦©
`id dpeEMdx`W oiA min oiA ©©¨¨¦¥©¦¥§¨

,oiwWnK` ,'rxf lr' aEzMd hwp oke ©§¦§¥¨©©¨©¤©©
miltFp miOd EidIW `weeC dpeEMd oi ¥̀©©¨¨©§¨¤¦§©©¦§¦

`N` ,rxGd lrmd Eltp oiA(miOd) ©©¤©¤¨¥¨§¥©©¦
,rxGd lrErxf oiAd.okFzl ltFp ©©¤©¥¤©©¥§¨

lAwl mirxGd ExWkEd miptF`d lkA§¨¨¨¦§§©§¨¦§©¥
d`nEh.emipdMÎzxFzA Wxcp lMd §¨§©Ÿ¦§¨§©Ÿ£¦

mixEn`d miaEzMd zFpFWl KFYn¦§©§¦¨£¦
o`M: ¨

.åéìò íúìápî ìôðåaBPXn s` §¨©¦¦§¨¨¨¨©¦¤¦©
lk`OdmiOd onxaM ,WAiizpe ©©£¨¦©©¦§¦§©¥§¨

.mlFrl d`nEh lAwl dYrn xWkEd§©¥©¨§©¥§¨§¨
zFidl `N` dxFz dciRwd `NW¤Ÿ¦§¦¨¨¤¨¦§

Fl cxIXnE ,lkF` mW eilrlge ¨¨¥¤¦¤¨©§¨
eilrmrR d`nEh zlAw xWkd ¨¨¤§¥©¨©§¨©©

EPnid xwrp Fpi` aEW ,zg`mW ©©¥¤¡¨¥¤¥
d`nEh lAwl xWkEOd lkF`¤©§¨§©¥§¨
didIW dxFY dciRwd ENi`W]¤¦¦§¦¨¨¤¦§¤
,d`nEHd zlAw zrWA gl lkF`d̈¤©¦§©©¨©©§¨
lr min Wi m`e' xnF` aEzMd did̈¨©¨¥§¦¥©¦©
ixd 'oYEi ike' xn`PW dYre ,'rxf¤©§©¨¤¤¡©§¦©£¥
zEaihx `le znxFB miOd 'zpizp'§¦©©©¦¤¤§Ÿ§¦

lkF`d(`"eb)[:hl dxez ¨¤
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(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ׁשּלא ּבגדיו"טמאין, d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑ ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו יכֹול ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

טהֹור: כב)עֹוף ּבהמה (לקמן נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה "נבלה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לֹומר  ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹמטּמאה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן מב)"האכל"? Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑,ׁשּטבל אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ¿»≈«»»∆ִֶַַַָ
ׁשמׁש הערב צרי. ֱִֵֶֶֶָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשהרי (חולין ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hl).dúìáðaDxUaA rbFPd `weeC §¦§¨¨©§¨©¥©¦§¨¨
`nhi`lerbFPd,oicibe zFnvra ¦§¨§Ÿ©¥©©£¨§¦¦

mitlhE mipxwa `le(dilbx zFqxR), §Ÿ§©§©¦§¨©¦©§©§¤¨
.xFra `lempi` EN` lMW itl §Ÿ§§¦¤¨¥¥¨

dndAd zzinA miPYWnzFidl ¦§©¦§¦©©§¥¨¦§
'dliap' oFWl oMW] 'dliap' mi`xwp¦§¨¦§¥¨¤¥§§¥¨
mlEAipe mixa`d zEWinM mW lr `Ed©¥§¦¨¥¨¦§¦¨
mB df oFWl EpivOW FnkE ,dzin xg`l§©©¦¨§¤¨¦¨¤©
:mzEIg wqtdA miWnkPd mignSd lr©©§¨¦©¦§¨¦§¤§¥¦¨

'uiv lap xivg Wai'(f ,n diryi)Edlre' ¨¥¨¦¨¥¦§¨¥
'lFAi `l(b ,` milidz)(m"ialn ,k"fr)[ Ÿ¦

(`xtq):n dxez
(n)dúìáð úà àNBpäåqAki ... §©¥¤¦§¨¨§©¥

.eicbA`VnÎz`nEh dxEng §¨¨£¨§©©¨
`UFPdW ,rBnÎz`nEHnz`dliaPd ¦§©©¨¤©¥¤©§¥¨

rbFPde ,micba `OhnDAeicbA oi` §©¥§¨¦§©¥©¨¥§¨¨
,oi`nh,`nh FtEB wxeFA xn`p `NW §¥¦§©¨¥¤Ÿ¤¡©

'eicbA qAki'(dk weqt lirl x`eanke): §©¥§¨¨
dúìápî ìëBàäå`nhe eicbA qAki §¨¥¦¦§¨¨§©¥§¨¨§¨¥

aEzMd oFWl KFYn .axrd crlFki ©¨¨¤¦§©¨¨
s` ,dliaPd on lkF`dW ,xnFl iziid̈¦¦©¤¨¥¦©§¥¨©
oFbkE] DA rbp `le DzF` `Up `l m ¦̀Ÿ¨¨¨§Ÿ¨©¨§
KFzl xUA zkizg Fxiag Fl agYW¤¨©£¥£¦©¨¨§
`nhp Fpi`W otF`A ,drilAd ziA¥©§¦¨§¤¤¥¦§¨

,[`VnA F` rBnA,Fzlik` EP`OhY §©¨§©¨§©§¤£¦¨

dlik`dW ,aEzMd oFWl rnWn oMW¤¥©§©§©¨¤¨£¦¨
la` - zF`Ohl icM DA Wi DCal§©¨¥¨§¥§©£¨

xFdh sFr zlapA xnF` `EdWMonwl) §¤¥§¦§©¨
(g ,akp'd`nhl lk`i `l dtxhE dla §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨
,'DazaiY aEzMd siqFd'Da'icM ¨¦©¨¥©¨§¥

wx - hrnlDzF`zlap lW ,d`nEHd §©¥©¨©§¨¤¦§©
d `id ,xFdh sFrd`Ohnmc`d z` ¨¦©§©§¨¤¨¨¨

d z`ezlap oi`e ,Dzlik`A micba §¤©§¨¦©£¦¨¨§¥¦§©
d`Ohn dndA`le mc`d z` `l §¥¨§©§¨Ÿ¤¨¨¨§Ÿ

d z`,`Vn `lA Dzlik`A micba ¤©§¨¦©£¦¨¨§Ÿ©¨
`lA dPOn lk`W df otF`A okle§¨¥§¤¤¤¨©¦¤¨§Ÿ

,d`iUpFxiag Fl DagY m` oFbM §¦¨§¦§¨¨£¥
,drilAdÎziaAicM DA rbp `le §¥©§¦¨§Ÿ¨©¨§¥

icM DzF` `Up `l mbe ,FtEB `OHIW¤¦©¨§©Ÿ¨¨¨§¥
xFdh df ixd ,eicbaE FtEB E`OHIW¤¦©§§¨¨£¥¤¨
ixd eiR KFzA dliaPd zribpE] ixnbl§©§¦§¦©©§¥¨§¦£¥
dPpi`W ,'mixzQd ziA' rBnM `id¦§©©¥©§¨¦¤¥¤¨
.[d`nEh oiprl dribpM zaWgp¤§¤¤¦§¦¨§¦§©§¨
dPpi` dndA zliap zlik`W xg`nE¥©©¤£¦©§¥©§¥¨¥¤¨

,d`OhnxnFl cEnlY dn oMÎm` §©§¨¦¥©©§©
lkF`d''axrd cr `nhe ...DzlaPn? ¨¥¦¦§¨¨§¨¥©¨¨¤

icMicM' rbFPle `UFPl xEriW oYil §¥¦¥¦©¥§©¥©§¥
zifM `Ede 'dlik``UFPd ,xnFlM - £¦¨§§©¦§©©¥

`nhp Fpi` DA rbFPd oke dliaPd z ¤̀©§¥¨§¥©¥©¨¥¦§¨
,'ziGM' `id xUAd zkizg oM m` `N ¤̀¨¦¥£¦©©¨¨¦©©¦

dlik` oiprl rAwPd xEriW `EdW¤¦©¦§¨§¦§©£¦¨
itl `Ed df lM mpn`e] mFwn lkA§¨¨§¨§¨¨¤§¦
aEzMd hwp FhEWt itl oMW ,FWxcn¦§¨¤¥§¦§¨©©¨
mdW milkF`d KxC iM 'lkF`de'§¨¥¦¤¤¨§¦¤¥
,FzF` mi`UFp mbe xUAA mirbFp§¦©¨¨§©§¦
zlik`A oi`W aEzMd EprinWde§¦§¦¨©¨¤¥©£¦©
rBnA xW`n d`nEh xzFi dliaPd©§¥¨¥§¨¥£¤§©¨

`VnE(o"anx ,`"eb)[(:an dcp ,`xtq),m"`x) ©¨
(g"n`a:

.áøòä ãò àîèå`le aEzMd xSw §¨¥©¨¨¤¦¥©¨§Ÿ
oaEn xaCde ,Fnvr zliah xiMfd¦§¦§¦©©§§©¨¨¨
z` oke FtEB z` laFHW oiprd KFYn¦¨¦§¨¤¥¤§¥¤

.eicbAelaHW iRÎlrÎs`Fpi` xakE §¨¨§©©¦¤¨©§¨¥
oiNEg `OhnKixv ,cr oiYndlaxrd §©¥¦¨¦§©§¦©©£¥

WnWlkEie ,ixnbl xFdh didIW icM ¤¤§¥¤¦§¤¨§©§¦§©
dnExzA lFk`le wQrzdl mB©§¦§©¥§¤¡¦§¨

miWcwaE(miyxtn ,x"yl):`n dxez §¨¨¦
(`n).õøàä ìò õøBMäWiBcd ©¥©¨¨¤¦§¦

xnFl 'ux`d lr uxFXd' aEzMd©¨©¥©¨¨¤©
ux`d lr FzvixWA xq`p uxXdW, ¤©¤¤¤¡¨¦§¦¨©¨¨¤

`ivFdlllMd onoiWEYId z` §¦¦©§¨¤©©¦
oifiGd z`e oilFRAWe oiqilMAW¤©§¦¦§¤©¦§¤©¦¦

miWcrAWEclFPW mivxW ipin] ¤¨£¨¦¦¥§¨¦¤§
mEWlYW xg`l zFIphTd KFzA§©¦§¦§©©¤§¨
mr olk`l xYEOW ,[mlECiB mFwOn¦§¦¨¤¨§¨§¨¦
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נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ÏÎ‡È.לא ‡Ï∑ על לחּיב ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ…≈»≈ְֵַַ
ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. .הּמאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑ מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑ להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְִָ

לּדֹומה  הּדֹומה ואת ‡¯Úa.הּׁשלׁשּולין ÏÚ CÏB‰∑ עקרב אשקרבו"ט ∑Ïk.זה החּפּוׁשית את להביא ְְִִֶֶֶַַַ≈««¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ
ל  הּדֹומה ואת ¯‚ÌÈÏ.ּדֹומה ּבלע"ז ‰a¯Ó∑ ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה ְְֶֶֶַַַַ«¿≈«¿«ƒְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

צינטפיד"ש  .וקֹורין ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

עלעלעלעל־־־־ּגּגּגּגחחחחֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ההההֹוֹוֹוֹולללל ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹּכּכּכּכלללל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. רש"י)זה ובפירוש מב. (יא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון "לׁשֹון ּדוקא הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק ׁשּיהיה (זהר לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ּומׁשמיענּו יצר־הרע". ּדא "נחׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,zFIphTdixdWEclFPW mivxXd ©¦§¦¤£¥©§¨¦¤§
mkFzAEvxW `lmlFrnux`d lr §¨Ÿ¨§¥¨©¨¨¤

E`vIXn la` .lkF`d KFzA `N ¤̀¨§¨¤£¨¦¤¨§
,Exq`p ixd ,EvxWe xie`liR lr s` ¨£¦§¨§£¥¤¤§©©¦
lkF`d KFzl Eqpkpe ExfgWoileg ,`xtq) ¤¨§§¦§§§¨¤

(.fq(e"q c"t 'iq c"ei r"eya oicd ihxt d`xe ,l"kyn):
.ìëàé àì`l' hwp `le aEzMd dPiW Ÿ¥¨¥¦¨©¨§Ÿ¨©Ÿ

icM ,'lk`i `l' `N` ,'EdElk`YŸ§¤¨Ÿ¥¨¥§¥
aiIglmB dxdf` oYilelik`Od lr §©¥§¦¥©§¨¨©©©©£¦

mixg`llkF`M,xnFlkE .FnvrA ©£¥¦¨¥§©§§©
`l uxXdW zExidGd zlHEn mB Lilr̈¤©¤¤©§¦¤©¤¤Ÿ

.Lci lr lk`i:i"yx siqeneiExw oi`e ¥¨¥©¨§§¥¨
,milbx xvw ,KEnp xac `N` 'uxW'¤¤¤¨¨¨¨§©©§©¦

Wux`d on DFaB Fpi`W KFYnFpi` ¤¦¤¥¨©¦¨¨¤¥
d`xpzFIg x`WM FkENidA`N` ¦§¤§¦¦§¨©¤¨

cpe WgFxMmB ,df mrHnE] ux`d lr §¥¨¨©¨¨¤¦©©¤©
oiA dpnp KFx`e lFcB `EdW WgPd©¨¨¤¨§¨¦§¤¥

mivxXd(`ad weqta oldl)KEnp `Ed iM ©§¨¦¦¨
lr xxbpe WgFx `Ede milbx xqge©£©©§©¦§¥§¦§¨©

[ux`d(i weqt lirl d`x):an dxez ¨¨¤
(an).ïBçb ìò CìBädfdWgp ¥©¨¤©¨¨

FzllwA xn`PW FnM ,FphA lr KlFdW¤¥©¦§§¤¤¡©§¦§¨
(ci ,b ziy`xa)df llkaE .'Klz LpgB lr'©§Ÿ§¥¥¦§¨¤

,mpFgB lr miklFdd mirlFY x`W lM̈§¨¨¦©§¦©§¨
.WgPd znbEcM:i"yx siqeneoFWlE §§©©¨¨§

'diIgB'oFbM] dpWOd oFWlA EpivOW §¦¨¤¨¦¦§©¦§¨§
EpipXW Ff(.f ohw cren)dgFBd lzFM' ¤¨¦¤©¤

cnFre iEhp `EdW - 'miAxd zEWxl¦§¨©¦¤¨§¥
xEn`d 'oFgB' oFWNn FxFwn ,[lFRil¦§¦§¨¨¨

,WgPd lv` o`MgW KlFdWiEhp - ¨¥¤©¨¨¤¥©¨
ux`leirn lr ltFpeoFWl d`xE] ¨¨¤§¥©¥¨§¥§

wEqRd lr i"Wx(i ,c dkin)zA igbe ilEg' ©¦©©¨¦¨Ÿ¦©
oke ,KpFgB lr igW' - 'dclFIM oFIv¦©¥¨§¦©§¥§¥

['dgFBd lzFM dpWOd oFWlA,'lld sqei') ¦§©¦§¨¤©¤
(x"etc zqxib i"tr:

CìBä ìkoFWl `Ed 'lM' .oFgB lr Ÿ¥©¨Ÿ§
icM o`M xn`pe ,iEAix`iadlmB ¦§¤¡©¨§¥§¨¦©
'dnc`d irlFY' mzF`dmi`xwP ¨¨¥¨£¨¨©¦§¨¦

,oilEWlXminFce milbx ixqg mdW ¦§¦¤¥©§¥©§©¦§¦
lr `weeC mkENid oi`W s`e ,miWgpl¦§¨¦§©¤¥¦¨©§¨©
dnc`A oilWlYWn mdWMW ,mpFgB§¨¤§¤¥¦§©§§¦¨£¨¨
milBlBzn md ,mXn oi`vFie oiqpkpe§¦§¨¦§§¦¦¨¥¦§©§§¦
z`f mr ,mtEb iCv x`WA mB miklFde§§¦©¦§¨¦¥¨¦Ÿ
mdl oi`W oeiM ,'lM' oFWNn EAxzp¦§©¦§Ÿ¥¨¤¥¨¤
mtEB lr mikNdzn mde llM milbx©§©¦§¨§¥¦§©§¦©¨

.miWgpl minFC md KkaE ,calAeok ¦§¨§¨¥¦¦§¨¦§¥
`iadl,dnFCl dnFCd z`ibEq mdW §¨¦¤©¤©¤¤¥¥

mdW) oilEWlWl minFCd mirlFz¨¦©¦§¦§¦¤¥
zFhilA mtEbl Wie ,(Wgpl minFC¦§¨¨§¥§¨§¦
mpi` md K` ,milbx ipniq oirM zFPhw§©§¥¦¨¥©§©¦©¥¥¨
`N` ,drEpz ixai`M mdl miWOWn§©§¦¨¤§¥§¥§¨¤¨
llkA mNEM Kkitl ,mtEB lr miklFd§¦©¨§¦¨¨¦§©

'oFgB lr KlFd lM' oFWNdi"tre ,c"a`x) ©¨Ÿ¥©¨
(miyxtn:

.òaøà ìò CìBäaxwr df`EdW ¥©©§©¤©§¨¤
mdW eilbx rAx`A cgEinA xMip¦¨¦§¨§©§©©§¨¤¥

'miwfge miMEx`'(g"g): £¦©£¨¦
ìkxEn`d 'lM' oFWl .rAx` lr KlFd ¨¥©©§©§Ÿ¨¨

`A o`Md z` `iadl`xwPd uxX ¨¨§¨¦¤©¤¤©¦§¨
'ziWERg',f"rlA h"eaxwy` ,xW` ¦¦§©©£¤

Wi K` ,axwrd znbEcM milbx Dl mB©¨©§©¦§§©¨©§¨©¥
,mdn dlrnl zFtqFp milbx mB Dl̈©©§©¦¨§©§¨¥¤
.dkildl KM lM zFWOWn oi`W¤¥§©§¨¨©£¦¨
xTirW itl 'lM' oFWNn dAxzpe§¦§©¨¦§Ÿ§¦¤¦©
zFlFcBd dilbx rAx`A `Ed DkENid¦¨§©§©©§¤¨©§

zFxMiPdee ,`iadl okdnFCd z` §©¦¨§¥§¨¦¤©¤
,dnFClilrA mivxW ibEq x`W mdW ©¤¤¥§¨¥§¨¦©£¥

milbx rAx`,ziWERigl minFCd) ©§©©§©¦©¦§¦¦
mdilbx rAx` oi`W ,(axwrl dnFCd©¨§©§¨¤¥©§©©§¥¤
x`Xn KM lM zFpFW zFIxTird̈¦¨¦¨¨¦§¨
ziWERigd ilbx zFxMiPW itM mdilbx©§¥¤§¦¤¦¨©§¥©¦¦
llkA mNEM ,z`f mr .dilbx x`Xn¦§¨©§¤¨¦Ÿ¨¦§©
mkENid xTirW ,'rAx` lr KlFd lM'Ÿ¥©©§©¤¦©¦¨

odA(g"g): ¨¤
.íéìâø äaøîdfoFWlA `xwPd ©§¥©§©¦¤©¦§¨¦§

dpWOd,'lCp'`EdeFl WIW uxW ©¦§¨©¨§¤¤¤¤
milbxFtEB KxF` lkl dAxdFW`xn ©§©¦©§¥§¨¤¥Ÿ

oixFwe ,o`klE o`kl Fapf creFl §©§¨§¨§¨§¦
:iEPiM KxC f"rlAy"cithpiv §©©¤¤¦

['milbx d`n' FrnWOW](`xtq)i"yx) ¤©§¨¥¨©§©¦
(:fq oileg:bn dxez



עי ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ׁשּלא ּבגדיו"טמאין, d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑ ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו יכֹול ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

טהֹור: כב)עֹוף ּבהמה (לקמן נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה "נבלה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לֹומר  ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹמטּמאה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן מב)"האכל"? Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑,ׁשּטבל אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ¿»≈«»»∆ִֶַַַָ
ׁשמׁש הערב צרי. ֱִֵֶֶֶָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשהרי (חולין ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hl).dúìáðaDxUaA rbFPd `weeC §¦§¨¨©§¨©¥©¦§¨¨
`nhi`lerbFPd,oicibe zFnvra ¦§¨§Ÿ©¥©©£¨§¦¦

mitlhE mipxwa `le(dilbx zFqxR), §Ÿ§©§©¦§¨©¦©§©§¤¨
.xFra `lempi` EN` lMW itl §Ÿ§§¦¤¨¥¥¨

dndAd zzinA miPYWnzFidl ¦§©¦§¦©©§¥¨¦§
'dliap' oFWl oMW] 'dliap' mi`xwp¦§¨¦§¥¨¤¥§§¥¨
mlEAipe mixa`d zEWinM mW lr `Ed©¥§¦¨¥¨¦§¦¨
mB df oFWl EpivOW FnkE ,dzin xg`l§©©¦¨§¤¨¦¨¤©
:mzEIg wqtdA miWnkPd mignSd lr©©§¨¦©¦§¨¦§¤§¥¦¨

'uiv lap xivg Wai'(f ,n diryi)Edlre' ¨¥¨¦¨¥¦§¨¥
'lFAi `l(b ,` milidz)(m"ialn ,k"fr)[ Ÿ¦

(`xtq):n dxez
(n)dúìáð úà àNBpäåqAki ... §©¥¤¦§¨¨§©¥

.eicbA`VnÎz`nEh dxEng §¨¨£¨§©©¨
`UFPdW ,rBnÎz`nEHnz`dliaPd ¦§©©¨¤©¥¤©§¥¨

rbFPde ,micba `OhnDAeicbA oi` §©¥§¨¦§©¥©¨¥§¨¨
,oi`nh,`nh FtEB wxeFA xn`p `NW §¥¦§©¨¥¤Ÿ¤¡©

'eicbA qAki'(dk weqt lirl x`eanke): §©¥§¨¨
dúìápî ìëBàäå`nhe eicbA qAki §¨¥¦¦§¨¨§©¥§¨¨§¨¥

aEzMd oFWl KFYn .axrd crlFki ©¨¨¤¦§©¨¨
s` ,dliaPd on lkF`dW ,xnFl iziid̈¦¦©¤¨¥¦©§¥¨©
oFbkE] DA rbp `le DzF` `Up `l m ¦̀Ÿ¨¨¨§Ÿ¨©¨§
KFzl xUA zkizg Fxiag Fl agYW¤¨©£¥£¦©¨¨§
`nhp Fpi`W otF`A ,drilAd ziA¥©§¦¨§¤¤¥¦§¨

,[`VnA F` rBnA,Fzlik` EP`OhY §©¨§©¨§©§¤£¦¨

dlik`dW ,aEzMd oFWl rnWn oMW¤¥©§©§©¨¤¨£¦¨
la` - zF`Ohl icM DA Wi DCal§©¨¥¨§¥§©£¨

xFdh sFr zlapA xnF` `EdWMonwl) §¤¥§¦§©¨
(g ,akp'd`nhl lk`i `l dtxhE dla §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨
,'DazaiY aEzMd siqFd'Da'icM ¨¦©¨¥©¨§¥

wx - hrnlDzF`zlap lW ,d`nEHd §©¥©¨©§¨¤¦§©
d `id ,xFdh sFrd`Ohnmc`d z` ¨¦©§©§¨¤¨¨¨

d z`ezlap oi`e ,Dzlik`A micba §¤©§¨¦©£¦¨¨§¥¦§©
d`Ohn dndA`le mc`d z` `l §¥¨§©§¨Ÿ¤¨¨¨§Ÿ

d z`,`Vn `lA Dzlik`A micba ¤©§¨¦©£¦¨¨§Ÿ©¨
`lA dPOn lk`W df otF`A okle§¨¥§¤¤¤¨©¦¤¨§Ÿ

,d`iUpFxiag Fl DagY m` oFbM §¦¨§¦§¨¨£¥
,drilAdÎziaAicM DA rbp `le §¥©§¦¨§Ÿ¨©¨§¥

icM DzF` `Up `l mbe ,FtEB `OHIW¤¦©¨§©Ÿ¨¨¨§¥
xFdh df ixd ,eicbaE FtEB E`OHIW¤¦©§§¨¨£¥¤¨
ixd eiR KFzA dliaPd zribpE] ixnbl§©§¦§¦©©§¥¨§¦£¥
dPpi`W ,'mixzQd ziA' rBnM `id¦§©©¥©§¨¦¤¥¤¨
.[d`nEh oiprl dribpM zaWgp¤§¤¤¦§¦¨§¦§©§¨
dPpi` dndA zliap zlik`W xg`nE¥©©¤£¦©§¥©§¥¨¥¤¨

,d`OhnxnFl cEnlY dn oMÎm` §©§¨¦¥©©§©
lkF`d''axrd cr `nhe ...DzlaPn? ¨¥¦¦§¨¨§¨¥©¨¨¤

icMicM' rbFPle `UFPl xEriW oYil §¥¦¥¦©¥§©¥©§¥
zifM `Ede 'dlik``UFPd ,xnFlM - £¦¨§§©¦§©©¥

`nhp Fpi` DA rbFPd oke dliaPd z ¤̀©§¥¨§¥©¥©¨¥¦§¨
,'ziGM' `id xUAd zkizg oM m` `N ¤̀¨¦¥£¦©©¨¨¦©©¦

dlik` oiprl rAwPd xEriW `EdW¤¦©¦§¨§¦§©£¦¨
itl `Ed df lM mpn`e] mFwn lkA§¨¨§¨§¨¨¤§¦
aEzMd hwp FhEWt itl oMW ,FWxcn¦§¨¤¥§¦§¨©©¨
mdW milkF`d KxC iM 'lkF`de'§¨¥¦¤¤¨§¦¤¥
,FzF` mi`UFp mbe xUAA mirbFp§¦©¨¨§©§¦
zlik`A oi`W aEzMd EprinWde§¦§¦¨©¨¤¥©£¦©
rBnA xW`n d`nEh xzFi dliaPd©§¥¨¥§¨¥£¤§©¨

`VnE(o"anx ,`"eb)[(:an dcp ,`xtq),m"`x) ©¨
(g"n`a:

.áøòä ãò àîèå`le aEzMd xSw §¨¥©¨¨¤¦¥©¨§Ÿ
oaEn xaCde ,Fnvr zliah xiMfd¦§¦§¦©©§§©¨¨¨
z` oke FtEB z` laFHW oiprd KFYn¦¨¦§¨¤¥¤§¥¤

.eicbAelaHW iRÎlrÎs`Fpi` xakE §¨¨§©©¦¤¨©§¨¥
oiNEg `OhnKixv ,cr oiYndlaxrd §©¥¦¨¦§©§¦©©£¥

WnWlkEie ,ixnbl xFdh didIW icM ¤¤§¥¤¦§¤¨§©§¦§©
dnExzA lFk`le wQrzdl mB©§¦§©¥§¤¡¦§¨

miWcwaE(miyxtn ,x"yl):`n dxez §¨¨¦
(`n).õøàä ìò õøBMäWiBcd ©¥©¨¨¤¦§¦

xnFl 'ux`d lr uxFXd' aEzMd©¨©¥©¨¨¤©
ux`d lr FzvixWA xq`p uxXdW, ¤©¤¤¤¡¨¦§¦¨©¨¨¤

`ivFdlllMd onoiWEYId z` §¦¦©§¨¤©©¦
oifiGd z`e oilFRAWe oiqilMAW¤©§¦¦§¤©¦§¤©¦¦

miWcrAWEclFPW mivxW ipin] ¤¨£¨¦¦¥§¨¦¤§
mEWlYW xg`l zFIphTd KFzA§©¦§¦§©©¤§¨
mr olk`l xYEOW ,[mlECiB mFwOn¦§¦¨¤¨§¨§¨¦
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נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ÏÎ‡È.לא ‡Ï∑ על לחּיב ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ…≈»≈ְֵַַ
ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. .הּמאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑ מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑ להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְִָ

לּדֹומה  הּדֹומה ואת ‡¯Úa.הּׁשלׁשּולין ÏÚ CÏB‰∑ עקרב אשקרבו"ט ∑Ïk.זה החּפּוׁשית את להביא ְְִִֶֶֶַַַ≈««¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ
ל  הּדֹומה ואת ¯‚ÌÈÏ.ּדֹומה ּבלע"ז ‰a¯Ó∑ ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה ְְֶֶֶַַַַ«¿≈«¿«ƒְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

צינטפיד"ש  .וקֹורין ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

עלעלעלעל־־־־ּגּגּגּגחחחחֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ההההֹוֹוֹוֹולללל ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹּכּכּכּכלללל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. רש"י)זה ובפירוש מב. (יא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון "לׁשֹון ּדוקא הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק ׁשּיהיה (זהר לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ּומׁשמיענּו יצר־הרע". ּדא "נחׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ
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,zFIphTdixdWEclFPW mivxXd ©¦§¦¤£¥©§¨¦¤§
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lkF`d KFzl Eqpkpe ExfgWoileg ,`xtq) ¤¨§§¦§§§¨¤
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.ìëàé àì`l' hwp `le aEzMd dPiW Ÿ¥¨¥¦¨©¨§Ÿ¨©Ÿ

icM ,'lk`i `l' `N` ,'EdElk`YŸ§¤¨Ÿ¥¨¥§¥
aiIglmB dxdf` oYilelik`Od lr §©¥§¦¥©§¨¨©©©©£¦

mixg`llkF`M,xnFlkE .FnvrA ©£¥¦¨¥§©§§©
`l uxXdW zExidGd zlHEn mB Lilr̈¤©¤¤©§¦¤©¤¤Ÿ

.Lci lr lk`i:i"yx siqeneiExw oi`e ¥¨¥©¨§§¥¨
,milbx xvw ,KEnp xac `N` 'uxW'¤¤¤¨¨¨¨§©©§©¦

Wux`d on DFaB Fpi`W KFYnFpi` ¤¦¤¥¨©¦¨¨¤¥
d`xpzFIg x`WM FkENidA`N` ¦§¤§¦¦§¨©¤¨

cpe WgFxMmB ,df mrHnE] ux`d lr §¥¨¨©¨¨¤¦©©¤©
oiA dpnp KFx`e lFcB `EdW WgPd©¨¨¤¨§¨¦§¤¥

mivxXd(`ad weqta oldl)KEnp `Ed iM ©§¨¦¦¨
lr xxbpe WgFx `Ede milbx xqge©£©©§©¦§¥§¦§¨©

[ux`d(i weqt lirl d`x):an dxez ¨¨¤
(an).ïBçb ìò CìBädfdWgp ¥©¨¤©¨¨

FzllwA xn`PW FnM ,FphA lr KlFdW¤¥©¦§§¤¤¡©§¦§¨
(ci ,b ziy`xa)df llkaE .'Klz LpgB lr'©§Ÿ§¥¥¦§¨¤

,mpFgB lr miklFdd mirlFY x`W lM̈§¨¨¦©§¦©§¨
.WgPd znbEcM:i"yx siqeneoFWlE §§©©¨¨§

'diIgB'oFbM] dpWOd oFWlA EpivOW §¦¨¤¨¦¦§©¦§¨§
EpipXW Ff(.f ohw cren)dgFBd lzFM' ¤¨¦¤©¤

cnFre iEhp `EdW - 'miAxd zEWxl¦§¨©¦¤¨§¥
xEn`d 'oFgB' oFWNn FxFwn ,[lFRil¦§¦§¨¨¨

,WgPd lv` o`MgW KlFdWiEhp - ¨¥¤©¨¨¤¥©¨
ux`leirn lr ltFpeoFWl d`xE] ¨¨¤§¥©¥¨§¥§

wEqRd lr i"Wx(i ,c dkin)zA igbe ilEg' ©¦©©¨¦¨Ÿ¦©
oke ,KpFgB lr igW' - 'dclFIM oFIv¦©¥¨§¦©§¥§¥

['dgFBd lzFM dpWOd oFWlA,'lld sqei') ¦§©¦§¨¤©¤
(x"etc zqxib i"tr:

CìBä ìkoFWl `Ed 'lM' .oFgB lr Ÿ¥©¨Ÿ§
icM o`M xn`pe ,iEAix`iadlmB ¦§¤¡©¨§¥§¨¦©
'dnc`d irlFY' mzF`dmi`xwP ¨¨¥¨£¨¨©¦§¨¦

,oilEWlXminFce milbx ixqg mdW ¦§¦¤¥©§¥©§©¦§¦
lr `weeC mkENid oi`W s`e ,miWgpl¦§¨¦§©¤¥¦¨©§¨©
dnc`A oilWlYWn mdWMW ,mpFgB§¨¤§¤¥¦§©§§¦¨£¨¨
milBlBzn md ,mXn oi`vFie oiqpkpe§¦§¨¦§§¦¦¨¥¦§©§§¦
z`f mr ,mtEb iCv x`WA mB miklFde§§¦©¦§¨¦¥¨¦Ÿ
mdl oi`W oeiM ,'lM' oFWNn EAxzp¦§©¦§Ÿ¥¨¤¥¨¤
mtEB lr mikNdzn mde llM milbx©§©¦§¨§¥¦§©§¦©¨

.miWgpl minFC md KkaE ,calAeok ¦§¨§¨¥¦¦§¨¦§¥
`iadl,dnFCl dnFCd z`ibEq mdW §¨¦¤©¤©¤¤¥¥

mdW) oilEWlWl minFCd mirlFz¨¦©¦§¦§¦¤¥
zFhilA mtEbl Wie ,(Wgpl minFC¦§¨¨§¥§¨§¦
mpi` md K` ,milbx ipniq oirM zFPhw§©§¥¦¨¥©§©¦©¥¥¨
`N` ,drEpz ixai`M mdl miWOWn§©§¦¨¤§¥§¥§¨¤¨
llkA mNEM Kkitl ,mtEB lr miklFd§¦©¨§¦¨¨¦§©

'oFgB lr KlFd lM' oFWNdi"tre ,c"a`x) ©¨Ÿ¥©¨
(miyxtn:

.òaøà ìò CìBäaxwr df`EdW ¥©©§©¤©§¨¤
mdW eilbx rAx`A cgEinA xMip¦¨¦§¨§©§©©§¨¤¥

'miwfge miMEx`'(g"g): £¦©£¨¦
ìkxEn`d 'lM' oFWl .rAx` lr KlFd ¨¥©©§©§Ÿ¨¨

`A o`Md z` `iadl`xwPd uxX ¨¨§¨¦¤©¤¤©¦§¨
'ziWERg',f"rlA h"eaxwy` ,xW` ¦¦§©©£¤

Wi K` ,axwrd znbEcM milbx Dl mB©¨©§©¦§§©¨©§¨©¥
,mdn dlrnl zFtqFp milbx mB Dl̈©©§©¦¨§©§¨¥¤
.dkildl KM lM zFWOWn oi`W¤¥§©§¨¨©£¦¨
xTirW itl 'lM' oFWNn dAxzpe§¦§©¨¦§Ÿ§¦¤¦©
zFlFcBd dilbx rAx`A `Ed DkENid¦¨§©§©©§¤¨©§

zFxMiPdee ,`iadl okdnFCd z` §©¦¨§¥§¨¦¤©¤
,dnFClilrA mivxW ibEq x`W mdW ©¤¤¥§¨¥§¨¦©£¥

milbx rAx`,ziWERigl minFCd) ©§©©§©¦©¦§¦¦
mdilbx rAx` oi`W ,(axwrl dnFCd©¨§©§¨¤¥©§©©§¥¤
x`Xn KM lM zFpFW zFIxTird̈¦¨¦¨¨¦§¨
ziWERigd ilbx zFxMiPW itM mdilbx©§¥¤§¦¤¦¨©§¥©¦¦
llkA mNEM ,z`f mr .dilbx x`Xn¦§¨©§¤¨¦Ÿ¨¦§©
mkENid xTirW ,'rAx` lr KlFd lM'Ÿ¥©©§©¤¦©¦¨

odA(g"g): ¨¤
.íéìâø äaøîdfoFWlA `xwPd ©§¥©§©¦¤©¦§¨¦§

dpWOd,'lCp'`EdeFl WIW uxW ©¦§¨©¨§¤¤¤¤
milbxFtEB KxF` lkl dAxdFW`xn ©§©¦©§¥§¨¤¥Ÿ

oixFwe ,o`klE o`kl Fapf creFl §©§¨§¨§¨§¦
:iEPiM KxC f"rlAy"cithpiv §©©¤¤¦

['milbx d`n' FrnWOW](`xtq)i"yx) ¤©§¨¥¨©§©¦
(:fq oileg:bn dxez
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הֹול" ׁשּיהיה לאדם הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ּובענינים האכילה ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול"ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ָׁשח".

אּלה" ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד כו)ּכלֹומר: מ, ּולהתּבֹונן (ישעיה ראׁשֹו, להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
האדם, את להֹוריד הּיצר־הרע יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ראׁשֹו להֹוריד לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגדלּות
ּבתאּוֹות  לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, עבֹודה־זרה".(שבת עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום יצר־הרע, ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבפרט הּתֹורה ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ו"ׁשמים" "מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל (ראה והעצה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
(1038-9 עמוד ּד' חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' מ"הּנחׁש'תורה נּצֹול הּוא הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

יצר־הרע". ֵֶַָָּדא

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓËÂ∑ מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם .אם ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ עליהם לעבר ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲֲֵֶַֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו וכל הרּבה; לֹוקה ּבלאוין – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה .חמׁש, ְִֵֵֶָָ

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
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,ozlik`AiM mElk`Y `l xnFlM ©£¦¨¨§©ŸŸ§¦

z` mivTWn mY` mzlik`A©£¦¨¨©¤§©§¦¤
`NW aEzMd zpeEM oi`e .mkizFWtp©§¥¤§¥©¨©©¨¤Ÿ

,mdA ErBY,'mkizFWtp' aizk ixdW ¦§¨¤¤£¥§¦©§¥¤
rBnA Wtp uETW oi`eiM ,uxWA sEBd §¥¦¤¤§©¨©§¤¤¦

.Fzlik`A m`okeKWnd z` Wxtl Wi ¦©£¦¨§¥¥§¨¥¤¤§¥
aEzMdE`OHz `le''mzlik`A - ©¨§Ÿ¦©§©£¦¨¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl EvTWY laA zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים והייתםוהייתםוהייתםוהייתם והתקוהתקוהתקוהתקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתםםםם גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשתיכםתיכםתיכםתיכם מג־מד)אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקצצצצּוּוּוּו (יא, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ
ּתׁשּקצּו אל "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את  ׁשּמֹונה לאחרי אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכתב
ׁשּנאמר  הּקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", ְְְְְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאת

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָוהתקּדׁשּתם
"מביא  ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקדּוׁשה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים (לשון ּדהּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה כאן ּבלאו־הכי הרמב"ם ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָטבע
ׁש"הּנזהר  מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ְְְְְְְְְְְְֳֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמּדברים

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
את  העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאתכם",
והּוא  ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל אּלא מּמצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל

"מעלה"] .לׁשֹון ְֲֶַ

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִָ
ׁשל  חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? חמֹור ּבין ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלֹומר

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ
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,xnFlMdpFXd calA `lFf `l - §©Ÿ¦§©©¤Ÿ

'zxFY' dpFWe cnFl `dYW calA¦§¨¤§¥¥§¤©
,xFdHde `nHd`N`mBrcFi `dYW ©¨¥§©¨¤¨©¤§¥¥©

liCadlodA iwaE xiMnEmdihxtA - §©§¦©¦¨¦¨¤¦§¨¥¤
`nHd Edfi` ,zE`ivOA mixaCd lW¤©§¨¦©§¦¥¤©¨¥

xFdHd Edfi`e(`xtq)(i"`a): §¥¤©¨
ïéáe àîhä ïéa.øBähäcEnlY dn ¥©¨¥¥©¨©©§

ike ,'liCadl' xnFlxnFl KixvWIW ©§©§¦§¦¨¦©¤¥
liCadlxak `lde ,dxtl xFng oiA §©§¦¥£§¨¨©£Ÿ§¨

md miWxFtniM] lMl xExA mwENige §¨¦¥§¦¨¨©Ÿ¦
zqxtn Ffe ,dqxR qixtn Fpi` df¤¥©§¦©§¨§©§¤¤

?[dqxR`N`rnWn 'liCadl' oFWl ©§¨¤¨§§©§¦©§©



עג ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

הֹול" ׁשּיהיה לאדם הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ּובענינים האכילה ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול"ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ָׁשח".

אּלה" ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד כו)ּכלֹומר: מ, ּולהתּבֹונן (ישעיה ראׁשֹו, להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
האדם, את להֹוריד הּיצר־הרע יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ראׁשֹו להֹוריד לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגדלּות
ּבתאּוֹות  לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, עבֹודה־זרה".(שבת עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום יצר־הרע, ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבפרט הּתֹורה ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ו"ׁשמים" "מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל (ראה והעצה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
(1038-9 עמוד ּד' חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' מ"הּנחׁש'תורה נּצֹול הּוא הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

יצר־הרע". ֵֶַָָּדא

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓËÂ∑ מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם .אם ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ עליהם לעבר ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲֲֵֶַֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו וכל הרּבה; לֹוקה ּבלאוין – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה .חמׁש, ְִֵֵֶָָ

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bn).eöwLz ìàmkizWtp z` ©§©§¤©§Ÿ¥¤
,ozlik`AiM mElk`Y `l xnFlM ©£¦¨¨§©ŸŸ§¦

z` mivTWn mY` mzlik`A©£¦¨¨©¤§©§¦¤
`NW aEzMd zpeEM oi`e .mkizFWtp©§¥¤§¥©¨©©¨¤Ÿ

,mdA ErBY,'mkizFWtp' aizk ixdW ¦§¨¤¤£¥§¦©§¥¤
rBnA Wtp uETW oi`eiM ,uxWA sEBd §¥¦¤¤§©¨©§¤¤¦

.Fzlik`A m`okeKWnd z` Wxtl Wi ¦©£¦¨§¥¥§¨¥¤¤§¥
aEzMdE`OHz `le''mzlik`A - ©¨§Ÿ¦©§©£¦¨¨

aEzMd WxiR xaM ,d`nEh oiprl la`]£¨§¦§©§¨§¨¥©©¨
dpFnW rBnA `N` mi`nhp oi` iM¦¥¦§¨¦¤¨§©©§¨

dlrnl miiEpnd mivxXd(`lÎhk miweqt), ©§¨¦©§¦§©§¨
[mzFnA wxe(m"`x): §©§¨

.ía íúîèðå`le' aEzMd xn`W xg` §¦§¥¤¨©©¤¨©©¨§Ÿ
mznhpe' siqFdW Edn 'mdA E`OHz¦©§¨¤©¤¦§¦§¥¤
ipXde ,`hgd `Ed oFW`xd `N` ?'mÄ¤¨¨¦©¥§§©¥¦

:xnFlkE .WpFrd `EdmY` m` ¨¤§©¦©¤
mdA oi`OHnux`Azlik`A - ¦©§¦¨¤¨¨¤©£¦©

`Ed WpFrd ,dGd mlFrA mivxXd©§¨¦¨¨©¤¨¤

Wmkz` `Ohn ip` s`wigx`) ¤©£¦§©¥¤§¤©§¦
(mkz` liCa`e`AdÎmlFrA §©§¦¤§¤¨¨©¨

,dlrn lW daiWiaEmigcp Eidze ¦¦¨¤¨§¨§¦§¦§¦
dXEcTd zSigOn mW(.hl `nei),i"`a ,a"a) ¨¦§¦©©§¨

(x"yl:cn dxez
(cn).íëéäìà 'ä éðà ékmrh zpizp ¦£¦¡Ÿ¥¤§¦©©©

z` mkilr xqF` ippd rECn - `Ed©©¦§¦¥£¥¤¤
mixaC x`WE mivwXd zlik £̀¦©©§¨¦§¨§¨¦
miWCwzn mkPd KkA iM - mi`nHd. ©§¥¦¦§¨¦§¤¦§©§¦

E'd ip`W ,WFcw ip`W mWM§¥¤£¦¨¤£¦
mYWCwzde' KM ,mkidl`'EWCw - ¡Ÿ¥¤¨§¦§©¦§¤©§

dHnl mknvrcbpkE ;dGd mlFrA ©§§¤§¨¨¨¨©¤§¤¤
z`f-íéLBã÷ íúééäå- iptl Ÿ¦§¦¤§¦§¨©

dlrnl mkz` WCw` ip`W¤£¦£©¥¤§¤§©§¨
,`AdÎmlFraEdXEcwA mkz` mnFxl ¨¨©¨§¥¤§¤¦§¨
daBUpe dpFilr(miyxtn `"eb): ¤§¨§¦§¨¨

.'Bâå eànhú àìåxMfEd xaMW s` §Ÿ§©§§©¤§¨§©
mivxXd ibEq lM lW mxEQi ¦̀¨¤¨¥©§¨¦

xidfdl siqFd ,mincFTd miwEqRA©§¦©§¦¦§©§¦
icM ,zFxdf` dOkA cFr mdilr£¥¤§©¨©§¨§¥

,dAxd oie`lA mdilr xFarllkA ©££¥¤§¨¦©§¥§¨
.FzxnEg zBxC itM uxWe`l lkesqFp ¤¤§¦©§©§¨§¨¨¨

eilr WizEwlnztqFp,Exn`W Edfe ¥¨¨©§¤¤§¤¤¨§
cEnlYa(:fh zekn)`zihER lk` ©©§¨©¦¨

(miOd uxW);rAx` dwFllk`dlnp ¤¤©©¦¤©§©¨©§¨¨
(ux`d uxW);Wng dwFllk`drxv ¤¤¨¨¤¤¨¥¨©¦§¨

(ux`d uxW mbe ,sFrd uxW)dwFl ¤¤¨§©¤¤¨¨¤¤
WWzFxdf`d xRqn itl cg` lM - ¥¨¤¨§¦¦§©¨©§¨

uxWA 'mie`l' dWlW] FA Exn`PW¤¤¤§§¨¨¦§¤¤
ux`d(cn ,an ,`n :miweqta)oie`l ipW cFr ; ¨¨¤§¥¨¦

bEq lM llFMd oFWlA ,mzq uxWA§¤¤§¨§¨©¥¨
uxW(bn weqta)`le ...EvTWY l`' - ¤¤©§©§§Ÿ

uxWA Exn`p oie`l ipWE ;'E`OHz¦©§§¥¨¦¤¤§§¤¤
Ff dWxtA cg`d - miOd(i weqt)ipXde , ©©¦¨¤¨§¨¨¨§©¥¦

mixaC xtqA(i ,ci)uxWA cg` e`le ; §¥¤§¨¦§¨¤¨§¤¤
sFrd(hi weqt my)[:dn dxez ¨

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl EvTWY laA zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים והייתםוהייתםוהייתםוהייתם והתקוהתקוהתקוהתקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתםםםם גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשתיכםתיכםתיכםתיכם מג־מד)אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקצצצצּוּוּוּו (יא, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ
ּתׁשּקצּו אל "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את  ׁשּמֹונה לאחרי אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכתב
ׁשּנאמר  הּקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", ְְְְְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאת

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָוהתקּדׁשּתם
"מביא  ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקדּוׁשה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים (לשון ּדהּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה כאן ּבלאו־הכי הרמב"ם ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָטבע
ׁש"הּנזהר  מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ְְְְְְְְְְְְֳֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמּדברים

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
את  העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאתכם",
והּוא  ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל אּלא מּמצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל

"מעלה"] .לׁשֹון ְֲֶַ

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִָ
ׁשל  חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? חמֹור ּבין ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלֹומר

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»
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(dn).íëúà äìònä 'ä éðà ék'iM' ¦£¦©©£¤¤§¤¦
lr mrh zpizp `Ed ,o`M xEn`d̈¨¨§¦©©©©

iM :xnFlkE .dlrnl xEn`dzpnÎlr ¨¨§©§¨§©¦©§¨
mkz` izilrd izFvn ElAwYW¤§©§¦§©¤¡¥¦¤§¤
onEIwA xdGdl mkilr Kkitl .mixvOn¦¦§©¦§¦¨£¥¤§¦¨¥§¦¨

(k"fr)xg` xaC .Wi sqFp oipr - ¨¨©¥¦§¨¨¥
:o`M WFxcldlrOd 'd ip` iM' ¦§¨¦£¦©©£¤

'mkz`-ixdoNEkAzFnFwOd lkA - ¤§¤£¥§¨§¨©§
mixvn zNE`B aEzMd xiMfdWaizM ¤¦§¦©¨§©¦§©¦§¦

e ,'iz`vFd'ENi`o`koFWNd dPYWp ¥¦§¦¨¦§©¨©¨
EiAx iaC `pY ?'dlrOd' aizM§¦©©£¤¨¨§¥©¦

l`rnWiFWxcn ziAn `PYd dpW] ¦§¨¥¨¨©©¨¦¥¦§¨
:xnF` d"awd KMW :[l`rnWi iAx lW¤©¦¦§¨¥¤¨¥

l`xUi z` izilrd `l ilnl ¦̀§¨¥Ÿ¤¡¥¦¤¦§¨¥
mixvOn- mzEltXn mzFlrdl - ¦¦§©¦§©£¨¦¦§¨

oi`OHn oi`W liaWA `N ¤̀¨¦§¦¤¥¦©§¦
,miIC - zFOE` x`WM mivxWA¦§¨¦¦§¨©¨

EmivxXd on Ff zEWixt'`zEilrn' §¦¦©§¨¦©©§¨
EdiiAB `idzEnnFxe dlFcB dlrn] ¦©©§©£¨§¨§§
,[mdl `ideEdfo`M hwPW mrHd ¦¨¤§¤©©©¤¨©¨

mixvn z`ivi aEzMdA:'dlrn' oFWl ©¨§¦©¦§©¦¦§©£¤
en dxez

(fn).ìécáäìmiIq xaMW xg` §©§¦©©¤§¨¦¥
siqFd ,'ebe 'zxFY z`f' xn`e aEzMd©¨§¨©Ÿ©¦
lMW ,'ebe 'liCadl' :cFr xn`e§¨©§©§¦¤¨
,dWxRA mixEn`d ElNd milCadd©¤§¥¦©¨¨£¦©¨¨¨

.zE`ivOA mxiMIW mc`l iE`ẍ§¨¨¤©¦¥©§¦
,xnFlMdpFXd calA `lFf `l - §©Ÿ¦§©©¤Ÿ

'zxFY' dpFWe cnFl `dYW calA¦§¨¤§¥¥§¤©
,xFdHde `nHd`N`mBrcFi `dYW ©¨¥§©¨¤¨©¤§¥¥©

liCadlodA iwaE xiMnEmdihxtA - §©§¦©¦¨¦¨¤¦§¨¥¤
`nHd Edfi` ,zE`ivOA mixaCd lW¤©§¨¦©§¦¥¤©¨¥

xFdHd Edfi`e(`xtq)(i"`a): §¥¤©¨
ïéáe àîhä ïéa.øBähäcEnlY dn ¥©¨¥¥©¨©©§

ike ,'liCadl' xnFlxnFl KixvWIW ©§©§¦§¦¨¦©¤¥
liCadlxak `lde ,dxtl xFng oiA §©§¦¥£§¨¨©£Ÿ§¨

md miWxFtniM] lMl xExA mwENige §¨¦¥§¦¨¨©Ÿ¦
zqxtn Ffe ,dqxR qixtn Fpi` df¤¥©§¦©§¨§©§¤¤

?[dqxR`N`rnWn 'liCadl' oFWl ©§¨¤¨§§©§¦©§©



ipinyעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

רּבֹו לנׁשחט ‰ÏÎ‡p˙.קנה ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ְְִֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו ּכׁשרה, טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּבין

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôäå ÷øô á ìàåîùá

åàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå:óìà íéL ©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤

áäãeäé éìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå©¨´¨©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−§¨®

íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà úà íMî úBìräì§©«£´¦À̈¥µ£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´

:åéìr íéáøkä áLé úBàáö ýåýéâïBøà-úà eákøiå §Ÿ̈¯§¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤£³

øLà áãðéáà úéaî eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä̈«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½¦¥¬£¦«¨−̈£¤´

äìârä-úà íéâäð áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába©¦§¨®§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨«£¨¨¬

:äLãçãïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå £¨¨«©¦¨ªÀ¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûääúéa-ìëå | ãåãå ¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«§¨¦´§¨¥´

úBøpëáe íéLBøá éör ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìûøNé¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ£¥´§¦®§¦Ÿ³
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.LîL,'åâå 'ä íL íL àø÷ð øLàøLà ¤¤£¤¦§¨¥¥£¤
'ä äéäiL ,íMä eäîe ,íL ïBøàì Bì àø÷ð¦§¨¨¨¥©©¥¤¦§¤

.åéìò íéáeøkä áLBé úBàáö(âäìâò ìà §¨¥©§¦¨¨¤£¨¨
,äLãçäLãç äìâò eNò Lãwä ïBøà ãBáëì £¨¨¦§£©Ÿ¤¨£¨¨£¨¨

eòè ìáà .èBéãä Cøöì da eLnzLä àlL¤Ÿ¦§©§¨§Ÿ¤¤§£¨¨
éøvL ãBákä eäæ àì ék ,øáca,Bì úBNòì C ©¨¨¦Ÿ¤©¨¤¨¦©£

"eàOé óúka" äøBza áeúkL Bîk àlàxacna) ¤¨§¤¨©¨©¨¥¦¨
(h,f.íiåìä éãé ìò,äìâòä úà íéâäðäìâòä ©§¥©§¦¦Ÿ£¦¤¨£¨¨¨£¨¨

.da eâäð íäå ,ø÷áì äîeúø äúéä(ãeäàOiå ¨§¨§¨§¨¨§¥¨£¨©¦¨ª
,'åâåøLà ïBøàä íò äìâòä úà eàNð ø÷aä©¨¨¨§¤¨£¨¨¦¨¨£¤

.åéìò(ä,íéLBøá éöò ìëa.íéLBøa éöòî íééeNòä øéL éìk ìëa(å,äfò çìLiå.Bãé úà èéLBä,ø÷aä eèîL ék ¨¨§Ÿ£¥§¦§¨§¥¦¨£¦¥£¥§¦©¦§©ª¨¦¤¨¦¨§©¨¨
.eäeòðòðå ø÷aä eäeèîL ék(æòa 'ä óà øçiå,äf,ãBòå .íiåìì íà ék úeLø äðzð àìå ,Lãwä ïBøàì Bãé èéLBäL ìò ¦§¨©¨¨§¦§§©¦©©§ª¨©¤¦¨©£©Ÿ¤§Ÿ¦§¨§¦¦©§¦¦§

myl zxecdn - eheytk i"yx

mi`xPde miiElBd milCadd caNOW¤¦§©©¤§¥¦©§¦§©¦§¦
miTC milCad cFr mpWi ,oirl̈©¦¤§¨¤§¥¦©¦
liCadl zcgEin dpgad mikixSW¤§¦¦©§¨¨§¤¤§©§¦
minrR xFdHd oinA mB iM ,mdipiA¥¥¤¦©§¦©¨§¨¦

oigadl wEwf dY`WLl d`nh oiA ¤©¨¨§©§¦¥§¥¨§
,Ll dxFdhldhgWp xW`MW ¦§¨§¤©£¤¦§£¨

ipW' ixnbl EkYgp `le ,dndAd©§¥¨§Ÿ¤§§§©§¦§¥
hWEde dpTd mdW] 'mipniQd©¦¨¦¤¥©¨¤§©¥¤
xarnl miWOWnd ,dndAd x`EvAW¤§©©©§¥¨©§©§¦§©£©

liCadl Lilr if` ,[oFfOde xie`doiA ¨£¦§©¨£©¨¤§©§¦¥
hgWphWEd lMedpw lW Fivgf` iM ¦§©¨©¥¤§¤§¤¨¤¦¨

,dlik`A dxEq`e 'Ll d`nh' dndAd©§¥¨§¥¨§©£¨©£¦¨
ipW lW 'mAEx' EhgWp `NW itl§¦¤Ÿ¦§£¨¤§¥

,mipniQdloiahgWphWEd lMeFAEx ©¦¨¦§¥¦§©¨©¥¤§
dxWkE 'Ll dxFdh' `id f`W ,dpw lW¤¨¤¤¨¦§¨§§¥¨

mdipiA lCaddW minrtE] dlik`l©£¦¨§¨¦¤©¤§¥¥¥¤
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.úìëàpä äiçä ïéáeikexnFl Kixv ¥©©¨©¤¡¤¤§¦¨¦©
zFIg ipin ipW oiA 'dlCad' oFWl§©§¨¨¥§¥¦¥©
,dxEq` zg`e dxWM zg` ,zFpFW©©§¥¨§©©£¨

oFbMxak `lde ,cFxrl iav oiA §¥§¦§¨©£Ÿ§¨
,md miWxFtnmdipiA oigadl lwpe §¨¦¥§¨¥§©§¦¥¥¤

lI`' zFxWMd zFIgd oiA dpnp iaSd]©§¦¦§¤¥©©©§¥©¨
'xEngie iav(d ,ci mixac)qixtn `EdW §¦§©§¤©§¦

`Ed cFxrd ENi`e ,dxB dlrnE dqxR©§¨©£¤¥¨§¦¤¨
oniq lM Fl oi`W 'xAd xFng'£©¨¤¥¨¦©

[dxdh`N` ?dIgdW xg`l mB ¨¢¨¤¨©§©©¤©©¨
Kixv oiicr ,oiCM dhgWp dxWMd©§¥¨¦§£¨©¦£©¦¨¦

oigadlE rcil dY`Da EclFPW oiA ©¨¥©§©§¦¥¤§¨
dtxh ipniqmipFW miiETile minbR] ¦¨¥§¥¨§¨¦§¦¦¦

mpi` xW` ,[dndAd ixai`A EEdzPW¤¦§©§¥§¥©§¥¨£¤¥¨
`ide dlik`l DzF` mixqF`dxWM, §¦¨©£¦¨§¦§¥¨

lW miptF` oiaipniq Da EclFp §¥¨¦¤§¨¦¨¥
dtixhziUrp `id mdAW ,mixg` §¥¨£¥¦¤¨¤¦©£¥
dlEqRfnxW Edfe .dlik`A dxEq`e §¨©£¨©£¦¨§¤¤¨©

`id dIgdWM mB iM ,aEzMd o`M̈©¨¦©§¤©©¨¦
ixd ,iE`xM dhgWpe ,xFdHd oiOn¦¦©¨§¦§£¨¨¨£¥
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Wie zlk`Pd dIg Wi iM ,dlik`l©£¦¨¦¥©¨©¤¡¤¤§¥
wCwcl Lilre ,lk`Y `l xW` dIg©¨£¤Ÿ¥¨¥§¨¤§©§¥
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xYEOde xEq`d oiA iE`xM liCadl§©§¦¨¨¥¨¨§©¨

dlik`A(`xtq)(m"`x): ©£¦¨
ipiny zyxt zlqg

:íéýìûä ïBøà ír íL úîiå ìMäçøLà ìr ãåãì øçiå ©©®©¨´¨½̈¦−£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧

ãr äfr õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt ýåýé õøẗ©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−

:äfä íBiäèéà øîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiåC ©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤¥²

:ýåýé ïBøà éìà àBáééåéìà øéñäì ãåã äáà-àìå ¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²

íãà-ãáò úéa ãåã eähiå ãåc øér-ìr ýåýé ïBøà-úà¤£¬§Ÿ̈−©¦´¨®¦©©¥´¨¦½¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ

:ézbäàéìL ézbä íãà ãáò úéa ýåýé ïBøà áLiåäL ©¦¦«©¥Á¤Á£¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´

:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãçáéãbiå ¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º

-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨

ïBøà-úà ìriå ãåc Cìiå íéýìûä ïBøà øeára Bì-øLà£¤½©«£−£´¨«¡Ÿ¦®©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸

:äçîNa ãåc øér íãà ãáò úéaî íéýìûäâéék éäéå ¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯

:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýé ïBøà éàNð eãrö̈«£²«Ÿ§¥¬£«§Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«

ãé:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò ìëa økøëî ãåãå§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«

åèäreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrî ìàøNé úéa-ìëå ãåãå§¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½©«£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈
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עה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'k ycew zayl inei xeriy

רּבֹו לנׁשחט ‰ÏÎ‡p˙.קנה ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ְְִֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו ּכׁשרה, טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּבין

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôäå ÷øô á ìàåîùá

åàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå:óìà íéL ©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤

áäãeäé éìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå©¨´¨©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−§¨®

íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà úà íMî úBìräì§©«£´¦À̈¥µ£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´

:åéìr íéáøkä áLé úBàáö ýåýéâïBøà-úà eákøiå §Ÿ̈¯§¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤£³

øLà áãðéáà úéaî eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä̈«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½¦¥¬£¦«¨−̈£¤´

äìârä-úà íéâäð áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába©¦§¨®§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨«£¨¨¬

:äLãçãïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå £¨¨«©¦¨ªÀ¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûääúéa-ìëå | ãåãå ¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«§¨¦´§¨¥´

úBøpëáe íéLBøá éör ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìûøNé¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ£¥´§¦®§¦Ÿ³

:íéìöìöáe íérðrðîáe íétúáe íéìáðáeåïøb-ãr eàáiå ¦§¨¦Æ§ª¦½¦§©«©§¦−§¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤

eèîL ék Ba æçàiå íéýìûä ïBøà-ìà äfr çìLiå ïBëð̈®©¦§©̧ª¹̈¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©Ÿ́¤½¦¬¨«§−

:ø÷aäæ-ìr íéýìûä íL eäkiå äfra ýåýé óà-øçiå ©¨¨«©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−©

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ìàøNéa øeça ìk úà ãåc ãBò óñiå (à©Ÿ¤¨¦¤¨¨§¦§¨¥
øîà ,Bëìnä úòî åéìà íéôñàð íéaø eéäL éôì§¦¤¨©¦¤¡¨¦¥¨¥¥¦¨§¨©

éñBäL ïàkíéøçápä úà åéìà óñàì ãBò ó ¨¤¦¤¡Ÿ¥¨¤©¦§¨¦
éîìLeøéáe .Lãwä ïBøà úà úBìòäì ìàøNéa§¦§¨¥§©£¤£©Ÿ¤¦©§¦

('a dkld 'i wxt oixcdpq)Cìnä ãåcL ïàkî eãîì̈§¦¨¤¨¦©¤¤
eéäiL ìàøNiî óìà íéùìL ãçà íBéa Cîñ̈©§¤¨§Ÿ¦¤¤¦¦§¨¥¤¦§

ïéøãäðñ úBëìä í"aîø äàøe .ïéøãäðqì íééeàø§¦©©§¤§¦§¥©§©¦§©§¤§¦
.'æ äëìä 'ã ÷øt,äãeäé éìòaî (áàéä ¤¤£¨¨¦©£¥§¨¦
lL ,"íéøòé úéø÷"úéaî Lãwä ïBøà äìòä íL ¦§©§¨¦¤§¨Ÿ£¨£©Ÿ¤¦¥

.LîL,'åâå 'ä íL íL àø÷ð øLàøLà ¤¤£¤¦§¨¥¥£¤
'ä äéäiL ,íMä eäîe ,íL ïBøàì Bì àø÷ð¦§¨¨¨¥©©¥¤¦§¤

.åéìò íéáeøkä áLBé úBàáö(âäìâò ìà §¨¥©§¦¨¨¤£¨¨
,äLãçäLãç äìâò eNò Lãwä ïBøà ãBáëì £¨¨¦§£©Ÿ¤¨£¨¨£¨¨

eòè ìáà .èBéãä Cøöì da eLnzLä àlL¤Ÿ¦§©§¨§Ÿ¤¤§£¨¨
éøvL ãBákä eäæ àì ék ,øáca,Bì úBNòì C ©¨¨¦Ÿ¤©¨¤¨¦©£

"eàOé óúka" äøBza áeúkL Bîk àlàxacna) ¤¨§¤¨©¨©¨¥¦¨
(h,f.íiåìä éãé ìò,äìâòä úà íéâäðäìâòä ©§¥©§¦¦Ÿ£¦¤¨£¨¨¨£¨¨

.da eâäð íäå ,ø÷áì äîeúø äúéä(ãeäàOiå ¨§¨§¨§¨¨§¥¨£¨©¦¨ª
,'åâåøLà ïBøàä íò äìâòä úà eàNð ø÷aä©¨¨¨§¤¨£¨¨¦¨¨£¤

.åéìò(ä,íéLBøá éöò ìëa.íéLBøa éöòî íééeNòä øéL éìk ìëa(å,äfò çìLiå.Bãé úà èéLBä,ø÷aä eèîL ék ¨¨§Ÿ£¥§¦§¨§¥¦¨£¦¥£¥§¦©¦§©ª¨¦¤¨¦¨§©¨¨
.eäeòðòðå ø÷aä eäeèîL ék(æòa 'ä óà øçiå,äf,ãBòå .íiåìì íà ék úeLø äðzð àìå ,Lãwä ïBøàì Bãé èéLBäL ìò ¦§¨©¨¨§¦§§©¦©©§ª¨©¤¦¨©£©Ÿ¤§Ÿ¦§¨§¦¦©§¦¦§

myl zxecdn - eheytk i"yx

mi`xPde miiElBd milCadd caNOW¤¦§©©¤§¥¦©§¦§©¦§¦
miTC milCad cFr mpWi ,oirl̈©¦¤§¨¤§¥¦©¦
liCadl zcgEin dpgad mikixSW¤§¦¦©§¨¨§¤¤§©§¦
minrR xFdHd oinA mB iM ,mdipiA¥¥¤¦©§¦©¨§¨¦

oigadl wEwf dY`WLl d`nh oiA ¤©¨¨§©§¦¥§¥¨§
,Ll dxFdhldhgWp xW`MW ¦§¨§¤©£¤¦§£¨

ipW' ixnbl EkYgp `le ,dndAd©§¥¨§Ÿ¤§§§©§¦§¥
hWEde dpTd mdW] 'mipniQd©¦¨¦¤¥©¨¤§©¥¤
xarnl miWOWnd ,dndAd x`EvAW¤§©©©§¥¨©§©§¦§©£©

liCadl Lilr if` ,[oFfOde xie`doiA ¨£¦§©¨£©¨¤§©§¦¥
hgWphWEd lMedpw lW Fivgf` iM ¦§©¨©¥¤§¤§¤¨¤¦¨

,dlik`A dxEq`e 'Ll d`nh' dndAd©§¥¨§¥¨§©£¨©£¦¨
ipW lW 'mAEx' EhgWp `NW itl§¦¤Ÿ¦§£¨¤§¥

,mipniQdloiahgWphWEd lMeFAEx ©¦¨¦§¥¦§©¨©¥¤§
dxWkE 'Ll dxFdh' `id f`W ,dpw lW¤¨¤¤¨¦§¨§§¥¨

mdipiA lCaddW minrtE] dlik`l©£¦¨§¨¦¤©¤§¥¥¥¤
'dxrVd hEgM' `N` Fpi`(m"`x)[: ¥¤¨§©©£¨

.úìëàpä äiçä ïéáeikexnFl Kixv ¥©©¨©¤¡¤¤§¦¨¦©
zFIg ipin ipW oiA 'dlCad' oFWl§©§¨¨¥§¥¦¥©
,dxEq` zg`e dxWM zg` ,zFpFW©©§¥¨§©©£¨

oFbMxak `lde ,cFxrl iav oiA §¥§¦§¨©£Ÿ§¨
,md miWxFtnmdipiA oigadl lwpe §¨¦¥§¨¥§©§¦¥¥¤

lI`' zFxWMd zFIgd oiA dpnp iaSd]©§¦¦§¤¥©©©§¥©¨
'xEngie iav(d ,ci mixac)qixtn `EdW §¦§©§¤©§¦

`Ed cFxrd ENi`e ,dxB dlrnE dqxR©§¨©£¤¥¨§¦¤¨
oniq lM Fl oi`W 'xAd xFng'£©¨¤¥¨¦©

[dxdh`N` ?dIgdW xg`l mB ¨¢¨¤¨©§©©¤©©¨
Kixv oiicr ,oiCM dhgWp dxWMd©§¥¨¦§£¨©¦£©¦¨¦

oigadlE rcil dY`Da EclFPW oiA ©¨¥©§©§¦¥¤§¨
dtxh ipniqmipFW miiETile minbR] ¦¨¥§¥¨§¨¦§¦¦¦

mpi` xW` ,[dndAd ixai`A EEdzPW¤¦§©§¥§¥©§¥¨£¤¥¨
`ide dlik`l DzF` mixqF`dxWM, §¦¨©£¦¨§¦§¥¨

lW miptF` oiaipniq Da EclFp §¥¨¦¤§¨¦¨¥
dtixhziUrp `id mdAW ,mixg` §¥¨£¥¦¤¨¤¦©£¥
dlEqRfnxW Edfe .dlik`A dxEq`e §¨©£¨©£¦¨§¤¤¨©

`id dIgdWM mB iM ,aEzMd o`M̈©¨¦©§¤©©¨¦
ixd ,iE`xM dhgWpe ,xFdHd oiOn¦¦©¨§¦§£¨¨¨£¥
dxWM `id miptF`d lkA `NW¤Ÿ§¨¨¨¦¦§¥¨
Wie zlk`Pd dIg Wi iM ,dlik`l©£¦¨¦¥©¨©¤¡¤¤§¥
wCwcl Lilre ,lk`Y `l xW` dIg©¨£¤Ÿ¥¨¥§¨¤§©§¥
rcYW cr ,ahid xaCA oiadlE§¨¦©¨¨¥¥©¤¥©
xYEOde xEq`d oiA iE`xM liCadl§©§¦¨¨¥¨¨§©¨

dlik`A(`xtq)(m"`x): ©£¦¨
ipiny zyxt zlqg

:íéýìûä ïBøà ír íL úîiå ìMäçøLà ìr ãåãì øçiå ©©®©¨´¨½̈¦−£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧

ãr äfr õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt ýåýé õøẗ©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−

:äfä íBiäèéà øîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiåC ©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤¥²

:ýåýé ïBøà éìà àBáééåéìà øéñäì ãåã äáà-àìå ¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²
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:ézbäàéìL ézbä íãà ãáò úéa ýåýé ïBøà áLiåäL ©¦¦«©¥Á¤Á£¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´

:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãçáéãbiå ¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º

-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨

ïBøà-úà ìriå ãåc Cìiå íéýìûä ïBøà øeára Bì-øLà£¤½©«£−£´¨«¡Ÿ¦®©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸

:äçîNa ãåc øér íãà ãáò úéaî íéýìûäâéék éäéå ¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯

:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýé ïBøà éàNð eãrö̈«£²«Ÿ§¥¬£«§Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«

ãé:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò ìëa økøëî ãåãå§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«

åèäreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrî ìàøNé úéa-ìëå ãåãå§¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½©«£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈
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:daìa Bì æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãra | äô÷Lð ìeàL-úa©¨¹¦§§¨´§©´©«©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«
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(ç,ãåãì øçiåCøãk ,Bì äøç Bîöò ìò ©¦©§¨¦©©§¨¨§¤¤

.ìäáðå øönä(èéà,'åâå éìà àBáé Cék ©¥¥§¦§¨¥¨¥©¦
.BúMã÷a øäæð úBéäì øLôà éàL áLç̈©¤¦¤§¨¦§¦§¨¦§ª¨

(é,ãåã eähiåìà ãåc øéò Cøcî BúBà ähä ©©¥¨¦¦¨¦¤¤¦¨¦¤
.íBãà ãáBò úéa,ézbä.úâa øøBâúî äéäL ¥¥¡©¦¦¤¨¨¦§¥§©

øôña áeúkk ,íéøòBMä ïî éåì èáMî äéäå§¨¨¦¥¤¥¦¦©£¦©¨§¥¤
."íéîiä éøác"(àéãáò úà 'ä Cøáéå ¦§¥©¨¦©§¨¤¤Ÿ¥

,íãàíéða äML eãìé äéúBlk äðBîLe BzLà ¡Ÿ¦§§¤©¤¨¨§¦¨¨¦
íéðaä éeaø "íéîiä éøáã"a áeúkëå ,úçà ñøëa§¤¤©©§©¨§¦§¥©¨¦¦©¨¦

.íäì eéäL(áé,ãåc øéò.ãåc øéòì ¤¨¨¤¦¨¦§¦¨¦

(ãé,økøëî.äçîN CBzî ãwøî,ãa ãBôà §©§¥§©¥¦¦§¨¥¨
.ïzLtî éeNò ìéòî(æè,æfôîïéðò àeä íb §¦¨¦¦§¨§©¥©¦§©

.(úeøéäîe úeæéæôa) ãewø,daìa Bì æázåék ¦¦§¦§¦©¦¤§¦¨¦
elôà äëk úBNòì Cìnä Cøcî äæ ïéàL äáLç̈§¨¤¥¤¦¤¤©¤¤©£¨¨£¦

.Lãwä ïBøà éðôì(èé,Léàììëì ,øîBìk ¦§¥£©Ÿ¤§¦§©§¨
.äMà ïéáe Léà ïéa ,ãçà,øtLàåäôé äðî ¤¨¥¦¥¦¨§¤§¨¨¨¨¨

.øNa ìL¤¨¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה! 

העליונה  מההשגחה  לכ'  שנתנה  האפשריות  עם  בקשר  לעוררו  למותר  ...בטח 

החסידות  מעינות  להפצת  האפשרי  ככל  לנצלה  וביותר  ביותר  שמהנכון   - דבריו  להדפיס 

בהנוגע  משא"כ  לכתוב,  יכול  אחר  גם  אחרים  נושאים  על   - והרי  חוצה.  גם(  שיגיעו  )עד 

שא"א  מצוה  בגדר  והענין  בה,  ועסק  זו  תורה  מאורות  שראה  לזה  שנזקקים  לחסידות 

לעשותה ע"י אחרים שדוחה אפילו ת"ת שכל חפצים ואפילו חפצי שמים, לא ישוו בה.



a'עו xc` e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ד ראשון יום
,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä

æì÷øô

ב' אדר ט"ו שני יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùðä ìë øùàë,94 'nr cr.úåáàä åîë

'áøãàå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé

ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb m` ik ;devn ici lr dyecwa

zlawne zipeigd ytpd
milk`n mb - mdn dzeig
zlynn zgz eid dl`
mzeig elaiwe dbep ztilw
ytpdyk ixd - dpnn
devn zniiwn zipeigd
dlaiwy gekd zervn`a
zllkp ,dl` milk`nn
mb devnd zyecwa f`
.milk`n mze` ly zeigd
,owfd epax xiaqi mb jka
lk ly zeigdy ji`
dzr zkiiyd ,dfd mlerd
jtdiz ,dbep ztilwl
lr :`eal cizrl dyecwl
miiwz dnyp lky ici

zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl - zeevn b"ixz
mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy cbpk ody ,dyrzÎ`l
oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl `ed mc`a mcd icib ly
dyrzÎ`ld zeevn d"qy mixney mb jk - eil` jiiy `ed
ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz `l (dyecw ly) zeigdy
g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248) g"nx miiwz dnyp lky
ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky myky ,mc`d ixa` (248)
oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd on zeig jiynn `ede ytpd
exnyi l`xyi zenyp lkyke .zewl` zelbzd d`iane oeilrd
z` dyecwl elrie dyecwdn zeig dpa`yz `l zetilwdy
jka elri df mr cgiy ixd - l`xyi llk ly zipeigd ytpd
dwlg z` dnyp lk - dfd mlerd ly zillkd zeigd z` mb

.ynn lreta zewl` ielib xexyi mlerae ,mleraúàæcaln - Ÿ
ly gekd dlrzn dxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd

,dyecwa zipeigd ytpd,úøçà ãBòå:ztqep dlrn jka yi - §©¤¤
ãeîìúa øeacä úBiúBàa úLaìúnä úéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦©¦§©¤¤§¦©¦§©§
àöBiëå älôz Bà äøBz¨§¦¨§©¥

Bà ,ïäagekd - ¨¤
meiwa yalzndúBöî¦§

éøä ¯ úBiNòîBìecb ìk ©£¦£¥¨¦
Búeiçåezegztzd - §©

,mi`a df gek ly eneiwe
àeäL ,ícäî,mcd - ¥©¨¤

ïäL ,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨¤¥
ïé÷Lîe ïéìëà ìk̈¢¨¦©§¦
,íc eNòðå äúLå ìëàL¤¨©§¨¨§©£¨

eéäL,ok iptl -úçz ¤¨©©
,dzìLîîztilw ly - ¤§©§¨

,dbepíúeiç e÷ðéå§¨§©¨
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לשבוע פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד אדר ב'
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז אדר ב'
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו אדר ב'
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח אדר ב'
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אדר ב'
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט אדר ב'
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' אדר ב'
פרק כ, מפרק צז עד סוף פרק קג

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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ב' אדר י"ד ראשון יום
,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä

æì÷øô
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,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùðä ìë øùàë,94 'nr cr.úåáàä åîë

'áøãàå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé

ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb m` ik ;devn ici lr dyecwa

zlawne zipeigd ytpd
milk`n mb - mdn dzeig
zlynn zgz eid dl`
mzeig elaiwe dbep ztilw
ytpdyk ixd - dpnn
devn zniiwn zipeigd
dlaiwy gekd zervn`a
zllkp ,dl` milk`nn
mb devnd zyecwa f`
.milk`n mze` ly zeigd
,owfd epax xiaqi mb jka
lk ly zeigdy ji`
dzr zkiiyd ,dfd mlerd
jtdiz ,dbep ztilwl
lr :`eal cizrl dyecwl
miiwz dnyp lky ici

zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl - zeevn b"ixz
mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy cbpk ody ,dyrzÎ`l
oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl `ed mc`a mcd icib ly
dyrzÎ`ld zeevn d"qy mixney mb jk - eil` jiiy `ed
ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz `l (dyecw ly) zeigdy
g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248) g"nx miiwz dnyp lky
ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky myky ,mc`d ixa` (248)
oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd on zeig jiynn `ede ytpd
exnyi l`xyi zenyp lkyke .zewl` zelbzd d`iane oeilrd
z` dyecwl elrie dyecwdn zeig dpa`yz `l zetilwdy
jka elri df mr cgiy ixd - l`xyi llk ly zipeigd ytpd
dwlg z` dnyp lk - dfd mlerd ly zillkd zeigd z` mb

.ynn lreta zewl` ielib xexyi mlerae ,mleraúàæcaln - Ÿ
ly gekd dlrzn dxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd
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ãeîìúa øeacä úBiúBàa úLaìúnä úéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦©¦§©¤¤§¦©¦§©§
àöBiëå älôz Bà äøBz¨§¦¨§©¥

Bà ,ïäagekd - ¨¤
meiwa yalzndúBöî¦§
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a'עח xc` f"h iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ז שלישי יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.ïäéðéá úòöåîîä

äNòú-àì ä"ñLick ,odilr xearl `ly xnyidl -ãéøôäì §¨Ÿ©£¤§©§¦
e÷ðéé àlL ,óebaL úéðeiçä Lôð íc ìL íéãéb ä"ñL§¨¦¦¤¨¤¤©¦¦¤©¤Ÿ¦§

ìMî úçàî Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå,úBàîhä úBtì÷ L ¦©§©©£¥¨¥©©¦¨Ÿ§¦©§¥
ïänL ,éøîâì,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn -íéòtLð §©§¥¤¥¤¦§¨¦

d"qyäNòú-àìŸ©£¤
àúéøBàcwx `le - §©§¨

dxezay dyrzÎ`ld
mb `l`ïäL ïäéôðòå§©§¥¤¤¥
,ïðaøcîepcnly itke - ¦§©¨¨

"mitpr" mby 'f wxta
milawn ,opaxcny dl`
zetilw ylyn mzeig
lk .ixnbl ze`nhd
milawnd mixacd
ylyn mzrtyd
,ixnbl ze`nhd zetilwd
zelrzdl mileki mpi`
xaer mc`yke ;dyecwl
,dl` mixac lr dlilg

dze`l zekiiy el yiy cib eze`) mc`d ly mcd cib f` lawn
,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn ezeig z` (dxiaràì áeLå§Ÿ

úàîèa äàîèð íà ,'ä ìà úBìòì úéðeiçä Lôð ìëeú©¤¤©¦¦©£¤¦¦§§¨§ª§©
ìMäïéàL ,úBàîhä úBtì÷ Líà-ék íìBòì äiìò ïäì ©¨Ÿ§¦©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨¦¦

,éøîâì äøáòäå ìehacebipa ,ze`nhd zetilwd yly - ¦§©£¨¨§©§¥
olhal m` ik dyecwl ozelrdl zexyt` oi` ,dbep ztilwl

.ixnbláeúkL Bîk5ïî øéáòà äàîhä çeø úàå" : §¤¨§¤©©ª§¨©£¦¦
;"õøàäzetilwd ylyn mirtypd mixacdy xg`ne - ¨¨¤

m`e ,dyecwl zelrzdl mzexyt`a oi` ,ixnbl ze`nhd
"oditpr" e` dyrzÎ`ld zeevn d"qyn zg` lr mc` xeari

dyecwl zelrzdl leki `l -hxt eze`tpd lyzipeigd y
ezexnyid ici lry oaen ixd ;dxiar dze`a ea ynzydy

lr xearlnlkd"qy
`ed ,dyrzÎ`ld zeevn

y gihanlkeytp
zelrzdl lkez zipeigd

,dyecwl-úBöî ç"îøe§©¦§
äNòÎzeevn z` - £¥

ytp lk miiwz dyrd
ick ,icedi ly zihxt

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
,ähîì àeä-Ceøä§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥
úéðeiçä Lôpä úeììk§¨©¤¤©¦¦
,óebä éøáà ç"îøaL¤¦§©¤§¥©

øeîb ãeçéaici lry - §¦¨
,d"awd mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw

,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -BðBöøa äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨¦§
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúémc`d ixa` - ¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥
miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigdeBì,d"awdl -

.úBáàä Bîk äákøîìlky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨
itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa`
"dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta epcnly

.zeevnd oipr ici lr ,d"awdl

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©
ìL úeiçä úeììk íb©§¨©©¤
útì÷ àéäL ,äfä íìBò¨©¤¤¦§¦©

,åLëò dâðz`ia iptl - Ÿ©©§¨
mlerd ly zeigd ,giynd
,dbep ztilwn `id dfd
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הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'
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הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'

'a xc` g"iÎf"i iyingÎiriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ז רביעי יום
יום רביעי ֿ חמישי י "ז ֿ י "ח אדר ב '

,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë éë àöîðå,gn 'nr cr.äéãéâ ä"ñù

ב' אדר י"ח חמישי יום
,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé úåììë éë,gn 'nr cr.äéùò äøéöé

ïéòa ïéò eàøé ìàøNéå ,"õøàä ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨¨¨¤§¦§¨¥¦§©¦§©¦
,äøBz ïzîákz` d`xz ,ziyep`d oird ,"dhnly oir"d - ¦§©©¨

itk - "dlrnly oir"d z`f d`exy enk ,zewl` ly zn`d
,dxez ozn zrya xacd didyáéúëc6::dxez ozna -äzà" ¦§¦©¨

àeä 'ä ék úòãì úàøä̈§¥¨¨©©¦
ãBò ïéà íéäìàä̈¡Ÿ¦¥

."Bcálîdxzqddy - ¦§©
lr xizqn miwl` myy
my ly ziwl`d zelbzdd
,llk dxzqd dpi` - 'ied
,dxez ozn zryay ,`l`
,cala xvw onfl df did
df `eal cizrl eli`e

.icinz ote`a didiäæ éãé ìòå,dyecwl dlrz dbep ztilwy - §©§¥¤
ìMä ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé,úBàîhä úBtì÷ L- ¦§©§§¦§©§§©§¥¨©¨Ÿ§¦©§¥

"zend rla 'ln erlazi":xnelk .`"hily x"enc` w"k zxrd -
mewn did df itle ,drila - `ed "erlazi" ly heytd yexitd
yexitd o`k j` ,`edy mewn dfi`a `vnp rlapy xacdy xnel
dcgkde oeilk - xnelk ,"zend rla" oeyln `ed "erlazi" ly

meiwn d`vezk ,dyecwl dlrz dbep ztilwy dcaerd .dxenb
ze`nhd zetilwd ylyy jk icil `linn `iaz zeevnd

,dplhazzéãé ìò àéä åLëò äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé ék¦§¦¨¨§©¨¥©§ª¨©§¨¦©§¥
.ïäéðéa úòvîîä dâð útì÷oia zrvenn `id dbep ztilw - §¦©Ÿ©©§ª©©¥¥¤

ze`nhd zetilwd yly
- dyecw ,licadl ,oial
zetilwd yly ,oky
d`neh ozeida ze`nhd
ly aehxew ila ,cala rxe
zekiiy mey mdl oi` ,aeh
lawl dplkezy dyecwl
ici lr wxe ;dyecwn ozeig
`idy ,dbep ztilw

ay aehd llba - rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn"dl yi d
zetilwl zekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl zekiiy
ylyl xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" ici lr ixd - ze`nhd
dbep ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd
xzei wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz

.ixnbl dplhazze ozeig z`

,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL úéìëz ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©§¦¤§©¨¦©§¦©©¥¦
äàîhä çeø øéáòäìe ,Cøaúé Búeäìàå BãBák éelb àeäL¤¦§¤¡¨¦§¨¥§©£¦©©ª§¨

éeìz ¯ õøàä ïî¦¨¨¤¨
øBàå Búeäìà úëLîäa§©§¨©¡¨§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úéðeiçä Lôðì§¤¤©¦¦
ìëa ìàøNé úeììëaL¤¦§¨¦§¨¥§¨

,äéøáà ç"îøly - §©¥¨¤¨
d`a dn ici lre .ytpd

- ?ef dkynd ytplìò©
ç"îø ìk dîei÷ éãé§¥¦¨¨§©

,äNò úBöîici lre - ¦§£¥

lka mb zewl` zkynp ,zipeigd ytpl zewl`d zkynd
;elek mlerd,äpnî äàîhä çeø øéáòäìeytpdn - §©£¦©©ª§¨¦¤¨

cg` lk ly zipeigd
,l`xyi llkndúøéîLa¦§¦¨¨

-àì úBöî ä"ñL ìk̈§¨¦§Ÿ
,äNòúef zexnyid - ©£¤

zeevn d"qy lr xearln
d`ian ,dyrzÎ`làlL¤Ÿ

äpnî e÷ðééytpdn - ¦§¦¤¨
dci lre ,zipeigd

,dyecwn.äéãéb ä"ñL- §¨¦¤¨
.d`neh ly

ici lr ,mlerd lka d`nehd gex ly dzcgkd zbyen cvik
b"ixz zxinye meiw
ipa ici lr zeevnd

- ?l`xyiúeììk ék¦§¨
íéML íäL ,ìàøNé¦§¨¥¤¥¦¦
,úBièøt úBîLð àBaø¦§¨§¨¦
ìL úeiçä úeììk íä¥§¨©©¤
ék ,íìBòä úeììk§¨¨¨¦

íìéáLa,l`xyi zenyp liaya -,àøáðmlerdy xg`ne - ¦§¦¨¦§¨
liaya miiwzne ig elek
`vei ,l`xyi zenyp

,xy`íäî èøt ìëå- §¨§¨¥¤
,l`xyi zenypaàeä

iLå ììBkìL úeiçä Bì C ¥§©¨©©¤
àBaø íéMMî ãçà ÷ìç¥¤¤¨¦¦¦¦

íìBòä úeììkî- ¦§¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷

ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä

ìë éë àöîðå
éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
úéðåéçä ùôðì ä"á ñ"à øåàå åúåäìà úëùîäá éåìú
ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá

äéãéâ

úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
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a'פ xc` h"i iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"ט שישי ב'יום אדר
,gn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

lky ,miwlg sl` ze`n yyl eli`k wlgzn mlerd ,xnelk
y mdn cg`yi jk meyne ,zenypd sl` ze`n yyn zg`l jii

wlgd dnyp lkléeìzäielz ,mlerd ly df wlg -BLôða ©¨§©§
,dúiìòa 'äì BúBìòäì ,úéðeiçäytpd ziilr ici lr - ©¦¦§©£©©£¦¨¨

ly zihxtd zipeigd
.icedieðéäc:xnelk - §©§

z` dlrn `ed cvik
- ?mlerdn wlgdäîa- §©

,ici lrLnzLnM- ¤¦§©¥
mixacaäfä íìBòî¥¨©¤

BLôðå Bôeb Cøöì§Ÿ¤§©§
úéðeiçälvpl dxhna - ©¦¦

mze`,'ä úãBáòìlr - ©£©
ipipra ezeynzyd ici
etebl mikxvpd mlerd

.mlera ewlg z` dlrn `ed - 'd zcear myl ,zipeigd eytple
.åéLéîLz éìk ìëå äøéãå ,íäéîBãå äiúLe äìéëà ïBâk- §£¦¨§¦¨§¥¤§¦¨§¨§¥©§¦¨

lr dlrn `ed ,'d zcearl elld mixacd lka ynzyn `edyk

ze`n yyn xzei ixd opyi ,mxa .d"awdl mlera ewlg z` mci
xacd ixyt` izla jkl sqepe ,zenyp ,"`eax miyy" ,sl`

?mlerd lk ly `eax miyyn wlga ynzyi cg` icediyàlà¤¨
elà úBièøt úBîLð àBaø íéMMLdnypdn mihxt ody - ¤¦¦¦§¨§¨¦¥

zellk ly zillkd
,l`xyi,íéLøL ïä- ¥¨¨¦

wlgzn yxey lky myke
mitpr daxdl hytzne
qgia mb jk - mihxte
- "miyxy" ody zenypl
÷lçúî LøL ìëå§¨Ÿ¤¦§©¥

ì,úBöBöéð àBaø íéML §¦¦¦¦
äîLð àeä õBöéð ìkL¤¨¦§¨¨
,çeøå Lôða ïëå ,úçà©©§¥§¤¤§©
äòaøàî íìBò ìëa§¨¨¥©§¨¨

.äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà :úBîìBò,ytp zpiga dpyi - ¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
mlern xac eze`e zeliv`d mlern dnyp e` gex zpiga e`

,'eke d`ixad

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìowzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl m` ik ,envr z` zelrdle
zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn owfd epaxy
lceb yibcdl ick (xbqend xn`nk) wiqtn `ed ,dnypd

,dnypd iabl dcixid
dnypd uevip m` mby
dbxcl dhnl o`k ribi
dad` ly xzeia dpeilrd
- xenb wicv ly d`xie
dad`l deey df oi`
dnypd ly d`xile
dzcixi iptl ,dlrnl

- dhnlàéäL óà- ©¤¦
mlerl dnypd zcixi

,dfdäìBãb äãéøé§¦¨§¨
,Lnî úeìb úðéçáe- §¦©¨©¨

,dnypläéäiL íb ék- ¦©¤¦§¤
,seba dhnl ezcixia
'ä ãáBò øeîb ÷écö©¦¨¥
äaø äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨©¨

íéâeðòúadbixcnd - §©£¦
dad`a xzeia dpeilrd

,d`xieòébé àì,wicvd ly dnypd uevip -Búe÷ác úBìòîì Ÿ©¦©§©£§¥
eîéçøe eìéçãa 'äa,dnypd uevipl eidy dad`e d`xia ©¦§¦§¦

,dúö÷î àìå dðéî àì ,éøîçä äfä íìBòì Búãéøé íøèa§¤¤§¦¨¨¨©¤©¨§¦Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨
,dpnn zvwnn `l s`e dpnn `l -íäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàå- §¥¤¤§¦§¥¥¤

dzad`e dz`xi oial ,dlrnl dnypd ly dad`de d`xid oia

,seba dhnl dzeidaBðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpk ,ììk§¨©¨§¨©§¦¤©¥
,'eë ìañì ìBëézelecb dad`e d`xi -dnypl yiy el`k ¨¦§Ÿ

xear `l `id ,dnypd ly dlecbd dcixidy ixd ,dlrnl
- dnvrLôðå óeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé àlà¤¨§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§§¤¤

éãk àeä ,úéðeiçä©¦¦§¥
íðwúìytpe sebd z` - §©§¨

,zindad,ãáìa¦§©
ìL òøäî íãéøôäìe§©§¦¨¥¨©¤

ìL,úBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥
ä"ñL úøéîL éãé ìò©§¥§¦©§¨

,ïäéôðòå äNòú-àì- Ÿ©£¤§©§¥¤
mixeqi`n xnyidl
,opaxce `ziixe`c
úéðeiçä BLôð úBìòäìe§©£©§©¦¦

d÷ìç íòiMädì C ¦¤§¨©©¨¨
,äfä íìBò úeììkî¦§¨¨©¤
øBàa íãçéìe íøM÷ìe§©§¨§©£¨§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

éLîé øLàíäa C- £¤©§¦¨¤
,z`feìk Bîei÷ éãé ìò©§¥¦¨

äNò úBöî ç"îø§©¦§£¥
àéäL ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦¤¦

àéä,zipeigd ytpd -økæpk úBiNòî úBöî ìk úîi÷îä ¦©§©¤¤¨¦§©£¦©¦§¨
.ìéòìwxta -dfz` miiwl dleki ziwl`d ytpd oi`y , §¥

.zipeigd ytpd ici lr `l` ,inybd sebd mr zeyrpd zeevnd
.seba lertl dleki ziwl`d ytpd oi` dicrla ,okyBîëe§

dðéà dîöò äîLpä ék :[å"ë øòL íéiç õòa] áeúkL¤¨§¥©¦©©¦©§¨¨©§¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
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'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ' קודש שבת יום
,96 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,98 'nr cr.[â"ë 'ô]

äfä íìBòa Laìúäì äëøöä àìå ,'eë ììk ïewz äëéøö§¦¨¦§¨§Ÿª§§¨§¦§©¥¨¨©¤
,'eëåytpe sebae - §

,zindadéLîäì ÷øC ©§©§¦
øBàick ,iwl` -íðwúì§©§¨
,'eëytpe sebd z` -

,zindadLnî àeäå7 §©¨
úeìb ãBñ úîâãª§©¨

.'eëå ïéöBöéð øøáì ,äðéëMäzelbl dcxi dpikydy myk - ©§¦¨§¨¥¦¦§
jk - dtilwa eltpy dyecwd ivevip z` zelrdle xxal ick
owzl ick ,dabl zelb deednd xac ,seba dnypd zcxei mb

.mday dyecwd zevevip z` xxale zindad ytpe sebd z`
zxaqen ,mipt lk lr
zeevnd zlrn ahid dzr
lky oeeik :zeiyrnd
zenlerd z`ixa zilkz
,dhnl dnypd zcixie
z` zelrdl ick `ed
xacd ixd - mlerd lk z` mb jk ici lre ,zindad ytpe sebd
sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr xwira rvazn

.zindad ytpde

äæáez`hazn zeiyrnd zeevnd zlrny ,xaqedy dna - ¨¤
,zipeigd ytpd zilrzn oci lry jkaeâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø8a,ä÷ãvä úìòîa ãàî ãàî ©¥¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ§©£©©§¨¨
éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä ìk ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤¨©¦§§¨©§§©§¦

àéä,dwcvd zevn - ¦
"äåöî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¦§¨

,íúñmixne`yk - §¨
zeyrl cner mc`y
`id dpeekd ,(mzq) devn

,dwcvd zevnlCk ék¦¨
lä ìbøä äéäàø÷ì ïBL ¨¨¤§¥©¨¦§Ÿ

"äåöî" íLa ä÷ãö§¨¨§¥¦§¨
,íúñ?dnl jk lke - §¨

àéäL éðtîzevn - ¦§¥¤¦
,dwcvdúBönä øwò¦©©¦§

ìò äìBòå ,úBiNòî©£¦§¨©
ïlkL ,äðlklk - ª¨¨¤ª¨

,zeiyrnd zeevnd÷ø ïä¥©
ick -Lôð úBìòäì§©£¤¤

àéäL ,'äì úéðeiçä,zipeigd ytpd -,ïúBà úîi÷îä àéä ©¦¦©¤¦¦©§©¤¤¨
ïäa úLaìúîe,zeiyrnd zeevna -óBñ-ïéà øBàa ììkéì ¦§©¤¤¨¤¦¨¥§¥
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק
וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין

ה  של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש
˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

" סוד, נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: גלות ÂÒ„אותו
יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה",

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין א.8.משום ט, בתרא בבא
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ב' אדר כ' קודש שבת יום
,96 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,98 'nr cr.[â"ë 'ô]
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,zindadéLîäì ÷øC ©§©§¦
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úåöîák Ck ìk da úLaìúî úéðeiçä LôpL äåöî Eì§¦§¨¤¤¤©¦¦¦§©¤¤¨¨¨¦§¦§©

,ä÷ãvädwcva ixdy - ©§¨¨
zipeigd ytpd zyalzn
daxda dlecb dcna
zeevnd x`y lka xy`n

:zeiyrndúBöîä ìëaL¤§¨©¦§
çk ÷ø ïäa Laìúî ïéà¥¦§©¥¨¤©Ÿ©

úéðeiçä Lôpî ãçà- ¤¨¦¤¤©¦¦
ciay dyrnd gek :oebk
e` ,oilitz dgipnd
bexz`a dwifgnd

wx df mbe ,dneckeúòLa¦§©
,ãáì äåönä äNòî©£¥©¦§¨§©
íãàL ä÷ãöa ìáà£¨¦§¨¨¤¨¨

åétk òéâiî ïúBðozepy - ¥¦§¦©©¨
gieexdy sqkdn dwcv

,eitk zribinLaìî úéðeiçä BLôð çk ìk éøäúiNòa £¥¨Ÿ©©§©¦¦§ª¨©£¦©
øçà ÷ñò Bà Bzëàìî,zipeigd eytp gek lk ea riwydy - §©§¥¤©¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî

úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
êë ìë äá úùáìúî úéðåéçä ùôðù äåöî êì ïéàå
÷ø ïäá ùáìúî ïéà úåöîä ìëáù ä÷ãöä úåöîáë
ìáà ãáì äåöîä äùòî úòùá úéðåéçä ùôðî 'à çë
åùôð çë ìë éøä åéôë òéâéî ïúåð íãàù ä÷ãöá
øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק
וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין

ה  של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש
˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

" סוד, נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: גלות ÂÒ„אותו
יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה",

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין א.8.משום ט, בתרא בבא



a'פב xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä÷ãöì ïðúBpLëe ,elà úBòî Ba økzNpLmitqk mze` - ¤¦§©¥¨¥§¤§¨¦§¨¨
,zipeigd eytp gek lk z` mzbyda riwydyBLôð ìk éøä£¥¨©§

.'äì äìBò úéðeiçäiehia icil `a ezribiae ezceara ixdy - ©¦¦¨©
,zxg` devna enk `ly - zipeigd eytp ly lretdÎgek lk

geka dxeywd ,xen`k
.zipeigd ytpd ly cigi
dlecb dlrn dpyi okle
xzei ,dwcva jk lk
.zeevnd x`y lka xy`n
dn :dl`yd zl`yp ,mxa
ozep mc`y dwcva oicd
rbi `le car `ly sqkn
da oi` m`d ,ezbydl
xiaqn - ?dlrn dze`

:owfd epaxBðéàL éî íâå§©¦¤¥
-ìkî ,Bòéâiî äðäð¤¡¤¦§¦¦¨
úBòîáe ìéàBä ,íB÷î̈¦§¨

elàozep `edy - ¥
,dwcvlúBð÷ì ìBëé äéä̈¨¨¦§

wetiql mirvn` -éiç©¥
éøä ¯ úéðeiçä BLôð- ©§©¦¦£¥

df sqk ezpizpay
`ed ,dwcvléiç ïúBð¥©¥
.'äì BLôð,jk - ©§©

xy`n xzei daxd zipeigd ytpd zyalzn dwcvd zevnay
.zeiyrnd zeevnd x`y lka-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨

äëøáì9dwcv lr -ä÷ãöaL éôì ,"älàbä úà úáø÷n"L ¦§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨§¦¤¦§¨¨
úçà,zg` mrt dwcv ozna -,úéðeiçä Lôpî äaøä äìòî ©©©£¤©§¥¦¤¤©¦¦

úBðéçáe úBçk Ck ìk äpnî úBìòäì ìBëé äéä àlM äî©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¤¨¨©Ÿ§¦
.úBøçà úBiNòî úBöî änëazeevn daxd meiwa - §©¨¦§©£¦£¥

ly zepigae zegek daxd jk lk dlrn did `l zexg` zeiyrn
lkke .zg` mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd ytpd
z` xzei miaxwn - zipeigd ytpd z` xzei milrne mixxany
dxeyw giynd zeni zilkzy ,epcnl xaky itk ,dle`bd
,x`ean mipt lk lr .d"awdl zipeigd ytpd z`lrda
zevn mb llek ,zeevnd x`y lk iabl dlrn yi dwcvay

.dxez ceniläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe10 ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
¯ ,"ílk ãâðk äøBz ãeîìz"L,cvik .dwcv zevn cbpk mb ¤©§¨§¤¤ª¨

dlrnl `id dwcvy ,dzr df epcnly dnl m`ez xacd ,`eti`
- ?zeevnd lk x`ynøeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtî eðéä©§¦§¥¤©§¨¦§¦

¯ íäL ,äáLçîe,daygne xeaicLôð ìL íéiîéðtä íéLeáì ©£¨¨¤¥§¦©§¦¦¦¤¤¤
¯ .úéðeiçäici lr wxe - ipevig yeal `edy "dyrn"k `ly ©¦¦

epi`y xac ,miiniptd miyeala dxezd xe` xi`n ,dxezd cenil
:zexg` zeevn ici lr zeyridl leki¯ íâåzevna ztqep dlrn §©

:dxezd cenilúòc-äðéa-äîëç úBðéça ìL ïúeîöòå ïúeäî̈¨§©§¨¤§¦¨§¨¦¨©©
Lnî äMãwa úBììëð ¯ úéðeiçä LôpaL dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦¦§¨©§ª¨©¨

¯ .ìëNå ïeiòa äøBza ÷ñBòLkzewnra dxez micnelyk §¤¥©¨§¦§¥¤
ici lre ,cnlpd oipra zipeigd ytpd ly lkyd f` oezp ,lkyd
ytpay) dbep ztilw ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zektdp jk
z` oiand lkyd gek ,oky .dyecwl ,ozenvre ozedn ,(zipeigd
wlg dyrp ,cnlpd oiprd
cenil ly devndn
a"i wxtay s` .dxezd
leki "ipepia"dy ,epcnl
z` wx dyecwl jetdl
ytpd ly miyeald
zeinvr z` `le ,zindad
,zegekd `idy ytpd
mixne` ep` ,`eti` ,cvik
ozenvre ozedn mby o`k
zektdp zegekd ly
jka oi` ,mxa - ?dyecwl
wxta ,oky ,dxizq meyn
dizecn zece` xaecn a"i
oze`e ,zindad ytpd ly

oi`"ipepia"d ly ecia
eli`e .dyecwl jetdl
,lkyd zece` xaecn o`k
ly ezlekia eze`e
dyecwl jetdl "ipepia"d
df lcadl daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil ici lr

:lkyl zecnd oiay:úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤©¦
çíëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz-äøeáb-ãñ ¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨

¯ ,äMã÷ìlky zenvre zedny ,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ¦§ª¨
?dyecwa llkp zindad ytp¯ òøäL íeMî eðéä,dtilwd ly ©§¦¤¨©

¯ ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé ÷æçly ¨¨¥©¦¦§¨§¨¦¨©©¦§¥§¦¨¨
,zecnd¯ ,øúBé äMãwäî íL,oigend xy`néòãBéì òeãik ¨¥©§ª¨¥©¨©§§¥
¯ :ï"ç- o"g) dlawd zxez icnelgdnkpoipr xwir ik) .(zxzq ¥

jetdle xxal xzei dyw okle .zecna did "milkd zxiay"
,lkyde oigend ly rxd z` eli`e .(zecnay rxd z` dyecwl
oeir jezn dxez cenil ici lr ,dyecwl jetdl "ipepia"d leki
dxez ici lry iptn - "mlek cbpk dxez cenlz" ,okle .lkye

.dyecwl zindad ytpd ly lkyd z` miktdn¯ úàælr sqep Ÿ
,dxen`d dlrnd¯ ,úøçà ãBòå,ztqep dlrn yiàéäå §©¤¤§¦

ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©¥¤©§¨©¨
¯ ìéòì øàaúpM äî ét ìò ,úBöîä,b"k wxtaíLa ©¦§©¦©¤¦§¨¥§¥§¥

¯ ,íéðewzä,"xdef ipewiz"ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc ©¦¦¦§©¦¦¥§©¥¨¦
¯ ,àkìîc.'jlnd ixa`' g"nx od dyrd zeevn (248) g"nx §©§¨

ilk `id devn lk jk ,ytpd ly gekl ilk `ed xa` lky myke
ipewiz"a aezk ,dxezl qgia ,mxa .oeilrd oevxd zkyndl
d"awde dxez ,"cg `lek `edÎjixaÎ`ycewe `ziixe`"y ,"xdef
oldl x`aziy itke ,("mixa`" enk `le) ynn cg` xac md
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íéøîà éèå÷éì
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò
éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëáãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
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א.9. י, א.10.שם, א, פאה

'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dxezl zeevn oiay lcadd,ìLî-Cøc ,ïBzçzä íãàa Bîëe§¨¨¨©©§¤¤¨¨
ïéàCBøòéaâì åéøáà ç"îøaL úeiçä ïéa ììk ïBéîãå ¥£§§¦§§¨¥©©¤¦§©¥¨¨§©¥

ì ÷lçúnä ìëOä àeäL ,ïéçîaL úeiçäìL:úBðéça L ©©¤©Ÿ¦¤©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ§¦
¯ úòc-äðéa-äîëçc`d sebn wlg `edy ,xa` ,okympn` ,m ¨§¨¦¨©©

dignd ytpd mr cge`n
md z`f mr j` - sebd z`
.micxtpe mipey mixac ipy
lkyl qgia xacd dpey
`ed lkyd ik ,ytpe
,ytpd on wlge zehytzd
`ed ytpd mr ezecg`zde
mixac ipy enk `ly)
(`l` ,micg`znd micxtp
ly miwlg ly zecg`zd
oiay df lcad .cg` xac
lv` lkyl mixa`d
lr lynk ynyn ,mc`d
zeevn oiay lcadd

.dxezl-Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤
úBááøa ìécáäì ,ìLî̈¨§©§¦§¦§

¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáäoia ©§¨§¥¥
mc`a mdy itk mixacd
,dlrnl dfy enk oial

epyiy lcaddúøàäa§¤¨©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

ìúnäúLaúBöîa ©¦§©¤¤§¦§
úøàä éaâì úBiNòî©£¦§©¥¤¨©

úîëçaL úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL óBñ-ïéà øBà¥¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤§¨§©
¯ .BúâOäå BìëN éôk Léà Léà ,äøBzäbiyn `edy dnk cr ©¨¦¦§¦¦§§©¨¨

ote`a ,d"awd mr elky cg`zn dcn dze`a - dxeza oiane
x`yn dxez dlrp jka .ytpd mr lkyd zecg`zd ly cegid
d"awd mr cegidy ,dwcvd zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk

zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lrxy`n daxda dlrp
.zeiyrn zeevn ici lry cegid¯ âéOî BðéàL óàåz` §©¤¥©¦

,dxezd¯ úeiîLâa àlàitk wx dxezd z` biyn `ed ¤¨§©§¦
"zilha oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy

,"xenga dxt silgnd" e`,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiLmzcixia mby .jenp mewnl ¤§¦¦¨¨©

jk ;deabd mewna eidy enk min mze` mix`yp md dhnl
mipipra dyalzpe dcxiy ixg` mby ,dxezl qgia mb
,d"awd ly epevxe eznkg zeinvr zyaeln - miinyb

,dxezd dcxi mda miinyb mipipr mze`aøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ .ìéòì.'c wxta¯ ïë-ét-ìò-óàåcenil zlrn zexnl §¥§©©¦¥

mr zecg`zdd dxez cenil ici lry ,zeevnd iabl dxezd
lka ,zeiyrn zeevn ici lr xy`n daxda dlrnl `id d"awd

,z`fäëøáì íðBøëæ-eðéúBaø eøîà11øwò Løãnä àì" : ¨§©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨

¯ ,"äNònä àlà,zeiyrnd zeevnd ly oneiw¯ íBiä"åiiga ¤¨©©£¤§©
,dfd mlerdáéúk "íúBNòì12¯ ,zeevnd meiw `ed xwirdy ©£¨§¦

,lreta-éàLk úéNòî äåöî íei÷ì äøBz ãeîìz ïéìháîe§©§¦©§¨§¦¦§¨©£¦§¤¦
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàzeevn meiw ¤§¨©£¨©§¥£¥¦¦¦¤

,zeiyrn¯ ìkezilkz ¨
lyúéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦

¯ Búãéøéå Búàéøaly §¦¨¦¦¨
,dnypd,äfä íìBòì̈¨©¤

äøéc Cøaúé Bì úBéäì¦§¦§¨¥¦¨
¯ ,à÷åc íéðBzçza©©§¦©§¨
mi`xapae zenlera

,mipezgzdàëtäàì§©©§¨
¯ ,àøBäðì àëBLç£¨¦§¨
mlerd jyeg z` jetdl
,dyecwd xe`l dfd

¯ àìnéå",jk ici lr §¦¨¥
"õøàä ìk úà 'ä ãBáë§¤¨¨¨¤

¯ ,à÷éc úéîLbä,`wec ©©§¦©§¨
,"åécçé øNa ìë eàøå"§¨¨¨¨©§¨

¯,iwl`d xe`d z`
¯ .ìéòì økæpk.e"l wxta ©¦§¨§¥

ly zilkzd ,xnelk
"mipezgza dxic"
ici lr xwira zrvazn
,okle .zeiyrn zeevn
devn zece` xaecnyk
dleki dppi`y ziyrn
ick ,dxez cenil lhal mb mikixv - xg` ici lr zeyridl
dxic el zeidl d"awd zpeek rvazz devnd meiw ici lry
,xg` ici lr zeyridl dleki devn dze`yk ,mxa .mipezgza
rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a d"awd zpeek rvazz ixd

m` dl`yl wx`edeytpae devnd z` miiwied`xi`z
,jkl xywa ixd - devn dze` ici lr zkynpd dkyndd
ribn dxezd cenil ici lr ,oky .dxezd cenil zlrn zxaeb
ytpd zecg`zdle xzei zilrp dkynd zbxcl cneld mc`d

f` eilr okle .zewl` mr xzei dlecb`ldxez ceniln lhal
:"`ipz"d oeylae .devnd meiw llbaøLôàLk ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤¤§¨

¯ dúBNòì,devnd z`¯ íéøçà éãé ìòf`yïéìháî ïéà ©£¨©§¥£¥¦¥§©§¦
¯ ,äøBz ãeîìz,devn meiw myldðéà äøBzä ìkL óà ©§¨©¤¨©¨¥¨

¯ ,úBiNòî úBönä Leøt àlàcenil lhal xeq` ,z`f lkae ¤¨¥©¦§©£¦
,xg` ici lr zeyridl dlekiy devn miiwl ick dxez,eðéäå§©§

¯ àéäL íeMî,dxezóBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç úðéça ¦¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤¥
¯ da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa`ed ,dxezaéLîîøBà åéìò C ¨§¨§¨©§¦¨¨

õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå úàN øúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¤¤§¥§¤¨¨§¨§¥¥
¯ ïéãewt éãé ìò äëLîäå äøàäîeytp lr jiynn `edy ¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦

,zeevn ici lr¯ .àkìîc ïéøáà ïäL.jlnd ixa`w"k zxrd ¤¥¥¨¦§©§¨
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íéøîà éèå÷éì
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð
íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
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יז.11. א, יא.12.אבות ז, דברים



פג 'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä÷ãöì ïðúBpLëe ,elà úBòî Ba økzNpLmitqk mze` - ¤¦§©¥¨¥§¤§¨¦§¨¨
,zipeigd eytp gek lk z` mzbyda riwydyBLôð ìk éøä£¥¨©§

.'äì äìBò úéðeiçäiehia icil `a ezribiae ezceara ixdy - ©¦¦¨©
,zxg` devna enk `ly - zipeigd eytp ly lretdÎgek lk

geka dxeywd ,xen`k
.zipeigd ytpd ly cigi
dlecb dlrn dpyi okle
xzei ,dwcva jk lk
.zeevnd x`y lka xy`n
dn :dl`yd zl`yp ,mxa
ozep mc`y dwcva oicd
rbi `le car `ly sqkn
da oi` m`d ,ezbydl
xiaqn - ?dlrn dze`

:owfd epaxBðéàL éî íâå§©¦¤¥
-ìkî ,Bòéâiî äðäð¤¡¤¦§¦¦¨
úBòîáe ìéàBä ,íB÷î̈¦§¨

elàozep `edy - ¥
,dwcvlúBð÷ì ìBëé äéä̈¨¨¦§

wetiql mirvn` -éiç©¥
éøä ¯ úéðeiçä BLôð- ©§©¦¦£¥

df sqk ezpizpay
`ed ,dwcvléiç ïúBð¥©¥
.'äì BLôð,jk - ©§©

xy`n xzei daxd zipeigd ytpd zyalzn dwcvd zevnay
.zeiyrnd zeevnd x`y lka-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨

äëøáì9dwcv lr -ä÷ãöaL éôì ,"älàbä úà úáø÷n"L ¦§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨§¦¤¦§¨¨
úçà,zg` mrt dwcv ozna -,úéðeiçä Lôpî äaøä äìòî ©©©£¤©§¥¦¤¤©¦¦

úBðéçáe úBçk Ck ìk äpnî úBìòäì ìBëé äéä àlM äî©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¤¨¨©Ÿ§¦
.úBøçà úBiNòî úBöî änëazeevn daxd meiwa - §©¨¦§©£¦£¥

ly zepigae zegek daxd jk lk dlrn did `l zexg` zeiyrn
lkke .zg` mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd ytpd
z` xzei miaxwn - zipeigd ytpd z` xzei milrne mixxany
dxeyw giynd zeni zilkzy ,epcnl xaky itk ,dle`bd
,x`ean mipt lk lr .d"awdl zipeigd ytpd z`lrda
zevn mb llek ,zeevnd x`y lk iabl dlrn yi dwcvay

.dxez ceniläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe10 ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
¯ ,"ílk ãâðk äøBz ãeîìz"L,cvik .dwcv zevn cbpk mb ¤©§¨§¤¤ª¨

dlrnl `id dwcvy ,dzr df epcnly dnl m`ez xacd ,`eti`
- ?zeevnd lk x`ynøeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtî eðéä©§¦§¥¤©§¨¦§¦

¯ íäL ,äáLçîe,daygne xeaicLôð ìL íéiîéðtä íéLeáì ©£¨¨¤¥§¦©§¦¦¦¤¤¤
¯ .úéðeiçäici lr wxe - ipevig yeal `edy "dyrn"k `ly ©¦¦

epi`y xac ,miiniptd miyeala dxezd xe` xi`n ,dxezd cenil
:zexg` zeevn ici lr zeyridl leki¯ íâåzevna ztqep dlrn §©

:dxezd cenilúòc-äðéa-äîëç úBðéça ìL ïúeîöòå ïúeäî̈¨§©§¨¤§¦¨§¨¦¨©©
Lnî äMãwa úBììëð ¯ úéðeiçä LôpaL dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦¦§¨©§ª¨©¨

¯ .ìëNå ïeiòa äøBza ÷ñBòLkzewnra dxez micnelyk §¤¥©¨§¦§¥¤
ici lre ,cnlpd oipra zipeigd ytpd ly lkyd f` oezp ,lkyd
ytpay) dbep ztilw ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zektdp jk
z` oiand lkyd gek ,oky .dyecwl ,ozenvre ozedn ,(zipeigd
wlg dyrp ,cnlpd oiprd
cenil ly devndn
a"i wxtay s` .dxezd
leki "ipepia"dy ,epcnl
z` wx dyecwl jetdl
ytpd ly miyeald
zeinvr z` `le ,zindad
,zegekd `idy ytpd
mixne` ep` ,`eti` ,cvik
ozenvre ozedn mby o`k
zektdp zegekd ly
jka oi` ,mxa - ?dyecwl
wxta ,oky ,dxizq meyn
dizecn zece` xaecn a"i
oze`e ,zindad ytpd ly

oi`"ipepia"d ly ecia
eli`e .dyecwl jetdl
,lkyd zece` xaecn o`k
ly ezlekia eze`e
dyecwl jetdl "ipepia"d
df lcadl daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil ici lr

:lkyl zecnd oiay:úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤©¦
çíëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz-äøeáb-ãñ ¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨

¯ ,äMã÷ìlky zenvre zedny ,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ¦§ª¨
?dyecwa llkp zindad ytp¯ òøäL íeMî eðéä,dtilwd ly ©§¦¤¨©

¯ ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé ÷æçly ¨¨¥©¦¦§¨§¨¦¨©©¦§¥§¦¨¨
,zecnd¯ ,øúBé äMãwäî íL,oigend xy`néòãBéì òeãik ¨¥©§ª¨¥©¨©§§¥
¯ :ï"ç- o"g) dlawd zxez icnelgdnkpoipr xwir ik) .(zxzq ¥

jetdle xxal xzei dyw okle .zecna did "milkd zxiay"
,lkyde oigend ly rxd z` eli`e .(zecnay rxd z` dyecwl
oeir jezn dxez cenil ici lr ,dyecwl jetdl "ipepia"d leki
dxez ici lry iptn - "mlek cbpk dxez cenlz" ,okle .lkye

.dyecwl zindad ytpd ly lkyd z` miktdn¯ úàælr sqep Ÿ
,dxen`d dlrnd¯ ,úøçà ãBòå,ztqep dlrn yiàéäå §©¤¤§¦

ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©¥¤©§¨©¨
¯ ìéòì øàaúpM äî ét ìò ,úBöîä,b"k wxtaíLa ©¦§©¦©¤¦§¨¥§¥§¥

¯ ,íéðewzä,"xdef ipewiz"ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc ©¦¦¦§©¦¦¥§©¥¨¦
¯ ,àkìîc.'jlnd ixa`' g"nx od dyrd zeevn (248) g"nx §©§¨

ilk `id devn lk jk ,ytpd ly gekl ilk `ed xa` lky myke
ipewiz"a aezk ,dxezl qgia ,mxa .oeilrd oevxd zkyndl
d"awde dxez ,"cg `lek `edÎjixaÎ`ycewe `ziixe`"y ,"xdef
oldl x`aziy itke ,("mixa`" enk `le) ynn cg` xac md
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íéøîà éèå÷éì
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò
éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëáãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
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א.9. י, א.10.שם, א, פאה

'a xc` 'k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dxezl zeevn oiay lcadd,ìLî-Cøc ,ïBzçzä íãàa Bîëe§¨¨¨©©§¤¤¨¨
ïéàCBøòéaâì åéøáà ç"îøaL úeiçä ïéa ììk ïBéîãå ¥£§§¦§§¨¥©©¤¦§©¥¨¨§©¥

ì ÷lçúnä ìëOä àeäL ,ïéçîaL úeiçäìL:úBðéça L ©©¤©Ÿ¦¤©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ§¦
¯ úòc-äðéa-äîëçc`d sebn wlg `edy ,xa` ,okympn` ,m ¨§¨¦¨©©

dignd ytpd mr cge`n
md z`f mr j` - sebd z`
.micxtpe mipey mixac ipy
lkyl qgia xacd dpey
`ed lkyd ik ,ytpe
,ytpd on wlge zehytzd
`ed ytpd mr ezecg`zde
mixac ipy enk `ly)
(`l` ,micg`znd micxtp
ly miwlg ly zecg`zd
oiay df lcad .cg` xac
lv` lkyl mixa`d
lr lynk ynyn ,mc`d
zeevn oiay lcadd

.dxezl-Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤
úBááøa ìécáäì ,ìLî̈¨§©§¦§¦§

¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáäoia ©§¨§¥¥
mc`a mdy itk mixacd
,dlrnl dfy enk oial

epyiy lcaddúøàäa§¤¨©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

ìúnäúLaúBöîa ©¦§©¤¤§¦§
úøàä éaâì úBiNòî©£¦§©¥¤¨©

úîëçaL úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL óBñ-ïéà øBà¥¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤§¨§©
¯ .BúâOäå BìëN éôk Léà Léà ,äøBzäbiyn `edy dnk cr ©¨¦¦§¦¦§§©¨¨

ote`a ,d"awd mr elky cg`zn dcn dze`a - dxeza oiane
x`yn dxez dlrp jka .ytpd mr lkyd zecg`zd ly cegid
d"awd mr cegidy ,dwcvd zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk

zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lrxy`n daxda dlrp
.zeiyrn zeevn ici lry cegid¯ âéOî BðéàL óàåz` §©¤¥©¦

,dxezd¯ úeiîLâa àlàitk wx dxezd z` biyn `ed ¤¨§©§¦
"zilha oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy

,"xenga dxt silgnd" e`,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiLmzcixia mby .jenp mewnl ¤§¦¦¨¨©

jk ;deabd mewna eidy enk min mze` mix`yp md dhnl
mipipra dyalzpe dcxiy ixg` mby ,dxezl qgia mb
,d"awd ly epevxe eznkg zeinvr zyaeln - miinyb

,dxezd dcxi mda miinyb mipipr mze`aøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ .ìéòì.'c wxta¯ ïë-ét-ìò-óàåcenil zlrn zexnl §¥§©©¦¥

mr zecg`zdd dxez cenil ici lry ,zeevnd iabl dxezd
lka ,zeiyrn zeevn ici lr xy`n daxda dlrnl `id d"awd

,z`fäëøáì íðBøëæ-eðéúBaø eøîà11øwò Løãnä àì" : ¨§©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨

¯ ,"äNònä àlà,zeiyrnd zeevnd ly oneiw¯ íBiä"åiiga ¤¨©©£¤§©
,dfd mlerdáéúk "íúBNòì12¯ ,zeevnd meiw `ed xwirdy ©£¨§¦

,lreta-éàLk úéNòî äåöî íei÷ì äøBz ãeîìz ïéìháîe§©§¦©§¨§¦¦§¨©£¦§¤¦
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàzeevn meiw ¤§¨©£¨©§¥£¥¦¦¦¤

,zeiyrn¯ ìkezilkz ¨
lyúéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦

¯ Búãéøéå Búàéøaly §¦¨¦¦¨
,dnypd,äfä íìBòì̈¨©¤

äøéc Cøaúé Bì úBéäì¦§¦§¨¥¦¨
¯ ,à÷åc íéðBzçza©©§¦©§¨
mi`xapae zenlera

,mipezgzdàëtäàì§©©§¨
¯ ,àøBäðì àëBLç£¨¦§¨
mlerd jyeg z` jetdl
,dyecwd xe`l dfd

¯ àìnéå",jk ici lr §¦¨¥
"õøàä ìk úà 'ä ãBáë§¤¨¨¨¤

¯ ,à÷éc úéîLbä,`wec ©©§¦©§¨
,"åécçé øNa ìë eàøå"§¨¨¨¨©§¨

¯,iwl`d xe`d z`
¯ .ìéòì økæpk.e"l wxta ©¦§¨§¥

ly zilkzd ,xnelk
"mipezgza dxic"
ici lr xwira zrvazn
,okle .zeiyrn zeevn
devn zece` xaecnyk
dleki dppi`y ziyrn
ick ,dxez cenil lhal mb mikixv - xg` ici lr zeyridl
dxic el zeidl d"awd zpeek rvazz devnd meiw ici lry
,xg` ici lr zeyridl dleki devn dze`yk ,mxa .mipezgza
rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a d"awd zpeek rvazz ixd

m` dl`yl wx`edeytpae devnd z` miiwied`xi`z
,jkl xywa ixd - devn dze` ici lr zkynpd dkyndd
ribn dxezd cenil ici lr ,oky .dxezd cenil zlrn zxaeb
ytpd zecg`zdle xzei zilrp dkynd zbxcl cneld mc`d

f` eilr okle .zewl` mr xzei dlecb`ldxez ceniln lhal
:"`ipz"d oeylae .devnd meiw llbaøLôàLk ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤¤§¨

¯ dúBNòì,devnd z`¯ íéøçà éãé ìòf`yïéìháî ïéà ©£¨©§¥£¥¦¥§©§¦
¯ ,äøBz ãeîìz,devn meiw myldðéà äøBzä ìkL óà ©§¨©¤¨©¨¥¨

¯ ,úBiNòî úBönä Leøt àlàcenil lhal xeq` ,z`f lkae ¤¨¥©¦§©£¦
,xg` ici lr zeyridl dlekiy devn miiwl ick dxez,eðéäå§©§

¯ àéäL íeMî,dxezóBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç úðéça ¦¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤¥
¯ da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa`ed ,dxezaéLîîøBà åéìò C ¨§¨§¨©§¦¨¨

õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå úàN øúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¤¤§¥§¤¨¨§¨§¥¥
¯ ïéãewt éãé ìò äëLîäå äøàäîeytp lr jiynn `edy ¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦

,zeevn ici lr¯ .àkìîc ïéøáà ïäL.jlnd ixa`w"k zxrd ¤¥¥¨¦§©§¨
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ב.13. סח, -14.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.15.יח קמה, 16.תהלים

זה". פסוק על ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) דבי 17.הסימון תנא
כא. זוטא, ו.18.אלי' סד, ישעי'
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÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä

:[â"ë 'ô] ì"ùîë äøåúä
1

2

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה זה ‡„¯·‰- פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר -
וכו' חברו  שבא -˘ÓÓרצה"ע מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא "כ ,¯Â‡Â(1 להוכיח הוא - פכ"ג' 'כמש"ל דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שת"ת ÊÓ‰שצ"ל - יתבונן' (מת"ת)
(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂטפל (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לא לדרתא". לכאורה

כא  מציין הזקן שרבנו מה כלל המבוארת מובן מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן
שהוא  ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; Â‡Â¯קורא ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ את ומקשר הזקן  רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה
כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין

ש  ולהדגיש להוכיח א) עצמו ˆ¯ÎÈ‰הוא: הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד  בשעת (גדולה) יראה להיות
מפרק  הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם להמשיך ·˘Ú˙כ"ג, האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
כ"ג  פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה
נקראת  שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק 

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא
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ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; Â‡Â¯קורא ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ את ומקשר הזקן  רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה
כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין

ש  ולהדגיש להוכיח א) עצמו ˆ¯ÎÈ‰הוא: הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד  בשעת (גדולה) יראה להיות
מפרק  הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם להמשיך ·˘Ú˙כ"ג, האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
כ"ג  פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה
נקראת  שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק 

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא
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ב.13. סח, -14.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.15.יח קמה, 16.תהלים

זה". פסוק על ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) דבי 17.הסימון תנא
כא. זוטא, ו.18.אלי' סד, ישעי'
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1

2

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה זה ‡„¯·‰- פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר -
וכו' חברו  שבא -˘ÓÓרצה"ע מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא "כ ,¯Â‡Â(1 להוכיח הוא - פכ"ג' 'כמש"ל דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שת"ת ÊÓ‰שצ"ל - יתבונן' (מת"ת)
(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂטפל (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לא לדרתא". לכאורה

כא  מציין הזקן שרבנו מה כלל המבוארת מובן מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן
שהוא  ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; Â‡Â¯קורא ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ את ומקשר הזקן  רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה
כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין

ש  ולהדגיש להוכיח א) עצמו ˆ¯ÎÈ‰הוא: הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד  בשעת (גדולה) יראה להיות
מפרק  הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם להמשיך ·˘Ú˙כ"ג, האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
כ"ג  פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה
נקראת  שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק 

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא
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ש  ולהדגיש להוכיח א) עצמו ˆ¯ÎÈ‰הוא: הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד  בשעת (גדולה) יראה להיות
מפרק  הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם להמשיך ·˘Ú˙כ"ג, האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
כ"ג  פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה
נקראת  שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק 

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין. 

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו אשר מצב בריאותו הולך וטוב, ולפלא שמאז ועד עתה אין ממנו ידיעות 

נוספות, וכנראה זהו סימן שנסתדרו כל הענינים )וכמנהג אנ"ש שמכמה דורות התאוננו בזה עליהם 

פעיל  חלק  יקח  ולהבא  מכאן  שעכ"פ  ותקותי  וטוב(,  שלום  כשהכל  כותבים  אין  אשר  הק'  נשיאינו 

הפרטים.  בעניניו  גם  משובח  ה"ז  בזה  המרבה  וכל  אנגליא,  במדינת  ובכלל  בלונדון  אנ"ש  בפעולות 

ומובן ג"כ שאין כל הנ"ל פוטרו מקביעות עתים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וביום השבת 

ולפעמים גם בימות החול עבודת התפלה, והרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע השקיע 

בו כחות נפשיים שמזכותו הוא להוציאם אל הפועל בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים 

ופשוט, ויהי רצון אשר גם העכובים המדומים ואפילו האמיתים וכן העלמות והסתרים יהפכו לטוב 

ולא רק שלא יפריעו אלא שעוד יסייעו, וכסגולת חדש הפורים אשר תוה"ק אומרת עליו, והחדש - ז. א. 

כל ימי החדש - אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

זה  הוא חדש  והנגלה, מסוגל  הנראה  בטוב  הענינים שאינם  גם  תוכנו, אשר  נהפך הרי  וענין 

להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



היום יום . . . פו

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. . ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ּבִ ַעּמּוד  ּבְ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ בּו  ִנְכּתְ לֹא  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאדִֹני  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמוֹ. ְוֵכן לֹא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור ַהּמַ אּור ּדִ "תוָֹרה אוֹר" ּבֵ ּבְ
]=ְסִתיָמא  סדכ"ס"  ִחיַנת  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזוֹ  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיוֹת: 
ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַההּוא'  ּיוֹם  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[.  ָכל  ּדְ

ָאה  ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגבֹּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיוֹם ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עוָֹלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירוֹת[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ַני', ׁשֶ יר ּפָ 'ַאְסּתִ

ַמְלכּות כּו'". ּבְ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמוֹ"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאדִֹני 
ֲעֵרי  ְוׁשַ חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעוְֹבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תוַֹרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אוָֹרה 

תוַֹרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אוָֹרה – ַאֶלף ּבֵ ְוׁשַ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חוֹן  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמוֹ  ּבְ ְלעוֵֹרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבוַֹדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתוֹ ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיוֹת ּבְ ְרָנָסתוֹ ּבְ ן לוֹ ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  ַהּכָ  – זוֹן  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ֵסֶדר  ּבְ ָקַמץ.  ּבְ "ף  ַהּכָ  – ַמְעָיַני"  ל  "ּכָ אוְֹמִרים  ז(  )פז,  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ
חוָֹלם. ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פז היום יום . . . 

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ּתוָֹרה  יוֹם  ָכל  ּבְ ִלְלמֹד  ְצִריִכים  ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכוֵֹתב  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאדִֹני 
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומוֹת ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
פון חסידות איז, אויסצוניצען די טבעיות אין עבודה. און ראשית העבודה זָאל זיין 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אוָֹתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ֶ ר' מֹשׁ
ל  ַבע ׁשֶ ַהּטֶ ל ֶאת  מוֹ ְלָמׁשָ ּכְ ַהּכֹחוֹת,  ל ֶאת ֶטַבע  ְלַנּצֵ ְהֶיה  ּתִ ית ָהֲעבוָֹדה  ְוֵראׁשִ 'ֲעבוָֹדה';  ּבַ ְבִעּיּות  ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ מַֹח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתוָֹרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מוִֹרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתוֹרוֹת ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יוֵֹרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
י רּוַח ַאְייִתי רּוַח  א, ּכִ ְלֵעּלָ א ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ י ּבְ ְלָהִביא ]=ְלַהְדִליק ָהֵאׁש[ ִמן ַהֶהְדיוֹט, ּכִ
ה ְלַהְבִעיר  א. ּוִמְצַות ֲעׂשֵ א ּוְלֵעּלָ ֵעּלָ יְך רּוַח ִמּלְ א, ְוַאְמׁשִ ֵעּלָ ה ַאְייִתי רּוַח ִמּלְ ַמּטָ יְך רּוַח, רּוַח ִמּלְ ְוַאְמׁשִ
ּוְצִריִכים  ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ "ָאָדם  הּוא  ַח  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ֵאׁש 

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה לֹא ִתְכּבֶ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ

י – ַוּיֹאֶמר ִלי:  ר ּכֹחוֹת ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתוָֹרה ַהּזֹאת ָאַמר מוִֹרי ְלָפַני ֶעׂשֶ
ה  דוֹל. ַאּתָ ִדים( ּגָ ל ַהְמַנּגְ ל ְלַכּבוֹת "לֹא" )ׁשֶ ָעֶליָך ֻהּטַ ִמיד, ְלִפי ׁשֶ ָך ִנְצָרְך ְלָהֵאׁש ּתָ ְלִמיִדי, ִהּנְ ה, ּתַ ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהפְֹך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשׁ ַכּבֶ ּתְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

]נוסח המברק לקראת חג הפורים ה'תשכ"ז[

שבת זכור דמחיית עמלק ופורים שמח והתוועדויות פעילות.

מנחם שניאורסאהן
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ד ראשון יום מתי? - ראש' אד"ו 'לא

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰eøîàL äæ¤¤¨§
,elà íéLãça àeä Z Cøöì Lãçä úà ïéøaònL ,íéîëç£¨¦¤§©§¦¤©Ÿ¤§Ÿ¤¨¢¨¦¥
;Bpîæa çøiä äàøð àlL éðtî ...ïBaLç éôì ïúBà ïéøaònL¤§©§¦¨§¦¤§¦§¥¤Ÿ¦§¨©¨¥©¦§©
øçà äàøð BúBéä úlçz àeäL ,Bpîæa çøiä äàøiL úòa àlà¤¨§¥¤¥¨¤©¨¥©¦§©¤§¦©¡¦§¤©©

.íìBòì ïéLc÷î Z LîMä íò õa÷úpL¤¦§©¥¦©¤¤§©§¦§¨
בימי  תשרי חודש ראש קובעים שאין לכך הסיבות אחת
יום  יחול שלא כדי היא למחרת, אותו דוחים אלא אד"ו
מת  יסריח שלא שבת, במוצאי או שבת בערב הכיפורים
הימים  בשני לקברו יהיה אפשר ואי הראשון ביום שימות

ב) כ, השנה חכמים(ראש ולדעת ב). נד, קידשו (סוכה כאשר גם ,
תשרי  חודש ראש את קבעו לא הראיה פי על החודש את

במשנה שמצינו ומה אד"ו. א)בימים קג, שמקטירים (שבת
הקרבנות  חלבי את שבת במוצאי שחל הכיפורים ביום
את  'מעברין' שאין 'אחרים' דעת היא זו - בשבת שהקריבו
ביום  לחול הכיפורים יום יכול ולכן לצורך, אפילו החודש
שלא  כדי אלול חודש את 'מעברין' חכמים לדעת אבל א',

א' ביום הכיפורים יום ה"ז)יחול פ"ח לעיל .('מפרש'
משנה' ה'לחם הקשה זה ה"ז)ולפי פ"א ומוספין תמידין על (הל'

הקרבנות  שחלבי ההלכה את שהביא (שם) הרמב"ם

(שחל  הכיפורים יום בלילי קרבין "אין בשבת שהקריבו
החודש  את כשקידשו גם חכמים, לדעת והרי - במוצ"ש)"
במוצאי  לחול הכיפורים יום היה יכול לא הראיה פי על

שבת בהלכות דבריו גם ומוקשים הכ"א)שבת! "יום (פ"ה
חל  תוקעין. היו לא שבת בערב להיות שחל הכיפורים
לעיל, כאמור והרי, תוקעין..." לא שבת במוצאי להיות
או  שבת בערב חל הכיפורים יום אין לעולם חכמים לדעת

שבת? במוצאי
לפי  הרמב"ם שיטת את מבאר סולובייצ'יק והגרי"ז

כאן: דבריו
שיום  כדי אלול חודש את שמעברים חכמים, לדעת גם
רק  זה הרי שבת, במוצאי או שבת בערב יחול לא הכיפורים
פי  על נעשה החודש וקידוש בזמנו נראה לא הירח כאשר
חכמים  גם בזמנו" הירח שיראה "בעת אבל המולד, כללי
שהיו  בזמן גם אמנם ולכן: החודש. את מעברין שאין יודו
תשרי  חודש ראש את קובעים היו לא הראיה פי על מקדשים
יכול  היה כן הכיפורים יום הזמן באותו אבל אד"ו, בימי
בזמנו  נראה הירח אם שבת, במוצאי או שבת בערב לחול

א) ז, וסוכה יומא קדה"ח הגרי"ז, .(חידושי

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום מפסקת  סעודה לאחר אכילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBàL úéðòz ìëå§¨©£¦¤§¦
øæBç Bðéà ,ìëàì àlL øîâå ÷ñôe ìëà íà ,íBé ãBòaî dä¦§¦¨©¨©§¨©¤Ÿ¤¡Ÿ¥¥

.íBia úeäL LiL ét ìò óà ìëBàå§¥©©¦¤¥¨©
יום  בערב המפסקת הסעודה אחר לאכול מותר האם

באב? תשעה או כיפור
את  להפסיק שהחליט אחר לאכול שאין הרמב"ם, בדעת
אף  לאסור, כדי זו בהחלטה שדי אומרים יש האכילה,
אך  וכדומה). שובע מפאת (אלא תענית קבלת לשם שאינה
התענית  את עצמו על לקבל התכוון אם רק כי הסוברים יש

האיסור. חל
תענית  לקבל מספיק האם הפוסקים, נחלקו כן כמו

דוקא בפה אמירה להיות צריכה שמא או סי'במחשבה (או"ח

שם) ומשנ"ב ס"א, .תקנג
להקשות: יש אוסרת, בפה קבלה שרק הסוברים לדעת

שהתענית  נפסק, תענית, עצמו על המקבל ליחיד בנוגע הרי
מקבל  כאשר הדין ישתנה אפוא מדוע במחשבה. אפילו חלה

קיימת? תענית על הוספה עצמו על
אינה  בלב קבלה – מצוה בכל ליישב: את נראה מחייבת

הקרבנות  זה מכלל יוצאים בפה. קיבלה כן אם אלא המקבל,
קרבן. הבאת לחייב כדי בלבד במחשבה שדי –

מיעוט  כי לקרבן, התענית דין את השוו חז"ל והנה,
כהקרבת  הקב"ה לפני נחשב המתענה האדם של ודמו חלבו
שלם, יום של בתענית רק נאמר זה מיוחד דין אך קרבן.
על  מקבל אדם כאשר לכן, בודדות. שעות של בתענית ולא
אך  במחשבה. אפילו הקבלה חלה – שלימה תענית עצמו
קרבן  גדר זה אין – תענית תוספת רק עצמו על מקבל כאשר

במחשבה. חל אינו ולכן המצוות, כשאר מצוה אלא
(cly ,d mipnfe micren)

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום המגילה  קריאת זמני

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰?dúàéø÷ ïîæ eäæéà¥¤§©§¦¨¨
.íäépîæa :øîàpL ,íéîëç dì eðwz äaøä íépîæ§©¦©§¥¦§¨£¨¦¤¤¡©¦§©¥¤

ומקור  המגילה, קריאת זמני את הרמב"ם מפרט להלן
במשנה הוא מס'ההלכה בי"א מגילה)(ריש נקראת "מגילה

הרמב"ם שכתב ואף בט"ו". בי"ד בי"ג ט')בי"ב הל' (להלן

י"ד  יום שהוא בזמנה, אלא אותה קוראין אין הזה ש"בזמן
י"ב  י"א לתאריכים משמעות יש הזה בזמן גם ט"ו", ויום

ערוך' ב'שולחן שנפסק כפי ז)וי"ג, סע' תרפ"ח סי' (או"ח

להוליך  מגילה מוצא ואינו בשיירה והיוצא בים "המפרש
עשר  באחד או עשר בשנים או עשר בשלשה יקראנה עמו

ברכה". בלא
תקנה  היא ובי"ג בי"ב בי"א המגילה שקריאת ואף
כדברי  מסוימים, בזמנים מסוימים לאנשים חכמים שתיקנו

שם)חז"ל מקדימין (מגילה להיות הכפרים על הקילו "חכמים
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שבכרכים", לאחיהם ומזון מים שיספקו כדי הכניסה ליום
בתאריכים מתחילה שהמשנה a"iמכך `"i ולא וכו'

העיקריים e"heבתאריכים c"i התאריכים שגם ללמוד יש ,
בגדרי הם המגילה.onfהמוקדמים קריאת

את  "קורין ולא נקראת" "מגילה היא המשנה לשון ולכן
רק  אינה אלו בימים המגילה שקריאת ללמדנו המגילה",

אלא ה'גברא' ידי על המצווה קיום נקראת","dlibndלצורך
היא אלו בימים - כ'חפצא' המגילה שקריאת .dpnfaהיינו

למעשה: הלכה גם נוגע והדבר
בתאריכים  המגילה את לקרוא מוכרח אדם כאשר
כנ"ל) בשיירה יוצא או בים המפרש הזה: (ובזמן המוקדמים
עליו  האמור, לפי אחרת, מצווה עליו חלה לכך ובנוסף
הוא  האחרת המצוה קיום כי המגילה, קריאת את להקדים
בזמנים  גם המגילה קריאת ואילו 'גברא', חובת רק

אלא ה'גברא' חובת רק אינה נקבע onfdהמוקדמים עצמו
המגילה. קריאת לזמן

(197 'nr `"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום ישועות  נר

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰Z äkðç øð úåöî¦§©¥£ª¨
éøöå ,ãàî ãò àéä äáéáç äåöîòéãBäì éãk da øäfäì íãà C ¦§¨£¦¨¦©§Ÿ§¨¦¨¨§¦¨¥¨§¥§¦©

éñBäìe ñpä.íéqpä ìò Bì äéãBäå ìàä çáLa ó ©¥§¦§¤©¨¥§¨¨©©¦¦
פך  נס לזכר חנוכה נרות הדלקת נתקנה פשוטו לפי
וישועת  להצלת זכר משום גם בה שיש לומר יש אך השמן,
הללו" "הנרות בנוסח כמפורש החנוכה, בימי ישראל

על מדליקין "אנו ההדלקה: לאחרי zereyzd".שאומרים
הגמרא מדברי לכך א)וראיה כג, בנר (שבת חייבות "נשים

הכוונה  שאין רש"י פירש הנס", באותו היו הן שאף חנוכה
ומחמת  היוונים, מיד ישראל הצלת לנס אלא השמן פך לנס
גם  חייבות להצלה, זכו הן שאף הנס, באותו היו שהנשים

חנוכה. בנר הן
נר  "מצוות שכתב: הרמב"ם, מלשון גם מוכח וכך
ולהוסיף  הנס להודיע כדי בה להזהר אדם צריך חנוכה...

על לו והודיה האֿל שעשה".miqpdבשבח
יחיד  בלשון הנס" "להודיע ברור: הלשון ודקדוק
נר  הדלקת של הטעם עיקר שהוא השמן, פך לנס מתייחס

רבים, בלשון לנו" שעשה "הנסים ההמשך, ואילו חנוכה,
שבח  גם יש חנוכה נר שבהדלקת העובדה כלפי מכוון
נס  כולל ההם, בימים שאירעו הנסים כל על והודיה

היוונים. מיד וההצלה התשועה
מזו: ויתרה

הוא  חנוכה נר לקביעות כטעם המלחמה לניצחון הזכר
אינה  הישועה נס על ההודאה תקנת כל אם כי עיקרי, עניין
'ועל  אמר לא שאם הוא הדין הרי קשה: הנסים', ב'ועל אלא

אותו מחזירין אין ס"א)הנסים' סתרפ"ב או"ח ונמצא (טושו"ע
ועוד: זה! נס על שיודה הכרח שאין באופן היא שהתקנה
להודות  חיוב שאין נמצא רשות, ערבית שתפילת כיון
קריאת  שחיוב בפורים ישראל מישועת שונה ומה – בלילה

ובלילה? ביום הוא המגילה
זכר  יש בלילה שמדליקים בנרות שגם וודאי אלא
ומכאן  גמור, חיוב הוא הנרות הדלקת חיוב והרי ל'ישועות',
הישועות  בזכר צדדי פרט אינו בנרות הישועות שהזכרת

ועיקר. יסוד הוא אלא בחנוכה,
(366 'nr ,e"h zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ח חמישי יום קידושין  לענין - השותפים חצר

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò eäçépä :äøîà̈§¨©¦¥©
c÷î Z dlL òìñ äéä íàå .úLc÷î dðéà Z òìqääéä .úL ©¤©¥¨§ª¤¤§¦¨¨¤©¤¨§ª¤¤¨¨

.÷ôña úLc÷î Bæ éøä Z íäéðL ìL òìñ¤©¤§¥¤£¥§ª¤¤§¨¥
הגמרא דברי ב)על ח, על (קדושין 'הניחהו אמרה שאם

הקשו  מקודשת, ספק זו הרי שניהם של סלע והיה הסלע'
אם)התוספות ד"ה יב)והרא"ש(שם סי' פ"א של (שם בחצר הרי :

מכל  ידה על לקנות יכול מהשותפים אחד שכל אף שותפים
לשותפו  חפץ ידה על להקנות יכול אחד שותף  אין אדם,

ב) פד, בתרא על (בבא הדינר את המקדש הניח כאשר כן, ואם ,
הספק? ומה מקודשת, אינה בודאי המשותף הסלע

הדינר את שהניח במקרה דנה שהגמרא jezlופירשו
dwig'הסלע על 'הניחם אמרה אם ולכן אותו, וקיבלה

הסלע  ואם להתקדש, שרצונה דעתה גילתה - שלה והסלע
שניהם  של הסלע וכאשר להתקדש, רוצה אינה - שלה אינו

הדינר  בהגיע ולכן לדחותו, או להתקדש רצונה האם ספק -
dcil.קידושין ספק זה הרי הסלע) על כשהניח (לא

מחוקק' ה'חלקת סקי"ד)[והוסיפו ל סי' וה'בית (אהע"ז
סקט"ז)שמואל' והסלע(שם הסלע' על 'הנח שבאמרה ,dly,

חצר] קנין מדין הסלע על הניח אם גם מקודשת
רש"י  דעת ואם)אבל ד"ה שם אם (קדושין שגם היא והרמב"ם

הדינר את rlqdהניח iab lr זו "הרי - שניהם של והסלע
אינה  השותפים חצר וממכר, שבמקח ואף בספק". מקודשת

האחרונים מבארים מזה, זה להם הכ"א,קונה להלן משנה (מגיד

סק"ג) ל סי' מלואים שיש אבני היות להסתפק: יש קידושין שלענין
באותו  זכותו את לה מקנה והוא יתכן בסלע חלק לאשה

נעש  כך ואם לקדשה, מעונין שהרי כחצר סלע, הסלע ה
אינו  והסלע הסלע' על 'הנח שאמרה כיון או שלה שכולה

מקודשת. ספק ולכן לדחותו, התכוונה שלה כולו
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ד ראשון יום מתי? - ראש' אד"ו 'לא

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰eøîàL äæ¤¤¨§
,elà íéLãça àeä Z Cøöì Lãçä úà ïéøaònL ,íéîëç£¨¦¤§©§¦¤©Ÿ¤§Ÿ¤¨¢¨¦¥
;Bpîæa çøiä äàøð àlL éðtî ...ïBaLç éôì ïúBà ïéøaònL¤§©§¦¨§¦¤§¦§¥¤Ÿ¦§¨©¨¥©¦§©
øçà äàøð BúBéä úlçz àeäL ,Bpîæa çøiä äàøiL úòa àlà¤¨§¥¤¥¨¤©¨¥©¦§©¤§¦©¡¦§¤©©

.íìBòì ïéLc÷î Z LîMä íò õa÷úpL¤¦§©¥¦©¤¤§©§¦§¨
בימי  תשרי חודש ראש קובעים שאין לכך הסיבות אחת
יום  יחול שלא כדי היא למחרת, אותו דוחים אלא אד"ו
מת  יסריח שלא שבת, במוצאי או שבת בערב הכיפורים
הימים  בשני לקברו יהיה אפשר ואי הראשון ביום שימות

ב) כ, השנה חכמים(ראש ולדעת ב). נד, קידשו (סוכה כאשר גם ,
תשרי  חודש ראש את קבעו לא הראיה פי על החודש את

במשנה שמצינו ומה אד"ו. א)בימים קג, שמקטירים (שבת
הקרבנות  חלבי את שבת במוצאי שחל הכיפורים ביום
את  'מעברין' שאין 'אחרים' דעת היא זו - בשבת שהקריבו
ביום  לחול הכיפורים יום יכול ולכן לצורך, אפילו החודש
שלא  כדי אלול חודש את 'מעברין' חכמים לדעת אבל א',

א' ביום הכיפורים יום ה"ז)יחול פ"ח לעיל .('מפרש'
משנה' ה'לחם הקשה זה ה"ז)ולפי פ"א ומוספין תמידין על (הל'

הקרבנות  שחלבי ההלכה את שהביא (שם) הרמב"ם

(שחל  הכיפורים יום בלילי קרבין "אין בשבת שהקריבו
החודש  את כשקידשו גם חכמים, לדעת והרי - במוצ"ש)"
במוצאי  לחול הכיפורים יום היה יכול לא הראיה פי על

שבת בהלכות דבריו גם ומוקשים הכ"א)שבת! "יום (פ"ה
חל  תוקעין. היו לא שבת בערב להיות שחל הכיפורים
לעיל, כאמור והרי, תוקעין..." לא שבת במוצאי להיות
או  שבת בערב חל הכיפורים יום אין לעולם חכמים לדעת

שבת? במוצאי
לפי  הרמב"ם שיטת את מבאר סולובייצ'יק והגרי"ז

כאן: דבריו
שיום  כדי אלול חודש את שמעברים חכמים, לדעת גם
רק  זה הרי שבת, במוצאי או שבת בערב יחול לא הכיפורים
פי  על נעשה החודש וקידוש בזמנו נראה לא הירח כאשר
חכמים  גם בזמנו" הירח שיראה "בעת אבל המולד, כללי
שהיו  בזמן גם אמנם ולכן: החודש. את מעברין שאין יודו
תשרי  חודש ראש את קובעים היו לא הראיה פי על מקדשים
יכול  היה כן הכיפורים יום הזמן באותו אבל אד"ו, בימי
בזמנו  נראה הירח אם שבת, במוצאי או שבת בערב לחול

א) ז, וסוכה יומא קדה"ח הגרי"ז, .(חידושי

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום מפסקת  סעודה לאחר אכילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBàL úéðòz ìëå§¨©£¦¤§¦
øæBç Bðéà ,ìëàì àlL øîâå ÷ñôe ìëà íà ,íBé ãBòaî dä¦§¦¨©¨©§¨©¤Ÿ¤¡Ÿ¥¥

.íBia úeäL LiL ét ìò óà ìëBàå§¥©©¦¤¥¨©
יום  בערב המפסקת הסעודה אחר לאכול מותר האם

באב? תשעה או כיפור
את  להפסיק שהחליט אחר לאכול שאין הרמב"ם, בדעת
אף  לאסור, כדי זו בהחלטה שדי אומרים יש האכילה,
אך  וכדומה). שובע מפאת (אלא תענית קבלת לשם שאינה
התענית  את עצמו על לקבל התכוון אם רק כי הסוברים יש

האיסור. חל
תענית  לקבל מספיק האם הפוסקים, נחלקו כן כמו

דוקא בפה אמירה להיות צריכה שמא או סי'במחשבה (או"ח

שם) ומשנ"ב ס"א, .תקנג
להקשות: יש אוסרת, בפה קבלה שרק הסוברים לדעת

שהתענית  נפסק, תענית, עצמו על המקבל ליחיד בנוגע הרי
מקבל  כאשר הדין ישתנה אפוא מדוע במחשבה. אפילו חלה

קיימת? תענית על הוספה עצמו על
אינה  בלב קבלה – מצוה בכל ליישב: את נראה מחייבת

הקרבנות  זה מכלל יוצאים בפה. קיבלה כן אם אלא המקבל,
קרבן. הבאת לחייב כדי בלבד במחשבה שדי –

מיעוט  כי לקרבן, התענית דין את השוו חז"ל והנה,
כהקרבת  הקב"ה לפני נחשב המתענה האדם של ודמו חלבו
שלם, יום של בתענית רק נאמר זה מיוחד דין אך קרבן.
על  מקבל אדם כאשר לכן, בודדות. שעות של בתענית ולא
אך  במחשבה. אפילו הקבלה חלה – שלימה תענית עצמו
קרבן  גדר זה אין – תענית תוספת רק עצמו על מקבל כאשר

במחשבה. חל אינו ולכן המצוות, כשאר מצוה אלא
(cly ,d mipnfe micren)

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום המגילה  קריאת זמני

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰?dúàéø÷ ïîæ eäæéà¥¤§©§¦¨¨
.íäépîæa :øîàpL ,íéîëç dì eðwz äaøä íépîæ§©¦©§¥¦§¨£¨¦¤¤¡©¦§©¥¤

ומקור  המגילה, קריאת זמני את הרמב"ם מפרט להלן
במשנה הוא מס'ההלכה בי"א מגילה)(ריש נקראת "מגילה

הרמב"ם שכתב ואף בט"ו". בי"ד בי"ג ט')בי"ב הל' (להלן

י"ד  יום שהוא בזמנה, אלא אותה קוראין אין הזה ש"בזמן
י"ב  י"א לתאריכים משמעות יש הזה בזמן גם ט"ו", ויום

ערוך' ב'שולחן שנפסק כפי ז)וי"ג, סע' תרפ"ח סי' (או"ח

להוליך  מגילה מוצא ואינו בשיירה והיוצא בים "המפרש
עשר  באחד או עשר בשנים או עשר בשלשה יקראנה עמו

ברכה". בלא
תקנה  היא ובי"ג בי"ב בי"א המגילה שקריאת ואף
כדברי  מסוימים, בזמנים מסוימים לאנשים חכמים שתיקנו

שם)חז"ל מקדימין (מגילה להיות הכפרים על הקילו "חכמים

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שבכרכים", לאחיהם ומזון מים שיספקו כדי הכניסה ליום
בתאריכים מתחילה שהמשנה a"iמכך `"i ולא וכו'

העיקריים e"heבתאריכים c"i התאריכים שגם ללמוד יש ,
בגדרי הם המגילה.onfהמוקדמים קריאת

את  "קורין ולא נקראת" "מגילה היא המשנה לשון ולכן
רק  אינה אלו בימים המגילה שקריאת ללמדנו המגילה",

אלא ה'גברא' ידי על המצווה קיום נקראת","dlibndלצורך
היא אלו בימים - כ'חפצא' המגילה שקריאת .dpnfaהיינו

למעשה: הלכה גם נוגע והדבר
בתאריכים  המגילה את לקרוא מוכרח אדם כאשר
כנ"ל) בשיירה יוצא או בים המפרש הזה: (ובזמן המוקדמים
עליו  האמור, לפי אחרת, מצווה עליו חלה לכך ובנוסף
הוא  האחרת המצוה קיום כי המגילה, קריאת את להקדים
בזמנים  גם המגילה קריאת ואילו 'גברא', חובת רק

אלא ה'גברא' חובת רק אינה נקבע onfdהמוקדמים עצמו
המגילה. קריאת לזמן

(197 'nr `"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום ישועות  נר

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰Z äkðç øð úåöî¦§©¥£ª¨
éøöå ,ãàî ãò àéä äáéáç äåöîòéãBäì éãk da øäfäì íãà C ¦§¨£¦¨¦©§Ÿ§¨¦¨¨§¦¨¥¨§¥§¦©

éñBäìe ñpä.íéqpä ìò Bì äéãBäå ìàä çáLa ó ©¥§¦§¤©¨¥§¨¨©©¦¦
פך  נס לזכר חנוכה נרות הדלקת נתקנה פשוטו לפי
וישועת  להצלת זכר משום גם בה שיש לומר יש אך השמן,
הללו" "הנרות בנוסח כמפורש החנוכה, בימי ישראל

על מדליקין "אנו ההדלקה: לאחרי zereyzd".שאומרים
הגמרא מדברי לכך א)וראיה כג, בנר (שבת חייבות "נשים

הכוונה  שאין רש"י פירש הנס", באותו היו הן שאף חנוכה
ומחמת  היוונים, מיד ישראל הצלת לנס אלא השמן פך לנס
גם  חייבות להצלה, זכו הן שאף הנס, באותו היו שהנשים

חנוכה. בנר הן
נר  "מצוות שכתב: הרמב"ם, מלשון גם מוכח וכך
ולהוסיף  הנס להודיע כדי בה להזהר אדם צריך חנוכה...

על לו והודיה האֿל שעשה".miqpdבשבח
יחיד  בלשון הנס" "להודיע ברור: הלשון ודקדוק
נר  הדלקת של הטעם עיקר שהוא השמן, פך לנס מתייחס

רבים, בלשון לנו" שעשה "הנסים ההמשך, ואילו חנוכה,
שבח  גם יש חנוכה נר שבהדלקת העובדה כלפי מכוון
נס  כולל ההם, בימים שאירעו הנסים כל על והודיה

היוונים. מיד וההצלה התשועה
מזו: ויתרה

הוא  חנוכה נר לקביעות כטעם המלחמה לניצחון הזכר
אינה  הישועה נס על ההודאה תקנת כל אם כי עיקרי, עניין
'ועל  אמר לא שאם הוא הדין הרי קשה: הנסים', ב'ועל אלא

אותו מחזירין אין ס"א)הנסים' סתרפ"ב או"ח ונמצא (טושו"ע
ועוד: זה! נס על שיודה הכרח שאין באופן היא שהתקנה
להודות  חיוב שאין נמצא רשות, ערבית שתפילת כיון
קריאת  שחיוב בפורים ישראל מישועת שונה ומה – בלילה

ובלילה? ביום הוא המגילה
זכר  יש בלילה שמדליקים בנרות שגם וודאי אלא
ומכאן  גמור, חיוב הוא הנרות הדלקת חיוב והרי ל'ישועות',
הישועות  בזכר צדדי פרט אינו בנרות הישועות שהזכרת

ועיקר. יסוד הוא אלא בחנוכה,
(366 'nr ,e"h zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ח חמישי יום קידושין  לענין - השותפים חצר

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò eäçépä :äøîà̈§¨©¦¥©
c÷î Z dlL òìñ äéä íàå .úLc÷î dðéà Z òìqääéä .úL ©¤©¥¨§ª¤¤§¦¨¨¤©¤¨§ª¤¤¨¨

.÷ôña úLc÷î Bæ éøä Z íäéðL ìL òìñ¤©¤§¥¤£¥§ª¤¤§¨¥
הגמרא דברי ב)על ח, על (קדושין 'הניחהו אמרה שאם

הקשו  מקודשת, ספק זו הרי שניהם של סלע והיה הסלע'
אם)התוספות ד"ה יב)והרא"ש(שם סי' פ"א של (שם בחצר הרי :

מכל  ידה על לקנות יכול מהשותפים אחד שכל אף שותפים
לשותפו  חפץ ידה על להקנות יכול אחד שותף  אין אדם,

ב) פד, בתרא על (בבא הדינר את המקדש הניח כאשר כן, ואם ,
הספק? ומה מקודשת, אינה בודאי המשותף הסלע

הדינר את שהניח במקרה דנה שהגמרא jezlופירשו
dwig'הסלע על 'הניחם אמרה אם ולכן אותו, וקיבלה

הסלע  ואם להתקדש, שרצונה דעתה גילתה - שלה והסלע
שניהם  של הסלע וכאשר להתקדש, רוצה אינה - שלה אינו

הדינר  בהגיע ולכן לדחותו, או להתקדש רצונה האם ספק -
dcil.קידושין ספק זה הרי הסלע) על כשהניח (לא

מחוקק' ה'חלקת סקי"ד)[והוסיפו ל סי' וה'בית (אהע"ז
סקט"ז)שמואל' והסלע(שם הסלע' על 'הנח שבאמרה ,dly,

חצר] קנין מדין הסלע על הניח אם גם מקודשת
רש"י  דעת ואם)אבל ד"ה שם אם (קדושין שגם היא והרמב"ם

הדינר את rlqdהניח iab lr זו "הרי - שניהם של והסלע
אינה  השותפים חצר וממכר, שבמקח ואף בספק". מקודשת

האחרונים מבארים מזה, זה להם הכ"א,קונה להלן משנה (מגיד

סק"ג) ל סי' מלואים שיש אבני היות להסתפק: יש קידושין שלענין
באותו  זכותו את לה מקנה והוא יתכן בסלע חלק לאשה

נעש  כך ואם לקדשה, מעונין שהרי כחצר סלע, הסלע ה
אינו  והסלע הסלע' על 'הנח שאמרה כיון או שלה שכולה

מקודשת. ספק ולכן לדחותו, התכוונה שלה כולו



ycegdצ yeciw zekld - mipnf xtq - 'a xc` c"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ד ראשון יום

Wcgd WECw zFkld
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 

¦§¦©Ÿ¤
יח  ¤¤ּפרק

יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון [יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ
יראה  ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח

ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים ,[עמק]מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ׁשהיה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
למי  יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא  למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן  ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי  אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

הּירח ·. יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
מּמה החּמה יֹותר ּבימֹות הּגׁשמים,ּׁשּיראה ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבטהר  הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאם
ּבימֹות  אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה  האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה,

קטן. ֵַַָָָהּירח
ו ‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

קטֹון  הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא  ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
על  והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם הּקּצים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹוף

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון והאר ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקׁשת
ּבלבבם „. אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ׁשהם: -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצרה  הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? מקֹום ,'ּבאיזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הראּיה  קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה החׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויּתן
ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּתׁשע
ּבימֹות  היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, מעלֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה
ּובֹודקין  להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה אֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָהחּמה,
ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם הרּבה; ְְְְִִִֵַַַָָָָָָאֹותם

עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, וּדאי - [עננים]ּביֹותר ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ְִִַַהּמבּדילין.

ּבית ‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים
ועׂשרים  ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדין
מּפני  - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום

עבים  ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו אפׁשר ּבית ׁשאי והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדין
אחד  יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים

.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו
ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,

ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ
יראה  ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין  מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְֳִִִִַַַָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
חמּׁשה  ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ּבחדׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונמצא
ׂשחֹוק  ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ּבֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָועׂשרים

מּזה. יֹותר ְְִֵֵֶֶוהפסד
.Ê ׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
ׁשּזמן  ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָּופעמים
ׁשּלא  אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּגׁשמים
החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיראה
לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ּכ אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויראה
מּפני  יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר וחדׁשים ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיראה,
אדם  נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ׁשהיה מּפני אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהעבים,

ְִלראֹותֹו.
.Á מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים  ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
מּׁשלׁשים  מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום  ועׂשרים מּתׁשעה חסר וחדׁש מחּׁשבין,יֹום, וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר חדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻוקֹובעין
אחר  מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא מקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר אֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמלא,

.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר  ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר  חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתין עֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה  על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי  ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק  ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.È ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹומכין
לעּבר  אֹו לחּסר ּבידם ּתׁשעה והרׁשּות רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּוא  זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ּבׁשנה, ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחדׁשים
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ׁשּלא ּבזמן ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹּבנּוי,

.‡È,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
ועֹוׂשין  חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ּבחדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָהּוא
חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
נראה  ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - לחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ט שישי יום תורה  לדיני ביחס מדרבנן איסורים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àeäL øáãa Lc÷îä©§©¥§¨¨¤
õîç ïBâk ,íäéøácî äàðäa øeñà äéä elôàå ...äàðäa øeñà̈©£¨¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦¦§¥¤§¨¥

.úLc÷î dðéà Z øOò äòaøà íBiî úéML äòLa§¨¨¦¦¦©§¨¨¨¨¥¨§ª¤¤
ולכן  התורה, דיני על משפיע מדרבנן איסור שאף מכאן
תופסים  הקידושין אין מדרבנן בהנאה האסור בדבר המקדש

בהנאה. מותר הדבר התורה שמן למרות מהתורה,
בגמרא כך: על להקשות יש א)ולכאורה לד, מבואר (כתובות

ארבעה  בתשלומי מתחייב ושחטו שה או שור שהגונב
שחט  ואם באכילה, ומתירה כשרה השחיטה אם רק וחמשה
אסור  שבת' 'מעשה האם במחלוקת תלוי הדבר בשבת,
נמצא  מהתורה אסור הוא אם - מדרבנן או מהתורה בהנאה
אך  וחמשה, ארבעה מתשלומי ופטור שחיטתו הועילה שלא
ולכן  ראויה השחיטה שמהתורה הרי מדרבנן רק אסור אם

וחמשה. ארבעה בתשלומי מתחייב
גם  משליך מדרבנן שאיסור עולה זו מהלכה ולכאורה,

מהתורה! דינים על
לאיסור  כדוגמא נקט שהרמב"ם בכך נרמז הביאור אלא
באיסורים  כי שישית, משעה י"ד ביום חמץ מדרבנן הנאה
בשבת, השוחט חפצא'. ו'איסורי גברא' 'איסורי יש דרבנן
לאוכלו  אסור שלאדם אלא חפצא' 'איסור הבשר על אין

שהאיסור  נפסק ובזה בשחיטה, שנעשתה העבירה מחמת
מהתורה, לחפץ ההתייחסות על משליך אינו מדרבנן

ראויה. שחיטה זו הרי ומהתורה
מדרבנן  האיסור שישית משעה פסח בערב חמץ לגבי אך
שעולה  כפי האדם, על איסור רק ולא חפצא' 'איסור הוא

הרמב"ם ה"ט)מדברי פ"א ומצה חמץ באיסור (הל' המחלק ,
בשעה  שישית: לשעה חמישית שעה בין חמץ אכילת
לשרוף  אסור מדרבנן, חמץ לאכול שאסור אף חמישית,
הראויה  תרומה להפסיד אסור שהרי תרומה של חמץ
שישית  משעה אך ראויה, עדיין היא תורה ומדין לאכילה
מדרבנן  רק הוא האיסור אז שגם למרות תרומה שורפים
בשעה  כי שביעית), שעה בתחילת רק חל האיסור (ומהתורה
החמץ, את לאכול האדם על מדרבנן איסור רק יש חמישית
אך  לשורפו, ואין לאכילה ראוי נחשב עצמו החמץ אך
כבר  ולכן חפצא' 'איסור החמץ על הטילו שישית משעה

לשורפו. אפשר
"חמץ של בדוגמא הרמב"ם התכוין ziyiyולכך drya

אותו  רואים החפץ, עצם על איסור וחל מאחר - י"ד" מיום
תורה. לדיני ביחס גם ממון שווה שאינו כדבר

(`q 'iq migqt miig aizp)

ה'תשעד  ב' אדר כ' קודש שבת חכמים? מדברי או התורה מן כתובה
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א)בגמרא י, ותקנת (כתובות הואיל תנאים: מחלוקת הובאה
רבן  הזיבורית. מן אלא תגבה לא (כתובה), היא חכמים
ונחלקו  התורה". מן אשה כתובת – אומר גמליאל בן שמעון

הלכה לפסוק כמי והראשונים סימן הגאונים הגאונים, אוצר (ראה:

.קכ"א)
התוספות איש)ושיטת איש ד"ה א כז, כאן (סוטה שאין היא,

גמליאל  בן שמעון רבן "אפילו התנאים: בין מחלוקת כלל
לאו  דאורייתא', אשה 'כתובת דכתובות בתרא בפרק דאמר

מדאורייתא". סמך ליה אית אלא דאורייתא, ממש
למצוא  ניתן הכתובה, מעמד בשאלת ביניים דעת
כתובת  – אומר גמליאל בן שמעון "רבן דרשב"י: במכילתא

התורה" מן קיצבה לה אין טו)אשה כ"ב, גם (שמות כלומר, .
רש  לעצם לפי רק היא הכוונה מדאורייתא, שכתובה ב"ג

אך  כלֿשהיא, ממונית התחייבות עם כתובה כתיבת חובת
מדרבנן. רק הוא שלה המדויק שהסכום יסבור הוא גם

כאן  אחד, מצד זו: בשאלה הרמב"ם בשיטת לעיין ויש
הם  "וחכמים מדרבנן, היא שכתובה בבירור מכריע הוא

לאשה" כתובה גֿו)שתיקנו הלכות פט"ז, להלן .(וכן
הרמב"ם: כותב אישות, להלכות בכותרת שני, מצד
לא  מצוות וקידושין... בכתובה אשה לישא – עשה "מצוות
וגם  קידושין". ובלא כתובה בלא אשה תבעל שלא – תעשה

הכתובה' הל"ג)ב'נוסח פ"ד וחליצה יבום "[ויהיבנא (הל' כתב:
מדאורייתא". ליכי דחזי מאתן] זוזי כסף ליכי

פרנקל  מהדורת שברמב"ם הכתובה' ב'נוסח להעיר: ויש
שם וצויין 'מדאורייתא', התיבה מופיעה שנויי לא (בילקוט

בהתאם נוסחאות) וזה וונציא. ובדפוס יד בכתבי הוא שכך
כאן. לדבריו



צי ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - 'a xc` c"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd 'a xc` 'kÎc"i -

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ד ראשון יום

Wcgd WECw zFkld
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 

¦§¦©Ÿ¤
יח  ¤¤ּפרק

יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון [יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ
יראה  ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח

ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים ,[עמק]מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ׁשהיה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
למי  יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא  למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן  ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי  אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

הּירח ·. יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
מּמה החּמה יֹותר ּבימֹות הּגׁשמים,ּׁשּיראה ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבטהר  הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאם
ּבימֹות  אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה  האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה,

קטן. ֵַַָָָהּירח
ו ‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

קטֹון  הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא  ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
על  והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם הּקּצים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹוף

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון והאר ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקׁשת
ּבלבבם „. אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ׁשהם: -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצרה  הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? מקֹום ,'ּבאיזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הראּיה  קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה החׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויּתן
ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּתׁשע
ּבימֹות  היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, מעלֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה
ּובֹודקין  להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה אֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָהחּמה,
ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם הרּבה; ְְְְִִִֵַַַָָָָָָאֹותם

עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, וּדאי - [עננים]ּביֹותר ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ְִִַַהּמבּדילין.

ּבית ‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים
ועׂשרים  ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדין
מּפני  - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום

עבים  ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו אפׁשר ּבית ׁשאי והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדין
אחד  יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים

.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו
ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,

ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ
יראה  ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין  מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְֳִִִִַַַָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
חמּׁשה  ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ּבחדׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונמצא
ׂשחֹוק  ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ּבֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָועׂשרים

מּזה. יֹותר ְְִֵֵֶֶוהפסד
.Ê ׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
ׁשּזמן  ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָּופעמים
ׁשּלא  אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּגׁשמים
החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיראה
לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ּכ אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויראה
מּפני  יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר וחדׁשים ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיראה,
אדם  נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ׁשהיה מּפני אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהעבים,

ְִלראֹותֹו.
.Á מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים  ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
מּׁשלׁשים  מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום  ועׂשרים מּתׁשעה חסר וחדׁש מחּׁשבין,יֹום, וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר חדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻוקֹובעין
אחר  מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא מקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר אֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמלא,

.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר  ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר  חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתין עֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה  על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי  ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק  ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.È ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹומכין
לעּבר  אֹו לחּסר ּבידם ּתׁשעה והרׁשּות רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּוא  זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ּבׁשנה, ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחדׁשים
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ׁשּלא ּבזמן ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹּבנּוי,

.‡È,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
ועֹוׂשין  חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ּבחדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָהּוא
חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
נראה  ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - לחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ט שישי יום תורה  לדיני ביחס מדרבנן איסורים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àeäL øáãa Lc÷îä©§©¥§¨¨¤
õîç ïBâk ,íäéøácî äàðäa øeñà äéä elôàå ...äàðäa øeñà̈©£¨¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦¦§¥¤§¨¥

.úLc÷î dðéà Z øOò äòaøà íBiî úéML äòLa§¨¨¦¦¦©§¨¨¨¨¥¨§ª¤¤
ולכן  התורה, דיני על משפיע מדרבנן איסור שאף מכאן
תופסים  הקידושין אין מדרבנן בהנאה האסור בדבר המקדש

בהנאה. מותר הדבר התורה שמן למרות מהתורה,
בגמרא כך: על להקשות יש א)ולכאורה לד, מבואר (כתובות

ארבעה  בתשלומי מתחייב ושחטו שה או שור שהגונב
שחט  ואם באכילה, ומתירה כשרה השחיטה אם רק וחמשה
אסור  שבת' 'מעשה האם במחלוקת תלוי הדבר בשבת,
נמצא  מהתורה אסור הוא אם - מדרבנן או מהתורה בהנאה
אך  וחמשה, ארבעה מתשלומי ופטור שחיטתו הועילה שלא
ולכן  ראויה השחיטה שמהתורה הרי מדרבנן רק אסור אם

וחמשה. ארבעה בתשלומי מתחייב
גם  משליך מדרבנן שאיסור עולה זו מהלכה ולכאורה,

מהתורה! דינים על
לאיסור  כדוגמא נקט שהרמב"ם בכך נרמז הביאור אלא
באיסורים  כי שישית, משעה י"ד ביום חמץ מדרבנן הנאה
בשבת, השוחט חפצא'. ו'איסורי גברא' 'איסורי יש דרבנן
לאוכלו  אסור שלאדם אלא חפצא' 'איסור הבשר על אין

שהאיסור  נפסק ובזה בשחיטה, שנעשתה העבירה מחמת
מהתורה, לחפץ ההתייחסות על משליך אינו מדרבנן

ראויה. שחיטה זו הרי ומהתורה
מדרבנן  האיסור שישית משעה פסח בערב חמץ לגבי אך
שעולה  כפי האדם, על איסור רק ולא חפצא' 'איסור הוא

הרמב"ם ה"ט)מדברי פ"א ומצה חמץ באיסור (הל' המחלק ,
בשעה  שישית: לשעה חמישית שעה בין חמץ אכילת
לשרוף  אסור מדרבנן, חמץ לאכול שאסור אף חמישית,
הראויה  תרומה להפסיד אסור שהרי תרומה של חמץ
שישית  משעה אך ראויה, עדיין היא תורה ומדין לאכילה
מדרבנן  רק הוא האיסור אז שגם למרות תרומה שורפים
בשעה  כי שביעית), שעה בתחילת רק חל האיסור (ומהתורה
החמץ, את לאכול האדם על מדרבנן איסור רק יש חמישית
אך  לשורפו, ואין לאכילה ראוי נחשב עצמו החמץ אך
כבר  ולכן חפצא' 'איסור החמץ על הטילו שישית משעה

לשורפו. אפשר
"חמץ של בדוגמא הרמב"ם התכוין ziyiyולכך drya

אותו  רואים החפץ, עצם על איסור וחל מאחר - י"ד" מיום
תורה. לדיני ביחס גם ממון שווה שאינו כדבר

(`q 'iq migqt miig aizp)

ה'תשעד  ב' אדר כ' קודש שבת חכמים? מדברי או התורה מן כתובה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰eðwzL íä íéîëçå©£¨¦¥¤¦§
.dàéöBäì åéðéòa äl÷ äéäz àlL éãk ,äMàì äaúk§ª¨§¦¨§¥¤Ÿ¦§¤©¨§¥¨§¦¨

א)בגמרא י, ותקנת (כתובות הואיל תנאים: מחלוקת הובאה
רבן  הזיבורית. מן אלא תגבה לא (כתובה), היא חכמים
ונחלקו  התורה". מן אשה כתובת – אומר גמליאל בן שמעון

הלכה לפסוק כמי והראשונים סימן הגאונים הגאונים, אוצר (ראה:

.קכ"א)
התוספות איש)ושיטת איש ד"ה א כז, כאן (סוטה שאין היא,

גמליאל  בן שמעון רבן "אפילו התנאים: בין מחלוקת כלל
לאו  דאורייתא', אשה 'כתובת דכתובות בתרא בפרק דאמר

מדאורייתא". סמך ליה אית אלא דאורייתא, ממש
למצוא  ניתן הכתובה, מעמד בשאלת ביניים דעת
כתובת  – אומר גמליאל בן שמעון "רבן דרשב"י: במכילתא

התורה" מן קיצבה לה אין טו)אשה כ"ב, גם (שמות כלומר, .
רש  לעצם לפי רק היא הכוונה מדאורייתא, שכתובה ב"ג

אך  כלֿשהיא, ממונית התחייבות עם כתובה כתיבת חובת
מדרבנן. רק הוא שלה המדויק שהסכום יסבור הוא גם

כאן  אחד, מצד זו: בשאלה הרמב"ם בשיטת לעיין ויש
הם  "וחכמים מדרבנן, היא שכתובה בבירור מכריע הוא

לאשה" כתובה גֿו)שתיקנו הלכות פט"ז, להלן .(וכן
הרמב"ם: כותב אישות, להלכות בכותרת שני, מצד
לא  מצוות וקידושין... בכתובה אשה לישא – עשה "מצוות
וגם  קידושין". ובלא כתובה בלא אשה תבעל שלא – תעשה

הכתובה' הל"ג)ב'נוסח פ"ד וחליצה יבום "[ויהיבנא (הל' כתב:
מדאורייתא". ליכי דחזי מאתן] זוזי כסף ליכי

פרנקל  מהדורת שברמב"ם הכתובה' ב'נוסח להעיר: ויש
שם וצויין 'מדאורייתא', התיבה מופיעה שנויי לא (בילקוט

בהתאם נוסחאות) וזה וונציא. ובדפוס יד בכתבי הוא שכך
כאן. לדבריו



ycegdצב yeciw zekld - mipnf xtq - 'a xc` c"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּלא ּבזמּנֹו; ׁשהּוא [אבל]הּירח ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשין  - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה היֹותֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַּתחּלת

לעּבר  ולא לדחֹות לא אפׁשר ואי .לעֹולם, ְְְְְְִִֵֶַָָֹֹ
.·È וסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

על  אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה

אּלּו ּבהלכֹות ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֲֵֵֶַַָ
.‚È ׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר

ׁשהן  העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה
ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ;[באותן ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון יּתן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹואם
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
ארץ  למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל,
.„È ּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה  ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂË ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
יׂשראל  ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ּכנגּדּה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻּומכּונֹות
יראה  אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר מזרחּיֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבמדינֹות
ּבידּוע  ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבמדינה
הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ּבארץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנראה

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ראיה, ּבזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
.ÊË ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

העֹולם  לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻוׁשּבמזרח
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמּׁשלׁשים
להן  יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנֹוטֹות
אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מׁשּפטי  ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה
ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ  ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים.יׂשראל  ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

יט  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשר את - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי  ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית  לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קכח]עּגּולה ה ·. בעמוד ערכו ּבמחצית [ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם  ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו  מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה ‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה  - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים  מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשה הּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה  ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות  ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
ׁשהּוא  מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּולהתרחק  לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. קו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹעל
מעל  רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, רּוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכנגד
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח הּׁשוה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקו
עד  הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

ּתהיה  לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּולפיכ
ותׁשקע  מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹנֹוטה

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה מערב, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָּבחצי
.Â הּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Ê ׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזלֹות;
ׁשמֹונה  נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנטּיתם
מעלֹות  עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעלֹות;
מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, וארּבעים ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה;
ׁשּׁשים  מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים
נטּיתם  מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים נטּיתם ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעלֹות,
ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹׁשּתים
ועׂשרים  ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעלֹות
.Á ׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח  ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתם
האחדים  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים,

העׂשרֹות. ֲִֶָָׁשעם
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום  ּכדר ּכּלן נטּית היה ּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד  ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה  ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע  וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹיֹותר
והּוא  נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנטּית
.È הּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע  - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה
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ות  לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא רּוח ותחׁשב ּולאיזֹו חזר ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח רחב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹותֹוציא
אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב נמצאּו אם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹּדרֹומי.
ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ׁשניהם ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכגֹון
והאחד  ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ּבׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָואם
הּוא  והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ּתגרע - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָצפֹוני
הרב  ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו מעל הּירח ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמרחק

ְִֵֶמּׁשניהם.
.‡È הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?

ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמעלת
ּבּדרֹום  היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבצפֹון
ארּבע  יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָּכמֹו
ארּבע  הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא מעלֹות. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָעׂשרה
ׁשמֹונה  ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבלא  ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה מעלֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשרה

ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶָָּדקּדּוק,
.·È יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאם

אם  הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב נֹוטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּירח
מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה הּקו על ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיהיה
ותראה  מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ּבדרֹום אֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבצפֹון

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד מכּונת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻּפגימתֹו
.‚È יראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד  נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע  העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

.„È- העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
נֹוטה  ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראה
הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם מזרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּכנגד

הּנטּיה. רב ְְִִַָֹּולפי
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

קׁשת  ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָודבר
הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה קצרה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראּיה
אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ׁשּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובזמן

העינים  ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי הראּיה, .קׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ידּוע  הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ּבספרים אחריה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבּקׁש

נעּדרה" לא מהּנה אחת - .ּוקראּו ְְֵֵֶַַָָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ספר זמנים -
zFIprY zFkld¦§©£¦

ּגדֹולה  צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א  ¤¤ּפרק
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע [להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על [מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם  - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא ·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרה ודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הרעים  מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויזעקּו
הּוא  וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - להן ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּורע

מעליהם. הּצרה להסיר להם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיגרם
יאמרּו:אבל ‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זה אם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּמנהג
הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת אכזרּיּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות הּצרה ְְֲִֵֶַַָָָָָותֹוסיף
ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ּבקרי עּמי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ"והלכּתם
ׁשהיא  ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה עליכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשאביא

קרי.[מקרה]קרי אֹותֹו חמת לכם אֹוסיף , ֲִִִֶֶֶַָ
סֹופרים„. צרה [חכמים]ּומּדברי ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּובימי  הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, על ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּתבֹוא
ּומריעין  ּומתחּננים ּבתפּלֹות זֹועקין האּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָהּתענּיֹות
ּבחצֹוצרֹות  מריעין ּבּמקּדׁש, היּו ואם ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָּבחצֹוצרֹות

מקּצר הּׁשֹופר קצר]ּובּׁשֹופר; מאריכֹות [קול והחצֹוצרֹות , ְְְֲֲִֵַַַַַָָ
וׁשֹופר  ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות -ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אּלא ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאחד

ה'". הּמל לפני ְִִֵֶֶַָהריעּו
יֹום ‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה  ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואין אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּובחמיׁשי  ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגֹוזרין
וחמיׁשי  ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ּובׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריו

ׁשּירחמּו. עד ְְֲִֵֶַֻוׁשני,
.Â ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות;טֹובים  ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
היתה  ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָעיר
רּוח  ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם מתעּנין - ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָרעה
לעזר  העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילם. ְִַָָאֹותם
.Êאֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָוכן

התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ּופּורים, ְְְֲִִִִֵֶַָֻֻּבחנּכה
אחד  יֹום אפּלּו הּצרה על מאּלּולהתעּנֹות יֹום ּבהן ּופגע , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ּומׁשלימין מתעּנין, -ְְְֲִִִִִַַַַ
.Á ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתענּיֹות

מניקֹות  ולא עּברֹות, לאכל לא ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְֱִִִֶַָָֹֹֹֹֻֻ
הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבּלילה,
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אּלא ּבזמּנֹו; ׁשהּוא [אבל]הּירח ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשין  - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה היֹותֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַּתחּלת

לעּבר  ולא לדחֹות לא אפׁשר ואי .לעֹולם, ְְְְְְִִֵֶַָָֹֹ
.·È וסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

על  אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה

אּלּו ּבהלכֹות ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֲֵֵֶַַָ
.‚È ׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר

ׁשהן  העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה
ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ;[באותן ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון יּתן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹואם
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
ארץ  למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל,
.„È ּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה  ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂË ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
יׂשראל  ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ּכנגּדּה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻּומכּונֹות
יראה  אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר מזרחּיֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבמדינֹות
ּבידּוע  ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבמדינה
הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ּבארץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנראה

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ראיה, ּבזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
.ÊË ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

העֹולם  לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻוׁשּבמזרח
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמּׁשלׁשים
להן  יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנֹוטֹות
אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מׁשּפטי  ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה
ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ  ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים.יׂשראל  ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

יט  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשר את - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי  ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית  לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קכח]עּגּולה ה ·. בעמוד ערכו ּבמחצית [ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם  ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו  מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה ‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה  - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים  מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשה הּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה  ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות  ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
ׁשהּוא  מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּולהתרחק  לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. קו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹעל
מעל  רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, רּוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכנגד
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח הּׁשוה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקו
עד  הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

ּתהיה  לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּולפיכ
ותׁשקע  מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹנֹוטה

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה מערב, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָּבחצי
.Â הּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Ê ׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזלֹות;
ׁשמֹונה  נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנטּיתם
מעלֹות  עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעלֹות;
מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, וארּבעים ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה;
ׁשּׁשים  מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים
נטּיתם  מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים נטּיתם ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעלֹות,
ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹׁשּתים
ועׂשרים  ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעלֹות
.Á ׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח  ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתם
האחדים  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים,

העׂשרֹות. ֲִֶָָׁשעם
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום  ּכדר ּכּלן נטּית היה ּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד  ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה  ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע  וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹיֹותר
והּוא  נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנטּית
.È הּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע  - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה
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ות  לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא רּוח ותחׁשב ּולאיזֹו חזר ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח רחב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹותֹוציא
אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב נמצאּו אם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹּדרֹומי.
ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ׁשניהם ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכגֹון
והאחד  ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ּבׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָואם
הּוא  והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ּתגרע - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָצפֹוני
הרב  ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו מעל הּירח ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמרחק

ְִֵֶמּׁשניהם.
.‡È הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?

ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמעלת
ּבּדרֹום  היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבצפֹון
ארּבע  יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָּכמֹו
ארּבע  הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא מעלֹות. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָעׂשרה
ׁשמֹונה  ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבלא  ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה מעלֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשרה

ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶָָּדקּדּוק,
.·È יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאם

אם  הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב נֹוטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּירח
מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה הּקו על ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיהיה
ותראה  מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ּבדרֹום אֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבצפֹון

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד מכּונת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻּפגימתֹו
.‚È יראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד  נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע  העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

.„È- העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
נֹוטה  ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראה
הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם מזרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּכנגד

הּנטּיה. רב ְְִִַָֹּולפי
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

קׁשת  ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָודבר
הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה קצרה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראּיה
אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ׁשּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובזמן

העינים  ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי הראּיה, .קׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ידּוע  הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ּבספרים אחריה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבּקׁש

נעּדרה" לא מהּנה אחת - .ּוקראּו ְְֵֵֶַַָָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ספר זמנים -
zFIprY zFkld¦§©£¦

ּגדֹולה  צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א  ¤¤ּפרק
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע [להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על [מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם  - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא ·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרה ודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הרעים  מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויזעקּו
הּוא  וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - להן ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּורע

מעליהם. הּצרה להסיר להם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיגרם
יאמרּו:אבל ‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זה אם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּמנהג
הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת אכזרּיּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות הּצרה ְְֲִֵֶַַָָָָָותֹוסיף
ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ּבקרי עּמי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ"והלכּתם
ׁשהיא  ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה עליכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשאביא

קרי.[מקרה]קרי אֹותֹו חמת לכם אֹוסיף , ֲִִִֶֶֶַָ
סֹופרים„. צרה [חכמים]ּומּדברי ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּובימי  הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, על ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּתבֹוא
ּומריעין  ּומתחּננים ּבתפּלֹות זֹועקין האּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָהּתענּיֹות
ּבחצֹוצרֹות  מריעין ּבּמקּדׁש, היּו ואם ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָּבחצֹוצרֹות

מקּצר הּׁשֹופר קצר]ּובּׁשֹופר; מאריכֹות [קול והחצֹוצרֹות , ְְְֲֲִֵַַַַַָָ
וׁשֹופר  ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות -ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אּלא ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאחד

ה'". הּמל לפני ְִִֵֶֶַָהריעּו
יֹום ‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה  ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואין אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּובחמיׁשי  ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגֹוזרין
וחמיׁשי  ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ּובׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריו

ׁשּירחמּו. עד ְְֲִֵֶַֻוׁשני,
.Â ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות;טֹובים  ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
היתה  ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָעיר
רּוח  ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם מתעּנין - ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָרעה
לעזר  העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילם. ְִַָָאֹותם
.Êאֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָוכן

התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ּופּורים, ְְְֲִִִִֵֶַָֻֻּבחנּכה
אחד  יֹום אפּלּו הּצרה על מאּלּולהתעּנֹות יֹום ּבהן ּופגע , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ּומׁשלימין מתעּנין, -ְְְֲִִִִִַַַַ
.Á ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתענּיֹות

מניקֹות  ולא עּברֹות, לאכל לא ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְֱִִִֶַָָֹֹֹֹֻֻ
הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבּלילה,
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צּבּור  ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל זה הרי - יחיד  ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבין

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם אבל יׁשן; ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא,
.Ë מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשם

ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? צרתֹו. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל
להת  לֹו יׁש - האסּורין ּבבית אסּור עליו אֹו ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא  ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא  חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.È הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר  מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי  על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל  ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף  - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,ּבלבד למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ולּלילה על [גם]והתעּנה, אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
עליו  קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ּבתעניתֹו, ׁשּלן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ואין יֹום; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ונמל ּבּבקר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹוהׁשּכים

.·È ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור

ּבׁשּבת  ׁשּלא ואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה

ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני
.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה יאכל [חלק ׁשּלא והּוא , ְְִֶֶַַָָָֹֹ

ּבחפציו  טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ׁשאר ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָּכלּום
ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ּבצרכיו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹּומתעּסק
זה  הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות להתעּנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָונמל
עליו  קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ׁשעֹות, אֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמתעּנה
ואחר  וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ׁשעֹות קדם ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּתענית

התחיל ׁשעֹות.ּכ ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר להתעּנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ
.„Èאֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי  - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׂשמח  יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה

לב  ּיתאֹונן וטֹוב "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ּגבר חי, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאדם
ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - רביעית ּבכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואפּלּו

ּתעניתֹו. מׁשלים ואכל, ְְֲִִַַַַָָׁשכח
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּנים ועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמקֹום
מתעּנה  זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג  ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊË ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול  הּלל וקֹוראים הּלל ּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

חצֹות  אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
אם  וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר הֹואיל -ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻ
קדם  אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על מתעּנים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈ הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּבית ּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה  על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
ודֹורׁשים  ּומזהירים עברֹות, ׁשל הּמכׁשֹולֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַּומסירים

ועב  חמס ּבעלי על ועל וחֹוקרים אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ּומחצי  אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ּומׁשּפילים זרֹוע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבעלי
ּוקללֹות  ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע - ולערב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּיֹום
ּתקץ  ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', "מּוסר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּתֹורה,
הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבתֹוכחּתֹו",
ּומתחּננים  מנחה, מתּפללים - האחרֹון הּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּורביע

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים ְְְֲִִִִַָֹוזֹועקים

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום

ב  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן :אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, חּיה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָועל
הּמזֹונֹות  ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל הּירקֹון, ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל

הסחורות] הּמטר.[שהוזלו ועל ,ְַַָָ
אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנה ּכל העיר אֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

מתעּנֹות  - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּומתרעת,
מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל מתריעֹות, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹולא

ׁשאמ  ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא צֹועקים חּוץ אין - רנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
אין  אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים הּמזֹונֹות, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּצרת

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות עליה ְְְֲִִֶַַַָָָמתריעים
ּכיצד ‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּידם  לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה  ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
הערים  וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻמתעּנים
ּכן  אם אּלא מתריעים, אין אבל מתעּנים; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּסביבֹותיהם,

לעזרתן. להתקּבץ ְְְְְִֵֶַָָָּתקעּו
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי  על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים  צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה  ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום  יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה זה מּמּנה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדבר;
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Â יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה  ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות  ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Ê מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני  ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה  ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
ורדפה  אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאחריהן
אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם היתה ואם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻמׁשּלחת.
אבל  מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּלחת,
הּוא  ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ׁשניהן אכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאם
מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמקֹומּה;

.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים [שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ
ונטלה  לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם הֹואיל -ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
למּדה  הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - מעריסה ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻּתינֹוק
ּבעצמם  ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו מׁשּלחת, אינּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻזֹו,

החּיֹות. למקֹום ְִַַָּובאּו
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
ולא  עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹויּתּוׁשין

ּתרּועה.מתריעים  ּבלא זֹועקים אבל ; ְְְֲֲִִִַָָֹ
.È אּלא מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל אחד עליהם;ּכנף ּומתריעין מתעּנים , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּגֹובאי ארבה]ועל אין [מין - החגב אבל  ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא עליו, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמתעּנין
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור  ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפות לא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּתענית ממנה עליו ּגֹוזרין ,ְֲִִַָָ
ְִִַּומתריעין.

.·È ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים זֹו[- הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים ּומתעּנים רעידת צרה, -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
והֹורגין,אדמה] הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועל

עליהן. ּומתריעין ְְֲִִִִֵֶַַמתעּנין
.‚È הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה  ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
הּוא  הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
ּומתריעין  מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ּפֹורח, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָֹּכׁשחין

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, חּכּו אבל ְֲֲִִִֵַָָָָָָעליו;
.„È ּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורה על ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל  ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב

עד  והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא  ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂË ּכיצד הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה  צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ  קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ  ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד  אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
הּצמחים  לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים  ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈ הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבה וכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים  להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם  יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈ ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

עד  וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם  ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, .ׁשּירדּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ימֹות ‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
ׁשני ּגׁשמים  להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו ·. חדׁש ראׁש ּדין הּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדים ּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו ׁשהם במקדש מּפני עּמהם, מתעּנים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ּבעבֹודה. ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָעֹוסקים
ּבכל  ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, וזֹועקים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָּומתּפללין

ֲִַַהּתענּיֹות.
ּתענּיֹות ‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְִִִִִֶאֹוכלין
ואנׁשי  מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים מׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹואנׁשי

ּבעב  העֹוסקין והם אב, יהיּוּבית לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
- יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל עּקר. ּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָמתעּנים
אף  ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא וגמר ּופסק, אכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאם

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי ְִֵֶַַעל
מלאכה „. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
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צּבּור  ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל זה הרי - יחיד  ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבין

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם אבל יׁשן; ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא,
.Ë מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשם

ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? צרתֹו. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל
להת  לֹו יׁש - האסּורין ּבבית אסּור עליו אֹו ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא  ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא  חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.È הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר  מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי  על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל  ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף  - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,ּבלבד למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ולּלילה על [גם]והתעּנה, אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
עליו  קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ּבתעניתֹו, ׁשּלן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ואין יֹום; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ונמל ּבּבקר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹוהׁשּכים

.·È ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור

ּבׁשּבת  ׁשּלא ואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה

ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני
.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה יאכל [חלק ׁשּלא והּוא , ְְִֶֶַַָָָֹֹ

ּבחפציו  טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ׁשאר ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָּכלּום
ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ּבצרכיו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹּומתעּסק
זה  הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות להתעּנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָונמל
עליו  קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ׁשעֹות, אֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמתעּנה
ואחר  וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ׁשעֹות קדם ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּתענית

התחיל ׁשעֹות.ּכ ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר להתעּנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ
.„Èאֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי  - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׂשמח  יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה

לב  ּיתאֹונן וטֹוב "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ּגבר חי, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאדם
ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - רביעית ּבכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואפּלּו

ּתעניתֹו. מׁשלים ואכל, ְְֲִִַַַַָָׁשכח
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּנים ועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמקֹום
מתעּנה  זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג  ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊË ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול  הּלל וקֹוראים הּלל ּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

חצֹות  אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
אם  וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר הֹואיל -ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻ
קדם  אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על מתעּנים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈ הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּבית ּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה  על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
ודֹורׁשים  ּומזהירים עברֹות, ׁשל הּמכׁשֹולֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַּומסירים

ועב  חמס ּבעלי על ועל וחֹוקרים אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ּומחצי  אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ּומׁשּפילים זרֹוע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבעלי
ּוקללֹות  ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע - ולערב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּיֹום
ּתקץ  ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', "מּוסר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּתֹורה,
הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבתֹוכחּתֹו",
ּומתחּננים  מנחה, מתּפללים - האחרֹון הּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּורביע

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים ְְְֲִִִִַָֹוזֹועקים

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום

ב  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן :אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, חּיה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָועל
הּמזֹונֹות  ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל הּירקֹון, ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל

הסחורות] הּמטר.[שהוזלו ועל ,ְַַָָ
אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנה ּכל העיר אֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

מתעּנֹות  - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּומתרעת,
מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל מתריעֹות, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹולא

ׁשאמ  ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא צֹועקים חּוץ אין - רנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
אין  אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים הּמזֹונֹות, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּצרת

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות עליה ְְְֲִִֶַַַָָָמתריעים
ּכיצד ‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּידם  לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה  ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
הערים  וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻמתעּנים
ּכן  אם אּלא מתריעים, אין אבל מתעּנים; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּסביבֹותיהם,

לעזרתן. להתקּבץ ְְְְְִֵֶַָָָּתקעּו
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי  על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים  צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה  ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום  יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה זה מּמּנה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדבר;
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Â יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה  ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות  ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Ê מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני  ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה  ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
ורדפה  אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאחריהן
אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם היתה ואם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻמׁשּלחת.
אבל  מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּלחת,
הּוא  ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ׁשניהן אכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאם
מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמקֹומּה;

.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים [שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ
ונטלה  לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם הֹואיל -ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
למּדה  הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - מעריסה ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻּתינֹוק
ּבעצמם  ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו מׁשּלחת, אינּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻזֹו,

החּיֹות. למקֹום ְִַַָּובאּו
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
ולא  עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹויּתּוׁשין

ּתרּועה.מתריעים  ּבלא זֹועקים אבל ; ְְְֲֲִִִַָָֹ
.È אּלא מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל אחד עליהם;ּכנף ּומתריעין מתעּנים , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּגֹובאי ארבה]ועל אין [מין - החגב אבל  ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא עליו, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמתעּנין
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור  ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפות לא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּתענית ממנה עליו ּגֹוזרין ,ְֲִִַָָ
ְִִַּומתריעין.

.·È ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים זֹו[- הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים ּומתעּנים רעידת צרה, -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
והֹורגין,אדמה] הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועל

עליהן. ּומתריעין ְְֲִִִִֵֶַַמתעּנין
.‚È הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה  ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
הּוא  הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
ּומתריעין  מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ּפֹורח, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָֹּכׁשחין

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, חּכּו אבל ְֲֲִִִֵַָָָָָָעליו;
.„È ּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורה על ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל  ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב

עד  והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא  ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂË ּכיצד הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה  צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ  קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ  ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד  אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
הּצמחים  לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים  ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈ הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבה וכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים  להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם  יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈ ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

עד  וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם  ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, .ׁשּירדּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ימֹות ‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
ׁשני ּגׁשמים  להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו ·. חדׁש ראׁש ּדין הּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדים ּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו ׁשהם במקדש מּפני עּמהם, מתעּנים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ּבעבֹודה. ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָעֹוסקים
ּבכל  ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, וזֹועקים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָּומתּפללין

ֲִַַהּתענּיֹות.
ּתענּיֹות ‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְִִִִִֶאֹוכלין
ואנׁשי  מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים מׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹואנׁשי

ּבעב  העֹוסקין והם אב, יהיּוּבית לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
- יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל עּקר. ּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָמתעּנים
אף  ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא וגמר ּופסק, אכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאם

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי ְִֵֶַַעל
מלאכה „. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
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מּתר  ורגליו ידיו ּפניו את אבל נֹועלים לפיכ ; ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻ
הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ואסּורין ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהּמרחצאֹות.
ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ואסּורין ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻמּתר.
וזֹועקים  ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין לנעל. מּתר ,ּבּדר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאבל

הּתענּיֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִַַַָּומתחּננים
ּתענּיֹות ‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וׁשני  וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַאחרֹות
וׁשני  ּומניקֹות וחמיׁשי עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ּומניקֹות  עּברֹות אין הּתענּיֹות, ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻמתעּנֹות,
עצמן  מעּנגין אין מתעּנֹות, ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמתעּנֹות;

הּולד. קּיּום ּכדי וׁשֹותֹות אֹוכלֹות אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָּבפּנּוקין,
.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

מׁשלימין  ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית וכל ואנׁשי . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
הּׁשבע  ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

ֲַָהאחרֹונֹות.
.Ê ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם,העיר  ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את  ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין ּופֹותחין [- ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֻ
ּכבֹוד  מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל החנּיֹות; ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֻאת
ונֹועל  אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת [ספסל ְְֲִִֵַַַַָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָלפניה

.Á ּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ּובבנין עברּו , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון ׂשמחה הקירות]ׁשל קישוט ּובנטיעה [- , ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ׂשמחה ּוממעטין [בשמים]ׁשל . ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָ
ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ונּׂשּואין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבארּוסין
מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ׁשּקּים מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל

רעבֹון  לחברֹו;ּבׁשני אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ
וכמנּדין  ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָֹֻותלמידי
ּבׂשפה  לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן הארץ ועם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמקֹום,

ראׁש. וכבד ְֶָָֹֹרפה
.Ë ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשני ּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור  לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר  ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עד  הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ניסן, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּיצא
ּכל  ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל  ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין  - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר  ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,

ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָֻּבראׁשי
על  ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ימים; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹׁשבעה

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה ׁשלׁש .הּצּבּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור  על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל  ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבע הּמטר  אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד  ¤¤ּפרק
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

ׁשל  לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים  ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפר עיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ּכדי [- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נֹוטל  העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן האפר, ּבמקֹום מן ין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
נֹוטל  ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
חכם ·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

זקן  לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חכם, חשוב]ולא אֹומר [- והּוא . ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנו אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה ‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ואם  אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא „. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין יגיעה [די לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵַָ

והּנלוים  קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּׂשדה.
ולא  העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - עברה ּבעל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעליו
ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ׁשם עליו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיצא
האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. וקֹולֹו נעימה, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָלֹו
הּמּדֹות  ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם מפאר; זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהרי

יתּפּלל. ְִֵֵַָהאּלּו,
'ּגֹואל ‰. ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַַַַּוׁשליח

הּצרה  מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ואֹומר ואֹומר:יׂשראל'; , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ
אל  עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ּבּצרתה ה' ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"אל
יעטף  כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי "מּמעמּקים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹההרים",

ְוגֹו'".
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר
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ּבסֹוף  ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָוריבה
יענה  הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחנּוניו:

וי  ה',אתכם אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ
יׂשראל' .ּגֹואל ְִֵֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מ ֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי  ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת  ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ë הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
אּתה  ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' ׁשֹומע .ה', ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡È ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
.·È מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבחמיׁשית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדגה,
צרה' ּבעת העֹונה ה', אּתה ּברּו. ְֵֶַָָָָָ

.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
עֹונין  העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;
ּכל  אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'

.הּברכֹות  ְַָ
.„È על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָואֹומר

מקֹום  ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין .הּסדר; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר  ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה  את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן  יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
והן  יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
וחּזן  ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אחריו: ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָעֹונין

הכנסת]הּכנסת בית 'ּתקעּו[שמש לּתֹוקעים: אֹומר ְְְִִֵֶֶַַ
את  ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ּתקעּו'! ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים,
קֹול  ויׁשמע אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָאברהם
ּומריעין  הּכהנים, ּתֹוקעין ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹצעקתכם

ְְִותֹוקעין.
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי  אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולם הּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוחֹוזר

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
ּומריעין  ותֹוקעין מריעין, ּכ ואחר .הּזה'; ְְְְְִִִִִֶַַַָ

.ÊÈ ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן
ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין  ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא  זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין  ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר  ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין  הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לא ּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשּגֹוזרין  הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינה הּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשם‡. ּבהן [במציאות]יׁש מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולפּתח  הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו הּצרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּפני
ּומעׂשה  הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה הּתׁשּובה. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדרכי
אֹותן  ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
ּבן ·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

להתם  וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחיקם,
כשנהרג]ּגלּותם  גלו -]מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ; ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבמצֹור  והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע נבּוכדנאּצר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבבל
- ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּובמצֹוק;
והבקעה  ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל הּלּוחֹות, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָנׁשּתּברּו

ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, ּבחרּבן ּתֹורה,ירּוׁשלים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבהיכל. צלם ְֱִֵֶֶֶַָוהעמיד

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראל ותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ונלּכדה ביתר]ּובּׁשנּיה; ׁשמּה,[- היה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ
ּגדֹול  מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות אלפים ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָוהיּו

כוזיבא] הּמל[בן ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ודּמּו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגדֹולה  צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ּביד ונפל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּמׁשיח,
חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו הּמקּדׁש; חרּבן ְְְְְִַַַַַָָָָֻֻּכמֹו
סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי הרׁשע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָטֹורנֹוסרֹופֹוס

תחרׁש". ׂשדה - "צּיֹון ְִֵֵֵֶַָָלקּים
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
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מּתר  ורגליו ידיו ּפניו את אבל נֹועלים לפיכ ; ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻ
הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ואסּורין ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהּמרחצאֹות.
ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ואסּורין ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻמּתר.
וזֹועקים  ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין לנעל. מּתר ,ּבּדר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאבל

הּתענּיֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִַַַָּומתחּננים
ּתענּיֹות ‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וׁשני  וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַאחרֹות
וׁשני  ּומניקֹות וחמיׁשי עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ּומניקֹות  עּברֹות אין הּתענּיֹות, ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻמתעּנֹות,
עצמן  מעּנגין אין מתעּנֹות, ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמתעּנֹות;

הּולד. קּיּום ּכדי וׁשֹותֹות אֹוכלֹות אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָּבפּנּוקין,
.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

מׁשלימין  ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית וכל ואנׁשי . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
הּׁשבע  ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

ֲַָהאחרֹונֹות.
.Ê ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם,העיר  ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את  ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין ּופֹותחין [- ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֻ
ּכבֹוד  מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל החנּיֹות; ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֻאת
ונֹועל  אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת [ספסל ְְֲִִֵַַַַָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָלפניה

.Á ּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ּובבנין עברּו , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון ׂשמחה הקירות]ׁשל קישוט ּובנטיעה [- , ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ׂשמחה ּוממעטין [בשמים]ׁשל . ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָ
ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ונּׂשּואין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבארּוסין
מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ׁשּקּים מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל

רעבֹון  לחברֹו;ּבׁשני אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ
וכמנּדין  ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָֹֻותלמידי
ּבׂשפה  לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן הארץ ועם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמקֹום,

ראׁש. וכבד ְֶָָֹֹרפה
.Ë ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשני ּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור  לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר  ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עד  הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ניסן, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּיצא
ּכל  ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל  ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין  - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר  ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,

ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָֻּבראׁשי
על  ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ימים; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹׁשבעה

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה ׁשלׁש .הּצּבּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור  על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל  ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבע הּמטר  אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד  ¤¤ּפרק
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

ׁשל  לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים  ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפר עיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ּכדי [- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נֹוטל  העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן האפר, ּבמקֹום מן ין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
נֹוטל  ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
חכם ·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

זקן  לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חכם, חשוב]ולא אֹומר [- והּוא . ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנו אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה ‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ואם  אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא „. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין יגיעה [די לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵַָ

והּנלוים  קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּׂשדה.
ולא  העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - עברה ּבעל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעליו
ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ׁשם עליו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיצא
האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. וקֹולֹו נעימה, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָלֹו
הּמּדֹות  ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם מפאר; זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהרי

יתּפּלל. ְִֵֵַָהאּלּו,
'ּגֹואל ‰. ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַַַַּוׁשליח

הּצרה  מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ואֹומר ואֹומר:יׂשראל'; , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ
אל  עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ּבּצרתה ה' ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"אל
יעטף  כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי "מּמעמּקים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹההרים",

ְוגֹו'".
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר
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ּבסֹוף  ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָוריבה
יענה  הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחנּוניו:

וי  ה',אתכם אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ
יׂשראל' .ּגֹואל ְִֵֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מ ֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי  ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת  ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ë הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
אּתה  ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' ׁשֹומע .ה', ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡È ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
.·È מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבחמיׁשית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדגה,
צרה' ּבעת העֹונה ה', אּתה ּברּו. ְֵֶַָָָָָ

.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
עֹונין  העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;
ּכל  אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'

.הּברכֹות  ְַָ
.„È על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָואֹומר

מקֹום  ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין .הּסדר; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר  ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה  את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן  יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
והן  יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
וחּזן  ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אחריו: ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָעֹונין

הכנסת]הּכנסת בית 'ּתקעּו[שמש לּתֹוקעים: אֹומר ְְְִִֵֶֶַַ
את  ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ּתקעּו'! ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים,
קֹול  ויׁשמע אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָאברהם
ּומריעין  הּכהנים, ּתֹוקעין ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹצעקתכם

ְְִותֹוקעין.
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי  אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולם הּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוחֹוזר

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
ּומריעין  ותֹוקעין מריעין, ּכ ואחר .הּזה'; ְְְְְִִִִִֶַַַָ

.ÊÈ ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן
ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין  ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא  זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין  ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר  ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין  הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לא ּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשּגֹוזרין  הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינה הּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשם‡. ּבהן [במציאות]יׁש מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולפּתח  הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו הּצרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּפני
ּומעׂשה  הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה הּתׁשּובה. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדרכי
אֹותן  ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
ּבן ·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

להתם  וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחיקם,
כשנהרג]ּגלּותם  גלו -]מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ; ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבמצֹור  והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע נבּוכדנאּצר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבבל
- ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּובמצֹוק;
והבקעה  ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל הּלּוחֹות, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָנׁשּתּברּו

ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, ּבחרּבן ּתֹורה,ירּוׁשלים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבהיכל. צלם ְֱִֵֶֶֶַָוהעמיד

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראל ותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ונלּכדה ביתר]ּובּׁשנּיה; ׁשמּה,[- היה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ
ּגדֹול  מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות אלפים ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָוהיּו

כוזיבא] הּמל[בן ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ודּמּו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגדֹולה  צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ּביד ונפל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּמׁשיח,
חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו הּמקּדׁש; חרּבן ְְְְְִַַַַַָָָָֻֻּכמֹו
סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי הרׁשע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָטֹורנֹוסרֹופֹוס

תחרׁש". ׂשדה - "צּיֹון ְִֵֵֵֶַָָלקּים
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
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ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות ‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשר ונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי  ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות הּצמֹות  ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל  עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
ּדֹוחין  ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ּבערב  מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
מתּפללין  ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ּובכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשּבת.
ּב"ויחל  ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה; ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּתפּלת
ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמׁשה".

.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל [שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי  וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס  ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא  יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר  עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתענית;

הּתענית. עד ֲִֶַַַַֹהחדׁש
.Ê אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים  ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; .מּבעֹוד ְְְִִִֵֶַַָָ
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ּבּה;[ישן]ולא הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ׁשֹותה ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹאבל
יאכל  ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹואֹוכל

ּתבׁשילין. ְְִִֵַׁשני
.Á אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

מפסיק  ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;
ּׁשּירצה  מה ּכל אֹוכל להיֹות ּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
להיֹות  ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר אינֹו ְְְֵֵַַָּבׁשּבת,
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּתׁשעה  ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָאבל
וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים היּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּבאב

עליה ּבמים  וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּטל  ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻקיתֹון
ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ראּוי וכזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו.
עדׁשים  ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב אכלנּו ,לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבׁשּבת. היה ּכן אם ְִֵֶַָָָָאּלא
.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ

ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת  ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות

ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡È ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּתלמידי
ּדוים,ּבאב  יֹוׁשבין ואם [מצטערים]אּלא ּכאבלים; נאנחים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

וכבד  רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם להם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנתן
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ואסּור ְְְְְְִִִִַַָָָָֹראׁש.
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
נֹוהגין  חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו להניח ְְִִִֶַָָֹֹׁשּלא
.·È חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין [מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
מקֹום  ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּמלכים,
מסּידת  חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה על ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻאּמה

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, מחּיבים [שעשאה ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים. לקלף ְְִִַָֹאֹותֹו

.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
מן  קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמחּסר
ּתכׁשיטיה  עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּקערֹות
ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף
אפר  לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹמקלה

ירּוׁשלים  לזּכר ּכדי אׁשּכח,הּדברים, "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָֹירּוׁשלים,

ׂשמחתי". ראׁש על ירּוׁשלים את אעלה לא ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹאם
.„È זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ,וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ואסּור  ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול מׁשמיעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻלׁשמען,
יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא "ּבּׁשיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבהן  וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ּתׁשּבחֹות ּדברי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹומר

הּיין. ִַַַעל
.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- [-חתנים ְְְְֲִַַַַָָָָ

ותקנה] ּכלילחוק ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ
על  ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:

ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, [-עטרֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
לּכּלה.נחושת] מּתרת ,ֶֶַַָֻ

.ÊËקדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָֻמי
מדּבר" "ּבית היּו אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

מן  לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ותפארּתנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹקדׁשנּו
ּפגע  ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ּוכׁשּיּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּצֹופים;
הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ּכׁשּיבֹוא ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּמקּדׁש

ירּוׁשלים. על ְִִַַָּומֹוסיף
.ÊÈ מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכל ּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, [תופר]ּכסּות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ללקטן  למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, אּלּו ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָקרעים
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חלשות] תפירות סּלמֹות[- ּכמין שאינה ּולתפרן תפירה -] ְְְִָָָֻ
.ישרה]

.ÁÈּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ִִִֵֵַָָָָָהיה
יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשלׁשים

וקֹורע  .חֹוזר ְֵֵַ
.ËÈ הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולא ּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

ׂשׂשֹון  וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום  הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה  לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
והּׁשלֹום  והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹלׂשׂשֹון

ֱָאהבּו".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן  ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א  ּפרק
הלכות מגילה וחנוכה ספר זמנים -

¤¤
סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים  ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיבים והּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים  וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל  מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּדבר  ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּתֹורה,
קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּנדחה

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ּבֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָׁשהּפֹוגע
ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
לקריאת  ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל

ה'הּיֹום  אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
ׁשעׂשה  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מגּלה'; ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמקרא
ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנּסים
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר אינֹו ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובּיֹום,
האל  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחריה,
נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ריבנּו את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרב
נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם מּצרינּו, לנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהּנפרע
צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע האל ה', אּתה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּברּו

הּמֹוׁשיע'. ִֵַַָהאל
לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מדינה "ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין  ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין  חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה

וכל  .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי  על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה  עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
חֹומה ‰. מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס  היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן יהֹוׁשע ,ּבימי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי  הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה  ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין

.Â ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
ּביֹום  וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּובחמיׁשי,

בו]הּכניסה שמתכנסים יום עׂשר [- ארּבעה חל אם ּכיצד? . ְְִִֵַַַָָָָָָ
להיֹות  חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָלהיֹות
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ אחר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַּביֹום

עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי
.Ê מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

להיֹות  חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
חל  עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹּבׁשליׁשי

עׂשר  ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ּברביעי וכל להיֹות . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ
קֹוראין  אין עׂשר, ארּבעה קדם וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

מעׂשרה. ּבפחֹות ְֲֵָָָָאֹותּה
.Á נכנסיןּכפ ׁשאין אין [מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָקֹוראין
הרי  - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעׂשרה
אין  ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָהיא

קלקלתֹו ּתּקנתֹו אדם, ּבני עׂשרה האנשים ּבעיר כמות -] ְְֲִֵַַָָָָָָָָָ
בי"ד] לקרוא הגורמת היא ּכאנׁשי המצומצמת הם והרי ,ְְֲֵֵֵַַ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ּגדֹולה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָעיר
.Ë ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָּבּמה

הּזה  ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכניסה?
עׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה קֹוראין אין -ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
קֹוראין  עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: חמּׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָויֹום

עׂשר  ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני עׂשר; .ּבארּבעה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ
.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן ׁשהל[עיר ּכר ּובן , ְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

קריאה  ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם - ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹלעיר
ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא חזר, ולא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹונתעּכב
הּמקֹום  אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, זמן לאחר אּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלחזר
אם  - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, הּסמּו וכל ,ּוכר ׁשם. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשהּוא

,ּככר זה הרי - אּמה אלּפים על יתר ּביניהם וקֹוראין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
עׂשר. ֲִַָָָּבחמּׁשה

.‡È חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר
ּבׁשני  קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון , ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
והּוא  הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָּומברכין
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ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות ‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשר ונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי  ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות הּצמֹות  ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל  עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
ּדֹוחין  ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ּבערב  מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
מתּפללין  ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ּובכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשּבת.
ּב"ויחל  ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה; ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּתפּלת
ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמׁשה".

.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל [שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי  וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס  ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא  יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר  עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתענית;

הּתענית. עד ֲִֶַַַַֹהחדׁש
.Ê אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים  ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; .מּבעֹוד ְְְִִִֵֶַַָָ
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ּבּה;[ישן]ולא הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ׁשֹותה ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹאבל
יאכל  ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹואֹוכל

ּתבׁשילין. ְְִִֵַׁשני
.Á אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

מפסיק  ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;
ּׁשּירצה  מה ּכל אֹוכל להיֹות ּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
להיֹות  ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר אינֹו ְְְֵֵַַָּבׁשּבת,
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּתׁשעה  ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָאבל
וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים היּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּבאב

עליה ּבמים  וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּטל  ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻקיתֹון
ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ראּוי וכזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו.
עדׁשים  ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב אכלנּו ,לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבׁשּבת. היה ּכן אם ְִֵֶַָָָָאּלא
.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ

ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת  ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות

ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡È ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּתלמידי
ּדוים,ּבאב  יֹוׁשבין ואם [מצטערים]אּלא ּכאבלים; נאנחים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

וכבד  רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם להם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנתן
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ואסּור ְְְְְְִִִִַַָָָָֹראׁש.
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
נֹוהגין  חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו להניח ְְִִִֶַָָֹֹׁשּלא
.·È חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין [מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
מקֹום  ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּמלכים,
מסּידת  חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה על ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻאּמה

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, מחּיבים [שעשאה ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים. לקלף ְְִִַָֹאֹותֹו

.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
מן  קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמחּסר
ּתכׁשיטיה  עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּקערֹות
ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף
אפר  לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹמקלה

ירּוׁשלים  לזּכר ּכדי אׁשּכח,הּדברים, "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָֹירּוׁשלים,

ׂשמחתי". ראׁש על ירּוׁשלים את אעלה לא ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹאם
.„È זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ,וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ואסּור  ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול מׁשמיעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻלׁשמען,
יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא "ּבּׁשיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבהן  וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ּתׁשּבחֹות ּדברי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹומר

הּיין. ִַַַעל
.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- [-חתנים ְְְְֲִַַַַָָָָ

ותקנה] ּכלילחוק ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ
על  ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:

ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, [-עטרֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
לּכּלה.נחושת] מּתרת ,ֶֶַַָֻ

.ÊËקדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָֻמי
מדּבר" "ּבית היּו אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

מן  לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ותפארּתנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹקדׁשנּו
ּפגע  ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ּוכׁשּיּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּצֹופים;
הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ּכׁשּיבֹוא ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּמקּדׁש

ירּוׁשלים. על ְִִַַָּומֹוסיף
.ÊÈ מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכל ּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, [תופר]ּכסּות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ללקטן  למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, אּלּו ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָקרעים
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חלשות] תפירות סּלמֹות[- ּכמין שאינה ּולתפרן תפירה -] ְְְִָָָֻ
.ישרה]

.ÁÈּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ִִִֵֵַָָָָָהיה
יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשלׁשים

וקֹורע  .חֹוזר ְֵֵַ
.ËÈ הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולא ּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

ׂשׂשֹון  וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום  הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה  לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
והּׁשלֹום  והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹלׂשׂשֹון

ֱָאהבּו".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן  ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א  ּפרק
הלכות מגילה וחנוכה ספר זמנים -

¤¤
סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים  ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיבים והּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים  וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל  מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּדבר  ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּתֹורה,
קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּנדחה

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ּבֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָׁשהּפֹוגע
ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
לקריאת  ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל

ה'הּיֹום  אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
ׁשעׂשה  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מגּלה'; ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמקרא
ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנּסים
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר אינֹו ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובּיֹום,
האל  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחריה,
נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ריבנּו את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרב
נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם מּצרינּו, לנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהּנפרע
צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע האל ה', אּתה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּברּו

הּמֹוׁשיע'. ִֵַַָהאל
לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מדינה "ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין  ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין  חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה

וכל  .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי  על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה  עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
חֹומה ‰. מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס  היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן יהֹוׁשע ,ּבימי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי  הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה  ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין

.Â ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
ּביֹום  וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּובחמיׁשי,

בו]הּכניסה שמתכנסים יום עׂשר [- ארּבעה חל אם ּכיצד? . ְְִִֵַַַָָָָָָ
להיֹות  חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָלהיֹות
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ אחר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַּביֹום

עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי
.Ê מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

להיֹות  חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
חל  עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹּבׁשליׁשי

עׂשר  ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ּברביעי וכל להיֹות . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ
קֹוראין  אין עׂשר, ארּבעה קדם וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

מעׂשרה. ּבפחֹות ְֲֵָָָָאֹותּה
.Á נכנסיןּכפ ׁשאין אין [מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָקֹוראין
הרי  - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעׂשרה
אין  ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָהיא

קלקלתֹו ּתּקנתֹו אדם, ּבני עׂשרה האנשים ּבעיר כמות -] ְְֲִֵַַָָָָָָָָָ
בי"ד] לקרוא הגורמת היא ּכאנׁשי המצומצמת הם והרי ,ְְֲֵֵֵַַ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ּגדֹולה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָעיר
.Ë ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָּבּמה

הּזה  ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכניסה?
עׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה קֹוראין אין -ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
קֹוראין  עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: חמּׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָויֹום

עׂשר  ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני עׂשר; .ּבארּבעה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ
.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן ׁשהל[עיר ּכר ּובן , ְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

קריאה  ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם - ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹלעיר
ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא חזר, ולא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹונתעּכב
הּמקֹום  אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, זמן לאחר אּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלחזר
אם  - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, הּסמּו וכל ,ּוכר ׁשם. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשהּוא

,ּככר זה הרי - אּמה אלּפים על יתר ּביניהם וקֹוראין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
עׂשר. ֲִַָָָּבחמּׁשה

.‡È חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר
ּבׁשני  קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון , ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
והּוא  הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָּומברכין
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.·È את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.‚È יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ארּבע  ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל  ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין  וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„È ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
מ  קֹוראים עירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשּבת  ּבאחד ּבׁשּבת ּבזמּנם להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
יֹום  ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ּבני -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני עׂשר; ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָארּבעה

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין הּכל ְְְְְְִִַַָָָָֹונמצאּו

ב  ¤¤ּפרק
למפרע‡. הּמגּלה את אחרונים הּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוק לראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי  ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד  אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

ׁשּזה  ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
הּסדר  על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קרא קֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לגמר  ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה
יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ּכּלּה ְִֵֶֶַַָָָָָֻאת

חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועז הּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון [- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע

ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הן הּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
יונית  ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָאֹומרין,
הּׁשֹומע  היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, - ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּוׁשמעּה

ְִִעברי.
ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת [ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ

אּלא  ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב  ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון  ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה ‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו -[בודקה], ְְִַָָָ
לא  לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ּכּון ְְִִִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹאם
יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא קרא, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹיצא.

.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון

נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתוך ידי [שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב

ּבׁשעת  ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו
ְִָקריאה.

.Ê קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין [אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שאר ּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתה ספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא  יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עור אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצא מעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס  צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור  על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.È רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִָָָָָֹֻהיּו

אם  - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו - ְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֻנּכר
ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, רּבּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻהיה
יצא  - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו אֹותּיֹות .הּסֹופר ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.‡È מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה
ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.

ּפסּולה  ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבקצה  ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכספר;
ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, וׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיריעה,

'אּגרת'. ׁשּנקראת ְְִִִֵֵֶֶֶמּפני
.·È'ו'עׂשרת המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצרי

ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי אחת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבנׁשימה
הּמגּלה,ּכאחד  את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכל ּומנהג קֹורא . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ּוכׁשּיגמר, ּכאּגרת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופֹוׁשט
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני  ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים  הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית  ּכפרים ּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים  לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„È ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה  מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית  ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְֲִֵֵַַַָָָָָמלאכה;
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רֹואה  אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל חכמים: ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָאמרּו
ּבחמיׁשי  אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ּברכה'. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסימן
אבל  יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות חּלקּו אם -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
ארּבעה  ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין והּׂשמחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמׁשּתה
ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - הקּדימּו ואם ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹעׂשר,

חֹובתֹו. ידי יצא לא ְְֵַַָָָָֹּבּלילה,
.ÂË ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת סעּודה ּכיצד ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וירדם  ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנאה,
ׁשל  אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח הּמרּבה ,[מנות]וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
לזה  ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו עם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחליף

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָסעּודתֹו,
.ÊË מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

מיני  אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָענּיים;
לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני אֹו -ּתבׁשיל ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. לׁשני מּתנֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָׁשּתי
מעֹות  מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ידֹו הּפֹוׁשט ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּלא

אחרת. לצדקה ְִִֶֶַָָּפּורים
.ÊÈ מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב

ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
.ÁÈ לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

קּימת  היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ הּמׁשיח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלימֹות
ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, חּמׁשי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכחמּׁשה

לעֹולם  ּבטלין יּבטל,ׁשאינן הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ימי  - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות נׁשּכחּו "ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
לא  האּלה הּפּורים "וימי ׁשּנאמר: יּבטלּו, לא ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּפּורים

מּזרעם". יסּוף לא וזכרם הּיהּודים, מּתֹו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹיעברּו

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ,ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ּדתם, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹּובּטלּו
ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ּובבנֹותיהם; ּבממֹונם ידם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּופׁשטּו
מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. וטּמאּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפרצֹות,
אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, לחץ ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּולחצּום
הּגדֹולים  הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו מּידם. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹוהֹוׁשיעם
הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל והֹוׁשיעּו ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהרגּום,
החרּבן  עד - ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל מלכּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻוחזרה

ִֵַהּׁשני.
ּבחמּׁשה ·. ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו

ׁשמן  מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ּבחדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹועׂשרים

אחד  יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ּפ אּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטהֹור
עד  - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור  ׁשמן והֹוציאּו זיתים, .ׁשּכתׁשּו ְְִִֵֶֶֶָָ
ׁשּיהיּו‚. הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני

ועׂשרים  חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו הּימים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונת
ּומדליקין ּבכסלו  והּלל; ׂשמחה ימי על , ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(להראות  הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל הּבּתים, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּפתחי
אסּורין  והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
מצוה  ּבהם הּנרֹות והדלקת הּפּורים, ּכימי ותענית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבספד

הּמגּלה. ּכקריאת סֹופרים ְְְְִִִִִִֵַַָמּדברי
חנּכה „. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוהּמדליק
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר להדליק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוצּונּו
הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעֹולם,
וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
- ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה וכל הּזה'. לּזמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּגיענּו
הּלילֹות, ּובׁשאר ו'ׁשהחינּו'. לאבֹותינּו', נּסים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'ׁשעׂשה
מברכין  ׁשאין - אחת מבר והרֹואה ׁשּתים, מבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמדליק

הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא ְֱִֶֶֶַַָָָָ'ׁשהחינּו',
את ‰. ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֶַַָָָָּבכל

העֹולם,ההּלל  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ּומבר ; ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּבין
ׁשּמבר ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמבר
מברכין  ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני  לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון אם הּספק, שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ
טֹוב עשרם] יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים אין -ְְְְְִִֵַָָָָָָ

יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו לא והם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשני,
ּבֹו.

.Â אּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא
ׁשּגֹומרין  הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל  את לגמר ּבהם מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; את ,[הסוכות]ּבהם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

עצרת  ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, ימי ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֻּוׁשמֹונת
הּלל,[שבועות] ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אבל .ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ּתׁשּובה ימי ׁשהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלפי
ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ּבפּורים, הּלל ּתּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹולא

.Ê את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות
ּבא  ימי ההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצרת  ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבל חנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּומנהג  מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָזה,
ואם  ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על מברכים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

יׁשלים וכן [יסיים]התחיל, הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ימי ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשאר
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.·È את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.‚È יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ארּבע  ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל  ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין  וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„È ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
מ  קֹוראים עירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשּבת  ּבאחד ּבׁשּבת ּבזמּנם להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
יֹום  ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ּבני -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני עׂשר; ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָארּבעה

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין הּכל ְְְְְְִִַַָָָָֹונמצאּו

ב  ¤¤ּפרק
למפרע‡. הּמגּלה את אחרונים הּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוק לראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי  ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד  אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

ׁשּזה  ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
הּסדר  על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קרא קֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לגמר  ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה
יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ּכּלּה ְִֵֶֶַַָָָָָֻאת

חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועז הּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון [- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע

ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הן הּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
יונית  ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָאֹומרין,
הּׁשֹומע  היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, - ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּוׁשמעּה

ְִִעברי.
ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת [ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ

אּלא  ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב  ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון  ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה ‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו -[בודקה], ְְִַָָָ
לא  לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ּכּון ְְִִִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹאם
יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא קרא, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹיצא.

.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון

נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתוך ידי [שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב

ּבׁשעת  ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו
ְִָקריאה.

.Ê קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין [אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שאר ּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתה ספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא  יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עור אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצא מעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס  צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור  על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.È רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִָָָָָֹֻהיּו

אם  - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו - ְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֻנּכר
ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, רּבּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻהיה
יצא  - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו אֹותּיֹות .הּסֹופר ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.‡È מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה
ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.

ּפסּולה  ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבקצה  ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכספר;
ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, וׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיריעה,

'אּגרת'. ׁשּנקראת ְְִִִֵֵֶֶֶמּפני
.·È'ו'עׂשרת המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצרי

ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי אחת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבנׁשימה
הּמגּלה,ּכאחד  את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכל ּומנהג קֹורא . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ּוכׁשּיגמר, ּכאּגרת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופֹוׁשט
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני  ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים  הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית  ּכפרים ּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים  לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„È ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה  מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית  ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְֲִֵֵַַַָָָָָמלאכה;
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רֹואה  אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל חכמים: ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָאמרּו
ּבחמיׁשי  אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ּברכה'. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסימן
אבל  יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות חּלקּו אם -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
ארּבעה  ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין והּׂשמחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמׁשּתה
ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - הקּדימּו ואם ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹעׂשר,

חֹובתֹו. ידי יצא לא ְְֵַַָָָָֹּבּלילה,
.ÂË ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת סעּודה ּכיצד ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וירדם  ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנאה,
ׁשל  אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח הּמרּבה ,[מנות]וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
לזה  ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו עם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחליף

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָסעּודתֹו,
.ÊË מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

מיני  אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָענּיים;
לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני אֹו -ּתבׁשיל ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. לׁשני מּתנֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָׁשּתי
מעֹות  מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ידֹו הּפֹוׁשט ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּלא

אחרת. לצדקה ְִִֶֶַָָּפּורים
.ÊÈ מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב

ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
.ÁÈ לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

קּימת  היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ הּמׁשיח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלימֹות
ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, חּמׁשי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכחמּׁשה

לעֹולם  ּבטלין יּבטל,ׁשאינן הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ימי  - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות נׁשּכחּו "ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
לא  האּלה הּפּורים "וימי ׁשּנאמר: יּבטלּו, לא ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּפּורים

מּזרעם". יסּוף לא וזכרם הּיהּודים, מּתֹו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹיעברּו

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ,ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ּדתם, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹּובּטלּו
ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ּובבנֹותיהם; ּבממֹונם ידם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּופׁשטּו
מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. וטּמאּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפרצֹות,
אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, לחץ ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּולחצּום
הּגדֹולים  הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו מּידם. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹוהֹוׁשיעם
הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל והֹוׁשיעּו ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהרגּום,
החרּבן  עד - ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל מלכּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻוחזרה

ִֵַהּׁשני.
ּבחמּׁשה ·. ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו

ׁשמן  מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ּבחדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹועׂשרים

אחד  יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ּפ אּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטהֹור
עד  - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור  ׁשמן והֹוציאּו זיתים, .ׁשּכתׁשּו ְְִִֵֶֶֶָָ
ׁשּיהיּו‚. הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני

ועׂשרים  חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו הּימים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונת
ּומדליקין ּבכסלו  והּלל; ׂשמחה ימי על , ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(להראות  הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל הּבּתים, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּפתחי
אסּורין  והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
מצוה  ּבהם הּנרֹות והדלקת הּפּורים, ּכימי ותענית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבספד

הּמגּלה. ּכקריאת סֹופרים ְְְְִִִִִִֵַַָמּדברי
חנּכה „. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוהּמדליק
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר להדליק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוצּונּו
הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעֹולם,
וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
- ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה וכל הּזה'. לּזמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּגיענּו
הּלילֹות, ּובׁשאר ו'ׁשהחינּו'. לאבֹותינּו', נּסים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'ׁשעׂשה
מברכין  ׁשאין - אחת מבר והרֹואה ׁשּתים, מבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמדליק

הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא ְֱִֶֶֶַַָָָָ'ׁשהחינּו',
את ‰. ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֶַַָָָָּבכל

העֹולם,ההּלל  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ּומבר ; ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּבין
ׁשּמבר ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמבר
מברכין  ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני  לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון אם הּספק, שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ
טֹוב עשרם] יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים אין -ְְְְְִִֵַָָָָָָ

יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו לא והם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשני,
ּבֹו.

.Â אּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא
ׁשּגֹומרין  הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל  את לגמר ּבהם מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; את ,[הסוכות]ּבהם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

עצרת  ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, ימי ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֻּוׁשמֹונת
הּלל,[שבועות] ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אבל .ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ּתׁשּובה ימי ׁשהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלפי
ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ּבפּורים, הּלל ּתּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹולא

.Ê את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות
ּבא  ימי ההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצרת  ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבל חנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּומנהג  מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָזה,
ואם  ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על מברכים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

יׁשלים וכן [יסיים]התחיל, הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ימי ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשאר
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.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עד למעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

עד  לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְִֵֵַַַַָָָ"הללּויּה";
סֹוף  עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ּומדּלג ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג הּוא וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָההּלל.

.Ë ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום ההּלל ּכל את והּקֹורא . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
הכתובים]למפרע כסדר וחזר [שלא וׁשהה, קרא יצא. לא , ְְְְֵַַַָָָָָָָֹ

ימים  יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוקרא
יׁש ההּלל, את ּבהם מותר]ׁשּגֹומרים ּבין [- להפסיק לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אבל  לפרק; ׁשּקֹורא ּפרק וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע אפּלּו ּבדּלּוג, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָּבהם

.È ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
מבר אחריו, לבר ּכל ׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבית  עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות  טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד  וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל
.‡È סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין  אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
וחֹוזר  "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ"הללּו
"הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את "הללּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָואֹומר:
וכל  עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ואֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹוחֹוזר

"הללּויּה" עֹונין: ודבר,העם ּדבר ּכל על וכן ׁשּנמצאּו. עד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעֹונין

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - להם ְֲִֶֶַָָָֹסימן
.‚È חֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר  מה יׂשראל ואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל  "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל  לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי  "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„È עֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא  עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם  וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה  אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעבד,

ההּלל. ּבכל ְִֵַַָָמּלה
.ÂË ּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה

ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ד  ¤¤ּפרק
ּבח ‡. מדליק הּוא נרֹות ּבית ּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבין  מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק  הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
אנׁשים  ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

נׁשים  הּמבחר,ּבין מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה לילה ְְְֵֶַַָָָָָּבכל
הראׁשֹון,·. ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים  ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית ‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינ ּו ּבכל  ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין [יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשמיני  ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנר
ׁשהיה  ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשמֹונה

אחד. ֶָָָאדם
קערה „. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר

ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה למנוע ׁשמן [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ
הפתילות] בין אחד;חיבור ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ

ּכנ  ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי עליה ּכפה אינּהלא אחד ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ְֶֶֶנחׁשבת.

אּלא ‰. החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין
ׁשקיעתּה הזיד עם אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

ׁשּתכלה  עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם הדליק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. מן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָרגל
ּכדי  ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, זמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעבר
הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ּדֹולקת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשּתהיה
נׁשארה  אחרת. ּפעם להדליק זקּוק אינֹו וכבתה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהדליקּה
אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן רגל ׁשּכלתה אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדֹולקת

עֹוׂשה. ְְֶַָלסּלקּה,
.Â על ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

האֹור  ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי
ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן יפה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתלית
ׁשאסּור  והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק מּתר חנּכה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻימי
חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ׁשּבת; נר ּבהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלהדליק

ּבחל  ּבין ּבׁשּבת לאֹורּהּבין למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ
אסּור. -ָ

.Ê מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפח נר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
ּבעלּיה, ּדר היה ואם מּׂשמאל; חנּכה ונר מּימין, ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֻמזּוזה
ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות הּסמּוכה ּבחּלֹון ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּניחֹו
נּכר. ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלמעלה

.Áהּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻמּבפנים;
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מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּבית
ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר צרי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

אחר. נר צרי למדּורה, ְְְִִִֵֵֵַַָָלהׁשּתּמׁש
.Ë לא - ּגֹוי אֹו וקטן , ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר

ּבהדלקה  חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; הדליקֹועׂשה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עׂשה  לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
עׂשה  לא ועמד, הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנס ּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

הּמצוה  היא ׁשהדלקה ּומדליקּה; ,ההּנחה.ּומבר ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר. חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּומּתר

.Èרּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה [צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר  הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני

היּו אם אבל מהם.חנּכה'; ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
.‡Èצרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאֹורח

להדליק  ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום עליו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהדליק
ּומׁשּתּתף  ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי - ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעליו

ּבּׁשמן  ּפי עּמהם על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא  ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים. מּפני ְְִִֵָּבֹו,
.·Èוצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות

האל  ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ׁשעׂשה  הּנּסים על לֹו ּיאכל והֹודיה מה לֹו אין אפּלּו . ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמן  ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה מן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלא
ּומדליק. ְְִֵַונרֹות,

.‚È הּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על  חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת

סֹופרים  מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש מּוטב הּיין , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים

.„Èוקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה
ּביתֹו ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - הּׁשם הּיֹום ׁשהרי ; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ׁשּכל  הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
"ּדרכיה  ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל נעם, ְְְִֵֶַַָָָֹדרכי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּפרקים
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹׁשלׁשים
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה עׂשֹור, ְְְְְִִִִַַָָָֹׁשביתת
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה
ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, וסּכה ְְְְְְִִִָָָָָָֻׁשֹופר
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹארּבעה
וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּתענּיֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָֻהלכֹות

ּפרקים. ְְִַָָָארּבעה
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הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ׂשֹוטה. ְִָהלכֹות

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

ּוׁשּתי  עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
אּׁשה  לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, לא ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹמצוֹות
ּכתּבה  ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹֻֻּבכתּבה
לפרֹות  (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) ְְְְְְִִִִֵֶַָֹוקּדּוׁשין;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור מּמּנה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָולרּבֹות

א  ¤¤ּפרק
ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן ּבּׁשּוק,[פוגש]קדם אּׁשה ִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא רצה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָאם
ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, לבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבינֹו
אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם יׂשראל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
"ּכי  ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ּבפני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתחּלה

אליה". ּובא אּׁשה, איׁש ִִִֵֶַָָָיּקח
הם ·. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו ּובאחד ולּקּוחין . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ

אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ּדברים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹמּׁשלׁשה
ובשטר  בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ּוׁשלׁשּתן ְְְִִַָָָָּבביאה;
הן  אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ובכסף התורה ְִִֵֵמן
ׁשּנקנית  ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין אֹו קּדּוׁשין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָהּנקראין
אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא אּלּו, ּדברים מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחד

ְֶֶֹמארסת.
ׁשּנקנית ‚. ׁשּלא וכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹנבעלה
רצה  ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ עליה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּבא

ּגט. צריכה ְְִֵֵָָלגרׁש,
ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצה קדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול .[מזומנת ְְְְִִֵֵֵַָ

תהיה  "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה הּתֹורה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּנּתנה
זנּות  לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ יׂשראל"; מּבנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָקדׁשה

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה - קּדּוׁשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבלא
ּכרת ‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והן ּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

וכל  עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת
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.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עד למעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

עד  לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְִֵֵַַַַָָָ"הללּויּה";
סֹוף  עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ּומדּלג ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג הּוא וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָההּלל.

.Ë ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום ההּלל ּכל את והּקֹורא . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
הכתובים]למפרע כסדר וחזר [שלא וׁשהה, קרא יצא. לא , ְְְְֵַַַָָָָָָָֹ

ימים  יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוקרא
יׁש ההּלל, את ּבהם מותר]ׁשּגֹומרים ּבין [- להפסיק לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אבל  לפרק; ׁשּקֹורא ּפרק וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע אפּלּו ּבדּלּוג, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָּבהם

.È ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
מבר אחריו, לבר ּכל ׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבית  עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות  טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד  וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל
.‡È סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין  אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
וחֹוזר  "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ"הללּו
"הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את "הללּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָואֹומר:
וכל  עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ואֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹוחֹוזר

"הללּויּה" עֹונין: ודבר,העם ּדבר ּכל על וכן ׁשּנמצאּו. עד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעֹונין

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - להם ְֲִֶֶַָָָֹסימן
.‚È חֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר  מה יׂשראל ואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל  "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל  לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי  "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„È עֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא  עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם  וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה  אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעבד,

ההּלל. ּבכל ְִֵַַָָמּלה
.ÂË ּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה

ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ד  ¤¤ּפרק
ּבח ‡. מדליק הּוא נרֹות ּבית ּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבין  מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק  הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
אנׁשים  ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

נׁשים  הּמבחר,ּבין מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה לילה ְְְֵֶַַָָָָָּבכל
הראׁשֹון,·. ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים  ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית ‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינ ּו ּבכל  ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין [יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשמיני  ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנר
ׁשהיה  ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשמֹונה

אחד. ֶָָָאדם
קערה „. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר

ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה למנוע ׁשמן [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ
הפתילות] בין אחד;חיבור ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ

ּכנ  ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי עליה ּכפה אינּהלא אחד ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ְֶֶֶנחׁשבת.

אּלא ‰. החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין
ׁשקיעתּה הזיד עם אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

ׁשּתכלה  עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם הדליק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. מן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָרגל
ּכדי  ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, זמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעבר
הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ּדֹולקת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשּתהיה
נׁשארה  אחרת. ּפעם להדליק זקּוק אינֹו וכבתה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהדליקּה
אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן רגל ׁשּכלתה אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדֹולקת

עֹוׂשה. ְְֶַָלסּלקּה,
.Â על ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

האֹור  ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי
ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן יפה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתלית
ׁשאסּור  והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק מּתר חנּכה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻימי
חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ׁשּבת; נר ּבהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלהדליק

ּבחל  ּבין ּבׁשּבת לאֹורּהּבין למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ
אסּור. -ָ

.Ê מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפח נר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
ּבעלּיה, ּדר היה ואם מּׂשמאל; חנּכה ונר מּימין, ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֻמזּוזה
ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות הּסמּוכה ּבחּלֹון ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּניחֹו
נּכר. ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלמעלה

.Áהּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻמּבפנים;
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מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּבית
ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר צרי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

אחר. נר צרי למדּורה, ְְְִִִֵֵֵַַָָלהׁשּתּמׁש
.Ë לא - ּגֹוי אֹו וקטן , ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר

ּבהדלקה  חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; הדליקֹועׂשה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עׂשה  לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
עׂשה  לא ועמד, הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנס ּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

הּמצוה  היא ׁשהדלקה ּומדליקּה; ,ההּנחה.ּומבר ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר. חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּומּתר

.Èרּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה [צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר  הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני

היּו אם אבל מהם.חנּכה'; ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
.‡Èצרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאֹורח

להדליק  ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום עליו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהדליק
ּומׁשּתּתף  ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי - ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעליו

ּבּׁשמן  ּפי עּמהם על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא  ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים. מּפני ְְִִֵָּבֹו,
.·Èוצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות

האל  ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ׁשעׂשה  הּנּסים על לֹו ּיאכל והֹודיה מה לֹו אין אפּלּו . ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמן  ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה מן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלא
ּומדליק. ְְִֵַונרֹות,

.‚È הּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על  חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת

סֹופרים  מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש מּוטב הּיין , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים

.„Èוקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה
ּביתֹו ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - הּׁשם הּיֹום ׁשהרי ; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ׁשּכל  הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
"ּדרכיה  ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל נעם, ְְְִֵֶַַָָָֹדרכי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּפרקים
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹׁשלׁשים
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה עׂשֹור, ְְְְְִִִִַַָָָֹׁשביתת
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה
ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, וסּכה ְְְְְְִִִָָָָָָֻׁשֹופר
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹארּבעה
וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּתענּיֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָֻהלכֹות

ּפרקים. ְְִַָָָארּבעה
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הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ׂשֹוטה. ְִָהלכֹות

-miypxtq
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ּוׁשּתי  עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
אּׁשה  לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, לא ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹמצוֹות
ּכתּבה  ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹֻֻּבכתּבה
לפרֹות  (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) ְְְְְְִִִִֵֶַָֹוקּדּוׁשין;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור מּמּנה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָולרּבֹות

א  ¤¤ּפרק
ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן ּבּׁשּוק,[פוגש]קדם אּׁשה ִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא רצה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָאם
ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, לבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבינֹו
אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם יׂשראל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
"ּכי  ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ּבפני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתחּלה

אליה". ּובא אּׁשה, איׁש ִִִֵֶַָָָיּקח
הם ·. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו ּובאחד ולּקּוחין . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ

אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ּדברים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹמּׁשלׁשה
ובשטר  בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ּוׁשלׁשּתן ְְְִִַָָָָּבביאה;
הן  אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ובכסף התורה ְִִֵֵמן
ׁשּנקנית  ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין אֹו קּדּוׁשין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָהּנקראין
אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא אּלּו, ּדברים מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחד

ְֶֶֹמארסת.
ׁשּנקנית ‚. ׁשּלא וכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹנבעלה
רצה  ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ עליה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּבא

ּגט. צריכה ְְִֵֵָָלגרׁש,
ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצה קדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול .[מזומנת ְְְְִִֵֵֵַָ

תהיה  "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה הּתֹורה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּנּתנה
זנּות  לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ יׂשראל"; מּבנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָקדׁשה

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה - קּדּוׁשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבלא
ּכרת ‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והן ּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

וכל  עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת
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.Â אחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה  ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי  ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו  אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי  ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
ואׁשת  (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין האם, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאחי
העֹולם  סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, לּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאין
יעקב  על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן  ּובת ְְְִִִֶַַַַַ(יב)
ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ּבן ּובת ְְְִִִִֶֶֶַַַַ(יד)
אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ּבת ּובת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַ(טז)
אם  אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם (יח) ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַּבלבד;
נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַאׁשּתֹו
למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנּיֹות
ואׁשת  למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, עד האב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם

למּטה. עד ּבנֹו ְְֶַַָּבן
.Ê ּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הן ּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָֻהּנקראים
זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו הן, ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹותׁשעה

חללה אסורים]אֹו כהונה מנישואי לכהן [שנולדה ּבין - ְֲֵֵָָֹ
יׂשראל  ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגדֹול,
לפצּוע  יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ּובת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלממזר;

אשכיו]ּדּכא ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות ּוגרּוׁשתֹו[נכרת ; ְְְַָָָָ
רׁשּות  ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

עליה לה]הּיבם חלץ החלּוצ [שלא ּכגרּוׁשה,. היא הרי ה ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן אסּורה [הגבעונים]והיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָֹ

ואסּורין  נקבֹות; ואחד זכרים אחד ּכממזרים, הם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
הם  מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות סֹופרים. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָמּדברי

ְִִַהּנתינים.
.Á ׁשאּסּור ּוׁשלׁשה ויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ואדֹומי מצרי אחד [שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ
נאמר  ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור  ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
לא  וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשליׁשי
אּתה  יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ּומּכלל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא;
הרי  עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ׁשאינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

ּכעׂשה. ֲֵַהּוא
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ב  ¤¤ּפרק
לדתּה‡. מּיֹום ׁשנה הּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא  אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואין ׂשערֹות [יבלת, ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מּבת  והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ּבּגּוף ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמּטה

נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּתים
הּזה ·. ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּׁשה  עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר
ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. הּׁשּׁשה [סיום]חדׁשים ְְְֳִִִִִַַַָָ

לבגרּות  נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחדׁשים
ּבלבד. חדׁשים ׁשּׁשה ְֳִִִֶַָָָאּלא

אחד ‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתי הּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ

אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד [עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ
עׂשרים  ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים

ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה „. עׂשרים ּבת הביאה היתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד  היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן -הּגיעה אדם שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ
אף ] אילֹונית, נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹולא

למד  נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעל
ּתצא  מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאילֹונית

ְְַלבגרּות.
.Â אילֹונית סימני הן ּומתקּׁשה ואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Ê סימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום  קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
עקץ  על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּדד;
הּדד  חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע והּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּדד
החטם  מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעׂשה

ּומּׁשּיתקׁשקׁשּוע  הּדּדין; מּׁשּיּטּו וכן [יתנועעו]צמֹו. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
הּתפּוח  הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ּומּׁשּתּקיף ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָהּדּדין;
זה  ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת הערוה מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה

קׁשה. יהיה ְְִֶֶָֹולא
.Áאּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
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אין  - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֻאֹו
עׂשרה  ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמׁשּגיחין
מׁשּגיחין  אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ויֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשנה

אּלּו מּכל אחד ּבאחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא הרי - אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּכל
ׁשאי  וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן נראּו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻלהחמיר.
ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר אּלא ּכּלן, ׁשּיבֹואּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻאפׁשר

.Ë ׁשּילדה ׁשּלא הּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי
.È מּׁשּיּולד - נקרא הּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

זמן  ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקטן,
למּטה  ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
עׂשרה  ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת הידּועים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּמקֹומֹות

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה אחד ויֹום ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָׁשנה
.‡È הּזה לּזמן ּפי הּגיע על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

סריס סימני ּבֹו ּבן [עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא  ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם  - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול  ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן  עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

ּבן ׁשּיהיה עד אחד.אֹו ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.·È הּזה לּזמן הביאהּגיע על ולא אף סריס, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לׁשנת  הּגיע | סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפי
למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשרים
אחד  לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהביא
עד  ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו סריס, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּסימני
חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ּכל לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּולדּו

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
.‚È הם לקּוי ואּלּו ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלי [ללא רגליו מימי ואין ם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת רגליו [צלול מימי ואין , ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
בכלי]מחמיצין בשהייה ּבימֹות [מסריחים ורֹוחץ , ְְִִִֵַ

הבל מעלה ּבׂשרֹו ואין לקּוי[אדים]הּגׁשמים וקֹולֹו [דק], ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָ
לאּׁשה. איׁש ּבין נּכר ְְִִִֵֵָָואינֹו

.„È זה חּמהוסריס סריס הּנקרא מהרגע הּוא [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ
שמש] ׁשחתכּושראה הּבן אבל מקֹום. אֹו[בכלי]ּבכל ְְֲֵֶַָָָָ

עֹוׂשין [ביד]נּתקּו ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו אֹו ְְֲִִִִִֵֶַָ
הּוא ׁשנה - עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; סריס ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּנקרא

לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָויֹום
.ÂË אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש סימן ּבן הביא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּבין  ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני  ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊË ׂשערֹות -ׁשּתי מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ְְְֲֵֵַַַָָָָ

ל [גודלן]ׁשעּורן ראׁשן לכף ּומּׁשּיצמחּו[שרשן]עּקרןּכדי . ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל יכֹולֹות לכף [מספריים]ויהיּו ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבבן  לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - לעּקרן ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹראׁשן
ּכדי  וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹּובבת
הֹואיל  להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהּנטל

לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ְְִִִָָָָֹֹֹולא
.ÊÈ הערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּובית ׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על  ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהם איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה  אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈ ׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה  ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ונֹודע ּבּמה הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל  ׁשּומא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהן
אֹומרין  ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשם

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו זמן קדם ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּמא
.Î הּבת ׁשּתים ּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים  ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
וׁשֹומעין  ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה אם ִִִִִֵֵֶָָָֹמּמּנה
.‡Î האמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוני ּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשני עלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

ּפׁשּוטֹות חודש]ׁשהן י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ּכמֹו[י"ג , ְְְֵֶָֻ
קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָׁשּבית

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ּובאֹותן ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהחדׁש;
.·Î הּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין או ּבמנין הבן [גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

ּכׁשרים הבת] עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ְִָלהעיד.

.‚Î ׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאה ּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ

ק  דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל [מלקות , ְֲַָֹ
לענׁשיןמדרבנן] בי"ד]ולא ומיתת ּבן [מלקות זה ּבני . ְְֳִִֶֶָָֹ

ׁשנה  עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
לנדרים נאמן - אחד קיימין]ויֹום ולערכין [שנדריהם ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָ

הבית]ולחרמים לבדק נכסיו הבן החרים ּולהקּדׁשֹות,[אם ְְְֲִֵֶַָ
לענׁשין. ולא למּכֹות לא ְְֲֳִַָָָֹֹאבל

.„Î זכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקרא מי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סימן  לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;

לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע
.‰Îלֹו ׁשאין אטּום ּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

נקרע [סתום] ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְִִִֵַַַָָֻ
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.Â אחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה  ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי  ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו  אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי  ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
ואׁשת  (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין האם, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאחי
העֹולם  סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, לּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאין
יעקב  על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן  ּובת ְְְִִִֶַַַַַ(יב)
ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ּבן ּובת ְְְִִִִֶֶֶַַַַ(יד)
אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ּבת ּובת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַ(טז)
אם  אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם (יח) ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַּבלבד;
נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַאׁשּתֹו
למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנּיֹות
ואׁשת  למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, עד האב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם

למּטה. עד ּבנֹו ְְֶַַָּבן
.Ê ּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הן ּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָֻהּנקראים
זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו הן, ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹותׁשעה

חללה אסורים]אֹו כהונה מנישואי לכהן [שנולדה ּבין - ְֲֵֵָָֹ
יׂשראל  ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגדֹול,
לפצּוע  יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ּובת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלממזר;

אשכיו]ּדּכא ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות ּוגרּוׁשתֹו[נכרת ; ְְְַָָָָ
רׁשּות  ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

עליה לה]הּיבם חלץ החלּוצ [שלא ּכגרּוׁשה,. היא הרי ה ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן אסּורה [הגבעונים]והיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָֹ

ואסּורין  נקבֹות; ואחד זכרים אחד ּכממזרים, הם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
הם  מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות סֹופרים. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָמּדברי

ְִִַהּנתינים.
.Á ׁשאּסּור ּוׁשלׁשה ויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ואדֹומי מצרי אחד [שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ
נאמר  ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור  ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
לא  וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשליׁשי
אּתה  יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ּומּכלל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא;
הרי  עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ׁשאינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

ּכעׂשה. ֲֵַהּוא

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ח חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
לדתּה‡. מּיֹום ׁשנה הּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא  אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואין ׂשערֹות [יבלת, ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מּבת  והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ּבּגּוף ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמּטה

נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּתים
הּזה ·. ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּׁשה  עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר
ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. הּׁשּׁשה [סיום]חדׁשים ְְְֳִִִִִַַַָָ

לבגרּות  נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחדׁשים
ּבלבד. חדׁשים ׁשּׁשה ְֳִִִֶַָָָאּלא

אחד ‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתי הּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ

אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד [עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ
עׂשרים  ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים

ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה „. עׂשרים ּבת הביאה היתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד  היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן -הּגיעה אדם שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ
אף ] אילֹונית, נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹולא

למד  נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעל
ּתצא  מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאילֹונית

ְְַלבגרּות.
.Â אילֹונית סימני הן ּומתקּׁשה ואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Ê סימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום  קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
עקץ  על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּדד;
הּדד  חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע והּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּדד
החטם  מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעׂשה

ּומּׁשּיתקׁשקׁשּוע  הּדּדין; מּׁשּיּטּו וכן [יתנועעו]צמֹו. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
הּתפּוח  הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ּומּׁשּתּקיף ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָהּדּדין;
זה  ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת הערוה מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה

קׁשה. יהיה ְְִֶֶָֹולא
.Áאּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל

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

zeyi` zekld - miyp xtq - 'a xc` g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אין  - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֻאֹו
עׂשרה  ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמׁשּגיחין
מׁשּגיחין  אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ויֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשנה

אּלּו מּכל אחד ּבאחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא הרי - אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּכל
ׁשאי  וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן נראּו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻלהחמיר.
ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר אּלא ּכּלן, ׁשּיבֹואּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻאפׁשר

.Ë ׁשּילדה ׁשּלא הּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי
.È מּׁשּיּולד - נקרא הּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

זמן  ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקטן,
למּטה  ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
עׂשרה  ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת הידּועים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּמקֹומֹות

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה אחד ויֹום ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָׁשנה
.‡È הּזה לּזמן ּפי הּגיע על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

סריס סימני ּבֹו ּבן [עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא  ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם  - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול  ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן  עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

ּבן ׁשּיהיה עד אחד.אֹו ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.·È הּזה לּזמן הביאהּגיע על ולא אף סריס, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לׁשנת  הּגיע | סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפי
למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשרים
אחד  לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהביא
עד  ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו סריס, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּסימני
חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ּכל לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּולדּו

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
.‚È הם לקּוי ואּלּו ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלי [ללא רגליו מימי ואין ם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת רגליו [צלול מימי ואין , ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
בכלי]מחמיצין בשהייה ּבימֹות [מסריחים ורֹוחץ , ְְִִִֵַ

הבל מעלה ּבׂשרֹו ואין לקּוי[אדים]הּגׁשמים וקֹולֹו [דק], ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָ
לאּׁשה. איׁש ּבין נּכר ְְִִִֵֵָָואינֹו

.„È זה חּמהוסריס סריס הּנקרא מהרגע הּוא [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ
שמש] ׁשחתכּושראה הּבן אבל מקֹום. אֹו[בכלי]ּבכל ְְֲֵֶַָָָָ

עֹוׂשין [ביד]נּתקּו ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו אֹו ְְֲִִִִִֵֶַָ
הּוא ׁשנה - עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; סריס ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּנקרא

לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָויֹום
.ÂË אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש סימן ּבן הביא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּבין  ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני  ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊË ׂשערֹות -ׁשּתי מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ְְְֲֵֵַַַָָָָ

ל [גודלן]ׁשעּורן ראׁשן לכף ּומּׁשּיצמחּו[שרשן]עּקרןּכדי . ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל יכֹולֹות לכף [מספריים]ויהיּו ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבבן  לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - לעּקרן ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹראׁשן
ּכדי  וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹּובבת
הֹואיל  להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהּנטל

לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ְְִִִָָָָֹֹֹולא
.ÊÈ הערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּובית ׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על  ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהם איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה  אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈ ׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה  ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ונֹודע ּבּמה הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל  ׁשּומא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהן
אֹומרין  ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשם

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו זמן קדם ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּמא
.Î הּבת ׁשּתים ּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים  ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
וׁשֹומעין  ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה אם ִִִִִֵֵֶָָָֹמּמּנה
.‡Î האמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוני ּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשני עלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

ּפׁשּוטֹות חודש]ׁשהן י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ּכמֹו[י"ג , ְְְֵֶָֻ
קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָׁשּבית

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ּובאֹותן ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהחדׁש;
.·Î הּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין או ּבמנין הבן [גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

ּכׁשרים הבת] עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ְִָלהעיד.

.‚Î ׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאה ּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ

ק  דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל [מלקות , ְֲַָֹ
לענׁשיןמדרבנן] בי"ד]ולא ומיתת ּבן [מלקות זה ּבני . ְְֳִִֶֶָָֹ

ׁשנה  עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
לנדרים נאמן - אחד קיימין]ויֹום ולערכין [שנדריהם ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָ

הבית]ולחרמים לבדק נכסיו הבן החרים ּולהקּדׁשֹות,[אם ְְְֲִֵֶַָ
לענׁשין. ולא למּכֹות לא ְְֲֳִַָָָֹֹאבל

.„Î זכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקרא מי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סימן  לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;

לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע
.‰Îלֹו ׁשאין אטּום ּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

נקרע [סתום] ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְִִִֵַַַָָֻ
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נמצא  ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ונמצא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּטמטּום
ּבן  ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. הּוא הרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻנקבה,
והן  ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתים

מקֹום. ּבכל ּבהן ְְֵֶֶַָָָׁשּנדּבר
.ÂÎ מקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת האּלמים חרׁש הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּמדּבר  מי אבל מדּברין, ולא ׁשֹומעין ׁשֹומע,ׁשאין ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ואּׁשה  ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ׁשֹומע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָאֹו
- ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשהם

ּופּקחת. ּפּקח ְִִִִֵַַַָנקראין
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני [מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָּפרקים
ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, אּסּורי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשנּיה,
סריס  קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ּגדֹולה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָאילֹונית,
חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, אדם, סריס ְְְְְִִִֵַַָָָָֻחּמה,

ְִִּפקחין.
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל  ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אין ּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי  אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר  הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא ·. אני נתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם  וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה  הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר ‚. קּדׁש על ואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי  אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני  לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב „. ּכגט;וצרי הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ּכֹותבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינֹו
עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - מּדעּתּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
ּבביאה ‰. קּדׁש לי',ואם מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי  אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליה ּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינם הּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני  לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

- ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ׁשם ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאין
ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', אֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאׁשּתי',
אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ּברׁשּותי', אּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חרּופתי' אּת 'הרי אֹו "נחרפת לקּוחתי', הכתוב [מלשון ְְֲֲִִֵַָָ
מקּדׁשת.לאיש"] זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶַָָֻוכל

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזר מיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה  והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם אין [על , ְְִִִִֵֵַָ
אּלּו. למּלֹות ְְִִֵחֹוׁשׁשין

.Á מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם  להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת  זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ë לאּׁשה הא האֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנמצא
לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה לי', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻמקּדׁש
מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי האֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻוכן

.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
ּבחצי  לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי

האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמר ּבחצי | ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
חצי' ּבפרּוטה לּה: וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּבני  לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי 'ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר',
ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת' ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה',
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי וקרקע ּבּת' ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו

.‡Èמקּדׁש ׁשהיא האב זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתי  "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּוכׁשהיא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנה,

וקּדּוׁשיה הּזה", לאיׁש הקידושין]נתּתי וכן [כסף לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ּבמציאתּה, זּכאי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּוא
עד  ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן נתאלמנה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנתּגרׁשה

לפיכ עד ׁשּתבּגר. ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב מקּבל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הרי  - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת היתה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתבּגר.

איׁש אׁשת ויֹום היא ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ּגמּורה. ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
אם  - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ּבביאה מתקּדׁשת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

מקּדׁשת. אינּה ּבביאה, אביה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻקּדׁשּה
.·È ּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
היא  הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
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ּכיון  קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף עצמּה, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות
רׁשּות. ּבּה לאביה אין ְְִִֵֵֶָָָׁשּנּׂשאת,

.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה
ואפּלּומקּדׁשת  ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

על  אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה  ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„È ׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי  - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק  מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין וכן[איזו הּגדֹולה ; האּׁשה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּפלֹוני,[הבוגרת] מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה
לקּבל  ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר מאיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ּבּתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָקּדּוׁשי

.'קּדּוׁשי וקּבלי ְְְִִִִַַ'צאי
.ÂË ׁשליח העֹוׂשה ּבפני ּכל לעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשני
האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי
הּׁשליח  הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
ׁשליח  ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו ּבהן [בעל וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּבּכל -ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

.ÊË עד נעׂשה ׁשלּוחין הּׁשליח ׁשנים עׂשה אם לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
והן  ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ׁשנים  ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהן

ֲִֵאחרים.
.ÊÈ לׁשליחּות ּכׁשרין לפי הּכל - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

"ּכן  ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף  ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא  הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין  ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

זה' 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף הּוא לפלֹוני האּׁשה ׁשליח ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ל  אֹומר - הּקּדּוׁשין אֹותׁשּמקּבל ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי ֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

'ארסּתיה  אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח  אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא  לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'
ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן  הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
עם  ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִֵֶַָָָָׁשל

האב. עם אֹו ִִַָָָׁשליח
.ËÈׁשּיקּדׁש ידי מצוה מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹותר  ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
ראּוי  אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן  רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד  אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ּומגרׁש ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו זאת הּתֹורה, למדו [חכמים ְְִִִֵֵַָ
חכמים:מהתורה] ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ׁשּנאמר: ,ְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָ

קח  הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ּבכסף, יהיּו ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלּקּוחים
ִִֶמּמּני".

.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראל אף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ׁשּלא [מלקות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַַָֹ
קּדּוׁשין  ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיּו

ְִּגמּורין.
.·Îהמקּדׁש על וכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי  מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Î יד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש י ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ואחר  ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשליח
קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר מקּדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
לבּטלה, ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ּבר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נעׂשה. ּכבר ּׁשּנעׂשה ְֲֲֶַַַָָָמה
.„Îמבר העֹולם,ּכיצד מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָאׁשר
חּפה  ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר הארּוסֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאת
ּברּכת  היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוקּדּוׁשין,
אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר העם ונהגּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָארּוסין.
ואחר  ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ׁשם יׁש אם ׁשכר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
לא  ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ארּוסין, ּברּכת מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּכ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מבר - ׁשכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיין

ד  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אּׁשה אין והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עד  ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ּכרהּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבעל
נׁשים  לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּיקּדׁש
- ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ּכאחת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַרּבֹות
לקּבל  לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּפרּוטה

מּדעּתן. כּלן ידי על ְְִִִֵַַַָָֻהּקּדּוׁשין
האּׁשה ·. את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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נמצא  ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ונמצא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּטמטּום
ּבן  ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. הּוא הרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻנקבה,
והן  ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתים

מקֹום. ּבכל ּבהן ְְֵֶֶַָָָׁשּנדּבר
.ÂÎ מקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת האּלמים חרׁש הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּמדּבר  מי אבל מדּברין, ולא ׁשֹומעין ׁשֹומע,ׁשאין ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ואּׁשה  ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ׁשֹומע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָאֹו
- ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשהם

ּופּקחת. ּפּקח ְִִִִֵַַַָנקראין
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני [מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָּפרקים
ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, אּסּורי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשנּיה,
סריס  קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ּגדֹולה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָאילֹונית,
חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, אדם, סריס ְְְְְִִִֵַַָָָָֻחּמה,

ְִִּפקחין.
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל  ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אין ּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי  אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר  הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא ·. אני נתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם  וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה  הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר ‚. קּדׁש על ואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי  אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני  לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב „. ּכגט;וצרי הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ּכֹותבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינֹו
עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - מּדעּתּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
ּבביאה ‰. קּדׁש לי',ואם מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי  אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליה ּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינם הּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני  לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

- ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ׁשם ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאין
ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', אֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאׁשּתי',
אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ּברׁשּותי', אּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חרּופתי' אּת 'הרי אֹו "נחרפת לקּוחתי', הכתוב [מלשון ְְֲֲִִֵַָָ
מקּדׁשת.לאיש"] זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶַָָֻוכל

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזר מיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה  והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם אין [על , ְְִִִִֵֵַָ
אּלּו. למּלֹות ְְִִֵחֹוׁשׁשין

.Á מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם  להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת  זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ë לאּׁשה הא האֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנמצא
לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה לי', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻמקּדׁש
מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי האֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻוכן

.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
ּבחצי  לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי

האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמר ּבחצי | ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
חצי' ּבפרּוטה לּה: וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּבני  לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי 'ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר',
ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת' ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה',
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי וקרקע ּבּת' ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו

.‡Èמקּדׁש ׁשהיא האב זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתי  "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּוכׁשהיא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנה,

וקּדּוׁשיה הּזה", לאיׁש הקידושין]נתּתי וכן [כסף לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ּבמציאתּה, זּכאי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּוא
עד  ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן נתאלמנה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנתּגרׁשה

לפיכ עד ׁשּתבּגר. ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב מקּבל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הרי  - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת היתה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתבּגר.

איׁש אׁשת ויֹום היא ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ּגמּורה. ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
אם  - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ּבביאה מתקּדׁשת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

מקּדׁשת. אינּה ּבביאה, אביה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻקּדׁשּה
.·È ּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
היא  הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
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ּכיון  קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף עצמּה, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות
רׁשּות. ּבּה לאביה אין ְְִִֵֵֶָָָׁשּנּׂשאת,

.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה
ואפּלּומקּדׁשת  ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

על  אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה  ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„È ׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי  - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק  מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין וכן[איזו הּגדֹולה ; האּׁשה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּפלֹוני,[הבוגרת] מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה
לקּבל  ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר מאיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ּבּתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָקּדּוׁשי

.'קּדּוׁשי וקּבלי ְְְִִִִַַ'צאי
.ÂË ׁשליח העֹוׂשה ּבפני ּכל לעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשני
האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי
הּׁשליח  הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
ׁשליח  ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו ּבהן [בעל וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּבּכל -ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

.ÊË עד נעׂשה ׁשלּוחין הּׁשליח ׁשנים עׂשה אם לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
והן  ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ׁשנים  ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהן

ֲִֵאחרים.
.ÊÈ לׁשליחּות ּכׁשרין לפי הּכל - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

"ּכן  ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף  ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא  הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין  ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

זה' 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף הּוא לפלֹוני האּׁשה ׁשליח ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ל  אֹומר - הּקּדּוׁשין אֹותׁשּמקּבל ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי ֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

'ארסּתיה  אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח  אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא  לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'
ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן  הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
עם  ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִֵֶַָָָָׁשל

האב. עם אֹו ִִַָָָׁשליח
.ËÈׁשּיקּדׁש ידי מצוה מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹותר  ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
ראּוי  אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן  רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד  אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ּומגרׁש ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו זאת הּתֹורה, למדו [חכמים ְְִִִֵֵַָ
חכמים:מהתורה] ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ׁשּנאמר: ,ְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָ

קח  הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ּבכסף, יהיּו ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלּקּוחים
ִִֶמּמּני".

.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראל אף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ׁשּלא [מלקות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַַָֹ
קּדּוׁשין  ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיּו

ְִּגמּורין.
.·Îהמקּדׁש על וכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי  מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Î יד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש י ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ואחר  ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשליח
קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר מקּדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
לבּטלה, ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ּבר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נעׂשה. ּכבר ּׁשּנעׂשה ְֲֲֶַַַָָָמה
.„Îמבר העֹולם,ּכיצד מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָאׁשר
חּפה  ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר הארּוסֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאת
ּברּכת  היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוקּדּוׁשין,
אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר העם ונהגּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָארּוסין.
ואחר  ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ׁשם יׁש אם ׁשכר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
לא  ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ארּוסין, ּברּכת מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּכ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מבר - ׁשכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיין

ד  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אּׁשה אין והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עד  ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ּכרהּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבעל
נׁשים  לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּיקּדׁש
- ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ּכאחת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַרּבֹות
לקּבל  לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּפרּוטה

מּדעּתן. כּלן ידי על ְְִִִֵַַַָָֻהּקּדּוׁשין
האּׁשה ·. את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה [ואת ואמר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מקּדׁשֹות.גם] ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן אֹו ,ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּקּבלה  זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן אם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָאבל
מה  לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ספק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּקּדּוׁשין
זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ּוכאּלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹּבלּבּה,
ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, היא קּבלה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּולפיכ

מקּדׁשת. ספק היא זה ּומּפני ּבלּבּה, מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻלראֹות
ּבדינר ‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

לאּור אמרה [אש]אֹו מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
- ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', 'ּתנהּו ְְְְְְִִִֵַַָָָלֹו:
ונתן  לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם מקּדׁשת; ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאינּה

מקּדׁשת. זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
'הּניחהּו„. היה אמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע
'התקּדׁשי  לּה: אמר ּבספק. אמרה מקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ּכלב  היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֻֻמקּדׁשת.
לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; - ְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּלּה

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - זה' לכלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָֻ'ּתנהּו
ּפרֹות ‰. מֹוכר אּׁשה היה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

'אם  לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
הרי  - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּתן
הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל מקּדׁשת; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻזֹו
אּלא  אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים אֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלי',
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ּבלבד', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּתן
,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻהרי
הּדברים  ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' 'הׁשקה', ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ'ּתן',
אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמראין

.Â אחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין כאן - [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושין] ספק וחמר אפילו קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ּבלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמקּדׁש
ׁשהם  ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ּבפסּולי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֻמקּדׁשת.
ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ּתֹורה ּפסּולי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק

סֹופרים  מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה לכנס, רצה לא ואפּלּוואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את והכחיׁשה האּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּכפרה
רצה  אם - ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין -ְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּגט  מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ּומקּדׁש חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלכנס,

ִֵָמּספק.
.Êׁשּקּדׁש את קטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאת הּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אף ונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּביֹותר [נבונה ְְִִֵֶַַַַ
צריכה  ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ּומבחנת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּומּכרת
ׁשהיא  ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת היתה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמאן;
מקּדׁשת  זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה הֹואיל ּביֹותר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻסכלה

הנישואין]למאּון לבטל בבעלה במיאון לה היתה [די | . ְְֵָָ
אם  - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין עׂשר, סֹוף עד ׁשׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָמּבת
למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, הּנּׂשּואין עסקי ּומּכרת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמבחנת

למאן. צריכה ואינּה למאּון מתקּדׁשת אינּה לאו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואם
.Á למאּון מתקּדׁשת ליׁשב ּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

רֹוצה  'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה  קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
עד  ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה
.Ë ּפּקחת ׁשּנׂשא אין חרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת  והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ּפּקח  אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעלּה
ּתֹורה  מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ׁשֹוטה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּקּדׁש

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס [מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡È נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ׁשּקּדׁשּו[ספקי ְְְְְִִֶַֻ
ּוצריכין  ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָאּׁשה,

מּספק. ִֵֵָּגט
.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא [שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ

הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין  ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚È ּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לּׁשני  מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבפני  ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין  אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל  קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין ; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי [עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה  צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוין,
אחיו] של השניה ּגמּורין;[אשתו קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה מיבמה שנחלצה]חּוץ ׁשהיא [לפני , ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּתֹופסין  הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ּבספק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻמקּדׁשת

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּבּה,ּביבמה, ּתֹופסין ׁשין ְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
הרי  אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכערוה.

ּבגט. מגרׁש ְְֵֵֶָזה
.ÂË הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

הּקּדּוׁשין  קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין אחר ּגֹוי היא וכן ; ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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יׂשראל  קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָועבד
עבֹודה  עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמׁשּמד
ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ּברצֹונֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָזרה

.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ׁשּתׁשּתחרר  עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיון מקּדׁשת ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ּגמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנׁשּתחררה,
אחר  וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. קּדּוׁשין לקּדׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי

לׁשניהם. קּדּוׁשין ספק זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּנׁשּתחררה,
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו האמּורה [חצי ְְֲֲִִֵָָָָ

ב]ּבּתֹורה? - באשם מתחייב עליה ׁשחציּה[שהבא מי ְִֶֶַָָ
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין ּבת וחציּה חלים ׁשפחה [שאז ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּבת הקידושין] ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ּומי .ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַ
קּדּוׁשין. ספק זה הרי - ְֲִִִֵֵֶחֹורין

.ÁÈ ׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט [לדרגת ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה יודע ּומתיּׁשבין [שאינו קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְִִִִִֵַָ
זה מצבו]ּבדבר את היטב לבדוק .[ויש ְֶָָ

.ËÈ מקּדׁשת אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ּבאכל המקּדׁש קּדׁשּה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּדׁשת  זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּפרּוטה  ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבספק,
אם  - ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
וּדאי; קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ּפרּוטה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ׁשוה אינֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָואם

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל קּדׁש רב]ׁשאם [לזמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
אינּה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא אם - ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
עד  אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ּדבר ׁשהרי ּכלל; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת
הּוא  טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה יהיה ולא ויאבד, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיּפסד

עליו. לסמ וראּוי ְְִֶָָָֹזה,
.Î נׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - לאחר [מתנות]ּבפרּוטה ְְְִִִֶַַַַַָָ
ׁשּׁשלח  ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; אינּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּכאן,
קּדּוׁשיו  ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻסבלֹונֹות

קּדּוׁש ׁשהיּו ׁשלחם, ּפסּולין.הראׁשֹונים ין ְְִִִִִֶָָָָ
.‡Î ׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה, לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקם

ׁשּלּה ׂשדה לתֹו עֹומדת אֹו היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - הּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות
קּדּוׁשיה  לּה וזרק ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּברׁשּות עֹומדת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהיתה
מקּדׁשת  זֹו הרי - לחיקּה אֹו לידּה הּגיעּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּדעּתּה,
זה', מקֹום על קּדּוׁשי 'הּנח לֹו: אמרה ואפּלּו ספק. ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָקּדּוׁשי

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ׁשניהם ׁשל הּמקֹום ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָואֹותֹו
.·Î ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב  מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
מקּדׁשת  זֹו הרי קרֹוב לּה, ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ספק ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹלּה
ׁשהּוא  ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ּבספק. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֻמקּדׁשת

הּוא  זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא אֹותן לׁשמר ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיכֹול
לׁשמר  יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר יכֹולה היא לֹו; ְְְְִִִֵָָָָֹֹקרֹוב
ׁשניהם  אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם לּה. קרֹוב הּוא זה -ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו לׁשמר יכֹולין ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָֹאינן

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ט שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבפסח ‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּדׁשת  ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ,[מדרבנן]; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה חמץ אינּה[בניסן]ּכגֹון - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה  ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ידּבק  "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
הּנסקל  ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן מאּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּביד

אדם] שהרג ׁשּׁשֹור [שור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶֶַַֻ
ּדבר  ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ּבהניה, אסּור ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּנסקל

הּׁשֹור.לגּבי חׁשּוב  ְֵַַָ
ׁשביעית ‚. ּבפרֹות אֹוהמקּדׁש אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ׁשּמּלאן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבמים
הּבית  ּבדק ׁשל מקּדׁשת,[ביהמ"ק]ּבהקּדׁש זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ

ּכל  ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן יׁשּלם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּוא
מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ּבׁשגגה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻמֹועל

אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה
ׁשּיתחּלל מקּדׁשת  עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ
.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ּבלבד  לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבל אינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ
ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
ּבמעׂשר  ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲִֵֶֶָֻעני
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ טבלים [בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] שלא מהם [תבואה והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֹמּבית

לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ּומעׂשרֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָּתרּומה
מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, מאבי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻּבירּׁשה
למי  למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאף
ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל לֹו. ראּויין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהן

לֹו[תבואתו]מּגרנֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת, אינּה יכול], [אינו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֻ
לכל  ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת אּלא ּבּה לֹו ואין ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָלמכרּה,

ממֹון. אינּה הניה וטֹובת ׁשּירצה; ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את [קנין המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

כרחו] ונֹודעבעל הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- [לעדי ְְְֲִִִַַָָ
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נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה [ואת ואמר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מקּדׁשֹות.גם] ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן אֹו ,ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּקּבלה  זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן אם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָאבל
מה  לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ספק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּקּדּוׁשין
זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ּוכאּלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹּבלּבּה,
ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, היא קּבלה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּולפיכ

מקּדׁשת. ספק היא זה ּומּפני ּבלּבּה, מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻלראֹות
ּבדינר ‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

לאּור אמרה [אש]אֹו מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
- ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', 'ּתנהּו ְְְְְְִִִֵַַָָָלֹו:
ונתן  לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם מקּדׁשת; ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאינּה

מקּדׁשת. זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
'הּניחהּו„. היה אמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע
'התקּדׁשי  לּה: אמר ּבספק. אמרה מקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ּכלב  היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֻֻמקּדׁשת.
לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; - ְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּלּה

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - זה' לכלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָֻ'ּתנהּו
ּפרֹות ‰. מֹוכר אּׁשה היה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

'אם  לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
הרי  - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּתן
הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל מקּדׁשת; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻזֹו
אּלא  אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים אֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלי',
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ּבלבד', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּתן
,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻהרי
הּדברים  ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' 'הׁשקה', ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ'ּתן',
אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמראין

.Â אחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין כאן - [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושין] ספק וחמר אפילו קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ּבלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמקּדׁש
ׁשהם  ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ּבפסּולי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֻמקּדׁשת.
ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ּתֹורה ּפסּולי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק

סֹופרים  מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה לכנס, רצה לא ואפּלּוואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את והכחיׁשה האּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּכפרה
רצה  אם - ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין -ְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּגט  מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ּומקּדׁש חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלכנס,

ִֵָמּספק.
.Êׁשּקּדׁש את קטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאת הּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אף ונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּביֹותר [נבונה ְְִִֵֶַַַַ
צריכה  ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ּומבחנת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּומּכרת
ׁשהיא  ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת היתה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמאן;
מקּדׁשת  זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה הֹואיל ּביֹותר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻסכלה

הנישואין]למאּון לבטל בבעלה במיאון לה היתה [די | . ְְֵָָ
אם  - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין עׂשר, סֹוף עד ׁשׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָמּבת
למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, הּנּׂשּואין עסקי ּומּכרת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמבחנת

למאן. צריכה ואינּה למאּון מתקּדׁשת אינּה לאו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואם
.Á למאּון מתקּדׁשת ליׁשב ּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

רֹוצה  'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה  קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
עד  ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה
.Ë ּפּקחת ׁשּנׂשא אין חרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת  והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ּפּקח  אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעלּה
ּתֹורה  מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ׁשֹוטה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּקּדׁש

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס [מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡È נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ׁשּקּדׁשּו[ספקי ְְְְְִִֶַֻ
ּוצריכין  ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָאּׁשה,

מּספק. ִֵֵָּגט
.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא [שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ

הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין  ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚È ּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לּׁשני  מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבפני  ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין  אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל  קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין ; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי [עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה  צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוין,
אחיו] של השניה ּגמּורין;[אשתו קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה מיבמה שנחלצה]חּוץ ׁשהיא [לפני , ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּתֹופסין  הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ּבספק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻמקּדׁשת

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּבּה,ּביבמה, ּתֹופסין ׁשין ְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
הרי  אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכערוה.

ּבגט. מגרׁש ְְֵֵֶָזה
.ÂË הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

הּקּדּוׁשין  קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין אחר ּגֹוי היא וכן ; ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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wfg zxecdn jezn

יׂשראל  קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָועבד
עבֹודה  עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמׁשּמד
ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ּברצֹונֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָזרה

.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ׁשּתׁשּתחרר  עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיון מקּדׁשת ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ּגמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנׁשּתחררה,
אחר  וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. קּדּוׁשין לקּדׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי

לׁשניהם. קּדּוׁשין ספק זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּנׁשּתחררה,
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו האמּורה [חצי ְְֲֲִִֵָָָָ

ב]ּבּתֹורה? - באשם מתחייב עליה ׁשחציּה[שהבא מי ְִֶֶַָָ
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין ּבת וחציּה חלים ׁשפחה [שאז ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּבת הקידושין] ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ּומי .ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַ
קּדּוׁשין. ספק זה הרי - ְֲִִִֵֵֶחֹורין

.ÁÈ ׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט [לדרגת ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה יודע ּומתיּׁשבין [שאינו קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְִִִִִֵַָ
זה מצבו]ּבדבר את היטב לבדוק .[ויש ְֶָָ

.ËÈ מקּדׁשת אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ּבאכל המקּדׁש קּדׁשּה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּדׁשת  זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּפרּוטה  ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבספק,
אם  - ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
וּדאי; קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ּפרּוטה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ׁשוה אינֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָואם

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל קּדׁש רב]ׁשאם [לזמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
אינּה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא אם - ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
עד  אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ּדבר ׁשהרי ּכלל; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת
הּוא  טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה יהיה ולא ויאבד, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיּפסד

עליו. לסמ וראּוי ְְִֶָָָֹזה,
.Î נׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - לאחר [מתנות]ּבפרּוטה ְְְִִִֶַַַַַָָ
ׁשּׁשלח  ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; אינּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּכאן,
קּדּוׁשיו  ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻסבלֹונֹות

קּדּוׁש ׁשהיּו ׁשלחם, ּפסּולין.הראׁשֹונים ין ְְִִִִִֶָָָָ
.‡Î ׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה, לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקם

ׁשּלּה ׂשדה לתֹו עֹומדת אֹו היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - הּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות
קּדּוׁשיה  לּה וזרק ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּברׁשּות עֹומדת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהיתה
מקּדׁשת  זֹו הרי - לחיקּה אֹו לידּה הּגיעּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּדעּתּה,
זה', מקֹום על קּדּוׁשי 'הּנח לֹו: אמרה ואפּלּו ספק. ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָקּדּוׁשי

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ׁשניהם ׁשל הּמקֹום ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָואֹותֹו
.·Î ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב  מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
מקּדׁשת  זֹו הרי קרֹוב לּה, ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ספק ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹלּה
ׁשהּוא  ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ּבספק. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֻמקּדׁשת

הּוא  זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא אֹותן לׁשמר ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיכֹול
לׁשמר  יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר יכֹולה היא לֹו; ְְְְִִִֵָָָָֹֹקרֹוב
ׁשניהם  אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם לּה. קרֹוב הּוא זה -ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו לׁשמר יכֹולין ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָֹאינן

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ט שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבפסח ‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּדׁשת  ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ,[מדרבנן]; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה חמץ אינּה[בניסן]ּכגֹון - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה  ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ידּבק  "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
הּנסקל  ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן מאּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּביד

אדם] שהרג ׁשּׁשֹור [שור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶֶַַֻ
ּדבר  ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ּבהניה, אסּור ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּנסקל

הּׁשֹור.לגּבי חׁשּוב  ְֵַַָ
ׁשביעית ‚. ּבפרֹות אֹוהמקּדׁש אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ׁשּמּלאן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבמים
הּבית  ּבדק ׁשל מקּדׁשת,[ביהמ"ק]ּבהקּדׁש זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ

ּכל  ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן יׁשּלם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּוא
מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ּבׁשגגה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻמֹועל

אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה
ׁשּיתחּלל מקּדׁשת  עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ
.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ּבלבד  לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבל אינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ
ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
ּבמעׂשר  ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲִֵֶֶָֻעני
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ טבלים [בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] שלא מהם [תבואה והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֹמּבית

לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ּומעׂשרֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָּתרּומה
מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, מאבי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻּבירּׁשה
למי  למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאף
ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל לֹו. ראּויין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהן

לֹו[תבואתו]מּגרנֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת, אינּה יכול], [אינו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֻ
לכל  ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת אּלא ּבּה לֹו ואין ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָלמכרּה,

ממֹון. אינּה הניה וטֹובת ׁשּירצה; ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את [קנין המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

כרחו] ונֹודעבעל הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- [לעדי ְְְֲִִִַַָָ
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אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשּקנה
ְֶֶֻמקּדׁשת.

.Á ּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס
לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה
ׁשּלא  ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; אינּה -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
מּדעת  ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת  ואינּה גזל זה הרי ׁשאין חברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא [בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבית  ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה]ּדין  לעצמֹו[של נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה, ּׁשּירצה.[לשותפו]מה מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה [הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה
.‡È ּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון [קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
ואם  מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ׁשּנטלּתּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
מעֹות  מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר

היה מ  אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן

'הן' ׁשּתאמר עד ׁשּנטלה מקּדׁשת, אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהחֹוב
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר  יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚È מקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

'הרי  לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
מּפני  מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאּת

להֹוצאה קּים [לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי  מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂË מקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹון המקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית לי הפרעון]מקּדׁשת [שאדחה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֻ

מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ׁשּתהיה זֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבמלוה
לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - ּפלֹוני' זמן מעּתה עד הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

לעׂשֹות  ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ּבמלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּכרּבית ׁשהיא מּפני לריבית]ּכן, רּבֹותי [דומה ּופרׁשּו . ְְְִִִִֵֵֵֶַַ

לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים מלוה כמותם]ּבהנית .[לסבור ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
.ÊË ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאמר

לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל לי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּיׁש
מקּדׁשת  זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל לי ׁשּיׁש .'ּבמלוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

.ÊÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדש לי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה

כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר
ולא [למושל]לּׁשלטֹון' הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּפרּוטה [למשפט]ּתבעּה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ׁשההניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּׁשּלֹו;

מקּדׁשת. אינּה ּבמלוה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻוהמקּדׁש
.Î ועׂשה ,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ'הרי

מּׁשּלֹו ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ;עּמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּכל  - סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלפי
הּׂשכר  מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ׁשּיע ׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָזמן
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ונמצא -ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡Î אני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

מּתנה  ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע  ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ׁשּנתּתי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻזֹו
ּפלֹוני  ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָלּה
ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגללּה.
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה לֹו, ונתן ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָלֹו',
זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה ּבהנאת לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּדׁשת

.מקּדׁשת  ְֶֶֻ
.·Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

ּבהנאה  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
ׁשּלא  ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻזֹו

ּכלּום  המקּדׁש לּה מּתנה נתן זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואתקּדׁש

זֹוּבהנאה הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת,

לֹו. עצמּה ְְֶַַָּתקנה
.‚Î ּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹון האֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע  הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן  עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
מׁשּכֹון  ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי  על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל
מקצת  לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו
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.„Î על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהאֹומר
לא  ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ׁשּתחזיריהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמנת
ואם  הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום  לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Î הרי' לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻנתן

ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻאּת
הּמחּבאים  זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ּפרּוטה', ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשוה
ואם  מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - האגּדה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻּבתֹו
ׁשּלאחר  ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשתקה
מּפני  ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה לידּה מעֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתן

אחר  ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה ׁשּמא .האגּדה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ
.ÂÎ ל לי האֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻהרי

אחרת  ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ ּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי  לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

אּלא  מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשוה
ראׁשֹונהמּספק  ראׁשֹונה אֹוכלת היתה הראשונה . [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ

דיבורו] שסיים ּפרּוטה,קודם ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְֲִֵֶַָָָָ
ׁשאֹותן  מּספק; אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמקּדׁשת;
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ּכמלוה, הן הרי ׁשאכלה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּתמרים

אחרֹונה. ּבתמרה אּלא הּקּדּוׁשין ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשת,
.ÁÎ ּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה  אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה
אֹוכלת  היא ׁשּלּה .ראׁשֹונה, ִִֶֶֶָָ

.ËÎ אם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
ואם  ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיה
ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין מלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיה
ולא  ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן מלא היה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻואם
מקּדׁשת  זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא אם לפיכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו;
וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה ואם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבספק,

מׁשּגיחין ּכֹוס [בודקים]ואין פרוטה]על שווה .[אם ְְִִֵַַ

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּבין  האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלאו,
האּׁשה  מן ּבין ׁשהיה ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָּבגרּוׁשין,
ּדברים. ארּבעה ּבּתנאי ְְְְִִַַַָָָלהיֹות

הּתנאי ·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו
קֹודם ּכפּול  הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה .[כדלהלן]לּמעׂשה, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין  ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי חסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ויתקּים  מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ּתנאי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשם
וחסר  הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה אֹו ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹהּמּקח

הארּבעה. מן אחד ְְִֶַַַָָָָהּתנאי
הרי ‚. זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָּכיצד?

ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ּתהי אּת לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֻ
הרי  - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ואחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמקּדׁשת',

ּתנאי  על מקּדׁשת זֹו והרי קּים, לֹוהּתנאי נתנה ואם ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
אינּה לֹו, נתנה לא ואם מקּדׁשת, ּתהיה זּוז, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמאתים

ְֶֶֻמקּדׁשת.
זה',„. ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻאבל

לי  ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, הּדינר ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָונתן
ּתהי  לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי זּוז ְְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹֻמאתים

ּבטל  הּתנאי הרי - ונתן מקּדׁשת' הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף התנה, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבידּה

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהרי
אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה

.Â ּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי  מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם ;["אם ְְְִִִֵֵֶָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהרי

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹום וכן ּתרדי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ולא  לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהרי
לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא לּתהֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּתרדי
ידּוע  ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, הּתנאי הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה אפׁשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאי

והּתּול.[מגזימה] ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים
.Á ׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

ודם  חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי  לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא  ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
הּגט  אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתאכלי

קּים  הּתנאי הרי - ּתהיה ּבידּה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם מגרׁשת, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻמקּדׁשת
ּׁשּכתּוב  מה על התנה 'הרי ּבזה אֹומרים ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת.
ולא  ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ּבידּה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּבּתֹורה',

ְִֵָּתתּגרׁש.
.Ë ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נתן  אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ּבדבר  עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה ל ֹו זּכתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמּדבר
אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי נתקּימּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכבר

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּבֹו
.È ׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] 'ּכסּות [תשמיש]ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְִֶָ
אבל  ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



קיי zeyi` zekld - miyp xtq - 'a xc` h"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשּקנה
ְֶֶֻמקּדׁשת.

.Á ּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס
לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה
ׁשּלא  ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; אינּה -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
מּדעת  ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת  ואינּה גזל זה הרי ׁשאין חברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא [בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבית  ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה]ּדין  לעצמֹו[של נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה, ּׁשּירצה.[לשותפו]מה מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה [הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה
.‡È ּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון [קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
ואם  מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ׁשּנטלּתּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
מעֹות  מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר

היה מ  אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן

'הן' ׁשּתאמר עד ׁשּנטלה מקּדׁשת, אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהחֹוב
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר  יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚È מקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

'הרי  לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
מּפני  מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאּת

להֹוצאה קּים [לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי  מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂË מקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹון המקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית לי הפרעון]מקּדׁשת [שאדחה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֻ

מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ׁשּתהיה זֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבמלוה
לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - ּפלֹוני' זמן מעּתה עד הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

לעׂשֹות  ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ּבמלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּכרּבית ׁשהיא מּפני לריבית]ּכן, רּבֹותי [דומה ּופרׁשּו . ְְְִִִִֵֵֵֶַַ

לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים מלוה כמותם]ּבהנית .[לסבור ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
.ÊË ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאמר

לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל לי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּיׁש
מקּדׁשת  זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל לי ׁשּיׁש .'ּבמלוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

.ÊÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדש לי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה

כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר
ולא [למושל]לּׁשלטֹון' הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּפרּוטה [למשפט]ּתבעּה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ׁשההניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּׁשּלֹו;

מקּדׁשת. אינּה ּבמלוה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻוהמקּדׁש
.Î ועׂשה ,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ'הרי

מּׁשּלֹו ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ;עּמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּכל  - סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלפי
הּׂשכר  מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ׁשּיע ׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָזמן
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ונמצא -ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡Î אני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

מּתנה  ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע  ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ׁשּנתּתי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻזֹו
ּפלֹוני  ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָלּה
ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגללּה.
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה לֹו, ונתן ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָלֹו',
זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה ּבהנאת לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּדׁשת

.מקּדׁשת  ְֶֶֻ
.·Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

ּבהנאה  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
ׁשּלא  ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻזֹו

ּכלּום  המקּדׁש לּה מּתנה נתן זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואתקּדׁש

זֹוּבהנאה הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת,

לֹו. עצמּה ְְֶַַָּתקנה
.‚Î ּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹון האֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע  הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן  עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
מׁשּכֹון  ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי  על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל
מקצת  לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו
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.„Î על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהאֹומר
לא  ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ׁשּתחזיריהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמנת
ואם  הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום  לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Î הרי' לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻנתן

ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻאּת
הּמחּבאים  זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ּפרּוטה', ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשוה
ואם  מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - האגּדה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻּבתֹו
ׁשּלאחר  ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשתקה
מּפני  ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה לידּה מעֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתן

אחר  ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה ׁשּמא .האגּדה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ
.ÂÎ ל לי האֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻהרי

אחרת  ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ ּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי  לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

אּלא  מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשוה
ראׁשֹונהמּספק  ראׁשֹונה אֹוכלת היתה הראשונה . [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ

דיבורו] שסיים ּפרּוטה,קודם ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְֲִֵֶַָָָָ
ׁשאֹותן  מּספק; אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמקּדׁשת;
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ּכמלוה, הן הרי ׁשאכלה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּתמרים

אחרֹונה. ּבתמרה אּלא הּקּדּוׁשין ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשת,
.ÁÎ ּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה  אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה
אֹוכלת  היא ׁשּלּה .ראׁשֹונה, ִִֶֶֶָָ

.ËÎ אם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
ואם  ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיה
ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין מלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיה
ולא  ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן מלא היה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻואם
מקּדׁשת  זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא אם לפיכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו;
וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה ואם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבספק,

מׁשּגיחין ּכֹוס [בודקים]ואין פרוטה]על שווה .[אם ְְִִֵַַ

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּבין  האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלאו,
האּׁשה  מן ּבין ׁשהיה ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָּבגרּוׁשין,
ּדברים. ארּבעה ּבּתנאי ְְְְִִַַַָָָלהיֹות

הּתנאי ·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו
קֹודם ּכפּול  הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה .[כדלהלן]לּמעׂשה, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין  ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי חסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ויתקּים  מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ּתנאי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשם
וחסר  הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה אֹו ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹהּמּקח

הארּבעה. מן אחד ְְִֶַַַָָָָהּתנאי
הרי ‚. זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָּכיצד?

ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ּתהי אּת לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֻ
הרי  - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ואחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמקּדׁשת',

ּתנאי  על מקּדׁשת זֹו והרי קּים, לֹוהּתנאי נתנה ואם ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
אינּה לֹו, נתנה לא ואם מקּדׁשת, ּתהיה זּוז, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמאתים

ְֶֶֻמקּדׁשת.
זה',„. ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻאבל

לי  ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, הּדינר ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָונתן
ּתהי  לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי זּוז ְְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹֻמאתים

ּבטל  הּתנאי הרי - ונתן מקּדׁשת' הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף התנה, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבידּה

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהרי
אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה

.Â ּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי  מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם ;["אם ְְְִִִֵֵֶָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהרי

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹום וכן ּתרדי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ולא  לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהרי
לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא לּתהֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּתרדי
ידּוע  ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, הּתנאי הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה אפׁשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאי

והּתּול.[מגזימה] ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים
.Á ׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

ודם  חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי  לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא  ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
הּגט  אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתאכלי

קּים  הּתנאי הרי - ּתהיה ּבידּה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם מגרׁשת, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻמקּדׁשת
ּׁשּכתּוב  מה על התנה 'הרי ּבזה אֹומרים ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת.
ולא  ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ּבידּה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּבּתֹורה',

ְִֵָּתתּגרׁש.
.Ë ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נתן  אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ּבדבר  עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה ל ֹו זּכתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמּדבר
אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי נתקּימּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכבר

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּבֹו
.È ׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] 'ּכסּות [תשמיש]ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְִֶָ
אבל  ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר
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והרי  ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא - ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבעֹונה
עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ואּתה מקּדׁשת, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .'גויה ּבתנא] ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
מלחמה] ּבּהשבויית ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על -[שתהא ְְִֵֶַַַָ

מנעה  הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ואין מקּדׁשת, זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
יזּכה  ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה מּלהׁשּתעּבד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ׁשּמנעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹּבדבר

.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
זה  הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמי
על  ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ּבטל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּותנאֹו

ׁשהתנה ונמצא ּכל הערוה, וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.·È ׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
קּים  ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ו  ועד לקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚È וכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים
'הּנֹותן  אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע  - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על ְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָּגט
נהיה  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד  וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ממֹון לכּפל ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּכפילת  זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן  ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
לא  ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, אֹותן ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלמדּו
הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא זה ּותנאי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹיעברּו",

לעׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, הּגאֹונים ְְְֲִִִֵֵַַָָּגדֹולי
.ÂË מקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה  מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכי מּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני  קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא  הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊË אמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמאתים
מרּבה  זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי על ;אף ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר קּדׁשּה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ
ּובממֹונֹות. ּבגּטין הּדין וכן ְְְְִִִֵֶֶַָֻמקּדׁשת.

.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר ולא ּכל ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ

הּמעׂשה  ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, הּתנאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהקּדים
ואם  לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל קּים; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתנאֹו
ּבדברים  ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוון 'על [ואינו האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְֵֵַַָָָ
צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - הּתנאי מנת' לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לּמעׂשה. להקּדימֹו ְְְֲִֶַַַֹולא
.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?

לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא  ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
זה  יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹֻיּתנּו
ׁשהקּדים  ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבחצר,
זה  והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן לּתנאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמעׂשה

ּתנאֹו הׁשלים ּכ ואחר -ּבחצר הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ראׁשֹונה  מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ותתקּדׁש ּבחצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיזּכה

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו הּמעׂשה, נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּה

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא [אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן  מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני  ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי  לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים בו לי לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
ואם כור] מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻ

אֹומר  והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו הרי לֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻאין
לקלקלּה ּכדי - לי' איש]'אין אשת באיסור .[להכשילה ְְְְִֵֵַָ

זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי
ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵָָָאֹו

מקּדׁשת  זֹו הרי הּמקֹום הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
והּוא  ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשאמר,

לקלקלּה. ְְְְִֵַַָמתּכּון
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה  מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הראה אֹו ; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבׂשדה  עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ּביד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּזּוזים
הּמעֹות  לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחרים
ּבאריסּות  לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ּבׁשּתפּות, אֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻּבמלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד [לעבוד מקּדׁשת, אינּה -ְֵֶֶַָֻ
לעצמי  ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ׁשּמׁשמע מּׁשּלֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיראּנה

.ל ׁשאמרּתי זה ְִֶֶַָָָָּדבר
נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים [חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ

היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
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נמּדדין  - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,

.Â ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר
- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט  ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

נדר [בגדי]ּבמיני עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - מאּלּו ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַחּוץ
ׁשאין  מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו הרי זה', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו - נדר' ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי

אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
אף מקּדׁשת  - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻעל
הּפֹוסלין  הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין הן ְְִִִִִֵַַַַַַָָּומה

במקדש]ּבּכהנים ּובהלכֹות [לעבודה ּבּנׁשים; ּפֹוסלין , ְְְֲִִִִַַָֹ
עליהן  ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל יתּבארּו מקדׁש, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּביאת

רע  ריח - עבה,[מהגוף]ּבּנׁשים וקֹול הּפה, וריח וזעה, , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּונׁשיכת  לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, מחברֹותיה ּגּסין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָודּדין

וׁשּומא צּלקת, הּמקֹום ונעׂשה הּפּדחת [יבלת]ּכלב ׁשעל ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
מּׂשער [מצח] קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה היתה אפּלּו ,ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ואף ׁשּיתרה ראׁשּה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשער  ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם אבל הּכהנים. על ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבאּׁשה

ּכאּסר ּגדֹולה ׁשּומה אֹו הּפנים, קטן]ּבׁשאר איטלקי [מטבע ְְְִִִַָָָָָ
ּבין  ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ׂשער ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף

ְִָּבנׁשים.
.Á הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

נדרים  מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו ּבּנׁשים, -הּפֹוסלין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
נדרים  עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהרי
זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה נדרים, עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָוהיּו

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.Ë והלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה

מקּדׁשת  אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנה אצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
עליו  והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָהאיׁש
רֹופא  אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו והיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרים,
ׁשּכבר  ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻורּפאֹו

זאת. על מקּפדת האּׁשה ואין ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנרּפאּו,
.È ׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֻׁשלׁשים

מקּדׁשת  לאחר אינּה אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - יֹום' [השתמשה ׁשלׁשים ְְְִִִֶַַַַָֹ

הּׁשלׁשים בהם] לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹֻּבתֹו
אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ּבֹו חזר ואם ְְְְִִִֵַַָָָָֹיֹום;

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡È מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא

היתה  לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני

ּולאחר  איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת  אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
ׁשאין  איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאיׁש,

ּבּה ּתֹופסין .הּקּדּוׁשין ְִִִַָ
.·È לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

הּׁשלׁשים  ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים
לׁשניהם  מּספק מקּדׁשת זֹו הרי נֹותנין - ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

'הרי  יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹֹּגט,
אחר  ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻאּת
יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻואמר
לאחר  מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּובא
ּכּלן  קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ימים', ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשרה
ׁשהיא  מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ּוצריכה ּבּה; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּתֹופסין

ּבספק. לכּלן ְְְֵֶֶָָֻֻמקּדׁשת
.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל  על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר
מקּדׁשת  ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אם העֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מּתרת  ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני  אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„Èאּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהּנֹותן

זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום לי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻמקּדׁשת
אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ּוכׁשּיגרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת,

ׁשנּיה  ּפרּוטה קּדּוׁשי מן ׁשנּיה לאּׁשה:ּפעם האֹומר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
'לאחר  ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ'הרי

ׁשאׁשּתחרר' 'לאחר כנעני]ׁשּתתּגּירי', עבד ,[מהיותו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ
ׁשּתׁשּתחררי' כנענית]'לאחר שפחה 'לאחר [מהיותה , ְְְְְִִֶַַַַַ

'אחֹות ׁשּתמּות 'לאחר ,'ּבעל אשתי]ׁשּימּות היא [שכעת ְֲֲֵֵֶֶַַַָָ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ׁשאינֹו לפי מקּדׁשת, אינּה -ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

.ÂË לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי לי ואּלּוׁשּיחלץ הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

מּספק  ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו עּתה, .קּדׁשּה ְְִִִִִֵַָָָָָ
.ÊË היא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת  זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ ונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד  ּדינר אפּלּו הּדינר,לּה מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

'הרי  לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה יׁשלים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּוא
מאה  לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאּת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּדינר',
לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה לּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבׁשאמר
למנֹות  והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ'הרי
ּבּדינר  ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת אינּה - ידּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלתֹו
מנה  נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון

נחׁשת ּדינר מהם נמצא אֹו ּדינר, מכסף]חסר אינּה[ולא - ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
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והרי  ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא - ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבעֹונה
עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ואּתה מקּדׁשת, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .'גויה ּבתנא] ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
מלחמה] ּבּהשבויית ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על -[שתהא ְְִֵֶַַַָ

מנעה  הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ואין מקּדׁשת, זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
יזּכה  ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה מּלהׁשּתעּבד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ׁשּמנעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹּבדבר

.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
זה  הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמי
על  ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ּבטל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּותנאֹו

ׁשהתנה ונמצא ּכל הערוה, וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.·È ׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
קּים  ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ו  ועד לקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚È וכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים
'הּנֹותן  אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע  - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על ְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָּגט
נהיה  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד  וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ממֹון לכּפל ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּכפילת  זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן  ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
לא  ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, אֹותן ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלמדּו
הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא זה ּותנאי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹיעברּו",

לעׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, הּגאֹונים ְְְֲִִִֵֵַַָָּגדֹולי
.ÂË מקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה  מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכי מּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני  קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא  הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊË אמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמאתים
מרּבה  זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי על ;אף ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר קּדׁשּה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ
ּובממֹונֹות. ּבגּטין הּדין וכן ְְְְִִִֵֶֶַָֻמקּדׁשת.

.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר ולא ּכל ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ

הּמעׂשה  ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, הּתנאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהקּדים
ואם  לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל קּים; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתנאֹו
ּבדברים  ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוון 'על [ואינו האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְֵֵַַָָָ
צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - הּתנאי מנת' לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לּמעׂשה. להקּדימֹו ְְְֲִֶַַַֹולא
.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?

לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא  ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
זה  יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹֻיּתנּו
ׁשהקּדים  ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבחצר,
זה  והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן לּתנאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמעׂשה

ּתנאֹו הׁשלים ּכ ואחר -ּבחצר הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ראׁשֹונה  מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ותתקּדׁש ּבחצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיזּכה

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו הּמעׂשה, נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּה

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא [אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן  מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני  ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי  לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים בו לי לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
ואם כור] מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻ

אֹומר  והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו הרי לֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻאין
לקלקלּה ּכדי - לי' איש]'אין אשת באיסור .[להכשילה ְְְְִֵֵַָ

זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי
ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵָָָאֹו

מקּדׁשת  זֹו הרי הּמקֹום הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
והּוא  ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשאמר,

לקלקלּה. ְְְְִֵַַָמתּכּון
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה  מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הראה אֹו ; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבׂשדה  עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ּביד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּזּוזים
הּמעֹות  לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחרים
ּבאריסּות  לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ּבׁשּתפּות, אֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻּבמלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד [לעבוד מקּדׁשת, אינּה -ְֵֶֶַָֻ
לעצמי  ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ׁשּמׁשמע מּׁשּלֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיראּנה

.ל ׁשאמרּתי זה ְִֶֶַָָָָּדבר
נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים [חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ

היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

zeyi` zekld - miyp xtq - 'a xc` h"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נמּדדין  - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,

.Â ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר
- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט  ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

נדר [בגדי]ּבמיני עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - מאּלּו ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַחּוץ
ׁשאין  מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו הרי זה', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו - נדר' ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי

אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
אף מקּדׁשת  - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻעל
הּפֹוסלין  הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין הן ְְִִִִִֵַַַַַַָָּומה

במקדש]ּבּכהנים ּובהלכֹות [לעבודה ּבּנׁשים; ּפֹוסלין , ְְְֲִִִִַַָֹ
עליהן  ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל יתּבארּו מקדׁש, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּביאת

רע  ריח - עבה,[מהגוף]ּבּנׁשים וקֹול הּפה, וריח וזעה, , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּונׁשיכת  לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, מחברֹותיה ּגּסין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָודּדין

וׁשּומא צּלקת, הּמקֹום ונעׂשה הּפּדחת [יבלת]ּכלב ׁשעל ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
מּׂשער [מצח] קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה היתה אפּלּו ,ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ואף ׁשּיתרה ראׁשּה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשער  ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם אבל הּכהנים. על ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבאּׁשה

ּכאּסר ּגדֹולה ׁשּומה אֹו הּפנים, קטן]ּבׁשאר איטלקי [מטבע ְְְִִִַָָָָָ
ּבין  ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ׂשער ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף

ְִָּבנׁשים.
.Á הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

נדרים  מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו ּבּנׁשים, -הּפֹוסלין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
נדרים  עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהרי
זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה נדרים, עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָוהיּו

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.Ë והלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה

מקּדׁשת  אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנה אצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
עליו  והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָהאיׁש
רֹופא  אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו והיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרים,
ׁשּכבר  ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻורּפאֹו

זאת. על מקּפדת האּׁשה ואין ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנרּפאּו,
.È ׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֻׁשלׁשים

מקּדׁשת  לאחר אינּה אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - יֹום' [השתמשה ׁשלׁשים ְְְִִִֶַַַַָֹ

הּׁשלׁשים בהם] לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹֻּבתֹו
אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ּבֹו חזר ואם ְְְְִִִֵַַָָָָֹיֹום;

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡È מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא

היתה  לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני

ּולאחר  איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת  אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
ׁשאין  איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאיׁש,

ּבּה ּתֹופסין .הּקּדּוׁשין ְִִִַָ
.·È לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

הּׁשלׁשים  ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים
לׁשניהם  מּספק מקּדׁשת זֹו הרי נֹותנין - ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

'הרי  יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹֹּגט,
אחר  ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻאּת
יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻואמר
לאחר  מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּובא
ּכּלן  קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ימים', ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשרה
ׁשהיא  מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ּוצריכה ּבּה; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּתֹופסין

ּבספק. לכּלן ְְְֵֶֶָָֻֻמקּדׁשת
.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל  על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר
מקּדׁשת  ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אם העֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מּתרת  ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני  אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„Èאּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהּנֹותן

זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום לי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻמקּדׁשת
אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ּוכׁשּיגרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת,

ׁשנּיה  ּפרּוטה קּדּוׁשי מן ׁשנּיה לאּׁשה:ּפעם האֹומר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
'לאחר  ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ'הרי

ׁשאׁשּתחרר' 'לאחר כנעני]ׁשּתתּגּירי', עבד ,[מהיותו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ
ׁשּתׁשּתחררי' כנענית]'לאחר שפחה 'לאחר [מהיותה , ְְְְְִִֶַַַַַ

'אחֹות ׁשּתמּות 'לאחר ,'ּבעל אשתי]ׁשּימּות היא [שכעת ְֲֲֵֵֶֶַַַָָ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ׁשאינֹו לפי מקּדׁשת, אינּה -ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

.ÂË לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי לי ואּלּוׁשּיחלץ הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

מּספק  ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו עּתה, .קּדׁשּה ְְִִִִִֵַָָָָָ
.ÊË היא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת  זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ ונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד  ּדינר אפּלּו הּדינר,לּה מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

'הרי  לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה יׁשלים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּוא
מאה  לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאּת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּדינר',
לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה לּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבׁשאמר
למנֹות  והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ'הרי
ּבּדינר  ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת אינּה - ידּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלתֹו
מנה  נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון

נחׁשת ּדינר מהם נמצא אֹו ּדינר, מכסף]חסר אינּה[ולא - ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
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רע ּדינר ּבהם נמצא במשקלו]מקּדׁשת. יכֹולה [חסר אם - ְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ
וא  יחליפּנּו; הּדחק, ידי על מקּדׁשת.להֹוציאֹו אינּה לאו, ם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

.ÁÈ ׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר
מתאּוה  ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
מּׁשעת  מקּדׁשת זֹו הרי חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלהן
ּתהיה  ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ואינן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;
ׁשוין  והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ׁשּתסמ ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמקּדׁשת,

ראׁשֹונה  מּׁשעה מקּדׁשת זֹו הרי לּה, אינם ּכׁשאמר ואם . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה ְִֵֶֶָָֻׁשוין,

.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש
מתקּדׁשת  'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה

לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבלי ל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר את , לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ

סתםהקשר] סכום]וקּדׁשּו להזכיר ּתבע [בלי האיׁש אם - ְְְִִִַָָָ
את  ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאת

האיׁש. ּדברי יעׂשּו ְֲִִִֵַָָהאיׁש,
.Îוקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

מקּדׁשת  אינּה - ּתנאי על על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה והל את ּתנאי, ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה - ְְֵֶֶַַָֻהּתנאי
.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר

לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',

לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא [ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ
וקּבל  ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשאמרה
ּבמקֹום  הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלּה
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּפלֹוני',

לֹו. היא מקֹום ְִֶַָָׁשּמראה
.·Î על אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו אמירת ּפי זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת.משפט] היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל  - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן  הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי  ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרת לפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלא התנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן  ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר [שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא [לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

ה'תשע"ד  ב' אדר כ' קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
ונמצא ‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין, ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּכסף  ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאני ונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה  לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,
אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ואין ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָּובנים'

ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; אינּה להן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻוהּדֹומין
לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם

אמר  אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת  אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על  לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני „. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּום יֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן ‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד [-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן  ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם  ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי  אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין
חכמה  ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעקיבה

מקֹום[סברה] ּגּבֹור'[בתורה]ּבכל ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֶַָָָ
ׁשחבריו  ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר אֹומרין אין -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
אין  - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיראים
מכּבדין  עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ּכרּבי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומרין
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רׁשע  אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. מּפני ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו
ּבתׁשּובה  הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּגמּור,
זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ׁשה ּוא מנת על ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּבדעּתֹו.
ׁשעֹון  ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ׁשּמא מּספק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשת
נעׂשה  ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר הּוא, ּגדֹול זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹעבֹודה
ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", יפּתה "ּפן ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרׁשע,

ּבלּבם". יׂשראל ּבית ְְִִֵֵֶָָאת
.Â ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', היא היא והרי והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי 'עׁשירה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׁשירה',

הטעּתּו ּכהן ׁשּלא ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
עני', הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', הּוא ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹוהרי
הטעה  ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ'עני

ָאֹותּה.

ט  ¤¤ּפרק
ערוה ‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- ׁשּקּדׁש[וקידשן ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכאחת
מהן  אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ּובּתּה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָאּׁשה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
מקּדׁשֹות ·. ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש

- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן והיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלי',
מקּדׁשת  מּכּלן אחת מּכן אין 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' מקּדׁשת ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻלביאה
ּכּלכן  'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ּובּתּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּׁשה
אחת  אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה לי', ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻמקּדׁשֹות
- ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש אׁשת ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָערוה,
לביאה  מּכם 'הראּויה אמר: ואם מקּדׁשת; מּכּלם אחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאין
ׁשאין  מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻֻמקּדׁשת'

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר

ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻוקּבל
על  ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבֹוא

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ׁשאי ְִִֵֶֶֶַַַָָּפי
לקּדׁשּה„. והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח וקּדׁש אמה]לֹו, אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן  - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח  ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה  ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
קּדׁשּה‰. אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה

וכּיֹוצא  לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשליח
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ׁשניהן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָּבהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר

ּבחזקת  זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ואין  והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּקּדׁש,
ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה איזֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָידּוע
אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן קרֹובֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה

אח  אֹו ׁשּמא אם - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבאּׁשה  ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, לֹו קּדׁש ְְֲִִִִֵָָָָָֻאּמּה

אּלּו ּכגֹון קרֹובֹות לּה אֹוׁשאין אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְֵֵֶָָָָָָ
ּבׁשעה  איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאם
הּׁשליח  ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי על אף ׁשליח, ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשהּו
את  הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ואין ּבּה; מּתר זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה  ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, אחר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹקרֹובתּה
אּלא  לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ואין הּׁשליח, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה הּוא ׁשּיכֹול ְְְְִִִֶַַַָָָאּׁשה
.Ê ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב  וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם  מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי  ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת  .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן [קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין [שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ּפי  על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא לֹומר, הראשונה]ׁשּיׁש [מאשתו ְְֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו לֹו, השניה]קּדׁש קטּנה [מאשתו אֹו , ְְְִֵֶַַַָָ

ּכּלן  הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶַַַָָָֻמּתרֹות,
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם וכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהמקּדׁשת.
אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר,
הרי  - ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּגדֹולה
לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻֻּכּלן
ּגדֹולה  ּבבנֹותיו ׁשאין הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהמקּדׁשת;

מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנה;
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל  על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡È למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם  ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - עד קּדׁשּתיה' , ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי 'נֹודע ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיאמר:

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ואף ּבלבד, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּגט
.·È אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר

צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
אחרים  .קּדּוׁשין ֲִִִֵ

.‚È אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
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רע ּדינר ּבהם נמצא במשקלו]מקּדׁשת. יכֹולה [חסר אם - ְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ
וא  יחליפּנּו; הּדחק, ידי על מקּדׁשת.להֹוציאֹו אינּה לאו, ם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

.ÁÈ ׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר
מתאּוה  ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
מּׁשעת  מקּדׁשת זֹו הרי חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלהן
ּתהיה  ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ואינן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;
ׁשוין  והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ׁשּתסמ ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמקּדׁשת,

ראׁשֹונה  מּׁשעה מקּדׁשת זֹו הרי לּה, אינם ּכׁשאמר ואם . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה ְִֵֶֶָָֻׁשוין,

.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש
מתקּדׁשת  'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה

לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבלי ל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר את , לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ

סתםהקשר] סכום]וקּדׁשּו להזכיר ּתבע [בלי האיׁש אם - ְְְִִִַָָָ
את  ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאת

האיׁש. ּדברי יעׂשּו ְֲִִִֵַָָהאיׁש,
.Îוקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

מקּדׁשת  אינּה - ּתנאי על על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה והל את ּתנאי, ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה - ְְֵֶֶַַָֻהּתנאי
.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר

לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',

לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא [ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ
וקּבל  ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשאמרה
ּבמקֹום  הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלּה
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּפלֹוני',

לֹו. היא מקֹום ְִֶַָָׁשּמראה
.·Î על אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו אמירת ּפי זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת.משפט] היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל  - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן  הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי  ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרת לפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלא התנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן  ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר [שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא [לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

ה'תשע"ד  ב' אדר כ' קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
ונמצא ‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין, ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּכסף  ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאני ונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה  לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,
אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ואין ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָּובנים'

ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; אינּה להן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻוהּדֹומין
לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם

אמר  אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת  אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על  לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני „. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּום יֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן ‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד [-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן  ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם  ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי  אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין
חכמה  ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעקיבה

מקֹום[סברה] ּגּבֹור'[בתורה]ּבכל ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֶַָָָ
ׁשחבריו  ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר אֹומרין אין -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
אין  - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיראים
מכּבדין  עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ּכרּבי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומרין
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רׁשע  אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. מּפני ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו
ּבתׁשּובה  הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּגמּור,
זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ׁשה ּוא מנת על ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּבדעּתֹו.
ׁשעֹון  ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ׁשּמא מּספק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשת
נעׂשה  ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר הּוא, ּגדֹול זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹעבֹודה
ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", יפּתה "ּפן ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרׁשע,

ּבלּבם". יׂשראל ּבית ְְִִֵֵֶָָאת
.Â ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', היא היא והרי והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי 'עׁשירה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׁשירה',

הטעּתּו ּכהן ׁשּלא ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
עני', הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', הּוא ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹוהרי
הטעה  ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ'עני

ָאֹותּה.

ט  ¤¤ּפרק
ערוה ‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- ׁשּקּדׁש[וקידשן ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכאחת
מהן  אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ּובּתּה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָאּׁשה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
מקּדׁשֹות ·. ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש

- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן והיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלי',
מקּדׁשת  מּכּלן אחת מּכן אין 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' מקּדׁשת ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻלביאה
ּכּלכן  'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ּובּתּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאּׁשה
אחת  אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה לי', ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻמקּדׁשֹות
- ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש אׁשת ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָערוה,
לביאה  מּכם 'הראּויה אמר: ואם מקּדׁשת; מּכּלם אחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאין
ׁשאין  מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻֻמקּדׁשת'

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר

ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻוקּבל
על  ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבֹוא

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ׁשאי ְִִֵֶֶֶַַַָָּפי
לקּדׁשּה„. והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח וקּדׁש אמה]לֹו, אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן  - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח  ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה  ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
קּדׁשּה‰. אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה

וכּיֹוצא  לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשליח
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ׁשניהן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָּבהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר

ּבחזקת  זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ואין  והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּקּדׁש,
ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה איזֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָידּוע
אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן קרֹובֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה

אח  אֹו ׁשּמא אם - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבאּׁשה  ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, לֹו קּדׁש ְְֲִִִִֵָָָָָֻאּמּה

אּלּו ּכגֹון קרֹובֹות לּה אֹוׁשאין אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְֵֵֶָָָָָָ
ּבׁשעה  איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאם
הּׁשליח  ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי על אף ׁשליח, ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשהּו
את  הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ואין ּבּה; מּתר זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה  ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, אחר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹקרֹובתּה
אּלא  לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ואין הּׁשליח, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה הּוא ׁשּיכֹול ְְְְִִִֶַַַָָָאּׁשה
.Ê ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב  וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם  מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי  ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת  .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן [קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין [שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ּפי  על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא לֹומר, הראשונה]ׁשּיׁש [מאשתו ְְֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו לֹו, השניה]קּדׁש קטּנה [מאשתו אֹו , ְְְִֵֶַַַָָ

ּכּלן  הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶַַַָָָֻמּתרֹות,
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם וכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהמקּדׁשת.
אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר,
הרי  - ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּגדֹולה
לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻֻּכּלן
ּגדֹולה  ּבבנֹותיו ׁשאין הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהמקּדׁשת;

מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנה;
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל  על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡È למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם  ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - עד קּדׁשּתיה' , ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי 'נֹודע ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיאמר:

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ואף ּבלבד, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּגט
.·È אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר

צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
אחרים  .קּדּוׁשין ֲִִִֵ

.‚È אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



`zeyiקטז zekld - miyp xtq - 'a xc` 'k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָקּדׁשּתיה'
הּוא  'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ּכֹונס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו - .ׁשּקּדׁשּתיה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.„È למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן  - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא לכנס, עליו]נאמן [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
להּתירּה. ְְִֵַָּכדי

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
היא  ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶָָָֻ
מּתר  הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻאֹומרת
והיא  ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָּבקרֹובֹותיה,
ּגדֹולה  ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת 'לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹומרת

הּבת,[האם] ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ּוגדֹולה ,ְְְִִֶֶַַָָָֻֻ
'לא  אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. מּתרת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻוהּבת
והּבת  הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - אֹותי' אּלא ְְְִִִֶַַַַַָָָקּדׁשּת
אסּורה  והאם האם, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֻֻמּתרת

ְִָּבקרֹוביו.
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו בין הּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

[- ּבפ היא קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּקּדּוׁשין  ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
מקֹום  וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - עדים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבלא
- קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּתאמר
העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבּקׁשים
אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם הפסד; ּבזה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ּכתּבה. ְִֵָֻלּתן
.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו [השליח]העֹוׂשה ְְִִֵֶַַַָָָָ

לעׂשֹות  ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - לעצמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻוקּדׁשּה
מּקח  ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר העֹוׂשה וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכן.

רׁשע. נקרא ְְִִָָָָּוממּכר,
.ÁÈ הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי [מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה  ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם  ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת  זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'
ואם  ּגט. ּכֹותבין ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני;

ּכֹונס  ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ
.Î ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם  אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק  ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

אסּור  - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת וכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,

ּכּלן  ּכתּבה ּבקרֹובֹות ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻֻ
אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ּומסּתּלק. ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאחת

והּדבר ואחת. אחת לכל ּכתּבה ׁשּיּתן ידּוע חכמים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ואחת  אחת וכל אבדה, מהן לאחת ׁשּכתב ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻׁשהּכתּבה
ואבדה  ּכתּבה לי וכתבּתה ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאֹומרת

ְִָֻּכתּבתי'.
.·Î לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הרי האּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכל זֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא א קֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ

ׁשנים  ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם  ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה  ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹותן  ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
ׁשּמא  לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש 'ּפלֹונית ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹומרֹות:
וכן  ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא לקּדׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנזּדּמנּו
וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָאם

מּפלֹוני [המולה]הברה ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ
העדים  להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּפלֹונית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּנתקּדׁשה
אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - מתּו' אֹו אחרת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלמדינה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ
ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק  קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין  - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא  הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין  אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה  ְֲַָָ
.‰Î ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת  ולא לֹו, על נתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם  אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎ ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻיצא
ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ּבפנינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוקּדׁשּה
אין  לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה עדים ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאם
ׁשּקּדּוׁשיו  ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ּכלּום; ׁשני  ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָקּדּוׁשי

וּדאי  ׁשּקּדּוׁשיו הּׁשני ונֹוׂשא לא ּבקֹול, הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
הארּוסין  מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ׁשּמא הראׁשֹון, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ׁשּנתארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר
.ÊÎ אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון  ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר [מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
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חֹוׁשׁשין  - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
ׁשרב  ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה
ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנׁשי
וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות לׁשלח ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻּכּלם

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵָסבלֹונֹות
.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין  ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני  ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום  אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ï ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר  ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת  זֹו הרי ׁשּדראחת, ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּבצנעה. לקּדׁש ְְְִֵַָָָהעם
.‡Ï לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד  'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה  נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה ואמרה:[הסבר ְְְִֶָָָָ
וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ּכ ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ'מּפני
אמתלה  נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - מּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבדבריה
אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָלדבריה,
ותהיה  ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, קּדּוׁשי ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוקּדּוׁשי
האּׁשה  וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד הּכל ועל עליו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאסּורה
אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', איׁש 'אׁשת ואמרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבאת
זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש לדבריה אמתלה נתנה אם -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ֱֶֶֶנאמנת.

י  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה 

אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
מרּדּות מדרבנן]מּכת אסּור [מלקות ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַַַָָָ

אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה לבֹוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלֹו
הּוא  זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ּביתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלתֹו
מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ּכניסה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻהּנקרא
מּׁשערה  - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ארּוסתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּבא

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ונעׂשית קנאּה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָּבּה
לבֹוא ·. מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר  לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת ּבכל .עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על  אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי  הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה  עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה  אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
יהּודה  מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
וקֹול  חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים ְְְְִִִַָָָָָּומחּוצֹות
ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים מצהלֹות קֹול ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָּכּלה,

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ה' ְִֵַַַַַָָָָאּתה
הּיין „. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ׁשבע  מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתחּלה,
ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּברכֹות.

ההדס הבשמים]על מבר[ברכת ּכ ואחר הּיין, אחר ְְֲִֵַַַַַַַַַָָ
ֵַהּׁשׁש.

ּובני ‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין
הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;

.Â נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס
היא  ארּוסה עדין - ּבביתֹו עֹוׂשה עּמּה חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין  ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Ê יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותב מּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
מּמאה  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָּדינר;
לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻּדינר.
אחד  העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ּכּכר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכתּבה  ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ הּדברים; לרב ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֻהּוא
ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת העּקר הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסתם,

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי לאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכתּבה
.Á אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת  חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי [שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

חמּׁשה  ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר  עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל  'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע  ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ë וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות  ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבה הּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ
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ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָקּדׁשּתיה'
הּוא  'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ּכֹונס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו - .ׁשּקּדׁשּתיה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.„È למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן  - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא לכנס, עליו]נאמן [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
להּתירּה. ְְִֵַָּכדי

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
היא  ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶָָָֻ
מּתר  הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻאֹומרת
והיא  ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָּבקרֹובֹותיה,
ּגדֹולה  ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת 'לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹומרת

הּבת,[האם] ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ּוגדֹולה ,ְְְִִֶֶַַָָָֻֻ
'לא  אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. מּתרת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻוהּבת
והּבת  הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - אֹותי' אּלא ְְְִִִֶַַַַַָָָקּדׁשּת
אסּורה  והאם האם, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֻֻמּתרת

ְִָּבקרֹוביו.
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו בין הּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

[- ּבפ היא קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּקּדּוׁשין  ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
מקֹום  וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - עדים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבלא
- קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּתאמר
העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבּקׁשים
אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם הפסד; ּבזה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ּכתּבה. ְִֵָֻלּתן
.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו [השליח]העֹוׂשה ְְִִֵֶַַַָָָָ

לעׂשֹות  ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - לעצמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻוקּדׁשּה
מּקח  ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר העֹוׂשה וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכן.

רׁשע. נקרא ְְִִָָָָּוממּכר,
.ÁÈ הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי [מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה  ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם  ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת  זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'
ואם  ּגט. ּכֹותבין ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני;

ּכֹונס  ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ
.Î ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם  אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק  ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

אסּור  - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת וכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,

ּכּלן  ּכתּבה ּבקרֹובֹות ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻֻ
אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ּומסּתּלק. ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאחת

והּדבר ואחת. אחת לכל ּכתּבה ׁשּיּתן ידּוע חכמים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ואחת  אחת וכל אבדה, מהן לאחת ׁשּכתב ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻׁשהּכתּבה
ואבדה  ּכתּבה לי וכתבּתה ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאֹומרת

ְִָֻּכתּבתי'.
.·Î לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הרי האּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכל זֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא א קֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ

ׁשנים  ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם  ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה  ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹותן  ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
ׁשּמא  לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש 'ּפלֹונית ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹומרֹות:
וכן  ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא לקּדׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנזּדּמנּו
וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָאם

מּפלֹוני [המולה]הברה ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ
העדים  להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּפלֹונית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּנתקּדׁשה
אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - מתּו' אֹו אחרת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלמדינה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ
ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק  קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין  - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא  הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין  אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה  ְֲַָָ
.‰Î ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת  ולא לֹו, על נתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם  אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎ ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻיצא
ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ּבפנינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוקּדׁשּה
אין  לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה עדים ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאם
ׁשּקּדּוׁשיו  ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ּכלּום; ׁשני  ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָקּדּוׁשי

וּדאי  ׁשּקּדּוׁשיו הּׁשני ונֹוׂשא לא ּבקֹול, הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
הארּוסין  מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ׁשּמא הראׁשֹון, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ׁשּנתארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר
.ÊÎ אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון  ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר [מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
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חֹוׁשׁשין  - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
ׁשרב  ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה
ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנׁשי
וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות לׁשלח ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻּכּלם

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵָסבלֹונֹות
.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין  ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני  ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום  אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ï ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר  ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת  זֹו הרי ׁשּדראחת, ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּבצנעה. לקּדׁש ְְְִֵַָָָהעם
.‡Ï לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד  'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה  נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה ואמרה:[הסבר ְְְִֶָָָָ
וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ּכ ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ'מּפני
אמתלה  נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - מּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבדבריה
אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָלדבריה,
ותהיה  ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, קּדּוׁשי ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוקּדּוׁשי
האּׁשה  וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד הּכל ועל עליו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאסּורה
אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', איׁש 'אׁשת ואמרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבאת
זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש לדבריה אמתלה נתנה אם -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ֱֶֶֶנאמנת.

י  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה 

אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
מרּדּות מדרבנן]מּכת אסּור [מלקות ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַַַָָָ

אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה לבֹוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלֹו
הּוא  זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ּביתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלתֹו
מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ּכניסה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻהּנקרא
מּׁשערה  - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ארּוסתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּבא

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ונעׂשית קנאּה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָּבּה
לבֹוא ·. מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר  לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת ּבכל .עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על  אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי  הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה  עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה  אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
יהּודה  מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
וקֹול  חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים ְְְְִִִַָָָָָּומחּוצֹות
ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים מצהלֹות קֹול ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָּכּלה,

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ה' ְִֵַַַַַָָָָאּתה
הּיין „. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ׁשבע  מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתחּלה,
ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּברכֹות.

ההדס הבשמים]על מבר[ברכת ּכ ואחר הּיין, אחר ְְֲִֵַַַַַַַַַָָ
ֵַהּׁשׁש.

ּובני ‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין
הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;

.Â נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס
היא  ארּוסה עדין - ּבביתֹו עֹוׂשה עּמּה חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין  ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Ê יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותב מּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
מּמאה  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָּדינר;
לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻּדינר.
אחד  העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ּכּכר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכתּבה  ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ הּדברים; לרב ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֻהּוא
ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת העּקר הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסתם,

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי לאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכתּבה
.Á אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת  חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי [שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

חמּׁשה  ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר  עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל  'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע  ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ë וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות  ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבה הּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ
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מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה לּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד  מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.È ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לקּימּה;ּכתּבתּה רצה אם עּקר, ה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
אחת  ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלפי

ּכתּבה  הניה ּבלא ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
זול] ׁשּלא [במחיר אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי אּלא ּכתּבה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּתּקנּו
מׁשּלם  ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה מׁשּלם זה הֹוציאּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻואם

מכרה. לא אם ְִָָָֹלּה
.‡È לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס

נׂשּואה  ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה - הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מּבני  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.

נמכרו]חֹורין שלא שברשותו, ּגֹובה [מנכסים ואינּה ; ְִֵָָ
ּכתב  ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא הֹואיל ּכלל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּתֹוספת
ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ּגרׁשּה אֹו ּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֻּכתּבה,
עד  אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ּתּקנּו ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּקר;
ּומת  ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו את והמארס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּיכּתב.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאֹו

.·È ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ימים  ׁשבעת ונֹותן עּמּה נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹ

ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל אּלא [רווק]ּבּׁשּוק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם אלמֹון; ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבין
ׂשמח  ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ׁשּתּקנת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימים;
ּבין  ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה הּבתּולה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹעם

אלמֹון. ּבין ְֵַָּבחּור
.‚Èלֹו ּביֹום [מותר]יׁש ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵַַַָָָָ

צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ּומבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד,
ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל עם ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלׂשמח
ׂשמחה  מערבין ואין ׁשלׁשה; ּבעּולה, ואם ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָֹׁשבעה,

ְְִָּבׂשמחה.
.„È ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ׁשּבת  ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין
ׁשּבת  חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן הּסעּודה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבתּקּון

נֹוׂשאין  אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. לּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשאסּור
ּכמֹו ּבׂשמחה,נׁשים, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּוׁשאר  זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע "מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח  והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא מּתר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻהּימים,

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֹּבסעּודת
.ÂË ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת  לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג [שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי  ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא  ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊË היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא  ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשה ּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈ היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס  הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את צריכה [בבגדים ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשנים  לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלֹו,
נֹותנין  הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום חדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעׂשר
הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלּה
חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה אחר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקּדׁשּה
ׁשלׁשים  אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבבגרּותּה
לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ׁשּתבעּה; מּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָיֹום

הּתביעה. מּיֹום יֹום ְְִִִַָֹׁשלׁשים
.ÁÈ את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את  לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי אֹותֹו[להכין מּׁשּתבעה ְְִֶַָָ

עׂשר  ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין וכּמה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאּׁשה.
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹחדׁש,

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן נתחּיב הּגיע - נׂשאּה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאחד  הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבמזֹונֹותיה
לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ּבערב אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ׁשאינֹו מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּיֹום,
מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע נּדה ׁשּפרׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ראּויה אינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא יכֹול אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָוכן
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לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן
ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר  ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ּבדבר ְֵַָָּגֹונב
ּבעל ·. היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָּכללֹו

ּבעל  אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, מרּגיׁש ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻהּבית
אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, מרּגיׁש .הּבית ְִִִַַַַָ

ּבזמן ‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
וכּלן  הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולֹוקחין

'הטמן' מן [החבא]ׁשאמרּו לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ביבול]האריס חלק תמורת חלק [עובד לֹו יׁש ׁשהרי , ֲִֵֵֵֶֶָָ

ּובעצים  .ּבּפרֹות ִֵֵַָ
אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין

נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר  ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחין

אסּור. ְֵַָ'הטמן',
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן מן ׁשּׁשּיר וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מטלית בד]הּבגד ׁשלׁש[פיסת על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב - ׁשּלֹו.אצּבעֹות מּכן, ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא [כלי ׁשהחרׁש ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשילנסירה] ׁשּלֹו; היה [גרזן], ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֶֶַַַַַָָ

וכל  הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ּבעל אצל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹעֹוׂשה
מנהג  אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

ְִַָהּמדינה.
.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּבחזקת  ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשל
האּמן  מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּגנבה.

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשהן אמר ּדברים ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אסּור. ְֵַָ'הטמן',

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום
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הּמׁשקל ‡. מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹוקל

חסרה  ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני עליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ׁשהסּכימּו הּמּדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ּבּמׁשקל  ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול תעׂשּו "לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ְַָּובּמׂשּורה".
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ואין  הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָלֹוקין

אֹו‚. חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּכל
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמׁשקל

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו וגֹו'". מימי [כלי]ּבכיס ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּמא  ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף אסּור; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלים,
לֹוקין  ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיבֹוא

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה
יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר
הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,

עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,

לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Â להרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹסלע

לחרם[רוצח] אחרים;[גזלן]אֹו את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ותֹולה נֹוקבּה, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי סאה, מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה
לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן
ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, .וחצי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹ

ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות אסרּו ְְְְֲִִִִִִִַַַָֹולא
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מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה לּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד  מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.È ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לקּימּה;ּכתּבתּה רצה אם עּקר, ה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
אחת  ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלפי

ּכתּבה  הניה ּבלא ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
זול] ׁשּלא [במחיר אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי אּלא ּכתּבה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּתּקנּו
מׁשּלם  ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה מׁשּלם זה הֹוציאּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻואם

מכרה. לא אם ְִָָָֹלּה
.‡È לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס

נׂשּואה  ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה - הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מּבני  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.

נמכרו]חֹורין שלא שברשותו, ּגֹובה [מנכסים ואינּה ; ְִֵָָ
ּכתב  ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא הֹואיל ּכלל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּתֹוספת
ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ּגרׁשּה אֹו ּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֻּכתּבה,
עד  אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ּתּקנּו ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּקר;
ּומת  ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו את והמארס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּיכּתב.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאֹו

.·È ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ימים  ׁשבעת ונֹותן עּמּה נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹ

ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל אּלא [רווק]ּבּׁשּוק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם אלמֹון; ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבין
ׂשמח  ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ׁשּתּקנת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימים;
ּבין  ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה הּבתּולה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹעם

אלמֹון. ּבין ְֵַָּבחּור
.‚Èלֹו ּביֹום [מותר]יׁש ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵַַַָָָָ

צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ּומבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד,
ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל עם ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלׂשמח
ׂשמחה  מערבין ואין ׁשלׁשה; ּבעּולה, ואם ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָֹׁשבעה,

ְְִָּבׂשמחה.
.„È ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ׁשּבת  ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין
ׁשּבת  חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן הּסעּודה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבתּקּון

נֹוׂשאין  אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. לּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשאסּור
ּכמֹו ּבׂשמחה,נׁשים, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּוׁשאר  זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע "מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח  והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא מּתר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻהּימים,

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֹּבסעּודת
.ÂË ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת  לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג [שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי  ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא  ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊË היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא  ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשה ּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈ היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס  הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את צריכה [בבגדים ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשנים  לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלֹו,
נֹותנין  הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום חדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעׂשר
הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלּה
חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה אחר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקּדׁשּה
ׁשלׁשים  אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבבגרּותּה
לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ׁשּתבעּה; מּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָיֹום

הּתביעה. מּיֹום יֹום ְְִִִַָֹׁשלׁשים
.ÁÈ את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את  לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי אֹותֹו[להכין מּׁשּתבעה ְְִֶַָָ

עׂשר  ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין וכּמה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאּׁשה.
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹחדׁש,

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן נתחּיב הּגיע - נׂשאּה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאחד  הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבמזֹונֹותיה
לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ּבערב אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ׁשאינֹו מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּיֹום,
מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע נּדה ׁשּפרׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ראּויה אינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא יכֹול אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָוכן
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לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן
ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר  ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ּבדבר ְֵַָָּגֹונב
ּבעל ·. היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָּכללֹו

ּבעל  אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, מרּגיׁש ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻהּבית
אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, מרּגיׁש .הּבית ְִִִַַַַָ

ּבזמן ‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
וכּלן  הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולֹוקחין

'הטמן' מן [החבא]ׁשאמרּו לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ביבול]האריס חלק תמורת חלק [עובד לֹו יׁש ׁשהרי , ֲִֵֵֵֶֶָָ

ּובעצים  .ּבּפרֹות ִֵֵַָ
אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין

נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר  ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחין

אסּור. ְֵַָ'הטמן',
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן מן ׁשּׁשּיר וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מטלית בד]הּבגד ׁשלׁש[פיסת על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב - ׁשּלֹו.אצּבעֹות מּכן, ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא [כלי ׁשהחרׁש ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשילנסירה] ׁשּלֹו; היה [גרזן], ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֶֶַַַַַָָ

וכל  הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ּבעל אצל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹעֹוׂשה
מנהג  אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

ְִַָהּמדינה.
.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּבחזקת  ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשל
האּמן  מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּגנבה.

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשהן אמר ּדברים ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אסּור. ְֵַָ'הטמן',

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום

ז  ¤¤ּפרק
הּמׁשקל ‡. מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹוקל

חסרה  ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני עליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ׁשהסּכימּו הּמּדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ּבּמׁשקל  ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול תעׂשּו "לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ְַָּובּמׂשּורה".
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ואין  הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָלֹוקין

אֹו‚. חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּכל
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמׁשקל

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו וגֹו'". מימי [כלי]ּבכיס ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּמא  ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף אסּור; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלים,
לֹוקין  ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיבֹוא

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה
יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר
הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,

עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,

לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Â להרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹסלע

לחרם[רוצח] אחרים;[גזלן]אֹו את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ותֹולה נֹוקבּה, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי סאה, מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה
לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן
ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, .וחצי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹ

ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות אסרּו ְְְְֲִִִִִִִַַַָֹולא
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מׁשה  מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמתחּלפין
ֵַרּבנּו.

.Á עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד
לא  על עֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודה

להחזיר  וחּיב הּגֹוי תעׂשה, את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
- קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו, ידקּדק אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחׁשּבֹון,
ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
אלהי ה' תֹועבת "ּכי אֹומר: הּוא והרי ;יד ּתחת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכבּוׁש

מקֹום. מּכל עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכל
.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע
וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
מּדה  אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ּבמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹֹולא

ּכמׂשּורה קטנה]קטּנה .[מדה ְְִַָָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
הּצּוּוי  ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמּדֹות

הדברות] עשרת -[תחילת מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
יפה ‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני  ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת  וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע [מדידת]הּקרקע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי ,[ההנדסה]על ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ

היא  ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה  .[פרח ְְֵַָֹ

מזלזליןארּב·. - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
אֹותן  מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכלל,
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבו ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החּמהמודדין] ּבימֹות מדד [מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ
ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה

עֹופרת,„. ׁשל ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאין
חלּדה  מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻולא

סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל [אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ
ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,

הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים לא [בו ִֵֶַַַֹ
ׁשהּוא  מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשל
ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;

אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ
.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

ימחק  ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא
לּלֹוקח  ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ

.Ê ולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין
מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

הקּפידה  הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה  והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל הּמּדֹות ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות -[חתיכות]מֹוכרי ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

ּתלּוי  ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹּבאויר

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר הּמאזנים קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר
.Ë יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

הארץ  מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשני

.È החּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה  ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים  ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין וכן [בו , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל מאזנים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחּוט
ׁשל  הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלס אצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.·Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת [להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה  ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚È מאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
חׁשּבֹון  לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ּבין ֵֵֶַָזה,
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח  לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂË ׁשקל' לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה

אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת
לכּלן  אחד .והכרע ְְְֵֶֶַָָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ
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מן  ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָּבני
ׁשתּות  על יתר יֹוסיפּו לא הּקב הּמׁשקלֹות, היה ׁשאם ; ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יתר  ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ועׂשאּוהּו חמּׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל
יעׂשּו. לא ׁשּׁשה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈאחת [מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים

ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה [בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
על [רוחץ] מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹמׁשקלֹותיו

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכל
.ËÈ ליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש

ׁשנּיה  ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתה ּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּמא  - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל
.Î ּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את  ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי  וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ  אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזנים ׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי  ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער  את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק  ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

אזהרה  הּוא הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"לא
ּבכלל  ׁשּזה תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלגֹונב
אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"לא
"ּכי  ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני

ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹיּמצא
הּיׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

לאחרים  וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, -ויכניסּנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, "והתעּמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ׁשהּנגנב ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו,
עצמֹו,‚. ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב הכניסֹו לרׁשּותֹו,ולא והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְְִִִִִַַָָָֹ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ועדין  ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - יׁשן ֲֵֵֶָָהּוא

ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן
הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל

ּפטּור  .זה ֶָ
הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ּתינֹוקֹות  ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאחד
ּפי  על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
ּפרט  ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ּומכרֹו, ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבידן. מצּויין ׁשהן ְְְִֵֵֶָָלאּלּו
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו אי ׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל נפׁש", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּגנב
ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד אֹו ּגר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּגנב
העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה אחינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכלל

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָאֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
רב  ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת לבֹוא ְְִֶֶַַַַַַָָָהּגּנבים
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - לגנב,ּומנעֹו חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכרֹודף
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ׁשהיה ְֵֵֵֵֶָָָָָָָּבין

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי הּׁשמׁשהרגֹו, זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם - ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ּתהרגהּו. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ׁשּוּדאי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - .הּמחּתרת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקיפּוהּו אם ׁשעדין וכן ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
לֹומר  צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ּברׁשּות ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

נהרג. ׁשאינֹו ּדין, לבית ּבא ְֱִִֵֵֶֶָָאם
.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות
.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ
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מׁשה  מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמתחּלפין
ֵַרּבנּו.

.Á עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד
לא  על עֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודה

להחזיר  וחּיב הּגֹוי תעׂשה, את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
- קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו, ידקּדק אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחׁשּבֹון,
ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
אלהי ה' תֹועבת "ּכי אֹומר: הּוא והרי ;יד ּתחת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכבּוׁש

מקֹום. מּכל עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכל
.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע
וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
מּדה  אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ּבמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹֹולא

ּכמׂשּורה קטנה]קטּנה .[מדה ְְִַָָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
הּצּוּוי  ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמּדֹות

הדברות] עשרת -[תחילת מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
יפה ‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני  ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת  וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע [מדידת]הּקרקע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי ,[ההנדסה]על ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ

היא  ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה  .[פרח ְְֵַָֹ

מזלזליןארּב·. - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
אֹותן  מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכלל,
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבו ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החּמהמודדין] ּבימֹות מדד [מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ
ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה

עֹופרת,„. ׁשל ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאין
חלּדה  מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻולא

סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל [אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ
ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,

הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים לא [בו ִֵֶַַַֹ
ׁשהּוא  מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשל
ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;

אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ
.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

ימחק  ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא
לּלֹוקח  ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ

.Ê ולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין
מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

הקּפידה  הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה  והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל הּמּדֹות ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות -[חתיכות]מֹוכרי ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

ּתלּוי  ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹּבאויר

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר הּמאזנים קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר
.Ë יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

הארץ  מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשני

.È החּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה  ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים  ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין וכן [בו , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל מאזנים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחּוט
ׁשל  הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלס אצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.·Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת [להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה  ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚È מאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
חׁשּבֹון  לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ּבין ֵֵֶַָזה,
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח  לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂË ׁשקל' לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה

אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת
לכּלן  אחד .והכרע ְְְֵֶֶַָָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ
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מן  ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָּבני
ׁשתּות  על יתר יֹוסיפּו לא הּקב הּמׁשקלֹות, היה ׁשאם ; ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יתר  ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ועׂשאּוהּו חמּׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל
יעׂשּו. לא ׁשּׁשה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈאחת [מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים

ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה [בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
על [רוחץ] מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹמׁשקלֹותיו

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכל
.ËÈ ליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש

ׁשנּיה  ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתה ּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּמא  - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל
.Î ּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את  ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי  וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ  אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזנים ׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי  ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער  את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק  ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

אזהרה  הּוא הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"לא
ּבכלל  ׁשּזה תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלגֹונב
אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"לא
"ּכי  ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני

ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹיּמצא
הּיׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

לאחרים  וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, -ויכניסּנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, "והתעּמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ׁשהּנגנב ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו,
עצמֹו,‚. ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב הכניסֹו לרׁשּותֹו,ולא והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְְִִִִִַַָָָֹ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ועדין  ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - יׁשן ֲֵֵֶָָהּוא

ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן
הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל

ּפטּור  .זה ֶָ
הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ּתינֹוקֹות  ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאחד
ּפי  על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
ּפרט  ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ּומכרֹו, ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבידן. מצּויין ׁשהן ְְְִֵֵֶָָלאּלּו
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו אי ׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל נפׁש", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּגנב
ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד אֹו ּגר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּגנב
העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה אחינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכלל

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָאֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
רב  ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת לבֹוא ְְִֶֶַַַַַַָָָהּגּנבים
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - לגנב,ּומנעֹו חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכרֹודף
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ׁשהיה ְֵֵֵֵֶָָָָָָָּבין

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי הּׁשמׁשהרגֹו, זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם - ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ּתהרגהּו. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ׁשּוּדאי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - .הּמחּתרת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקיפּוהּו אם ׁשעדין וכן ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
לֹומר  צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ּברׁשּות ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

נהרג. ׁשאינֹו ּדין, לבית ּבא ְֱִִֵֵֶֶָָאם
.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות
.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ
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חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, -ְְֵֶַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ח חמישי יום

dca`e dlfB zFkld
יום ש "ק ח 'מרחשון 
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
להׁשיב  (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלעׁשק;
להׁשיב  (ז) האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק
dciàedlifbzekld-oiwifpxtq
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תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיב  ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
את  ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר הּגזלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
וכל  ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגזלה

עליו. לֹוקין אין לתׁשלּומין, ׁשּנּתן ְְִִִֵֶַַָָָלאו
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עֹובד ואסּור ּגֹוי אפּלּו . ְְֲִִִֵֶָָָֹ

עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור זרה, ְְְְְְֲֲִָָָָָָָָעבֹודה
ֲִַיחזיר.

ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּבעבדיו  ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל הּבעלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּברצֹון
ואכל  ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ונׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובבהמּתֹו
ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיה,

הּמצרי". מּיד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"וּיגזל
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון ּבחזקה [עכב]הּבעלים, אצלֹו הּממֹון ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹו ּפּקדֹון אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזיר ֹו; ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהּוא  מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָׂשכירּות,

."רע את תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; ְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּלם
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל

ּבבירה אֹותּה ּתֹורה [בנין]ּובנה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָָָֹ
ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ׁשּיהרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּׁשבים ּתּקנת מּפני בתשובה]חכמים מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ּבעל  ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ּגזל אפּלּו ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבזה.
אבל  ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ּבתֹו לתּבע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹורה
את  מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ולא הֹואיל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה

.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל
ּגזלה  הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ׁשּתים  לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו
ׁשוה  היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא 'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן  ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל ּבחׁשּבֹון [דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ּבֹו[של ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי  ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם יצא, - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמעֹות
מּדעת  ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וחּיב  יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּפֹוטר.

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאחריּות
.Ë,חברֹו ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּברעים  עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
ּדמים  לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ּבֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹרּבים
על  עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו על לֹוקין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואין
"לא  ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ׁשּיּקח עד זה, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאו
ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת עליהם, וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד

ֲֶַמעׂשה.
.È ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

ּכיון  - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר  - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב  אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם  ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה  ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב
.·È והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא

מהם  ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
לאוין  ּבׁשני עֹובר ו"לא - תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ּגזל, ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתאּוה".
.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּגזלן  ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת  - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
וכל  הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ּדמי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל
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ה'תשע"ד  ב' אדר י"ט שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּגזלה

מּמּנה  הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ׁשּמת אף ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לבעליה  חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגזלן

- הּגזלן ּביד נׁשּתּנת ואם לא ּבעצמּה; ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדמיה  ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - מּמּנה הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיאׁשּו

הּגזלה. ְְִֵַַָּכׁשעת
הּגזלה ·. את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין

ּגזל" מׁשּלם אׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים  נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
ׁשהׁשּביחה  הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
זה  ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

הּׁשבים ּתּקנת מּפני מלשוב מּדבריהם, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונֹוטל .בתשובה] הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשּמחזיר

הּנגזל. ְִִַָמן
ּבמּתנה ‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנת מכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה  מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה הּגֹוזל „. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז  הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ר את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכן הּנגזל | . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת ‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל  - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
ואם  הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ
.Â אחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר

על  אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת
מאליה  ׁשהׁשּביחה אצלֹו,ּפי ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּגזל  ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבין
אצלֹו[כבשה]רחל קדם [בצמר]ונטענה ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
הּגּזֹות  ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבעלים,
ׁשמין  - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוהּולדֹות

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלֹו,
.Ê,ילדה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

מׁשּלם  - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לּגזז  העֹומדת רחל ּודמי לילד, העֹומדת ּפרה ואם ּדמי . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

הּגּזֹות  הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם אֹו יאּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
ּביד  נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים; ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּולדֹות

הּגזלה,,הּגזלן  נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ּבעליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברׁשּות

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לפני ּוולדֹות  אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן נֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאּוׁש,

הֹוצאה. ּבֹו ׁשּיׁש ִֵֶֶַָָמּׁשבח
.Èלברּיתֹו החֹוזר ּכיצד?[לקדמותו]ׁשּנּוי ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵַַָ

- ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק עצים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגֹוזל
לּוחֹות  וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו

ְֶָּכׁשהיּו.
.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועׂשין
טוי צמר]ׁשּגזל לבנה [חוטי ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי  - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָועׂשאּה
ּפנים  אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹזה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְֲֵֵֵֶַָָֹחדׁשֹות
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
לּולב [קרשים]לּוחֹות ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה  ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
ׁשֹור [מטאטא] ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ּגזל קנה. -ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואף  הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם וקנהּו; ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֶַַָָֹעל

.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת [מעריכים]ּגזל לֹו ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של הּׁשבּור [ערכו והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

- הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לא  ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנֹוטלין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות ּבּה, ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצּו
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת
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wfg zxecdn jezn

חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, -ְְֵֶַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ח חמישי יום

dca`e dlfB zFkld
יום ש "ק ח 'מרחשון 

¦§§¥¨©£¥¨
מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
להׁשיב  (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלעׁשק;
להׁשיב  (ז) האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק
dciàedlifbzekld-oiwifpxtq

¤¤
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיב  ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
את  ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר הּגזלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
וכל  ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגזלה

עליו. לֹוקין אין לתׁשלּומין, ׁשּנּתן ְְִִִֵֶַַָָָלאו
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עֹובד ואסּור ּגֹוי אפּלּו . ְְֲִִִֵֶָָָֹ

עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור זרה, ְְְְְְֲֲִָָָָָָָָעבֹודה
ֲִַיחזיר.

ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּבעבדיו  ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל הּבעלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּברצֹון
ואכל  ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ונׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובבהמּתֹו
ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיה,

הּמצרי". מּיד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"וּיגזל
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון ּבחזקה [עכב]הּבעלים, אצלֹו הּממֹון ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹו ּפּקדֹון אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזיר ֹו; ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהּוא  מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָׂשכירּות,

."רע את תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; ְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּלם
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל

ּבבירה אֹותּה ּתֹורה [בנין]ּובנה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָָָֹ
ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ׁשּיהרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּׁשבים ּתּקנת מּפני בתשובה]חכמים מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ּבעל  ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ּגזל אפּלּו ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבזה.
אבל  ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ּבתֹו לתּבע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹורה
את  מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ולא הֹואיל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה

.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל
ּגזלה  הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ׁשּתים  לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו
ׁשוה  היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא 'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן  ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל ּבחׁשּבֹון [דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ּבֹו[של ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי  ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם יצא, - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמעֹות
מּדעת  ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וחּיב  יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּפֹוטר.

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאחריּות
.Ë,חברֹו ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּברעים  עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
ּדמים  לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ּבֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹרּבים
על  עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו על לֹוקין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואין
"לא  ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ׁשּיּקח עד זה, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאו
ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת עליהם, וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד

ֲֶַמעׂשה.
.È ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

ּכיון  - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר  - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב  אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם  ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה  ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב
.·È והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא

מהם  ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
לאוין  ּבׁשני עֹובר ו"לא - תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ּגזל, ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתאּוה".
.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּגזלן  ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת  - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
וכל  הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ּדמי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל
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ב  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּגזלה

מּמּנה  הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ׁשּמת אף ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לבעליה  חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגזלן

- הּגזלן ּביד נׁשּתּנת ואם לא ּבעצמּה; ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדמיה  ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - מּמּנה הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיאׁשּו

הּגזלה. ְְִֵַַָּכׁשעת
הּגזלה ·. את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין

ּגזל" מׁשּלם אׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים  נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
ׁשהׁשּביחה  הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
זה  ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

הּׁשבים ּתּקנת מּפני מלשוב מּדבריהם, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונֹוטל .בתשובה] הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשּמחזיר

הּנגזל. ְִִַָמן
ּבמּתנה ‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנת מכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה  מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה הּגֹוזל „. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז  הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ר את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכן הּנגזל | . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת ‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל  - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
ואם  הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ
.Â אחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר

על  אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת
מאליה  ׁשהׁשּביחה אצלֹו,ּפי ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּגזל  ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבין
אצלֹו[כבשה]רחל קדם [בצמר]ונטענה ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
הּגּזֹות  ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבעלים,
ׁשמין  - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוהּולדֹות

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלֹו,
.Ê,ילדה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

מׁשּלם  - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לּגזז  העֹומדת רחל ּודמי לילד, העֹומדת ּפרה ואם ּדמי . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

הּגּזֹות  הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם אֹו יאּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
ּביד  נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים; ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּולדֹות

הּגזלה,,הּגזלן  נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ּבעליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברׁשּות

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לפני ּוולדֹות  אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן נֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאּוׁש,

הֹוצאה. ּבֹו ׁשּיׁש ִֵֶֶַָָמּׁשבח
.Èלברּיתֹו החֹוזר ּכיצד?[לקדמותו]ׁשּנּוי ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵַַָ

- ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק עצים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגֹוזל
לּוחֹות  וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו

ְֶָּכׁשהיּו.
.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועׂשין
טוי צמר]ׁשּגזל לבנה [חוטי ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי  - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָועׂשאּה
ּפנים  אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹזה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְֲֵֵֵֶַָָֹחדׁשֹות
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
לּולב [קרשים]לּוחֹות ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה  ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
ׁשֹור [מטאטא] ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ּגזל קנה. -ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואף  הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם וקנהּו; ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֶַַָָֹעל

.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת [מעריכים]ּגזל לֹו ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של הּׁשבּור [ערכו והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

- הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לא  ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנֹוטלין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות ּבּה, ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצּו
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת
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ג  ¤¤ּפרק
ּדינר ‡. ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ׁשּבר  אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה הּגזלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשעת
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה הּניחּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאּלּו

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, מׁשּלם - .אבדה ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּתמרים,[סוג חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶַָָ

ּוכׁשּיּמכר  ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו החֹותל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיּמכר
ואין  ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה יּמכר אחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת
וכן  מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: לֹומר יכֹול ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנגזל
אבל  הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּזיק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

עׂשרה. מׁשּלם אּלא ּכן, אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָּבהקּדׁש
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
מטּבע  ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון

הּמל ּפסלֹו אֹו אֹוונסּדק ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם  ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגזל
ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכׁשעת
והרי  זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו לחזר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר
מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה  אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעברה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּומחזיר  ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - להּסקל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָיֹוצאה

ּבעצמ  ּה.אֹותּה ְְַָָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

על  אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא ׁשעבר לא ּפי ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹֻהפסידּה,
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעׂשֹות
ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

יּבטל  ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו ואם .עבּדֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

.Á אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר עׂשּויה ּפחתה,[להשכרה]אינּה ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

ּבתֹורת  לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ואם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָויׁשּלם.
לּטל ׂשכיר  הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד הֹואיל ּות, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

ּבתֹורת  לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה נֹוטל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹׂשכרּה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפחת. נֹותן ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹּגזל,

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר
ּפי  על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא  וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה  ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון  חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.È צמר לֹו ׁשהיה אחד [צבעים]וסּמניןמי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ּדמי  לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
ואינֹו ּבּצמר, ּׁשהפסיד ּגּבי מה ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

אין  הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‡Èיד יד [להשתמש]הּׁשֹולח ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְִֵֵֶַַַָָָָ
ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על אֹו ְְְְְְְֲֵֶַַַַַָּבעצמֹו,
הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ונעׂשת ּבאנסיו, ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָונתחּיב
ׁשּיׁשלח  עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון יד לׁשלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹחׁשב

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב יד, ּומּׁשּיׁשלח מּמּנּויד. ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּכדי  ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,

חּיב  זה הרי - יד ּבֹו צריכה לׁשלח אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ִָחּסרֹון.

.·È נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה
נטל  ׁשּלא ּפי על אף הּכיס ּבאנסיה, את הגּביּה אם אבל . ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו [גוש]לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתחּיב  לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

ּבלבד. ּבדינר ְְִִֶַָָאּלא
.‚È אּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּכל  מּמּנה חּיב ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינֹו
ּכל  וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מ ׁשּלם החמיצה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻואם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„È ּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו  ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂË ּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכלי הּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אח  ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו מהן ּביד ד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב  - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊË הרי החֹוטף - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, אם זה לֹומר צרי ואין . ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנכנס
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'a xc` c"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd 'a xc` 'kÎc"i -

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ד ראשון יום

.Ë .‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
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 ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁ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).

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ
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קכה dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - 'a xc` 'k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ד  ב' אדר כ' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
ּדינר ‡. ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ׁשּבר  אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה הּגזלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשעת
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה הּניחּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאּלּו

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, מׁשּלם - .אבדה ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּתמרים,[סוג חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶַָָ

ּוכׁשּיּמכר  ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו החֹותל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיּמכר
ואין  ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה יּמכר אחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת
וכן  מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: לֹומר יכֹול ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנגזל
אבל  הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּזיק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

עׂשרה. מׁשּלם אּלא ּכן, אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָּבהקּדׁש
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
מטּבע  ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון

הּמל ּפסלֹו אֹו אֹוונסּדק ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם  ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגזל
ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכׁשעת
והרי  זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו לחזר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר
מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה  אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעברה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּומחזיר  ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - להּסקל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָיֹוצאה

ּבעצמ  ּה.אֹותּה ְְַָָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

על  אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא ׁשעבר לא ּפי ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹֻהפסידּה,
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעׂשֹות
ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

יּבטל  ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו ואם .עבּדֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

.Á אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר עׂשּויה ּפחתה,[להשכרה]אינּה ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

ּבתֹורת  לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ואם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָויׁשּלם.
לּטל ׂשכיר  הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד הֹואיל ּות, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

ּבתֹורת  לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה נֹוטל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹׂשכרּה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפחת. נֹותן ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹּגזל,

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר
ּפי  על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא  וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה  ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון  חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.È צמר לֹו ׁשהיה אחד [צבעים]וסּמניןמי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ּדמי  לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
ואינֹו ּבּצמר, ּׁשהפסיד ּגּבי מה ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

אין  הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‡Èיד יד [להשתמש]הּׁשֹולח ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְִֵֵֶַַַָָָָ
ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על אֹו ְְְְְְְֲֵֶַַַַַָּבעצמֹו,
הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ונעׂשת ּבאנסיו, ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָונתחּיב
ׁשּיׁשלח  עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון יד לׁשלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹחׁשב

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב יד, ּומּׁשּיׁשלח מּמּנּויד. ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּכדי  ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,

חּיב  זה הרי - יד ּבֹו צריכה לׁשלח אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ִָחּסרֹון.

.·È נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה
נטל  ׁשּלא ּפי על אף הּכיס ּבאנסיה, את הגּביּה אם אבל . ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו [גוש]לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתחּיב  לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

ּבלבד. ּבדינר ְְִִֶַָָאּלא
.‚È אּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּכל  מּמּנה חּיב ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינֹו
ּכל  וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מ ׁשּלם החמיצה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻואם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„È ּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו  ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂË ּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכלי הּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אח  ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו מהן ּביד ד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב  - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊË הרי החֹוטף - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, אם זה לֹומר צרי ואין . ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנכנס
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'a xc` c"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd 'a xc` 'kÎc"i -

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ד ראשון יום

.Ë .‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
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 ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁ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).

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ
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a'קכו xc` 'kÎe"h ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום
יום שני ֿ שבת ֿ קודש ט "ו ֿ כ 'אדר ב '

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· Ëˆ 'ÓÚ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום

.„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ‡˜ 'ÓÚ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ח חמישי יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(ןוקּדּוׁשי )b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ט שישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר כ' קודש שבת יום

.‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
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'a xc` 'k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי

ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.
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קכז 'a xc` 'kÎe"h ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ו שני יום
יום שני ֿ שבת ֿ קודש ט "ו ֿ כ 'אדר ב '

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ט"ז שלישי יום

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· Ëˆ 'ÓÚ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ז רביעי יום

.„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ‡˜ 'ÓÚ

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ח חמישי יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(ןוקּדּוׁשי )b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ה'תשע"ד  ב' אדר י"ט שישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר כ' קודש שבת יום

.‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
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'a xc` 'k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי

ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

על  בו, שיקרא בעת רצון  נתקבל מכתבו מי"ט אד"ר עם הפ"נ המוסגר  לאחרי הפסק ארוך 

הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונעם לי לקרות בו אשר עלה בידו להפיץ 

ספרי התניא, ובודאי ממשיך בזה בצירוף הסברה לכל אלו שנותן הספר להם אודות ענין החסידות 

ורע  וחוסר בהירות עד כדי להחליף טוב ברע  וההכרח בה בפרט במיוחד בתקופתנו דטשטוש ערכין 

בטוב וחשך לאור ואור לחשך, והרי דבר הוא שנקראת תורת החסידות בשם מאור שבתורה נשמתא 

דאורייתא ואור התורה.

במה ששואל לפרטים נוספים בהדרכות שנגעתי בהן במכתבי הקודם, - מובן שאין לקבוע בזה 

מסמרות, כיון שלא רק אין דיעותיהם שוות אלא שאין אחד דומה לחבירו.

ובמה שכותב אודות היסח הדעת, כמדומה גם העירותי במכתבי הקודם שהיסח הדעת הוא 

היפך המלחמה בדעת בלתי רצוי, כי הענין כפשוטו וכמשמעו, היסח לענין אחר.

התניא  בספר  ומהם  מקומות  בכמה  הענין  מבואר  השמחה,  לעורר  עצות  אודות  שכותב  מה 

וכמצוין במפתח שם.

ויהי רצון אשר מתאים לפתגם הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלמרות 

גודל הענין דחשבון הנפש, צריך הוא להעשות בזמנים מיוחדים דוקא וכדרך הסוחרים, שאיזה פעמים 

בשנה עושים חשבון זה, כי באם יתעסקו בזה על כל צעד ושעל, לא לבד שלא יועיל אלא שיזיק. גם הוא 

יאחז בהנהגה זו, וידחה החשבון לחדש אלול ולערב ראש חדש וכיו"ב, ומתוך שמחה ירבה בפעולות 

להאיר חלקו בעולם וגם זה ישפיע בדרך אור חוזר על הגדלת האור בנפשו פנימה.

וימים אלו מסוגלים להתחלה טובה בזה, עד שגם העלמות והסתרים דעד עתה לא רק שלא 

יפריעו אלא עוד יהפכו למסייעים, שהרי על חדש הפורים אומרת תוה"ק, והחדש - ז. א. כל ימי החדש 

- אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

זה  והנגלה מסוגל הוא חדש  גם הענינים שאינם בטוב הנראה  נהפך, תוכנו הוא, אשר  וענין 

להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט.
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(‡È).˘È‡‰ ˙‡ Ì˙Ú„È Ì˙‡,האיש את מכירים אתם
משוגע: ˘˜¯.(È·)שהוא Â¯Ó‡ÈÂ מעלים אומר, אתה

לך: שאמר מה ‰ÂÏÚÓ˙.(È‚)אתה Ì¯‚ Ï‡(:תרגום)

היום, שעות למול עשויות מעלות כמין שעיא, דרג על
אחת. שעה יורד כשהצל ושעה, שעה כל על לדעת

שבהלכות  וה'גרמה' פגם, לשון בלע''ז, אורלי''ו גרם,
ו  והולך ששורט הוא, הזה הלשון מן יורד,שחיטה,

למעלה: גבשושית כמין ÌÎ˘Ù.(ÂË)ונראה ˘È Ì‡
‰ÈÚ¯.שאמלוך: ÔÓ:גלעד רמות כמו È‚Ï„.מן

גדוד:˘ÚÙ˙.(ÊÈ)להגיד:

cec zcevn
(Á).¯È˜· ÔÈ˙˘Ó:קלוח שעושה הזכר , העושרÂˆÚ¯.זה 

בבית: השדה:ÂÊÚÂ·.הכנוס פני על  העזוב  ·Ï‡¯˘È.המקנה
מוסר: יקחו למען בפירסום, לומר: החדר:Èˆ‡.(È‡)רצה  מן

.¯Ó‡ÈÂניבא הנביא אם  לומר: רצה  השלום, שאלו  מהם אחד 
לכולנו: אמר ולא לבד, אליך בא כן אם  מדוע  ושלום, טוב

.Ú‚Â˘Ó‰ מתבודד שהיה שבעת לפי הנביא, את  קראו כן 
בעניני אז פנה לא  כי על  כמשתגע , להם נדמה היה בנבואה,

Ì˙Ú„È.העולם: Ì˙‡ואת אותו מכירים אתם הלא  כאומר 
והיה למלחמה , ולא  שלום לא בכך , מה  של  שהמה דבריו ,

ידו : לאל  יש כי יראה  עת  עד  הדבר , להעלים  ˘˜¯.(È·)חפץ
לנו: הגד ולזאת  היו, רוח  דברי לא  כי שקר, מדבר ÊÎ‡˙אתה

.˙‡ÊÎÂ:'וכו ה ' אמר  כה  ומפרש: תחת˙ÂÈ˙Á.(È‚)וחזר 
המלך : כדרך מכולם , למעלה לשבת ‰ÂÏÚÓ˙.יהוא, Ì¯‚ Ï‡:עצמן המעלות  שהיוÈÂ˙˜˘¯.(È„)על  השרים עם קשר עשה

˘ÓÂ¯.עמו: ‰È‰ Ì¯ÂÈÂ: חזאל מחיל העיר לשמור  גלעד, ברמות קביעתו ישיבת היתה מרמותÈÂ˘·.(ÂË)אז שב  שעה  לפי
ביזרעאל: להתרפא ÌÎ˘Ù.גלעד , ˘È Ì‡, ביזרעאל ויגיד ילך  פן כי העיר , מן מי יצא  לבל  שמרו אני, שאמלוך רצונכם יש  אם 

נשמר: המלך  יהוא··Â‡Â.(ÊÈ)ויהיה של  אם  הכיר  לא עדיין אבל  הצופה, אותם ראה  יהוא , עם אשר העם  רבוי בוא  בעת
‰˘ÌÂÏ.המה: ¯Ó‡ÈÂ:למלחמה או  השלום , בעבור  בואם אם  לומר: רצה השלום , להם  אמר ÌÂÏ˘ÏÂ.(ÁÈ)הרכב ÍÏ ‰Óמה

הדבר: בך נוגע האם השלום , שתשאל ‡È¯Á.לך Ï‡ ·ÂÒ: המלך אל תשוב ולא  אנשי, עם רואהÓ‰Â‰‚.(Î)ללכת הנני
הדעת: וישוב  סדר מבלי בשגעון , הנהגתו  אשר  יהוא, כמנהג הוא הבא, העם È˘Ó.הנהגת  Ô·:נמשי של  בנו בן

oeiv zcevn
(È).˜ÏÁ·: לו נחלק כי  כן, יקרא דברו,˘ÂÁÈ.(È‡)הנחלה

כז)כמו יח א לו:(מלכים שיג  וכי שיח  כי  :(‚È).Ì¯‚,וגרם עצם 
כמו הוא, טו)אחד  כה הדבר(משלי שעצמות וכמו גרם, תשבר  :

שכתוב כמו  עצם, בלשון יג)נקרא ז כמו(בראשית היום, בעצם :
גרם: בלשון נקרא  כןÈÂ˙˜˘¯.(È„)המדרגות:‰ÂÏÚÓ˙.כן 

אחת : באגודה יתקשרו  רבים כי המרד , ÌÎ˘Ù.(ÂË)נקרא
כמו כה)רצונכם, כג כנפשך :(דברים ענבים ואכלת  :.ËÈÏÙשום
וכן וז)שארית, מב ופליט:(ירמיהו שריד  :(ÊÈ).‰ÙÂˆ‰Âהוא

למרחוק : להביט  גבוה, במקום  שפע˘ÚÙ˙.העומד  מלשון
וכמו ו)וריבוי ס תכסך :(ישעיהו גמלים סוס:¯Î·.שפעת רוכב
(ÁÈ).·ÂÒ:סבוב ‰Ì.מלשון „Ú:אליהם עד 

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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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¯˘Ú הימים ב)ובדברי כב ˘‰.נאמר:(ב ÌÈ˙˘Â ÌÈÚ·¯‡ Ô·:עולם בסדר ÈÏÏ„˙ושנויה ‰È‡ ‰Ê‰ ÔÈÓ˘

.Ì˘ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰˘‡Ï Â˙· ˙‡ ËÙ˘Â‰È ‡˘˘ È„È ÏÚ ‰˙È‰˘ ,Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ È¯ÓÚ ˙ÂÎÏÓ ˙ÁÈÓˆÏ Ì‡ ÈÎ ,‰ÈÊÁ‡ויתכן]
לו קרה  מזרעו , אחזיה היות ובעבור מקוטעות ] שנה מ''ב כן אם והיה  ישראל , כל  על עמרי מלוך  לפני אחת שנה  שנשאה 

עמרי: מלכות בצמיחת מלכותו תלה ולזה  יהוא ידי על  ישראל  מלך  עם È¯ÓÚ.שנהרג יח)ולמעלה·˙ אביו(פסוק שיהורם נאמר
כבנים: הם  בנים  בני כי  אף , בתו ונקראת  גדלה  שעמרי וידמה אחאב  בת Ô˙Á.(ÊÎ)נשא ÈÎבאה החתון ידי  על לומר : רצה

אחאב: בית חתן היה אביו כי עמהם , קורבתו המלחמה:ÈÂ˘·.(ËÎ)לו גלעד :·¯Ó‰.מן  רמות  לומר:˙.Â‡¯Ïהיא רצה 
המכים : מן  חולה  היה  כי על  ÂÎÂ'.(‡)לבקרו, „Á‡Ï:אמתי בן יונה שהיה ז''ל רבותינו ÍÈ˙Ó.אמרו ¯Â‚Áולבוא לילך

ומזורז: ללכת קל הוא במתניו, החגור כי מחדר:Â˙ÂÓ˜‰Â.(·)בזריזות, לפנים בחדר  אותו ותביא רעיו , מבין  שיקום  לו אמור 
(‚).‰˙ÒÂ: למלך יודע כאשר תסתכן שלא  מללכת, תאחר ולא משם, ‰Ú¯.(„)תנוס  ÍÏÈÂ:הנביא של  הנער ומפרש , וחוזר

(‰).ÈÏ עמך :„·¯ לדבר מה  לי ‡Á‡·.(Ê)יש ˙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 :

לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש



קכט h wxt aÎmikln - mi`iap

h aÎmiklnkÎg

ç:ìàøNéa áeæòå øeöòå øé÷a ïézLî áàçàì ézøëäå áàçà úéa-ìk ãáàåèáàçà úéa-úà ézúðå §¨©−¨¥´©§¨®§¦§©¦³§©§¨Æ©§¦´§¦½§¨¬§¨−§¦§¨¥«§¨«©¦Æ¤¥´©§½̈
:äiçà-ïá àLòa úéáëe èáð-ïa íòáøé úéákéøá÷ ïéàå ìàòøæé ÷ìça íéáìkä eìëàé ìáæéà-úàå §¥−¨¨§¨´¤§¨®§¥−©§¨¬¤£¦¨«§¤¦¤¹¤«Ÿ§¯©§¨¦²§¥¬¤¦§§¤−§¥´Ÿ¥®

:ñðiå úìcä çzôiåàééìà äfä òbLîä-àa òecî íBìLä Bì øîàiå åéðãà éãáò-ìà àöé àeäéåE ©¦§©¬©¤−¤©¨«Ÿ§¥À¨¨Æ¤©§¥´£Ÿ½̈©³Ÿ¤Æ£¨½©²©¨«©§ª¨¬©¤−¥¤®
:BçéN-úàå Léàä-úà ízòãé ízà íäéìà øîàiåáéúàæëå úàæk øîàiå eðì àð-ãbä ø÷L eøîàiå ©´Ÿ¤£¥¤½©¤²§©§¤¬¤¨¦−§¤¦«©Ÿ§´¤½¤©¤−̈¨®©ÀŸ¤¨³Ÿ§¨ŸÆ

ézçLî ýåýé øîà äk øîàì éìà øîà:ìàøNé-ìà Cìîì Eâéåézçú eîéùiå Bãâa Léà eç÷iå eøäîéå ¨©³¥©Æ¥½ŸŸ¨©´§Ÿ̈½§©§¦¬«§¤−¤¤¦§¨¥«©«§©£À©¦§Æ¦´¦§½©¨¦¬Ÿ©§−̈
:àeäé Cìî eøîàiå øôBMa eò÷úiå úBìònä íøb-ìàãéèôLBäé-ïa àeäé øM÷úiåíøBé-ìà éLîð-ïa ¤¤´¤©«©£®©«¦§§Æ©½̈©Ÿ§−¨©¬¥«©¦§©¥À¥²¤§¨¨¬¤¦§¦−¤¨®

:íøà-Cìî ìàæç éðtî ìàøNé-ìëå àeä ãòìb úîøa øîL äéä íøBéååèàtøúäì Cìnä íøBäé áLiå §¨Á¨¨̧Ÿ¥¹§¨´Ÿ¦§À̈Æ§¨¦§¨¥½¦§¥¬£¨¥−¤«¤£¨«©¨¨Á§¨¸©¤¹¤§¦§©¥´
íëLôð Lé-íà àeäé øîàiå íøà Cìî ìàæç-úà Bîçläa íénøà eäké øLà íéknä-ïî ìàòøæéá§¦§§¤À¦©©¦Æ£¤´©ª´£©¦½§¦¨´£½¤£¨¥−¤´¤£¨®©³Ÿ¤¥Æ¦¥´©§§¤½

ãébì úëìì øéòä-ïî èéìô àöé-ìà(éø÷ ãébäì):ìàòøæéaæèáëL íøBé ék äìàòøæé Cìiå àeäé ákøiå ©¥¥³¨¦Æ¦¨¦½¨¤−¤£¦¬§©¦¬§¦§§¤«©¦§©³¥Æ©¥¤́¦§§¤½¨¦¬−̈Ÿ¥´
:íøBé-úà úBàøì ãøé äãeäé Cìî äéæçàå änLæéúòôL-úà àøiå ìàòøæéa ìcânä-ìò ãîò äôväå ¨®¨©«£©§¨Æ¤´¤§½̈¨©−¦§¬¤¨«§©Ÿ¤ÁŸ¥̧©«©¦§¹̈§¦§§¤À©©º§¤¦§©³

:íBìLä øîàéå íúàø÷ì çìLe ákø ç÷ íøBäé øîàiå äàø éðà úòôL øîàiå Bàáa àeäéçéCìiå ¥Æ§Ÿ½©¾Ÿ¤¦§©−£¦´Ÿ¤®©´Ÿ¤§À̈©¬©¨²«§©¬¦§¨−̈§Ÿ©¬£¨«©¥¤Á
ìe El-äî àeäé øîàiå íBìLä Cìnä øîà-äk øîàiå Búàø÷ì ñeqä áëøãbéå éøçà-ìà áñ íBìL Ÿ¥̧©¹¦§¨À©ŸÆ¤Æ«Ÿ¨©³©¤Æ¤Æ£¨½©Ÿ̄¤¥²©§¬§¨−´Ÿ¤«©£¨®©©¥³

:áL-àìå íä-ãò Càìnä-àa øîàì äôväèéøîà-äk øîàiå íäìà àáiå éðL ñeñ áëø çìLiå ©Ÿ¤Æ¥½Ÿ¨«©©§¨¬©¥−§«Ÿ¨«©¦§©ÀŸ¥´»¥¦¼©¨´Ÿ£¥¤½©²Ÿ¤«Ÿ¨©¬
ìe El-äî àeäé øîàiå íBìL Cìnä:éøçà-ìà áñ íBìLëáL-àìå íäéìà-ãò àa øîàì äôvä ãbéå ©¤−¤¨®©Ÿ̄¤¥²©§¬§¨−¬Ÿ¤«©£¨«©©¥³©Ÿ¤Æ¥½Ÿ¨¬©£¥¤−§«Ÿ¨®

:âäðé ïBòbLá ék éLîð-ïá àeäé âäðîk âäðnäå§©¦§À̈§¦§©Æ¥´¤¦§¦½¦¬§¦¨−¦§¨«
i"yx

(‡È).˘È‡‰ ˙‡ Ì˙Ú„È Ì˙‡,האיש את מכירים אתם
משוגע: ˘˜¯.(È·)שהוא Â¯Ó‡ÈÂ מעלים אומר, אתה

לך: שאמר מה ‰ÂÏÚÓ˙.(È‚)אתה Ì¯‚ Ï‡(:תרגום)

היום, שעות למול עשויות מעלות כמין שעיא, דרג על
אחת. שעה יורד כשהצל ושעה, שעה כל על לדעת

שבהלכות  וה'גרמה' פגם, לשון בלע''ז, אורלי''ו גרם,
ו  והולך ששורט הוא, הזה הלשון מן יורד,שחיטה,

למעלה: גבשושית כמין ÌÎ˘Ù.(ÂË)ונראה ˘È Ì‡
‰ÈÚ¯.שאמלוך: ÔÓ:גלעד רמות כמו È‚Ï„.מן

גדוד:˘ÚÙ˙.(ÊÈ)להגיד:

cec zcevn
(Á).¯È˜· ÔÈ˙˘Ó:קלוח שעושה הזכר , העושרÂˆÚ¯.זה 

בבית: השדה:ÂÊÚÂ·.הכנוס פני על  העזוב  ·Ï‡¯˘È.המקנה
מוסר: יקחו למען בפירסום, לומר: החדר:Èˆ‡.(È‡)רצה  מן

.¯Ó‡ÈÂניבא הנביא אם  לומר: רצה  השלום, שאלו  מהם אחד 
לכולנו: אמר ולא לבד, אליך בא כן אם  מדוע  ושלום, טוב

.Ú‚Â˘Ó‰ מתבודד שהיה שבעת לפי הנביא, את  קראו כן 
בעניני אז פנה לא  כי על  כמשתגע , להם נדמה היה בנבואה,

Ì˙Ú„È.העולם: Ì˙‡ואת אותו מכירים אתם הלא  כאומר 
והיה למלחמה , ולא  שלום לא בכך , מה  של  שהמה דבריו ,

ידו : לאל  יש כי יראה  עת  עד  הדבר , להעלים  ˘˜¯.(È·)חפץ
לנו: הגד ולזאת  היו, רוח  דברי לא  כי שקר, מדבר ÊÎ‡˙אתה

.˙‡ÊÎÂ:'וכו ה ' אמר  כה  ומפרש: תחת˙ÂÈ˙Á.(È‚)וחזר 
המלך : כדרך מכולם , למעלה לשבת ‰ÂÏÚÓ˙.יהוא, Ì¯‚ Ï‡:עצמן המעלות  שהיוÈÂ˙˜˘¯.(È„)על  השרים עם קשר עשה

˘ÓÂ¯.עמו: ‰È‰ Ì¯ÂÈÂ: חזאל מחיל העיר לשמור  גלעד, ברמות קביעתו ישיבת היתה מרמותÈÂ˘·.(ÂË)אז שב  שעה  לפי
ביזרעאל: להתרפא ÌÎ˘Ù.גלעד , ˘È Ì‡, ביזרעאל ויגיד ילך  פן כי העיר , מן מי יצא  לבל  שמרו אני, שאמלוך רצונכם יש  אם 

נשמר: המלך  יהוא··Â‡Â.(ÊÈ)ויהיה של  אם  הכיר  לא עדיין אבל  הצופה, אותם ראה  יהוא , עם אשר העם  רבוי בוא  בעת
‰˘ÌÂÏ.המה: ¯Ó‡ÈÂ:למלחמה או  השלום , בעבור  בואם אם  לומר: רצה השלום , להם  אמר ÌÂÏ˘ÏÂ.(ÁÈ)הרכב ÍÏ ‰Óמה

הדבר: בך נוגע האם השלום , שתשאל ‡È¯Á.לך Ï‡ ·ÂÒ: המלך אל תשוב ולא  אנשי, עם רואהÓ‰Â‰‚.(Î)ללכת הנני
הדעת: וישוב  סדר מבלי בשגעון , הנהגתו  אשר  יהוא, כמנהג הוא הבא, העם È˘Ó.הנהגת  Ô·:נמשי של  בנו בן

oeiv zcevn
(È).˜ÏÁ·: לו נחלק כי  כן, יקרא דברו,˘ÂÁÈ.(È‡)הנחלה

כז)כמו יח א לו:(מלכים שיג  וכי שיח  כי  :(‚È).Ì¯‚,וגרם עצם 
כמו הוא, טו)אחד  כה הדבר(משלי שעצמות וכמו גרם, תשבר  :

שכתוב כמו  עצם, בלשון יג)נקרא ז כמו(בראשית היום, בעצם :
גרם: בלשון נקרא  כןÈÂ˙˜˘¯.(È„)המדרגות:‰ÂÏÚÓ˙.כן 

אחת : באגודה יתקשרו  רבים כי המרד , ÌÎ˘Ù.(ÂË)נקרא
כמו כה)רצונכם, כג כנפשך :(דברים ענבים ואכלת  :.ËÈÏÙשום
וכן וז)שארית, מב ופליט:(ירמיהו שריד  :(ÊÈ).‰ÙÂˆ‰Âהוא

למרחוק : להביט  גבוה, במקום  שפע˘ÚÙ˙.העומד  מלשון
וכמו ו)וריבוי ס תכסך :(ישעיהו גמלים סוס:¯Î·.שפעת רוכב
(ÁÈ).·ÂÒ:סבוב ‰Ì.מלשון „Ú:אליהם עד 

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.

hÎgלקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש wxt aÎmikln - mi`iap

g aÎmiklnhkÎak

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¯˘Ú הימים ב)ובדברי כב ˘‰.נאמר:(ב ÌÈ˙˘Â ÌÈÚ·¯‡ Ô·:עולם בסדר ÈÏÏ„˙ושנויה ‰È‡ ‰Ê‰ ÔÈÓ˘

.Ì˘ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰˘‡Ï Â˙· ˙‡ ËÙ˘Â‰È ‡˘˘ È„È ÏÚ ‰˙È‰˘ ,Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ È¯ÓÚ ˙ÂÎÏÓ ˙ÁÈÓˆÏ Ì‡ ÈÎ ,‰ÈÊÁ‡ויתכן]
לו קרה  מזרעו , אחזיה היות ובעבור מקוטעות ] שנה מ''ב כן אם והיה  ישראל , כל  על עמרי מלוך  לפני אחת שנה  שנשאה 

עמרי: מלכות בצמיחת מלכותו תלה ולזה  יהוא ידי על  ישראל  מלך  עם È¯ÓÚ.שנהרג יח)ולמעלה·˙ אביו(פסוק שיהורם נאמר
כבנים: הם  בנים  בני כי  אף , בתו ונקראת  גדלה  שעמרי וידמה אחאב  בת Ô˙Á.(ÊÎ)נשא ÈÎבאה החתון ידי  על לומר : רצה

אחאב: בית חתן היה אביו כי עמהם , קורבתו המלחמה:ÈÂ˘·.(ËÎ)לו גלעד :·¯Ó‰.מן  רמות  לומר:˙.Â‡¯Ïהיא רצה 
המכים : מן  חולה  היה  כי על  ÂÎÂ'.(‡)לבקרו, „Á‡Ï:אמתי בן יונה שהיה ז''ל רבותינו ÍÈ˙Ó.אמרו ¯Â‚Áולבוא לילך

ומזורז: ללכת קל הוא במתניו, החגור כי מחדר:Â˙ÂÓ˜‰Â.(·)בזריזות, לפנים בחדר  אותו ותביא רעיו , מבין  שיקום  לו אמור 
(‚).‰˙ÒÂ: למלך יודע כאשר תסתכן שלא  מללכת, תאחר ולא משם, ‰Ú¯.(„)תנוס  ÍÏÈÂ:הנביא של  הנער ומפרש , וחוזר

(‰).ÈÏ עמך :„·¯ לדבר מה  לי ‡Á‡·.(Ê)יש ˙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 :
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:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàä ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ

i"yx
(‡È).'‰ È‡¯È:הגרים ‰'(‡)אלו ÚÓ˘È ÈÎ È˙·‰‡

.ÈÏÂ˜ מלך,‡˙ והוא שאול שנפטר לאחר דוד אמר כך
קוני  ולך חסד עליכי גמל ה' כי למנוחיכי נפשי שובי
ה'. ישמע כי אהבתי ממות. נפשי חלצת כי מתאוה אני

קולי את ה' שישמע ‡˜¯‡.(·):(סא"א)תאבתי ÈÓÈ·Â
אשבחנו: גאולתי ובימי אקראנו צרתי ÈÏ·Á(‚)בימי

.˙ÂÓ:להמיתני המבקשים אויבינו ÂÓ˙.חבורות ÈÏ·Á

כמו הם חבורות ל' כולם שאול י')חבלי חבל (ש"א
˘‡ÏÂ.נביאים: È¯ˆÓÂ:שאול ·‡¯ˆÂ˙(Ë)גבולי
.ÌÈÈÁ‰ בימי ממנה ורודפי אויבי שגרשוני ישראל ארץ

חזרתי: כרחם ועל ‡„·¯.(È)שאול ÈÎ È˙Ó‡‰
כשאדבר  מפיבושת על שאמר ציבא דברי את האמנתי

ט"ז) ב' עניתי (שם אני אז למפיבושת אשר כל לך הנה
לך: ונעניתי קשה דברתי מאד

cec zcevn
(‡È).'‰ È‡¯È:או"ה חסידי ÎÊ(È·)המה  '‰.Â¯אשר ה'

יברך  ואמר  יברך מי את  ומפרש וחוזר יברך  הוא מעולם  זכרנו
וגו': ישראל  בית  ברכה:ÛÒÂÈ.(È„)את עליכם יוסף עת בכל

(ÂË).Ì˙‡ ÌÈÎÂ¯·וארץ שמים העושה לה' ברוכים תהיו
ויברך : ויחזור אתכם יברך השמים‰˘ÌÈÓ.(ÊË)ור"ל כי עם 

ונתנה בארץ ישגיח  מ "מ שבתו למכון מיוחד  לה' שמים המה
הארץ: בקרב  לברכה אתם ותהיו בעיניו  שישר למי אדם לבני

(ÊÈ).ÌÈ˙Ó‰ ‡Ïעולם מיתת למות  העומדים בה ' הכופרים 
תהיה: עליהם לא כי הבאה הטובה  על יה  את  יהללו  ÏÂ‡לא 

.'Â‚Â: שונות במלות  הדבר המאמיניםÂÁ‡Â.(ÁÈ)כפל  אבל 
יה את הללו ולזה עת  בכל הנוספות והטובות  הברכות על  עולם ועד מעתה יה את נברך  טובה ולקבל  לחיים העומדים בה'

זמן: לאהבו:‡‰·˙È.(‡)בכל עלי מהדין  וא"כ תחנוני ואת קולי את  ישמע כי ה ' אהבתי המקרא ‡˜¯‡.(·)סרס  ÈÓÈ·Â בכל
לשמוע: אוזן יטה אליו אקרא אשר צרה‡ÈÂÙÙ.(‚)ימי ומצאתי השאול  צרות אותי ומצאו מות מכאובי אותי סבבו כאשר

והתקרבם: הצרות לרוב במ "ש  הדבר וכפל  ‰'.(„)ויגון  Ì˘·Â:נפשי מלטה  ה ' אנה ואמרתי ה' בשם  אז קראתי וכאשר
(‰).'‰ ÔÂÁ: מרחם אלהינו  ואתה וצדיק חנון ה ' אתה  לשמור˘ÓÂ¯.(Â)כי דעת בהם  שאין עם פתאים  שומר  ה' אתה הלא 

עצמם : לי :„È˙ÂÏ.את יושיע הוא ועני דל בהבטחה˘È·Â.(Ê)כשהייתי לנפשי אמרתי האלה  בהדברים  לה' קראתי כאשר  ר "ל 
התפלה: נתקבלה  עתה  גם וכן מאז עליך  טוב גמל  ה' כי שלך  למנוחה שובי נפשי ÏÁˆ˙.(Á)אתה  ÈÎנפשי הוצאת מעולם  כי

ונדים: נעים להיות מקום אל ממקום  דחוים  יהיו שלא  חשכת רגלי ואת דמעה  מן עיני את ומנעת המות ומעתה‡˙‰ÍÏ.(Ë)מן
המתים: בין לשכון  הייתי וקרוב  שאול  מפני מא"י  מגורש שהייתי לשעבר  כמו לא  החיים ובין בא"י ר"ל  , וגו' ה' לפני  אתהלך 

(È).È˙Ó‡‰:הסכנה בתכלית מאוד  מעונה הייתי כאשר מדבר הייתי כי  בלבי היתה  גדולה אמנה 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰ÓÂ„ונשמת ושתיקה דממה מקום שהוא הקבר  הוא 

ונקרא הגוף עם ותאבד הגוף עם הקבר אל תרד  כאלו  הרשע 
זה : בעבור דומה עלי‡ÈÂÙÙ.(‚)יורד  אפפו כמו  סבוב ענין 

מ רעות  וחבלים ÈÏ·Á.:)(לעיל צירים כמו מכאוב  (ישעיה ענין

צרה:È¯ˆÓÂ.:י"ג) כמו‡‰.(„)מלשון והודאה  בקשה  ענין
העם חטא לב)אנא  האל"ף:(שמות במקום הוא והה"א

(Â).ÌÈ‡˙Ù: וסכל פתי יתירהÈÎÈÁÂÓÏ.(Ê)מלשון  היו "ד 
עליכי: קראתÏÁˆ˙.(Á)וכן בצרה כמו ושליפה הוצאה ענין

פ"א)ואחלצך  :(לעיל
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

dÓL ‰a,סולת עשרון לכל לוג הוא למנחה השמן ששיעור ― ƒ»«¿»
לעשרון, לוגים שני שנתן כגון הזה, השיעור על הוסיף »qÁÂ¿ƒואם

dÓLוכן סולת, לעשרון שמן מלוג פחות שנתן או ―qÁ «¿»ƒ«
d˙BÏ ולא לבונה, קרטים שני לפחות המנחה על לתת שצריך ― ¿»»

אחד, קורט אלא לבונתה,ÏeÒt‰נתן ריבה אם ברם, המנחה. ― ¿»
לבונה. קמצים משני יותר עליה נתן כן אם אלא פסולה, ≈»‰ıÓBwאינה

ıeÁa ‰ÈÈL ÏBÎ‡Ï ‰Án‰ שיירי ‡˙ לאכול מנת על ― ∆«ƒ¿»∆¡¿»∆»«
לעזרה, חוץ ıeÁaהמנחה ‰ÈÈMÓ ˙Èfk B‡ לאכול מנת על או ― ««ƒƒ¿»∆»«

מנת על או לעזרה, חוץ מהשיירים ıeÁa,כזית dˆÓ˜ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒÀ¿»«
ıeÁa dˆÓwÓ ˙Èfk B‡,לעזרה ―B‡מנת d˙BÏעל ÈË˜‰Ï ««ƒƒÀ¿»«¿«¿ƒ¿»»

ıeÁa,לעזרה ―ÏeÒt,המנחה קרבן ―˙k Ba ÔÈ‡Â― «»¿≈»≈
מנת על אבל כרת. חייב אינו המנחה מן ÈÈL‰האוכל ÏBÎ‡Ï∆¡¿»∆»

ÁÓÏ,בלבד ולילה ליום נאכלת שמנחה אכילתה, זמן לאחר ― ¿»»
B‡לאכול מנת ÁÓÏ,על ‰ÈÈMÓ ˙Èfkמנת על ÈË˜‰Ïאו ««ƒƒ¿»∆»¿»»¿«¿ƒ

B‡ ,ÁÓÏ dˆÓwÓ ˙Èfk B‡ ,ÁÓÏ dˆÓ˜מנת ÈË˜‰Ïעל À¿»¿»»««ƒƒÀ¿»¿»»¿«¿ƒ
ÁÓÏ d˙BÏ,ההקטרה זמן לאחר ―Ïebt המנחה קרבן ― ¿»»¿»»ƒ

פיגול, k˙הוא ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ בזמנה אפילו המנחה מן האוכל ― ¿«»ƒ»»»≈
כרת. ‰ÏÏkחייב ‰Ê:"לזמנו ו"חוץ למקומו" "חוץ בדיני ―Ïk ∆«¿»»
ıÓBw‰,המנחה את ―ÈÏka Ô˙Bp‰Â הקומץ את הנותן או ― «≈¿«≈«¿ƒ

שרת, למזבח,Cl‰Ó‰Âבכלי הקומץ את המוליך או ―ÈË˜n‰Â ¿«¿«≈¿««¿ƒ
מנת על המזבח, גבי על הקומץ את המקטיר או ―c ÏBÎ‡Ï∆¡»»

ÏBÎ‡Ï BkcL,המנחה שיירי ―BkcL c ÈË˜‰Ïe ∆«¿∆¡¿«¿ƒ»»∆«¿
ÈË˜‰Ï,הקומץ את להקטיר מנת על או ―BÓB˜ÓÏ ıeÁ― ¿«¿ƒƒ¿

לעזרה, k˙חוץ Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt והאוכל באכילה, אסורה המנחה ― »¿≈»≈
לאכול  מנת על המנחה מעבודות אחת העושה אבל כרת. חייב אינו

הקומץ את להקטיר מנת על או השיירים BpÓÊÏאת ıeÁ לאחר ― ƒ¿«
למחר, דהיינו ולהקטרה, לאכילה הקבוע ÂÈÏÚהזמן ÔÈiÁÂ Ïebtƒ¿«»ƒ»»

˙k,כרת חייב ממנה והאוכל פיגול, היא המנחה ―˜iL „Ïe »≈ƒ¿«∆ƒ¿«
B˙ÂˆÓk Èzn‰,כהלכתו המנחה את המתיר הקומץ שיקרב ― ««ƒ¿ƒ¿»

במנחה  יהא לא הפיגול מחשבת שמלבד כלומר כשר, היה כאילו
פיגול, מידי המנחה יוצאת אחר, פסול בה יש אם אבל אחר. פסול

במשנתנו. מיד B˙ÂˆÓkכמבואר Èzn‰ ˜ „ˆÈk על וחלה ― ≈«»«««ƒ¿ƒ¿»
פיגול? מחשבת È˙La˜‰המנחה ıÓ˜ מחשבת שום חשב שלא ― »«ƒ¿ƒ»
הקמיצה, בשעת ÈË˜‰Âפסול Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â את נתן ― ¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ

השיירים לאכול מנת על והקטירו והוליכו בכלי BpÓÊÏהקומץ ıeÁƒ¿«
לזמנו"; "חוץ במחשבת הללו העבודות שלוש כל שעשה כלומר ―

BpÓÊÏ ıeÁ ıÓwL B‡,לזמנו חוץ להקטיר או לאכול מנת על ― ∆»«ƒ¿«
‰˜È˙La ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â,פסול מחשבת בלי ―B‡ ¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

BpÓÊÏ ıeÁ ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â ıÓwL כל שעשה ― ∆»«¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
לזמנם, חוץ השיירים את לאכול מנת על העבודות ‰e‡ארבע ‰Ê∆

B˙ÂˆÓk Èzn‰ wL לא לזמנו" "חוץ מחשבת שמלבד ― ∆»«««ƒ¿ƒ¿»
ולפיכך  המנחה, את הפוסלת אחרת מחשבה כל המנחה בעבודת היתה

פיגול. היא המנחה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

B˙ÂˆÓk Èzn‰ ˜ ‡G „ˆÈk?פיגול מידי יוצאת והמנחה ― ≈«»«««ƒ¿ƒ¿»
BÓB˜ÓÏ ıeÁ ıÓ˜,לעזרה חוץ השיירים לאכול מנת על ―Ô˙Â »«ƒ¿¿»«

BpÓÊÏ ıeÁ ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka העבודות משלוש שאחת ― «¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
לזמנו; חוץ השיירים את לאכול מנת על עשה ıeÁהללו ıÓwL B‡∆»«

BpÓÊÏ,"לזמנו "חוץ במחשבת ―ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â ƒ¿«¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ
BÓB˜ÓÏ ıeÁ;"למקומו "חוץ במחשבת ―Ô˙Â ,ıÓwL B‡ ƒ¿∆»«¿»«

   



קלי fhwÎehw wxt mildz - miaezk

.åè÷giÎi
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:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeã:éLôð äèlî ýåýé äpà àø÷à ýåýé-íLáeäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§¨®¨«¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéäìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúBlc ýåýé íéàút øîLæìîb äåäé-ék éëéçeðîì éLôð éáeL §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§¨®§¦¦§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòçéò-úà úånî éLôð zölç ék:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À

:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàä ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ

i"yx
(‡È).'‰ È‡¯È:הגרים ‰'(‡)אלו ÚÓ˘È ÈÎ È˙·‰‡

.ÈÏÂ˜ מלך,‡˙ והוא שאול שנפטר לאחר דוד אמר כך
קוני  ולך חסד עליכי גמל ה' כי למנוחיכי נפשי שובי
ה'. ישמע כי אהבתי ממות. נפשי חלצת כי מתאוה אני

קולי את ה' שישמע ‡˜¯‡.(·):(סא"א)תאבתי ÈÓÈ·Â
אשבחנו: גאולתי ובימי אקראנו צרתי ÈÏ·Á(‚)בימי

.˙ÂÓ:להמיתני המבקשים אויבינו ÂÓ˙.חבורות ÈÏ·Á

כמו הם חבורות ל' כולם שאול י')חבלי חבל (ש"א
˘‡ÏÂ.נביאים: È¯ˆÓÂ:שאול ·‡¯ˆÂ˙(Ë)גבולי
.ÌÈÈÁ‰ בימי ממנה ורודפי אויבי שגרשוני ישראל ארץ

חזרתי: כרחם ועל ‡„·¯.(È)שאול ÈÎ È˙Ó‡‰
כשאדבר  מפיבושת על שאמר ציבא דברי את האמנתי

ט"ז) ב' עניתי (שם אני אז למפיבושת אשר כל לך הנה
לך: ונעניתי קשה דברתי מאד

cec zcevn
(‡È).'‰ È‡¯È:או"ה חסידי ÎÊ(È·)המה  '‰.Â¯אשר ה'

יברך  ואמר  יברך מי את  ומפרש וחוזר יברך  הוא מעולם  זכרנו
וגו': ישראל  בית  ברכה:ÛÒÂÈ.(È„)את עליכם יוסף עת בכל

(ÂË).Ì˙‡ ÌÈÎÂ¯·וארץ שמים העושה לה' ברוכים תהיו
ויברך : ויחזור אתכם יברך השמים‰˘ÌÈÓ.(ÊË)ור"ל כי עם 

ונתנה בארץ ישגיח  מ "מ שבתו למכון מיוחד  לה' שמים המה
הארץ: בקרב  לברכה אתם ותהיו בעיניו  שישר למי אדם לבני

(ÊÈ).ÌÈ˙Ó‰ ‡Ïעולם מיתת למות  העומדים בה ' הכופרים 
תהיה: עליהם לא כי הבאה הטובה  על יה  את  יהללו  ÏÂ‡לא 

.'Â‚Â: שונות במלות  הדבר המאמיניםÂÁ‡Â.(ÁÈ)כפל  אבל 
יה את הללו ולזה עת  בכל הנוספות והטובות  הברכות על  עולם ועד מעתה יה את נברך  טובה ולקבל  לחיים העומדים בה'

זמן: לאהבו:‡‰·˙È.(‡)בכל עלי מהדין  וא"כ תחנוני ואת קולי את  ישמע כי ה ' אהבתי המקרא ‡˜¯‡.(·)סרס  ÈÓÈ·Â בכל
לשמוע: אוזן יטה אליו אקרא אשר צרה‡ÈÂÙÙ.(‚)ימי ומצאתי השאול  צרות אותי ומצאו מות מכאובי אותי סבבו כאשר

והתקרבם: הצרות לרוב במ "ש  הדבר וכפל  ‰'.(„)ויגון  Ì˘·Â:נפשי מלטה  ה ' אנה ואמרתי ה' בשם  אז קראתי וכאשר
(‰).'‰ ÔÂÁ: מרחם אלהינו  ואתה וצדיק חנון ה ' אתה  לשמור˘ÓÂ¯.(Â)כי דעת בהם  שאין עם פתאים  שומר  ה' אתה הלא 

עצמם : לי :„È˙ÂÏ.את יושיע הוא ועני דל בהבטחה˘È·Â.(Ê)כשהייתי לנפשי אמרתי האלה  בהדברים  לה' קראתי כאשר  ר "ל 
התפלה: נתקבלה  עתה  גם וכן מאז עליך  טוב גמל  ה' כי שלך  למנוחה שובי נפשי ÏÁˆ˙.(Á)אתה  ÈÎנפשי הוצאת מעולם  כי

ונדים: נעים להיות מקום אל ממקום  דחוים  יהיו שלא  חשכת רגלי ואת דמעה  מן עיני את ומנעת המות ומעתה‡˙‰ÍÏ.(Ë)מן
המתים: בין לשכון  הייתי וקרוב  שאול  מפני מא"י  מגורש שהייתי לשעבר  כמו לא  החיים ובין בא"י ר"ל  , וגו' ה' לפני  אתהלך 

(È).È˙Ó‡‰:הסכנה בתכלית מאוד  מעונה הייתי כאשר מדבר הייתי כי  בלבי היתה  גדולה אמנה 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰ÓÂ„ונשמת ושתיקה דממה מקום שהוא הקבר  הוא 

ונקרא הגוף עם ותאבד הגוף עם הקבר אל תרד  כאלו  הרשע 
זה : בעבור דומה עלי‡ÈÂÙÙ.(‚)יורד  אפפו כמו  סבוב ענין 

מ רעות  וחבלים ÈÏ·Á.:)(לעיל צירים כמו מכאוב  (ישעיה ענין

צרה:È¯ˆÓÂ.:י"ג) כמו‡‰.(„)מלשון והודאה  בקשה  ענין
העם חטא לב)אנא  האל"ף:(שמות במקום הוא והה"א

(Â).ÌÈ‡˙Ù: וסכל פתי יתירהÈÎÈÁÂÓÏ.(Ê)מלשון  היו "ד 
עליכי: קראתÏÁˆ˙.(Á)וכן בצרה כמו ושליפה הוצאה ענין

פ"א)ואחלצך  :(לעיל

     

‚   –        
        –    

             
–           

    –    –    
             

            –   
  

„               
            

                     
                       

                       
                   

                      
                    

                  
                   
                      

                  
                    

                      
         
                   

                      

 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

dÓL ‰a,סולת עשרון לכל לוג הוא למנחה השמן ששיעור ― ƒ»«¿»
לעשרון, לוגים שני שנתן כגון הזה, השיעור על הוסיף »qÁÂ¿ƒואם

dÓLוכן סולת, לעשרון שמן מלוג פחות שנתן או ―qÁ «¿»ƒ«
d˙BÏ ולא לבונה, קרטים שני לפחות המנחה על לתת שצריך ― ¿»»

אחד, קורט אלא לבונתה,ÏeÒt‰נתן ריבה אם ברם, המנחה. ― ¿»
לבונה. קמצים משני יותר עליה נתן כן אם אלא פסולה, ≈»‰ıÓBwאינה

ıeÁa ‰ÈÈL ÏBÎ‡Ï ‰Án‰ שיירי ‡˙ לאכול מנת על ― ∆«ƒ¿»∆¡¿»∆»«
לעזרה, חוץ ıeÁaהמנחה ‰ÈÈMÓ ˙Èfk B‡ לאכול מנת על או ― ««ƒƒ¿»∆»«

מנת על או לעזרה, חוץ מהשיירים ıeÁa,כזית dˆÓ˜ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒÀ¿»«
ıeÁa dˆÓwÓ ˙Èfk B‡,לעזרה ―B‡מנת d˙BÏעל ÈË˜‰Ï ««ƒƒÀ¿»«¿«¿ƒ¿»»

ıeÁa,לעזרה ―ÏeÒt,המנחה קרבן ―˙k Ba ÔÈ‡Â― «»¿≈»≈
מנת על אבל כרת. חייב אינו המנחה מן ÈÈL‰האוכל ÏBÎ‡Ï∆¡¿»∆»

ÁÓÏ,בלבד ולילה ליום נאכלת שמנחה אכילתה, זמן לאחר ― ¿»»
B‡לאכול מנת ÁÓÏ,על ‰ÈÈMÓ ˙Èfkמנת על ÈË˜‰Ïאו ««ƒƒ¿»∆»¿»»¿«¿ƒ

B‡ ,ÁÓÏ dˆÓwÓ ˙Èfk B‡ ,ÁÓÏ dˆÓ˜מנת ÈË˜‰Ïעל À¿»¿»»««ƒƒÀ¿»¿»»¿«¿ƒ
ÁÓÏ d˙BÏ,ההקטרה זמן לאחר ―Ïebt המנחה קרבן ― ¿»»¿»»ƒ

פיגול, k˙הוא ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ בזמנה אפילו המנחה מן האוכל ― ¿«»ƒ»»»≈
כרת. ‰ÏÏkחייב ‰Ê:"לזמנו ו"חוץ למקומו" "חוץ בדיני ―Ïk ∆«¿»»
ıÓBw‰,המנחה את ―ÈÏka Ô˙Bp‰Â הקומץ את הנותן או ― «≈¿«≈«¿ƒ

שרת, למזבח,Cl‰Ó‰Âבכלי הקומץ את המוליך או ―ÈË˜n‰Â ¿«¿«≈¿««¿ƒ
מנת על המזבח, גבי על הקומץ את המקטיר או ―c ÏBÎ‡Ï∆¡»»

ÏBÎ‡Ï BkcL,המנחה שיירי ―BkcL c ÈË˜‰Ïe ∆«¿∆¡¿«¿ƒ»»∆«¿
ÈË˜‰Ï,הקומץ את להקטיר מנת על או ―BÓB˜ÓÏ ıeÁ― ¿«¿ƒƒ¿

לעזרה, k˙חוץ Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt והאוכל באכילה, אסורה המנחה ― »¿≈»≈
לאכול  מנת על המנחה מעבודות אחת העושה אבל כרת. חייב אינו

הקומץ את להקטיר מנת על או השיירים BpÓÊÏאת ıeÁ לאחר ― ƒ¿«
למחר, דהיינו ולהקטרה, לאכילה הקבוע ÂÈÏÚהזמן ÔÈiÁÂ Ïebtƒ¿«»ƒ»»

˙k,כרת חייב ממנה והאוכל פיגול, היא המנחה ―˜iL „Ïe »≈ƒ¿«∆ƒ¿«
B˙ÂˆÓk Èzn‰,כהלכתו המנחה את המתיר הקומץ שיקרב ― ««ƒ¿ƒ¿»

במנחה  יהא לא הפיגול מחשבת שמלבד כלומר כשר, היה כאילו
פיגול, מידי המנחה יוצאת אחר, פסול בה יש אם אבל אחר. פסול

במשנתנו. מיד B˙ÂˆÓkכמבואר Èzn‰ ˜ „ˆÈk על וחלה ― ≈«»«««ƒ¿ƒ¿»
פיגול? מחשבת È˙La˜‰המנחה ıÓ˜ מחשבת שום חשב שלא ― »«ƒ¿ƒ»
הקמיצה, בשעת ÈË˜‰Âפסול Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â את נתן ― ¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ

השיירים לאכול מנת על והקטירו והוליכו בכלי BpÓÊÏהקומץ ıeÁƒ¿«
לזמנו"; "חוץ במחשבת הללו העבודות שלוש כל שעשה כלומר ―

BpÓÊÏ ıeÁ ıÓwL B‡,לזמנו חוץ להקטיר או לאכול מנת על ― ∆»«ƒ¿«
‰˜È˙La ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â,פסול מחשבת בלי ―B‡ ¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

BpÓÊÏ ıeÁ ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â ıÓwL כל שעשה ― ∆»«¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
לזמנם, חוץ השיירים את לאכול מנת על העבודות ‰e‡ארבע ‰Ê∆

B˙ÂˆÓk Èzn‰ wL לא לזמנו" "חוץ מחשבת שמלבד ― ∆»«««ƒ¿ƒ¿»
ולפיכך  המנחה, את הפוסלת אחרת מחשבה כל המנחה בעבודת היתה

פיגול. היא המנחה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

B˙ÂˆÓk Èzn‰ ˜ ‡G „ˆÈk?פיגול מידי יוצאת והמנחה ― ≈«»«««ƒ¿ƒ¿»
BÓB˜ÓÏ ıeÁ ıÓ˜,לעזרה חוץ השיירים לאכול מנת על ―Ô˙Â »«ƒ¿¿»«

BpÓÊÏ ıeÁ ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka העבודות משלוש שאחת ― «¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
לזמנו; חוץ השיירים את לאכול מנת על עשה ıeÁהללו ıÓwL B‡∆»«

BpÓÊÏ,"לזמנו "חוץ במחשבת ―ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â ƒ¿«¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ
BÓB˜ÓÏ ıeÁ;"למקומו "חוץ במחשבת ―Ô˙Â ,ıÓwL B‡ ƒ¿∆»«¿»«
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BÓB˜ÓÏ ıeÁ ÈË˜‰Â ,Cl‰Â ,ÈÏka מעבודות אחת שעשה ― «¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿
לזמנו". "חוץ במחשבת העבודות ושאר למקומו", "חוץ במחשבת אלו

˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ מעבודות אחת כשעשה שנפסלות ― ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
לשמן, שלא Cl‰Âהמנחה ÈÏka Ô˙Â ,ÔÓLÏ ‡HL ÔˆÓwL∆¿»»∆ƒ¿»¿»««¿ƒ¿ƒ≈

ÔpÓÊÏ ıeÁ ÈË˜‰Â לשמה שלא שעשאה הקמיצה מן שחוץ ― ¿ƒ¿ƒƒ¿«»
לזמנו; חוץ במחשבת העבודות שאר ÔpÓÊÏעשה ıeÁ ıÓwL B‡∆»«ƒ¿«»

לזמנן, חוץ במחשבת ―ÔÓLÏ ‡HL ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
נדבה; מנחת לשם אלא קנאות מנחת או חוטא מנחת לשם שלא ―

ÔÓLÏ ‡HL ÈË˜‰Â ,Cl‰Â ,ÈÏka Ô˙Â ,ıÓwL B‡ שעשה ― ∆»«¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
"חוץ  במחשבת העבודות ושאר לשמן, שלא הללו העבודות אחת

B˙ÂˆÓkלזמנו", Èzn‰ ˜ ‡HL ‡e‰ ‰Ê אחר פסול שיש ― ∆∆»«««ƒ¿ƒ¿»
פיגול, מידי המנחה יוצאת הלכך לזמנו", "חוץ מחשבת מלבד במנחה
של  העבודות מארבע אחת העושה כרת. בה ואין שפסולה ודינה

מנת על ıeÁaהמנחה ˙Èfk ÏBÎ‡Ïלעזרה ―ÁÓÏ ˙ÈfÎÂ― ∆¡««ƒ«¿««ƒ¿»»
לאכול מנת על או לזמנו; ıeÁaחוץ ˙ÈfÎÂ ÁÓÏ ˙Èfk― ««ƒ¿»»¿««ƒ«

לאכול מנת על או המקום, למחשבת הזמן מחשבת ÈˆÁk«¬ƒשקדמה
;ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıeÁa ˙ÈÊאוÈˆÁÎÂ ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk «ƒ«¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ

ıeÁa ˙ÈÊ בה שיש לפי המנחה, על חלה פיגול מחשבת אין ― «ƒ«
ולפיכך למקומו", "חוץ מחשבת משום אחר Baפסול ÔÈ‡Â ÏeÒt»¿≈

˙k.כרת חייב אינו ממנה והאוכל פסול, המנחה קרבן ―Ó‡ »≈»«
ÏÏk‰ ‰Ê :‰„e‰È Èa והוא קמא, תנא על חולק יהודה רבי ― «ƒ¿»∆«¿»

כלל: ‰ÌB˜nקובע ˙LÁÓÏ ‰Ó„˜ ÔÓf‰ ˙LÁÓ Ì‡― ƒ«¬∆∆«¿«»¿»¿«¬∆∆«»
למקומו", "חוץ למחשבת קדמה לזמנו" "חוץ מחשבת Ïebtƒאם

˙k ÂÈÏÚ ÌÈiÁÂ מוציאה אינה למקומו" "חוץ שמחשבת ― ¿«»ƒ»»»≈
פיגול; מידי המנחה את זה ˜„Ó‰בכגון ÌB˜n‰ ˙LÁÓ Ì‡Â¿ƒ«¬∆∆«»»¿»

ÔÓf‰ ˙LÁÓÏ ולכן המנחה, על חלה פיגול מחשבת אין שוב ― ¿«¬∆∆«¿«
k˙הקרבן Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt לשון תפוס יהודה: רבי שסובר ― »¿≈»≈

k˙ראשון. Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt ‰ÊÂ ‰Ê :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ בין ― «¬»ƒ¿ƒ∆»∆»¿≈»≈
מחשבת  אין המקום, מחשבת קדמה אם בין הזמן מחשבת קדמה אם
אינו  ממנו והאוכל פסול הקרבן אלא המנחה, קרבן על חלה פיגול

מנת על העבודות אחת עשה ואם כרת. ÈÊ˙חייב ÈˆÁk ÏBÎ‡Ï∆¡«¬ƒ«ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe,למקומם חוץ או לזמנם חוץ ושניהם ― ¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ

Lk,המנחה קרבן ―ÔÈÙËˆÓ ‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L― »≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ
פסול. במחשבת המנחה את לפסול כדי כזית, לשיעור

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÁÓÏ dˆÓ˜ ÈË˜‰Ï B‡ ‰ÈÈL ÏBÎ‡Ï ‰Án‰ ˙‡ ıÓBw‰«≈∆«ƒ¿»∆¡¿»∆»¿«¿ƒÀ¿»¿»»
לזמנו, חוץ ―ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt ‡e‰L ‰Êa ÈÒBÈ Èa ‰„BÓ∆«ƒ≈»∆∆ƒ¿«»ƒ»»

˙k המנחה את הקומץ אבל ג; משנה הקודם בפרק ששנינו כמו ― »≈
מנת ÁÓÏעל d˙BÏ ÈË˜‰Ï,לזמנו חוץ ―:ÓB‡ ÈÒBÈ Èa ¿«¿ƒ¿»»¿»»«ƒ≈≈

˙k Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt שיירי את מתירים שניהם והלבונה שהקומץ ― »¿≈»≈
בעבודת  פיגול שמחשבת כלומר המתיר, את מפגל מתיר ואין המנחה,

האחר. המתיר על כשחשבה מועילה אינה האחד ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒהמתיר
˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt :ÌÈÓB‡ שהקומץ הם, שסוברים ― ¿ƒƒ¿«»ƒ»»»≈

ולפיכך  אחד, בכלי מונחים ושניהם הואיל הם אחד כמתיר והלבונה
מועילה  מחשבתו למחר, לבונתה להקטיר מנת על המנחה את הקומץ

פיגול. BÏלעשותה eÓ‡:יוסי לרבי חכמים ―ÔÓ BÊ ˙M ‰Ó »¿«»«ƒ
Áf‰ מנת על הזבח את שהשוחט הזבח, מן המנחה נשתנית מה ― «∆«

פיגול? הקרבן לזמנו חוץ האימורים את Ì‰Ïלהקטיר Ó‡ רבי ― »«»∆
‡Á„יוסי: ÂÈeÓ‡Â BNe BÓc Áf‰L,אחד מין הם ― ∆«∆«»¿»¿≈»∆»

‰Án‰ ÔÓ dÈ‡ ‰BÏe,הקומץ כמו המנחה ממין אינה ― ¿»≈»ƒ«ƒ¿»
אינה  למחר המנחה של לבונתה להקטיר הקומץ של מחשבתו ולפיכך

המנחה. את לפגל מועילה 
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ÌÈNÎ ÈL ËÁL והן הלחם, שתי עמהם שמביא עצרת, של ― »«¿≈¿»ƒ
חשב השחיטה ובשעת הכבשים, בשחיטת ‡Á˙מתקדשות ÏBÎ‡Ï∆¡««

ÁÓÏ ˙BlÁ‰ ÔÓ אינו הלחם שתי אכילת שזמן בזמנו, שלא ― ƒ««¿»»
או ולילה; ליום ÔÈkÊאלא ÈL ÈË˜‰ שנותנים לבונה, של ― ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ

בשבת  הלבונה הקטרת ולאחר הפנים, לחם סדרי שני על שבת בכל
את  שהקטיר ובשעה בלבד, השבת ביום לכהנים הלחם נאכל הבאה

חשבבזי  הלבונה ÁÓÏכי ÌÈ„q‰ ÔÓ „Á‡ ÏBÎ‡Ï למחרת ― ∆¡∆»ƒ«¿»ƒ¿»»
בזמנו, שלא כלומר ‰lÁ‰השבת, d˙B‡ :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa― «ƒ≈≈»««»

הלחם, ‰„qמשתי B˙B‡Â,הפנים מלחם ―ÂÈÏÚ MÁL― ¿«≈∆∆ƒ«»»
לזמנו, חוץ k˙מחשבת ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt עליו שחלה ― ƒ¿«»ƒ»»»≈

הפיגול, והמערכת ÈM‰Âמחשבת הלחם משתי השניה החלה ― ¿«≈ƒ
הפנים, לחם של k˙השניה Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt פיגול שמחשבת ― »¿≈»≈

השני. את מפגלת אינה אחד Ïebtשל ‰ÊÂ ‰Ê :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ
˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ לחם של הסדרים שני וכן הלחם ששתי ― ¿«»ƒ»»»≈

פיגול. השני אף האחד וכשנתפגל אחד, כגוף נחשבים ≈¿ÓËƒ‡˙הפנים
˙BlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡,הלחם שתי של ―ÌÈ„q‰ ÔÓ „Á‡ B‡― ««ƒ««∆»ƒ«¿»ƒ

הפנים, לחם ‰ÙO‰של ˙ÈÏ e‡ˆÈ Ì‰ÈL :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈¿≈∆≈¿¿≈«¿≈»
בשריפה, דינם שניהם ―˜eÏÁ eaˆ Ôa˜ ÔÈ‡L נפסל ואם ― ∆≈»¿»ƒ»

מרבותיו. היה מקובל שכך מבואר בגמרא כולו; נפסל ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒחציו
B˙‡ÓËa ‡Óh‰ :ÌÈÓB‡השריפה לבית יוצא והוא ―B‰h‰Â ¿ƒ«»≈¿À¿»¿«»

‡ÈÏÎ שלא הסדר את או נטמאה שלא החלה את לאכול שמותר ― ≈»≈
כשנטמאה  אלא וחכמים יהודה רבי נחלקו שלא מבואר, בגמרא נטמא.
הסדרים  מן אחד שנטמא או הכבשים, דם זריקת קודם החלות מן אחת
זריקת  לאחר החלות אחת נטמאה אם אבל הבזיכין. הקטרת קודם
רבי  אף הבזיכים, הקטרת לאחר הסדרים מן אחד שנטמא או הדם,

ייאכל. והטהור בטומאתו שהטמא מודה יהודה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

יב-יג): ז, (ויקרא בתורה כתוב    על הודאה דבר על (אם

וחולה  האסורים בית וחבושי מדבריות והולכי הים יורדי כגון לו, שנעשה נס

תודה  שלמי שלמים, נדר מאלה אחת על אם להודות... צריכין שהם שנתרפא,
שמפורש  כמו ולילה ליום אלא נאכלין ואינן בענין, האמור לחם וטעונים הן,

רש"י) ― כאן.         
            

    ארבעים באים התודה קרבן שעם ללמדנו, בא זה פסוק

מצות  ושלושים חמץ, לחם חלות מהם עשרה תודה", "לחמי הנקראים לחמים,

חלות  ועשר מצות, רקיקי עשרה מצות, חלות עשר מינים: שלושה של שהן

מורבכות  מלמד ― זבח" על קרבנו "יקריב דרשו: וחכמים

הזבח בשחיטת אלא קדוש הלחם שאין    הוא שהלחם ומכאן

טפל  הלחם עצרת, כבשי עם שמביאים הלחם שתי וכן התודה, זבח לגבי טפל
את  מפגל שהעיקר פיגול, מחשבת בענין ללמד באה משנתנו הכבשים. לגבי

העיקר. את מפגל הטפל ואין הטפל

ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰ שבארנו כמו התודה, זבח עם הבא ― «»¿«∆∆∆«∆∆
‰Bz„‰לעיל, ˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â מפרשת שמשנתנו כפי ― ¿«∆∆≈¿«≈∆«»
‰Bz„‰מיד. ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk מנת על התודה, זבח את ― ≈««≈∆«»

ÁÓÏ ‰pnÓ ÏBÎ‡Ï נאכלת אינה שהתודה לזמנה, חוץ דהיינו ― ∆¡ƒ∆»¿»»
ולילה ליום וווו),),),),אלא ה ה ה ה ,,,, ÔÈÏbÙÓ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ÌÁl‰Â ‡È‰ התודה ― ƒ¿«∆∆¿À»ƒ

את  שחט אם אבל כרת. חייב מהם והאוכל פיגול, נעשים לחמיה וגם
מנת על התודה ÁÓÏזבח ÌÁl‰ ÔÓ ÏBÎ‡Ï זו מחשבה אין ― ∆¡ƒ«∆∆¿»»

אלא הזבח, את ÏbÙÓמפגלת ÌÁl‰ הם בלבד התודה לחמי ― «∆∆¿À»
ÏbÙÓ˙פיגול, dÈ‡ ‰„Bz‰Â והלחם עיקר והתודה שהואיל ― ¿«»≈»¿À∆∆

העיקר. את מפגל הטפל אין למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו לה, טפל
עצרת,‰ÌÈNkוכן של הכבשים שני ―ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏbÙÓ― «¿»ƒ¿«¿ƒ∆«∆∆

הכבשים, בשחיטת מתקדשות והן עמהם, שמביאים הלחם שתי את
ÌÈNk‰ ˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â.מיד שמתפרש כפי ―?„ˆÈk ¿«∆∆≈¿«≈∆«¿»ƒ≈«

ÌÈNk‰ ˙‡ ËÁBM‰מנת ÁÓÏעל Ô‰Ó ÏBÎ‡Ï לאחר ― «≈∆«¿»ƒ∆¡≈∆¿»»
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BÓB˜ÓÏ ıeÁ ÈË˜‰Â ,Cl‰Â ,ÈÏka מעבודות אחת שעשה ― «¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿
לזמנו". "חוץ במחשבת העבודות ושאר למקומו", "חוץ במחשבת אלו

˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ מעבודות אחת כשעשה שנפסלות ― ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
לשמן, שלא Cl‰Âהמנחה ÈÏka Ô˙Â ,ÔÓLÏ ‡HL ÔˆÓwL∆¿»»∆ƒ¿»¿»««¿ƒ¿ƒ≈

ÔpÓÊÏ ıeÁ ÈË˜‰Â לשמה שלא שעשאה הקמיצה מן שחוץ ― ¿ƒ¿ƒƒ¿«»
לזמנו; חוץ במחשבת העבודות שאר ÔpÓÊÏעשה ıeÁ ıÓwL B‡∆»«ƒ¿«»

לזמנן, חוץ במחשבת ―ÔÓLÏ ‡HL ÈË˜‰Â Cl‰Â ÈÏka Ô˙Â¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
נדבה; מנחת לשם אלא קנאות מנחת או חוטא מנחת לשם שלא ―

ÔÓLÏ ‡HL ÈË˜‰Â ,Cl‰Â ,ÈÏka Ô˙Â ,ıÓwL B‡ שעשה ― ∆»«¿»««¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
"חוץ  במחשבת העבודות ושאר לשמן, שלא הללו העבודות אחת

B˙ÂˆÓkלזמנו", Èzn‰ ˜ ‡HL ‡e‰ ‰Ê אחר פסול שיש ― ∆∆»«««ƒ¿ƒ¿»
פיגול, מידי המנחה יוצאת הלכך לזמנו", "חוץ מחשבת מלבד במנחה
של  העבודות מארבע אחת העושה כרת. בה ואין שפסולה ודינה

מנת על ıeÁaהמנחה ˙Èfk ÏBÎ‡Ïלעזרה ―ÁÓÏ ˙ÈfÎÂ― ∆¡««ƒ«¿««ƒ¿»»
לאכול מנת על או לזמנו; ıeÁaחוץ ˙ÈfÎÂ ÁÓÏ ˙Èfk― ««ƒ¿»»¿««ƒ«

לאכול מנת על או המקום, למחשבת הזמן מחשבת ÈˆÁk«¬ƒשקדמה
;ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıeÁa ˙ÈÊאוÈˆÁÎÂ ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk «ƒ«¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ

ıeÁa ˙ÈÊ בה שיש לפי המנחה, על חלה פיגול מחשבת אין ― «ƒ«
ולפיכך למקומו", "חוץ מחשבת משום אחר Baפסול ÔÈ‡Â ÏeÒt»¿≈

˙k.כרת חייב אינו ממנה והאוכל פסול, המנחה קרבן ―Ó‡ »≈»«
ÏÏk‰ ‰Ê :‰„e‰È Èa והוא קמא, תנא על חולק יהודה רבי ― «ƒ¿»∆«¿»

כלל: ‰ÌB˜nקובע ˙LÁÓÏ ‰Ó„˜ ÔÓf‰ ˙LÁÓ Ì‡― ƒ«¬∆∆«¿«»¿»¿«¬∆∆«»
למקומו", "חוץ למחשבת קדמה לזמנו" "חוץ מחשבת Ïebtƒאם

˙k ÂÈÏÚ ÌÈiÁÂ מוציאה אינה למקומו" "חוץ שמחשבת ― ¿«»ƒ»»»≈
פיגול; מידי המנחה את זה ˜„Ó‰בכגון ÌB˜n‰ ˙LÁÓ Ì‡Â¿ƒ«¬∆∆«»»¿»

ÔÓf‰ ˙LÁÓÏ ולכן המנחה, על חלה פיגול מחשבת אין שוב ― ¿«¬∆∆«¿«
k˙הקרבן Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt לשון תפוס יהודה: רבי שסובר ― »¿≈»≈

k˙ראשון. Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt ‰ÊÂ ‰Ê :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ בין ― «¬»ƒ¿ƒ∆»∆»¿≈»≈
מחשבת  אין המקום, מחשבת קדמה אם בין הזמן מחשבת קדמה אם
אינו  ממנו והאוכל פסול הקרבן אלא המנחה, קרבן על חלה פיגול

מנת על העבודות אחת עשה ואם כרת. ÈÊ˙חייב ÈˆÁk ÏBÎ‡Ï∆¡«¬ƒ«ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe,למקומם חוץ או לזמנם חוץ ושניהם ― ¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ

Lk,המנחה קרבן ―ÔÈÙËˆÓ ‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L― »≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ
פסול. במחשבת המנחה את לפסול כדי כזית, לשיעור

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÁÓÏ dˆÓ˜ ÈË˜‰Ï B‡ ‰ÈÈL ÏBÎ‡Ï ‰Án‰ ˙‡ ıÓBw‰«≈∆«ƒ¿»∆¡¿»∆»¿«¿ƒÀ¿»¿»»
לזמנו, חוץ ―ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt ‡e‰L ‰Êa ÈÒBÈ Èa ‰„BÓ∆«ƒ≈»∆∆ƒ¿«»ƒ»»

˙k המנחה את הקומץ אבל ג; משנה הקודם בפרק ששנינו כמו ― »≈
מנת ÁÓÏעל d˙BÏ ÈË˜‰Ï,לזמנו חוץ ―:ÓB‡ ÈÒBÈ Èa ¿«¿ƒ¿»»¿»»«ƒ≈≈

˙k Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt שיירי את מתירים שניהם והלבונה שהקומץ ― »¿≈»≈
בעבודת  פיגול שמחשבת כלומר המתיר, את מפגל מתיר ואין המנחה,

האחר. המתיר על כשחשבה מועילה אינה האחד ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒהמתיר
˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt :ÌÈÓB‡ שהקומץ הם, שסוברים ― ¿ƒƒ¿«»ƒ»»»≈

ולפיכך  אחד, בכלי מונחים ושניהם הואיל הם אחד כמתיר והלבונה
מועילה  מחשבתו למחר, לבונתה להקטיר מנת על המנחה את הקומץ

פיגול. BÏלעשותה eÓ‡:יוסי לרבי חכמים ―ÔÓ BÊ ˙M ‰Ó »¿«»«ƒ
Áf‰ מנת על הזבח את שהשוחט הזבח, מן המנחה נשתנית מה ― «∆«

פיגול? הקרבן לזמנו חוץ האימורים את Ì‰Ïלהקטיר Ó‡ רבי ― »«»∆
‡Á„יוסי: ÂÈeÓ‡Â BNe BÓc Áf‰L,אחד מין הם ― ∆«∆«»¿»¿≈»∆»

‰Án‰ ÔÓ dÈ‡ ‰BÏe,הקומץ כמו המנחה ממין אינה ― ¿»≈»ƒ«ƒ¿»
אינה  למחר המנחה של לבונתה להקטיר הקומץ של מחשבתו ולפיכך

המנחה. את לפגל מועילה 
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈNÎ ÈL ËÁL והן הלחם, שתי עמהם שמביא עצרת, של ― »«¿≈¿»ƒ
חשב השחיטה ובשעת הכבשים, בשחיטת ‡Á˙מתקדשות ÏBÎ‡Ï∆¡««

ÁÓÏ ˙BlÁ‰ ÔÓ אינו הלחם שתי אכילת שזמן בזמנו, שלא ― ƒ««¿»»
או ולילה; ליום ÔÈkÊאלא ÈL ÈË˜‰ שנותנים לבונה, של ― ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ

בשבת  הלבונה הקטרת ולאחר הפנים, לחם סדרי שני על שבת בכל
את  שהקטיר ובשעה בלבד, השבת ביום לכהנים הלחם נאכל הבאה

חשבבזי  הלבונה ÁÓÏכי ÌÈ„q‰ ÔÓ „Á‡ ÏBÎ‡Ï למחרת ― ∆¡∆»ƒ«¿»ƒ¿»»
בזמנו, שלא כלומר ‰lÁ‰השבת, d˙B‡ :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa― «ƒ≈≈»««»

הלחם, ‰„qמשתי B˙B‡Â,הפנים מלחם ―ÂÈÏÚ MÁL― ¿«≈∆∆ƒ«»»
לזמנו, חוץ k˙מחשבת ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt עליו שחלה ― ƒ¿«»ƒ»»»≈

הפיגול, והמערכת ÈM‰Âמחשבת הלחם משתי השניה החלה ― ¿«≈ƒ
הפנים, לחם של k˙השניה Ba ÔÈ‡Â ÏeÒt פיגול שמחשבת ― »¿≈»≈

השני. את מפגלת אינה אחד Ïebtשל ‰ÊÂ ‰Ê :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ
˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ לחם של הסדרים שני וכן הלחם ששתי ― ¿«»ƒ»»»≈

פיגול. השני אף האחד וכשנתפגל אחד, כגוף נחשבים ≈¿ÓËƒ‡˙הפנים
˙BlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡,הלחם שתי של ―ÌÈ„q‰ ÔÓ „Á‡ B‡― ««ƒ««∆»ƒ«¿»ƒ

הפנים, לחם ‰ÙO‰של ˙ÈÏ e‡ˆÈ Ì‰ÈL :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈¿≈∆≈¿¿≈«¿≈»
בשריפה, דינם שניהם ―˜eÏÁ eaˆ Ôa˜ ÔÈ‡L נפסל ואם ― ∆≈»¿»ƒ»

מרבותיו. היה מקובל שכך מבואר בגמרא כולו; נפסל ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒחציו
B˙‡ÓËa ‡Óh‰ :ÌÈÓB‡השריפה לבית יוצא והוא ―B‰h‰Â ¿ƒ«»≈¿À¿»¿«»

‡ÈÏÎ שלא הסדר את או נטמאה שלא החלה את לאכול שמותר ― ≈»≈
כשנטמאה  אלא וחכמים יהודה רבי נחלקו שלא מבואר, בגמרא נטמא.
הסדרים  מן אחד שנטמא או הכבשים, דם זריקת קודם החלות מן אחת
זריקת  לאחר החלות אחת נטמאה אם אבל הבזיכין. הקטרת קודם
רבי  אף הבזיכים, הקטרת לאחר הסדרים מן אחד שנטמא או הדם,

ייאכל. והטהור בטומאתו שהטמא מודה יהודה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

יב-יג): ז, (ויקרא בתורה כתוב    על הודאה דבר על (אם

וחולה  האסורים בית וחבושי מדבריות והולכי הים יורדי כגון לו, שנעשה נס

תודה  שלמי שלמים, נדר מאלה אחת על אם להודות... צריכין שהם שנתרפא,
שמפורש  כמו ולילה ליום אלא נאכלין ואינן בענין, האמור לחם וטעונים הן,

רש"י) ― כאן.         
            

    ארבעים באים התודה קרבן שעם ללמדנו, בא זה פסוק

מצות  ושלושים חמץ, לחם חלות מהם עשרה תודה", "לחמי הנקראים לחמים,

חלות  ועשר מצות, רקיקי עשרה מצות, חלות עשר מינים: שלושה של שהן

מורבכות  מלמד ― זבח" על קרבנו "יקריב דרשו: וחכמים

הזבח בשחיטת אלא קדוש הלחם שאין    הוא שהלחם ומכאן

טפל  הלחם עצרת, כבשי עם שמביאים הלחם שתי וכן התודה, זבח לגבי טפל
את  מפגל שהעיקר פיגול, מחשבת בענין ללמד באה משנתנו הכבשים. לגבי

העיקר. את מפגל הטפל ואין הטפל

ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰ שבארנו כמו התודה, זבח עם הבא ― «»¿«∆∆∆«∆∆
‰Bz„‰לעיל, ˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â מפרשת שמשנתנו כפי ― ¿«∆∆≈¿«≈∆«»
‰Bz„‰מיד. ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk מנת על התודה, זבח את ― ≈««≈∆«»

ÁÓÏ ‰pnÓ ÏBÎ‡Ï נאכלת אינה שהתודה לזמנה, חוץ דהיינו ― ∆¡ƒ∆»¿»»
ולילה ליום וווו),),),),אלא ה ה ה ה ,,,, ÔÈÏbÙÓ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ÌÁl‰Â ‡È‰ התודה ― ƒ¿«∆∆¿À»ƒ

את  שחט אם אבל כרת. חייב מהם והאוכל פיגול, נעשים לחמיה וגם
מנת על התודה ÁÓÏזבח ÌÁl‰ ÔÓ ÏBÎ‡Ï זו מחשבה אין ― ∆¡ƒ«∆∆¿»»

אלא הזבח, את ÏbÙÓמפגלת ÌÁl‰ הם בלבד התודה לחמי ― «∆∆¿À»
ÏbÙÓ˙פיגול, dÈ‡ ‰„Bz‰Â והלחם עיקר והתודה שהואיל ― ¿«»≈»¿À∆∆

העיקר. את מפגל הטפל אין למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו לה, טפל
עצרת,‰ÌÈNkוכן של הכבשים שני ―ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏbÙÓ― «¿»ƒ¿«¿ƒ∆«∆∆

הכבשים, בשחיטת מתקדשות והן עמהם, שמביאים הלחם שתי את
ÌÈNk‰ ˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â.מיד שמתפרש כפי ―?„ˆÈk ¿«∆∆≈¿«≈∆«¿»ƒ≈«

ÌÈNk‰ ˙‡ ËÁBM‰מנת ÁÓÏעל Ô‰Ó ÏBÎ‡Ï לאחר ― «≈∆«¿»ƒ∆¡≈∆¿»»
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ולילה, ליום אלא נאכלים אינם עצרת שכבשי ÌÁl‰Âזמנם, Ì‰≈¿«∆∆
ÔÈÏbÙÓ הכבשים את שחט אם אבל פיגול. נעשות הלחם שתי גם ― ¿À»ƒ
מנת ÁÓÏעל ÌÁl‰ ÔÓ ÏBÎ‡Ï,העצרת לאחר ―ÌÁl‰ ∆¡ƒ«∆∆¿»»«∆∆
ÏbÙÓ,פיגול נעשות הלחם שתי ―ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡ ÌÈNk‰Â― ¿À»¿«¿»ƒ≈»¿À»ƒ

אותם. מפגל ואינו לכבשים טפל שהלחם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

מנחת  באה שלמים קרבן וכל בהמה עולת כל שעם למסכתנו, בפתיחה בארנו כבר
נסכים ,הזבח את מפגלת אינה הנסכים שמנחת ללמד, משנתנו ובאה

לו. טפלה והיא הואיל

ÔÈÎÒp‰ ˙‡ ÏbÙÓ Áf‰,הקרבן עם הבאה הנסכים מנחת את ― «∆«¿«≈∆«¿»ƒ
ÈÏka eL„wMÓ הנסכים היו כבר הפיגול מחשבת בשעת אם ― ƒ∆»¿«∆ƒ

 ;ונתקדשו שרת È‡Óבכלי Èa Èc מאיר שרבי ― ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
ויש  והואיל למזבח, הנסכים את מתירה הקרבן דם שזריקת סובר,
חולקים  חכמים ברם, לזמנו". "חוץ במחשבת מתפגלים מתיר, להם

מאיר רבי גגגג),),),),על ד ד ד ד ,,,, שכן ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  מתיר, להם אין שהנסכים וסוברים
שאין  ומכאן למחר, נסכיו ואת היום קרבנו את להקריב אדם יכול
מתפגלים. אין לפיכך עצמם; את הם מתירים אלא מתירם, הקרבן

Áf‰ ˙‡ ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡ ÔÈÎÒp‰Â.מיד מפרשת שמשנתנו כפי ― ¿«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆«
Áf‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈkמנת על שלמים, כגון ―ÏBÎ‡Ï ≈««≈∆«∆«∆¡

ÁÓÏ epnÓ,לאכילתו הראוי הזמן לאחר כלומר ―ÂÈÎÒe ‡e‰ ƒ∆¿»»¿»»
ÔÈÏbÙÓ האוכל או מהיין, והשותה פיגול, נעשים הנסכים אף ― ¿À»ƒ

מנת על הזבח את שחט אם אבל כרת. חייב ÔÓמהסולת, È˜‰Ï¿«¿ƒƒ
ÁÓÏ ÔÈÎÒp‰,שרת בכלי הנסכים קדשו כבר השחיטה ובשעת ― «¿»ƒ¿»»

לעיל, ÔÈÏbÙÓכמבואר ÔÈÎÒp‰,זו מחשבה ידי על ―Áf‰Â «¿»ƒ¿À»ƒ¿«∆«
ÏbÙÓ BÈ‡,העיקר את מפגל הטפל ואין לזבח, טפלים שהנסכים ― ≈¿À»

הקודמת. במשנה כמבואר

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הקומץ  את שיקטירו עד לכהנים באכילה מותרים המנחה שיירי שאין היא, הלכה
מהם, אחד הקטרת בשעת פיגול מחשבת שחשב במי דנה משנתנו הלבונה. ואת

במשנתנו. וחכמים מאיר רבי בזה ונחלקו לאו, אם המנחה את פיגל אם

ıÓwa Ïbt דהיינו הקומץ, הקטרת בשעת פיגול מחשבת חשב ― ƒ≈«…∆
בזמנם, שלא המנחה שיירי את לאכול מנת על הקומץ את שהקטיר

‰Bla ‡GÂ הקטרת בשעת פיגול מחשבת חשב לא אבל ― ¿«¿»
פיגול מחשבת שחשב  או הקטרת Bla‰הלבונה; בשעת ― «¿»

ıÓwaהלבונה, ‡GÂ הקטרת בשעת פיגול מחשבת חשב לא אבל ― ¿«…∆
Ïebtהקומץ, :ÓB‡ È‡Ó Èa,פיגול נעשה המנחה קרבן ― «ƒ≈ƒ≈ƒ

˙k ÂÈÏÚ ÌÈiÁÂ רבי שלדעת כרת; חייב המנחה מן האוכל ― ¿«»ƒ»»»≈
מתיר. בחצי מפגלים Ú„מאיר ,˙k Ba ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ≈»≈«
Èzn‰ Ïk ˙‡ ÏbÙiL בשעת גם פיגול מחשבת שיחשוב ― ∆¿«≈∆»««ƒ

שניהם  והקטרת שהואיל הלבונה, הקטרת בשעת וגם הקומץ הקטרת
מ  לפיכך המנחה, את בחצי מתירה דהיינו מהם, באחד פיגול חשבת

המנחה. את מפגלת אינה ÁÓa˙מתיר, È‡Ó ÈaÏ ÌÈÓÎÁ ÌÈ„BÓƒ¬»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
ıÓwa Ïbt Ì‡L ,˙B‡˜ ˙ÁÓe ,‡ËBÁ מחשבת שחשב ― ≈¿ƒ¿«¿»∆ƒƒ≈«…∆

הקומץ, הקטרת בשעת k˙פיגול ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt ‡e‰L― ∆ƒ¿«»ƒ»»»≈
כלל, לבונה אין  קנאות ובמנחת חוטא שבמנחת ‰e‡לפי ıÓw‰L∆«…∆

Èzn‰ שפיסקה מבואר בגמרא בהן. המתיר הוא לבדו הקומץ ― ««ƒ
בקומץ  בפיגל ברישא, הסוברים שחכמים להשמיענו, אלא באה לא זו
הם  מודים המתיר", כל את שיפגל עד כרת בו "אין בלבונה: ולא
שהמפגל  חוטא, מנחת משום גזירה פסולה, שהמנחה מקום מכל
בפיגל  הדין והוא פיגול. היא הרי לבונה, בה ואין הואיל בקומצה,
משום  גזרה חכמים, לדעת אף פסולה שהמנחה בקומץ, ולא בלבונה
פיגול  נעשה הלחם הלחם, שעל הלבונה בבזיכי שהמפגל הפנים, לחם

ב ב ב ב ).).).). יד יד יד יד ,,,, ‰ÌÈNk((((מנחות מנחות מנחות מנחות  ÔÓ „Á‡ ËÁL מנת על עצרת, של ― »«∆»ƒ«¿»ƒ
˙BlÁ ÈzL ÏBÎ‡Ï,הלחם שתי דהיינו ―ÁÓÏ;לזמנן חוץ ― ∆¡¿≈«¿»»

‰ÌÈkÊaוכן ÔÓ „Á‡ ÈË˜‰ שני על הניתנת לבונה של ― ƒ¿ƒ∆»ƒ«»ƒƒ
מנת על הפנים, לחם של ÌÈ„Òהסדרים ÈL ÏBÎ‡Ï לחם של ― ∆¡¿≈¿»ƒ

הזמן,ÁÓÏהפנים, לאחר דהיינו השבת, למחרת ―È‡Ó Èa ¿»»«ƒ≈ƒ
˙k ÂÈÏÚ ÌÈiÁÂ Ïebt :ÓB‡,לשיטתו הולך מאיר רבי ― ≈ƒ¿«»ƒ»»»≈

מתיר. בחצי ÏbÙiLשמפגלים „Ú ,Ïebt ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ«∆¿«≈
Èzn‰ Ïk אלא ‡˙ באכילה מותרות אינן הלחם ושתי הואיל ― ∆»««ƒ

לחם וכן הכבשים, שני שנשחטו באכילה לאחר מותר אינו הפנים
הכבשים  מן באחד פיגל אם לפיכך הבזיכים, שני שהוקטרו לאחר אלא
הכבשים  בשני פיגל כן אם אלא פיגול, זה אין הבזיכים מן באחד או

הבזיכים. בשני או ÌÈNk‰ ÔÓ „Á‡ ËÁL― »«∆»ƒ«¿»ƒ
מנת על עצרת, epnÓשל ÏBÎ‡Ï,כבש מאותו ―ÁÓÏ דהיינו ― ∆¡ƒ∆¿»»

לזמנו, Ïebtחוץ ‡e‰,פיגול במחשבת ששחטו הכבש ―BÁÂ ƒ«¬≈
Lk שחט ואם הראשון. ידי על מתפגל שאינו כשר, השני הכבש ― »≈

הכבשים, מן ÁÓÏאחד BÁÓ ÏBÎ‡Ï את לאכול מנת על ― ∆¡≈¬≈¿»»
לזמנו, חוץ השני ÌÈLkהכבש Ì‰ÈL הכבשים ושני שהואיל ― ¿≈∆¿≈ƒ
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שאין  כלומר המתיר, את מפגל מתיר אין הלחם, את מתירים כאחד
האחר. המתיר על כשחשבה פוסלת המתירים מן באחד פיגול מחשבת
המנחה, את מתירים כאחד ששניהם פי על אף ולבונה, בקומץ ברם,
להקטיר  מנת על המנחה את שהקומץ חכמים, סוברים מקום מכל
בפרקנו; א במשנה ששנינו כמו פיגול, המנחה את עושה למחר, לבונתה
ולפיכך  אחד, כמתיר הם הרי אחד, בכלי והוקבעו שהואיל הוא, וטעמם

הלבונה לגבי בקומץ פיגול מחשבת מועילה  

א ה נ ש מ ר ו א ב

הזבח; את השוחט לגבי ג) (ג, זבחים במסכת כולה נשנתה שבמשנתנו ההלכה
גם  כן זבחים. לגבי הזבחים שחיטת כמו המנחה לגבי היא המנחה קמיצת שכן

היא שרת בכלי הקומץ הדם,נתינת כהולכת הקומץ והולכת הדם, קבלת כמו
הזבח  של העבודות באחת שפוסל מה שכל ומכאן הדם; כזריקת הקומץ והקטרת

למסכתנו. בפתיחה הזכרנו שכבר כמו במנחה, לה המתאימה בעבודה פוסל

,‰Án‰ ˙‡ ıÓBw‰מנת חוץ ÏBÎ‡Ïעל או לזמנו חוץ ― «≈∆«ƒ¿»∆¡
ÏBÎ‡Ïלמקומו, Bkc ÔÈ‡L c שדרכם והלבונה, הקומץ כגון ― »»∆≈«¿∆¡

מנת על או לאכול, ולא חוץ ÈË˜‰Ïלהקטיר או לזמנו חוץ ― ¿«¿ƒ
ÈË˜‰Ïלמקומו, Bkc ÔÈ‡L c שדרכם המנחה, שיירי ― »»∆≈«¿¿«¿ƒ

להקטיר, דרכם ואין מחשבה Lkלאכול שאין המנחה, קרבן ― »≈
אותו. פוסלת ÏÒBtזו ÊÚÈÏ‡ Èa שבמחשבת כלומר הקרבן, את ― «ƒ¡ƒ∆∆≈

פסול. הקרבן למקומו" "חוץ ובמחשבת פיגול, הקרבן לזמנו" "חוץ
בתורה  נאמרה הקטרה שאף אליעזר, רבי של טעמו מבואר בגמרא

שנאמר אכילה, יחיחיחיח):):):):בלשון זזזז,,,, זבח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מבשר יאכל האכל "ואם
ואחת  אדם אכילת אחת מדבר, הכתוב אכילות בשתי ודרשו: שלמיו",
הוא. אחד לשון הקטרה ולשון אכילה שלשון ומכאן מזבח, אכילת

   במחשבה המנחה את cהקומץ ÏBÎ‡Ï∆¡»»
,ÏBÎ‡Ï BkcLאו˙BÁt ,ÈË˜‰Ï BkcL c ÈË˜‰Ï ∆«¿∆¡¿«¿ƒ»»∆«¿¿«¿ƒ»

˙ÈfkÓ על או מכזית, פחות המנחה משיירי לאכול מנת על כגון ― ƒ««ƒ
למקומו, חוץ או לזמנו חוץ מכזית, פחות הקומץ מן להקטיר מנת

Lkהקטרה או אכילה שמחשבת המנחה, קרבן מכזית ― בפחות »≈
מנת על המנחה את הקומץ וכן פוסלת. ÈÊ˙,אינה ÈˆÁk ÏBÎ‡Ï∆¡«¬ƒ«ƒ

˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe,למקומו חוץ או לזמנו חוץ ―Lk― ¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ»≈
המנחה, ÔÈÙËˆÓקרבן ‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L,כזית לשיעור ― ∆≈¬ƒ»¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

המנחה את לפסול גגגג).).).).כדי ג ג ג ג ,,,, בזבחיםבזבחיםבזבחיםבזבחים באורנו באורנו באורנו באורנו  ((((עייןעייןעייןעיין

ב ה נ ש מ ר ו א ב

   בכלי השמן מן מעט תחילה ונותן שמן, ולוג סולת עשרון מביא

וחוזר עליו, והסולת הסולתחול על השמן מן אחר מעט יחד; הכל
שרת), בכלי להיות צריכה שהבלילה סוברים (ויש שרת בכלי נותנה הבלילה

הכהן  לכהן; ומביאה לבונה, קומץ עליה ונותן מהלוג, עוד שנשאר השמן עליה
לחודה  המנחה עם הכלי ומגיש המזבח, של מערבית דרומית לזוית ומביאה נוטלה
כדי  אחד, לצד שבמנחה הלבונה גרגרי כל הכהן מלקט כך אחר זוית, אותה של
שרת  לכלי  הקומץ את ונותן המנחה, את וקומץ במנחה, ממנה גרגיר יתערב שלא
ומולחו, למזבח, ומעלהו הקומץ, על ונותנה מהשיריים הלבונה כל ומלקט אחר,

נאכלים. והשיריים ומקטירו;
    במים המנחה את הוא לש לעיל כמבואר הבלילה אחר

עשר  ― שנדר כפי עמוק) (כלי במרחשת או שטוח) (כלי במחבת ואופה פושרים
שנאפו, אחר מצות. על חלות ויוצק זיתים, של בגודל לפתיתים המצות את

לבונה  קומץ ושם שרת, לכלי הכל ונותן מהלוג, הנשאר השמן שאר הפתיתים
סולת. במנחת כמו בה עושה והכהן הכהן, אל ומביאה עליה,

  נדר מנחות,אם כבשאר תחילה בכלי שמן מתן בהן אין
אותה  אופה כך אחר בפושרים. ולש השמן, כל עם מיד הסולת את בולל אלא
שרת, לכלי הפתיתים את ונותן ופותתן, חלות, עשר ― כלי בלא שבמקדש בתנור
ואם  המנחות. בשאר כמו בה עושה והכהן הכהן, אל ומביא לבונה עליהם ונותן

עשרה נדר ועושה כלל, שמן בלא בפושרים, הסולת את מיד לש הריהו
ומושח  השמן לוג את נוטל האפייה אחר שבמקדש. בתנור אותם ואופה רקיקים,
לוג  כל בהן שייבלע עד ומושח וחוזר מושח הרמב"ם לפי הרקיקים. על ממנו
"כי" יוונית אות כצורת אחת, פעם אלא מושחם אינו אחרות דעות ולפי השמן,

) לפתיתים פותת בשמן המשוחים הרקיקים את לכהנים. נאכל השמן ושאר ,(
וקומצה, למזבח, מגישה והכהן לבונה, קומץ עליהם ושם שרת, לכלי ונותנם

המזבח על ומקטיר 
המנחה. את פוסלים שאינם המנחה, במעשה שינויים למנות באה משנתנו

˜ˆÈ ‡G בכלי השמן לוג כל את נתן אלא המנחה, על השמן ― »«
ברם, הסולת; על שמן ויצק חזר ולא הסולת, את בתוכו שנתן קודם

מוכח, בגמרא  סולת על השמן יצק לא שאם כלומר
בגמרא: מפרשים ולפיכך פסולה, המנחה המנחה,  יצק לא ―

זר; אלא ÏÏaכהן ‡G שלא כלומר בשמן, המנחה סולת את ― »«
כהן; ולא זר לא כלל, t˙˙בלל ‡G,פתיתה שצריכות במנחות ― »«

מפרשים, ויש לעיל; שבארנו כמו מרחשת, או מחבת במנחת כגון
קמיצה כדי אלא כולה המנחה את פתת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שלא G‡((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ÁÏÓ הקומץ מליחת שכן בלבד, הקומץ אלא כולה המנחה את ― »«
איגר איגר איגר איגר ,,,,((((ברט ברט ברט ברט מעכבת עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  נורא נורא נורא נורא ;;;;

זה זה זה זה );););); פירושפירושפירושפירוש על על על על  כהן שמשיגשמשיגשמשיגשמשיג מלח לא מפרש: ישראל" "תפארת ובעל
זר למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו););););אלא בפירושובפירושובפירושובפירושו הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם  מפרשמפרשמפרשמפרש וכןוכןוכןוכן שםשםשםשם;;;; ‰ÛÈ((((עייןעייןעייןעיין ‡G― ≈ƒ

העומר; מנחת או סוטה מנחת כגון תנופה, הטעונה המנחה G‡את
LÈb‰;למזבח אותה ―˙BaÓ ÌÈzt Ô˙˙tL B‡ שהפתיתים ― ƒƒ∆¿»»ƒƒ¿À

עשאן והוא כזיתים, להיות מכזיתים,צריכות גדולות דהיינו
מכזיתים; קטנות דהיינו במנין מרובות ÔÁLÓאו ‡GÂ שלא או ― ¿¿»»
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ולילה, ליום אלא נאכלים אינם עצרת שכבשי ÌÁl‰Âזמנם, Ì‰≈¿«∆∆
ÔÈÏbÙÓ הכבשים את שחט אם אבל פיגול. נעשות הלחם שתי גם ― ¿À»ƒ
מנת ÁÓÏעל ÌÁl‰ ÔÓ ÏBÎ‡Ï,העצרת לאחר ―ÌÁl‰ ∆¡ƒ«∆∆¿»»«∆∆
ÏbÙÓ,פיגול נעשות הלחם שתי ―ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡ ÌÈNk‰Â― ¿À»¿«¿»ƒ≈»¿À»ƒ

אותם. מפגל ואינו לכבשים טפל שהלחם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

מנחת  באה שלמים קרבן וכל בהמה עולת כל שעם למסכתנו, בפתיחה בארנו כבר
נסכים ,הזבח את מפגלת אינה הנסכים שמנחת ללמד, משנתנו ובאה

לו. טפלה והיא הואיל

ÔÈÎÒp‰ ˙‡ ÏbÙÓ Áf‰,הקרבן עם הבאה הנסכים מנחת את ― «∆«¿«≈∆«¿»ƒ
ÈÏka eL„wMÓ הנסכים היו כבר הפיגול מחשבת בשעת אם ― ƒ∆»¿«∆ƒ

 ;ונתקדשו שרת È‡Óבכלי Èa Èc מאיר שרבי ― ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
ויש  והואיל למזבח, הנסכים את מתירה הקרבן דם שזריקת סובר,
חולקים  חכמים ברם, לזמנו". "חוץ במחשבת מתפגלים מתיר, להם

מאיר רבי גגגג),),),),על ד ד ד ד ,,,, שכן ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  מתיר, להם אין שהנסכים וסוברים
שאין  ומכאן למחר, נסכיו ואת היום קרבנו את להקריב אדם יכול
מתפגלים. אין לפיכך עצמם; את הם מתירים אלא מתירם, הקרבן

Áf‰ ˙‡ ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡ ÔÈÎÒp‰Â.מיד מפרשת שמשנתנו כפי ― ¿«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆«
Áf‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈkמנת על שלמים, כגון ―ÏBÎ‡Ï ≈««≈∆«∆«∆¡

ÁÓÏ epnÓ,לאכילתו הראוי הזמן לאחר כלומר ―ÂÈÎÒe ‡e‰ ƒ∆¿»»¿»»
ÔÈÏbÙÓ האוכל או מהיין, והשותה פיגול, נעשים הנסכים אף ― ¿À»ƒ

מנת על הזבח את שחט אם אבל כרת. חייב ÔÓמהסולת, È˜‰Ï¿«¿ƒƒ
ÁÓÏ ÔÈÎÒp‰,שרת בכלי הנסכים קדשו כבר השחיטה ובשעת ― «¿»ƒ¿»»

לעיל, ÔÈÏbÙÓכמבואר ÔÈÎÒp‰,זו מחשבה ידי על ―Áf‰Â «¿»ƒ¿À»ƒ¿«∆«
ÏbÙÓ BÈ‡,העיקר את מפגל הטפל ואין לזבח, טפלים שהנסכים ― ≈¿À»

הקודמת. במשנה כמבואר

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הקומץ  את שיקטירו עד לכהנים באכילה מותרים המנחה שיירי שאין היא, הלכה
מהם, אחד הקטרת בשעת פיגול מחשבת שחשב במי דנה משנתנו הלבונה. ואת

במשנתנו. וחכמים מאיר רבי בזה ונחלקו לאו, אם המנחה את פיגל אם

ıÓwa Ïbt דהיינו הקומץ, הקטרת בשעת פיגול מחשבת חשב ― ƒ≈«…∆
בזמנם, שלא המנחה שיירי את לאכול מנת על הקומץ את שהקטיר

‰Bla ‡GÂ הקטרת בשעת פיגול מחשבת חשב לא אבל ― ¿«¿»
פיגול מחשבת שחשב  או הקטרת Bla‰הלבונה; בשעת ― «¿»

ıÓwaהלבונה, ‡GÂ הקטרת בשעת פיגול מחשבת חשב לא אבל ― ¿«…∆
Ïebtהקומץ, :ÓB‡ È‡Ó Èa,פיגול נעשה המנחה קרבן ― «ƒ≈ƒ≈ƒ

˙k ÂÈÏÚ ÌÈiÁÂ רבי שלדעת כרת; חייב המנחה מן האוכל ― ¿«»ƒ»»»≈
מתיר. בחצי מפגלים Ú„מאיר ,˙k Ba ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ≈»≈«
Èzn‰ Ïk ˙‡ ÏbÙiL בשעת גם פיגול מחשבת שיחשוב ― ∆¿«≈∆»««ƒ

שניהם  והקטרת שהואיל הלבונה, הקטרת בשעת וגם הקומץ הקטרת
מ  לפיכך המנחה, את בחצי מתירה דהיינו מהם, באחד פיגול חשבת

המנחה. את מפגלת אינה ÁÓa˙מתיר, È‡Ó ÈaÏ ÌÈÓÎÁ ÌÈ„BÓƒ¬»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
ıÓwa Ïbt Ì‡L ,˙B‡˜ ˙ÁÓe ,‡ËBÁ מחשבת שחשב ― ≈¿ƒ¿«¿»∆ƒƒ≈«…∆

הקומץ, הקטרת בשעת k˙פיגול ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ Ïebt ‡e‰L― ∆ƒ¿«»ƒ»»»≈
כלל, לבונה אין  קנאות ובמנחת חוטא שבמנחת ‰e‡לפי ıÓw‰L∆«…∆

Èzn‰ שפיסקה מבואר בגמרא בהן. המתיר הוא לבדו הקומץ ― ««ƒ
בקומץ  בפיגל ברישא, הסוברים שחכמים להשמיענו, אלא באה לא זו
הם  מודים המתיר", כל את שיפגל עד כרת בו "אין בלבונה: ולא
שהמפגל  חוטא, מנחת משום גזירה פסולה, שהמנחה מקום מכל
בפיגל  הדין והוא פיגול. היא הרי לבונה, בה ואין הואיל בקומצה,
משום  גזרה חכמים, לדעת אף פסולה שהמנחה בקומץ, ולא בלבונה
פיגול  נעשה הלחם הלחם, שעל הלבונה בבזיכי שהמפגל הפנים, לחם

ב ב ב ב ).).).). יד יד יד יד ,,,, ‰ÌÈNk((((מנחות מנחות מנחות מנחות  ÔÓ „Á‡ ËÁL מנת על עצרת, של ― »«∆»ƒ«¿»ƒ
˙BlÁ ÈzL ÏBÎ‡Ï,הלחם שתי דהיינו ―ÁÓÏ;לזמנן חוץ ― ∆¡¿≈«¿»»

‰ÌÈkÊaוכן ÔÓ „Á‡ ÈË˜‰ שני על הניתנת לבונה של ― ƒ¿ƒ∆»ƒ«»ƒƒ
מנת על הפנים, לחם של ÌÈ„Òהסדרים ÈL ÏBÎ‡Ï לחם של ― ∆¡¿≈¿»ƒ

הזמן,ÁÓÏהפנים, לאחר דהיינו השבת, למחרת ―È‡Ó Èa ¿»»«ƒ≈ƒ
˙k ÂÈÏÚ ÌÈiÁÂ Ïebt :ÓB‡,לשיטתו הולך מאיר רבי ― ≈ƒ¿«»ƒ»»»≈

מתיר. בחצי ÏbÙiLשמפגלים „Ú ,Ïebt ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ«∆¿«≈
Èzn‰ Ïk אלא ‡˙ באכילה מותרות אינן הלחם ושתי הואיל ― ∆»««ƒ

לחם וכן הכבשים, שני שנשחטו באכילה לאחר מותר אינו הפנים
הכבשים  מן באחד פיגל אם לפיכך הבזיכים, שני שהוקטרו לאחר אלא
הכבשים  בשני פיגל כן אם אלא פיגול, זה אין הבזיכים מן באחד או

הבזיכים. בשני או ÌÈNk‰ ÔÓ „Á‡ ËÁL― »«∆»ƒ«¿»ƒ
מנת על עצרת, epnÓשל ÏBÎ‡Ï,כבש מאותו ―ÁÓÏ דהיינו ― ∆¡ƒ∆¿»»

לזמנו, Ïebtחוץ ‡e‰,פיגול במחשבת ששחטו הכבש ―BÁÂ ƒ«¬≈
Lk שחט ואם הראשון. ידי על מתפגל שאינו כשר, השני הכבש ― »≈

הכבשים, מן ÁÓÏאחד BÁÓ ÏBÎ‡Ï את לאכול מנת על ― ∆¡≈¬≈¿»»
לזמנו, חוץ השני ÌÈLkהכבש Ì‰ÈL הכבשים ושני שהואיל ― ¿≈∆¿≈ƒ
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שאין  כלומר המתיר, את מפגל מתיר אין הלחם, את מתירים כאחד
האחר. המתיר על כשחשבה פוסלת המתירים מן באחד פיגול מחשבת
המנחה, את מתירים כאחד ששניהם פי על אף ולבונה, בקומץ ברם,
להקטיר  מנת על המנחה את שהקומץ חכמים, סוברים מקום מכל
בפרקנו; א במשנה ששנינו כמו פיגול, המנחה את עושה למחר, לבונתה
ולפיכך  אחד, כמתיר הם הרי אחד, בכלי והוקבעו שהואיל הוא, וטעמם

הלבונה לגבי בקומץ פיגול מחשבת מועילה  

א ה נ ש מ ר ו א ב

הזבח; את השוחט לגבי ג) (ג, זבחים במסכת כולה נשנתה שבמשנתנו ההלכה
גם  כן זבחים. לגבי הזבחים שחיטת כמו המנחה לגבי היא המנחה קמיצת שכן

היא שרת בכלי הקומץ הדם,נתינת כהולכת הקומץ והולכת הדם, קבלת כמו
הזבח  של העבודות באחת שפוסל מה שכל ומכאן הדם; כזריקת הקומץ והקטרת

למסכתנו. בפתיחה הזכרנו שכבר כמו במנחה, לה המתאימה בעבודה פוסל

,‰Án‰ ˙‡ ıÓBw‰מנת חוץ ÏBÎ‡Ïעל או לזמנו חוץ ― «≈∆«ƒ¿»∆¡
ÏBÎ‡Ïלמקומו, Bkc ÔÈ‡L c שדרכם והלבונה, הקומץ כגון ― »»∆≈«¿∆¡

מנת על או לאכול, ולא חוץ ÈË˜‰Ïלהקטיר או לזמנו חוץ ― ¿«¿ƒ
ÈË˜‰Ïלמקומו, Bkc ÔÈ‡L c שדרכם המנחה, שיירי ― »»∆≈«¿¿«¿ƒ

להקטיר, דרכם ואין מחשבה Lkלאכול שאין המנחה, קרבן ― »≈
אותו. פוסלת ÏÒBtזו ÊÚÈÏ‡ Èa שבמחשבת כלומר הקרבן, את ― «ƒ¡ƒ∆∆≈

פסול. הקרבן למקומו" "חוץ ובמחשבת פיגול, הקרבן לזמנו" "חוץ
בתורה  נאמרה הקטרה שאף אליעזר, רבי של טעמו מבואר בגמרא

שנאמר אכילה, יחיחיחיח):):):):בלשון זזזז,,,, זבח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מבשר יאכל האכל "ואם
ואחת  אדם אכילת אחת מדבר, הכתוב אכילות בשתי ודרשו: שלמיו",
הוא. אחד לשון הקטרה ולשון אכילה שלשון ומכאן מזבח, אכילת

   במחשבה המנחה את cהקומץ ÏBÎ‡Ï∆¡»»
,ÏBÎ‡Ï BkcLאו˙BÁt ,ÈË˜‰Ï BkcL c ÈË˜‰Ï ∆«¿∆¡¿«¿ƒ»»∆«¿¿«¿ƒ»

˙ÈfkÓ על או מכזית, פחות המנחה משיירי לאכול מנת על כגון ― ƒ««ƒ
למקומו, חוץ או לזמנו חוץ מכזית, פחות הקומץ מן להקטיר מנת

Lkהקטרה או אכילה שמחשבת המנחה, קרבן מכזית ― בפחות »≈
מנת על המנחה את הקומץ וכן פוסלת. ÈÊ˙,אינה ÈˆÁk ÏBÎ‡Ï∆¡«¬ƒ«ƒ

˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe,למקומו חוץ או לזמנו חוץ ―Lk― ¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ»≈
המנחה, ÔÈÙËˆÓקרבן ‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L,כזית לשיעור ― ∆≈¬ƒ»¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

המנחה את לפסול גגגג).).).).כדי ג ג ג ג ,,,, בזבחיםבזבחיםבזבחיםבזבחים באורנו באורנו באורנו באורנו  ((((עייןעייןעייןעיין

ב ה נ ש מ ר ו א ב

   בכלי השמן מן מעט תחילה ונותן שמן, ולוג סולת עשרון מביא

וחוזר עליו, והסולת הסולתחול על השמן מן אחר מעט יחד; הכל
שרת), בכלי להיות צריכה שהבלילה סוברים (ויש שרת בכלי נותנה הבלילה

הכהן  לכהן; ומביאה לבונה, קומץ עליה ונותן מהלוג, עוד שנשאר השמן עליה
לחודה  המנחה עם הכלי ומגיש המזבח, של מערבית דרומית לזוית ומביאה נוטלה
כדי  אחד, לצד שבמנחה הלבונה גרגרי כל הכהן מלקט כך אחר זוית, אותה של
שרת  לכלי  הקומץ את ונותן המנחה, את וקומץ במנחה, ממנה גרגיר יתערב שלא
ומולחו, למזבח, ומעלהו הקומץ, על ונותנה מהשיריים הלבונה כל ומלקט אחר,

נאכלים. והשיריים ומקטירו;
    במים המנחה את הוא לש לעיל כמבואר הבלילה אחר

עשר  ― שנדר כפי עמוק) (כלי במרחשת או שטוח) (כלי במחבת ואופה פושרים
שנאפו, אחר מצות. על חלות ויוצק זיתים, של בגודל לפתיתים המצות את

לבונה  קומץ ושם שרת, לכלי הכל ונותן מהלוג, הנשאר השמן שאר הפתיתים
סולת. במנחת כמו בה עושה והכהן הכהן, אל ומביאה עליה,

  נדר מנחות,אם כבשאר תחילה בכלי שמן מתן בהן אין
אותה  אופה כך אחר בפושרים. ולש השמן, כל עם מיד הסולת את בולל אלא
שרת, לכלי הפתיתים את ונותן ופותתן, חלות, עשר ― כלי בלא שבמקדש בתנור
ואם  המנחות. בשאר כמו בה עושה והכהן הכהן, אל ומביא לבונה עליהם ונותן

עשרה נדר ועושה כלל, שמן בלא בפושרים, הסולת את מיד לש הריהו
ומושח  השמן לוג את נוטל האפייה אחר שבמקדש. בתנור אותם ואופה רקיקים,
לוג  כל בהן שייבלע עד ומושח וחוזר מושח הרמב"ם לפי הרקיקים. על ממנו
"כי" יוונית אות כצורת אחת, פעם אלא מושחם אינו אחרות דעות ולפי השמן,

) לפתיתים פותת בשמן המשוחים הרקיקים את לכהנים. נאכל השמן ושאר ,(
וקומצה, למזבח, מגישה והכהן לבונה, קומץ עליהם ושם שרת, לכלי ונותנם

המזבח על ומקטיר 
המנחה. את פוסלים שאינם המנחה, במעשה שינויים למנות באה משנתנו

˜ˆÈ ‡G בכלי השמן לוג כל את נתן אלא המנחה, על השמן ― »«
ברם, הסולת; על שמן ויצק חזר ולא הסולת, את בתוכו שנתן קודם

מוכח, בגמרא  סולת על השמן יצק לא שאם כלומר
בגמרא: מפרשים ולפיכך פסולה, המנחה המנחה,  יצק לא ―

זר; אלא ÏÏaכהן ‡G שלא כלומר בשמן, המנחה סולת את ― »«
כהן; ולא זר לא כלל, t˙˙בלל ‡G,פתיתה שצריכות במנחות ― »«

מפרשים, ויש לעיל; שבארנו כמו מרחשת, או מחבת במנחת כגון
קמיצה כדי אלא כולה המנחה את פתת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););שלא G‡((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ÁÏÓ הקומץ מליחת שכן בלבד, הקומץ אלא כולה המנחה את ― »«
איגר איגר איגר איגר ,,,,((((ברט ברט ברט ברט מעכבת עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  נורא נורא נורא נורא ;;;;

זה זה זה זה );););); פירושפירושפירושפירוש על על על על  כהן שמשיגשמשיגשמשיגשמשיג מלח לא מפרש: ישראל" "תפארת ובעל
זר למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו););););אלא בפירושובפירושובפירושובפירושו הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם  מפרשמפרשמפרשמפרש וכןוכןוכןוכן שםשםשםשם;;;; ‰ÛÈ((((עייןעייןעייןעיין ‡G― ≈ƒ

העומר; מנחת או סוטה מנחת כגון תנופה, הטעונה המנחה G‡את
LÈb‰;למזבח אותה ―˙BaÓ ÌÈzt Ô˙˙tL B‡ שהפתיתים ― ƒƒ∆¿»»ƒƒ¿À

עשאן והוא כזיתים, להיות מכזיתים,צריכות גדולות דהיינו
מכזיתים; קטנות דהיינו במנין מרובות ÔÁLÓאו ‡GÂ שלא או ― ¿¿»»
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כל  לעיל; שבארנו כמו משיחה, הטעונים הרקיקים את בשמן משח
למעלה, שנימנו בשינויים שנעשו הללו, הן.BLk˙המנחות ― ¿≈

dˆÓ˜ Ú˙,(נדבה מנחת של הקומץ (כגון מנחה של ―ıÓ˜a ƒ¿»«À¿»¿…∆
dzÁאו שנייה, מנחה של בקומץ ―ÌÈ‰k ˙ÁÓa― ¬∆¿»¿ƒ¿«…¬ƒ

או כהנים, במנחת הקומץ ‰ÁÈLnשנתערב Ô‰k ˙ÁÓa במנחת ― ¿ƒ¿«…≈«»ƒ«
או יום, בכל מקריב הגדול הכהן שהיה ÔÈÎÒחביתין, ˙ÁÓa― ¿ƒ¿«¿»ƒ

כמו  המזבח על נשרפות הללו המנחות שכל בהמה; קרבן עם הבאה
הן, שנתערב המזבח,Lk‰הקומץ על להקטירה התערובת ― ¿≈»

המזבח)(מינים גבי על העולים   ‰„e‰È Èa«ƒ¿»
ÔÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÁÈLn‰ Ô‰k ˙ÁÓa :ÓB‡ נתערב אם ― ≈¿ƒ¿«…≈«»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ

נסכים, במנחת או הגדול הכהן במנחת התערובת,ÏeÒt‰הקומץ ― ¿»
‰Ú d˙ÏÈÏa BfL שנותן עבה, בלילתה ישראל של נדבה מנחת ― ∆¿ƒ»»»»

סולת, לעישרון שמן אחד k‰לוג d˙ÏÈÏa BÊÂ כהן מנחת ― ¿¿ƒ»»«»
נותן  משיח כהן שבמנחת רכה, בלילתה נסכים מנחת וכן המשיח
קרבן  עם הבאה נסכים במנחת וכן סולת, לעישרון שמן לוגים שלושה

סולת, לעישרון שמן לוגים שלושה נותן כבש BÊשל ˙BÚÏBa Ô‰Â¿≈¿
BfÓ,המרובה משמנה בולע מהן באחת שנתערב הקומץ כלומר ― ƒ

המנחה  פסולה הלכך כלל; הקומץ הקטיר לא וכאילו בו מתבטל והריהו
משום  נסכים, מנחת או המשיח כהן מנחת פסולה גם וכן הנקמצת.

שמנה טוב טוב טוב טוב ";";";";שנחסר יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ועייןועייןועייןועיין ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

איגר איגר איגר איגר ).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  ר ר ר ר '''' אף תוספות תוספות תוספות תוספות  חברתה, בקומץ קומצה נתערב אם ברם,
כן  שאין מה בטל. לא במינו מין לדעתו שכן כשרה, יהודה רבי לדעת
אנו  יהודה רבי שלדעת נסכים, ובמנחת המשיח כהן במנחת בנתערב
ומבטלו, עליו רבה מינו ושאינו שאינו, כמי מינו את סלק אומרים:

בטל. מינו בשאינו מין סובר: יהודה רבי שכן

ג ה נ ש מ ר ו א ב

eˆÓ˜ ‡HL ˙BÁÓ ÈzL ועדיין קמיצה הן שטעונות כלומר ― ¿≈¿»∆ƒ¿¿

נקמצו, BÊלא BÊ eÚ˙Â זו אחד כלי לתוך שתיהן שנפלו ― ¿ƒ¿»¿»
זו, dÓˆÚבצד ÈÙa BfÓe dÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıBÓ˜Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈«¿»

תערובת, בלי קומץ להוציא אפשר מנחה שמכל ―˙BLk― ¿≈
Â‡Ïהמנחות; Ì‡Â,עצמה בפני אחת מכל לקמוץ יכול שאינו ― ¿ƒ»
˙BÏeÒtשכתוב ב ב ב ב ):):):):― בבבב,,,, קומצו((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מלא משם ","וקמץ ¿

מנחה ודרשו: מסולת בקומץ נתערב שאם חברתה, מסולת ולא
כשרה. המנחה אין Ó˜ˆ‰אחרת, ‡HL ‰ÁÓa Ú˙pL ıÓw‰«…∆∆ƒ¿»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¿»

עדיין, ―ÈË˜È ‡G אלא הקטרה מצוות שאין התערובת, את ― «¿ƒ
קומץ  בכל שמא אפשר, אי קמצים שני ולקמוץ בלבד; הקומץ לגבי

אחרת. ממנחה סולת ‰˜ÈËתהא Ì‡Â,התערובת כל את ―BÊ ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ,‰ˆÓ˜pL,המזבח על קומצה הוקטר שהרי ― ∆ƒ¿¿»»¿»«¿»ƒ

ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡G ,‰ˆÓ˜ ‡HL BÊÂ,נקמצה לא שהרי ― ¿∆ƒ¿¿»»¿»«¿»ƒ
להביא  הבעלים חייבים הלכך קמיצה; בלי ניתרת נדבה מנחת ואין

תחתיה. אחרת ˜dˆÓמנחה Ú˙,מנחה של ―‰ÈÈLa― ƒ¿»«À¿»ƒ¿»∆»
המנחה, אותה dzÁשל ÏL ‰ÈÈLa B‡ ש אחר ― מנחה ת ל ƒ¿»∆»∆¬∆¿»

כבר, ÈË˜Èשנקמצה ‡G את להקטיר שאסור התערובת, את ― «¿ƒ
שנאמר לאכילה, העומדים יא יא יא יא ):):):):השיירים ב ב ב ב ,,,, ממנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תקטירו "לא

לאשים שממנו כל ודרשו: לה'", אשה     
לאשים. הקומץ מהם היה המנחה שיירי והרי תקטירו, בבל הוא הרי

ÈË˜‰ Ì‡Â,התערובת את והקטיר עבר אם ―ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ
של  קומצה הוקטר שהרי אחרת, מנחה להביא חייבים ואינם ―

שהביאו. BÈ˜‰Âמנחתם ıÓw‰ ‡ÓË,המזבח על ―ıÈv‰ ƒ¿»«…∆¿ƒ¿ƒ«ƒ
‰vÓבו שכתוב לחלחלחלח):):):):― כח כח כח כח ,,,, ונשא ((((שמות שמות שמות שמות  אהרן מצח על "והיה ¿«∆

טומאה, עוון על מרצה שהציץ מכאן ודרשו הקדשים", עוון את אהרן
המנחה  של הקומץ או זבחים של האימורים נטמאו שאם דהיינו

אבל כשר. הקרבן שיהא מרצה הציץ מחוץ Èˆ‡והקטירם, הקומץ ― »»
והכניסו, שחזר אף ביוצא, ונפסל המזבח,BÈ˜‰Âלעזרה על ― ¿ƒ¿ƒ

‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡,פסול והקרבן ―‡Óh‰ ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰L ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆««»≈
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לעיל, שבארנו כמו ―‡ˆBi‰ ÏÚ ‰vÓ BÈ‡Â מבואר בגמרא ― ¿≈¿«∆««≈
איסורה) (מכלל מכללה שהותרה קל, צד יש שבטומאה לפי הטעם,
בקרבן  שכתוב לפי הטומאה, את דוחה ציבור שקרבן כלומר בציבור,

ב ב ב ב ):):):):תמיד כחכחכחכח,,,, "במועדו"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ודורשים: במועדו", לי "להקריב
כתוב ובציץ בטומאה; לחלחלחלח):):):):ואפילו כח כח כח כח ,,,, תמיד ((((שמות שמות שמות שמות  מצחו על "והיה

שהוא  בדבר אלא מרצה הציץ שאין ומשמעו, ה'", לפני להם לרצון
אחר במקום ה' לפני על ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););לרצון מרצה שהציץ למדו, מכאן

היוצא. על מרצה ואינו הטמא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שבשרו  בזבח אליעזר ורבי יהושע רבי נחלקו א) עז, (פסחים בגמרא בברייתא

סובר: יהושע שרבי הדם, זריקת לפני אבד או נטמא     הדם (אין

סובר: אליעזר  ורבי הדם)נזרק), את (זורקים     באה משנתנו
הם  המנחה שיירי שכן במנחה, הם חולקים כך בזבח שחולקים שכשם להשמיע,

הדם. כמו הוא והקומץ הזבח, כבשר

‰ÈÈL e‡ÓËאו המנחה, של ―,‰ÈÈL eÙNאוe„‡ ƒ¿¿¿»∆»ƒ¿¿¿»∆»»¿
‰ÈÈL,הקומץ הקטרת לפני ―ÊÚÈÏ‡ Èa ˙cÓk כשיטתו ― ¿»∆»¿ƒ««ƒ¡ƒ∆∆

כאן  אף בשר, שאין פי על אף דם שאומר: בהמה, «≈¿Lk‰בקרבן
שיירים. שאין פי על אף קומצה, להקטיר המנחה ―Èa ˙cÓÎe¿ƒ««ƒ

ÚLB‰È אין אם בהמה: בקרבן האומר יהושע, רבי שיטת וכפי ― ¿À«
כאן אף דם, אין שהואיל ÏeÒt‰בשר קומצה, להקריב המנחה ― ¿»

הקומץ. את מקטירים אין שיירים, ואין   אם ברם,
אב  שלא או נשרפו שלא או נטמאו רבי לא אף שייריה מקצת אלא דו

קומצה להקטיר המנחה שכשרה מודה יהושע  ‡HL∆
˙L ÈÏÎa,הקטרתו קודם שרת בכלי הקומץ את נתן לא אם ― ƒ¿ƒ»≈

‰ÏeÒt.המנחה ―ÈLÎÓ ÔBÚÓL Èa שלדעתו המנחה, את ― ¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
המנחה  את קידש לא אם ברם, מעכב. שרת בכלי הקומץ קידוש אין

פסולה. הכל לדברי שקמצה, קודם שרת בכלי ˜dˆÓכולה ÈË˜‰ƒ¿ƒÀ¿»
ÌÈÓÚt,אחרת בפעם וחציו אחת בפעם חציו לחצאים, דהיינו ― «¬«ƒ
‰Lk קומץ ואין שהואיל לחצאים, שהקטירו ודווקא המנחה. ― ¿≈»

בשלוש  הקטירו אם אבל הקטרה, בכל כזית נמצא כזיתים, משני פחות
המנחה, פסולה הקטרה, בכל מכזית פחות שנמצא פעמים, ארבע או

מכזית. בפחות הקטרה שאין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Ba ˙‡ kÚÓ BËeÚÓ ,ıÓw‰,פסול שהוא כל חסר שאם ― «…∆ƒ¿«≈∆À
בתורה: פעמיים שכתוב ,(,(,(,(יביביביב ה ה ה ה ,,,, שםשםשםשם ב ב ב ב ;;;; ב ב ב ב ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

לעכב. ואחד למצוה סולת,‰ÔBOÚאחד ―˙‡ kÚÓ BËeÚÓ »ƒ»ƒ¿«≈∆
Ba,שהוא בכל אפילו סולת מעישרון פחותה שהיא מנחה שכל ― À

שכתוב בבבב):):):):פסולה, ב ב ב ב ,,,, המנחה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שאם מכאן, ודרשו
פסולה. מסולתה שהוא כל הקרבן,‰ÔÈiחסרה עם הבאים לנסכים ― ««ƒ

לכבש, ההין ורביעית לאיל, ושלישית לפר, ההין ÚÓחצי BËeÚÓk ƒ¿«≈
Ba שכתוב ‡˙ לנסכים, פסול לשיעורו, שהוא כל חסר אם ― ∆À

נסכים """"בפרשת יא יא יא יא ):):):): טוטוטוטו,,,, האחד ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לאיל או האחד לשור יעשה
ומשמעו לשה", ממנו.או פחות ולא לעיל האמור כשיעור ―

ÔÓM‰ ושלישית לפר ההין חצי היין, כשיעור שהוא נסכים למנחת ― «∆∆
ששיעורו  נדבה, למנחת השמן וכן לכבש, ההין ורביעית לאיל ההין

לעישרון, אחד Baלוג ˙‡ kÚÓ BËeÚÓ שהוא כל חסר אם ― ƒ¿«≈∆À
ביין, שבארנו כמו "ככה", כתוב: נסכים במנחת שכן פסול, לשיעורו

כתוב נדבה בבבב):):):):ובמנחת בבבב,,,, בשיעור ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שלה מהשמן ―
ÔÓM‰Âהראוי. ˙Ïq‰,מנחה של ―‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ― «…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆

נדבה במנחת שכתוב פסולה, המנחה מהם, אחד חסר ((((שםשםשםשם):):):):שאם

 העומר במנחת גם טזטזטזטז):):):):וכן שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם  
ללמד, בא זה הרי פעמיים, שכתוב וכיון הם), אחד ענין וגרש (סולת

זה. את זה Ê‰שמעכבים ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰― «…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆∆
שכתוב שניהם, את שמקטירים עד כשרה המנחה ב ב ב ב ):):):):שאין ב ב ב ב ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

  עוד ח ח ח ח ):):):):((((שם שם שם שם וכתוב ו ו ו ו ,,,,   עליו שנה
לעכב ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).הכתוב

ו ה נ ש מ ר ו א ב

זה. את זה המעכבים נוספים דברים משנתנו מונה הקודמת המשנה אגב

ÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÈÚN ÈLשכתוב כמו ה ה ה ה ----ח ח ח ח ):):):):― טזטזטזטז,,,, "ומאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ
השעירים, שני את ולקח לחטאת... עזים שעירי שני יקח ישראל בני עדת
גורל  גורלות, השעירים שני על אהרן ונתן ה'... לפני אותם והעמיד

אלו שעירים שני לעזאזל", אחד וגורל לה' ‡˙אחד ‰Ê ÔÈkÚÓ¿«¿ƒ∆∆
‰Ê.זה בלא זה להביא יכולים שאין ―˙ˆÚ ÈNk ÈL― ∆¿≈ƒ¿≈¬∆∆
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כל  לעיל; שבארנו כמו משיחה, הטעונים הרקיקים את בשמן משח
למעלה, שנימנו בשינויים שנעשו הללו, הן.BLk˙המנחות ― ¿≈

dˆÓ˜ Ú˙,(נדבה מנחת של הקומץ (כגון מנחה של ―ıÓ˜a ƒ¿»«À¿»¿…∆
dzÁאו שנייה, מנחה של בקומץ ―ÌÈ‰k ˙ÁÓa― ¬∆¿»¿ƒ¿«…¬ƒ

או כהנים, במנחת הקומץ ‰ÁÈLnשנתערב Ô‰k ˙ÁÓa במנחת ― ¿ƒ¿«…≈«»ƒ«
או יום, בכל מקריב הגדול הכהן שהיה ÔÈÎÒחביתין, ˙ÁÓa― ¿ƒ¿«¿»ƒ

כמו  המזבח על נשרפות הללו המנחות שכל בהמה; קרבן עם הבאה
הן, שנתערב המזבח,Lk‰הקומץ על להקטירה התערובת ― ¿≈»

המזבח)(מינים גבי על העולים   ‰„e‰È Èa«ƒ¿»
ÔÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÁÈLn‰ Ô‰k ˙ÁÓa :ÓB‡ נתערב אם ― ≈¿ƒ¿«…≈«»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ

נסכים, במנחת או הגדול הכהן במנחת התערובת,ÏeÒt‰הקומץ ― ¿»
‰Ú d˙ÏÈÏa BfL שנותן עבה, בלילתה ישראל של נדבה מנחת ― ∆¿ƒ»»»»

סולת, לעישרון שמן אחד k‰לוג d˙ÏÈÏa BÊÂ כהן מנחת ― ¿¿ƒ»»«»
נותן  משיח כהן שבמנחת רכה, בלילתה נסכים מנחת וכן המשיח
קרבן  עם הבאה נסכים במנחת וכן סולת, לעישרון שמן לוגים שלושה

סולת, לעישרון שמן לוגים שלושה נותן כבש BÊשל ˙BÚÏBa Ô‰Â¿≈¿
BfÓ,המרובה משמנה בולע מהן באחת שנתערב הקומץ כלומר ― ƒ

המנחה  פסולה הלכך כלל; הקומץ הקטיר לא וכאילו בו מתבטל והריהו
משום  נסכים, מנחת או המשיח כהן מנחת פסולה גם וכן הנקמצת.

שמנה טוב טוב טוב טוב ";";";";שנחסר יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ועייןועייןועייןועיין ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

איגר איגר איגר איגר ).).).). עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  ר ר ר ר '''' אף תוספות תוספות תוספות תוספות  חברתה, בקומץ קומצה נתערב אם ברם,
כן  שאין מה בטל. לא במינו מין לדעתו שכן כשרה, יהודה רבי לדעת
אנו  יהודה רבי שלדעת נסכים, ובמנחת המשיח כהן במנחת בנתערב
ומבטלו, עליו רבה מינו ושאינו שאינו, כמי מינו את סלק אומרים:

בטל. מינו בשאינו מין סובר: יהודה רבי שכן

ג ה נ ש מ ר ו א ב

eˆÓ˜ ‡HL ˙BÁÓ ÈzL ועדיין קמיצה הן שטעונות כלומר ― ¿≈¿»∆ƒ¿¿

נקמצו, BÊלא BÊ eÚ˙Â זו אחד כלי לתוך שתיהן שנפלו ― ¿ƒ¿»¿»
זו, dÓˆÚבצד ÈÙa BfÓe dÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıBÓ˜Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈«¿»

תערובת, בלי קומץ להוציא אפשר מנחה שמכל ―˙BLk― ¿≈
Â‡Ïהמנחות; Ì‡Â,עצמה בפני אחת מכל לקמוץ יכול שאינו ― ¿ƒ»
˙BÏeÒtשכתוב ב ב ב ב ):):):):― בבבב,,,, קומצו((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מלא משם ","וקמץ ¿

מנחה ודרשו: מסולת בקומץ נתערב שאם חברתה, מסולת ולא
כשרה. המנחה אין Ó˜ˆ‰אחרת, ‡HL ‰ÁÓa Ú˙pL ıÓw‰«…∆∆ƒ¿»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¿»

עדיין, ―ÈË˜È ‡G אלא הקטרה מצוות שאין התערובת, את ― «¿ƒ
קומץ  בכל שמא אפשר, אי קמצים שני ולקמוץ בלבד; הקומץ לגבי

אחרת. ממנחה סולת ‰˜ÈËתהא Ì‡Â,התערובת כל את ―BÊ ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ,‰ˆÓ˜pL,המזבח על קומצה הוקטר שהרי ― ∆ƒ¿¿»»¿»«¿»ƒ

ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡G ,‰ˆÓ˜ ‡HL BÊÂ,נקמצה לא שהרי ― ¿∆ƒ¿¿»»¿»«¿»ƒ
להביא  הבעלים חייבים הלכך קמיצה; בלי ניתרת נדבה מנחת ואין

תחתיה. אחרת ˜dˆÓמנחה Ú˙,מנחה של ―‰ÈÈLa― ƒ¿»«À¿»ƒ¿»∆»
המנחה, אותה dzÁשל ÏL ‰ÈÈLa B‡ ש אחר ― מנחה ת ל ƒ¿»∆»∆¬∆¿»

כבר, ÈË˜Èשנקמצה ‡G את להקטיר שאסור התערובת, את ― «¿ƒ
שנאמר לאכילה, העומדים יא יא יא יא ):):):):השיירים ב ב ב ב ,,,, ממנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תקטירו "לא

לאשים שממנו כל ודרשו: לה'", אשה     
לאשים. הקומץ מהם היה המנחה שיירי והרי תקטירו, בבל הוא הרי

ÈË˜‰ Ì‡Â,התערובת את והקטיר עבר אם ―ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ
של  קומצה הוקטר שהרי אחרת, מנחה להביא חייבים ואינם ―

שהביאו. BÈ˜‰Âמנחתם ıÓw‰ ‡ÓË,המזבח על ―ıÈv‰ ƒ¿»«…∆¿ƒ¿ƒ«ƒ
‰vÓבו שכתוב לחלחלחלח):):):):― כח כח כח כח ,,,, ונשא ((((שמות שמות שמות שמות  אהרן מצח על "והיה ¿«∆

טומאה, עוון על מרצה שהציץ מכאן ודרשו הקדשים", עוון את אהרן
המנחה  של הקומץ או זבחים של האימורים נטמאו שאם דהיינו

אבל כשר. הקרבן שיהא מרצה הציץ מחוץ Èˆ‡והקטירם, הקומץ ― »»
והכניסו, שחזר אף ביוצא, ונפסל המזבח,BÈ˜‰Âלעזרה על ― ¿ƒ¿ƒ

‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡,פסול והקרבן ―‡Óh‰ ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰L ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆««»≈
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לעיל, שבארנו כמו ―‡ˆBi‰ ÏÚ ‰vÓ BÈ‡Â מבואר בגמרא ― ¿≈¿«∆««≈
איסורה) (מכלל מכללה שהותרה קל, צד יש שבטומאה לפי הטעם,
בקרבן  שכתוב לפי הטומאה, את דוחה ציבור שקרבן כלומר בציבור,

ב ב ב ב ):):):):תמיד כחכחכחכח,,,, "במועדו"((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ודורשים: במועדו", לי "להקריב
כתוב ובציץ בטומאה; לחלחלחלח):):):):ואפילו כח כח כח כח ,,,, תמיד ((((שמות שמות שמות שמות  מצחו על "והיה

שהוא  בדבר אלא מרצה הציץ שאין ומשמעו, ה'", לפני להם לרצון
אחר במקום ה' לפני על ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););לרצון מרצה שהציץ למדו, מכאן

היוצא. על מרצה ואינו הטמא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שבשרו  בזבח אליעזר ורבי יהושע רבי נחלקו א) עז, (פסחים בגמרא בברייתא

סובר: יהושע שרבי הדם, זריקת לפני אבד או נטמא     הדם (אין

סובר: אליעזר  ורבי הדם)נזרק), את (זורקים     באה משנתנו
הם  המנחה שיירי שכן במנחה, הם חולקים כך בזבח שחולקים שכשם להשמיע,

הדם. כמו הוא והקומץ הזבח, כבשר

‰ÈÈL e‡ÓËאו המנחה, של ―,‰ÈÈL eÙNאוe„‡ ƒ¿¿¿»∆»ƒ¿¿¿»∆»»¿
‰ÈÈL,הקומץ הקטרת לפני ―ÊÚÈÏ‡ Èa ˙cÓk כשיטתו ― ¿»∆»¿ƒ««ƒ¡ƒ∆∆

כאן  אף בשר, שאין פי על אף דם שאומר: בהמה, «≈¿Lk‰בקרבן
שיירים. שאין פי על אף קומצה, להקטיר המנחה ―Èa ˙cÓÎe¿ƒ««ƒ

ÚLB‰È אין אם בהמה: בקרבן האומר יהושע, רבי שיטת וכפי ― ¿À«
כאן אף דם, אין שהואיל ÏeÒt‰בשר קומצה, להקריב המנחה ― ¿»

הקומץ. את מקטירים אין שיירים, ואין   אם ברם,
אב  שלא או נשרפו שלא או נטמאו רבי לא אף שייריה מקצת אלא דו

קומצה להקטיר המנחה שכשרה מודה יהושע  ‡HL∆
˙L ÈÏÎa,הקטרתו קודם שרת בכלי הקומץ את נתן לא אם ― ƒ¿ƒ»≈

‰ÏeÒt.המנחה ―ÈLÎÓ ÔBÚÓL Èa שלדעתו המנחה, את ― ¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
המנחה  את קידש לא אם ברם, מעכב. שרת בכלי הקומץ קידוש אין

פסולה. הכל לדברי שקמצה, קודם שרת בכלי ˜dˆÓכולה ÈË˜‰ƒ¿ƒÀ¿»
ÌÈÓÚt,אחרת בפעם וחציו אחת בפעם חציו לחצאים, דהיינו ― «¬«ƒ
‰Lk קומץ ואין שהואיל לחצאים, שהקטירו ודווקא המנחה. ― ¿≈»

בשלוש  הקטירו אם אבל הקטרה, בכל כזית נמצא כזיתים, משני פחות
המנחה, פסולה הקטרה, בכל מכזית פחות שנמצא פעמים, ארבע או

מכזית. בפחות הקטרה שאין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Ba ˙‡ kÚÓ BËeÚÓ ,ıÓw‰,פסול שהוא כל חסר שאם ― «…∆ƒ¿«≈∆À
בתורה: פעמיים שכתוב ,(,(,(,(יביביביב ה ה ה ה ,,,, שםשםשםשם ב ב ב ב ;;;; ב ב ב ב ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

לעכב. ואחד למצוה סולת,‰ÔBOÚאחד ―˙‡ kÚÓ BËeÚÓ »ƒ»ƒ¿«≈∆
Ba,שהוא בכל אפילו סולת מעישרון פחותה שהיא מנחה שכל ― À

שכתוב בבבב):):):):פסולה, ב ב ב ב ,,,, המנחה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שאם מכאן, ודרשו
פסולה. מסולתה שהוא כל הקרבן,‰ÔÈiחסרה עם הבאים לנסכים ― ««ƒ

לכבש, ההין ורביעית לאיל, ושלישית לפר, ההין ÚÓחצי BËeÚÓk ƒ¿«≈
Ba שכתוב ‡˙ לנסכים, פסול לשיעורו, שהוא כל חסר אם ― ∆À

נסכים """"בפרשת יא יא יא יא ):):):): טוטוטוטו,,,, האחד ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לאיל או האחד לשור יעשה
ומשמעו לשה", ממנו.או פחות ולא לעיל האמור כשיעור ―

ÔÓM‰ ושלישית לפר ההין חצי היין, כשיעור שהוא נסכים למנחת ― «∆∆
ששיעורו  נדבה, למנחת השמן וכן לכבש, ההין ורביעית לאיל ההין

לעישרון, אחד Baלוג ˙‡ kÚÓ BËeÚÓ שהוא כל חסר אם ― ƒ¿«≈∆À
ביין, שבארנו כמו "ככה", כתוב: נסכים במנחת שכן פסול, לשיעורו

כתוב נדבה בבבב):):):):ובמנחת בבבב,,,, בשיעור ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שלה מהשמן ―
ÔÓM‰Âהראוי. ˙Ïq‰,מנחה של ―‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ― «…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆

נדבה במנחת שכתוב פסולה, המנחה מהם, אחד חסר ((((שםשםשםשם):):):):שאם

 העומר במנחת גם טזטזטזטז):):):):וכן שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם  
ללמד, בא זה הרי פעמיים, שכתוב וכיון הם), אחד ענין וגרש (סולת

זה. את זה Ê‰שמעכבים ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰― «…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆∆
שכתוב שניהם, את שמקטירים עד כשרה המנחה ב ב ב ב ):):):):שאין ב ב ב ב ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

  עוד ח ח ח ח ):):):):((((שם שם שם שם וכתוב ו ו ו ו ,,,,   עליו שנה
לעכב ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).הכתוב

ו ה נ ש מ ר ו א ב

זה. את זה המעכבים נוספים דברים משנתנו מונה הקודמת המשנה אגב

ÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÈÚN ÈLשכתוב כמו ה ה ה ה ----ח ח ח ח ):):):):― טזטזטזטז,,,, "ומאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ
השעירים, שני את ולקח לחטאת... עזים שעירי שני יקח ישראל בני עדת
גורל  גורלות, השעירים שני על אהרן ונתן ה'... לפני אותם והעמיד

אלו שעירים שני לעזאזל", אחד וגורל לה' ‡˙אחד ‰Ê ÔÈkÚÓ¿«¿ƒ∆∆
‰Ê.זה בלא זה להביא יכולים שאין ―˙ˆÚ ÈNk ÈL― ∆¿≈ƒ¿≈¬∆∆
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השבועות, בחג הלחם שתי עם Ê‰הבאים ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ― ¿«¿ƒ∆∆∆
אחד. כבש להביא יכולים BlÁ˙שאין ÈzL הבאות הלחם שתי ― ¿≈«

הכבשים, BÊעם ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ.אחת חלה מביאים שאין ―ÈL ¿«¿∆¿≈
ÌÈ„Ò,מערכת לכל חלות שש הפנים, לחם של המערכות שתי ― ¿»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ,אחת מערכת לסדר יכולים שאין ―ÈL ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
ÔÈkÊ,הפנים לחם על הנתונים לבונה, של ―˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ »ƒƒ¿«¿ƒ∆∆

‰Ê.כשר אינו בלבד אחד שבזיך ―ÔÈkÚÓ ÔÈkÊa‰Â ÌÈ„q‰ ∆«¿»ƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê לא השולחן על הפנים לחם של הסדרים אין שאם ― ∆∆∆

הבזיכים את שם הלחם.יתנו את יתנו לא בזיכים אין ואם לבונה, של
ÈÊpaL ÌÈÈÓ ÈL,מצות ורקיקי מצות חלות לחם: מיני שני ― ¿≈ƒƒ∆«»ƒ

נזרו ימי מלאת ביום מביא טוטוטוטו););););שהנזיר ו ו ו ו ,,,, GL‰taL((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ‰L ¿»∆«»»
תולעת; ושני ואזוב ארז עץ האדומה: ―‰„BzaL ‰Úa‡― «¿»»∆«»

וחלות  מורבכת, וסולת מצות, ורקיקי מצות, חלות לחם: מיני ארבעה
חמץ; ÏelaLלחם ‰Úa‡,אתרוג לולב, המינים: ארבעת ― «¿»»∆«»

וערבה, ÚˆnaLהדס ‰Úa‡ תולעת שני אזוב, ארז, עץ ― «¿»»∆«¿…»
אלו כל Ê‰וצפרים; ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ אחד בהם חסר שאם ― ¿«¿ƒ∆∆∆

למצוותם; ראויים אינם taL‰המינים, ˙BÈf‰ ÚL,האדומה ― ∆««»∆«»»
בה שכתוב ד ד ד ד ):):):):כמו יט יט יט יט ,,,, מדמה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מועד אוהל פני נוכח אל "והזה

 ,"BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ לא מהן אחת חיסר שאם ― ¿«¿∆
כלום. ‰ÌÈcaעשה ÔÈa ÏL ˙BÈf‰ ÚL כמו הכיפורים, ביום ― ∆««»∆≈««ƒ

יד יד יד יד ):):):):שכתוב טזטזטזטז,,,, פעמים",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שבע יזה הכפורת »∆¿ÏÚLÂ"ולפני
‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚLÂ ,˙Ît‰,הכיפורים יום של ושעיר בפר ― «»…∆¿∆«ƒ¿««»»

עבודה  שגגת ובשעירי ציבור, של דבר העלם ובפר המשיח, כהן ובפר
הזיות  שבע טעונים אלו שכל הזהב,זרה, מזבח ועל הפרוכת על

בזבחים א א א א ----ב ב ב ב ),),),),כמבואר BÊ((((ה ה ה ה ,,,, ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ אחת חיסר שאם ― ¿«¿∆

מזבח  קרנות ארבע שעל מתנות לארבע הדין והוא כיפר. לא מהן,
ששנינו כמו זו, את זו שמעכבות מהן ((((שםשםשםשם):):):):הזהב, אחת "מתנה

מעכבת".

ז ה נ ש מ ר ו א ב

זה. את זה המעכבים בדברים ממשיכה זו משנה

‰BÓ È˜ ‰ÚL,המקדש מנורת של ―‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ƒ¿»¿≈¿»¿«¿ƒ∆∆∆
למצוותה. ראויה אינה אחד, קנה חסרה המנורה שאם ―‰ÚLƒ¿»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰È˙B כעין נר היה וקנה קנה כל בראש ― ≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆
משבעת  אחד נר היה חסר ואם והפתילות, השמן נותנים היו ובו בזך,

פסולה. המנורה ÊeÊnaL‰הנרות, ˙BiLÙ ÈzL"שמע" פרשת ― ¿≈»»ƒ∆«¿»
ד ד ד ד ----טטטט),),),), ו ו ו ו ,,,, שמוע"((((דבריםדבריםדבריםדברים אם "והיה יגיגיגיג----כא כא כא כא ),),),),ופרשת יא יא יא יא ,,,, ¿»¿BkÚÓ˙((((שם שם שם שם 

BÊ ˙‡ BÊ.פסולה המזוזה אחת, פרשה אלא בה היתה לא שאם ― ∆
ÔkÚÓ „Á‡ ˙k elÙ‡Â כהלכתה שאינה אחת אות כתיבת ― «¬ƒ¿»∆»¿«¿»

המזוזה. כל את ופוסלת ÔÈlÙzaLמעכבת ˙BiLt Úa‡― «¿«»»ƒ∆«¿ƒƒ
בכור" כל לי "קדש א א א א ----יייי),),),),פרשת יגיגיגיג,,,, יביאך"((((שמות שמות שמות שמות  כי "והיה פרשת

יא יא יא יא ----טזטזטזטז),),),), שם שם שם שם ,,,, שמוע",((((שםשםשםשם אם "והיה ופרשת "שמע", ¿»¿BkÚÓ˙פרשת
BÊ ˙‡ BÊ.פסולים התפילין אחת, פרשה חסרה שאם ―elÙ‡Â ∆«¬ƒ

ÔkÚÓ „Á‡ ˙k מעכבת כהלכה כתובה שאינה אחת אות ― ¿»∆»¿«¿»
התפילין. את ˆBiˆÈ˙ופוסלת Úa‡,הבגד כנפות ארבע על ― «¿«ƒƒ

˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ציציות אין ואם ― ¿«¿∆∆«¿«¿»ƒ¿»««
ציצית. מצוות מקיים אינו הבגד, מכנפות Ï‡ÚÓLÈבאחת Èa«ƒƒ¿»≈

˙BˆÓ Úa‡ ÔzÚa‡ :ÓB‡ שאף זו, את זו מעכבות ואינן ― ≈«¿«¿»«¿«ƒ¿
מצוות  בזה מקיים הריהו הבגד, כנפות בשלוש אלא ציציות אין אם

ציצית.   
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד סב אמנםדף הגמרא: úaLמסיימת ìL ïéôñeîבהם כח שנאמר (במדבר ¨¦¤©¨

ׁשנה',ט) ּבני כבׂשים ׁשני הּׁשּבת שלכתחילה éàcå'ּוביֹום לרבות באה 'שני' שתיבת ְְְְִֵֵַַָָָָ©©
.ïéåL ïäéðL eéäiL ïéëéøö§¦¦¤¦§§¥¤¨¦

לעזרה: מחוץ הכיפורים יום שעירי השוחט בדין דנה ïðaøהגמרא eðz,בברייתאéðL ¨©¨¨§¥
íéøetékä íBé éøéòN,הגוף בקדושת קדשו כבר ובזה הלשכה תרומת מכספי שנקנו §¦¥©¦¦

õeça ïèçML,לעזרה מחוץ -àlL ãò לא עוד כל -ïäéìò ìéøâä לשם איזה ¤§¨¨©©¤Ÿ¦§¦£¥¤
לעזאזל, íäéðLואיזה ìò áéiç שחטןכ ואם חוץ, שחוטי איסור משום ìéøâäMîרת ©¨©§¥¤¦¤¦§¦

ïäéìò,לשמו אחד כל מבוררים íLהשעירìòכרתáéiçוכבר ìL להיקרב העומד £¥¤©¨©¤¥
ìòבפנים, øeèôeהשעירìæàæò ìL:הגמרא שואלת בפנים. להיקרב ראוי שאינו ¨©¤£¨¥

כששחטן íäéðL,מדוע ìò áéiç íäéìò ìéøâä àlL ãò אלא חייבים לא והרי ©¤Ÿ¦§¦£¥¤©¨©§¥¤
שנאמר בפנים, להיקרב הראוי ד)על יז ואילו (ויקרא הביאֹו', לא מֹועד אֹוהל ּפתח ְֱִֵֶֶֶַֹ'ואל

אלו eæçשעירים éàîì:הגמרא משיבה בפנים. להיקרב ראויים היו קרבן לאיזה -øîà §©£¨©
õeça äNòpä øéòNì éeàøå ìéàBä ,àcñç áø ראוי מהשעירים אחד שכל כיון - ©¦§¨¦§¨©¨¦©©£¤©

מתחייב  לכן החיצון, מזבח על המוקרב הכיפורים יום מוסף של חטאת לשם להיקרב

בחוץ. בשחיטתן עליהם

הגמרא: àðLמקשה éàîeהדין שונה במה -àìc íéðôa äNòpä øéòùì שאינם - ©§¨©¨¦©©£¤¦§¦§Ÿ
כיון äìøâäראויים, øqeçîc הלא כן ואם שם, עליו לקרוא כדי גורל צריך שהרי הוא, ¦§©©§¨¨

éæç àì énð õeça äNòpä øéòùìכיון ראויים, אינם עדיין גם -éøqçîc סדר את ©¨¦©©£¤©©¦Ÿ£¥¦§©§¥
íBiä úãBáò:הגמרא מתרצת המוספין. להקרבת ïéàהקודם ,àcñç áø øáñ÷ £©©¨¨©©¦§¨¥

íBia Báì ïîæ øqeçî- זמן חסרון רק הוא אלא השעיר, בגוף אינו שהחסרון במקום §©§©§©
לא  שעדיין המוספין יהיה כגון הוא יום באותו אם זמן, מחוסר נחשב זה אין זמנם, הגיע

חסרון  זה שאין ואף גורל, חסר לשם' ל'שעיר ראוי להיות כדי אמנם זמנו, לכשיגיע ראוי

ההגרלה  מקום מכל מעכבת, השעיר על הגורל הנחת אין שהרי השעיר, בגוף מעשה

מעכבת. היא ולכן עצמו, בשעיר האמורה מצוה היא

חוץ: שחוטי לגבי נוסף דין רבינא מסיק חסדא רב דברי פי àzLäעל ,àðéáø øîà̈©¨¦¨©§¨
עכשיו -àcñç áø øîàc ש,éîc äNòî øqeçîk äìøâä øqeçî חייב שהרי §¨©©¦§¨§©©§¨¨¦§©©£¤¨¥

היה  לא ראויים, היו לא שאם ומשמע למוספין, ראויים שהם מפני השעירים שחיטת על

מצוה  אלא השעיר בגוף מעשה אינה שההגרלה ואף שחיטתם, על מחייב חסדא רב

כן אם בו, ÷íãBהאמורה ïèçML íéîìL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä̈§¨©©§¨¨©§¥§¨¦¤§¨¨¤
øîàpL ,ïéìeñt ,ìëéää úBúìc eçzôpL(ב ג ìäà(ויקרא çút BèçLe' ¤¦§§©§©¥¨§¦¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤

,'ãòBîדווקא àeäLודרשו ïîæa[ההיכל-],ìeòð àeäL ïîæa àìå çeút ¥¦§©¤¨©§Ÿ¦§©¤¨

i"yx

:á ãåîò áñ óãúáù ìù ïéôñåîå.
i`ce miyak ipy mda xn`py
xcd `lcn `aekirl miey mipy
opi`y t''r` zeaxl cg` eda azk
il `iywe izrny jk xiykdl oiey
ikdc ipira d`xpe olpn `aekir
devnl mipy i`ce oitqen qxb
'iqxb `le oiey zeidl ozevn
`zhiye cg` cg` aizk `lcn

:`id i`viaxz icinlzcéðù
íéøåôëä íåé éøéòùogwlyny .

znexzn ixdy miyecw md
:dxfrl uega ohgye e`a dkyld

ïäéðù ìò áééçueg ihegy meyn .
efg i`nl dlxbd mcew jixt onwle
aiig i`n` efg `lc oeike mipta
opira cren ld` gztl ie`x `d
l`e ueg ihegya (fi `xwie) aizkc

:e`iad `l cren ld` gztøåèôå
ìæàæò ìù ìòaixwdl ifg `lc .

:miptaõåçá äùòðä øéòùìlk .
z`hgl eaixwdl ie`x did cg`
dxen`d mixetkd mei ly sqend

:qgpt zyxtaøéòùì àðù éàîå
àìã íéðôá äùòðämeyn ifg .

:dlxbd xqegncäùòðä øéòùì
åæç àì éîð õåçálk ixqgnc .

inc ozn ly meid zcear dyrn
zxehwd zpitge xirye xt
:oitqenl mcwil oie`xd dzxhwde

íåéá åáì ïîæ øñåçî ïéàoiprl .
oexqg o`k oi` oevigd xiry
onf oexqg `l` eteba dyrn
`id oteba dyrn e`lc b''r` dlxbd la` onf oexqg df oi` meia eal ie`xd onfe oitqend onf ribd `l oiicry
oda dxen`d devne li`ed ikd elit` zakrn dpi` dgpd la` zakrn `id itlw jezn lxeb ziilr oxn` `dc

:inc dyrn xqegnk `idéîã äùòî øñåçîë äìøâä øñåçî àãñç áø øîàã àúùäoteba dyrn e`lc b''r`e .
:uega ozhigy lr aiigzn did `l sqend xiryl efgc e`l i`c `ed'åëå ìàåîù øîàã àädgizt xqegne .

:oteba dyrnk ied xn`p odae li`ed `ed minly ly oteba dyrn e`lc b''r`e inc dyrn xqegnk
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השבועות, בחג הלחם שתי עם Ê‰הבאים ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ― ¿«¿ƒ∆∆∆
אחד. כבש להביא יכולים BlÁ˙שאין ÈzL הבאות הלחם שתי ― ¿≈«

הכבשים, BÊעם ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ.אחת חלה מביאים שאין ―ÈL ¿«¿∆¿≈
ÌÈ„Ò,מערכת לכל חלות שש הפנים, לחם של המערכות שתי ― ¿»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ,אחת מערכת לסדר יכולים שאין ―ÈL ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
ÔÈkÊ,הפנים לחם על הנתונים לבונה, של ―˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ »ƒƒ¿«¿ƒ∆∆

‰Ê.כשר אינו בלבד אחד שבזיך ―ÔÈkÚÓ ÔÈkÊa‰Â ÌÈ„q‰ ∆«¿»ƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê לא השולחן על הפנים לחם של הסדרים אין שאם ― ∆∆∆

הבזיכים את שם הלחם.יתנו את יתנו לא בזיכים אין ואם לבונה, של
ÈÊpaL ÌÈÈÓ ÈL,מצות ורקיקי מצות חלות לחם: מיני שני ― ¿≈ƒƒ∆«»ƒ

נזרו ימי מלאת ביום מביא טוטוטוטו););););שהנזיר ו ו ו ו ,,,, GL‰taL((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ‰L ¿»∆«»»
תולעת; ושני ואזוב ארז עץ האדומה: ―‰„BzaL ‰Úa‡― «¿»»∆«»

וחלות  מורבכת, וסולת מצות, ורקיקי מצות, חלות לחם: מיני ארבעה
חמץ; ÏelaLלחם ‰Úa‡,אתרוג לולב, המינים: ארבעת ― «¿»»∆«»

וערבה, ÚˆnaLהדס ‰Úa‡ תולעת שני אזוב, ארז, עץ ― «¿»»∆«¿…»
אלו כל Ê‰וצפרים; ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ אחד בהם חסר שאם ― ¿«¿ƒ∆∆∆

למצוותם; ראויים אינם taL‰המינים, ˙BÈf‰ ÚL,האדומה ― ∆««»∆«»»
בה שכתוב ד ד ד ד ):):):):כמו יט יט יט יט ,,,, מדמה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מועד אוהל פני נוכח אל "והזה

 ,"BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ לא מהן אחת חיסר שאם ― ¿«¿∆
כלום. ‰ÌÈcaעשה ÔÈa ÏL ˙BÈf‰ ÚL כמו הכיפורים, ביום ― ∆««»∆≈««ƒ

יד יד יד יד ):):):):שכתוב טזטזטזטז,,,, פעמים",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שבע יזה הכפורת »∆¿ÏÚLÂ"ולפני
‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚLÂ ,˙Ît‰,הכיפורים יום של ושעיר בפר ― «»…∆¿∆«ƒ¿««»»

עבודה  שגגת ובשעירי ציבור, של דבר העלם ובפר המשיח, כהן ובפר
הזיות  שבע טעונים אלו שכל הזהב,זרה, מזבח ועל הפרוכת על

בזבחים א א א א ----ב ב ב ב ),),),),כמבואר BÊ((((ה ה ה ה ,,,, ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ אחת חיסר שאם ― ¿«¿∆

מזבח  קרנות ארבע שעל מתנות לארבע הדין והוא כיפר. לא מהן,
ששנינו כמו זו, את זו שמעכבות מהן ((((שםשםשםשם):):):):הזהב, אחת "מתנה

מעכבת".

ז ה נ ש מ ר ו א ב

זה. את זה המעכבים בדברים ממשיכה זו משנה

‰BÓ È˜ ‰ÚL,המקדש מנורת של ―‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ƒ¿»¿≈¿»¿«¿ƒ∆∆∆
למצוותה. ראויה אינה אחד, קנה חסרה המנורה שאם ―‰ÚLƒ¿»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰È˙B כעין נר היה וקנה קנה כל בראש ― ≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆
משבעת  אחד נר היה חסר ואם והפתילות, השמן נותנים היו ובו בזך,

פסולה. המנורה ÊeÊnaL‰הנרות, ˙BiLÙ ÈzL"שמע" פרשת ― ¿≈»»ƒ∆«¿»
ד ד ד ד ----טטטט),),),), ו ו ו ו ,,,, שמוע"((((דבריםדבריםדבריםדברים אם "והיה יגיגיגיג----כא כא כא כא ),),),),ופרשת יא יא יא יא ,,,, ¿»¿BkÚÓ˙((((שם שם שם שם 

BÊ ˙‡ BÊ.פסולה המזוזה אחת, פרשה אלא בה היתה לא שאם ― ∆
ÔkÚÓ „Á‡ ˙k elÙ‡Â כהלכתה שאינה אחת אות כתיבת ― «¬ƒ¿»∆»¿«¿»

המזוזה. כל את ופוסלת ÔÈlÙzaLמעכבת ˙BiLt Úa‡― «¿«»»ƒ∆«¿ƒƒ
בכור" כל לי "קדש א א א א ----יייי),),),),פרשת יגיגיגיג,,,, יביאך"((((שמות שמות שמות שמות  כי "והיה פרשת

יא יא יא יא ----טזטזטזטז),),),), שם שם שם שם ,,,, שמוע",((((שםשםשםשם אם "והיה ופרשת "שמע", ¿»¿BkÚÓ˙פרשת
BÊ ˙‡ BÊ.פסולים התפילין אחת, פרשה חסרה שאם ―elÙ‡Â ∆«¬ƒ

ÔkÚÓ „Á‡ ˙k מעכבת כהלכה כתובה שאינה אחת אות ― ¿»∆»¿«¿»
התפילין. את ˆBiˆÈ˙ופוסלת Úa‡,הבגד כנפות ארבע על ― «¿«ƒƒ

˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ציציות אין ואם ― ¿«¿∆∆«¿«¿»ƒ¿»««
ציצית. מצוות מקיים אינו הבגד, מכנפות Ï‡ÚÓLÈבאחת Èa«ƒƒ¿»≈

˙BˆÓ Úa‡ ÔzÚa‡ :ÓB‡ שאף זו, את זו מעכבות ואינן ― ≈«¿«¿»«¿«ƒ¿
מצוות  בזה מקיים הריהו הבגד, כנפות בשלוש אלא ציציות אין אם

ציצית.   

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד סב אמנםדף הגמרא: úaLמסיימת ìL ïéôñeîבהם כח שנאמר (במדבר ¨¦¤©¨

ׁשנה',ט) ּבני כבׂשים ׁשני הּׁשּבת שלכתחילה éàcå'ּוביֹום לרבות באה 'שני' שתיבת ְְְְִֵֵַַָָָָ©©
.ïéåL ïäéðL eéäiL ïéëéøö§¦¦¤¦§§¥¤¨¦

לעזרה: מחוץ הכיפורים יום שעירי השוחט בדין דנה ïðaøהגמרא eðz,בברייתאéðL ¨©¨¨§¥
íéøetékä íBé éøéòN,הגוף בקדושת קדשו כבר ובזה הלשכה תרומת מכספי שנקנו §¦¥©¦¦

õeça ïèçML,לעזרה מחוץ -àlL ãò לא עוד כל -ïäéìò ìéøâä לשם איזה ¤§¨¨©©¤Ÿ¦§¦£¥¤
לעזאזל, íäéðLואיזה ìò áéiç שחטןכ ואם חוץ, שחוטי איסור משום ìéøâäMîרת ©¨©§¥¤¦¤¦§¦

ïäéìò,לשמו אחד כל מבוררים íLהשעירìòכרתáéiçוכבר ìL להיקרב העומד £¥¤©¨©¤¥
ìòבפנים, øeèôeהשעירìæàæò ìL:הגמרא שואלת בפנים. להיקרב ראוי שאינו ¨©¤£¨¥

כששחטן íäéðL,מדוע ìò áéiç íäéìò ìéøâä àlL ãò אלא חייבים לא והרי ©¤Ÿ¦§¦£¥¤©¨©§¥¤
שנאמר בפנים, להיקרב הראוי ד)על יז ואילו (ויקרא הביאֹו', לא מֹועד אֹוהל ּפתח ְֱִֵֶֶֶַֹ'ואל

אלו eæçשעירים éàîì:הגמרא משיבה בפנים. להיקרב ראויים היו קרבן לאיזה -øîà §©£¨©
õeça äNòpä øéòNì éeàøå ìéàBä ,àcñç áø ראוי מהשעירים אחד שכל כיון - ©¦§¨¦§¨©¨¦©©£¤©

מתחייב  לכן החיצון, מזבח על המוקרב הכיפורים יום מוסף של חטאת לשם להיקרב

בחוץ. בשחיטתן עליהם

הגמרא: àðLמקשה éàîeהדין שונה במה -àìc íéðôa äNòpä øéòùì שאינם - ©§¨©¨¦©©£¤¦§¦§Ÿ
כיון äìøâäראויים, øqeçîc הלא כן ואם שם, עליו לקרוא כדי גורל צריך שהרי הוא, ¦§©©§¨¨

éæç àì énð õeça äNòpä øéòùìכיון ראויים, אינם עדיין גם -éøqçîc סדר את ©¨¦©©£¤©©¦Ÿ£¥¦§©§¥
íBiä úãBáò:הגמרא מתרצת המוספין. להקרבת ïéàהקודם ,àcñç áø øáñ÷ £©©¨¨©©¦§¨¥

íBia Báì ïîæ øqeçî- זמן חסרון רק הוא אלא השעיר, בגוף אינו שהחסרון במקום §©§©§©
לא  שעדיין המוספין יהיה כגון הוא יום באותו אם זמן, מחוסר נחשב זה אין זמנם, הגיע

חסרון  זה שאין ואף גורל, חסר לשם' ל'שעיר ראוי להיות כדי אמנם זמנו, לכשיגיע ראוי

ההגרלה  מקום מכל מעכבת, השעיר על הגורל הנחת אין שהרי השעיר, בגוף מעשה

מעכבת. היא ולכן עצמו, בשעיר האמורה מצוה היא

חוץ: שחוטי לגבי נוסף דין רבינא מסיק חסדא רב דברי פי àzLäעל ,àðéáø øîà̈©¨¦¨©§¨
עכשיו -àcñç áø øîàc ש,éîc äNòî øqeçîk äìøâä øqeçî חייב שהרי §¨©©¦§¨§©©§¨¨¦§©©£¤¨¥

היה  לא ראויים, היו לא שאם ומשמע למוספין, ראויים שהם מפני השעירים שחיטת על

מצוה  אלא השעיר בגוף מעשה אינה שההגרלה ואף שחיטתם, על מחייב חסדא רב

כן אם בו, ÷íãBהאמורה ïèçML íéîìL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä̈§¨©©§¨¨©§¥§¨¦¤§¨¨¤
øîàpL ,ïéìeñt ,ìëéää úBúìc eçzôpL(ב ג ìäà(ויקרא çút BèçLe' ¤¦§§©§©¥¨§¦¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤

,'ãòBîדווקא àeäLודרשו ïîæa[ההיכל-],ìeòð àeäL ïîæa àìå çeút ¥¦§©¤¨©§Ÿ¦§©¤¨

i"yx

:á ãåîò áñ óãúáù ìù ïéôñåîå.
i`ce miyak ipy mda xn`py
xcd `lcn `aekirl miey mipy
opi`y t''r` zeaxl cg` eda azk
il `iywe izrny jk xiykdl oiey
ikdc ipira d`xpe olpn `aekir
devnl mipy i`ce oitqen qxb
'iqxb `le oiey zeidl ozevn
`zhiye cg` cg` aizk `lcn

:`id i`viaxz icinlzcéðù
íéøåôëä íåé éøéòùogwlyny .

znexzn ixdy miyecw md
:dxfrl uega ohgye e`a dkyld

ïäéðù ìò áééçueg ihegy meyn .
efg i`nl dlxbd mcew jixt onwle
aiig i`n` efg `lc oeike mipta
opira cren ld` gztl ie`x `d
l`e ueg ihegya (fi `xwie) aizkc

:e`iad `l cren ld` gztøåèôå
ìæàæò ìù ìòaixwdl ifg `lc .

:miptaõåçá äùòðä øéòùìlk .
z`hgl eaixwdl ie`x did cg`
dxen`d mixetkd mei ly sqend

:qgpt zyxtaøéòùì àðù éàîå
àìã íéðôá äùòðämeyn ifg .

:dlxbd xqegncäùòðä øéòùì
åæç àì éîð õåçálk ixqgnc .

inc ozn ly meid zcear dyrn
zxehwd zpitge xirye xt
:oitqenl mcwil oie`xd dzxhwde

íåéá åáì ïîæ øñåçî ïéàoiprl .
oexqg o`k oi` oevigd xiry
onf oexqg `l` eteba dyrn
`id oteba dyrn e`lc b''r` dlxbd la` onf oexqg df oi` meia eal ie`xd onfe oitqend onf ribd `l oiicry
oda dxen`d devne li`ed ikd elit` zakrn dpi` dgpd la` zakrn `id itlw jezn lxeb ziilr oxn` `dc

:inc dyrn xqegnk `idéîã äùòî øñåçîë äìøâä øñåçî àãñç áø øîàã àúùäoteba dyrn e`lc b''r`e .
:uega ozhigy lr aiigzn did `l sqend xiryl efgc e`l i`c `ed'åëå ìàåîù øîàã àädgizt xqegne .

:oteba dyrnk ied xn`p odae li`ed `ed minly ly oteba dyrn e`lc b''r`e inc dyrn xqegnk



קמ
ezny in` cenr `n sc ± iyily wxt`nei

íéøëæá.zeawp eh` opax exfb ikd elit`e ,zeclee mdn milcbn oi`y Ðéùà áø øîà
ú÷åìçî.opgei iaxe xfrl` iaxc Ðïåùàø éøôáxfrl` 'x xn`c `ed ziriay zexita Ð

.oikenq yixcc meyn ,`l lelig jxcéðù éøô.ziriay inc Ðàéðúã àäå`ziixaa Ð

.dil riiqncç÷ì ç÷ì,"oii xyaa gwl" ipzwc einca oia oey`x ixta oia ,edleka Ð

."oiia xya llig" ipzw `leàùéø éðúã éãééà
ç÷ì.envr ixta ixii`c Ðç÷éì åì ù÷éáå

÷åìçdlk`l dxn` dxezdc ,leki epi`e Ð

dpyl miiwzn dfe ,dxegql `le onfd jeza

.d`adåìöà ìéâøäel dyri jk jezny Ð

.evtgåì øîåàå øæåçå.ipepgl Ðúåøéô éøä
åììäeqpkpe oileg ly eidy ,il zxkny Ð

ziriay zyecwllke`e ,dpzna jl mipezp Ð

jl ozep ip`e :el xne` ipepgde .ziriaya mze`

gwele `ae .dpzna oilegl `viy df oileg rlq

lk`i ipeepgde ,dvxiy dn lk rlq eze`n

.ziriay zxeza zexitdàëä àäårlq `dc Ð

jlil jixvc ipzwe ,ziriay inc ,`ed ipy ixt

.xknne gwn jxc oilegl e`ivedle ipeepg lv`

ied i`c .biltc o`n `ki` inp ipy ixta :`nl`

lelig jxca ibqgwi ?ipeepg lv` jli dnl Ð

epllgie ,rlq dey eziaa el yiy oileg zexit

.ziriay zxeza mlk`ie ,mdilràìài` Ð

.xnz` ikd ,iy` axc xnz`éðù éøôá ú÷åìçî
,lelig jxc ixyc o`nl `ki`c `ed `da Ð

.'ek oey`x ixt la`éðú÷ã àäå,`ziixaa Ð

zexyrn zg`e ziriay zg` :opgei 'xl riiqnc

.lelig jxc dnvr ziriay `nl` ,oillgzn

ùîî øùòî øùòîxnel yi ike :dinza Ð

?sere dig dnda lr llgzi envr xyrndy

áéúëäållgzn oi`c "zxve sqka dzzpe" Ð

.dxev eilr yiy xac ,rahnd lr `l`

äðùîäòáù ùã÷îázxeza opiyxcck Ð

zray mkidl` 'd iptl mzgnye"n mipdk

.mini dray oileaba `le (bk `xwie) "mini

äðéãîá.mileabk `ed s`y ,mlyexia Ðàäéùå
ðä íåéó,oqipa xyr dyy epiidc ,xner ly Ð

axwyn miiw ycwnd cerae .ycga xeq` elek

(my) aizkck ,meia ea ycg oilke` eid xnerd

dxezd on xzen ziad axgyke "mk`iad cr"

aezk :(`,gq) zegpna xn`ck ,gxfnd xi`dyn

xi`d epiidc dfd "meid mvr cr" xne` cg`

`d ,"mk`iad cr" xne` cg` aezke ,gxfnd

xner `ki`c onfa ?cvikmk`iad cr" Ð,"

xner `kilc onfaeoax xq`e ."mvr cr" Ð

`nrh yxtnck ,meid lk mdilr i`kf oa opgei

.`xnbaàøîâùã÷îä úéá äðáé äøäîÐ

cr" dia `pixw `zydc ,exeqi`l xac xefgie

xi`da lek`l epaxega ibidp eed i`e ,"mk`iad

dxez oick gxfn,epiipaa inp lkinl `iz` Ð

.'ek eplk` `l in cwzy` :exn`ieúîéà éðáéàã
zni` ,dpai dxdnl opiyiigc ,`yyg jd Ð

ycg xeqi`l yginl `ki`c ,dk`lnd xenbz

xqinl i`kf oa opgei oaxl jixhv`c ,meid lk

?`nei `eddc `kxiq meyn meid lk `zydéà
øñúéùá éðáéàã àîéð.envr xyr dyy mei cr dpap `ly Ðçøæîä øéàä øéúä éøäiepa ycwn oi`e gxfnd xi`dc li`edc ,ilk`w xitye Ð.ycga dil ixzy` Ðéðáéàã àìà

øñéîçáiepa ycwnd ixdy ,gxfnd xi`d xizd `l xqziy `hn ikc ,okl mcew e` Ð.`nei `edd meyn `zyd i`kf oa opgei oax xfbe ,`xeqi` ilk` jkld Ðïìäìå íåéä úåöçî
éøúùð.xnerd axw i`cec ,`xeqi` `kile ,ilkp `xwirnc `kxiqk oldle meid zevgn `nei `edd ilk` inp i`c ,`zyd Ðïðúã.(my) zegpn zkqna Ðíé÷åçøä,milyexin Ð

.xnerd zaxwd zry oirney eid `le oi`ex eid `lïéøúåî.ycga Ðïìäìå íåéä úåöçî.zevg mcew eaixwdln ea milvrzn c"a oi`y mirceiy itl Ðàéìéìá éðáéàã àëéøö àì
oipgehe ,einin eaefiy eze` oixaeve ,mi`lw ly qea`a eze` oiyaiin eidy ,xnera daxd gxeh yie ,meil jenq cr xnerd xevwl miiept edi `le ,yiig `ilila dpai `nyl ,xnelk Ð

.zevg mcew xgnl eaixwdl ewitqi `l dlil zligzn ea wqrzdl elkei `ly dfe .mzd opixn`ck ,dwca dqba dtp xyr dylya eze` oitipne ,zeqexb ly migxa eze`éîð éàÐ

`edy xqinga `le "miwd meiae" aizkc ,dlila ycwnd zia oipa oi`c (a,eh) zereaya ol `niiwc dpap epi` dlilac `iyw i`e .`id `ide ,dngd zriwyl jenq xqinga ipai`c

ilin ipd !aeh mei dgec lld zia oipa oi`c (my) zereaya xnel yiwc ,aeh meicia iepad oipa Ðxn`py ,minyn `aie dlbi `ed llkeyne iepa oitvn ep`y cizrd ycwn la` ,mc` i

."jici eppek 'd ycwn" (eh zeny)äãåäé 'ø úèéùá.einia `ed mb yxc ,eixg` yxec eicinlz icinlzn didy ,dcedi 'x didy dhiy dze` Ð
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"dna"e yxtl dcedi iaxc "izni`" (mye `,dk oixcdpq) "xxea df" wxt xn`c o`nl elit`c

opixn`c `de .yxtl epiid inp oipnifc mewn lkne welgl "dna"c oipnifc epiid ,welgl

i`nl laaa mde laa ly zern ;ipy xyrn zern iab (mye a,fv `nw `aa) "`nw lfebd"a

i` ,dligzkl elit` ixyc xi`n iaxk epiid ,mzd dl wiqne .dnda dia oiafc :ipyne ?efg

.xg` oipra xyt` `lc mzde ,opaxk elit` inp

elit` ixy xi`n 'xc izyxity dn itle

wxt qxhpewa yxity dn okzi `l dligzkl

oillgn i`nc iabc (a,dp `rivn `aa) "adfd"

xefgie ,zexitd lr zygp ,zygp lr sqk eze`

`le zeyrl jixv jk `wecc .zexitd z` dctie

xi`n 'x ixyc ogky` `kde ,milyexil mlrn

elriy calae ,dligzkl zexitd lr llgl i`nc

z` dctie xefgiyn sicr ikdc ,mewna elk`ie

.zexitdúåøéôÐ dpzna jl mipezp elld

wxt seqa ziriayc inlyexia ipzw `icda

jl oezp rlq ixd el xne` ipeepgde :ipiny

lelig jxcc wiice .ibq `l xg` oiprae .dpzna

lra ly rlq dligzkl ipeepgd llig `lcn ,epi`

.xknne gwn jxck `ly ,eizexit lr ziad

àäéùåzepwz daxd Ð xeq` elek spd mei

,cgi owiz izxz jpd `l` ,i`kf oa opgei oax owiz

:dnize .`xxb ab` spd mei `kd ipz ikdl

jpd ipz `l (`,gq) "l`rnyi iax" wxt zegpnac

y`xc `xza wxtae ,spd meic `edd ab` alelc

`aeh zepwz cere izxz jpd `ipz (`,l) dpyd

.oewzcã÷úùàãxi`d ycwnd zia ded `l

:xn`c ,ryedi iaxl elit`e Ð xizn ded gxfnd

wxta ,zia oi`y it lr s` oiaixwny izrny

(`,i) dlibnc `nw,iepa gafn yiyk ilin ipd Ð

gafn `la la`wxt migafa gkenck ,`l Ð

lk mbtpy gafnc (mye `,q) "miycw iycw"

epiba milke` oi`e ,mileqt my ehgypy miycwd

miycw elit`e ,miycw iycw `le ,dgpn ixiy

.milwéàÐ xqingc dngd zriwyl jenq inp

`le dlil zligza xnera wqrzdl elkei `ly

:miyxtn yie .xgnl zevg mcew aixwdl ewitqi

`le ,dngd zriwyl jenq aeh mei axra ixiinc

,xnerd z` exvwi okidn aeh meia xwal leki

,zxy ilke dtp dxyr ylye zetewe zelbn okide

'x" wxt zegpna opzck ,xnerl oikixvd mixac

dngd zriwyl jenq i`c .(`,eq) "l`rnyi

aeh mei `edy xn`w xqingczia oipa oi` `d Ð

ipy wxt `zi`ck ,aeh mei dgec ycwnd

`d ol iywizc `id `kxit e`le .(a,eh) zereayc

`ilila ipai`c `kixv `l opixn`wcinp `d Ð

,dlila ycwnd zia oipa oi`c mzd opixn`

"okynd z` miwd meiae" xn`pyoiniwn meia Ð

jigxk lr `l` .eze` oiniwn oi` dlilae ,eze`

oipa ilin ipdc ,qxhpewa yxity enk wlgl jixv

llkeyne iepa cizrd ycwn la` mc` icia iepad

eppek 'd ycwn" xn`py ,minyd on `aie dlbi

jici."
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úBá÷ða ìáà ,íéøëæa¯ïéèeçL ìò ìkä éøác ¦§¨¦£¨¦§¥¦§¥©Ÿ©§¦
ìcâé ànL äøæb ,ïéììçúî ïéà ïéiç ìò ,ïéììçúî¦§©§¦©©¦¥¦§©§¦§¥¨¤¨§©¥
,ïBLàø éøôa ú÷Bìçî :éLà áø øîà .íéøãò ïäî¥¤£¨¦¨©©©¦©£¤¦§¦¦

éðL éøôa ìáà¯Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ìkä éøác £¨¦§¦¥¦¦§¥©Ÿ¥¤¤¦¨¥¤¤
"ç÷ì" "ç÷ì" éðú÷c àäå .ìeìéç¯àLéø àðúc éãéià ¦§¨§¨¨¥¨©¨©©§¥§¨¨¥¨

áøì àðéáø déáéúéà ."ç÷ì" àôéñ éîð àðz ,"ç÷ì"¨©¨¨©¦¥¨¨©¥¦¥¨¦¨§©
çwéì Lwéáe úéòéáL ìL òìñ Bì LiL éî :éLà©¦¦¤¥¤©¤§¦¦¦¥¦©
,Bìöà ìéâøä éðååðç ìöà Cìé ?äNòé ãöék ÷eìç Ba¨¥©©£¤¥¥¥¤¤§¨¦¨¨¦¤§
øîBàå øæBçå .Bì ïúBðå úBøét òìña éì ïz :Bì øîBàå§¥¥¦§¤©¥§¥§¥§¥
øîBà àeäå .äðzîa Eì íéðeúð eììä úBøét éøä :Bì£¥¥©¨§¦§§©¨¨§¥
äî ïäa ç÷Bì äìäå .äðzîa Bæ òìñ Eì àä :Bì¥§¤©§©¨¨§©¨¥©¨¤©

éðL éøôc ,àëä àäå .äöøiMçwî Cøc :éðú÷å ,àeä¯ ¤¦§¤§¨¨¨¦§¦¥¦§¨¨¥¤¤¦¨
ìeìéç Cøc ,ïéà¯ú÷Bìçî :éLà éaø øîà àìà !àì ¦¤¤¦¨¤¨¨©©¦©¦©£¤

çwî Cøc ìkä éøác ,ïBLàø éøôa ìáà ,éðL éøôa¦§¦¥¦£¨¦§¦¦¦§¥©Ÿ¤¤¦¨
¯ìeìéç Cøc ,ïéà¯úéòéáL ãçà" :éðú÷c àäå .àì ¦¤¤¦¨§¨§¨¨¥¤¨§¦¦

úéòéáL éàî ,"éðL øNòî ãçàå¯.úéòéáL éîc §¤¨©£¥¥¦©§¦¦§¥§¦¦
éëä àîéz àì éàc¯àäå !?Lnî øNòî "øNòî" §¦¨¥¨¨¦©£¥©£¥©¨§¨

àìà !"Eãéa óñkä zøöå" :áéúk¯àëä ,øNòî éîc §¦§©§¨©¤¤§¨§¤¨§¥©£¥¨¨
éîð¯.úéòéáL éîcäðùîáìeì äéä äðBLàøa ©¦§¥§¦¦¨¦¨¨¨¨

áøçMî .ãçà íBé äðéãnáe ,äòáL Lc÷na ìhéð¦¨©¦§¨¦§¨©§¦¨¤¨¦¤¨©
áìeì àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨
ðä íBé àäiLå .Lc÷nì øëæ ,äòáL äðéãna ìhéðó ¦¨©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥¤¤

.øeñà Bìekàøîâ?Lc÷nì øëæ ïðéãáòc ïì àðî ¨§¨¨§¨§¦©¥¤©¦§¨
Cì äëeøà äìòà ék" :àø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨©§¨¦©£¤£¨¨

éúBknîeíàð Càtøà CäïBiö Cì eàø÷ äçcð ék ' ¦©©¦¤§¨¥§ª¦¦¨¨¨§¨¦
"dì ïéà LøBc" ,"dì ïéà LøBc àéä¯àéòác ììkî ¦¥¥¨¥¥¨¦§¨§¨£¨

ðä íBé àäiLå" .äLéøcäðaé äøäî ?àîòè éàî ."ó §¦¨§¤§¥¤¤©©§¨§¥¨¦¨¤
øéàäa eðìëà àì éî ã÷zLà :eøîàéå ,Lc÷nä úéa¥©¦§¨§Ÿ§¤§¨©¦Ÿ¨©§§¨¦

çøæî¯ã÷zLàc éòãé àì eäðéàå .ìeëéð éîð àzLä ¦§¨¨§¨©¦¥§¦§¨¨§¦§¤§¨©
Lc÷nä úéa äåä àìc¯àzLä ,øézä çøæî øéàä §¨£¨¥©¦§¨¥¦¦§¨¦¦¨§¨

Lc÷nä úéa àkéàc¯?úîéà éðaéàc .øézî øîBò §¦¨¥©¦§¨¤©¦§¦©¥¥©
øñzéLa éðaéàc àîéìéà¯,çøæî øéàä øézä éøä ¦¥¨§¦©¥§¦§©£¥¦¦¥¦¦§¨

øñéîça éðaéàc àìà¯,éøzLz ïìäìe íBiä úBöçî ¤¨§¦©¥©£¥©¥£©§©¨¦§§¦
éôì ,ïìäìe íBiä úBöçî ïéøzeî íé÷Bçøä :ïðz àäc§¨§©¨§¦¨¦¥£©§©¨§¦
éðaéàc ,àëéøö àì !Ba íéìvòúî ïéc úéa ïéàL¤¥¥¦¦§©§¦¨§¦¨§¦©¥

ì Ceîñ ,éîð éà .àéìéìaáø (øîà) .änçä úòé÷L §¥§¨¦©¦¨¦§¦©©©¨¨©©
éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà :÷çöé øa ïîçð¯úhéLaéaø ©§¨©¦§¨¨©©¨¨¨¤©©§¦©©¦

:áéúëc ,øeñà àeä äøBzä ïî :øîàc ,døîà äãeäé§¨£¨¨§¨©¦©¨¨¦§¦
ãò"

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dkeq(oey`x meil)

wx `edíéøëæaoi`y xi`n iax xaq jkle ,zecle miclei mpi`y ¦§¨¦
s`y mixaeq minkge ,miclei mpi` ixdy ,mixcr lcbi `ny xefbl

,zeawp eh` mda exfb ok it lrìkä éøác úBá÷ða ìáà`weecìò £¨¦§¥¦§¥©Ÿ©
,ïéìlçúî ïéèeçLla`,ïéìlçúî ïéà ïéiç ìòlkd ixacly meyn §¦¦§©§¦©©¦¥¦§©§¦

xefbl yi.íéøãò ïäî ìcâé ànL äøæb§¥¨¤¨§©¥¥¤£¨¦
,éMà áø øîàdú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ewlgpy ¨©©©¦©£¤

`id ,gwn jxca wx e` lelig jxca s` dyecw mixiarn ziriay
`weecïBLàø éøôa,mnvr ziriay zexita -éðL éøôa ìáà- ¦§¦¦£¨¦§¦¥¦

l ,ziriay zexita dpwpd xacd `edyìkä éøácxiardl xyt` ¦§¥©Ÿ
mzyecw z`éðz÷c àäå .ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa`ziixaa ¥¤¤¦¨¥¤¤¦§¨§¨¨¥

,xfrl` iax zhiyl zriiqndç÷ì'eke ziriay zexitaç÷ì ¨©¨©
zllgzn zexitd zyecwy epwiic df oeylne ,'eke mibc xyaa
dyecwd oi` ipy ixta s`y dxe`kl rnyne ,gwn jxca `weec
xn`p ipy ixt `edy xyad iabl mb ixdy ,gwn jxc `l` zxaer

y xnel yiy ,di`x df oi` ,'gwl' oeylç÷ì àLéø àðúc éãéià- ©§¥§¨¨¥¨¨©
gwl oeyl xnel gxked oey`xd ixtd oiprl `yixay ab`itl

,lelig jxc liren epi` eayàôéñ énð àðzoeyl.ç÷ìzn`a la` ¨¨©¦¥¨¨©
.lelig jxca mb llgzn ipy ixt,éMà áøì àðéáø déáéúéàepipy ¥¦¥©¦¨§©©¦

,`ziixaaòìñ Bì LiL éîrahn -úéòéáL ìLzexit xkny - ¦¤¥¤©¤§¦¦
zyecwa dyecw ef rahny `vnpe ,rlq mzxenz laiwe ziriay

,ziriayBa çwéì Lwéáedf rlqa -,÷eìçxeq` envr df rlqae ¦¥¦©¨
`le onfd jeza 'dlk`l' wx dxizd dxezd ixdy ,ok zeyrl§¨§¨

,xeriad onf xg`l ecia mix`ypd mixac x`y e` dxegqlãöék¥©
äNòéwelg ea zepwl lkeiy ickìéâøä éðååðç ìöà Cìé ,`edy - ©£¤¥¥¥¤¤§¨¦¨¨¦

zepwl libxBìöàrlqd z` el ozepe ,epevx z` el dyri i`ceay ¤§
òìña éì ïz ,Bì øîBàådfBì ïúBðå ,úBøétici lre ,zexit ipepgd §¥¥¦§¤©¥§¥

,zexitl rlqd on ziriayd zyecw zxaer dføæBçågweldøîBàå §¥§¥
Bì,ipepgleìlä úBøét éøäzyecwa miyecw eyrpe il zxkny £¥¥©¨

,ziriay,äðzîa Eì íéðeúðmze` lke`e epnn ipepgd mlawne §¦§§©¨¨
,ziriay zyecwaàeäåe rlqd z` el xifgn ipepgd -,Bì øîBà §¥

Bæ òìñ Eì àäzexit mda zipwy ici lr oilegl d`viy,äðzîa ¥§¤©§©¨¨
å,oilegl d`vi ef rlqy oeikälä-gweld.äöøiM äî ïäa ç÷Bì §©¨¥©¨¤©¤¦§¤

:`piax wiicnàeä éðL éøôc àëä àäåziriay itilg df rlqy - §¨¨¨¦§¦¥¦
,`edåok it lr s`éðz÷`l` ezyecw z` llgl oi`yçwî Cøc §¨¨¥¤¤¦¨
,ïéàla`àì ìeléç Cøcjxca s` mzyecw z` llgl xyt` m`y , ¦¤¤¦Ÿ

gwi ,dfd xcqd lkk zeyrle ipepg lv` zkll el dnl ,lelig
mdilr zernd z` llgie rlq ieeya ziaa el yiy oileg zexit
dn ezeyxay rlqa zepwl lkeie ,ziriay zyecwa mlk`ie
zxaer ezyecw oi` ipy ixta s` ef drcly gken `l` ,dvxiy

.gwn jxc `l`
:zxne`e `xnbd da zxfegéMà áø øîà àlàixac exn`p m` - ¤¨¨©©©¦

,exn`p md jk iy` axú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ©£¤
lelig jxca s` millgzn ziriayéðL éøôain ep`vn dfae ,`id ¦§¦¥¦

g jxca s`y xaeqy,zexitd zyecw z` llgl xyt` leliìáà£¨
éðz÷c àäå .àì ìeléç Cøc ïéà çwî Cøc ìkä éøác ïBLàø éøôa¦§¦¦¦§¥©Ÿ¤¤¦¨¦¤¤¦Ÿ§¨§¨¨¥

opgei 'xl di`x dpnn e`iady `ziixaaøNòî ãçàå úéòéáL ãçà¤¨§¦¦§¤¨©£¥
éðLxyt` lelig jxca s`y ,dfn ewiice ,'eke dnda lr oillgzn ¥¦

y yxtl jixv ,zexitd zyecw z` xiardléàîdpeekdúéòéáL- ©§¦¦
,úéòéáL éîclkd ixacl ziriay ly envr oey`xd ixtd la` §¥§¦¦

`ziixad zpeeky `xnbd dgiken .gwn jxca `weec llgzn
:ziriay incléëä àîéz àì éàcziriayy yxtl dvxz `l` §¦Ÿ¥¨¨¦

mby yxtl jixv ok m` ,ziriay ly envr oey`xd ixtl dpeekd
øNòîl dpeekd `ziixaa `aendå ,Lnî øNòîxyt` i` ixd ©£¥©£¥©¨§

c ,ok yxtláéúk àäsqMA dYzpe' ipy xyrn iablóñkä zøöå ¨§¦§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤
,'Eãéalr `l` llgzn ipy xyrn oi`y minkg dfn ecnle §¨§

xyt`y `ziixaa exn` ji`e ,dxev eilr yiy xac `edy rahnd
,dnda lr xyrnd llglàlàl `ziixad zpeeky i`ceéîc ¤¨§¥

,øNòîok m`énð àëäl `ziixad zpeek ziriay oipraéîc ©£¥¨¨©¦§¥
úéòéáL. §¦¦

äðùî
äðBLàøa,miiw did ycwnd ziay onfa -a ìhéð áìeì äéäzia ¨¦¨¨¨¨¦¨§

dLc÷nlkäòáLmkiwl` 'd iptl mYgnUE' xn`pk ,zekeqd ini ¦§¨¦§¨§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
'mini zraWäðéãnáe ,wx lhip ycwnl ueg -ãçà íBé,cala ¦§©¨¦©§¦¨¤¨

mle` .'oFW`xd mFIA mkl mYgwlE' xn`pyLc÷nä úéa áøçMî §©§¤¨¤©¨¦¦¤¨©¥©¦§¨
ìhéð áìeì àäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úämbäðéãnazial ueg ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨¦¨§§¦¨

ycwndäòáLzeyrl ick ,miniå .Lc÷nì øëæ,owiz ceríBé àäiL ¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥
ðäó,oqipa f"h meia `edy xnerd lyøeñà Blek,ycg zlik`a ¤¤¨

oilke` eid xnerd axwy cin miiw did ycwnd ziay onfay
oaxegd xg`l mle` ,meid seq cr mipiznn eid `le ,meia ea ycg

kf oa opgei iax owiz.ycg zlik`a xeq` didi meid lky i`

àøîâ
:`xnbd zx`anïì àðîdf xacLc÷nì øëæ ïðéãáòcowiz jkly §¨¨§©§¦¨¥¤©¦§¨

dpicna dray lk alel zlihp opgei oaxïðçBé éaø øîà .micnel ¨©©¦¨¨
dnn okéúBknîe Cì äëøà äìòà ék' àø÷ øîàc'ä íàð Càtøà C §¨©§¨¦©£¤£ª¨¨¦©©¦¤§¨¥§ª

,'dì ïéà Løc àéä ïBiö ,Cì eàø÷ äçcð ékmiyxece,'dì ïéà Løc' ¦¦¨¨¨§¨¦¦Ÿ¥¥¨Ÿ¥¥¨
ììkîäLéøc àéòác,didy dnl xkf zeyrl jixv jk meyne ¦§¨§¨£¨§¦¨

.ycwnd ziaa
:dpyna epipyðä íBé àäiLåóxeq` elek.:`xnbd dywnéàî §¤§¥¤¤©

àîòèoi`y dfd onfa `ld ,xeq` elek spd mei `diy ok epwiz ©£¨
xi`dyk cin ycg lek`l oicd xwirn xzen xnerd zaxwd

y meyn xfb opgei oax :`xnbd zvxzn .gxfndúéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥
å Lc÷nä,gxfnd xi`dyn elk`i miiw ycwnd zia oi`y onfa m` ©¦§¨§

ycwnd zia dpaiy xg`l mb `ny yeygl yiã÷zLà ,eøîàé- Ÿ§¤§¨©
,axg ziad did oiicry zncewd dpyaçøæî øéàäa eðìëà àì éî, ¦Ÿ¨©§§¥¦¦§¨

énð àzLäycwnd zia dpapyìBëéðgxfnd xi`dyneäðéàå ,- ©§¨©¦¥§¦§
,oica mi`iwa mpi` elld miyp`eúéa äåä àìc ã÷zLàc éòãé àìŸ¨§¥§¤§¨©§Ÿ£¨¥

,Lc÷näok`,øézä çøæî øéàämle`àzLäef dpya -àkéàc ©¦§¨¥¦¦§¨¦¦©§¨§¦¨
,Lc÷nä úéad axwyn wxe oicd dpzydøézî øîBò,ycgd z` ¥©¦§¨¤©¦

:`xnbd dywn .epnn lek`l xeq` ezaxwd iptleúîéà éðaéàc- §¦§¥¥©
ewitqi `le ycwnd zia dpai `ny opgei iax yyeg onf dfi`a

,spd mei lk z` xq` jkle ,axrd cr aixwdléðaéàc àîéìéà¦¥¨§¦§¥
øñúéLa-ztpd mei `edy envr f"h mei cr ziad dpap `ly §¦§©

ok m` ,xnerd,çøæî øéàä øézä éøäziayk gxfn xi`dy oeiky £¥¦¦¥¦¦§¨
`l ok m`e ,ycg zlik`a exzed cin ,iepa did `l oiicr ycwnd
mixzen df ote`a ixdy ,spdd mei lk z` jk meyn xeq`l jiiy

.mireh mpi`e oicd on mdàlà`ed yygdy xn`zéðaéàc ¤¨§¦§¥
øñéîçaxi`iyk f`e ,okl mcew e` oqipa e"ha ycwnd dpaiy - ©£¥©

xnerd wxe iepa ycwnd zia ixdy ,xizn epi` f"h meia gxfnd
y dyw oiicr ,xiznéøzLz ïläìe íBiä úBöçîixdy ,ycg lek`l ¥£©§©¨¦§§¥

lek`le mcewd mbdpnk zeyrl ycwnd onfa e`eai m` s`
,xeqi` mey exari `l d`lde zevgnïðz àäconfa elit`y §¨§©

,miiw ycwnd ziayíé÷Bçøäoirneye oi`ex eid `ly milyexin ¨§¦
,xnerd zaxwdïéøzeîycg zlik`aéôì ,ïläìe íBiä úBöçî ¨¦¥£©§©¨§¦

ep` mirceiyBa íéìvòúî ïéc úéa ïéàLzevg mcew eaixwdln ¤¥¥¦¦§©§¦
iax xq` recn ok m`e ,edeaixwdy ezwfg zevg ribdy oeike

.elek spd mei opgei
:`xnbd zvxznàëéøö àìopgei iax yygy meyn `l` ,ef dpwz Ÿ§¦¨

c`nliàéìéìa éðaéà`edy f"h lila ycwnd zia dpai `ny - ¦¦§¥§¥§¨
,spd mei lilénð éàycwnd zia dpai `nyì Ceîñänçä úòé÷L ¦©¦¨¦§¦©©©¨

lywl miiept eidi `ly yeygl yi el` mixwn ipyae ,e"hxev
zpkda c`n ax gxeh yiy oeike ,meid zligzl jenq cr xnerd
mi`lw ly aea`a eze` oiyaiin eidy itl ,ezaxwdl xnerd
eze` oipgehe ,einin eaefiy ick dnixra eze` mixaev jk xg`e
ick zetp dxyr ylya eze` oitpn jk xg`e zeqexb ly migixa
,zevg mcew eaixwdl ewitqi `l ,dxexae diwp zleqd `vzy
spd mei opgei iax xq` jkle ,meid seq cr xeq` ycgd didie

.elek
:sqep uexizéàkæ ïa ïðçBé ïaø ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø (øîà)¨©©©§¨©¦§¨¨©©¨¨¨¤©©

elek spd mei xq`yäãeäé éaø úèéLaeicinlz icinlzn didy §¦©©¦§¨
,døîàiax yxc ,ef dhiya eixg` yxec dcedi iax didy enke £¨¨

,einia `ed mb i`kf oa opgeiøîàc,miiw ycwnd zia oi`y onfay §¨©
øeñà àeä äøBzä ïî,dlild cráéúëc ¦©¨¨¦§¦
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קמי
ezny in` cenr `n sc ± iyily wxt`nei

íéøëæá.zeawp eh` opax exfb ikd elit`e ,zeclee mdn milcbn oi`y Ðéùà áø øîà
ú÷åìçî.opgei iaxe xfrl` iaxc Ðïåùàø éøôáxfrl` 'x xn`c `ed ziriay zexita Ð

.oikenq yixcc meyn ,`l lelig jxcéðù éøô.ziriay inc Ðàéðúã àäå`ziixaa Ð

.dil riiqncç÷ì ç÷ì,"oii xyaa gwl" ipzwc einca oia oey`x ixta oia ,edleka Ð

."oiia xya llig" ipzw `leàùéø éðúã éãééà
ç÷ì.envr ixta ixii`c Ðç÷éì åì ù÷éáå

÷åìçdlk`l dxn` dxezdc ,leki epi`e Ð

dpyl miiwzn dfe ,dxegql `le onfd jeza

.d`adåìöà ìéâøäel dyri jk jezny Ð

.evtgåì øîåàå øæåçå.ipepgl Ðúåøéô éøä
åììäeqpkpe oileg ly eidy ,il zxkny Ð

ziriay zyecwllke`e ,dpzna jl mipezp Ð

jl ozep ip`e :el xne` ipepgde .ziriaya mze`

gwele `ae .dpzna oilegl `viy df oileg rlq

lk`i ipeepgde ,dvxiy dn lk rlq eze`n

.ziriay zxeza zexitdàëä àäårlq `dc Ð

jlil jixvc ipzwe ,ziriay inc ,`ed ipy ixt

.xknne gwn jxc oilegl e`ivedle ipeepg lv`

ied i`c .biltc o`n `ki` inp ipy ixta :`nl`

lelig jxca ibqgwi ?ipeepg lv` jli dnl Ð

epllgie ,rlq dey eziaa el yiy oileg zexit

.ziriay zxeza mlk`ie ,mdilràìài` Ð

.xnz` ikd ,iy` axc xnz`éðù éøôá ú÷åìçî
,lelig jxc ixyc o`nl `ki`c `ed `da Ð

.'ek oey`x ixt la`éðú÷ã àäå,`ziixaa Ð

zexyrn zg`e ziriay zg` :opgei 'xl riiqnc

.lelig jxc dnvr ziriay `nl` ,oillgzn

ùîî øùòî øùòîxnel yi ike :dinza Ð

?sere dig dnda lr llgzi envr xyrndy

áéúëäållgzn oi`c "zxve sqka dzzpe" Ð

.dxev eilr yiy xac ,rahnd lr `l`

äðùîäòáù ùã÷îázxeza opiyxcck Ð

zray mkidl` 'd iptl mzgnye"n mipdk

.mini dray oileaba `le (bk `xwie) "mini

äðéãîá.mileabk `ed s`y ,mlyexia Ðàäéùå
ðä íåéó,oqipa xyr dyy epiidc ,xner ly Ð

axwyn miiw ycwnd cerae .ycga xeq` elek

(my) aizkck ,meia ea ycg oilke` eid xnerd

dxezd on xzen ziad axgyke "mk`iad cr"

aezk :(`,gq) zegpna xn`ck ,gxfnd xi`dyn

xi`d epiidc dfd "meid mvr cr" xne` cg`

`d ,"mk`iad cr" xne` cg` aezke ,gxfnd

xner `ki`c onfa ?cvikmk`iad cr" Ð,"

xner `kilc onfaeoax xq`e ."mvr cr" Ð

`nrh yxtnck ,meid lk mdilr i`kf oa opgei

.`xnbaàøîâùã÷îä úéá äðáé äøäîÐ

cr" dia `pixw `zydc ,exeqi`l xac xefgie

xi`da lek`l epaxega ibidp eed i`e ,"mk`iad

dxez oick gxfn,epiipaa inp lkinl `iz` Ð

.'ek eplk` `l in cwzy` :exn`ieúîéà éðáéàã
zni` ,dpai dxdnl opiyiigc ,`yyg jd Ð

ycg xeqi`l yginl `ki`c ,dk`lnd xenbz

xqinl i`kf oa opgei oaxl jixhv`c ,meid lk

?`nei `eddc `kxiq meyn meid lk `zydéà
øñúéùá éðáéàã àîéð.envr xyr dyy mei cr dpap `ly Ðçøæîä øéàä øéúä éøäiepa ycwn oi`e gxfnd xi`dc li`edc ,ilk`w xitye Ð.ycga dil ixzy` Ðéðáéàã àìà

øñéîçáiepa ycwnd ixdy ,gxfnd xi`d xizd `l xqziy `hn ikc ,okl mcew e` Ð.`nei `edd meyn `zyd i`kf oa opgei oax xfbe ,`xeqi` ilk` jkld Ðïìäìå íåéä úåöçî
éøúùð.xnerd axw i`cec ,`xeqi` `kile ,ilkp `xwirnc `kxiqk oldle meid zevgn `nei `edd ilk` inp i`c ,`zyd Ðïðúã.(my) zegpn zkqna Ðíé÷åçøä,milyexin Ð

.xnerd zaxwd zry oirney eid `le oi`ex eid `lïéøúåî.ycga Ðïìäìå íåéä úåöçî.zevg mcew eaixwdln ea milvrzn c"a oi`y mirceiy itl Ðàéìéìá éðáéàã àëéøö àì
oipgehe ,einin eaefiy eze` oixaeve ,mi`lw ly qea`a eze` oiyaiin eidy ,xnera daxd gxeh yie ,meil jenq cr xnerd xevwl miiept edi `le ,yiig `ilila dpai `nyl ,xnelk Ð

.zevg mcew xgnl eaixwdl ewitqi `l dlil zligzn ea wqrzdl elkei `ly dfe .mzd opixn`ck ,dwca dqba dtp xyr dylya eze` oitipne ,zeqexb ly migxa eze`éîð éàÐ

`edy xqinga `le "miwd meiae" aizkc ,dlila ycwnd zia oipa oi`c (a,eh) zereaya ol `niiwc dpap epi` dlilac `iyw i`e .`id `ide ,dngd zriwyl jenq xqinga ipai`c

ilin ipd !aeh mei dgec lld zia oipa oi`c (my) zereaya xnel yiwc ,aeh meicia iepad oipa Ðxn`py ,minyn `aie dlbi `ed llkeyne iepa oitvn ep`y cizrd ycwn la` ,mc` i

."jici eppek 'd ycwn" (eh zeny)äãåäé 'ø úèéùá.einia `ed mb yxc ,eixg` yxec eicinlz icinlzn didy ,dcedi 'x didy dhiy dze` Ð
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"dna"e yxtl dcedi iaxc "izni`" (mye `,dk oixcdpq) "xxea df" wxt xn`c o`nl elit`c

opixn`c `de .yxtl epiid inp oipnifc mewn lkne welgl "dna"c oipnifc epiid ,welgl

i`nl laaa mde laa ly zern ;ipy xyrn zern iab (mye a,fv `nw `aa) "`nw lfebd"a

i` ,dligzkl elit` ixyc xi`n iaxk epiid ,mzd dl wiqne .dnda dia oiafc :ipyne ?efg

.xg` oipra xyt` `lc mzde ,opaxk elit` inp

elit` ixy xi`n 'xc izyxity dn itle

wxt qxhpewa yxity dn okzi `l dligzkl

oillgn i`nc iabc (a,dp `rivn `aa) "adfd"

xefgie ,zexitd lr zygp ,zygp lr sqk eze`

`le zeyrl jixv jk `wecc .zexitd z` dctie

xi`n 'x ixyc ogky` `kde ,milyexil mlrn

elriy calae ,dligzkl zexitd lr llgl i`nc

z` dctie xefgiyn sicr ikdc ,mewna elk`ie

.zexitdúåøéôÐ dpzna jl mipezp elld

wxt seqa ziriayc inlyexia ipzw `icda

jl oezp rlq ixd el xne` ipeepgde :ipiny

lelig jxcc wiice .ibq `l xg` oiprae .dpzna

lra ly rlq dligzkl ipeepgd llig `lcn ,epi`

.xknne gwn jxck `ly ,eizexit lr ziad

àäéùåzepwz daxd Ð xeq` elek spd mei

,cgi owiz izxz jpd `l` ,i`kf oa opgei oax owiz

:dnize .`xxb ab` spd mei `kd ipz ikdl

jpd ipz `l (`,gq) "l`rnyi iax" wxt zegpnac

y`xc `xza wxtae ,spd meic `edd ab` alelc

`aeh zepwz cere izxz jpd `ipz (`,l) dpyd

.oewzcã÷úùàãxi`d ycwnd zia ded `l

:xn`c ,ryedi iaxl elit`e Ð xizn ded gxfnd

wxta ,zia oi`y it lr s` oiaixwny izrny

(`,i) dlibnc `nw,iepa gafn yiyk ilin ipd Ð

gafn `la la`wxt migafa gkenck ,`l Ð

lk mbtpy gafnc (mye `,q) "miycw iycw"

epiba milke` oi`e ,mileqt my ehgypy miycwd

miycw elit`e ,miycw iycw `le ,dgpn ixiy

.milwéàÐ xqingc dngd zriwyl jenq inp

`le dlil zligza xnera wqrzdl elkei `ly

:miyxtn yie .xgnl zevg mcew aixwdl ewitqi

`le ,dngd zriwyl jenq aeh mei axra ixiinc

,xnerd z` exvwi okidn aeh meia xwal leki

,zxy ilke dtp dxyr ylye zetewe zelbn okide

'x" wxt zegpna opzck ,xnerl oikixvd mixac

dngd zriwyl jenq i`c .(`,eq) "l`rnyi

aeh mei `edy xn`w xqingczia oipa oi` `d Ð

ipy wxt `zi`ck ,aeh mei dgec ycwnd

`d ol iywizc `id `kxit e`le .(a,eh) zereayc

`ilila ipai`c `kixv `l opixn`wcinp `d Ð

,dlila ycwnd zia oipa oi`c mzd opixn`

"okynd z` miwd meiae" xn`pyoiniwn meia Ð

jigxk lr `l` .eze` oiniwn oi` dlilae ,eze`

oipa ilin ipdc ,qxhpewa yxity enk wlgl jixv

llkeyne iepa cizrd ycwn la` mc` icia iepad

eppek 'd ycwn" xn`py ,minyd on `aie dlbi

jici."
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úBá÷ða ìáà ,íéøëæa¯ïéèeçL ìò ìkä éøác ¦§¨¦£¨¦§¥¦§¥©Ÿ©§¦
ìcâé ànL äøæb ,ïéììçúî ïéà ïéiç ìò ,ïéììçúî¦§©§¦©©¦¥¦§©§¦§¥¨¤¨§©¥
,ïBLàø éøôa ú÷Bìçî :éLà áø øîà .íéøãò ïäî¥¤£¨¦¨©©©¦©£¤¦§¦¦

éðL éøôa ìáà¯Cøc ïéa çwî Cøc ïéa ìkä éøác £¨¦§¦¥¦¦§¥©Ÿ¥¤¤¦¨¥¤¤
"ç÷ì" "ç÷ì" éðú÷c àäå .ìeìéç¯àLéø àðúc éãéià ¦§¨§¨¨¥¨©¨©©§¥§¨¨¥¨

áøì àðéáø déáéúéà ."ç÷ì" àôéñ éîð àðz ,"ç÷ì"¨©¨¨©¦¥¨¨©¥¦¥¨¦¨§©
çwéì Lwéáe úéòéáL ìL òìñ Bì LiL éî :éLà©¦¦¤¥¤©¤§¦¦¦¥¦©
,Bìöà ìéâøä éðååðç ìöà Cìé ?äNòé ãöék ÷eìç Ba¨¥©©£¤¥¥¥¤¤§¨¦¨¨¦¤§
øîBàå øæBçå .Bì ïúBðå úBøét òìña éì ïz :Bì øîBàå§¥¥¦§¤©¥§¥§¥§¥
øîBà àeäå .äðzîa Eì íéðeúð eììä úBøét éøä :Bì£¥¥©¨§¦§§©¨¨§¥
äî ïäa ç÷Bì äìäå .äðzîa Bæ òìñ Eì àä :Bì¥§¤©§©¨¨§©¨¥©¨¤©

éðL éøôc ,àëä àäå .äöøiMçwî Cøc :éðú÷å ,àeä¯ ¤¦§¤§¨¨¨¦§¦¥¦§¨¨¥¤¤¦¨
ìeìéç Cøc ,ïéà¯ú÷Bìçî :éLà éaø øîà àìà !àì ¦¤¤¦¨¤¨¨©©¦©¦©£¤

çwî Cøc ìkä éøác ,ïBLàø éøôa ìáà ,éðL éøôa¦§¦¥¦£¨¦§¦¦¦§¥©Ÿ¤¤¦¨
¯ìeìéç Cøc ,ïéà¯úéòéáL ãçà" :éðú÷c àäå .àì ¦¤¤¦¨§¨§¨¨¥¤¨§¦¦

úéòéáL éàî ,"éðL øNòî ãçàå¯.úéòéáL éîc §¤¨©£¥¥¦©§¦¦§¥§¦¦
éëä àîéz àì éàc¯àäå !?Lnî øNòî "øNòî" §¦¨¥¨¨¦©£¥©£¥©¨§¨

àìà !"Eãéa óñkä zøöå" :áéúk¯àëä ,øNòî éîc §¦§©§¨©¤¤§¨§¤¨§¥©£¥¨¨
éîð¯.úéòéáL éîcäðùîáìeì äéä äðBLàøa ©¦§¥§¦¦¨¦¨¨¨¨

áøçMî .ãçà íBé äðéãnáe ,äòáL Lc÷na ìhéð¦¨©¦§¨¦§¨©§¦¨¤¨¦¤¨©
áìeì àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨
ðä íBé àäiLå .Lc÷nì øëæ ,äòáL äðéãna ìhéðó ¦¨©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥¤¤

.øeñà Bìekàøîâ?Lc÷nì øëæ ïðéãáòc ïì àðî ¨§¨¨§¨§¦©¥¤©¦§¨
Cì äëeøà äìòà ék" :àø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨©§¨¦©£¤£¨¨

éúBknîeíàð Càtøà CäïBiö Cì eàø÷ äçcð ék ' ¦©©¦¤§¨¥§ª¦¦¨¨¨§¨¦
"dì ïéà LøBc" ,"dì ïéà LøBc àéä¯àéòác ììkî ¦¥¥¨¥¥¨¦§¨§¨£¨

ðä íBé àäiLå" .äLéøcäðaé äøäî ?àîòè éàî ."ó §¦¨§¤§¥¤¤©©§¨§¥¨¦¨¤
øéàäa eðìëà àì éî ã÷zLà :eøîàéå ,Lc÷nä úéa¥©¦§¨§Ÿ§¤§¨©¦Ÿ¨©§§¨¦

çøæî¯ã÷zLàc éòãé àì eäðéàå .ìeëéð éîð àzLä ¦§¨¨§¨©¦¥§¦§¨¨§¦§¤§¨©
Lc÷nä úéa äåä àìc¯àzLä ,øézä çøæî øéàä §¨£¨¥©¦§¨¥¦¦§¨¦¦¨§¨

Lc÷nä úéa àkéàc¯?úîéà éðaéàc .øézî øîBò §¦¨¥©¦§¨¤©¦§¦©¥¥©
øñzéLa éðaéàc àîéìéà¯,çøæî øéàä øézä éøä ¦¥¨§¦©¥§¦§©£¥¦¦¥¦¦§¨

øñéîça éðaéàc àìà¯,éøzLz ïìäìe íBiä úBöçî ¤¨§¦©¥©£¥©¥£©§©¨¦§§¦
éôì ,ïìäìe íBiä úBöçî ïéøzeî íé÷Bçøä :ïðz àäc§¨§©¨§¦¨¦¥£©§©¨§¦
éðaéàc ,àëéøö àì !Ba íéìvòúî ïéc úéa ïéàL¤¥¥¦¦§©§¦¨§¦¨§¦©¥

ì Ceîñ ,éîð éà .àéìéìaáø (øîà) .änçä úòé÷L §¥§¨¦©¦¨¦§¦©©©¨¨©©
éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà :÷çöé øa ïîçð¯úhéLaéaø ©§¨©¦§¨¨©©¨¨¨¤©©§¦©©¦

:áéúëc ,øeñà àeä äøBzä ïî :øîàc ,døîà äãeäé§¨£¨¨§¨©¦©¨¨¦§¦
ãò"

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

סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף מא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dkeq(oey`x meil)

wx `edíéøëæaoi`y xi`n iax xaq jkle ,zecle miclei mpi`y ¦§¨¦
s`y mixaeq minkge ,miclei mpi` ixdy ,mixcr lcbi `ny xefbl

,zeawp eh` mda exfb ok it lrìkä éøác úBá÷ða ìáà`weecìò £¨¦§¥¦§¥©Ÿ©
,ïéìlçúî ïéèeçLla`,ïéìlçúî ïéà ïéiç ìòlkd ixacly meyn §¦¦§©§¦©©¦¥¦§©§¦

xefbl yi.íéøãò ïäî ìcâé ànL äøæb§¥¨¤¨§©¥¥¤£¨¦
,éMà áø øîàdú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ewlgpy ¨©©©¦©£¤

`id ,gwn jxca wx e` lelig jxca s` dyecw mixiarn ziriay
`weecïBLàø éøôa,mnvr ziriay zexita -éðL éøôa ìáà- ¦§¦¦£¨¦§¦¥¦

l ,ziriay zexita dpwpd xacd `edyìkä éøácxiardl xyt` ¦§¥©Ÿ
mzyecw z`éðz÷c àäå .ìeléç Cøc ïéa çwî Cøc ïéa`ziixaa ¥¤¤¦¨¥¤¤¦§¨§¨¨¥

,xfrl` iax zhiyl zriiqndç÷ì'eke ziriay zexitaç÷ì ¨©¨©
zllgzn zexitd zyecwy epwiic df oeylne ,'eke mibc xyaa
dyecwd oi` ipy ixta s`y dxe`kl rnyne ,gwn jxca `weec
xn`p ipy ixt `edy xyad iabl mb ixdy ,gwn jxc `l` zxaer

y xnel yiy ,di`x df oi` ,'gwl' oeylç÷ì àLéø àðúc éãéià- ©§¥§¨¨¥¨¨©
gwl oeyl xnel gxked oey`xd ixtd oiprl `yixay ab`itl

,lelig jxc liren epi` eayàôéñ énð àðzoeyl.ç÷ìzn`a la` ¨¨©¦¥¨¨©
.lelig jxca mb llgzn ipy ixt,éMà áøì àðéáø déáéúéàepipy ¥¦¥©¦¨§©©¦

,`ziixaaòìñ Bì LiL éîrahn -úéòéáL ìLzexit xkny - ¦¤¥¤©¤§¦¦
zyecwa dyecw ef rahny `vnpe ,rlq mzxenz laiwe ziriay

,ziriayBa çwéì Lwéáedf rlqa -,÷eìçxeq` envr df rlqae ¦¥¦©¨
`le onfd jeza 'dlk`l' wx dxizd dxezd ixdy ,ok zeyrl§¨§¨

,xeriad onf xg`l ecia mix`ypd mixac x`y e` dxegqlãöék¥©
äNòéwelg ea zepwl lkeiy ickìéâøä éðååðç ìöà Cìé ,`edy - ©£¤¥¥¥¤¤§¨¦¨¨¦

zepwl libxBìöàrlqd z` el ozepe ,epevx z` el dyri i`ceay ¤§
òìña éì ïz ,Bì øîBàådfBì ïúBðå ,úBøétici lre ,zexit ipepgd §¥¥¦§¤©¥§¥

,zexitl rlqd on ziriayd zyecw zxaer dføæBçågweldøîBàå §¥§¥
Bì,ipepgleìlä úBøét éøäzyecwa miyecw eyrpe il zxkny £¥¥©¨

,ziriay,äðzîa Eì íéðeúðmze` lke`e epnn ipepgd mlawne §¦§§©¨¨
,ziriay zyecwaàeäåe rlqd z` el xifgn ipepgd -,Bì øîBà §¥

Bæ òìñ Eì àäzexit mda zipwy ici lr oilegl d`viy,äðzîa ¥§¤©§©¨¨
å,oilegl d`vi ef rlqy oeikälä-gweld.äöøiM äî ïäa ç÷Bì §©¨¥©¨¤©¤¦§¤

:`piax wiicnàeä éðL éøôc àëä àäåziriay itilg df rlqy - §¨¨¨¦§¦¥¦
,`edåok it lr s`éðz÷`l` ezyecw z` llgl oi`yçwî Cøc §¨¨¥¤¤¦¨
,ïéàla`àì ìeléç Cøcjxca s` mzyecw z` llgl xyt` m`y , ¦¤¤¦Ÿ

gwi ,dfd xcqd lkk zeyrle ipepg lv` zkll el dnl ,lelig
mdilr zernd z` llgie rlq ieeya ziaa el yiy oileg zexit
dn ezeyxay rlqa zepwl lkeie ,ziriay zyecwa mlk`ie
zxaer ezyecw oi` ipy ixta s` ef drcly gken `l` ,dvxiy

.gwn jxc `l`
:zxne`e `xnbd da zxfegéMà áø øîà àlàixac exn`p m` - ¤¨¨©©©¦

,exn`p md jk iy` axú÷Bìçîzexit m` opgei iaxe xfrl` iax ©£¤
lelig jxca s` millgzn ziriayéðL éøôain ep`vn dfae ,`id ¦§¦¥¦

g jxca s`y xaeqy,zexitd zyecw z` llgl xyt` leliìáà£¨
éðz÷c àäå .àì ìeléç Cøc ïéà çwî Cøc ìkä éøác ïBLàø éøôa¦§¦¦¦§¥©Ÿ¤¤¦¨¦¤¤¦Ÿ§¨§¨¨¥

opgei 'xl di`x dpnn e`iady `ziixaaøNòî ãçàå úéòéáL ãçà¤¨§¦¦§¤¨©£¥
éðLxyt` lelig jxca s`y ,dfn ewiice ,'eke dnda lr oillgzn ¥¦

y yxtl jixv ,zexitd zyecw z` xiardléàîdpeekdúéòéáL- ©§¦¦
,úéòéáL éîclkd ixacl ziriay ly envr oey`xd ixtd la` §¥§¦¦

`ziixad zpeeky `xnbd dgiken .gwn jxca `weec llgzn
:ziriay incléëä àîéz àì éàcziriayy yxtl dvxz `l` §¦Ÿ¥¨¨¦

mby yxtl jixv ok m` ,ziriay ly envr oey`xd ixtl dpeekd
øNòîl dpeekd `ziixaa `aendå ,Lnî øNòîxyt` i` ixd ©£¥©£¥©¨§

c ,ok yxtláéúk àäsqMA dYzpe' ipy xyrn iablóñkä zøöå ¨§¦§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤
,'Eãéalr `l` llgzn ipy xyrn oi`y minkg dfn ecnle §¨§

xyt`y `ziixaa exn` ji`e ,dxev eilr yiy xac `edy rahnd
,dnda lr xyrnd llglàlàl `ziixad zpeeky i`ceéîc ¤¨§¥

,øNòîok m`énð àëäl `ziixad zpeek ziriay oipraéîc ©£¥¨¨©¦§¥
úéòéáL. §¦¦

äðùî
äðBLàøa,miiw did ycwnd ziay onfa -a ìhéð áìeì äéäzia ¨¦¨¨¨¨¦¨§

dLc÷nlkäòáLmkiwl` 'd iptl mYgnUE' xn`pk ,zekeqd ini ¦§¨¦§¨§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
'mini zraWäðéãnáe ,wx lhip ycwnl ueg -ãçà íBé,cala ¦§©¨¦©§¦¨¤¨

mle` .'oFW`xd mFIA mkl mYgwlE' xn`pyLc÷nä úéa áøçMî §©§¤¨¤©¨¦¦¤¨©¥©¦§¨
ìhéð áìeì àäiL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úämbäðéãnazial ueg ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨¦¨§§¦¨

ycwndäòáLzeyrl ick ,miniå .Lc÷nì øëæ,owiz ceríBé àäiL ¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¥
ðäó,oqipa f"h meia `edy xnerd lyøeñà Blek,ycg zlik`a ¤¤¨
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קמב
ezny ina cenr `n sc ± iyily wxt`nei

íåé ìù åîöò ãò íöò ãò.meid mvr iexw meid lk Ðììëá ãòå ãò øáñ÷åyixc `le Ð

xner oi` :i`xw `nwezn ikde .xner `kil ik gxfn xi`da exizdl llka cr `le cr

xner yi ,llka cre "mvr cr" Ð."mk`iad cr" Ðâéìô âìôéî àäå,dilr dcedi iax Ð

,envra xacd dlz dnl ,i`kf oa opgei 'x zpwz lr execa dcedi iax dnzy epivny

`ed dxezd on `lde ,`a biiq zeyrl rnync

.xeq`ùøã.llka cre cr `xwnd Ðïé÷úäåÐ

oldle zevgn ycg lek`l milibx eidy itl

.owzl jxved ,eiykr cr miiw ziad didyk

äðùî'åë ïåùàøä áåè íåéonwl opixn`c Ð

aeh meia zay alel zevn dgecc (`,bn)

.ecal oey`xdïäéáìåì úà ïéëéìåîaxrn Ð

.zayúåùøá åàéöåäùdidy ,devn zeyxa Ð

,dzeyrl xdnne weqre aygne devna cexh

iax xaqwe .zay `edy gkye drh jk jezne

zxk xaca bbye ,devn xaca drh :iqeixeht Ð

.oaxwnàøîâéìéî éðä àðîoi`c Ðmc`

.exiag ly ealela `veiíëìùî íëì.rnyn Ð

åøéæçä øîéîì éì äîìdxfgn oicinl ep` dn Ð

?oizipzna diipzinl `pz jixhv`c ,efà÷ àä
ïì òîùîedexifgiy zpn lr l`ilnb oaxc Ð

e`viy cr dpzn `ied ikd elit`e ,mdl epzp el

.eaàöé åì åøéæçäxifgdl zpn lr dpznc Ð

exifgd `l m` la` .el exifgd ixde ,`id dpzn

ikd :ecia `ed lefb `xwirnc `zln i`lb` Ð

fef sl`a egwly xninl dil dnl :opiqxb

.mdilr zeaiag zevn dnk jricedléìöî äåä
äéáaexn ,ecia ealel did lltzn didyk Ð

.ea lltzn did eilr ezaig'åë íãà æçàé àì
ììôúéå`ly ezaygna `ed cexhy iptn Ð

eilr zayein ezrc oi`e ,efazie ecin elti

.ezltzaúðéù àìå òá÷ úðéù àì íäá ïùéé àì
éàøòdil `pniwe` ikde .ecin elti `ny Ð

`le raw `l ipzwc `dc (`,ek dkeq) "oyid"a

i`xr.dicia dil hiwpca Ðïéëñ`xiizn Ð

.elbxa el rwzie ,leti `nyäøò÷å.d`iln Ð

úåòîå.exftzi `ly Ðøëëå`di leti m`y Ð

.q`npåäðéð äåöî åàìeilr oiiede ,ofge`l Ð

m`yn eilr cake ,m`yna cexh jkitl ,`ynl

.mzxinyeàëädevn dzgiwle dzlihp Ð

d`yn oi` eilr devn daiagy jezne ,`id

.cixh `le ,eilr cak dxeniyeäøåúá àøå÷Ð

dxez xtq lleby itl ,aleld gipdl jixv

.egzeteùøãîä úéáì ñðëð,`zrnya cixh Ð

.eicin letie
àì
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íúç÷ìåiabe .cigi oeyl "zgwle" aizk `lcn Ð cg`e cg` lkl dgiwl `dzydkeq

."gxf`d lk" aizk `dc ,`xw jixv `làìàÐ dpzna el ozp ok m`

iab (mye a,flw `xza `aa) "oilgep yi" idliya gkenck ,witp `l inp oitzeyd bexz`ae

,ied le`yk `l` ely cgein oi`c oeik ely aiyg `le ,ziad zqitza bexz` epwy oig`

bexz` zepwl ldwd ebdpy dne .ea `vei epi`e

zetzeyalk ozep mlek ediy oze` oicnln Ð

yie ,xifgdl zpn lr exiagl ewlg cg`e cg`

lr s`e ea z`vl zpn lr ede`pwc oeikc jenql

eyxit `ly abeyxt eli`k `zlnc `nzq Ð

.ea z`vl oileki oi` xg` oiprac oeik ,inc

êìéäil edxifgzy zpn lr dpzna df bexz`

cenlzd wcwcn oi` mewn meya Ð

ode ,letk i`pze ,dyrnl i`pz micwdl epeyla

xvwny `l` ,ixiin ikdac ab lr s` .e`ll mcew

`le .eprinydl `a df yecig lr `ly itl ,epeyl

cg` xaca dyrne i`pzl incepiidc Ð

zpn lrc `idd ik ,df z` df mixzeq mdipyyk

oihib) "efg`y in" wxta xiipd z` il xifgzy

zpn lr xn`c oeik :xn`z m`e .(mye `,dr

il exifgzy,ycewn epi` eyicwd m` ok m` Ð

iab (a,flw `xza `aa) "oilgep yi" seqa gkenck

,il edxifgzy zpn lr dpzna jl oezp df xey

il xn`wc oeikcok m`e ,xn`w il ifgc icin Ð

"oitzeyd" wxt mixcpa opz op` `de ?`vi j`id

dpi`y dpzn lkc oexeg ziac dpzn iab (`,gn)

diny `l zycewn `dz `l dyicwd m`y

,yicwdl ecia ied inp ikdc :xnel yie !dpzn

:cere .xifgiy cr ecia `edy onf lk yecw zeidl

,dpznd mrh ielz ycwda `l ,inp mzdc

:dinxi iax dlr xn`c inlyexi mixcpa gkenck

dpzn ozep mc` oi` dpzn dzrn ,ira dcedi iax

:ipyne ?minyl dpycwi `ly zpn lr exiagl

oexeg zia zpznk `idy dpzn lk oizipzn

,zycwen dpi` dyicwd m`y ,dnxra dzidy

lawnd dpdiy el dpzp `ly ,xnelk .dpzn dpi`

ly eia`l xzen `diy `l` ,mleray d`pd mey

ozepdiny `le ,`nlra dnxrd i`ce df Ð

,xac meyl envr oiprl da dkf `l ixdy ,dpzn

dil dkfnc ,`kd la` ?el dpwd dn ok m`e

ea dpdiyycwd my xikfd `le .dpzn diny Ð

lk oeyle ,dyrn did ycwd lry meyn `l`

dpi`y rnync ,ok giken 'eke dpi`y dpzn

,eilr zgken dzid ezcerq mb .xac meyl dpzn

wx xac mey oiprl llk ozil ezrc did `ly

e` .`xnba my yxtny enk ,lk`ie eia` `aiy

`nlra la` ,d`pd xcena xeq` xeziec meyn

opzck ,dyicwdl leki oi`y it lr s` ,`id dpzn

dn ezal ozepy :(`,gt) mixcpc `xza wxt

oiyecwc `nw wxtae .ditl zpzepe z`yepy

ea `viy zpn lr carl ozepy (mye a,bk)

.zexiglíàåexifgd `ly dne Ð `vi `l e`l

xfrl` iaxl epzp `l` l`ilnb oaxl ryedi iax

`aiwr iaxl dixfr oa xfrl` iaxe ,dixfr oaÐ

jk xg`e ,mlek e`viy did l`ilnb oax ly ezrc

.edexifgiøîàåxkke dxrwe oikq l`eny

dil jixhv` Ð oda `veik el` ixd zerne

xtqe oilitz `weec `niz `lc ,xninl l`enyl

cixh ezlitpa ycewd iazk oeifa `ki`c dxez

.ezltza zayiizn ezrc oi`e ,ith eda
xn`
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íéìáà¯Løãnä úéáì ñðëð ,Bãéa Báìeì¯.BçeìL ãéáe Bcáò ãéáe Bða ãéa Báìeì øbLî £¥¦¨§¨¦§¨§¥©¦§¨§©¥¨§©§§©©§§©§
øîBà éñBé éaø" .úåöîa ïéæéøæ eéä änk EòéãBäì ?ïì òîLî à÷ éàî:ééaà øîà ."áBè íBé ©¨©§©¨§¦£©¨¨§¦¦§¦§Ÿ©¦¥¥¨©©©¥
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

,'äfä íBiä íöò ãò'eyexite,íBé ìL Bîevéò ãò,meid lk epiidc ©¤¤©©¤©¦¤
,ììëa ãòå ãò øáñ÷åjixv `l` ,gxfnd xi`da xzen epi` jkle §¨¨©©§©¦§¨

xq` jkle ,dycgd d`eazd zxzen f` wxe meid seq cr oizndl
:`xnbd dywn .ycg zlik`a elek spd mei opgei oaxøáñ éîe¦¨©

déúååk déìiax zhiyk xaeq i`kf oa opgei oaxy xnel okzi ike - ¥§¨¥
,dcediúéa áøçMî ,[ïðúc] (àéðúã) ,déìò âéìt âéìôî àäå§¨¦§¦§¦£¥¦§©¦¤¨©¥

ðä íBé àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷näøîà .øeñà Blek ó ©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¤¤¨¨©
äãeäé éaø (Bì)oa opgei oax dlz recn ,execa dcedi iax dnz - ©¦§¨

,opaxcn xeqi` `edy rnyny ,envra ef dpwz i`kfïî àìäå©£Ÿ¦
.íBé ìL Bîevéò ãò ,'äfä íBiä íöò ãò' áéúëc ,øeñà àeä äøBzä©¨¨¦§¦©¤¤©©¤©¦¤
dn ok `l m`y ,dxezd on xeqi`d oi` opgei oax zrcly ixd
opgei oaxl mb zn`a :`xnbd zvxzn .dcedi iax eilr dywd

y `l` ,dxezd on `ed xeqi`déòè à÷c àeä äãeäé éaøixaca ©¦§¨§¨¨¥
,i`kf oa opgei oaxàeädcedi iax -øáñi`kf oa opgei oaxy ¨©

øîà÷ ïðaøcîai dxdn meyne ,xeq` elek spd meiyzia dp ¦§©¨¨¨¨©
,ycwnd,àéä àìåi`kf oa opgei oax `l`øîà÷ àúééøBàcî §Ÿ¦¦§©§¨¨¨©

cre cr 'dfd meid mvr cr' weqtd z` yxcy meyn xeq`y
:`xnbd dywn .llkaïé÷úä àäåopgei oaxøîà÷`pzd,rnyne §¨¦§¦¨¨©

:`xnbd zvxzn .dpwzd z` ycig i`kf oa opgei oaxyéàî©
Løc ,ïé÷úä,'llka cre' dpeekd 'cr'y `xwndïé÷úäå`ly ¦§¦¨©§¦§¦

lek`l ziad onfa milibx eidy itk `ly ,meid lk ycg elk`i
.jli`e zevgn ycg

äðùî
âç ìL ïBLàøä áBè íBézekeqd,úaLa úBéäì ìçLlhlhl xeq`e ¨¦¤©¤¨¦§§©¨

,miyer eid dn ,miaxd zeyxa aleld z`úà ïéëéìBî íòä ìk̈¨¨¦¦¤
ïäéáìeìaeh mei axra,úñðkä úéáìeïéîékLî úøçnììk ,ïéàáe §¥¤§¥©§¤¤©¨¢¨©§¦¦¨¦¨

,BìèBðå BlL úà øékî ãçàå ãçà,exag ly ealel lehi `leéðtî ¤¨§¤¨©¦¤¤§§¦§¥
íéîëç eøîàLBáìeìa ïBLàøä áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà ¤¨§£¨¦¥¨¨¥§¥¨§¨¦§¨

,Bøéáç ìL.ealel z` `wec zgwl jixv jkleeaâçä úBîé øàL ¤£¥§¨§¤¨
.Bøéáç ìL Báìeìa BúáBç éãé àöBé íãà̈¨¥§¥¨§¨¤£¥

:zaya lgy oey`x aeh meil jiiyd sqep oicíBé øîBà éñBé éaø©¦¥¥
çëLå ,úaMa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBèzay `edyàéöBäå ¨¦¤¨¤¨¦§©©¨§¨©§¦

úeLøa BàéöBäL éðtî ,øeèt íéaøä úeLøì áìelä úàixdy ,devn ¤©¨¦§¨©¦¨¦§¥¤¦¦§
drh dzeyrl xdnne weqre da aygne devna cexh didy jezn
xaca bby m` s` ,devn xaca drhy lky iqei iax xaqe ,gkye

.oaxwn `ed xeht ,zxk epecf lr miaiigy

àøîâ
éléî éðä àðîealela oey`x aeh meia ezaeg ici `vei mc` oi`y §¨¨¥¦¥

,exag lyãçàå ãçà ìk ãéa äçé÷ì àäzL ,'ízç÷ìe' ïðaø eðúc- §¨©¨¨§©§¤¤§¥§¦¨§©¨¤¨§¤¨
dxez dxn`y dnne .alel zlihpa aiig l`xyin cg` lky'íëì'¨¤

didiy jixvy miyxecìeæbä úàå ìeàMä úà àéöBäì ,íëlMî¦¤¨¤§¦¤©¨§¤©¨
,ely epi`y oeik daeg ici mda mi`vei oi`yíéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦

âç ìL ïBLàøä áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà,Bøéáç ìL Báìeìa ¥¨¨¥§¥¨§¨¦¤¨§¨¤£¥
Bì Bðúð ïk íà àlàaleld z` exiag,äðzîa.ely `ed ixde ¤¨¦¥§¨§©¨¨

àáé÷ò éaøå äéøæò ïa øæòìà éaøå òLBäé éaøå ìàéìîb ïaøa äNòîe©£¤§©¨©§¦¥§©¦§ª©§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨
Bç÷lL ,ãáìa ìàéìîb ïaøì àlà áìeì äéä àìå ,äðéôña ïéàa eéäL¤¨¨¦¦§¦¨§Ÿ¨¨¨¤¨§©¨©§¦¥¦§©¤§¨

,æeæ óìàaezlihp onf ribdykeBðúðe ,Ba àöéå ìàéìîb ïaø Bìèð §¤¤§¨©¨©§¦¥§¨¨§¨
ïa øæòìà éaøì Bðúðe Ba àöéå òLBäé éaø Bìèð ,äðzîa òLBäé éaøì§©¦§ª©§©¨¨§¨©¦§ª©§¨¨§¨§©¦¤§¨¨¤
éaøì äðzîa Bðúðe Ba àöéå äéøæò ïa øæòìà éaø Bìèð ,äðzîa äéøæò£©§¨§©¨¨§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨¨§¨§©¨¨§©¦

.ìàéìîb ïaøì Bøéæçäå Ba àöéå àáé÷ò éaø Bìèð ,àáé÷òep` micnle £¦¨§¨©¦£¦¨§¨¨§¤¡¦§©¨©§¦¥

li`yd `l jkle ,le`y alela daeg ici mi`vei oi`y df dyrnn
.dpzna mdl epzp `l` aleld z` l`ilnb oax mdl

:`xnbd zl`eyøîéîì éì änìiaxy `pzd xtiq dn myl - ¨¨¦§¥©
`aiwrBøéæçä.jkn cenll epl yi dn ,xnelk ,l`ilnb oaxl ¤¡¦

mi`vei oi`y epcnll `a df dyrn xwiry s` :`xnbd daiyn
mewn lkn ,le`y alelaïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúlîjxca - ¦§¨©©§¥¨©§©¨

,sqep yecig `pzd eprinyd ab`ydîL øéæçäì úðî ìò äðzî©¨¨©§¨§©£¦§¨
,äðzîlr epzp ,mi`pzd x`yl aleld ozpyk l`ilnb oax ixdy ©¨¨

,mini x`ya eilr jxal dvx ixdy ,seqal el edexifgiy zpn
ici ea mi`veie 'mkl' `ed `xwp df ote`a s`y `pzd eprinyde

.daegàáø øîàc àä ékexagl cg` xn` m`yäæ âBøúà Eì àä ¦¨§¨©¨¨¥§¤§¤
,éì eäøéæçzL úðî ìòe ,letk i`pz jk lr dyreBìèðexiagàöéå ©§¨¤©£¦¥¦§¨§¨¨

,Bam`Bøéæçä,el,àöéz`xwp xifgdl zpn lr dpzny itl ¤¡¦¨¨
m` la` .`vi jkle ,e`pz miiw el exifgdy oeike ,dpznBøéæçä àìŸ¤¡¦

,ely did `l bexz`dy rxtnl xacd xxaede ,e`pz miiw `l ,el
eàöé àì:`xnbd zl`ey .ef dlihpa ezaeg iciøîéîì éì änì Ÿ¨¨¨¨¦§¥©

æeæ óìàa Bç÷lLoax mliy dnk `ziixad dyibcd recn - ¤§¨§¤¤
dvx `pzd :`xnbd daiyn .aleld xear l`ilnbänk EòéãBäì§¦£©¨

,ïäéìò úBáéáç úBöîlecb mekq mlyl oken did l`ilnb oaxy ¦§£¦£¥¤
.devnd xear jk lk

:devnd zeaiag oipra sqep dyrn d`ian `xnbdøî déì øîà̈©¥©
àaà ,éMà áøì øîéîà øa[xnin`Î]déa élöî à÷ ééelöaexn - ©£¥©§©©¦©¨©¥¨§©¥¥

:`xnbd dywn .ecia ealelyk lltzn did devnd zaig,éáéúéî¥¦¥
,ìltúéå B÷éça äøBz øôñå Bãéa ïéléôz íãà æçàé àìezrc oi`y ŸŸ©¨¨§¦¦§¨§¥¤¨§¥§¦§©¥

elti `ly ezaygna `ed cexhy iptn ,ezlitza eilr zayein
,efazie ecinåokïäa ïézLé àì[ecia dxez xtqd e` oilitzdykÎ] §Ÿ©§¦¨¤

,íéîdxez xtqe oilitzl oeifa `edy iptnå ,okàì ïäa ïLéé àì ©¦§Ÿ¦©¨¤Ÿ
,éàøò úðéL àìå òá÷ úðéLsiqede .ecin elti `nyìàeîL øîàå ¥©¤©§Ÿ¥©£©§¨©§¥

s`yïékñ,elbxa rwzie leti `ny `xiizn `edyäøò÷ed`ln ©¦§¨¨
,jtyz `ny `ed yyegyeøkk,q`ni leti m`yúBòîeepi`y ¦¨¨

,exftzie eltiy utgéøälkïäa àöBik elàxtqe oilitzk - £¥¥©¥¨¤
wifgdy xnin` lr dywe .dlitzd zrya mfge`l xeq`y ,dxez

:`xnbd zvxzn .dlitzd zrya ecia aleld z`¯ íúälk ¨¨
l`eny ixacae `ziixaa miiepndeäðéð äåöî åàìmiiwn epi` - ¨¦§¨¦§

mzxinye m`yn eilr cak jkitle ,mzwfgda devn,eäa ãéøèå§¨¦§
la`¯ àëäalelaeäðéð äåöî,devn `id dzfig`e dzlihp - ¨¨¦§¨¦§

,eilr cak dxeniye d`yn oi` eilr devnd daiagy oeikeàìå§Ÿ
.eäa ãéøè̈¦§

,íéìLeøé éLðà ìL ïâäðî äéä Ck ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø ,àéðz©§¨©¦¤§¨¨©¨¥¨¨¨¦§¨¨¤©§¥§¨©¦
CìBä ,Bãéa Báìeìå Búéaî àöBé íãààøB÷ ,Bãéa Báìeì úñðkä úéáì ¨¨¥¦¥§¨§¨¥§¥©§¤¤¨§¨¥

,Bãéa Báìeìå ìltúîe òîL úàéø÷zpeek z` akrn df oi`e §¦©§©¦§©¥§¨§¨
`edyk la` .lirl x`azpy enk ,dlitzdäøBza àøB÷jixve ¥©¨

,egzetle dxezd xtq z` lelblå`edyk okåétk úà àNBð §¥¤©¨
elld mixacd ipya ,ecia aleld wifgdl leki epi`e mipdk zkxaa

ò÷ø÷ éab ìò Bçépî.`edykeíéìáà íçðìe íéìBç øwáì CìBä,mb ©¦©©¥©§©¥§©¥¦§©¥£¥¦
okBãéa Báìeì.yk la`Løãnä úéáì ñðëð,cenllBáìeì øbLîãéa ¨§¨¦§¨§¥©¦§¨§©¥¨§©

BçeìL ãéáe Bcáò ãéáe Bðaaleld leti ecenila cxhiyk `ny §§©©§§©§
:`xnbd zl`ey .lqtie ecinïì òîLî à÷ éàîxa xfrl` iax ©¨©§©¨

`xnbd daiyn .el` mixaca wecveéä änk EòéãBäìiyp` §¦£©¨¨
milyexiïéæéøæoixidfe.úBöna §¦¦©¦§

:dpyna epipyáBè íBé øîBà éñBé éaøzeidl lgy bg ly oey`xd ©¦¥¥
iptn ,xeht ,miaxd zeyxl aleld z` `ivede gkye ,zaya

:zeyxa e`ivedyéiaà øîà̈©©©¥
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קמג
ezny ina cenr `n sc ± iyily wxt`nei

íåé ìù åîöò ãò íöò ãò.meid mvr iexw meid lk Ðììëá ãòå ãò øáñ÷åyixc `le Ð

xner oi` :i`xw `nwezn ikde .xner `kil ik gxfn xi`da exizdl llka cr `le cr

xner yi ,llka cre "mvr cr" Ð."mk`iad cr" Ðâéìô âìôéî àäå,dilr dcedi iax Ð

,envra xacd dlz dnl ,i`kf oa opgei 'x zpwz lr execa dcedi iax dnzy epivny

`ed dxezd on `lde ,`a biiq zeyrl rnync

.xeq`ùøã.llka cre cr `xwnd Ðïé÷úäåÐ

oldle zevgn ycg lek`l milibx eidy itl

.owzl jxved ,eiykr cr miiw ziad didyk

äðùî'åë ïåùàøä áåè íåéonwl opixn`c Ð

aeh meia zay alel zevn dgecc (`,bn)

.ecal oey`xdïäéáìåì úà ïéëéìåîaxrn Ð

.zayúåùøá åàéöåäùdidy ,devn zeyxa Ð

,dzeyrl xdnne weqre aygne devna cexh

iax xaqwe .zay `edy gkye drh jk jezne

zxk xaca bbye ,devn xaca drh :iqeixeht Ð

.oaxwnàøîâéìéî éðä àðîoi`c Ðmc`

.exiag ly ealela `veiíëìùî íëì.rnyn Ð

åøéæçä øîéîì éì äîìdxfgn oicinl ep` dn Ð

?oizipzna diipzinl `pz jixhv`c ,efà÷ àä
ïì òîùîedexifgiy zpn lr l`ilnb oaxc Ð

e`viy cr dpzn `ied ikd elit`e ,mdl epzp el

.eaàöé åì åøéæçäxifgdl zpn lr dpznc Ð

exifgd `l m` la` .el exifgd ixde ,`id dpzn

ikd :ecia `ed lefb `xwirnc `zln i`lb` Ð

fef sl`a egwly xninl dil dnl :opiqxb

.mdilr zeaiag zevn dnk jricedléìöî äåä
äéáaexn ,ecia ealel did lltzn didyk Ð

.ea lltzn did eilr ezaig'åë íãà æçàé àì
ììôúéå`ly ezaygna `ed cexhy iptn Ð

eilr zayein ezrc oi`e ,efazie ecin elti

.ezltzaúðéù àìå òá÷ úðéù àì íäá ïùéé àì
éàøòdil `pniwe` ikde .ecin elti `ny Ð

`le raw `l ipzwc `dc (`,ek dkeq) "oyid"a

i`xr.dicia dil hiwpca Ðïéëñ`xiizn Ð

.elbxa el rwzie ,leti `nyäøò÷å.d`iln Ð

úåòîå.exftzi `ly Ðøëëå`di leti m`y Ð

.q`npåäðéð äåöî åàìeilr oiiede ,ofge`l Ð

m`yn eilr cake ,m`yna cexh jkitl ,`ynl

.mzxinyeàëädevn dzgiwle dzlihp Ð

d`yn oi` eilr devn daiagy jezne ,`id

.cixh `le ,eilr cak dxeniyeäøåúá àøå÷Ð

dxez xtq lleby itl ,aleld gipdl jixv

.egzeteùøãîä úéáì ñðëð,`zrnya cixh Ð

.eicin letie
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íúç÷ìåiabe .cigi oeyl "zgwle" aizk `lcn Ð cg`e cg` lkl dgiwl `dzydkeq

."gxf`d lk" aizk `dc ,`xw jixv `làìàÐ dpzna el ozp ok m`

iab (mye a,flw `xza `aa) "oilgep yi" idliya gkenck ,witp `l inp oitzeyd bexz`ae

,ied le`yk `l` ely cgein oi`c oeik ely aiyg `le ,ziad zqitza bexz` epwy oig`

bexz` zepwl ldwd ebdpy dne .ea `vei epi`e

zetzeyalk ozep mlek ediy oze` oicnln Ð

yie ,xifgdl zpn lr exiagl ewlg cg`e cg`

lr s`e ea z`vl zpn lr ede`pwc oeikc jenql

eyxit `ly abeyxt eli`k `zlnc `nzq Ð

.ea z`vl oileki oi` xg` oiprac oeik ,inc

êìéäil edxifgzy zpn lr dpzna df bexz`

cenlzd wcwcn oi` mewn meya Ð

ode ,letk i`pze ,dyrnl i`pz micwdl epeyla

xvwny `l` ,ixiin ikdac ab lr s` .e`ll mcew

`le .eprinydl `a df yecig lr `ly itl ,epeyl

cg` xaca dyrne i`pzl incepiidc Ð

zpn lrc `idd ik ,df z` df mixzeq mdipyyk

oihib) "efg`y in" wxta xiipd z` il xifgzy

zpn lr xn`c oeik :xn`z m`e .(mye `,dr

il exifgzy,ycewn epi` eyicwd m` ok m` Ð

iab (a,flw `xza `aa) "oilgep yi" seqa gkenck

,il edxifgzy zpn lr dpzna jl oezp df xey

il xn`wc oeikcok m`e ,xn`w il ifgc icin Ð

"oitzeyd" wxt mixcpa opz op` `de ?`vi j`id

dpi`y dpzn lkc oexeg ziac dpzn iab (`,gn)

diny `l zycewn `dz `l dyicwd m`y

,yicwdl ecia ied inp ikdc :xnel yie !dpzn

:cere .xifgiy cr ecia `edy onf lk yecw zeidl

,dpznd mrh ielz ycwda `l ,inp mzdc

:dinxi iax dlr xn`c inlyexi mixcpa gkenck

dpzn ozep mc` oi` dpzn dzrn ,ira dcedi iax

:ipyne ?minyl dpycwi `ly zpn lr exiagl

oexeg zia zpznk `idy dpzn lk oizipzn

,zycwen dpi` dyicwd m`y ,dnxra dzidy

lawnd dpdiy el dpzp `ly ,xnelk .dpzn dpi`

ly eia`l xzen `diy `l` ,mleray d`pd mey

ozepdiny `le ,`nlra dnxrd i`ce df Ð

,xac meyl envr oiprl da dkf `l ixdy ,dpzn

dil dkfnc ,`kd la` ?el dpwd dn ok m`e

ea dpdiyycwd my xikfd `le .dpzn diny Ð

lk oeyle ,dyrn did ycwd lry meyn `l`

dpi`y rnync ,ok giken 'eke dpi`y dpzn

,eilr zgken dzid ezcerq mb .xac meyl dpzn

wx xac mey oiprl llk ozil ezrc did `ly

e` .`xnba my yxtny enk ,lk`ie eia` `aiy

`nlra la` ,d`pd xcena xeq` xeziec meyn

opzck ,dyicwdl leki oi`y it lr s` ,`id dpzn

dn ezal ozepy :(`,gt) mixcpc `xza wxt

oiyecwc `nw wxtae .ditl zpzepe z`yepy

ea `viy zpn lr carl ozepy (mye a,bk)

.zexiglíàåexifgd `ly dne Ð `vi `l e`l

xfrl` iaxl epzp `l` l`ilnb oaxl ryedi iax

`aiwr iaxl dixfr oa xfrl` iaxe ,dixfr oaÐ

jk xg`e ,mlek e`viy did l`ilnb oax ly ezrc
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קמד
ezny in` cenr an sc ± iyily wxt`nei

åðù àìdevna cexh `zydc ,e`ivedy mcew dlihp zaeg ici `vi `ly `l` xehtc Ð

e`ivedy mcew ea `vi la` .devn xaca drhe`le ,`ed devn xaca drh `l ez Ð

:opiqxb ikd .dzeyrl devna `zydn cexhåëôäùë ééáà øîà äéá ÷éôð äéäáâàãî àä
didab`cne ,ediabd ok m` `l` e`ived `l `d ?ea `vi `l inc ikid :dil `iyw ikd Ð

xn` !xeht ipzwe dgiwl zaeg ici dia wtp

dhnl oeilrd jtd ediabdyk ,ektdyk :iia`

oda oi`vei oi` :onwl opixn`e ,dlrnl cb`de

.ozlicb jxc `l`ãåáë êøã,xceqa oebk Ð

.(`,fl) lirl oxn`ck ,xceqa eici jxekyêøãå
ïåéæá.dxrwa oebk Ðúìåò éñåé éáø äéä øîåà

íééôâà ïéá úàöîðù óåòäi`dc ipira d`xp Ð

serd zler ;zeter oeyl `l` epi` miitb` oia

,z`hgl miwelnd zeter oia z`vnpy

oiyrp ody minrty ,gafnd lv` oiqkxtnd

migaf) miycw zhigya opzck .zg` oxw lr

oxw lr ziyrp dzid serd z`hg :(`,bq

dze` dzid mixac dylye ,zinexc ziaxrn

.dlrnln dylye ,dhnln zynyn oxwd

dhnln.mcd ixiye ,zeybde ,serd z`hg Ð

dlrnlneserd zlere ,oiide ,mind jeqip Ð

serd zler mewn xwiry .gxfna dax `idyk

miax mipdk eidyke ,zigxfn zinexc oxwa

mi`a gxfna serd zler miwlene micner

`l` .serd z`hg oxwa my ziyrpe ,axrnl

z`hgde ,`xwqd hegn dlrnl dlerdy

.dhnløåáñëå.`id serd z`hg odkd Ð

äìëàå.bbeya miny iycwa lrny `vnpe Ð

øåèôz`hgd mrc li`ed ,dlirn oaxwn Ð

(hk zeny) aizkc ,devn dzlik`e ,z`vnp

"mda xtk xy` mze` elk`e"dreh dil ded Ð

.xehte ,devn xacaêä åðééäaxl dil dnl Ð

.dil opirny oizipznnc ,`hiyt ?xninl `ped

àîéúã åäîmeyn xehtc `ed oizipzna Ð

drhclhpy ,devn dyr seq seqe ,devn xaca

`kd la` .ef d`veda alelddevn dyr `l Ð

.`id serd zler m` dzlik`aïì òîùî à÷Ð

iqei iaxl ipy `lc ,diaxn dil rinyc `ped ax

xaca drhl devn dyre devn xaca drh oia

iqei iax :opiqxb ikd :devn dyr `le devn

ezkldk xwean epi`y cinzd z` hgeyd xne`

dhigy meyn z`hg aiig zaya oinend on

:`nl` .dgec dpi`e ,devn ly dpi`y zaya

devn dyr `le devn xaca drh.aiig Ð

hegyl dvex didy ,devna df cexh ixdy

oxiykdl .xwean `edy xeaqke ,zay ly cinz

.opiqxb `lïéø÷åáî ïðéàù äëùìîdf oi`c Ð

epi` ef dkylay mi`lhay .devn xaca dreh

.`iai efi`n oigadl zekyla wc `le ,`ed cifnl aexwy ,`kd `kiiy `l cinzd onf zcxg s`e .eaxwi izn mdilr cxg zeidl daxwdl oicner opi`y ,cexhäðùîäùà úìá÷î
äìòáå äðá ãéî.ifg `lc icin `lhlhnw :opixn` `le ,odialel z` Ðíéîì ïéøéæçî.yenki `ly Ðïéøéæçî úáùáoi`y oky lk ,min oitiqen `l la` .meid melhp o`kn ixdy Ð

.`pn ipewzl gxhc ,ipdn opev mixg` zzle el` z` jetyl mind oitilgnïéôéìçî ãòåîá.silgdl devn cren ly elega Ðàøîâàì àîéà.lehlh xeqi` `ki` dablc Ðà÷
ïì òîùîmiyp` zlihpl ie`xc oeik Ð.lkl lehlha xzene ,eilr ilk zxez Ðáìåìá áééç.mdixacn ekpgl Ðïéìéôú øåîùì.`qkd zial oda qepki `ly Ðåôåâ øåîùì òãåéä

.ld`e `yne rbn z`nehn Ðúåøäè åôåâ ìò ïéìëåàoi` zexdha eteb rbp m` Ðoi`e eteb xenyl rcei yiy ,mdl oiyyeg zexdha eicia rbp m` ,eici lr `l la` .mdl oiyyeg

z` `nhnd wtqa e` ,wtq xac meya rbep epi` mlhpyn ,eici z` xenyl rceid la` .mxneyl rcei ok m` `l` ,zeipy zeidl mdilr exfby ,mici mzq zxezn eici xenyl rcei

zexdha rbil `ae xdfp `l m`e micid.eici lhep Ðúåøäè åéãé ìò ïéìëåà.mda eici erbpy Ðìàùéì òãåéäåe` ,e`l e` od :aiydl rcei ?ef d`neha zrbp :eze` oil`ey m`y Ð

.rcei ipi`øåäè å÷éôñ íéáøä úåùøá.rcei ipi` :xn`e edel`y m` Ðàîè å÷éôñ ãéçéä úåùøáoc dz` o`kne :(`,gk) dheq zkqna opixn`ck ,dheqn `zkld dl ixinb ikd Ð

.'ek uxylåéôë ñåøôì òãåéä.odk `edyk Ðúåðøâä úéáá äîåøú åì ïé÷ìåç`xnba `ipz ikdc .dxdha dxneyl rcei m` ezial el oixbyn la` ,oxeba el oiwleg oi` ikd inwne Ð

mdl oiwleg oi` zepxbd ziaa .mdizal mdl oixbyn oleke 'ek ,ohwe dhey yxg :zepxbd ziaa dnexz mdl oiwleg oi` dxyr :(a,hv) zenaia "dqep`d lr oi`yep"cdnexz oeifay Ð

xeava qxete eitk qextl rceiyne .mda oixikne mi`iwad mdl oixbyn ozial la` .dxneyl iwa `edy ea mircei ei`ex lk oi`y ,`edoi`y ,zexry izy `iady mircei lkd Ð

.el oiwleg jkld ,(`,ck) dlibna opixn`ck ,eitk qxet ohw
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øîàzekixv opi` zevnc dil `xiaqc rnyn ikd iiepyl jixhvi`cn Ð ektdyk iia`

dnk lk z`vl oiekzn jiiy oi` mzde ,miaxd zeyxl `iven` i`w `dc .dpeek

a lv` jleda ixii`c :cere .jxia `lcy`x) "oic zia ede`x" seqac :dnize .cenll iw

iia` `nye !`aeh iia` dil aizen `w dpeek zekixv opi` zevn `ax xn`c (a,gk dpyd

.dipin dlaiw

úìåòi`nl Ð miitb` oia z`vnpy serd

migqt) "mixac el`" idliya opixn`c

epnfc meyn `l` alela iqei iax xht `lc (a,ar

`ly ick ,leda epnf inp i`dc xnel jixv ,leda

.xzep icil z`hg `az

åäîcare devn xaca drhc `ed mzd `nizc

`le devn xaca drh `kd la` devn

`zbelt Ð ol rnyn `w `l `ni` devn dyr

aiignc (my) "mixac el`" wxt migqta `id

ilv ly cetya xzep ly cety el slgzpa mzd

ilin ipd `nizc edn :iqxbc mixtq zi`e .elk`e

dilr inx `lc devn la` ,dilr inxc devnÐ

,liwy `lc dil ibq `lc alel ,xnelk .`l `ni`

z`hg la` .mixg` ici lr xyt` i`cxyt` Ð

.xg` dplk`iy

åðéàù.mz `vnp elit`e Ð ezkldk xwean

mcew mini drax` xewia oerhc meyn

(`,ev migqt) "`nh didy in" wxtac .dhigy

.dey dxfba gqtn dl sili

òãåéäÐ `nh ewtq cigid zeyxa l`yil

l`yil rcei epi` la`zeyxa elit` Ð

"myk" wxt dheqa opiyxcck ,xedh ewtq cigid

.(a,gk)

òãåéäziaa dnexz el oiwleg eitk qextl

oiwleg oi` `kd inwn Ð zepxbd

rcei m` ezial el oixbyn la` ,oxeba el

oi`yep"c `xnba `ipz ikde .dxdha dxneyl

oi` dxyr :(mye a,hv) zenaia "dqep`d lr

aiyg `we ,zepxbd ziaa dnexz odl oiwleg

odl oixbyn :`tiq ipzwe ,ohwe dhey yxg

oeifay ,el oiwleg oi` zepxbd ziaae .odizaa

rceiy ea oi`iwa ei`ex lk oi`y ,`id dnexz

,dxdha dxneyloi`iwad el oixbyn ezial la`

lkd xeava qxete eitk qextl rceiy ine .ea

qxet ohw oi`y ,zexry izy `iady oircei

yxit jk ,(`,ck) dlibna opzck eitk z`

,ixii` ynn ohwa `l` ,ikd rnyn `le .qxhpewa

rceide dxez ecnln eia` xacl rceidc `inec

oi`yep"a xn`c `de .ipixg` edlek oke ,hegyl

oiwleg oi`c (mye a,hv zenai) "dqep`d lr
dnexz
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Ba àöé ìáà ,Ba àöé àìL àìà eðL àì¯.áéiç Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨¨£¨¨¨©¨
àáø .BëôäLk :ééaà øîà !déa ÷ôð déäaâàcî àä̈¦§©§§¥§©¥¨©©©¥§¤£¨¨¨

.Bëôä àìL àîéz eìéôà :øîàïðé÷ñò éàîa àëä¯ ¨©£¦¥¨¤Ÿ£¨¨¨§©¨§¦©
ìò äçé÷ì :øîàc àeä àáø àäå .éìëa BàéöBäL ïBâk§¤¦¦§¦§¨¨¨§¨©§¦¨©

éìéî éðä !äçé÷ì dîL øçà øác éãé¯,ãBák Cøc §¥¨¨©¥§¨§¦¨¨¥¦¥¤¤¨
ïBéfa Cøc ìáà¯éaø äéä øîBà :àðeä áø øîà .àì £¨¤¤¦¨Ÿ¨©©¨¥¨¨©¦

úàhç øeáñëe ,íéétâà ïéa úàöîpL óBòä úìBò éñBé¥©¨¤¦§¥¥£©©¦§¨©©
dìëàå àéä óBòä¯ïì òîLî à÷ éàî .øeèt¯äòèc ¨¦©£¨¨¨©¨©§©¨§¨¨

àeä íúä :àîéúc eäî !Cä eðééä ,øeèt äåöî øáãa¦§©¦§¨¨©§©©§¥¨¨¨
øeèt äåöî øáãa äòèc¯ìáà ,äåöî ãáòc eðééä §¨¨¦§©¦§¨¨©§§¨©¦§¨£¨

äåöî ãáò àìå äåöî øáãa äòèc àëä¯,àì àîéà ¨¨§¨¨¦§©¦§¨§¨£©¦§¨¥¨¨
èçBMä :øîBà éñBé éaø ,éáéúéî .ïì òîLî à÷úà ¨©§©¨¥¦¦©¦¥¥©¥¤

úaMa Búëìäk øweáî BðéàL ãéîzä¯,úàhç áéiç ©¨¦¤¥§¨§¦§¨©©¨©¨©¨
éøöåàäc .àéääc dpéî øa :déì øîà !øçà ãéîz C §¨¦¨¦©¥£©¥©¦¨§©¦§¨

áø øîà ,éàúç øa ìàeîL áø øîà ,dìò øîzà¦§©£¨¨©©§¥©£©¨©©
áø øîà ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà ,àáñ àðeðîä©§¨¨¨¨©©¦§¨©©¦¨¨©©

ìî eàéáäL ïBâk :áø øîà àðeääkL.ïéøweáî ïðéàL ¨¨©©§¤¥¦¦¦§¨¤¥¨§¨¦
äðùîBúøéæçîe ,dìòa ãiîe dða ãiî äMà úìa÷î§©¤¤¦¨¦©§¨¦©©£¨©£¦¨

íBéa ,ïéøéæçî úaMa :øîBà äãeäé éaø ,úaMa íénì©©¦©©¨©¦§¨¥©©¨©£¦¦§
,ïéôéñBî áBèãòBnáeáéiç òðòðì òãBiä ïè÷ .ïéôéìçî ¦¦©¥©£¦¦¨¨©¥©§©£¥©©¨

.áìeìaàøîâäMàå ìéàBä :àîéúc eäî :àèéLt §¨§¦¨©§¥¨¦§¦¨
ìa÷z àì àîéà ,àéä àáeiç úa åàì¯.ïì òîLî à÷ ¨©¦¨¦¥¨Ÿ§©¥¨©§©¨

òðòðì òãBiä ïè÷ :ïðaø eðz ."òðòðì òãBiä ïè÷"¯ ¨¨©¥©§©£¥©¨©¨©¨¨©¥©§©£¥©
óhòúäì ,áìeìa áéiç¯ì ,úéöéöa áéiçïéìéôz øBîL ©¨§¨§¦§©¥©¨§¦¦¦§§¦¦

¯øaãì òãBé .ïéìéôz Bì ç÷Bì åéáà¯BãîBì åéáà ¨¦¥©§¦¦¥©§©¥¨¦§
äøBz?àéä éàî äøBz .òîL úàéø÷å¯éaø øîàì ¨§§¦©§©¨©¦Ÿ¨©©¦

."á÷òé úìä÷ äLøBî äLî eðì äeö äøBz" :àðeðîä©§¨¨¦¨¨¤¨¨§¦©©£Ÿ
ì òãBiäì .ïBLàø ÷eñt ?àéä éàî òîL úàéø÷øBîL §¦©§©©¦¨¦©¥©¦§

Bôeb¯éìëBàì ,úBøäè Bôeb ìò ïåéãé úà øBîL¯ §¦©¨¢¦§¤¨¨
ãéçiä úeLøa ,ìàMéì òãBiä .úBøäè åéãé ìò ïéìëBà§¦©¨¨¨¢©¥©¦¨¥¦§©¨¦

¯íéaøä úeLøa ,àîè B÷éôñ¯òãBiä .øBäè B÷éôñ §¥¨¥¦§¨©¦§¥¨©¥©
åétk ñBøôìî¯.úBðøbä úéáa äîeøz Bì ïé÷ìBç ¦§©¨§¦§¨§¥©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dkeq(ipy meil)

eðL àì`ivede gky m` z`hg oaxwn xhet iqei iaxy epizpyna Ÿ¨
,miaxd zeyxl aleld z`àlàote`aLoiicrBa àöé àldaeg ici ¤¨¤Ÿ¨¨

cexh `edy meyn xeht `ed jkle ,miaxd zeyxl e`ivedy iptl
,devnd z` miiwlìáàxak m`Ba àöée`ivedy mcew daeg ici £¨¨¨

,miaxd zeyxláéiçixdy ,miaxd zeyxl e`ivedy lr z`hg ©¨
okzi ji` :`xnbd dywn .devnd z` miiwl cexh epi` xak

,daeg ici ea `viy iptl miaxd zeyxl e`ivedydéäaâàcî àä̈¦§©§§¥
déa ÷ôðmiaxd zeyxl e`ivedl aleld z` diabdyk cin ixd - §©¥

.miakrn mpi` mireprpd ixdy ,ezaeg ici ea `vi xakzvxzn
:`xnbd,éiaà øîàxaecnBëôäLk`edyk aleld z` `ivedy - ¨©©©¥§¤£¨

`l` alel zlihp zaeg ici mi`vei oi`e ,dhn itlk ey`xe jetd
.ezlicb jxck dlrn itlk ey`xyk elhep m`øîà àáøuexiz ¨¨¨©

,sqepàîéz eléôàkBëôä àlL,ediabdyk daeg ici `vi `l , £¦¥¨¤Ÿ£¨
y meynéìëa BàéöBäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäz` `ivedy - ¨¨§©©§¦¨§¤¦¦§¦

.dnz dgiwl dpi`y oeik ezaeg ici `vi `le ,ilk jeza aleld
:`xnbd dywndîL øçà øác éãé ìò äçé÷ì øîàc àeä àáø àäå§¨¨¨§¨©§¦¨©§¥¨¨©¥§¨

äçé÷ì,zvxzn .ezaeg ici `vi ilka e`ivedyk mb ok m`e §¦¨
:`xnbdéléî éðäxg` xac ici lr dgiwly `ax xn`y dn - ¨¥¦¥

a egwlyk wx epiid ,dgiwl dnyãBák Cøcici lr egwly oebk ¤¤¨
,xceqìáàegwl m`,ïBéfa Cøc,ilk ici lr oebkàì`ax xn` £¨¤¤¦¨Ÿ

.ezaeg ici jka `veiy
íéétâà ïéa úàöîpL óBòä úìBò ,éñBé éaø äéä øîBà ,àðeä áø øîà̈©©¨¥¨¨©¦¥©¨¤¦§¥¥£©©¦
drh ok zngne ,miweln serd z`hg ly mixg` zeter oia -

øeáñëey `edàéä óBòä úàhç,dlke`l devn eilr yie,dìëàå §¨©©¨¦©£¨¨
deabl dlek serd zler ixdy ,bbeya miny iycwa lrny `vnpe

,dlik`a dxeq`eøeèt.devn xaca drhy meyn ,dlirn oaxwn ¨
:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî,eprinydl `ped ax `a dn - ©¨©§©¨

xaeq iqei iaxy xnel `a ike,øeèt äåöî øáãa äòèc`ldeðééä §¨¨¦§©¦§¨¨©§
Cäzvxzn .dpyna iqei iax eprinyd xaky oic eze` `ed df - ©

,`ped ax eprinyd lecb yecig :`xnbdàîéúc eäîeixac `lel - ©§¥¨
wxy mixaeq epiidíúäepizpyna,øeèt äåöî øáãa äòèc àeä ¨¨§¨¨¦§©¦§¨¨

eðééämeynäåöî ãáòcz` lhpyk devn dyr seq seq ixdy - ©§§¨©¦§¨
,ef d`veda aleldäåöî ãáò àìå äåöî øáãa äòèc àëä ìáà£¨¨¨§¨¨¦§©¦§¨§Ÿ¨©¦§¨

,dlik`a dxeq` serd zler ixdyàîéàdfay xn`p `ny -àì ¥¨Ÿ
jkl ,iqei iax xhtïì òîLî à÷elit` xht iqei iaxy `ped ax ¨©§©¨
.devn miiw `lyk

:`xnbd dywnúà èçBMä øîBà éñBé éaø ,éáéúéîoaxwãéîzä ¥¦¥©¦¥¥©¥¤©¨¦
Búëìäk øweáî BðéàL,oinend onáéiç ,úaMaoaxw `iadlúàhç ¤¥§¨§¦§¨§©¨©¨©¨

,zaya devn ly dpi`y dhigy hgyy meyn ezbby lréøöåC §¨¦
oaxw aixwdløçà ãéîziqei iaxy `ped ax ixacle .meid zaegl ¨¦©¥

,devnd z` miiw `l m` s` devn xaca cexhyk z`hgn xhet
dvx ixdy ,devn xaca cexh did ixd z`hg aiig recn ,dyw

.xwean `edy ayge zay ly cinzd oaxw z` hegyldéì øîà̈©¥
àéääc dpéî øa,`ziixa dze`n zeywdl oi` -dìò øîzà àäc ©¦¨§©¦§¨¦§©£¨

øa ÷çöé áø øîà ,àáñ àðeðîä áø øîà ,éàzç øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©¦©¨©©©§¨¨¨¨©©¦§¨©
,áø øîà àðeä áø øîà ,ïàéLàxaecn `ziixaayBàéáäL ïBâk- ©§¨¨©©¨¨©©§¤¡¦

cinzd oaxwllîäkLmiyakd mi`vnp day,ïéøweáî ïðéàL ¦¦§¨¤¥¨§¨¦
mpi` el` miyak ixdy ,devn xaca drhy llk aygp epi` jkle

.daxwdl micner

äðùî
äMà úìa÷îaleld z`úaMa íénì Búøéæçîe dìòa ãiîe dða ãiî §©¤¤¦¨¦©§¨¦©©£¨©£¦¨©©¦©©¨

.yenki `ly ickïéøéæçî úaMa øîBà äãeäé éaøminl aleld z` ©¦§¨¥©©¨©£¦¦
eli`e .min mdl mitiqen oi` la` ,mda eidyáBè íBéas`ïéôéñBî §¦¦

.mze` oitilgn `l la` ,minãòBnáecrend lega -¯ ïéôéìçî ©¥©£¦¦
devnsilgdl.mind z`òðòðì òãBiä ïè÷aleld z`.áìela áéiç ¨¨©¥©§©§¥©©¨©¨

àøîâ
:`xnbd dywnàèéLtdy`y epizpyn oica yecigd edn - §¦¨

.jka yi xeqi` dfi` ike ,dlra cine dpa cin aleld z` zlawn
:`xnbd zvxznàîéúc eäîy xnel mewn did -åàì äMàå ìéàBä ©§¥¨¦§¦¨¨

àéä àáeiç úa,alel zlihpa zaiig dpi` ixdyìa÷z àì àîéà ©¦¨¦¥¨Ÿ§©¥
l dvwen `edy oeik ,dlrae dpa cin aleld z`,dabòîLî à÷̈©§©

ïìepi`e ilk zxez eilr yi miyp` zlihpl ie`x `edy oeiky ¨
.lkl dvwen aygp

:dpyna epipyòðòðì òãBiä ïè÷:alela aiigòãBiä ïè÷ ,ïðaø eðz ¨¨©¥©§©§¥©¨©¨¨¨¨©¥©
òðòðì,aleld z`áìela áéiçrceid ohw oke .jepig oicn ,opaxcn §©§¥©©¨©¨

óhòúäì,zilha.úéöéva áéiçrceid ohw okeìïéléôz øBîL`ly §¦§©¥©¨©¦¦¦§§¦¦
,`qkd zial mnr qpkil.ïéléôz Bì ç÷Bì åéáàd ohw,øaãì òãBé ¨¦¥©§¦¦¥©§©¥

.òîL úàéø÷e äøBz BãîBì åéáà:`xnbd zx`an¯ àéä éàî äøBz ¨¦§¨§¦©§©¨©¦
.dxez ecnln dpeekd dnàðeðîä áø øîàweqtd z` ecnln ¨©©©§¨

àéä éàî òîL úàéø÷ .'á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì äeö äøBz'- ¨¦¨¨Ÿ¤¨¨§¦©©£Ÿ§¦©§©©¦
:`xnbd zx`an .rny z`ixw ecnln dpeekd dnïBLàø ÷eñtly ¨¦

.rny z`ixw
ohw :`ziixad dkiynnì òãBiäBôeb øBîLze`neha `nhi `ly ©¥©¦§

,ld`e `yne rbnúBøäè Bôeb ìò ïéìëBà,zexdha eteb rbp m` - §¦©§¨
eici erbp m` la` ,`nh did `ny miyyeg oi`e mlke`l xyt`

rceie xzei lecb did m`e .m`nih `ny miyyeg zexdhaìøBîL ¦§
s`,åéãé úàxaca e` ,d`neh wtq ea yiy xac meya rbep epi`y ¤¨¨

,zexdha rbepy iptl eici lhep rbp m`e ,micid z` `nhny
úBøäè åéãé ìò ïéìëBà-.mlke`l xyt` zexdha eici erbp m` s` §¦©¨¨¨¢

ohwìàMéì òãBiäxnele aiydl rcei d`neha rbp m` l`yp m`y ©¥©¦¨¥
wtqd m` ,rcei ipi` xn`e edel`y m` ,rcei ipi` e` ,e`l e` od

`edàîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa,`ed wtqd m`e,íéaøä úeLøa ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦
.øBäè B÷éôñodkåétk ñBøôì òãBiäqxet s`e ,mipdk zkxa jxale §¥¨©¥©¦§©¨

,xeaiva eitk `ed,úBðøbä úéáa äîeøz Bì ïé÷ìBçlkdy oeik §¦§¨§¥©§¨
oi` ixdy ,dxdha dnexzd z` xenyl rceie lecb `edy mircei

.xeaiva eitk qxet ohw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dkeq(iyily meil)

:zeywdl `xnbd zxfegàlàådaxr zevny epgkedy oeik §¤¨
,dlihpaeçãðmqxtl ick ,dfd onfa s` iriayd meia zayd z` ¦§

:`xnbd zvxzn .ycwna dxezd on `idyïðàc ïåéklaa ipa - ¥¨©£©
,dlebayïðéçc àìzayd z``riawa mi`iwa ep` oi`y meyn Ÿ¨¦¨

,xkfpk `gxic,bg ly iriay mei df mei oi` `nyeeäðéàipa - ¦§
l`xyi ux`eçc àì énðmeid lgyk daxrd zlihpl zayd z` ©¦Ÿ¨

zaya iriayd,`ly ick ,miycgd zriawa mi`iwa mdy s`

.zexez izy yi eli`k d`xpy zeceb` zeceb` l`xyi z` zeyrl
:`xnbd dywnàäåa alel zevnïãéãìc ïBLàøä áBè íBéipa - §¨¨¦¦§¦¨

laaéçc àìzayd z`eäãéãìel`xyi ux` ipa -,éçcenk Ÿ¨¥§¦§¨¥
lirl x`azpy(`"r)meyn laaa zayd z` dgec epi` alely

dgec l`xyi ux`a eli`e ,miycgd zriawa mi`iwa mpi`y
.mi`iwa mdy meyn
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שלישי עמ' ב



קמה
ezny in` cenr an sc ± iyily wxt`nei

åðù àìdevna cexh `zydc ,e`ivedy mcew dlihp zaeg ici `vi `ly `l` xehtc Ð

e`ivedy mcew ea `vi la` .devn xaca drhe`le ,`ed devn xaca drh `l ez Ð

:opiqxb ikd .dzeyrl devna `zydn cexhåëôäùë ééáà øîà äéá ÷éôð äéäáâàãî àä
didab`cne ,ediabd ok m` `l` e`ived `l `d ?ea `vi `l inc ikid :dil `iyw ikd Ð

xn` !xeht ipzwe dgiwl zaeg ici dia wtp

dhnl oeilrd jtd ediabdyk ,ektdyk :iia`

oda oi`vei oi` :onwl opixn`e ,dlrnl cb`de

.ozlicb jxc `l`ãåáë êøã,xceqa oebk Ð

.(`,fl) lirl oxn`ck ,xceqa eici jxekyêøãå
ïåéæá.dxrwa oebk Ðúìåò éñåé éáø äéä øîåà

íééôâà ïéá úàöîðù óåòäi`dc ipira d`xp Ð

serd zler ;zeter oeyl `l` epi` miitb` oia

,z`hgl miwelnd zeter oia z`vnpy

oiyrp ody minrty ,gafnd lv` oiqkxtnd

migaf) miycw zhigya opzck .zg` oxw lr

oxw lr ziyrp dzid serd z`hg :(`,bq

dze` dzid mixac dylye ,zinexc ziaxrn

.dlrnln dylye ,dhnln zynyn oxwd

dhnln.mcd ixiye ,zeybde ,serd z`hg Ð

dlrnlneserd zlere ,oiide ,mind jeqip Ð

serd zler mewn xwiry .gxfna dax `idyk

miax mipdk eidyke ,zigxfn zinexc oxwa

mi`a gxfna serd zler miwlene micner

`l` .serd z`hg oxwa my ziyrpe ,axrnl

z`hgde ,`xwqd hegn dlrnl dlerdy

.dhnløåáñëå.`id serd z`hg odkd Ð

äìëàå.bbeya miny iycwa lrny `vnpe Ð

øåèôz`hgd mrc li`ed ,dlirn oaxwn Ð

(hk zeny) aizkc ,devn dzlik`e ,z`vnp

"mda xtk xy` mze` elk`e"dreh dil ded Ð

.xehte ,devn xacaêä åðééäaxl dil dnl Ð

.dil opirny oizipznnc ,`hiyt ?xninl `ped

àîéúã åäîmeyn xehtc `ed oizipzna Ð

drhclhpy ,devn dyr seq seqe ,devn xaca

`kd la` .ef d`veda alelddevn dyr `l Ð

.`id serd zler m` dzlik`aïì òîùî à÷Ð

iqei iaxl ipy `lc ,diaxn dil rinyc `ped ax

xaca drhl devn dyre devn xaca drh oia

iqei iax :opiqxb ikd :devn dyr `le devn

ezkldk xwean epi`y cinzd z` hgeyd xne`

dhigy meyn z`hg aiig zaya oinend on

:`nl` .dgec dpi`e ,devn ly dpi`y zaya

devn dyr `le devn xaca drh.aiig Ð

hegyl dvex didy ,devna df cexh ixdy

oxiykdl .xwean `edy xeaqke ,zay ly cinz

.opiqxb `lïéø÷åáî ïðéàù äëùìîdf oi`c Ð

epi` ef dkylay mi`lhay .devn xaca dreh

.`iai efi`n oigadl zekyla wc `le ,`ed cifnl aexwy ,`kd `kiiy `l cinzd onf zcxg s`e .eaxwi izn mdilr cxg zeidl daxwdl oicner opi`y ,cexhäðùîäùà úìá÷î
äìòáå äðá ãéî.ifg `lc icin `lhlhnw :opixn` `le ,odialel z` Ðíéîì ïéøéæçî.yenki `ly Ðïéøéæçî úáùáoi`y oky lk ,min oitiqen `l la` .meid melhp o`kn ixdy Ð

.`pn ipewzl gxhc ,ipdn opev mixg` zzle el` z` jetyl mind oitilgnïéôéìçî ãòåîá.silgdl devn cren ly elega Ðàøîâàì àîéà.lehlh xeqi` `ki` dablc Ðà÷
ïì òîùîmiyp` zlihpl ie`xc oeik Ð.lkl lehlha xzene ,eilr ilk zxez Ðáìåìá áééç.mdixacn ekpgl Ðïéìéôú øåîùì.`qkd zial oda qepki `ly Ðåôåâ øåîùì òãåéä

.ld`e `yne rbn z`nehn Ðúåøäè åôåâ ìò ïéìëåàoi` zexdha eteb rbp m` Ðoi`e eteb xenyl rcei yiy ,mdl oiyyeg zexdha eicia rbp m` ,eici lr `l la` .mdl oiyyeg

z` `nhnd wtqa e` ,wtq xac meya rbep epi` mlhpyn ,eici z` xenyl rceid la` .mxneyl rcei ok m` `l` ,zeipy zeidl mdilr exfby ,mici mzq zxezn eici xenyl rcei

zexdha rbil `ae xdfp `l m`e micid.eici lhep Ðúåøäè åéãé ìò ïéìëåà.mda eici erbpy Ðìàùéì òãåéäåe` ,e`l e` od :aiydl rcei ?ef d`neha zrbp :eze` oil`ey m`y Ð

.rcei ipi`øåäè å÷éôñ íéáøä úåùøá.rcei ipi` :xn`e edel`y m` Ðàîè å÷éôñ ãéçéä úåùøáoc dz` o`kne :(`,gk) dheq zkqna opixn`ck ,dheqn `zkld dl ixinb ikd Ð

.'ek uxylåéôë ñåøôì òãåéä.odk `edyk Ðúåðøâä úéáá äîåøú åì ïé÷ìåç`xnba `ipz ikdc .dxdha dxneyl rcei m` ezial el oixbyn la` ,oxeba el oiwleg oi` ikd inwne Ð

mdl oiwleg oi` zepxbd ziaa .mdizal mdl oixbyn oleke 'ek ,ohwe dhey yxg :zepxbd ziaa dnexz mdl oiwleg oi` dxyr :(a,hv) zenaia "dqep`d lr oi`yep"cdnexz oeifay Ð

xeava qxete eitk qextl rceiyne .mda oixikne mi`iwad mdl oixbyn ozial la` .dxneyl iwa `edy ea mircei ei`ex lk oi`y ,`edoi`y ,zexry izy `iady mircei lkd Ð

.el oiwleg jkld ,(`,ck) dlibna opixn`ck ,eitk qxet ohw
òãåéä
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øîàzekixv opi` zevnc dil `xiaqc rnyn ikd iiepyl jixhvi`cn Ð ektdyk iia`

dnk lk z`vl oiekzn jiiy oi` mzde ,miaxd zeyxl `iven` i`w `dc .dpeek

a lv` jleda ixii`c :cere .jxia `lcy`x) "oic zia ede`x" seqac :dnize .cenll iw

iia` `nye !`aeh iia` dil aizen `w dpeek zekixv opi` zevn `ax xn`c (a,gk dpyd

.dipin dlaiw

úìåòi`nl Ð miitb` oia z`vnpy serd

migqt) "mixac el`" idliya opixn`c

epnfc meyn `l` alela iqei iax xht `lc (a,ar

`ly ick ,leda epnf inp i`dc xnel jixv ,leda

.xzep icil z`hg `az

åäîcare devn xaca drhc `ed mzd `nizc

`le devn xaca drh `kd la` devn

`zbelt Ð ol rnyn `w `l `ni` devn dyr

aiignc (my) "mixac el`" wxt migqta `id

ilv ly cetya xzep ly cety el slgzpa mzd

ilin ipd `nizc edn :iqxbc mixtq zi`e .elk`e

dilr inx `lc devn la` ,dilr inxc devnÐ

,liwy `lc dil ibq `lc alel ,xnelk .`l `ni`

z`hg la` .mixg` ici lr xyt` i`cxyt` Ð

.xg` dplk`iy

åðéàù.mz `vnp elit`e Ð ezkldk xwean

mcew mini drax` xewia oerhc meyn

(`,ev migqt) "`nh didy in" wxtac .dhigy

.dey dxfba gqtn dl sili

òãåéäÐ `nh ewtq cigid zeyxa l`yil

l`yil rcei epi` la`zeyxa elit` Ð

"myk" wxt dheqa opiyxcck ,xedh ewtq cigid

.(a,gk)

òãåéäziaa dnexz el oiwleg eitk qextl

oiwleg oi` `kd inwn Ð zepxbd

rcei m` ezial el oixbyn la` ,oxeba el

oi`yep"c `xnba `ipz ikde .dxdha dxneyl

oi` dxyr :(mye a,hv) zenaia "dqep`d lr

aiyg `we ,zepxbd ziaa dnexz odl oiwleg

odl oixbyn :`tiq ipzwe ,ohwe dhey yxg

oeifay ,el oiwleg oi` zepxbd ziaae .odizaa

rceiy ea oi`iwa ei`ex lk oi`y ,`id dnexz

,dxdha dxneyloi`iwad el oixbyn ezial la`

lkd xeava qxete eitk qextl rceiy ine .ea

qxet ohw oi`y ,zexry izy `iady oircei

yxit jk ,(`,ck) dlibna opzck eitk z`

,ixii` ynn ohwa `l` ,ikd rnyn `le .qxhpewa

rceide dxez ecnln eia` xacl rceidc `inec

oi`yep"a xn`c `de .ipixg` edlek oke ,hegyl

oiwleg oi`c (mye a,hv zenai) "dqep`d lr
dnexz
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Ba àöé ìáà ,Ba àöé àìL àìà eðL àì¯.áéiç Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨¨£¨¨¨©¨
àáø .BëôäLk :ééaà øîà !déa ÷ôð déäaâàcî àä̈¦§©§§¥§©¥¨©©©¥§¤£¨¨¨

.Bëôä àìL àîéz eìéôà :øîàïðé÷ñò éàîa àëä¯ ¨©£¦¥¨¤Ÿ£¨¨¨§©¨§¦©
ìò äçé÷ì :øîàc àeä àáø àäå .éìëa BàéöBäL ïBâk§¤¦¦§¦§¨¨¨§¨©§¦¨©

éìéî éðä !äçé÷ì dîL øçà øác éãé¯,ãBák Cøc §¥¨¨©¥§¨§¦¨¨¥¦¥¤¤¨
ïBéfa Cøc ìáà¯éaø äéä øîBà :àðeä áø øîà .àì £¨¤¤¦¨Ÿ¨©©¨¥¨¨©¦

úàhç øeáñëe ,íéétâà ïéa úàöîpL óBòä úìBò éñBé¥©¨¤¦§¥¥£©©¦§¨©©
dìëàå àéä óBòä¯ïì òîLî à÷ éàî .øeèt¯äòèc ¨¦©£¨¨¨©¨©§©¨§¨¨

àeä íúä :àîéúc eäî !Cä eðééä ,øeèt äåöî øáãa¦§©¦§¨¨©§©©§¥¨¨¨
øeèt äåöî øáãa äòèc¯ìáà ,äåöî ãáòc eðééä §¨¨¦§©¦§¨¨©§§¨©¦§¨£¨

äåöî ãáò àìå äåöî øáãa äòèc àëä¯,àì àîéà ¨¨§¨¨¦§©¦§¨§¨£©¦§¨¥¨¨
èçBMä :øîBà éñBé éaø ,éáéúéî .ïì òîLî à÷úà ¨©§©¨¥¦¦©¦¥¥©¥¤

úaMa Búëìäk øweáî BðéàL ãéîzä¯,úàhç áéiç ©¨¦¤¥§¨§¦§¨©©¨©¨©¨
éøöåàäc .àéääc dpéî øa :déì øîà !øçà ãéîz C §¨¦¨¦©¥£©¥©¦¨§©¦§¨

áø øîà ,éàúç øa ìàeîL áø øîà ,dìò øîzà¦§©£¨¨©©§¥©£©¨©©
áø øîà ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà ,àáñ àðeðîä©§¨¨¨¨©©¦§¨©©¦¨¨©©

ìî eàéáäL ïBâk :áø øîà àðeääkL.ïéøweáî ïðéàL ¨¨©©§¤¥¦¦¦§¨¤¥¨§¨¦
äðùîBúøéæçîe ,dìòa ãiîe dða ãiî äMà úìa÷î§©¤¤¦¨¦©§¨¦©©£¨©£¦¨

íBéa ,ïéøéæçî úaMa :øîBà äãeäé éaø ,úaMa íénì©©¦©©¨©¦§¨¥©©¨©£¦¦§
,ïéôéñBî áBèãòBnáeáéiç òðòðì òãBiä ïè÷ .ïéôéìçî ¦¦©¥©£¦¦¨¨©¥©§©£¥©©¨

.áìeìaàøîâäMàå ìéàBä :àîéúc eäî :àèéLt §¨§¦¨©§¥¨¦§¦¨
ìa÷z àì àîéà ,àéä àáeiç úa åàì¯.ïì òîLî à÷ ¨©¦¨¦¥¨Ÿ§©¥¨©§©¨

òðòðì òãBiä ïè÷ :ïðaø eðz ."òðòðì òãBiä ïè÷"¯ ¨¨©¥©§©£¥©¨©¨©¨¨©¥©§©£¥©
óhòúäì ,áìeìa áéiç¯ì ,úéöéöa áéiçïéìéôz øBîL ©¨§¨§¦§©¥©¨§¦¦¦§§¦¦

¯øaãì òãBé .ïéìéôz Bì ç÷Bì åéáà¯BãîBì åéáà ¨¦¥©§¦¦¥©§©¥¨¦§
äøBz?àéä éàî äøBz .òîL úàéø÷å¯éaø øîàì ¨§§¦©§©¨©¦Ÿ¨©©¦

."á÷òé úìä÷ äLøBî äLî eðì äeö äøBz" :àðeðîä©§¨¨¦¨¨¤¨¨§¦©©£Ÿ
ì òãBiäì .ïBLàø ÷eñt ?àéä éàî òîL úàéø÷øBîL §¦©§©©¦¨¦©¥©¦§

Bôeb¯éìëBàì ,úBøäè Bôeb ìò ïåéãé úà øBîL¯ §¦©¨¢¦§¤¨¨
ãéçiä úeLøa ,ìàMéì òãBiä .úBøäè åéãé ìò ïéìëBà§¦©¨¨¨¢©¥©¦¨¥¦§©¨¦

¯íéaøä úeLøa ,àîè B÷éôñ¯òãBiä .øBäè B÷éôñ §¥¨¥¦§¨©¦§¥¨©¥©
åétk ñBøôìî¯.úBðøbä úéáa äîeøz Bì ïé÷ìBç ¦§©¨§¦§¨§¥©§¨

òãåéä

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

סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף מב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dkeq(ipy meil)

eðL àì`ivede gky m` z`hg oaxwn xhet iqei iaxy epizpyna Ÿ¨
,miaxd zeyxl aleld z`àlàote`aLoiicrBa àöé àldaeg ici ¤¨¤Ÿ¨¨

cexh `edy meyn xeht `ed jkle ,miaxd zeyxl e`ivedy iptl
,devnd z` miiwlìáàxak m`Ba àöée`ivedy mcew daeg ici £¨¨¨

,miaxd zeyxláéiçixdy ,miaxd zeyxl e`ivedy lr z`hg ©¨
okzi ji` :`xnbd dywn .devnd z` miiwl cexh epi` xak

,daeg ici ea `viy iptl miaxd zeyxl e`ivedydéäaâàcî àä̈¦§©§§¥
déa ÷ôðmiaxd zeyxl e`ivedl aleld z` diabdyk cin ixd - §©¥

.miakrn mpi` mireprpd ixdy ,ezaeg ici ea `vi xakzvxzn
:`xnbd,éiaà øîàxaecnBëôäLk`edyk aleld z` `ivedy - ¨©©©¥§¤£¨

`l` alel zlihp zaeg ici mi`vei oi`e ,dhn itlk ey`xe jetd
.ezlicb jxck dlrn itlk ey`xyk elhep m`øîà àáøuexiz ¨¨¨©

,sqepàîéz eléôàkBëôä àlL,ediabdyk daeg ici `vi `l , £¦¥¨¤Ÿ£¨
y meynéìëa BàéöBäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäz` `ivedy - ¨¨§©©§¦¨§¤¦¦§¦

.dnz dgiwl dpi`y oeik ezaeg ici `vi `le ,ilk jeza aleld
:`xnbd dywndîL øçà øác éãé ìò äçé÷ì øîàc àeä àáø àäå§¨¨¨§¨©§¦¨©§¥¨¨©¥§¨

äçé÷ì,zvxzn .ezaeg ici `vi ilka e`ivedyk mb ok m`e §¦¨
:`xnbdéléî éðäxg` xac ici lr dgiwly `ax xn`y dn - ¨¥¦¥
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,xceqìáàegwl m`,ïBéfa Cøc,ilk ici lr oebkàì`ax xn` £¨¤¤¦¨Ÿ
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deabl dlek serd zler ixdy ,bbeya miny iycwa lrny `vnpe

,dlik`a dxeq`eøeèt.devn xaca drhy meyn ,dlirn oaxwn ¨
:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî,eprinydl `ped ax `a dn - ©¨©§©¨

xaeq iqei iaxy xnel `a ike,øeèt äåöî øáãa äòèc`ldeðééä §¨¨¦§©¦§¨¨©§
Cäzvxzn .dpyna iqei iax eprinyd xaky oic eze` `ed df - ©

,`ped ax eprinyd lecb yecig :`xnbdàîéúc eäîeixac `lel - ©§¥¨
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cinzd oaxwllîäkLmiyakd mi`vnp day,ïéøweáî ïðéàL ¦¦§¨¤¥¨§¨¦
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.yenki `ly ickïéøéæçî úaMa øîBà äãeäé éaøminl aleld z` ©¦§¨¥©©¨©£¦¦
eli`e .min mdl mitiqen oi` la` ,mda eidyáBè íBéas`ïéôéñBî §¦¦

.mze` oitilgn `l la` ,minãòBnáecrend lega -¯ ïéôéìçî ©¥©£¦¦
devnsilgdl.mind z`òðòðì òãBiä ïè÷aleld z`.áìela áéiç ¨¨©¥©§©§¥©©¨©¨

àøîâ
:`xnbd dywnàèéLtdy`y epizpyn oica yecigd edn - §¦¨

.jka yi xeqi` dfi` ike ,dlra cine dpa cin aleld z` zlawn
:`xnbd zvxznàîéúc eäîy xnel mewn did -åàì äMàå ìéàBä ©§¥¨¦§¦¨¨

àéä àáeiç úa,alel zlihpa zaiig dpi` ixdyìa÷z àì àîéà ©¦¨¦¥¨Ÿ§©¥
l dvwen `edy oeik ,dlrae dpa cin aleld z`,dabòîLî à÷̈©§©

ïìepi`e ilk zxez eilr yi miyp` zlihpl ie`x `edy oeiky ¨
.lkl dvwen aygp

:dpyna epipyòðòðì òãBiä ïè÷:alela aiigòãBiä ïè÷ ,ïðaø eðz ¨¨©¥©§©§¥©¨©¨¨¨¨©¥©
òðòðì,aleld z`áìela áéiçrceid ohw oke .jepig oicn ,opaxcn §©§¥©©¨©¨
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.dxez ecnln dpeekd dnàðeðîä áø øîàweqtd z` ecnln ¨©©©§¨

àéä éàî òîL úàéø÷ .'á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì äeö äøBz'- ¨¦¨¨Ÿ¤¨¨§¦©©£Ÿ§¦©§©©¦
:`xnbd zx`an .rny z`ixw ecnln dpeekd dnïBLàø ÷eñtly ¨¦

.rny z`ixw
ohw :`ziixad dkiynnì òãBiäBôeb øBîLze`neha `nhi `ly ©¥©¦§

,ld`e `yne rbnúBøäè Bôeb ìò ïéìëBà,zexdha eteb rbp m` - §¦©§¨
eici erbp m` la` ,`nh did `ny miyyeg oi`e mlke`l xyt`

rceie xzei lecb did m`e .m`nih `ny miyyeg zexdhaìøBîL ¦§
s`,åéãé úàxaca e` ,d`neh wtq ea yiy xac meya rbep epi`y ¤¨¨

,zexdha rbepy iptl eici lhep rbp m`e ,micid z` `nhny
úBøäè åéãé ìò ïéìëBà-.mlke`l xyt` zexdha eici erbp m` s` §¦©¨¨¨¢

ohwìàMéì òãBiäxnele aiydl rcei d`neha rbp m` l`yp m`y ©¥©¦¨¥
wtqd m` ,rcei ipi` xn`e edel`y m` ,rcei ipi` e` ,e`l e` od

`edàîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa,`ed wtqd m`e,íéaøä úeLøa ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦
.øBäè B÷éôñodkåétk ñBøôì òãBiäqxet s`e ,mipdk zkxa jxale §¥¨©¥©¦§©¨

,xeaiva eitk `ed,úBðøbä úéáa äîeøz Bì ïé÷ìBçlkdy oeik §¦§¨§¥©§¨
oi` ixdy ,dxdha dnexzd z` xenyl rceie lecb `edy mircei
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:zeywdl `xnbd zxfegàlàådaxr zevny epgkedy oeik §¤¨
,dlihpaeçãðmqxtl ick ,dfd onfa s` iriayd meia zayd z` ¦§

:`xnbd zvxzn .ycwna dxezd on `idyïðàc ïåéklaa ipa - ¥¨©£©
,dlebayïðéçc àìzayd z``riawa mi`iwa ep` oi`y meyn Ÿ¨¦¨
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zaya iriayd,`ly ick ,miycgd zriawa mi`iwa mdy s`

.zexez izy yi eli`k d`xpy zeceb` zeceb` l`xyi z` zeyrl
:`xnbd dywnàäåa alel zevnïãéãìc ïBLàøä áBè íBéipa - §¨¨¦¦§¦¨
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ezny ina cenr an sc ± iyily wxt`nei

èåçùì òãåéä.dhigy zeklda iwa epi`y it lr s` dhigyl eici on`l Ðìåëàì øúåî
åúèéçùîeiab lr cner lecby `ede `ped ax xn`ck Ð.qxc `le ddy `ly d`xe Ð

ïâã úéæë.oetiye ,lrey zleaye ,oinqeke ,mixerye ,oihg :obc ixw oipind zyng lk Ð

åúàåöî ïé÷éçøîel`n zifk lk`yn Ðelld mipin z`evy ,dlik` oipr lka Ð

.zgxqnúåîà òáøàrny z`ixw oiprl Ð

.dltzeéãëá äæ úéæë ìåëàì ìåëéù àåäå
ñøô úìéëàohwd df jixv m` la` .ipepial Ð

ivg eiykr lke`k `ed ixd ,o`kn xzei zedyl

ipiqn dynl dkld oky ,zif ivg xgnle zif

.efn dkex` diidyl ztxhvn dlik` oi`yñøô
izy oefn minkg ea exriyy ,xkk ivg Ð

qxt oeyle .aexirl zecerqopzck ,`blt Ð

rbepnd zial divg :(a,at) oiaexira`al Ð

o`lzy ,micba qeaik oerhil rbepnd ziaa

`xwie) aizkc ,dlik` xeriy ziidya aezkd

."eicba qaki ziaa lke`de" (ciáåàëîÐ

.gixqnçñôä úà åéìò ïéèçåùeze` oipnn Ð

`l i`e ,dxeagd ipa lrzeny) aizkc ,`l Ð

"eqkz elk` itl yi`" (ai.dlik`l ie`xd Ð

ìåæâä áìåì êìò ïøãä

áìåì.äáøòåalel dray lk ycwna ody

onwlck gafn siwdl daxre dlihpl

:(.dn sc) onwxita.äòáùå äùùoigecy minrt

eede oigec oi`y minrte dray lk ode zay

:dl lif`e yxtn dinwle mini dyy edl.ììää
mipey`xd mi`iap epwz ok dpeny lk xenbl

iptn gqtn `py i`n yxtn (.i .c) oikxrae

:odizepaxwa miwelg bgd iniy.äçîùäå
sc) migqta ol `niiwc minly xya lek`l

`l` dgny oi` miiw ycwnd ziay onfa (.hw

my zlk`e minly zgafe xn`py xyaa

milbxa e`l `xw i`dc ab lr s`e zgnye

aizk lair xdae mifxb xda `xw i`dc aizk

:jbga zgnye `aizk dgny milbxa edin

.äëåñ:dkeqa ayil.íéîä êåñéðbgd icinza

wxta `nei xcqa opixn`ck ziaxr `le zixgy

:(:ek sc) ipy.ìéìçäeid da`eyd zia zgny

i`y ceakl bga mignymind jeqip za

epi` lilg eze`e zexekaae mililga millgne

mini dyng `edy minrt jkld aeh mei dgec

oeikc zaya oey`xd aeh mei lg `ly oebk bga

ly elegay zay oky lke aeh mei igc `lc

edl eytc zaya oey`x aeh mei lgy oebk dyy `edy minrte dyng edl eyt cren

:ipy aeh mei oiyer oi` ycwn onfac crend leg ly dyy.äòáù áìåìoey`x aeh meic

:zay igc.íéîéä ìë øàùå`l cren ly elega zay z`vnpe oey`x aeh mei oda lgy

oke .`xnba `nrh opixn`ck igc `l ycwna dxezd on `ed dray lkc b"r`e igc

:iriay `py i`n yxtn `xnbae iriaya daxr.áìåì úåöîlgy oey`xd aeh meia

:cvik zaya zeidlâ"äz` oikilen mrd lk zaya zeidl lgybg ly oey`xd h"i

:zay axrn ziad xdl odialel.ïéðæçä:xeav ikxevl my eidy oiyny.àáèöéàä áâ ìò
dagx.minybd iptn dlrnl zpkeqne my ayil ze`ahvi` ztwen dzid ziad xd ly

:milqtqd iab lr epiidc 'ipzna 'xb `ahvi`d ab lr.íéð÷æäåmetgci `ly oib`ecy

:ealel yi` zgwl lkd ldwda ekrnzie xgnl.ïéãîìîå`ai m` xnel mlek z` c"a

:le`y `le lefb `l elv` `di `ly ick dpzna ely `ed ixd exiag icil ealel.àîìòá ìåèìè 'îâdray lk ycwna `ed dxezd onc oeike mivr lhlhnk `l` xeqi` cv ea oi`

:ea e`vn dxezl biiq dn edexq` dnl.ãåîìì:ezkxa e` ereprp
åðøéáòéå
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z` `xewd" wxta opzc `de .eitk z` `yil rcei epi`yk epiid ,zepxbd ziaa ohwl dnexz

mr la` ,envr ipta epiid ,eitk z` `yep epi` ohwc (mye `,ck dlibn) "cner dlibnd

ilbx oia :opzc (a,bi oikxr) "oikxrp oi`" wxt ycwn ly xiy iab ogky`ck ,`yep milecbd

a,ck) oilegc `nw wxt idliya opixn`c `de .mi`xwp eid mield ixirve micner eid [mield]

xeav gily zeyril ie`x epwf `lnzp :(mye

`lnziy cr eitk z` `yile daizd iptl cxile

i` .xg` enr oi`y icigia dnewe`l `ki` ,epwf

miaxny dryae zeriawa eitk z` `yil inp

.zecnrnae 'eiprzae mixetkd meia oebk mingxa

,daizd iptl cxil meyn inp wlgl jixv oke

:opz (`,ck dlibn) "cner dlibnd z` `xewd"ac

`le rny lr qxet `l la` dxeza `xew ohw

`d :rnyn ,eitk z` `yep `le daizd iptl cxei

lecb`lnzp `ly it lr s`e daizd iptl cxei Ð

oilegc `idd dnewe`l jixv jgxk lr `l` .epwf

daizd iptl cxile reaw xeav gily zeyril oebk

.zecnrnae zeiprzae mixetkd meia

òãåéäålr s` dhigyl eici on`l Ð hegyl

xzen dhigy zeklda iwa epi`y it

lecby `ede `ped ax yxtnck ,ezhigyn lek`l

jk .qxc `le ddy `ly d`xe eiab lr cner

eici on`l rcei oi` m`c rnyn .qxhpewa yxit

cre dligzn lecb ed`xy it lr s` ,dhigyl

qxc `le ddy `ly seqlek`l xeq` Ð

.ezhigyn

ìåëézifk lek`l lekiy yi Ð ilv zifk lek`l

,ilv zifk lek`l leki epi`e lyean

.ilv gqt ly epicy itl ,ilva oixryne

ìåæâä áìåì êìò ïøãä

áìåìminly xya lek`l .dgnyde .daxre

onfa (.hw sc migqt) t"ra xn`wc

xn`py xyaa `l` dgny oi` miiw w"nday

i`dc b"r`e zgnye my zlk`e minly zgafe

xdae mifxb xda `l` aizk milbxa e`l `xw

zgnye aizkc aizk dgny milbxa edin lair

mpi`c oipnif z"`e qxhpewa yxit jk jbga

cg`a zekeqc oey`x h"i lgy oebk 'g lk oilk`p

lk xnel xyt` i`c zaya '`a ipiny meie zaya

opirac ehgyi `l iriay i`ven lilc minly 'g

zbibg oi`c `l inp iriayd meie daxwd mei

[iyy] meia ehgyp cipdn k"re zay dgec dgny

ipye mini ipyl oilk`p minly oi`e iriaya lik`

ax xn`ck xnel yie minly lk`i `l zxvr ipiny lil `edy i`ven lilac `vnp zelil

`nip p"d oyi oiiae diwp zeqka egnyn zxg` `iyew lr (.`r sc my) mixac el` wxt `tt

:ikd

ìåèìèoi`c xg`n lehlhl dvwen xeqi` dia jiiy devnl ifgc b"r` .`ed `nlra

izy wxt zegpna `ipzck iaizkc miptd mglc mipw iab ogky`ck ilk ieyr

zayd z` dgec zlihp `le mipwd xeciq `l mzd opze mipw el` eizeiwpne (.fv sc) mgld

sc zenai) oig` drax` 'tae mgll efgc b"r` dvwen edl aiyg `nl` y"rn qpkp `l`

ith `gip mzd edine `ed `nlra lehlh dklede dlawa i` xn`wc yniyy xf iab (:bl

:`ed xfc oeik
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`exwl e` lltzdl ick zen` rax` eilbx ininne ez`evn
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a daiyidäkeñ,åzevníénä Ceqéða zebdep ,gafnd iab lräòáL ¨§¦©©¦¦§¨
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,bgd ini x`yn`l` zbdep dpi`äMLzevn oi`y meyn ,mini ¦¨
`xnbae .zayd z` dgec minid x`ya daxrd(:bn onwl)x`azi
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mrd lkúéaä øäì ïäéáìeì úà ïéëéìBîzaya ixdy] zay axrn ¦¦¤§¥¤§©©©¦

lehlh xeqi` zngn mzian mdialel z` `iadl mileki mpi`
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y xnel dketd `xaqúBøBãì BúåönL øác ïéðc,dkeq -øácî ¨¦¨¨¤¦§¨§¦¨¨
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èåçùì òãåéä.dhigy zeklda iwa epi`y it lr s` dhigyl eici on`l Ðìåëàì øúåî
åúèéçùîeiab lr cner lecby `ede `ped ax xn`ck Ð.qxc `le ddy `ly d`xe Ð

ïâã úéæë.oetiye ,lrey zleaye ,oinqeke ,mixerye ,oihg :obc ixw oipind zyng lk Ð

åúàåöî ïé÷éçøîel`n zifk lk`yn Ðelld mipin z`evy ,dlik` oipr lka Ð

.zgxqnúåîà òáøàrny z`ixw oiprl Ð

.dltzeéãëá äæ úéæë ìåëàì ìåëéù àåäå
ñøô úìéëàohwd df jixv m` la` .ipepial Ð

ivg eiykr lke`k `ed ixd ,o`kn xzei zedyl

ipiqn dynl dkld oky ,zif ivg xgnle zif

.efn dkex` diidyl ztxhvn dlik` oi`yñøô
izy oefn minkg ea exriyy ,xkk ivg Ð

qxt oeyle .aexirl zecerqopzck ,`blt Ð

rbepnd zial divg :(a,at) oiaexira`al Ð

o`lzy ,micba qeaik oerhil rbepnd ziaa

`xwie) aizkc ,dlik` xeriy ziidya aezkd

."eicba qaki ziaa lke`de" (ciáåàëîÐ

.gixqnçñôä úà åéìò ïéèçåùeze` oipnn Ð

`l i`e ,dxeagd ipa lrzeny) aizkc ,`l Ð

"eqkz elk` itl yi`" (ai.dlik`l ie`xd Ð
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áìåì.äáøòåalel dray lk ycwna ody

onwlck gafn siwdl daxre dlihpl

:(.dn sc) onwxita.äòáùå äùùoigecy minrt

eede oigec oi`y minrte dray lk ode zay

:dl lif`e yxtn dinwle mini dyy edl.ììää
mipey`xd mi`iap epwz ok dpeny lk xenbl

iptn gqtn `py i`n yxtn (.i .c) oikxrae

:odizepaxwa miwelg bgd iniy.äçîùäå
sc) migqta ol `niiwc minly xya lek`l

`l` dgny oi` miiw ycwnd ziay onfa (.hw

my zlk`e minly zgafe xn`py xyaa

milbxa e`l `xw i`dc ab lr s`e zgnye

aizk lair xdae mifxb xda `xw i`dc aizk

:jbga zgnye `aizk dgny milbxa edin

.äëåñ:dkeqa ayil.íéîä êåñéðbgd icinza

wxta `nei xcqa opixn`ck ziaxr `le zixgy

:(:ek sc) ipy.ìéìçäeid da`eyd zia zgny

i`y ceakl bga mignymind jeqip za

epi` lilg eze`e zexekaae mililga millgne

mini dyng `edy minrt jkld aeh mei dgec

oeikc zaya oey`xd aeh mei lg `ly oebk bga

ly elegay zay oky lke aeh mei igc `lc

edl eytc zaya oey`x aeh mei lgy oebk dyy `edy minrte dyng edl eyt cren

:ipy aeh mei oiyer oi` ycwn onfac crend leg ly dyy.äòáù áìåìoey`x aeh meic

:zay igc.íéîéä ìë øàùå`l cren ly elega zay z`vnpe oey`x aeh mei oda lgy

oke .`xnba `nrh opixn`ck igc `l ycwna dxezd on `ed dray lkc b"r`e igc

:iriay `py i`n yxtn `xnbae iriaya daxr.áìåì úåöîlgy oey`xd aeh meia

:cvik zaya zeidlâ"äz` oikilen mrd lk zaya zeidl lgybg ly oey`xd h"i

:zay axrn ziad xdl odialel.ïéðæçä:xeav ikxevl my eidy oiyny.àáèöéàä áâ ìò
dagx.minybd iptn dlrnl zpkeqne my ayil ze`ahvi` ztwen dzid ziad xd ly

:milqtqd iab lr epiidc 'ipzna 'xb `ahvi`d ab lr.íéð÷æäåmetgci `ly oib`ecy

:ealel yi` zgwl lkd ldwda ekrnzie xgnl.ïéãîìîå`ai m` xnel mlek z` c"a

:le`y `le lefb `l elv` `di `ly ick dpzna ely `ed ixd exiag icil ealel.àîìòá ìåèìè 'îâdray lk ycwna `ed dxezd onc oeike mivr lhlhnk `l` xeqi` cv ea oi`
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a,ck) oilegc `nw wxt idliya opixn`c `de .mi`xwp eid mield ixirve micner eid [mield]

xeav gily zeyril ie`x epwf `lnzp :(mye

`lnziy cr eitk z` `yile daizd iptl cxile

i` .xg` enr oi`y icigia dnewe`l `ki` ,epwf

miaxny dryae zeriawa eitk z` `yil inp

.zecnrnae 'eiprzae mixetkd meia oebk mingxa

,daizd iptl cxil meyn inp wlgl jixv oke

:opz (`,ck dlibn) "cner dlibnd z` `xewd"ac

`le rny lr qxet `l la` dxeza `xew ohw

`d :rnyn ,eitk z` `yep `le daizd iptl cxei

lecb`lnzp `ly it lr s`e daizd iptl cxei Ð

oilegc `idd dnewe`l jixv jgxk lr `l` .epwf

daizd iptl cxile reaw xeav gily zeyril oebk

.zecnrnae zeiprzae mixetkd meia

òãåéäålr s` dhigyl eici on`l Ð hegyl

xzen dhigy zeklda iwa epi`y it

lecby `ede `ped ax yxtnck ,ezhigyn lek`l

jk .qxc `le ddy `ly d`xe eiab lr cner

eici on`l rcei oi` m`c rnyn .qxhpewa yxit

cre dligzn lecb ed`xy it lr s` ,dhigyl

qxc `le ddy `ly seqlek`l xeq` Ð

.ezhigyn

ìåëézifk lek`l lekiy yi Ð ilv zifk lek`l

,ilv zifk lek`l leki epi`e lyean

.ilv gqt ly epicy itl ,ilva oixryne
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áìåìminly xya lek`l .dgnyde .daxre

onfa (.hw sc migqt) t"ra xn`wc

xn`py xyaa `l` dgny oi` miiw w"nday

i`dc b"r`e zgnye my zlk`e minly zgafe

xdae mifxb xda `l` aizk milbxa e`l `xw

zgnye aizkc aizk dgny milbxa edin lair

mpi`c oipnif z"`e qxhpewa yxit jk jbga

cg`a zekeqc oey`x h"i lgy oebk 'g lk oilk`p

lk xnel xyt` i`c zaya '`a ipiny meie zaya

opirac ehgyi `l iriay i`ven lilc minly 'g

zbibg oi`c `l inp iriayd meie daxwd mei

[iyy] meia ehgyp cipdn k"re zay dgec dgny

ipye mini ipyl oilk`p minly oi`e iriaya lik`

ax xn`ck xnel yie minly lk`i `l zxvr ipiny lil `edy i`ven lilac `vnp zelil

`nip p"d oyi oiiae diwp zeqka egnyn zxg` `iyew lr (.`r sc my) mixac el` wxt `tt

:ikd

ìåèìèoi`c xg`n lehlhl dvwen xeqi` dia jiiy devnl ifgc b"r` .`ed `nlra

izy wxt zegpna `ipzck iaizkc miptd mglc mipw iab ogky`ck ilk ieyr

zayd z` dgec zlihp `le mipwd xeciq `l mzd opze mipw el` eizeiwpne (.fv sc) mgld

sc zenai) oig` drax` 'tae mgll efgc b"r` dvwen edl aiyg `nl` y"rn qpkp `l`

ith `gip mzd edine `ed `nlra lehlh dklede dlawa i` xn`wc yniyy xf iab (:bl

:`ed xfc oeik
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`le elhil zpn lr ediabd e` .miaxd zeyxa dxard xeqi` o`k yie ,`ziixe`c d`ved
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.ip`y dyrz l`eéëä éàdizi`c meyn Ð
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.zayd z` oey`x aehàòéá÷á ïðéòãé àì
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.xaern lel` carnlåäðéà,l`xyi ux` ipa Ð
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dicegl oey`xa :xnelk ,`ed `herin `"d Ð

zaya s`e jl `pin`c `ed.àø÷ êéøèöà
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המשך בעמוד קמק



קמט
ezny in` cenr bn sc ± iyily wxt`nei

íéáøä úåùøá úåîà òáøà åðøéáòéåcigid zeyxn `iveie :xninl ivnc oicd `ed Ð

,zen` rax` zxardl yegl yi opixn` mipipre zenewn aexay `l` .miaxd zeyxl

xeqi` o`k oi`c ,dpiba e` stxwa e` zilnxka gpen did m` oebk .d`vedl yegl oi`e

`le elhil zpn lr ediabd e` .miaxd zeyxa dxard xeqi` o`k yie ,`ziixe`c d`ved

e`ivedl jlnpe ,e`ivedlmeyn xeht Ð

opixn`ck ,mizpia yetl cnr `l m` d`ved

.(a,d) zay zkqnaåìèéì ïðáø äéì åðé÷ú àä
åúéáálk `diy epiwzd :oizipzn ipzwck Ð

el zxzd `ly jezne ,eziaa lhep cg`e cg`

eziaa `l`.iwet`l iz` `le ,`ed xekf Ðàìà
ïåùàøoileaba elit`c ,ezlihp daeygc Ð

aiig`le oileaba `l opax dia exfb `l Ð

dxezd on epi`y minid x`y la` ,ycwna

ycwna `l`xefbe ,edcic dlihp `aiyg `l Ð

m`e .ycwna s` zayc `xneg meyn opax dia

on xac xewrl oipzn oic zia e`vnp :xn`z

ay :opipye (a,v) zenaia dpiaze` `d !dxezd

.ip`y dyrz l`eéëä éàdizi`c meyn Ð

.dia xefb `l oileabaéîð àðãéàämeia igcil Ð

.zayd z` oey`x aehàòéá÷á ïðéòãé àì
àçøéãol dedc ,xgnl cr aeh mei oi` `ny Ð

.xaern lel` carnlåäðéà,l`xyi ux` ipa Ð

.di`xd lr oiycwn oiicryåçãéìs` ,edl Ð

.dfd onfaêãéà àéðúåseqa ,`id oizipzn Ð

.(a,`n) lirlc oiwxitúáùá åìéôà íåéáÐ

ivnc ,`ed `xizi `xwe .mei edc lk rnync

.oey`xa azknlïéìåáâá óà ïåùàøe`l Ð

`le "oey`x meia mzgwle" `l` ,yixc `ieaxn

ycwn yxit.oileaba elit` rnyn Ðïåùàøä
dicegl oey`xa :xnelk ,`ed `herin `"d Ð

zaya s`e jl `pin`c `ed.àø÷ êéøèöà
ìåèìè àøùéîìxq`p `l oiicr ,opaxc Ð

?o`k exizdl aezkd `ae ,mlera lehlh

áìåì éøéùëîìixiykny jcnll aezkd `a Ð

elit`e ,dipewiz :xnelk .zayd z` oigec alel

.ecbe`le xaegnd on evvewlíéîé ïìäì øîàðå
aizkck ,zelil `le mini oldl dn ,alela Ð

."oey`xd meia"íéàåìîá(g `xwie) aizkck Ð

dkeq .'ebe "dlile mnei eayz cren ld` gzte"

,meid lk mzevn mi`elne ,meid lk dzevn

gztne" aizkck ,z`vl `lye dxfra ayil

xn`pe "mini zray e`vz `l cren ld`

."mini zray dlile mnei eayz"
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åðøéáòéåcigid zeyxn ep`iveie xninl ivnc oicd `ed Ð miaxd zeyxa zen` rax`

zxardl yegl yic opixn` mipipre zenewn aexay `l` ,miaxd zeyxl

oi`c ,dpiba e` stxwa e` zilnxka gpen did m` oebk .d`vedl yegl oi`e zen` rax`

lr ediabd m` e` .miaxd zeyxa dxard xeqi` o`k yie `ziixe`cn d`ved xeqi` o`k

e`ivedl eilr jlnpe ,`ivedl `le elhil zpnÐ

wxta opixn`ck ,mizpia yetl cnr `l m` ,xeht

df mrhe .qxhpewa yxit jk .(a,d) zayc `nw

lr elhp dligzn m` ,inp dxard iabc ,okzi `l

it lr s` ,zen` rax` exiardl `ly zpn

ok ixg` exiardycnr `l m` aiigin `l Ð

zeyxn :inp i` .d`xp oey`x mrhe .mizpia yetl

`kile `xikid edl zi` miaxd zeyxl cigid

miaxd zeyxa la` ,xfbinle`lc oipnif Ð

.zen` rax` xiarne ,dizrc`

àäipzwck Ð eziaa lehil opax epiwz

eziaa `l` el zxzd `ly jezne ,oizipzn

ok m` :`niz ike .iwet`l iz` `le ,`ed xekf Ð

rcei !zaya lgyk eziaa dray lk inp epwzl

.`ziixe`c oey`xc li`ed zvw ipdnc `xnbd

àì`lc meyn e`l Ð `gxic `riawa opirci

`pci`dc :(a,c) dvia yixa opixn` `dc ,opirci

meyn ,opirci `l eli`k opax cear `l` ,opirci

.ilewlwl iz`e dxfb exfbc oipnifc ,mzdc dxfb

xn`c (mye a,`p migqt) "ebdpy mewn" wxtae

`riawa `prcic `p` oebk :(`axl) `xtq ax dil

enk `l ?i`n xacna ,`pciar `l aeyia ,`gxic

xeaird ceqa iwa didy qxhpewa yxityÐ

epiax yxtn `l` .ziyixtck ,xeq` mewn lknc

oipnife ,ixyz igely ehnc `kid xiic dedc :mz

ehn `le oqip igely ehnc `kid oqipa lif`c

eh` oqip `zkec `edda opixfbc ,ixyz igely

`nw wxt seqa opixn`ck ,inei ixz opicare ixyz

) dpyd y`xc.(a,`kåäðéà`riawa ircic

,`niiw ef `pwqn oi` Ð inp ikd oi` `gxic

igc `l ociclc oeik :opiwqn onwlcinp edcicl Ð

zial odialel oikilen ipzwc (`ziixae) .igc `l

zqpkd,miiw ycwnd ziay onfa opinwen Ð

wxt opzc ,xteyn `py i`n :xn`z m`e .oileabae

y`x ly aeh mei :(mye a,hk) dpyd y`xc iriax

oirwez eid ycwna ,zaya zeidl lgy dpyd

epi`y ,alel ip`yc :xnel yie !dpicna `l la`

ycwna ixzyi`c oeike ,`nlra lehlh `l`Ð

`ki` ,xtey zriwza la` .dpicna exingd `l

:dyw ,edine .ith da xeng`e ,dnkg dyrn

opzc ,alelan ith xteya eliwd oaxeg xg`lc

ycwnd zia axgyn :(my) dpyd y`xaÐ

mewn lka oirwez eidiy i`kf oa opgei iax oiwzd

,llk ixzyi` `l alele .oic zia ea yiy

zelrl `edy xteyc :xnel yie !onwl opiwqnck

evx `l minyay mdia`l l`xyi ly mpexkf

epwz oic zia cgac oeike ,ixnbl lhalepwz Ð

ziad onfay it lr s` ,oic zia ea yiy mewn lka

`ed oicac :cere .`wec ycwna `l` did `l

.oileaba s` reci did alelc oey`x aeh mei la` ,milyexia `l` ycegd zeriaw rici `lc dpyd y`xac ,xteyn xzei oileaba dgec `di alelcïåùàøämei `l` dgec epi`y cnln

jxid :yxc (`,`v oileg) "dypd cib" wxtae ,meia eac `ed dicegl oey`xa :xnelk .`ed `herin `"dc ,yixc `w `"dc `xeziin Ð oey`x aehoke .l`ny ihernl ,jxiay zpneind Ð

dlerd"gxf`d" mixetkd meic iepir ztqez iab :(a,gk) "oyid" wxt seqa lirl opixn`ck ,zeaxl `"d `iz`c oipnife .(a,gp migqt) dpey`x dler Ðdkeq iabe ,miypd z` zeaxl Ð

"gxf`d".epiipr itl cg` lk ,mixbd z` zeaxl Ðäëåñåexecz oirk eayz meyn i`c Ð olpn dtebyi` dxic dn :miyp opiaxn ded `nrh i`dnc ,dlila oia meia oia dxic dn Ð

dnec inl d`xp opixn`wc i`nl ,edin .mini zrayc zelil `le mini rnyn mini zrayc ,zelil `icda `xw dihrnc `kd ip`y .`zkld meyn e`l i` ,ezy`e.dyw Ð
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dkeq(iyily meil)

åjk ici lrepøéáòéaleld z`,íéaøä úeLøa úBnà òaøàxearie §©£¦¤©§©©¦§¨©¦
.miaxd zeyxa zen` rax` zxard ly `ziixe`c xeqi` lr

øôBLc àîòè eðééäåxtey zriwzy mrhd mb `ed df yyg - §©§©£¨§¨
ycwnd zian ueg mewn lka zayd z` dgec dpi`(:hk d"x)`ny ,

rax` epxiarie eipic z` iwa lv` cenll zkll xteyd z` lehi
.miaxd zeyxa zen`åokäléâîc àîòè eðééädgec dz`ixw oi`y §©§©£¨¦§¦¨

epipyy itk zayd z`(.a dlibn).:`xnbd zl`eyéëä éà,exfby ¦¨¦
,dxard xeqi` yygn zaya alel zlihp lr minkgaíBéaeh

ïBLàøzaya lgyénðxn`p recne ,mrh eze`n xeq`l mdl did ¦©¦
z` dgec alel zlihp zaya oey`xd h"ei lgyky dpyna

aeh mei :`xnbd zvxzn .zaydïBLàøoky ef dxifbl mewn oi` ¦
ïðaø déì eðéwz àäz` lehilaleldBúéáa,dpyna x`eank ¨©¦¥©¨¨§¥

`eai `le `ed xekf ,eziaa `l` alel lehil el zxzd `ly jezne
.miaxd zeyxl e`ivedl

:`xnbd dywnçðézäz` dgec oey`xd meia alel zlihpy ¨¦©
zaydøçàdze`äðwzlhep `di cg` lky minkg epwizy ©©©¨¨

,miaxd zeyxa xiariy yyg oi`e eziaaàkéà éàî äðwz íãB÷¤©¨¨©¦¨
øîéîìeyyg `le zaya alel elhp ef dpwz iptly mrhd dn - §¥©

.miaxd zeyxa dxardlàlàaeh meia alel zlihpy mrhd ¤¨
meyn ,zay dgec oey`xdd meiayäøBzä ïî déúéàc ïBLàø¦§¦¥¦©¨

ïéìeábadxezd on devn yi ycwnd zial uegn oileaba s`y - ©§¦
e df meia dlihpd daeyg ,[oldl x`eaiy itk] alel lehileøæb àìŸ¨§

ïðaø eäa,dxard zxifb yygn ef devn repnl minkg evx `l - §©¨¨
la` ,jk icil `eaiy xexa df oi`yðäCbgd ini x`y -eäðúéìc ¨¨§¥©§

ïéìeába äøBzä ïîalel lehil dxezd on devn mda oi`y - ¦©¨©§¦
e ,jk lk daeyg mzlihp oi` ,`nlra opaxcn `l` oileabaeøæb̈§

ïðaø eäa,ycwnd ziaa s` alel ea lehil `lyzxneg zngn §©¨¨
.miaxd zeyxa zen` rax` epxiari `ny zay xeqi`

:`xnbd dywnéëä éàaeh meia alel zlihp lr exfb `l minkgy ¦¨¦
,oileaba epyiy oeik ,oey`xénð àðcéàälehip dfd onfa s` - ¨¦¨¨©¦

.ok mibdep oi` ixde ,zaya zeidl lgy oey`x aeh meia alel
:`xnbd zvxznïðà[laa ipa]àçøéc àòeaé÷a ïðéòãé àìep` oi` - £¨Ÿ©§¦¨§¦¨§©§¨

miycgd zeriawa mi`iwalr ycegd z` miycwn eppi`y meyn
did `ny yeygl yie ,[ipy h"ei zeyrl mibdep jkle] dii`xd it
okle ,zxgnl wx `ed zekeq ly oey`x h"eie lel` z` xarl epl

:`xnbd dywn .zayd z` dgci oey`xd h"eiy xyt` i`eäðéà¦§
l`xyi ux` ipa -àçøéc àòeaé÷a éòãécz` miycwn oiicry - §¨§¥§¦¨§©§¨

,dpald zii`x it lr ycegdeçãéì.oey`x aeh meia zayd z` ¦§
:`xnbd zvxznénð éëä ïéàzlihp dgec l`xyi ux`a ok` - ¦¨¦©¦

yiy dxizqdn `id dfl di`xde ,zayd z` oey`x h"eia alel
,zeipyn ipy oia dxe`klàãç [ïðúc] (éðúã)epizpyna(:an),íBéa ¦§©£¨§

ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòä ìk úaMa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBè¨¦¤¨¤¨¦§©©¨¨¨¨¦¦¤§¥¤
Cãéà [ïðúe] (àéðúå) ,úéaä øäìmcewd wxta(:`n),aeh mei §©©©¦§©¦¨

mdialel z` mikilen mrd lk zaya zeidl lgy bg ly oey`xd
,úñðkä úéáìziad xd ehwp o`k recneehwp mye.zqpkd zia §¥©§¤¤

`l`ïàk dpéî òîL`ed ziad xdl mdialel mikilen hwpy - §©¦¨¨
,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæaeïàk`ed zqpkd zial mikileny -ïîæa ¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©

.dpéî òîL ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàLdgec l`xyi ux`ay ,`vnp ¤¥¥©¦§¨©¨§©¦¨
zia oi`y onfa s` ,zayd z` oey`x aeh meia alel zlihp
oi` ,miycgd zeriawa mi`iwa mpi`y dleba wxe .miiw ycwnd

.mlerl zay dgec alel zlihp
:`xnbd zxxanïì àðî ïéìeába äøBzä ïî déúéàcep` okidn - §¦¥¦©¨©§¦§¨¨

oi` `ny ,alel zlihp ly `ziixe`cn aeig oileaba yiy micnel
,ycwna `l` dxezd on dzeevnàéðúclrweqtd(n bk `xwie) §©§¨

ur spre mixnY zRM xcd ur ixR oFW`xd mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦©£©¥
eyxc ,'mini zraW mkidl` 'd iptl mYgnUE ,lgp iaxre zar̈Ÿ§©§¥¨©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦
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åáùú.dgiwl `l` ea xn`p `ly ,zg` dry ezevn alele ,dlile mnei Ðàîòè éàî
äçåãoileaba dxezd on `zil inp `kd `dc ?alela xefbc ikid ik da xefb `le Ð

?ycwna da xefb `l i`n`e ,alel iabl bgd ini x`ykäøåúä ïî àéäù äîñøôìÐ

`icda dxezd on zyxetn dpi`y itlick ,`nei cg zay igcinl `geex dl eway Ð

.`id dxezd ony dnqxtlåçãéð éîð áìåìÐ

on `edy enqxtl ick ,ycwna mini x`ya

,`icda `yxtn `l `dc .dray lk dxezd

'd iptl mzgnye" i`dc xninle irhinl `ki`c

"mini zray.xn`w alel zgny e`l Ðéçåìù
äì éúééî ïéã úéádpi` zxgnle ,zay axrn Ð

z` da oitiwnd mipdk `l` mc` lkl devn

.gafndéëä éà`ede ,icin da xfbinl `kilc Ð

.dxezd on ycwna dray lkéîð àîåé ìëÐ

eze `nei cg `py i`n ,igcip zaya rlwi`c

?`láìåìá é÷åô÷ôì éúà,alela ileflfl Ð

igc `de ,`nei cga `l` alela igc `lc meyn

daeyg devn e`l alel :xninl iz` ,`nei lk

.`idéçãéìåalelk oey`x aeh meia daxr Ð.

àúìéî àçëåî åàì`ed daxr meync Ð

meyn :ixn`c ,dxezd on `idy mqxtinc

,daxr lv` s` zigcp alel lv` zegcl dpzpc

.`ed alel meyn xwireêðäî ãçácg`a Ð

.minid x`ynéòéáùà äî÷åàe` ,miieqn mei Ð

.oexg` e` oey`xéîð àðãéàä,oaxeg xg`l Ð

onwl opixn`ck ,`nei cg daxr opicarc

`kilc oeik ,oileaba `id mi`iap bdpn :(`,cn)

icin yginldehagie delhie ,iriaya igcil Ð

on ycwna `idy dnqxtl oic zia igely

xg`le ,iriaya dilr exfb `l ixdy dxezd

?dilr xfb in oaxegàçøéã àòéá÷á ïðéòãé àì
.iriay eply iriay oi` `nye Ðòì÷éà àìÐ

,miycgd on cg` e` lel` z` mixarn md

.zaya iriay rx`iy oi`exykéúåçð ìëåÐ

elrye ,laal l`xyi ux`n ecxiy driqd lk

.exfge l`xyi ux`l laanïì àîéì ïàîÐ

daxr `zyd igcilc ,dlihpa ycwna daxrc

.zay igcipc ,ycwnl xkf opaxcn `xeqi`

äôé÷æá àîìã`l` ,cia dze` oilhep eid `l Ð

opzck ,cegl gafnd iciva oze` oitwef

?dtwfp `kid ,gafn `kil `zyde .oizipzna

íåéä åúåàåzg` mrt ipzwcn ,iriaya Ð

minrt rayeaiaq lbxa dtwd dpin rny Ð

oitiwn dnae ,`ed gafnd?daxra e`l Ðàì
áìåìáaiaq daxrd etwfy xg`l ,mitiwn Ð

.gafndåúìéçúá.oey`x aeh meia Ðäáøòå
åôåñá.iriaya Ðúåéáøî.zerihp Ðåøéëäå

ïéñåúééá ïäáqeziia icinlz eyibxd Ðode

zyxetn dpi`y ,daxra micen mpi`e ,miwecv

.dxezd oníåùáëåiyak icda :enk .mepnh Ð

yie .(`,i) zekxa zkqna ,jl dnl `pngxc

(f dkin) "epizeper yeaki" enk :miyxtnÐ

.(dt mildz) "dlq mz`hg lk ziqk" ,dqki

íéðáàä úçú`ly minkga md mirceie Ð

.mipa`d xgnl elhlhiõøàä éîòeid `ly Ð

mr mci dzid mde ,lehlh xeqi`a mi`iwa

.miyextd'åë íåô÷æå íéðäëä íåàéáäåla` Ð

gafnle mle`d oia qpkp did `l l`xyi

.dze` oitwef jk xg`e ,mdilbxa gafnd z` mipdkd da oitiwne ,mirprpne dze` oilhep ciac llkn daxr heaig ipzwcneéçãéì àìàåded dlihpac oeik Ðxkf zeyrl el yi Ð

.zay dlic iriay igcile ,ycwnlïðàã ïåéë.(`gxic `riawa ol miw `lc meyn ,opigc `l dleba Ð
åäãéãì
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åáùúenk dxfra oyil xyt` i` mzdc ,mi`elnn sili ixnbl `l Ð dey dxfbl eayz

zia iklnl `l` dxfra daiyi oi` :(a,`n dheq) ixinbc ,dxfr mewna didy xvga

.dkeql ueg oyil xeq` o`k eli`e ,cala cecéçåìù,zay axrn Ð dl iziin oic zia

qxhpewa yxitck ,gafnd z` da oitiwn mipdkd `l` ,mc` lkl devn dpi` zxgnle

`nw wxt opzck ,siwdl oileki oi` l`xyic

mle`d oia qpkp l`xyi oi`c :(g dpyn) milkc

df mrhl qxhpewa jxved jkle .gafnle

mipdkdy,oeyld gken oky ,l`xyi oi`e oitiwn

zia igely z`ad :cere .xeqn lkl alel :xn`wc

inp owzil ok m`c :cere ?liredl el yi dn oic

i`ce `l` .egcile oic zia igely me`iaiy alela

icil ez` `le ,od oifixf mipdkdy dfa ielz xacd

`lc oeik ,xeqn lklc ,alel la` .zay lelig

l`xyia igc:dyw ,edine .igc `l inp mipdka Ð

lkl daxr `pci`de igcil inp `pci`d jixtc

delhie igcil :yxtl wgc qxhpewae !dxeqn

.oic zia igely dehagie

àìon cg` e` ,lel` oixarn eidy Ð rlwi`

zaya rxi`y mi`ex eidyk ,miycgd

oeniq 'x :inlyexia xn` ikde .daxr ly iriay

iz` `lc oekzrc oead :oiaygnc oil`l cwtn

.`zaya `zaxr `z` `lce ,`zaya `zrwz

oezwigc i`eoecarz `le ,`zrwz oecar Ð

zriwzn daxr mei ith yiigc rnyn .`zaxr

rlwin `lc oiaygn ep` eiykr mbe .alele xtey

s` .opiyiig `l alel`e xtey`e ,zaya daxr mei

mei`c :dnize ,`ziixe`c oey`x meiy it lr

`nlra ycwnl xkf `edy daxr,opiyiig Ð

ikd oi`c :xnel yie ?opiyiig `l `ziixe`c ipd`e

`icda iaizkc ipdc ,inpeda iwetwtl iz` `l Ð

opaxc daxr la` ,mipy x`yaiwetwtl iz` Ð

mei rlwin ike ,inei ixz opicar wtqnc :cere .da

zaya oey`xoirwezc ,ixnbl lha xtey oi` Ð

`l dgpnd mcew micr e`a ikc ab lr s` .ipya

`nei cg `l` l`xyi ux`a icarmewn lkn Ð

ly iriay la` .inei ixz opicar ux`l dvega

xyt` `lc ,`nei cg `l` `zilc ,daxr

m` ,aeh mei `edy itl wtqd lr ipinyd carinl

ixnbl lha did.daxr zxez gkzyn Ð

åàéáäåo`k Ð zay axrn daxr ly zeiaxn

ly daxra ribiy in lk oipzn eid `l

o`nl ,alel iab opzck ,dpzna `ed ixd exiag

dynl dkld daxr (`,cl) lirlc oiwxita xn`c

ipiqn,inp le`y `a`le .mklyn ixnb `l Ð

"iaxr" aizkcn yxcczg`e alell zg` Ð

,alel enk ycwn iab mklyn ira `nl` ,ycwnl

xdl ealel `ian cg` lky ,alel iab mewn lkn

mcin oilawn mipfgde ziadoikixv eid Ð

daxr la` ,zepzdl,dl eziin oic zia igely Ð

:cere .zaya zxgnl cr da dkef odn cg` oi`e

jk lk eid `le ,gafnd z` oitiwn mipdkdc

.od oifixfc :cere ,miaexn
ixn`
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úBiaøî eàéáäå ,úaMa úBéäì äáøò ìL éòéáL ìç̈§¦¦¤£¨¨¦§©©¨§¥¦ª§¦

å ,úaL áøòî äáøò ìL,äøæòa íeçépäeøékäåïäa ¤£¨¨¥¤¤©¨§¦¦¨£¨¨§¦¦¨¤
eøékä øçîì .íéðáà úçz íeLáëe íeìèðe ïéñBúééa©§¦§¨§¨©©£¨¦§¨¨¦¦
íeàéáäå ,íéðáàä úçzî íeèîLe ,õøàä énò ïää¤©¥¨¨¤§¨¦©©¨£¨¦¤¡¦

íéðäkäíeô÷æeïéñBúééa ïéàL éôì .çaænä écéöa ©Ÿ£¦§¨§¦¥©¦§¥©§¦¤¥©§¦
èeaéçL íéãBîàîìà .úaMä úà äçBc äáøò ¦¤¦£¨¨¤¤©©¨©§¨

àì ïðàc ïåék !eçãð àìàå .àzáeéz !àéä äìéèða¦§¦¨¦§§¨§¤¨¦§¥¨©£©¨
ïðéçc¯eçc àì éîð eäðéà!éçc eäãéãìe éçc àì ïãéãìc ,ïBLàøä áBè íBé àäå . ¨¥¨¦§©¦¨¨§¨¨¦¦§¦©¨¨¥§¦§¨¥
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dkeq(iyily meil)

ïàk øîàð ,äåL äøæâì 'eáLz' 'eáLz'dkeq zevnazMQA'eáLz ¥§¥§¦§¥¨¨¨¤¡©¨©ªŸ¥§
,'mini zraWíéàelna øîàðåcrFn ld` gztE'eáLzmnFi ¦§©¨¦§¤¡©©¦¦¤©Ÿ¤¥¥§¨

,'dlileïàk óà úBìéì eléôàå íéîé ïläl äîdkeqaeléôàå íéîé ¨©§¨©§©¨¨¦©£¦¥©¨¨¦©£¦
:úBìéì¥

:dpyna epipy:ãöék äòáL äáøòlg bgd ly iriayd meiyk £¨¨¦§¨¥©
zayd dlg m`e ,mini dray daxrd z` milhep ,zaya zeidl
wxy ,mini dyy wx daxrd z` milhep ,bgd ini x`yn cg`a

iriayd meid.minid x`y `le zay dgec:`xnbd zl`eyäáøò£¨¨
,úaL àéçc àîòè éàî éòéáMaecia dplhi `ny da mixfeb oi`e ©§¦¦©©£¨¨§¨©¨

zeyxa zen` rax` dpxiarie dizekld z` iwal le`yl jlie
dax ixack alela exfby enk ,miaxd(:an lirl).,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

`ed zay dgec daxry mrhd,äøBzä ïî àéäL dîñøôì éãk§¥§©§§¨¤¦¦©¨
dnqxtl icke ,`xwna zyxetn `id oi` ixdy,dxezdn `idy

,zaya daxr ly iriay lgyk zayd z` dgcizy minkg eraw
.miaxd zeyxa zen` rax` dpxiari `ny da exfb `ledywn

:`xnbd,éëä éàdf mrhnéçãéì énð áìeìlk ycwnd ziaa zay ¦¨¦¨©¦¦§¥
oey`xd aeh meia wx `le ,bgd ini,äøBzä ïî àeäL Bîñøôì éãk§¥§©§§¤¦©¨

xn`p `l` ,dray lk ycwna bdepy dxeza yxetn `l oky
oi`y zerhl mewn yie ,'mini zraW mkidl` 'd iptl mYgnUE'§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦

:`xnbd zvxzn .alel zgnya xacn weqtdáìeìdgec epi` ¨
,minid x`ya zayäaøc íeMî äøæb(:an lirl)ecia eplhi `ny §¥¨¦§©¨

dywn .miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie cenll iwa lv` jlie
:`xnbdéëä éàjixvy mewna s` zcner dax ly ezxifby ¦¨¦

ok m` ,dxezd on `idy devn lr mqxtløBæâð énð äáøò`ly £¨¨©¦¦§
.dax zxifb zngn zaya dlhila :`xnbd zvxznäáøòoi` £¨¨

`l` ,lkl dxeqn devnd oi` oky ,zay lelig icil `eaiy yyg
dì éúééî ïéc úéa éçeìLdxeqn dpi` zxgnl s`e ,zay axrn §¥¥¦©§¦¨

mipdkde ,gafnd z` da mitiwn mcal mipdkd `l` mc` lkl
la` ,zay lelig icil e`eai `le zeklda mi`iwae md mifixf

,øeñî ìkì áìeìyi mkezae elhil aiig l`xyin mc` lky ¨©Ÿ¨
aleld mr ekliy yeygl yie ,zeklda mi`iwa mpi`y miyp`

.miaxd zeyxa zen` rax` exiarie iwa lv`:`xnbd dywnéà¦
éëäyeygl mewn oi`e mifixf mipdkl dxeqn daxr zevny ¨¦

ok m` ,zay lelig icil e`eaiyéçãéì énð àîBé ìkdaxrz` ¨¨©¦¦§¥
.bgd ly iriayd meia wx zay dgcizy eraw recne ,zayd

minid lk zay dgciz daxr m` :`xnbd zvxzné÷et÷ôì éúà̈¥§©§¥
lflfl -,áìeìadzegt ezlrne daeyg devn `ed oi`y xnele §¨

oey`xd meia `l` zay dgec epi` alel ixdy ,daxr lyn
.dray lk zay dgec daxre

`weec zay dgec daxry minkg exn` recn :`xnbd zl`ey
,iriayd meiaïBLàø áBè íBéa éçãéìåm` :`xnbd dper .alel enk §¦§¥§¦

,oey`xd aeh meia zay dgciz daxràúlî àçëBî àìdidi `l Ÿ§¨¦§¨
,zayd zigcp dllbay ef `id daxrdy gken df`l`éøîà̈§¥

,éçc à÷c àeä áìeì,alel iptn `id zigcp zaydy mrhd xwiry ¨§¨¨¥
oeik `l` ,zayd z` zegcl dcal daxr zevn gka oi`ezigcpy

zevny jka mqxtzi `l ok m`e ,daxr iptn s` zigcp alel iptn
`xnbd zl`ey .dxezd on `id daxrðäî ãça éçãéìå :Cdgciz - §¦§¥§©¥¨¨

minkg eraw recne ,minid x`yn cg`a zayd z` daxrd
:`xnbd zvxzn .iriayd meid z` `weecdì ú÷tî à÷c ïåék¥¨§¨©§©¨

éòéáMà dî÷Bà ïBLàøîminkg elki `l oey`xd meiay oeik - ¥¦§¨©§¦¦
,zayd z` dgecy iriayd meid z` minkg eraw ,xkfpk eraewl

.mieqn mei `edy
:`xnbd dywnéçãéì énð àðcéàä éëä éàzia oi`y dfd onfa s` - ¦¨¦¨¦¨¨©¦¦§¥

mi`iap zpwzn `l` dxezd on dpi` daxr zevne ,miiw ycwnd
(.cn onwl)igely delhie ,iriayd meia zayd z` daxr dgciz ,

,ycwnd ziaa dxezd on `idy dnqxtl ick dehagie oic zia
zvxzn .lirlck ,zay leligl e`eaiy xefbl jiiy `l mdae

:`xnbdïðàlaa ipa -àçøéc àòeaé÷a ïðéòãé àìmircei eppi` - £¨Ÿ¨§¦©§¦¨§©§¨
ycegd zeriaw z`meie ,lel` z` xarl mikixv epiid `nye

.zayd z` migec oi` ok lre ,zxgnl wx `ed daxr ly iriay

:`xnbd dywneäðéàl`xyi ux` ipa -,àçøéc àòeaé÷a éòãéc ¦§§¨§¥§¦¨§©§¨
,dii`xd it lr ycegd z` miycwneéçãéìmeia zayd z` ¦§¥

.iriayòìwéà àì ,øîà àéãä øa àúà ékiriay mei oi` mlerl - ¦£¨©¤§¨£©Ÿ¦§©
mei mitiqen ,zaya legl cizry mi`ex m`e ,zaya lg bg ly

g` yceg e` eze` mixarne lel`lmle` .xìëå ïéáø àúà ék¦£¨¨¦§¨
éúBçðéçc àìå òìwéà ,éøîàiriayd meid did mizirl zn`a - ¨¥¨§¥¦§©§Ÿ¨¥

.zayd z` ea dgec daxr oi` ok it lr s`e ,zaya lgàlàå§¤¨
àéL÷meia zay dgec daxr oi` zn`a recn ,oiax ixac itl ©§¨

.iriaydäáøòc ïì àîéì ïàî ,óñBé áø øîàdzevn ycwnd ziaa ¨©©¥©¥¨¨©£¨¨
s` dzidäìéèðaxkf zeyrl icky xn`py ,alel zevn enk ¦§¦¨

,xeqi` yyg da yiy s` zaya dplhip ycwnlàîìcdzevn ¦§¨
`l` llk dlihpa dzid `l ycwnd ziaaäôé÷æaztiwfa - ¦§¦¨

z` sewfl gafn epl oi`y dfd onfae ,gafnd iciva daxrd
zlihp dgciz `le ,llk ycwnl xkf miyer ep` oi` ,daxrd

.zayd z` daxrd
éiaà déáéúéàdtiwfa wx `id daxr zevny xn`y sqei axl ¥¦¥©©¥

dpyna epipy ixd ,gafnd iciva(:an lirl)äML äáøòå áìeì¨©£¨¨¦¨
äòáLåjkne ,mini dray minrte mini dyy mibdepy minrt - §¦§¨

,miey mdy rnyn cgi daxrde aleld z` llkyåàì éàîzevn ©¨
`id daxrkzevn,äìéèða äáøò óà äìéèða áìel äî ,áìel ©¨©¨¦§¦¨©£¨¨¦§¦¨

:`xnbd dgec .dtiwfa daxr zevny xn`y sqei ax lr dywe
àéøéà éãéîef `id di`x ike -,déúéàãk àäå déúéàãk àä ,aleld ¦¦¦§¨¨¦§¦¥§¨¦§¦¥

xtqnl `l` dpynd mze` dzeeyd `le dtiwfa daxrde dlihpa
.minidéiaà déáéúéàoldl dpynd ixacn ,sqei axl(.dn) ¥¦¥©©¥

mze` mitwefe daxr itpr mi`ian eidy daxr zevna zwqerd
my epipye ,gafnd icivaúçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBé ìëa§¨©¦¦¤©¦§¥©©©©©

íBiä BúBàåbg ly iriay mei -äáøòa åàì éàî ,íéîòt òáLeid §©¤©§¨¦©¨¨£¨¨
daxr zevn ok m`e ,eiciva detwfy xg`l gafnd z` mitiwn

:sqei ax el dpr .dlihpa mb `id,àìdzid gafnd ztwdáìela Ÿ©¨
:sqei axl iia` xn` .gafnd aiaq daxrd z` etwfy xg`làäå§¨

deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,elld dpynd ixac yxtl ¨©©©§¨¨©©¨©£
dzid dtwddydéì øîà ,äáøòa,iia`l sqei axCì øîà àeä ¨£¨¨¨©¥¨©¨

,áìela àðéîà àðàå äáøòadtwddy xeaqe eilr wleg ip` xnelk ¨£¨¨©£¨£¦¨©¨
.alela dzid

øîzà,áìela øîBà øæòìà éaø,gafnd z` mitiwn eideáø ¦§©©¦¤§¨¨¥©¨©
øîà [ïúð øa] ìàeîLmyaàðéðç éaøyäáøòa,mitiwn eidïëå §¥©¨¨¨©©¦£¦¨¨£¨¨§¥

äáøòa deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà.÷çöé áøì àáø déì øîà ¨©©©§¨¨©©¨©£¨£¨¨¨©¥¨¨§©¦§¨
äðç øa øa äaøc déøa,àéøBà øa,dxez oa -àúlî Cì àîéàå àz §¥§©¨©©¨¨©§¨¨§¥¨¨¦§¨

Ceáà øîà äåäc àúélòîdidy dlern dxez xac jl xne`e `a - §©©§¨©£¨¨©£
,xne` dpg xa xa dax jia`çaænä úà ïéôéwî íBiä ìk ïðúc àä̈¦§©¨©©¦¦¤©¦§¥©

øîà éëä ,íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä BúBàå úçà íòt©©©©§©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦¨¦¨©
áìela ,øæòìà éaøc déîMî Ceáà.gafnd z` mitiwn eiddéáéúéà £¦§¥§©¦¤§¨¨©¨¥¦¥

,`ziixaa epipyy dnnBúlçúa úaMä úà äçBc áìeìmeia - ¨¤¤©©¨¦§¦¨
bgd ly oey`xäáøòåzayd z` dgecBôBñaly iriay meia - ©£¨¨§

.bgúBiaøî eàéáäå ,úaMa úBéäì äáøò ìL éòéáL ìç úçà íòt©©©©¨§¦¦¤£¨¨¦§©©¨§¥¦ª§¦
zerihp -úaL áøòî äáøò ìLäøæòa íeçépäåoztiwf jxevl ¤£¨¨¥¤¤©¨§¦¦¨£¨¨

,gafnd iciva zxgnlïéñBzééa ïäa eøékäåeyibxd miwecvd - §¦¦¨¤©§¦
,zeaxrd zgpdaíeLáëe íeìèðemepnhe -,íéðáà úçzmeyn §¨§¨©©£¨¦

,daxr zevna micen mpi`e minkg zlaw lr miwleg miwecvdy
mipa` zgz zeaxrd z` egipd jkle ,dxeza zyxetn dpi`y
meiw l`xyin repnl evx jkae ,lehlha mixeq`e mivwen mdy

.ef devnõøàä énò ïäa eøékä øçîìminkgd mr dzid mciy §¨¨¦¦¨¤©¥¨¨¤
,miyextdíéðáàä úçzî íeèîLemi`iwa ux`d inr eid `ly §¨¦©©¨£¨¦

,lehlh xeqi`aíéðäkä íeàéáäå.çaænä écéöa íeô÷æemrhde ¤¡¦©Ÿ£¦§¨§¦¥©¦§¥©
,`ed zeaxrd z` epinhd miqeziiadyíéãBî ïéñBzééa ïéàL éôì§¦¤¥©§¦¦

àéä äìéèða àîìà .úaMä úà äçBc äáøò èeaéçLehwpy jkn - ¤¦£¨¨¤¤©©¨©§¨¦§¦¨¦
mdicia daxrd z` milhep eidy gken 'daxr heaig' oeyl

gafnd z` da mitiwne dze` mirprpnetwef jk xg`e,dze` mi
o`k yi ok m`eàzáeéz`l` daxr zevn oi`y xn`c o`nl §§¨
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קני ezny ina cenr bn sc ± iyily wxt`nei
åáùú.dgiwl `l` ea xn`p `ly ,zg` dry ezevn alele ,dlile mnei Ðàîòè éàî
äçåãoileaba dxezd on `zil inp `kd `dc ?alela xefbc ikid ik da xefb `le Ð

?ycwna da xefb `l i`n`e ,alel iabl bgd ini x`ykäøåúä ïî àéäù äîñøôìÐ

`icda dxezd on zyxetn dpi`y itlick ,`nei cg zay igcinl `geex dl eway Ð

.`id dxezd ony dnqxtlåçãéð éîð áìåìÐ

on `edy enqxtl ick ,ycwna mini x`ya

,`icda `yxtn `l `dc .dray lk dxezd

'd iptl mzgnye" i`dc xninle irhinl `ki`c

"mini zray.xn`w alel zgny e`l Ðéçåìù
äì éúééî ïéã úéádpi` zxgnle ,zay axrn Ð

z` da oitiwnd mipdk `l` mc` lkl devn

.gafndéëä éà`ede ,icin da xfbinl `kilc Ð

.dxezd on ycwna dray lkéîð àîåé ìëÐ

eze `nei cg `py i`n ,igcip zaya rlwi`c

?`láìåìá é÷åô÷ôì éúà,alela ileflfl Ð

igc `de ,`nei cga `l` alela igc `lc meyn

daeyg devn e`l alel :xninl iz` ,`nei lk

.`idéçãéìåalelk oey`x aeh meia daxr Ð.

àúìéî àçëåî åàì`ed daxr meync Ð

meyn :ixn`c ,dxezd on `idy mqxtinc

,daxr lv` s` zigcp alel lv` zegcl dpzpc

.`ed alel meyn xwireêðäî ãçácg`a Ð

.minid x`ynéòéáùà äî÷åàe` ,miieqn mei Ð

.oexg` e` oey`xéîð àðãéàä,oaxeg xg`l Ð

onwl opixn`ck ,`nei cg daxr opicarc

`kilc oeik ,oileaba `id mi`iap bdpn :(`,cn)

icin yginldehagie delhie ,iriaya igcil Ð

on ycwna `idy dnqxtl oic zia igely

xg`le ,iriaya dilr exfb `l ixdy dxezd

?dilr xfb in oaxegàçøéã àòéá÷á ïðéòãé àì
.iriay eply iriay oi` `nye Ðòì÷éà àìÐ

,miycgd on cg` e` lel` z` mixarn md

.zaya iriay rx`iy oi`exykéúåçð ìëåÐ

elrye ,laal l`xyi ux`n ecxiy driqd lk

.exfge l`xyi ux`l laanïì àîéì ïàîÐ

daxr `zyd igcilc ,dlihpa ycwna daxrc

.zay igcipc ,ycwnl xkf opaxcn `xeqi`

äôé÷æá àîìã`l` ,cia dze` oilhep eid `l Ð

opzck ,cegl gafnd iciva oze` oitwef

?dtwfp `kid ,gafn `kil `zyde .oizipzna

íåéä åúåàåzg` mrt ipzwcn ,iriaya Ð

minrt rayeaiaq lbxa dtwd dpin rny Ð

oitiwn dnae ,`ed gafnd?daxra e`l Ðàì
áìåìáaiaq daxrd etwfy xg`l ,mitiwn Ð

.gafndåúìéçúá.oey`x aeh meia Ðäáøòå
åôåñá.iriaya Ðúåéáøî.zerihp Ðåøéëäå

ïéñåúééá ïäáqeziia icinlz eyibxd Ðode

zyxetn dpi`y ,daxra micen mpi`e ,miwecv

.dxezd oníåùáëåiyak icda :enk .mepnh Ð

yie .(`,i) zekxa zkqna ,jl dnl `pngxc

(f dkin) "epizeper yeaki" enk :miyxtnÐ

.(dt mildz) "dlq mz`hg lk ziqk" ,dqki

íéðáàä úçú`ly minkga md mirceie Ð

.mipa`d xgnl elhlhiõøàä éîòeid `ly Ð

mr mci dzid mde ,lehlh xeqi`a mi`iwa

.miyextd'åë íåô÷æå íéðäëä íåàéáäåla` Ð

gafnle mle`d oia qpkp did `l l`xyi

.dze` oitwef jk xg`e ,mdilbxa gafnd z` mipdkd da oitiwne ,mirprpne dze` oilhep ciac llkn daxr heaig ipzwcneéçãéì àìàåded dlihpac oeik Ðxkf zeyrl el yi Ð

.zay dlic iriay igcile ,ycwnlïðàã ïåéë.(`gxic `riawa ol miw `lc meyn ,opigc `l dleba Ð
åäãéãì
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åáùúenk dxfra oyil xyt` i` mzdc ,mi`elnn sili ixnbl `l Ð dey dxfbl eayz

zia iklnl `l` dxfra daiyi oi` :(a,`n dheq) ixinbc ,dxfr mewna didy xvga

.dkeql ueg oyil xeq` o`k eli`e ,cala cecéçåìù,zay axrn Ð dl iziin oic zia

qxhpewa yxitck ,gafnd z` da oitiwn mipdkd `l` ,mc` lkl devn dpi` zxgnle

`nw wxt opzck ,siwdl oileki oi` l`xyic

mle`d oia qpkp l`xyi oi`c :(g dpyn) milkc

df mrhl qxhpewa jxved jkle .gafnle

mipdkdy,oeyld gken oky ,l`xyi oi`e oitiwn

zia igely z`ad :cere .xeqn lkl alel :xn`wc

inp owzil ok m`c :cere ?liredl el yi dn oic

i`ce `l` .egcile oic zia igely me`iaiy alela

icil ez` `le ,od oifixf mipdkdy dfa ielz xacd

`lc oeik ,xeqn lklc ,alel la` .zay lelig

l`xyia igc:dyw ,edine .igc `l inp mipdka Ð

lkl daxr `pci`de igcil inp `pci`d jixtc

delhie igcil :yxtl wgc qxhpewae !dxeqn

.oic zia igely dehagie

àìon cg` e` ,lel` oixarn eidy Ð rlwi`

zaya rxi`y mi`ex eidyk ,miycgd

oeniq 'x :inlyexia xn` ikde .daxr ly iriay

iz` `lc oekzrc oead :oiaygnc oil`l cwtn

.`zaya `zaxr `z` `lce ,`zaya `zrwz

oezwigc i`eoecarz `le ,`zrwz oecar Ð

zriwzn daxr mei ith yiigc rnyn .`zaxr

rlwin `lc oiaygn ep` eiykr mbe .alele xtey

s` .opiyiig `l alel`e xtey`e ,zaya daxr mei

mei`c :dnize ,`ziixe`c oey`x meiy it lr

`nlra ycwnl xkf `edy daxr,opiyiig Ð

ikd oi`c :xnel yie ?opiyiig `l `ziixe`c ipd`e

`icda iaizkc ipdc ,inpeda iwetwtl iz` `l Ð

opaxc daxr la` ,mipy x`yaiwetwtl iz` Ð

mei rlwin ike ,inei ixz opicar wtqnc :cere .da

zaya oey`xoirwezc ,ixnbl lha xtey oi` Ð

`l dgpnd mcew micr e`a ikc ab lr s` .ipya

`nei cg `l` l`xyi ux`a icarmewn lkn Ð

ly iriay la` .inei ixz opicar ux`l dvega

xyt` `lc ,`nei cg `l` `zilc ,daxr

m` ,aeh mei `edy itl wtqd lr ipinyd carinl

ixnbl lha did.daxr zxez gkzyn Ð

åàéáäåo`k Ð zay axrn daxr ly zeiaxn

ly daxra ribiy in lk oipzn eid `l

o`nl ,alel iab opzck ,dpzna `ed ixd exiag

dynl dkld daxr (`,cl) lirlc oiwxita xn`c

ipiqn,inp le`y `a`le .mklyn ixnb `l Ð

"iaxr" aizkcn yxcczg`e alell zg` Ð

,alel enk ycwn iab mklyn ira `nl` ,ycwnl

xdl ealel `ian cg` lky ,alel iab mewn lkn

mcin oilawn mipfgde ziadoikixv eid Ð

daxr la` ,zepzdl,dl eziin oic zia igely Ð

:cere .zaya zxgnl cr da dkef odn cg` oi`e

jk lk eid `le ,gafnd z` oitiwn mipdkdc

.od oifixfc :cere ,miaexn
ixn`
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"eáLz" ïàk øîàð .äåL äøæâì "eáLz" "eáLz"¥§¥§¦§¥¨¨¨¤¡©¨¥§
eléôàå íéîé ïìäì äî ,"eáLz" íéàeìna øîàðå§¤¡©©¦¦¥§©§©¨¨¦©£¦

úBìéì¯äòáL äáøò" .úBìéì eìéôàå íéîé ïàk óà ¥©¨¨¦©£¦¥£¨¨¦§¨
øîà ?úaL àéçc àîòè éàî éòéáMa äáøò ."ãöék¥©£¨¨©§¦¦©©§¨¨§¨©¨¨©
,éëä éà .äøBzä ïî àéäL dîñøôì éãk :ïðçBé éaø©¦¨¨§¥§©§§¨¤¦¦©¨¦¨¦
áìeì !äøBzä ïî àeäL Bîñøôì éãk éçãéì éîð áìeì¨©¦¦§¦§¥§©§§¤¦©¨¨
äáøò !øBæâð éîð äáøò ,éëä éà .äaøc íeMî äøæb§¥¨¦§©¨¦¨¦£¨¨©¦¦§£¨¨
,éëä éà .øeñî ìkì áìeì ,dì éúééî ïéc úéa éçeìL§¥¥¦©§¥¨¨©Ÿ¨¦¨¦
íBéa éçãéìå .áìeìa é÷et÷ôì éúà !éçãéì éîð àîBé ìk̈¨©¦¦§¦¨¥§¦§¥§¨§¦§¦§
à÷c àeä áìeì :éøîà ,àúìî àçëBî àì !ïBLàø áBè¦¨§¨¦§¨¨§¦¨§¨

ðäî ãça éçãéìå .éçcïBLàøî dì z÷tî à÷c ïåék !C ¨¥§¦§¦§©¥¨¨¥¨§¨©§©§¨¥¦
¯dî÷BàéòéáMàïðà !éçãéì éîð àðcéàä ,éëä éà . §¨©§¦¦¦¨¦¨¦¨¨©¦¦§¦£©

àòeaé÷a éòãéc eäðéà .àçøéc àòeaé÷a ïðéòãé àì̈¨§¦©§¦¨§©§¨¦§§¨§¦§¦¨
,òì÷éà àì :øîà àéãä øa àúà ék !éçãéì ,àçøéc§©§¨¦§¦¦£¨©¤§¨£©¨¦§©
.éçc àìå ,òì÷éà :éøîà éúBçð ìëå ïéáø àúà ék¦£¨¨¦§¨¨¥¨§¦¦§©§¨¨¥
äáøòc ïì àîéì ïàî :óñBé áø øîà !àéL÷ àìàå§¤¨©§¨£©©¥©¥¨¨©£¨¨

àîìc ,äìéèðadéáéúéà ?äôé÷æaäáøòå áìeì :ééaà ¦§¦¨¦§¨¦§¦¨¥¦¥©©¥¨©£¨¨
åàì éàî .äòáLå äML¯áìeìk,äìéèða áìeì äî , ¦¨§¦§¨©¨§¨©¨¦§¦¨

àä !?àéøéà écéî !äìéèða äáøò óà¯déúéàãk, ©£¨¨¦§¦¨¦¥¦§¨¨¦§¦¥
àäå¯úà ïéôéwî íBé ìëa :ééaà déáéúéà .déúéàãk §¨¦§¦¥¥¦¥©©¥§¨©¦¦¤

åàì éàî .íéîòt òáL íBiä BúBàå ,úçà íòt çaænä©¦§¥©©©©©§©¤©§¨¦©¨
¯äaø øîà ïîçð áø øîà àäå .áìeìa ,àì !äáøòa©£¨¨Ÿ§¨§¨¨©©©§¨¨©©¨

,äáøòa Cì øîà àeä :déì øîà !äáøòa :deáà øa©£©£¨¨£©¥£©¨©£¨¨
,áìeìa :øîBà øæòìà éaø ,øîzà .áìeìa àðéîà àðàå©£¨¨¦¨§¨¦§©©¦¤§¨¨¥§¨
ïëå .äáøòa :àðéðç éaø øîà [ïúð øa] ìàeîL áø©§¥©¨¨¨©©¦£¦¨©£¨¨§¥
déì øîà .äáøòa :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©£¨¨£©¥
,àéøeà øa :äðç øa øa äaøc déøa ÷çöé áøì àáø̈¨§©¦§¨§¥§©¨©©¨¨©§¨
àä .Ceáà øîà äåäc àúéìòî àúìî Cì àîéàå àz̈§¥¨¨¦§¨§©§¨¨©£¨£©£¨
BúBàå ,úçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBiä ìk ïðúc¦§©¨©©¦¦¤©¦§¥©©©©©§

íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä¯øîà éëä ©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦¨¦£©
áìeì :déáéúéà .áìeìa :øæòìà éaøc déîMî Ceáà£¦§¥§©¦¤§¨¨§¨¥¦¥¨

úaMä úà äçBcBúìçúaúçà íòt .BôBña äáøòå , ¤¤©©¨¦§¦¨©£¨¨§©©©©
úBiaøî eàéáäå ,úaMa úBéäì äáøò ìL éòéáL ìç̈§¦¦¤£¨¨¦§©©¨§¥¦ª§¦

å ,úaL áøòî äáøò ìL,äøæòa íeçépäeøékäåïäa ¤£¨¨¥¤¤©¨§¦¦¨£¨¨§¦¦¨¤
eøékä øçîì .íéðáà úçz íeLáëe íeìèðe ïéñBúééa©§¦§¨§¨©©£¨¦§¨¨¦¦
íeàéáäå ,íéðáàä úçzî íeèîLe ,õøàä énò ïää¤©¥¨¨¤§¨¦©©¨£¨¦¤¡¦

íéðäkäíeô÷æeïéñBúééa ïéàL éôì .çaænä écéöa ©Ÿ£¦§¨§¦¥©¦§¥©§¦¤¥©§¦
èeaéçL íéãBîàîìà .úaMä úà äçBc äáøò ¦¤¦£¨¨¤¤©©¨©§¨

àì ïðàc ïåék !eçãð àìàå .àzáeéz !àéä äìéèða¦§¦¨¦§§¨§¤¨¦§¥¨©£©¨
ïðéçc¯eçc àì éîð eäðéà!éçc eäãéãìe éçc àì ïãéãìc ,ïBLàøä áBè íBé àäå . ¨¥¨¦§©¦¨¨§¨¨¦¦§¦©¨¨¥§¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dkeq(iyily meil)

ïàk øîàð ,äåL äøæâì 'eáLz' 'eáLz'dkeq zevnazMQA'eáLz ¥§¥§¦§¥¨¨¨¤¡©¨©ªŸ¥§
,'mini zraWíéàelna øîàðåcrFn ld` gztE'eáLzmnFi ¦§©¨¦§¤¡©©¦¦¤©Ÿ¤¥¥§¨

,'dlileïàk óà úBìéì eléôàå íéîé ïläl äîdkeqaeléôàå íéîé ¨©§¨©§©¨¨¦©£¦¥©¨¨¦©£¦
:úBìéì¥

:dpyna epipy:ãöék äòáL äáøòlg bgd ly iriayd meiyk £¨¨¦§¨¥©
zayd dlg m`e ,mini dray daxrd z` milhep ,zaya zeidl
wxy ,mini dyy wx daxrd z` milhep ,bgd ini x`yn cg`a

iriayd meid.minid x`y `le zay dgec:`xnbd zl`eyäáøò£¨¨
,úaL àéçc àîòè éàî éòéáMaecia dplhi `ny da mixfeb oi`e ©§¦¦©©£¨¨§¨©¨

zeyxa zen` rax` dpxiarie dizekld z` iwal le`yl jlie
dax ixack alela exfby enk ,miaxd(:an lirl).,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

`ed zay dgec daxry mrhd,äøBzä ïî àéäL dîñøôì éãk§¥§©§§¨¤¦¦©¨
dnqxtl icke ,`xwna zyxetn `id oi` ixdy,dxezdn `idy

,zaya daxr ly iriay lgyk zayd z` dgcizy minkg eraw
.miaxd zeyxa zen` rax` dpxiari `ny da exfb `ledywn

:`xnbd,éëä éàdf mrhnéçãéì énð áìeìlk ycwnd ziaa zay ¦¨¦¨©¦¦§¥
oey`xd aeh meia wx `le ,bgd ini,äøBzä ïî àeäL Bîñøôì éãk§¥§©§§¤¦©¨

xn`p `l` ,dray lk ycwna bdepy dxeza yxetn `l oky
oi`y zerhl mewn yie ,'mini zraW mkidl` 'd iptl mYgnUE'§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦

:`xnbd zvxzn .alel zgnya xacn weqtdáìeìdgec epi` ¨
,minid x`ya zayäaøc íeMî äøæb(:an lirl)ecia eplhi `ny §¥¨¦§©¨

dywn .miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie cenll iwa lv` jlie
:`xnbdéëä éàjixvy mewna s` zcner dax ly ezxifby ¦¨¦

ok m` ,dxezd on `idy devn lr mqxtløBæâð énð äáøò`ly £¨¨©¦¦§
.dax zxifb zngn zaya dlhila :`xnbd zvxznäáøòoi` £¨¨

`l` ,lkl dxeqn devnd oi` oky ,zay lelig icil `eaiy yyg
dì éúééî ïéc úéa éçeìLdxeqn dpi` zxgnl s`e ,zay axrn §¥¥¦©§¦¨

mipdkde ,gafnd z` da mitiwn mcal mipdkd `l` mc` lkl
la` ,zay lelig icil e`eai `le zeklda mi`iwae md mifixf

,øeñî ìkì áìeìyi mkezae elhil aiig l`xyin mc` lky ¨©Ÿ¨
aleld mr ekliy yeygl yie ,zeklda mi`iwa mpi`y miyp`

.miaxd zeyxa zen` rax` exiarie iwa lv`:`xnbd dywnéà¦
éëäyeygl mewn oi`e mifixf mipdkl dxeqn daxr zevny ¨¦

ok m` ,zay lelig icil e`eaiyéçãéì énð àîBé ìkdaxrz` ¨¨©¦¦§¥
.bgd ly iriayd meia wx zay dgcizy eraw recne ,zayd

minid lk zay dgciz daxr m` :`xnbd zvxzné÷et÷ôì éúà̈¥§©§¥
lflfl -,áìeìadzegt ezlrne daeyg devn `ed oi`y xnele §¨

oey`xd meia `l` zay dgec epi` alel ixdy ,daxr lyn
.dray lk zay dgec daxre

`weec zay dgec daxry minkg exn` recn :`xnbd zl`ey
,iriayd meiaïBLàø áBè íBéa éçãéìåm` :`xnbd dper .alel enk §¦§¥§¦

,oey`xd aeh meia zay dgciz daxràúlî àçëBî àìdidi `l Ÿ§¨¦§¨
,zayd zigcp dllbay ef `id daxrdy gken df`l`éøîà̈§¥

,éçc à÷c àeä áìeì,alel iptn `id zigcp zaydy mrhd xwiry ¨§¨¨¥
oeik `l` ,zayd z` zegcl dcal daxr zevn gka oi`ezigcpy

zevny jka mqxtzi `l ok m`e ,daxr iptn s` zigcp alel iptn
`xnbd zl`ey .dxezd on `id daxrðäî ãça éçãéìå :Cdgciz - §¦§¥§©¥¨¨

minkg eraw recne ,minid x`yn cg`a zayd z` daxrd
:`xnbd zvxzn .iriayd meid z` `weecdì ú÷tî à÷c ïåék¥¨§¨©§©¨

éòéáMà dî÷Bà ïBLàøîminkg elki `l oey`xd meiay oeik - ¥¦§¨©§¦¦
,zayd z` dgecy iriayd meid z` minkg eraw ,xkfpk eraewl

.mieqn mei `edy
:`xnbd dywnéçãéì énð àðcéàä éëä éàzia oi`y dfd onfa s` - ¦¨¦¨¦¨¨©¦¦§¥

mi`iap zpwzn `l` dxezd on dpi` daxr zevne ,miiw ycwnd
(.cn onwl)igely delhie ,iriayd meia zayd z` daxr dgciz ,

,ycwnd ziaa dxezd on `idy dnqxtl ick dehagie oic zia
zvxzn .lirlck ,zay leligl e`eaiy xefbl jiiy `l mdae

:`xnbdïðàlaa ipa -àçøéc àòeaé÷a ïðéòãé àìmircei eppi` - £¨Ÿ¨§¦©§¦¨§©§¨
ycegd zeriaw z`meie ,lel` z` xarl mikixv epiid `nye

.zayd z` migec oi` ok lre ,zxgnl wx `ed daxr ly iriay

:`xnbd dywneäðéàl`xyi ux` ipa -,àçøéc àòeaé÷a éòãéc ¦§§¨§¥§¦¨§©§¨
,dii`xd it lr ycegd z` miycwneéçãéìmeia zayd z` ¦§¥

.iriayòìwéà àì ,øîà àéãä øa àúà ékiriay mei oi` mlerl - ¦£¨©¤§¨£©Ÿ¦§©
mei mitiqen ,zaya legl cizry mi`ex m`e ,zaya lg bg ly

g` yceg e` eze` mixarne lel`lmle` .xìëå ïéáø àúà ék¦£¨¨¦§¨
éúBçðéçc àìå òìwéà ,éøîàiriayd meid did mizirl zn`a - ¨¥¨§¥¦§©§Ÿ¨¥

.zayd z` ea dgec daxr oi` ok it lr s`e ,zaya lgàlàå§¤¨
àéL÷meia zay dgec daxr oi` zn`a recn ,oiax ixac itl ©§¨

.iriaydäáøòc ïì àîéì ïàî ,óñBé áø øîàdzevn ycwnd ziaa ¨©©¥©¥¨¨©£¨¨
s` dzidäìéèðaxkf zeyrl icky xn`py ,alel zevn enk ¦§¦¨

,xeqi` yyg da yiy s` zaya dplhip ycwnlàîìcdzevn ¦§¨
`l` llk dlihpa dzid `l ycwnd ziaaäôé÷æaztiwfa - ¦§¦¨

z` sewfl gafn epl oi`y dfd onfae ,gafnd iciva daxrd
zlihp dgciz `le ,llk ycwnl xkf miyer ep` oi` ,daxrd

.zayd z` daxrd
éiaà déáéúéàdtiwfa wx `id daxr zevny xn`y sqei axl ¥¦¥©©¥

dpyna epipy ixd ,gafnd iciva(:an lirl)äML äáøòå áìeì¨©£¨¨¦¨
äòáLåjkne ,mini dray minrte mini dyy mibdepy minrt - §¦§¨

,miey mdy rnyn cgi daxrde aleld z` llkyåàì éàîzevn ©¨
`id daxrkzevn,äìéèða äáøò óà äìéèða áìel äî ,áìel ©¨©¨¦§¦¨©£¨¨¦§¦¨

:`xnbd dgec .dtiwfa daxr zevny xn`y sqei ax lr dywe
àéøéà éãéîef `id di`x ike -,déúéàãk àäå déúéàãk àä ,aleld ¦¦¦§¨¨¦§¦¥§¨¦§¦¥

xtqnl `l` dpynd mze` dzeeyd `le dtiwfa daxrde dlihpa
.minidéiaà déáéúéàoldl dpynd ixacn ,sqei axl(.dn) ¥¦¥©©¥

mze` mitwefe daxr itpr mi`ian eidy daxr zevna zwqerd
my epipye ,gafnd icivaúçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBé ìëa§¨©¦¦¤©¦§¥©©©©©

íBiä BúBàåbg ly iriay mei -äáøòa åàì éàî ,íéîòt òáLeid §©¤©§¨¦©¨¨£¨¨
daxr zevn ok m`e ,eiciva detwfy xg`l gafnd z` mitiwn

:sqei ax el dpr .dlihpa mb `id,àìdzid gafnd ztwdáìela Ÿ©¨
:sqei axl iia` xn` .gafnd aiaq daxrd z` etwfy xg`làäå§¨

deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,elld dpynd ixac yxtl ¨©©©§¨¨©©¨©£
dzid dtwddydéì øîà ,äáøòa,iia`l sqei axCì øîà àeä ¨£¨¨¨©¥¨©¨

,áìela àðéîà àðàå äáøòadtwddy xeaqe eilr wleg ip` xnelk ¨£¨¨©£¨£¦¨©¨
.alela dzid

øîzà,áìela øîBà øæòìà éaø,gafnd z` mitiwn eideáø ¦§©©¦¤§¨¨¥©¨©
øîà [ïúð øa] ìàeîLmyaàðéðç éaøyäáøòa,mitiwn eidïëå §¥©¨¨¨©©¦£¦¨¨£¨¨§¥

äáøòa deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà.÷çöé áøì àáø déì øîà ¨©©©§¨¨©©¨©£¨£¨¨¨©¥¨¨§©¦§¨
äðç øa øa äaøc déøa,àéøBà øa,dxez oa -àúlî Cì àîéàå àz §¥§©¨©©¨¨©§¨¨§¥¨¨¦§¨

Ceáà øîà äåäc àúélòîdidy dlern dxez xac jl xne`e `a - §©©§¨©£¨¨©£
,xne` dpg xa xa dax jia`çaænä úà ïéôéwî íBiä ìk ïðúc àä̈¦§©¨©©¦¦¤©¦§¥©

øîà éëä ,íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä BúBàå úçà íòt©©©©§©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦¨¦¨©
áìela ,øæòìà éaøc déîMî Ceáà.gafnd z` mitiwn eiddéáéúéà £¦§¥§©¦¤§¨¨©¨¥¦¥

,`ziixaa epipyy dnnBúlçúa úaMä úà äçBc áìeìmeia - ¨¤¤©©¨¦§¦¨
bgd ly oey`xäáøòåzayd z` dgecBôBñaly iriay meia - ©£¨¨§

.bgúBiaøî eàéáäå ,úaMa úBéäì äáøò ìL éòéáL ìç úçà íòt©©©©¨§¦¦¤£¨¨¦§©©¨§¥¦ª§¦
zerihp -úaL áøòî äáøò ìLäøæòa íeçépäåoztiwf jxevl ¤£¨¨¥¤¤©¨§¦¦¨£¨¨

,gafnd iciva zxgnlïéñBzééa ïäa eøékäåeyibxd miwecvd - §¦¦¨¤©§¦
,zeaxrd zgpdaíeLáëe íeìèðemepnhe -,íéðáà úçzmeyn §¨§¨©©£¨¦

,daxr zevna micen mpi`e minkg zlaw lr miwleg miwecvdy
mipa` zgz zeaxrd z` egipd jkle ,dxeza zyxetn dpi`y
meiw l`xyin repnl evx jkae ,lehlha mixeq`e mivwen mdy

.ef devnõøàä énò ïäa eøékä øçîìminkgd mr dzid mciy §¨¨¦¦¨¤©¥¨¨¤
,miyextdíéðáàä úçzî íeèîLemi`iwa ux`d inr eid `ly §¨¦©©¨£¨¦

,lehlh xeqi`aíéðäkä íeàéáäå.çaænä écéöa íeô÷æemrhde ¤¡¦©Ÿ£¦§¨§¦¥©¦§¥©
,`ed zeaxrd z` epinhd miqeziiadyíéãBî ïéñBzééa ïéàL éôì§¦¤¥©§¦¦

àéä äìéèða àîìà .úaMä úà äçBc äáøò èeaéçLehwpy jkn - ¤¦£¨¨¤¤©©¨©§¨¦§¦¨¦
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קנב
ezny in` cenr cn sc ± iyily wxt`nei

éçã àì éîð åäãéãìociclc ,zexez izyk d`xpe zeceb` ,zeceb` l`xyi zeyrl `ly Ð

.zay alel igc `lïéìåáâáedlek eedc ,ziad onfa edleke ,zqpkd zial oikilen Ð

zia axgyn ,dzr la` .ycgd rawed zni` mirceie ,oic zia zeidl mikenqe ,ux`a

.l`xyi ux` ipal elit` zay dgec alel oi` ,ycwndäòáù äì ïðéãáò àìãla` Ð

cenr) onwl opixn`ck ,opicar `din cg` mei

.oaxeg xg`l did `ede ,wecv xa xfrl` 'xa (a

iniae ,i`kf oa opgei 'x inia eia` wecv 'x ixdy

,did l`ilnb oaxe ryedi 'xe xfril` 'x

xag oia epwlg melk :(`,el) zexekaa opixn`ck

.l`eyd did `ede ?ux`d mrlïàîì`ail` Ð

.opaxc daxr xn`w o`ncø÷éòcg` mei Ð

mey dl oi` daxr la` .yxey el yi `din

.oileaba dxezd on yxeyïéîåî éìòá íéðäëÐ

daxre mdilbxa siwdl oiqpkpe miwgec md s`

mle`d oia eqpki `ly siwdl xyt` i`e .mcia

,my qpkil mixeq` dpyd lke ,gafnl

.oey`x wxta milk zkqna opixn`ckäøîà éî
dxn` in :xn`w ikdc jzrc `wlq `zyd Ð

ikdle .daeg ici da z`vl xn`we ,daeg `idy

.dinza !?dxn` o`n :jixtäìéèðá äøîà éîÐ

.z`vl xn`wc ,mipdk zaeg `dzeàîìã
äôé÷æáoi`e ,lkd ici lr dtwef cg` odke Ð

.mlek lr daegàåä íéàéáð ãåñézpwz Ð

eidy ,ik`lne dixkf ibg mipexg` mi`iap

.dlecbd zqpk iyp`a l`xyi zepwz ipwznn

âäðî`wtpe .mdl epwz `le ,mrd z` ebidpd Ð

,"epeve" xninl `kilc ,dkxa `ira `lc dpin

.`zil "xeqz `l" llka elit`céáø øîà éîå
ïðçåédynl dkld `de ,`id mi`iap ceqi Ð

!`id ipiqníåçëùz` egky laa zelba Ð

.ixnbl dgkyp efe ,zvwna zevnde dxezd

åøæçå.mipexg` mi`iap Ðíåãñéåit lr Ð

.xeacdàéä ïåäìã éøîà ïåëìã ïðçåé 'ø øîàäå
,c`n sixg dide ,ax icinlzn did `pdk ax Ð

,oicxn zngn opgei 'x iptl l`xyi ux`l gxae

`xza wxta opixn`ck [cg` mc`l bxdy]

dnkl opgei 'x el jxvede .(`,fiw) `nw `aac

:l`xyi ux` ipal opgei 'x xne` dide ,zewitq

mzilb `ly ,mkly dxezy iziid xeaq

la` ,zrcd sexih mkl did `le mkvx`n

,elby it lr s`y .laa ipa ly `idy izi`x

mr elby xbqnde yxgd znkg mdl dcnr

mixeab lkd" (ck 'a mikln) aizkck .dipki

dxeab dn ike :mler xcqa `ipze "dngln iyer

?lfxa ly ze`lylya oipezpd mc` ipa oiyer

dxez ly dznglna eid mixeaby ,`l`Ð

dgkzyp `lc opgei 'xl dil `xiaq `nl`

.laa zelba dxez
ùã÷îá
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éøîà.lirl `pyixtck ,xteyn icin dyw `l Ð igc `l inp edciclíéðäëilra

meyn e`l i` ,ixiq` ediiexzc y`x irexte xninl ivn dedc oicd `ed Ð minen

ilra oi`y ,epnid ycewn gafnle mle`d oia :(h dpyn) milkc `nw wxt opzck .daxr

.myl miqpkp y`x irexte oinen

øîàdizrc `wlq Ð dxn` in opgei 'x dil

daeg `idy dxn` in :xn`w ikdc

`nlc ?opaxc zelrn `igce `iz`e ,`ziixe`c

`zpwz meyn opaxc zelrn opigc `lc ,`id opax

in :ipyne .dxn` edi` `d :jixt jkle .opaxc

oi`c oeike .dtiwfa `nlc ?dlihpa `idy dxn`

`nlra dtiwf `l` ira `le ,gafnd z` oitiwn

oinen ilra ,inp i` .olek ici lr swef cg` Ð

oia eqpki `le ,zegex x`ya sewfl edl xyt`

,dlihpa xnel ivniz elit`e .gafnle mle`d

dtiwfa xn`c o`n azezi`c lirl opiwq`ckÐ

dynl dkld oi` `nlc ?oinen ilraa dxn` in

oi`y enk ,dcearl oie`xd oininza `l` ipiqn

`dac .mipdka `l` mixfa ipiqn dynl dkld

ef dhiy itle .oiqpkp mixf zxn` `lcn ,zicen

,le`y `a`l dyw ,`id opaxc dlrnc 'ixtc

aizkcn gafn ly daxr (`,cl lirl) silic

,l`xyia elit` `nlc ?mipdka i`n` ,"iaxr"

gafn ztwd `nyc :xnel yie !alelc daxr enk

l`xyi x`ye ,mipdka.dtwd `la ,dxfra Ð

àäåaxÐ `id oedlc ixn` oeklc opgei 'x xn`

gxa laane ,did axc icinlzn `pdk

,oicxn zngn opgei 'x iptl l`xyi ux`l

pixn`ck.(a,mye `,fiw) `nw `aac `xza wxt o

opgei 'x xn`e ,zewitq dnkl opgei 'x el jxvede

,mkly dxezdy iziid xeaq :l`xyi ux ipal

,zrcd sexih mkl did `l mkvx`n mzilb `ly

elby it lr s`y ,laa ipa ly `idy izi`x la`

.dipki mr elby xbqnde yxgd znkg mdl dcnr

xcqa `ipze "dngln iyer mixeab lkd" aizkck

mipezpd mc` ipa miyer dxeab dn ike :mler

mixeab eidy `l` ?lfxa ly ze`lylya

`l opgei 'xl `nl` .dxez ly dznglna

.qxhpewa yxit jk .laa zelba dxez dgkzyp

wxt ogky` `l in eh` :mz epiax dywde

megky j"tvpn iab (mye `,cw zay) "dpead"

meyn eh` :cere !ikd jixt `le ,mecqie exfge

?daxr zxez egkzyiy xyt` i` dxez ipa mdc

.`id oedlc ,xn` oeklc :qxb l`ppg epiaxe

eicinlzl xne` opgei 'x didy ,mz epiax yxtne

ax `edc ,xne` mklyn cg` :laan eiptl eidy

`id oedlc ,laan dlry `pdk:`id mdlyn Ð

oilibx eidy .mi`iap bdpn `idy xnelk ,daxr

minkg icinlz oke ,laaay micinlzl xacl

ogky`ck ,l`xyi ux`ny micinlzl laany

laan didy (iy`) ax xa `iig ax (`,gn) onwl

ux` ipal ixiinc ,drax` da zget :xn`c

l`xyi ux`n didy iel oa ryedi 'xe .l`xyi

oke .laa ipal ixii` ,xpd z` da oiwilcn xn`c

.exebg xiziyn iab (mye a,h) zayc `nw wxt

opgei iaxc xity `kd jixtc ,`gip `zyde

`id oedlce ,mi`iap ceqi xn`c opgei iaxc`dyri cvikc oizipzn` (a,ct oihib) "yxbnd" wxt `gip inp `zyde .ceqi `le ,mi`iapd bdpnc rnyn Ð,dl eppzie xefgie dpnid eplhi Ð

'ite .ea lqtil ez`pwe li`ed ,`kd ip`y ,ixn` oeklic ,iax `niz elit` :xn` opgei 'xe .df aeg xhy iqpk iab (`,gr my) "wxefd" wxt ok jixvny `id xfrl` oa oerny 'x :diwfg xn`c

laan dlry `pdk ax `edc ,mklyn cg` :opgei 'x dil xn`e .did `iig 'x ly epa diwfge ,(`,k) `nw wxt seqa lirl opixn`ck ,laan elr eipae `iig 'xc qxhpewa my,xne` ezenk Ð

`nw `aa) "`xza lfebd"a gkenck ,daiyi y`x opgei 'x did `pdk ax dlryke .(a,aiw zay) "mixyw el`" wxt gkenck ,did opgei 'x ly eax diwfg `lde :dywe .iaxk elit` `iz`c

ipal edpigky` `pdk ax dlrykc (mye a,bk zegpn) "dax unewd"a ogky`c ab lr s`e .eax diwfg ini lk daiyi y`x opgei 'x did `l `nzqe .dipiab dil egxqnc did lecb owfe ,(`,fiw

odn zg`a mei leah rbpe ,`qiaa egipde ewlgy oexyr :ixn`we iazic `iig 'x.l"dc iwitq lk opgei 'x epnn l`yyk ,opgei 'x inia zg`e diwfg inia zg` ,dlr miinrt `ny ?edn Ð

oild :`a` xa `iig 'xl opgei 'x dil xn`c inlyexia "oicinrn oi`" wxt ogky` dizeekce .'x `niz elit` ,ixn` oeklc :opgei 'x xne` did laany eicinlzlc ,`gip mz epiax yexitle
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:`xnbd da zxfeg,éøîàok`eäãéãìl`xyi ux` ipal -àì énð ¨§¥§¦§©¦Ÿ
éçc,dfd onfa oey`x aeh meia zayd z` alel zlihp zevn ¨¥

lirl `xnbd dxn`y itk `lye,(my)zeceb` eyrii `ly ick
.zeceb`ézøz éðä àéL÷ àlàåmdipia dxizqdny] zeipyn §¤¨©§¨¨¥©§¥

onfa s` l`xyi ux`a zay dgec alely ,lirl `xnbd dgiked
,[dfdàãç àðúc,zaya zeidl lgy bg ly oey`xd aeh meiìk §¨¨£¨¨

Cãéà àéðúå ,úéaä øäì ïäéáìeì úà ïéëéìBî íòäz` mikilen ¨¨¦¦¤§¥¤§©©©¦§©§¨¦¨
mdialelïðéöøúîe ,úñðkä úéáìlirl(my),ïàkz` oikileny §¥©§¤¤§¨§¦¨¨

,ziad xdl odialel`edïàk ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæaoikileny ¦§©¤¥©¦§¨©¨¨
`ed ,zqpkd zial odialel z`,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥©¦§¨©¨

dzr `xnbd zpwqn itle .zqpkd ziaa eze` oilhepe zay dgecy
`iyewd zxfege ,ok uxzl xyt` i` ,dfd onfa zay dgec epi`y

:`xnbd zvxzn .dnewnl,àì`xnbd ixack uxzl jixv oi` ok` Ÿ
`l` ,lirlïàk ,àéL÷ àìå ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa éãéàå éãéà- ¦¦§¦¦¦§©¤¥©¦§¨©¨§Ÿ©§¨¨

`ed ziad xdl oikileny epipyy dpynaaziadLc÷n,envr §¦§¨
eli`eïàk`ed ,zqpkd zial oikileny epipyy dpyna -ïéìeába ¨©§¦

alel ,miiw ycwnd ziay onfay ,ycwnd zial ueg mewn lka -
lr eayi l`xyi lky iptn ,oileaba s` mewn lka zay dgc
mircei eide di`xd it lr miycgd z` eraw oic ziae mznc`

.ycegd rawp izn
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,ycwnl xkf lk o`k oi`e ,llk daxr zevn meyn `leàîéz éëå§¦¥¨
déì daâî øãäå déì daâî à÷cxnelk ,ediabne xfege ediabny - §¨©§©¥©£©©§©¥

ick zg`e alel zevn miiwl zg` ,miinrt daxrd z` diabny
,daxr zevn miiwl,éëä ïðéãáò à÷ àìc íBé ìëa íéNòî àäåoi`e §¨©£¦§¨§Ÿ¨©§¦¨¨¦

,alel zevn myl zg` mrt `l` eipine aleld z` oidiabn ep`
:`xnbd zvxzn .daxr zevn myl mrt cer oidiabn oi`eøîà̈©

,àáøc déîMî ãéáæ áøoky ,daxrl alel oia welig yiáìeì`ed ©§¦¦§¥§¨¨¨
n ezeevne aeygàúééøBàcjkleäòáL ïðéãáòmini,Lc÷nì øëæ §©§¨©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨

eli`eäáøòdevn wx `idynøëæ äòáL dì ïðéãáò àì ïðaøc £¨¨§©¨¨Ÿ©§¦¨¨¦§¨¥¤
,Lc÷nì.cg` meia ice ©¦§¨

:`xnbd dywnïàîì`id daxr zevny xn`p dhiy efi` itl - §©
,opaxcnáéúk 'ìçð éáøò' øîàä ,ìeàL àaàì àîéìéà,miax oeyl ¦¥¨§©¨¨¨¨©©§¥©©§¦

mdyíézL,,daxr ly zeevn izy jixvy epicnllì úçàdcb` §©¦©©§
mrdLc÷nì úçàå ,áìel`a` ixacl ok m`e ,gafnd z` siwdl ¨§©©©¦§¨

.`id dxezd on gafnay daxr zevn le`yeïðaøì éàmiwlegd ¦§©¨¨
mzhiyl mb ,xg` cenill weqtd z` mikixvne le`y `a` lr

`l` ,opaxcn dpi` daxr zevndì éøéîb àúëìäitk ,ipiqn ¦§§¨§¦¥¨
epivnyúò÷a Léà àéðeçð éaø íeMî ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦§§¨¦¦§©

,ïúøBç úéa:mi`ad mipicd zylyúBòéèð øNòziaa erxfpy ¥§¨¤¤§¦
a d`q ziad lk z` oxeara yexgl xzeny d`qcr ziriay axr

zevn oke ,dpyd y`xäáøò,gafnd z` da siwdlåzevn ok £¨¨§
íénä Ceqéðmd el` mipic dyly ,bgd ini zrayaäLîì äëìä ¦©©¦£¨¨§Ÿ¤

éðéqî.oi`e ,`ziixe`ck `id ixd ipiqn dynl dkld `idy oeike ¦¦©
.cg` mei wx ycwnl xkf da reawle aleln xzei da lwdl daiq

:`xnbd da zxfeg,àáøc déîMî ãéáæ áø øîà àlàweligd mrh ¤¨¨©©§¦¦§¥§¨¨
y ,`ed daxrl alel oiaøwéò déì úéàc áìeìyxey -äøBzä ïî ¨§¦¥¦¨¦©¨

ïéìeábajkl ,ycwnd zial uegn s` cg` mei bdep dxezd ony - ©§¦
déì ïðéãáòdfd onfaäòáLmini.Lc÷nì øëæmle`úéìc äáøò ©§¦¨¥¦§¨¥¤©¦§¨£¨¨§¥

ïéìeába äøBzä ïî øwéò dìziaa wx `id dzeevn lk `l` ,llk ¨¦¨¦©¨©§¦
ycwndïðéãáò àìdfd onfaLc÷nì øëæ äòáLxkf cg` meia ice Ÿ©§¦¨¦§¨¥¤©¦§¨

.jkl
éãk çaænìå íìeàä ïéa ïéñðëð ïéîeî éìòa íéðäk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦Ÿ£¦©£¥¦¦§¨¦¥¨¨§©¦§¥©§¥

úàöìgafnd ztwd zevn zaeg ici,äáøòaz` siwdl jixvy ¨¥¨£¨¨
s` ,gafnle mle`d oiay ziaxrnd gexa s`e eiccv lkn gafnd

.myl qpkdl minen ilra mixeq` dpyd lkayïðçBé éaø déì øîà̈©¥©¦¨¨
,yiwl yixldøîà éîopgei iax zpeeky dxaq `xnbd .df oicl ¦£¨¨

yix ixacny ,`id daeg daxr zevny xn` in ,`id ezl`ya
,ezaeg ici z`vl ick rnyn 'daxra z`vl ick' xn`y yiwl

:`xnbd dywn jkitldndl`ydeäéà àä ,døîà éîiax - ¦£¨¨¨¦
envr opgeiøîà,daeg `id daxr zevnyøîà éqà éaø øîàc ¨©§¨©©¦©¦¨©

úBòéèð øNò ,ïúøBç úéa úò÷a Léà àéðeçð éaø íeMî ,ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦§§¨¦¦§©¥§¨¤¤§¦
.éðéqî äLîì äëìä íénä Ceqéðå äáøò:`xnbd zx`anàlà £¨¨§¦©©¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤¨

,dzid yiwl yix lr eziiyewa opgei iax ly ezpeekdøîà éî¦£¨¨
`id daxr zevnyäìéèða,mipdkd lk zaeg `ideàîìcoi` ¦§¦¨¦§¨

`l` dzeevnäôé÷æadaeg `id oi`e cg` odka ice gafnd iciva ¦§¦¨
cere ,mipdkd lk lr zlhenddøîà éîs` dzeevnyéìòáa ¦£¨¨§©£¥

àîìc ,ïéîeî`weecíéîéîúa.gafnle mle`d oia qpkil mixzend ¦¦§¨¦§¦¦
éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø ,øîzà,daxr zevn zedna ewlgpãç ¦§©©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©

íéàéáð ãBñé äáøò øîàibg mdy mipexg` mi`iapy xnelk ,`id ¨©£¨¨§§¦¦
,ceqie dpwz zxeza ef devn eraw ik`lne dixkfäáøò øîà ãçå§©¨©£¨¨

íéàéáð âäðî,dpwzk deraw `l la` ,mrd z` ea ebidpdy `id ¦§©§¦¦
:`xnbd dgiken .eilr mikxan oi` bdpn `l` epi`y oeikeíéizñz¦§©¥

,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc ,íéàéáð ãBñé øîàc àeä ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¨©§§¦¦§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
.íéizñz ,àeä íéàéáð ãBñé äáøòxaeqy df `ed opgei iaxy oeike £¨¨§§¦¦¦§©¥

xaeq eilr wlegd iel oa ryedi iaxy `vnp ,mi`iap ceqi daxry
.mi`iap bdpn daxryéaø øîà éî ,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¨¦¨©©¦

éëä ïðçBé,`id mi`iap zpwz daxr zevnyø øîàäåïðçBé éa ¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨
Ceqéðå äáøò úBòéèð øNò ,ïúøBç úéa úò÷a Léà àéðeçð éaø íeMî¦©¦§§¨¦¦§©¥§¨¤¤§¦£¨¨§¦

éðéqî äLîì äëìä íénä,mdzxge`n `idy mi`iap zpwz `le ©©¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©
.xzeiàãç äòLk íîBzLàdywdy ef `iyew rny eda` iax - ¤§©§¨¨£¨

ezrca ayiizpy xg`le .el dpri dn ayge wzye ,`xif iax el
dpríeãñéå eøæçå íeçëL ,øîàådxezd z` egky laa zelbay - §¨©§¨§¨§¦¨

mi`iap exfge ,ixnbl dgkyp daxr zevne ,zvwna zeevnde
:`xnbd dywn .xeaicd it lr ef devn cqiil mipexg`øîà éîe¦¨©

éëä ïðçBé éaø,laa zelba dgkzyp dxezdy -ïðçBé éaø øîàäå ©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨
,l`xyi ux` ipaléøîà ïBëìcmkly dxezdy iziid xeaq - ¦§¨§¥

da weqrl zrcd aeyi mkl dide mkvx`n mzilb `ly zngn
d`ex ip` dzr mle` ,ie`xkyàéä ïBäìcipa ly `id dxezdy - ¦§¦

elby minkgd icinlz znkg mdl dcnr elby it lr s`y ,laa
`l` ,laa zelba dgkzyp `l dxezd daxc` ok m`e ,mnr
envr opgei iax xn` cvike ,l`xyi ux`n xzei cer dxnzyp

`l` .laaa dxezd z` egkyyàéL÷ àìŸ©§¨
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קנג
ezny in` cenr cn sc ± iyily wxt`nei

éçã àì éîð åäãéãìociclc ,zexez izyk d`xpe zeceb` ,zeceb` l`xyi zeyrl `ly Ð

.zay alel igc `lïéìåáâáedlek eedc ,ziad onfa edleke ,zqpkd zial oikilen Ð

zia axgyn ,dzr la` .ycgd rawed zni` mirceie ,oic zia zeidl mikenqe ,ux`a

.l`xyi ux` ipal elit` zay dgec alel oi` ,ycwndäòáù äì ïðéãáò àìãla` Ð

cenr) onwl opixn`ck ,opicar `din cg` mei

.oaxeg xg`l did `ede ,wecv xa xfrl` 'xa (a

iniae ,i`kf oa opgei 'x inia eia` wecv 'x ixdy

,did l`ilnb oaxe ryedi 'xe xfril` 'x

xag oia epwlg melk :(`,el) zexekaa opixn`ck

.l`eyd did `ede ?ux`d mrlïàîì`ail` Ð

.opaxc daxr xn`w o`ncø÷éòcg` mei Ð

mey dl oi` daxr la` .yxey el yi `din

.oileaba dxezd on yxeyïéîåî éìòá íéðäëÐ

daxre mdilbxa siwdl oiqpkpe miwgec md s`

mle`d oia eqpki `ly siwdl xyt` i`e .mcia

,my qpkil mixeq` dpyd lke ,gafnl

.oey`x wxta milk zkqna opixn`ckäøîà éî
dxn` in :xn`w ikdc jzrc `wlq `zyd Ð

ikdle .daeg ici da z`vl xn`we ,daeg `idy

.dinza !?dxn` o`n :jixtäìéèðá äøîà éîÐ

.z`vl xn`wc ,mipdk zaeg `dzeàîìã
äôé÷æáoi`e ,lkd ici lr dtwef cg` odke Ð

.mlek lr daegàåä íéàéáð ãåñézpwz Ð

eidy ,ik`lne dixkf ibg mipexg` mi`iap

.dlecbd zqpk iyp`a l`xyi zepwz ipwznn

âäðî`wtpe .mdl epwz `le ,mrd z` ebidpd Ð

,"epeve" xninl `kilc ,dkxa `ira `lc dpin

.`zil "xeqz `l" llka elit`céáø øîà éîå
ïðçåédynl dkld `de ,`id mi`iap ceqi Ð

!`id ipiqníåçëùz` egky laa zelba Ð

.ixnbl dgkyp efe ,zvwna zevnde dxezd

åøæçå.mipexg` mi`iap Ðíåãñéåit lr Ð

.xeacdàéä ïåäìã éøîà ïåëìã ïðçåé 'ø øîàäå
,c`n sixg dide ,ax icinlzn did `pdk ax Ð

,oicxn zngn opgei 'x iptl l`xyi ux`l gxae

`xza wxta opixn`ck [cg` mc`l bxdy]

dnkl opgei 'x el jxvede .(`,fiw) `nw `aac

:l`xyi ux` ipal opgei 'x xne` dide ,zewitq

mzilb `ly ,mkly dxezy iziid xeaq

la` ,zrcd sexih mkl did `le mkvx`n

,elby it lr s`y .laa ipa ly `idy izi`x

mr elby xbqnde yxgd znkg mdl dcnr

mixeab lkd" (ck 'a mikln) aizkck .dipki

dxeab dn ike :mler xcqa `ipze "dngln iyer

?lfxa ly ze`lylya oipezpd mc` ipa oiyer

dxez ly dznglna eid mixeaby ,`l`Ð

dgkzyp `lc opgei 'xl dil `xiaq `nl`

.laa zelba dxez
ùã÷îá
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éøîà.lirl `pyixtck ,xteyn icin dyw `l Ð igc `l inp edciclíéðäëilra

meyn e`l i` ,ixiq` ediiexzc y`x irexte xninl ivn dedc oicd `ed Ð minen

ilra oi`y ,epnid ycewn gafnle mle`d oia :(h dpyn) milkc `nw wxt opzck .daxr

.myl miqpkp y`x irexte oinen

øîàdizrc `wlq Ð dxn` in opgei 'x dil

daeg `idy dxn` in :xn`w ikdc

`nlc ?opaxc zelrn `igce `iz`e ,`ziixe`c

`zpwz meyn opaxc zelrn opigc `lc ,`id opax

in :ipyne .dxn` edi` `d :jixt jkle .opaxc

oi`c oeike .dtiwfa `nlc ?dlihpa `idy dxn`

`nlra dtiwf `l` ira `le ,gafnd z` oitiwn

oinen ilra ,inp i` .olek ici lr swef cg` Ð

oia eqpki `le ,zegex x`ya sewfl edl xyt`

,dlihpa xnel ivniz elit`e .gafnle mle`d

dtiwfa xn`c o`n azezi`c lirl opiwq`ckÐ

dynl dkld oi` `nlc ?oinen ilraa dxn` in

oi`y enk ,dcearl oie`xd oininza `l` ipiqn

`dac .mipdka `l` mixfa ipiqn dynl dkld

ef dhiy itle .oiqpkp mixf zxn` `lcn ,zicen

,le`y `a`l dyw ,`id opaxc dlrnc 'ixtc

aizkcn gafn ly daxr (`,cl lirl) silic

,l`xyia elit` `nlc ?mipdka i`n` ,"iaxr"

gafn ztwd `nyc :xnel yie !alelc daxr enk

l`xyi x`ye ,mipdka.dtwd `la ,dxfra Ð

àäåaxÐ `id oedlc ixn` oeklc opgei 'x xn`

gxa laane ,did axc icinlzn `pdk

,oicxn zngn opgei 'x iptl l`xyi ux`l

pixn`ck.(a,mye `,fiw) `nw `aac `xza wxt o

opgei 'x xn`e ,zewitq dnkl opgei 'x el jxvede

,mkly dxezdy iziid xeaq :l`xyi ux ipal

,zrcd sexih mkl did `l mkvx`n mzilb `ly

elby it lr s`y ,laa ipa ly `idy izi`x la`

.dipki mr elby xbqnde yxgd znkg mdl dcnr

xcqa `ipze "dngln iyer mixeab lkd" aizkck

mipezpd mc` ipa miyer dxeab dn ike :mler

mixeab eidy `l` ?lfxa ly ze`lylya

`l opgei 'xl `nl` .dxez ly dznglna

.qxhpewa yxit jk .laa zelba dxez dgkzyp

wxt ogky` `l in eh` :mz epiax dywde

megky j"tvpn iab (mye `,cw zay) "dpead"

meyn eh` :cere !ikd jixt `le ,mecqie exfge

?daxr zxez egkzyiy xyt` i` dxez ipa mdc

.`id oedlc ,xn` oeklc :qxb l`ppg epiaxe

eicinlzl xne` opgei 'x didy ,mz epiax yxtne

ax `edc ,xne` mklyn cg` :laan eiptl eidy

`id oedlc ,laan dlry `pdk:`id mdlyn Ð

oilibx eidy .mi`iap bdpn `idy xnelk ,daxr

minkg icinlz oke ,laaay micinlzl xacl

ogky`ck ,l`xyi ux`ny micinlzl laany

laan didy (iy`) ax xa `iig ax (`,gn) onwl

ux` ipal ixiinc ,drax` da zget :xn`c

l`xyi ux`n didy iel oa ryedi 'xe .l`xyi

oke .laa ipal ixii` ,xpd z` da oiwilcn xn`c

.exebg xiziyn iab (mye a,h) zayc `nw wxt

opgei iaxc xity `kd jixtc ,`gip `zyde

`id oedlce ,mi`iap ceqi xn`c opgei iaxc`dyri cvikc oizipzn` (a,ct oihib) "yxbnd" wxt `gip inp `zyde .ceqi `le ,mi`iapd bdpnc rnyn Ð,dl eppzie xefgie dpnid eplhi Ð

'ite .ea lqtil ez`pwe li`ed ,`kd ip`y ,ixn` oeklic ,iax `niz elit` :xn` opgei 'xe .df aeg xhy iqpk iab (`,gr my) "wxefd" wxt ok jixvny `id xfrl` oa oerny 'x :diwfg xn`c

laan dlry `pdk ax `edc ,mklyn cg` :opgei 'x dil xn`e .did `iig 'x ly epa diwfge ,(`,k) `nw wxt seqa lirl opixn`ck ,laan elr eipae `iig 'xc qxhpewa my,xne` ezenk Ð

`nw `aa) "`xza lfebd"a gkenck ,daiyi y`x opgei 'x did `pdk ax dlryke .(a,aiw zay) "mixyw el`" wxt gkenck ,did opgei 'x ly eax diwfg `lde :dywe .iaxk elit` `iz`c

ipal edpigky` `pdk ax dlrykc (mye a,bk zegpn) "dax unewd"a ogky`c ab lr s`e .eax diwfg ini lk daiyi y`x opgei 'x did `l `nzqe .dipiab dil egxqnc did lecb owfe ,(`,fiw

odn zg`a mei leah rbpe ,`qiaa egipde ewlgy oexyr :ixn`we iazic `iig 'x.l"dc iwitq lk opgei 'x epnn l`yyk ,opgei 'x inia zg`e diwfg inia zg` ,dlr miinrt `ny ?edn Ð

oild :`a` xa `iig 'xl opgei 'x dil xn`c inlyexia "oicinrn oi`" wxt ogky` dizeekce .'x `niz elit` ,ixn` oeklc :opgei 'x xne` did laany eicinlzlc ,`gip mz epiax yexitle
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dkeq(iriax meil)

:`xnbd da zxfeg,éøîàok`eäãéãìl`xyi ux` ipal -àì énð ¨§¥§¦§©¦Ÿ
éçc,dfd onfa oey`x aeh meia zayd z` alel zlihp zevn ¨¥

lirl `xnbd dxn`y itk `lye,(my)zeceb` eyrii `ly ick
.zeceb`ézøz éðä àéL÷ àlàåmdipia dxizqdny] zeipyn §¤¨©§¨¨¥©§¥

onfa s` l`xyi ux`a zay dgec alely ,lirl `xnbd dgiked
,[dfdàãç àðúc,zaya zeidl lgy bg ly oey`xd aeh meiìk §¨¨£¨¨
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dzr `xnbd zpwqn itle .zqpkd ziaa eze` oilhepe zay dgecy
`iyewd zxfege ,ok uxzl xyt` i` ,dfd onfa zay dgec epi`y

:`xnbd zvxzn .dnewnl,àì`xnbd ixack uxzl jixv oi` ok` Ÿ
`l` ,lirlïàk ,àéL÷ àìå ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa éãéàå éãéà- ¦¦§¦¦¦§©¤¥©¦§¨©¨§Ÿ©§¨¨
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alel ,miiw ycwnd ziay onfay ,ycwnd zial ueg mewn lka -
lr eayi l`xyi lky iptn ,oileaba s` mewn lka zay dgc
mircei eide di`xd it lr miycgd z` eraw oic ziae mznc`

.ycegd rawp izn
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,daxr zevn miiwl,éëä ïðéãáò à÷ àìc íBé ìëa íéNòî àäåoi`e §¨©£¦§¨§Ÿ¨©§¦¨¨¦

,alel zevn myl zg` mrt `l` eipine aleld z` oidiabn ep`
:`xnbd zvxzn .daxr zevn myl mrt cer oidiabn oi`eøîà̈©
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,ïúøBç úéa:mi`ad mipicd zylyúBòéèð øNòziaa erxfpy ¥§¨¤¤§¦
a d`q ziad lk z` oxeara yexgl xzeny d`qcr ziriay axr

zevn oke ,dpyd y`xäáøò,gafnd z` da siwdlåzevn ok £¨¨§
íénä Ceqéðmd el` mipic dyly ,bgd ini zrayaäLîì äëìä ¦©©¦£¨¨§Ÿ¤

éðéqî.oi`e ,`ziixe`ck `id ixd ipiqn dynl dkld `idy oeike ¦¦©
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ïéìeábajkl ,ycwnd zial uegn s` cg` mei bdep dxezd ony - ©§¦
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úàöìgafnd ztwd zevn zaeg ici,äáøòaz` siwdl jixvy ¨¥¨£¨¨
s` ,gafnle mle`d oiay ziaxrnd gexa s`e eiccv lkn gafnd

.myl qpkdl minen ilra mixeq` dpyd lkayïðçBé éaø déì øîà̈©¥©¦¨¨
,yiwl yixldøîà éîopgei iax zpeeky dxaq `xnbd .df oicl ¦£¨¨

yix ixacny ,`id daeg daxr zevny xn` in ,`id ezl`ya
,ezaeg ici z`vl ick rnyn 'daxra z`vl ick' xn`y yiwl

:`xnbd dywn jkitldndl`ydeäéà àä ,døîà éîiax - ¦£¨¨¨¦
envr opgeiøîà,daeg `id daxr zevnyøîà éqà éaø øîàc ¨©§¨©©¦©¦¨©
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,dzid yiwl yix lr eziiyewa opgei iax ly ezpeekdøîà éî¦£¨¨
`id daxr zevnyäìéèða,mipdkd lk zaeg `ideàîìcoi` ¦§¦¨¦§¨

`l` dzeevnäôé÷æadaeg `id oi`e cg` odka ice gafnd iciva ¦§¦¨
cere ,mipdkd lk lr zlhenddøîà éîs` dzeevnyéìòáa ¦£¨¨§©£¥

àîìc ,ïéîeî`weecíéîéîúa.gafnle mle`d oia qpkil mixzend ¦¦§¨¦§¦¦
éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø ,øîzà,daxr zevn zedna ewlgpãç ¦§©©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©

íéàéáð ãBñé äáøò øîàibg mdy mipexg` mi`iapy xnelk ,`id ¨©£¨¨§§¦¦
,ceqie dpwz zxeza ef devn eraw ik`lne dixkfäáøò øîà ãçå§©¨©£¨¨

íéàéáð âäðî,dpwzk deraw `l la` ,mrd z` ea ebidpdy `id ¦§©§¦¦
:`xnbd dgiken .eilr mikxan oi` bdpn `l` epi`y oeikeíéizñz¦§©¥

,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc ,íéàéáð ãBñé øîàc àeä ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¨©§§¦¦§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
.íéizñz ,àeä íéàéáð ãBñé äáøòxaeqy df `ed opgei iaxy oeike £¨¨§§¦¦¦§©¥

xaeq eilr wlegd iel oa ryedi iaxy `vnp ,mi`iap ceqi daxry
.mi`iap bdpn daxryéaø øîà éî ,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¨¦¨©©¦

éëä ïðçBé,`id mi`iap zpwz daxr zevnyø øîàäåïðçBé éa ¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨
Ceqéðå äáøò úBòéèð øNò ,ïúøBç úéa úò÷a Léà àéðeçð éaø íeMî¦©¦§§¨¦¦§©¥§¨¤¤§¦£¨¨§¦

éðéqî äLîì äëìä íénä,mdzxge`n `idy mi`iap zpwz `le ©©¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©
.xzeiàãç äòLk íîBzLàdywdy ef `iyew rny eda` iax - ¤§©§¨¨£¨

ezrca ayiizpy xg`le .el dpri dn ayge wzye ,`xif iax el
dpríeãñéå eøæçå íeçëL ,øîàådxezd z` egky laa zelbay - §¨©§¨§¨§¦¨

mi`iap exfge ,ixnbl dgkyp daxr zevne ,zvwna zeevnde
:`xnbd dywn .xeaicd it lr ef devn cqiil mipexg`øîà éîe¦¨©

éëä ïðçBé éaø,laa zelba dgkzyp dxezdy -ïðçBé éaø øîàäå ©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨
,l`xyi ux` ipaléøîà ïBëìcmkly dxezdy iziid xeaq - ¦§¨§¥

da weqrl zrcd aeyi mkl dide mkvx`n mzilb `ly zngn
d`ex ip` dzr mle` ,ie`xkyàéä ïBäìcipa ly `id dxezdy - ¦§¦

elby minkgd icinlz znkg mdl dcnr elby it lr s`y ,laa
`l` ,laa zelba dgkzyp `l dxezd daxc` ok m`e ,mnr
envr opgei iax xn` cvike ,l`xyi ux`n xzei cer dxnzyp

`l` .laaa dxezd z` egkyyàéL÷ àìŸ©§¨
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ïàëxn` opgei 'xc .ibilt oileaba ,ipiqn dynl dkld ycwna Ð oileaba o`k ycwna

i`c dpin `wtpc qxhpewa yxite ,mi`iap bdpn xn` iel oa ryedi 'xe mi`iap ceqi

ebidpdy `nlra bdpnc ,"epeve" xninl `kilc .`ira `l `bdpn i`e ,dkxa `ira `id dpwz

bdpn xaqw ,jixa `le hiag hiag :jenqa opixn` oke .dizil "xeqz `l" llka elit`e ,mrd

opikxan `lc jk jezn oiwcwcn yie .`ed mi`iap

,`nlra bdpn `l` epi`y ycg y`xc lld`

ax :(mye a,gk) ziprzc `xza wxt gkenck

xaq ycg y`xa lld exwc ifg ,laal rlwi`

rny :xn` ,ilf`e iblcn `wc rny ,edpiweqt`l

iax xn`wc `de .mdicia mdizea` bdpn dpin

lldd z` xneb cigi mei xyr dpeny mzd opgei
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xneb cigi `l` ,belica oixew ediy dpwz ipixg`
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oi`c di`x iziinc ,(`,ci) "`xew did" wxt zekxa
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aiyg `lc `ay xa ax ip`y :ipyne ,wiqti`
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`caer `iddn di`x cere !ea jiiy dwqtd

xaq :xn`c axc `caern (mye a,gk) ziprzc

ikxan `l i`c ,ikxanc rnync edpiweqt`l

`l `nzqe ,mdizea` bdpn `edy rcil el did

rlwi` ax" xn`wcn ,rlwi` lld rvn`a

ike ,`zyipk ial rlwi` :xn`w `le ,"laal

rcil el did zexwl ikxanc oeikn ,izk` :`niz

e`l `d ?edpiweqt`l xaq i`n`e ,iblcnc

leki lldd z` mixnebyk elit`y ,`id `zlin

zexwl oikxany enk lldd z` zexwl jxal

"xenbl" lld` jxal eiykr oibdepy dne .dlibn

oiblcnyk "zexwl" oikxane ,oixnebykoniql Ð

jxal oileki dfa oiae dfa oiae ,ok oibdep `nlra

dpeny hwpc `d :xn`z m`e ."xenbl"e "zexwl"

hwp i`n` ,lldd z` oda xneb cigiy mei xyr

elit` dze` oixneb xeav la` rnync ,cigi

ded xeava axc `caer `de ,dpyd zeni x`ya

mi`iap :(`,fiw) "migqt iaxra" opixn`c meyn edl ixw cigi l`xyi lk my oi`y xeav elit`c xnel yi cere .exneb envr ipta cigi elit`c ,cigi hwp `zeaxl `nye ?iblcn ikd elit`e

oixneb oi` l`xyi lk `kil ikc cigi hwp jkle ,ozle`b lr eze` oixne` oil`bpyke ,odilr `az `ly dxve dxv lk lr ,wxte wxt lk lr eze` mixne` ediy l`xyil mdl epwize edexn`

xneb ligzd m`e ,ligzi `l :cigi ziprza mzd `ipzc `de .mlerl eze` mixne` l`xyi lk zle`bl la` ,minid el`a `l` eze`m` xeav elit` ,cigi dil ixw l`xyi lk `kil ik Ð

.dkxaa ligzi `l :yxit l`ppg epaxe .eze` oixneb eid eligzde dxvd on el`bpäðéàåicda icib`a `l` ixiin `lc ,aleld mr daxrd lehil xeq`iy `l Ð dnvr ipta `l` zlhip
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ïì òîLî à÷alelay daxra `vei mc` oi` ote` lkay in` iax ¨©§©¨
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.ziriaydéì øîà,wecv xa xfrl` iaxàiëeLçì àiúéæ ø÷ôà- ¨©¥©§©¥©¨©£©¨
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.dhinyd zpya zxzen ef dceary xaqy
:`xnbd dywnàéðz àäå ,éøL éî éLe÷L÷åoipra weqtd lr §©§¥¦¨¦§¨©§¨

dhinya rwxwd zcear xeqi`,'dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå'§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨
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zenie
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:zay axra dkild oipra zwqery ,wecvéaø íeMî eáééà øîà̈©©§¦©¦
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.[ziad ipa jxevl `l`àãáeò äåä éãéãa ,àðäk áø øîàrxi` - ¨©©©£¨§¦¦£¨§¨
,zay axra izial iz`ay mrt ilàì àðñøäc àñk eléôàå©£¦¨¨§©§¨¨Ÿ
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migth`dzy ,opixn`c `ed alel iabl Ð

eidy daxr la` .migth dyly dkex` daxr

dnvr ipta da oitiwn`zyde .ibq edc lk Ð

,mitie mikex` mitpr ,zeiaxen `iadl ebdp

.dti oira devn `xkpnyåáééà.axc dea` Ð

èéáç èéáç.reprip oeyl Ðàéä íéàéáð âäðî
dpi` jkld .mi`iap ceqi `le ,oileaba Ð
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.zay zcerq eläéúéáì àìà,ezial jledy Ð

mipikn oi`e ,meid `aiy mircei mpi` mde

.mdilr qrek `ede ,ekxevläéæéôùåàì ìáà
êéîñ è÷ðã éàîà,ziad ipa lr jneq epi` Ð

.jnqp eciay dn lre ,ezcerq enr `yepeåìéôà
åúéáìely ax m` hrn m` `veny dnc Ð

oky lke ,jldi `l ok it lr s` ,`ed

.melk `vni `ly ,difitye`làðñøäã àñëÐ
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.odly oneyaàáèöàä ââ ìò`pz ipz ded Ð
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i`c dpin `wtpc qxhpewa yxite ,mi`iap bdpn xn` iel oa ryedi 'xe mi`iap ceqi

ebidpdy `nlra bdpnc ,"epeve" xninl `kilc .`ira `l `bdpn i`e ,dkxa `ira `id dpwz

bdpn xaqw ,jixa `le hiag hiag :jenqa opixn` oke .dizil "xeqz `l" llka elit`e ,mrd

opikxan `lc jk jezn oiwcwcn yie .`ed mi`iap

,`nlra bdpn `l` epi`y ycg y`xc lld`

ax :(mye a,gk) ziprzc `xza wxt gkenck

xaq ycg y`xa lld exwc ifg ,laal rlwi`

rny :xn` ,ilf`e iblcn `wc rny ,edpiweqt`l

iax xn`wc `de .mdicia mdizea` bdpn dpin

lldd z` xneb cigi mei xyr dpeny mzd opgei

iedilc meyn `l !mei cg`e mixyr dlebae oda

xneb cigi `l` ,belica oixew ediy dpwz ipixg`

cenlzdc digxe`c ,`xew cigi enk epiid

zekxac `nw wxt `ipzc `idd ik .ikd irzync

upd mr eze` oixneb eid oiwizee :(mye a,h)

,lldl daxrn di`x oi`c xne` mz epiaxe .dngd

`zpwz e`lc oeike ,lehlh `l` dpi` daxrc

.dkxa dl rawinl `aiyg `l ,`bdpn `l` `id

.dxeza `xewn rxb `l lldd z`ixw la`

ly miaeh mini ipy` oikxanc ogky` dizeekce

wxt `zi`ck `nlra bdpn `l` epi`e zeilb

`dc ,di`x dfn oi` edine .(a,c) dviac `nw

bdpn xn`c o`nl ,daxr` oikxan oi`c `nrh

mini ipye "epeve" xnel xyt` `lc meyn ,mi`iap

yeciw `l` "epeve" mda oi` zeilb ly miaeh

meyn i`e ,oefnd zkxae dltza meid zxkfdl

y`x ly ipy aeh meia xtey zriwz` oikxanc

mini ipyn ixinge edpip `zpwz edpd dpyd

w dvia oiprl ,zeilb ly miaeh,edpip zg` dyec

bdpna exdfd ,(a,c) dviac `nw wxta gkenck

zkqnn mz epiax wcwcn cere .mkicia mdizea`

oi`c di`x iziinc ,(`,ci) "`xew did" wxt zekxa

`piaxc ial rlwi`c `ay xa axn llda oiwiqtn

`le lldd z` oda xneb cigid oi`y minia

aiyg `lc `ay xa ax ip`y :ipyne ,wiqti`

eilr oikxan oi` m`e .`piaxc dilrdn Ð

`caer `iddn di`x cere !ea jiiy dwqtd

xaq :xn`c axc `caern (mye a,gk) ziprzc

ikxan `l i`c ,ikxanc rnync edpiweqt`l

`l `nzqe ,mdizea` bdpn `edy rcil el did

rlwi` ax" xn`wcn ,rlwi` lld rvn`a

ike ,`zyipk ial rlwi` :xn`w `le ,"laal

rcil el did zexwl ikxanc oeikn ,izk` :`niz

e`l `d ?edpiweqt`l xaq i`n`e ,iblcnc

leki lldd z` mixnebyk elit`y ,`id `zlin

zexwl oikxany enk lldd z` zexwl jxal

"xenbl" lld` jxal eiykr oibdepy dne .dlibn

oiblcnyk "zexwl" oikxane ,oixnebykoniql Ð

jxal oileki dfa oiae dfa oiae ,ok oibdep `nlra

dpeny hwpc `d :xn`z m`e ."xenbl"e "zexwl"

hwp i`n` ,lldd z` oda xneb cigiy mei xyr

elit` dze` oixneb xeav la` rnync ,cigi

ded xeava axc `caer `de ,dpyd zeni x`ya

mi`iap :(`,fiw) "migqt iaxra" opixn`c meyn edl ixw cigi l`xyi lk my oi`y xeav elit`c xnel yi cere .exneb envr ipta cigi elit`c ,cigi hwp `zeaxl `nye ?iblcn ikd elit`e
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xneb ligzd m`e ,ligzi `l :cigi ziprza mzd `ipzc `de .mlerl eze` mixne` l`xyi lk zle`bl la` ,minid el`a `l` eze`m` xeav elit` ,cigi dil ixw l`xyi lk `kil ik Ð
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.daxr zevn myl ztqep mrtdøeòéL änëålirl in` iax xn`y §©¨¦¨
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ly cg` dlr epnn cxtpae daxr ly cg` caa icy zyy ax
dywne ,daxrñ ãçà ãáe ãçà äìò,Czòc à÷ìdlrd oi` `lde ¨¤¤¨©¤¨¨§¨©§¨

.sprl xaegn epi` m` xkip
ãçà ãáa ãçà äìò eléôà ,àîéà àlàeae daxr ly cg` ca - ¤¨¥¨£¦¨¤¤¨§©¤¨

.daxr ica dyely jixv oi`e ,cg` dlr
eáééà øîààeää éúééàå ,÷Bãö øa øæòìà éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä , ¨©©§£¨¨¦§¨©¥§©¦¤§¨¨©¨§©§¦©

dén÷ äáøò àøáb,eiptl daxr cg` mc` `iad -ìé÷Liax lhp - ©§¨£¨¨©¥¨¦
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bdpn `l` epi`y ,opaxcn devn lr s` oikxany myk 'epeve'
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êéøö àåä ïùáééì éëå.leqt yaid ixde Ðìåôë åéèñ,eze` zetiwn ze`ahv` Ð

.swidn miptl swid mixg` ze`ahv`eäðùîàöåî àø÷ðå.`nrh yxtn `xnba Ð

åäå éðàze`xwn ylya miaewpd ,od zeny mizye mirayn :cere .'d `p` :`ixhniba Ð

ozylye ,"eci z` dyn hie" "dpgn oia `aie" 'ebe "rqie" :"glya idie" zyxta oikenqd

:yxetnd my odne ,zeize` mizye miray ipa

ly dpexg`e ,oey`x weqt ly dpey`x ze`

xcqd dfa oke ,oexg` ly dpey`xe ,irvn`

`"d ,rqie ly e"ie :"ede" oey`xd myd .olek

`ed raye miylyd mye .hiec e"ie ,dlild lkc

oprdc oey`x o"epe ,mdixg`nc s"l` :"ip`"

.micw gexc c"eie ,rxtn ly oeaygaíåéä åúåàå
.iriaya Ðúåéâéâze`ln adf ly ,y"pew* Ð

.minïéàéáî åéä ì÷ã ìù úåéøçoia lega oia Ð

.`nrh yxtn `xnbae ,zayaúåéøç.mitpr Ð

ïäéáìåì úà ïéèîåù úå÷åðéú ãéîmilecbd Ð

.iriaya mcin miphwd ialel z` oihney

ïäéâåøúà ïéìëåàåxaca oi`e ,zewepiz ly Ð

ebdp jky ,mely ikxc meyn `le ,lfb meyn `l

.dgny zngnàøîâàéðì÷on oixeg oa Ð

.jln ly qndàâøëî ÷ôéîãllkn `ven Ð

.`ztqezc `iplw inp epiide ,jln ly qndéãë
çáæîä ìò úåçåâ åäéù= zegeb .opiqxb Ð

wxtc ,miaxd zeyxl dgebd lzek :enk ,zehen

.(`,f) ohw crenc `nwäðéî òîùipzwcn Ð

zegeb zeidl xyt` i`e ,dn` gafnd lr zegeb

epnn zedeab ok m` `l` dn` gafnd lr

mizn`zedeab mpi` m`c .xzei xzei m`e ,

aba zexxbp od ixd dn` zehene mizn`

.zegeb oeyl df oi`e ,gafndíäéìâø çðî éë
åäì çðî ãåñéàceqid zqipk ly dn` lr Ð

.gafn lyäîà äìòagexa ux`d on Ð

dligzny .mizye miyly lr mizye miyly

miyly lr mizye miyly raexn oaln e`iad

,`"xhyii`** oirk ux`d lr edeaiyede ,mizye

`vnp ,ztfe `ipewe ciq ede`line .dn` edaebe

miyly `edy oaln e`iade exfge .dn` dlry

df lr edeaiyede zen` yng edaebe miyly lr

ztfe `ipewe ciq ede`line ,cv lkn dn` jeyn

eid dqipk dze` lre .dn` qpkpy ixd Ð

ipy jxc dtvxl oicxei myne ,mincd oiktey

df oaln `lnzpyke .zeiefd zg`a eidy miawp

yy ixd ,dlrne ceqid on yng dlry `vnp

mixyr `edy oaln e`iade exfg .ux`d on

,df lr eaiyede dpenye mixyr lr dpenye

zen` yly edaebe cv lkn dn` jeyn

ztfe `ipewe ciq ede`lineryz deab `vnp Ð

yy seq ly ef dqipke .gafnd bb `ede ,zen`

epiide .minc oznle xihwdl oi`ayk gafnl aiaq mipdkl jelid mewn day ,aaeqd `ed

dn` qpke dn` dlr :xn`wcdn` qpke yng dlr ,ceqid df Ðdlr ,aaeqd df Ð

ylydn` qpke opiqxb `le .zepxwd mewn df Ðmelk zepxwd oikeyn eid `ly Ð

iwlg ede`line ,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln `iad `l` ,miptl

oikeyn mdilbx oeqkl`a zzl jixv mzde ,edl gpn `rx`` i`e .zepxwd cal zen` ryz `edy o`kn oicinl ep` gafnd daeb mewn lkn .oxw lkl oke ,ztfe `ipewe ciqe mipa`

gafnd lr oigeb odiy`x ediy ick ,zeiqipkd iptn gafnd on oldldpin rny e`l `l` .dn` eilr zegeb ediy gafnd bbn dlrnl zen` izy edab edl zgkyn `l ez Ðceqi` Ð

zedeab e`vnp ceqid zqipk ztyl mdilbx jeynl jixvy ,odaebn zvw zhrnn aaeqd zqipk iptn oziihde ,dlrnle ceqid on gafn ly edaebl zen` dpeny dil iedc ,edl gpn

.gafnd iab lr zexxbp edi `ly ,dn`n xzei diigbd on dhnle diigb dn` odne ,zen` izyn xzeiäàø÷ éàî.gafnd on dlrnl zelerc Ðíéúåáòá âç åøñàenk ,zepli`a Ð

"exq`" ely cva ,(`l l`wfgi) "ezxnv dzid mizear oiae".(hn ziy`xa) "l`xyi xgqi" "otbl ixq`" enk ,etiwd enk Ðçáæîä úåðø÷ ãò.gafnd on zedeab mdy zepxw cr Ð
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éëåil dedc `kdc !ezhiy dtlgzp `pz eze`y :dniz Ð jixv `ed oyaiillr ipzinl d

abdil dedc ,dcez ly zelg izy iab (a,bi) migqtc `nw wxtae ,bb lr ipz ded Ð

bb lr ipzinl"ab lr" deya mdipy dpey did `pzd eze`c :xnel yie !ab lr ipz ded Ð

yi oky xeaq dide ,drhy el xn`e oey`xa dcedi axl el ribdyke ,"bb lr" mdipy e`

.xg`a mb zeidlïéô÷åæÐ gafnd icva oze`

daxr c"nl ,zg` mrt edetiwdy xg`l epiid

.dlihpaåò÷ú.dgny meyn Ð erwze erixde

éðàmirayn cere ,'d `p` `ixhniba Ð ede

ze`xwn dylya oiaewpd od zeny mizye

"'ebe j`ln rqie" "glya idie" zyxta oikenqd

"'ebe eci z` dyn hie" "'ebe dpgn oia `aie"

my mdne ,zeize` mizye miray ipa ozylye

dpexg` oey`x weqt ly dpey`x ze` yxetnd

dfd xcqa oke ,oexg` ly oey`xe ,irvn` ly

dfl mrh jixv oiicre .qxhpewd yxit jk .mlek

ith edl opixn`c elld zeny ipy epzyp dnl

`xw izax dki`a opiyxcc meyn .ipixg`n

aizkc `xwe "dlebd jeza ip`e" l`wfgia aizkc

`ed lekiak "miwifa xeq` `ede" (n) dinxia

`pryed epiide ,envra.envrl riyeiy Ð

ãéîialel Ð odialel oihney zewepiz

oilke`e ,ocin milecbd oihney zewepizd

meyn `le lfb xaca oi`e ,zewepiz ly odibexz`

jk .dgny zngn ea ebdp jky `l` ,mely ikxc

mixega oze`l o`kn cenll yie .qxhpewa yxit

,df mr df minglpe ,ozg z`xwl miqeqa miakexy

eqeq el lwlwn e` exiag ly ecba oirxeweodyÐ

yi cere .ozg zgny zngn ebdp jky ,oixeht

milecbd ethgiy llk ixii` `l oizipznc xnel

,xzl`l xnelk ,cin `l` .zewepiz ly ocin

itl ,daxrd jezn onvr ialel oihney zewepizd

.oilke` eid odibexz`e .ea oiwgeye jex` aleldy

xn`c o`nl `xnba jixtc `d `gip `zyde

zewepiz rnyn `kdc .xzen iriaya bexz`Ð

milecb ,oi`ikdc yxtl wgc qxhpewae .`l Ð

devnl dvwed `ly ,`weec zewepiz :jixt

dxenb devnl dvwed milecb ly la` ,dxenbÐ

:xninl dil ded ok m`c :dywe .meid lk oixeq`

zewepizcmilecbc ,oi` Ð.`l Ðäìòyly

,dn` qpke opiqxb `le Ð zepxw mewn edf

`ian `l` ,melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy

,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln

lka oke ,`ipewe ztfe ciqe mipa` iwlg ed`lne

wxt migafa giken oke .qxhpewa yxit jk .oxw

zegpn) "mgld izy" wxtae (`,cp) "onewn edfi`"

la` .melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy (a,fv

lka aezky mixtqd zqxb mpga wgen mewn lkn

.miepa zepxwd eid dqipk dze`ac ,xnelk .zepxw mewn dfe dn` qpke yly dlr mixtqd

'ek dn` qpke dn` dlr :ipixg`c `inec ynn ied `zydedqipkd mewn ,zepxw mewn df Ð

.zepxw mewn `ed
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êéøö àåä ïùáééì éëå.leqt yaid ixde Ðìåôë åéèñ,eze` zetiwn ze`ahv` Ð

.swidn miptl swid mixg` ze`ahv`eäðùîàöåî àø÷ðå.`nrh yxtn `xnba Ð

åäå éðàze`xwn ylya miaewpd ,od zeny mizye mirayn :cere .'d `p` :`ixhniba Ð

ozylye ,"eci z` dyn hie" "dpgn oia `aie" 'ebe "rqie" :"glya idie" zyxta oikenqd

:yxetnd my odne ,zeize` mizye miray ipa

ly dpexg`e ,oey`x weqt ly dpey`x ze`

xcqd dfa oke ,oexg` ly dpey`xe ,irvn`

`"d ,rqie ly e"ie :"ede" oey`xd myd .olek

`ed raye miylyd mye .hiec e"ie ,dlild lkc

oprdc oey`x o"epe ,mdixg`nc s"l` :"ip`"

.micw gexc c"eie ,rxtn ly oeaygaíåéä åúåàå
.iriaya Ðúåéâéâze`ln adf ly ,y"pew* Ð

.minïéàéáî åéä ì÷ã ìù úåéøçoia lega oia Ð

.`nrh yxtn `xnbae ,zayaúåéøç.mitpr Ð

ïäéáìåì úà ïéèîåù úå÷åðéú ãéîmilecbd Ð

.iriaya mcin miphwd ialel z` oihney

ïäéâåøúà ïéìëåàåxaca oi`e ,zewepiz ly Ð

ebdp jky ,mely ikxc meyn `le ,lfb meyn `l

.dgny zngnàøîâàéðì÷on oixeg oa Ð

.jln ly qndàâøëî ÷ôéîãllkn `ven Ð

.`ztqezc `iplw inp epiide ,jln ly qndéãë
çáæîä ìò úåçåâ åäéù= zegeb .opiqxb Ð

wxtc ,miaxd zeyxl dgebd lzek :enk ,zehen

.(`,f) ohw crenc `nwäðéî òîùipzwcn Ð

zegeb zeidl xyt` i`e ,dn` gafnd lr zegeb

epnn zedeab ok m` `l` dn` gafnd lr

mizn`zedeab mpi` m`c .xzei xzei m`e ,

aba zexxbp od ixd dn` zehene mizn`

.zegeb oeyl df oi`e ,gafndíäéìâø çðî éë
åäì çðî ãåñéàceqid zqipk ly dn` lr Ð

.gafn lyäîà äìòagexa ux`d on Ð

dligzny .mizye miyly lr mizye miyly

miyly lr mizye miyly raexn oaln e`iad

,`"xhyii`** oirk ux`d lr edeaiyede ,mizye

`vnp ,ztfe `ipewe ciq ede`line .dn` edaebe

miyly `edy oaln e`iade exfge .dn` dlry

df lr edeaiyede zen` yng edaebe miyly lr

ztfe `ipewe ciq ede`line ,cv lkn dn` jeyn

eid dqipk dze` lre .dn` qpkpy ixd Ð

ipy jxc dtvxl oicxei myne ,mincd oiktey

df oaln `lnzpyke .zeiefd zg`a eidy miawp

yy ixd ,dlrne ceqid on yng dlry `vnp

mixyr `edy oaln e`iade exfg .ux`d on

,df lr eaiyede dpenye mixyr lr dpenye

zen` yly edaebe cv lkn dn` jeyn

ztfe `ipewe ciq ede`lineryz deab `vnp Ð

yy seq ly ef dqipke .gafnd bb `ede ,zen`

epiide .minc oznle xihwdl oi`ayk gafnl aiaq mipdkl jelid mewn day ,aaeqd `ed

dn` qpke dn` dlr :xn`wcdn` qpke yng dlr ,ceqid df Ðdlr ,aaeqd df Ð

ylydn` qpke opiqxb `le .zepxwd mewn df Ðmelk zepxwd oikeyn eid `ly Ð

iwlg ede`line ,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln `iad `l` ,miptl

oikeyn mdilbx oeqkl`a zzl jixv mzde ,edl gpn `rx`` i`e .zepxwd cal zen` ryz `edy o`kn oicinl ep` gafnd daeb mewn lkn .oxw lkl oke ,ztfe `ipewe ciqe mipa`

gafnd lr oigeb odiy`x ediy ick ,zeiqipkd iptn gafnd on oldldpin rny e`l `l` .dn` eilr zegeb ediy gafnd bbn dlrnl zen` izy edab edl zgkyn `l ez Ðceqi` Ð

zedeab e`vnp ceqid zqipk ztyl mdilbx jeynl jixvy ,odaebn zvw zhrnn aaeqd zqipk iptn oziihde ,dlrnle ceqid on gafn ly edaebl zen` dpeny dil iedc ,edl gpn

.gafnd iab lr zexxbp edi `ly ,dn`n xzei diigbd on dhnle diigb dn` odne ,zen` izyn xzeiäàø÷ éàî.gafnd on dlrnl zelerc Ðíéúåáòá âç åøñàenk ,zepli`a Ð

"exq`" ely cva ,(`l l`wfgi) "ezxnv dzid mizear oiae".(hn ziy`xa) "l`xyi xgqi" "otbl ixq`" enk ,etiwd enk Ðçáæîä úåðø÷ ãò.gafnd on zedeab mdy zepxw cr Ð
åøñà

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
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abdil dedc ,dcez ly zelg izy iab (a,bi) migqtc `nw wxtae ,bb lr ipz ded Ð

bb lr ipzinl"ab lr" deya mdipy dpey did `pzd eze`c :xnel yie !ab lr ipz ded Ð

yi oky xeaq dide ,drhy el xn`e oey`xa dcedi axl el ribdyke ,"bb lr" mdipy e`

.xg`a mb zeidlïéô÷åæÐ gafnd icva oze`

daxr c"nl ,zg` mrt edetiwdy xg`l epiid

.dlihpaåò÷ú.dgny meyn Ð erwze erixde

éðàmirayn cere ,'d `p` `ixhniba Ð ede

ze`xwn dylya oiaewpd od zeny mizye

"'ebe j`ln rqie" "glya idie" zyxta oikenqd

"'ebe eci z` dyn hie" "'ebe dpgn oia `aie"

my mdne ,zeize` mizye miray ipa ozylye

dpexg` oey`x weqt ly dpey`x ze` yxetnd

dfd xcqa oke ,oexg` ly oey`xe ,irvn` ly

dfl mrh jixv oiicre .qxhpewd yxit jk .mlek

ith edl opixn`c elld zeny ipy epzyp dnl

`xw izax dki`a opiyxcc meyn .ipixg`n

aizkc `xwe "dlebd jeza ip`e" l`wfgia aizkc

`ed lekiak "miwifa xeq` `ede" (n) dinxia

`pryed epiide ,envra.envrl riyeiy Ð

ãéîialel Ð odialel oihney zewepiz

oilke`e ,ocin milecbd oihney zewepizd

meyn `le lfb xaca oi`e ,zewepiz ly odibexz`

jk .dgny zngn ea ebdp jky `l` ,mely ikxc

mixega oze`l o`kn cenll yie .qxhpewa yxit

,df mr df minglpe ,ozg z`xwl miqeqa miakexy

eqeq el lwlwn e` exiag ly ecba oirxeweodyÐ

yi cere .ozg zgny zngn ebdp jky ,oixeht

milecbd ethgiy llk ixii` `l oizipznc xnel

,xzl`l xnelk ,cin `l` .zewepiz ly ocin

itl ,daxrd jezn onvr ialel oihney zewepizd

.oilke` eid odibexz`e .ea oiwgeye jex` aleldy

xn`c o`nl `xnba jixtc `d `gip `zyde

zewepiz rnyn `kdc .xzen iriaya bexz`Ð

milecb ,oi`ikdc yxtl wgc qxhpewae .`l Ð

devnl dvwed `ly ,`weec zewepiz :jixt

dxenb devnl dvwed milecb ly la` ,dxenbÐ

:xninl dil ded ok m`c :dywe .meid lk oixeq`

zewepizcmilecbc ,oi` Ð.`l Ðäìòyly

,dn` qpke opiqxb `le Ð zepxw mewn edf

`ian `l` ,melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy

,oxwl epzpe dn` mexa dn` lr dn` `edy oaln

lka oke ,`ipewe ztfe ciqe mipa` iwlg ed`lne

wxt migafa giken oke .qxhpewa yxit jk .oxw

zegpn) "mgld izy" wxtae (`,cp) "onewn edfi`"

la` .melk miptl oikeyn eid `l zepxwdy (a,fv

lka aezky mixtqd zqxb mpga wgen mewn lkn

.miepa zepxwd eid dqipk dze`ac ,xnelk .zepxw mewn dfe dn` qpke yly dlr mixtqd

'ek dn` qpke dn` dlr :ipixg`c `inec ynn ied `zydedqipkd mewn ,zepxw mewn df Ð

.zepxw mewn `ed
aiaq

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

éøö àeä ïLaééì éëå.àaèöéàä áb ìò :àîéà àìà !?C §¦§©§¨¨¦¤¨¥¨©©¨¦§©¨
ìeôk åéèñ úéaä øä :äãeäé áø øîà àáçø øîà̈©©£¨¨©©§¨©©©¦§¨¨

íéðôì åéèñ äéä.åéèqîäðùî?ãöék äáøò úåöî ¨¨§¨¦§¦¦§¨¦§©£¨¨¥©
ì ïéãøBé .àöBî àø÷ðå íéìLeøéî ähîì äéä íB÷îíL ¨¨¨§©¨¦¨©¦§¦§¨¨§¦§¨

ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáe ,äáøò ìL úBiaøeî íMî ïéèwìîe§©§¦¦¨§¦¤£¨¨¨¦§§¦¨
,çaænä écöaïäéLàøåeò÷z .çaænä éab ìò ïéôeôk §¦¥©¦§¥©§¨¥¤§¦©©¥©¦§¥©¨§

,úçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBé ìëa .eò÷úå eòéøäå§¥¦§¨§§¨©¦¦¤©¦§¥©©©©©
àpà" :íéøîBàåäàpà ,àp äòéLBä 'ääçéìöä ' §§¦¨¨¦¨¨¨¨©§¦¨

äòéLBä Bäå éðà" :øîBà äãeäé éaø ."àðBúBàå ."àð ¨©¦§¨¥£¦¨¦¨¨§
ïúøéèt úòLa .íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦¦§©§¦¨¨
."çaæî Eì éôBé ,çaæî Eì éôBé" :íéøîBà ïä äî̈¥§¦¦§¦§¥©¦§¦§¥©
."çaæî Eìe déì ,çaæî Eìe déì" :øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥§¨§¦§¥©§¨§¦§¥©
ïéèwìî eéäL àìà ;úaMa eäNòî Ck ìBça eäNòîk§©£¥©¨©£¥©©¨¤¨¤¨§©§¦
àìL éãk áäæ ìL úBiâéâa ïúBà ïéçépîe áøòî ïúBà¨¥¤¤©¦¦¨§¦¦¤¨¨§¥¤Ÿ
ì÷c ìL úBéøç :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø .eLBîëé¦§©¦¨¨¤§¨¥£¨¤¤¤

,ïéàéáî eéäïéèáBçåBúBàå ,çaænä écöa ò÷øwa ïúBà ¨§¦¦§§¦¨©©§©§¦¥©¦§¥©§
úà ïéèîBL úB÷Bðéz ãiî ."úBéøç èeaç" àø÷ð íBiä©¦§¨¦£¨¦¨¦§¦¤

.ïäéâBøúà ïéìëBàå ,ïäéáìeìàøîâàéðì÷ íB÷î :àðz §¥¤§§¦¤§¥¤¨¨§§¨§¨
éãéià ?àöBî déì éø÷ àîòè éàî ïãéc àpúå .äåä£¨§©¨¦©©©§¨¨¥¥¨©§¥
ïéô÷Bæå ïéàáe" .àöBî déì éø÷ àkìîc àbøkî ÷téîc§¦©¦©§¨§©§¨¨¥¥¨¨¦§§¦

úBaø :àðz .'åë "écöa ïúBàúBkeøàåãçà úBäBáâe , ¨§¦¥¨¨©©£§©©
øîà .änà çaænä ìò úBçBb eäiL éãk ,änà øNò̈¨©¨§¥¤§©©¦§¥©©¨¨©
çpî ãBñiä ìò dpéî òîL :àøèeæ øî íeMî øîéøî̈¥¨¦¨§¨§©¦¨©©§©©

eäì çpî àòøàà Cúòc à÷ìñ éàc .eäì¯éãkî §§¦¨§¨©£¨¨©§¨©©§¦§¦
ñðëå Lîç äìò ,ãBñé eäæ änà ñðëå änà äìò"¨¨©¨§¨©©¨¤§¨¨¨¥§¨©

ìL äìò ,ááBñ eäæ änà,"úBðøwä íB÷î eäæ L ©¨¤¥¨¨¨¤§©§¨
dì zçkLî éëéä çaænä éab ìò úBçBbåàì àìà ? ©©¥©¦§¥©¥¦©§©©§¨¤¨¨

éaø øîà .dpéî òîL ,eäì çpî ãBñià :dpéî òîL§©¦¨©§©©§§©¦¨¨©©¦
dàø÷ éàî :eäaà¯ãò íéúBáòa âç eøñà" :øîàpL ©¨©§¨¨¤¤¡©¦§©©£¦©

øîà ,eäaà éaø øîà ."çaænä úBðø÷:øæòìà éaø ©§©¦§¥©¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨
åéìò äìòî BúBáòa ñãäå Bãebàa áìeì ìèBpä ìk̈©¥¨§¦©£©©£©£¤¨¨
:øîàpL ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå çaæî äða eìéàk áeúkä©¨§¦¨¨¦§¥©§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dkeq(iying meil)

[zebxcnÎ] ze`ahvi`d lrny bbd lr mialeld z` gipn recn
,ziad xdayéøö àeä ïLaééì éëå,C,devnl leqt yai alel ixde §¦§©§¨¨¦

àîéà àlàoialeld z` oigipn eidyìòàaèöéàä áblr - ¤¨¥¨©©¨¦§©¨
.odilr reaw didy jekiql zgzn dnvr dbxcndàáçø øîà̈©©§¨

äéä ìeôk åéèñ úéaä øä ,äãeäé [éaø] (áø) øîàze`ahvi` - ¨©©¦§¨©©©¦§¨¨¨¨
,eze` etiwd zeletkåéèqî íéðôì åéèñipevig ze`ahvi` swid - §¨¦§¦¦§¨

.ze`ahvi` ly inipt swid ekezae

äðùî
íéìLeøéî ähîì äéä íB÷î ,ãöék äáøò úåöîdpnn jenp -àø÷ðå ¦§©£¨¨¥©¨¨¨§©¨¦¨©¦§¦§¨

ì ïéãøBé ,àöBîúBiaøeî íMî ïéèwìîe íLmikex` mitpr -ìL ¨§¦§¨§©§¦¦¨§¦¤
çaænä écöa ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáe ,äáøòéab ìò ïéôeôk ïäéLàøå £¨¨¨¦§§¦¨§¦¥©¦§¥©§¨¥¤§¦©©¥

.çaænämipdkdeeò÷úå eòéøäå eò÷z.dgny myl zexvevga ©¦§¥©¨§§¥¦§¨§
íBé ìëaeid bgd ininúçà íòt çaænä úà ïéôéwîàpà' íéøîBàå , §¨©¦¦¤©¦§¥©©©©©§§¦¨¨

'àð äçéìöä 'ä àpà àp äòéLBä 'ä,øîBà äãeäé éaø ,mixne` eid ¦¨¨¨¨©§¦¨¨©¦§¨¥
mztwdaàp äòéLBä Bäå éðàíBiä BúBàå .iriayd meia -ïéôéwî £¦¨¦¨¨§©©¦¦

íéîòt òáL çaænä úàïúøéèt úòLa .ozcixt -daxr zevnn ¤©¦§¥©¤©§¨¦¦§©§¦¨¨
iriayd meiaçaæî Eì éôBé çaæî Eì éôBé ,íéøîBà ïä äîiteid - ¨¥§¦¦§¦§¥©¦§¦§¥©

.epilr xtkn dz`y gafnd jl oiyer ep` dfd,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥
çaæî Eìe déì çaæî Eìe déìoiyer ep` gafnd jle 'dl xnelk - §¨§¦§¥©§¨§¦§¥©

.dfd ceakd z`
eäNòîkdaxr zevn ly -úaMa eäNòî Ck ,ìBçamei lgyk §©£¥§¨©£¥©©¨

,zaya zeidl iriayL àlàzayaïúBà ïéèwìî eéäz` - ¤¨¤¨§©§¦¨
zeaxrdáøòî,oli`dn zaya mvvewl xeq`y oeik zayïéçépîe ¥¤¤©¦¦

áäæ ìL úBiâéâa ïúBàmin ze`lneLBîëé àlL éãkzxgnl cr ¨§¦¦¤¨¨§¥¤Ÿ¦§
mei eze`a mze` mihwln eid lega la` .gafnd lr oztiwf zr

.df xvw onfa miyaiizn eid `leúBiøç ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨¥£¦
mitpr -ïéàéáî eéä ì÷c ìLzaya oia lega oiaïúBà ïéèáBçå ¤¤¤¨§¦¦§§¦¨

çaænä écöa ò÷øwaíBiä BúBàå ,bgd inin meie mei lk xnelk - ©©§©§¦¥©¦§¥©§©
àø÷ðmei.úBiøç èeaç ¦§¨¦£¦

ãiîdïéèîBL úB÷BðézmilecbdïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà- ¦©¦§¦¤§¥¤§§¦¤§¥¤
alel zevn miiwl enilydy xg` bg ly iriay meiamilecbd eid

lfb yyg jka oi`e ,odibexz`e odialel z` miphwd icin mihney
.dgny zngn ebdp jky

àøîâ
àðz,`ven dpyna `xwpy ,zeaxrd z` epnn ehwly mewnd ¨¨

äåä àéðì÷ íB÷î.zeklnd iqinn oixeg oa did -ïãéc àpúåly - §¨¨§¨£¨§©¨¦¨
epizpyndéì éø÷ àîòè éàîmya mewn eze`l.àöBîzx`an ©©£¨¨¥¥¨
:`xnbdàöBî déì éø÷ àkìîc àâøkî ÷téîã éãéiàeze`y oeik - ©§¥§¥©¦§¨¨§©§¨¨¥¥¨

.`vEn `xwp `ed ,ea llkp epi`e jlnd ly qndn `vEn mewn¨
:dpyna epipyàðz :'eë écöa ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáeeid zeaxrdúBaø ¨¦§§¦¨§¦¥¨¨©

çaænä ìò úBçBb eäiL éãk ,änà øNò ãçà úBäBáâe úBkeøàå- ©£§©©¨¨©¨§¥¤§©©¦§¥©
gafnd bb oeeikl zehen,àøèeæ øî íeMî øîéøî øîà .änàixacn ©¨¨©§¥©¦©§¨

dn` gafnd lr zehen eid zeaxrdy `ziixad,dpéî òîLyìò §©¦¨©
eäì çpî ãBñiäxyr cg` okx`y zeaxra did jkle ,zeaxrl ©§©©§

,gafnd iab lr dn` zehen zeidl ick dn`Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨
àòøàà[rwxwd lrÎ]eäì çpî,zeaxrléãkîdpyna epipyzecin) ©©§¨©©§¦§¦
(`"n b"t:zepxwd cal zen` ryz did edaeby gafnd zecin oipra

änà äìòrwxwd onänà ñðëådn` qpkp -dyrpe] mipt itlk ¨¨©¨§¨©©¨
[dbxcn oirkãBñé eäæ,gafndááBñ eäæ änà ñðëå Lîç äìòäìò , ¤§¨¨¨¥§¨©©¨¤¥¨¨

ìLúBðøwä íB÷î eäæ L,eizepxw zrax` e`vi epnny gafnd bb - ¨Ÿ¤§©§¨
ok m`e,dì úçkLî éëéä çaænä éab ìò úBçBbzeaxrdy ick oky ©©¥©¦§¥©¥¦©§©©¨

zedeab zeidl zekixv od ,dn` gafnd lr zehen zeidl elkei
`le gafnd lr zexxbp od df `lae ,xzei e` zen` izy epnn
izy mda oi` ,rwxwd lr zeaxrd z` gipn m`e ,eilr zehen
zqipke ,zen` ryz gafnd daeb ixdy ,gafnd on dlrnl zen`

zhrnn aaeqde ceqid,oeqkl`a ogipdl jixv ixdy okxe`n cer
,eäì çpî ãBñià dpéî òîL åàì àlàcbpk zecner zen` dpenye ¤¨¨§©¦¨©§©©§

zvw zhrnn aaeqd zqipky s`e ,dlrnle ceqid on gafnd daeb
izyn xzei exzep oiicr ,oeqkl`a mgipdl jixvy meyn odaebn
z` dkiynnd ziefa zcner daxrdy dn`n xzei odne ,zen`

,gafnd lr dhen dn`e oeqkl`d.dpéî òîL§©¦¨
dàø÷ éàî ,eäaà éaø øîàzeaxrl yiy aezka fnexn okid - ¨©©¦©¨©§¨¨

,gafnd daebn dlrnl zeler zeidlíéúBáòa âç eøñà' øîàpL¤¤¡©¦§©©£¦
'çaænä úBðø÷ ãòbga zepli`a gafnd z` etiwd ,eyexite ©©§©¦§¥©

.gafnd on zedeab ody zepxwd cr eribi mdiy`xe ,zekeqd
:df weqt lr ztqep dyxcìk ,øæòìà éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨¨

Bãebàa áìeì ìèBpäeipin mr ceb` -BúBáòa ñãäårelw d`xp - ©¥¨§¦©£©©£
,cg` own milr dyly mi`vei ekxe` lklyáeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨

ïaø÷ åéìò áéø÷äå çaæî äða eléàkøîàpL , §¦¨¨¦§¥©§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©
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קנח
ezny ina cenr dn sc ± iyily wxt`nei

åøñà.alel ly dceb` Ðíéúåáòá.drilw oica dyly ly zear `edy ,qcda Ðãò
úåðø÷.gafnd zepxway minc oznk mkl `ed ixd Ðâçì øåñéà.bgl dceb` Ðäìéëàá
äéúùå.bgd xg`ly mei :mixne` yie .dzyne lk`na bper bgl `xewy ÐíéúåáòáÐ

.zepnye zear zendaúåöîä ìë.daxre qcde alele ,micenre ,okynd iyxw oebk Ð

ïúìéãâ êøã.dlrnl oeilrde ,dhnl oezgzd Ð

ïéåôéö úà ïéãéîòîùreaw ,adf ly oietivd Ð

z`e" (ek zeny) aizkck adf ly zexnqna oda

jex` qh dyer did `le ,"adf dtvz miyxwd

.eili`n cenriy ,yxwd zcnkíøáéñ ãáàÐ

.zinler el lha cren ld` fpbpyníééåëñÐ

"`p had" opinbxznck mhane mzlgez

(eh ziy`xa).`inyl ork ikzqi` ÐøåèôìÐ

.oicd on oxhete ,mdizeper lk laeq ip` izekfa

åäéæåò ïá íúåéx`yn xzei eipre ,did wicv Ð

caki oa" xn`p eilre ,eia` ceaika dkfe ,mikln

rxevn eia` didy minid lky .(` ik`ln) "a`

a mikln) aizkck ,ux`d mr htey did `ede

xzk eilr lhp `l 'ebe "htey (epa) mzeie" ,(eh

oc didy oipic lke ,eiiga zeklnmya oxne` Ð

eia`.åôåñ ãòå.mlerd dlkiy cr Ðéðá éúéàø
ïéèòåî ïäå äééìòdyrn itl ip` d`ex Ð

dpiky ipt oilawnd zk ,diilr ipay zeixadÐ

.md mihrenóìà øùò äðîù áéáñditiq Ð

milyexiac ab lr s`c ."dny 'd" `xwc

,ikdl inp dil opiyxc ,`xw aizk `al cizrly

xyr dpny eze` oiaaeq dny dpikyy mewnc

ik`lnn miptl mipezpd miwicvd mde ,sl`

awril xn`i zrk" (bk xacna) xn`py ,zxyd

(bk ediryi) xne`e "l` lrt dn l`xyile

(l my) xne`e "dxgq didi 'd iptl miayeil"

."jixen z` ze`ex jipir eide"àéøì÷ôñàÐ

.dpikyl mdipia zvvegy dvignäøéàîÐ

dxi`n oi`y miwicv yie .da oi`exy ef d`xnk

.ynn ze`xl oileki oi`e ,jk lk mdlìë éøùà
åì éëåç.el oipnk `edy zkl mikgnd Ðøáá

.zeyxa Ðøá àìá éìééòã,zeyx `la Ð

.mdn ipae ip` xn`w edpdae ,od mihrenúòùá
ïúøéèô.i`w oizipzn` Ðêì éôåédfd iteid Ð

.epilr xtkn dz`y ,jl oiyer ep`êìå äéìÐ

.dfd ceakd z` oiyer ep`íéãåî åðà äéìÐ

.epidl` `edyíéçáùî åðà êìåaiag dz`y Ð

`l` ,ced oeyl e`l micen .epilr xtkl eiptl

.mixtek `le ea micen ep`y ,dcez oeyléåì 'ø
øîúë øîåàe`l dwexa oa opgei iaxc `nrh Ð

dti oniq `edy ,`xaq `l` ,witp `xwn

.l`xyi ly oqeliwlãçà áì àìà åì ïéàÐ

el oi`e ,otbde feb`d ura oebk ,ea yi gen oirk

,dlrnl lcbe dlere sewfd irvn`d ura `l`

.eizecakne eizeixga `leäòáù äëåñÐ

.dkxalãçà íåé áìåìålk lhipy it lr s`e Ð

ycwnl xkf draymei `l` ea oikxan oi` Ð

.dxezd on `edy ,oey`xøá øá äáøã èå÷ð
êãéá äðçaxc `le ,dray dkeq xn`c Ð

.cg` mei dkeq xn`c l`eny xn` dcedi

éàøåîà åäìåëãiniiw opgei 'xc dinyn Ð

'xk dkld opgei 'xe l`enye .dkeqa dizeek

.awri epiax ly eceqia iz`vn ok ,opgei
äùåòä
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áéáñ,milyexi ly dzcn iab (gn) l`wfgi seqa aizk `xw i`de Ð sl` xyr dpny

mitl` zrax` (lr) dreaix zcn z`vnpc ,mipw sl` xyr dpny dtiwid cizrlc

.zen` yy dpwd zcne ,agex mipw ze`n ynge mitl` zrax` lr jxe` mipw ze`n ynge

iqxt mitl` xqipnz mixtqa aezky dne`l` ?`xwa aizk in iqxt eh`c ,iqxt qxb `l Ð

,`ed jexa yecwd inw `xc itl` xqipnz opiqxb

mitl` zrax` reaix z`vnpc dpwd swid `ede

ynge mitl` zrax` lr jxe` mipw ze`n ynge

:(gn l`wfgi) `xw aizk ikdc ,agex mipw ze`n

e"ze`n yng oetv z`tn xird ze`vez dl`

dni z`te" (my) aizke "dcn mitl` zrax`e

(my) aizke "dcn mitl` zrax`e ze`n yng

"dcn mitl` zrax`e ze`n yng dabp z`te"

zrax`e ze`n yng dncw z`te" (my) aizke

.sl` xyr dpny aiaq :aizk xcde "dcn mitl`

aizk milyexi iab `xwc ab lr s`eopiyxc Ð

aizkc ,`ed jixa `ycew dinwc `xcc dipin

dny 'd mein xird mye" `xwc ditiqa."

úçàllk okzi `l Ð gafnl zg`e alell

`l` bilt `l dwexa oa opgei iaxc yxtl

ly zeixg xaqc ,bilt inp edlek` `l` .iriaya

ikid ik .daxr `le ,dray lk oi`ian eid lwc

epiidc ycwnl cg` "iaxr" yixcc le`y `a`c

lk epiidc dkldn edl `wtpc opax oke ,dray lk

"iaxr" edl yixc dwexa oa opgei 'xe .dray

`de .dil zil dklde ,"lefbd alel"c i`pz x`yk

"meid eze`e" `zipzn ipzwcmei `wec e`l Ð

oa opgei 'xc `nrh yxtnc iel 'xl ,edine .cg`

,`xaq `l` yixc `xwn `le ,xnzk dwexa

mdl oi`y l`xyi ly oqeliwl dti oniq `edy

minyay mdia`l cg` al `l`xyt` (i`) Ð

didi oia cg` mei didi oia ,cg` mei `l` ied `lc

:eid ediiexze ,dlha daxr dzid `l dray lk

.lwc ly zeixge daxr ly zeiaxn

ãçàalele dkeq oi` Ð dray df cg`e df

`l` jxan oi` alel`c ,dkxal oiey

dl qpkpc zni` lk dkeq la` ,meia zg` mrt

meia minrt xyr elit`e ,oyie dzyie lk`iy ick

lk oilitz` dedc icin ,zg`e zg` lk` jxanÐ

dil inxzn i`c ,dkeqc `nrh epiide .ogipny onf

`zcerqlr s` ,dkeql ueg lkinl xyt` `l Ð

oilitz oke .dkeqa meia ea lk` xaky itlk Ð

la` .erexfae ey`xa oigpen ediy ozevn meid

,meia zg` mrt `l` ezevn xwir oi` alel

.dia witp didab`cn :(`,an dkeq) opixn`ck
dyerd
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éaø øîà ."çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà"¦§©©£¦©©§©¦§¥©¨©©¦
íeMî äéîøéíeMî ïðçBé éaøå ,éçBé ïa ïBòîL éaøéaø ¦§§¨¦©¦¦§¤©§©¦¨¨¦©¦

äNBòä ìk :éúBkîä ïðçBé éaø íeMî éæBçnä ïBòîL¦§©§¦¦©¦¨¨©©¦¨¨¤
äiúLe äìéëàa âçì øeqéà¯áeúkä åéìò äìòî ¦¤¨©£¦¨§¦¨©£¤¨¨©¨

eøñà" :øîàpL ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå çaæî äða eìéàk§¦¨¨¦§¥©§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©¦§
øîà äi÷æç øîà ."çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç©©£¦©©§©¦§¥©¨©¦§¦¨¨©
ïìek úåönä ìk :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨©¦§Ÿ¨
éöò" :øîàpL ,ïúìéãb Cøc àìà ïäa àöBé íãà ïéà¥¨¨¥¨¤¤¨¤¤§¦¨¨¤¤¡©£¥
"íéãîBò íéhL éöò" :éëä éîð àéðz ."íéãîBò íéhL¦¦§¦©§¨©¦¨¦£¥¦¦§¦

¯íéãîBòL"íéãîBò" :øçà øác .ïúìéãb Cøc¯ ¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦
"íéãîBò" :øçà øác .ïéetéö úà ïéãéîònL¯ànL ¤©£¦¦¤¦¨¨¨©¥§¦¤¨

:øîBì ãeîìz ,ïééekéñ ìèáe íøáéñ ãáà øîàzéöò" Ÿ©¨©¦§¨¨¥¦¨©§©£¥
.íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéãîBòL "íéãîBò íéhL¦¦§¦¤§¦§¨§§¥¨¦
ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤
ïécä ïî Bìek íìBòä ìk úà øBèôì éðà ìBëé :éçBé©¨£¦¦§¤¨¨¨¦©¦

,äzò ãò éúàøápL íBiîéìîìéàåénò éða øæòéìà ¦¤¦§¥¦©©¨§¦§¨¥¡¦¤¤§¦¦¦
¯íìBòä àøápL íBiîíúBé éìîìéàå ,åéLëò ãòå ¦¤¦§¨¨¨§©©§¨§¦§¨¥¨

eðnò eäifeò ïa¯.BôBñ ãò íìBòä àøápL íBiî ¤¦¨¦¨¦¤¦§¨¨¨©
ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤

ïä óìà íà ,ïéèòeî ïäå äéiìò éða éúéàø :éçBé¯ ©¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦¦¤¤¥
íä äàî íà ,ïäî éðáe éðà¯íà ,ïäî éðáe éðà £¦§¦¥¤¦¥¨¥£¦§¦¥¤¦

ïä íéðL¯àäå ?éàä éìek éøèeæ éîe .ïä éðáe éðà §©¦¥£¦§¦¥¦§¥¥©§¨
àLãe÷ dén÷c äåä àøc éôìà éøñ éðîz :àáø øîà̈©¨¨§©¥§¥©§¥¨¨£¨§©¥§¨

éøaàì !"óìà øNò äðîL áéáñ" :øîàpL ,àeä C §¦¤¤¡©¨¦§Ÿ¨¨¨¤¤¨
àä ,äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîc àä :àéL÷©§¨¨§¦§©§¦§©§©§©§¨©§¦¨¨

¯àìcéìkzñîãe .äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñî §¨¦§©§¦§©§©§©§¨©§¦¨§¦§©§¦
øîà àäå ?éàä éìek éøèeæ éî äøéànä àéøì÷tñàa§©§©§©§¨©§¦¨¦§¥¥©§¨¨©
éìa÷îc é÷écö àzéLå ïéúìzî àîìò úeçt àì :ééaà©©¥¨§¨§¨¦§¨¦§¦¨©¦¥¦§©§¦

"Bì éëBç ìk éøLà" :øîàpL ,íBé ìëa äðéëL étà¯ ©¥§¦¨§¨¤¤¡©©§¥¨¥
àä :àéL÷ àì !eåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa å"ì¯ §¦©§¦¨§¨¦§¦¨¨¨©§¨¨

àä ,øáa éìééòc¯ïúøéèt úòLa" .øa àìa éìééòc §¨§¦§©¨§¨§¦§¨©¦§©§¦¨¨
÷ àäå .'åëå "íéøîBà ïä äîíéîL íL ózzLî à ¨¥§¦§¨¨¦§©¥¥¨©¦

øçà øáãå íéîL íL ózLîä ìk :àéðúå ,øçà øáãå§¨¨©¥§©§¨¨©§©¥¥¨©¦§¨¨©¥
eðà Eìe íéãBî eðçðà déì :øîà÷ éëä !"Bcáì 'äì ézìa" :øîàpL ,íìBòä ïî ø÷òð¤¡¨¦¨¨¤¤¡©¦§¦©§©¨¦¨¨©§¨£©§¦§¨
àîòè éàî :àðeä áø øîà ."ìBça eäNòîk" .ïéñì÷î eðà Eìe ,íéãBî eðçðà déì ,ïéçaLî§©§¦§¨£©§¦§¨§©§¦§©£¥©¨©©¨©©§¨

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøc¯"úBtk" :áéúëc¯:éøîà ïðaøå .çaænì úçàå áìeìì úçà ,íéðL §©¦¨¨¤§¨¦§¦©§©¦©©©¨§©©©¦§¥©§©¨©¨§¦
øîúk :øîBà éåì éaø .áéúk "útk"ãçà áì àìà Bì ïéà äæ øîz äî ,¯ïéà ìàøNé óà ©©§¦©¦¥¦¥§¨¨©¨¨¤¥¤¨¥¤¨©¦§¨¥¥

äkeñå ,äòáL áìeì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .íéîMaL íäéáàì ãçà áì àìà íäì̈¤¤¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦¨©©§¨¨©§¥¨¦§¨§¨
íéîiî úBìéì é÷ñôîc áìeì ?àîòè éàî .ãçà íBé¯,àeä déLôð détàa äåöî àîBé ìk ¤¨©©§¨¨§¦§§¦¥¦¨¦¨¨¦§¨§©¥©§¥

íéîiî úBìéì é÷ñôî àìc äkeñ¯äðç øa øa äaøå .eîc àëéøà àîBé ãçk äòáL eäìek ¨§¨¦§§¦¥¦¨¦§¦§¨§©¨£¦¨¨§©¨©©¨¨
àúééøBàc äkeñ ?àîòè éàî .ãçà íBé áìeìå ,äòáL äkeñ :ïðçBé éaø øîà¯áìeì ,äòáL ¨©©¦¨¨¨¦§¨§¨¤¨©©§¨¨§©§¨¦§¨¨

ïðaøc¯øîà .äòáL äæ ãçàå äæ ãçà :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .àîBé ãça déì éâñ §©¨©©¦¥§©¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨¤¨¤§¤¨¤¦§¨¨©
:éáéúéî .äkeqa déúååk éîéé÷ éàøBîà eäìeëc ,Cãéa äðç øa øa äaøc èB÷ð :óñBé áø©¥§§©¨©©¨¨§¨¨§§£¨¥¨§¦§¨¥©¨¥¦¦
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dkeq(iying meil)

,'çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà'oeyl 'exq`' miyxece ¦§©©£¦©©§©¦§¥©
miqcd dylya 'mizeara' ,aleld ly dceb`d lr dxiyw
lr minc oznk df ixd ,drilw oink milicb odilry mizear

.gafnd zepxw
:df weqt lr ztqep dyxc,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©

ïðçBé éaøåok xn`ïðçBé éaø íeMî éæBçnä ïBòîL éaø íeMî §©¦¨¨¦©¦¦§©¨¦¦©¦¨¨
øeqéà äNBòä ìk ,éúBënädceb` -äiúLe äìéëàa âçì`xewy ©¨¦¨¨¤¦¤¨©£¦¨§¦¨
,dizye dlik`a bper bglçaæî äða eléàk áeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨§¦¨¨¦§¥©

,'çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà' øîàpL ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©¦§©©£¦©©§©¦§¥©
jkae ,zepnye zear zenda oeyl 'mizear' bgl etiqed yxece

.gafnd zepxw lr minc oznk aygi
úBönä ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨©¦§

ïlek,rwxwd on gnevd xac `ed devnd utgyïäa àöBé íãà ïéà ¨¥¨¨¥¨¤
ïúìéãb Cøc àlàeilr gnevy dne dhnl yxeyd ,rwxwd on ¤¨¤¤§¦¨¨

,dlrnl,mlecib zxevn jetd mcinrn xy`k `leøîàpL¤¤¡©
okynd iyxwa,'íéãîBò íéhL éöò'ozlicba ecnry enkiyxwne , £¥¦¦§¦

jxca mlhil yiy eipine alelk zeevnd x`yl ecnl okynd
.mktdl `le ,oli`a mzlicb'íéãîBò íéhL éöò' éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦£¥¦¦§¦

íéãîBòLkïúìéãb Cøc.xaegnaúà ïéãéîònL 'íéãîBò' øçà øác ¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦¤©£¦¦¤
ïéetéöea reaw `ede ,eilry adfd ietiv z` wifgn yxwd - ¦¨

zcink ekeza lelgd adf ly qhn ietivd did `le ,mixnqna
ietivd z` cinrn yxwd oi` df ote`ay ,yxwdcner `ed `l`

.eili`n'íéãîBò' øçà øác,okynd iyxw efpbpy xg` lr yxcp ¨¨©¥§¦
øîàz ànLefpbpy xg`yíøáéñ ãáà,cer eaeyi `ly ,mpegha - ¤¨Ÿ©¨©¦§¨

ïééekéñ ìèáe,odl oiteve oikeq ep`y dn ,mhan -øîBì ãeîìz ¨¥¦¨©§©
íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéãîBòL 'íéãîBò íéhL éöò'hley oi`y £¥¦¦§¦¤§¦§¨§§¥¨¦

.mirleze oeawx mda
éðà ìBëé ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨£¦

,äzò ãò éúàøápL íBiî ïécä ïî Blek íìBòä ìk úà øBèôìyiy ¦§¤¨¨¨¦©¦¦¤¦§¥¦©©¨
,mdilr obdle mlerd iayei lk zepeer z` leaql ,izeiekf gka

énò éða [øæòìà] (øæòéìà) éìîìéàåxfrl` z` inr sxv` m` - §¦§¨¥¤§¨¨§¦¦¦
oicd on mlerd z` epizeiekfa xehtl lkep ,ipaàøápL íBiî¦¤¦§¨

eäifeò ïa íúBé éìîìéàå ,åéLëò ãòå íìBòädcedi jln,eðnò ¨¨§©©§¨§¦§¨¥¨¤¦¨¦¨
miyp`d lr obdl epgekaBôBñ ãò íìBòä àøápL íBiîcr - ¦¤¦§¨¨¨©

.mlerd miizqiy
éða éúéàø ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨¦¦§¥

äéiìòdpiky ipt zlawnd zkdn zeidl miie`xd miwicv -ïäå £¦¨§¥
,ïéèòeîdilr ipay `edd xecay zeixad iyrn itl d`xy xnelk ¨¦

,md mihrenïä óìà íàip` ghaen ,dilrd ipayïäî éðáe éðà- ¦¤¤¥£¦§¦¥¤
,dilr ipa mze`néðáe éðà ïä íéðL íà ,ïäî éðáe éðà íä äàî íà¦¥¨¥£¦§¦¥¤¦§©¦¥£¦§¦

ïä.:`xnbd dywnéàä élek éøèeæ éîeipt ilawn miwicvd ike - ¥¦§¥¥©
,jk lk mihren dpikyäåä àøc éôìà éøñ éðîz ,àáø øîà àäå§¨¨©¨¨©§¥§¥©§¥¨¨£¨

éøa àLãe÷ dén÷càeä Cy -miwicv ly zexey sl` xyr dpen §©¥§¨§¦
,`ed jexa yecwd iptl miayei,'óìà øNò äðîL áéáñ' øîàpL¤¤¡©¨¦§Ÿ¨¨¨¨¤

xecd lkay miwicvd `ny i`gei xa oerny iax wtzqd cvike
:`xnbd zvxzn .mipy `l` mpi`àä ,àéL÷ àìmdy mze` - Ÿ©§¨¨

miwicvd md mihrenäøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîcdvigndy - §¦§©§¥§©§©§©§¨©§¦¨
,micceae oihren md ,dxi`n dpikyl mdipia zvvegdàäixac - ¨

miwicvdn md ,zexey sl` xyr dpeny yiy `axéìkzñî àìc§Ÿ¦§©§¥
äøéànä àéøì÷tñàa.xexiaa mi`ex mpi`e:`xnbd dywn §©§©§©§¨©§¦¨

åmiwicvdéàä élek éøèeæ éî äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîã §§¦§©§¥§©§©§©§¨©§¦¨¦§¥¥©
,mipy `l` mpi`y okziyïéúìzî àîìò úeçt àì ,éiaà øîà àäå§¨¨©©©¥Ÿ¨¨§¨¦§¨¦

é÷écö àzéLåxec lka [miwicv dyye miyelyÎ]étà éìa÷îc §¦¨©¦¥¦§©§¥©¥
íBé ìëa äðéëL,mei lk dpiky ipt milawny -ìk éøLà' øîàpL §¦¨§¨¤¤¡©©§¥¨

,eåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa B"ì 'Bì éëBçixy` aezkd z` yxece ¥§¦©§¦¨§¨¦§¦¨¨
.e"l oipnk `idy dpiky ipt d`exd zkl mikgnd miwicvd

:`xnbd zvxznøáa éìééòc àä àéL÷ àìmpi`y ,zeyxa - Ÿ©§¨¨§¨§¥§©
d eklniy cr uega miakrzne jk lk miaeygdpikya mik`ln

zegt `l yi xec lkae miaexn md ,qpkidl zeyx mdl ozil m`
,ef dbxca miwicv e"lnøa àìa éìééòc àäakriy in oi`y - ¨§¨§¥§Ÿ©

.mihren md ,zeyx zlihp `ll cin miqpkp mde mcra

:dpyna epipy'eëå íéøîBà ïä äî ïúøéèt úòLaitei gafn jl itei ¦§©§¦¨¨¨¥§¦§
dywn .gafn jle dil gafn jle dil xne` xfrl` iax ,gafn jl
gafnde d"awd z` ,xfrl` iax zrcl egaya llek cvik :`xnbd

,cg`kózLîä ìk àéðúå ,øçà øáãå íéîL íL ózzLî à÷ àäå§¨¨¦§©¥¥¨©¦§¨¨©¥§©§¨¨©§©¥
íìBòä ïî ø÷òð øçà øáãå íéîL íLøîàpL ,mxgi midl`l gaef' ¥¨©¦§¨¨©¥¤¡¨¦¨¨¤¤¡©

.'Bcáì 'äì ézìa:`xnbd zvxzníéãBî eðçðà déì ,øîà÷ éëä ¦§¦©§©¨¦¨¨©§¨£©§¦
,dlilg ea mixtek ep` oi`e epidl` `edyEìegafndïéçaLî eðà §¨§©§¦

,epilr xtkl d"awd iptl aiag dz`yeðà Eìe íéãBî eðçðà déì§¨£©§¦§¨
.ïéñl÷îipy `l` miny my mr gafnd z` llek epi`y `vnp §©§¦

eci lr xgapy gafnl gaye d"awda d`ced ,md micxtp mixac
.epilr xtkl

:dpyna epipyìBça eäNòîkoa opgei iax ,'eke zaya edyrn jk §©£¥©
icva oze` oihaege oi`ian eid lwc ly zeixg ,xne` dwexa

.zeixg heag `xwp meid eze`e gafnd:`xnbd zx`anáø øîà̈©©
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøc àîòè éàî ,àðeäly zeixg oi`ian eidy ¨©©£¨§©¦¨¨¤§¨

,lwcúBtk' áéúëc'mixnYmdy miax oeyl,íéðLjixvy cnll ¦§¦©§¨¦§©¦
gwil,çaænì úçàå áìelì úçàmyl lhipd aleldn ueg xnelk ©©©¨§©©©¦§¥©

oihaege [eilr lcb aleldy] lwc ly zeixg oi`ian eid ezevn
.gafnd iciva oze`áéúk 'útk' éøîà ïðaøå,cigi oeyloi` jkle §©¨¨¨§¥©©§¦

cva dhaga devn llk oi`e alela `l` lwcd oina devn
.gafnd,øîBà éåì éaøz`adl dwexa oa opgei iax ly enrh ©¦¥¦¥

`nlra aeh oniql `l` dxezd on devn epi` lwc ly zeixg
mifnex ep` lwc ly zeixg z`adae ,l`xyi ly ogaye oqeliwl

md l`xyiyøîúk,lwcd lr lcbdáì àlà Bì ïéà äæ øîz äî §¨¨©¨¨¤¥¤¨¥
ãçàmitpra `le edaeb lk ipt lr sewfd rfba `l` sxy el oi` - ¤¨

,zecaknaeíéîMaL íäéáàì ãçà áì àlà íäì ïéà ìàøNé óà- ©¦§¨¥¥¨¤¤¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦
.mewnd lr welg mal oi`e 'da dpen`a dnly mzrc

à,ìàeîL øîà äãeäé áø øîzevn lráìeìlk oikxanäòáL ¨©©§¨¨©§¥¨¦§¨
,elhil `ayk mei lk ,miniäkeñå`l` dilr oikxan oi`ãçà íBé §¨¤¨

.eixg`y minid lk z` jka mixhete ,oey`xd meia ,cala
zl`ey:`xnbdàîòè éàîdaiyil alel zlihp zevn oia wlgl ©©£¨

zevn :`xnbd dper .dkeqaíéîiî úBìéì é÷ñôîc ,áìeì- ¨§©§§¥¥¦¨¦
`l` zbdep alel zevn oi` oky minid oia miwiqtn zelildy

,meiaàeä déLôð détàa äåöî àîBé ìkdevn `ed mei lk - ¨¨¦§¨§©¥©§¥
zevn la` ,ycgn mei lk jxal wewf jkle ,zcxtpàìã äkeñ¨§Ÿ

íéîiî úBìéì é÷ñôîzelilae minia zbdep dkeqa daiyi oky ©§§¥¥¦¨¦
,raw zxick dzeyrleîc àëéøà àîBé ãçk äòáL eälek- §¦§¨§©¨£¦¨¨

,`id zg` devn oleky jex` cg` meik minid zray miaygp
minid x`ye ,devnd dligzn eay oey`xd meia jxan jkle

.df oiprl oey`xd meid jyndk miaygpøîà äðç øa øa äaøå§©¨©©¨¨¨©
ïðçBé éaø,jtidläkeñlk dilr oikxanäòáL,miniáìeìåoi` ©¦¨¨¨¦§¨§¨

`l` eilr oikxanãçà íBé:`xnbd zx`an .oey`xd meia -éàî ¤¨©
äkeñ ,àîòèdzeevnyàúééøBàcxn`py mini dray lkbk `xwie) ©£¨¨§©§¨

(andilr jxal daeyg ,'mini zraW EaWY zMQA'äòáL,mini ©ªŸ¥§¦§©¨¦¦§¨
eli`eáìeìezaegyïðaøcezeevn oi` dxezd ony ,minid x`ya ¨§©¨¨

xn`py oey`xd meia `l` oileaba(n bk `xwie)mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©
,'oFW`xdàîBé ãça déì ébñon ezevny oey`xd meia jxal ic - ¨¦©¦¥§©¨

.opaxcn `l` mpi`y minid x`ya jxal oi`e dxezdïéáø àúà ék¦£¨¨¦
äòáL äæ ãçàå äæ ãçà ,ïðçBé éaø øîàoia dkeq zevn lr oia - ¨©©¦¨¨¤¨¤§¤¨¤¦§¨

meyn mei lk jxan alel lr ,mini dray oikxan alel zevn lr
dkxa oiprl dzegt ezlrn oi`e] eaeig z` miwiqtn zelildy
lky mini dray jxan dkeq lr s`e ,[opaxcn ezevny zngn

.dkeqa lek`l aiig ixd lek`l utgy mrtèB÷ð ,óñBé áø øîà̈©©¥§
Cãéa äðç øa øa äaøcdpg xa xa dax ixack hewpl yi dkldl - §©¨©©¨¨¦¨

,mini dray dkeq zevn lr jxal yiy opgei iax mya xn`y
meynéàøBîà eäleëc,oecipa opgei iax ly ezrc z` exn`y §§¨¨¥

äkeña déúååk éîéé÷iax zrcy `vnpe ,[alela `l` ewlgp `le] ¨§¥§¨¥§¨
xn`y l`eny lr welge ,mini dray jxal yi dkeq lry opgei
opgei iaxe l`enye ,oey`xd meia `l` dkeq lr oikxan oi`y

.opgei iaxk dkld
:`xnbd dywnéáéúéî¥¦¥
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קנט ezny ina cenr dn sc ± iyily wxt`nei
åøñà.alel ly dceb` Ðíéúåáòá.drilw oica dyly ly zear `edy ,qcda Ðãò

úåðø÷.gafnd zepxway minc oznk mkl `ed ixd Ðâçì øåñéà.bgl dceb` Ðäìéëàá
äéúùå.bgd xg`ly mei :mixne` yie .dzyne lk`na bper bgl `xewy ÐíéúåáòáÐ

.zepnye zear zendaúåöîä ìë.daxre qcde alele ,micenre ,okynd iyxw oebk Ð

ïúìéãâ êøã.dlrnl oeilrde ,dhnl oezgzd Ð

ïéåôéö úà ïéãéîòîùreaw ,adf ly oietivd Ð

z`e" (ek zeny) aizkck adf ly zexnqna oda

jex` qh dyer did `le ,"adf dtvz miyxwd

.eili`n cenriy ,yxwd zcnkíøáéñ ãáàÐ

.zinler el lha cren ld` fpbpyníééåëñÐ

"`p had" opinbxznck mhane mzlgez

(eh ziy`xa).`inyl ork ikzqi` ÐøåèôìÐ

.oicd on oxhete ,mdizeper lk laeq ip` izekfa

åäéæåò ïá íúåéx`yn xzei eipre ,did wicv Ð

caki oa" xn`p eilre ,eia` ceaika dkfe ,mikln

rxevn eia` didy minid lky .(` ik`ln) "a`

a mikln) aizkck ,ux`d mr htey did `ede

xzk eilr lhp `l 'ebe "htey (epa) mzeie" ,(eh

oc didy oipic lke ,eiiga zeklnmya oxne` Ð

eia`.åôåñ ãòå.mlerd dlkiy cr Ðéðá éúéàø
ïéèòåî ïäå äééìòdyrn itl ip` d`ex Ð

dpiky ipt oilawnd zk ,diilr ipay zeixadÐ

.md mihrenóìà øùò äðîù áéáñditiq Ð

milyexiac ab lr s`c ."dny 'd" `xwc

,ikdl inp dil opiyxc ,`xw aizk `al cizrly

xyr dpny eze` oiaaeq dny dpikyy mewnc

ik`lnn miptl mipezpd miwicvd mde ,sl`

awril xn`i zrk" (bk xacna) xn`py ,zxyd

(bk ediryi) xne`e "l` lrt dn l`xyile

(l my) xne`e "dxgq didi 'd iptl miayeil"

."jixen z` ze`ex jipir eide"àéøì÷ôñàÐ

.dpikyl mdipia zvvegy dvignäøéàîÐ

dxi`n oi`y miwicv yie .da oi`exy ef d`xnk

.ynn ze`xl oileki oi`e ,jk lk mdlìë éøùà
åì éëåç.el oipnk `edy zkl mikgnd Ðøáá

.zeyxa Ðøá àìá éìééòã,zeyx `la Ð

.mdn ipae ip` xn`w edpdae ,od mihrenúòùá
ïúøéèô.i`w oizipzn` Ðêì éôåédfd iteid Ð

.epilr xtkn dz`y ,jl oiyer ep`êìå äéìÐ

.dfd ceakd z` oiyer ep`íéãåî åðà äéìÐ

.epidl` `edyíéçáùî åðà êìåaiag dz`y Ð

`l` ,ced oeyl e`l micen .epilr xtkl eiptl

.mixtek `le ea micen ep`y ,dcez oeyléåì 'ø
øîúë øîåàe`l dwexa oa opgei iaxc `nrh Ð

dti oniq `edy ,`xaq `l` ,witp `xwn

.l`xyi ly oqeliwlãçà áì àìà åì ïéàÐ

el oi`e ,otbde feb`d ura oebk ,ea yi gen oirk

,dlrnl lcbe dlere sewfd irvn`d ura `l`

.eizecakne eizeixga `leäòáù äëåñÐ

.dkxalãçà íåé áìåìålk lhipy it lr s`e Ð

ycwnl xkf draymei `l` ea oikxan oi` Ð

.dxezd on `edy ,oey`xøá øá äáøã èå÷ð
êãéá äðçaxc `le ,dray dkeq xn`c Ð

.cg` mei dkeq xn`c l`eny xn` dcedi

éàøåîà åäìåëãiniiw opgei 'xc dinyn Ð

'xk dkld opgei 'xe l`enye .dkeqa dizeek

.awri epiax ly eceqia iz`vn ok ,opgei
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áéáñ,milyexi ly dzcn iab (gn) l`wfgi seqa aizk `xw i`de Ð sl` xyr dpny

mitl` zrax` (lr) dreaix zcn z`vnpc ,mipw sl` xyr dpny dtiwid cizrlc

.zen` yy dpwd zcne ,agex mipw ze`n ynge mitl` zrax` lr jxe` mipw ze`n ynge

iqxt mitl` xqipnz mixtqa aezky dne`l` ?`xwa aizk in iqxt eh`c ,iqxt qxb `l Ð

,`ed jexa yecwd inw `xc itl` xqipnz opiqxb

mitl` zrax` reaix z`vnpc dpwd swid `ede

ynge mitl` zrax` lr jxe` mipw ze`n ynge

:(gn l`wfgi) `xw aizk ikdc ,agex mipw ze`n

e"ze`n yng oetv z`tn xird ze`vez dl`

dni z`te" (my) aizke "dcn mitl` zrax`e

(my) aizke "dcn mitl` zrax`e ze`n yng

"dcn mitl` zrax`e ze`n yng dabp z`te"

zrax`e ze`n yng dncw z`te" (my) aizke

.sl` xyr dpny aiaq :aizk xcde "dcn mitl`

aizk milyexi iab `xwc ab lr s`eopiyxc Ð

aizkc ,`ed jixa `ycew dinwc `xcc dipin

dny 'd mein xird mye" `xwc ditiqa."

úçàllk okzi `l Ð gafnl zg`e alell

`l` bilt `l dwexa oa opgei iaxc yxtl

ly zeixg xaqc ,bilt inp edlek` `l` .iriaya

ikid ik .daxr `le ,dray lk oi`ian eid lwc

epiidc ycwnl cg` "iaxr" yixcc le`y `a`c

lk epiidc dkldn edl `wtpc opax oke ,dray lk

"iaxr" edl yixc dwexa oa opgei 'xe .dray

`de .dil zil dklde ,"lefbd alel"c i`pz x`yk

"meid eze`e" `zipzn ipzwcmei `wec e`l Ð

oa opgei 'xc `nrh yxtnc iel 'xl ,edine .cg`

,`xaq `l` yixc `xwn `le ,xnzk dwexa

mdl oi`y l`xyi ly oqeliwl dti oniq `edy

minyay mdia`l cg` al `l`xyt` (i`) Ð

didi oia cg` mei didi oia ,cg` mei `l` ied `lc

:eid ediiexze ,dlha daxr dzid `l dray lk

.lwc ly zeixge daxr ly zeiaxn

ãçàalele dkeq oi` Ð dray df cg`e df

`l` jxan oi` alel`c ,dkxal oiey

dl qpkpc zni` lk dkeq la` ,meia zg` mrt

meia minrt xyr elit`e ,oyie dzyie lk`iy ick

lk oilitz` dedc icin ,zg`e zg` lk` jxanÐ

dil inxzn i`c ,dkeqc `nrh epiide .ogipny onf

`zcerqlr s` ,dkeql ueg lkinl xyt` `l Ð

oilitz oke .dkeqa meia ea lk` xaky itlk Ð

la` .erexfae ey`xa oigpen ediy ozevn meid

,meia zg` mrt `l` ezevn xwir oi` alel

.dia witp didab`cn :(`,an dkeq) opixn`ck
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éaø øîà ."çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà"¦§©©£¦©©§©¦§¥©¨©©¦
íeMî äéîøéíeMî ïðçBé éaøå ,éçBé ïa ïBòîL éaøéaø ¦§§¨¦©¦¦§¤©§©¦¨¨¦©¦

äNBòä ìk :éúBkîä ïðçBé éaø íeMî éæBçnä ïBòîL¦§©§¦¦©¦¨¨©©¦¨¨¤
äiúLe äìéëàa âçì øeqéà¯áeúkä åéìò äìòî ¦¤¨©£¦¨§¦¨©£¤¨¨©¨

eøñà" :øîàpL ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå çaæî äða eìéàk§¦¨¨¦§¥©§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©¦§
øîà äi÷æç øîà ."çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç©©£¦©©§©¦§¥©¨©¦§¦¨¨©
ïìek úåönä ìk :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨©¦§Ÿ¨
éöò" :øîàpL ,ïúìéãb Cøc àìà ïäa àöBé íãà ïéà¥¨¨¥¨¤¤¨¤¤§¦¨¨¤¤¡©£¥
"íéãîBò íéhL éöò" :éëä éîð àéðz ."íéãîBò íéhL¦¦§¦©§¨©¦¨¦£¥¦¦§¦

¯íéãîBòL"íéãîBò" :øçà øác .ïúìéãb Cøc¯ ¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦
"íéãîBò" :øçà øác .ïéetéö úà ïéãéîònL¯ànL ¤©£¦¦¤¦¨¨¨©¥§¦¤¨

:øîBì ãeîìz ,ïééekéñ ìèáe íøáéñ ãáà øîàzéöò" Ÿ©¨©¦§¨¨¥¦¨©§©£¥
.íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéãîBòL "íéãîBò íéhL¦¦§¦¤§¦§¨§§¥¨¦
ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤
ïécä ïî Bìek íìBòä ìk úà øBèôì éðà ìBëé :éçBé©¨£¦¦§¤¨¨¨¦©¦

,äzò ãò éúàøápL íBiîéìîìéàåénò éða øæòéìà ¦¤¦§¥¦©©¨§¦§¨¥¡¦¤¤§¦¦¦
¯íìBòä àøápL íBiîíúBé éìîìéàå ,åéLëò ãòå ¦¤¦§¨¨¨§©©§¨§¦§¨¥¨

eðnò eäifeò ïa¯.BôBñ ãò íìBòä àøápL íBiî ¤¦¨¦¨¦¤¦§¨¨¨©
ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤

ïä óìà íà ,ïéèòeî ïäå äéiìò éða éúéàø :éçBé¯ ©¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦¦¤¤¥
íä äàî íà ,ïäî éðáe éðà¯íà ,ïäî éðáe éðà £¦§¦¥¤¦¥¨¥£¦§¦¥¤¦

ïä íéðL¯àäå ?éàä éìek éøèeæ éîe .ïä éðáe éðà §©¦¥£¦§¦¥¦§¥¥©§¨
àLãe÷ dén÷c äåä àøc éôìà éøñ éðîz :àáø øîà̈©¨¨§©¥§¥©§¥¨¨£¨§©¥§¨

éøaàì !"óìà øNò äðîL áéáñ" :øîàpL ,àeä C §¦¤¤¡©¨¦§Ÿ¨¨¨¤¤¨
àä ,äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîc àä :àéL÷©§¨¨§¦§©§¦§©§©§©§¨©§¦¨¨

¯àìcéìkzñîãe .äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñî §¨¦§©§¦§©§©§©§¨©§¦¨§¦§©§¦
øîà àäå ?éàä éìek éøèeæ éî äøéànä àéøì÷tñàa§©§©§©§¨©§¦¨¦§¥¥©§¨¨©
éìa÷îc é÷écö àzéLå ïéúìzî àîìò úeçt àì :ééaà©©¥¨§¨§¨¦§¨¦§¦¨©¦¥¦§©§¦

"Bì éëBç ìk éøLà" :øîàpL ,íBé ìëa äðéëL étà¯ ©¥§¦¨§¨¤¤¡©©§¥¨¥
àä :àéL÷ àì !eåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa å"ì¯ §¦©§¦¨§¨¦§¦¨¨¨©§¨¨

àä ,øáa éìééòc¯ïúøéèt úòLa" .øa àìa éìééòc §¨§¦§©¨§¨§¦§¨©¦§©§¦¨¨
÷ àäå .'åëå "íéøîBà ïä äîíéîL íL ózzLî à ¨¥§¦§¨¨¦§©¥¥¨©¦

øçà øáãå íéîL íL ózLîä ìk :àéðúå ,øçà øáãå§¨¨©¥§©§¨¨©§©¥¥¨©¦§¨¨©¥
eðà Eìe íéãBî eðçðà déì :øîà÷ éëä !"Bcáì 'äì ézìa" :øîàpL ,íìBòä ïî ø÷òð¤¡¨¦¨¨¤¤¡©¦§¦©§©¨¦¨¨©§¨£©§¦§¨
àîòè éàî :àðeä áø øîà ."ìBça eäNòîk" .ïéñì÷î eðà Eìe ,íéãBî eðçðà déì ,ïéçaLî§©§¦§¨£©§¦§¨§©§¦§©£¥©¨©©¨©©§¨

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøc¯"úBtk" :áéúëc¯:éøîà ïðaøå .çaænì úçàå áìeìì úçà ,íéðL §©¦¨¨¤§¨¦§¦©§©¦©©©¨§©©©¦§¥©§©¨©¨§¦
øîúk :øîBà éåì éaø .áéúk "útk"ãçà áì àìà Bì ïéà äæ øîz äî ,¯ïéà ìàøNé óà ©©§¦©¦¥¦¥§¨¨©¨¨¤¥¤¨¥¤¨©¦§¨¥¥

äkeñå ,äòáL áìeì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .íéîMaL íäéáàì ãçà áì àìà íäì̈¤¤¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦¨©©§¨¨©§¥¨¦§¨§¨
íéîiî úBìéì é÷ñôîc áìeì ?àîòè éàî .ãçà íBé¯,àeä déLôð détàa äåöî àîBé ìk ¤¨©©§¨¨§¦§§¦¥¦¨¦¨¨¦§¨§©¥©§¥

íéîiî úBìéì é÷ñôî àìc äkeñ¯äðç øa øa äaøå .eîc àëéøà àîBé ãçk äòáL eäìek ¨§¨¦§§¦¥¦¨¦§¦§¨§©¨£¦¨¨§©¨©©¨¨
àúééøBàc äkeñ ?àîòè éàî .ãçà íBé áìeìå ,äòáL äkeñ :ïðçBé éaø øîà¯áìeì ,äòáL ¨©©¦¨¨¨¦§¨§¨¤¨©©§¨¨§©§¨¦§¨¨

ïðaøc¯øîà .äòáL äæ ãçàå äæ ãçà :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .àîBé ãça déì éâñ §©¨©©¦¥§©¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨¤¨¤§¤¨¤¦§¨¨©
:éáéúéî .äkeqa déúååk éîéé÷ éàøBîà eäìeëc ,Cãéa äðç øa øa äaøc èB÷ð :óñBé áø©¥§§©¨©©¨¨§¨¨§§£¨¥¨§¦§¨¥©¨¥¦¦

äùåòä

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dkeq(iying meil)

,'çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà'oeyl 'exq`' miyxece ¦§©©£¦©©§©¦§¥©
miqcd dylya 'mizeara' ,aleld ly dceb`d lr dxiyw
lr minc oznk df ixd ,drilw oink milicb odilry mizear

.gafnd zepxw
:df weqt lr ztqep dyxc,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©

ïðçBé éaøåok xn`ïðçBé éaø íeMî éæBçnä ïBòîL éaø íeMî §©¦¨¨¦©¦¦§©¨¦¦©¦¨¨
øeqéà äNBòä ìk ,éúBënädceb` -äiúLe äìéëàa âçì`xewy ©¨¦¨¨¤¦¤¨©£¦¨§¦¨
,dizye dlik`a bper bglçaæî äða eléàk áeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨§¦¨¨¦§¥©

,'çaænä úBðø÷ ãò íéúBáòa âç eøñà' øîàpL ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå§¦§¦¨¨¨§¨¤¤¡©¦§©©£¦©©§©¦§¥©
jkae ,zepnye zear zenda oeyl 'mizear' bgl etiqed yxece

.gafnd zepxw lr minc oznk aygi
úBönä ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨©¦§

ïlek,rwxwd on gnevd xac `ed devnd utgyïäa àöBé íãà ïéà ¨¥¨¨¥¨¤
ïúìéãb Cøc àlàeilr gnevy dne dhnl yxeyd ,rwxwd on ¤¨¤¤§¦¨¨

,dlrnl,mlecib zxevn jetd mcinrn xy`k `leøîàpL¤¤¡©
okynd iyxwa,'íéãîBò íéhL éöò'ozlicba ecnry enkiyxwne , £¥¦¦§¦

jxca mlhil yiy eipine alelk zeevnd x`yl ecnl okynd
.mktdl `le ,oli`a mzlicb'íéãîBò íéhL éöò' éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦£¥¦¦§¦

íéãîBòLkïúìéãb Cøc.xaegnaúà ïéãéîònL 'íéãîBò' øçà øác ¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦¤©£¦¦¤
ïéetéöea reaw `ede ,eilry adfd ietiv z` wifgn yxwd - ¦¨

zcink ekeza lelgd adf ly qhn ietivd did `le ,mixnqna
ietivd z` cinrn yxwd oi` df ote`ay ,yxwdcner `ed `l`

.eili`n'íéãîBò' øçà øác,okynd iyxw efpbpy xg` lr yxcp ¨¨©¥§¦
øîàz ànLefpbpy xg`yíøáéñ ãáà,cer eaeyi `ly ,mpegha - ¤¨Ÿ©¨©¦§¨

ïééekéñ ìèáe,odl oiteve oikeq ep`y dn ,mhan -øîBì ãeîìz ¨¥¦¨©§©
íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéãîBòL 'íéãîBò íéhL éöò'hley oi`y £¥¦¦§¦¤§¦§¨§§¥¨¦

.mirleze oeawx mda
éðà ìBëé ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨£¦

,äzò ãò éúàøápL íBiî ïécä ïî Blek íìBòä ìk úà øBèôìyiy ¦§¤¨¨¨¦©¦¦¤¦§¥¦©©¨
,mdilr obdle mlerd iayei lk zepeer z` leaql ,izeiekf gka

énò éða [øæòìà] (øæòéìà) éìîìéàåxfrl` z` inr sxv` m` - §¦§¨¥¤§¨¨§¦¦¦
oicd on mlerd z` epizeiekfa xehtl lkep ,ipaàøápL íBiî¦¤¦§¨

eäifeò ïa íúBé éìîìéàå ,åéLëò ãòå íìBòädcedi jln,eðnò ¨¨§©©§¨§¦§¨¥¨¤¦¨¦¨
miyp`d lr obdl epgekaBôBñ ãò íìBòä àøápL íBiîcr - ¦¤¦§¨¨¨©

.mlerd miizqiy
éða éúéàø ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé éaø øîà äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨¦©¦¦§¤©¨¦¦§¥

äéiìòdpiky ipt zlawnd zkdn zeidl miie`xd miwicv -ïäå £¦¨§¥
,ïéèòeîdilr ipay `edd xecay zeixad iyrn itl d`xy xnelk ¨¦

,md mihrenïä óìà íàip` ghaen ,dilrd ipayïäî éðáe éðà- ¦¤¤¥£¦§¦¥¤
,dilr ipa mze`néðáe éðà ïä íéðL íà ,ïäî éðáe éðà íä äàî íà¦¥¨¥£¦§¦¥¤¦§©¦¥£¦§¦

ïä.:`xnbd dywnéàä élek éøèeæ éîeipt ilawn miwicvd ike - ¥¦§¥¥©
,jk lk mihren dpikyäåä àøc éôìà éøñ éðîz ,àáø øîà àäå§¨¨©¨¨©§¥§¥©§¥¨¨£¨

éøa àLãe÷ dén÷càeä Cy -miwicv ly zexey sl` xyr dpen §©¥§¨§¦
,`ed jexa yecwd iptl miayei,'óìà øNò äðîL áéáñ' øîàpL¤¤¡©¨¦§Ÿ¨¨¨¨¤

xecd lkay miwicvd `ny i`gei xa oerny iax wtzqd cvike
:`xnbd zvxzn .mipy `l` mpi`àä ,àéL÷ àìmdy mze` - Ÿ©§¨¨

miwicvd md mihrenäøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîcdvigndy - §¦§©§¥§©§©§©§¨©§¦¨
,micceae oihren md ,dxi`n dpikyl mdipia zvvegdàäixac - ¨

miwicvdn md ,zexey sl` xyr dpeny yiy `axéìkzñî àìc§Ÿ¦§©§¥
äøéànä àéøì÷tñàa.xexiaa mi`ex mpi`e:`xnbd dywn §©§©§©§¨©§¦¨

åmiwicvdéàä élek éøèeæ éî äøéànä àéøì÷tñàa éìkzñîã §§¦§©§¥§©§©§©§¨©§¦¨¦§¥¥©
,mipy `l` mpi`y okziyïéúìzî àîìò úeçt àì ,éiaà øîà àäå§¨¨©©©¥Ÿ¨¨§¨¦§¨¦

é÷écö àzéLåxec lka [miwicv dyye miyelyÎ]étà éìa÷îc §¦¨©¦¥¦§©§¥©¥
íBé ìëa äðéëL,mei lk dpiky ipt milawny -ìk éøLà' øîàpL §¦¨§¨¤¤¡©©§¥¨

,eåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa B"ì 'Bì éëBçixy` aezkd z` yxece ¥§¦©§¦¨§¨¦§¦¨¨
.e"l oipnk `idy dpiky ipt d`exd zkl mikgnd miwicvd

:`xnbd zvxznøáa éìééòc àä àéL÷ àìmpi`y ,zeyxa - Ÿ©§¨¨§¨§¥§©
d eklniy cr uega miakrzne jk lk miaeygdpikya mik`ln

zegt `l yi xec lkae miaexn md ,qpkidl zeyx mdl ozil m`
,ef dbxca miwicv e"lnøa àìa éìééòc àäakriy in oi`y - ¨§¨§¥§Ÿ©

.mihren md ,zeyx zlihp `ll cin miqpkp mde mcra

:dpyna epipy'eëå íéøîBà ïä äî ïúøéèt úòLaitei gafn jl itei ¦§©§¦¨¨¨¥§¦§
dywn .gafn jle dil gafn jle dil xne` xfrl` iax ,gafn jl
gafnde d"awd z` ,xfrl` iax zrcl egaya llek cvik :`xnbd

,cg`kózLîä ìk àéðúå ,øçà øáãå íéîL íL ózzLî à÷ àäå§¨¨¦§©¥¥¨©¦§¨¨©¥§©§¨¨©§©¥
íìBòä ïî ø÷òð øçà øáãå íéîL íLøîàpL ,mxgi midl`l gaef' ¥¨©¦§¨¨©¥¤¡¨¦¨¨¤¤¡©

.'Bcáì 'äì ézìa:`xnbd zvxzníéãBî eðçðà déì ,øîà÷ éëä ¦§¦©§©¨¦¨¨©§¨£©§¦
,dlilg ea mixtek ep` oi`e epidl` `edyEìegafndïéçaLî eðà §¨§©§¦

,epilr xtkl d"awd iptl aiag dz`yeðà Eìe íéãBî eðçðà déì§¨£©§¦§¨
.ïéñl÷îipy `l` miny my mr gafnd z` llek epi`y `vnp §©§¦

eci lr xgapy gafnl gaye d"awda d`ced ,md micxtp mixac
.epilr xtkl

:dpyna epipyìBça eäNòîkoa opgei iax ,'eke zaya edyrn jk §©£¥©
icva oze` oihaege oi`ian eid lwc ly zeixg ,xne` dwexa

.zeixg heag `xwp meid eze`e gafnd:`xnbd zx`anáø øîà̈©©
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøc àîòè éàî ,àðeäly zeixg oi`ian eidy ¨©©£¨§©¦¨¨¤§¨

,lwcúBtk' áéúëc'mixnYmdy miax oeyl,íéðLjixvy cnll ¦§¦©§¨¦§©¦
gwil,çaænì úçàå áìelì úçàmyl lhipd aleldn ueg xnelk ©©©¨§©©©¦§¥©

oihaege [eilr lcb aleldy] lwc ly zeixg oi`ian eid ezevn
.gafnd iciva oze`áéúk 'útk' éøîà ïðaøå,cigi oeyloi` jkle §©¨¨¨§¥©©§¦

cva dhaga devn llk oi`e alela `l` lwcd oina devn
.gafnd,øîBà éåì éaøz`adl dwexa oa opgei iax ly enrh ©¦¥¦¥

`nlra aeh oniql `l` dxezd on devn epi` lwc ly zeixg
mifnex ep` lwc ly zeixg z`adae ,l`xyi ly ogaye oqeliwl

md l`xyiyøîúk,lwcd lr lcbdáì àlà Bì ïéà äæ øîz äî §¨¨©¨¨¤¥¤¨¥
ãçàmitpra `le edaeb lk ipt lr sewfd rfba `l` sxy el oi` - ¤¨

,zecaknaeíéîMaL íäéáàì ãçà áì àlà íäì ïéà ìàøNé óà- ©¦§¨¥¥¨¤¤¨¥¤¨©£¦¤¤©¨©¦
.mewnd lr welg mal oi`e 'da dpen`a dnly mzrc

à,ìàeîL øîà äãeäé áø øîzevn lráìeìlk oikxanäòáL ¨©©§¨¨©§¥¨¦§¨
,elhil `ayk mei lk ,miniäkeñå`l` dilr oikxan oi`ãçà íBé §¨¤¨

.eixg`y minid lk z` jka mixhete ,oey`xd meia ,cala
zl`ey:`xnbdàîòè éàîdaiyil alel zlihp zevn oia wlgl ©©£¨

zevn :`xnbd dper .dkeqaíéîiî úBìéì é÷ñôîc ,áìeì- ¨§©§§¥¥¦¨¦
`l` zbdep alel zevn oi` oky minid oia miwiqtn zelildy

,meiaàeä déLôð détàa äåöî àîBé ìkdevn `ed mei lk - ¨¨¦§¨§©¥©§¥
zevn la` ,ycgn mei lk jxal wewf jkle ,zcxtpàìã äkeñ¨§Ÿ

íéîiî úBìéì é÷ñôîzelilae minia zbdep dkeqa daiyi oky ©§§¥¥¦¨¦
,raw zxick dzeyrleîc àëéøà àîBé ãçk äòáL eälek- §¦§¨§©¨£¦¨¨

,`id zg` devn oleky jex` cg` meik minid zray miaygp
minid x`ye ,devnd dligzn eay oey`xd meia jxan jkle

.df oiprl oey`xd meid jyndk miaygpøîà äðç øa øa äaøå§©¨©©¨¨¨©
ïðçBé éaø,jtidläkeñlk dilr oikxanäòáL,miniáìeìåoi` ©¦¨¨¨¦§¨§¨

`l` eilr oikxanãçà íBé:`xnbd zx`an .oey`xd meia -éàî ¤¨©
äkeñ ,àîòèdzeevnyàúééøBàcxn`py mini dray lkbk `xwie) ©£¨¨§©§¨

(andilr jxal daeyg ,'mini zraW EaWY zMQA'äòáL,mini ©ªŸ¥§¦§©¨¦¦§¨
eli`eáìeìezaegyïðaøcezeevn oi` dxezd ony ,minid x`ya ¨§©¨¨

xn`py oey`xd meia `l` oileaba(n bk `xwie)mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©
,'oFW`xdàîBé ãça déì ébñon ezevny oey`xd meia jxal ic - ¨¦©¦¥§©¨

.opaxcn `l` mpi`y minid x`ya jxal oi`e dxezdïéáø àúà ék¦£¨¨¦
äòáL äæ ãçàå äæ ãçà ,ïðçBé éaø øîàoia dkeq zevn lr oia - ¨©©¦¨¨¤¨¤§¤¨¤¦§¨

meyn mei lk jxan alel lr ,mini dray oikxan alel zevn lr
dkxa oiprl dzegt ezlrn oi`e] eaeig z` miwiqtn zelildy
lky mini dray jxan dkeq lr s`e ,[opaxcn ezevny zngn

.dkeqa lek`l aiig ixd lek`l utgy mrtèB÷ð ,óñBé áø øîà̈©©¥§
Cãéa äðç øa øa äaøcdpg xa xa dax ixack hewpl yi dkldl - §©¨©©¨¨¦¨

,mini dray dkeq zevn lr jxal yiy opgei iax mya xn`y
meynéàøBîà eäleëc,oecipa opgei iax ly ezrc z` exn`y §§¨¨¥

äkeña déúååk éîéé÷iax zrcy `vnpe ,[alela `l` ewlgp `le] ¨§¥§¨¥§¨
xn`y l`eny lr welge ,mini dray jxal yi dkeq lry opgei
opgei iaxe l`enye ,oey`xd meia `l` dkeq lr oikxan oi`y

.opgei iaxk dkld
:`xnbd dywnéáéúéî¥¦¥
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קס
ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei

áìåì äùåòä.aeh mei axra Ðåîöòì.mixg`l `le Ðùã÷îä úéá ïîæá ïàëoikxan Ð

.`ziixe`ca `nrh ilzc ,opgei iaxk .`id `ziixe`cnc ,dray lk ycwna eilrïîæ ìë
ïçéðîùiwqtn `lc ab lr s` ,inp dkeq iabe .meia minrt d`n ogipne ovleg elit`e Ð

`ed `kix` `nei cgke ,minin zelilulegc `inec `edc ,mei lka dilr oikxan Ð

.gipneúéøçù àìàcgkc oeik ,inp dkeqae Ð

`ed `nei.oey`x mei ly dkxaa ibq Ðàìã
äéúòîùë ãéáòoilitz gpnc onf lk `l` Ð

.jxanïðéãáò éáøë éîð ïðàå :ïðéñøâ éëä
äòáù ìë ïðéëøáîå`nei cgkc ab lr s`e Ð

ab lr s`e ,dray lk ,inp alelae .`ed

opaxcncopikxanc ikid ik ,dilr opikxan Ð

ax dil mwc ,opaxc dlibnae dkepg xpa

dinyn inp oiaxe ,alela `zhiy cga l`enye

.dray alel :xn` opgei 'xcåäá éùîùîãÐ

lk oilitza ynynl mc` aiig :ol `niiwc

.(a,f) `neic `nw wxta ,uivn xnege lw ,dry

äòáù áìåì úåöî.dkxal Ðúåöî ïåùàø íåé
áìåì.dkxa `irae ,xwire ,`ziixe`c Ðïàëî

íéð÷æ úåöî êìéàå.ezriqe i`kf oa opgei oax Ð

.dkxa `ira `l opaxceìë äì øáñ áø óàå
äòáùab lr s`e ,alel zevnl dkxa ira Ð

`ed opaxcnc.dkxa ira Ðáø øîàãxpa Ð

dkxa irae ,`id opaxcnc dkepginp `kd Ð

.`py `läëåðç øð äàåøä`ly lr i`w Ð

d`exe miaxd zeyxa xaere ,eziaa wilcd

gzta gipdl devny ,l`xyi igzta dze`Ð

.dpey`xd lr jxal jixvíéúù êøáîÐ

d`exd lr oi`y ,"miqp dyrye" "epiigdy"

."xpd wilcdl" jxalêìéàå ïàëî.`kil onf Ð

êøáî ÷éìãîä."miqp dyrye" xp wilcdl Ð

äàåøäå.dicegl "miqp dyry" Ðåðåö ïëéäåÐ

.mdixacn `ede li`edàéãäá äì éðúî`dl Ð

xpc `llkn dl rny `le ,alel iab axc

.dkepgíéúù êøáî.onfe "dkeqa ayil" Ð

äáøä úåöî,dkeqa ayil ,alel lehil Ð

.ziviva shrzdl ,oilitz gipdlúåöîä ìòÐ

.olek ici `vieåéúåëøá ïéòî íåéå íåé ìëly Ð

ly ,leg ly oirn leg ly ,zay ly oirn zay

.rxe`nd ,aeh mei ly oirn aeh mei
÷éæçî
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äùåòä,`pz i`dl icin jxan `l xg`l la` envrl hwp `weec Ð envrl dkeqxaqc

`pz `ki`e (a,mye `,an zegpn) "zlkzd" wxt opiwiicck zeyrl jxan oi`c

jxan xg`l d`yr ,dkeq zeyrl jxan envrl d`yr :"d`exd" wxta inlyexia ipzc

.[enyl] dkeq zeyrläùåòä`py i`n mrh yxtl jixv Ð epiigdy jxan envrl dkeq

zevn yie ,"epiigdy" jxal epiwzy zevn yic

,epiwz alele dkeq ziiyra .epiwz `ly

`l oilitze ziviv ziiyrae .`kd ogky`ck

(my df mb) "zlkzd" wxt gkenck ,epiwz

ci ly oilitz` jxan i`n opgei 'x yxtnc

,jxan `l oilitz zeyrl eli`e ,y`x ly oilitze

"epiigdy"c wcwcl yi ok enke .dil aiyg `lc

oad oeict` oke .dl aiyg `lcn ,jxan `l inp

iaxr" wxt seqa `zi`ck "epiigdy" jxan

,jxan `l dlin` eli`e ,(a,`kw migqt) "migqt

seqae (my zegpn) "zlkzd" wxta aiyg `lcn

ly zekxa icda (a,flw zay) "dlinc xfril` 'x"

"epiigdy" jxan dlibn z`ixw` oke ,dlin

"cner dlibnd z` `xewd" yixa `zi`ck

!jxan `l lld z`ixw` eli`e ,(a,`k dlibn)

dgny dilr yiy devnc ,d`xpeepwz Ð

(`,cp zekxa) "d`exd"a opixn`ce ."epiigdy"

oe`b `xixy ax azk miycg milk lr jxanc

"oiaxrn lka" wxta opiwqnc ,dlr opiknq `lc

dywe .onfl onfn iz`c icin opirac (a,n oiaexir)

.oad oeictn

ñðëð`lcn Ð "dkeqa ayil" jxan da ayil

`tiq ipzwck ,mizy jxan xn`w

xac da ycgl leki oi`e zcnere dieyraÐ

."epiigdy" diiyr` jxiac `d` witpc rnyn

enk ,aeh mei meyn jxanc dil wetize :dnize

mini x`y lke zxvre gqtc aeh mei` oikxany

`iz`w bg zngn dkeqc oeik `nye !miaehÐ

lega jxiay it lr s` ,dcic onfc `ed `xaqÐ

iz` `w ik onfc ,bga s` `ed xehtzngn Ð

onwl xn`ck aeh mei `la elit` iz`w cren

`pci`d jixa `l i`c :(a,fn)e` xgnl jxan Ð

.`xge` `neil

ìëãynynl devnc Ð ikxan iynync zni`

`neic `nw wxtac ,ezrc giqi `ly oda

dxkf` `l` ea oi`y uiv dne :uivn opitli (a,f)

oikxan m` ,jxan `ed i`n yxtz` `le .zg`

oiwlqnc xza oikxany enk "eiweg z` xenyl"

,dgpd zrya oikxany enk "gipdl" e` ,ezltz

.(mye `,fl zegpn) "dax unewd"a `zi`ck

oikxanc `xazqne ,oicnere oigpen ixd `kdc

xza xenyl oikxanc enk "eiweg xenyl"

dcp) "oniq `a" wxt `zi`ck ,ezltz oiwlqnc

.(a,`p

äàåøäx`ya Ð jxal jixv dkepg ly xp

epiwz `l dkeqe alel` oebk ,zevn

zeaiag meyn dkepg xp iab `l` d`exl jxal

mdl oi`y mc` ipa dnk yiy meyn mbe .qpd

,`gip oey`x mrhe .devnd miiwl mcia oi`e miza

jiiy oi`c yxtl yi cere .dfefn dil iywiz `lc

.jxan dyerd oi`y dkxa d`exl owzl
bexz`
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àñkà eäìeëìàMec÷ceðLc÷ øLà Ceøa" :øîBà ,äaøä úåöî åéðôì eéä :ïðaø eðz . §§©¨¨§¦¨¨©¨©¨§¨¨¦§Ÿ©§¥¥¨£¤¦§¨

øîà .dîöò éðôa úçàå úçà ìk ìò Cøáî :øîBà äãeäé éaø ."úåönä ìò eðeöå åéúåöîa§¦§Ÿ¨§¦¨©©¦§Ÿ©¦§¨¥§¨¥©¨©©§©©¦§¥©§¨¨©
àîéúéàå àøéæ éaø øîàå .äãeäé éaøk àúëìä :àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©©¨¦§§¨§©¦§¨§¨©©¦¥¨§¦¥¨

äãeäé éaøc àîòè éàî :àtt øa àðéðç éaø¯Ceøa" :áéúëcäïéëøáî ïéà äìéìáe BúBà ïéëøáî íBia éëå ,"íBé íBé ' ©¦£¦¨©©¨©©§¨§©¦§¨¦§¦¨§¦©§¨§¦©©§¨¥§¨§¦
éaø øîàå .åéúBëøa ïéòî Bì ïz øáãå øác ìëa éîð àëä ,åéúBëøa ïéòî Bì ïz íBéå íBé ìëa :Eì øîBì àa àìà ?BúBà¤¨¨©§§¨§¥¥¥¦§¨¨¨©¦§¨¨¨§¨¨¥¥¥¦§¨§¨©©¦
ï÷éø éìk ,íãå øNa úcî ;íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àìL äàøe àa :àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©©¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¦¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dkeq(iyiy meil)

:`ziixaa epipyáìeì äNBòäaeh mei axra devnl epikne ecbe` - ¨¤¨
Bîöòì,äfä ïîfì eðòébäå eðîéi÷å eðééçäL Ceøa øîBà ,jxck §©§¥¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤

.onfl onfn d`ad devn lk lr oikxanyBìèðoey`x aeh meia §¨
áìeì úìéèð ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa øîBà ,Ba úàöì. ¨¥¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©¨

ìk Cøáîe øæBç ,ïBLàø íBé åéìò CøéaL ét ìò óàådäòáLmini §©©¦¤¥©¨¨¦¥§¨¥¨¦§¨
.alel zlihp lreðîéi÷å eðééçäL Ceøa øîBà ,Bîöòì äkeñ äNBòä̈¤¨§©§¥¨¤¤¡¨§¦§¨

'eë.äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà øîBà ,da áLéì ñðëð .¦§©¥¥¨¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥©¨
ïBLàø íBé CøéaL ïåéëå,dkeqa ayil zkxa.Cøáî Bðéà áeL §¥¨¤¥©¦¥§¨¥

:`xnbd zniiqnàéL÷ef `ziixanáìelà áìeìxa xa daxy - ©§¨¨©¨
meia `l` aleld lr mikxan oi`y opgei iax mya xn` dpg

,dray lk mikxany x`ean `ziixaae oey`xdokeäkeñ àéL÷©§¨¨
äkeqàwx mikxany x`ean `ziixaae mei lka mikxan eixacly ©¨

.oey`xd meia,àéL÷ àì áìelà áìeì àîìLaayiil xyt`yïàk ¦§¨¨¨©¨Ÿ©§¨¨
zxacn `ziixad -íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæalr mikxan ycwnae ¦§©¤¥©¦§¨©¨

e ,dxezd on dray lk ezeevny ,dray lk aleldïàkixac - ¨
opgei iaxíéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæadxezd on alel zevny ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨

mpi`y minid xrya mikxan oi` jkitl ,oey`xd meia `l` dpi`
.opaxcn `l`àéL÷ äkeqà äkeñ àlàzbdep dkeq zevn ixdy ¤¨¨©¨©§¨

:`xnbd zvxzn .onf lkae mewn lka mini dray dxezd on
zwelgnïäéìò Cøáî ïçépnL ïîæ ìk ïéléôz àéðúc ,àéä éàpz©¨¥¦§©§¨§¦¦¨§©¤©¦¨§¨¥£¥¤

dnk mgipde mvlg elit`e,mrt lk jxan cg` meia minrtéøác¦§¥
,ãáìa úéøçL àlà Cøáî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .éaøm` elit`y ©¦©£¨¦§¦¥§¨¥¤¨©£¦¦§©

,zipy jxan zxgnd meia wxe ,aey jxan epi` zipy gipde ulg
m`e .minid oia wiqtn oilitz zgpda aiiegn epi`y dlildy oeik
qpkpy mrt lka jxal yi dkeq zevn lr s` iax zrcl ok
meia `l` jxan oi` minkg zrcle ,opgei iax ixacke ,dkeql
,miwiqtn zelild oi`e dlilae meia zbdep dkeqy oeik oey`x

.`ziixad ixacke ,`ed cg` meik lkd
éaøk àúëìä øîà éiaà ,øîzàmrt lk oilitz lr jxany ¦§©©©¥¨©¦§§¨§©¦

,ogipnyïðaøk àúëìä øîà àáøåzg` mrt wx odilr jxany §¨¨¨©¦§§¨§©¨¨
.meiaìàeîL úác døa éøî áø øîàãéáò àìc àáøì déì àðéæç , ¨©©¨¦§¨§©§¥£¦¨¥§¨¨§Ÿ¨¦

dézòîLkjxal opaxk wqty itk `ax bdp `l dyrnly izi`x - ¦§©§¥
,meia zg` mrt wx oilitz lríéc÷î àlàxweaaúéáì ìééòå éà÷å ¤¨©§¦§¨¥§¨¥§¥

àqkä,mda giti `ly iwp seb oikixv oilitzy meynéLîe ÷éôðå ©¦¥§¨¦¨¥
déãéeici ugexe `vei -Cøáîe ïéléôz çpîe,oilitz gipdl zkxa §¥©©§¦¦§¨¥

éøèöà éëåàðéøçà àðîéæ Culg ,ztqep mrt eiawpl jxvedyk - §¦¦§§¦¦§¨©£¦¨
eilitz z`eCøáîe ïéléôz çpîe déãé éLîe ÷éôðå àqkä úéáì ìééò̈¥§¥©¦¥§¨¦¨¥§¥©©§¦¦§¨¥

elit` oilitzd z` gipny onf lk jxal iaxk bdpy ixd .zipy
:`xnbd zwqet .meia minrt dnkïðéãáò éaøk énð ïðàåmrt lky ©£¨©¦§©¦©§¦¨

mrt dniiwnyk jxale xefgl jixv devn ziiyra wiqtny
,ztqepejkläòáL ìk ïéëøáîmeid eze`a oke ,dkeq zevn lr §¨§¦¨¦§¨

oke .jxale xefgl jixv da lek`l aey xfge dpnn `vi m`øîà̈©
,Cøáî ïéléôz çpîc úîéà ìëc étt áøì déì àðéæç ,àøèeæ øî©§¨£¦¨¥§©©¦§¨¥©§©©§¦¦§¨¥

.iax zrcke meia minrt dnk elit`úîéà ìk éMà áø éác ïðaø©¨¨§¥©©¦¨¥©
,éëøáî eäa éLîLîcedegipde oilitzd z` evlg `l elit`e §©§§¥§§¨§¦

`ly ick dry lk eilitza ynynl mc` aiigy meyn dfe ,zipy
oikxan eid odilitza oiynynn eidy mrt lkae ,mdn ezrc giqi

.'eiweg xenyl epeve eizevna epycw xy`'
äòáL ìk áìeì úåöî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà.dilr jxan ¨©©§¨¨©§¥¦§©¨¨¦§¨

áìeì úåöî ïBLàø íBé ,øîà éåì ïa òLBäé éaøåjkle `ziixe`cn §©¦§ª©¤¥¦¨©¦¦§©¨
,dilr jxal daeygCìéàå ïàkîoileaba alel zlihpíéð÷æ úåöî ¦¨§¥¨¦§©§¥¦

.minid x`ya jxan epi` jkle ,`id opaxcn -,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©
î àîBé ìk.íéð÷æ úåöbg ini lk lr md wgvi iax ixac zernyn ¨¨¦§©§¥¦

:`xnbd dywn .llkd on `vei `ll zekeqdåikïBLàø íBé eléôà §£¦¦
,`ed mipwf zevnïì àîéé÷ àäå(.bn lirl)calel zlihpaïBLàø íBé §¨©§¨¨§¦

àúééøBàc:`xnbd zvxzn .`idàîéàini x`yl wgvi iax zpeek §©§¨¥¨
bgdøa[ueg].ïBLàø íBiî:`xnbd dywnéëä éàwgvi iax ixac ©¦¦¦¨¦
eðééäk,éåì ïa òLBäé éaøcwleg `ed eli`k eixac e`aed recne ©§§©¦§ª©¤¥¦

:`xnbd zvxzn .eilr,÷çöé éaø øîà ïëå àîéàwgvi iax ok`e ¥¨§¥¨©©¦¦§¨

.eilr welgl oeekzp `le iel oa ryedi iaxl mikqn
øáñ áø óàåy l`enyk,áìeì úåöî äòáL ìks`y xnelk §©©¨©¨¦§¨¦§©¨
ini x`yaydperh ,opaxcn `l` alel zlihp zevn oi` bgd

,dxezd on devn enk dkxa dperh opaxcn devny iptn ,dkxa
s`y dkepg xp zwlcd lr dkxa oiprl ax ixacn cnlp df xace

,opaxcn `idìL øð ÷éìãnä ,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©©©§¦¥¤
éøö äkeðçCøáì C.oldl zx`eand dkxad z`,øîà äéîøé éaø £¨¨¦§¨¥©¦¦§§¨¨©

s`äkeðç ìL øð äàBøämiaxd zeyxa exaera exiag gzta welc ¨¤¥¤£¨
,eziaa wilcd `l `edeéøöCøáì C.dpey`xd di`xd lréàî ¨¦§¨¥©

Cøáî,d`exde wilcnd,äãeäé áø øîàaíBédïBLàø,dkepg ly §¨¥¨©©§¨¦
ìL Cøáî ÷éìãnäLmiqip dyry ,dkepg xp wilcdl ,zekxa ©©§¦§¨¥¨Ÿ

onfl epribde epniiwe epiigdye ,dfd onfa mdd minia epizea`l
e ,dfdíézL Cøáî äàBøäjxan epi`e ,epiigdye miqip dyry - ¨¤§¨¥§©¦

.envra wilcn epi` ixdy wilcdlCìéàå ïàkîminid x`ya ¦¨§¥¨
díézL Cøáî ÷éìãî,miqip dyrye dkepg xp wilcdl -äàBøå ©§¦§¨¥§©¦§¤

úçà Cøáî.miqip dyry -:`xnbd zyxtnCøáî éàîeedn - §¨¥©©©§¨¥
,dkepg xp zwlcd lr rawpy dkxad gqepeðLc÷ øLà Ceøä£¤¦§¨

.äkeðç (ìL) øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa:`xnbd dywneðeö ïëéäå §¦§¨§¦¨§©§¦¥¤£¨§¥¨¦¨
lr epev `ed jexa yecwdy jxany dkepg xp zwlcd lr d"awd

ok mieevn ep` :`xnbd zvxzn .jkøeñú àl'îxW` xaCd on ¦Ÿ¨¦©¨¨£¤
'l`nUE oini Ll EciBi(`i fi mixac)lewa renyl dfa epiehvpy , ©¦§¨¦§Ÿ

ieeivd eli`k df ixd dkepg xp epwiz minkgyk ok m`e ,minkg
.'d itn `ed,øîà ÷çöé øa ïîçð áøå`xwna jk lr epeiv d"awd §©©§¨©¦§¨¨©

'éáà ìàLEãbéå E'Kl Exn`ie Lipwf(f al mixac)daegy epicnll , §©¨¦§©¥§§¥¤§Ÿ§¨
.dxezd ipwf lewa renyl):`xnbd zl`eyèòîî éàîefi` - ©§©¥

zkxa :`xnbd dper .minid x`ya wilcnd hrnn dkxadïîæ- §©
:`xnbd zl`ey .epiigdyèòîî àîéàd zkxañðdyry - ¥¨§©¥¥

:`xnbd dper .miqipdéúéà àîBé ìk ñðdid dkepg inin mei lk - ¥¨¨¦¥
zkxa la` ,mini dpeny lecb odk ly jtn ewilcd oky ,qp
epribdyny ,oey`xd meia `l` jxal jiiy `l epiigdy

epribd onf zlgzdldì éðúî ÷çöé øa ïîçð áø .(z` dpy - ©©§¨©¦§¨©§¥¨
ok xn` axy ,mei lka aleld lr jxan ax zrcly mixacd

áìeì úåöî äòáL ìk ,áø øîà ,àéãäa,dkxa oiprljxev oi`e §¤§¨¨©©¨¦§¨¦§©¨
.dkepg xp oiprl eixacn ok wiicl

áLéì ñðëð .'eë eðééçäL Ceøa øîBà ,Bîöòì äkeñ äNBòä ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¨§©§¥¨¤¤¡¨¦§©¥¥
'eë eðLc÷ øLà Ceøa øîBà ,da.dkeqa ayiläúéädkeqdäéeNò ¨¥¨£¤¦§¨¨§¨£¨

úãîBòå,bgd mcewy mei miyly iptl bg mylda Lcçì ìBëé íà §¤¤¦¨§©¥¨
øácCøáîe ,envr bga epiigdy jxai `l aeye ,epiigdyåàì íà ¨¨§¨¥¦¨

,xac da ycgl leki epi`y -áî da áLéì ñðkiLëìíézL Cø- ¦§¤¦¨¥¥¥¨§¨¥§©¦
.epiigdye dkeqa ayiløîà÷c àðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîà̈©©©¦£¦¨¥§©©£¨§¨¨©

eäleëì eäì[epiigdye dkeqa ayil] zekxaàMec÷c àñkà- §§§©¨¨§¦¨
`l` ,dkeqd ziiyra epiigdy jxia `le ,bgd lil ly yeciwa

.dkeqd ziiyr z` s` xht yeciwd ly epiigdya
äaøä úBöî åéðôì eéä ,ïðaø eðzalel lehil oebk ,ozeyrl cnery ¨©¨¨¨§¨¨¦§©§¥

,ziviva shrzdle oilitz gipdl dkeqa ayiløîBàzg` dkxa ¥
,olek lr,úBönä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøaz` xhete ¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦§

.olekdîöò éðôa úçàå úçà ìk ìò Cøáî ,øîBà äãeäé éaøz` ©¦§¨¥§¨¥©¨©©§©©¦§¥©§¨
.dl die`xd dkxad,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨

,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîàå .äãeäé éaøk àúëìä¦§§¨§©¦§¨§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨
äãeäé éaøc àîòè éàî,cxtpa devn lk lr jxal aiigyáéúëc ©©£¨§©¦§¨¦§¦

(k gq mildz),'íBé íBé 'ä Ceøa'dyweäìéláe BúBà ïéëøáî íBia éëå ¨§¦©§¨§¦©©§¨
BúBà ïéëøáî ïéàïéòî Bì ïz íBéå íBé ìëa Eì øîBì àa àlà , ¥§¨§¦¤¨¨©§§¨¨¤¥¥

åéúBëøayceg y`xa ,zay ly oirn zaya ,mei eze`l zekiiyd ¦§¨
,aeh mei oirn aeh meia ,yceg y`x oirnénð àëäzeevn oiprl ¨¨©¦

zepeyåéúBëøa ïéòî Bì ïz øáãå øác ìëa,devn dze`l zecgeind §¨¨¨§¨¨¤¥¥¦§¨
.'zeevnd lr epeve' zkxaa mllki `le

úcîk àlL äàøe àa ,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©
íãå øNa úcî ,íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwäel yi m`ï÷éø éìk ©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¦¥¨
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קסי
ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei

áìåì äùåòä.aeh mei axra Ðåîöòì.mixg`l `le Ðùã÷îä úéá ïîæá ïàëoikxan Ð

.`ziixe`ca `nrh ilzc ,opgei iaxk .`id `ziixe`cnc ,dray lk ycwna eilrïîæ ìë
ïçéðîùiwqtn `lc ab lr s` ,inp dkeq iabe .meia minrt d`n ogipne ovleg elit`e Ð

`ed `kix` `nei cgke ,minin zelilulegc `inec `edc ,mei lka dilr oikxan Ð

.gipneúéøçù àìàcgkc oeik ,inp dkeqae Ð

`ed `nei.oey`x mei ly dkxaa ibq Ðàìã
äéúòîùë ãéáòoilitz gpnc onf lk `l` Ð

.jxanïðéãáò éáøë éîð ïðàå :ïðéñøâ éëä
äòáù ìë ïðéëøáîå`nei cgkc ab lr s`e Ð

ab lr s`e ,dray lk ,inp alelae .`ed

opaxcncopikxanc ikid ik ,dilr opikxan Ð

ax dil mwc ,opaxc dlibnae dkepg xpa

dinyn inp oiaxe ,alela `zhiy cga l`enye

.dray alel :xn` opgei 'xcåäá éùîùîãÐ

lk oilitza ynynl mc` aiig :ol `niiwc

.(a,f) `neic `nw wxta ,uivn xnege lw ,dry

äòáù áìåì úåöî.dkxal Ðúåöî ïåùàø íåé
áìåì.dkxa `irae ,xwire ,`ziixe`c Ðïàëî

íéð÷æ úåöî êìéàå.ezriqe i`kf oa opgei oax Ð

.dkxa `ira `l opaxceìë äì øáñ áø óàå
äòáùab lr s`e ,alel zevnl dkxa ira Ð

`ed opaxcnc.dkxa ira Ðáø øîàãxpa Ð

dkxa irae ,`id opaxcnc dkepginp `kd Ð

.`py `läëåðç øð äàåøä`ly lr i`w Ð

d`exe miaxd zeyxa xaere ,eziaa wilcd

gzta gipdl devny ,l`xyi igzta dze`Ð

.dpey`xd lr jxal jixvíéúù êøáîÐ

d`exd lr oi`y ,"miqp dyrye" "epiigdy"

."xpd wilcdl" jxalêìéàå ïàëî.`kil onf Ð

êøáî ÷éìãîä."miqp dyrye" xp wilcdl Ð

äàåøäå.dicegl "miqp dyry" Ðåðåö ïëéäåÐ

.mdixacn `ede li`edàéãäá äì éðúî`dl Ð

xpc `llkn dl rny `le ,alel iab axc

.dkepgíéúù êøáî.onfe "dkeqa ayil" Ð

äáøä úåöî,dkeqa ayil ,alel lehil Ð

.ziviva shrzdl ,oilitz gipdlúåöîä ìòÐ

.olek ici `vieåéúåëøá ïéòî íåéå íåé ìëly Ð

ly ,leg ly oirn leg ly ,zay ly oirn zay

.rxe`nd ,aeh mei ly oirn aeh mei
÷éæçî
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äùåòä,`pz i`dl icin jxan `l xg`l la` envrl hwp `weec Ð envrl dkeqxaqc

`pz `ki`e (a,mye `,an zegpn) "zlkzd" wxt opiwiicck zeyrl jxan oi`c

jxan xg`l d`yr ,dkeq zeyrl jxan envrl d`yr :"d`exd" wxta inlyexia ipzc

.[enyl] dkeq zeyrläùåòä`py i`n mrh yxtl jixv Ð epiigdy jxan envrl dkeq

zevn yie ,"epiigdy" jxal epiwzy zevn yic

,epiwz alele dkeq ziiyra .epiwz `ly

`l oilitze ziviv ziiyrae .`kd ogky`ck

(my df mb) "zlkzd" wxt gkenck ,epiwz

ci ly oilitz` jxan i`n opgei 'x yxtnc

,jxan `l oilitz zeyrl eli`e ,y`x ly oilitze

"epiigdy"c wcwcl yi ok enke .dil aiyg `lc

oad oeict` oke .dl aiyg `lcn ,jxan `l inp

iaxr" wxt seqa `zi`ck "epiigdy" jxan
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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:`ziixaa epipyáìeì äNBòäaeh mei axra devnl epikne ecbe` - ¨¤¨
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s`y dkepg xp zwlcd lr dkxa oiprl ax ixacn cnlp df xace

,opaxcn `idìL øð ÷éìãnä ,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©©©§¦¥¤
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ieeivd eli`k df ixd dkepg xp epwiz minkgyk ok m`e ,minkg
.'d itn `ed,øîà ÷çöé øa ïîçð áøå`xwna jk lr epeiv d"awd §©©§¨©¦§¨¨©

'éáà ìàLEãbéå E'Kl Exn`ie Lipwf(f al mixac)daegy epicnll , §©¨¦§©¥§§¥¤§Ÿ§¨
.dxezd ipwf lewa renyl):`xnbd zl`eyèòîî éàîefi` - ©§©¥

zkxa :`xnbd dper .minid x`ya wilcnd hrnn dkxadïîæ- §©
:`xnbd zl`ey .epiigdyèòîî àîéàd zkxañðdyry - ¥¨§©¥¥

:`xnbd dper .miqipdéúéà àîBé ìk ñðdid dkepg inin mei lk - ¥¨¨¦¥
zkxa la` ,mini dpeny lecb odk ly jtn ewilcd oky ,qp
epribdyny ,oey`xd meia `l` jxal jiiy `l epiigdy

epribd onf zlgzdldì éðúî ÷çöé øa ïîçð áø .(z` dpy - ©©§¨©¦§¨©§¥¨
ok xn` axy ,mei lka aleld lr jxan ax zrcly mixacd

áìeì úåöî äòáL ìk ,áø øîà ,àéãäa,dkxa oiprljxev oi`e §¤§¨¨©©¨¦§¨¦§©¨
.dkepg xp oiprl eixacn ok wiicl

áLéì ñðëð .'eë eðééçäL Ceøa øîBà ,Bîöòì äkeñ äNBòä ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¨§©§¥¨¤¤¡¨¦§©¥¥
'eë eðLc÷ øLà Ceøa øîBà ,da.dkeqa ayiläúéädkeqdäéeNò ¨¥¨£¤¦§¨¨§¨£¨

úãîBòå,bgd mcewy mei miyly iptl bg mylda Lcçì ìBëé íà §¤¤¦¨§©¥¨
øácCøáîe ,envr bga epiigdy jxai `l aeye ,epiigdyåàì íà ¨¨§¨¥¦¨

,xac da ycgl leki epi`y -áî da áLéì ñðkiLëìíézL Cø- ¦§¤¦¨¥¥¥¨§¨¥§©¦
.epiigdye dkeqa ayiløîà÷c àðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîà̈©©©¦£¦¨¥§©©£¨§¨¨©

eäleëì eäì[epiigdye dkeqa ayil] zekxaàMec÷c àñkà- §§§©¨¨§¦¨
`l` ,dkeqd ziiyra epiigdy jxia `le ,bgd lil ly yeciwa

.dkeqd ziiyr z` s` xht yeciwd ly epiigdya
äaøä úBöî åéðôì eéä ,ïðaø eðzalel lehil oebk ,ozeyrl cnery ¨©¨¨¨§¨¨¦§©§¥

,ziviva shrzdle oilitz gipdl dkeqa ayiløîBàzg` dkxa ¥
,olek lr,úBönä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøaz` xhete ¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦§

.olekdîöò éðôa úçàå úçà ìk ìò Cøáî ,øîBà äãeäé éaøz` ©¦§¨¥§¨¥©¨©©§©©¦§¥©§¨
.dl die`xd dkxad,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨

,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîàå .äãeäé éaøk àúëìä¦§§¨§©¦§¨§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨
äãeäé éaøc àîòè éàî,cxtpa devn lk lr jxal aiigyáéúëc ©©£¨§©¦§¨¦§¦

(k gq mildz),'íBé íBé 'ä Ceøa'dyweäìéláe BúBà ïéëøáî íBia éëå ¨§¦©§¨§¦©©§¨
BúBà ïéëøáî ïéàïéòî Bì ïz íBéå íBé ìëa Eì øîBì àa àlà , ¥§¨§¦¤¨¨©§§¨¨¤¥¥

åéúBëøayceg y`xa ,zay ly oirn zaya ,mei eze`l zekiiyd ¦§¨
,aeh mei oirn aeh meia ,yceg y`x oirnénð àëäzeevn oiprl ¨¨©¦

zepeyåéúBëøa ïéòî Bì ïz øáãå øác ìëa,devn dze`l zecgeind §¨¨¨§¨¨¤¥¥¦§¨
.'zeevnd lr epeve' zkxaa mllki `le

úcîk àlL äàøe àa ,àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©
íãå øNa úcî ,íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwäel yi m`ï÷éø éìk ©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨§¦¥¨
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קסב
ezny ina cenr en sc ± iyily wxt`nei

÷éæçî.ekezl oipzepy dn Ð÷éæçî åðéà àìî.eilr siqezy dn Ðòîùú òåîù íàÐ

renyl zlbxed m`.siqedle cenll lkez ,rnyz f` Ðåàì íàåof` zihd `ly Ð

.renyl jzecliaòîùú àì.jcia ewitqi `l onf xg`l Ðòîåù äúà íà øçà øáã
ïùéá.zrnyy jcenlz lr xfgn Ðùãçá òîùúmiycg mixac oiadl ea mkgzz Ð

.mipyi mixac jeznêááì äðôé íàåÐ

.eilr xefgln ,xak zcnly dn lr y`iizdl

òîùú àì áåùaey dlhal jal dptzyn Ð

jaal dpti m`" aizk ikdc ,jze` oirinyn oi`

.(l mixac) "rnyz `leøåñà,dlik`l Ð

xaqw :`nrh yxtnck ,da `viy xg`l elit`e

.i`vwz` minid zray lklåìéôà äëåñ
äøåñà éðéîùáonwl yxtn `nrhe .dwqdl Ð

.bexz`n `py i`núøúåî éîð äòáùá åìéôàå
,cer devnl zcner dpi`e ,da `viyn Ð

.`l eze ,i`vwz` dzevnl :xaqwcãéî
'åë ïéèîåù úå÷åðéú.oizipzna i`w iriaya Ð

xg` ,cin :xnelk ,zewepiz cin :miyxtn yie

z` oihney zewepizd alel zevn meiq

ehney enk ,mze` oigipn :xnelk .odialel

.odibexz` oilke`e oiklede ,zief oxwa egipne

dyrn :(dax ziy`xaa) opixn`c ,d`xp oi`e

ezy` ezhipwde ,iprl xpic ozpy cg` ciqga

ly iriaya .qpxtzdl dna el did `le ,gxae

opzck ,zewepizd cin oibexz` hnye jld daxr

ciqg eze` dide ,'ek oihney zewepizd cin :onz

zial ekxvede ,cg` jxk jxc dpitqa xaer

xweia oxkne ,d`etxl devnc oibexz`l jlnd

dil ihny milecbc :`nl` ,ezial xfge ,lecb

.zewepizd cinïéãä àåä åàì éàîoibexz`a Ð

.dlik`a exy inp ,milecb lyà÷åã úå÷åðéúÐ

milecb ly la` .dxenb devnl dvwed `ly

devnl dvwedydxenb.meid lk oixeq` Ð

àúìéîã àçøåàcin henyl jxc oi`y Ð

.mdibexz` z` milecbdúåùîùä ïéáì àéæçã
.meid lk dzevn ixdy Ðïéáì éæç àì âåøúà

úåùîùä.zixgy ea `viyn Ðåìéôà âåøúà
äøåñà éðéîùázeynyd oia dxiq`c ebin Ð

,`ed mei wtq zeynyd oiac meyn ,ipinyc

oiac oeike .`nei ilekl i`vwz` iriayae

oial `ifg `lc ab lr s`e ,dxeq` zeynyd

zeynyd.`nei ilekl dxeq` Ðäåáà í÷
éåìã äéúèùá ìàåîùãxn`e eixacn ea xfg Ð

.ielkìàåîùã äåáàã äéúèéùá àøéæ éáø í÷Ð

ipinya xeq` iriaya :yxcnd ziaa xn`

.xzenäìñôðù âåøúàelit`c ,hwp `zeax Ð

lk dxeq` dlqtpdraydrayl dligzny Ð

.zxzen ipinya la` ,dvwedùéðéà éð÷éì àì
à÷åðéì àðòùåäea `vi `ly cr ,dpzna Ð

.`edéð÷ àð÷îdiikf dil epiwz opaxc Ð

.diytpléð÷î àì ééåð÷àxefgl leki epi` Ð

.`ed zrc xa e`lc ,dpzna eia`l ezepwdle

àúâåìôáåoa oerny iaxe opgei iaxc `d Ð

ax enwc oeike ,iq` axe ax inp belti` yiwl

`zhiy `cga opgei iaxe iq``zkld Ð

.ipinya zxzene iriaya dxeq`e ,ediizeek

,inei ixz ipinya ol zi`c op`e :irawc epiide

meyn `nw `neia dil opixq` in ?opicar ikid

?`l e` ,iriay wtqéòéùú åìéôà øîà øîéøî
äëåñì éòéáù :äì ïðéñøâ àì äøåñà éðéîù ÷ôñ

.onwl dl yxtnck Ðäëøáì éðéîùåxne`y Ð

ipinyd mei z`" yeciwe oefnd zkxae dltza

."dfd zxvr bgäæìå äæì éðéîù.dizlinl lif`e yxtn onwle ,ipiny ied dkeq oiprl s` Ðäëåñá ïðéáúéã éâéìô àì àîìò éìåëxn`c opgei 'xl elit`e ,iriay wtq ipinya Ð

.dfle dfl ipiny
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âåøúà.i`vwz` `nei ileklc yxtny enk ,ea `viy xg`l elit` Ð xeq` iriaya

xzen iriaya xn`c ,yiwl yixl elit`e:opixn`ck ,dia wtpc xzal epiid Ð

dia liahnc (a,el dkeq) "lefbd alel" wxt xn`c ,`pipg 'x :dnize .i`vwz` dzevnl

dia witp xcde ,`yixalk` `lc oeik ,xnel yie !yiwl yixk `le opgei iaxk `lc ?o`nk Ð

dia witp ivnc xeriyk da xiiyne ,dilek dilÐ

jytp dnnc ab lr s`e .opgei 'xl elit` ixy

leqt `edy lk xqgc ,oey`x meia dlek dxq`p

,oey`x meil dlek yixtd `pipg iax `nlc Ð

dray` dedc icin ,minid x`yl dzvwne

lr s`e .oizrnya onwlc minid zrayl oibexz`

xne`a `l` ipdn `l dkeqa ipdnc i`pzc ab

wxt `zi`ck ,"zeynyd oia lk odn lcea ipi`"

oey`x meia `kde (a,l dvia) "oii ick `iand"

olekn lcea jytp dnn:mzd opixn` `d Ð

minin zelil iwqtnc bexz`itp`a cge cg lk Ð

minin zelil iwqtn `lc dkeq ,diytpdlek Ð

dpzn `pipg 'x dide .inc `zkix` `nei cgk

lcea epi` minid x`yae ,oey`x meil dilek

:dyw edine .odly zeynyd oiaa ezvwnn

`ay in iab (`,gl) "lefbd alel" wxt lirlc

lehi ezial `aiykl :ipzwc ,alel ecia oi`e jxca

ezcerq wiqtnc `xnba rnyn .epgley lr

iax ,ok m` .ligzi `ly oky lke ,alel liaya

ikdc xnel jixve ?`yixa da liahn ikid `pipg

.xgnl da witpe ,meid da liahn :xn`w

úå÷åðéú.oizipzna eyexit Ð `l milecb oi`

éàãs` Ð `zcerq dil inxzi`

mrhn zeynyd oia dvwen inp bexz`c ab lr

mei wtq`nw wxt zyixtck ,icin `iyw `l Ð

dxhir iab ("cr" ligznd xeaica mye a,i)

inxzi` i`c `nrh il dnle :xn`z m`e .minxwa

xeqi` meyn xeq`c dil wetiz ?`zcerq dil

ipinya xqinl jixhvi`c :xnel yie !ld` zxizq

i`vwz`e li`ed ,crend lega dltp elit`

lik` dedc zngn zeynyd oia elit`e ,drayl

.'yixtck ,`nei cgk dleke ,zniiw dzid m` da

iiep oiprl ,inp i` .minin zelil iwqtn `lc oeik

.ld` zxizq meyn mda oi`c ,dkeq

âåøúàbexz` xfbc Ð dxeq` ipinya elit`

dxhir iab `nw wxt yxtnck ,dkeq eh`

.minxwaà÷åðéãÐ ipwn `l iiepw` ipw `pwn

zenai) "oig` drax`" wxtc `ihy xal inc `l

dhey `edyk .oaf dhey `edyk :opixn`c (`,`l

.ipwn ipw `le ,rxb dheyc .oiaféðéîùwtq

`witq `kilc l`xyi ux`a Ð dxeq` iriayÐ

s` ,`witq `ki`c laaa la` ,dkeq eh` xefb `l

dia jxan `lc ab lrla` .dkeq eh` xefb Ð

ipiny wtq iriyz.dkeq eh` bexz` xefb `l Ð
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Ceøa LBãwä úcî ìáà ,÷éæçî Bðéà àìî ,÷éæçî©£¦¨¥¥©£¦£¨¦©©¨¨
äéäå" :øîàpL ,÷éæçî Bðéà ï÷éø ,÷éæçî àìî :àeä¨¥©£¦¥¨¥©£¦¤¤¡©§¨¨

"òBîL íà" ,'åâå "òîLz òBîL íà¯íàå ,òîLz ¦¨©¦§©¦¨©¦§©§¦
åàì¯ïLéa "òBîL íà" :øçà øác .òîLz àì ¨Ÿ¦§©¨¨©¥¦¨©§¨¨

¯"Eááì äðôé íàå" ,Lãça "òîLz"¯àì áeL ¦§©§¨¨§¦¦§¤§¨§Ÿ
,âBøúà :ïðçBé éaø øîà .'åëå "úB÷Bðéz ãiî" .òîLz¦§©¦¨¦¨©©¦¨¨¤§

éòéáMa¯éðéîMa ,øeñà¯äkeñ .øzeî¯eléôà ©§¦¦¨©§¦¦¨¨£¦
eìéôà âBøúà :øîà Lé÷ì Léøå .äøeñà éðéîMa©§¦¦£¨§¥¨¦¨©¤§£¦
:øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîa .øzeî éîð éòéáMa©§¦¦©¦¨§©¨¦©§¦¨¨©

,éàö÷úà dúåöîì.éàö÷úà àîBé éìeëì :øáñ øîe §¦§¨¨¦§§©¨¨©§¥¨¦§§©
ïéèîBL úB÷Bðéz ãiî :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨¦¨¦§¦

åàì éàî .ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà¯ïécä àeä ¤§¥¤§§¦¤§¥¤©¨©¦
déáéúéà ,éøîàc àkéà .à÷åc úB÷Bðéz ,àì !íéìBãâì¦§¦Ÿ¦©§¨¦¨§¨§¦¥¦¥
úà ïéèîBL úB÷Bðézä ãiî :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦¦¨©¦§¦¤

úB÷Bðéz .ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì¯íéìBãb ,ïéà¯ §¥¤§§¦¤§¥¤¦¦§¦
úB÷Bðéz éðú÷c éàäå ,íéìBãb eìéôàc ïécä àeä !àì̈©¦©£¦§¦§©§¨¨¥¦

¯:ééaàì àtt áø déì øîà .éðú÷ àúìîc àçøBà§¨§¦§¨¨¨¥£©¥©©¨§©©¥
øîà ?âBøúà àðL éàî äkeñ àðL éàî ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨©§¨¨©§¨¤§£©
déì éîøúéà éàc ,úBLîMä ïéáì àéæçc äkeñ :déì¥¨§¨§¨§¥©§¨§¦¦§©¥¥

ìëéîe dåeâa áúéî éòa àúceòñdåeâa da¯éàö÷úà §¨¨¨¥¥©§©¨¥©¨§©¨¦§§©
úBLîMä ïéáì éàö÷úàc Bbéîe ,úBLîMä ïéáì¯ §¥©§¨¦§¦§§©§¥©§¨

ïéáì éæç àìc âBøúà .éðéîLc àîBé éìeëì éàö÷úà¦§§©§¥¨¦§¦¦¤§§¨£¥§¥
úBLîMä¯éàö÷úà àìå úBLîMä ïéáì éàö÷úà àì ©§¨¨¦§§©§¥©§¨§¨¦§§©

éðéîMa eìéôà âBøúà :øîà éåìå .éðéîLc àîBé éìeëì§¥¨¦§¦¦§¥¦¨©¤§£¦©§¦¦
,øeñà éòéáMa âBøúà :øîà ìàeîLc deáàå .øeñà̈©£¦§¥¨©¤§©§¦¦¨
í÷ ,éåìc déúèéLa ìàeîLc deáà í÷ .øzeî éðéîMa©§¦¦¨¨£¦§¥§¦¨¥§¥¦¨

.ìàeîLc deáàc déúèéLa àøéæ éaø:àøéæ éaø øîàc ©¦¥¨§¦¨¥©£¦§¥§¨©©¦¥¨
äìñôpL âBøúà¯øîà .äòáL ìk dìëBàì øeñà ¤§¤¦§§¨¨§§¨¨¦§¨¨©

àîBéa à÷eðéì àðòLBä Léðéà éð÷éì àì :àøéæ éaø©¦¥¨¨¦§¥¦¦©§¨¦¨§¨
àð÷î à÷eðéc ?àîòè éàî .àn÷ àáè¯ééeð÷à ,éð÷ ¨¨©¨©©§¨¦¨¦§¨¨¥©§¥

¯.BìL BðéàL áìeìa ÷éôð à÷c çkzLàå ,éð÷î àì̈©§¥§¦§©©§¨¨¥§¨¤¥¤
Cì àðáéäéc à÷eðéì Léðéà àîéì àì :àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨¨¥¨¦¦¦¨§¨¥§¨¨
,àø÷éL déøeîâàì éúàc íeMî ,déì áéäé àìå écéî¦¥§¨¨¥¥¦§¨¥§©§¥¦§¨

ì eãnì" :øîàpLéaøc àzâeìôáe ."ø÷L øac íðBL ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤¦§§¨§©¦
äòáL Léøôä :øîzéàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé¨¨§©¦¦§¤¨¦§¦§©¦§¦¦§¨

ì ïéâBøúàúçàå úçà ìk :áø øîà .íéîé äòáL ¤§¦§¦§¨¨¦¨©©¨©©§©©
ìk :øîà éñà áøå .øzìàì dìëBàå da àöBé.øçîì dìëBàå da àöBé úçàå úçà ¥¨§§¨§©§©§©©¦¨©¨©©§©©¥¨§§¨§¨¨
,éàö÷úà dúåöîì :øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîaïðàå .éàö÷úà àîBé éìeëì :øáñ øîe §©¨¦©§¦¨¨©§¦§¨¨¦§§©¨¨©§¥¨¦§§©©£©

éòéáL ÷ôñ éðéîL :ééaà øîà ?ïðéãáò éëéä éîBé éøz ïì úéàc¯÷ôñ éòéLz ,øeñà §¦¨§¥¥¥¦¨§¦©¨©©©¥§¦¦§¥§¦¦¨§¦¦§¥
éðéîL¯éãáò àøeña .øzeî éòéáL ÷ôñ éðéîL eléôà :øîà øîéøî .øzeîøîéøîk. §¦¦¨¨¥¨¨©£¦§¦¦§¥§¦¦¨§¨¨§¦§¨¥©

áøc déøa äãeäé áø øîà .ééaàk àúëìäå .ééaàk ãéáò éãéà áøc déøa àLéL áø©¥¨§¥§©¦¦¨¥§©©¥§¦§§¨§©©¥¨©©§¨§¥§©
éòéáL ÷ôñ éðéîL :áøc déîMî úìéL øa ìàeîL¯äkeqì éòéáLéðéîLe,äëøaì §¥©¥©¦§¥§©§¦¦§¥§¦¦§¦¦©¨§¦¦©§¨¨

áúéî ,äæìå äæì éðéîL :øîà ïðçBé éaøå¯éâéìt ék ,ïðéáúéc éâéìt àì àîìò élek §©¦¨¨¨©§¦¦¨¤§¨¤¥©¥¨§¨¨§¦¦§¨§¦©¦§¦¦
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dkeq(iyiy meil)

÷éæçîilk el yi m` la` ,ekezl oipzepy dn÷éæçî Bðéà àìîdn ©£¦¨¥¥©£¦
.eilr siqenyàeä Ceøa LBãwä úcî ìáàilk `l` ok epi`àìî £¨¦©©¨¨¨¥

dnkge dxez ixac eilr mitiqen m` ,dxez ixac `lnd mc` -
,÷éæçîilkeï÷éø,dxez ixac rney m` ,mkg epi`y xea mc` - ©£¦¥¨

øîàpL .÷éæçî Bðéà(` gk mixac)'Bâå òîLz òBîL íà äéäå'lFwA ¥©£¦¤¤¡©§¨¨¦¨©¦§©§§
epicnll d`a driny oeyl zelitk ,'Lidl` 'dyòBîL íàm` - ¡Ÿ¤¦¨©

,renyl zlbxedòîLz,jznkg lr siqedle renyl lkez -íàå ¦§©§¦
åàì,jzeclia ofe` zihd `ly -òîLú àìjcia ewitqi `l - ¨Ÿ¦§©

.onf xg`l s` renyløçà øácrnWY rFnW m` dide' yexcl yi ¨¨©¥§¨¨¦¨©¦§©
y 'Lidl` 'd lFwAïLia òBîL íà,jcenlz lr xefglòîLz §¡Ÿ¤¦¨©©¨¨¦§©

Lãça,mipyid jezn miycg mixac oiadl ea mkgzz -äðôé íàå ¤¨¨§¦¦§¤
Eááì,jcenil lr xefgln y`iizdle dlhalòîLú àì áeL- §¨§Ÿ¦§©

xn`py ,miycg dxez ixac jze` mirinyn oi`(fi l mixac)m`e'§¦
epi` aey oyid lr dxfgn eal dptn m`y ,'rnWz `le Laal dpti¦§¤§¨§§Ÿ¦§¨

.ycga rney
:dpyna epipy'eëå úB÷Bðéz ãéîoilke`e odialel z` oihney ¦©¦§

,ezeevnl dvwene cgein `edy oeik devn ly bexz` :odibexz`
lirl x`eank dlik`a xeq` `ed ixd,(:fl)oeik dkeqd ivr oke

.d`pda mixeq` mzeevnl evwedyâBøúà ,ïðçBé éaø øîàly ¨©©¦¨¨¤§
elit` ,devnameiéòéáMzevn milyde ea `viy xg`l bg ly §§¦¦

,mini dray ezlihpøeñàla` ,dlik`aameiøzeî éðéîM ¨§§¦¦¨
d mpn` ,dlik`aäøeñà éðéîMa eléôà äkeñi`yx epi`e ,d`pda ¨£¦©§¦¦£¨

.weligd mrh x`eai oldle ,divr z` wiqdl,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
øzeî énð éòéáMa eléôà âBøúà:`xnbd zx`an .dlik`aà÷ éàîa ¤§£¦©§¦¦©¦¨§©¨

éâìôéî,bexz` oipraøîyiwl yix -øáñbexz`dìonfdúåöî ¦§§¥©¨©§¦§¨¨
éàö÷úàxzene dvwen epi` xak ezeevn z` miiwl xnby dryne ¦§§©

,dlik`aøîeopgei iax -øáñmeid zligza dvwedy oeik ©¨©
,ezeevnl iriaydéàö÷úà àîBé éleëìlkl dvwen `ed ixd - §¥¨¦§§©

.meidïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéàxg`y dpyna epipyy dnn ¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
,iriayd meia alel zevn meiwïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðéz ãiî¦©¦§¦¤§¥¤

ïäéâBøúà ïéìëBàåmdibexz` z` miphwd cin mihney milecbd - §§¦¤§¥¤
,dlik`a mixzen mibexz`dy ixd ,mze` milke`eàeä åàì éàî©¨

ì ïécäd ly mdibexz`íéìBãâmeia dlik`a mixzen md s`y ©¦§§¦
xaeqy opgei iax zhiy lr dywe ,ezeevn miiqy xg`l iriayd

:`xnbd dgec .iriayd meid lk dlik`a xeq` bexz`y,àìŸ
ibexz`à÷åc úB÷Bðézmeyn ,milke`e mihney milecbdy md ¦©§¨

devnl mdibexz` evwed `le zeevna miaiig mpi` miphwdy
meid mez cr dlik`a mixeq` milecbd ibexz` la` ,dxenb

.iriaydãiî ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦¦©
,ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðézä,opgei iax wiic ©¦§¦¤§¥¤§§¦¤§¥¤

d ibexz` `weecïéà úB÷Bðézevwed `ly meyn dlik`a exzed - ¦¦
ibexz` la` ,dxezd on dxenb devnldàì íéìBãbexzed §¦Ÿ

:`xnbd dgec .iriayd meid mez cr dlik`aeléôàc ïécä àeä©¦©£¦
d ibexz`íéìBãb,dlik`a mixzenàçøBà ,úB÷Bðéz éðz÷c éàäå §¦§©§¨¨¥¦§¨

éðz÷ àúlîc`l` milecbd icin mibexz`d z` henyl jxc oi`y §¦§¨¨¨¥
.miphwd icin

ïðçBé éaøì ,éiaàì àtt áø déì øîàxeq` iriaya bexz` xn`y ¨©¥©¨¨§©©¥§©¦¨¨
,dxeq` ipinya elit` dkeqe xzen ipinyae,äkeñ àðL éàîeéàî ©§¨¨©

,âBøúà àðLwlgl mrhd dne mini dray mdipy aeig ixd §¨¤§
.mdipiadéì øîà,`tt axl iia`àéæçc äkeñdie`xy -ìdzeevn ¨©¥¨§©§¨§

úBLîMä ïéá,ipinyd meid zqipkae iriayd meid meiqayéàc ¥©§¨§¦
dåeâa (da) ìëéîe dåeâa áúéî éòa àúãeòñ déì éîøúéàm`y - ¦§§¥¥§§¨¨¥¥©§©¨¥©¨§©¨

meid lk dzeevn ixdy ,`weec dkeqa lek`l aiig lek`l utg
y `vnp ,`ed mei oiicry wtq `ed zeynyd oiaeéàö÷úà- ¦§§©

s` devnl dkeqd dzvwedìonfúBLîMä ïéa,ipinyd meid ly §¥©§¨
ì éàö÷úàc BbéîeúBLîMä ïéá`vnpe ,ipiny lil wtq `edy ¦§¦§§©§¥©§¨

,ipinyd meid zvwnl dvwedy,éðéîLc àîBé éleëì éàö÷úà¦§§©§¥¨¦§¦¦
la`úBLîMä ïéáì éæç àìc âBøúàelhpyn oky ,ipinyd meid ly ¤§§Ÿ£¦§¥©§¨

,ea `vi xweaae ,úBLîMä ïéáì éàö÷úà àì`linnéàö÷úà àì Ÿ¦§§©§¥©§¨Ÿ¦§§©
,éðéîLc àîBé éleëì.dlik`a xzen iriayd meid xary xg`eéåìå §¥¨¦§¦¦§¥¦

øeñà éðéîMa eléôà âBøúà øîàlkl dvwedy oeiky ,dlik`a ¨©¤§£¦©§¦¦¨

ly zeynyd oial s` dvwed [opgei iax zrck] iriayd meid
zeynyd oial dvwedy oeike ,mei wtq `edy ,ipinyd meid
oia ezeevn miiwl ie`x epi`y s`] ipinyd meid lkl dvwed

.[zixgy ea `viyn zeynydéòéáMa âBøúà ,øîà ìàeîLc deáàå©£¦§¥¨©¤§©§¦¦
,øzeî éðéîMa ,øeñàonf xg`l .lirl opgei iax zrckdeáà í÷ ¨©§¦¦¨¨£

éåìc déúèéLa ìàeîLcezrcn l`eny ly eia` ea xfg - ¦§¥§¦¨¥§¥¦
.ipinyd meia s` xeq` bexz`y iel zrck wiqde dpey`xdí÷̈

ìàeîLc deáàc déúèéLa àøéæ éaøyxcnd ziaa xn` `xif iax - ©¦¥¨§¦¨¥©£¦§¥
mcew l`enyc dea` zhiyk ,iriayd meia wx xeq` bexz`y

,ea xfgyäìñôpL âBøúà ,àøéæ éaø øîàct` -epi`e lqtp m` eli §¨©©¦¥¨¤§¤¦§§¨
,ezeevnl ie`x,äòáL ìk dìëBàì øeñàdvwed ezligzny iptn ¨§§¨¨¦§¨

.dlik`a xzen ipinyd meia la` ,mini drayl
à÷eðéì àðòLBä Léðéà éð÷éì àì ,àøéæ éaø øîàmc` dpwi `l - ¨©©¦¥¨Ÿ¦§¥¦¦©§¨¦¨©§¤

ohwl dpzna eipine alelàn÷ àáè àîBéaoey`xd aeh meia - §¨¨¨©¨
:`xnbd zx`an .daeg ici ea `viy iptl bgd ly,àîòè éàî©©£¨

éð÷î àì ééeð÷à éð÷ àð÷î à÷eðécla` envrl zepwl ohwd gka - ¦¨¦§¨¨¥©§¥Ÿ©§¥
,zrc ea oi`y oeik mixg`l zepwdl ezeyxn `ivedl leki epi`

çëzLàå`vnpe -cedpwdy xg`l ea z`vl lecbd dvxi m` §¦§§©§
,ohwl,BlL BðéàL áìeìa ÷éôð à÷mc` oi` oey`xd meia ixde ¨¨¦§¨¤¥¤

zaeg ici `viy xg` la` .ezelraa epi`y le`y alela `vei
cia oi`y s` ,ohwl zepwdl leki bgd ly minid x`ya e` alel
s` `vei mc` minid x`yay iptn ,ealel z` el zepwdl ohwd

.exiagn el`ye ely epi`y alela
áéäé àìå éãéî Cì àðáéäéc à÷eðéì Léðéà àîéì àì ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨Ÿ¥¨¦¦¦¨§¨¦§¨¨¦¦§Ÿ¨¦

déì,el ozep oi` seqale xac el oziy ohwl mc` xn`i `l -íeMî ¥¦
àø÷éL déøeîâàì éúàc,exeaica cenrl `le xwyl jka ecnln - §¨¥§©§¥¦§¨

øîàpL(c h dinxi)eãnì'ibxd -elì.'ø÷L øac íðBL ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤
Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaøc àzâeìôáebexz`d zlik` oiprl ¦§§¨§©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

,iq` axe ax s` ewlgp ,iriayd meiaäòáL Léøôä øîzéàc§¦§©¦§¦¦§¨
ì ïéâBøúà,íéîé äòáL,xg` bexz`a ezaeg ici `vei mei lkaeøîà ¤§¦§¦§¨¨¦¨©

úçàå úçà ìk áø,mibexz`d onøzìàì dìëBàå da àöBéeze`a - ©¨©©§©©¥¨§§¨§©§©
,xgnl oizndl jixv epi`e ea `viy meiúçà ìk ,øîà éqà áøå§©©¦¨©¨©©

,øçîì dìëBàå da àöBé úçàå.mei eze`a elke`l xeq` la` §©©¥¨§§¨§¨¨
:`xnbd zx`anøî ,éâìôéî à÷ éàîaax -éàö÷úà dúåöîì øáñ §©¨¦§§¥©¨©§¦§¨¨¦§§©

,yiwl yix zrck ,dlik`a xzen ezeevn miiwy oeikeøîeax - ©
iq`øáñmeid zligza ezeevnl dvwedy oeikyàîBé éleëì ¨©§¥¨

éàö÷úà.opgei iax zrcke meid lk jyna dvwen `ed ixd - ¦§§©
yd meia dlik`a xeq` bexz` dkldl,ipinyd meia xzene iria

xeq` bexz` lk ,mini drayl mibexz` dray yixtd m` oke
minikqn opgei iaxe iq` axy meyn ,ea `viy meia dlik`a

:`xnbd zl`ey .ef dxaqlïðàåux`l ueg ipa -éøz ïì úéàc ©£¨§¦¨§¥
éîBé,zeielb ly miaeh mini ipy -ïðéãáò éëéäzlik` iabl ¥¥¦©§¦¨

bg ly iriay wtq `edy zxvr ipiny ly oey`xd h"eia bexz`
.zekeq,éiaà øîàd meiaéðéîL`edyøeñà éòéáL ÷ôñbexz`d ¨©©©¥§¦¦§¥§¦¦¨

,dlik`adf meiy xyt`e ,xeq`y miwqet ep` iriay meia ixdy
d meia la` .iriayd `edéòéLz`edyøzeî éðéîL ÷ôñ,dlik`a §¦¦§¥§¦¦¨
.iriay mei epi`y i`ceyéòéáL ÷ôñ éðéîL eléôà øîà øîéøî§¥©¨©£¦§¦¦§¥§¦¦

,øzeî.minkg ea exingd `l iriay wtq `l` df oi`y oeik ¨
.éiaàk ãéáò éãéà áøc déøa àLéL áø ,øîéøîk éãáò àøeña§¨¨§¥¦§¥©©¦¨§¥§©¦¦¨¦§©©¥

.éiaàk àúëìäå§¦§§¨§©©¥
,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîàmeiéðéîL ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©§¦¦

éòéáL ÷ôñ,miycgd zeriawa mi`iwa mpi`y ux`l uega bdepd §¥§¦¦
k epic ,mini ipy zxvr ipiny mei z` mibdep wtqneì éòéáLoipr §¦¦§

äkeq,dkeqa ea lek`l miaiig wtqnyì éðéîLeoipräëøa ¨§¦¦§§¨¨
zxvr bg ipinyd mei z`' oefnd zkxae yeciwe dlitza xne`y

.'dfd zekeqd bg z`' `le 'dfd,øîà ïðçBé éaøåwtq ipiny mei §©¦¨¨¨©
iriayäæìå äæì éðéîLzxkfd oiprl oia dkeq zevn oiprl oia - §¦¦¨¤§¨¤

.meid zekxaa rxe`nd
:`xnbd zx`anáúéîdkeqaéâéìt àì àîìò élekopgei iax s`e - ¥©¥¨§¨Ÿ§¦¥

dcenïðéáúéc,`ed iriay mei `ny wtqn dkeqa ayil jixvy - §©§¦¨
,dxezd on dkeqa lek`l miaiigeéâéìt ékopgei iaxe ax ¦§¦¥
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קסג
ezny ina cenr en sc ± iyily wxt`nei

÷éæçî.ekezl oipzepy dn Ð÷éæçî åðéà àìî.eilr siqezy dn Ðòîùú òåîù íàÐ

renyl zlbxed m`.siqedle cenll lkez ,rnyz f` Ðåàì íàåof` zihd `ly Ð

.renyl jzecliaòîùú àì.jcia ewitqi `l onf xg`l Ðòîåù äúà íà øçà øáã
ïùéá.zrnyy jcenlz lr xfgn Ðùãçá òîùúmiycg mixac oiadl ea mkgzz Ð

.mipyi mixac jeznêááì äðôé íàåÐ

.eilr xefgln ,xak zcnly dn lr y`iizdl

òîùú àì áåùaey dlhal jal dptzyn Ð

jaal dpti m`" aizk ikdc ,jze` oirinyn oi`

.(l mixac) "rnyz `leøåñà,dlik`l Ð

xaqw :`nrh yxtnck ,da `viy xg`l elit`e

.i`vwz` minid zray lklåìéôà äëåñ
äøåñà éðéîùáonwl yxtn `nrhe .dwqdl Ð

.bexz`n `py i`núøúåî éîð äòáùá åìéôàå
,cer devnl zcner dpi`e ,da `viyn Ð

.`l eze ,i`vwz` dzevnl :xaqwcãéî
'åë ïéèîåù úå÷åðéú.oizipzna i`w iriaya Ð

xg` ,cin :xnelk ,zewepiz cin :miyxtn yie

z` oihney zewepizd alel zevn meiq

ehney enk ,mze` oigipn :xnelk .odialel

.odibexz` oilke`e oiklede ,zief oxwa egipne

dyrn :(dax ziy`xaa) opixn`c ,d`xp oi`e

ezy` ezhipwde ,iprl xpic ozpy cg` ciqga

ly iriaya .qpxtzdl dna el did `le ,gxae

opzck ,zewepizd cin oibexz` hnye jld daxr

ciqg eze` dide ,'ek oihney zewepizd cin :onz

zial ekxvede ,cg` jxk jxc dpitqa xaer

xweia oxkne ,d`etxl devnc oibexz`l jlnd

dil ihny milecbc :`nl` ,ezial xfge ,lecb

.zewepizd cinïéãä àåä åàì éàîoibexz`a Ð

.dlik`a exy inp ,milecb lyà÷åã úå÷åðéúÐ

milecb ly la` .dxenb devnl dvwed `ly

devnl dvwedydxenb.meid lk oixeq` Ð

àúìéîã àçøåàcin henyl jxc oi`y Ð

.mdibexz` z` milecbdúåùîùä ïéáì àéæçã
.meid lk dzevn ixdy Ðïéáì éæç àì âåøúà

úåùîùä.zixgy ea `viyn Ðåìéôà âåøúà
äøåñà éðéîùázeynyd oia dxiq`c ebin Ð

,`ed mei wtq zeynyd oiac meyn ,ipinyc

oiac oeike .`nei ilekl i`vwz` iriayae

oial `ifg `lc ab lr s`e ,dxeq` zeynyd

zeynyd.`nei ilekl dxeq` Ðäåáà í÷
éåìã äéúèùá ìàåîùãxn`e eixacn ea xfg Ð

.ielkìàåîùã äåáàã äéúèéùá àøéæ éáø í÷Ð

ipinya xeq` iriaya :yxcnd ziaa xn`

.xzenäìñôðù âåøúàelit`c ,hwp `zeax Ð

lk dxeq` dlqtpdraydrayl dligzny Ð

.zxzen ipinya la` ,dvwedùéðéà éð÷éì àì
à÷åðéì àðòùåäea `vi `ly cr ,dpzna Ð

.`edéð÷ àð÷îdiikf dil epiwz opaxc Ð

.diytpléð÷î àì ééåð÷àxefgl leki epi` Ð

.`ed zrc xa e`lc ,dpzna eia`l ezepwdle

àúâåìôáåoa oerny iaxe opgei iaxc `d Ð

ax enwc oeike ,iq` axe ax inp belti` yiwl

`zhiy `cga opgei iaxe iq``zkld Ð

.ipinya zxzene iriaya dxeq`e ,ediizeek

,inei ixz ipinya ol zi`c op`e :irawc epiide

meyn `nw `neia dil opixq` in ?opicar ikid

?`l e` ,iriay wtqéòéùú åìéôà øîà øîéøî
äëåñì éòéáù :äì ïðéñøâ àì äøåñà éðéîù ÷ôñ

.onwl dl yxtnck Ðäëøáì éðéîùåxne`y Ð

ipinyd mei z`" yeciwe oefnd zkxae dltza

."dfd zxvr bgäæìå äæì éðéîù.dizlinl lif`e yxtn onwle ,ipiny ied dkeq oiprl s` Ðäëåñá ïðéáúéã éâéìô àì àîìò éìåëxn`c opgei 'xl elit`e ,iriay wtq ipinya Ð

.dfle dfl ipiny
éëåøáì
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âåøúà.i`vwz` `nei ileklc yxtny enk ,ea `viy xg`l elit` Ð xeq` iriaya

xzen iriaya xn`c ,yiwl yixl elit`e:opixn`ck ,dia wtpc xzal epiid Ð

dia liahnc (a,el dkeq) "lefbd alel" wxt xn`c ,`pipg 'x :dnize .i`vwz` dzevnl

dia witp xcde ,`yixalk` `lc oeik ,xnel yie !yiwl yixk `le opgei iaxk `lc ?o`nk Ð

dia witp ivnc xeriyk da xiiyne ,dilek dilÐ

jytp dnnc ab lr s`e .opgei 'xl elit` ixy

leqt `edy lk xqgc ,oey`x meia dlek dxq`p

,oey`x meil dlek yixtd `pipg iax `nlc Ð

dray` dedc icin ,minid x`yl dzvwne

lr s`e .oizrnya onwlc minid zrayl oibexz`

xne`a `l` ipdn `l dkeqa ipdnc i`pzc ab

wxt `zi`ck ,"zeynyd oia lk odn lcea ipi`"

oey`x meia `kde (a,l dvia) "oii ick `iand"

olekn lcea jytp dnn:mzd opixn` `d Ð

minin zelil iwqtnc bexz`itp`a cge cg lk Ð

minin zelil iwqtn `lc dkeq ,diytpdlek Ð

dpzn `pipg 'x dide .inc `zkix` `nei cgk

lcea epi` minid x`yae ,oey`x meil dilek

:dyw edine .odly zeynyd oiaa ezvwnn

`ay in iab (`,gl) "lefbd alel" wxt lirlc

lehi ezial `aiykl :ipzwc ,alel ecia oi`e jxca

ezcerq wiqtnc `xnba rnyn .epgley lr

iax ,ok m` .ligzi `ly oky lke ,alel liaya

ikdc xnel jixve ?`yixa da liahn ikid `pipg

.xgnl da witpe ,meid da liahn :xn`w

úå÷åðéú.oizipzna eyexit Ð `l milecb oi`

éàãs` Ð `zcerq dil inxzi`

mrhn zeynyd oia dvwen inp bexz`c ab lr

mei wtq`nw wxt zyixtck ,icin `iyw `l Ð

dxhir iab ("cr" ligznd xeaica mye a,i)

inxzi` i`c `nrh il dnle :xn`z m`e .minxwa

xeqi` meyn xeq`c dil wetiz ?`zcerq dil

ipinya xqinl jixhvi`c :xnel yie !ld` zxizq

i`vwz`e li`ed ,crend lega dltp elit`

lik` dedc zngn zeynyd oia elit`e ,drayl

.'yixtck ,`nei cgk dleke ,zniiw dzid m` da

iiep oiprl ,inp i` .minin zelil iwqtn `lc oeik

.ld` zxizq meyn mda oi`c ,dkeq

âåøúàbexz` xfbc Ð dxeq` ipinya elit`

dxhir iab `nw wxt yxtnck ,dkeq eh`

.minxwaà÷åðéãÐ ipwn `l iiepw` ipw `pwn

zenai) "oig` drax`" wxtc `ihy xal inc `l

dhey `edyk .oaf dhey `edyk :opixn`c (`,`l

.ipwn ipw `le ,rxb dheyc .oiaféðéîùwtq

`witq `kilc l`xyi ux`a Ð dxeq` iriayÐ

s` ,`witq `ki`c laaa la` ,dkeq eh` xefb `l

dia jxan `lc ab lrla` .dkeq eh` xefb Ð

ipiny wtq iriyz.dkeq eh` bexz` xefb `l Ð
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Ceøa LBãwä úcî ìáà ,÷éæçî Bðéà àìî ,÷éæçî©£¦¨¥¥©£¦£¨¦©©¨¨
äéäå" :øîàpL ,÷éæçî Bðéà ï÷éø ,÷éæçî àìî :àeä¨¥©£¦¥¨¥©£¦¤¤¡©§¨¨

"òBîL íà" ,'åâå "òîLz òBîL íà¯íàå ,òîLz ¦¨©¦§©¦¨©¦§©§¦
åàì¯ïLéa "òBîL íà" :øçà øác .òîLz àì ¨Ÿ¦§©¨¨©¥¦¨©§¨¨

¯"Eááì äðôé íàå" ,Lãça "òîLz"¯àì áeL ¦§©§¨¨§¦¦§¤§¨§Ÿ
,âBøúà :ïðçBé éaø øîà .'åëå "úB÷Bðéz ãiî" .òîLz¦§©¦¨¦¨©©¦¨¨¤§

éòéáMa¯éðéîMa ,øeñà¯äkeñ .øzeî¯eléôà ©§¦¦¨©§¦¦¨¨£¦
eìéôà âBøúà :øîà Lé÷ì Léøå .äøeñà éðéîMa©§¦¦£¨§¥¨¦¨©¤§£¦
:øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîa .øzeî éîð éòéáMa©§¦¦©¦¨§©¨¦©§¦¨¨©

,éàö÷úà dúåöîì.éàö÷úà àîBé éìeëì :øáñ øîe §¦§¨¨¦§§©¨¨©§¥¨¦§§©
ïéèîBL úB÷Bðéz ãiî :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨¦¨¦§¦

åàì éàî .ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà¯ïécä àeä ¤§¥¤§§¦¤§¥¤©¨©¦
déáéúéà ,éøîàc àkéà .à÷åc úB÷Bðéz ,àì !íéìBãâì¦§¦Ÿ¦©§¨¦¨§¨§¦¥¦¥
úà ïéèîBL úB÷Bðézä ãiî :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦¦¨©¦§¦¤

úB÷Bðéz .ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì¯íéìBãb ,ïéà¯ §¥¤§§¦¤§¥¤¦¦§¦
úB÷Bðéz éðú÷c éàäå ,íéìBãb eìéôàc ïécä àeä !àì̈©¦©£¦§¦§©§¨¨¥¦

¯:ééaàì àtt áø déì øîà .éðú÷ àúìîc àçøBà§¨§¦§¨¨¨¥£©¥©©¨§©©¥
øîà ?âBøúà àðL éàî äkeñ àðL éàî ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨©§¨¨©§¨¤§£©
déì éîøúéà éàc ,úBLîMä ïéáì àéæçc äkeñ :déì¥¨§¨§¨§¥©§¨§¦¦§©¥¥

ìëéîe dåeâa áúéî éòa àúceòñdåeâa da¯éàö÷úà §¨¨¨¥¥©§©¨¥©¨§©¨¦§§©
úBLîMä ïéáì éàö÷úàc Bbéîe ,úBLîMä ïéáì¯ §¥©§¨¦§¦§§©§¥©§¨

ïéáì éæç àìc âBøúà .éðéîLc àîBé éìeëì éàö÷úà¦§§©§¥¨¦§¦¦¤§§¨£¥§¥
úBLîMä¯éàö÷úà àìå úBLîMä ïéáì éàö÷úà àì ©§¨¨¦§§©§¥©§¨§¨¦§§©

éðéîMa eìéôà âBøúà :øîà éåìå .éðéîLc àîBé éìeëì§¥¨¦§¦¦§¥¦¨©¤§£¦©§¦¦
,øeñà éòéáMa âBøúà :øîà ìàeîLc deáàå .øeñà̈©£¦§¥¨©¤§©§¦¦¨
í÷ ,éåìc déúèéLa ìàeîLc deáà í÷ .øzeî éðéîMa©§¦¦¨¨£¦§¥§¦¨¥§¥¦¨

.ìàeîLc deáàc déúèéLa àøéæ éaø:àøéæ éaø øîàc ©¦¥¨§¦¨¥©£¦§¥§¨©©¦¥¨
äìñôpL âBøúà¯øîà .äòáL ìk dìëBàì øeñà ¤§¤¦§§¨¨§§¨¨¦§¨¨©

àîBéa à÷eðéì àðòLBä Léðéà éð÷éì àì :àøéæ éaø©¦¥¨¨¦§¥¦¦©§¨¦¨§¨
àð÷î à÷eðéc ?àîòè éàî .àn÷ àáè¯ééeð÷à ,éð÷ ¨¨©¨©©§¨¦¨¦§¨¨¥©§¥

¯.BìL BðéàL áìeìa ÷éôð à÷c çkzLàå ,éð÷î àì̈©§¥§¦§©©§¨¨¥§¨¤¥¤
Cì àðáéäéc à÷eðéì Léðéà àîéì àì :àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨¨¥¨¦¦¦¨§¨¥§¨¨
,àø÷éL déøeîâàì éúàc íeMî ,déì áéäé àìå écéî¦¥§¨¨¥¥¦§¨¥§©§¥¦§¨

ì eãnì" :øîàpLéaøc àzâeìôáe ."ø÷L øac íðBL ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤¦§§¨§©¦
äòáL Léøôä :øîzéàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé¨¨§©¦¦§¤¨¦§¦§©¦§¦¦§¨

ì ïéâBøúàúçàå úçà ìk :áø øîà .íéîé äòáL ¤§¦§¦§¨¨¦¨©©¨©©§©©
ìk :øîà éñà áøå .øzìàì dìëBàå da àöBé.øçîì dìëBàå da àöBé úçàå úçà ¥¨§§¨§©§©§©©¦¨©¨©©§©©¥¨§§¨§¨¨
,éàö÷úà dúåöîì :øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîaïðàå .éàö÷úà àîBé éìeëì :øáñ øîe §©¨¦©§¦¨¨©§¦§¨¨¦§§©¨¨©§¥¨¦§§©©£©

éòéáL ÷ôñ éðéîL :ééaà øîà ?ïðéãáò éëéä éîBé éøz ïì úéàc¯÷ôñ éòéLz ,øeñà §¦¨§¥¥¥¦¨§¦©¨©©©¥§¦¦§¥§¦¦¨§¦¦§¥
éðéîL¯éãáò àøeña .øzeî éòéáL ÷ôñ éðéîL eléôà :øîà øîéøî .øzeîøîéøîk. §¦¦¨¨¥¨¨©£¦§¦¦§¥§¦¦¨§¨¨§¦§¨¥©

áøc déøa äãeäé áø øîà .ééaàk àúëìäå .ééaàk ãéáò éãéà áøc déøa àLéL áø©¥¨§¥§©¦¦¨¥§©©¥§¦§§¨§©©¥¨©©§¨§¥§©
éòéáL ÷ôñ éðéîL :áøc déîMî úìéL øa ìàeîL¯äkeqì éòéáLéðéîLe,äëøaì §¥©¥©¦§¥§©§¦¦§¥§¦¦§¦¦©¨§¦¦©§¨¨

áúéî ,äæìå äæì éðéîL :øîà ïðçBé éaøå¯éâéìt ék ,ïðéáúéc éâéìt àì àîìò élek §©¦¨¨¨©§¦¦¨¤§¨¤¥©¥¨§¨¨§¦¦§¨§¦©¦§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dkeq(iyiy meil)

÷éæçîilk el yi m` la` ,ekezl oipzepy dn÷éæçî Bðéà àìîdn ©£¦¨¥¥©£¦
.eilr siqenyàeä Ceøa LBãwä úcî ìáàilk `l` ok epi`àìî £¨¦©©¨¨¨¥

dnkge dxez ixac eilr mitiqen m` ,dxez ixac `lnd mc` -
,÷éæçîilkeï÷éø,dxez ixac rney m` ,mkg epi`y xea mc` - ©£¦¥¨

øîàpL .÷éæçî Bðéà(` gk mixac)'Bâå òîLz òBîL íà äéäå'lFwA ¥©£¦¤¤¡©§¨¨¦¨©¦§©§§
epicnll d`a driny oeyl zelitk ,'Lidl` 'dyòBîL íàm` - ¡Ÿ¤¦¨©

,renyl zlbxedòîLz,jznkg lr siqedle renyl lkez -íàå ¦§©§¦
åàì,jzeclia ofe` zihd `ly -òîLú àìjcia ewitqi `l - ¨Ÿ¦§©

.onf xg`l s` renyløçà øácrnWY rFnW m` dide' yexcl yi ¨¨©¥§¨¨¦¨©¦§©
y 'Lidl` 'd lFwAïLia òBîL íà,jcenlz lr xefglòîLz §¡Ÿ¤¦¨©©¨¨¦§©

Lãça,mipyid jezn miycg mixac oiadl ea mkgzz -äðôé íàå ¤¨¨§¦¦§¤
Eááì,jcenil lr xefgln y`iizdle dlhalòîLú àì áeL- §¨§Ÿ¦§©

xn`py ,miycg dxez ixac jze` mirinyn oi`(fi l mixac)m`e'§¦
epi` aey oyid lr dxfgn eal dptn m`y ,'rnWz `le Laal dpti¦§¤§¨§§Ÿ¦§¨

.ycga rney
:dpyna epipy'eëå úB÷Bðéz ãéîoilke`e odialel z` oihney ¦©¦§

,ezeevnl dvwene cgein `edy oeik devn ly bexz` :odibexz`
lirl x`eank dlik`a xeq` `ed ixd,(:fl)oeik dkeqd ivr oke

.d`pda mixeq` mzeevnl evwedyâBøúà ,ïðçBé éaø øîàly ¨©©¦¨¨¤§
elit` ,devnameiéòéáMzevn milyde ea `viy xg`l bg ly §§¦¦

,mini dray ezlihpøeñàla` ,dlik`aameiøzeî éðéîM ¨§§¦¦¨
d mpn` ,dlik`aäøeñà éðéîMa eléôà äkeñi`yx epi`e ,d`pda ¨£¦©§¦¦£¨

.weligd mrh x`eai oldle ,divr z` wiqdl,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
øzeî énð éòéáMa eléôà âBøúà:`xnbd zx`an .dlik`aà÷ éàîa ¤§£¦©§¦¦©¦¨§©¨

éâìôéî,bexz` oipraøîyiwl yix -øáñbexz`dìonfdúåöî ¦§§¥©¨©§¦§¨¨
éàö÷úàxzene dvwen epi` xak ezeevn z` miiwl xnby dryne ¦§§©

,dlik`aøîeopgei iax -øáñmeid zligza dvwedy oeik ©¨©
,ezeevnl iriaydéàö÷úà àîBé éleëìlkl dvwen `ed ixd - §¥¨¦§§©

.meidïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéàxg`y dpyna epipyy dnn ¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
,iriayd meia alel zevn meiwïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðéz ãiî¦©¦§¦¤§¥¤

ïäéâBøúà ïéìëBàåmdibexz` z` miphwd cin mihney milecbd - §§¦¤§¥¤
,dlik`a mixzen mibexz`dy ixd ,mze` milke`eàeä åàì éàî©¨

ì ïécäd ly mdibexz`íéìBãâmeia dlik`a mixzen md s`y ©¦§§¦
xaeqy opgei iax zhiy lr dywe ,ezeevn miiqy xg`l iriayd

:`xnbd dgec .iriayd meid lk dlik`a xeq` bexz`y,àìŸ
ibexz`à÷åc úB÷Bðézmeyn ,milke`e mihney milecbdy md ¦©§¨

devnl mdibexz` evwed `le zeevna miaiig mpi` miphwdy
meid mez cr dlik`a mixeq` milecbd ibexz` la` ,dxenb

.iriaydãiî ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦¦©
,ïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðézä,opgei iax wiic ©¦§¦¤§¥¤§§¦¤§¥¤

d ibexz` `weecïéà úB÷Bðézevwed `ly meyn dlik`a exzed - ¦¦
ibexz` la` ,dxezd on dxenb devnldàì íéìBãbexzed §¦Ÿ

:`xnbd dgec .iriayd meid mez cr dlik`aeléôàc ïécä àeä©¦©£¦
d ibexz`íéìBãb,dlik`a mixzenàçøBà ,úB÷Bðéz éðz÷c éàäå §¦§©§¨¨¥¦§¨

éðz÷ àúlîc`l` milecbd icin mibexz`d z` henyl jxc oi`y §¦§¨¨¨¥
.miphwd icin

ïðçBé éaøì ,éiaàì àtt áø déì øîàxeq` iriaya bexz` xn`y ¨©¥©¨¨§©©¥§©¦¨¨
,dxeq` ipinya elit` dkeqe xzen ipinyae,äkeñ àðL éàîeéàî ©§¨¨©

,âBøúà àðLwlgl mrhd dne mini dray mdipy aeig ixd §¨¤§
.mdipiadéì øîà,`tt axl iia`àéæçc äkeñdie`xy -ìdzeevn ¨©¥¨§©§¨§

úBLîMä ïéá,ipinyd meid zqipkae iriayd meid meiqayéàc ¥©§¨§¦
dåeâa (da) ìëéîe dåeâa áúéî éòa àúãeòñ déì éîøúéàm`y - ¦§§¥¥§§¨¨¥¥©§©¨¥©¨§©¨

meid lk dzeevn ixdy ,`weec dkeqa lek`l aiig lek`l utg
y `vnp ,`ed mei oiicry wtq `ed zeynyd oiaeéàö÷úà- ¦§§©

s` devnl dkeqd dzvwedìonfúBLîMä ïéa,ipinyd meid ly §¥©§¨
ì éàö÷úàc BbéîeúBLîMä ïéá`vnpe ,ipiny lil wtq `edy ¦§¦§§©§¥©§¨

,ipinyd meid zvwnl dvwedy,éðéîLc àîBé éleëì éàö÷úà¦§§©§¥¨¦§¦¦
la`úBLîMä ïéáì éæç àìc âBøúàelhpyn oky ,ipinyd meid ly ¤§§Ÿ£¦§¥©§¨

,ea `vi xweaae ,úBLîMä ïéáì éàö÷úà àì`linnéàö÷úà àì Ÿ¦§§©§¥©§¨Ÿ¦§§©
,éðéîLc àîBé éleëì.dlik`a xzen iriayd meid xary xg`eéåìå §¥¨¦§¦¦§¥¦

øeñà éðéîMa eléôà âBøúà øîàlkl dvwedy oeiky ,dlik`a ¨©¤§£¦©§¦¦¨

ly zeynyd oial s` dvwed [opgei iax zrck] iriayd meid
zeynyd oial dvwedy oeike ,mei wtq `edy ,ipinyd meid
oia ezeevn miiwl ie`x epi`y s`] ipinyd meid lkl dvwed

.[zixgy ea `viyn zeynydéòéáMa âBøúà ,øîà ìàeîLc deáàå©£¦§¥¨©¤§©§¦¦
,øzeî éðéîMa ,øeñàonf xg`l .lirl opgei iax zrckdeáà í÷ ¨©§¦¦¨¨£

éåìc déúèéLa ìàeîLcezrcn l`eny ly eia` ea xfg - ¦§¥§¦¨¥§¥¦
.ipinyd meia s` xeq` bexz`y iel zrck wiqde dpey`xdí÷̈

ìàeîLc deáàc déúèéLa àøéæ éaøyxcnd ziaa xn` `xif iax - ©¦¥¨§¦¨¥©£¦§¥
mcew l`enyc dea` zhiyk ,iriayd meia wx xeq` bexz`y

,ea xfgyäìñôpL âBøúà ,àøéæ éaø øîàct` -epi`e lqtp m` eli §¨©©¦¥¨¤§¤¦§§¨
,ezeevnl ie`x,äòáL ìk dìëBàì øeñàdvwed ezligzny iptn ¨§§¨¨¦§¨

.dlik`a xzen ipinyd meia la` ,mini drayl
à÷eðéì àðòLBä Léðéà éð÷éì àì ,àøéæ éaø øîàmc` dpwi `l - ¨©©¦¥¨Ÿ¦§¥¦¦©§¨¦¨©§¤

ohwl dpzna eipine alelàn÷ àáè àîBéaoey`xd aeh meia - §¨¨¨©¨
:`xnbd zx`an .daeg ici ea `viy iptl bgd ly,àîòè éàî©©£¨

éð÷î àì ééeð÷à éð÷ àð÷î à÷eðécla` envrl zepwl ohwd gka - ¦¨¦§¨¨¥©§¥Ÿ©§¥
,zrc ea oi`y oeik mixg`l zepwdl ezeyxn `ivedl leki epi`

çëzLàå`vnpe -cedpwdy xg`l ea z`vl lecbd dvxi m` §¦§§©§
,ohwl,BlL BðéàL áìeìa ÷éôð à÷mc` oi` oey`xd meia ixde ¨¨¦§¨¤¥¤

zaeg ici `viy xg` la` .ezelraa epi`y le`y alela `vei
cia oi`y s` ,ohwl zepwdl leki bgd ly minid x`ya e` alel
s` `vei mc` minid x`yay iptn ,ealel z` el zepwdl ohwd

.exiagn el`ye ely epi`y alela
áéäé àìå éãéî Cì àðáéäéc à÷eðéì Léðéà àîéì àì ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨Ÿ¥¨¦¦¦¨§¨¦§¨¨¦¦§Ÿ¨¦

déì,el ozep oi` seqale xac el oziy ohwl mc` xn`i `l -íeMî ¥¦
àø÷éL déøeîâàì éúàc,exeaica cenrl `le xwyl jka ecnln - §¨¥§©§¥¦§¨

øîàpL(c h dinxi)eãnì'ibxd -elì.'ø÷L øac íðBL ¤¤¡©¦§§¨©¤¤¤
Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaøc àzâeìôáebexz`d zlik` oiprl ¦§§¨§©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

,iq` axe ax s` ewlgp ,iriayd meiaäòáL Léøôä øîzéàc§¦§©¦§¦¦§¨
ì ïéâBøúà,íéîé äòáL,xg` bexz`a ezaeg ici `vei mei lkaeøîà ¤§¦§¦§¨¨¦¨©

úçàå úçà ìk áø,mibexz`d onøzìàì dìëBàå da àöBéeze`a - ©¨©©§©©¥¨§§¨§©§©
,xgnl oizndl jixv epi`e ea `viy meiúçà ìk ,øîà éqà áøå§©©¦¨©¨©©

,øçîì dìëBàå da àöBé úçàå.mei eze`a elke`l xeq` la` §©©¥¨§§¨§¨¨
:`xnbd zx`anøî ,éâìôéî à÷ éàîaax -éàö÷úà dúåöîì øáñ §©¨¦§§¥©¨©§¦§¨¨¦§§©

,yiwl yix zrck ,dlik`a xzen ezeevn miiwy oeikeøîeax - ©
iq`øáñmeid zligza ezeevnl dvwedy oeikyàîBé éleëì ¨©§¥¨

éàö÷úà.opgei iax zrcke meid lk jyna dvwen `ed ixd - ¦§§©
yd meia dlik`a xeq` bexz` dkldl,ipinyd meia xzene iria

xeq` bexz` lk ,mini drayl mibexz` dray yixtd m` oke
minikqn opgei iaxe iq` axy meyn ,ea `viy meia dlik`a

:`xnbd zl`ey .ef dxaqlïðàåux`l ueg ipa -éøz ïì úéàc ©£¨§¦¨§¥
éîBé,zeielb ly miaeh mini ipy -ïðéãáò éëéäzlik` iabl ¥¥¦©§¦¨

bg ly iriay wtq `edy zxvr ipiny ly oey`xd h"eia bexz`
.zekeq,éiaà øîàd meiaéðéîL`edyøeñà éòéáL ÷ôñbexz`d ¨©©©¥§¦¦§¥§¦¦¨

,dlik`adf meiy xyt`e ,xeq`y miwqet ep` iriay meia ixdy
d meia la` .iriayd `edéòéLz`edyøzeî éðéîL ÷ôñ,dlik`a §¦¦§¥§¦¦¨
.iriay mei epi`y i`ceyéòéáL ÷ôñ éðéîL eléôà øîà øîéøî§¥©¨©£¦§¦¦§¥§¦¦

,øzeî.minkg ea exingd `l iriay wtq `l` df oi`y oeik ¨
.éiaàk ãéáò éãéà áøc déøa àLéL áø ,øîéøîk éãáò àøeña§¨¨§¥¦§¥©©¦¨§¥§©¦¦¨¦§©©¥

.éiaàk àúëìäå§¦§§¨§©©¥
,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîàmeiéðéîL ¨©©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©§¦¦

éòéáL ÷ôñ,miycgd zeriawa mi`iwa mpi`y ux`l uega bdepd §¥§¦¦
k epic ,mini ipy zxvr ipiny mei z` mibdep wtqneì éòéáLoipr §¦¦§

äkeq,dkeqa ea lek`l miaiig wtqnyì éðéîLeoipräëøa ¨§¦¦§§¨¨
zxvr bg ipinyd mei z`' oefnd zkxae yeciwe dlitza xne`y

.'dfd zekeqd bg z`' `le 'dfd,øîà ïðçBé éaøåwtq ipiny mei §©¦¨¨¨©
iriayäæìå äæì éðéîLzxkfd oiprl oia dkeq zevn oiprl oia - §¦¦¨¤§¨¤

.meid zekxaa rxe`nd
:`xnbd zx`anáúéîdkeqaéâéìt àì àîìò élekopgei iax s`e - ¥©¥¨§¨Ÿ§¦¥

dcenïðéáúéc,`ed iriay mei `ny wtqn dkeqa ayil jixvy - §©§¦¨
,dxezd on dkeqa lek`l miaiigeéâéìt ékopgei iaxe ax ¦§¦¥
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קסד
ezny in` cenr fn sc ± iyily wxt`nei

éëåøáì."dkeqa ayil" Ðïðéëøáî àì éëåøáepiide .eilr zekeq my oi`e ,`ed ipinyc Ð

dkeql ,dfle dfldkxal ,opikxan `lc Ð."dfd zxvr bg ipiny mei z`" Ð'øã èå÷ð
êãéá ïðçåé.dkeqa ayil opikxan `l xn`c Ðåúà÷ øôàîã éøéîâizeaxn izcnl Ð

.bgd ini lk dkeqa eayi `le ,my zerex odizenday ,xt`d on e`a odyïðéëøáî àìã
.dkeql iriay :xn`c ,dcedi axl elit`e Ð

áøã äéøá äãåäé áø éðî àúòîùã àøîã
ìàåîùdil `pifge ,axc dinyn xn` edi`c Ð

.dizrnyk ciar `lcòãú,onf ea xne`c Ð

.`ed envr ipta lbxy itl÷åìç éøäùÐ

.minid x`yníéøáã äùìùáoiayei oi` Ð

.min ea oikqpn oi`e ,alel ea oilhep oi`e ,dkeqa

jeqipe dkeq :(a,an lirl) oizipzna opzck

.dray mindéîð äãåäé 'øìå,jeqipa biltc Ð

dpeny lk xn`eipya `din welg ixd Ð

.mixacäðåîù ìë êñðî äéä âåìáizxza Ð

mei lka oibel dyly `nw `pz xn`wc .biltÐ

`nw `pz xn`we .bel mei lka xn` edi`e

ipiny `le dray.dpeny lk xne` `ede Ð

÷åìç åðéà íåéî.zeyx oey`x aeh mei s`c Ð

åéðôìùî ÷åìç äæ,lenz` mein welg ipiny Ð

.oey`xd on `l` welg epi` iriayáéúë àëä
íéøô áéúë íúäå øôbgd ini lk Ðmiaixw

cr ,meil cg` oiklede oihrnzne ,daxd mixt

xt ipinyae .dray mixt oiaixwy iriay mei

minid x`y xcqn epi`y `vnp ,ecal cg`

.dyy ea aixwdl [el] didy"íåéáå" áéúë íúä
"íåéá" áéúë àëäåeda aizk bgd zeni lk Ð

ipinya la` "iyilyd meiae" "ipyd meiae"

"ipinyd meia" aizke`yr `le ,odn ewlg Ð

.mipey`xd lr siqenøîà éùà áøiriaya Ð

lk htynk rnyn ."mhtynk mxtqna" aizk

aizk ipiny zepaxwae ,minid x`y zepaxw

"htynk mxtqna"welg htyn o`yr Ð

.envrläéì òééñî àîéìonf xn`c ,opgei 'xl Ð

.ipinyaíéùáëä íéìéàä íéøôämixen`d Ð

.mei lkl bgd zepaxwaäæ úà äæ ïéáëòîm` Ð

meil oie`xd on cg` xqg.oiaixwn oi` Ðéøäù
ïéèòîúîdilr citw `l `nl` .mei l` mein Ð

.oiakrn oi` meil oixen`d s` jkld ,`pngx

åì åøîàcnl dz` o`kn m` Ðmili`d s` Ð

oihrnzn olek ixdy ,eakri `l miyakde

miyake mipy mili` bgd ini lkc .ipinya

draye cg` li` ipinyae ,xyr drax`

.miyakàåä åîöò éðôá ìâøeizepaxw oi`e Ð

epnid oicinl oi`e ,bgd zepaxw x`y llka

.bgd zepaxwlúåðáø÷ ïéðåòèdf s` ,onvrl Ð

.mixg`d xcqn epi`e ,envrl oaxwøéùÐ

xcqn epi` ipiny .zepaxwa mixne` mieldy

:(`,dp dkeq) "lilgd"a yxetn bg ly xiy la` .ipiny ly xiy il yxit `le ,bgd xiy

'dl ead" 'ek "mra mixrea epia""onfy iptn .miipr zepzn iwqr lr mifenx olek Ð

.dti oira eyixtie miyixtn ernyiy ,zexyrne d`te dgky hwl ozil zre ,`ed dtiq`

äëøáålif`e yxtn Ð.`id i`näðéìåoey`xd aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

aeh meia ."jild`l zklde xwaa zipte" (fh mixac) aizkc ,gqtn opixnbc .milyexia

`nw wxta eyxit jk .dxfra ze`xil minkg eaiigy mei `ed ixdy ,`xw xn`w `l

zklde" xnel xyt` i`e .dii`x zler `iadl ick dxfra ze`xil :(`,d) dpyd y`xc

jeza aeh mei i`ven oell aiig :`nl` ,xwaa :opixn`we ,cren ly elega `l` "jild`l

dlil oell jixv minid on cg`a `iade oey`x meia ezbibg `iad `ly ine .xird

.eixg`ly
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áúéî,wtqn aleld eplhiy llk owzl evx `l alela Ð oiazic ibilt `l `nlr ilek

la` .leg bdpn ea bdepy dizlinl `xkpine ,lehlhl dvwene ,aeh mei `edy itl

eilr daixr ezkeqy minrt ,dkeq.aeh meia elit` da lke` Ð

éøéîâini lk dkeqa eayi `le ,my zerex odizenday ,xt`d on oi`a Ð ez`w xt`nc

"mirex zkeq" opixn`c ab lr s`e .bgd`l Ð

.mdl did

àëä"htynk" aizk edleka Ð htynk aizk

"mhtynk" aizk `xza i`dedf oi`e Ð

aizk edleka xn`c `tt axc .mixg`d oiprk

"xt" aizk i`dae "mixt"oke ,ipiny` i`wc Ð

iy` axl la` .wgvi xa ongp axc `idd`

`edy itl ,"mhtynk" dia aizkc i`w iriay`

,"mhtynk" `pngx azk bgd xnbe lbxd seq

`ad ipiny oi`e ,dyy ly mhtyn edf :jl xnel

."mhtynk" jl xnel ,df htynk eixg`

øéùly xiy edn yxit `l :qxhpewa yxit Ð

eidy rnyn mixteq zkqnae .ipiny

,"zipinyd lr gvpnl" zqpkd ziaa mixne`

,ycwnd ziaa mield mixne` eid ok enk `nye

.inlyexia rnyn oke

äðéì,oey`x aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

zipte" (fh mixac) aizkc gqtn opixnbc

zklde" xnel xyt` i`e ."jild`l zklde xweaa

aiig aeh meiac ,cren ly elega `l` "jild`l

mei i`ven ly exweal `l` .dxfra mipt zii`xa

in dray lk dpil dil `iyw `l `de .xn`w aeh

`ki``iad `ly inc ,`ki`c dil `hiytc Ð

minid cg`a `iade oey`x mei dbibgjixv Ð

`lc ,dil `iyw onf` la` .eixg`y dlil oell

exn`iy dpey`xa exn` `l m` dizrc` wiq`

dil wetize :xn`z m`e .qek meyn ,cere .ipya

lk `ki`c ,dgny inly meyn dpil oerhc meyn

.dpny lk dgnyde lldd :(a,an) opzc dpny

oaxw `iad m` ,dpyd zeni x`ya elit`eÐ

:(d`x zyxt) ixtqa `ipzck ,dlil zpil oerh

"jild`l zklde xwaa zipte"oiperhy cnln Ð

il oi` .gqtc `inec migafd lk ,xnelk .dpil

mivre zegpne zeter zeaxl oipn ,cala el` `l`

dpealedpet dz`y zepit lk "zipte" :xn`py Ð

i`pz ibilt ipy [gqtae] .jli`e xwad on Ð

a,dv migqt) "`nh didy in" wxtae ,oizrnya

oerh xn`c o`nc `nrh yxtn ixtqae .(mye

dpil:xnel yie !dpeale mivrk `ed ixdc Ð

,milyexil `ay meia oaxw iziin `lc zgkync

.mini ipyl oilk`pc ,lenz`n einly glyc oebk

:`ipz ,(mye `,g) dbibgc `nw wxtac :cere

"jbga zgnye"zegny ipin lk zeaxl Ð

"mixac el`" wxt migqta opixn`e .dgnyl

mei lgyk dpny zgny dl zgkyn `l xg` oiprae .oyi oiie diwp zeqka elit` :(`,`r)

inlyexia ogky` `peeb i`d ike .dgny zrya dgiaf opirac meyn ,zaya zeidl oey`x

odnr yi la` ,oaxw odnr oi`ya :ozpei 'x xn` .dpil oiperhe :opzc ,mixekiac ipy wxta

oaxwrnyn (mye `,fv migaf) "z`hg mc" wxtae .oaxwd zngn dpil oiperh jk `la Ð

oetxh 'x :opzc `d iab ,zg` dlilk oiaeyg oleky ,gqtd ini zray lk dpil oiperhc zvw

lbxd zligzn ilka lyia m` :xne`'xc `nrh i`n :`xnba opixn`e .lbxd lk ea lyai Ð

"jild`l zklde xwaa zipte" `xw xn`c ,wgvi 'x xn` ?oetxhxwa olek o`yr aezkd Ð

oi` ike ,lbxa lebit oi` ike :dlr jixtc ,ikd `pwqn `niiw `lc ab lr s`e .cg`
xzep
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äkeqì éòéáL øîàc ïàîì ,éëBøáì¯éîð éëBøa §¨¥§©©£©§¦¦©¨¨¥©¦
äæìå äæì éðéîL øîàc ïàîì ,ïðéëøáî¯àì éëBøa §¨§¦©§©©£©§¦¦¨¤§¨¤¨¥¨

áøc ,Cãéa ïðçBé éaøc èB÷ð :óñBé áø øîà .ïðéëøáî§¨§¦©¨©©¥§§©¦¨¨§¨¨§©
éðéîMa äkeqa eòì÷éà øBcä éìBãb ìëå àðæéa øa àðeä¨©¦§¨§¨§¥©¦§§©¨©§¦¦
àîìãå .éëéøa àì éëBøa éáúé eåä áúéî ,éòéáL ÷ôñ§¥§¦¦¥©¨¨§¦¨¥¨¨¥¦§¦§¨

eäì àøéáñïBLàø áBè íBé CøéaL ïåék øîàc ïàîk §¦¨§§©©£©¥¨¤¥©¦
:éøîàc àkéà .eúà øôàîc éøéîb ?Cøáî Bðéà áeL¥§¨¥§¦¦§¥£¨¨¦¨§¨§¦

éëBøa¯éâéìt ék ,ïðéëøáî àìc éâéìt àì àîìò éìek ¨¥¥¨§¨¨§¦¦§¨§¨§¦©¦§¦¦
¯äkeqì äòáL øîàc ïàîì .áúéîì¯,ïðéáúé áúéî §¥©§©©£©¦§¨©¨¥©¨§¦©

äæìå äæì éðéîL øîàc ïàîìe¯.ïðéáúé àì éîð áúéî §©©£©§¦¦¨¤§¨¤¥©©¦¨¨§¦©
àúòîLc àøîc ,Cãéa ïðçBé éaøc èB÷ð :óñBé áø øîà̈©©¥§§©¦¨¨§¨¨§¨¨¦§©£¨

épî¯éðéîMáe ,úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø ©¦©§¨§¥§©§¥©¥©©§¦¦
éòéáL ÷ôñ,ïðéáúé áúéî :àúëìäå .áéúé äkeqî øáì §¥§¦¦§©¦¨¨¥§¦§§¨¥©¨§¦©

éðéîLa ïîæ íéøîBà :ïðçBé éaø øîà .ïðéëøáî àì éëBøä¥¨§¨§¦©¨©©¦¨¨§¦§©¦§¦¦
éaø øîàå .çñt ìL éòéáLa ïîæ íéøîBà ïéàå ,âç ìL¤©§¥§¦§©¦§¦¦¤¤©§¨©©¦
éøäL ,òãz :àðéðç øa àîç éaø àîéúéàå àîç øa éåì¥¦©¨¨§¦¥¨©¦¨¨©£¦¨¥©¤£¥

ìLa ÷eìç.íénä Ceqéðå ,áìeìå ,äkeña :íéøác äL ¨¦§¨§¨¦§¨§¨§¦©©¦
äðBîL ìk Cqðî äéä âBìa :øîàc ,äãeäé éaøìe¯éøä §©¦§¨§¨©§¨¨§©¥¨§¨£¥

éøä ,éîð çñt ìL éòéáL éëä éà .íéøác éðLa ÷eìç̈¦§¥§¨¦¦¨¦§¦¦¤¤©©¦£¥
äðBLàø äìéì :øî øîàc !ävî úìéëàa ÷eìç¯ ¨©£¦©©¨§¨©¨©§¨¦¨

Cìéàå ïàkî ,äáBç¯íúä !?àzLä éëä .úeLø¯ ¨¦¨§¥¨§¨¦¨§¨¨¨
íBiî ,÷eìç äìéìî¯àëä .÷eìç Bðéà¯íBiî eìéôà ¦©§¨¨¦¥¨¨¨£¦¦

÷eìç äæå ,åéðôìMî ÷eìç äæ :øîà àðéáø .÷eìç éîð©¦¨¨¦¨¨©¤¨¦¤§¨¨§¤¨
íúä ,"øt" áéúk àëä :àtt áø øîà .åéðô éðôìMî¦¤¦§¥¨¨¨©©©¨¨¨§¦©¨¨
áéúk àëä :øîà ÷çöé øa ïîçð áø ."íéøt" áéúk§¦¨¦©©§¨©¦§¨¨©¨¨§¦
áéúk àëä :øîà éLà áø ."íBiáe" áéúk íúä ,"íBia"©¨¨§¦©©©¦¨©¨¨§¦
:déì òéiñî àîéì ."íètLîk" áéúk íúä ,"ètLnk"©¦§¨¨¨§¦§¦§¨¨¥¨§©©¥

íéøtäíéìéàäíéNákäå¯éaøå ,äæ úà äæ ïéákòî ©¨¦¨¥¦§©§¨¦§©§¦¤¤¤§©¦
:øîBà äãeäéíéøt¯éøäL ,äæ úà äæ ïéákòî ïéà §¨¥¨¦¥§©§¦¤¤¤¤£¥

ïéèòîúî ïìek àìäå :Bì eøîà .ïéëìBäå ïéèòîúî¦§©£¦§§¦¨§©£Ÿ¨¦§©£¦
,àeä Bîöò éðôa ìâø éðéîL :ïäì øîà !éðéîMa ïéëìBäå§§¦©§¦¦¨©¨¤§¦¦¤¤¦§¥©§

íLkLúòáMLïaø÷ ïéðeòè âçä éîéøéLåäëøáe ¤§¥¤¦§©§¥¤¨§¦¨§¨§¦§¨¨
äðéìå¯.äðéìå äëøáe øéLå ïaø÷ ïeòè éðéîL óà §¦¨©§¦¦¨¨§¨§¦§¨¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dkeq(ycew zay meil)

éëeøáì,dkeqa ayil zkxa -øîàc ïàîìmeik epicy [ax]éòéáL §¨¥§©§¨©§¦¦
ïðéëøáî énð éëeøa ,äkeqìokzi ixdy ipinyd meia dkeqa ayil ©¨¨¥©¦§¨§¦¨

,dkeqa aiigd iriay mei `edyøîàc ïàîì[opgei iax]äæì éðéîL §©§¨©§¦¦¨¤
,äæìå,dkeza lek`l jixve dkeq zevna aiig wtqny s`éëeøa §¨¤¨¥

ïðéëøáî àì`edy zxvr ipinya lflfl `ly ick ,dkeqd zkxa Ÿ§¨§¦¨
aeh mei epi`e `ed iriay dkeqa aiigy oeiky exn`iy ,aeh mei

.devnd z` zeakrn opi` zekxae ,leg `l`
Eãéa ïðçBé éaøc èB÷ð ,óñBé áø øîàwtq ipinya jxal oi`y ¨©©¥§§©¦¨¨¦¨

meyn ,'dkeqa ayil' iriayøBcä éìBãb ìëå àðæéa øa àðeä áøc§©¨©¦§¨§¨§¥©
eòìwéà[epncfd],éòéáL ÷ôñ éðéîLa äkeñay s`eéáúé eåä áúéî ¦©§§¨¦§¦¦§¥§¦¦¥©£¨§¥
,dkeqa.éëéøa àì éëeøa:`xnbd zl`ey .opgei iaxk exaqy ixd ¨¥Ÿ¨¥¦

øîàc ïàîk eäì àøéáñ àîìãå(:dn lirl)CøéaL ïåékzevn lr §¦§¨§¦¨§§©§¨©¥¨¤¥©
a dkeqCøáî Bðéà áeL ïBLàø áBè íBé`l jkitle ,minid x`ya ¦¥§¨¥

lr mikxany mixaeqe miwlegd zrcl la` ,dkeqd lr ekxia
enk jxan ipinyd meia m` wtzqdl yi oiicr ,mei lk dkeq zevn

:sqei ax dper .jxan epi` `ny e` minid x`yaéøéîbizlaiw - §¦¥
,df dyrnl rbepa izeaxneúà øôàîcepncfdy xecd ilecb lk - §¥£¨¨

zenda drxn mewna edy ,iriay wtq ipiny meia `idd dkeql
meia s` dkeqd lr ekxa `ly oeike ,dkeqa eayi `le bgd ini lk
oi`y mixaeqy meyn `ed ekxia `ly mrhdy gken ,oey`xd

.df meia dkeqd lr oikxan
ïðéëøáî àìc éâéìt àì àîìò élek éëeøa ,éøîàc àkéàiaxe ax - ¦¨§¨§¥¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¨§¦¨

lflfl `ly ick 'dkeqa ayil' df meia jxal oi`y minikqn opgei
,leg ezeyrl zxvr ipinyaáúéîì éâéìt ékdaiyi aeig mvra - ¦§¦¥§¥©

,dkeqaøîàc ïàîì`ed df meiy [ax]éòéáL] (äòáù),äkeqì [ §©§¨©§¦¦©¨
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קסה
ezny in` cenr fn sc ± iyily wxt`nei

éëåøáì."dkeqa ayil" Ðïðéëøáî àì éëåøáepiide .eilr zekeq my oi`e ,`ed ipinyc Ð

dkeql ,dfle dfldkxal ,opikxan `lc Ð."dfd zxvr bg ipiny mei z`" Ð'øã èå÷ð
êãéá ïðçåé.dkeqa ayil opikxan `l xn`c Ðåúà÷ øôàîã éøéîâizeaxn izcnl Ð

.bgd ini lk dkeqa eayi `le ,my zerex odizenday ,xt`d on e`a odyïðéëøáî àìã
.dkeql iriay :xn`c ,dcedi axl elit`e Ð

áøã äéøá äãåäé áø éðî àúòîùã àøîã
ìàåîùdil `pifge ,axc dinyn xn` edi`c Ð

.dizrnyk ciar `lcòãú,onf ea xne`c Ð

.`ed envr ipta lbxy itl÷åìç éøäùÐ

.minid x`yníéøáã äùìùáoiayei oi` Ð

.min ea oikqpn oi`e ,alel ea oilhep oi`e ,dkeqa

jeqipe dkeq :(a,an lirl) oizipzna opzck

.dray mindéîð äãåäé 'øìå,jeqipa biltc Ð

dpeny lk xn`eipya `din welg ixd Ð

.mixacäðåîù ìë êñðî äéä âåìáizxza Ð

mei lka oibel dyly `nw `pz xn`wc .biltÐ

`nw `pz xn`we .bel mei lka xn` edi`e

ipiny `le dray.dpeny lk xne` `ede Ð

÷åìç åðéà íåéî.zeyx oey`x aeh mei s`c Ð

åéðôìùî ÷åìç äæ,lenz` mein welg ipiny Ð

.oey`xd on `l` welg epi` iriayáéúë àëä
íéøô áéúë íúäå øôbgd ini lk Ðmiaixw

cr ,meil cg` oiklede oihrnzne ,daxd mixt

xt ipinyae .dray mixt oiaixwy iriay mei

minid x`y xcqn epi`y `vnp ,ecal cg`

.dyy ea aixwdl [el] didy"íåéáå" áéúë íúä
"íåéá" áéúë àëäåeda aizk bgd zeni lk Ð

ipinya la` "iyilyd meiae" "ipyd meiae"

"ipinyd meia" aizke`yr `le ,odn ewlg Ð

.mipey`xd lr siqenøîà éùà áøiriaya Ð

lk htynk rnyn ."mhtynk mxtqna" aizk

aizk ipiny zepaxwae ,minid x`y zepaxw

"htynk mxtqna"welg htyn o`yr Ð

.envrläéì òééñî àîéìonf xn`c ,opgei 'xl Ð

.ipinyaíéùáëä íéìéàä íéøôämixen`d Ð

.mei lkl bgd zepaxwaäæ úà äæ ïéáëòîm` Ð

meil oie`xd on cg` xqg.oiaixwn oi` Ðéøäù
ïéèòîúîdilr citw `l `nl` .mei l` mein Ð

.oiakrn oi` meil oixen`d s` jkld ,`pngx

åì åøîàcnl dz` o`kn m` Ðmili`d s` Ð

oihrnzn olek ixdy ,eakri `l miyakde

miyake mipy mili` bgd ini lkc .ipinya

draye cg` li` ipinyae ,xyr drax`

.miyakàåä åîöò éðôá ìâøeizepaxw oi`e Ð

epnid oicinl oi`e ,bgd zepaxw x`y llka

.bgd zepaxwlúåðáø÷ ïéðåòèdf s` ,onvrl Ð

.mixg`d xcqn epi`e ,envrl oaxwøéùÐ

xcqn epi` ipiny .zepaxwa mixne` mieldy

:(`,dp dkeq) "lilgd"a yxetn bg ly xiy la` .ipiny ly xiy il yxit `le ,bgd xiy

'dl ead" 'ek "mra mixrea epia""onfy iptn .miipr zepzn iwqr lr mifenx olek Ð

.dti oira eyixtie miyixtn ernyiy ,zexyrne d`te dgky hwl ozil zre ,`ed dtiq`

äëøáålif`e yxtn Ð.`id i`näðéìåoey`xd aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

aeh meia ."jild`l zklde xwaa zipte" (fh mixac) aizkc ,gqtn opixnbc .milyexia

`nw wxta eyxit jk .dxfra ze`xil minkg eaiigy mei `ed ixdy ,`xw xn`w `l

zklde" xnel xyt` i`e .dii`x zler `iadl ick dxfra ze`xil :(`,d) dpyd y`xc

jeza aeh mei i`ven oell aiig :`nl` ,xwaa :opixn`we ,cren ly elega `l` "jild`l

dlil oell jixv minid on cg`a `iade oey`x meia ezbibg `iad `ly ine .xird
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áúéî,wtqn aleld eplhiy llk owzl evx `l alela Ð oiazic ibilt `l `nlr ilek

la` .leg bdpn ea bdepy dizlinl `xkpine ,lehlhl dvwene ,aeh mei `edy itl

eilr daixr ezkeqy minrt ,dkeq.aeh meia elit` da lke` Ð

éøéîâini lk dkeqa eayi `le ,my zerex odizenday ,xt`d on oi`a Ð ez`w xt`nc

"mirex zkeq" opixn`c ab lr s`e .bgd`l Ð

.mdl did

àëä"htynk" aizk edleka Ð htynk aizk

"mhtynk" aizk `xza i`dedf oi`e Ð

aizk edleka xn`c `tt axc .mixg`d oiprk

"xt" aizk i`dae "mixt"oke ,ipiny` i`wc Ð

iy` axl la` .wgvi xa ongp axc `idd`

`edy itl ,"mhtynk" dia aizkc i`w iriay`

,"mhtynk" `pngx azk bgd xnbe lbxd seq

`ad ipiny oi`e ,dyy ly mhtyn edf :jl xnel

."mhtynk" jl xnel ,df htynk eixg`

øéùly xiy edn yxit `l :qxhpewa yxit Ð

eidy rnyn mixteq zkqnae .ipiny

,"zipinyd lr gvpnl" zqpkd ziaa mixne`

,ycwnd ziaa mield mixne` eid ok enk `nye

.inlyexia rnyn oke

äðéì,oey`x aeh mei i`ven ly dlil oell Ð

zipte" (fh mixac) aizkc gqtn opixnbc

zklde" xnel xyt` i`e ."jild`l zklde xweaa

aiig aeh meiac ,cren ly elega `l` "jild`l

mei i`ven ly exweal `l` .dxfra mipt zii`xa

in dray lk dpil dil `iyw `l `de .xn`w aeh

`ki``iad `ly inc ,`ki`c dil `hiytc Ð

minid cg`a `iade oey`x mei dbibgjixv Ð

`lc ,dil `iyw onf` la` .eixg`y dlil oell

exn`iy dpey`xa exn` `l m` dizrc` wiq`

dil wetize :xn`z m`e .qek meyn ,cere .ipya

lk `ki`c ,dgny inly meyn dpil oerhc meyn

.dpny lk dgnyde lldd :(a,an) opzc dpny

oaxw `iad m` ,dpyd zeni x`ya elit`eÐ

:(d`x zyxt) ixtqa `ipzck ,dlil zpil oerh

"jild`l zklde xwaa zipte"oiperhy cnln Ð

il oi` .gqtc `inec migafd lk ,xnelk .dpil

mivre zegpne zeter zeaxl oipn ,cala el` `l`

dpealedpet dz`y zepit lk "zipte" :xn`py Ð

i`pz ibilt ipy [gqtae] .jli`e xwad on Ð

a,dv migqt) "`nh didy in" wxtae ,oizrnya

oerh xn`c o`nc `nrh yxtn ixtqae .(mye

dpil:xnel yie !dpeale mivrk `ed ixdc Ð

,milyexil `ay meia oaxw iziin `lc zgkync

.mini ipyl oilk`pc ,lenz`n einly glyc oebk

:`ipz ,(mye `,g) dbibgc `nw wxtac :cere

"jbga zgnye"zegny ipin lk zeaxl Ð

"mixac el`" wxt migqta opixn`e .dgnyl

mei lgyk dpny zgny dl zgkyn `l xg` oiprae .oyi oiie diwp zeqka elit` :(`,`r)

inlyexia ogky` `peeb i`d ike .dgny zrya dgiaf opirac meyn ,zaya zeidl oey`x

odnr yi la` ,oaxw odnr oi`ya :ozpei 'x xn` .dpil oiperhe :opzc ,mixekiac ipy wxta

oaxwrnyn (mye `,fv migaf) "z`hg mc" wxtae .oaxwd zngn dpil oiperh jk `la Ð

oetxh 'x :opzc `d iab ,zg` dlilk oiaeyg oleky ,gqtd ini zray lk dpil oiperhc zvw

lbxd zligzn ilka lyia m` :xne`'xc `nrh i`n :`xnba opixn`e .lbxd lk ea lyai Ð

"jild`l zklde xwaa zipte" `xw xn`c ,wgvi 'x xn` ?oetxhxwa olek o`yr aezkd Ð

oi` ike ,lbxa lebit oi` ike :dlr jixtc ,ikd `pwqn `niiw `lc ab lr s`e .cg`
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dkeq(ycew zay meil)

éëeøáì,dkeqa ayil zkxa -øîàc ïàîìmeik epicy [ax]éòéáL §¨¥§©§¨©§¦¦
ïðéëøáî énð éëeøa ,äkeqìokzi ixdy ipinyd meia dkeqa ayil ©¨¨¥©¦§¨§¦¨

,dkeqa aiigd iriay mei `edyøîàc ïàîì[opgei iax]äæì éðéîL §©§¨©§¦¦¨¤
,äæìå,dkeza lek`l jixve dkeq zevna aiig wtqny s`éëeøa §¨¤¨¥

ïðéëøáî àì`edy zxvr ipinya lflfl `ly ick ,dkeqd zkxa Ÿ§¨§¦¨
aeh mei epi`e `ed iriay dkeqa aiigy oeiky exn`iy ,aeh mei

.devnd z` zeakrn opi` zekxae ,leg `l`
Eãéa ïðçBé éaøc èB÷ð ,óñBé áø øîàwtq ipinya jxal oi`y ¨©©¥§§©¦¨¨¦¨

meyn ,'dkeqa ayil' iriayøBcä éìBãb ìëå àðæéa øa àðeä áøc§©¨©¦§¨§¨§¥©
eòìwéà[epncfd],éòéáL ÷ôñ éðéîLa äkeñay s`eéáúé eåä áúéî ¦©§§¨¦§¦¦§¥§¦¦¥©£¨§¥
,dkeqa.éëéøa àì éëeøa:`xnbd zl`ey .opgei iaxk exaqy ixd ¨¥Ÿ¨¥¦

øîàc ïàîk eäì àøéáñ àîìãå(:dn lirl)CøéaL ïåékzevn lr §¦§¨§¦¨§§©§¨©¥¨¤¥©
a dkeqCøáî Bðéà áeL ïBLàø áBè íBé`l jkitle ,minid x`ya ¦¥§¨¥

lr mikxany mixaeqe miwlegd zrcl la` ,dkeqd lr ekxia
enk jxan ipinyd meia m` wtzqdl yi oiicr ,mei lk dkeq zevn

:sqei ax dper .jxan epi` `ny e` minid x`yaéøéîbizlaiw - §¦¥
,df dyrnl rbepa izeaxneúà øôàîcepncfdy xecd ilecb lk - §¥£¨¨

zenda drxn mewna edy ,iriay wtq ipiny meia `idd dkeql
meia s` dkeqd lr ekxa `ly oeike ,dkeqa eayi `le bgd ini lk
oi`y mixaeqy meyn `ed ekxia `ly mrhdy gken ,oey`xd

.df meia dkeqd lr oikxan
ïðéëøáî àìc éâéìt àì àîìò élek éëeøa ,éøîàc àkéàiaxe ax - ¦¨§¨§¥¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¨§¦¨

lflfl `ly ick 'dkeqa ayil' df meia jxal oi`y minikqn opgei
,leg ezeyrl zxvr ipinyaáúéîì éâéìt ékdaiyi aeig mvra - ¦§¦¥§¥©

,dkeqaøîàc ïàîì`ed df meiy [ax]éòéáL] (äòáù),äkeqì [ §©§¨©§¦¦©¨
ïðéáúé áúéî,dkeqa aiig `edy okziy oeikéðéîL øîàc ïàîìe ¥©¨§¦¨§©§¨©§¦¦

ïðéáúé àì énð áúéî ,äæìå äæìea ayil xingdl jxev oi` - ¨¤§¨¤¥©©¦Ÿ¨§¦¨
.eizekld lkl ipiny meik epicy ,dkeqaéaøc èB÷ð ,óñBé áø øîà̈©©¥§§©¦

Cãéa ïðçBédkeqa zayl jixv oi`y xaeqy ixn`c `ki`d itke ¨¨¦¨
meyn ,iriay wtq ipinyaàzòîLc àøîcezwelgn oa ly,épî §¨¨¦§©§¨©¦

,úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áølirl x`eanky(:en)`ed ©§¨§¥§©§¥©¦©
oiprl iriay meik epic df meiy ax mya xn`y drenyd lra

,dkeqebdp `l envr l`eny axc dixa dcedi ax z`f lka
`l` ,ezrenykáéúé äkeqî øáì éòéáL ÷ôñ éðéîLauegn ayi - ¦§¦¦§¥§¦¦§©¦¨¨¦

.dkeqlzwqet:`xnbdïðéáúé áúéî àúëìäådkeqaàì éëeøa §¦§§¨¥©¨§¦¨¨¥Ÿ
.ïðéëøáî§¨§¦¨

ïîæ íéøîBà ,ïðçBé éaø øîàonfl epribde epniiwe epiigdy' zkxa - ¨©©¦¨¨§¦§©
'dfdameidâç ìL éðéîL,zekeqda ïîæ íéøîBà ïéàåd meiéòéáL §§¦¦¤©§¥§¦§©§§¦¦

.çñt ìLbg llka epi`e envr ipta lbx `ed zxvr ipinyy ¤¤©
,gqtd bg llka `edy gqt ly iriay ok oi`y dn ,zekeqd
.bgd lk z` zxhet gqt ly oey`x h"eia jxiay epiigdy zkxae

:`xnbd zx`anøa àîç éaø àîéúéàå àîç øa éåì éaø øîàå§¨©©¦¥¦©¨¨§¦¥¨©¦¨¨©
òãz ,àðéðçzkxal `ed ie`xe envr ipta lbx `ed zxvr ipinyy £¦¨¥©
,zcxtp onféøäLepic ipiny mei÷eìçzekeqd bg ini x`yn ¤£¥¨

ìLaa ,íéøác äLa daiyiå äkeñzlihp,íénä Ceqéðå áìeìylyy ¦§Ÿ¨§¨¦§¨§¨§¦©©¦
.ipinyd meia `le bgd ini zraya wx zebdep el` zeevnåelit` §

øîàc äãeäé éaøìoldl dpyna(:gn)äðBîL ìk Cqðî äéä âBìa §©¦§¨§¨©§¨¨§©¥¨§¨
jeqip zevn oiprl minid x`yn welg ipinyd meid oi`e ,mini

mewn lkn ,mind÷eìç éøäminid x`yn,íéøác éðLadaiyi £¥¨¦§¥§¨¦
.ipinyd meia mibdep mpi`y ,alel zlihpe dkeqa

:`xnbd dywnéëä éà,bgd zeevn meiw oiprl welg `edy oeiky ¦¨¦
,envr ipta epiigdy ea jxal jixvénð çñt ìL éòéáLjxal yi §¦¦¤¤©©¦

y ,epiigdy ea÷eìç éøägqtd bg zligznazevn,ävî úìéëà £¥¨§£¦©©¨
øî øîàca dvn zlik`Cìéàå ïàkî ,äáBç äðBLàø äìéìdpi` §¨©©©§¨¦¨¨¦¨§¥¨

`l` daegúeLø`le dvn lek`l aiig mgl lek`l `a m`y §
:`xnbd dgec .ungíúä ,àzLä éëäwx gqt ly iriay mei - ¨¦©§¨¨¨

äìélî`ed oey`xd,÷eìçla`íBiîoey`xd,÷eìç Bðéàs`y ¦©§¨¨¦¥¨
meidy aygp df oi` ok m`e ,dvn zlik` zaeg oi` oey`xd meia

,el dey oey`xd meid s`y welg iriaydàëäly ipiny mei - ¨¨
zekeq,÷eìç énð íBiî eléôàmind jeqipe alel dkeq zeevn oky £¦¦©¦¨

.meia zebdepäæ ,øîà àðéáøzekeq ly ipiny mei -åéðôlMî ÷eìç ¨¦¨¨©¤¨¦¤§¨¨
mind jeqipe dkeq alel zevny ,eiptl el mikenqd minidn -
iweligy oeike ,ipinyd meia zebdep mpi`e mini dray lk zbdep
onf zkxa jxan ,zxvr ipiny mei ycwzda miligzn mipicd

,ycg lbxkäæågqtd ini zyyn welg epi` gqt ly iriay - §¤
`l` ,el encwy÷eìçwxåéðô éðôlMîdaegy oey`xd meidn - ¨¦¤¦§¥¨¨

ok zngn jxaiy mrh df oi` jkitl ,dlila dvn lek`l ea
.iriayd meia epiigdy,[øîà] àtt áø (øîà)ipinyy mrhd ©¨¨¨©

x`yn eizepaxwa welg `edy meyn envr ipta lbx aygp zxvr
,bgd iniyàëäzxvr ipinya -áéúksqend zepaxwa'øt'cg` ¨¨§¦©

xn`py ,cala(elÎdl hk xacna),'ebe mkl didY zxvr ipinXd mFIA'©©§¦¦£¤¤¦§¤¨¤
,'ebe 'cg` xR 'dl ggip gix dX` dlr mYaxwdeeíúäx`ya - §¦§©§¤Ÿ¨¦¥¥©¦Ÿ©©©¤¨¨¨

eiptly bgd ini'íéøt' áéúk,miax mixt mda miaxw xnelk §¦¨¦
mein hrnzn mxtqne ,mixt xyr dyly miaxw oey`xd meiay

mixt dray miaxw iriayd meiay cr meil(alÎbi my)did m`e ,
,mixt dyy ea aixwdl ie`x did bgd inil jynd ipinyd meid
,envr ipta lbx `edy ixd ,meil mein ehrnzdy mixtd jxc itl
welg epi`y gqt ly iriaya ok oi`y dn ,onf ea jxan jkitle

.eiptly minidn eizepaxw oipna,øîà ÷çöé øa ïîçð áøyi ©©§¨©¦§¨¨©
y ,envr ipta lbx `ed zxvr ipinyy weqtd oeyln gikedlàëä̈¨

zxvr ipiny meia -áéúk(dl hk my)íBia'didY zxvr ipinXd §¦©©§¦¦£¤¤¦§¤
mipey`xd bgd inil exagl 'meia' zaiza e"`e ztqez `ll ,'mkl̈¤

,eiptl miaezkdeíúäini zrayn mei lka -zekeqd bgdáéúk ¨¨§¦
(alÎfi hk my),'íBiáe',d`ld oke 'iWilXd mFIaE' 'ipXd mFIaE' enk ©©©¥¦©©§¦¦

ixd ,eiptly meil xeyw mei lke oey`x oipr lr siqen e"`ee
.envr ipta lbx `ed ipinydy,øîà éMà áøaezkd on xg` fnx ©©¦¨©

y ,envr ipta lbx `edyàëäbg ly ipiny meia -áéúk(fl hk my) ¨¨§¦
mxRqnA miUaMle li`l xRl mdiMqpe mzgpn'íúä ,'ètLnk- ¦§¨¨§¦§¥¤©¨¨©¦§©§¨¦§¦§¨¨©¦§¨¨¨

zekeqd bg ly iriay meiaáéúk(bl hk my)mxRqnA','íètLîk §¦§¦§¨¨§¦§¨¨
eneiq `ed iriayd meidy dxezd epl dzxed df ipeyl lcadae
zepaxw htynk xnelk ,'mhtynk' ea aezk jkle ,zekeqd bg ly
epi`e envrl welg htyn `ed ipinyd meid eli`e ,bgd ini x`y

.minid x`y llka
déì òéiñî àîéìipinya onf zkxa mixne`y opgei iax ixacl - ¥¨§©¥©¥

`zixaa epipy ,zxvríéNákäå íéìéàä íéøtäzepaxwa mixen`d ©¨¦¨¥¦§©§¨¦
,zekeqd bgn mei lkl sqend,äæ úà äæ ïéákòîcg` xqg m`e §©§¦¤¤¤

.llk oiaixwn oi` elld zepaxwdnïéà íéøt ,øîBà äãeäé éaøå§©¦§¨¥¨¦¥
äæ úà äæ ïéákòîie`xd mixtd oipnn wlg mb aixwdl milekie §©§¦¤¤¤

,mei eze`léøäLmixtdïéëìBäå ïéèòîúîmeiay ,meil mein ¤£¥¦§©£¦§§¦
oke mixt xyr mipy ipyd meiae mixt xyr dyly miaxw oey`xd
s` okle ,jk lk mdilr dcitwd `l dxezdy d`xpe ,d`ld
i`ce miyakde mili`d la` .miakrn mpi` mei eze`l mixen`d
ipy ,bgd ini lkl reaw mxtqn ixdy ,dcedi iaxl s` miakrn

.miyak xyr drax`e mili`Bì eøîà,minkgïlek àìäå ¨§©£Ÿ¨
éðéîMa ïéëìBäå ïéèòîúîmihrnzn miyakde mili`d s` - ¦§©£¦§§¦©§¦¦

ynn yi m`e ,miyak draye cg` li` ea miaxwy zxvr ipinya
,df z` df miakrn mpi`y gikedl oiklede oihrnzn ly `xaqa
df z` df miakrn opi` miyakde mili`d s`y xnel jl did

.ipinya mihrnzny mrhnïäì øîàgikedl oi` ,dcedi iax ¨©¨¤
oky ,zxvr ipinya zepaxwd zehrnzdnBîöò éðôa ìâø éðéîL§¦¦¤¤¦§¥©§

àeäoihrnzn zepaxwdy aygp df oi`e ,zekeqd bgl jiiy epi`e
,envr ipta lbx zxvr ipiny dn oiprl dcedi iax x`an .ea

ïaø÷ ïéðeòè âçä éîé úòáML íLkLreawd xcq itl onvrl ¤§¥¤¦§©§¥¤¨§¦¨§¨
,dxezaøéLå,miipr zepzn oipra okecd lr mixxeyn mield eidy §¦

zngn,zexyrne d`te dgky hwl ozil yie siq`d zr `edy
äëøáe,oldl x`eank onvrläðéìåixg` dlila milyexia §¨¨§¦¨

,ezbibg aixwdyïaø÷ ïeòè éðéîL óàzepaxw oipnn epi`e envrl ©§¦¦¨¨§¨
,zekeqd bgøéLå,bgd ixiy xcqn epi`e envrläëøáezx`eand §¦§¨¨
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קסו
ezny ina cenr fn sc ± iyily wxt`nei

ïîæ åàì éàî?envrl onf epiid e`l ?`id i`n dcedi 'x xn`wc dkxa jd Ðïåæîä úëøá
?"dfd zxvr bg ipiny mei z`" o`ke "dfd zekeqd bg mei z`" opixn` `zyd crc Ð

íå÷î ìëî`d ?`nw `nei jixa `l elit`e ,cren ly elega onf dl zgkyn ikid Ð

.cren ly elega mc` lkl ievn oii oi`e ,oii ly qek `piraàîéìdkxa ipzwc `d Ð

.onf epiidc opiyxtne ,dray lkáøì òééñî
ïîçð.qek `la weya exne` :xn`c Ðïéðî

éðù çñôìycga ezeyrl mi`nhl xen`d Ð

.milyexia dpil oerh epi`y ,ipydø÷áá úéðôå
epi` ipy gqt 'ebe "mini zyy" dil jinqe Ð

lke`e ,devnl dvn oerhy `l` ,unga xeq`

:opiqxb ikd .cin ungéîð éèåòîì åàì éàî
éðéîùcigi aeh mei `l` epi`c oeikc Ðepi` Ð

.dpil oerhäéúååëã éðù çñô éèåòîì àìÐ

i`w gqtac ,ecal ipy gqt `l` hrnn epi`

s` zxvr ,ipinye zereay la` .hrnnw gqtae

mini dray edpzi` `lc ab lr.dpil oerh Ð

àøáúñî éîð éëä`l` dcedi 'x hirnn `lc Ð

.cegl ipy gqtïáø÷ ïéðåòèmdnr `iadl Ð

lka zgnye"n sili inlyexi cenlzae .minly

minly `l` dgny oi`e (ek mixac) "aehd,

zlk`e minly zgafe" (fk my) aizkc

oi`e "aehd lka"n dl sili inp xiye ."zgnye

edne .eze` mixne` eid mielde ,xiy `l` aeh

xiy,(l mildz) "ipzilc ik 'd jnnex`" Ð

."obp aihne lew dti" (bl l`wfgi) aizkc

"aehd lka" :`ipz inp (d`x zyxt) ixtqaeÐ

.xiyd dfäôåðúå.dl sili dinwl ÐäðéìåÐ

"xwaa zipte" dl sili mzdlky zcnl `d Ð

.xwaa `l` edi `l dpet dz`y zepitdïàî
äôåðú øîàã äéì úòîù.mixekial Ðäãåäé 'ø

.onwlck Ðäðéì ïéðåòè àëä øîà÷ålr s`e Ð

.dyy oiperh oi`c abàéðúãiaxl dil zi`c Ð

.mixekiaa dtepz dcediäôåðú åæ åúçðäåÐ

jcin `phd odkd gwle" xn`p dyxtd y`xac

'd iptl egipde"ezgpde" xn`p ditiqae 'ebe "Ð

elhp dnle ,elhpe xfgy llkn.dtepzl Ðåæ
äçðäiptl egipdl devny jl cibny Ð

.edelk`ie mipdkd edelhi jk xg`e ,gafnd

àîìãådpile dtepz ipzwc `idd Ð'x Ð

xn`c inp dil opirnyc `ed awri oa xfril`

,`nwezn `l dcedi iaxk la` .dtepz oiperh

oi` dyy oerh oi`y lk :dcedi 'xl dil zi`c

.jcic `xaq `kdn sliz `le ,dpil oerhåéãé
äðéàéáú,dtepz iab aizk minlyc milraa Ð

.'ebe "dtepz eze` sipdl" ditiqa aizkcäî
ïàë."odkd gwle" aizkc odk ,mixekiaa Ðíéìòáä ãé úçúztya mifge` milra Ð

.(e dpyn 'b wxt) mixekia zkqna yxtn oke .eiley zgz eici gipn odke ,`phdéåä éàî
äìò.ipinya onfc Ð
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aeyi lbxd xg`y `xwc dihytk ,cg` xwa o`yrc okzi dpil oiprl mewn lkn ?lbxa xzep

bgle ,"zipte" aizkcn eaxzin dpil oiperhc mixekiae zxvr ipinyc `zyd `gipe .ezial

`nw wxt opixn`ck ."zipte" aizkcn iaxzin `le ,zevnd bgn `yiwid opira zekeqd

zekeqd bgl `pngx azk `zkld i`nl :(mye `,d) dpyd y`xc,zevnd bgl iyew`l Ð

dpil oerh zevnd bg dnoerh zekeqd bg s` Ð

"zipte" aizkc meyn i`c .dpil:`pin` ded Ð

xeq`c opireny`l `yiwid `iz`e ,cg` dlil

aeyg lbxd lky ,bgd ini 'f lk milyexin z`vl

'ixn`wc `d inp `gipe .zevnd bgk cg` xwa

.dpil oerh bgd ini zrayy myky `kd

íéøåëéáäÐ dpile dtepz xiy oaxw miperh

(e dpyn) mixekiac iyily wxta

:opzc ,dtepz dzid d`ixwd rvn`ac yxtn

"ia` cae` inx`"l ribd,etzkn lqd cixen Ð

,etipne eizgz eci gipn odke ,eizeztya efge`e

dyxtd lk xneby cr "ia` cae` inx`"n `xewe

.`veie degzyne ,gafnd cva egipne ,dlek

la` .d`ixwd zrya `l` sipn did `ly rnyn

,zetepz izy `ki`c rnyn (d`x zyxt) ixtqa

"jidl` 'd iptl ezgpde" ipzwcoiperhy cnlnÐ

zg`e d`ixw zrya zg` :minrt izy dtepz

zetepz izy yxc ixtqa mzde .diegzyd zrya

xfril` 'xk ,"jcin `phd odkd gwle" :aizkcn

yixcc ,dcedi iaxk inp dl xaq `nye .awri oa

ef "ezgpde" `kdizy ira ikdle ,dtepz Ð

ike ,aizk d`ixw rvn`a "odkd gwle"c zetepz

"ezgpde" aizkrnyne .aizk diegzyd iab Ð

zeny) "mrd z` dgp jl" oeyln dtepz oeyl dil

.`iane jilene ,f"rla ??????x"`pn??????? = (al

dgpd cer `aizk odk zgpd xg`cn ,inp i`

d`ixw xg`l `zixg`xg`lc dpin rny Ð

xg` sipdle xefgl ick elhpe xfg odk zgpd

:dyw la` .diegzyd zrya epiidc ,d`ixw

`pz o`n :opixn` (a,gi) zeknc `xza wxtac

dcedi iaxc dilr biltc,awri oa xfril` 'x Ð

`pz enk ediiexz iyxc `nlc ?ibiltc dil `pn

dil iziin xfril` 'xc rnyn mzde .ixtqc

`lcn `nye !oda zakrn dgpdc xnel "ezgpde"

dixagc `yxc cg lk iziin`xiaq `lc llknÐ

dtepz yixc dcedi iaxc :dyw ,edine .dil

,d`ixw zrya dl iwen ikd elit`e "ezgpde"n

meyn ,(e dpyn) mixekiac iyily wxt opzck

d`xp jkl .aizk d`ixw iab [`nw] "egipde"c

dtepz yixc ixtqacywzi`cn ,diegzydl

,llk dtepz dil zilc iyily `pz cere .dgpdl

dtepz xn`c zrny o`n :`kd rnynck.llk dtepz era `l opaxc llkn ,dcedi iax Ð

:zetepz zeperh el`e iab ;mzd opzc (`,`q zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt `pz `ede

zekna xn`w ike .dtepz era `l opaxlc dpin rny .awri oa xfril` 'x ixack mixekiad

awri oa xfril` 'x dcedi iaxc dilr biltc `pz o`ngkync `pz iiez`l dil `gip Ð

sipn d`ixw oiperhdc xn`we ,(e dpyn) mixekiac `nw wxt opzck ,dkepgd cre bgd on oebk ,d`ixw oiperh oi`y mixekia yiy itl `l` ,`wec e`l zetepz izyc :xnel yi cere .`icda

d`ixw oda oi`ye ,d`ixw zrya.d`egzyd zrya sipn Ð

ïäëynn milrad ci zgz xn`w `wec e`l Ð sipne milrad ci zgz eci gipnicda edlek etpl :mixag milra iab opiwqn "zecn izy" seqae ,odkd oiae ilkd oia dvivg `ied ok m`c Ð

iccd`idda ,edine .milrad ci zgz epiide .etipne eizgz eci gipn odke ,eizeztya efge` :mixekia ly lq iab (e dpyn) mixekiac iyily wxt opzck `l` .dvivg `ied `w Ð

iab `ipz (a,`q zegpn) mzde ,iaizk ediiexzc ?`d dil `pn :`id dnize .`id milraa dtepz xwirc ,dvivg da yi m` ol ztki` `l odkd ztepzac :qxhpewa my yxit ,mixag milrac

zqitl ueg oi`veid mixeni`a odkd fge`y xninl epivn mzde .mdilr weye dfge ,cid zqit lr oixeni` gipn ?dyer cvik .sipne milrad ci zgz eci gipn odk ?cvik `d minlyc dtepz

uveg epi`e dtn `ian ?xerk xacd oi`e :inlyexia jixtc ,dheq zgpn ztepz iab ,ynn dribpa iedc zvw rnyn dheqc inlyexiae .milrad ci zgz xn`w ,dlrnl milrady itle .cid

ilkd on dlrnl dfe ilkd on dhnl dfy it lr s`c xninl epivn edin .dry dze`l ievn rxd xvi oi` ,cli `niz elit`e owf odk `ianoiwqrzny ici lr ,dcia eci oirbepy minrt Ð
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åàì éàî¯ïBænä úkøa ,àì ?ïîæäìôúeéîð éëä . ©¨§©Ÿ¦§©©¨§¦¨¨¦©¦
ïîæ Cúòc à÷ìñ éàc .àøazñî¯äòáL ìk ïîæ ¦§©§¨§¦¨§¨©£¨§©§©¨¦§¨

éøa àì éàc ,àéL÷ àì àä ?àkéà éîàðcéàä C ¦¦¨¨¨©§¨§¦¨§¦¨¦¨¨
¯.àðéøçà àîBéì Bà ,øçîì CøáîñBk íB÷î ìkî §¨¥§¨¨§¨©£¦¨¦¨¨

:ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøì déì òéiñî àîéì .ïðéòä¥©¥¨§©©¥§©©§¨§¨©©©§¨
ñBk ïðéòa zøîà éàc .÷eMa eìéôà BøîBà ïîæ¯ñBk §©§£¦©§¦¨§©§¨¥©

øáñå .ñBk déì òì÷éàc àîìc ?àkéà éî àîBé ìk̈¨¦¦¨¦§¨§¦§©¥§¨©
äãeäé éaø ,àéðz àäå ?äðéì ïeòè éðéîL äãeäé éaø©¦§¨§¦¦¨¦¨§¨©§¨©¦§¨

äðéì ïeòè BðéàL éðL çñôì ïépî :øîBà¯:øîàpL ¥¦©¦§¤©¥¦¤¥¨¦¨¤¤¡©
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe"íéîé úLL" :áéúëe ,"E ¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§¦¥¤¨¦

äML ïeòhL úà ,"úBvî ìëàz¯úà ,äðéì ïeòè Ÿ©©¥¤¨¦¨¨¦¨¥
ML ïeòè BðéàLä¯?éàî éèeòîì .äðéì ïeòè Bðéà ¤¥¨¦¨¥¨¦¨§©¥©

çñt éèeòîì ,àì ?âç ìL éðéîL éîð éèeòîì åàì̈§©¥©¦§¦¦¤©¨§©¥¤©
íéøekéaä :ïðúc ,àøazñî éîð éëä .déúååëc éðL¥¦¦§¨¥¨¦©¦¦§©§¨¦§©©¦¦
déì zòîL ïàî .äðéìå ,äôeðúe ,øéLå ,ïaø÷ ïéðeòè§¦¨§¨§¦§¨§¦¨©¨§©§¥

äôeðz øîàc¯,àéðúc .äðéì ïeòè øîà÷å ,äãeäé éaø ©£©§¨©¦§¨§¨¨©¨¦¨§©§¨
"Bzçpäå" :øîBà äãeäé éaø¯øîBà äzà .äôeðz Bæ ©¦§¨¥§¦©§§¨©¨¥

øîBà àeäLk ?Lnî äçpä àìà Bðéà Bà ,äôeðz Bæ§¨¥¤¨©¨¨©¨§¤¥
"Bçépäå"¯íéi÷î éðà äî àä ,øeîà äçpä éøä §¦¦£¥©¨¨¨¨¨£¦§©¥

"Bzçpäå"¯á÷òé ïa øæòéìà éaø àîìãå .äôeðz Bæ §¦©§§¨§¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
àðhä ïäkä ç÷ìå" :àéðúc ?àéä"Eãiî¯ãnéì ¦§©§¨§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤¦¥

ïa øæòéìà éaø éøác ,äôeðz ïéðeòhL íéøekéaä ìò©©¦¦¤§¦§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¤
àîòè éàî .á÷òéá÷òé ïa øæòéìà éaøc¯àéúà ©£Ÿ©©§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨§¨

àðhä ïäkä ç÷ìå" :àëä áéúk ,íéîìMî "ãé" "ãé"¨¨¦§¨¦§¦¨¨§¨©©Ÿ¥©¤¤
éMà úà äðéàéáz åéãé" :íúä áéúëe ,"Eãiîä,"' ¦¨¤§¦¨¨¨¨§¦¤¨¤¦¥

ïäk ïàk äî¯íéìòa ïìäì äîe .ïäk ïìäì óà ©¨Ÿ¥©§©¨Ÿ¥©§©¨§¨¦
¯úçz Bãé çépî ïäk ?ãöék àä .íéìòa ïàk óà©¨§¨¦¨¥©Ÿ¥©¦©¨©©

éðîe ,íéìòa ãé:øîà ïîçð áø ?dìò éåä éàî .ó ©§¨¦¥¦©¨¥£¨©©§¨¨©
ïéà :øîà úLL áøå ,âç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà§¦§©©§¦¦¤©§©¥¤¨©¥
ïîæ íéøîBà :àúëìäå .âç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà§¦§©©§¦¦¤©§¦§§¨§¦§©
éðéîL :ïîçð áøc 'éúååk àéðz .âç ìL éðéîMa©§¦¦¤©©§¨§¨¥§©©§¨§¦¦
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dkeq(ycew zay meil)

:`xnbd zwiicnåàì éàîzrayy xn`y dna dcedi iax zpeek ©¨
dkxa oerh zxvr ipiny meie onvrl dkxa oiperh bgd ini

d zkxal ,envrl,ïîæonf mixne`y opgei iax ixack x`eane §©
:`xnbd dgec .zxvr ipinya,àìzxkfd epiid dxen`d dkxad Ÿ

bgda,älôúe ïBænä úkøaz`' mda mixne` bgd ini zrayay ¦§©©¨§¦¨
bg ipiny mei z`' mixne` zxvr ipinyae 'dfd zekeqd bg mei

.'dfd zxvràøazñî énð éëä`id `ziixaa dxen`d dkxady ¨¦©¦¦§©§¨
,dltzae oefnd zkxaa bgd zxkfd gqepCzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨

zkxal `zixad zpeeky,àkéà éî äòáL ìk ïîæ ,ïîæ`ld §©§©¨¦§¨¦¦¨
,bgd ini x`ya aey jxan epi` oey`xd meia epiigdy jxiayn
dpeekdy jgxk lre ,dkxa oiperh bgd ini zrayy dpeekd dne
:di`xd z` `xnbd dgec .bgd ini lka zbdepd dlitza dxkfdl

,àéL÷ àì àäayiil yi epiigdy zkxa oiprl dpeekd m` s` ¨Ÿ©§¨
oiprl bgd ini zray lk bdepyéøa àì éàcøçîì Cøáî àðãéàä C §¦Ÿ¨¦¨¦§¨§¨¥§¨¨

àðéøçà àîBéì Bàlka jlede jxan bgd zligza jxia `l m`y - §¨©£¦¨
lega onf zkxa jxaiy okzi ji` :`xnbd dywn .bgd inin cg`

ixde crendñBk íB÷î ìkîoiiïðéòaoi`e ,onf zkxa eilr xnel ¦¨¨¨¦¨
,crend lega mc` lkl ievn oii,onfd zkxal dpeekd m`eàîéì¥¨

ef `ziixayïîæ ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøì déì òéiñîlka xn`pd §©¥©¥§©©§¨§¨©©©§¨§©
cren,÷eMa eléôà BøîBàqek lr `weec exn`l jixv epi` xnelk §£¦©

,oiiàîBé ìk ñBk ,ñBk ïðéòa zøîà éàccrend leg inin -éî §¦¨§©§¨¦¨¨¨¦
,àkéàxnel xyt`y gken `l` ,crena mc` lkl ievn oii oi`y ¦¨

:`xnbd dgec .qek `la onfàîìclekiy `ziixaa epipyy dn ¦§¨
ote`a `ed ,bgd ini zray lka onf zkxa xnel,ñBk déì òìwéàc§¦§©¥

e` `weec qekd lr onf zkxa xnel jixv m` o`kn heytl oi`e
.`l

dpil oerhy bgd ini zrayn welg zxvr ipinyy `ziixaa epipy
:`xnbd dywn .envrlåikéðéîL äãeäé éaø øáñzxvr,äðéì ïeòè §¨©©¦§¨§¦¦¨¦¨

éðL çñôì ïépî øîBà äãeäé éaø àéðz àäågqt aixwd `ly in - §¨©§¨©¦§¨¥¦©¦§¤©¥¦
,xii` c"ia eaixwne epnfaäðéì ïeòè BðéàLeixg`y dlila ¤¥¨¦¨
,oey`x gqt oick milyexiaøîàpLYlk`e YlXaE' oey`x gqta ¤¤¡©¦©§¨§¨©§¨

,FA Lidl` 'd xgai xW` mFwOAéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe'E ©¨£¤¦§©¡Ÿ¤¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
(f fh mixac')ekxcl dpti `ly dpil aeigl xewnd `ed df weqte ,

,crend leg ly xweaa `l`áéúëeokn xg`lìëàz íéîé úLL' §¦¥¤¨¦Ÿ©
'úBvî(g fh my)ze`xwnd zekinq yexcl yie ,xnelïeòhL úà ©¤¤¨

dvn zlik`äML,oey`x gqt epiidc ,[iriay mein ueg] mini ¦¨
ïeòès`äðéìla` ,ezaxwd ixg`äML ïeòè BðéàL úàzlik` ini ¨¦¨¤¤¥¨¦¨

,ipy gqtk ,dvnäðéì ïeòè Bðéàzwiicn .ezaxwd xg`l llk ¥¨¦¨
,dpil oerh epi` bg ini dyy oerh epi`y lky df llk :`xnbd

éàî éèeòîì,hrnl `a dn -,âç ìL éðéîL énð éèeòîì åàìs`y §©¥©¨§©¥©¦§¦¦¤¨
oerh epi` ,cg` mei `l` jynp epi`y h"ei `edy bg ly ipiny
oerh zxvr ipinyy lirl dcedi iax ixac z` xzeq dfe ,dpil

:`xnbd dgec .dpil,àì`id dcedi iax zpeekéèeòîìwxçñt Ÿ§©¥¤©
déúååëc éðLllk ezpeek oi` la` ,oey`x gqtl dnec `edy - ¥¦¦§¨¥

.mixg` micren hrnlàøazñî énð éëädcedi iax hrin `ly ¨¦©¦¦§©§¨
,cegl ipy gqt `l`ïéðeòè íéøekéaä ïðúcmnr `iadlïaø÷ ¦§©©¦¦§¦¨§¨

,minlyøéLå,ede`iadyk okecd lr mixxeyn eid mieldy §¦

'ipziNc iM 'd LnnFx`' xenfn(l mildz),äôeðúecil mtipdl - £¦§¦¦¦¨¦§¨
,gafndäðéìå.mz`ad xg`ly dlila milyexiaïàî`pz §¦¨©

cøîàc déì zòîLmiperh mixekiayäãeäé éaø ,äôeðz,oldlck §©§§¥§¨©§¨©¦§¨
øîà÷åmixekiady,äðéì ïeòè,ef dpyn dpyy dcedi iaxy oeike §¨¨©¨¦¨

ok m` ,mini dyy mibdep mpi`y s` dpil oiperh mixekiay xaeq
mei `l` mibdep mpi`y s` dpil oiperhy zecrend lkl oicd `ed
zrcly mixacd xewne .ipy gqt `l` dcedi iax hrin `le ,cg`

,dtepz miperh mixekia dcedi iaxøîBà äãeäé éaø àéðúcdn §©§¨©¦§¨¥
mixekaa xn`py(i ek my)Bzçpäå''Lidl` 'd iptläôeðz Bæenke §¦©§¦§¥¡Ÿ¤§¨

,yxtny,Lnî äçpä àlà Bðéà Bà äôeðz Bæ øîBà äzàxnel oi` ©¨¥§¨¥¤¨©¨¨©¨
oky ,okøîBà àeäLkdyxtd zligza(c ek my)`pHd odMd gwle' §¤¥§¨©©Ÿ¥©¤¤

LcInBçépäå'Lidl` 'd gAfn iptl,øeîà äçpä éøä ,ixd xnelk ¦¨¤§¦¦¦§¥¦§©¡Ÿ¤£¥©¨¨¨
,aey mgipdl jiiy `le 'd gafn iptl migpen xak mixekiadàä̈

äôeðz Bæ 'Bzçpäå' íéi÷î éðà äîjka zfnex dxezd jgxk lr - ©£¦§©¥§¦©§§¨
jkle ,mze` mitipne mizpia mixekiad z` milhep milrady
okn xg`l wxe dtepzd xg` aey mgipdl zeevl dxezd dwwfp

.melk`ie mipdkd melhi
:`xnbd dgecàîìãådtepz miperh mixekiay da epipyy dpynd §¦§¨

dpile,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaømiperh mixekiay xaeq `ed mby ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
iax zrcl la` ,dpil mb miperh eixacly xnel yie ,dtepz
mini dyy mibdep mpi`y iptn dpil miperh mixeka oi` dcedi.

`ed awri oa xfril` iax ixac xewneàðhä ïäkä ç÷ìå' àéðúc§©§¨§¨©©Ÿ¥©¤¤
.á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác äôeðz ïéðeòhL íéøekéaä ìò ãnéì 'Eãiî¦¨¤¦¥©©¦¦¤§¦§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:`xnbd zx`aná÷òé ïa øæòéìà éaøc àîòè éàîyxc ji` - ©©£¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,df weqtn dtepzàéúàey dxifbadî 'ãé' 'ãé'oaxwáéúk ,íéîìM ¨§¨¨¨¦§¨¦§¦

àëämixekiaa -íúä áéúëe ,'Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå'oaxwa - ¨¨§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤§¦¨¨
minly,'ä éMà úà äðéàéáz åéãé'z` ,EP`iai dfgd lr algd z` ¨¨§¦¤¨¥¦¥¤©¥¤©¤¨¤§¦¤¥

zevn yiy myky epcnle ,''d iptl dtEpY Fz` sipdl dfgd¤¨¤§¨¦Ÿ§¨¦§¥
s` dzrne ,mixekiaa dtepz zevn yi jk minlyd dfga dtepz

,dtepz oic ihxtl minly zyxtl zcnln mixekia zyxtäî©
ïàkxkfp mixekiaaïäk,'odMd gwle' xn`py enk dtepzd oipra ¨Ÿ¥§¨©©Ÿ¥

ïläì óàminlyaïäkminlyn micnel oke ,dtepzd z` dyer ©§©¨Ÿ¥
mixekialïläl äîeminlyaíéìòa,mitipnmcew xn`py enk ©§©¨§¨¦

okl(lÎhk f `xwie),'dl einlW gaf z` aixwOd''dl FpAxw z` `iai ©©§¦¤¤©§¨¨©¨¦¤¨§¨©
,'ebe ''d iX` z` dpi`iaY eici ,'ebeïàk óàd mixekiaaíéìòa ¨¨§¦¤¨¥¦¥©¨§¨¦

:`ziixad zyxtn ,mitipnãöék àämicenild ipy miayiizn ¨¥©
sipn odkd mby,mitipn milrad mbe minlyd dfge mixekiad z`

éðîe íéìòa ãé úçz Bãé çépî ïäkóztya mifge` milrady - Ÿ¥©¦©¨©©©§¨¦¥¦
,eiley zgz eici gipn odkde `phdmitipn mdipyy `vnpe

.cg`k
:`xnbd zl`eydìò éåä éàîonf zkxa oipra dkldl x`yp dn - ©¨¥£¨
,zxvr ipinyaâç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà ,øîà ïîçð áøzrck ©©§¨¨©§¦§©©§¦¦¤¨
lirl opgei iax(`"r),ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà ïéà ,øîà úLL áøå§©¥¤¨©¥§¦§©©§¦¦¤

,âç.zekeqd bg mr cg` lbxk `ed df oiprle:`xnbd dwiqn ¨
ïîçð áøc déúååk àéðz .âç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà àúëìäå§¦§§¨§¦§©©§¦¦¤¨©§¨§¨¥§©©§¨

`ziixaa epipyy ,zxvr ipinya onf zkxa mixne`yéðéîLzxvr §¦¦
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קסז ezny ina cenr fn sc ± iyily wxt`nei
ïîæ åàì éàî?envrl onf epiid e`l ?`id i`n dcedi 'x xn`wc dkxa jd Ðïåæîä úëøá

?"dfd zxvr bg ipiny mei z`" o`ke "dfd zekeqd bg mei z`" opixn` `zyd crc Ð

íå÷î ìëî`d ?`nw `nei jixa `l elit`e ,cren ly elega onf dl zgkyn ikid Ð

.cren ly elega mc` lkl ievn oii oi`e ,oii ly qek `piraàîéìdkxa ipzwc `d Ð

.onf epiidc opiyxtne ,dray lkáøì òééñî
ïîçð.qek `la weya exne` :xn`c Ðïéðî

éðù çñôìycga ezeyrl mi`nhl xen`d Ð

.milyexia dpil oerh epi`y ,ipydø÷áá úéðôå
epi` ipy gqt 'ebe "mini zyy" dil jinqe Ð

lke`e ,devnl dvn oerhy `l` ,unga xeq`

:opiqxb ikd .cin ungéîð éèåòîì åàì éàî
éðéîùcigi aeh mei `l` epi`c oeikc Ðepi` Ð

.dpil oerhäéúååëã éðù çñô éèåòîì àìÐ

i`w gqtac ,ecal ipy gqt `l` hrnn epi`

s` zxvr ,ipinye zereay la` .hrnnw gqtae

mini dray edpzi` `lc ab lr.dpil oerh Ð

àøáúñî éîð éëä`l` dcedi 'x hirnn `lc Ð

.cegl ipy gqtïáø÷ ïéðåòèmdnr `iadl Ð

lka zgnye"n sili inlyexi cenlzae .minly

minly `l` dgny oi`e (ek mixac) "aehd,

zlk`e minly zgafe" (fk my) aizkc

oi`e "aehd lka"n dl sili inp xiye ."zgnye

edne .eze` mixne` eid mielde ,xiy `l` aeh

xiy,(l mildz) "ipzilc ik 'd jnnex`" Ð

."obp aihne lew dti" (bl l`wfgi) aizkc

"aehd lka" :`ipz inp (d`x zyxt) ixtqaeÐ

.xiyd dfäôåðúå.dl sili dinwl ÐäðéìåÐ

"xwaa zipte" dl sili mzdlky zcnl `d Ð

.xwaa `l` edi `l dpet dz`y zepitdïàî
äôåðú øîàã äéì úòîù.mixekial Ðäãåäé 'ø

.onwlck Ðäðéì ïéðåòè àëä øîà÷ålr s`e Ð

.dyy oiperh oi`c abàéðúãiaxl dil zi`c Ð

.mixekiaa dtepz dcediäôåðú åæ åúçðäåÐ

jcin `phd odkd gwle" xn`p dyxtd y`xac

'd iptl egipde"ezgpde" xn`p ditiqae 'ebe "Ð

elhp dnle ,elhpe xfgy llkn.dtepzl Ðåæ
äçðäiptl egipdl devny jl cibny Ð

.edelk`ie mipdkd edelhi jk xg`e ,gafnd

àîìãådpile dtepz ipzwc `idd Ð'x Ð

xn`c inp dil opirnyc `ed awri oa xfril`

,`nwezn `l dcedi iaxk la` .dtepz oiperh

oi` dyy oerh oi`y lk :dcedi 'xl dil zi`c

.jcic `xaq `kdn sliz `le ,dpil oerhåéãé
äðéàéáú,dtepz iab aizk minlyc milraa Ð

.'ebe "dtepz eze` sipdl" ditiqa aizkcäî
ïàë."odkd gwle" aizkc odk ,mixekiaa Ðíéìòáä ãé úçúztya mifge` milra Ð

.(e dpyn 'b wxt) mixekia zkqna yxtn oke .eiley zgz eici gipn odke ,`phdéåä éàî
äìò.ipinya onfc Ð

ø"æô
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aeyi lbxd xg`y `xwc dihytk ,cg` xwa o`yrc okzi dpil oiprl mewn lkn ?lbxa xzep

bgle ,"zipte" aizkcn eaxzin dpil oiperhc mixekiae zxvr ipinyc `zyd `gipe .ezial

`nw wxt opixn`ck ."zipte" aizkcn iaxzin `le ,zevnd bgn `yiwid opira zekeqd

zekeqd bgl `pngx azk `zkld i`nl :(mye `,d) dpyd y`xc,zevnd bgl iyew`l Ð

dpil oerh zevnd bg dnoerh zekeqd bg s` Ð

"zipte" aizkc meyn i`c .dpil:`pin` ded Ð

xeq`c opireny`l `yiwid `iz`e ,cg` dlil

aeyg lbxd lky ,bgd ini 'f lk milyexin z`vl

'ixn`wc `d inp `gipe .zevnd bgk cg` xwa

.dpil oerh bgd ini zrayy myky `kd

íéøåëéáäÐ dpile dtepz xiy oaxw miperh

(e dpyn) mixekiac iyily wxta

:opzc ,dtepz dzid d`ixwd rvn`ac yxtn

"ia` cae` inx`"l ribd,etzkn lqd cixen Ð

,etipne eizgz eci gipn odke ,eizeztya efge`e

dyxtd lk xneby cr "ia` cae` inx`"n `xewe

.`veie degzyne ,gafnd cva egipne ,dlek

la` .d`ixwd zrya `l` sipn did `ly rnyn

,zetepz izy `ki`c rnyn (d`x zyxt) ixtqa

"jidl` 'd iptl ezgpde" ipzwcoiperhy cnlnÐ

zg`e d`ixw zrya zg` :minrt izy dtepz

zetepz izy yxc ixtqa mzde .diegzyd zrya

xfril` 'xk ,"jcin `phd odkd gwle" :aizkcn

yixcc ,dcedi iaxk inp dl xaq `nye .awri oa

ef "ezgpde" `kdizy ira ikdle ,dtepz Ð

ike ,aizk d`ixw rvn`a "odkd gwle"c zetepz

"ezgpde" aizkrnyne .aizk diegzyd iab Ð

zeny) "mrd z` dgp jl" oeyln dtepz oeyl dil

.`iane jilene ,f"rla ??????x"`pn??????? = (al

dgpd cer `aizk odk zgpd xg`cn ,inp i`

d`ixw xg`l `zixg`xg`lc dpin rny Ð

xg` sipdle xefgl ick elhpe xfg odk zgpd

:dyw la` .diegzyd zrya epiidc ,d`ixw

`pz o`n :opixn` (a,gi) zeknc `xza wxtac

dcedi iaxc dilr biltc,awri oa xfril` 'x Ð

`pz enk ediiexz iyxc `nlc ?ibiltc dil `pn

dil iziin xfril` 'xc rnyn mzde .ixtqc

`lcn `nye !oda zakrn dgpdc xnel "ezgpde"

dixagc `yxc cg lk iziin`xiaq `lc llknÐ

dtepz yixc dcedi iaxc :dyw ,edine .dil

,d`ixw zrya dl iwen ikd elit`e "ezgpde"n

meyn ,(e dpyn) mixekiac iyily wxt opzck

d`xp jkl .aizk d`ixw iab [`nw] "egipde"c

dtepz yixc ixtqacywzi`cn ,diegzydl

,llk dtepz dil zilc iyily `pz cere .dgpdl

dtepz xn`c zrny o`n :`kd rnynck.llk dtepz era `l opaxc llkn ,dcedi iax Ð

:zetepz zeperh el`e iab ;mzd opzc (`,`q zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt `pz `ede

zekna xn`w ike .dtepz era `l opaxlc dpin rny .awri oa xfril` 'x ixack mixekiad

awri oa xfril` 'x dcedi iaxc dilr biltc `pz o`ngkync `pz iiez`l dil `gip Ð

sipn d`ixw oiperhdc xn`we ,(e dpyn) mixekiac `nw wxt opzck ,dkepgd cre bgd on oebk ,d`ixw oiperh oi`y mixekia yiy itl `l` ,`wec e`l zetepz izyc :xnel yi cere .`icda

d`ixw oda oi`ye ,d`ixw zrya.d`egzyd zrya sipn Ð

ïäëynn milrad ci zgz xn`w `wec e`l Ð sipne milrad ci zgz eci gipnicda edlek etpl :mixag milra iab opiwqn "zecn izy" seqae ,odkd oiae ilkd oia dvivg `ied ok m`c Ð

iccd`idda ,edine .milrad ci zgz epiide .etipne eizgz eci gipn odke ,eizeztya efge` :mixekia ly lq iab (e dpyn) mixekiac iyily wxt opzck `l` .dvivg `ied `w Ð

iab `ipz (a,`q zegpn) mzde ,iaizk ediiexzc ?`d dil `pn :`id dnize .`id milraa dtepz xwirc ,dvivg da yi m` ol ztki` `l odkd ztepzac :qxhpewa my yxit ,mixag milrac

zqitl ueg oi`veid mixeni`a odkd fge`y xninl epivn mzde .mdilr weye dfge ,cid zqit lr oixeni` gipn ?dyer cvik .sipne milrad ci zgz eci gipn odk ?cvik `d minlyc dtepz

uveg epi`e dtn `ian ?xerk xacd oi`e :inlyexia jixtc ,dheq zgpn ztepz iab ,ynn dribpa iedc zvw rnyn dheqc inlyexiae .milrad ci zgz xn`w ,dlrnl milrady itle .cid

ilkd on dlrnl dfe ilkd on dhnl dfy it lr s`c xninl epivn edin .dry dze`l ievn rxd xvi oi` ,cli `niz elit`e owf odk `ianoiwqrzny ici lr ,dcia eci oirbepy minrt Ð
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åàì éàî¯ïBænä úkøa ,àì ?ïîæäìôúeéîð éëä . ©¨§©Ÿ¦§©©¨§¦¨¨¦©¦
ïîæ Cúòc à÷ìñ éàc .àøazñî¯äòáL ìk ïîæ ¦§©§¨§¦¨§¨©£¨§©§©¨¦§¨

éøa àì éàc ,àéL÷ àì àä ?àkéà éîàðcéàä C ¦¦¨¨¨©§¨§¦¨§¦¨¦¨¨
¯.àðéøçà àîBéì Bà ,øçîì CøáîñBk íB÷î ìkî §¨¥§¨¨§¨©£¦¨¦¨¨

:ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøì déì òéiñî àîéì .ïðéòä¥©¥¨§©©¥§©©§¨§¨©©©§¨
ñBk ïðéòa zøîà éàc .÷eMa eìéôà BøîBà ïîæ¯ñBk §©§£¦©§¦¨§©§¨¥©

øáñå .ñBk déì òì÷éàc àîìc ?àkéà éî àîBé ìk̈¨¦¦¨¦§¨§¦§©¥§¨©
äãeäé éaø ,àéðz àäå ?äðéì ïeòè éðéîL äãeäé éaø©¦§¨§¦¦¨¦¨§¨©§¨©¦§¨

äðéì ïeòè BðéàL éðL çñôì ïépî :øîBà¯:øîàpL ¥¦©¦§¤©¥¦¤¥¨¦¨¤¤¡©
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe"íéîé úLL" :áéúëe ,"E ¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§¦¥¤¨¦

äML ïeòhL úà ,"úBvî ìëàz¯úà ,äðéì ïeòè Ÿ©©¥¤¨¦¨¨¦¨¥
ML ïeòè BðéàLä¯?éàî éèeòîì .äðéì ïeòè Bðéà ¤¥¨¦¨¥¨¦¨§©¥©

çñt éèeòîì ,àì ?âç ìL éðéîL éîð éèeòîì åàì̈§©¥©¦§¦¦¤©¨§©¥¤©
íéøekéaä :ïðúc ,àøazñî éîð éëä .déúååëc éðL¥¦¦§¨¥¨¦©¦¦§©§¨¦§©©¦¦
déì zòîL ïàî .äðéìå ,äôeðúe ,øéLå ,ïaø÷ ïéðeòè§¦¨§¨§¦§¨§¦¨©¨§©§¥

äôeðz øîàc¯,àéðúc .äðéì ïeòè øîà÷å ,äãeäé éaø ©£©§¨©¦§¨§¨¨©¨¦¨§©§¨
"Bzçpäå" :øîBà äãeäé éaø¯øîBà äzà .äôeðz Bæ ©¦§¨¥§¦©§§¨©¨¥

øîBà àeäLk ?Lnî äçpä àìà Bðéà Bà ,äôeðz Bæ§¨¥¤¨©¨¨©¨§¤¥
"Bçépäå"¯íéi÷î éðà äî àä ,øeîà äçpä éøä §¦¦£¥©¨¨¨¨¨£¦§©¥

"Bzçpäå"¯á÷òé ïa øæòéìà éaø àîìãå .äôeðz Bæ §¦©§§¨§¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
àðhä ïäkä ç÷ìå" :àéðúc ?àéä"Eãiî¯ãnéì ¦§©§¨§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤¦¥

ïa øæòéìà éaø éøác ,äôeðz ïéðeòhL íéøekéaä ìò©©¦¦¤§¦§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¤
àîòè éàî .á÷òéá÷òé ïa øæòéìà éaøc¯àéúà ©£Ÿ©©§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨§¨

àðhä ïäkä ç÷ìå" :àëä áéúk ,íéîìMî "ãé" "ãé"¨¨¦§¨¦§¦¨¨§¨©©Ÿ¥©¤¤
éMà úà äðéàéáz åéãé" :íúä áéúëe ,"Eãiîä,"' ¦¨¤§¦¨¨¨¨§¦¤¨¤¦¥

ïäk ïàk äî¯íéìòa ïìäì äîe .ïäk ïìäì óà ©¨Ÿ¥©§©¨Ÿ¥©§©¨§¨¦
¯úçz Bãé çépî ïäk ?ãöék àä .íéìòa ïàk óà©¨§¨¦¨¥©Ÿ¥©¦©¨©©

éðîe ,íéìòa ãé:øîà ïîçð áø ?dìò éåä éàî .ó ©§¨¦¥¦©¨¥£¨©©§¨¨©
ïéà :øîà úLL áøå ,âç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà§¦§©©§¦¦¤©§©¥¤¨©¥
ïîæ íéøîBà :àúëìäå .âç ìL éðéîMa ïîæ íéøîBà§¦§©©§¦¦¤©§¦§§¨§¦§©
éðéîL :ïîçð áøc 'éúååk àéðz .âç ìL éðéîMa©§¦¦¤©©§¨§¨¥§©©§¨§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dkeq(ycew zay meil)

:`xnbd zwiicnåàì éàîzrayy xn`y dna dcedi iax zpeek ©¨
dkxa oerh zxvr ipiny meie onvrl dkxa oiperh bgd ini

d zkxal ,envrl,ïîæonf mixne`y opgei iax ixack x`eane §©
:`xnbd dgec .zxvr ipinya,àìzxkfd epiid dxen`d dkxad Ÿ

bgda,älôúe ïBænä úkøaz`' mda mixne` bgd ini zrayay ¦§©©¨§¦¨
bg ipiny mei z`' mixne` zxvr ipinyae 'dfd zekeqd bg mei

.'dfd zxvràøazñî énð éëä`id `ziixaa dxen`d dkxady ¨¦©¦¦§©§¨
,dltzae oefnd zkxaa bgd zxkfd gqepCzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨

zkxal `zixad zpeeky,àkéà éî äòáL ìk ïîæ ,ïîæ`ld §©§©¨¦§¨¦¦¨
,bgd ini x`ya aey jxan epi` oey`xd meia epiigdy jxiayn
dpeekdy jgxk lre ,dkxa oiperh bgd ini zrayy dpeekd dne
:di`xd z` `xnbd dgec .bgd ini lka zbdepd dlitza dxkfdl

,àéL÷ àì àäayiil yi epiigdy zkxa oiprl dpeekd m` s` ¨Ÿ©§¨
oiprl bgd ini zray lk bdepyéøa àì éàcøçîì Cøáî àðãéàä C §¦Ÿ¨¦¨¦§¨§¨¥§¨¨

àðéøçà àîBéì Bàlka jlede jxan bgd zligza jxia `l m`y - §¨©£¦¨
lega onf zkxa jxaiy okzi ji` :`xnbd dywn .bgd inin cg`

ixde crendñBk íB÷î ìkîoiiïðéòaoi`e ,onf zkxa eilr xnel ¦¨¨¨¦¨
,crend lega mc` lkl ievn oii,onfd zkxal dpeekd m`eàîéì¥¨

ef `ziixayïîæ ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøì déì òéiñîlka xn`pd §©¥©¥§©©§¨§¨©©©§¨§©
cren,÷eMa eléôà BøîBàqek lr `weec exn`l jixv epi` xnelk §£¦©

,oiiàîBé ìk ñBk ,ñBk ïðéòa zøîà éàccrend leg inin -éî §¦¨§©§¨¦¨¨¨¦
,àkéàxnel xyt`y gken `l` ,crena mc` lkl ievn oii oi`y ¦¨

:`xnbd dgec .qek `la onfàîìclekiy `ziixaa epipyy dn ¦§¨
ote`a `ed ,bgd ini zray lka onf zkxa xnel,ñBk déì òìwéàc§¦§©¥

e` `weec qekd lr onf zkxa xnel jixv m` o`kn heytl oi`e
.`l

dpil oerhy bgd ini zrayn welg zxvr ipinyy `ziixaa epipy
:`xnbd dywn .envrlåikéðéîL äãeäé éaø øáñzxvr,äðéì ïeòè §¨©©¦§¨§¦¦¨¦¨

éðL çñôì ïépî øîBà äãeäé éaø àéðz àäågqt aixwd `ly in - §¨©§¨©¦§¨¥¦©¦§¤©¥¦
,xii` c"ia eaixwne epnfaäðéì ïeòè BðéàLeixg`y dlila ¤¥¨¦¨
,oey`x gqt oick milyexiaøîàpLYlk`e YlXaE' oey`x gqta ¤¤¡©¦©§¨§¨©§¨

,FA Lidl` 'd xgai xW` mFwOAéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe'E ©¨£¤¦§©¡Ÿ¤¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
(f fh mixac')ekxcl dpti `ly dpil aeigl xewnd `ed df weqte ,

,crend leg ly xweaa `l`áéúëeokn xg`lìëàz íéîé úLL' §¦¥¤¨¦Ÿ©
'úBvî(g fh my)ze`xwnd zekinq yexcl yie ,xnelïeòhL úà ©¤¤¨

dvn zlik`äML,oey`x gqt epiidc ,[iriay mein ueg] mini ¦¨
ïeòès`äðéìla` ,ezaxwd ixg`äML ïeòè BðéàL úàzlik` ini ¨¦¨¤¤¥¨¦¨

,ipy gqtk ,dvnäðéì ïeòè Bðéàzwiicn .ezaxwd xg`l llk ¥¨¦¨
,dpil oerh epi` bg ini dyy oerh epi`y lky df llk :`xnbd

éàî éèeòîì,hrnl `a dn -,âç ìL éðéîL énð éèeòîì åàìs`y §©¥©¨§©¥©¦§¦¦¤¨
oerh epi` ,cg` mei `l` jynp epi`y h"ei `edy bg ly ipiny
oerh zxvr ipinyy lirl dcedi iax ixac z` xzeq dfe ,dpil

:`xnbd dgec .dpil,àì`id dcedi iax zpeekéèeòîìwxçñt Ÿ§©¥¤©
déúååëc éðLllk ezpeek oi` la` ,oey`x gqtl dnec `edy - ¥¦¦§¨¥

.mixg` micren hrnlàøazñî énð éëädcedi iax hrin `ly ¨¦©¦¦§©§¨
,cegl ipy gqt `l`ïéðeòè íéøekéaä ïðúcmnr `iadlïaø÷ ¦§©©¦¦§¦¨§¨

,minlyøéLå,ede`iadyk okecd lr mixxeyn eid mieldy §¦

'ipziNc iM 'd LnnFx`' xenfn(l mildz),äôeðúecil mtipdl - £¦§¦¦¦¨¦§¨
,gafndäðéìå.mz`ad xg`ly dlila milyexiaïàî`pz §¦¨©

cøîàc déì zòîLmiperh mixekiayäãeäé éaø ,äôeðz,oldlck §©§§¥§¨©§¨©¦§¨
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ב  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן
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`zax `zkld
ììë [â ואמר שכח אם אבל יודוך', 'הכל היינו -

אחר  מיד נשמת יאמר 'נשמת' בלא בחול כמו ישתבח
ברכת  שנית יסיים ולא התפילה, אחר ולא ישתבח

.10ישתבח 

íù êééù [ã קדושה אחר בנזכר דוקא שהוא נראה -
ממקום  ולהתחיל לחזור לו יש לכן קודם אבל דיוצר,

.11שדלג 

zetqede mipeiv
סק"ג 10) פ"כ הכולל בשער הסיק וכן זה, סי' יוסף ברכי

ב  ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן בקצות אמנם שוע"ר. בדעת
גם  חלים חובה' כל אין 'ומ"מ שהמלים שוע"ר מלשון הבין
מאשר  הצורך) (בשעת 'נשמת' על לדלג ומוטב 'נשמת' על
מזמורים  לדלג צריך שאם כתב וכן דזמרה, פסוקי על
יותר  המופיעים המזמורים את לדלג יש שבת של אחדים
קודם  צדיקים' 'רננו ולדוגמא התפילה, בנוסח מאוחר

בשנותו'. ל'לדוד
כבחול, ישתבח והתחיל נשמת שכח שאם כתב ג בס"ק ושם
כסדר. ויאמר לנשמת יחזור ה' אתה ברוך אמר שלא זמן כל

אל 11) לומר והנה ה: ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן קצות
שיתכן  אלא א"א, כמעט זה שבת אשר לאל ולדלג אדון
משגב  פסוק שאחר או לגמרי, דחול יוצר ולומר לטעות
ופשוט  לך ערוך אין ולא בחול כמו ברוך אל אומר בעדנו
החיוב  עבר לא עוד אלקינו ה' תתברך אמר שלא זמן שכל
אין  או יודוך הכל להתחיל וצריך שבת פסוקי אמירת של
לא  מדוע לנצח תתברך באמצע בנזכר לעיין ויש לך, ערוך

בכך  מה אדון אל או יודוך הכל או לך ערוך אין לומר יחזור
דברי  שהם פעם עוד לנצח תתברך של תיבות איזה יאמר אם
שלא  סברא יש דיוצר קדושה כבר אמר אם בשלמא שבח,
ב"פ  קדושה לומר שלא וגם הברכה רוב גמר שכבר יחזור
תתברך  לומר יחזור אם יש קפידא איזה אבל מיותר, שהוא
יוצר  ברכת סיים שלא שכ"ז דאפשר מסתפק והפמ"ג לנצח,
גם  נראה ע"כ שבת, אשר מלאל ויתחיל שיחזור המאורות
בנזכר  דוקא שבת אשר ללאל חוזר שאינו אדמו"ר בדעת
ולהתחיל  לחזור לו יש לכן קודם אבל דיוצר קדושה אחר

שדלג. ממקום
מתחיל  התפילה אחר שכשאומר ד ס"ק שם בבדה"ש (מ"ש
אותה  שונה שיטה זוהי דלכאורה צ"ע, לו', יתנו ב'שבח
ב'שבח  מתחיל כאשר ולפיה (סק"א) לדוד בתהלה הביא
ואינו  המאורות יוצר ברכת בסיום זאת לומר יכול לו' יתנו
עכ"פ) במוסגר (למובא ולשוע"ר התפילה, לסיום ממתין

אשר'). 'לאל לומר חוזר אינו דיוצר קדושה שלאחר ודאי

•
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‚Î או בספסל לסומכה מותר שנשברה הבית מתקרת קורה
זה  שהרי שתעלה כדי לא כלי שהם המטה בארוכות
שאינו  בדבר אבל יותר לרדת תוסיף שלא כדי אלא בונה

מפני  הקורה תחת בו לסמוך אסור לטלטל שהוכן אע"פ כלי
כמו  לבנין לבטלו דרך שאין בכלי משא"כ לבונה שדומה
הקורה  תחת קצת רפוי הכלי שיהא וצריך למעלה שנתבאר
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שם  מהדקו אם אבל כשירצה משם ליטלו שיוכל בענין
מפני  אסור משם ליטלו שוב יוכל שלא בענין בחוזק

מהיכנו. כלי שמבטל

ש"ח: בסי' נתבאר מרגליו אחת שנשמטה ספסל

„Î תל שהשפיל כגון בחצר או בבית הקרקע פני המשוה
חצר  לפיכך וחייב בונה זה הרי גיא או גומא מילא או
אינו  שהתבן בה וזורה תבן מביא גשמים במימי שנתקלקלה
אין  ולפיכך לטיט או בהמה למאכל שראוי מפני שם מבטלו
מפני  שם שמבטלו דבר בה יזרה לא אבל בנין משום בו
שמבטלו  וכיון הקרקע פני להשוות מתכוין כאלו שנראה

קבוע. בנין זה הרי שם

בא  שהוא שכיון שנתקלקלה בחצר אמורים דברים במה
פניה  להשוות ג"כ מתכוין כאלו נראה זה הרי החצר לתקן
שם  שמבטלו דבר אפילו בה לזרות מותר אחר בענין אבל

פניה: להשוות מתכוין שאינו כיון

‰Î ולא בסל לא יזרה לא שנתקלקה בחצר התבן כשזורה
על  התבן ויביא שיהפכנו הקופה בשולי אלא בקופה

בידו: לזרות אסור אבל החול מדרך לשנות כדי שוליה

כגֿכה  סעיפים בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק

מחזיקים ‡ שאין בכלים וסתירה בנין שאין נתבאר כבר
חרס  של חבית לפיכך גמור בנין כשאינו סאה ארבעים
בזפת  שבריה ודיבק שנשברה סאה ארבעים מחזקת שאינה
מה  ליקח כדי בכלי בין ביד בין בשבת לשברה מותר
גמור  בנין שאינה מפני סתירה משום בה ואין שבתוכה
נאה  לפתח לה שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שלא ובלבד
כמו  בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן הוא הרי שא"כ
שמא  גזרו ולא מותר לכך מתכוין כשאינו אבל שיתבאר
גרועה  היא בזפת ודבוקה השבורה שחבית מפני לכך יתכוין
פתח  לה לתקן ושוברה כשחוזר עליה חושש ואינו בעיניו
שאינו  בענין אפילו לשברה אסור שלימה היא אם אבל נאה
אף  אסורה גמור בנין שסתירת מפני נאה פתח לה מתקן
לה  שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שמא גזירה ועוד בכלים

נאה: לפתח

חייב · בזה וכיוצא כלים בו לתלות בכותל יתד התוקע
חור  שקדח אלא היתד תקע לא ואפילו בונה משום
הואיל  זה נקב על בונה משום חייב יתד בו לתקוע בכותל
העושה  וכן היתד לתקיעת דהיינו לבנין מועיל הוא זה ונקב
אבל  בונה משום חייב המים שיצאו כדי הבית בקרקע נקב
עשוי  הנקב כן אם אלא חייב אינו תלוש בדבר נקב העושה
שאינו  תרנגולים של שבלול נקב כגון בו ולהוציא להכניס
ההבל  ולהוציא האורה להכניס עשוי שהוא לקרקע מחובר
תיקון  משום עשייתו על וחייבים גמור פתח הוא זה שנקב
שעשה  ובין ש"ב בסי' כמ"ש בפטיש מכה תולדת שהיא כלי
מכה  משום עליו חייב בכלים בין במתכת בין בעץ הנקב

ולהוציא: להכניס עשוי הוא אם בפטיש

או ‚ בלבד להוציא עשוי אפילו נקב כל על חכמים וגזרו
עליו  שחייבים נקב לעשות יבא שמא בלבד להכניס
ואפילו  היין בו שיזוב בחבית חדש נקב נוקבים אין לפיכך
והוא  אסור להרחיבו מעט בו להוסיף ובא נקב בו היה
עץ  של בחבית תקוע סכין היה אם אבל להוסיף שמתכוין
אותו  כשיוציאו נקיבתו במקום היין שיזוב כדי יום  מבעוד
יוסיף  שלא אפשר שאי ואף בשבת ולהכניסו להוציאו מותר

הו  ע"י מתכוין בנקב שאינו כיון כלום בכך אין זו צאה
כיון  מקום מכל הוא ימות ולא רישיה שפסיק ואף להוסיף
אלא  איסור בו אין במתכוין כזה חדש נקב העושה שאף
לפיכך  בלבד להוציא אלא עשוי ואינו הואיל סופרים מדברי

במתכוין. שלא להוסיף אף לאסור כך כל בו החמירו לא

מהחבית  הסכין להוציא התירו שלא ואומרים חולקים ויש
שאז  יום מבעוד אחת פעם הוציאו כבר כן אם אלא בשבת
אלא  שבשבת זו הוצאה ע"י בנקב שיוסיף רישיה פסיק אינו
בכך  אין שמוסיף אירע אם אף וא"כ כלום יוסיף שלא אפשר

הוא. מתכוין שאינו שדבר כלום

שם  שאין במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
האחרונה: לסברא לחוש טוב כך כל צורך

אם „ יום מבעוד עץ של בכותל תחוב שהוא סכין אבל
בשבת  להוציאו איסור בו נהגו בחוזק קצת תקוע הוא
אינו  שאז יום מבעוד אחת פעם כבר הוציאו כן אם אלא
מעולם  הוציאו לא כשעדיין אבל בנקב שיוסיף רישיה פסיק
כיון  בשבת כשמוציאו בנקב יוסיף שלא אפשר אי זה מנקב
במתכוין  שלא להוסיף התירו ולא בחוזק קצת תקוע שהיה
בו  אין ובמתכוין בתחלה נקב בה לעשות שאף בחבית אלא
בכותל  נקב העושה אבל סופרים מדברי אלא לעולם איסור
לתקוע  כדי נוקבו אם דהיינו לפעמים חטאת חייב במתכוין
לכן  חייב במתכוין זה בנקב שהוא כל המוסיף ואף יתד בו
כשהוא  במתכוין שלא אף בו להוסיף שלא בו להחמיר יש

המנהג. טעם זהו רישיה פסיק

אם  מקום שמכל כיון ברור איסור בזה אין הדין מן אבל
מוסיף  שהוא ממש זה בענין בכותל חדש נקב עושה היה
בה  לתקוע מנת על שלא דהיינו הסכין בהוצאת  עכשיו בו
שאינה  מלאכה שהיא לפי התורה מן איסור בו היה לא יתד
בנקב  שמוסיף מה וגם הכותל מקלקל הוא וגם לגופה צריכה
בו  אין יד כלאחר וכל יד כלאחר נעשה זהו הסכין בהוצאת
לאסור  אין כן אם גמורה במלאכה אף התורה מן כלל  איסור
מה  לפי בחבית כן אסרו שלא כמו במתכוין שלא להוסיף
נגד  להקל אין מקום ומכל שם כהמתירין שהעיקר שנתבאר

המנהג:

סעיפים  בשבת וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק
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ב  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן
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`zax `zkld
ììë [â ואמר שכח אם אבל יודוך', 'הכל היינו -

אחר  מיד נשמת יאמר 'נשמת' בלא בחול כמו ישתבח
ברכת  שנית יסיים ולא התפילה, אחר ולא ישתבח

.10ישתבח 

íù êééù [ã קדושה אחר בנזכר דוקא שהוא נראה -
ממקום  ולהתחיל לחזור לו יש לכן קודם אבל דיוצר,

.11שדלג 

zetqede mipeiv
סק"ג 10) פ"כ הכולל בשער הסיק וכן זה, סי' יוסף ברכי

ב  ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן בקצות אמנם שוע"ר. בדעת
גם  חלים חובה' כל אין 'ומ"מ שהמלים שוע"ר מלשון הבין
מאשר  הצורך) (בשעת 'נשמת' על לדלג ומוטב 'נשמת' על
מזמורים  לדלג צריך שאם כתב וכן דזמרה, פסוקי על
יותר  המופיעים המזמורים את לדלג יש שבת של אחדים
קודם  צדיקים' 'רננו ולדוגמא התפילה, בנוסח מאוחר

בשנותו'. ל'לדוד
כבחול, ישתבח והתחיל נשמת שכח שאם כתב ג בס"ק ושם
כסדר. ויאמר לנשמת יחזור ה' אתה ברוך אמר שלא זמן כל

אל 11) לומר והנה ה: ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן קצות
שיתכן  אלא א"א, כמעט זה שבת אשר לאל ולדלג אדון
משגב  פסוק שאחר או לגמרי, דחול יוצר ולומר לטעות
ופשוט  לך ערוך אין ולא בחול כמו ברוך אל אומר בעדנו
החיוב  עבר לא עוד אלקינו ה' תתברך אמר שלא זמן שכל
אין  או יודוך הכל להתחיל וצריך שבת פסוקי אמירת של
לא  מדוע לנצח תתברך באמצע בנזכר לעיין ויש לך, ערוך

בכך  מה אדון אל או יודוך הכל או לך ערוך אין לומר יחזור
דברי  שהם פעם עוד לנצח תתברך של תיבות איזה יאמר אם
שלא  סברא יש דיוצר קדושה כבר אמר אם בשלמא שבח,
ב"פ  קדושה לומר שלא וגם הברכה רוב גמר שכבר יחזור
תתברך  לומר יחזור אם יש קפידא איזה אבל מיותר, שהוא
יוצר  ברכת סיים שלא שכ"ז דאפשר מסתפק והפמ"ג לנצח,
גם  נראה ע"כ שבת, אשר מלאל ויתחיל שיחזור המאורות
בנזכר  דוקא שבת אשר ללאל חוזר שאינו אדמו"ר בדעת
ולהתחיל  לחזור לו יש לכן קודם אבל דיוצר קדושה אחר

שדלג. ממקום
מתחיל  התפילה אחר שכשאומר ד ס"ק שם בבדה"ש (מ"ש
אותה  שונה שיטה זוהי דלכאורה צ"ע, לו', יתנו ב'שבח
ב'שבח  מתחיל כאשר ולפיה (סק"א) לדוד בתהלה הביא
ואינו  המאורות יוצר ברכת בסיום זאת לומר יכול לו' יתנו
עכ"פ) במוסגר (למובא ולשוע"ר התפילה, לסיום ממתין

אשר'). 'לאל לומר חוזר אינו דיוצר קדושה שלאחר ודאי

•
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‚Î או בספסל לסומכה מותר שנשברה הבית מתקרת קורה
זה  שהרי שתעלה כדי לא כלי שהם המטה בארוכות
שאינו  בדבר אבל יותר לרדת תוסיף שלא כדי אלא בונה

מפני  הקורה תחת בו לסמוך אסור לטלטל שהוכן אע"פ כלי
כמו  לבנין לבטלו דרך שאין בכלי משא"כ לבונה שדומה
הקורה  תחת קצת רפוי הכלי שיהא וצריך למעלה שנתבאר
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שם  מהדקו אם אבל כשירצה משם ליטלו שיוכל בענין
מפני  אסור משם ליטלו שוב יוכל שלא בענין בחוזק

מהיכנו. כלי שמבטל

ש"ח: בסי' נתבאר מרגליו אחת שנשמטה ספסל

„Î תל שהשפיל כגון בחצר או בבית הקרקע פני המשוה
חצר  לפיכך וחייב בונה זה הרי גיא או גומא מילא או
אינו  שהתבן בה וזורה תבן מביא גשמים במימי שנתקלקלה
אין  ולפיכך לטיט או בהמה למאכל שראוי מפני שם מבטלו
מפני  שם שמבטלו דבר בה יזרה לא אבל בנין משום בו
שמבטלו  וכיון הקרקע פני להשוות מתכוין כאלו שנראה

קבוע. בנין זה הרי שם

בא  שהוא שכיון שנתקלקלה בחצר אמורים דברים במה
פניה  להשוות ג"כ מתכוין כאלו נראה זה הרי החצר לתקן
שם  שמבטלו דבר אפילו בה לזרות מותר אחר בענין אבל

פניה: להשוות מתכוין שאינו כיון

‰Î ולא בסל לא יזרה לא שנתקלקה בחצר התבן כשזורה
על  התבן ויביא שיהפכנו הקופה בשולי אלא בקופה

בידו: לזרות אסור אבל החול מדרך לשנות כדי שוליה

כגֿכה  סעיפים בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק

מחזיקים ‡ שאין בכלים וסתירה בנין שאין נתבאר כבר
חרס  של חבית לפיכך גמור בנין כשאינו סאה ארבעים
בזפת  שבריה ודיבק שנשברה סאה ארבעים מחזקת שאינה
מה  ליקח כדי בכלי בין ביד בין בשבת לשברה מותר
גמור  בנין שאינה מפני סתירה משום בה ואין שבתוכה
נאה  לפתח לה שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שלא ובלבד
כמו  בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן הוא הרי שא"כ
שמא  גזרו ולא מותר לכך מתכוין כשאינו אבל שיתבאר
גרועה  היא בזפת ודבוקה השבורה שחבית מפני לכך יתכוין
פתח  לה לתקן ושוברה כשחוזר עליה חושש ואינו בעיניו
שאינו  בענין אפילו לשברה אסור שלימה היא אם אבל נאה
אף  אסורה גמור בנין שסתירת מפני נאה פתח לה מתקן
לה  שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שמא גזירה ועוד בכלים

נאה: לפתח

חייב · בזה וכיוצא כלים בו לתלות בכותל יתד התוקע
חור  שקדח אלא היתד תקע לא ואפילו בונה משום
הואיל  זה נקב על בונה משום חייב יתד בו לתקוע בכותל
העושה  וכן היתד לתקיעת דהיינו לבנין מועיל הוא זה ונקב
אבל  בונה משום חייב המים שיצאו כדי הבית בקרקע נקב
עשוי  הנקב כן אם אלא חייב אינו תלוש בדבר נקב העושה
שאינו  תרנגולים של שבלול נקב כגון בו ולהוציא להכניס
ההבל  ולהוציא האורה להכניס עשוי שהוא לקרקע מחובר
תיקון  משום עשייתו על וחייבים גמור פתח הוא זה שנקב
שעשה  ובין ש"ב בסי' כמ"ש בפטיש מכה תולדת שהיא כלי
מכה  משום עליו חייב בכלים בין במתכת בין בעץ הנקב

ולהוציא: להכניס עשוי הוא אם בפטיש

או ‚ בלבד להוציא עשוי אפילו נקב כל על חכמים וגזרו
עליו  שחייבים נקב לעשות יבא שמא בלבד להכניס
ואפילו  היין בו שיזוב בחבית חדש נקב נוקבים אין לפיכך
והוא  אסור להרחיבו מעט בו להוסיף ובא נקב בו היה
עץ  של בחבית תקוע סכין היה אם אבל להוסיף שמתכוין
אותו  כשיוציאו נקיבתו במקום היין שיזוב כדי יום  מבעוד
יוסיף  שלא אפשר שאי ואף בשבת ולהכניסו להוציאו מותר

הו  ע"י מתכוין בנקב שאינו כיון כלום בכך אין זו צאה
כיון  מקום מכל הוא ימות ולא רישיה שפסיק ואף להוסיף
אלא  איסור בו אין במתכוין כזה חדש נקב העושה שאף
לפיכך  בלבד להוציא אלא עשוי ואינו הואיל סופרים מדברי

במתכוין. שלא להוסיף אף לאסור כך כל בו החמירו לא

מהחבית  הסכין להוציא התירו שלא ואומרים חולקים ויש
שאז  יום מבעוד אחת פעם הוציאו כבר כן אם אלא בשבת
אלא  שבשבת זו הוצאה ע"י בנקב שיוסיף רישיה פסיק אינו
בכך  אין שמוסיף אירע אם אף וא"כ כלום יוסיף שלא אפשר

הוא. מתכוין שאינו שדבר כלום

שם  שאין במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
האחרונה: לסברא לחוש טוב כך כל צורך

אם „ יום מבעוד עץ של בכותל תחוב שהוא סכין אבל
בשבת  להוציאו איסור בו נהגו בחוזק קצת תקוע הוא
אינו  שאז יום מבעוד אחת פעם כבר הוציאו כן אם אלא
מעולם  הוציאו לא כשעדיין אבל בנקב שיוסיף רישיה פסיק
כיון  בשבת כשמוציאו בנקב יוסיף שלא אפשר אי זה מנקב
במתכוין  שלא להוסיף התירו ולא בחוזק קצת תקוע שהיה
בו  אין ובמתכוין בתחלה נקב בה לעשות שאף בחבית אלא
בכותל  נקב העושה אבל סופרים מדברי אלא לעולם איסור
לתקוע  כדי נוקבו אם דהיינו לפעמים חטאת חייב במתכוין
לכן  חייב במתכוין זה בנקב שהוא כל המוסיף ואף יתד בו
כשהוא  במתכוין שלא אף בו להוסיף שלא בו להחמיר יש

המנהג. טעם זהו רישיה פסיק

אם  מקום שמכל כיון ברור איסור בזה אין הדין מן אבל
מוסיף  שהוא ממש זה בענין בכותל חדש נקב עושה היה
בה  לתקוע מנת על שלא דהיינו הסכין בהוצאת  עכשיו בו
שאינה  מלאכה שהיא לפי התורה מן איסור בו היה לא יתד
בנקב  שמוסיף מה וגם הכותל מקלקל הוא וגם לגופה צריכה
בו  אין יד כלאחר וכל יד כלאחר נעשה זהו הסכין בהוצאת
לאסור  אין כן אם גמורה במלאכה אף התורה מן כלל  איסור
מה  לפי בחבית כן אסרו שלא כמו במתכוין שלא להוסיף
נגד  להקל אין מקום ומכל שם כהמתירין שהעיקר שנתבאר
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.'éåäá åðéîàéå áéúëå ,'åâå êéáà éäìà úà òã

שונים  ענינים שני הם וה"אמונה" ה"דעת"
דבר  על אלא נופל אינו האמונה ענין כי בתכלית,
בו, להאמין צריך רק השכל בראיית נראה שאינו
דוקא  שצריך פסוקים בכמה ומצינו הדעת. משא"כ
אביך", אלקי את "דע כמו באלקות, דעת בחינת
ענין  נזכר פסוקים ובכמה ידע", לא "ישראל
כתיב  באברהם וכן בה'" "ויאמינו כמו האמונה
הן  בשתיהן, צורך שיש מובן שמזה בה'". "והאמין

מצוות. שתי והן - אמונה והן דעת

לעמוד, יש להלן, שיתבארו הענינים [להבנת

עכ  דדעת "בקצרה הענינים שני של מהותם על פ,

באלקות. ואמונה

- הדעת והן האמונה דהן להקדים, יש כל ראשית

ספק  שום בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירושן

ח  בעולם ספיקא ו."וספק

ב  הכוונה שאין מובן, מזה להכרה דעת "אשר כאן "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

האמיתיים  ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הבנוי' ידיעה שכן, הבורא, מציאות על ראיות הרבה

שיבוא  יתכן שהרי מוחלטת, אינה שכליות הוכחות על

בקושיות  הראיות את ויפריך ממנו יותר גדול חכם

גדולות.

מקום  מכל אמיתיות, ראיות הן שלמעשה [ואף

נחלשה  השאלות לתרץ יודע שאינו קטן חכם אצל

יש  שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא, הוודאות.

החלטיות  באדם לקבוע יכול אינו כו', לקושיות מקום

גמורה]. ווודאות

ענין  כמו הוא באלקות והאמונה הדעת ענין אלא

הוכחות ראי'ה  לשום זקוק אינו דבר שרואה דאדם .

את  ראה שהוא מאחר כי - ידיעתו את לחזק שכליות

גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו הדבר

חזקות  בראיות לו ויוכיח גדול חכם יבוא אם שגם עד

בטחונו  כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי' אפשר שאי

בעצמו  שהוא מאחר ההוא, בדבר הגמורה והוודאות

עיניו. במו אותו ראה

בני  אצל באלקות והאמונה הדעת ענין הוא וכך

" שהם מאמינים ישראל, בני להם "מאמינים שיש ,

במ  עמוקה ב הכרה הבורא, כזאת התאמתות "ציאות "

עיניו. במו דבר שרואה אדם כמו

ואמונה? דעת בין ההבדל כן, אם מהו,

הדברים: ביאור הוא כך אך

מאד  נרגש שהדבר - הוא חסידות פי על הדעת ענין

אדמו  שביאר וכמו האדם, ש "בנפש הזקן הוא "ר הדעת

התקשרות  לשון והוא חוה את ידע והאדם מלשון

ש "והתחברות  היינו שידעו ", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא  העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת

בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

גשמי  בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר

בשר  בעיני שיש "שרואה הכח הוא שהדעת היינו, .

שהדבר  עד אמיץ בקשר דבר באיזה להתקשר באדם

בנפשו. מאד מורגש ההוא

נעלם "משא  דבר על רק נופל האמונה ענין כ

דבר  שעל אדם, בני בלשון האמונה ענין וכמו ומכוסה,

ש  לומר יתכן לא לעינים -מאמינים "הנראה בו "

הרי הדבר את ואין יודעים דכשרואים קיים שהוא

ונגלה, נראה שאינו דבר על רק אלא - לאמונה צריכים

שמכל  לומר ניתן קיים, שהוא שכלית הוכחה לו אין ואף

" הוא ההוא.מאמין מקום בדבר "

" אדם, בני שבלשון אלא אמונה אלא אינה כזאת "

לו  אין ואף הדבר את ראה לא אם כי השערה, בדרך

שאכן  באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי' שום

בעלמא. השערה אלא זו ואין קיים? הוא

בהקב "משא  ישראל בני של האמונה היא "כ ה

כנ  גמורה בוודאות מוחלטת שיש "ידיעה לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל איש כל חלק בקרב

ממש  ממעל עצמה "אלקה שהנשמה ופשוט, מובן .

הבורא, מציאות על והוכחה ראי' שום צריכה אינה

" היא אלקה שהרי ומהותה "חלק שממציאותה ונמצא ,

" שיש בבירור היא יודעת שאין אלקה בעצמה (וכמו "

שנשמה  ומאחר חי). שהוא הוכחה צריך חי איש

מכניסה  היא הרי האדם, גוף בתוך שוכנת זו קדושה

במציאות  מוחלטת ידיעה ותחושתו במחשבתו

כזאת אלקה "ה  בוודאות ממנו), חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעולם דבר שום שאין

ר  הכופר ישראל איש של מציאות שיש ל "[ומה

ועכ  כו', ספיקות לו שיש או ישראל, מרגיש "באלקי פ

הבהמית  שנפשו לפי זה הרי - אמונה בעניני חלישות
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האלקית  שנשמתו עד כך כל בו גברו גופו וחומריות

"מ  בתוך לגמרי דקליפה כוסה שק שאינה לבוש עד "

המפסקת  ברזל של מחיצה וכמו באדם, כלל נרגשת

האמונה  גם ובמילא עצמו, לאדם שבאדם האלקות בין

"שישנה  (שהם ישראל מאמינים בכל בני ),"מאמינים

דקליפה  שק בלבוש ונעלמת מכוסה - הלזה באיש וגם

בו]. נרגשת ואינה

והאמונה: הדעת בין ההבדל גם וזהו

חכמה  (שהם: שבאדם השכל מכוחות היא הדעת

ידו  שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת), בינה

ולהתקשר  נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש לאדם ניתן

כנ  בשר בעיני שרואה דבר כמו ל."עמו

והחושים "משא  מהכוחות אינה האמונה כ

מהנשמה  תוצאה היא אלא שבאדם, האנושיים

" שהיא ממש הקדושה ממעל אלקה והאלקות חלק "

האנושיים  מהכוחות למעלה שהיא בנשמתו, השורה

לגמרי. מהם ומובדלת שבאדם

גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכך

גמורה  בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי על

אדם  בני מעיני ונסתרים הנעלמים רוחניים בדברים

שלהם; האנושיים וחושים בכוחות לתפיסה ניתנו ולא

אין  האמונה, לאחרי גם עצמו, זה מטעם מאידך, אבל

זו נובעת נרגשת ידיעה שהיא מאחר אדם, בלב

מתייחסת  ואינה בו השוכנת הקדושה מנשמתו

הוא  הידיעה ובמילא שלו, האנושיים וחושים לכוחות

" רחוק כמו עליו.דבר המרחף "
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שהוא Î"ÂÓÎÂ(נו) דאצי' מ"ה שם בחי' בענין יובן
הבטול  בחי' דחכמה מה כח בחי'
דוקא  בחכמה הוא אא"ס גלוי שראשית מפני הגדול
להיות  האצילות כל ארח הוא זה מ"ה שם בחי' וע"כ
בהפכיים  גם דאצילות בע"ס והחבור ההתכללות בחי'
כל  להחליף גם כו' ושמאלא ימינא לאכללא חו"ג כמו
הגבורה  בכלי החסד אור כמו שלו המנגד בכלי אור
והיינו  כו' להון ומיחד לון דקשיר הוא דאנת משום כו'
נמשך  שעי"ז זה מ"ה בשם אא"ס גלוי תוס' בחי' ע"י
זע"ז  ומתיחדים מתכללים הם וממילא גדול בטול בחי'
כי  דוקא אלפין במלוי שהוא מ"ה שם ע"י וזהו כו'
ותמונת  חכמה אאלפך כמו בחכמה שרשו האלף הנה
והיינו  עלאה חכמה חכמה מיני ב' כולל הנה הא' אות
שהוא  וח"ת שבאלכסונו הוי"ו שע"ג היו"ד בחי'

והוי"ו  ויח"ע יח"ת בחי' שזהו הוי"ו שתחת היו"ד
שהן  וח"ת דח"ע היודי"ן ב' בו מתחברים שבאמצע
תמצא  מאין ח"ע בחי' שהרי ממש הפכים ב' כמו
שהרי  זה הפך הוא ח"ת ובחי' לאין בטול בבחי'
ההשתלשלות  נמשך שבדבור חכמה שנק' ח"ת מבחי'
ולחבר  כו' עשית בחכמה כולם כמ"ש דוקא ליש מאין
ביניהם  אמצעי שהוא הוי"ו בחי' ע"י היינו בח"ת ח"ע
בחי' שזהו הא' תמונת ענין עיקר והוא יחד לחברם
יודי"ן  דב' וההתכללות החבור בחי' שהוא דאדם א'
בבחי' האצילות כל ארח הוא וע"כ וח"ת דח"ע
לא  מתקלא הוה דלא דעד וז"ש כו' בפרט ההתכללות
מתקלא  בחי' ע"י אלא כו' באפין אפין משגיחין הוו
ביחוד  פב"פ להיות חזרו התיקון עיקר מ"ה שם שהוא

וד"ל: כו' זע"ז והתכללות
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Í‡ ע"י הוא זה ומס"נ רצון לבחי' יגיע מה ע"י הנה
ל' הוא שמע פי' ישראל, שמע בפ' בק"ש התבוננות
התבוננות  בחי' ויקלוט שיאסוף והיינו והבנה אסיפה

מקום  תופס ואינו כ"ח קמי' שכולא איך שיתבונן אצלו
הבנה  ובעומק שכלו בעיון היטב בזה וכשיתבונן כלל,
כ"א  בגעה"ע ולא בגעה"ת לא יחפוץ לא באמת אזי

1

2

3

4

5

6
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שונים  ענינים שני הם וה"אמונה" ה"דעת"
דבר  על אלא נופל אינו האמונה ענין כי בתכלית,
בו, להאמין צריך רק השכל בראיית נראה שאינו
דוקא  שצריך פסוקים בכמה ומצינו הדעת. משא"כ
אביך", אלקי את "דע כמו באלקות, דעת בחינת
ענין  נזכר פסוקים ובכמה ידע", לא "ישראל
כתיב  באברהם וכן בה'" "ויאמינו כמו האמונה
הן  בשתיהן, צורך שיש מובן שמזה בה'". "והאמין

מצוות. שתי והן - אמונה והן דעת

לעמוד, יש להלן, שיתבארו הענינים [להבנת

עכ  דדעת "בקצרה הענינים שני של מהותם על פ,

באלקות. ואמונה

- הדעת והן האמונה דהן להקדים, יש כל ראשית

ספק  שום בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירושן

ח  בעולם ספיקא ו."וספק

ב  הכוונה שאין מובן, מזה להכרה דעת "אשר כאן "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

האמיתיים  ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הבנוי' ידיעה שכן, הבורא, מציאות על ראיות הרבה

שיבוא  יתכן שהרי מוחלטת, אינה שכליות הוכחות על

בקושיות  הראיות את ויפריך ממנו יותר גדול חכם

גדולות.

מקום  מכל אמיתיות, ראיות הן שלמעשה [ואף

נחלשה  השאלות לתרץ יודע שאינו קטן חכם אצל

יש  שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא, הוודאות.

החלטיות  באדם לקבוע יכול אינו כו', לקושיות מקום

גמורה]. ווודאות

ענין  כמו הוא באלקות והאמונה הדעת ענין אלא

הוכחות ראי'ה  לשום זקוק אינו דבר שרואה דאדם .

את  ראה שהוא מאחר כי - ידיעתו את לחזק שכליות

גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו הדבר

חזקות  בראיות לו ויוכיח גדול חכם יבוא אם שגם עד

בטחונו  כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי' אפשר שאי

בעצמו  שהוא מאחר ההוא, בדבר הגמורה והוודאות

עיניו. במו אותו ראה

בני  אצל באלקות והאמונה הדעת ענין הוא וכך

" שהם מאמינים ישראל, בני להם "מאמינים שיש ,

במ  עמוקה ב הכרה הבורא, כזאת התאמתות "ציאות "

עיניו. במו דבר שרואה אדם כמו

ואמונה? דעת בין ההבדל כן, אם מהו,

הדברים: ביאור הוא כך אך

מאד  נרגש שהדבר - הוא חסידות פי על הדעת ענין

אדמו  שביאר וכמו האדם, ש "בנפש הזקן הוא "ר הדעת

התקשרות  לשון והוא חוה את ידע והאדם מלשון

ש "והתחברות  היינו שידעו ", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא  העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת

בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

גשמי  בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר

בשר  בעיני שיש "שרואה הכח הוא שהדעת היינו, .

שהדבר  עד אמיץ בקשר דבר באיזה להתקשר באדם

בנפשו. מאד מורגש ההוא

נעלם "משא  דבר על רק נופל האמונה ענין כ

דבר  שעל אדם, בני בלשון האמונה ענין וכמו ומכוסה,

ש  לומר יתכן לא לעינים -מאמינים "הנראה בו "

הרי הדבר את ואין יודעים דכשרואים קיים שהוא

ונגלה, נראה שאינו דבר על רק אלא - לאמונה צריכים

שמכל  לומר ניתן קיים, שהוא שכלית הוכחה לו אין ואף

" הוא ההוא.מאמין מקום בדבר "

" אדם, בני שבלשון אלא אמונה אלא אינה כזאת "

לו  אין ואף הדבר את ראה לא אם כי השערה, בדרך

שאכן  באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי' שום

בעלמא. השערה אלא זו ואין קיים? הוא

בהקב "משא  ישראל בני של האמונה היא "כ ה

כנ  גמורה בוודאות מוחלטת שיש "ידיעה לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל איש כל חלק בקרב

ממש  ממעל עצמה "אלקה שהנשמה ופשוט, מובן .

הבורא, מציאות על והוכחה ראי' שום צריכה אינה

" היא אלקה שהרי ומהותה "חלק שממציאותה ונמצא ,

" שיש בבירור היא יודעת שאין אלקה בעצמה (וכמו "

שנשמה  ומאחר חי). שהוא הוכחה צריך חי איש

מכניסה  היא הרי האדם, גוף בתוך שוכנת זו קדושה

במציאות  מוחלטת ידיעה ותחושתו במחשבתו

כזאת אלקה "ה  בוודאות ממנו), חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעולם דבר שום שאין

ר  הכופר ישראל איש של מציאות שיש ל "[ומה

ועכ  כו', ספיקות לו שיש או ישראל, מרגיש "באלקי פ

הבהמית  שנפשו לפי זה הרי - אמונה בעניני חלישות
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האלקית  שנשמתו עד כך כל בו גברו גופו וחומריות

"מ  בתוך לגמרי דקליפה כוסה שק שאינה לבוש עד "

המפסקת  ברזל של מחיצה וכמו באדם, כלל נרגשת

האמונה  גם ובמילא עצמו, לאדם שבאדם האלקות בין

"שישנה  (שהם ישראל מאמינים בכל בני ),"מאמינים

דקליפה  שק בלבוש ונעלמת מכוסה - הלזה באיש וגם

בו]. נרגשת ואינה

והאמונה: הדעת בין ההבדל גם וזהו

חכמה  (שהם: שבאדם השכל מכוחות היא הדעת

ידו  שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת), בינה

ולהתקשר  נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש לאדם ניתן

כנ  בשר בעיני שרואה דבר כמו ל."עמו

והחושים "משא  מהכוחות אינה האמונה כ

מהנשמה  תוצאה היא אלא שבאדם, האנושיים

" שהיא ממש הקדושה ממעל אלקה והאלקות חלק "

האנושיים  מהכוחות למעלה שהיא בנשמתו, השורה

לגמרי. מהם ומובדלת שבאדם

גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכך

גמורה  בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי על

אדם  בני מעיני ונסתרים הנעלמים רוחניים בדברים

שלהם; האנושיים וחושים בכוחות לתפיסה ניתנו ולא

אין  האמונה, לאחרי גם עצמו, זה מטעם מאידך, אבל

זו נובעת נרגשת ידיעה שהיא מאחר אדם, בלב

מתייחסת  ואינה בו השוכנת הקדושה מנשמתו

הוא  הידיעה ובמילא שלו, האנושיים וחושים לכוחות

" רחוק כמו עליו.דבר המרחף "

` wxt meid zrcie d"c
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שהוא Î"ÂÓÎÂ(נו) דאצי' מ"ה שם בחי' בענין יובן
הבטול  בחי' דחכמה מה כח בחי'
דוקא  בחכמה הוא אא"ס גלוי שראשית מפני הגדול
להיות  האצילות כל ארח הוא זה מ"ה שם בחי' וע"כ
בהפכיים  גם דאצילות בע"ס והחבור ההתכללות בחי'
כל  להחליף גם כו' ושמאלא ימינא לאכללא חו"ג כמו
הגבורה  בכלי החסד אור כמו שלו המנגד בכלי אור
והיינו  כו' להון ומיחד לון דקשיר הוא דאנת משום כו'
נמשך  שעי"ז זה מ"ה בשם אא"ס גלוי תוס' בחי' ע"י
זע"ז  ומתיחדים מתכללים הם וממילא גדול בטול בחי'
כי  דוקא אלפין במלוי שהוא מ"ה שם ע"י וזהו כו'
ותמונת  חכמה אאלפך כמו בחכמה שרשו האלף הנה
והיינו  עלאה חכמה חכמה מיני ב' כולל הנה הא' אות
שהוא  וח"ת שבאלכסונו הוי"ו שע"ג היו"ד בחי'

והוי"ו  ויח"ע יח"ת בחי' שזהו הוי"ו שתחת היו"ד
שהן  וח"ת דח"ע היודי"ן ב' בו מתחברים שבאמצע
תמצא  מאין ח"ע בחי' שהרי ממש הפכים ב' כמו
שהרי  זה הפך הוא ח"ת ובחי' לאין בטול בבחי'
ההשתלשלות  נמשך שבדבור חכמה שנק' ח"ת מבחי'
ולחבר  כו' עשית בחכמה כולם כמ"ש דוקא ליש מאין
ביניהם  אמצעי שהוא הוי"ו בחי' ע"י היינו בח"ת ח"ע
בחי' שזהו הא' תמונת ענין עיקר והוא יחד לחברם
יודי"ן  דב' וההתכללות החבור בחי' שהוא דאדם א'
בבחי' האצילות כל ארח הוא וע"כ וח"ת דח"ע
לא  מתקלא הוה דלא דעד וז"ש כו' בפרט ההתכללות
מתקלא  בחי' ע"י אלא כו' באפין אפין משגיחין הוו
ביחוד  פב"פ להיות חזרו התיקון עיקר מ"ה שם שהוא

וד"ל: כו' זע"ז והתכללות

mixetd xry
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Í‡ ע"י הוא זה ומס"נ רצון לבחי' יגיע מה ע"י הנה
ל' הוא שמע פי' ישראל, שמע בפ' בק"ש התבוננות
התבוננות  בחי' ויקלוט שיאסוף והיינו והבנה אסיפה

מקום  תופס ואינו כ"ח קמי' שכולא איך שיתבונן אצלו
הבנה  ובעומק שכלו בעיון היטב בזה וכשיתבונן כלל,
כ"א  בגעה"ע ולא בגעה"ת לא יחפוץ לא באמת אזי
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ואח"כ  בך, אלא חפץ לי אין וכמ"ש ית' ומהותו לעצמותו
כמו  ראש לי ישראל פי' ישראל, נק' זה רצון בחי' כשיש
על  דחפיא גלגלתא בחי' ויש מוחין בחי' הוא שהראש
ממשיך  מוחין בחי' שהוא זה התבוננות ע"י כמ"כ מוחא,
רצון, בחי' שהוא גלגלתא בחי' מאד גבוה ומדריגה בחי'
בבחי' אלקי' עם שרית בחי' שר ל' ישראל פי' גם
הוי' כתי' ואח"כ לנהורא, מחשוכא ואתהפכא אתכפייא
ע"ד  וזהו גאט) אונזער (בל"א שלנו אלקינו פי' אלקינו
מהו  יפלא ולכאורה אברהם, אלקי אברהם גבי שנאמ'

יקרא, הארץ כל אלקי ית' הוא הלא דוקא אברהם אלקי
הביטול  בתכלי' בטל הוא אברהם דהנה הוא והענין
וכמ"ש  כלל מקום תפיסת שום לו הי' ולא ית' לעצמותו
ולכן  לאלקו' מרכבה בחי' תמיד והי' ואפר עפר ואנכי
רצון  בבחי' האדם כשיתעורר וכמו"כ אברהם אלקי נק'
הוי' נק' אזי ית' לעצמותו נפלאה תשוקה שהוא זה
כי  השתלשלות, בחי' כשנעשה היינו אחד ה' אלקינו,
ז' ח' בינה, אאלפך חכ' אאלפך בחי' א' מורה אחד

העולם. רוחות ד' הוא וד' וארץ רקיעים

mbeefl dyw oipr xe`ia 'qeza oiadle
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a"lxz - l`eny zxez

Ï·‡,שדי באל וגו' אברהם אל וארא כתי' באברהם
גמורה, השגה בבחי' השיג שדי אל שבבחי' פי'
לא  הוי' ושמי ומ"ש ג"כ, השיג הוי' שם בבחי' וגם
נודעתי  נא' ולכן דלעילא הוי' ש' בחי' זהו להם נודעתי
שם  בבחי' אבל במ"א. מזה כמ"ש הודעתי נא' ולא
ש' פעמים כמה באברהם כתי' שהרי השיג דלתתא הוי'
כו', המכסה אמר והוי' הוי', אליו וירא כמ"ש הוי'
ש' על גם קאי הוי' ושמי שמ"ש נא' ואם רבות, וכהנה
פעמים  כמה הוי' ש' מ"ש על נאמר מה דלתתא הוי'
ושמי  שמ"ש העניני', ב' יצדקו בזה אך אברהם. אצל
אצל  הוי' ש' כמ"פ שנז' ומה דלעילא הוי' ש' זהו הוי'
ש' הבחי' שב' מובן א"כ דלתתא, הוי' ש' זהו אברהם
שייך  אין וא"כ אברהם, השיג שדי וש' דלתתא הוי'
מה  כי ונמצא זו. בחי' השיג שהרי האמונה ענין ע"ז
וממכ"ע  סוכ"ע בחי' היינו אמונה בבחי' הוא שאצלינו
אד', ש' או שדי וש' דלתתא הוי' ש' שמות ב' שהם
והאמין  מ"ש וא"כ כנ"ל. השגה בבחי' אברהם אצל הי'
ששמי  לפי והיינו דלעילא, הוי' ש' בבחי' היינו בהוי'
בהוי' האמין ומ"מ להם נודעתי לא דלעילא הוי'
בהוי' שהאמין צדקה לו ויחשבה ולכן דלעילא,
כי  ונמצא מהשגה. למעלה אצלו שהי' מה דלעילא
היינו  מסוכ"ע שלמעלה בבחי' הי' אברהם אמונת
מה  וממלא סובב מבחי' שלמעלה ב"ה אוא"ס בבחי'

הוא, הקבלה וע"פ כו'. לעולמות כלל שייך שאינו
מה  האמונה בחי' וז"ע אד', הוי' גימ' הוא אמן דהנה
בחי' הוא אחד ושמו אחד בה' מאמיני' בנ"י שאנו
בבחי' הי' אברהם אמונת אבל כנ"ל, וממלא סובב
נק' הבינה גם כי וממלא, סובב מבחי' שלמעלה אוא"ס
המקור  מבחי' למעלה היא הבינה ובחי' אמונה,
מזה  כמ"ש לזולתו שייכי' הם המדות כי לעולמות,
כמ"ש  לעולמות שייכי' הם עליונות המדות כן במ"א,
וחסדיך  רחמיך זכור וכתי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי
כמו  סוכ"ע בחי' זהו"ע המדות כי ואם המה, מעולם כי
נת' הרי עכ"ז במ"א, כמ"ש הדבור את שמקפת המדה
את  שמקיפי' השמים כמו לעולמות שייך שמ"מ לעיל
הנה  הבינה אבל כו', גבול בבחי' עכ"פ שהם הארץ
קדמה  פי' לעולם, תורה קדמה שנה אלפיים ארז"ל ע"ז
ואלפיים  במ"א, מזה כמ"ש העולם למעלת שקדמה

ח  אאלפך ז"ע אלו בחי'שנה כי נמצא בינה, אאלפך כ'
אמונת  הי' ובזה כו', לעולמות כלל שייכה אינה הבינה
גבהו  כי להיות המאמיני' לכל ראש הי' ולכן אברהם,
האמונה  בבחי' הגיע לכן ההשגה, בענין מדרכינו דרכיו
וממלא, מסובב שלמעלה באוא"ס שהאמין עד שלו
שבבינה  עתיק התגלות בחי' הוא דלעילא הוי' ש' שז"ע
וממלא  סובב בבחי' רק היא נש"י אמונת משא"כ כו',

זו"נ. בחי' כו'

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

úåùáìúää éãé ìòåהאורות úðéçááשל àåäù íéìëäá
àñéôúå úåùáìúäבתוך ונתפס מתלבש  שהאור –

úðéçáגםäùòðהכלים, øáã úåàéöî úðéçáá øåàä
.'åë íéìëä úåäî éôë ãñçä øåàå äîëçä øåà

úåøåàá úåâéøãî 'â ùé ììë êøãá äðäå כאן והכוונה –
גופא. הממלא אור בתוך מדריגות, לג '

לפני שגנוזות כפי הספירות עשר – הא' המדריגה
הצמצום.

הצמצום, לאחר האורות התגלות – הב ' המדריגה
פרטיות. כמדריגות

ממש. בכלים שמתלבשים כפי  האורות – הג' המדריגה
המדריגות שתי  את  נ"ע הרבי יפרט זה  (ובפרק

בלבד). הראשונות
óåñ ïéà øåàá íéìåìë ïäù åîë úåøåàä ïä 'àä äâéøãî
úåæåðâä úåøéôñ øùò ïäå íåöîöä éðôì àåä êåøá

øîåà äæ ìòù ïìéöàîá 54בזוהרàìå ãç àåä úðà
,'åë ïáùåçá- בחשבון) ולא אחד הוא ùåøéôã(אתה

íöòá ãéçé úðéçá àåä ãçלפני הספירות נקראות  ולמה
א. טעמים: ב' בגלל "יחיד"? בשם כיון הצמצום

óåñ ïéà øåàá ùîî íéãçåéîù.הצמצום ב.íâåלפני  –
ש åë'כיון  ãåçéä úéìëúá íä ïîöò úåøéôñ øùòäבינם

עצמם. לבין
דן  שבאורות, השניה לדרגה עובר נ "ע שהרבי  לפני

המדריגה של בהגדרתה המוסגר, במאמר ומתפלפל
הא'.

ג ' יש הצמצום  לפני כבר הרי  – נ"ע הרבי  מקשה
עשר  של והדרגה ו"קדמון ", "אחד" "יחיד" מדריגות 
"קדמון" בשם נקראת הצמצום לפני הגנוזות  ספירות

'יחיד'? בשם  כאן לה קוראים אנו ומדוע
נ"ע : הרבי  úåìòáãובלשון øàáúð ã"ë ÷øô ìéòìå)

ïåöøäיש שם  הגנוזות , ספירות עשר של הדרגה שזה –
לעולמות , הרצון  על כבר úåîùהשערה úðéçá àåä

,íéáø ïåùì,יחיד לשון שזה קץ אין מהספירות בשונה
ושמו  "הוא היה העולם בריאת שלפני נאמר ועליהם
הספירות את מגדירים אנו כאן  כיצד כן ואם - בלבד"

"יחיד"? בשם הגנוזות
äðä- נ "ע הרבי  מתרץ –óåñ ïéà øåàã úåâéøãîá åäæ

,'åë íåöîöä éðôìùעוסקים שאנו בנושא  תלוי  כלומר -
שלפני השונות הדרגות את מעריכים אנו  שכאשר בו.
אינן  הגנוזות הספירות  בחינת הנה עצמן, הצמצום
הספירות את מעריכים  אנו כאשר אך יחיד, נקראות
שייך הצמצום, לאחר שנמשכו כפי האורות אל הגנוזות

"יחיד". בשם אותם לקרוא
שלפני המדרגות לגבי  - והתירוץ הקושיה פירוט וביתר

ãåçéäהצמצום: øòùá áåúëù äî ïééòå אדמו"ר של
ïåîã÷åהאמצעי ãçà ãéçé ïéðòá à"é ÷øô55àåä ãéçéã ,
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אליהו).54). (פתח זוהר התיקוני הקדמת

שם:55). לשונו lynpdelikynlוזה oaei ytpa l"pd lkn
mb lelke cigi 'wpy mevnvd iptly seq oi` xe` zenvra dlrnl
ynn zenvrd mlrda zefepbd zexitq xyr 'wpe zexitq xyrn my
ezngny seq oi`c zeinvr zpigaa lelky cqg utg zpiga enk

ydd lkl heytd oevxd did ezaiqey"nk hxt jxca edfy zelylz
oevxd 'iilr zaiq i`ceae 'ek heytd epevxa dlryk 'ncwda g"ra
dlr k"r envra `ed cqg utg ik wx epiid ezenvra heytd
'ek g"ewc zelylzydl xewnl xewn zeidl ecqg aihdl epevxa
dlelkd cqg utgc dcnd zeinvr zngnyk `nbec c"r f"de
xaca cqge aeh 'eyrl epevxa dler lirl xkfpk dcigi zpigaa
lelkl cqg utgc ileidd enlrd on ielba `ay lirl xkfpk hxt
enke 'ek egke ezngn `a lkd aihdl epevxa hxta dlriy dn lk
'ek zecne c"ag 'in lelk df cqg utg zngn `ay oevx ielbay
ynn zenvra lelky ileidd cqg utg zpigaa mby gxken dfn
oipr mb xnel mda okzi `ly wx 'ek zecne dnkg 'in lelk
'ek oiicr ileid zpigaa zenvra lelky xg` zecg`de zellkzdd
lkd b"dke z"zde gvpd e` dxeabd zcn enk dzlef dcna k"nke
cigi 'wpy `ede r"dh 'wpy seq oi` xe`c zeinvra lelk `ed
xe` zenvra dkelnd zcn zpiga cr 'ek heyt cg`n dlrnly
invrd ileid zpigaa lelk `ed mb seq oi`c 'ln 'wpy seq oi`

cqg utgy enke ynn seq oi` zpigaa `edy seq oi` zenvrc
zcn jk seq oi` eznkgl e` zenvra ynn seq oi` zpigaa
'in lelke seq oi` zpigaa `ed seq oi` zenvra lelky ze`ypzdd
zecne dnkge beprzde oevxd zpiga `edy zenvrd mlrda
heytd 'gne epevxa dlry jeln` `p` oipr j` dkelnd zecnay
ileidd enlrdn ielba zelylzydd zpigal hxt jxca `ayk epiid
'i lyna lirl xkfpke dhnl mc`a cqg utgc dcna lirl xkfpk
opi`y 'ek zeinvre ileid zpigaa dcigi zpigaay milelkd zegk
'ehytzdke igd mvra lelky 'repzd gk enke llk mvrd on oilcap

.lirl xkfpk ynn ytpd mvra lelkd ileidd zeigd
oiicr lkde hytzne xi`nd seq oi` xe` zpiga `ed dfn dhnle
okziy dheytd zecg` 'wpd edfe mevnvd iptl ezenvr zpigaa
xyr 'wp md mbe zexitq xyra zecg`e zellkzd zpiga my
dhnl drtydl dpkd zpigan mb dlrnl `ed ik d"n ila zexitq
cqg utg enk hxt xaca ileiddn z`vl okeny wx oiicr ielba
'ek ewc zelylzyda cqg utge oevxd oiprl `ayk l"pd ileidd
okzi my mipt lk lr envra mb xenb ielba oiicr `vi `ly mb
oiicr ezeida dheytd zecg` 'wpy wx zellkzde zecg` zpiga
'ek 'ecne lky 'ewlgzd zpiga enke zilkza heytd ezenvr xe`a
mb 'ek aihdl eznkge epevxa dlry `ed ezngny df cqg utgay
.mc`d ytpa 'ad 'bixcna lirl xkfpke 'ek llke llk ielbl e`ea mxh



קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואח"כ  בך, אלא חפץ לי אין וכמ"ש ית' ומהותו לעצמותו
כמו  ראש לי ישראל פי' ישראל, נק' זה רצון בחי' כשיש
על  דחפיא גלגלתא בחי' ויש מוחין בחי' הוא שהראש
ממשיך  מוחין בחי' שהוא זה התבוננות ע"י כמ"כ מוחא,
רצון, בחי' שהוא גלגלתא בחי' מאד גבוה ומדריגה בחי'
בבחי' אלקי' עם שרית בחי' שר ל' ישראל פי' גם
הוי' כתי' ואח"כ לנהורא, מחשוכא ואתהפכא אתכפייא
ע"ד  וזהו גאט) אונזער (בל"א שלנו אלקינו פי' אלקינו
מהו  יפלא ולכאורה אברהם, אלקי אברהם גבי שנאמ'

יקרא, הארץ כל אלקי ית' הוא הלא דוקא אברהם אלקי
הביטול  בתכלי' בטל הוא אברהם דהנה הוא והענין
וכמ"ש  כלל מקום תפיסת שום לו הי' ולא ית' לעצמותו
ולכן  לאלקו' מרכבה בחי' תמיד והי' ואפר עפר ואנכי
רצון  בבחי' האדם כשיתעורר וכמו"כ אברהם אלקי נק'
הוי' נק' אזי ית' לעצמותו נפלאה תשוקה שהוא זה
כי  השתלשלות, בחי' כשנעשה היינו אחד ה' אלקינו,
ז' ח' בינה, אאלפך חכ' אאלפך בחי' א' מורה אחד

העולם. רוחות ד' הוא וד' וארץ רקיעים

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

Ï·‡,שדי באל וגו' אברהם אל וארא כתי' באברהם
גמורה, השגה בבחי' השיג שדי אל שבבחי' פי'
לא  הוי' ושמי ומ"ש ג"כ, השיג הוי' שם בבחי' וגם
נודעתי  נא' ולכן דלעילא הוי' ש' בחי' זהו להם נודעתי
שם  בבחי' אבל במ"א. מזה כמ"ש הודעתי נא' ולא
ש' פעמים כמה באברהם כתי' שהרי השיג דלתתא הוי'
כו', המכסה אמר והוי' הוי', אליו וירא כמ"ש הוי'
ש' על גם קאי הוי' ושמי שמ"ש נא' ואם רבות, וכהנה
פעמים  כמה הוי' ש' מ"ש על נאמר מה דלתתא הוי'
ושמי  שמ"ש העניני', ב' יצדקו בזה אך אברהם. אצל
אצל  הוי' ש' כמ"פ שנז' ומה דלעילא הוי' ש' זהו הוי'
ש' הבחי' שב' מובן א"כ דלתתא, הוי' ש' זהו אברהם
שייך  אין וא"כ אברהם, השיג שדי וש' דלתתא הוי'
מה  כי ונמצא זו. בחי' השיג שהרי האמונה ענין ע"ז
וממכ"ע  סוכ"ע בחי' היינו אמונה בבחי' הוא שאצלינו
אד', ש' או שדי וש' דלתתא הוי' ש' שמות ב' שהם
והאמין  מ"ש וא"כ כנ"ל. השגה בבחי' אברהם אצל הי'
ששמי  לפי והיינו דלעילא, הוי' ש' בבחי' היינו בהוי'
בהוי' האמין ומ"מ להם נודעתי לא דלעילא הוי'
בהוי' שהאמין צדקה לו ויחשבה ולכן דלעילא,
כי  ונמצא מהשגה. למעלה אצלו שהי' מה דלעילא
היינו  מסוכ"ע שלמעלה בבחי' הי' אברהם אמונת
מה  וממלא סובב מבחי' שלמעלה ב"ה אוא"ס בבחי'

הוא, הקבלה וע"פ כו'. לעולמות כלל שייך שאינו
מה  האמונה בחי' וז"ע אד', הוי' גימ' הוא אמן דהנה
בחי' הוא אחד ושמו אחד בה' מאמיני' בנ"י שאנו
בבחי' הי' אברהם אמונת אבל כנ"ל, וממלא סובב
נק' הבינה גם כי וממלא, סובב מבחי' שלמעלה אוא"ס
המקור  מבחי' למעלה היא הבינה ובחי' אמונה,
מזה  כמ"ש לזולתו שייכי' הם המדות כי לעולמות,
כמ"ש  לעולמות שייכי' הם עליונות המדות כן במ"א,
וחסדיך  רחמיך זכור וכתי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי
כמו  סוכ"ע בחי' זהו"ע המדות כי ואם המה, מעולם כי
נת' הרי עכ"ז במ"א, כמ"ש הדבור את שמקפת המדה
את  שמקיפי' השמים כמו לעולמות שייך שמ"מ לעיל
הנה  הבינה אבל כו', גבול בבחי' עכ"פ שהם הארץ
קדמה  פי' לעולם, תורה קדמה שנה אלפיים ארז"ל ע"ז
ואלפיים  במ"א, מזה כמ"ש העולם למעלת שקדמה

ח  אאלפך ז"ע אלו בחי'שנה כי נמצא בינה, אאלפך כ'
אמונת  הי' ובזה כו', לעולמות כלל שייכה אינה הבינה
גבהו  כי להיות המאמיני' לכל ראש הי' ולכן אברהם,
האמונה  בבחי' הגיע לכן ההשגה, בענין מדרכינו דרכיו
וממלא, מסובב שלמעלה באוא"ס שהאמין עד שלו
שבבינה  עתיק התגלות בחי' הוא דלעילא הוי' ש' שז"ע
וממלא  סובב בבחי' רק היא נש"י אמונת משא"כ כו',

זו"נ. בחי' כו'

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåùáìúää éãé ìòåהאורות úðéçááשל àåäù íéìëäá
àñéôúå úåùáìúäבתוך ונתפס מתלבש  שהאור –

úðéçáגםäùòðהכלים, øáã úåàéöî úðéçáá øåàä
.'åë íéìëä úåäî éôë ãñçä øåàå äîëçä øåà

úåøåàá úåâéøãî 'â ùé ììë êøãá äðäå כאן והכוונה –
גופא. הממלא אור בתוך מדריגות, לג '

לפני שגנוזות כפי הספירות עשר – הא' המדריגה
הצמצום.

הצמצום, לאחר האורות התגלות – הב ' המדריגה
פרטיות. כמדריגות

ממש. בכלים שמתלבשים כפי  האורות – הג' המדריגה
המדריגות שתי  את  נ"ע הרבי יפרט זה  (ובפרק

בלבד). הראשונות
óåñ ïéà øåàá íéìåìë ïäù åîë úåøåàä ïä 'àä äâéøãî
úåæåðâä úåøéôñ øùò ïäå íåöîöä éðôì àåä êåøá

øîåà äæ ìòù ïìéöàîá 54בזוהרàìå ãç àåä úðà
,'åë ïáùåçá- בחשבון) ולא אחד הוא ùåøéôã(אתה

íöòá ãéçé úðéçá àåä ãçלפני הספירות נקראות  ולמה
א. טעמים: ב' בגלל "יחיד"? בשם כיון הצמצום

óåñ ïéà øåàá ùîî íéãçåéîù.הצמצום ב.íâåלפני  –
ש åë'כיון  ãåçéä úéìëúá íä ïîöò úåøéôñ øùòäבינם

עצמם. לבין
דן  שבאורות, השניה לדרגה עובר נ "ע שהרבי  לפני

המדריגה של בהגדרתה המוסגר, במאמר ומתפלפל
הא'.

ג ' יש הצמצום  לפני כבר הרי  – נ"ע הרבי  מקשה
עשר  של והדרגה ו"קדמון ", "אחד" "יחיד" מדריגות 
"קדמון" בשם נקראת הצמצום לפני הגנוזות  ספירות

'יחיד'? בשם  כאן לה קוראים אנו ומדוע
נ"ע : הרבי  úåìòáãובלשון øàáúð ã"ë ÷øô ìéòìå)

ïåöøäיש שם  הגנוזות , ספירות עשר של הדרגה שזה –
לעולמות , הרצון  על כבר úåîùהשערה úðéçá àåä

,íéáø ïåùì,יחיד לשון שזה קץ אין מהספירות בשונה
ושמו  "הוא היה העולם בריאת שלפני נאמר ועליהם
הספירות את מגדירים אנו כאן  כיצד כן ואם - בלבד"

"יחיד"? בשם הגנוזות
äðä- נ "ע הרבי  מתרץ –óåñ ïéà øåàã úåâéøãîá åäæ

,'åë íåöîöä éðôìùעוסקים שאנו בנושא  תלוי  כלומר -
שלפני השונות הדרגות את מעריכים אנו  שכאשר בו.
אינן  הגנוזות הספירות  בחינת הנה עצמן, הצמצום
הספירות את מעריכים  אנו כאשר אך יחיד, נקראות
שייך הצמצום, לאחר שנמשכו כפי האורות אל הגנוזות

"יחיד". בשם אותם לקרוא
שלפני המדרגות לגבי  - והתירוץ הקושיה פירוט וביתר

ãåçéäהצמצום: øòùá áåúëù äî ïééòå אדמו"ר של
ïåîã÷åהאמצעי ãçà ãéçé ïéðòá à"é ÷øô55àåä ãéçéã ,
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אליהו).54). (פתח זוהר התיקוני הקדמת

שם:55). לשונו lynpdelikynlוזה oaei ytpa l"pd lkn
mb lelke cigi 'wpy mevnvd iptly seq oi` xe` zenvra dlrnl
ynn zenvrd mlrda zefepbd zexitq xyr 'wpe zexitq xyrn my
ezngny seq oi`c zeinvr zpigaa lelky cqg utg zpiga enk

ydd lkl heytd oevxd did ezaiqey"nk hxt jxca edfy zelylz
oevxd 'iilr zaiq i`ceae 'ek heytd epevxa dlryk 'ncwda g"ra
dlr k"r envra `ed cqg utg ik wx epiid ezenvra heytd
'ek g"ewc zelylzydl xewnl xewn zeidl ecqg aihdl epevxa
dlelkd cqg utgc dcnd zeinvr zngnyk `nbec c"r f"de
xaca cqge aeh 'eyrl epevxa dler lirl xkfpk dcigi zpigaa
lelkl cqg utgc ileidd enlrd on ielba `ay lirl xkfpk hxt
enke 'ek egke ezngn `a lkd aihdl epevxa hxta dlriy dn lk
'ek zecne c"ag 'in lelk df cqg utg zngn `ay oevx ielbay
ynn zenvra lelky ileidd cqg utg zpigaa mby gxken dfn
oipr mb xnel mda okzi `ly wx 'ek zecne dnkg 'in lelk
'ek oiicr ileid zpigaa zenvra lelky xg` zecg`de zellkzdd
lkd b"dke z"zde gvpd e` dxeabd zcn enk dzlef dcna k"nke
cigi 'wpy `ede r"dh 'wpy seq oi` xe`c zeinvra lelk `ed
xe` zenvra dkelnd zcn zpiga cr 'ek heyt cg`n dlrnly
invrd ileid zpigaa lelk `ed mb seq oi`c 'ln 'wpy seq oi`

cqg utgy enke ynn seq oi` zpigaa `edy seq oi` zenvrc
zcn jk seq oi` eznkgl e` zenvra ynn seq oi` zpigaa
'in lelke seq oi` zpigaa `ed seq oi` zenvra lelky ze`ypzdd
zecne dnkge beprzde oevxd zpiga `edy zenvrd mlrda
heytd 'gne epevxa dlry jeln` `p` oipr j` dkelnd zecnay
ileidd enlrdn ielba zelylzydd zpigal hxt jxca `ayk epiid
'i lyna lirl xkfpke dhnl mc`a cqg utgc dcna lirl xkfpk
opi`y 'ek zeinvre ileid zpigaa dcigi zpigaay milelkd zegk
'ehytzdke igd mvra lelky 'repzd gk enke llk mvrd on oilcap

.lirl xkfpk ynn ytpd mvra lelkd ileidd zeigd
oiicr lkde hytzne xi`nd seq oi` xe` zpiga `ed dfn dhnle
okziy dheytd zecg` 'wpd edfe mevnvd iptl ezenvr zpigaa
xyr 'wp md mbe zexitq xyra zecg`e zellkzd zpiga my
dhnl drtydl dpkd zpigan mb dlrnl `ed ik d"n ila zexitq
cqg utg enk hxt xaca ileiddn z`vl okeny wx oiicr ielba
'ek ewc zelylzyda cqg utge oevxd oiprl `ayk l"pd ileidd
okzi my mipt lk lr envra mb xenb ielba oiicr `vi `ly mb
oiicr ezeida dheytd zecg` 'wpy wx zellkzde zecg` zpiga
'ek 'ecne lky 'ewlgzd zpiga enke zilkza heytd ezenvr xe`a
mb 'ek aihdl eznkge epevxa dlry `ed ezngny df cqg utgay
.mc`d ytpa 'ad 'bixcna lirl xkfpke 'ek llke llk ielbl e`ea mxh



c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

ïééãò éåìéâ úðéçáá åðéàù øåàä íöòכפי האור –
שהתגלה לפני  בעצם úðéçááשכלול éåìéâä àåä ãçàå ,

úåèéùô úðéçááå úåììëאלא גילוי , ישנו כלומר –
ופשוט כללי גילוי  åë'שהוא  çëá äøòùää àåä ïåîã÷å ,

Yהגנוזות הספירות שזהו  .לעולמות,
בעצם שכלול כפי האור שהיא יחיד בחינת על הנה,

הדרגות: ב' אבל עתה, עד עסקנו לא  – ãçàãממש
åäæ ïåîã÷å,הצמצום שלפני הבחינות úåìòשתי íãå÷

ïåöøä,קץ אין הספירות –ïåöøä úåìò úðéçáå–
הגנוזות æ"èהספירות ÷øô ìéòì øàáúäù äî ïééò)56(

הצמצום, לפני בהוי' הבחינות ב' øàáúðùשהם åîëå
,øçà íå÷îá' הג לדרגה  קוראים אנו כיצד כן, ואם 

יחיד? בשם  הגנוזות, הספירות שהיא הצמצום שלפני
כשאנו  נכון זה  כל – נ "ע הרבי  מבאר זה על הנה
הצמצום שלפני המדריגות בתוך ומבדילים עוסקים

äðäגופא, íåöîöä øçà åìâúðù úåøåàä éáâì ìáà
øàáúðù åîëå ì"ðä äøòùä úðéçá åäæù) úåøåàä éùøù
åìâúð àìù êøáúé åúåîöòá íéìåìëä (æ"ë ÷øô ìéòì

,ïééãò,הגנוזות הספירות בחינת שזה -úðéçá äæ éøä

.('åë ãç àåä úðà øîàð äæ ìòù ãéçé
(שרש המוגבל האור על מדברים  שכאשר נמצא,
סוף אין באור כשהוא א. מדריגות: ג ' בו יש  הממלא),
- הצמצום  ידי  על כשנמשך ב. בשורשו . הצמצום לפני
הצמצום לפני א' והדרגה לכלי . כשנכנס ג . הקו . אור
יחיד. נקראת הצמצום לאחר הבאות  הדרגות לב' ביחס
לפני הספירות נקראות למה לבאר נ "ע הרבי  ומרחיב

דוקא: יחיד בשם øçàהצמצום íå÷îá øàáúðù åîëå57

ãéçéì ãçà ïéá ùøôääאומרים אנו  למה לשאלה בקשר
שולל הוא דיחיד יחיד, ה' ולא  אחד ה' – שמע בקריאת
מציאות שולל שזה  יחיד, בן  וכמו הפרטים, מציאות את

נוספים, אחים  åðééäåשל íéèøôä úåãçàúä àåä ãçàã
íéìãáð íéèøô åéäå åìâúð øáëù øçàì ãçà äùòðù äî
äæ éøä ïéãçàúîå ïéøæåç ïäù ïøå÷îá ïéììëðå ïéøæåçùëå

,ãáì íéèøôä úåãçàúäלבטא רוצים שאנו  וכיון
מאוחדים והנבראים העולמות כל כיצד שמע בקריאת
מאוחדים וכולם פרטים, שיש היינו בתכלית, הבורא עם

"אחד". בתיבת זאת מבטאים  אנו הרי  בו ,
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'ek lkye oevxa xak dlry `ed df cqg utg zpigan xy`k 'bde
a xeriyd lka okedeote` zeki` didi ji` envra xriyy zeize`

ji` okend 'repzd gkn 'nbec c"r ezenvrn uegl ynn 'rtydd
xeriya xak mipkenyk zeigdl ji` okend zeigd gke ripdl
epiid dlrnle ytpa 'bd dbixcn oipra lirl xkfpk laben ote`e
dn xeriye ote`a r"dh 'wpy seq oi` xe` 'envra xriyy dn
edfy 'iyrd mler seq cr ewc zelbzd lreta zelylzyda 'vexy
epiidc oencw zpiga 'wpd `ede lirl xkfpk r"dha etilb silb y"n
ynn ielba oiicr rityny mxh ritydl oevxd ote` mcwy dn
lirl xkfpk 'ek llge t"wn 'wpd oey`xd mevnvd iptl oiicr edfe

.l"ce

שם:56). לשונו y"nkeוזה 'ixcn 'a k"b yi 'ied 'ya mpn`
xcqn dlrnlye 'lzyd xcqc 'ied epiidc recie 'ied 'ied `xwie
xewn `edy epiide deedn 'l `ed 'lzyd xcqc 'ied 'yc ,'ek 'lzyd
edfe) 'ek zeedzdd xewn edfy q"`e`c ielibde xe`d `ede deednd
y"nk l"i e` ,'ek ewd i"r `ed lreta zeedzddc g"t l"zpynk
d"cae .('ek xe`nd oirn `ed xe`dy cg ideige edi` d"c w"db`a
'ad 'iede oevxd 'igaa od 'ied zenyd 'ac 'ean `"eza uiv ziyre
i"r 'ek yil oi`n zeied lk deedn `edy dxen 'ied oipr ik `ed
'ek epevxa jk dler zeidl dfl yxeye xewn yie ,jk epevxa dlry
liv`dl oevxd zelra `ed 'ad 'ied f"tle .'ek '`d 'ied `ede
.'ek oevxd zelr mcew `ed '`d 'iede ,'ek mevnvd iptly q"`e`ay

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

עלמין ‡ÌÓט) ּכל ּדסֹובב ׁשאינֹוטז האֹור הּוא »¿»ְְִֵֵֶָָָ
את  מחּיה אם ּכי ּבעֹולמֹות ְְִִִֵֶֶַַָָמתלּבׁש
הּׁשמים  "את ׁשּנאמר והגם מּקיף, ּבבחינת ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהעֹולמֹות,

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר מבאר הרי מלא", אני הארץ יז ואת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
מלמעלה, ּומּקיף ׁשּסֹובב הּכּונה אין ּדסֹובב מח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפרק
ּתֹו הּגׁשמי הּלזּו ּבארץ ּגם חלקיו ּכל ּבתֹו הּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבאמת

ּותפיסא, התלּבׁשּות ּבבחינת ׁשאינֹו רק ּופנימּיּותֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָּתֹוכֹו
ונתּפס  ׁשּמתלּבׁש הּוא עלמין ּכל ּדממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּדהחּיּות
ּבבחינת  ׁשאינֹו הּוא עלמין ּכל סֹובב ּובחינת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבעֹולמֹות,
לבּדֹו", ׁשמֹו נׂשּגב "ּכי ׁשּנאמר ּוכמֹו ּותפיסא, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָהתלּבׁשּות
ּבלבד, מּקיף ּבבחינת ׁשהּוא ּומרֹומם, נׂשּגב הּוא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָּדׁשמֹו
סֹוף  אין ׁשאֹור הּוא יׂשראל ּכל אמּונת ּדאמּונתנּו ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַָָָוזהּו
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העולמות.טז. כל (מקיף) התניא.יז.מסובב ספר
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ּכל  ּדסֹובב מדרגֹות ּבהב' עֹולמֹות מחּיה הּוא ְְְְֵֵֶַַַָָָּברּו
ּבבחינת  הּוא האמּונה ועּקר עלמין, ּכל ּוממּלא ְְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָעלמין
הּׂשגה  ּבבחינת זהּו עלמין ּכל ּדממּלא עלמין, ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסֹובב
זי פּון איז אדם ּכל אלקּה, אחזה ּדמּבׂשרי רֹואה, ְְְֱֱִִִִִֶֶֶַָָָָֹּכאּלּו

עֹולם  אין איז ּדאס ויא פארׁשטיין ער ּדכמֹויח קאן והינּו , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ
אֹותֹו, המחּיה חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבעצמֹו מרּגיׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהאדם
ּדבר  רק ּבֹו ׁשּיׁש אינֹו הרי חי ׁשהּגּוף וזה חי, הּגּוף ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהרי
ּומּזה  חי, עצמֹו ׁשהּגּוף אם ּכי הּגּוף, חי זה ועלֿידי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַחי
והינּו אֹותֹו, המחּיה מהחּיּות ׁשּזהּו הּוא יֹודע הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגּופא
אֹותֹו, המחּיה מהחּיּות אם ּכי חי עצמֹו מּצד הּגּוף ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָׁשאין

ה  רֹואה ויֹודע ׁשהרי ּבגלּוי, אלקּות הּוא ׁשהחּיּות יטב ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּוא  הּגּוף והינּו חי, אינֹו ּבגלּוי אלקּות ּׁשאינֹו ְְְְֱֵֵֶֶַַַַָֹּדמה
קיימי  מציאּות רק (והּוא הּנפׁש ּבלא חי אינֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹמציאּות
והּנפׁש כּו'), וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּזהּו העליֹונה ּדעה ּגזרת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכפי

אלקּות, הּוא ּדחּיּות אלקּות, ׁשהּוא מּפני הּוא חי ְְֱֱִֵֶֶַַֹֹׁשהּוא
ולכן  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים "וה' ׁשּכתּוב ְְֱֱֱִִִֵֶֶַַָָֹֹּוכמֹו
לחּיים", ה' "יראת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבּטּול, הּוא לחּיּות ְְְְְִִִִֶַַַַָהּכלי
והּבּטּול  הּיראה מּפני לעֹולם וקּימים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָוהּמלאכים
ׁשהחּיּות  מּפני והינּו אחר, ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלהם,
הּבּטּול, הּוא החּיּות אל הּכלי ּכן על ּבגלּוי אלקּות ְְֱִִֵֶַַַַַָֹהּוא
האמּונה, ענין ּכ ּכל ׁשּי אינֹו עלמין ּכל ּבממּלא ּכן ְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָועל
עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת הּוא האמּונה עּקר אם ְְֱִִִִִִֵַַָָָָּכי

ונרּגׁש. מּׂשג ְְִֵֶָָֻׁשאינֹו
.¯ev˜ ּבא ׁשאינֹו מּקיף עלמין ּכל הּסֹובב ּדאֹור יבאר ƒְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּכל  ּבממּלא יׂשראל ּבני אמּונת ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָּבהתלּבׁשּות,
מּׂשג  עלמין ּכל ּדממּלא עלמין, ּכל ּבסֹובב ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻעלמין
קּיּום  ּבּטּול, הּוא לחּיּות ּדהּכלי ויבאר אחזה, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָמּבׂשרי

ׁשּבטלים. לפי ְְְִִִֵֶַַָהּמלאכים
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החבר  עזב אשר אחר שם גם הנה לאני כשבאתי
ויסתום  הכנסת בית את ויסגור אני את שעוועלאוו
בשם  אליהם וידברו הצעירים באו הטבילה, בית את
מאות  שלש להם ויתנו מרכזית אגודה
וקראו  הטבילה בית את ותקנו פתחו טשערוואנצעס,
ישיבת  מתלמידי הוא  פערלאוו הרב  את
את  העתיקו ובעצמם להכשירה  שניאורסאהן

בו. ומתפללים ויתקנוהו הכנסת מבית הקלוב
את  ליטואקאוו היו"ר קורא  היא וחרפה בושה
מנגדי  הצעירים היהודים חברת להנהלת  ההרצאה
של  ידיו ולאסור פיו לסתום הכח להם אין אשר הדת

עבודתנו. כל את השובר אחד איש

 הנאספים אל ליטואקאוו היו"ר פונה  ובאמת
 ההרצאה בעל הוא  חברנו דעמיטרי דברי צדקו
ולאסור  שניאורסאהן פי לסתום בכוחנו אין האם
שניאורסאהן  את להוריד כאחד כולנו נקח הבה ידיו,
כל  ישבר מועט זמן במשך הנה ואז עולמית לכלא

שלו. האירגון
מלענינגראד   ליטוואקאוו ממשיך  חברינו
שניאורסאהן  נסע לילה תמול אשר הודיעו
מחברי  שלשה של ועד לבחור מציע והנני למאסקווא

אשר הדת מפירי העברת הצעירים דבר יקחו המה
אחריותם. על שלו האירגון ושבירת שניאורסאהן

אחד". פה הסכימו הנאספים כל
f"txz ,onei
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האשה  הגדולה, המיוחסת את לאשה לו לקח הירש, ר' בהרב סענדער ר' בהרב משה ר' הרב
ברודא  בנימין ר' בת גאלדע לאה ברודא 44מרת אברהם ר' אשלֿאברהם, הרב נכד אשה 45, והיתה . ָ

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
בנימין  מו"ה :9 ע' (27 הערה (הנ"ל משפחות" ב"ילקוט (44

"ילקוט גם ראה הורדנא. אבד"ק ז"ל (הנ"ל ברודא משפחות"

אורנשטייןֿברודא" משפחת של היחס "שלשלת .(27 הערה
מאורי  תרח"ץ). (ווארשא, ברודא" "משפחת תרצ"א). ַַ(ווארשא,

ואילך. 551 ע' ח"א תשל"ח) (ירושלים, גליצי'
אדמו"ר  כ"ק אמר תרע"ו שבשמחתֿתורה מסופר, במ"א (45
לעבור  יכול אינני להשו"ע, שסותר פנימי, ענין "כשבא מהורש"ב:
פוסק" שהי' אברהם" ה"אשל נכד שאני כיֿאם זה אין השו"ע , על
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ïééãò éåìéâ úðéçáá åðéàù øåàä íöòכפי האור –
שהתגלה לפני  בעצם úðéçááשכלול éåìéâä àåä ãçàå ,

úåèéùô úðéçááå úåììëאלא גילוי , ישנו כלומר –
ופשוט כללי גילוי  åë'שהוא  çëá äøòùää àåä ïåîã÷å ,

Yהגנוזות הספירות שזהו  .לעולמות,
בעצם שכלול כפי האור שהיא יחיד בחינת על הנה,

הדרגות: ב' אבל עתה, עד עסקנו לא  – ãçàãממש
åäæ ïåîã÷å,הצמצום שלפני הבחינות úåìòשתי íãå÷

ïåöøä,קץ אין הספירות –ïåöøä úåìò úðéçáå–
הגנוזות æ"èהספירות ÷øô ìéòì øàáúäù äî ïééò)56(

הצמצום, לפני בהוי' הבחינות ב' øàáúðùשהם åîëå
,øçà íå÷îá' הג לדרגה  קוראים אנו כיצד כן, ואם 

יחיד? בשם  הגנוזות, הספירות שהיא הצמצום שלפני
כשאנו  נכון זה  כל – נ "ע הרבי  מבאר זה על הנה
הצמצום שלפני המדריגות בתוך ומבדילים עוסקים

äðäגופא, íåöîöä øçà åìâúðù úåøåàä éáâì ìáà
øàáúðù åîëå ì"ðä äøòùä úðéçá åäæù) úåøåàä éùøù
åìâúð àìù êøáúé åúåîöòá íéìåìëä (æ"ë ÷øô ìéòì

,ïééãò,הגנוזות הספירות בחינת שזה -úðéçá äæ éøä

.('åë ãç àåä úðà øîàð äæ ìòù ãéçé
(שרש המוגבל האור על מדברים  שכאשר נמצא,
סוף אין באור כשהוא א. מדריגות: ג ' בו יש  הממלא),
- הצמצום  ידי  על כשנמשך ב. בשורשו . הצמצום לפני
הצמצום לפני א' והדרגה לכלי . כשנכנס ג . הקו . אור
יחיד. נקראת הצמצום לאחר הבאות  הדרגות לב' ביחס
לפני הספירות נקראות למה לבאר נ "ע הרבי  ומרחיב

דוקא: יחיד בשם øçàהצמצום íå÷îá øàáúðù åîëå57

ãéçéì ãçà ïéá ùøôääאומרים אנו  למה לשאלה בקשר
שולל הוא דיחיד יחיד, ה' ולא  אחד ה' – שמע בקריאת
מציאות שולל שזה  יחיד, בן  וכמו הפרטים, מציאות את

נוספים, אחים  åðééäåשל íéèøôä úåãçàúä àåä ãçàã
íéìãáð íéèøô åéäå åìâúð øáëù øçàì ãçà äùòðù äî
äæ éøä ïéãçàúîå ïéøæåç ïäù ïøå÷îá ïéììëðå ïéøæåçùëå

,ãáì íéèøôä úåãçàúäלבטא רוצים שאנו  וכיון
מאוחדים והנבראים העולמות כל כיצד שמע בקריאת
מאוחדים וכולם פרטים, שיש היינו בתכלית, הבורא עם

"אחד". בתיבת זאת מבטאים  אנו הרי  בו ,
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'ek lkye oevxa xak dlry `ed df cqg utg zpigan xy`k 'bde
a xeriyd lka okedeote` zeki` didi ji` envra xriyy zeize`

ji` okend 'repzd gkn 'nbec c"r ezenvrn uegl ynn 'rtydd
xeriya xak mipkenyk zeigdl ji` okend zeigd gke ripdl
epiid dlrnle ytpa 'bd dbixcn oipra lirl xkfpk laben ote`e
dn xeriye ote`a r"dh 'wpy seq oi` xe` 'envra xriyy dn
edfy 'iyrd mler seq cr ewc zelbzd lreta zelylzyda 'vexy
epiidc oencw zpiga 'wpd `ede lirl xkfpk r"dha etilb silb y"n
ynn ielba oiicr rityny mxh ritydl oevxd ote` mcwy dn
lirl xkfpk 'ek llge t"wn 'wpd oey`xd mevnvd iptl oiicr edfe

.l"ce

שם:56). לשונו y"nkeוזה 'ixcn 'a k"b yi 'ied 'ya mpn`
xcqn dlrnlye 'lzyd xcqc 'ied epiidc recie 'ied 'ied `xwie
xewn `edy epiide deedn 'l `ed 'lzyd xcqc 'ied 'yc ,'ek 'lzyd
edfe) 'ek zeedzdd xewn edfy q"`e`c ielibde xe`d `ede deednd
y"nk l"i e` ,'ek ewd i"r `ed lreta zeedzddc g"t l"zpynk
d"cae .('ek xe`nd oirn `ed xe`dy cg ideige edi` d"c w"db`a
'ad 'iede oevxd 'igaa od 'ied zenyd 'ac 'ean `"eza uiv ziyre
i"r 'ek yil oi`n zeied lk deedn `edy dxen 'ied oipr ik `ed
'ek epevxa jk dler zeidl dfl yxeye xewn yie ,jk epevxa dlry
liv`dl oevxd zelra `ed 'ad 'ied f"tle .'ek '`d 'ied `ede
.'ek oevxd zelr mcew `ed '`d 'iede ,'ek mevnvd iptly q"`e`ay

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

עלמין ‡ÌÓט) ּכל ּדסֹובב ׁשאינֹוטז האֹור הּוא »¿»ְְִֵֵֶָָָ
את  מחּיה אם ּכי ּבעֹולמֹות ְְִִִֵֶֶַַָָמתלּבׁש
הּׁשמים  "את ׁשּנאמר והגם מּקיף, ּבבחינת ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהעֹולמֹות,

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר מבאר הרי מלא", אני הארץ יז ואת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
מלמעלה, ּומּקיף ׁשּסֹובב הּכּונה אין ּדסֹובב מח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפרק
ּתֹו הּגׁשמי הּלזּו ּבארץ ּגם חלקיו ּכל ּבתֹו הּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבאמת

ּותפיסא, התלּבׁשּות ּבבחינת ׁשאינֹו רק ּופנימּיּותֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָּתֹוכֹו
ונתּפס  ׁשּמתלּבׁש הּוא עלמין ּכל ּדממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּדהחּיּות
ּבבחינת  ׁשאינֹו הּוא עלמין ּכל סֹובב ּובחינת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבעֹולמֹות,
לבּדֹו", ׁשמֹו נׂשּגב "ּכי ׁשּנאמר ּוכמֹו ּותפיסא, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָהתלּבׁשּות
ּבלבד, מּקיף ּבבחינת ׁשהּוא ּומרֹומם, נׂשּגב הּוא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָּדׁשמֹו
סֹוף  אין ׁשאֹור הּוא יׂשראל ּכל אמּונת ּדאמּונתנּו ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַָָָוזהּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

העולמות.טז. כל (מקיף) התניא.יז.מסובב ספר
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ּכל  ּדסֹובב מדרגֹות ּבהב' עֹולמֹות מחּיה הּוא ְְְְֵֵֶַַַָָָּברּו
ּבבחינת  הּוא האמּונה ועּקר עלמין, ּכל ּוממּלא ְְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָעלמין
הּׂשגה  ּבבחינת זהּו עלמין ּכל ּדממּלא עלמין, ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסֹובב
זי פּון איז אדם ּכל אלקּה, אחזה ּדמּבׂשרי רֹואה, ְְְֱֱִִִִִֶֶֶַָָָָֹּכאּלּו

עֹולם  אין איז ּדאס ויא פארׁשטיין ער ּדכמֹויח קאן והינּו , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ
אֹותֹו, המחּיה חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבעצמֹו מרּגיׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהאדם
ּדבר  רק ּבֹו ׁשּיׁש אינֹו הרי חי ׁשהּגּוף וזה חי, הּגּוף ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהרי
ּומּזה  חי, עצמֹו ׁשהּגּוף אם ּכי הּגּוף, חי זה ועלֿידי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַחי
והינּו אֹותֹו, המחּיה מהחּיּות ׁשּזהּו הּוא יֹודע הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגּופא
אֹותֹו, המחּיה מהחּיּות אם ּכי חי עצמֹו מּצד הּגּוף ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָׁשאין

ה  רֹואה ויֹודע ׁשהרי ּבגלּוי, אלקּות הּוא ׁשהחּיּות יטב ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּוא  הּגּוף והינּו חי, אינֹו ּבגלּוי אלקּות ּׁשאינֹו ְְְְֱֵֵֶֶַַַַָֹּדמה
קיימי  מציאּות רק (והּוא הּנפׁש ּבלא חי אינֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹמציאּות
והּנפׁש כּו'), וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּזהּו העליֹונה ּדעה ּגזרת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכפי

אלקּות, הּוא ּדחּיּות אלקּות, ׁשהּוא מּפני הּוא חי ְְֱֱִֵֶֶַַֹֹׁשהּוא
ולכן  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים "וה' ׁשּכתּוב ְְֱֱֱִִִֵֶֶַַָָֹֹּוכמֹו
לחּיים", ה' "יראת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבּטּול, הּוא לחּיּות ְְְְְִִִִֶַַַַָהּכלי
והּבּטּול  הּיראה מּפני לעֹולם וקּימים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָוהּמלאכים
ׁשהחּיּות  מּפני והינּו אחר, ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלהם,
הּבּטּול, הּוא החּיּות אל הּכלי ּכן על ּבגלּוי אלקּות ְְֱִִֵֶַַַַַָֹהּוא
האמּונה, ענין ּכ ּכל ׁשּי אינֹו עלמין ּכל ּבממּלא ּכן ְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָועל
עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת הּוא האמּונה עּקר אם ְְֱִִִִִִֵַַָָָָּכי

ונרּגׁש. מּׂשג ְְִֵֶָָֻׁשאינֹו
.¯ev˜ ּבא ׁשאינֹו מּקיף עלמין ּכל הּסֹובב ּדאֹור יבאר ƒְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּכל  ּבממּלא יׂשראל ּבני אמּונת ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָּבהתלּבׁשּות,
מּׂשג  עלמין ּכל ּדממּלא עלמין, ּכל ּבסֹובב ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻעלמין
קּיּום  ּבּטּול, הּוא לחּיּות ּדהּכלי ויבאר אחזה, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָמּבׂשרי

ׁשּבטלים. לפי ְְְִִִֵֶַַָהּמלאכים
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החבר  עזב אשר אחר שם גם הנה לאני כשבאתי
ויסתום  הכנסת בית את ויסגור אני את שעוועלאוו
בשם  אליהם וידברו הצעירים באו הטבילה, בית את
מאות  שלש להם ויתנו מרכזית אגודה
וקראו  הטבילה בית את ותקנו פתחו טשערוואנצעס,
ישיבת  מתלמידי הוא  פערלאוו הרב  את
את  העתיקו ובעצמם להכשירה  שניאורסאהן

בו. ומתפללים ויתקנוהו הכנסת מבית הקלוב
את  ליטואקאוו היו"ר קורא  היא וחרפה בושה
מנגדי  הצעירים היהודים חברת להנהלת  ההרצאה
של  ידיו ולאסור פיו לסתום הכח להם אין אשר הדת

עבודתנו. כל את השובר אחד איש

 הנאספים אל ליטואקאוו היו"ר פונה  ובאמת
 ההרצאה בעל הוא  חברנו דעמיטרי דברי צדקו
ולאסור  שניאורסאהן פי לסתום בכוחנו אין האם
שניאורסאהן  את להוריד כאחד כולנו נקח הבה ידיו,
כל  ישבר מועט זמן במשך הנה ואז עולמית לכלא

שלו. האירגון
מלענינגראד   ליטוואקאוו ממשיך  חברינו
שניאורסאהן  נסע לילה תמול אשר הודיעו
מחברי  שלשה של ועד לבחור מציע והנני למאסקווא

אשר הדת מפירי העברת הצעירים דבר יקחו המה
אחריותם. על שלו האירגון ושבירת שניאורסאהן

אחד". פה הסכימו הנאספים כל
f"txz ,onei
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האשה  הגדולה, המיוחסת את לאשה לו לקח הירש, ר' בהרב סענדער ר' בהרב משה ר' הרב
ברודא  בנימין ר' בת גאלדע לאה ברודא 44מרת אברהם ר' אשלֿאברהם, הרב נכד אשה 45, והיתה . ָ

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
בנימין  מו"ה :9 ע' (27 הערה (הנ"ל משפחות" ב"ילקוט (44

"ילקוט גם ראה הורדנא. אבד"ק ז"ל (הנ"ל ברודא משפחות"

אורנשטייןֿברודא" משפחת של היחס "שלשלת .(27 הערה
מאורי  תרח"ץ). (ווארשא, ברודא" "משפחת תרצ"א). ַַ(ווארשא,

ואילך. 551 ע' ח"א תשל"ח) (ירושלים, גליצי'
אדמו"ר  כ"ק אמר תרע"ו שבשמחתֿתורה מסופר, במ"א (45
לעבור  יכול אינני להשו"ע, שסותר פנימי, ענין "כשבא מהורש"ב:
פוסק" שהי' אברהם" ה"אשל נכד שאני כיֿאם זה אין השו"ע , על
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יתירה  ובינה יראתה 46גדולה, וגודל תבונתה ועומק דעתה תוקף הזאת, האשה את השי"ת חנן
יתירה, בהפלגה טובות מדות בעלת והיתה נשים. ומכ"ש אנשים, בין גם פלא, בדרך הי' הד' את

הכעס. במדת זהירה היתה וביותר

גיטל  מרת  לבחון 47דודתי נכדותי' החליטו פעם כי סיפרה ע"ה הרבנית) אמיֿזקנתי (אחות
מעשה  איזה  לה יספרו כי החליטו ע"כ גדולה, ד' יראת ולהיותה הכעיסה, יוכלו ופן מדותי' את

אותה. יבחנו ובזה קיך), אין איהר (בא שלה התבשיל בבית הנעשית כשרות אי ַשל

בשר, למאכלי בהם שמשתמשים נקיים כלים בהעמדת זהירה בלתי המבשלת כי לה ויספרו
חלב. של הכלים עם

בזריזות  והלכה עמדה רק מאומה, הגידה ולא עלֿזה, במאד נתפעלה סיפורם וכששמעה
תחנון: בדברי התחילה כיֿאם צעקה, ולא כעסה לא שמה ובבואה המבשלת, לבית גדולה
עּפעס  האסט דוא דיר? מיט איז וואס טאכטער, מאיין סטערנע) קראו (להמבשלת ַָָָסטערקעלע
עס  מענטש, א וויא ניט מער דאך איז מיא כלים? צומיסט זאך האט דיר בא טעות? א ַַַַַָָגיהאט
איננה  כי ראו ואז דבר. הי' לא כי מאומה, ידעה לא והמבשלת אמת. דעם זאג טרעפין, זאך ַָָקאן

להכעיסה  האפשרי .ג בגדר

ארבעה  הולידו ע"ה גאלדע לאה מ' טובות מדות בעלת הרבנית ואשתו משה ר' הרה"ג
נ"ע.49בנים  הרבנית א"ז כ"ק אבי נ"ע אהרן ר' הרה"ח הרה"ג הרביעי והבן ,

בגדולה, אביו בבית והתחנך (כנ"ל), תקס"ט בשנת נולד משה רבי בהרב אהרן ר' הרה"ג
נפלא. יד אומן הי' גם בחכמה, ומופלג גדול למדן הי' והוא
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מהנ"ל  ששמעתי מה ממנה מעשיות ששה שנהֿזו מנ"א כ"ה מיום שלי היומי בספר (ועיין ).48ג)

וראה  .179 ע' תשס"ט, הוצאת חיטריק, לר"י דברים" ("רשימות
גרינגלאס  הרמ"ז מפי התוועדויות" סיפורי "ליקוטי ַעד"ז
סיפורים" "לקוטי גם וראה ואילך)). 323 ע' תשע"ג, (ירושלים

רצב). ע' תשס"ב (ירושלים, פרלוב לרח"מ
ב. מה, נדה ראה (46

.(16 הערה לעיל (ראה גיטל צבי' ברכה המלא: שמה (47
ואילך. 205 ע' שלום תורת השיחות בספר נדפסו (48

:10 ע' (27 הערה (הנ"ל משפחות" ב"ילקוט (49
ברודא  בנימ[י]ן מוהר"ר הגאון הרב חתן משה "ולהר"ר
ומה  כמה עדיין נחקר (ולא בנות* ועוד בנים ארבעה נולדו הנ"ל,

הבנים: שמות ואלו שמותיהן).
במיר. סענדר אלכסנדר שמואל מוהר"ר החסיד המופלג א)
זצ"ל  ּבער דוב הרב אדמו"ר חתן אהרן, מו"ה החסיד המופלג ב)
נ"ע  זלמן שניאור הרב הזקן אדמו"ר הגאון בן ַמליובאוויטש
אלכסנדראוו. אייזיק יצחק מוהר"ר החסיד המופלג ג) ַמלאדי...
נחום  הירש צבי מוהר"ר בע"פ בש"ס בקי המופלג ד)

אלכנסדראוו.
("קבץ  שקלוב קהילת של החברהֿקדישא מפנקס בהעתקה

הבאים: הפטירה תאריכי מופיעים (19 הערה הנ"ל יד" על

ini eribdyke ,dqex` dzid 'izepan zg`" :17 dxrday "g`d"a (*¨¨
jlze ,me`zt dzn (liRyx`t oixewy) dzpezg iptly zaya dzlelk¨

."dztgl zkledk dzell

ר"ס. משה בר' סענדר ישראל ר' טבת. כ' ה' "תקצ"ה.
ר"ס". משה ר' של בן פסח. ערב תקצ"ה.

הנ"ל  בפנקס נרשם אהרן ר' על שגם 19 הערה לעיל ראה אבל
וצ"ל תקצ"ה, בשנת שנפטר שהנפטר f"vwzבטעות אפשר ולפ"ז, .

חודשיים  תוך שנפטר אייזיק" הירשל "ר' אחיו הוא פסח בערב
הש"ס  לימוד גומר והי' מעט ועוד שנה י"ט בן כש"הי' לפטירתו
ג)). הערה (הנ"ל היומן (רשימת מופלג" למדן והי' השביעי בפעם
והוא  במותו, שנה כ"ד כבן הי' הבכור בנה ,17 שבהערה ָָב"האח"
גאלדע] לאה [מרת הנ"ל אמו והיתה בש"ס, ובקי גדול מופ' ָהי'
כך  בין אותו, שלקח ועל כזה, בן לה שנתן על להשי"ת מודה
בן  צעיר בן לה מת מעטים ימים כעבור מבורך, שמו יהי כך ובין
והי' השנית, בפעם הש"ס כל על אז עבר והוא ומחצה, שנים י"ז
את  מידיו הוציאו מותו ואחרי התלמוד, בחכמת מאד גדול
צאת  עד בו אחז והוא ההם*, בימים נדפס אשר אור" ה"תורה
המקום  ברוך ותאמר: השי"ת, את לברך אמו ותוסף הק', נפשו
שזכיתי  הוא וברוך טהורות, ונשמות קדושים בבנים שזכני
ובנה  חמץ, בדיקת בליל זה והי' ובקדושה, בטהרה לו להחזירם
[אביו] מאוהבי אחד ואמר בליובאוויטש, הי' ז"ל אהרן ַהר"ר
ויסע  העז, עצבונו את ולהסיר לנחמו ז"ל משה הר"ר
אביו, בית אל ז"ל אהרן הר"ר את משם להביא ַליובאוויטשה
ולהאברך  לכם "מה וטען: בזה, מחה נ"ע הצ"צ בעל ואדמו"ר

.19 dxrd lirl d`x ± f"vwz zpya (*

c"ag i`iyp epizeax zxezn

תרט"ז  (דשנת השריפה קודם אשר לי סיפרה הרבנית א"ז פון 50כבוד שניצעראיי אצלה הי' (ַ
שמצא 51האלץ  מתנה, בתור זצוקללה"ה (נכדו) מוהר"ש אאזמו"ר לכ"ק משה ר' הרב שנתן מה , ָ

מפותח  אחד חותם אשר לי והגידה חותמות, בפתוחי גדול אומן והי' הר"א. בנו ידי ממעשי אצלו
בהשריפה. נאבדו הנזכרים הצעצועים כי אצלה, להיות עוד צריך אבן על

(כפי  במאד נעלי' כשרונות לו שהי' מלבד כי בלימוד, שקידותו בגודל הצטיין הר"א הוא
כנזכר  צדק, צמח הרב שומר 52שהיללו שהי' כולם על והיותר נפלא. חקרן והי' בשקידה, הצטיין ,(

לישן  לעצמו מרשה הי' לא מכלֿמקום בלימודים, יגיעה מרוב מתעמל ולכשהי' במאד, הזמן
הי' מאכלו בעת גם בשינה. מאד מצמצם והי ' אומנות. מלאכת באיזה עוסק הי' כיֿאם ולנוח,

חול  בדיבורי ממעט והי' מוסר, ספרי ואוהב ומדרש, יעקב עין כמו עיוני, בלתי בספר .קורא

הי' הוא מצבו, על מתאונן שהי' מי על במאד גוער והי' פרייליכער, א צוהל, הי' ַבטבעו
שבזה  הטוב יסורים דבר בכל מוצא הי' רחמנאֿליצלן, נפש מר לכל נפלא גדול.ד מנחם עניו והי'

מוהר"ש  אאזמו"ר לכ"ק סיפר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק
בעת  אשר לה), סיפר שאאזמו"ר ע"ה הרבנית א"ז כבוד לי סיפרה (כן זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
ובגורלו  קושי' איזה מקשה שהי' מי והי' בנגלה, התורה בחידושי בכלל כשדיברו או יחד לימודם
אפשר, בדרך הכל כך, ואופן בענין הקושי' לתרץ הי' שבאפשר אפשר אומר והי' התירוץ, נפל
דעתו  על מעמיד הי' לא סברתו מדיחים היו ואם אפשר. בדרך והכל מופלגות סברות אומר והי'

עצמו. סברת כמו נפלא בעיון זולתו בסברת עוסק והי' האמת, על מודה והי' בתוקף,

שנה  י"ז בן תקפ"ו ה בהיותו זקונים)54– (הבת לבתו לחתן האמצעי אדמו"ר כ"ק לקחו –
בערך. שנים ט"ו בת אז והיא ע"ה. שרה מ' הרבנית

וששה  בנים שני האמצעי, אדמו"ר כ"ק של זקונים הבת היתה ע"ה שרה היו 55הרבנית בנות
האמצעי: אדמו"ר לכ"ק לו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ה. (א. פעלה 38ד) בחינוכה וכנראה טבעה, הי' זה אשר ז"ל, גאלדע לאה מרת החכמה הרבנית מאמו ירושתו חלק זהו ָכנראה
הלזה) הנפלא הכשרון בבני' .53גם

תקס"ט). בשנת שנולד הנ"ל החשבון (כפי ה)

אך  יחד, עמו לומד והי' גדול מופ' ג"כ הי' הוא כי הזה?" היקר
אבותיו, בית אל ויביאהו אתו ויקחהו לו שמע לא ההוא האיש

לעיניהם". אהרן] [הר"ר גוע באייר ובכ"ד
וש"נ. ואילך. לג ע' לקמן ראה (50

עץ. תבליט = (51
ד. ע' לעיל (52

אצ"ל  ההגה"ה למזכיר: רבינו הורה התיקונים ברשימת (53
בחוברת  שנדפסה קצרה" "סקירה ראה - להעתיק). צריך (=אין

ויקהל. לפרשת מלכות" "דבר
יב. ע' לקמן ראה (54

ששה". לרבינו הי' "בנות פ"ז: ח"ב רבי בית גם ראה (55
בידי  כתובים וסיפורים ענינים (רשימות הרב"ש" וב"רשימות
יז, ע' תשס"א) קה"ת, – שניאורסאהן ז"ל שניאור ברוך ָהר"ר
אדמו"ר  כ"ק סיפר תרע"א, כסלו וביו"ד דחה"ס ב' שביום

בנות. שמונה האמצעי לאדמו"ר לו שהיו מהורש"ב
נפטרה  – שרה הרבנית א) נמנו: בתחילתו יום" ב"היום
הרבנית  ד) מושקא. חי' הרבנית ג) ביילא. הרבנית ב) בנעורי'.
הרבנית  ז) רחל. מנוחה הרבנית ו) ברכה. הרבנית ה) לאה. דבורה
א) תרפ"ח: שבט טז מיום מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק במכתב שרה.
ו) ביילא. ה) רבקה*. ד) מושקא. חי' ג) לאה. דבורה ב) שרה.

בספר (קה"ת,שרה. קונטרסים – האמצעי אדמו"ר מאמרי
בליובאוויטש  שנמצאה פח מצבת נוסח נדפס – רעו ע' ַתנש"א)
בת  נ"ע מרים אסתר מרת וחשובה הצנועה "האשה תש"נ: בשנת
לחודש  ד' א' ביו' לח"ע שנפטרה שיח' דובער אדמו"ר הג' הרב

לפ"ק". תקע"ט שנת תמוז
__________

mebxz) b"rwz uiiw jxrl azky irvn`d x"enc` zniyxa dxkfp (*
.(gk 'r (b"ryz ,z"dw) irvn`d x"enc` ycewÎzexb`a ziqexn



קעז c"ag i`iyp epizeax zxezn

יתירה  ובינה יראתה 46גדולה, וגודל תבונתה ועומק דעתה תוקף הזאת, האשה את השי"ת חנן
יתירה, בהפלגה טובות מדות בעלת והיתה נשים. ומכ"ש אנשים, בין גם פלא, בדרך הי' הד' את

הכעס. במדת זהירה היתה וביותר

גיטל  מרת  לבחון 47דודתי נכדותי' החליטו פעם כי סיפרה ע"ה הרבנית) אמיֿזקנתי (אחות
מעשה  איזה  לה יספרו כי החליטו ע"כ גדולה, ד' יראת ולהיותה הכעיסה, יוכלו ופן מדותי' את

אותה. יבחנו ובזה קיך), אין איהר (בא שלה התבשיל בבית הנעשית כשרות אי ַשל

בשר, למאכלי בהם שמשתמשים נקיים כלים בהעמדת זהירה בלתי המבשלת כי לה ויספרו
חלב. של הכלים עם

בזריזות  והלכה עמדה רק מאומה, הגידה ולא עלֿזה, במאד נתפעלה סיפורם וכששמעה
תחנון: בדברי התחילה כיֿאם צעקה, ולא כעסה לא שמה ובבואה המבשלת, לבית גדולה
עּפעס  האסט דוא דיר? מיט איז וואס טאכטער, מאיין סטערנע) קראו (להמבשלת ַָָָסטערקעלע
עס  מענטש, א וויא ניט מער דאך איז מיא כלים? צומיסט זאך האט דיר בא טעות? א ַַַַַָָגיהאט
איננה  כי ראו ואז דבר. הי' לא כי מאומה, ידעה לא והמבשלת אמת. דעם זאג טרעפין, זאך ַָָקאן

להכעיסה  האפשרי .ג בגדר

ארבעה  הולידו ע"ה גאלדע לאה מ' טובות מדות בעלת הרבנית ואשתו משה ר' הרה"ג
נ"ע.49בנים  הרבנית א"ז כ"ק אבי נ"ע אהרן ר' הרה"ח הרה"ג הרביעי והבן ,

בגדולה, אביו בבית והתחנך (כנ"ל), תקס"ט בשנת נולד משה רבי בהרב אהרן ר' הרה"ג
נפלא. יד אומן הי' גם בחכמה, ומופלג גדול למדן הי' והוא
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מהנ"ל  ששמעתי מה ממנה מעשיות ששה שנהֿזו מנ"א כ"ה מיום שלי היומי בספר (ועיין ).48ג)

וראה  .179 ע' תשס"ט, הוצאת חיטריק, לר"י דברים" ("רשימות
גרינגלאס  הרמ"ז מפי התוועדויות" סיפורי "ליקוטי ַעד"ז
סיפורים" "לקוטי גם וראה ואילך)). 323 ע' תשע"ג, (ירושלים

רצב). ע' תשס"ב (ירושלים, פרלוב לרח"מ
ב. מה, נדה ראה (46

.(16 הערה לעיל (ראה גיטל צבי' ברכה המלא: שמה (47
ואילך. 205 ע' שלום תורת השיחות בספר נדפסו (48

:10 ע' (27 הערה (הנ"ל משפחות" ב"ילקוט (49
ברודא  בנימ[י]ן מוהר"ר הגאון הרב חתן משה "ולהר"ר
ומה  כמה עדיין נחקר (ולא בנות* ועוד בנים ארבעה נולדו הנ"ל,

הבנים: שמות ואלו שמותיהן).
במיר. סענדר אלכסנדר שמואל מוהר"ר החסיד המופלג א)
זצ"ל  ּבער דוב הרב אדמו"ר חתן אהרן, מו"ה החסיד המופלג ב)
נ"ע  זלמן שניאור הרב הזקן אדמו"ר הגאון בן ַמליובאוויטש
אלכסנדראוו. אייזיק יצחק מוהר"ר החסיד המופלג ג) ַמלאדי...
נחום  הירש צבי מוהר"ר בע"פ בש"ס בקי המופלג ד)

אלכנסדראוו.
("קבץ  שקלוב קהילת של החברהֿקדישא מפנקס בהעתקה

הבאים: הפטירה תאריכי מופיעים (19 הערה הנ"ל יד" על

ini eribdyke ,dqex` dzid 'izepan zg`" :17 dxrday "g`d"a (*¨¨
jlze ,me`zt dzn (liRyx`t oixewy) dzpezg iptly zaya dzlelk¨

."dztgl zkledk dzell

ר"ס. משה בר' סענדר ישראל ר' טבת. כ' ה' "תקצ"ה.
ר"ס". משה ר' של בן פסח. ערב תקצ"ה.

הנ"ל  בפנקס נרשם אהרן ר' על שגם 19 הערה לעיל ראה אבל
וצ"ל תקצ"ה, בשנת שנפטר שהנפטר f"vwzבטעות אפשר ולפ"ז, .

חודשיים  תוך שנפטר אייזיק" הירשל "ר' אחיו הוא פסח בערב
הש"ס  לימוד גומר והי' מעט ועוד שנה י"ט בן כש"הי' לפטירתו
ג)). הערה (הנ"ל היומן (רשימת מופלג" למדן והי' השביעי בפעם
והוא  במותו, שנה כ"ד כבן הי' הבכור בנה ,17 שבהערה ָָב"האח"
גאלדע] לאה [מרת הנ"ל אמו והיתה בש"ס, ובקי גדול מופ' ָהי'
כך  בין אותו, שלקח ועל כזה, בן לה שנתן על להשי"ת מודה
בן  צעיר בן לה מת מעטים ימים כעבור מבורך, שמו יהי כך ובין
והי' השנית, בפעם הש"ס כל על אז עבר והוא ומחצה, שנים י"ז
את  מידיו הוציאו מותו ואחרי התלמוד, בחכמת מאד גדול
צאת  עד בו אחז והוא ההם*, בימים נדפס אשר אור" ה"תורה
המקום  ברוך ותאמר: השי"ת, את לברך אמו ותוסף הק', נפשו
שזכיתי  הוא וברוך טהורות, ונשמות קדושים בבנים שזכני
ובנה  חמץ, בדיקת בליל זה והי' ובקדושה, בטהרה לו להחזירם
[אביו] מאוהבי אחד ואמר בליובאוויטש, הי' ז"ל אהרן ַהר"ר
ויסע  העז, עצבונו את ולהסיר לנחמו ז"ל משה הר"ר
אביו, בית אל ז"ל אהרן הר"ר את משם להביא ַליובאוויטשה
ולהאברך  לכם "מה וטען: בזה, מחה נ"ע הצ"צ בעל ואדמו"ר

.19 dxrd lirl d`x ± f"vwz zpya (*

c"ag i`iyp epizeax zxezn

תרט"ז  (דשנת השריפה קודם אשר לי סיפרה הרבנית א"ז פון 50כבוד שניצעראיי אצלה הי' (ַ
שמצא 51האלץ  מתנה, בתור זצוקללה"ה (נכדו) מוהר"ש אאזמו"ר לכ"ק משה ר' הרב שנתן מה , ָ

מפותח  אחד חותם אשר לי והגידה חותמות, בפתוחי גדול אומן והי' הר"א. בנו ידי ממעשי אצלו
בהשריפה. נאבדו הנזכרים הצעצועים כי אצלה, להיות עוד צריך אבן על

(כפי  במאד נעלי' כשרונות לו שהי' מלבד כי בלימוד, שקידותו בגודל הצטיין הר"א הוא
כנזכר  צדק, צמח הרב שומר 52שהיללו שהי' כולם על והיותר נפלא. חקרן והי' בשקידה, הצטיין ,(

לישן  לעצמו מרשה הי' לא מכלֿמקום בלימודים, יגיעה מרוב מתעמל ולכשהי' במאד, הזמן
הי' מאכלו בעת גם בשינה. מאד מצמצם והי ' אומנות. מלאכת באיזה עוסק הי' כיֿאם ולנוח,

חול  בדיבורי ממעט והי' מוסר, ספרי ואוהב ומדרש, יעקב עין כמו עיוני, בלתי בספר .קורא

הי' הוא מצבו, על מתאונן שהי' מי על במאד גוער והי' פרייליכער, א צוהל, הי' ַבטבעו
שבזה  הטוב יסורים דבר בכל מוצא הי' רחמנאֿליצלן, נפש מר לכל נפלא גדול.ד מנחם עניו והי'

מוהר"ש  אאזמו"ר לכ"ק סיפר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק
בעת  אשר לה), סיפר שאאזמו"ר ע"ה הרבנית א"ז כבוד לי סיפרה (כן זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
ובגורלו  קושי' איזה מקשה שהי' מי והי' בנגלה, התורה בחידושי בכלל כשדיברו או יחד לימודם
אפשר, בדרך הכל כך, ואופן בענין הקושי' לתרץ הי' שבאפשר אפשר אומר והי' התירוץ, נפל
דעתו  על מעמיד הי' לא סברתו מדיחים היו ואם אפשר. בדרך והכל מופלגות סברות אומר והי'

עצמו. סברת כמו נפלא בעיון זולתו בסברת עוסק והי' האמת, על מודה והי' בתוקף,

שנה  י"ז בן תקפ"ו ה בהיותו זקונים)54– (הבת לבתו לחתן האמצעי אדמו"ר כ"ק לקחו –
בערך. שנים ט"ו בת אז והיא ע"ה. שרה מ' הרבנית

וששה  בנים שני האמצעי, אדמו"ר כ"ק של זקונים הבת היתה ע"ה שרה היו 55הרבנית בנות
האמצעי: אדמו"ר לכ"ק לו
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ה. (א. פעלה 38ד) בחינוכה וכנראה טבעה, הי' זה אשר ז"ל, גאלדע לאה מרת החכמה הרבנית מאמו ירושתו חלק זהו ָכנראה
הלזה) הנפלא הכשרון בבני' .53גם

תקס"ט). בשנת שנולד הנ"ל החשבון (כפי ה)

אך  יחד, עמו לומד והי' גדול מופ' ג"כ הי' הוא כי הזה?" היקר
אבותיו, בית אל ויביאהו אתו ויקחהו לו שמע לא ההוא האיש

לעיניהם". אהרן] [הר"ר גוע באייר ובכ"ד
וש"נ. ואילך. לג ע' לקמן ראה (50

עץ. תבליט = (51
ד. ע' לעיל (52

אצ"ל  ההגה"ה למזכיר: רבינו הורה התיקונים ברשימת (53
בחוברת  שנדפסה קצרה" "סקירה ראה - להעתיק). צריך (=אין

ויקהל. לפרשת מלכות" "דבר
יב. ע' לקמן ראה (54

ששה". לרבינו הי' "בנות פ"ז: ח"ב רבי בית גם ראה (55
בידי  כתובים וסיפורים ענינים (רשימות הרב"ש" וב"רשימות
יז, ע' תשס"א) קה"ת, – שניאורסאהן ז"ל שניאור ברוך ָהר"ר
אדמו"ר  כ"ק סיפר תרע"א, כסלו וביו"ד דחה"ס ב' שביום

בנות. שמונה האמצעי לאדמו"ר לו שהיו מהורש"ב
נפטרה  – שרה הרבנית א) נמנו: בתחילתו יום" ב"היום
הרבנית  ד) מושקא. חי' הרבנית ג) ביילא. הרבנית ב) בנעורי'.
הרבנית  ז) רחל. מנוחה הרבנית ו) ברכה. הרבנית ה) לאה. דבורה
א) תרפ"ח: שבט טז מיום מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק במכתב שרה.
ו) ביילא. ה) רבקה*. ד) מושקא. חי' ג) לאה. דבורה ב) שרה.

בספר (קה"ת,שרה. קונטרסים – האמצעי אדמו"ר מאמרי
בליובאוויטש  שנמצאה פח מצבת נוסח נדפס – רעו ע' ַתנש"א)
בת  נ"ע מרים אסתר מרת וחשובה הצנועה "האשה תש"נ: בשנת
לחודש  ד' א' ביו' לח"ע שנפטרה שיח' דובער אדמו"ר הג' הרב

לפ"ק". תקע"ט שנת תמוז
__________

mebxz) b"rwz uiiw jxrl azky irvn`d x"enc` zniyxa dxkfp (*
.(gk 'r (b"ryz ,z"dw) irvn`d x"enc` ycewÎzexb`a ziqexn



c"agקעח i`iyp epizeax zxezn

נחום  ר' הרה"ג הרה"ח ברוך 56א) ר' הרה"ג הרה"ח ב) שרה 57, מרת ג) ביילא 58, ד) ה)59, ,
רחל  מוסיא 60מנוחה חי' ו) שרה 61, ח) פריידא, שטערנא ז) ,16.

לי  נודע בלתי תולדותם (שרה)ו סדר אחר שם נקראה ע"ה הרבנית א"ז מכבוד ששמעתי וכפי ,
הצעירה  אחותה שנולדה קודם שנסתלקה שרה הבכירה אחותה נאמען 65לזכור א גיווען זיא איז ,ַָ

איהר. ָנאך

ומרוב  גדולה שמחה היתה אמם שנולדה בעת אשר לי סיפרה תחי' גיטל מרת ודודתי
תמיד  בתו את רבינו וקראה מוסיא , חי' נקראת אחותה כי ושכחו שרה, חי' שם קראו התפעלות
אבי' שקראה כהשם שרקע, קראו כולם כי שרה, חי' האמיתי השם נשתכח שכמעט עד שרקע,
תקע"א. אלול) בחדש (כמדומה נולדה  האמצעי, לרבינו מאד חביבה  היתה והיא האמצעי. רבינו
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מיזינקע  דיא האחרונה, זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק בת ע"ה שרה הרבנית לרבינו 62ו) היו בנים שני כי ,

הבנים  דמספר להחסידים הי' כלל אשר מהזקנים אחד לי (סח בנות וששה זצוקללה"ה 63האמצעי צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק של

צדק  צמח הרב של הבנות ומספר כנודע) ששה (והם האמצעי רבינו לכ"ק שהיו הבנות כמספר זי"ע כ"ק 64נבג"מ של הבנים כמספר

אחת  ביילקע, בשם אחת שרה, בשם נקראה הראשונה כי ידעתי זאת אמנם אדע, לא ברור על סדרן אך שנים), (שהם האמצעי רבינו

פריידא  שטערנא אחת הבנות), למספר השני' שהיא וכמדומה צדק, צמח הרב אאזמו"ר כ"ק (אשת מוסיא חי' אחת רחל, מנוחה

נקראה... ע"ה הרבנית א"ז מכבוד ששמעתי וכפי המפורסם כפי שרה, חי' והששית

תרצ"ג  כסלו יט שיחת – אודותו ראה נחום. מנחם הר' (56
אדמו"ר  אגרותֿקודש ואילך). א טז, ח"א (לקו"ד ואילך ס"ו
הי' ראשון שבזווג פ"ז: ח"ב רבי בבית תסו. ע' ח"ד מהוריי"צ
ר' הרה"ק גיסו חתן הי' שני ובזווג משקלאוו. ריבלין הרר"ז ָחתן
עליו  עוד .12 שבהערה רבינו רשימת וראה זלה"ה. ישראל יעקב

לג. ע' לקמן –
בן  אברהם חיים הר"ר בת ריזא ביילא למרת נישא (57
מלאדי" הרב משפחת "תולדות שם. רבי בית (ראה הזקן אדמו"ר
האמצעי  אדמו"ר מאמרי וראה .57 ע' .52 ע' תש"ו) (תלֿאביב,
ע' לקמן – עליו עוד תשלה). ע' ח"ב שנ. ע' ח"א חתונה דרושי

לב. ע' יז.
נישאה  יום"). מ"היום 55 הערה (כנ"ל בנעורי'" "נפטרה (58
אחת  שנה ונפטרה מבארדיטשוב הרלוי"צ בן מאיר הר"ר של ַלבנו
תר"נ, סיון כד שניאורסאהן שמרי' הר' מכתב – חתונתה ָאחר
כד. ע' תש"ע) (קה"ת, הצארית" ברוסיא חב"ד ב"תולדות הועתק
בין  תקס"ז בקיץ שהתקיימה בזלאבין הגדולה שהחתונה ָושם,
הר"ר  של בנו  של היתה מבארדיטשוב ורלוי"צ הזקן אדמו"ר ַנכדי
(תשע"ד) זו בשנה שנמצאה מצבה על הנ"ל. שרה מרת עם מאיר
שרה  . ." חרות: נמצא הרלוי"צ, של לציון סמוך ַבבארדיטשוב
ך"ז  נפ' לאד' מק"ק בער דוב מוהר"ר . . הגדול הגאון הרב בת

אדר".
בן  שם) יום" ("היום זלמן יקותיאל ר' להרה"ח נישאה (59
מבארדיטשוב. הרלוי"צ של חתנו בונם שמחה יוסף ַהר'
ר' של שאשתו ב) (לה, 26 מכת"י מביא שם, חב"ד" וב"תולדות
וחתונתם  האמצעי, אדמו"ר בת רבקה מרת היתה זלמן יקותיאל
ח"ב  תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי (ראה תקס"ח בחורף התקיימה

.(29 הערה תתקלב ע'
בש  55 הערה (הנ"ל האמצעי אדמו"ר ברשימת היא 60) וה"ג)

משה  (ב"ר סלונים כולי יעקב להר"ר נישאה כמאורסת. מוזכרת
נפטרה  הזקן). אדמו"ר מחסידי רויזעס" זלמן "ר' – זלמן שלמה

כח. ע' לקמן – עלי' עוד תרמ"ח. שבט כ"ד בחברון,
נסתלקה  תק"ן. בשנת נולדה צדק. הצמח אדמו"ר אשת (61

טבת  והקדושה" ("הקריאה תרכ"א טבת ח' הששי, ליום אור
ספר  האמצעי). אדמו"ר בבנות "הבכירה" שהיא (ושם ה ע' תש"א

.(10 הערה 14 ע' תש"ו .95 ע' ה'ש"ת השיחות
הזקונים. בת = (62

בנים  שבעה היו צדק הצמח שלאדמו"ר בכ"מ מובא (63
"היום  .14 הערה 232 ע' תש"ח השיחות בספר רבינו (רשימת
מחודש  המפקדים עלֿפי המשפחה בני רשימת בתחילתו. יום"
ע' תשע"ג (קה"ת, הצ"צ אדמו"ר אגרותֿקודש – תרי "א כסלו
בחייו* נפטר – יעקב ר' – מהם ואחד כח), ע' לקמן ואילך). קכא

שם). אגרותֿקודש ספ"ז. ח"ג רבי "בית (ראה
"לאדמו"ר  רפה): ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ג ובשיחות
הצ"צ". של – בחיים שנשארו – הבנים כמספר בנות היו האמצעי
ראדע  הרבנית א) בנותיו: בתחילתו: יום" ב"היום (64
בעלה  לאה. דבורה הרבנית ב) שניאור. הר' הרה"ח בעלה פריידע.

ח"ג  רבי" "בית וראה יצחק**. לוי הר' הרה"ח ספ"ז.הרה"ג
:(55 הערה (הנ"ל תרפ"ח משנת במכתב גם הובא כך (65
שנולדה". קודם שנסתלקה הבכירה אחותה שם על נקראה "והיא

c"vxz elqk 'k zgiy d`x) miiga awri 'x 'id oiicr b"xz zpya (*
idlyn v"vd x"enc` azkna .((` ,gv `"g c"ewl) e dxrdae a sirq
."awri gepnd ipa" :(hiw 'r l"pd ycewÎzexb`) `"ixz oey`x xc`
'id 1834 zpyn cwtnay ,my ycewÎzexb`a l"pd dgtynd ipa zniyxa

.1848 zpya xhtpe ,dpy dxyr yng oa
ixn`n zniyx"ay `ian ,1 dxrd bt 'r "zix`vd `iqexa zeclez"a
,(2077 i"zkn) meyx (`n 'r c"pyz ,z"dw) "v"vd x"enc` ly g"`c
zpya xn`p ,cl'` 'r a"g j"p z"de`a qtcpy "dayi dki`" xn`ndy
x"enc` xn` xn`nd df" :zxzeka df xn`n wzren 178 i"zkae .f"vwz
engpl . . qpkp xy` zra uix`tn lld 'xl `"rif licprn mgpn x"xden

.f"vwz zpya xhtp df itle ."l"f awri d"en wizeed epa zxiht lr
libxke) miinrt xn`p xn`ndy l"i ,1848 zpya xhtpy l"pd itl mle`
.awri x"xd zxiht xg`l 'ipy mrte f"vwz zpya zg` mrt ,(`c oebka

.68 dxrd onwl d`x (**

c"ag i`iyp epizeax zxezn

(הפאמיליע  משה ר' בהרה"ג אהרן ר' הרה"ח הרה"ג עם שרה מ' הרבנית א"ז 66חתונת ַ
תקפ"ו.67ז אלכסנדר  אב מנחם ט"ו ביום היתה משקלאוו, (ָ

אדמו"ר ח הדרוש  כ"ק כתבֿידֿקודש לי יש תודהֿלאל חתונתם, על שנאמר תשמח שמח
בתי  חתונת התקפ"ו אב מנחם ט"ו ב"ה קודשו: בכתבֿיד האמצעי אדמו"ר כ"ק וכותב האמצעי ,

תחי' .68שרה

רבינו  כ"ק ששידך והבנים הבנות שאר על יותר בהפלגה והדר, פאר ברב היתה החתונה
זקונים. הבת שהיתה לפי האמצעי,

חתונת  על לה: אמרה ביילא מ' אמה) (אחות דודתה אשר לי סיפרה ע"ה הרבנית א"ז כבוד
גדולה. שמחה והיתה חסידות, הרבה והי' חסידים, אלפים ג' הי' אמך

אמך  כי: אמרה פעמים כמה נ"ע) מוסיא חי' מרת רבינו בת על (והכוונה חמותה כבוד גם
גיווען  איז זיא און מוזינקע, דיא גיווען איז זיא ווייל אלעמען, וויא מער גיגיבען נאך מען ַָָהאט

שרהֿן. נאך נאמען ַָָא 

צדק  הצמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק עם בצוותא נ"ע אהרן ר' הרב למד החתונה אחר
ולמ  גיסו, שהי' זי"ע, נבג"מ וכאשר זצוקללה"ה מחברותם. מאד הרצ"צ אאזמו"ר ונהנה יחד, דו

הר"א  והי' ההוא. הלימוד לו והפליא זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר לכ"ק הגיד פעמים כמה
לו. הדרוש בכל מכלכלו שהי' האמצעי, רבינו כ"ק חותנו שולחן על סמוך

גביר  הי' משה ר' הרב שאביו לפי  זיך, גיפירט ברייט גדול, בריוח ההיא בעת התנהגותו
ועבור  עבורו בגדים לתפירת סחורה מיני כל וגם נכון, עזר הזדמנות כל ע"י לו שולח והי' גדול
על  יותר גדול בריוח הר"א הי' שמכלֿזה עד ההיא, בעת נכבדות מתנות להם הביא וגם אשתו,

האמצעי. רבינו כ"ק חתני שאר

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר חותנו כ"ק נסתלק חתונתו אחר ,69וכשנתיים
והולידו  בליובאוויטש. שנים משך לדור נשאר ובכלֿזאת הק', המשפחה שמש חשך אשר ַוכמובן

אחד  ובן בנות גיטל 70שלש צבי' מרת הבכירה אינה 47, החודש (אך תקצ"ג שנת נולדה תחי'
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ר  הרה"ח להרה"ג נצח למזכרת סענדער ר' בהרב משה ר' הרב של הפאמיליע היתה זה כנראה נ"ע.ז) "ס ַ
אז  שגם הפלא . . לשונו וזה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק שהגיד הדרוש על נרשם מצאתי (כן ח)

האמיתי  שמה שהי' כמו שרה חי' ולא שרה שקראה כמו חי'1כתב הרבנית בתו חתונת על האמצעי רבינו כ"ק שהגיד החסידות . . (

ממש. בכי"ק האמצעי רבינו של הכי"ק בין פה נמצא ארוך דרוש תשמח שמח התחיל שרה

המשפחה. שם = (66
בהערה  לעיל (הועתק אור" ה"תורה שער בנוסח כ"ה (67
.27 הערה הנ"ל משפחות" "ילקוט (בספר מקומות בכמה .(19

"אלכסנדראוו". המשפחה: שם מוזכר ָועוד)
דרושי  האמצעי אדמו"ר מאמרי בספר נדפס המאמר (68
פאקסימיליא  נדפסה תשסא ע' ושם ואילך, שפז ע' ח"ב חתונה
אב  מנחם ט"ו "ב"ה שבראשו: האמצעי, אדמו"ר מגוכי"ק
נאמר  שהמאמר דהיינו ת')", ונכדתי ת' שרה בתי (חתונת התקפ"ו
אלול  בי"ג ואח"כ כאן, הנזכרת החתונה חתונות: לשתי בקשר
ר' נכדו עם הצ"צ בת לאה דבורה הרבנית נכדתו בחתונת תקפ"ו,
ודרושי  מאמרי ספרי "מפתח בכ"ז (ראה זלמנזאהן* יצחק לוי

.p"ye .178 dxrd 255 'r f"txz zegiyd xtq ± ezece` d`x (*

אלכסנדר  הרב בעריכת – תקפ"ו) (שנת האמצעי" אדמו"ר כ"ק
בדפוס)). (נמצא ּפיקארסקי שי' ַזיסקינד

תקפ"ח. כסלו ט' ביום (69
:10 ע' (27 הערה (הנ"ל משפחות" "ילקוט בספר (70

בסאסניצא. ליּוּבינסקי הגביר חתן אלכסנדראוו, זלמן מו"ה ָא.
בטשאריי'. פראדקין ּבער דוב מו"ה אשת שטערנא, מרת ַב.

בנעזין. לעמּפערט *[ ] מו"ה אשת גיטל, מרת ג.
בן  ז"ל, שניאורסאן שמואל הרב אדמו"ר אשת רבקה, מרת ָד.
צ"צ. בע"ס מליובאוויטש, נ"ע מענדל מנחם הרב הגאון ַאדמו"ר

כו. ע' ח"ב אגרותֿקודש וראה

d`x) sl`ee a`f ± dlra my xqg my "zegtyn hewlia" (*¨
.fk 'r onwl d`xe .(gp 'r .ep 'r `"g a"yxedn x"enc` ycewÎzexb`



קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

נחום  ר' הרה"ג הרה"ח ברוך 56א) ר' הרה"ג הרה"ח ב) שרה 57, מרת ג) ביילא 58, ד) ה)59, ,
רחל  מוסיא 60מנוחה חי' ו) שרה 61, ח) פריידא, שטערנא ז) ,16.

לי  נודע בלתי תולדותם (שרה)ו סדר אחר שם נקראה ע"ה הרבנית א"ז מכבוד ששמעתי וכפי ,
הצעירה  אחותה שנולדה קודם שנסתלקה שרה הבכירה אחותה נאמען 65לזכור א גיווען זיא איז ,ַָ

איהר. ָנאך

ומרוב  גדולה שמחה היתה אמם שנולדה בעת אשר לי סיפרה תחי' גיטל מרת ודודתי
תמיד  בתו את רבינו וקראה מוסיא , חי' נקראת אחותה כי ושכחו שרה, חי' שם קראו התפעלות
אבי' שקראה כהשם שרקע, קראו כולם כי שרה, חי' האמיתי השם נשתכח שכמעט עד שרקע,
תקע"א. אלול) בחדש (כמדומה נולדה  האמצעי, לרבינו מאד חביבה  היתה והיא האמצעי. רבינו
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מיזינקע  דיא האחרונה, זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק בת ע"ה שרה הרבנית לרבינו 62ו) היו בנים שני כי ,

הבנים  דמספר להחסידים הי' כלל אשר מהזקנים אחד לי (סח בנות וששה זצוקללה"ה 63האמצעי צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק של

צדק  צמח הרב של הבנות ומספר כנודע) ששה (והם האמצעי רבינו לכ"ק שהיו הבנות כמספר זי"ע כ"ק 64נבג"מ של הבנים כמספר

אחת  ביילקע, בשם אחת שרה, בשם נקראה הראשונה כי ידעתי זאת אמנם אדע, לא ברור על סדרן אך שנים), (שהם האמצעי רבינו

פריידא  שטערנא אחת הבנות), למספר השני' שהיא וכמדומה צדק, צמח הרב אאזמו"ר כ"ק (אשת מוסיא חי' אחת רחל, מנוחה

נקראה... ע"ה הרבנית א"ז מכבוד ששמעתי וכפי המפורסם כפי שרה, חי' והששית

תרצ"ג  כסלו יט שיחת – אודותו ראה נחום. מנחם הר' (56
אדמו"ר  אגרותֿקודש ואילך). א טז, ח"א (לקו"ד ואילך ס"ו
הי' ראשון שבזווג פ"ז: ח"ב רבי בבית תסו. ע' ח"ד מהוריי"צ
ר' הרה"ק גיסו חתן הי' שני ובזווג משקלאוו. ריבלין הרר"ז ָחתן
עליו  עוד .12 שבהערה רבינו רשימת וראה זלה"ה. ישראל יעקב

לג. ע' לקמן –
בן  אברהם חיים הר"ר בת ריזא ביילא למרת נישא (57
מלאדי" הרב משפחת "תולדות שם. רבי בית (ראה הזקן אדמו"ר
האמצעי  אדמו"ר מאמרי וראה .57 ע' .52 ע' תש"ו) (תלֿאביב,
ע' לקמן – עליו עוד תשלה). ע' ח"ב שנ. ע' ח"א חתונה דרושי

לב. ע' יז.
נישאה  יום"). מ"היום 55 הערה (כנ"ל בנעורי'" "נפטרה (58
אחת  שנה ונפטרה מבארדיטשוב הרלוי"צ בן מאיר הר"ר של ַלבנו
תר"נ, סיון כד שניאורסאהן שמרי' הר' מכתב – חתונתה ָאחר
כד. ע' תש"ע) (קה"ת, הצארית" ברוסיא חב"ד ב"תולדות הועתק
בין  תקס"ז בקיץ שהתקיימה בזלאבין הגדולה שהחתונה ָושם,
הר"ר  של בנו  של היתה מבארדיטשוב ורלוי"צ הזקן אדמו"ר ַנכדי
(תשע"ד) זו בשנה שנמצאה מצבה על הנ"ל. שרה מרת עם מאיר
שרה  . ." חרות: נמצא הרלוי"צ, של לציון סמוך ַבבארדיטשוב
ך"ז  נפ' לאד' מק"ק בער דוב מוהר"ר . . הגדול הגאון הרב בת

אדר".
בן  שם) יום" ("היום זלמן יקותיאל ר' להרה"ח נישאה (59
מבארדיטשוב. הרלוי"צ של חתנו בונם שמחה יוסף ַהר'
ר' של שאשתו ב) (לה, 26 מכת"י מביא שם, חב"ד" וב"תולדות
וחתונתם  האמצעי, אדמו"ר בת רבקה מרת היתה זלמן יקותיאל
ח"ב  תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי (ראה תקס"ח בחורף התקיימה

.(29 הערה תתקלב ע'
בש  55 הערה (הנ"ל האמצעי אדמו"ר ברשימת היא 60) וה"ג)

משה  (ב"ר סלונים כולי יעקב להר"ר נישאה כמאורסת. מוזכרת
נפטרה  הזקן). אדמו"ר מחסידי רויזעס" זלמן "ר' – זלמן שלמה

כח. ע' לקמן – עלי' עוד תרמ"ח. שבט כ"ד בחברון,
נסתלקה  תק"ן. בשנת נולדה צדק. הצמח אדמו"ר אשת (61

טבת  והקדושה" ("הקריאה תרכ"א טבת ח' הששי, ליום אור
ספר  האמצעי). אדמו"ר בבנות "הבכירה" שהיא (ושם ה ע' תש"א

.(10 הערה 14 ע' תש"ו .95 ע' ה'ש"ת השיחות
הזקונים. בת = (62

בנים  שבעה היו צדק הצמח שלאדמו"ר בכ"מ מובא (63
"היום  .14 הערה 232 ע' תש"ח השיחות בספר רבינו (רשימת
מחודש  המפקדים עלֿפי המשפחה בני רשימת בתחילתו. יום"
ע' תשע"ג (קה"ת, הצ"צ אדמו"ר אגרותֿקודש – תרי "א כסלו
בחייו* נפטר – יעקב ר' – מהם ואחד כח), ע' לקמן ואילך). קכא

שם). אגרותֿקודש ספ"ז. ח"ג רבי "בית (ראה
"לאדמו"ר  רפה): ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ג ובשיחות
הצ"צ". של – בחיים שנשארו – הבנים כמספר בנות היו האמצעי
ראדע  הרבנית א) בנותיו: בתחילתו: יום" ב"היום (64
בעלה  לאה. דבורה הרבנית ב) שניאור. הר' הרה"ח בעלה פריידע.

ח"ג  רבי" "בית וראה יצחק**. לוי הר' הרה"ח ספ"ז.הרה"ג
:(55 הערה (הנ"ל תרפ"ח משנת במכתב גם הובא כך (65
שנולדה". קודם שנסתלקה הבכירה אחותה שם על נקראה "והיא

c"vxz elqk 'k zgiy d`x) miiga awri 'x 'id oiicr b"xz zpya (*
idlyn v"vd x"enc` azkna .((` ,gv `"g c"ewl) e dxrdae a sirq
."awri gepnd ipa" :(hiw 'r l"pd ycewÎzexb`) `"ixz oey`x xc`
'id 1834 zpyn cwtnay ,my ycewÎzexb`a l"pd dgtynd ipa zniyxa

.1848 zpya xhtpe ,dpy dxyr yng oa
ixn`n zniyx"ay `ian ,1 dxrd bt 'r "zix`vd `iqexa zeclez"a
,(2077 i"zkn) meyx (`n 'r c"pyz ,z"dw) "v"vd x"enc` ly g"`c
zpya xn`p ,cl'` 'r a"g j"p z"de`a qtcpy "dayi dki`" xn`ndy
x"enc` xn` xn`nd df" :zxzeka df xn`n wzren 178 i"zkae .f"vwz
engpl . . qpkp xy` zra uix`tn lld 'xl `"rif licprn mgpn x"xden

.f"vwz zpya xhtp df itle ."l"f awri d"en wizeed epa zxiht lr
libxke) miinrt xn`p xn`ndy l"i ,1848 zpya xhtpy l"pd itl mle`
.awri x"xd zxiht xg`l 'ipy mrte f"vwz zpya zg` mrt ,(`c oebka

.68 dxrd onwl d`x (**

c"ag i`iyp epizeax zxezn

(הפאמיליע  משה ר' בהרה"ג אהרן ר' הרה"ח הרה"ג עם שרה מ' הרבנית א"ז 66חתונת ַ
תקפ"ו.67ז אלכסנדר  אב מנחם ט"ו ביום היתה משקלאוו, (ָ

אדמו"ר ח הדרוש  כ"ק כתבֿידֿקודש לי יש תודהֿלאל חתונתם, על שנאמר תשמח שמח
בתי  חתונת התקפ"ו אב מנחם ט"ו ב"ה קודשו: בכתבֿיד האמצעי אדמו"ר כ"ק וכותב האמצעי ,

תחי' .68שרה

רבינו  כ"ק ששידך והבנים הבנות שאר על יותר בהפלגה והדר, פאר ברב היתה החתונה
זקונים. הבת שהיתה לפי האמצעי,

חתונת  על לה: אמרה ביילא מ' אמה) (אחות דודתה אשר לי סיפרה ע"ה הרבנית א"ז כבוד
גדולה. שמחה והיתה חסידות, הרבה והי' חסידים, אלפים ג' הי' אמך

אמך  כי: אמרה פעמים כמה נ"ע) מוסיא חי' מרת רבינו בת על (והכוונה חמותה כבוד גם
גיווען  איז זיא און מוזינקע, דיא גיווען איז זיא ווייל אלעמען, וויא מער גיגיבען נאך מען ַָָהאט

שרהֿן. נאך נאמען ַָָא 

צדק  הצמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק עם בצוותא נ"ע אהרן ר' הרב למד החתונה אחר
ולמ  גיסו, שהי' זי"ע, נבג"מ וכאשר זצוקללה"ה מחברותם. מאד הרצ"צ אאזמו"ר ונהנה יחד, דו

הר"א  והי' ההוא. הלימוד לו והפליא זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר לכ"ק הגיד פעמים כמה
לו. הדרוש בכל מכלכלו שהי' האמצעי, רבינו כ"ק חותנו שולחן על סמוך

גביר  הי' משה ר' הרב שאביו לפי  זיך, גיפירט ברייט גדול, בריוח ההיא בעת התנהגותו
ועבור  עבורו בגדים לתפירת סחורה מיני כל וגם נכון, עזר הזדמנות כל ע"י לו שולח והי' גדול
על  יותר גדול בריוח הר"א הי' שמכלֿזה עד ההיא, בעת נכבדות מתנות להם הביא וגם אשתו,

האמצעי. רבינו כ"ק חתני שאר

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר חותנו כ"ק נסתלק חתונתו אחר ,69וכשנתיים
והולידו  בליובאוויטש. שנים משך לדור נשאר ובכלֿזאת הק', המשפחה שמש חשך אשר ַוכמובן

אחד  ובן בנות גיטל 70שלש צבי' מרת הבכירה אינה 47, החודש (אך תקצ"ג שנת נולדה תחי'
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ר  הרה"ח להרה"ג נצח למזכרת סענדער ר' בהרב משה ר' הרב של הפאמיליע היתה זה כנראה נ"ע.ז) "ס ַ
אז  שגם הפלא . . לשונו וזה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק שהגיד הדרוש על נרשם מצאתי (כן ח)

האמיתי  שמה שהי' כמו שרה חי' ולא שרה שקראה כמו חי'1כתב הרבנית בתו חתונת על האמצעי רבינו כ"ק שהגיד החסידות . . (

ממש. בכי"ק האמצעי רבינו של הכי"ק בין פה נמצא ארוך דרוש תשמח שמח התחיל שרה

המשפחה. שם = (66
בהערה  לעיל (הועתק אור" ה"תורה שער בנוסח כ"ה (67
.27 הערה הנ"ל משפחות" "ילקוט (בספר מקומות בכמה .(19

"אלכסנדראוו". המשפחה: שם מוזכר ָועוד)
דרושי  האמצעי אדמו"ר מאמרי בספר נדפס המאמר (68
פאקסימיליא  נדפסה תשסא ע' ושם ואילך, שפז ע' ח"ב חתונה
אב  מנחם ט"ו "ב"ה שבראשו: האמצעי, אדמו"ר מגוכי"ק
נאמר  שהמאמר דהיינו ת')", ונכדתי ת' שרה בתי (חתונת התקפ"ו
אלול  בי"ג ואח"כ כאן, הנזכרת החתונה חתונות: לשתי בקשר
ר' נכדו עם הצ"צ בת לאה דבורה הרבנית נכדתו בחתונת תקפ"ו,
ודרושי  מאמרי ספרי "מפתח בכ"ז (ראה זלמנזאהן* יצחק לוי

.p"ye .178 dxrd 255 'r f"txz zegiyd xtq ± ezece` d`x (*

אלכסנדר  הרב בעריכת – תקפ"ו) (שנת האמצעי" אדמו"ר כ"ק
בדפוס)). (נמצא ּפיקארסקי שי' ַזיסקינד

תקפ"ח. כסלו ט' ביום (69
:10 ע' (27 הערה (הנ"ל משפחות" "ילקוט בספר (70

בסאסניצא. ליּוּבינסקי הגביר חתן אלכסנדראוו, זלמן מו"ה ָא.
בטשאריי'. פראדקין ּבער דוב מו"ה אשת שטערנא, מרת ַב.

בנעזין. לעמּפערט *[ ] מו"ה אשת גיטל, מרת ג.
בן  ז"ל, שניאורסאן שמואל הרב אדמו"ר אשת רבקה, מרת ָד.
צ"צ. בע"ס מליובאוויטש, נ"ע מענדל מנחם הרב הגאון ַאדמו"ר

כו. ע' ח"ב אגרותֿקודש וראה

d`x) sl`ee a`f ± dlra my xqg my "zegtyn hewlia" (*¨
.fk 'r onwl d`xe .(gp 'r .ep 'r `"g a"yxedn x"enc` ycewÎzexb`
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ר' והרביעי סטערנא, מרת השלישית נ"ע. ע"ה רבקה מרת הרבנית א"ז כבוד השני' יודעת).
בליובאוויטש. ודרו יחי'. זלמן שניאור

בתענית  תקצ"ד ובשנת הנשיאות, את זצ"ל צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק נהג כבר ההיא בעת
זצוקללה"ה.71אסתר  צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק לאביו זצ"ל מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק נולד

ישנם  כי בליובאוויטש, (שהיו האמצעי אדמו"ר רבינו כ"ק [ש]בנות הי' ההם בימים ַהמנהג
לבית  הקטנים, ובנותיהם בניהם עם שבתֿקודש, בכל מתאספים שונות) למקומות נסעו שכבר
אברהם  חיים ר' הרב בנות כמו הקרובות וגם האמצעי, רבינו כ"ק אשת ז"ל, שיינא הרבנית אמם

הגדול) רבינו (בן והיו 72ז"ל הנ"ל, הרבנית לבית בניהם עם באים היו המשפחה, בני ושארי
שּפילין  זיך פלעגין מצחקים , היו והקטנים ביניהם, מדברים יחדיו.73הגדולים וילדות ילדים

אא  כ"ק אמר יחד הילדים [ש]בשחוק המספרת אגדה בן וישנה אז והוא המוהר"ש, זמו"ר
צחקו  וכולם אלו, שנים בערך ג"כ שהיתה שרה, בת רבקה את לכלה יקח הוא כי שנה, ד' או ג'

בצחוקם  הילדים דברות על הצחוק כמנהג .74עליהם

חייו  לימי הכ"ח בשנת אהרן ר' הרב נסתלק אייר לחדש כ"ד תקצ"ז .75ובשנת
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את  מונה בה ואילך) כד (ס"ע לקמן גם וראה אדר. י"ג (71
תר"י. ניסן לי"א תקצ"ד אסתר תענית שבין הימים מספר

שנו  "תרכ"ו" רבינו תקצ"ג.ברשימת שבט ביו"ד לד
שפה): ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ה קייץ בשיחות
א"ז  אייר. ב' או בשבט אם סברות ב' יש מהרשנ"ע לידת "בזמן

ידעה". לא נ"ע רבקה הר'
(קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות ובספר יום" ב"היום אבל
שנולד  מפורש – אחרונה" "משנה שהם – 5 ע' תשנ"ז) תש"ז.
מעובד) (בלתי חומר "רושם רבינו ברשימת (וכ"ה באייר בשני
זצוקללה"ה  מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד תולדות
עד  מרחשוון כ"ה ה' מיום בהפסקים נכתב . . ועכ"י זי"ע נבג"מ

ועוד). ריגא". תרצ"ג כסלו ו' ב' יום
ובהערות zpyע"ד 2 הערה שם התולדות ספר ראה - לידתו

עלֿפי  המשפחה בני ברשימת וש"נ. תשנ"ז. למהדורת וציונים
עשרה  שבע בן הי' תרי"א כסלו שבחודש ,63 שבהערה המפקדים

שנה.
השיחות  ספר .12 שבהערה רשימה – אודותו ראה (72

וש"נ. .33 ע' תרפ"ט
שכתב  בשוה"ג) 55 הערה (הנ"ל האמצעי אדמו"ר ברשימת
חיים  ר' של שבנותיו כט) ע' שלו (אגרותֿקודש תקע"ג קייץ לערך

קטנות. אז היו אברהם
לשחק. נהגו = (73

ארבע  בן רבינו: כותב 71 שבהערה חומר" ב"רושם (74
כולם  שהיו המשפחה, בני גילו, בני כל את נער והוא (תקצ"ז)
([הרבנית  שיינא הרבנית של דירתה בבית בשבתֿקודש מתקבצים
 ֿ המוצאיֿשבת ובאחד והנכדות, הנכדים האמצעי), נ"ע כ"ק של]
להדליק  נר ליקח שמש אלי' ר' בא הבדלה שעשו לאחר קודש
ובהחזיקו  השובבים. של כדרכם הנערים וסבבוהו בביתֿהכנסת,
והביט  הנר את לקח כלה. לך ובחר נר לך הא להילד: אמר הנר
גוטע  אזא נאך ואמר: בשנותיו, שהיו הקטנות הילדות כל ַַָבפני

ניטא. איז שרהֿס, מומע דער רבקה, ָויא
ג). (שבהערה תרד"ע מנ"א כ"ה יומן רבינו רשימת ראה (75

.147 ע' תרצ"ו השיחות ספר

•
ycew zexb`

תרפ"ב] שבט [ח'

ואנכי  והסדרים, הענינים פרטי לכ' יכתוב ...בטח

הענין. בכללות פרקים ראשי בקצרה רק בזה אדברה

מה  היא תומכיֿתמימים ישיבת העיקר כי לדעת א.

זה. שבמוסד החיים נקודת והיא בפאלטאווא, עתה שהיא

הר"ש  חתני הוא הענינים , כל לסדר פועל , המנהל ב.

ולדרוש  ברו"ג, הענינים ממהלכי להודיע צריכים אליו שי'

הענין, ועצם בגוף הנוגעות בשאלות הן בזה המצטרך כל

להלכה. יתקבלו ודבריו והוצאה, בהכנסה והן

שי' שלמה ר' הוא פאלטאוע, בעיר המקומי המנהל ג.

(וכאשר  לו ונתונה מסורה ההנהגה כללות אשר איטקין,

עמהם, להתיישב שיכול רק הוא הועד אנשי את שואל

או  בריבוי תלוי הדבר אין כי מכרעת, שדעתם זה אין אבל

האנשים  ולוקח הכל, את לסדר בגשמיות דיעות) מיעוט

וברוח, בחומר שי' אנ"ש עזרת ולדרוש בשכר, הדרושים

בכל, הראשונה דעה ולו הבנתו, כפי התלמידים עם לעשות

בהבא. יבואר וכאשר

ומשפיע, משגיח שיהי' דורש הענין טובת אמיתית ד.

את  ובוחן הלימודים דברי את מסדר מדריך מורה כלומר

את  שישמרו לשמור משגיח רק זה ואין יחיו. התלמידים

של  הפנימי מהות בעיקר נוגע זה כ"א והדומה, הזמן
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ובהנהגתם  חיותם, בנקודת שנוגע מה יחיו, התלמידים

להתחשב  ואין האמת. באור שיעמידם והיינו אי"ה, אח"כ

איש  ובלא ח"ו, א"ל כזה, איש להחזיק אפשר אם בזה

להטעות  בלי לדעת צריכים (זאת העיקר ח"ו חסר כזה

עשרה  כ"א להחזיק גשמי כח אין אם וח"ו א"ע),

והוא  מזה, בפחות וגם הנ"ל מוכרח אז ח"ו יחיו תלמידים

הנשמה  והארת ריקום וכל האברים, והתלמידים הראש,

בלי  כנ"ל מוכרח תו"ת בישיבת כי לדעת וע"כ בראש, הוא

מה. יהי ועיקר, כלל מניעה שום

הפרטי  למהותו בכללותו הנה שי' הרש"ל בדבר

בד"כ, הטע[י]ה בלי הפנימיות ואהבת כשרון בידיעה

בו  נקלט ת"ל וגם כזה, לענין בעזה"י הוא ראוי ומתינותו,

הוא  יודע כי וביותר תלמיד, בהיותו שקיבל החינוך בטוב,

אאמו"ר  כ"ק הוד נשיאינו דרישת לפי הענינים מהלך

רק  בו, נתעמם ולא זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

(טוען  עצמו עם בעבודתו הפרטיים בעניניו הדבר שאפשר

כ"כ  חזק איש לא שהוא וגם כ"כ, מכירו אני אין זיך) מיט

ובקשתיו, הזהרתיו וע"ז שטריינגער, קיין ניט בהנהגה,

ולא  כדרוש להנהיג בזה יזהר אשר בתו"ת, שישאר באם

תלמיד  כל מאת דרושה ולחיצה דחיקה כל כי בחלישות,

בלתי  טוב אחרית בע"ה יתן ובשקידה הזמן בשמירת

ומכופלת. כפולה טובה והיא משוער,

איש  ובד"כ כלל, בזה אדון לא אנכי משכורתו ובדבר

מיא  ואס דאס דארף מיא ההכרחית, פרנסתו צריך העובד

כמה  ג"כ לה יש הכרחות מלת אשר הדבר וכמובן דארף,

משגיח  אשר חושב הנני זה, בענין אמרתי, לו פירושים.

עניני, זה שאין זה לבד השכירות, בדבר אמנם וכנ"ל, נחוץ

זאת  הנה (וכנ"ל), שי' רש"א אתר על להמנהל כולו ושייך

המסור  דבר זהו אשר לדעת צריך שהוא לו, אומר אני

יכול  אני א"כ אלי, שצריכים יודע שאני דמאחר ללב,

כפי  כ"א להיות, צריך אין כזה דבר חפץ, שאני מה לפעול

כו'. והראוי האפשר

התלמידים  כל שידעו בהכרח והמשפיע המשגיח ה.

התלמידי' לחיי הנוגע בכל והדיבור הדעה לו אשר שי'

צריך  רק הוא כו', להיטיב מי עם כו' לקבל מי את יחי',

בפועל, יביאנו אשר להמנהל, הפועל אל הכל למסור

הכספים) מצב (מפני ביכולתו אשר אומר המנהל וכאשר

יחיו  התלמידים בחירת הנה תלמידים, שלשה עוד לקבל

העיקרית  הדעה לו ח"ו, בהיפוכו וכן לבד, דעתו עפ"י הוא

מקום, בזמן, הסדרי' בהנהגת דעה שום התערבות בלי

דבר  כל כן שי'. תלמיד עם ולהיטיב לקנוס הלימוד, ואופן

ללון, ומקומות שבתם בדבר כמו ברוחניות הנוגע שבגשם

דעה, לחוות עליו בזה להלכה.גם מתקבלת ודעתו

ובדבר  שי'. הרש"ל ע"י בע"פ עניתי השאלות כל על

בזה  לחשוב יכול אני אין אחר, למקום הישיבה העברת

הנני  מפה עת. בכל בו בטחו ספק. בלי יעזור והשי"ת כלל,

ושלחתי  כללי מכ' כתבתי כבר וגם המקומות, לכל כותב

הפעם. עוד יועתק הספק ועל אליהם,

לרוממו  בעזרו יהי' התורה וזכות ושלום ברכה והי'

מכל  בכל ולברכה לטובה לבבו משאלות השי"ת ושימלא

בגו"ר. כל

מו"ר. בן ידי"ע
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ר' והרביעי סטערנא, מרת השלישית נ"ע. ע"ה רבקה מרת הרבנית א"ז כבוד השני' יודעת).
בליובאוויטש. ודרו יחי'. זלמן שניאור

בתענית  תקצ"ד ובשנת הנשיאות, את זצ"ל צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק נהג כבר ההיא בעת
זצוקללה"ה.71אסתר  צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק לאביו זצ"ל מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק נולד

ישנם  כי בליובאוויטש, (שהיו האמצעי אדמו"ר רבינו כ"ק [ש]בנות הי' ההם בימים ַהמנהג
לבית  הקטנים, ובנותיהם בניהם עם שבתֿקודש, בכל מתאספים שונות) למקומות נסעו שכבר
אברהם  חיים ר' הרב בנות כמו הקרובות וגם האמצעי, רבינו כ"ק אשת ז"ל, שיינא הרבנית אמם

הגדול) רבינו (בן והיו 72ז"ל הנ"ל, הרבנית לבית בניהם עם באים היו המשפחה, בני ושארי
שּפילין  זיך פלעגין מצחקים , היו והקטנים ביניהם, מדברים יחדיו.73הגדולים וילדות ילדים

אא  כ"ק אמר יחד הילדים [ש]בשחוק המספרת אגדה בן וישנה אז והוא המוהר"ש, זמו"ר
צחקו  וכולם אלו, שנים בערך ג"כ שהיתה שרה, בת רבקה את לכלה יקח הוא כי שנה, ד' או ג'

בצחוקם  הילדים דברות על הצחוק כמנהג .74עליהם

חייו  לימי הכ"ח בשנת אהרן ר' הרב נסתלק אייר לחדש כ"ד תקצ"ז .75ובשנת
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את  מונה בה ואילך) כד (ס"ע לקמן גם וראה אדר. י"ג (71
תר"י. ניסן לי"א תקצ"ד אסתר תענית שבין הימים מספר

שנו  "תרכ"ו" רבינו תקצ"ג.ברשימת שבט ביו"ד לד
שפה): ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ה קייץ בשיחות
א"ז  אייר. ב' או בשבט אם סברות ב' יש מהרשנ"ע לידת "בזמן

ידעה". לא נ"ע רבקה הר'
(קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות ובספר יום" ב"היום אבל
שנולד  מפורש – אחרונה" "משנה שהם – 5 ע' תשנ"ז) תש"ז.
מעובד) (בלתי חומר "רושם רבינו ברשימת (וכ"ה באייר בשני
זצוקללה"ה  מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד תולדות
עד  מרחשוון כ"ה ה' מיום בהפסקים נכתב . . ועכ"י זי"ע נבג"מ

ועוד). ריגא". תרצ"ג כסלו ו' ב' יום
ובהערות zpyע"ד 2 הערה שם התולדות ספר ראה - לידתו

עלֿפי  המשפחה בני ברשימת וש"נ. תשנ"ז. למהדורת וציונים
עשרה  שבע בן הי' תרי"א כסלו שבחודש ,63 שבהערה המפקדים

שנה.
השיחות  ספר .12 שבהערה רשימה – אודותו ראה (72

וש"נ. .33 ע' תרפ"ט
שכתב  בשוה"ג) 55 הערה (הנ"ל האמצעי אדמו"ר ברשימת
חיים  ר' של שבנותיו כט) ע' שלו (אגרותֿקודש תקע"ג קייץ לערך

קטנות. אז היו אברהם
לשחק. נהגו = (73

ארבע  בן רבינו: כותב 71 שבהערה חומר" ב"רושם (74
כולם  שהיו המשפחה, בני גילו, בני כל את נער והוא (תקצ"ז)
([הרבנית  שיינא הרבנית של דירתה בבית בשבתֿקודש מתקבצים
 ֿ המוצאיֿשבת ובאחד והנכדות, הנכדים האמצעי), נ"ע כ"ק של]
להדליק  נר ליקח שמש אלי' ר' בא הבדלה שעשו לאחר קודש
ובהחזיקו  השובבים. של כדרכם הנערים וסבבוהו בביתֿהכנסת,
והביט  הנר את לקח כלה. לך ובחר נר לך הא להילד: אמר הנר
גוטע  אזא נאך ואמר: בשנותיו, שהיו הקטנות הילדות כל ַַָבפני

ניטא. איז שרהֿס, מומע דער רבקה, ָויא
ג). (שבהערה תרד"ע מנ"א כ"ה יומן רבינו רשימת ראה (75

.147 ע' תרצ"ו השיחות ספר

•
ycew zexb`

תרפ"ב] שבט [ח'

ואנכי  והסדרים, הענינים פרטי לכ' יכתוב ...בטח

הענין. בכללות פרקים ראשי בקצרה רק בזה אדברה

מה  היא תומכיֿתמימים ישיבת העיקר כי לדעת א.

זה. שבמוסד החיים נקודת והיא בפאלטאווא, עתה שהיא

הר"ש  חתני הוא הענינים , כל לסדר פועל , המנהל ב.

ולדרוש  ברו"ג, הענינים ממהלכי להודיע צריכים אליו שי'

הענין, ועצם בגוף הנוגעות בשאלות הן בזה המצטרך כל

להלכה. יתקבלו ודבריו והוצאה, בהכנסה והן

שי' שלמה ר' הוא פאלטאוע, בעיר המקומי המנהל ג.

(וכאשר  לו ונתונה מסורה ההנהגה כללות אשר איטקין,

עמהם, להתיישב שיכול רק הוא הועד אנשי את שואל

או  בריבוי תלוי הדבר אין כי מכרעת, שדעתם זה אין אבל

האנשים  ולוקח הכל, את לסדר בגשמיות דיעות) מיעוט

וברוח, בחומר שי' אנ"ש עזרת ולדרוש בשכר, הדרושים

בכל, הראשונה דעה ולו הבנתו, כפי התלמידים עם לעשות

בהבא. יבואר וכאשר

ומשפיע, משגיח שיהי' דורש הענין טובת אמיתית ד.

את  ובוחן הלימודים דברי את מסדר מדריך מורה כלומר

את  שישמרו לשמור משגיח רק זה ואין יחיו. התלמידים

של  הפנימי מהות בעיקר נוגע זה כ"א והדומה, הזמן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ובהנהגתם  חיותם, בנקודת שנוגע מה יחיו, התלמידים

להתחשב  ואין האמת. באור שיעמידם והיינו אי"ה, אח"כ

איש  ובלא ח"ו, א"ל כזה, איש להחזיק אפשר אם בזה

להטעות  בלי לדעת צריכים (זאת העיקר ח"ו חסר כזה

עשרה  כ"א להחזיק גשמי כח אין אם וח"ו א"ע),

והוא  מזה, בפחות וגם הנ"ל מוכרח אז ח"ו יחיו תלמידים

הנשמה  והארת ריקום וכל האברים, והתלמידים הראש,

בלי  כנ"ל מוכרח תו"ת בישיבת כי לדעת וע"כ בראש, הוא

מה. יהי ועיקר, כלל מניעה שום

הפרטי  למהותו בכללותו הנה שי' הרש"ל בדבר

בד"כ, הטע[י]ה בלי הפנימיות ואהבת כשרון בידיעה

בו  נקלט ת"ל וגם כזה, לענין בעזה"י הוא ראוי ומתינותו,

הוא  יודע כי וביותר תלמיד, בהיותו שקיבל החינוך בטוב,

אאמו"ר  כ"ק הוד נשיאינו דרישת לפי הענינים מהלך

רק  בו, נתעמם ולא זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

(טוען  עצמו עם בעבודתו הפרטיים בעניניו הדבר שאפשר

כ"כ  חזק איש לא שהוא וגם כ"כ, מכירו אני אין זיך) מיט

ובקשתיו, הזהרתיו וע"ז שטריינגער, קיין ניט בהנהגה,

ולא  כדרוש להנהיג בזה יזהר אשר בתו"ת, שישאר באם

תלמיד  כל מאת דרושה ולחיצה דחיקה כל כי בחלישות,

בלתי  טוב אחרית בע"ה יתן ובשקידה הזמן בשמירת

ומכופלת. כפולה טובה והיא משוער,

איש  ובד"כ כלל, בזה אדון לא אנכי משכורתו ובדבר

מיא  ואס דאס דארף מיא ההכרחית, פרנסתו צריך העובד

כמה  ג"כ לה יש הכרחות מלת אשר הדבר וכמובן דארף,

משגיח  אשר חושב הנני זה, בענין אמרתי, לו פירושים.

עניני, זה שאין זה לבד השכירות, בדבר אמנם וכנ"ל, נחוץ

זאת  הנה (וכנ"ל), שי' רש"א אתר על להמנהל כולו ושייך

המסור  דבר זהו אשר לדעת צריך שהוא לו, אומר אני

יכול  אני א"כ אלי, שצריכים יודע שאני דמאחר ללב,

כפי  כ"א להיות, צריך אין כזה דבר חפץ, שאני מה לפעול

כו'. והראוי האפשר

התלמידים  כל שידעו בהכרח והמשפיע המשגיח ה.

התלמידי' לחיי הנוגע בכל והדיבור הדעה לו אשר שי'

צריך  רק הוא כו', להיטיב מי עם כו' לקבל מי את יחי',

בפועל, יביאנו אשר להמנהל, הפועל אל הכל למסור

הכספים) מצב (מפני ביכולתו אשר אומר המנהל וכאשר

יחיו  התלמידים בחירת הנה תלמידים, שלשה עוד לקבל

העיקרית  הדעה לו ח"ו, בהיפוכו וכן לבד, דעתו עפ"י הוא

מקום, בזמן, הסדרי' בהנהגת דעה שום התערבות בלי

דבר  כל כן שי'. תלמיד עם ולהיטיב לקנוס הלימוד, ואופן

ללון, ומקומות שבתם בדבר כמו ברוחניות הנוגע שבגשם

דעה, לחוות עליו בזה להלכה.גם מתקבלת ודעתו

ובדבר  שי'. הרש"ל ע"י בע"פ עניתי השאלות כל על

בזה  לחשוב יכול אני אין אחר, למקום הישיבה העברת

הנני  מפה עת. בכל בו בטחו ספק. בלי יעזור והשי"ת כלל,

ושלחתי  כללי מכ' כתבתי כבר וגם המקומות, לכל כותב

הפעם. עוד יועתק הספק ועל אליהם,

לרוממו  בעזרו יהי' התורה וזכות ושלום ברכה והי'

מכל  בכל ולברכה לטובה לבבו משאלות השי"ת ושימלא

בגו"ר. כל

מו"ר. בן ידי"ע
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

- כ"ז טבת - שלא נתקבלו ממנו כל ידיעות, ותקותי אשר משתתף בפעולות אנ"ש  זה מזמן 

והתועדות שלהם, השתתפות כדבעי, זאת אומרת לא רק בגופו אלא שגם משפיע על מכריו וידידיו שגם 

הם יעשו ככה והרי זהו תוכן דהפצת המעינות חוצה, שגם אלו שלעת עתה בחוץ הם ואין רצונם להכנס 

במילואם  אלו  ממעינות  ליהנות  החשק  בהם  יתעורר  סוף  סוף  שאז  המעינות,  אליהם  יביאו  לפנים 

ולהכנס לפנים ולפני ולפנים, וגודל הענין וגודל השכר לדכוותי' אין זקוק לאריכות. ויהי רצון שיעשה 

זה מתוך שמחה והרחבת הדעת, ויבשר טוב בהנוגע לעצמו ולזוגתו תחי'.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ

. ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯ - ˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯ ב). פז, (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לעׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מקֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר.

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מּמּנה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוקּות

ּגּלּוי  הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו הּגּלּוי - לחדׁשים' ְְֳִִִִִִִֶֶַַַָָ'ראׁשֹון

- חּדּוׁש) לׁשֹון - (חדׁש חּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמֹו. מהעֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו

éðùæéäpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìr øè÷iåçéèçLiå ©©§¥−©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤©¦§©³

írì øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´¨®̈
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiåÂ©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìrèéøBMä-ïî íéáìçä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤©«£¨¦−¦©®
úøúéå úéìkäå äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤

:ãákäëøè÷iå úBæçä-ìr íéáìçä-úà eîéNiå ©¨¥«©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬
:äçaænä íéáìçäàëçä úàå÷BL úàå úBæ ©«£¨¦−©¦§¥«¨§¥´¤«¨À§¥Æ´

éðä ïéîiääeö øLàk ýåýé éðôì äôeðz ïøäà ó ©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬
:äLîáëïøäà àOiåáéúëåãé-úàéø÷åéãé-úà ¤«©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²

äìòäå úàhçä úNrî ãøiå íëøáéå írä-ìà¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈
:íéîìMäåâëãrBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå §©§¨¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½

-ìà ýåýé-ãBáë àøiå írä-úà eëøáéå eàöiå©¥´§½©§¨«£−¤¨®̈©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤
:írä-ìk̈¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'r a"kg zegiyÎihewl)

˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈

‰NÚL Ï‚Ú‰(רש"י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻיׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה נֹוסף ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן

ׁשהיא  ּכּפרה הראׁשֹון, הּׁשלב ּבּכּפרה: ׁשלּבים ׁשני ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמהּוים

מצות  על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל - החטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמחילת

"ׁשּיהיה  - יֹותר נעלית ּכּפרה הּוא הּׁשני והּׁשלב ."ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

החטא". ּכקדם יתּבר לפניו וחביב ּומרּצה ה' לפני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלרצֹון

iriax ,iyily - i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
העגל, מעׂשה על לכּפרה ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה

יֹותר  נעלית ּכּפרה ּבכדי והּׁשני החטא, למחילת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון

החטא", ּכקדם וחביב "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתביא

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָויּוכל

éùéìùãë-ìr ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©
írä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà çaænä©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ

:íäéðt-ìr eìtiå epøiåéàïøäà-éðá eç÷iå ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«©¦§´§¥Â©«£ÂŸ
Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð̈¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìr eîéNiå©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæáéðôlî Là àözå ¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬
:ýåýé éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýéâøîàiå §Ÿ̈−©´Ÿ©®̈©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

øîàì | ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
íciå ãákà írä-ìë éðt-ìrå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäàãïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈
eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éðaeàN * §¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³

õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî íëéçà-úà¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−
:äðçnìä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iåõeçî ©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−

:äLî øac øLàk äðçnìåäLî øîàiå ©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½
ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk ìrå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáéæçútîe ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á
úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬

:äLî øáãk eNriå íëéìr ýåýéôçøaãéå §Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìà ýåýéè| zLz-ìà øëLå ïéé §Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§

éðáe | äzààìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa Czà E ©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç eúîúéïéa ìécáäìe ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬

:øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«
àéøLà íéwçä-ìk úà ìûøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧

:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øacô ¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

התלישא  קודם הגריש יטעים הקורא (*

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆
'‰ „B·k(ו (ט, ¿

ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»
CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba LnLÂ¿ƒ≈≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»
È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ . . :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈

Ì‰a ‰ÈÎL ‰¯Lz B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙Ba¯˜(כג ט, (רש"י »¿¿»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»∆
ּבבחינת  הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

אלקּות  ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

הּוא  ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה ידֹו על ולכן - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם

ּולרֹומם  לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה יׂשראל ּבני BzÏ¯‰את Ô·¯˜Óe. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ¿»¿»«»
היֹות  אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלכן

ּדבר  ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא לעֹולם, הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתכלית

ׁשל  ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר נעלית לדרּגה יעלה עצמֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם

ֲַֹאהרן.

éòéáøáéøærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà-ìàå§¤¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænäâédúà ízìëàå ©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ
íB÷îaéða-÷çå E÷ç ék LBã÷éMàî àåä E §¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−

:éúéeö ïë-ék ýåýéãé| úàå äôeðzä äæç úàå §Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´
äzà øBäè íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BĹ©§À̈«Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈

éðáeéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½
éða éîìL éçáfî:ìàøNéåèäæçå äîeøzä ÷BL ¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«´©§º̈©«£¥´

éðäì eàéáé íéáìçä éMà ìr äôeðzääôeðz ó ©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½§¨¦¬§−̈
éðáìe Eì äéäå ýåýé éðôìíìBò-÷çì Ezà E ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰˜¯ÊiÂ(יב (ט, «ƒ¿¿≈««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

הּוא  הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ּכאן ְְְְְִִַַָָָָָָָואּלּו

ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"וּימציאּו

הּוא  הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ההבּדלים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחד

היא  הּזריקה חּטאת ּבקרּבן הּמזּבח. על הּדם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבזריקת

זריקת  הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצּבע טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבאמצעּות



קפג ipy ,oey`x - h - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðéîù úùøô
èïåùàøàéðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®

:ìàøNé éð÷æìeáìâr Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå §¦§¥−¦§¨¥«©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤
áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa¤¨¨¯§©¨²§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−

:ýåýé éðôìâeç÷ øîàì øaãz ìûøNé éða-ìàå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³
äðL-éða Náëå ìârå úàhçì íéfr-øérN§¦«¦¦Æ§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²

:äìòì íîéîzãì ìéàå øBLåéðôì çaæì íéîìL §¦¦−§Ÿ¨«§¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´
äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa äçðîe ýåýé§Ÿ̈½¦§−̈§¨´©®̈¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬

:íëéìàäéðt-ìà äLî äeö øLà úà eç÷iå £¥¤«©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−
:ýåýé éðôì eãîriå äãrä-ìk eáø÷iå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

åeNrz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå(éåì)æäLî øîàiå §¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹

Eúàhç-úà äNrå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º¤©¨«§Æ
-úà äNrå írä ãráe Eãra øtëå Eúìò-úàå§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®©«£¥º¤
:ýåýé äeö øLàk íãra øtëå írä ïaø÷̈§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

çìâr-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçäèícä-úà ïøäà éða eáø÷iå ©«©−̈£¤«©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»

çaænä úBðø÷-ìr ïziå íca Bòaöà ìaèiå åéìà¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©
à ÷öé ícä-úàå:çaænä ãBñé-ìéáìçä-úàå §¤©¨´¨©½¤§−©¦§¥«©§¤©¥̧¤

úàhçä-ïî ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ¦©´©½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ìàøùé)àéõeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnìáéïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå ©©«£¤«©¦§©−¤¨«Ÿ®̈Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ

:áéáñ çaænä-ìr eä÷øæiå ícä-úà åéìà¥¨Æ¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«
âéLàøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ

:çaænä-ìr øè÷iåãé-úàå áøwä-úà õçøiå ©©§¥−©©¦§¥«©©¦§©¬¤©¤−¤§¤
:äçaænä äìòä-ìr øè÷iå íérøkäåèáø÷iå ©§¨®̈¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈©¦§¥«¨©©§¥¾

øLà úàhçä øérN-úà çwiå írä ïaø÷ úà¥−¨§©´¨®̈©¦©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå írìæè-úà áø÷iå ¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«©©§¥−¤

:ètLnk äNriå äìòä̈«Ÿ®̈©©«£¤−¨©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g g"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)
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ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ

. ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯ - ˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯ ב). פז, (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לעׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מקֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר.

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מּמּנה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוקּות

ּגּלּוי  הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו הּגּלּוי - לחדׁשים' ְְֳִִִִִִִֶֶַַַָָ'ראׁשֹון

- חּדּוׁש) לׁשֹון - (חדׁש חּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמֹו. מהעֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו

éðùæéäpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìr øè÷iåçéèçLiå ©©§¥−©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤©¦§©³

írì øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´¨®̈
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiåÂ©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìrèéøBMä-ïî íéáìçä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤©«£¨¦−¦©®
úøúéå úéìkäå äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤

:ãákäëøè÷iå úBæçä-ìr íéáìçä-úà eîéNiå ©¨¥«©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬
:äçaænä íéáìçäàëçä úàå÷BL úàå úBæ ©«£¨¦−©¦§¥«¨§¥´¤«¨À§¥Æ´

éðä ïéîiääeö øLàk ýåýé éðôì äôeðz ïøäà ó ©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬
:äLîáëïøäà àOiåáéúëåãé-úàéø÷åéãé-úà ¤«©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²

äìòäå úàhçä úNrî ãøiå íëøáéå írä-ìà¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈
:íéîìMäåâëãrBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå §©§¨¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½

-ìà ýåýé-ãBáë àøiå írä-úà eëøáéå eàöiå©¥´§½©§¨«£−¤¨®̈©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤
:írä-ìk̈¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'r a"kg zegiyÎihewl)

˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈

‰NÚL Ï‚Ú‰(רש"י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻיׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה נֹוסף ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן

ׁשהיא  ּכּפרה הראׁשֹון, הּׁשלב ּבּכּפרה: ׁשלּבים ׁשני ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמהּוים

מצות  על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל - החטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמחילת

"ׁשּיהיה  - יֹותר נעלית ּכּפרה הּוא הּׁשני והּׁשלב ."ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

החטא". ּכקדם יתּבר לפניו וחביב ּומרּצה ה' לפני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלרצֹון

iriax ,iyily - i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
העגל, מעׂשה על לכּפרה ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה

יֹותר  נעלית ּכּפרה ּבכדי והּׁשני החטא, למחילת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון

החטא", ּכקדם וחביב "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתביא

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָויּוכל

éùéìùãë-ìr ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©
írä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà çaænä©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ

:íäéðt-ìr eìtiå epøiåéàïøäà-éðá eç÷iå ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«©¦§´§¥Â©«£ÂŸ
Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð̈¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìr eîéNiå©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæáéðôlî Là àözå ¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬
:ýåýé éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýéâøîàiå §Ÿ̈−©´Ÿ©®̈©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

øîàì | ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
íciå ãákà írä-ìë éðt-ìrå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäàãïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈
eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éðaeàN * §¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³

õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî íëéçà-úà¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−
:äðçnìä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iåõeçî ©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−

:äLî øac øLàk äðçnìåäLî øîàiå ©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½
ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk ìrå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáéæçútîe ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á
úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬

:äLî øáãk eNriå íëéìr ýåýéôçøaãéå §Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìà ýåýéè| zLz-ìà øëLå ïéé §Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§

éðáe | äzààìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa Czà E ©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç eúîúéïéa ìécáäìe ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬

:øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«
àéøLà íéwçä-ìk úà ìûøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧

:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øacô ¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

התלישא  קודם הגריש יטעים הקורא (*

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆
'‰ „B·k(ו (ט, ¿

ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»
CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba LnLÂ¿ƒ≈≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»
È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ . . :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈

Ì‰a ‰ÈÎL ‰¯Lz B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙Ba¯˜(כג ט, (רש"י »¿¿»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»∆
ּבבחינת  הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

אלקּות  ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

הּוא  ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה ידֹו על ולכן - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלעֹולם

ּולרֹומם  לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה יׂשראל ּבני BzÏ¯‰את Ô·¯˜Óe. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ¿»¿»«»
היֹות  אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלכן

ּדבר  ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא לעֹולם, הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתכלית

ׁשל  ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר נעלית לדרּגה יעלה עצמֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם

ֲַֹאהרן.

éòéáøáéøærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà-ìàå§¤¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænäâédúà ízìëàå ©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ
íB÷îaéða-÷çå E÷ç ék LBã÷éMàî àåä E §¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−

:éúéeö ïë-ék ýåýéãé| úàå äôeðzä äæç úàå §Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´
äzà øBäè íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BĹ©§À̈«Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈

éðáeéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½
éða éîìL éçáfî:ìàøNéåèäæçå äîeøzä ÷BL ¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«´©§º̈©«£¥´

éðäì eàéáé íéáìçä éMà ìr äôeðzääôeðz ó ©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½§¨¦¬§−̈
éðáìe Eì äéäå ýåýé éðôìíìBò-÷çì Ezà E ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰˜¯ÊiÂ(יב (ט, «ƒ¿¿≈««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

הּוא  הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ּכאן ְְְְְִִַַָָָָָָָואּלּו

ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"וּימציאּו

הּוא  הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ההבּדלים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחד

היא  הּזריקה חּטאת ּבקרּבן הּמזּבח. על הּדם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבזריקת

זריקת  הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצּבע טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבאמצעּות



iyyקפד ,iying - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּטעם  וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאדם

הּקרּבנֹות: לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין הּלׁשֹון ְְְְִִֵַַַַָָָָָָלׁשּנּוי

מּוכן  הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - חּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת הּכלי הּגׁשת לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריבּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצּבע

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæéízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³
úàhçä-úàíéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå àåä¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈
:ýåýé éðôì íäéìr øtëìçéàáeä-àì ïä §©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´

dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²
:éúéeö øLàk LãwaèéäLî-ìà ïøäà øaãéå ©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À

éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´
úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ

:ýåýé éðéra áèéiä íBiäëáèéiå äLî òîLiå ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−
:åéðéraô §¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»
‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL(רש"י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׁשי מׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפּו

הּדברים  ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמּכן

היא  הּמלאכה לעֹוׁשי מׁשה ּברּכת ּפקּודי ּבפרׁשת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבסּיּום

('מעשה הּמלאכה לעֹוׁשי ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

- עצמֹו את ּכֹולל זה לאחרי ידם, על ּבעּקר נעׂשתה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם את eÈÏÚ'ויהי וגמר סּים רק מׁשה ׁשּכן - ֱִִֵַֹֹ»≈ְִֵֵֶֶֶַַָֹ

לעבֹודת  מתיחסת הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמלאכת

מׁשה  עלֿידי נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן על eÈÏÚ'ואהרן, מתיחס ׁשּזה ְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ»≈ְִֵֶֶַַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף זה ואחרי אהרן. ועבֹודת  ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתֹו

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל,

יׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמעׂשיהם

éùùàéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:íäìà øîàìáøîàì ìûøNé éða-ìà eøac ¥¬Ÿ£¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLà äiçä úàæ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬
:õøàä-ìrâòñL úrñLå äñøt úñøôî | ìk ©¨¨«¤´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úñøtãCà §¨½Ÿ©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©³
éñøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§®̈¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéàäïôMä-úàå ¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«§¤©¨À̈
àîè ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®¨¥¬

:íëì àeäåàåä äøb úìrî-ék úáðøàä-úàå −¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½
:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôeæ-úàå ©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«§¤

òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

çeòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦®̈
:íëì íä íéàîèèøLà ìkî eìëàz äæ-úà §¥¦¬¥−¨¤«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´

íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna©®̈¦´Ÿ£¤Á§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦
:eìëàz íúà íéìçpáe íéniaéøLà ìëå ©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧

ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½¦ŸÆ
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íäàéàì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå ¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´Ÿ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàúáéBì-ïéà øLà ìk Ÿ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©®̈¦¤¬¤−¨¤«§¤
íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpä-úàãé-úàå ¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤
:dðéîì äiàä-úàå äàcäåèáøò-ìk úà ©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−

:Bðéîìæè-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa úàå §¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMäæé-úàå ñBkä-úàå ©®̈©§¤©¥−§¦¥«§¤©¬§¤

:óeLðiä-úàå CìMäçé-úàå úîLðzä-úàå ©¨−̈§¤©©§«§¤©¦§¤¬¤§¤
:íçøä-úàå úàwäèéäôðàä äãéñçä úàå ©¨−̈§¤¨«¨¨«§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈

:ólèrä-úàå úôéëecä-úàå dðéîìëõøL ìk §¦¨®§¤©«¦©−§¤¨«£©¥«µŸ¤´¤
:íëì àeä õ÷L òaøà-ìr Cìää óBòäàëCà ¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«©³

-ìr Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©
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òaøàáéúëàì-øLàéø÷ìrnî íérøë Bì-øLà ©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©
:õøàä-ìr ïäa øzðì åéìâøìáëíäî älà-úà §©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤¤¥³¤¥¤Æ

írìqä-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàzŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤©¨§−̈
áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈

:eäðéîìâëòaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå §¦¥«§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´
÷L íéìâø:íëì àeä õãëeànhz älàìe ©§¨®¦¤¬¤−¨¤«§¥−¤¦©®̈

:áørä-ãr àîèé íúìáða râpä-ìkäë-ìëå ¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

åëäñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì§¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈
äìrî äpðéà äøâå úrñL äpðéà | òñLå§¤´©¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈

:àîèé íäa râpä-ìk íëì íä íéàîèæë| ìëå §¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§´Ÿ
òaøà-ìr úëìää äiçä-ìëa åétk-ìr CìBä¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
àîèé íúìáða râpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãrçëåéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈
:íëì änä íéàîè áørä-ãr àîèåñèëäæå §¨¥´©¨¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«§¤³

ãìçä õøàä-ìr õøMä õøMa àîhä íëì̈¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëräåìçkäå ä÷ðàäå §¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©

:úîLðzäå èîçäå äàèläåàìíéàîhä älà §©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤¥²¤©§¥¦¬
àîèé íúîa íäa râpä-ìk õøMä-ìëa íëì̈¤−§¨©®̈¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²§Ÿ−̈¦§¨¬

:áørä-ãráì| íäî åéìr-ìté-øLà ìëå ©¨¨«¤§´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧
Bà øBò-Bà ãâá Bà õr-éìk-ìkî àîèé íúîa§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ´¤³¤Æ´
íéna íäa äëàìî äNré-øLà éìk-ìk ÷N̈½¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈¨¤®©©¯¦

:øäèå áørä-ãr àîèå àáeé¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'r a"ig zegiyÎihewl)
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Ôa¯(רש"י) «»

אביהם  אהרן ּבפני ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכאֹורה

הּפגיעה  מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה רּבם, ּגם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על יׁש ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמׁשה,

ׁשּיֹוׁשב  ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל להסּבה ּבּנֹוגע מצינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלתרץ:

ּבן  ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא מּׁשּום ּבפניו מסב אינֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלפני

רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם אפילּו להסב חּיב אביו לפני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשב

הּדין  והּוא ּכבֹודֹו. על מֹוחל אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוהּסּבה

לחטא, נחׁשבה לא ּבאהרן ואביהּוא נדב ׁשל ּפגיעתם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעניננּו,

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ְְֲִִַַַַָָֹּכי

éòéáùâìBëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®
èé BëBúa øLà ìk:eøaLú Búàå àîãì-ìkî ´Ÿ£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ¦¨

àîèé íéî åéìr àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä̈¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëåäììëå §¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«Â§ÂŸ

íéøéëå øepz àîèé åéìr | íúìápî ìté-øLà£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéåìïérî Cà ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«©´©§¬̈

íúìáða râðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèéæìreøæ òøæ-ìk-ìr íúìápî ìté éëå ¦§¨«§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©

:àeä øBäè røfé øLàçìòøæ-ìr íéî-ïzé éëå £¤´¦¨¥®©¨−«§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©
:íëì àeä àîè åéìr íúìápî ìôðåñèìéëå §¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−¨¤«§¦³

râpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé̈Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áørä-ãr àîèé dúìáðaîdúìápî ìëàäå §¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈

-úà àNpäå áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ¤
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé dúìáðàî-ìëå ¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤§¨

:ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìr õøMä õøMä©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«
áîçb-ìr CìBä ìkBãr òaøà-ìr CìBä | ìëå ï ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ

õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨®̈¤
:íä õ÷L-ék íeìëàú àìâî-úà eöwLz-ìà ¬Ÿ«Ÿ§−¦¤¬¤¥«©§©§Æ¤

nhú àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôðeà ©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ¦©§Æ
:ía íúîèðå íäaãîíëéäìà ýåýé éðà ék ¨¤½§¦§¥¤−¨«¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼

àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ
-ìr Nîøä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©

:õøàääîõøàî íëúà äìrnä ýåýé éðà | ék ¨¨«¤¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤
ék íéLã÷ íúééäå íéýìûì íëì úéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬

:éðà LBã÷åîìëå óBòäå äîäaä úøBz úàæ ¨−¨«¦Ÿ́©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ
úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä äiçä Lôð¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤

:õøàä-ìræîøähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì ©¨¨«¤§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ
àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçä ïéáe¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ

:ìëàúttt ¥«¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈

¯È‰Ê‰ Ô˙˙ÈÓ È¯Á‡L ,Ú„z .Lc˜nÏ eÒÎ ÔÈÈ ÈÈe˙L¿≈«ƒƒ¿¿«ƒ¿»≈«∆«¬≈ƒ»»ƒ¿ƒ

‰È‰L CÏÓÏ ÏLÓ .Lc˜nÏ ÔÈÈ ÈÈe˙L eÒkÈ ‡lL ÌÈ¯˙Bp‰«»ƒ∆…ƒ»¿¿≈«ƒ«ƒ¿»»»¿∆∆∆»»

‰a¯ ‡¯˜iÂa ‡˙È‡„k 'eÎÂ ˙Èa Ôa BÏ(רש"י) ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»«»



קפה iyy ,iying - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּטעם  וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאדם

הּקרּבנֹות: לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין הּלׁשֹון ְְְְִִֵַַַַָָָָָָלׁשּנּוי

מּוכן  הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - חּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת הּכלי הּגׁשת לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריבּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצּבע

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæéízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³
úàhçä-úàíéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå àåä¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈
:ýåýé éðôì íäéìr øtëìçéàáeä-àì ïä §©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´

dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²
:éúéeö øLàk LãwaèéäLî-ìà ïøäà øaãéå ©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À

éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´
úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ

:ýåýé éðéra áèéiä íBiäëáèéiå äLî òîLiå ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−
:åéðéraô §¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»
‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL(רש"י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׁשי מׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפּו

הּדברים  ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמּכן

היא  הּמלאכה לעֹוׁשי מׁשה ּברּכת ּפקּודי ּבפרׁשת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבסּיּום

('מעשה הּמלאכה לעֹוׁשי ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

- עצמֹו את ּכֹולל זה לאחרי ידם, על ּבעּקר נעׂשתה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם את eÈÏÚ'ויהי וגמר סּים רק מׁשה ׁשּכן - ֱִִֵַֹֹ»≈ְִֵֵֶֶֶַַָֹ

לעבֹודת  מתיחסת הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמלאכת

מׁשה  עלֿידי נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן על eÈÏÚ'ואהרן, מתיחס ׁשּזה ְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ»≈ְִֵֶֶַַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף זה ואחרי אהרן. ועבֹודת  ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתֹו

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׂשראל,

יׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמעׂשיהם

éùùàéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:íäìà øîàìáøîàì ìûøNé éða-ìà eøac ¥¬Ÿ£¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLà äiçä úàæ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬
:õøàä-ìrâòñL úrñLå äñøt úñøôî | ìk ©¨¨«¤´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úñøtãCà §¨½Ÿ©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©³
éñøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§®̈¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéàäïôMä-úàå ¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«§¤©¨À̈
àîè ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®¨¥¬

:íëì àeäåàåä äøb úìrî-ék úáðøàä-úàå −¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½
:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôeæ-úàå ©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«§¤

òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

çeòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦®̈
:íëì íä íéàîèèøLà ìkî eìëàz äæ-úà §¥¦¬¥−¨¤«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´

íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna©®̈¦´Ÿ£¤Á§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦
:eìëàz íúà íéìçpáe íéniaéøLà ìëå ©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧

ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½¦ŸÆ
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íäàéàì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå ¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´Ÿ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàúáéBì-ïéà øLà ìk Ÿ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©®̈¦¤¬¤−¨¤«§¤
íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpä-úàãé-úàå ¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤
:dðéîì äiàä-úàå äàcäåèáøò-ìk úà ©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−

:Bðéîìæè-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa úàå §¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMäæé-úàå ñBkä-úàå ©®̈©§¤©¥−§¦¥«§¤©¬§¤

:óeLðiä-úàå CìMäçé-úàå úîLðzä-úàå ©¨−̈§¤©©§«§¤©¦§¤¬¤§¤
:íçøä-úàå úàwäèéäôðàä äãéñçä úàå ©¨−̈§¤¨«¨¨«§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈

:ólèrä-úàå úôéëecä-úàå dðéîìëõøL ìk §¦¨®§¤©«¦©−§¤¨«£©¥«µŸ¤´¤
:íëì àeä õ÷L òaøà-ìr Cìää óBòäàëCà ¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«©³

-ìr Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©

iriay - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òaøàáéúëàì-øLàéø÷ìrnî íérøë Bì-øLà ©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©
:õøàä-ìr ïäa øzðì åéìâøìáëíäî älà-úà §©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤¤¥³¤¥¤Æ

írìqä-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàzŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤©¨§−̈
áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈

:eäðéîìâëòaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå §¦¥«§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´
÷L íéìâø:íëì àeä õãëeànhz älàìe ©§¨®¦¤¬¤−¨¤«§¥−¤¦©®̈

:áørä-ãr àîèé íúìáða râpä-ìkäë-ìëå ¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

åëäñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì§¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈
äìrî äpðéà äøâå úrñL äpðéà | òñLå§¤´©¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈

:àîèé íäa râpä-ìk íëì íä íéàîèæë| ìëå §¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§´Ÿ
òaøà-ìr úëìää äiçä-ìëa åétk-ìr CìBä¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
àîèé íúìáða râpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãrçëåéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈
:íëì änä íéàîè áørä-ãr àîèåñèëäæå §¨¥´©¨¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«§¤³

ãìçä õøàä-ìr õøMä õøMa àîhä íëì̈¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëräåìçkäå ä÷ðàäå §¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©

:úîLðzäå èîçäå äàèläåàìíéàîhä älà §©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤¥²¤©§¥¦¬
àîèé íúîa íäa râpä-ìk õøMä-ìëa íëì̈¤−§¨©®̈¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²§Ÿ−̈¦§¨¬

:áørä-ãráì| íäî åéìr-ìté-øLà ìëå ©¨¨«¤§´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧
Bà øBò-Bà ãâá Bà õr-éìk-ìkî àîèé íúîa§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ´¤³¤Æ´
íéna íäa äëàìî äNré-øLà éìk-ìk ÷N̈½¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈¨¤®©©¯¦

:øäèå áørä-ãr àîèå àáeé¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈

‰LÓ ÈÙa ‰ÎÏ‰ e¯B‰L È„È ÏÚ ‡l‡ Ô¯‰‡ Èa e˙Ó ‡Ï…≈¿≈«¬…∆»«¿≈∆¬»»ƒ¿≈…∆

Ôa¯(רש"י) «»

אביהם  אהרן ּבפני ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכאֹורה

הּפגיעה  מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה רּבם, ּגם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על יׁש ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמׁשה,

ׁשּיֹוׁשב  ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל להסּבה ּבּנֹוגע מצינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלתרץ:

ּבן  ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא מּׁשּום ּבפניו מסב אינֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלפני

רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם אפילּו להסב חּיב אביו לפני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשב

הּדין  והּוא ּכבֹודֹו. על מֹוחל אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוהּסּבה

לחטא, נחׁשבה לא ּבאהרן ואביהּוא נדב ׁשל ּפגיעתם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעניננּו,

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ְְֲִִַַַַָָֹּכי

éòéáùâìBëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®
èé BëBúa øLà ìk:eøaLú Búàå àîãì-ìkî ´Ÿ£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ¦¨

àîèé íéî åéìr àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä̈¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëåäììëå §¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«Â§ÂŸ

íéøéëå øepz àîèé åéìr | íúìápî ìté-øLà£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéåìïérî Cà ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«©´©§¬̈

íúìáða râðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèéæìreøæ òøæ-ìk-ìr íúìápî ìté éëå ¦§¨«§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©

:àeä øBäè røfé øLàçìòøæ-ìr íéî-ïzé éëå £¤´¦¨¥®©¨−«§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©
:íëì àeä àîè åéìr íúìápî ìôðåñèìéëå §¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−¨¤«§¦³

râpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé̈Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áørä-ãr àîèé dúìáðaîdúìápî ìëàäå §¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈

-úà àNpäå áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ¤
:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé dúìáðàî-ìëå ¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤§¨

:ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìr õøMä õøMä©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«
áîçb-ìr CìBä ìkBãr òaøà-ìr CìBä | ìëå ï ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ

õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨®̈¤
:íä õ÷L-ék íeìëàú àìâî-úà eöwLz-ìà ¬Ÿ«Ÿ§−¦¤¬¤¥«©§©§Æ¤

nhú àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôðeà ©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ¦©§Æ
:ía íúîèðå íäaãîíëéäìà ýåýé éðà ék ¨¤½§¦§¥¤−¨«¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼

àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ
-ìr Nîøä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©

:õøàääîõøàî íëúà äìrnä ýåýé éðà | ék ¨¨«¤¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤
ék íéLã÷ íúééäå íéýìûì íëì úéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬

:éðà LBã÷åîìëå óBòäå äîäaä úøBz úàæ ¨−¨«¦Ÿ́©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ
úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä äiçä Lôð¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤

:õøàä-ìræîøähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì ©¨¨«¤§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ
àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä äiçä ïéáe¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ

:ìëàúttt ¥«¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈

¯È‰Ê‰ Ô˙˙ÈÓ È¯Á‡L ,Ú„z .Lc˜nÏ eÒÎ ÔÈÈ ÈÈe˙L¿≈«ƒƒ¿¿«ƒ¿»≈«∆«¬≈ƒ»»ƒ¿ƒ

‰È‰L CÏÓÏ ÏLÓ .Lc˜nÏ ÔÈÈ ÈÈe˙L eÒkÈ ‡lL ÌÈ¯˙Bp‰«»ƒ∆…ƒ»¿¿≈«ƒ«ƒ¿»»»¿∆∆∆»»

‰a¯ ‡¯˜iÂa ‡˙È‡„k 'eÎÂ ˙Èa Ôa BÏ(רש"י) ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»«»



xihtnקפו - hi - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לאחר  רק יין לׁשּתֹות ׁשּלא הזהרּו הּכהנים אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹֻלכאֹורה

נצטּוּו לא הרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מּדּוע ואביהּוא, נדב ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמֹות

מתרץ  רׁש"י זֹו ׁשּקּוׁשיא לֹומר ויׁש יין? ׁשת ּויי להּכנס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּבית": ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל ּדבריו המׁש את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהביאֹו

אמנם  אם ּגם ולכן הּקּב"ה, ׁשל ּביתֹו' ל'בני נחׁשבּו אהרן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבני

זאת  להבין עליהם היה יין, ׁשתּויי להּכנס ׁשּלא נצטּוּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלא

הנהגֹותיו. את מּכיר הּמל ׁשל ּביתֹו ּבן ׁשּכן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעצמם,

.ïîéñ ä"éãáò ,íé÷åñô à"ö

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§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîèéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

øac øîàì|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàäøô E ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸
-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ

:ìr äéìr äìrâøærìà-ìà dúà ízúðe ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈
èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬

:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈
dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈

:íéîrt òáLä-úà åéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤
:óøNé dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døòŸ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

åúrìBú éðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´®̈©
éìLäå:äøtä úôøN CBz-ìà Cæåéãâa ñaëå §¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈

äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®
:áørä-ãr ïäkä àîèåçñaëé dúà óøOäå §¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³

-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©

:áøräèóñàå|äøtä øôà úà øBäè Léà ¨¨«¤§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈
äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî çépäå§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈
úàhç äcð éîì úøîLîì ìûøNé-éða úãrì©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬

:àåäéåéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈
øbä øbìå ìûøNé éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬

:íìBò úwçì íëBúaàéLôð-ìëì úîa râpä §−̈§ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤
:íéîé úráL àîèå íãàáéBá-àhçúé àeä ¨®̈§¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º

àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe éLéìMä íBia©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ
àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ

:øäèéâé-øLà íãàä Lôða úîa râpä-ìk ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤
ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé àìå úeîé̈¹§´Ÿ¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½
äcð éî ék ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

ãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬

:íéîéåèìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå ¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−
:àeä àîè åéìræèéðt-ìr òbé-øLà ìëå ¨¨®¨¥−«§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´

Bà íãà íörá-Bà úîá Bà áøç-ììça äãOä©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½«§¤¬¤¨−̈´
:íéîé úráL àîèé øá÷áæéàîhì eç÷ìå §®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ©¨¥½

íéiç íéî åéìr ïúðå úàhçä úôøN øôrî¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦©¦−
:éìk-ìàçéøBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼

úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−
Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬

:øáwá Bà únáèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½

:áøra øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëåëLéàå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³
àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§®̈§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬

:áørä-ãrô ©¨¨«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אד"ר והקודמו, בם כותב אודות פעולות בכרם חב"ד ובמסגרת צעירי 

אגו"ח, ובודאי ימשיך במנהגו טוב זה להודיע על דא וכל המפרט ה"ז משובח, נוסף למ"ש כ"פ שכתיבה 

זו מוסיפה במרץ ע"ד מרז"ל בהנוגע לשבטי י"ה, אלמלא הי' ראובן יודע וכו'...

גם בזה כתבתי כ"פ שאודות  וכו'  במ"ש אודות ההצעה שקבל להכנס בהנהלת צעירי אגו"ח 

והנקודה  פרטים,  ופרטי  פרטים  בכמה  תלוי'  שההחלטה  כיון  אתר,  על  לדון  צריכים  כאלו  ענינים 

וכאו"א  חוצה,  המעינות  בהפצת  וגדולים  רחבים  היותר  בממדים  הפעולה  שמוכרחה  היא  התיכונית 

מאנ"ש ועאכו"כ מהצעירים מחוייבים בזה, ופשיטא שההתחייבות שלו לא תוגרע ע"י שלא נכנס בועד 

פלוני או הנהלה פלונית כי ההתחייבות באה לא ע"י בחירות או מינוי של בני אדם אלא שזהו תפקיד 

הנשמה להאיר חלקו בעולם ואלו שזכו למאורות החסידות באיזה אופן שיהי' אם רב או מעט פשוט 

צ"ל  היהדות  עניני  הפצת  שכל  א.  ז.  זה,  בעיקר  אלא  זה  בכלל  רק  ולא  זה,  בכלל  החסידות  שהפצת 

חדורים רעיון זה של החסידות, וכמובן מתואר זהר הק' אשר פנימיות התורה היא נשמתא דעניני נגלה 

שבתורה, וק"ל, ובמילא מ"ש שאם לא יכנס בהנהלה לא יעמוד בנסיונות, אין לזה מקום וההחלטה בזה 

תלוי' כנ"ל בפרטי פרטים הנ"ל שבהם הנקודה ניצול כשרונות ויכולת להפצת המעינות באופן הכי פעיל.

במ"ש אודות שני אברכים שנתקרבו ואח"כ נתרחקו וכו' מובן איך הדבר מבהיל, וההבהלה לא 

פחותה היא גם מהפרט שכותב שלא ידעו שהנ"ל נתרחקו! היאומן כי יסופר? ועיין ב"ב ח' ע"ב תליסר 

שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלויהו, שמשמע שאם לא הי' דעתי' עלויהי לאחר תליסר שנין, גם 

ע"ז קאי השאלה שלפני זה, שבקתיה להימנותך, עיי"ש ואם בזמן הש"ס דאכשור דרא ובחו"ל הדברים 

אמורים עאכו"כ בפלטרין של מלך ובימינו דעקבתא דמשיחא חשך כפול ומכופל, ומובן שדברי אלה 

גם  ולא רק בהנוגע לאחרים שתושלל אפשרית דתופעות האמורות, אלא  פועל  לידי  מטרתם שיבואו 

בהנוגע להנ"ל, שבטח ישנו מקום לתיקון, וכידוע הלימוד דפסח שני, הובא בהיום יום פסח שני, ויה"ר 

שיהי' התיקון ע"ד המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט' הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שני, טו אדר ב'



לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:505:438:148:098:488:439:509:4617:4917:5318:1518:1917:3318:29באר שבע )ח(

5:495:428:138:088:478:429:499:4517:4817:5318:1518:1917:2218:29חיפה )ח(

5:485:418:128:078:468:429:489:4417:5217:5718:1418:1817:1618:28ירושלים )ח(

5:505:438:148:098:488:439:509:4617:4917:5418:1518:2017:3318:30תל אביב )ח(

6:065:548:198:119:038:5610:059:5918:0118:1018:3418:4317:5018:56אוסטריה, וינה )ח(

7:197:249:459:4710:2210:2411:2511:2619:3819:2920:0619:5719:1320:08אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:095:578:238:169:058:5910:0710:0218:0418:1218:3618:4417:5318:57אוקראינה, אודסה )ח(

5:415:287:537:468:378:309:399:3417:3517:4418:0818:1717:2518:30אוקראינה, דונייצק )ח(

5:525:398:047:568:488:419:509:4517:4617:5518:2018:2917:3618:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:176:048:288:209:149:0710:1510:1018:1218:2118:4618:5618:0219:10אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:105:578:208:129:078:5910:0810:0318:0418:1418:3918:4917:5419:02אוקראינה, קייב )ח(

6:346:238:508:439:319:2510:3310:2818:3018:3819:0219:1018:1919:22איטליה, מילאנו )ח(

6:196:188:518:499:199:1710:2210:2018:2618:2418:4818:4618:0618:55אקוואדור, קיטו )ח(

6:546:589:219:229:569:5710:5911:0019:1019:0219:3719:2918:4619:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:447:5010:0810:1010:4710:4911:5011:5120:0319:5320:3320:2319:3720:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:167:079:369:3010:1410:0811:1611:1119:1419:2019:4319:4919:0120:00ארה״ב, בולטימור )ק(

7:066:569:259:1910:039:5711:0511:0119:0419:1019:3319:3918:5119:51ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:066:569:259:1910:049:5811:0611:0119:0419:1119:3319:4018:5119:51ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:427:3210:009:5410:4010:3411:4211:3719:4019:4720:1020:1719:2820:28ארה״ב, דטרויט )ק(

7:307:239:559:5010:2810:2411:3011:2719:3019:3419:5620:0019:1520:10ארה״ב, האוסטון )ק(

7:016:539:249:199:599:5411:0110:5719:0119:0519:2719:3218:4719:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:297:239:569:5110:2710:2311:2911:2619:3019:3319:5519:5819:1520:07ארה״ב, מיאמי )ק(

7:026:529:209:149:599:5311:0110:5618:5919:0619:2919:3518:4719:47ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:016:509:199:139:589:5211:0010:5518:5819:0519:2819:3518:4619:46ארה״ב, שיקגו )ק(

6:366:379:079:069:369:3610:3910:3818:4618:4219:0919:0518:2519:14בוליביה, לה-פס )ח(

6:556:419:048:559:519:4310:5210:4718:4818:5919:2419:3418:3919:48בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:556:419:048:569:519:4410:5310:4718:4918:5919:2419:3418:3919:48בלגיה, בריסל )ח(

6:096:118:398:399:109:1010:1310:1318:2118:1618:4618:4017:5918:49ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:575:598:278:278:588:5810:0110:0118:0918:0418:3318:2817:4718:37ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:135:598:218:139:099:0110:1110:0518:0618:1718:4218:5218:0019:06בריטניה, לונדון )ח(

6:226:078:288:199:189:1010:1910:1318:1518:2618:5219:0318:0919:18בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:196:058:278:189:159:0710:1710:1118:1218:2318:4918:5918:0319:14גרמניה, ברלין )ח(

6:376:248:488:409:349:2710:3510:3018:3218:4119:0619:1618:2219:30גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:096:128:388:399:109:1110:1310:1318:2318:1618:4718:4117:5918:50דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:466:419:159:119:459:4110:4710:4418:4818:5019:1219:1318:3219:22הודו, מומבאי )ח(

6:426:379:119:079:419:3810:4310:4018:4518:4619:0819:0918:2819:18הודו, פונה )ח(

5:555:438:088:018:528:459:549:4817:5017:5918:2318:3217:3918:45הונגריה, בודפשט )ח(

6:116:018:308:239:089:0210:1010:0518:0818:1418:3718:4417:5518:55טורקיה, איסטנבול )ח(

6:356:268:568:509:339:2710:3410:3018:3318:3919:0119:0718:2019:18יוון, אתונה )ח(

6:166:048:308:239:139:0610:1510:0918:1118:2018:4418:5218:0019:05מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה 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
6:436:389:129:089:429:3810:4410:4118:4618:4719:0919:1118:2919:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:266:348:478:519:309:3310:3410:3518:5018:3919:2219:1018:2319:22ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:136:068:388:349:119:0610:1310:0918:1318:1618:3818:4117:5718:51נפאל, קטמנדו )ח(

7:107:089:419:4010:1010:0811:1211:1019:1619:1519:3819:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

5:485:347:567:488:458:379:469:4017:4217:5218:1818:2917:3318:43פולין, ורשא )ח(

6:126:128:438:439:129:1210:1510:1418:2118:1818:4418:4018:0018:49פרו, לימה )ח(

6:526:409:079:009:499:4210:5010:4518:4818:5619:1919:2718:3619:40צרפת, ליאון )ח(

7:026:509:149:079:599:5211:0110:5518:5719:0619:3119:4018:4719:53צרפת, פריז )ח(

6:026:008:338:319:028:5910:0410:0218:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:287:179:459:3810:2510:1911:2711:2219:2519:3219:5620:0319:1320:15קנדה, טורונטו )ק(

7:056:549:209:1310:029:5611:0410:5919:0119:0919:3319:4118:5019:53קנדה, מונטריאול )ק(

6:556:479:189:129:539:4810:5510:5118:5418:5919:2119:2518:4019:36קפריסין, לרנקה )ק(

7:096:549:139:0410:059:5711:0711:0119:0219:1319:4019:5218:5320:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:436:278:468:369:399:3010:4010:3418:3518:4719:1419:2618:2719:42רוסיה, מוסקבה )ח(

6:336:218:468:399:309:2310:3110:2618:2818:3619:0019:0918:1719:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:376:258:518:439:349:2710:3610:3118:3318:4119:0519:1418:2219:27שוויץ, ציריך )ח(

6:256:218:558:529:249:2110:2610:2418:2918:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה 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
5:505:438:148:098:488:439:509:4617:4917:5318:1518:1917:3318:29באר שבע )ח(

5:495:428:138:088:478:429:499:4517:4817:5318:1518:1917:2218:29חיפה )ח(

5:485:418:128:078:468:429:489:4417:5217:5718:1418:1817:1618:28ירושלים )ח(

5:505:438:148:098:488:439:509:4617:4917:5418:1518:2017:3318:30תל אביב )ח(

6:065:548:198:119:038:5610:059:5918:0118:1018:3418:4317:5018:56אוסטריה, וינה )ח(

7:197:249:459:4710:2210:2411:2511:2619:3819:2920:0619:5719:1320:08אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:095:578:238:169:058:5910:0710:0218:0418:1218:3618:4417:5318:57אוקראינה, אודסה )ח(

5:415:287:537:468:378:309:399:3417:3517:4418:0818:1717:2518:30אוקראינה, דונייצק )ח(

5:525:398:047:568:488:419:509:4517:4617:5518:2018:2917:3618:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:176:048:288:209:149:0710:1510:1018:1218:2118:4618:5618:0219:10אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:105:578:208:129:078:5910:0810:0318:0418:1418:3918:4917:5419:02אוקראינה, קייב )ח(

6:346:238:508:439:319:2510:3310:2818:3018:3819:0219:1018:1919:22איטליה, מילאנו )ח(

6:196:188:518:499:199:1710:2210:2018:2618:2418:4818:4618:0618:55אקוואדור, קיטו )ח(

6:546:589:219:229:569:5710:5911:0019:1019:0219:3719:2918:4619:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:447:5010:0810:1010:4710:4911:5011:5120:0319:5320:3320:2319:3720:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:167:079:369:3010:1410:0811:1611:1119:1419:2019:4319:4919:0120:00ארה״ב, בולטימור )ק(

7:066:569:259:1910:039:5711:0511:0119:0419:1019:3319:3918:5119:51ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:066:569:259:1910:049:5811:0611:0119:0419:1119:3319:4018:5119:51ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:427:3210:009:5410:4010:3411:4211:3719:4019:4720:1020:1719:2820:28ארה״ב, דטרויט )ק(

7:307:239:559:5010:2810:2411:3011:2719:3019:3419:5620:0019:1520:10ארה״ב, האוסטון )ק(

7:016:539:249:199:599:5411:0110:5719:0119:0519:2719:3218:4719:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:297:239:569:5110:2710:2311:2911:2619:3019:3319:5519:5819:1520:07ארה״ב, מיאמי )ק(

7:026:529:209:149:599:5311:0110:5618:5919:0619:2919:3518:4719:47ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:016:509:199:139:589:5211:0010:5518:5819:0519:2819:3518:4619:46ארה״ב, שיקגו )ק(

6:366:379:079:069:369:3610:3910:3818:4618:4219:0919:0518:2519:14בוליביה, לה-פס )ח(

6:556:419:048:559:519:4310:5210:4718:4818:5919:2419:3418:3919:48בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:556:419:048:569:519:4410:5310:4718:4918:5919:2419:3418:3919:48בלגיה, בריסל )ח(

6:096:118:398:399:109:1010:1310:1318:2118:1618:4618:4017:5918:49ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:575:598:278:278:588:5810:0110:0118:0918:0418:3318:2817:4718:37ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:135:598:218:139:099:0110:1110:0518:0618:1718:4218:5218:0019:06בריטניה, לונדון )ח(

6:226:078:288:199:189:1010:1910:1318:1518:2618:5219:0318:0919:18בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:196:058:278:189:159:0710:1710:1118:1218:2318:4918:5918:0319:14גרמניה, ברלין )ח(

6:376:248:488:409:349:2710:3510:3018:3218:4119:0619:1618:2219:30גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:096:128:388:399:109:1110:1310:1318:2318:1618:4718:4117:5918:50דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:466:419:159:119:459:4110:4710:4418:4818:5019:1219:1318:3219:22הודו, מומבאי )ח(

6:426:379:119:079:419:3810:4310:4018:4518:4619:0819:0918:2819:18הודו, פונה )ח(

5:555:438:088:018:528:459:549:4817:5017:5918:2318:3217:3918:45הונגריה, בודפשט )ח(

6:116:018:308:239:089:0210:1010:0518:0818:1418:3718:4417:5518:55טורקיה, איסטנבול )ח(

6:356:268:568:509:339:2710:3410:3018:3318:3919:0119:0718:2019:18יוון, אתונה )ח(

6:166:048:308:239:139:0610:1510:0918:1118:2018:4418:5218:0019:05מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני - פרה 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
6:436:389:129:089:429:3810:4410:4118:4618:4719:0919:1118:2919:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:266:348:478:519:309:3310:3410:3518:5018:3919:2219:1018:2319:22ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:136:068:388:349:119:0610:1310:0918:1318:1618:3818:4117:5718:51נפאל, קטמנדו )ח(

7:107:089:419:4010:1010:0811:1211:1019:1619:1519:3819:3718:5719:46סינגפור, סינגפור )ח(

5:485:347:567:488:458:379:469:4017:4217:5218:1818:2917:3318:43פולין, ורשא )ח(

6:126:128:438:439:129:1210:1510:1418:2118:1818:4418:4018:0018:49פרו, לימה )ח(

6:526:409:079:009:499:4210:5010:4518:4818:5619:1919:2718:3619:40צרפת, ליאון )ח(

7:026:509:149:079:599:5211:0110:5518:5719:0619:3119:4018:4719:53צרפת, פריז )ח(

6:026:008:338:319:028:5910:0410:0218:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:287:179:459:3810:2510:1911:2711:2219:2519:3219:5620:0319:1320:15קנדה, טורונטו )ק(

7:056:549:209:1310:029:5611:0410:5919:0119:0919:3319:4118:5019:53קנדה, מונטריאול )ק(

6:556:479:189:129:539:4810:5510:5118:5418:5919:2119:2518:4019:36קפריסין, לרנקה )ק(

7:096:549:139:0410:059:5711:0711:0119:0219:1319:4019:5218:5320:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:436:278:468:369:399:3010:4010:3418:3518:4719:1419:2618:2719:42רוסיה, מוסקבה )ח(

6:336:218:468:399:309:2310:3110:2618:2818:3619:0019:0918:1719:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:376:258:518:439:349:2710:3610:3118:3318:4119:0519:1418:2219:27שוויץ, ציריך )ח(

6:256:218:558:529:249:2110:2610:2418:2918:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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