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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§©§§¨«¦

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

הדרך לזכות "בדור ישרים יבורך"

א. כדי להעמיד "דור ישרים יבורך" צריך לפעול שהמחנכים יקנו לתלמידים את ההבנה 
וההרגשה שהם הולכים ללמוד את דבר ה', תורת אלקים חיים, שניתנה למשה מסיני1. והמחנך 
שלהם הוא השליח למסור את דבר ה', לכאו"א מהם, בני אברהם יצחק ויעקב. ועל יסוד זה 
אפשר להחדיר בהם את החיות של "בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים"2, "מה להלן באימה 

וביראה וברתת ובזיע אף כאן כו'"3.

1( אבות פ"א מ"א.
2( פרש"י תבוא כו, טז. וראה פרש"י יתרו יט, א. עקב יא, יג.

3( ברכות כב, א.



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
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

הדרך לזכות "בדור ישרים יבורך"

א. כדי להעמיד "דור ישרים יבורך" צריך לפעול שהמחנכים יקנו לתלמידים את ההבנה 
וההרגשה שהם הולכים ללמוד את דבר ה', תורת אלקים חיים, שניתנה למשה מסיני1. והמחנך 
שלהם הוא השליח למסור את דבר ה', לכאו"א מהם, בני אברהם יצחק ויעקב. ועל יסוד זה 
אפשר להחדיר בהם את החיות של "בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים"2, "מה להלן באימה 

וביראה וברתת ובזיע אף כאן כו'"3.

1( אבות פ"א מ"א.
2( פרש"י תבוא כו, טז. וראה פרש"י יתרו יט, א. עקב יא, יג.

3( ברכות כב, א.

המשך בעמוק דק



ד

,(` xn`n) mixet .c"qa
f"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
·iÁ1 ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש «»ְְְִִִֵֵַַַָָֹ

מרּדכי  לברּו המן ולכאֹורה 2ארּור . ְְְְְִַָָָָָָ

לבסּומי, איניׁש ׁשחּיב ּבזה, הּפׁשּוט ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּפרּוׁש

ׁשּיהיה  ּכ ּכדי עד רׁש"י) (ּכפרּוׁש ּביין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלהׁשּתּכר

ארּור  ּבין להחליף ויּוכל ידע, לא אׁשר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹּבמּצב

מּובן  ואינֹו מרּדכי. לברּו יּתכן 3המן אי , ְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ּוביֹותר  .ּברּו חסֿוׁשלֹום יאמרּו ארּור ְְְְִֵֶַָָָֹׁשּבמקֹום

ּבפּורּיא, הּוא לבסּומי ׁשהחּיּוב ּדכיון מּובן, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאינֹו

הּוא  ּפּורים ּדנס הענין ּוכללּות ּפּורים, ְְְְִִִִֵַָָָׂשמחת

לבסּומי  יּתכן לא הרי מרּדכי, ּוברּו המן ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹארּור

המן  ארּור ּבין חסֿוׁשלֹום ׁשּיחליף  ּבאפן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבפּורּיא

ּדנס  הענין ּכללּות הפ ׁשּזהּו מרּדכי, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָלברּו

ּבּגמרא  ׁשּמצינּו ועלּֿדר ּבדיקת 4ּפּורים. לענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

עצמֹו הּוא לפיו, יֹוׁשיט ׁשּמא חיׁשינן ּדלא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹחמץ,

מיניּה קאכיל מיכל לׂשרפֹו עליו ְְְֳִִֵֵֵַַָָָָמחּזר

לׂשרפֹו, ּבדבר עֹוסק ׁשּכאׁשר היינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ(ּבתמיהה),

להנֹות  ויחּפץ ּבעיניו חן ימצא ׁשהּדבר יּתכן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ׁשּלא  ּפּורים, לׂשמחת ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹמּמּנּו,

ּכללּות  הפ ׁשהּוא ּבאפן  ּבפּורּיא לבסּומי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיּתכן

המן  ארּור ּבין חסֿוׁשלֹום להחליף ויּוכל ידע ׁשּלא ּפּורים, ּדׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהענין

ועל  ּדפּוריא. לבסּומי זה ׁשאין סּמן זה הרי כּו', מחליף ואם מרּדכי, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלברּו

(לא  הּוא מרּדכי לברּו המן ארּור ּבין ידע ּדלא ּדעד ׁשהּפרּוׁש לֹומר, צרי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּכן

ּגּופא  מרּדכי ּוברּו המן ּדארּור ׁשהענין אּלא) חסֿוׁשלֹום, ּביניהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיחליף

ּבא  אצלֹו טעם יהיה עלּֿפי ׂשכלֹו מסקנת מּצד זה ׁשאין היינּו, ידע, ּדלא פן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וואּו (ּדארטן ודעת טעם ׁשאין ּבמקֹום ׁשּגם היא ּדפּורים הּפעּלה אּלא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻודעת,

יאמר  אליין) זי (פּון עצמֹו מּצד הּנה ידע", "לא אֹויף), הערט ודעת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹטעם

מרּדכי  ּוברּו המן ארּור .3אצלֹו ְְְֶַָָָָָ
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חי"ט 1) (תו"מ פ"ז זכור ד"ה הב' במאמר (ראה תקפ"ג משנת האמצעי לאדמו"ר אסתר תור ובהגיע ד"ה על מיוסד המאמר

במאמרי  הנ"ל ד"ה על מיוסד הנ"ל מאמר ואילך. שמח ע' תש"נ) (קה"ת, נ"ך האמצעי אדמו"ר במאמרי נדפס – ((161 ע'

ואילך. כ ע' תש"נ) (קה"ת, אסתר מגלת אוה"ת – הגהות ועם ואילך. קצא ע' ח"ב כתובים ב.2)אדה"ז ז, ראה 3)מגילה

כט. ע' שם אוה"ת קצה. ע' שם אדה"ז מאמרי ואילך. שעד ע' שם אדהאמ"צ א.4)מאמרי יא, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כנסתֿישראל  על רומז המגילה סיפור כיצד באריכות מתבאר שלפנינו במאמר

והכוח  הגלות, בזמן ישראל בני מצב על מורה 'אסתר' והקדושֿברוךֿהוא.

מדרגה  מיוחדת כוח נתינת שהיא מ 'אחשורוש', מגיע זה ממצב להתרומם

המניעות  כל על להתגבר שנוכל עלֿמנת הגלות בזמן לנו הניתנת ביותר גבוהה

למעלה  יתברך ה' את ולעבוד ועיכובים

והגבלה. ממדידה

·iÁ1‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ «»ƒƒƒ¿≈¿«»
ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú«¿…»«≈»»»

ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï2‰¯B‡ÎÏÂ . ¿»»¿¿«¿ƒ¿»
·iÁL ,‰Êa ËeLt‰ Le¯t‰«≈«»¿∆∆«»
ÔÈÈa ¯kzL‰Ï ,ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«ƒ
Ck È„k „Ú (È"L¯ Le¯Ùk)¿≈«ƒ«¿≈»
,'Ú„È ‡Ï' ¯L‡ ·vÓa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««¬∆…»«
ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa ÛÈÏÁ‰Ï ÏÎeÈÂ¿«¿«¬ƒ≈»»»

Ô·eÓ BÈ‡Â .ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï3, ¿»»¿¿«¿≈»
¯e¯‡ ÌB˜ÓaL ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈∆ƒ¿»
?Ce¯a ÌBÏLÂŒÒÁ e¯Ó‡È…¿«¿»»
ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¿≈»
‡e‰ ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰L∆«ƒƒ¿≈
,ÌÈ¯et ˙ÁÓN ,‡i¯eÙa¿«»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯et Òc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
,ÈÎc¯Ó Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡ ‡e‰»»»»»¿¿«
‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï ÔÎzÈ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ»≈ƒ¿≈¿«»
ÔÈa ÌBÏLÂŒÒÁ ÛÈÏÁiL ÔÙ‡a¿…∆∆«¬ƒ«¿»≈
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«
Òc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk CÙ‰ e‰fL∆∆≈∆¿»»ƒ¿»¿≈
eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ .ÌÈ¯etƒ¿«∆∆∆»ƒ

‡¯Óba4ıÓÁ ˙˜È„a ÔÈÚÏ «¿»»¿ƒ¿«¿ƒ«»≈
זמן  קודם החמץ את בדק שלא במקרה

ולחפש  לבדוק הוא צריך איסורו,

איסורו  בזמן המועד, בתוך ,אחריו
ÔÈLÈÁ ‡Ïc כי חוששים] [=אין ¿…«¿ƒ»

בחמץ עיסוקו כדי ËÈLBÈתוך ‡nL∆»ƒ
ÂÈÙÏ איסורו בזמן כיון ,ויאכל ¿ƒ

BÓˆÚש  ‡e‰ בחמץ התעסקותו כל - «¿
ש  מפני BÙ¯NÏהוא ÂÈÏÚ ¯fÁÓ¿«≈»»¿»¿

dÈÈÓ ÏÈÎ‡˜ ÏÎÈÓ≈«»√ƒƒ≈
¯L‡kL ,eÈÈ‰ ,(‰‰ÈÓ˙a)ƒ¿ƒ»«¿∆«¬∆
ÔÎzÈ ‡Ï ,BÙ¯NÏ ¯·„a ˜ÒBÚ≈¿»»¿»¿…ƒ»≈
ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓÈ ¯·c‰L∆«»»ƒ¿»≈¿≈»
ŒÏÚÂ ,epnÓ ˙B‰Ï ıtÁÈÂ¿«¿…≈»ƒ∆¿«

‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï ÔÎzÈ ‡lL ,ÌÈ¯et ˙ÁÓNÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«¿ƒ¿«ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿≈¿«»
Ú„È ‡lL ,ÌÈ¯et ˙ÁÓNc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk CÙ‰ ‡e‰L ÔÙ‡a¿…∆∆≈∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆…≈«
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa ÌBÏLÂŒÒÁ ÛÈÏÁ‰Ï ÏÎeÈÂ¿«¿«¬ƒ«¿»≈»»»¿»»¿¿«
‡È¯eÙc ÈÓeÒ·Ï ‰Ê ÔÈ‡L ÔnÒ ‰Ê È¯‰ ,'eÎ ÛÈÏÁÓ Ì‡Â¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ»∆≈∆ƒ¿≈¿«»
שמחת  במצוות עיסוקו כל שהרי

המן  'ארור בעניין כנ"ל, היא, 'פורים'

ביניהם, מחליף ואם מרדכי', וברוך

שמח  הוא ˆ¯CÈבמה ÍÁ¯k ÏÚÂ ?¿«»¿»»ƒ
‡Ïc „Úc Le¯t‰L ,¯ÓBÏ«∆«≈¿«¿…
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»
ÛÈÏÁiL ‡Ï) ‡e‰ ÈÎc¯Ó»¿¿«…∆«¬ƒ
(‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿»∆»
Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»»»»

‡Ùeb ÈÎc¯Ó[עצמם=]‰È‰È »¿¿«»ƒ¿∆
,eÈÈ‰ ,Ú„È ‡Ïc ÔÙ‡a BÏˆ‡∆¿¿…∆¿…»««¿
BÏÎN ˙˜ÒÓ „vÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ««¿»«ƒ¿
,‡l‡ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««∆»
ÌbL ‡È‰ ÌÈ¯eÙc ‰lÚt‰«¿À»¿ƒƒ∆«

בנפש  ופנימית גבוהה «¿ÌB˜Óaבדרגה
ÔË¯‡c) ˙Ú„Â ÌÚË ÔÈ‡L∆≈««»««»¿¿
Ë¯Ú‰ ˙Ú„Â ÌÚË e‡ÂÂ««»««∆¿
„vÓ ‰p‰ ,"Ú„È ‡Ï" ,(ÛÈB‡…»«ƒ≈ƒ«
¯Ó‡È (ÔÈÈÏ‡ CÈÊ ÔeÙ) BÓˆÚ«¿ƒ«≈≈»≈
Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡ BÏˆ‡∆¿»»»»

ÈÎc¯Ó3- באמירתו ירגיש "שלא »¿¿«
(אורֿהתורה) כו'" וברוך כו' .ארור

הוא  ידע" דלא "עד חיוב לסיכום,

שלמעלה  בבחינה בעצמו שיתעורר

וברוך  המן "ארור שיאמר עד מהדעת,

כן, מחייב ששכלו מפני לא מרדכי",

כוונה  מתוך ולא כך, יאמר מאליו אלא

ודעת.
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 מפתח  כללי

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

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

   חייב אינישה "מאמר ד  )ג

ה  ..................................  ז"יתש'ה ,)מאמר א(פורים 

כב   ...........................  ז"תשי'ג הפורים החשיחת   )ד

  ויקראפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

מג  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

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

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

נ  ................  ויקראפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

נא  ............ויקראפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

צד  ...............  אויקרפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

צה  ...................................  ויקראפרשת לשבוע  

קה  ............  ויקראפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קי   ............  ויקראפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

קלח   ........  ויקראפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

קמד  ............  ויקראפרשת וע לשבספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

מזק  ........................  גקי-בקיתהלים פרק , חפרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

מטק  .............................................   ביאור קהתי

נזק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

נחק  ..............................................  לגף עד ד זכמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

פזק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

פחק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

פטק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

צק  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

צאק  ............................................ ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

צאק  ...........................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

צבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

צגק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

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

  אגרות קודש   )ל

צוק  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

צזק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

רו  ........................ ויקראפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

רז  ..........  שבת קודש צות הדלקת נרות לערבסדר מ  )לג

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



ה

,(` xn`n) mixet .c"qa
f"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
·iÁ1 ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש «»ְְְִִִֵֵַַַָָֹ

מרּדכי  לברּו המן ולכאֹורה 2ארּור . ְְְְְִַָָָָָָ

לבסּומי, איניׁש ׁשחּיב ּבזה, הּפׁשּוט ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּפרּוׁש

ׁשּיהיה  ּכ ּכדי עד רׁש"י) (ּכפרּוׁש ּביין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלהׁשּתּכר

ארּור  ּבין להחליף ויּוכל ידע, לא אׁשר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹּבמּצב

מּובן  ואינֹו מרּדכי. לברּו יּתכן 3המן אי , ְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ּוביֹותר  .ּברּו חסֿוׁשלֹום יאמרּו ארּור ְְְְִֵֶַָָָֹׁשּבמקֹום

ּבפּורּיא, הּוא לבסּומי ׁשהחּיּוב ּדכיון מּובן, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאינֹו

הּוא  ּפּורים ּדנס הענין ּוכללּות ּפּורים, ְְְְִִִִֵַָָָׂשמחת

לבסּומי  יּתכן לא הרי מרּדכי, ּוברּו המן ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹארּור

המן  ארּור ּבין חסֿוׁשלֹום ׁשּיחליף  ּבאפן ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבפּורּיא

ּדנס  הענין ּכללּות הפ ׁשּזהּו מרּדכי, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָלברּו

ּבּגמרא  ׁשּמצינּו ועלּֿדר ּבדיקת 4ּפּורים. לענין ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

עצמֹו הּוא לפיו, יֹוׁשיט ׁשּמא חיׁשינן ּדלא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹחמץ,

מיניּה קאכיל מיכל לׂשרפֹו עליו ְְְֳִִֵֵֵַַָָָָמחּזר

לׂשרפֹו, ּבדבר עֹוסק ׁשּכאׁשר היינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ(ּבתמיהה),

להנֹות  ויחּפץ ּבעיניו חן ימצא ׁשהּדבר יּתכן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ׁשּלא  ּפּורים, לׂשמחת ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹמּמּנּו,

ּכללּות  הפ ׁשהּוא ּבאפן  ּבפּורּיא לבסּומי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיּתכן

המן  ארּור ּבין חסֿוׁשלֹום להחליף ויּוכל ידע ׁשּלא ּפּורים, ּדׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהענין

ועל  ּדפּוריא. לבסּומי זה ׁשאין סּמן זה הרי כּו', מחליף ואם מרּדכי, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלברּו

(לא  הּוא מרּדכי לברּו המן ארּור ּבין ידע ּדלא ּדעד ׁשהּפרּוׁש לֹומר, צרי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּכן

ּגּופא  מרּדכי ּוברּו המן ּדארּור ׁשהענין אּלא) חסֿוׁשלֹום, ּביניהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיחליף

ּבא  אצלֹו טעם יהיה עלּֿפי ׂשכלֹו מסקנת מּצד זה ׁשאין היינּו, ידע, ּדלא פן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וואּו (ּדארטן ודעת טעם ׁשאין ּבמקֹום ׁשּגם היא ּדפּורים הּפעּלה אּלא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻודעת,

יאמר  אליין) זי (פּון עצמֹו מּצד הּנה ידע", "לא אֹויף), הערט ודעת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹטעם

מרּדכי  ּוברּו המן ארּור .3אצלֹו ְְְֶַָָָָָ
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חי"ט 1) (תו"מ פ"ז זכור ד"ה הב' במאמר (ראה תקפ"ג משנת האמצעי לאדמו"ר אסתר תור ובהגיע ד"ה על מיוסד המאמר

במאמרי  הנ"ל ד"ה על מיוסד הנ"ל מאמר ואילך. שמח ע' תש"נ) (קה"ת, נ"ך האמצעי אדמו"ר במאמרי נדפס – ((161 ע'

ואילך. כ ע' תש"נ) (קה"ת, אסתר מגלת אוה"ת – הגהות ועם ואילך. קצא ע' ח"ב כתובים ב.2)אדה"ז ז, ראה 3)מגילה
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f"iyzו mixet

הּמגּלה 5ּבהקּדם Ô·eÈÂב) ּבתחּלת ּׁשּכתּוב 6מה ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

אל  לבֹוא גֹו' אסּתר ּתֹור ְְִֵֶֶַַָּובהּגיע

הגי  יאמר אׁשר את אם ּכי ּדבר  ּבּקׁשה לא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּמל

ואףֿעלּֿפיֿכן, הּנׁשים, ׁשֹומר הּמל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָסריס

וגֹו'. הּבתּולֹות מּכל לפניו וחסד חן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוּתּׂשא

הּפרּוׁש ידּוע על 7ּדהּנה, רֹומז הּמגּלה ׁשּסּפּור ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

 ֿ ּכנסת על קאי ׁשאס ּתר והּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכנסתֿיׂשראל

ּבׁשם 8יׂשראל  ׁשּנקראת הּגלּות ּבזמן ּבהיֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואנכי  ׁשם על ּבּיֹום 9אסּתר, ּפני אסּתיר הסּתר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

עֹולם 10ההּוא  ׁשל מלּכֹו זה אחׁשורֹוׁש והּמל ,11 ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּלֹו וראׁשית צרי12ׁשאחרית זה ּפרּוׁש ּולפי . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

 ֿ (ּכנסת אסּתר ּתֹור ׁשּבהּגיע הענין מהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלהבין

ּבּקׁשה  לא (הּקּב"ה) הּמל אל לבֹוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל)

הּמל סריס הגי יאמר אׁשר את אם ּכי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדבר,

ּדוקא  ואדרּבה, – ואףֿעלּֿפיֿכן הּנׁשים, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָׁשֹומר

ּוכללּות  גֹו'. לפניו וחסד חן וּתּׂשא – זה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעלֿידי 

ׁשּכתּוב  מה הּנ"ל, ּפרּוׁש ׁשּלפי ּבזה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהענין

קאי  וגֹו', הּמל אל לבֹוא גֹו' אסּתר ּתֹור ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּובהּגיע

הּגלּות  ּבזמן ּומּצבּה מּמעמדּה הּנׁשמה עלּית ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָעל

ׁשם (ׁשעל ּפנים הסּתר  ׁשל ּבׁשם ּבאפן נקראת זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ׁשענין  גֹו', לפניו וחסד חן ׁשּוּתּׂשא ועד הּקּב"ה, זה ,הּמל אל לבֹוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאסּתר),

וגֹו'. ּדבר ּבּקׁשה ׁשּלא עלֿידיֿזה נעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹזה

¯e‡·e,עצמּה ּבכח להיֹות יכֹולה אינּה הּנׁשמה ׁשעלּית ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הּמלאכים  ׁשל והּסּיּוע העזר עלֿידי נאמר 13ּכיֿאם ׁשעלֿזה חֹונה 14, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

צריכה  למּטה ּבעֹולם ׁשּבהיֹותּה ּדכמֹו והינּו, גֹו'. ליראיו סביב ה' ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמלא

ׁשעֹוזר  מלא נעׂשה ׁשּמּזה מּלמעלה, ּכח נתינת מּלמעלה, וסּיּוע לעזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּנׁשמה

יצרֹו ויֹום יֹום ׁשּבכל הּפנימית, הּמלחמה הן ּבּמלחמה, לנּצח ׁשּתּוכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּנׁשמה

לֹו יכֹול אינֹו עֹוזרֹו הּקּב"ה ואלמלא עליו, מתּגּבר אדם הּמלחמה 15ׁשל והן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ועלֿזה  ׁשּבעֹולם, ּומסּתירים מעלימים הּמנּגדים לענינים ּבנֹוגע חּוץ, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכלּפי
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(5.1 שבהערה דרושים ראה – לקמן טוֿיז.6)בהבא ב, אלקבץ)7)אסתר (לר"ש הלוי ומנות (להרמ"א), יין מחיר ס' ראה

מג"א. על שמט.8)– ע' שם אדהאמ"צ מאמרי יח.9)ראה לא, ובכ"מ.10)וילך ע"ד. ריש צד, סע"ד. צג, מג"א תו"א

ואילך). 7 ע' ח"ח (תו"מ תשי"ג ואילך). שח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת הדסה את אומן ויהי ד"ה טו. ס"ע שם אוה"ת

נח.11)תשכ"ד. ע' שם אוה"ת ב. קכ, שם תו"א כד.12)ראה ס"ע שם באוה"ת הובא דרז"ל). (בשם קפב א, אור מאורי

ואילך.13) סע"ב ק, שם תו"א גם כ.14)ראה ע' שם באוה"ת שנסמנו מקומות וראה ח. לד, ב.15)תהלים נב, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·5‰l‚n‰ ˙lÁ˙a ·e˙kM ‰Ó6¯Bz ÚÈb‰·e ¿»¿∆¿≈«∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿«ƒ«

¯L‡ ˙‡ Ì‡ Èk ¯·c ‰Lwa ‡Ï CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï 'B‚ ¯zÒ‡∆¿≈»∆«∆∆…ƒ¿»»»ƒƒ∆¬∆
ÌÈLp‰ ¯ÓBL CÏn‰ ÒÈ¯Ò È‚‰ ¯Ó‡È שאר אצל אשר בזמן - …«≈«¿ƒ«∆∆≈«»ƒ

כיֿאם  דבר בקשה לא אסתר הרי עמה" לבא לה ינתן תאמר אשר "את הנערות

הגי  יאמר ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,אשר ,¿««ƒ≈
ÏkÓ ÂÈÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ«ƒ»≈»∆∆¿»»ƒ»
Úe„È ,‰p‰c .'B‚Â ˙BÏe˙a‰«¿¿¿ƒ≈»«

Le¯t‰7ÊÓB¯ ‰l‚n‰ ¯etqL «≈∆ƒ«¿ƒ»≈
,‰"aw‰Â Ï‡¯NÈŒ˙Òk ÏÚ«¿∆∆ƒ¿»≈¿«»»
Œ˙Òk ÏÚ È‡˜ ¯zÒ‡L∆∆¿≈»≈«¿∆∆

Ï‡¯NÈ8˙eÏb‰ ÔÓÊa d˙BÈ‰a ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿««»
ÌL ÏÚ ,¯zÒ‡ ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈∆¿≈«≈

‡ÈÎ‡Â9¯ÈzÒהפסוק: ¯zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ
‡e‰‰ ÌBia Èt10CÏn‰Â , »«««¿«∆∆

ÏL BkÏÓ ‰Ê LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿∆
ÌÏBÚ11˙ÈL‡¯Â ˙È¯Á‡L »∆«¬ƒ¿≈ƒ
BlL12 מלשון [='אחשורוש' ∆

ו'ראשית'] Le¯t'אחרית' ÈÙÏe .¿ƒ≈
ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
Œ˙Òk) ¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰aL∆¿«ƒ«∆¿≈¿∆∆
CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï (Ï‡¯NÈƒ¿»≈»∆«∆∆
Èk ,¯·c ‰Lwa ‡Ï (‰"aw‰)«»»…ƒ¿»»»ƒ
ÒÈ¯Ò È‚‰ ¯Ó‡È ¯L‡ ˙‡ Ì‡ƒ∆¬∆…«≈«¿ƒ
ŒÛ‡Â ,ÌÈLp‰ ¯ÓBL CÏn‰«∆∆≈«»ƒ¿«
‡˜Âc ,‰a¯„‡Â Y ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈¿«¿«»«¿»
„ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ Y ‰Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ»≈»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe ?'B‚ ÂÈÙÏ¿»»¿»»ƒ¿»
‰Ó ,Ï"p‰ Le¯t ÈÙlL ,‰Êa»∆∆¿ƒ≈«««
'B‚ ¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰·e ·e˙kL∆»¿«ƒ«∆¿≈
ÏÚ È‡˜ ,'B‚Â CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï»∆«∆∆¿»≈«
d„ÓÚnÓ ‰ÓLp‰ ˙iÏÚ¬ƒ««¿»»ƒ«¬»»
ÔÙ‡a ˙eÏb‰ ÔÓÊa d·vÓe«»»ƒ¿««»¿…∆
‰Ê ÌL ÏÚL) ÌÈt ¯zÒ‰ ÏL∆∆¿≈»ƒ∆«≈∆
‡B·Ï ,(¯zÒ‡ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈∆¿≈»
„ÚÂ ,‰"aw‰ ‰Ê ,CÏn‰ Ï‡∆«∆∆∆«»»¿«
,'B‚ ÂÈÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzeL∆«ƒ»≈»∆∆¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«¬»«¿≈∆

.'B‚Â ¯·c ‰Lwa ‡lL בזמן - ∆…ƒ¿»»»¿
ביום  פני אסתיר הסתר ("ואנכי הגלות

האהבה  שכוח והיינו, פנים'. 'הסתר של במצב הנשמה נמצאת ההוא")

לתאוות  זה בכוח משתמש אף ופעמים האדם, אצל מתגלה אינו לה', שבנשמה

תחת  ב'גלות' ונמצאת מסתתרת ('אסתר') הנשמה זה ובמצב החומרי, העולם

החומרי. הגוף שלטון

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‰ÓLp‰ ˙iÏÚL∆¬ƒ««¿»»≈»¿»

,dÓˆÚ ÁÎa ˙BÈ‰ÏÌ‡ŒÈk ƒ¿¿…««¿»ƒƒ
ÏL Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈∆¿«ƒ«∆

ÌÈÎ‡Ïn‰13‰ÊŒÏÚL , ««¿»ƒ∆«∆
¯Ó‡14·È·Ò '‰ C‡ÏÓ ‰BÁ ∆¡«∆«¿«»ƒ

'B‚ ÂÈ‡¯ÈÏ לכל שיש בזוהר כתוב - ƒ≈»
סביב  שחונה אחד מלאך ונשמה נשמה

המוליך  שהוא מקיף, בבחינת לה,

מדרגה  למעלה בעלותה אותה ומנהל

d˙BÈ‰aLלדרגה  BÓÎc ,eÈ‰Â .¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»
‰ÓLp‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰hÓÏ ÌÏBÚa»»¿«»¿ƒ»«¿»»
˙È˙ ,‰ÏÚÓlÓ ÚeiÒÂ ¯ÊÚÏ¿≈∆¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ«
‰NÚ ‰fnL ,‰ÏÚÓlÓ Ák…«ƒ¿«¿»∆ƒ∆«¬∆
ÏÎezL ‰ÓLpÏ ¯ÊBÚL C‡ÏÓ«¿»∆≈«¿»»∆«
‰ÓÁÏn‰ Ô‰ ,‰ÓÁÏna ÁvÏ¿«≈««ƒ¿»»≈«ƒ¿»»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆¿»»
,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó Ì„‡ ÏL B¯ˆÈƒ¿∆»»ƒ¿«≈»»
BÈ‡ B¯ÊBÚ ‰"aw‰ ‡ÏÓÏ‡Â¿ƒ¿»≈«»»¿≈

BÏ ÏBÎÈ15‰ÓÁÏn‰ Ô‰Â , »¿≈«ƒ¿»»
ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba ,ıeÁ ÈtÏk¿«≈¿≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ„bn‰«¿«¿ƒ«¿ƒƒ
‰ÊŒÏÚÂ ,ÌÏBÚaL ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ∆»»¿«∆
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`ixeta ineqal yipi` aiig

ּדרכי,16נאמר  ּבכל לׁשמר ל יצּוה מלאכיו ּכי ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ

עליֹון  לעֹולם מעֹולם ּבעלּיתּה ּגם הּוא ּכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

ּדהּמלאכים. וסּיּוע לעזר ׁשּצריכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיֹותר,

ׁשּוׁשבינין  הּנקראים הם אּלה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָּומלאכים

הּנׁשמֹות  עלּית נעׂשית ׁשעלֿידם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּדמטרֹוניתא,

רב  ׁשהן ּדב"ן), (נׁשמֹות ּדנּוקבא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמעלמא

לעֹולם  ׁשעלּיתן אּלה, ׁשּבדֹורֹותינּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָהּנׁשמֹות

אינּה לפניו) וחסד חן ּדוּתּׂשא (ּבאפן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאצילּות

מהּמלאכים  וסּיּוע העזר ּבאמצעּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשעלֿידם  ּדמטרֹוניתא, ׁשּוׁשבינין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנקראים

עליֹון  לעֹולם מעֹולם הּנׁשמֹות עלּית ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָנעׂשית

ּכדאיתא  סגּלה, יחידי ׁשל נׁשמֹות מּלבד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻיֹותר.

מגֹו17ּבּגמרא  (רּבה)לבר חּיא ּדר' רהקא ְְְְִִַַַַָָָָָ

רּבנּו, מׁשה נׁשמת וכן סליק, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹּדמּנפׁשיּה

נׁשמֹות  ׁשהם ּדאצילּות, נׁשמֹות ְְְֲִִֵֶַָָָּובכללּות,

ׁשאינם  ּדמ"ה, נׁשמֹות ּדדכּורא, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמעלמא

הּמלאכים. ׁשל וסּיּוע לעזר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָצריכים

‰p‰Â,הּבּטּול ּבתכלית אינּה ׁשהּנׁשמה זמן ּכל ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

זאגט  (זי ואֹומרת מבּקׁשת היא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָהרי

ּכאׁשר  אמנם, היא. צריכה סּיּוע איזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָארֹויס)

אזי  הּבּטּול, ּבתכלית היא הּנׁשמה ְְְֲֲִִִַַַַַָָעבֹודת

ּבּקׁשה  לא (הּמל אל לבֹוא אסּתר ּתֹור ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(ּבהּגיע

ואינּה18ּדבר  וסּיּוע, עזר מבּקׁשת ׁשאינּה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבעֹולם  ּגּלּוי לידי ׁשּבא ענין ׁשּום ְְְִִִֵֶֶֶַָָָמבּקׁשת

ׁשּלא  הּבּטּול ּתכלית ּומּצד ּדייקא. ּדבר ְְִִִִֶַַַַַָָָֹהּדּבּור,

וסּיּוע  עזר מּלמעלה לּה נמׁש ּדבר, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבּקׁשה

עלֿידי  ׁשּנמׁש וסּיּוע מהעזר יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנעלה

את  אם ּכי ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ּוכפי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָהּמלאכים,

אֹור  ּב'תֹורה ּכּמבאר הגי, יאמר ׁשהגי 19אׁשר ְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּובזה  הּמחׁשבה, אֹותּיֹות הּגיֹון, מּלׁשֹון ְֲִִִֶַַָָָָהּוא

אּלא  ּבהעלם, היא ׁשהּמחׁשבה ּבאפן לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּגּופא,

ּכן  ּגם ׁשהּוא ּבהגי ּכמרּמז ּבגּלּוי, ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּכפי
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יו"ד.16) צא, ב.17)תהלים פה, קסו.18)ב"מ ע' שם אוה"ת גם ג.19)ראה ק,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡16‰p‰ ,EÈÎ¯c ÏÎa E¯ÓLÏ CÏ ‰eˆÈ ÂÈÎ‡ÏÓ Èk עזר ∆¡«ƒ«¿»»¿«∆»ƒ¿»¿¿»¿»∆ƒ≈

אלא  בגוף, מלובשת בעולם היותה בזמן רק אינו לנשמה, מהמלאך זה וסיוע

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ d˙iÏÚa Ìb ‡e‰ Ôk כאשר (כמו ≈««¬ƒ»»≈»¿»∆¿≈
העליון) לגןֿעדן התחתון מגןֿעדן הנשמה ÚeiÒÂעולה ¯ÊÚÏ ‰ÎÈ¯vL ,∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ«

‰l‡ ÌÈÎ‡ÏÓe .ÌÈÎ‡Ïn‰c¿««¿»ƒ«¿»ƒ≈∆
ÔÈÈ·LeL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

‡˙ÈB¯ËÓc.המלכה [=קרובי ¿«¿ƒ»
אל  לעלות אותה ומחזקים המסייעים

iÏÚ˙המלך  ˙ÈNÚ Ì„ÈŒÏÚL ,∆«»»«¬≈¬ƒ«
‡·˜ec ‡ÓÏÚnL ˙BÓLp‰«¿»∆≈»¿»¿¿»

,(Ô"·c ˙BÓL) סוגי ב' ישנם ¿»¿«
ה"א  (יו"ד דמ"ה' 'נשמות נשמות:

ו'נשמות  מ"ה), בגימטריא ה"א וא"ו

בגימטריא  ה"ה ו"ו ה"ה (יו"ד דב"ן'

של  נשמות הן דמ"ה' 'נשמות ב"ן).

דאצילות" "נשמות סגולה, יחידי

כמו  מרומם במצב נשארה שנשמתן

מקור  שם האצילות, בעולם שהיתה

הן  דב"ן' ו'נשמות הנשמות. כל שורש

למרות  - שבדורותינו הנשמות רוב

האצילות  מעולם הוא שרשן הן ,שגם

לעולמות  האצילות מדרגת ירדו הרי

נמצאות  ואינן ועשי', יצירה בריאה

לכן  כמקודם. נעלה מצב באותו כבר

"נשמות  אלה נמוכות נשמות נקראו

‰BÓLp˙דבי"ע". ·¯ Ô‰L∆≈…«¿»
Ô˙iÏÚL ,‰l‡ eÈ˙B¯B„aL∆¿≈≈∆∆¬ƒ»»
ÔÙ‡a) ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ¿»»¬ƒ¿…∆
(ÂÈÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂc¿«ƒ»≈»∆∆¿»»
¯ÊÚ‰ ˙eÚˆÓ‡a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿∆¿»»≈∆
ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ÚeiÒÂ¿ƒ«≈««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
ŒÏÚL ,‡˙ÈB¯ËÓc ÔÈÈ·LeL¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆«
˙BÓLp‰ ˙iÏÚ ˙ÈNÚ Ì„È»»«¬≈¬ƒ««¿»
.¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ≈»¿»∆¿≈
È„ÈÁÈ ÏL ˙BÓL „·lÓƒ¿«¿»∆¿ƒ≈

‡¯Óba ‡˙È‡„k ,‰l‚Ò17 ¿À»ƒ¿ƒ»«¿»»
‡iÁ '¯c ‡˜‰¯B‚Ó ¯·Ï¿«ƒ¿«»¿ƒ»

˜ÈÏÒ dÈLÙpÓc (‰a¯)- «»¿ƒ«¿≈»ƒ
שביקש  ב) פח, (ב"מ בגמרא (כמסופר

לי  "אחוי הנביא מאליהו החכמים אחד

דרקיע" למתיבתא סלקי כי רבנן

עולים  כאשר החכמים את לי [=הראה

בכולהו  לי: "אמר מעלה]. של לישיבה

מאי  ביה. תסתכל דלא חייא דר' מגוהרקא לבר בהו לאסתכולי מצית

חייא  דר' מגוהרקא לבר ונחתי, סלקי כי מלאכי אזלי בכולהו סימנייהו,

ר' של מב'גוהרקא' חוץ להסתכל ביכולתך [=בכולם ונחית" סליק דמנפשיה

הוא  ומה בה. להסתכל לך שאין (רש"י), אדם למרכבת מוכנת (-עגלה חייא

מלאכים  הולכים כולן עם סימנה:

ו'גוהרקא' ויורדים, עולים הם כאשר

מעצמה] ויורדת עולה חייא ,דרבי
,ea¯ ‰LÓ ˙ÓL ÔÎÂ¿≈ƒ¿«…∆«≈
,˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL ,˙eÏÏÎ·eƒ¿»¿»«¬ƒ
‡ÓÏÚnL ˙BÓL Ì‰L∆≈¿»∆≈»¿»
,‰"Óc ˙BÓL ,‡¯eÎ„cƒ¿»¿»¿«
ÚeiÒÂ ¯ÊÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

.ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL∆««¿»ƒ
dÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»¿«∆«¿»»≈»

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a עובדת והיא ¿«¿ƒ«ƒ
ודעת  בטעם שכלה עלֿפי עבודתה

עצמה  Lw·Ó˙ובכוח ‡È‰ È¯‰ ,¬≈ƒ¿«∆∆
(ÒÈB¯‡ Ë‚‡Ê ÈÊ) ˙¯ÓB‡Â¿∆∆ƒ»¿«¿

‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ÚeiÒ ‰ÊÈ‡ ואכן) ≈∆ƒ«¿ƒ»ƒ
כפי  לבקשתה, בהתאם סיוע מקבלת

ינתן  תאמר אשר כל "את עבודתה ערך

B·Ú„˙לה") ¯L‡k ,ÌÓ‡ .»¿»«¬∆¬«
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ
‡B·Ï ¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰a) ÈÊ‡¬«¿«ƒ«∆¿≈»

¯·c ‰Lwa ‡Ï (CÏn‰ Ï‡18, ∆«∆∆…ƒ¿»»»
,ÚeiÒÂ ¯ÊÚ ˙Lw·Ó dÈ‡L∆≈»¿«∆∆≈∆¿ƒ«

È‡ÂÔÈÚ ÌeL ˙Lw·Ó d ¿≈»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÏBÚa Èelb È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈ƒ¿»

¯eac‰(שלמטה "לא ,(-עולמות «ƒ
ÈÈc˜‡בקשה  "¯·c.במדויק=] »»«¿»

ב'דיבור'] המתגלה vÓe„ענין .ƒ«
‰Lwa ‡lL Ïeha‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÚ ‰ÏÚÓlÓ dÏ CLÓ ,¯·c»»ƒ¿«»ƒ¿«¿»≈∆
¯ÊÚ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÚeiÒÂ¿ƒ««¬∆≈≈»≈∆
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ÚeiÒÂ¿ƒ«∆ƒ¿««¿≈
CÈLÓnL ÈÙÎe ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ
¯Ó‡È ¯L‡ ˙‡ Ì‡ Èk ·e˙ka«»ƒƒ∆¬∆…«

¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk ,È‚‰19 ≈««¿…»¿»
,ÔBÈb‰ ÔBLlÓ ‡e‰ È‚‰L∆≈«ƒ¿ƒ»
‰Ê·e ,‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡ƒ««¬»»»∆
‰·LÁn‰L ÔÙ‡a ‡Ï ,‡Ùeb»…¿…∆∆««¬»»
ÈÙk ‡l‡ ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈∆»¿ƒ
È‚‰a Ên¯Ók ,Èel‚a ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆¿ƒ«¿À»¿≈«
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ז f"iyz mixet

הּמגּלה 5ּבהקּדם Ô·eÈÂב) ּבתחּלת ּׁשּכתּוב 6מה ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

אל  לבֹוא גֹו' אסּתר ּתֹור ְְִֵֶֶַַָּובהּגיע

הגי  יאמר אׁשר את אם ּכי ּדבר  ּבּקׁשה לא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּמל

ואףֿעלּֿפיֿכן, הּנׁשים, ׁשֹומר הּמל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָסריס

וגֹו'. הּבתּולֹות מּכל לפניו וחסד חן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוּתּׂשא

הּפרּוׁש ידּוע על 7ּדהּנה, רֹומז הּמגּלה ׁשּסּפּור ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

 ֿ ּכנסת על קאי ׁשאס ּתר והּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכנסתֿיׂשראל

ּבׁשם 8יׂשראל  ׁשּנקראת הּגלּות ּבזמן ּבהיֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואנכי  ׁשם על ּבּיֹום 9אסּתר, ּפני אסּתיר הסּתר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

עֹולם 10ההּוא  ׁשל מלּכֹו זה אחׁשורֹוׁש והּמל ,11 ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּלֹו וראׁשית צרי12ׁשאחרית זה ּפרּוׁש ּולפי . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

 ֿ (ּכנסת אסּתר ּתֹור ׁשּבהּגיע הענין מהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלהבין

ּבּקׁשה  לא (הּקּב"ה) הּמל אל לבֹוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל)

הּמל סריס הגי יאמר אׁשר את אם ּכי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדבר,

ּדוקא  ואדרּבה, – ואףֿעלּֿפיֿכן הּנׁשים, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָׁשֹומר

ּוכללּות  גֹו'. לפניו וחסד חן וּתּׂשא – זה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעלֿידי 

ׁשּכתּוב  מה הּנ"ל, ּפרּוׁש ׁשּלפי ּבזה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהענין

קאי  וגֹו', הּמל אל לבֹוא גֹו' אסּתר ּתֹור ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּובהּגיע

הּגלּות  ּבזמן ּומּצבּה מּמעמדּה הּנׁשמה עלּית ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָעל

ׁשם (ׁשעל ּפנים הסּתר  ׁשל ּבׁשם ּבאפן נקראת זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ׁשענין  גֹו', לפניו וחסד חן ׁשּוּתּׂשא ועד הּקּב"ה, זה ,הּמל אל לבֹוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאסּתר),

וגֹו'. ּדבר ּבּקׁשה ׁשּלא עלֿידיֿזה נעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹזה

¯e‡·e,עצמּה ּבכח להיֹות יכֹולה אינּה הּנׁשמה ׁשעלּית ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הּמלאכים  ׁשל והּסּיּוע העזר עלֿידי נאמר 13ּכיֿאם ׁשעלֿזה חֹונה 14, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

צריכה  למּטה ּבעֹולם ׁשּבהיֹותּה ּדכמֹו והינּו, גֹו'. ליראיו סביב ה' ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמלא

ׁשעֹוזר  מלא נעׂשה ׁשּמּזה מּלמעלה, ּכח נתינת מּלמעלה, וסּיּוע לעזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּנׁשמה

יצרֹו ויֹום יֹום ׁשּבכל הּפנימית, הּמלחמה הן ּבּמלחמה, לנּצח ׁשּתּוכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּנׁשמה

לֹו יכֹול אינֹו עֹוזרֹו הּקּב"ה ואלמלא עליו, מתּגּבר אדם הּמלחמה 15ׁשל והן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ועלֿזה  ׁשּבעֹולם, ּומסּתירים מעלימים הּמנּגדים לענינים ּבנֹוגע חּוץ, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכלּפי
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(5.1 שבהערה דרושים ראה – לקמן טוֿיז.6)בהבא ב, אלקבץ)7)אסתר (לר"ש הלוי ומנות (להרמ"א), יין מחיר ס' ראה

מג"א. על שמט.8)– ע' שם אדהאמ"צ מאמרי יח.9)ראה לא, ובכ"מ.10)וילך ע"ד. ריש צד, סע"ד. צג, מג"א תו"א

ואילך). 7 ע' ח"ח (תו"מ תשי"ג ואילך). שח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת הדסה את אומן ויהי ד"ה טו. ס"ע שם אוה"ת

נח.11)תשכ"ד. ע' שם אוה"ת ב. קכ, שם תו"א כד.12)ראה ס"ע שם באוה"ת הובא דרז"ל). (בשם קפב א, אור מאורי

ואילך.13) סע"ב ק, שם תו"א גם כ.14)ראה ע' שם באוה"ת שנסמנו מקומות וראה ח. לד, ב.15)תהלים נב, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·5‰l‚n‰ ˙lÁ˙a ·e˙kM ‰Ó6¯Bz ÚÈb‰·e ¿»¿∆¿≈«∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿«ƒ«

¯L‡ ˙‡ Ì‡ Èk ¯·c ‰Lwa ‡Ï CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï 'B‚ ¯zÒ‡∆¿≈»∆«∆∆…ƒ¿»»»ƒƒ∆¬∆
ÌÈLp‰ ¯ÓBL CÏn‰ ÒÈ¯Ò È‚‰ ¯Ó‡È שאר אצל אשר בזמן - …«≈«¿ƒ«∆∆≈«»ƒ

כיֿאם  דבר בקשה לא אסתר הרי עמה" לבא לה ינתן תאמר אשר "את הנערות

הגי  יאמר ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,אשר ,¿««ƒ≈
ÏkÓ ÂÈÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ«ƒ»≈»∆∆¿»»ƒ»
Úe„È ,‰p‰c .'B‚Â ˙BÏe˙a‰«¿¿¿ƒ≈»«

Le¯t‰7ÊÓB¯ ‰l‚n‰ ¯etqL «≈∆ƒ«¿ƒ»≈
,‰"aw‰Â Ï‡¯NÈŒ˙Òk ÏÚ«¿∆∆ƒ¿»≈¿«»»
Œ˙Òk ÏÚ È‡˜ ¯zÒ‡L∆∆¿≈»≈«¿∆∆

Ï‡¯NÈ8˙eÏb‰ ÔÓÊa d˙BÈ‰a ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿««»
ÌL ÏÚ ,¯zÒ‡ ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈∆¿≈«≈

‡ÈÎ‡Â9¯ÈzÒהפסוק: ¯zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ
‡e‰‰ ÌBia Èt10CÏn‰Â , »«««¿«∆∆

ÏL BkÏÓ ‰Ê LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿∆
ÌÏBÚ11˙ÈL‡¯Â ˙È¯Á‡L »∆«¬ƒ¿≈ƒ
BlL12 מלשון [='אחשורוש' ∆

ו'ראשית'] Le¯t'אחרית' ÈÙÏe .¿ƒ≈
ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
Œ˙Òk) ¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰aL∆¿«ƒ«∆¿≈¿∆∆
CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï (Ï‡¯NÈƒ¿»≈»∆«∆∆
Èk ,¯·c ‰Lwa ‡Ï (‰"aw‰)«»»…ƒ¿»»»ƒ
ÒÈ¯Ò È‚‰ ¯Ó‡È ¯L‡ ˙‡ Ì‡ƒ∆¬∆…«≈«¿ƒ
ŒÛ‡Â ,ÌÈLp‰ ¯ÓBL CÏn‰«∆∆≈«»ƒ¿«
‡˜Âc ,‰a¯„‡Â Y ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈¿«¿«»«¿»
„ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ Y ‰Ê È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ»≈»∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe ?'B‚ ÂÈÙÏ¿»»¿»»ƒ¿»
‰Ó ,Ï"p‰ Le¯t ÈÙlL ,‰Êa»∆∆¿ƒ≈«««
'B‚ ¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰·e ·e˙kL∆»¿«ƒ«∆¿≈
ÏÚ È‡˜ ,'B‚Â CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï»∆«∆∆¿»≈«
d„ÓÚnÓ ‰ÓLp‰ ˙iÏÚ¬ƒ««¿»»ƒ«¬»»
ÔÙ‡a ˙eÏb‰ ÔÓÊa d·vÓe«»»ƒ¿««»¿…∆
‰Ê ÌL ÏÚL) ÌÈt ¯zÒ‰ ÏL∆∆¿≈»ƒ∆«≈∆
‡B·Ï ,(¯zÒ‡ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈∆¿≈»
„ÚÂ ,‰"aw‰ ‰Ê ,CÏn‰ Ï‡∆«∆∆∆«»»¿«
,'B‚ ÂÈÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzeL∆«ƒ»≈»∆∆¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«¬»«¿≈∆

.'B‚Â ¯·c ‰Lwa ‡lL בזמן - ∆…ƒ¿»»»¿
ביום  פני אסתיר הסתר ("ואנכי הגלות

האהבה  שכוח והיינו, פנים'. 'הסתר של במצב הנשמה נמצאת ההוא")

לתאוות  זה בכוח משתמש אף ופעמים האדם, אצל מתגלה אינו לה', שבנשמה

תחת  ב'גלות' ונמצאת מסתתרת ('אסתר') הנשמה זה ובמצב החומרי, העולם

החומרי. הגוף שלטון

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‰ÓLp‰ ˙iÏÚL∆¬ƒ««¿»»≈»¿»

,dÓˆÚ ÁÎa ˙BÈ‰ÏÌ‡ŒÈk ƒ¿¿…««¿»ƒƒ
ÏL Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈∆¿«ƒ«∆

ÌÈÎ‡Ïn‰13‰ÊŒÏÚL , ««¿»ƒ∆«∆
¯Ó‡14·È·Ò '‰ C‡ÏÓ ‰BÁ ∆¡«∆«¿«»ƒ

'B‚ ÂÈ‡¯ÈÏ לכל שיש בזוהר כתוב - ƒ≈»
סביב  שחונה אחד מלאך ונשמה נשמה

המוליך  שהוא מקיף, בבחינת לה,

מדרגה  למעלה בעלותה אותה ומנהל

d˙BÈ‰aLלדרגה  BÓÎc ,eÈ‰Â .¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»
‰ÓLp‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰hÓÏ ÌÏBÚa»»¿«»¿ƒ»«¿»»
˙È˙ ,‰ÏÚÓlÓ ÚeiÒÂ ¯ÊÚÏ¿≈∆¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ«
‰NÚ ‰fnL ,‰ÏÚÓlÓ Ák…«ƒ¿«¿»∆ƒ∆«¬∆
ÏÎezL ‰ÓLpÏ ¯ÊBÚL C‡ÏÓ«¿»∆≈«¿»»∆«
‰ÓÁÏn‰ Ô‰ ,‰ÓÁÏna ÁvÏ¿«≈««ƒ¿»»≈«ƒ¿»»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆¿»»
,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó Ì„‡ ÏL B¯ˆÈƒ¿∆»»ƒ¿«≈»»
BÈ‡ B¯ÊBÚ ‰"aw‰ ‡ÏÓÏ‡Â¿ƒ¿»≈«»»¿≈

BÏ ÏBÎÈ15‰ÓÁÏn‰ Ô‰Â , »¿≈«ƒ¿»»
ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba ,ıeÁ ÈtÏk¿«≈¿≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ„bn‰«¿«¿ƒ«¿ƒƒ
‰ÊŒÏÚÂ ,ÌÏBÚaL ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ∆»»¿«∆
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`ixeta ineqal yipi` aiig

ּדרכי,16נאמר  ּבכל לׁשמר ל יצּוה מלאכיו ּכי ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ

עליֹון  לעֹולם מעֹולם ּבעלּיתּה ּגם הּוא ּכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

ּדהּמלאכים. וסּיּוע לעזר ׁשּצריכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיֹותר,

ׁשּוׁשבינין  הּנקראים הם אּלה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָּומלאכים

הּנׁשמֹות  עלּית נעׂשית ׁשעלֿידם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּדמטרֹוניתא,

רב  ׁשהן ּדב"ן), (נׁשמֹות ּדנּוקבא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמעלמא

לעֹולם  ׁשעלּיתן אּלה, ׁשּבדֹורֹותינּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָהּנׁשמֹות

אינּה לפניו) וחסד חן ּדוּתּׂשא (ּבאפן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאצילּות

מהּמלאכים  וסּיּוע העזר ּבאמצעּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשעלֿידם  ּדמטרֹוניתא, ׁשּוׁשבינין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנקראים

עליֹון  לעֹולם מעֹולם הּנׁשמֹות עלּית ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָנעׂשית

ּכדאיתא  סגּלה, יחידי ׁשל נׁשמֹות מּלבד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻיֹותר.

מגֹו17ּבּגמרא  (רּבה)לבר חּיא ּדר' רהקא ְְְְִִַַַַָָָָָ

רּבנּו, מׁשה נׁשמת וכן סליק, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹּדמּנפׁשיּה

נׁשמֹות  ׁשהם ּדאצילּות, נׁשמֹות ְְְֲִִֵֶַָָָּובכללּות,

ׁשאינם  ּדמ"ה, נׁשמֹות ּדדכּורא, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמעלמא

הּמלאכים. ׁשל וסּיּוע לעזר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָצריכים

‰p‰Â,הּבּטּול ּבתכלית אינּה ׁשהּנׁשמה זמן ּכל ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

זאגט  (זי ואֹומרת מבּקׁשת היא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָהרי

ּכאׁשר  אמנם, היא. צריכה סּיּוע איזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָארֹויס)

אזי  הּבּטּול, ּבתכלית היא הּנׁשמה ְְְֲֲִִִַַַַַָָעבֹודת

ּבּקׁשה  לא (הּמל אל לבֹוא אסּתר ּתֹור ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(ּבהּגיע

ואינּה18ּדבר  וסּיּוע, עזר מבּקׁשת ׁשאינּה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבעֹולם  ּגּלּוי לידי ׁשּבא ענין ׁשּום ְְְִִִֵֶֶֶַָָָמבּקׁשת

ׁשּלא  הּבּטּול ּתכלית ּומּצד ּדייקא. ּדבר ְְִִִִֶַַַַַָָָֹהּדּבּור,

וסּיּוע  עזר מּלמעלה לּה נמׁש ּדבר, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבּקׁשה

עלֿידי  ׁשּנמׁש וסּיּוע מהעזר יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנעלה

את  אם ּכי ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ּוכפי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָהּמלאכים,

אֹור  ּב'תֹורה ּכּמבאר הגי, יאמר ׁשהגי 19אׁשר ְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּובזה  הּמחׁשבה, אֹותּיֹות הּגיֹון, מּלׁשֹון ְֲִִִֶַַָָָָהּוא

אּלא  ּבהעלם, היא ׁשהּמחׁשבה ּבאפן לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּגּופא,

ּכן  ּגם ׁשהּוא ּבהגי ּכמרּמז ּבגּלּוי, ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּכפי
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f"iyzח mixet

הּמסּלה  מן הּגה ּכאׁשר ּכפי 20מּלׁשֹון היינּו, , ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

ּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות ּבאה ּגם 21ׁשהּמחׁשבה ׁשּזהּו , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

ּבאֹותּיֹותיו  הּׁשם את ההֹוגה מּלׁשֹון וקאי 22הגי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

האצילּות  ּבעֹולם ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַָָעל

ּבחינת  על ׁשּקאי הּדּבּור, מאֹותּיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ(למעלה

ּכפי  ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה), ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָהּמלכּות

ׁשהם  לּנׁשמֹות וסּיּוע עזר להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנמׁשכת

ועלֿידיֿזה  ּדבר). ּבּקׁשה (לא הּבּטּול ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבתכלית

מה   עלּֿדר וגֹו', לפניו וחסד חן ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוּתּׂשא

רעיתי 23ּׁשּכתּוב  ּכן גֹו' הּבנֹות,ּכׁשֹוׁשּנה ּבין ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבתכלית  הּנׁשמה עבֹודת מעלת ׁשּגדלה ְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָהיינּו,

ׁשאינם  העבֹודה אֹופּני ׁשאר לגּבי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָהּבּטּול

ׁשּלא  הּבּטּול ּתכלית ּומּצד הּבּטּול, ְְְִִִִִֶַַַַַֹּבתכלית

(מּמעמד  הּמל לפני עלּיתּה נעׂשית ּדבר, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּקׁשה

וחסד  חן ׁשּוּתּׂשא ּבאפן אסּתיר) ּדהסּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּומּצב

גֹו'. ְָָלפניו

ּובהּגיע p‰Â‰ג) נאמר (עליה ׁשאסּתר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכפי  הּנׁשמה על קאי גֹו') אסּתר ְְְִֵֵֶַַָָָּתֹור

ּדהסּתר  ּומּצב ּבמעמד הּגלּות, ּבזמן ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא

(הּמל אל (לבֹוא הּמל ּגם ּכ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָאסּתיר,

קאי  ׁשּלֹו, וראׁשית ׁשאחרית הּקּב"ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחׁשורֹוׁש,

רֹומז  ׁשאחׁשורֹוׁש ּבזה, הענין ּוכללּות ּדוקא. הּגלּות ׁשּבזמן האלקּות ּדרּגת ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל

הּגלּות. ּבזמן והּסּיּוע העזר נמׁש ׁשּמּׁשם ּבאלקּות ּביֹותר נעלית ּדרּגא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

ÔÈÚ‰Â אחׁש24הּוא ורֹוׁש. אחׁש ּתבֹות, מב' מרּכבת אחׁשורֹוׁש ּתבת ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ּבּגמרא  ּכדאיתא ׁשתיקה, ׁשּפרּוׁשֹו חׁש, מּלׁשֹון חׁשמל,25הּוא ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

חׁשֹות, הּקּב"ה, מּפי יֹוצא ׁשהּדּבּור ּבׁשעה ממּללֹות, עּתים חׁשֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּתים

היא  ׁשּׁשתיקה מּובן ׁשּמּזה ממּללֹות, הּקּב"ה, מּפי יֹוצא הּדּבּור ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובׁשעה

אחר  ּבמקֹום להּמבאר ּבסתירה זה ואין מּדּבּור. יֹותר נעלית ׁשּבזמן 26ּדרּגא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכתיב  ׁשּלמּטה 27ה ּגלּות ׁשתיקה ׁשּזֹוהי מּטֹוב, החׁשיתי ּדּומּיה נאלמּתי ְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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קצה). ע' שם אדה"ז (מאמרי א.22)לדיבור צ, סנהדרין שם 23)משנה האמצעי אדמו"ר מאמרי וראה ב. ב, השירים שיר

שסא. קראו 24)ע' כן על ד"ה גם וראה רג). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד המלך לפני ובבואה ד"ה גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). סט ע' ריש אדר סה"מ תו"מ ואילך. 19 ס"ע ח"ח (תו"מ פ"ו ואילך.25)תשי"ג סע"א יג, (יהל 26)חגיגה אוה"ת

פ"ו  שבט יו"ד בשלח, פ' דמוצש"ק לגני באתי ד"ה א'מח. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך). קמו (ס"ע ג לט, לתהלים אור)

וש"נ. ואילך). 14 ע' חי"ט שם.27)(תו"מ תהלים
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ּגּופא  הּגלּות) (ׁשּבזמן ּבׁשתיקה ּכי ְְִִִִִֵֶַַַָָָמהּדּבּור,

אֹופּנים  ב' היא 28יׁשנם ׁשהּׁשתיקה הא', אפן . ְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּדּבּור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים ענינים ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָמּצד

ׁשּכתּוב  מה זמן 29עלּֿדר על ּדקאי ּגרֹוני, נחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

והינּו, ּבגּלּוי, אינּה אלקּות ׁשהמׁשכת ְְְְֱִֵֶַַַַָָָֹהּגלּות

הּנבראים  ּבמציאּות נּכר אינֹו (ּדּבּור) הוי' ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּדבר

מאמר  עלּֿדר הּב', ואפן העֹולם. ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹּובכללּות

ז"ל  היינּו,30רּבֹותינּו ׁשתיקה, לחכמה סיג ְְְְִֵַַַַָָָָ

למעלה  והׂשגה, מהבנה ׁשּלמעלה ּדרּגא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹוהי

אפן  ּכיֿאם ּבגּלּוי, ׁשהיא ּכפי החכמה ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹמּבחינת

הּמׂשּכיל  לכח ׁשּמּגיע ועד ּבּׂשכל, יֹותר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹנעלה

ספירת  על קאי ּובכללּות ּגלּוי, ׂשכל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

לחכמה, סיג ונקראת מהחכמה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתר

הּב' (אפן זה ענין וגם  ׁשתיקה. ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹוהּוא

ּבּזהר  ּכדאיתא הּגלּות, לזמן ׁשּי 31ּבׁשתיקה) ְְְִִִִִַַַַַָָָָֹ

הּכתּוב  ּכי 32ּבפרּוׁש גֹו' ּבניה על מבּכה רחל ְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּדמלּכא  ּבגין אינם, ּכי ּכתיב ולא אינּנּו ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאינּנּו,

ואסּתּלק) אתרחק ּדוא"ו (ּבגין סליק הוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָקּדיׁשא

גֹו' ראינּו לא אֹותֹותינּו (ׁשּלכן לעילא ),33לעילא ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ

ּבינה  על ּדקאי לעילא, רק לא ׁשּסליק ,34היינּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפנימּיּות  על ּדקאי לעילא, לעילא סליק ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאּלא

היינּו,35עּתיק  הּכתר, ספירת על קאי ּובכללּות, , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּכיֿאם  הּגּלּוי, ראׁשית ׁשהיא מחכמה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלמעלה

ועלּֿדרֿזה  ׁשתיקה, מּלׁשֹון ּדחׁש, ענין ׁשּזהּו ּבהעלם, הּוא ׁשהּׂשכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן

ספירת  ּכיֿאם הּגלּויֹות, ספירֹות התחלת ׁשהיא מחכמה למעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּספירֹות,

מּלׁשֹון  הּוא ורֹוׁש) (אחׁש ורֹוׁש ׁשתיקה. לחכמה סיג נאמר ׁשעלֿזה ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתר,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּקאי 36מרירּות, מר), (עׂשב רֹוׁש עּנבי הּמּצב ענבמֹו ּכללּות על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  מה עלּֿדר הּגלּות, מרירּות נעׂשה חטאינּו ׁשּמּפני הּגלּות, 37ּבזמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הריׁשּות  על ׁשּמֹורה ריׁשּות, מּלׁשֹון הּוא רֹוׁש וגם, כּלענה. מרה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָאחריתּה

הּגלּות. ׁשּבזמן ְְִֶַַַַָוהּדּלּות
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ט f"iyz mixet

הּמסּלה  מן הּגה ּכאׁשר ּכפי 20מּלׁשֹון היינּו, , ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

ּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות ּבאה ּגם 21ׁשהּמחׁשבה ׁשּזהּו , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

ּבאֹותּיֹותיו  הּׁשם את ההֹוגה מּלׁשֹון וקאי 22הגי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

האצילּות  ּבעֹולם ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִֶַַַַָָעל

ּבחינת  על ׁשּקאי הּדּבּור, מאֹותּיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ(למעלה

ּכפי  ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה), ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָהּמלכּות

ׁשהם  לּנׁשמֹות וסּיּוע עזר להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנמׁשכת

ועלֿידיֿזה  ּדבר). ּבּקׁשה (לא הּבּטּול ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבתכלית

מה   עלּֿדר וגֹו', לפניו וחסד חן ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוּתּׂשא

רעיתי 23ּׁשּכתּוב  ּכן גֹו' הּבנֹות,ּכׁשֹוׁשּנה ּבין ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבתכלית  הּנׁשמה עבֹודת מעלת ׁשּגדלה ְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָהיינּו,

ׁשאינם  העבֹודה אֹופּני ׁשאר לגּבי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָהּבּטּול

ׁשּלא  הּבּטּול ּתכלית ּומּצד הּבּטּול, ְְְִִִִִֶַַַַַֹּבתכלית

(מּמעמד  הּמל לפני עלּיתּה נעׂשית ּדבר, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּקׁשה

וחסד  חן ׁשּוּתּׂשא ּבאפן אסּתיר) ּדהסּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּומּצב

גֹו'. ְָָלפניו

ּובהּגיע p‰Â‰ג) נאמר (עליה ׁשאסּתר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכפי  הּנׁשמה על קאי גֹו') אסּתר ְְְִֵֵֶַַָָָּתֹור

ּדהסּתר  ּומּצב ּבמעמד הּגלּות, ּבזמן ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא

(הּמל אל (לבֹוא הּמל ּגם ּכ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָאסּתיר,

קאי  ׁשּלֹו, וראׁשית ׁשאחרית הּקּב"ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחׁשורֹוׁש,

רֹומז  ׁשאחׁשורֹוׁש ּבזה, הענין ּוכללּות ּדוקא. הּגלּות ׁשּבזמן האלקּות ּדרּגת ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל

הּגלּות. ּבזמן והּסּיּוע העזר נמׁש ׁשּמּׁשם ּבאלקּות ּביֹותר נעלית ּדרּגא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

ÔÈÚ‰Â אחׁש24הּוא ורֹוׁש. אחׁש ּתבֹות, מב' מרּכבת אחׁשורֹוׁש ּתבת ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ּבּגמרא  ּכדאיתא ׁשתיקה, ׁשּפרּוׁשֹו חׁש, מּלׁשֹון חׁשמל,25הּוא ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

חׁשֹות, הּקּב"ה, מּפי יֹוצא ׁשהּדּבּור ּבׁשעה ממּללֹות, עּתים חׁשֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּתים

היא  ׁשּׁשתיקה מּובן ׁשּמּזה ממּללֹות, הּקּב"ה, מּפי יֹוצא הּדּבּור ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובׁשעה

אחר  ּבמקֹום להּמבאר ּבסתירה זה ואין מּדּבּור. יֹותר נעלית ׁשּבזמן 26ּדרּגא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכתיב  ׁשּלמּטה 27ה ּגלּות ׁשתיקה ׁשּזֹוהי מּטֹוב, החׁשיתי ּדּומּיה נאלמּתי ְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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יג.20) כ, מקור 21)שמואלֿב שתהי' כדי במוח ונגלית בולטת להיות השכל בעיון מההעלם יוצאת המחשבה כאשר היינו

קצה). ע' שם אדה"ז (מאמרי א.22)לדיבור צ, סנהדרין שם 23)משנה האמצעי אדמו"ר מאמרי וראה ב. ב, השירים שיר

שסא. קראו 24)ע' כן על ד"ה גם וראה רג). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד המלך לפני ובבואה ד"ה גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). סט ע' ריש אדר סה"מ תו"מ ואילך. 19 ס"ע ח"ח (תו"מ פ"ו ואילך.25)תשי"ג סע"א יג, (יהל 26)חגיגה אוה"ת

פ"ו  שבט יו"ד בשלח, פ' דמוצש"ק לגני באתי ד"ה א'מח. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך). קמו (ס"ע ג לט, לתהלים אור)

וש"נ. ואילך). 14 ע' חי"ט שם.27)(תו"מ תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰lÒn‰ ÔÓ ‰b‰ ¯L‡k ÔBLlÓ Ôk Ìb ‡e‰L20ÈÙk ,eÈÈ‰ , ∆«≈ƒ¿«¬∆…»ƒ«¿ƒ»«¿¿ƒ

˙BËÏBa ˙Bi˙B‡a ‰‡a ‰·LÁn‰L(בהערה 21e‰fL(ראה , ∆««¬»»»»¿ƒ¿∆∆
'הגיון') מלשון 'הגי' לפירוש ‡˙(בנוסף ‰‚B‰‰ ÔBLlÓ È‚‰ Ìb«≈«ƒ¿«∆∆
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ÚeiÒÂ ¯ÊÚ ˙BÈ‰Ï ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a Ì‰L ˙BÓLpÏ«¿»∆≈¿«¿ƒ
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„ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ»≈»∆∆
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ÌÈ‡L ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ¯‡L¿»«≈»¬»∆≈»
˙ÈÏÎz „vÓe ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ
,¯·c ‰Lwa ‡lL Ïeha‰«ƒ∆…ƒ¿»»»
CÏn‰ ÈÙÏ d˙iÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒ»»ƒ¿≈«∆∆
zÒ‰c ·vÓe „ÓÚnÓ)¯ ƒ«¬»«»¿«¿≈

ÔÁ ‡OzeL ÔÙ‡a (¯ÈzÒ‡«¿ƒ¿…∆∆«ƒ»≈
.'B‚ ÂÈÙÏ „ÒÁÂ,לסיכום »∆∆¿»»

אל  לבוא גו' אסתר תור "ובהגיע

ממעמדה  הנשמה עליית המלך",

אל  ('אסתר') הגלות בזמן ומצבה

עצמה  בכח אינה כלל שבדרך הקב"ה,

וכשהיא  המלאכים, סיוע ע"י אלא

דבר") בקשה ("לא הביטול בתכלית

ועי"ז  יותר, נעלה וסיוע עזר לה נמשך

לפניו". וחסד חן "ותשא

‰ÈÏÚ) ¯zÒ‡L ÌLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈∆∆¿≈»∆»
('B‚ ¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰·e ¯Ó‡∆¡«¿«ƒ«∆¿≈
‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ÏÚ È‡»̃≈««¿»»¿ƒ∆ƒ
·vÓe „ÓÚÓa ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿«¬»«»
CÏn‰ Ìb Ck ,¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰c¿«¿≈«¿ƒ»««∆∆
,LB¯ÂLÁ‡ (CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï)»∆«∆∆¬«¿≈
˙ÈL‡¯Â ˙È¯Á‡L ‰"aw‰«»»∆«¬ƒ¿≈ƒ

BlL[אחרית עד מראשית הדרגות כל הכוללת נעלית ÏÚ[=דרגה È‡˜ , ∆»≈«
,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe .‡˜Âc ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡‰ ˙b¯c«¿«»¡…∆ƒ¿««»«¿»¿»»ƒ¿»»∆
ÌMnL ˙e˜Ï‡a ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡b¯c ÏÚ ÊÓB¯ LB¯ÂLÁ‡L∆¬«¿≈≈««¿»«¬≈¿≈∆¡…∆ƒ»

.˙eÏb‰ ÔÓÊa Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ CLÓƒ¿»»≈∆¿«ƒ«ƒ¿««»
‡e‰ ÔÈÚ‰Â24˙·z ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈≈«

,˙B·z '·Ó ˙·k¯Ó LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈À¿∆∆ƒ≈
‡e‰ LÁ‡ .LB¯Â LÁ‡¬«»¬«
BLe¯tL ,LÁ ÔBLlÓƒ¿»∆≈

‡¯Óba ‡˙È‡„k ,‰˜È˙L25 ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»
ÏÓLÁ Le¯Ùa יחזקאל שראה ¿≈«¿«

מראות  ואראה השמים "נפתחו כאשר

כעין  ומתוכה "וארא.. נאמר: אלוקים",

בגמרא  מבואר האש", מתוך החשמל

הקודש" "חיות חשמל"? ÌÈzÚƒƒ"מאי
˙BLÁ[שותקות=]ÌÈzÚ »ƒƒ

˙BÏlÓÓ את ומהללות [=משבחות ¿«¿
eac‰L¯פירוש,ה'] ‰ÚLa¿»»∆«ƒ

‰"aw‰ ÈtÓ ‡ˆBÈ בהם נרגש - ≈ƒƒ«»»
אלקות  BLÁ˙גילוי שהן , מפני - »

גמור  ביטול של ÚL·e‰במצב ,¿»»
ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯eac‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈ƒƒ

‰"aw‰ כלֿכך גילוי אין -, «»»
˙BÏlÓÓ'וכו קדוש אומרים -, ¿«¿

‡È‰ ‰˜È˙ML Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆¿ƒ»ƒ
È ˙ÈÏÚ ‡b¯c.¯eacÓ ¯˙B «¿»«¬≈≈ƒƒ

¯‡·n‰Ï ‰¯È˙Òa ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿ƒ»¿«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa26˙eÏb‰ ÔÓÊaL ¿»«≈∆ƒ¿««»

·È˙k27‰iÓec ÈzÓÏ‡ ¿ƒ∆¡«¿ƒƒ»
È‰BfL ,·BhÓ È˙ÈLÁ‰∆¡≈ƒƒ∆ƒ
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ּגּופא  הּגלּות) (ׁשּבזמן ּבׁשתיקה ּכי ְְִִִִִֵֶַַַָָָמהּדּבּור,

אֹופּנים  ב' היא 28יׁשנם ׁשהּׁשתיקה הא', אפן . ְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּדּבּור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים ענינים ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָמּצד

ׁשּכתּוב  מה זמן 29עלּֿדר על ּדקאי ּגרֹוני, נחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

והינּו, ּבגּלּוי, אינּה אלקּות ׁשהמׁשכת ְְְְֱִֵֶַַַַָָָֹהּגלּות

הּנבראים  ּבמציאּות נּכר אינֹו (ּדּבּור) הוי' ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּדבר

מאמר  עלּֿדר הּב', ואפן העֹולם. ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹּובכללּות

ז"ל  היינּו,30רּבֹותינּו ׁשתיקה, לחכמה סיג ְְְְִֵַַַַָָָָ

למעלה  והׂשגה, מהבנה ׁשּלמעלה ּדרּגא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹוהי

אפן  ּכיֿאם ּבגּלּוי, ׁשהיא ּכפי החכמה ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹמּבחינת

הּמׂשּכיל  לכח ׁשּמּגיע ועד ּבּׂשכל, יֹותר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹנעלה

ספירת  על קאי ּובכללּות ּגלּוי, ׂשכל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

לחכמה, סיג ונקראת מהחכמה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתר

הּב' (אפן זה ענין וגם  ׁשתיקה. ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹוהּוא

ּבּזהר  ּכדאיתא הּגלּות, לזמן ׁשּי 31ּבׁשתיקה) ְְְִִִִִַַַַַָָָָֹ

הּכתּוב  ּכי 32ּבפרּוׁש גֹו' ּבניה על מבּכה רחל ְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּדמלּכא  ּבגין אינם, ּכי ּכתיב ולא אינּנּו ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאינּנּו,

ואסּתּלק) אתרחק ּדוא"ו (ּבגין סליק הוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָקּדיׁשא

גֹו' ראינּו לא אֹותֹותינּו (ׁשּלכן לעילא ),33לעילא ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ

ּבינה  על ּדקאי לעילא, רק לא ׁשּסליק ,34היינּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפנימּיּות  על ּדקאי לעילא, לעילא סליק ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאּלא

היינּו,35עּתיק  הּכתר, ספירת על קאי ּובכללּות, , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּכיֿאם  הּגּלּוי, ראׁשית ׁשהיא מחכמה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלמעלה

ועלּֿדרֿזה  ׁשתיקה, מּלׁשֹון ּדחׁש, ענין ׁשּזהּו ּבהעלם, הּוא ׁשהּׂשכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן

ספירת  ּכיֿאם הּגלּויֹות, ספירֹות התחלת ׁשהיא מחכמה למעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּספירֹות,

מּלׁשֹון  הּוא ורֹוׁש) (אחׁש ורֹוׁש ׁשתיקה. לחכמה סיג נאמר ׁשעלֿזה ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתר,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּקאי 36מרירּות, מר), (עׂשב רֹוׁש עּנבי הּמּצב ענבמֹו ּכללּות על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  מה עלּֿדר הּגלּות, מרירּות נעׂשה חטאינּו ׁשּמּפני הּגלּות, 37ּבזמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הריׁשּות  על ׁשּמֹורה ריׁשּות, מּלׁשֹון הּוא רֹוׁש וגם, כּלענה. מרה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָאחריתּה

הּגלּות. ׁשּבזמן ְְִֶַַַַָוהּדּלּות
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וראה 28) ואילך). ריג ע' תרנ"ד (סה"מ הנ"ל המלך לפני ובבואה ד"ה – וכו' הוספות ועם אֿב. ע' מג"א אוה"ת גם ראה

שם). אדר סה"מ תו"מ .20 ע' ח"ח (תו"מ הנ"ל קראו כן על ד"ה הובא 29)גם ג. כא, ויצא תו"א וראה ד. סט, תהלים

שם. לתהלים אור) (יהל א.30)באוה"ת ז, להצ"צ סהמ"צ ד. שם, סע "ב. יב, לך תו"א גם וראה מי"ג. פ"ג ח"א 31)אבות

ב. כ, ח"ג א. יד.32)רי, לא, קמז.33)ירמי' ע' שם אור) (יהל אוה"ת וראה ט. עד, ע'34)תהלים ח"ב נ"ך אוה"ת ראה

תקסא. ס"ע עטר"ת סה"מ ח"ב 35)א'מד. שה"ש אוה"ת תצה. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי א. מה, שה"ש לקו"ת ראה

תרפו. (ובפרש"י).36)ע' לב לב, ד.37)האזינו ה, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯eac‰Ó ‰hÓlL ‰˜È˙L בגמרא זה פסוק שמובא שמצאנו (כמו ¿ƒ»∆¿«»≈«ƒ

עוסק") ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי "כל על ה) Èk(ברכות ,ƒ
ÌÈpÙB‡ '· ÌLÈ ‡Ùeb (˙eÏb‰ ÔÓÊaL) ‰˜È˙La28ÔÙ‡ . ƒ¿ƒ»∆ƒ¿««»»∆¿»«ƒ…∆

ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚnL ÌÈÈÚ „vÓ ‡È‰ ‰˜È˙M‰L ,'‡‰»∆«¿ƒ»ƒƒ«ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ
‰Ó C¯cŒÏÚ ,¯eac‰ ÏÚ««ƒ«∆∆«

·e˙kL29ÈB¯b ¯Á נתייבש=] ∆»ƒ«¿ƒ
‰eÏb˙גרוני] ÔÓÊ ÏÚ È‡˜c ,¿»≈«¿««»

dÈ‡ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…≈»
'ÈÂ‰ ¯·cL ,eÈ‰Â ,Èel‚a¿ƒ¿«¿∆¿«¬»»

(¯eac),העולם את ‡BÈהמחי' ƒ≈
ÌÈ‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓa ¯kƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ
,'a‰ ÔÙ‡Â .ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»»¿…∆«
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈

Ï"Ê30,‰˜È˙L ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ «¿»«»¿»¿ƒ»
‰ÏÚÓlL ‡b¯c È‰BfL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ«¿»∆¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ,‰‚N‰Â ‰·‰Ó≈¬»»«¬»»¿«¿»
‡È‰L ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ∆ƒ
‰ÏÚ ÔÙ‡ Ì‡ŒÈk ,Èel‚a¿ƒƒƒ…∆«¬∆
ÁÎÏ ÚÈbnL „ÚÂ ,ÏÎOa ¯˙BÈ≈«≈∆¿«∆«ƒ«¿…«

ÏÈkNn‰השכל מקור -BÈ‡L ««¿ƒ∆≈
ÏÚ È‡˜ ˙eÏÏÎ·e ,ÈeÏb ÏÎN≈∆»ƒ¿»»≈«
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
‚ÈÒ ˙‡¯˜Â ,‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»¿ƒ¿≈¿»
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰Â ,‰ÓÎÁÏ«»¿»¿¿…∆∆
ÔÙ‡) ‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â .‰˜È˙L¿ƒ»¿«ƒ¿«∆…∆
ÔÓÊÏ CiL (‰˜È˙La 'a‰«ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«

¯‰fa ‡˙È‡„k ,˙eÏb‰31 «»ƒ¿ƒ»«…«
·e˙k‰ Le¯Ùa32‰k·Ó ÏÁ¯ ¿≈«»»≈¿«»

Èk ,epÈ‡ Èk 'B‚ ‰Èa ÏÚ«»∆»ƒ≈∆ƒ
ÌÈ‡ Èk ·È˙k ‡ÏÂ epÈ‡≈∆¿…¿ƒƒ≈»
שאינם  'בניה' על היא בכייתה (שהרי

-,במקומם) 'רחל' של בכייתה אלא,

- שלמעלה המלכות ÔÈ‚a¿ƒהיאמדת
˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡LÈc˜ ‡kÏÓc¿«¿»«ƒ»«»»ƒ
˜Á¯˙‡ Â"‡Âc ÔÈ‚a)¿ƒ¿»∆¿«≈
‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ (˜lzÒ‡Â¿∆¿«≈¿≈»¿≈»
המלך  'בעלה' ממנה [=שהסתלק

המאירים  המידות ששת - (וא"ו הקדוש

הגלות (ÔÎlLבמלכות)] זמן על ∆»≈
¯‡eÈנאמר: ‡Ï eÈ˙B˙B‡≈…»ƒ

'B‚33[העולמות מתהווים שמכוחן האלוקיות ה'אותיות' ראיית ),[=חסרה
‰Èa ÏÚ È‡˜c ,‡ÏÈÚÏ ˜¯ ‡Ï ˜ÈÏqL ,eÈÈ‰34˜ÈÏÒ ‡l‡ , «¿∆»ƒ…«¿≈»¿»≈«ƒ»∆»»ƒ

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ÏÚ È‡˜c ,‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ35 הפנימית [=דרגה ¿≈»¿≈»¿»≈«¿ƒƒ«ƒ
ÏÚÓÏ‰שב'כתר'] ,eÈÈ‰ ,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ ,˙eÏÏÎ·e ,ƒ¿»»≈«¿ƒ««∆∆«¿¿«¿»

˙ÈL‡¯ ‡È‰L ‰ÓÎÁÓ≈»¿»∆ƒ≈ƒ
ÏÎO‰L ÔÙ‡a Ì‡ŒÈk ,Èelb‰«ƒƒƒ¿…∆∆«≈∆
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈∆∆ƒ¿»
ŒÏÚÂ ,‰˜È˙L ÔBLlÓ ,LÁc¿»ƒ¿¿ƒ»¿«
‰ÏÚÓÏ ,˙B¯ÈÙqa ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙ÏÁ˙‰ ‡È‰L ‰ÓÎÁÓ≈»¿»∆ƒ«¿»«
Ì‡ŒÈk ,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««∆∆∆«∆∆¡«

.‰˜È˙L ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ עדֿכאן ¿»«»¿»¿ƒ»
המרומז  ראשון עניין נתבאר

על  שמורה 'חש', לשון - ב'אחשורוש'

מכל  שלמעלה ביותר נעלית דרגה

‰e‡גילוי. (LB¯Â LÁ‡) LB¯Â¿¬«¿
BÓÎe ,˙e¯È¯Ó ÔBLlÓƒ¿¿ƒ¿

·e˙kL36LB¯ È·pÚ BÓ·Ú ∆»¬»≈ƒ¿≈
רוש] כמו מרורים ענבים [=ענביהם

˙eÏÏk ÏÚ È‡wL ,(¯Ó ·NÚ)≈∆«∆»≈«¿»
ÈtnL ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ·vn‰««»ƒ¿««»∆ƒ¿≈
˙e¯È¯Ó ‰NÚ eÈ‡ËÁ¬»≈«¬»¿ƒ
‰Ó C¯cŒÏÚ ,˙eÏb‰«»«∆∆«

·e˙kL37‰¯Ó d˙È¯Á‡ ∆»«¬ƒ»»»
‡e‰ LB¯ ,Ì‚Â .‰ÚlÎ««¬»¿«

˙eLÈ¯ ÔBLlÓ[עניות=], ƒ¿ƒ
˙elc‰Â ˙eLÈ¯‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«»ƒ¿««

.˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆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



f"iyzי mixet

ÈLe אחת ּבתבה ּבאים ורֹוׁש ּדחׁש הענינים ¿≈ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ׁשּבזמן  זה מּצד ּכי אחד, ׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָונעׂשים

לעילא  (מּלמּטה) סליק קדׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְִִִֵַַָָָָָֻהּגלּות

מּצב  למּטה נעׂשה חׁש, ׁשתיקה, לבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלעילא,

ּגיסא, ּולאיד וריׁשּות). (מרירּות רֹוׁש ְְְִִִִֶָָׁשל

ּביֹותר  נעלה ּבחינה ׁשהיא חׁש, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּבחינת

מקֹום  ׁשתיקה, לחכמה סיג מהחכמה, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה

וסּיּוע  עזר נמׁש אלקּות, מּגּלּוי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלמעלה

ׁשּבזמן  ודּלּות והריׁשּות הּמרירּות רֹוׁש, ְְְְְִִִִִֶַַַַָלבחינת

ַָהּגלּות.

ז"ל e‡·e¯ד) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה 38הענין, ≈ְְְִִֵֵַַָָָ

ּבאׁשרי  נּו"ן נאמר לא מה ,39מּפני ְְְֱִֵֵֶַַַֹ

יׂשראל, ׂשֹונאי ׁשל מּפלּתן ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּפני

יׂשראל 40ׁשּנאמר  ּבתּולת קּום תֹוסיף לא נפלה ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

הּקדׁש, ּברּוח ּוסמכּה ּדוד חזר הכי אפּלּו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוכּו',

וכדאיתא 41ׁשּנאמר  הּנֹופלים. לכל ה' סֹומ ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ֿ 42ּבּזהר  קדׁשא אּלא מּגרמּה קּום תֹוסיף לא ְְִִֶַַַָָָֹֹֻ

לכל  ה' סֹומ) זֹו ּוסמיכה לּה. יֹוקים ְְְִִִֵָָָּבריֿהּוא

רֹוׁש, לבחינת והּסּיּוע העזר היא ְְְִִִִִֵֶַַַַָהּנֹופלים)

ּדוקא, ּביֹותר נעלה מּמקֹום נמׁש להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּצרי

חׁש. ְִַָּבחינת

Ô·eÈÂ מּנפילה אֹופּנים, ּכּמה ּבּה ׁשיׁש למּטה, הּנפילה מענין מׁשל עלּֿפי ¿»ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

למּטה  מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה ׁשל ּבאפן לנפילה ועד ּבלבד, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹקּלה

מּכחֹו יֹותר ּגדֹול ּבכח צר יׁש קּלה הּיֹותר הּנפילה למנע ּכדי ּגם הּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹּבכח,

ׁשּצרי ּוזריקה, הׁשלכה ׁשל ּבאפן ּבנפילה ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּנֹופל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשל

ועלּֿדרֿזה  הּזֹורק. ׁשל ּכחֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל ּבי ֹותר חזק ּכח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלהיֹות

קּלה  נפילה יׁש אֹופּנים. ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ּבּנׁשמֹות, ׁשּׁשּיכת ּבּנפילה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּנמׁשל,

וירידה  ׁשּנּוי ּפֹועל ׁשאינֹו ּבאפן הּנׁשמה ׁשל הּמקֹום ׁשּנּוי אּלא ׁשאינּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּביֹותר

מקֹומֹות  ּבכּמה הּמבאר ועלּֿדר ּבּנׁשמה. הּורד 43חסֿוׁשלֹום ויֹוסף ּבפרּוׁש ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העבֹודה 44מצרימה  ּבדרּגת לאלקּות, מרּכבה היה למצרים ּבירידתֹו ׁשּגם , ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדאצילּות  נׁשמה ׁשּבהיֹותֹו היינּו, מצרימה, הּורד ּכזה ּובאפן ּדאצילּות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדנׁשמה
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ואילך.38) א מ, תצא לקו"ת וראה ב. ד, קמה.39)ברכות קאּפיטל ב.40)תהלים ה, יד.41)עמוס קמה, ח"ב 42)תהלים ַ

רע"א. ח"א 43)רמ, תרל"ג רצט. ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. ג קב, ויחי תו"ח ואילך. קצב ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ואילך). 158 ע' חל"א (תו"מ תשכ"א ואילך). 251 ע' חכ"ח (תו"מ תש"כ כו. ע' תרפ"ח ואילך. סה א.44)ע' לט, וישב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL ÌÈNÚÂ ˙Á‡ ‰·˙a ÌÈ‡a LB¯Â LÁc ÌÈÈÚ‰ ÈLe¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»««¿«¬ƒ≈

„Á‡'אחש-ורוש' -ŒCÈ¯aŒ‡L„˜ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê „vÓ Èk , ∆»ƒƒ«∆∆ƒ¿««»À¿»¿ƒ
,LÁ ,‰˜È˙L ˙ÈÁ·Ï ,‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ (‰hÓlÓ) ˜ÈÏÒ ‡e‰»ƒƒ¿«»¿≈»¿≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
C„È‡Ïe .(˙eLÈ¯Â ˙e¯È¯Ó) LB¯ ÏL ·vÓ ‰hÓÏ ‰NÚ«¬∆¿«»«»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

‡È‰L ,LÁ ˙ÈÁaÓ ,‡ÒÈbƒ»ƒ¿ƒ«»∆ƒ
‰ÏÚÓlL ¯˙BÈa ‰ÏÚ ‰ÈÁa¿ƒ»«¬»¿≈∆¿«¿»
‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ ,‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»¿»«»¿»
‰ÏÚÓlL ÌB˜Ó ,‰˜È˙L¿ƒ»»∆¿«¿»
¯ÊÚ CLÓ ,˙e˜Ï‡ ÈelbÓƒƒ¡…ƒ¿»≈∆
˙e¯È¯n‰ ,LB¯ ˙ÈÁ·Ï ÚeiÒÂ¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ
ÔÓÊaL ˙el„Â ˙eLÈ¯‰Â¿»ƒ¿«∆ƒ¿«

.˙eÏb‰ מורה 'אחשורוש' לסיכום, «»
כאשר  הגלות, בזמן האלקות מצב על

למצב  לעילא", לעילא סליק "קוב"ה

- מדיבור שלמעלה ('אחש') 'שתיקה'

למטה  נעשה שעי"ז הכתר. ספירת

דוקא  ולאידך, ('רוש'). הגלות מרירות

לזמן  וסיוע עזר נמשך זו מבחינה

להלן. שיתבאר כמו הגלות,

e¯Ó‡ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯38‡Ï ‰Ó ÈtÓ «≈«ƒ¿≈«…

È¯L‡a Ô"e ¯Ó‡39 בפרק=] ∆¡«¿«¿≈
 ֿ ב המתחיל פסוק אין לדוד" "תהלה

daנו"ן] LiL ÈtÓ נו"ן ?, (אות ƒ¿≈∆≈»
על) È‡BNמרמזת ÏL ÔzÏtÓ««¿»∆¿≈

Ï‡¯NÈ[סגיֿנהור ,[ֿבלשון ƒ¿»≈
¯Ó‡pL40ÛÈÒB˙ ‡Ï ‰ÏÙ ∆∆¡«»¿»…ƒ

,'eÎÂ Ï‡¯NÈ ˙Ïe˙a Ìe˜¿«ƒ¿»≈¿
ÈÎ‰ elÙ‡ אף זאת. [=למרות ¬ƒ»ƒ

שלה  הנפילה מפני נו"ן באות שהפסיק

תיכף  ורמז חזר לרמזה, אפילו רצה ולא

מהנפילה] הקימה ועל הסמיכה ,על
,L„w‰ Áe¯a dÎÓÒe „Âc ¯ÊÁ»«»ƒ¿»»¿««…∆

¯Ó‡pL41ÏÎÏ '‰ CÓBÒ ∆∆¡«≈¿»
¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ .ÌÈÏÙBp‰42 «¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«…«

dÓ¯bÓ Ìe˜ ÛÈÒB˙ ‡Ï מכוח=] …ƒƒ«¿»
˜„e‰ŒCÈ¯aŒ‡L‡עצמה] ‡l‡∆»À¿»¿ƒ

˜BÈdÏ ÌÈ[אותה .[=ירומם ƒ»
ÏÎÏ '‰ CÓBÒ) BÊ ‰ÎÈÓÒe¿ƒ»≈¿»
Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ ‡È‰ (ÌÈÏÙBp‰«¿ƒƒ»≈∆¿«ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,LB¯ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆»ƒƒ¿

.LÁ ˙ÈÁa ,‡˜Âc ¯˙BÈa ‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓƒ¿»ƒ»«¬∆¿≈«¿»¿ƒ«»
‰nk da LÈL ,‰hÓÏ ‰ÏÈÙp‰ ÔÈÚÓ ÏLÓ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ»»≈ƒ¿««¿ƒ»¿«»∆≈»«»
ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÈÙÏ „ÚÂ ,„·Ïa ‰l˜ ‰ÏÈÙpÓ ,ÌÈpÙB‡«ƒƒ¿ƒ»«»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¿…∆∆
ÚÓÏ È„k Ìb ,‰p‰ ,ÁÎa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰˜È¯Êe ‰ÎÏL‰«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿…«ƒ≈«¿≈ƒ¿…«
C¯ˆ LÈ ‰l˜ ¯˙Bi‰ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»«≈«»≈…∆
ÏL BÁkÓ ¯˙BÈ ÏB„b ÁÎa¿…«»≈ƒ…∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏÙBp‰«≈¿««««»¿«»
‰ÎÏL‰ ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÈÙaƒ¿ƒ»¿…∆∆«¿»»
Ák ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,‰˜È¯Êe¿ƒ»∆»ƒƒ¿…«
¯ab˙‰Ï ÏÎeiL ¯˙BÈa ˜ÊÁ»»¿≈∆«¿ƒ¿«≈
ŒÏÚÂ .˜¯Bf‰ ÏL BÁk ÏÚ«…∆«≈¿«
‰ÏÈÙpa ,ÏLÓpa ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ¿»«¿ƒ»
‰Êa LiL ,˙BÓLpa ˙ÎiML∆«∆∆«¿»∆≈»∆
‰l˜ ‰ÏÈÙ LÈ .ÌÈpÙB‡ ‰nk«»«ƒ≈¿ƒ»«»
ÈepL ‡l‡ dÈ‡L ¯˙BÈa¿≈∆≈»∆»ƒ
ÔÙ‡a ‰ÓLp‰ ÏL ÌB˜n‰«»∆«¿»»¿…∆
‰„È¯ÈÂ ÈepL ÏÚBt BÈ‡L∆≈≈ƒƒƒ»
C¯cŒÏÚÂ .‰ÓLpa ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»«¿»»¿«∆∆

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰43 «¿…»¿«»¿
„¯e‰ ÛÒBÈÂ Le¯Ùa¿≈¿≈«

‰ÓÈ¯ˆÓ44B˙„È¯Èa ÌbL , ƒ¿»¿»∆«ƒƒ»
‰·k¯Ó ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ»»∆¿»»

˙e˜Ï‡Ï לרוכב הבטילה [=כמרכבה ∆¡…
עצמאי] רצון לה b¯„a˙ואין ,¿«¿«

,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓLc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»»«¬ƒ
,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ‰Êk ÔÙ‡·e¿…∆»∆«ƒ¿«¿»
‰ÓL B˙BÈ‰aL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿¿»»
‡Ï) ‡e‰ ‡ˆÓ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿»…
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ּכיֿאם) האצילּות, ּבעֹולם (לא הּוא ְְֲִִִִָָָֹנמצא

ּדגלּות  הענין ּכללּות הּוא ּכזה ּובאפן ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹּבמצרים.

אּתן  לא לאחר ׁשּכבֹודי [ּדאף הרי 45הּׁשכינה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבגלּותא  ּדׁשכינּתא הענין יׁשנֹו ,46מּכלֿמקֹום, ְְְְְִִִִֶָָָָָָָ

חסֿוׁשלֹום  ׁשּנּוי ׁשּנעׂשה ּבאפן זה ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא]

ּבּנׁשמה  חסֿוׁשלֹום ׁשּנּוי נעׂשה לא כן ְְְֲִֵַַַָָָָֹ(ּוכמֹו

ּבאפן  רק ּכיֿאם ּבכלל) ּובּנׁשמֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּדאצילּות,

הּגלּיֹות  ּכללּות על (ׁשּקאי מצרימה ְְְְִֵֶַַַַָָָָֻּדהּורד

מצרים  ׁשם על יניקה 47ׁשּנקראּו יׁש זה ׁשּמּצד ,( ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לאּמֹות  ועלֿידם ׂשרים, להע' ְְְְִִֶַַָָָָֻֻל'לעּמתֿזה',

וסטראֿאחרא), לּקלּפה ּגם (ועלֿידם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָהעֹולם

ּבּמדרׁש וכדאיתא ּכח, ּתֹוספת אצלם 48ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

על  ׁשּׁשלטה ולׁשֹון אּמה ׁשּכל מֹוצא ְְֵֶֶַַָָָָָָֻאּתה

ׁשֹולט  ּבׁשביל יׂשראל סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף ה ְְְְִִִִֵַָָָָ

ּפרעה  ׁשהיה מצרים ּבגלּות ּכמֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכבֹוד

ּבּכּפה  (מֹוׁשל סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף ),49ׁשֹולט ְִִֵֵַַָָָ

האחרֹון  לּגלּות עד  ּגלּיֹות, ּבׁשאר  ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֻועלּֿדרֿזה 

נעׂשה  ּגּופא זֹו יניקה [ועלֿידי אדֹום ְְְְְֱֲִֵַַַָָָּבמלכּות

אמנם, וכּו']. ּדמצרים הרע ּברּור ְְְְִִֵַַָָָָסֹוףּֿכלֿסֹוף 

ּדהּנה, כּו', הּזק  ּגם נעׂשה ׁשעלֿידּה נפילה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

לעלֹות 50ּכתיב  ׁשּכדי היינּו, וגֹו', קדׁשֹו ּבמקֹום יקּום ּומי הוי' ּבהר יעלה מי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכּפים  נקי להיֹות צרי קדׁשֹו, ּבמקֹום לעמד יּׁשאר לאחריֿזה וׁשּגם הוי' ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלהר

כּו' לבב יכֹול 50ּובר אינֹו לבב, ּובר ּכּפים ּדנקי ּבהענין אצלֹו חסר וכאׁשר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נמצא  ׁשּכאׁשר זאת, ועֹוד הוי'. מהר הּוא נֹופל ּובמילא הוי', ּבהר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהיֹות

וההּזק  יֹותר למּטה הּוא נֹופל רחמנאֿליצלן, מּׁשם ונֹופל הוי', ּבהר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלמעלה,

מאמר  ועלּֿדר הוי', ּבהר עלה לא ׁשּמּלכּתחּלה זה אצל מּכמֹו יֹותר ּגדֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּוא

ז"ל  ּופחּותה 51רּבֹותינּו ּגרּועה נפילה ויׁש זדֹון. עֹולה חכמים ּתלמידי ׁשּׁשגגת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ז"ל  חכמינּו אמרּו ׁשעליהם אּלה ּבין ׁשּנכלל ּומּצב למעמד ׁשּמּגיע 52יֹותר, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמׁשליכים  ועד ׁשּדֹוחים היינּו, הּקּב"ה, ׁשל ּבמחּצתֹו אֹותם מכניסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר רחמנאֿליצלן, מּלמעלה ארץ 53אֹותֹו מּׁשמים הׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

למּטה, מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה עלֿידי ׁשּנעׂשית ׁשהּנפילה יׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתפארת
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יי f"iyz mixet

ÈLe אחת ּבתבה ּבאים ורֹוׁש ּדחׁש הענינים ¿≈ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ׁשּבזמן  זה מּצד ּכי אחד, ׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָונעׂשים

לעילא  (מּלמּטה) סליק קדׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְִִִֵַַָָָָָֻהּגלּות

מּצב  למּטה נעׂשה חׁש, ׁשתיקה, לבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלעילא,

ּגיסא, ּולאיד וריׁשּות). (מרירּות רֹוׁש ְְְִִִִֶָָׁשל

ּביֹותר  נעלה ּבחינה ׁשהיא חׁש, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּבחינת

מקֹום  ׁשתיקה, לחכמה סיג מהחכמה, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה

וסּיּוע  עזר נמׁש אלקּות, מּגּלּוי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלמעלה

ׁשּבזמן  ודּלּות והריׁשּות הּמרירּות רֹוׁש, ְְְְְִִִִִֶַַַַָלבחינת

ַָהּגלּות.

ז"ל e‡·e¯ד) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה 38הענין, ≈ְְְִִֵֵַַָָָ

ּבאׁשרי  נּו"ן נאמר לא מה ,39מּפני ְְְֱִֵֵֶַַַֹ

יׂשראל, ׂשֹונאי ׁשל מּפלּתן ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּפני

יׂשראל 40ׁשּנאמר  ּבתּולת קּום תֹוסיף לא נפלה ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

הּקדׁש, ּברּוח ּוסמכּה ּדוד חזר הכי אפּלּו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוכּו',

וכדאיתא 41ׁשּנאמר  הּנֹופלים. לכל ה' סֹומ ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ֿ 42ּבּזהר  קדׁשא אּלא מּגרמּה קּום תֹוסיף לא ְְִִֶַַַָָָֹֹֻ

לכל  ה' סֹומ) זֹו ּוסמיכה לּה. יֹוקים ְְְִִִֵָָָּבריֿהּוא

רֹוׁש, לבחינת והּסּיּוע העזר היא ְְְִִִִִֵֶַַַַָהּנֹופלים)

ּדוקא, ּביֹותר נעלה מּמקֹום נמׁש להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּצרי

חׁש. ְִַָּבחינת

Ô·eÈÂ מּנפילה אֹופּנים, ּכּמה ּבּה ׁשיׁש למּטה, הּנפילה מענין מׁשל עלּֿפי ¿»ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

למּטה  מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה ׁשל ּבאפן לנפילה ועד ּבלבד, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹקּלה

מּכחֹו יֹותר ּגדֹול ּבכח צר יׁש קּלה הּיֹותר הּנפילה למנע ּכדי ּגם הּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹּבכח,

ׁשּצרי ּוזריקה, הׁשלכה ׁשל ּבאפן ּבנפילה ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּנֹופל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשל

ועלּֿדרֿזה  הּזֹורק. ׁשל ּכחֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל ּבי ֹותר חזק ּכח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלהיֹות

קּלה  נפילה יׁש אֹופּנים. ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ּבּנׁשמֹות, ׁשּׁשּיכת ּבּנפילה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּנמׁשל,

וירידה  ׁשּנּוי ּפֹועל ׁשאינֹו ּבאפן הּנׁשמה ׁשל הּמקֹום ׁשּנּוי אּלא ׁשאינּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּביֹותר

מקֹומֹות  ּבכּמה הּמבאר ועלּֿדר ּבּנׁשמה. הּורד 43חסֿוׁשלֹום ויֹוסף ּבפרּוׁש ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העבֹודה 44מצרימה  ּבדרּגת לאלקּות, מרּכבה היה למצרים ּבירידתֹו ׁשּגם , ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדאצילּות  נׁשמה ׁשּבהיֹותֹו היינּו, מצרימה, הּורד ּכזה ּובאפן ּדאצילּות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדנׁשמה
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`ixeta ineqal yipi` aiig

ּכיֿאם) האצילּות, ּבעֹולם (לא הּוא ְְֲִִִִָָָֹנמצא

ּדגלּות  הענין ּכללּות הּוא ּכזה ּובאפן ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹּבמצרים.

אּתן  לא לאחר ׁשּכבֹודי [ּדאף הרי 45הּׁשכינה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבגלּותא  ּדׁשכינּתא הענין יׁשנֹו ,46מּכלֿמקֹום, ְְְְְִִִִֶָָָָָָָ

חסֿוׁשלֹום  ׁשּנּוי ׁשּנעׂשה ּבאפן זה ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא]

ּבּנׁשמה  חסֿוׁשלֹום ׁשּנּוי נעׂשה לא כן ְְְֲִֵַַַָָָָֹ(ּוכמֹו

ּבאפן  רק ּכיֿאם ּבכלל) ּובּנׁשמֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּדאצילּות,

הּגלּיֹות  ּכללּות על (ׁשּקאי מצרימה ְְְְִֵֶַַַַָָָָֻּדהּורד

מצרים  ׁשם על יניקה 47ׁשּנקראּו יׁש זה ׁשּמּצד ,( ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לאּמֹות  ועלֿידם ׂשרים, להע' ְְְְִִֶַַָָָָֻֻל'לעּמתֿזה',

וסטראֿאחרא), לּקלּפה ּגם (ועלֿידם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָהעֹולם

ּבּמדרׁש וכדאיתא ּכח, ּתֹוספת אצלם 48ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

על  ׁשּׁשלטה ולׁשֹון אּמה ׁשּכל מֹוצא ְְֵֶֶַַָָָָָָֻאּתה

ׁשֹולט  ּבׁשביל יׂשראל סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף ה ְְְְִִִִֵַָָָָ

ּפרעה  ׁשהיה מצרים ּבגלּות ּכמֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכבֹוד

ּבּכּפה  (מֹוׁשל סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף ),49ׁשֹולט ְִִֵֵַַָָָ

האחרֹון  לּגלּות עד  ּגלּיֹות, ּבׁשאר  ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֻועלּֿדרֿזה 

נעׂשה  ּגּופא זֹו יניקה [ועלֿידי אדֹום ְְְְְֱֲִֵַַַָָָּבמלכּות

אמנם, וכּו']. ּדמצרים הרע ּברּור ְְְְִִֵַַָָָָסֹוףּֿכלֿסֹוף 

ּדהּנה, כּו', הּזק  ּגם נעׂשה ׁשעלֿידּה נפילה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

לעלֹות 50ּכתיב  ׁשּכדי היינּו, וגֹו', קדׁשֹו ּבמקֹום יקּום ּומי הוי' ּבהר יעלה מי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכּפים  נקי להיֹות צרי קדׁשֹו, ּבמקֹום לעמד יּׁשאר לאחריֿזה וׁשּגם הוי' ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלהר

כּו' לבב יכֹול 50ּובר אינֹו לבב, ּובר ּכּפים ּדנקי ּבהענין אצלֹו חסר וכאׁשר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נמצא  ׁשּכאׁשר זאת, ועֹוד הוי'. מהר הּוא נֹופל ּובמילא הוי', ּבהר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהיֹות

וההּזק  יֹותר למּטה הּוא נֹופל רחמנאֿליצלן, מּׁשם ונֹופל הוי', ּבהר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלמעלה,

מאמר  ועלּֿדר הוי', ּבהר עלה לא ׁשּמּלכּתחּלה זה אצל מּכמֹו יֹותר ּגדֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּוא

ז"ל  ּופחּותה 51רּבֹותינּו ּגרּועה נפילה ויׁש זדֹון. עֹולה חכמים ּתלמידי ׁשּׁשגגת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ז"ל  חכמינּו אמרּו ׁשעליהם אּלה ּבין ׁשּנכלל ּומּצב למעמד ׁשּמּגיע 52יֹותר, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמׁשליכים  ועד ׁשּדֹוחים היינּו, הּקּב"ה, ׁשל ּבמחּצתֹו אֹותם מכניסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר רחמנאֿליצלן, מּלמעלה ארץ 53אֹותֹו מּׁשמים הׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

למּטה, מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה עלֿידי ׁשּנעׂשית ׁשהּנפילה יׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתפארת
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יא.45) מח, ח. מב, ב.46)ישעי' קכ, זח"א א. כט, מגילה ד.47)ראה פט"ז, א.48)ב"ר ו, זח"ב ה. יד, בשלח מכילתא
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ב. לג, מציעא ב.52)בבא יג, א.53)נדה ב, איכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÏk ‡e‰ ‰Êk ÔÙ‡·e .ÌÈ¯ˆÓa (Ì‡ŒÈk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿…∆»∆¿»

‰ÈÎM‰ ˙eÏ‚c ÔÈÚ‰:אומר יוחאי בן שמעון רבי מגילה, -במסכת »ƒ¿»¿»«¿ƒ»
שגלו  מקום שבכל הקדושֿברוךֿהוא לפני ישראל חביבין כמה וראה בוא

עמהן)". שכינה לבבל גלו עמהן.. שכינה למצרים גלו עמהן. »¿[Û‡cשכינה
Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï È„B·kL45, ∆¿ƒ¿«≈…∆≈

ÔÈÚ‰ BLÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ È¯‰¬≈ƒ»»∆¿»ƒ¿»
‡˙eÏ‚a ‡zÈÎLc46[‡l‡ , ƒ¿ƒ¿»¿»»∆»

ÈepL ‰NÚpL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿…∆∆«¬»ƒ
‡Ï ÔÎ BÓÎe) ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿≈…
ÌBÏLÂŒÒÁ ÈepL ‰NÚ«¬»ƒ«¿»
˙BÓLp·e ,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓLpa«¿»»«¬ƒ«¿»

c ÔÙ‡a ˜¯ Ì‡ŒÈk (ÏÏÎa כמו ƒ¿»ƒƒ«¿…∆ְ

ש  (Lיוסף ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ זו ירידה «ƒ¿«¿»∆
˙BiÏb‰ ˙eÏÏk ÏÚ È‡w»≈«¿»«»À

ÌÈ¯ˆÓ ÌL ÏÚ e‡¯˜pL47,( ∆ƒ¿¿«≈ƒ¿«ƒ
‰Ê „vnLהירידה‰˜ÈÈ LÈ ∆ƒ«∆≈¿ƒ»

'‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï הטומאה [=כוחות ƒ¿À«∆
הקדושה] כוחות Ú‰Ï'שלעומת ,¿»

ÌÈ¯N אומות משבעים אומה [=לכל »ƒ
החיות  עוברת שדרכו למעלה שר ישנו

אומה] Bn‡Ï˙לאותה Ì„ÈŒÏÚÂ ,¿«»»¿À
ÌÏBÚ‰ בתענוגי חיות יונקים (שהם »»

הזה) Ìbעולם Ì„ÈŒÏÚÂ)¿«»»«
,(‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ ‰tÏwÏ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
,Ák ˙ÙÒBz ÌÏˆ‡ ‰NÚpL∆«¬»∆¿»∆∆…«

L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ48‰z‡ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«»
ÔBLÏÂ ‰n‡ ÏkL ‡ˆBÓ≈∆»À»¿»
‰ËÏÂL Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ËÏML∆»¿»«ƒ¿»≈…¿»
BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»¿«
BÓk ,Ï‡¯NÈ „B·k ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿
‰Ú¯t ‰È‰L ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ∆»»«¿…
„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ ËÏBL≈ƒ»»¿«

‰tka ÏLBÓ) BÙBÒ49ŒÏÚÂ ,( ≈«ƒ»¿«
„Ú ,˙BiÏb ¯‡La ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿»»À«
˙eÎÏÓa ÔB¯Á‡‰ ˙eÏbÏ«»»«¬¿«¿
BÊ ‰˜ÈÈ È„ÈŒÏÚÂ] ÌB„‡¡¿«¿≈¿ƒ»
ÛBÒŒÏkŒÛBÒ ‰NÚ ‡Ùeb»«¬»»

.['eÎÂ ÌÈ¯ˆÓc Ú¯‰ ¯e¯a ֿ עד ≈»«¿ƒ¿«ƒ¿
הנשמה  ב'נפילת' הא' אופן נתבאר כאן

ירידה  רק שהיא האצילות, מעולם

שינוי  כל נעשה לא אך לעולם, מעולם

בנשמה. ÏÈÙ‰מהותי LÈ ,ÌÓ‡»¿»≈¿ƒ»

·È˙k ,‰p‰c ,'eÎ ˜f‰ Ìb ‰NÚ d„ÈŒÏÚL50¯‰a ‰ÏÚÈ ÈÓ ∆«»»«¬∆«∆≈¿ƒ≈¿ƒƒ«¬∆¿«
¯‰Ï ˙BÏÚÏ È„kL ,eÈÈ‰ ,'B‚Â BL„˜ ÌB˜Óa Ìe˜È ÈÓe 'ÈÂ‰¬»»ƒ»ƒ¿»¿¿«¿∆¿≈«¬¿«
CÈ¯ˆ ,BL„˜ ÌB˜Óa „ÓÚÏ ¯‡MÈ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ÌbLÂ 'ÈÂ‰¬»»¿∆«¿«¬≈∆ƒ»≈«¬…ƒ¿»¿»ƒ

˙BÈ‰Ï:הפסוק eÎ'כהמשך ··Ï ¯·e ÌÈtk È˜50¯ÒÁ ¯L‡ÎÂ , ƒ¿¿ƒ««ƒ«≈»¿«¬∆»≈
c ÔÈÚ‰a BÏˆ‡¯·e ÌÈtk È˜ ∆¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ«

¯‰a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,··Ï≈»≈»ƒ¿¿«
¯‰Ó ‡e‰ ÏÙB ‡ÏÈÓ·e ,'ÈÂ‰¬»»¿≈»≈≈«
¯L‡kL ,˙‡Ê „BÚÂ .'ÈÂ‰¬»»¿…∆«¬∆
,'ÈÂ‰ ¯‰a ,‰ÏÚÓÏ ‡ˆÓƒ¿»¿«¿»¿«¬»»
,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÌMÓ ÏÙBÂ¿≈ƒ»«¬»»ƒ¿»
˜f‰‰Â ¯˙BÈ ‰hÓÏ ‡e‰ ÏÙB≈¿«»≈¿«∆≈
‰Ê Ïˆ‡ BÓkÓ ¯˙BÈ ÏB„b ‡e‰»≈ƒ¿≈∆∆
¯‰a ‰ÏÚ ‡Ï ‰lÁzÎlnL∆ƒ¿«¿ƒ»…»»¿«
¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ ,'ÈÂ‰¬»»¿«∆∆«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯51˙‚‚ML «≈«∆ƒ¿«
.ÔB„Ê ‰ÏBÚ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ»»
‰˙eÁÙe ‰Úe¯b ‰ÏÈÙ LÈÂ¿≈¿ƒ»¿»¿»
·vÓe „ÓÚÓÏ ÚÈbnL ,¯˙BÈ≈∆«ƒ«¿«¬»«»
Ì‰ÈÏÚL ‰l‡ ÔÈa ÏÏÎpL∆ƒ¿»≈≈∆∆¬≈∆

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡52ÔÈ‡L »¿¬»≈«∆≈
ÏL B˙vÁÓa Ì˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»∆
„ÚÂ ÌÈÁBcL ,eÈÈ‰ ,‰"aw‰«»»«¿∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlÓ B˙B‡ ÌÈÎÈÏLnL∆«¿ƒƒƒ¿«¿»
‰Ó C¯cŒÏÚÂ ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»¿«∆∆«

·e˙kM53ÌÈÓMÓ CÈÏL‰ ∆»ƒ¿ƒƒ»«ƒ
,Ï‡¯NÈ ˙¯‡Ùz ı¯‡∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÏÈÙp‰L∆«¿ƒ»∆«¬≈«¿≈
‰ÏÚÓlÓ ‰˜È¯Êe ‰ÎÏL‰«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»
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f"iyzיב mixet

לכל  ּבנֹוגע והּנה, ּביֹותר. ּובהּזק ּגדֹול ּבתקף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהיא

ּבא  מהּנפילה הּנפילה, נעלה,אֹופּני הּיֹותר פן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נאמר  ועד 54ׁשעלֿזה וקם, צּדיק יּפל ׁשבע ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּכתיב  ּוגרּועה, ּפחּותה הּיֹותר יּפל 55להּנפילה ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

לכל  הוי' סֹומ ּכי ידֹו, סֹומ הוי' ּכי יּוטל ְֲֲִִֵֵָָָָָָָֹלא

ואפילּו הוי', מהר ּבּנפילה ׁשּגם והינּו, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּנֹופלים.

לא  מּכלֿמקֹום מּׁשם, אֹותֹו ּומׁשליכים ְְִִִִִֶַָָָֹּכׁשּדֹוחים

לארץ  ּכי 56יּוטל רחמנאֿליצלן, ּתחת לעמק עד , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנֹופלים. לכל ׁשּסֹומ ידֹו, סֹומ ְְֲִֵֵֶַָָָָהוי '

‰p‰Â ּכׁשם הרי מהּנפילה, הּסמיכה להיֹות ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

מהּכח  יֹותר ּגדֹול ּבכח צר יׁש ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּבּמׁשל

 ֿ ועל קּלה, נפילה הן הּנפילה, היתה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשעלֿידֹו

הׁשלכה  ׁשל ּבאפן נפילה ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹאחתּֿכּמהֿוכּמה 

ּגדֹול  ּבכח צר יׁש ּבּנמׁשל ּגם ּכן ּבכח, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּוזריקה

הּנפילה  היתה ׁשעלֿידֹו מהּכח יֹותר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוחזק

ׁשּבכח  רחמנאֿליצלן, גֹו' ארץ מּׁשמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדהׁשלי

מהּנפילה  ּגם הּסמיכה ותהיה יּוטל, לא ּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

למּטה  מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה עלֿידי ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

הּנֹופלים  לכל הוי' ּדסֹומ ׁשהענין והינּו, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבכח.

ּבמׁשל, זאת ועֹוד ּביֹותר. עליֹון מּמקֹום ְְְְִֵֶָָָֹהּוא

לבֹוא  צרי הּנֹופל הּדבר את ׁשּמעּכב ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּכח

הּנֹופל  ּבזה), וכּיֹוצא (האבן הּדבר מּתחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמּטה

ועלּֿדרֿמׁשל  לארץ. נפילתֹו לעּכב יּוכל ּדוקא ועלֿידיֿזה למּטה, הּנזרק ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאֹו

עצמֹו את להׁשּפיל הּמׁשּפיע הרב צרי אזי ּבטעּות, ענין ולמד ׁשּנפל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָהּתלמיד

עלֿידיֿזה  ודוקא וכּו', הּטעּות אֹופּני ּוללּבן לברר הּטעּות, ּבאֹותה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּולהתלּבׁש

הּׂשכל  על ּולהעמידֹו מהּטעּות ּולהעלֹותֹו להֹוציאֹו לּתלמיד, להסּביר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָיּוכל

סֹומ הוי' ּכי יּוטל לא יּפל ּכי ּגם ׁשעלֿידֹו ׁשהּכח ּבּנמׁשל, הּוא וכן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּיׁשר.

ה' מלא ּדחֹונה הענין ּכללּות [ועלּֿדרֿזה הּנֹופלים לכל הוי' סֹומ ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָידֹו,

ׁשאל  מּלמעלה ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי ליראיו, לֹוסביב יכֹול אינֹו עֹוזרֹו מלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נמצא  ׁשּׁשם הּתחּתֹון הּמקֹום ּבלבּוׁשי ּולהתלּבׁש לירד צרי ב)], סעיף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ(ּכּנ"ל

מּלמעלה  והּסּיּוע העזר ׁשהּסמיכה היינּו, כּו', ונזרק הּנׁשל אֹו הּנֹופל, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּדבר

ּכדי  עד ּדוקא, (מּבפנים) ּבהעלם אּלא ּבגּלּוי, אלקּות המׁשכת ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאינם
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ועוד.54) א). (עו, קטן חינוך תניא ראה טז. כד, כד.55)משלי לז, עה"פ.56)תהלים מצו"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎÏ Ú‚Ba ,‰p‰Â .¯˙BÈa ˜f‰·e ÏB„b Û˜˙a ‡È‰ ,‰hÓÏ¿«»ƒ¿…∆»¿∆≈¿≈¿ƒ≈¿≈«¿»
‰ÊŒÏÚL ,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙ‡a ‰ÏÈÙp‰Ó ,‰ÏÈÙp‰ ÈpÙB‡«≈«¿ƒ»≈«¿ƒ»¿…∆«≈«¬∆∆«∆

¯Ó‡54Ì˜Â ˜Ècˆ ÏtÈ Ú·L לשער בהקדמה הזקן אדמו"ר מבאר - ∆¡«∆«ƒ…«ƒ¿»
לגבי  ולא הראשונה מדריגתו לגבי אלא נפילה נקראת "ואינה והאמונה: היחוד

ח"ו" אדם כל ÏÈÙp‰Ï‰שאר „ÚÂ ,¿«¿«¿ƒ»
,‰Úe¯‚e ‰˙eÁt ¯˙Bi‰ הרי «≈¿»¿»

ה'נפילה' אופני לכל È˙k55·בנוגע ¿ƒ
'ÈÂ‰ Èk ÏËeÈ ‡Ï ÏtÈ Èkƒƒ……»ƒ¬»»
ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒ Èk ,B„È CÓBÒ≈»ƒ≈¬»»¿»
ÌbL ,eÈ‰Â .ÌÈÏÙBp‰«¿ƒ¿«¿∆«
eÏÈÙ‡Â ,'ÈÂ‰ ¯‰Ó ‰ÏÈÙpa«¿ƒ»≈«¬»»«¬ƒ
B˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓe ÌÈÁBcLk¿∆ƒ«¿ƒƒ
ÏËeÈ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌMÓƒ»ƒ»»…«

ı¯‡Ï56˙Áz ˜ÓÚÏ „Ú , »»∆«¿…∆««
ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ לו יהי' שלא באופן «¬»»ƒ¿»
חסֿושלום  CÓBÒתקומה  'ÈÂ‰ Èk ,ƒ¬»»≈

.ÌÈÏÙBp‰ ÏÎÏ CÓBqL ,B„È»∆≈¿»«¿ƒ
‰ÎÈÓq‰ ˙BÈ‰Ï È„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»
ÏLnaL ÌLk È¯‰ ,‰ÏÈÙp‰Ó≈«¿ƒ»¬≈¿≈∆«»»
¯˙BÈ ÏB„b ÁÎa C¯ˆ LÈ≈…∆¿…«»≈
‰˙È‰ B„ÈŒÏÚL Ák‰Ó≈«…«∆«»»¿»
,‰l˜ ‰ÏÈÙ Ô‰ ,‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»≈¿ƒ»«»
‰ÏÈÙ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿ƒ»
‰˜È¯Êe ‰ÎÏL‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»¿ƒ»

ÏLÓpa Ìb Ôk ,ÁÎa בנפילת ¿…«≈««ƒ¿»
תוכל  לא אשר לנפילה ועד - הנשמה
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`ixeta ineqal yipi` aiig

אלקּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו ּכלל מרּגיׁש ׁשאינֹו ,ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכ

יּוטל  ׁשּלא הּסמיכה נעׂשית ּכזה ּבאפן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹודוקא

למעלה. לההגּבהה ועד ְְְְְֶַַַַָָָָָלארץ,

‰fÓe ׁשּבזמן הּנפילה לכללּות ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

לכל  הוי' סֹומ להיֹות ׁשּכדי ְְְֲִֵֵֶַָָָָהּגלּות,

מּמקֹום  ההמׁשכה להיֹות צריכה ְְְְִִִִַַַָָָָהּנֹופלים,

נעׂשה  ׁשּבּה האלקּות מּבחינת יֹותר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה

מצרימה), הּורד ּדויֹוסף (ּבאפן הּׁשכינה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּגלּות

לׁשֹון  ּדאחׁשורֹוׁש), (אחׁש חׁש ּבחינת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָׁשּזהּו

נעלית  ּדרּגא ׁשתיקה, לחכמה סיג ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָׁשתיקה,

ׁשהיתה  האלקּות מּדרּגת לעילא לעילא ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹּביֹותר,

צריכה  זֹו נעלית ּדרּגא אמנם, הּבית. ּבזמן ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבגּלּוי

ׁשּבחינת  ׁשּזהּו הּגלּות, ּבלבּוׁשי ּולהתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלירד

ענבי  ענבימֹו רֹוׁש, עם אחת ּתבה נעׂשית ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָחׁש

עלֿידי  ודוקא הּגלּות, מרירּות על ׁשּמֹורה ְְְְִֵֶֶַַַַָָרֹוׁש,

להּנפילה  הּסמיכה נעׂשית זֹו והתלּבׁשּות ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָירידה

וזהּו הּנֹופלים. לכל הוי' סֹומ הּגלּות, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדזמן

אּלא  רֹוׁש, רק (לא ּדאחׁשורֹוׁש הּׁשם ְְְֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכללּות

אסּתר, ׁשם ּכמֹו הּגלּות, לזמן ׁשּי חׁש) ְְְִֵֵֶַַַַָָָּגם

העזר  הּמקּבלת הּנׁשמה ׁשל הּגלּות ׁשם ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

הּוא  הּגלּות ׁשם הּמׁשּפיע, מּצד ּגם ּכ ְְִִִֵַַַַַַַַָָוהּסּיּוע,

חׁש, ּגם אּלא רֹוׁש, רק לא ּבכללּותֹו, ְְֲִֵֶַַַָָָֹאחׁשורֹוׁש

ּביֹותר. נעלית מּבחינה והּסּיּוע העזר על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמֹורה

אל  הּמׁשּפיע ׁשּממׁשי והּסּיּוע העזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָועלֿידי

ּברֹוׁש ׁשּמתלּבׁש ּכפי חׁש, (מּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּמקּבל

ּבהּגיע  אזי אסּתיר), ּדהסּתר ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא להּמקּבל ּומּגיע ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָּדגלּות,

ּדבר  ּבּקׁשה לא גֹו' אסּתר וּתּׂשא ּתֹור ועלֿידיֿזה הּבּטּול, ּבתכלית ׁשעֹומדת , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבתכלית. לפניו וחסד ְְְִֵֶֶַָָָחן

ׁשּכתּוב e‰ÊÂה) ּכמֹו המגּלה, סּפּור ּכללּות הּמל57ּתכן ּכׁשבת ההם ּבּימים ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּגלּות, מקֹום הּוא הּבירה ּדׁשּוׁשן הּבירה, ּבׁשּוׁשן גֹו' ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָאחׁשורֹוׁש

אֹור' ל'תֹורה ּבהֹוספֹות איּמה 58ּכדאיתא עמק ׁשֹוׁשן אמרּו59ׁשּזהּו זה ועל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ז"ל  ׁשּוׁשן 60רּבֹותינּו היינּו עילם עּמהם, ׁשכינה לעילם יׁשנּה61גל ּו ׁשם ׁשּגם , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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‡˜Â„Â ,˙e˜Ï‡ ÏL ÔÈÚ e‰fL ÏÏk LÈb¯Ó BÈ‡L ,Ck È„k¿≈»∆≈«¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»∆¡…¿«¿»
„ÚÂ ,ı¯‡Ï ÏËeÈ ‡lL ‰ÎÈÓq‰ ˙ÈNÚ ‰Êk ÔÙ‡a¿…∆»∆«¬≈«¿ƒ»∆…«»»∆¿«

.‰ÏÚÓÏ ‰‰a‚‰‰Ï¿««¿»»¿«¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰ÏÈÙp‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿««»

ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒ ˙BÈ‰Ï È„kL∆¿≈ƒ¿≈¬»»¿»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÌÈÏÙBp‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿
‰ÏÚÓlL ÌB˜nÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ»∆¿«¿»
daL ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ«»¡…∆»
ÔÙ‡a) ‰ÈÎM‰ ˙eÏb ‰NÚ«¬»»«¿ƒ»¿…∆
,(‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂcƒ¿≈«ƒ¿»¿»
LÁ‡) LÁ ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»¬«
,‰˜È˙L ÔBLÏ ,(LB¯ÂLÁ‡c¿««¿≈¿¿ƒ»
‡b¯c ,‰˜È˙L ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ¿»«»¿»¿ƒ»«¿»
‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈¿≈»¿≈»
‰˙È‰L ˙e˜Ï‡‰ ˙b¯cÓƒ«¿«»¡…∆»¿»
,ÌÓ‡ .˙Èa‰ ÔÓÊa Èel‚a¿ƒƒ¿«««ƒ»¿»
„¯ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ˙ÈÏÚ ‡b¯c«¿»«¬≈¿ƒ»≈≈
,˙eÏb‰ ÈLe·Ïa LaÏ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»
˙ÈNÚ LÁ ˙ÈÁaL e‰fL∆∆∆¿ƒ«»«¬≈
BÓÈ·Ú ,LB¯ ÌÚ ˙Á‡ ‰·z≈»««ƒ¬»≈
ÏÚ ‰¯BnL ,LB¯ È·Úƒ¿≈∆∆«
ŒÏÚ ‡˜Â„Â ,˙eÏb‰ ˙e¯È¯Ó¿ƒ«»¿«¿»«
BÊ ˙eLaÏ˙‰Â ‰„È¯È È„È¿≈¿ƒ»¿ƒ¿«¿
‰ÏÈÙp‰Ï ‰ÎÈÓq‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»
ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒ ,˙eÏb‰ ÔÓÊcƒ¿««»≈¬»»¿»
ÌM‰ ˙eÏÏkL e‰ÊÂ .ÌÈÏÙBp‰«¿ƒ¿∆∆¿»«≈
,LB¯ ˜¯ ‡Ï) LB¯ÂLÁ‡c¿««¿≈…«
ÔÓÊÏ CiL (LÁ Ìb ‡l‡∆»«»«»ƒ¿«

¯zÒ‡ ÌL BÓk ,˙eÏb‰ הסתר) «»¿≈∆¿≈
בתכלית) ÌLונפילה ‡e‰L ,∆≈

˙Ïa˜n‰ ‰ÓLp‰ ÏL ˙eÏb‰«»∆«¿»»«¿«∆∆
„vÓ Ìb Ck ,Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰»≈∆¿«ƒ«»«ƒ«
‡e‰ ˙eÏb‰ ÌL ,ÚÈtLn‰««¿ƒ«≈«»
˜¯ ‡Ï ,B˙eÏÏÎa LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈ƒ¿»…«
‰¯BnL ,LÁ Ìb ‡l‡ ,LB¯∆»«»∆∆
‰ÈÁaÓ Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰ ÏÚ«»≈∆¿«ƒ«ƒ¿ƒ»
¯ÊÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ .¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈¿«¿≈»≈∆
ÚÈtLn‰ CÈLÓnL Úeiq‰Â¿«ƒ«∆«¿ƒ««¿ƒ«
,LÁ ˙ÈÁaÓ) Ïa˜n‰ Ï‡∆«¿«≈ƒ¿ƒ«»
'LB¯'a LaÏ˙nL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«≈¿

˜n‰Ï ÚÈbÓe ,˙eÏ‚cÏa ¿»«ƒ«¿«¿«≈
·vÓe „ÓÚÓa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿«¬»«»
ÚÈb‰a ÈÊ‡ ,(¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰c¿«¿≈«¿ƒ¬«¿«ƒ«

,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙„ÓBÚL ,¯·c ‰Lwa ‡Ï 'B‚ ¯zÒ‡ ¯Bz∆¿≈…ƒ¿»»»∆∆∆¿«¿ƒ«ƒ
.˙ÈÏÎ˙a ÂÈÙÏ „ÒÁÂ ÔÁ ‡OzÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ אופנים ב' לסיכום, ¿«¿≈∆«ƒ»≈»∆∆¿»»¿«¿ƒ

של  באופן בכוח ונפילה מהותי, שינוי ללא אך לדרגה מדרגה ירידה ב'נפילה',

מכח  שלמעלה ביותר עליון מכוח מלמעלה סיוע קיים האופנים ובב' 'זריקה'.

נרגש  אינו המסייע זה כוח אך הנפילה,

'אחש' ממדרגת והוא הנופל, באדם

לקום  המסייע שתיקה) (לשון

הנ"ל  מכל 'רוש'. של ממצב ולהתרומם

 ֿ כנסת מקבלת הגלות שבזמן נמצא,

ביותר. עליונה מדרגה סיוע ישראל

הטעם  בזה מבאר נ"ע האמצעי אדמו"ר

בעולם  היו הגלות שבזמן שמצינו

אף  היו שלא ביותר גבוהות נשמות

 ֿ רבי נשמת כמו ביתֿהמקדש, בזמן

החורבן  אחר שהי' שמעוןֿברֿיוחאי

נפלה  כאשר הגלות שבזמן כיון דוקא,

עזר  היא צריכה מאד, כנסתֿישראל

שהוא  נעלה מאד גבוה ממקום וסיוע

הי' שלא כלֿכך גבוהות נשמות אור

זה  שאור ביתֿהמקדש בזמן כמוהו

מנפילה  ולעכבה להעמידה לה יסייע

עוד  תיפול .שלא
¯etÒ ˙eÏÏk ÔÎz e‰ÊÂ (‰¿∆…∆¿»ƒ

·e˙kL BÓk ,‰l‚Ó‰57ÌÈÓia «¿ƒ»¿∆»«»ƒ
LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰ ˙·Lk Ì‰‰»≈¿∆∆«∆∆¬«¿≈
ÔLeLc ,‰¯Èa‰ ÔLeLa 'B‚¿««ƒ»¿«
,˙eÏb‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰¯Èa‰«ƒ»¿«»
‰¯B˙'Ï ˙BÙÒB‰a ‡˙È‡„kƒ¿ƒ»¿»¿»

'¯B‡58˜ÓÚ ÔLBL e‰fL∆∆«≈∆
‰nÈ‡59e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , ¬À»¿«∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯60ÌÏÈÚÏ eÏ‚ «≈«»¿≈»
eÈÈ‰ ÌÏÈÚ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆≈»«¿

ÔLeL61dLÈ ÌL ÌbL , «∆«»∆¿»
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יג f"iyz mixet

לכל  ּבנֹוגע והּנה, ּביֹותר. ּובהּזק ּגדֹול ּבתקף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהיא

ּבא  מהּנפילה הּנפילה, נעלה,אֹופּני הּיֹותר פן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נאמר  ועד 54ׁשעלֿזה וקם, צּדיק יּפל ׁשבע ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּכתיב  ּוגרּועה, ּפחּותה הּיֹותר יּפל 55להּנפילה ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

לכל  הוי' סֹומ ּכי ידֹו, סֹומ הוי' ּכי יּוטל ְֲֲִִֵֵָָָָָָָֹלא

ואפילּו הוי', מהר ּבּנפילה ׁשּגם והינּו, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּנֹופלים.

לא  מּכלֿמקֹום מּׁשם, אֹותֹו ּומׁשליכים ְְִִִִִֶַָָָֹּכׁשּדֹוחים

לארץ  ּכי 56יּוטל רחמנאֿליצלן, ּתחת לעמק עד , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנֹופלים. לכל ׁשּסֹומ ידֹו, סֹומ ְְֲִֵֵֶַָָָָהוי '

‰p‰Â ּכׁשם הרי מהּנפילה, הּסמיכה להיֹות ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

מהּכח  יֹותר ּגדֹול ּבכח צר יׁש ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּבּמׁשל

 ֿ ועל קּלה, נפילה הן הּנפילה, היתה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשעלֿידֹו

הׁשלכה  ׁשל ּבאפן נפילה ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹאחתּֿכּמהֿוכּמה 

ּגדֹול  ּבכח צר יׁש ּבּנמׁשל ּגם ּכן ּבכח, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּוזריקה

הּנפילה  היתה ׁשעלֿידֹו מהּכח יֹותר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוחזק

ׁשּבכח  רחמנאֿליצלן, גֹו' ארץ מּׁשמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדהׁשלי

מהּנפילה  ּגם הּסמיכה ותהיה יּוטל, לא ּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

למּטה  מּלמעלה ּוזריקה הׁשלכה עלֿידי ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

הּנֹופלים  לכל הוי' ּדסֹומ ׁשהענין והינּו, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבכח.

ּבמׁשל, זאת ועֹוד ּביֹותר. עליֹון מּמקֹום ְְְְִֵֶָָָֹהּוא

לבֹוא  צרי הּנֹופל הּדבר את ׁשּמעּכב ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּכח

הּנֹופל  ּבזה), וכּיֹוצא (האבן הּדבר מּתחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמּטה

ועלּֿדרֿמׁשל  לארץ. נפילתֹו לעּכב יּוכל ּדוקא ועלֿידיֿזה למּטה, הּנזרק ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאֹו

עצמֹו את להׁשּפיל הּמׁשּפיע הרב צרי אזי ּבטעּות, ענין ולמד ׁשּנפל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָהּתלמיד

עלֿידיֿזה  ודוקא וכּו', הּטעּות אֹופּני ּוללּבן לברר הּטעּות, ּבאֹותה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּולהתלּבׁש

הּׂשכל  על ּולהעמידֹו מהּטעּות ּולהעלֹותֹו להֹוציאֹו לּתלמיד, להסּביר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָיּוכל

סֹומ הוי' ּכי יּוטל לא יּפל ּכי ּגם ׁשעלֿידֹו ׁשהּכח ּבּנמׁשל, הּוא וכן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּיׁשר.

ה' מלא ּדחֹונה הענין ּכללּות [ועלּֿדרֿזה הּנֹופלים לכל הוי' סֹומ ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָידֹו,

ׁשאל  מּלמעלה ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי ליראיו, לֹוסביב יכֹול אינֹו עֹוזרֹו מלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נמצא  ׁשּׁשם הּתחּתֹון הּמקֹום ּבלבּוׁשי ּולהתלּבׁש לירד צרי ב)], סעיף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ(ּכּנ"ל

מּלמעלה  והּסּיּוע העזר ׁשהּסמיכה היינּו, כּו', ונזרק הּנׁשל אֹו הּנֹופל, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּדבר

ּכדי  עד ּדוקא, (מּבפנים) ּבהעלם אּלא ּבגּלּוי, אלקּות המׁשכת ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאינם
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ועוד.54) א). (עו, קטן חינוך תניא ראה טז. כד, כד.55)משלי לז, עה"פ.56)תהלים מצו"ד
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ÏÎÏ Ú‚Ba ,‰p‰Â .¯˙BÈa ˜f‰·e ÏB„b Û˜˙a ‡È‰ ,‰hÓÏ¿«»ƒ¿…∆»¿∆≈¿≈¿ƒ≈¿≈«¿»
‰ÊŒÏÚL ,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙ‡a ‰ÏÈÙp‰Ó ,‰ÏÈÙp‰ ÈpÙB‡«≈«¿ƒ»≈«¿ƒ»¿…∆«≈«¬∆∆«∆

¯Ó‡54Ì˜Â ˜Ècˆ ÏtÈ Ú·L לשער בהקדמה הזקן אדמו"ר מבאר - ∆¡«∆«ƒ…«ƒ¿»
לגבי  ולא הראשונה מדריגתו לגבי אלא נפילה נקראת "ואינה והאמונה: היחוד

ח"ו" אדם כל ÏÈÙp‰Ï‰שאר „ÚÂ ,¿«¿«¿ƒ»
,‰Úe¯‚e ‰˙eÁt ¯˙Bi‰ הרי «≈¿»¿»

ה'נפילה' אופני לכל È˙k55·בנוגע ¿ƒ
'ÈÂ‰ Èk ÏËeÈ ‡Ï ÏtÈ Èkƒƒ……»ƒ¬»»
ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒ Èk ,B„È CÓBÒ≈»ƒ≈¬»»¿»
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¯˙BÈa ÔBÈÏÚ מעולם שלמעלה ∆¿¿≈
הירידה  היתה שמשם BÚÂ„האצילות .¿

·kÚnL Ák‰L ,ÏLÓa ˙‡Ê…¿»»∆«…«∆¿«≈
‡B·Ï CÈ¯ˆ ÏÙBp‰ ¯·c‰ ˙‡∆«»»«≈»ƒ»
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`ixeta ineqal yipi` aiig

אלקּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו ּכלל מרּגיׁש ׁשאינֹו ,ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכ

יּוטל  ׁשּלא הּסמיכה נעׂשית ּכזה ּבאפן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹודוקא

למעלה. לההגּבהה ועד ְְְְְֶַַַַָָָָָלארץ,

‰fÓe ׁשּבזמן הּנפילה לכללּות ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

לכל  הוי' סֹומ להיֹות ׁשּכדי ְְְֲִֵֵֶַָָָָהּגלּות,

מּמקֹום  ההמׁשכה להיֹות צריכה ְְְְִִִִַַַָָָָהּנֹופלים,

נעׂשה  ׁשּבּה האלקּות מּבחינת יֹותר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה

מצרימה), הּורד ּדויֹוסף (ּבאפן הּׁשכינה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּגלּות

לׁשֹון  ּדאחׁשורֹוׁש), (אחׁש חׁש ּבחינת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָׁשּזהּו

נעלית  ּדרּגא ׁשתיקה, לחכמה סיג ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָׁשתיקה,

ׁשהיתה  האלקּות מּדרּגת לעילא לעילא ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹּביֹותר,

צריכה  זֹו נעלית ּדרּגא אמנם, הּבית. ּבזמן ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבגּלּוי

ׁשּבחינת  ׁשּזהּו הּגלּות, ּבלבּוׁשי ּולהתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלירד

ענבי  ענבימֹו רֹוׁש, עם אחת ּתבה נעׂשית ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָחׁש

עלֿידי  ודוקא הּגלּות, מרירּות על ׁשּמֹורה ְְְְִֵֶֶַַַַָָרֹוׁש,

להּנפילה  הּסמיכה נעׂשית זֹו והתלּבׁשּות ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָירידה

וזהּו הּנֹופלים. לכל הוי' סֹומ הּגלּות, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדזמן

אּלא  רֹוׁש, רק (לא ּדאחׁשורֹוׁש הּׁשם ְְְֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכללּות

אסּתר, ׁשם ּכמֹו הּגלּות, לזמן ׁשּי חׁש) ְְְִֵֵֶַַַַָָָּגם

העזר  הּמקּבלת הּנׁשמה ׁשל הּגלּות ׁשם ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

הּוא  הּגלּות ׁשם הּמׁשּפיע, מּצד ּגם ּכ ְְִִִֵַַַַַַַַָָוהּסּיּוע,

חׁש, ּגם אּלא רֹוׁש, רק לא ּבכללּותֹו, ְְֲִֵֶַַַָָָֹאחׁשורֹוׁש

ּביֹותר. נעלית מּבחינה והּסּיּוע העזר על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמֹורה

אל  הּמׁשּפיע ׁשּממׁשי והּסּיּוע העזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָועלֿידי

ּברֹוׁש ׁשּמתלּבׁש ּכפי חׁש, (מּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּמקּבל

ּבהּגיע  אזי אסּתיר), ּדהסּתר ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא להּמקּבל ּומּגיע ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָּדגלּות,

ּדבר  ּבּקׁשה לא גֹו' אסּתר וּתּׂשא ּתֹור ועלֿידיֿזה הּבּטּול, ּבתכלית ׁשעֹומדת , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבתכלית. לפניו וחסד ְְְִֵֶֶַָָָחן

ׁשּכתּוב e‰ÊÂה) ּכמֹו המגּלה, סּפּור ּכללּות הּמל57ּתכן ּכׁשבת ההם ּבּימים ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּגלּות, מקֹום הּוא הּבירה ּדׁשּוׁשן הּבירה, ּבׁשּוׁשן גֹו' ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָאחׁשורֹוׁש

אֹור' ל'תֹורה ּבהֹוספֹות איּמה 58ּכדאיתא עמק ׁשֹוׁשן אמרּו59ׁשּזהּו זה ועל , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ז"ל  ׁשּוׁשן 60רּבֹותינּו היינּו עילם עּמהם, ׁשכינה לעילם יׁשנּה61גל ּו ׁשם ׁשּגם , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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ׁשל  ּבאפן ׁשּזהּו אּלא הּׁשכינה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹהתלּבׁשּות

על  ׁשּמֹורה ּדייקא, הּמל ּכׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָיׁשיבה,

למּטה  ּבׁשֹוׁשן 62ההׁשּפלה הּדברים סדר אמנם, . ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

החׁשמל  ענין יׁשנֹו ׁשּתחּלה הּוא, איּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻעמק

מלכּות  ׁשּזֹוהי ּד'לעּמתֿזה', ּדאחׁשורֹוׁש) ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֻ(אחׁש

הּוא  וׁשּתי ׁשל ׁשענינּה וׁשּתי, ּבזמן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאחׁשורֹוׁש

ּדנגּה מל)63חׁשמל (חׁש ּוׁשתיקה ּדּבּור היינּו, , ְְְְִִַַַַָָָֹ

קלּפֹות  ג' זה ׁשאין היֹות [ּדעם ְְְֱִִִֵֶֶֶַֻּד'לעּמתֿזה'

זה  ּגם הרי ּדּקה, קלּפה ּכיֿאם לגמרי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּטמאֹות

ּומעלימה  מקּבלת הּמלּכה ׁשּוׁשּתי היינּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָקלּפה],

ּתֹור  ּבהּגיע אמנם, ּדקדּׁשה. אחׁשורֹוׁש עניני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻעל

ׁשּלא  עלֿידיֿזה הּנה ,הּמל אל לבֹוא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹאסּתר

מּוׁשּתי  הּמלכּות את הּמל העביר ּדבר, ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּקׁשה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לאסּתר, ּדנגּה) ּומלכּותּה64(חׁשמל ְְְְְְֵֶֶַַַַָָֹ

הּטֹובה  לרעּותּה עֹולם) ׁשל (מלּכֹו הּמל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָיּתן

היתה  הּגלּות ּבזמן ׁשּגם אסּתר, היא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנה,

אּתֹו ּבמ 65באמנה וגם ּבּה, יׁש אסּתיר ּדהסּתר ּצב ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

ו(אנכי  ּדייקא, אסּתיר) (הסּתר ּדאנכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹהענין

לזה  הּסּמן אׁשר, ּדייקא, ּפני אסּתיר) ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהסּתר

יׁשנֹו אסּתיר) ּדהסּתר ּבמּצב (ּגם אסּתר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאצל

ּבּקׁשה  ׁשּלא הּוא ּדפני, והענין ּדאנכי ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֹהענין

הּמגּלה  ּבהתחלת ׁשּממׁשי וזהּו ּבׁשנת 66ּדבר. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּכרּפס  חּור הּמל ּגּנת ּבחצר וגֹו' למלכֹו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹׁשלׁש

ּפרטי  על ּדקאי וגֹו', ּבהט רצפת גֹו' ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּותכלת

העליֹון  וגןֿעדן הּתחּתֹון ּבגןֿעדן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמדרגֹות

ּבּזהר  לעילם,67(ׁשּנתּבארּו גלּו הּגלּות, ּבזמן הּבירה, ּבׁשּוׁשן ׁשּגם היינּו, ,( ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעֹולמֹות  ׁשּלהיֹותם העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּדגןֿעדן הּסדרים ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפֹועלים

ּבבחינת  לאסּתר הם ׁשּייכים האצילּות, מעֹולם ׁשּלמּטה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדאתי, מעלמא הארה להיֹותֹו רּבתי, ּבח' חּור, ּבחינת (מּלבד ּפני אסּתיר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהסּתר

אחר  ּבמקֹום ּכּמבאר החרּות, עֹולם הּבא, ).68עֹולם ְְֵֵַַַַָָָָָֹ
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¯Á‡68.( סיפור כללות תוכן לסיכום, «≈
מקום  - הבירה' ב'שושן המגילה:

ישנו  איומה"), עמק ("שושן הגלות

של  'אחשֿורוש' בחינת תחלה

ולאחרֿמכן  ('ושתי'), - ה'לעומתֿזה'

כיון  לאסתר המלכות את המלך העביר
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ּׁשּכתּוב ‡ÌÓו) מה להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְִִִֶֶַַָָָ

המגּלה  הּדברים 69ּבהמׁש אחר ְְְְִִֵֶַַַַָָ

המדתא  ּבן המן את אחׁשורֹוׁש הּמל ּגּדל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלה

ּדלכאֹורה  גֹו', הּׂשרים ּכל מעל גֹו' וינּׂשאהּו ְְְְִִֵֵַַַַָָָגֹו'

לאסּתר  הּמלכּות נּתנה ׁשּכבר ּכיון מּובן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

ּכנסתֿיׂשראל, יׂשראל, נׁשמֹות על ּדקאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמלּכה,

ׁשּבהרֹוׁש ּבאפן הּוא אחׁשורֹוׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָֹוהּמל

והּסּיּוע  העזר יׁשנֹו ּדהּגלּות) והריׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ(הּמריר ּות

לכל  הוי' ּדסֹומ ענין ׁשּזהּו חׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדבחינת

את  אחׁשורֹוׁש הּמל ׁשּגּדל אפׁשר אי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּנֹופלים,

ואֹויב  צר איׁש ּדקדּׁשה.70המן, ה'ּלעּומתֿזה' ְְְִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשּבין  החּלּוק ּכללּות מּצד ׁשּזהּו הּוא, הענין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָא

ּבזמן  ההמׁשכה ׁשּסדר הּגלּות, לזמן הּבית ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזמן

וסדר  ּדיׁשר, ספירֹות עׂשר עלֿידי הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹהּבית

ספירֹות  עׂשר עלֿידי הּגלּות ּבזמן ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיׁש הּבית ּבזמן ּדהּנה, ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַֹּדעּגּולים.

נּכר  ׁשאז יׁשר, ּבבחינת הּוא ההמׁשכה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹסדר

היינּו, והּפנימּיּות, החּצֹונּיּות ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶַַַַהחּלּוק

ׁשהּפנימּיּות  ּבאפן היא למּטה אלקּות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהמׁשכת

וכיון  ּדאלקּות. החּצֹונּיּות מן נבּדל ְְֱֱִִִִֵֶֶַָָֹֹּדאלקּות

אּתן  לא לאחר ההמׁשכה 45ׁשּכבֹודי הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבתר  ּדׁשדי ּכמאן אּלא אינּה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻל'לעּמתֿזה'

וחיצֹונּיּות 71ּכתפיּה אחֹורים מּבחינת ׁשּיֹונקים , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַ

ּבטלה  הּקדּׁשה ׁשחיצֹונּיּות וכיון ּבלבד. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּקדּׁשה

 ֿ על הרי ּבגּלּוי, להיֹותּה הּקדּׁשה ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻאל

ע' ה'ּלעּומתֿזה', ׁשּמציאּות ְְְִֶֶַַַַַַָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

מּבחינת  ׁשּיֹונקים אחרא, וסטרא הּקלּפה ּוכללּות העֹולם, אּמֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻהּׂשרים,

ּבזמן  מהּֿׁשאיןּֿכן הּקדּׁשה. אל הם ּבטלים הּקדּׁשה, וחיצֹונּיּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻאחֹורים

ׁשּבין  החּלּוק נּכר לא ׁשאז עּגּולים, ּבבחינת הּוא ההמׁשכה סדר ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגלּות,

הּפנימּיּות  אל הּבּטּול ּגם אין ּובמילא להּפנימּיּות, וחיצֹונּיּות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָאחֹורים

מה  ועלּֿדר הּמּקיף. מּבחינת ל'לעּמתֿזה' יניקה להיֹות יכֹולה ואז ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻוהּקדּׁשה,

למּטה 72ּׁשּכתּוב  ה ּמל ּכמׁשל ,מל ּבהיכלי והיא ּתתפׂש ּבּידים ׂשממית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ענינים  אלע פּון אּפּגעטראגן איז ער (ּבׁשעת ורֹוממּותֹו התנּׂשאּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּצד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (Â»¿»«ƒ∆»ƒ¿»ƒ«∆»¿∆¿≈

‰l‚Ó‰69˙‡ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰ Ïcb ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ «¿ƒ»«««¿»ƒ»≈∆ƒ««∆∆¬«¿≈∆
,'B‚ ÌÈ¯O‰ Ïk ÏÚÓ 'B‚ e‰‡OÈÂ 'B‚ ‡˙„Ó‰ Ôa ÔÓ‰»»∆«¿»»«¿«¿≈≈«»«»ƒ
¯zÒ‡Ï ˙eÎÏn‰ ‰z ¯·kL ÔÂÈk ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈»∆¿»ƒ¿»««¿¿∆¿≈

˙BÓL ÏÚ È‡˜c ,‰kÏn‰««¿»¿»≈«ƒ¿
,Ï‡¯NÈŒ˙Òk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÙ‡a ‡e‰ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰Â¿«∆∆¬«¿≈¿…∆

) LB¯‰aL בזמן˙e¯È¯n‰ ∆¿»«¿ƒ
BLÈ (˙eÏb‰c ˙eLÈ¯‰Â¿»ƒ¿«»∆¿
,LÁ ˙ÈÁ·c Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰»≈∆¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»
ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿≈¬»»¿»

ÌÈÏÙBp‰('ה סעיף ‡CÈ(כנ"ל , «¿ƒ≈
CÏn‰ ÏcbL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ≈«∆∆
¯ˆ LÈ‡ ,ÔÓ‰ ˙‡ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆»»ƒ«

·ÈB‡Â70'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ¿≈«¿«∆
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ?‰M„˜cƒ¿À»«»ƒ¿»
˜elÁ‰ ˙eÏÏk „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿»«ƒ
,˙eÏb‰ ÔÓÊÏ ˙Èa‰ ÔÓÊ ÔÈaL∆≈¿«««ƒƒ¿««»
˙Èa‰ ÔÓÊa ‰ÎLÓ‰‰ ¯„qL∆≈∆««¿»»ƒ¿«««ƒ

B¯ÈÙÒ˙הוא ¯NÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿ƒ
¯LÈc באופן מאירים [=אורות ¿…∆

ואיחור] קדימה של באופן ,מסודר
˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰ÎLÓ‰‰ ¯„ÒÂ¿≈∆««¿»»ƒ¿««»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿ƒ

ÌÈÏebÚc,יותר גבוהים [=אורות ¿ƒƒ
בו  שאין 'עיגול' של באופן המאירים

שווה. הכל שלגבם כיון ומטה, מעלה

ומבאר] שהולך ÔÓÊaוכפי ,‰p‰c .¿ƒ≈ƒ¿«
¯„Ò ,˙e˜Ï‡ Èelb LiL ˙Èa‰««ƒ∆≈ƒ¡…≈∆
,¯LÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈaL ˜elÁ‰ ¯k Ê‡L∆»ƒ»«ƒ∆≈
,eÈÈ‰ ,˙eiÓÈt‰Â ˙eiBvÁ‰«ƒƒ¿«¿ƒƒ«¿
‡È‰ ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…¿«»ƒ
˙e˜Ï‡c ˙eiÓÈt‰L ÔÙ‡a¿…∆∆«¿ƒƒ∆¡…

˙e˜Ï‡c ˙eiBvÁ‰ ÔÓ Ïc·- ƒ¿»ƒ«ƒƒ∆¡…
מקדושתו  חיות בקבלת אופנים שני יש

מבחינת  שמקבלים יש יתברך:

את  שמרגישים באופן 'פנימיות'

כאשר  רק לקבל אפשר וזאת הקדושה,

אופן  ויש יתברך. אליו בטלים

שהיא  'אחוריים' מבחינת שמקבלים

כדלהלן  מועטת, ÔÂÈÎÂחיות .¿≈»
Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï È„B·kL45, ∆¿ƒ¿«≈…∆≈

'‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï ‰ÎLÓ‰‰ È¯‰¬≈««¿»»ƒ¿À«∆

dÈÙ˙k ¯˙a È„Lc Ô‡Ók ‡l‡ dÈ‡71 דבר המשליך [=כמו ≈»∆»¿«¿»≈»«¿≈≈
מתוך  זאת נותן אינו פירוש, כתפו. מאחורי הוא משליך ברצונו שלא לשונאו

יד] כלאחר אלא ותענוג, ‡ÌÈ¯BÁרצון ˙ÈÁaÓ ÌÈ˜BiL ,∆¿ƒƒ¿ƒ«¬«ƒ
‰ÏËa ‰M„w‰ ˙eiBˆÈÁL ÔÂÈÎÂ .„·Ïa ‰M„w‰ ˙eiBˆÈÁÂ¿ƒƒ«¿À»ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ«¿À»¿≈»
d˙BÈ‰Ï ‰M„w‰ ˙eiÓÈt Ï‡∆¿ƒƒ«¿À»ƒ¿»
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚ È¯‰ ,Èel‚a¿ƒ¬≈««««»
Œ˙ÓeÚl'‰ ˙e‡ÈˆnL ‰nÎÂ¿«»∆¿ƒ«¿«
˙Bn‡ ,ÌÈ¯O‰ 'Ú ,'‰Ê∆«»ƒÀ
‰tÏw‰ ˙eÏÏÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿»«¿ƒ»
ÌÈ˜BiL ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ¿ƒ¿»«¬»∆¿ƒ
˙eiBˆÈÁÂ ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬«ƒ¿ƒƒ
Ï‡ Ì‰ ÌÈÏËa ,‰M„w‰«¿À»¿≈ƒ≈∆

‰M„w‰ להגביה יכולים הם אין - «¿À»
חיותם  שכל כיון הקדושה, כנגד ראשם

מהקדושה  מגיע Œ‰Óוקיומם .«
¯„Ò ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿««»≈∆
˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«
˜elÁ‰ ¯k ‡Ï Ê‡L ,ÌÈÏebÚƒƒ∆»…ƒ»«ƒ
˙eiBˆÈÁÂ ÌÈ¯BÁ‡ ÔÈaL∆≈¬«ƒ¿ƒƒ
Ìb ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,˙eiÓÈt‰Ï¿«¿ƒƒ¿≈»≈«

iÓÈt‰ Ï‡ Ïeha‰˙e «ƒ∆«¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ Ê‡Â ,‰M„w‰Â¿«¿À»¿»¿»ƒ¿
˙ÈÁaÓ '‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï ‰˜ÈÈ¿ƒ»ƒ¿À«∆ƒ¿ƒ«

ÛÈwn‰ אלא "יושר", בחינת ע"י (לא ««ƒ
באופן  חיות הממשיך ה'מקיף' מדרגת

לכולם) Ó‰שווה C¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆«
·e˙kM72˙ÈÓÓN[עכביש=] ∆»¿»ƒ

ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Â Nt˙z ÌÈ„ia¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿≈
CÏÓ אינו המלך של רוממותו מצד כי ∆∆

לגרשה  להקפיד לב ÏLÓkנותן ,ƒ¿«
„vnL ‰hÓÏ CÏn‰«∆∆¿«»∆ƒ«
˙ÚLa) B˙eÓÓB¯Â B˙e‡O˙‰ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«
ÚÏ‡ ÔeÙ Ô‚‡¯ËÚbt‡ ÊÈ‡ ¯Ú∆ƒ»¿∆¿»¿«∆

ה] מכל מובדל הוא ÌÈÈÚƒ¿»ƒ[=כאשר
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טו f"iyz mixet

ׁשל  ּבאפן ׁשּזהּו אּלא הּׁשכינה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹהתלּבׁשּות

על  ׁשּמֹורה ּדייקא, הּמל ּכׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָיׁשיבה,

למּטה  ּבׁשֹוׁשן 62ההׁשּפלה הּדברים סדר אמנם, . ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

החׁשמל  ענין יׁשנֹו ׁשּתחּלה הּוא, איּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻעמק

מלכּות  ׁשּזֹוהי ּד'לעּמתֿזה', ּדאחׁשורֹוׁש) ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֻ(אחׁש

הּוא  וׁשּתי ׁשל ׁשענינּה וׁשּתי, ּבזמן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאחׁשורֹוׁש

ּדנגּה מל)63חׁשמל (חׁש ּוׁשתיקה ּדּבּור היינּו, , ְְְְִִַַַַָָָֹ

קלּפֹות  ג' זה ׁשאין היֹות [ּדעם ְְְֱִִִֵֶֶֶַֻּד'לעּמתֿזה'

זה  ּגם הרי ּדּקה, קלּפה ּכיֿאם לגמרי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּטמאֹות

ּומעלימה  מקּבלת הּמלּכה ׁשּוׁשּתי היינּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָקלּפה],

ּתֹור  ּבהּגיע אמנם, ּדקדּׁשה. אחׁשורֹוׁש עניני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻעל

ׁשּלא  עלֿידיֿזה הּנה ,הּמל אל לבֹוא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹאסּתר

מּוׁשּתי  הּמלכּות את הּמל העביר ּדבר, ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּקׁשה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לאסּתר, ּדנגּה) ּומלכּותּה64(חׁשמל ְְְְְְֵֶֶַַַַָָֹ

הּטֹובה  לרעּותּה עֹולם) ׁשל (מלּכֹו הּמל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָיּתן

היתה  הּגלּות ּבזמן ׁשּגם אסּתר, היא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנה,

אּתֹו ּבמ 65באמנה וגם ּבּה, יׁש אסּתיר ּדהסּתר ּצב ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

ו(אנכי  ּדייקא, אסּתיר) (הסּתר ּדאנכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹהענין

לזה  הּסּמן אׁשר, ּדייקא, ּפני אסּתיר) ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהסּתר

יׁשנֹו אסּתיר) ּדהסּתר ּבמּצב (ּגם אסּתר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאצל

ּבּקׁשה  ׁשּלא הּוא ּדפני, והענין ּדאנכי ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֹהענין

הּמגּלה  ּבהתחלת ׁשּממׁשי וזהּו ּבׁשנת 66ּדבר. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּכרּפס  חּור הּמל ּגּנת ּבחצר וגֹו' למלכֹו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹׁשלׁש

ּפרטי  על ּדקאי וגֹו', ּבהט רצפת גֹו' ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּותכלת

העליֹון  וגןֿעדן הּתחּתֹון ּבגןֿעדן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמדרגֹות

ּבּזהר  לעילם,67(ׁשּנתּבארּו גלּו הּגלּות, ּבזמן הּבירה, ּבׁשּוׁשן ׁשּגם היינּו, ,( ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעֹולמֹות  ׁשּלהיֹותם העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּדגןֿעדן הּסדרים ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפֹועלים

ּבבחינת  לאסּתר הם ׁשּייכים האצילּות, מעֹולם ׁשּלמּטה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדאתי, מעלמא הארה להיֹותֹו רּבתי, ּבח' חּור, ּבחינת (מּלבד ּפני אסּתיר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהסּתר

אחר  ּבמקֹום ּכּמבאר החרּות, עֹולם הּבא, ).68עֹולם ְְֵֵַַַַָָָָָֹ
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ובכ"מ.62) ואילך. שסב ע' בהעלותך אוה"ת ואילך. סע"ד לח, מקץ תו"א שסג.63)ראה ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. קסו. ע' שם אוה"ת תס. ע' שם אדהאמ"צ מאמרי מ. ע' תק"ע אדה"ז במאמרי היהודים וקבל ד"ה גם אסתר 64)וראה

כ. ספכ"ד.65)א, תניא וראה כ. ב, אסתר גֿו.66)ע"פ א, ואילך.67)אסתר א לח, זח"א ר"ה 68)ראה דרושי לקו"ת ראה

וש"נ. ב. ס,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙·Lk ,‰·ÈLÈ ÏL ÔÙ‡a e‰fL ‡l‡ ,‰ÈÎM‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ»∆»∆∆¿…∆∆¿ƒ»¿∆∆

‰hÓÏ ‰ÏtL‰‰ ÏÚ ‰¯BnL ,‡˜ÈÈc CÏn‰62 באדם כמו - «∆∆»¿»∆∆«««¿»»¿«»
השכינה  'השפלת' למעלה, כך מהגבהתו, הראש נשפל יושב, כאשר למטה,

אחשורוש" המלך "כשבת 'ישיבה' בשם נקראת בגלות ‡ÌÓ,להשפיע .»¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯„Ò השכינה בירידת ≈∆«¿»ƒ

עמהם", שכינה לעילם "גלו בגלות,

‰nÈ‡ ˜ÓÚ ÔLBLa,‡e‰ ¿«≈∆¬À»
ÏÓLÁ‰ ÔÈÚ BLÈ ‰lÁzL∆¿ƒ»∆¿ƒ¿«««¿«
Œ˙nÚÏ'c (LB¯ÂLÁ‡c LÁ‡)¬«¿««¿≈ƒ¿À«
LB¯ÂLÁ‡ ˙eÎÏÓ È‰BfL ,'‰Ê∆∆ƒ«¿¬«¿≈
ÏL dÈÚL ,ÈzLÂ ÔÓÊaƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿»»∆

d‚c ÏÓLÁ ‡e‰ ÈzLÂ63, «¿ƒ«¿«¿…«
LÁ) ‰˜È˙Le ¯eac ,eÈÈ‰«¿ƒ¿ƒ»»

] '‰ÊŒ˙nÚÏ'c (ÏÓ במרכבה »ƒ¿À«∆
רוח  והנה "וארא נאמר: יחזקאל שראה

ואש  גדול ענן הצפון מן באה סערה

כוחות  שהן בקבלה מבואר מתלקחת",

(נקראו  לשלשה הנחלקות הטומאה

אור  על שמכסות עלֿשם 'קליפות'

נאמר  הפסוק בהמשך הקדושה).

החשמל  כעין ומתוכה סביב, לו "ונוגה

נוגה' 'קליפת שזהו מבואר וגו'"

הטמאות, קליפות משלוש שלמעלה

˙BÈ‰ ÌÚc[למרות=]‰Ê ÔÈ‡L ¿ƒ¡∆≈∆
,È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ ˙BtÏ˜ '‚¿ƒ«¿≈¿«¿≈
Ìb È¯‰ ,‰wc ‰tÏ˜ Ì‡ŒÈkƒƒ¿ƒ»«»¬≈«

‰tÏ˜ ‰Ê אור על המכסה ∆¿ƒ»
ÈzLeLהקדושה  ,eÈÈ‰ ,[«¿∆«¿ƒ

ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓe ˙Ïa˜Ó ‰kÏn‰««¿»¿«∆∆«¿ƒ»«
.‰M„˜c LB¯ÂLÁ‡ ÈÈÚƒ¿¿≈¬«¿≈ƒ¿À»
¯zÒ‡ ¯Bz ÚÈb‰a ,ÌÓ‡»¿»¿«ƒ«∆¿≈
ŒÏÚ ‰p‰ ,CÏn‰ Ï‡ ‡B·Ï»∆«∆∆ƒ≈«
¯·c ‰Lwa ‡lL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆…ƒ¿»»»
מגיע  שזה מורה ב', סעיף (כנ"ל,

הביטול) ‰CÏnמתכלית ¯È·Ú‰ ,∆¡ƒ«∆∆
ÏÓLÁ) ÈzLeÓ ˙eÎÏn‰ ˙‡∆««¿ƒ«¿ƒ«¿«

·e˙kL BÓk ,¯zÒ‡Ï (d‚c64 ¿…«¿∆¿≈¿∆»
BkÏÓ) CÏn‰ ÔzÈ d˙eÎÏÓe«¿»ƒ≈«∆∆«¿
‰·Bh‰ d˙eÚ¯Ï (ÌÏBÚ ÏL∆»ƒ¿»«»
ÌbL ,¯zÒ‡ ‡È‰ ,‰pnÓƒ∆»ƒ∆¿≈∆«

‰Ó‡· ‰˙È‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa[התקשרות בתוקף ,Bz‡65[=בנאמנות. ƒ¿««»»¿»¿»¿»ƒ
ÈÎ‡c ÔÈÚ‰ da LÈ ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰c ·vÓa Ì‚Â רומז "אנכי" - ¿«¿«»¿«¿≈«¿ƒ≈»»ƒ¿»¿»…ƒ

ית' ועצמותו מהותו ‰zÒ¯על ÈÎ‡)Â ,‡˜ÈÈc (¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰)«¿≈«¿ƒ»¿»¿»…ƒ«¿≈
Èt (¯ÈzÒ‡("פנימיות" Ïˆ‡L(לשון ‰ÊÏ Ônq‰ ,¯L‡ ,‡˜ÈÈc «¿ƒ»«»¿»¬∆«ƒ»¿∆∆≈∆

¯zÒ‰c ·vÓa Ìb) ¯zÒ‡∆¿≈«¿«»¿«¿≈
ÈÎ‡c ÔÈÚ‰ BLÈ (¯ÈzÒ‡«¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»…ƒ
‡lL ‡e‰ ,ÈÙc ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»«∆…

L e‰ÊÂ .¯·c ‰LwaCÈLÓn ƒ¿»»»¿∆∆«¿ƒ
‰l‚n‰ ˙ÏÁ˙‰a66˙La ¿«¿»««¿ƒ»ƒ¿«

˙pb ¯ˆÁa 'B‚Â BÎÏÓÏ LÏL»…¿»¿¿«¬«ƒ«
'B‚ ˙ÏÎ˙e Òt¯k ¯eÁ CÏn‰«∆∆«¿«¿≈∆
ÏÚ È‡˜c ,'B‚Â Ë‰a ˙Ùˆƒ̄¿«««¿¿»≈«
Ô„ÚŒÔ‚a ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t¿»≈««¿≈¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿

¯‰fa e¯‡a˙pL)67,eÈÈ‰ ,( ∆ƒ¿»¬«…««¿
ÔÓÊa ,‰¯Èa‰ ÔLeLa ÌbL∆«¿««ƒ»ƒ¿«
ÌÈÏÚBt ,ÌÏÈÚÏ eÏ‚ ,˙eÏb‰«»»¿≈»¬ƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚c ÌÈ¯„q‰ Ïk»«¿»ƒ¿«≈∆««¿
Ì˙BÈ‰lL ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿∆ƒ¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
ÌÏBÚÓ ‰hÓlL ‰iNÚ¬ƒ»∆¿«»≈»
Ì‰ ÌÈÎÈiL ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»ƒ≈
¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ˙ÈÁ·a ¯zÒ‡Ï¿∆¿≈ƒ¿ƒ««¿≈«¿ƒ
'Áa ,¯eÁ ˙ÈÁa „·lÓ) Èt»«ƒ¿«¿ƒ«¿
‡ÓÏÚÓ ‰¯‡‰ B˙BÈ‰Ï ,È˙a«̄»ƒƒ¿∆»»≈»¿»
ÌÏBÚ ,‡a‰ ÌÏBÚ ,È˙‡c¿»ƒ»«»»
ÌB˜Óa ¯‡·nk ,˙e¯Á‰«≈«¿…»¿»

¯Á‡68.( סיפור כללות תוכן לסיכום, «≈
מקום  - הבירה' ב'שושן המגילה:

ישנו  איומה"), עמק ("שושן הגלות

של  'אחשֿורוש' בחינת תחלה

ולאחרֿמכן  ('ושתי'), - ה'לעומתֿזה'

כיון  לאסתר המלכות את המלך העביר
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ּׁשּכתּוב ‡ÌÓו) מה להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְִִִֶֶַַָָָ

המגּלה  הּדברים 69ּבהמׁש אחר ְְְְִִֵֶַַַַָָ

המדתא  ּבן המן את אחׁשורֹוׁש הּמל ּגּדל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלה

ּדלכאֹורה  גֹו', הּׂשרים ּכל מעל גֹו' וינּׂשאהּו ְְְְִִֵֵַַַַָָָגֹו'

לאסּתר  הּמלכּות נּתנה ׁשּכבר ּכיון מּובן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

ּכנסתֿיׂשראל, יׂשראל, נׁשמֹות על ּדקאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמלּכה,

ׁשּבהרֹוׁש ּבאפן הּוא אחׁשורֹוׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָֹוהּמל

והּסּיּוע  העזר יׁשנֹו ּדהּגלּות) והריׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ(הּמריר ּות

לכל  הוי' ּדסֹומ ענין ׁשּזהּו חׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדבחינת

את  אחׁשורֹוׁש הּמל ׁשּגּדל אפׁשר אי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּנֹופלים,

ואֹויב  צר איׁש ּדקדּׁשה.70המן, ה'ּלעּומתֿזה' ְְְִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשּבין  החּלּוק ּכללּות מּצד ׁשּזהּו הּוא, הענין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָא

ּבזמן  ההמׁשכה ׁשּסדר הּגלּות, לזמן הּבית ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזמן

וסדר  ּדיׁשר, ספירֹות עׂשר עלֿידי הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹהּבית

ספירֹות  עׂשר עלֿידי הּגלּות ּבזמן ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיׁש הּבית ּבזמן ּדהּנה, ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַֹּדעּגּולים.

נּכר  ׁשאז יׁשר, ּבבחינת הּוא ההמׁשכה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹסדר

היינּו, והּפנימּיּות, החּצֹונּיּות ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶַַַַהחּלּוק

ׁשהּפנימּיּות  ּבאפן היא למּטה אלקּות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהמׁשכת

וכיון  ּדאלקּות. החּצֹונּיּות מן נבּדל ְְֱֱִִִִֵֶֶַָָֹֹּדאלקּות

אּתן  לא לאחר ההמׁשכה 45ׁשּכבֹודי הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבתר  ּדׁשדי ּכמאן אּלא אינּה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻל'לעּמתֿזה'

וחיצֹונּיּות 71ּכתפיּה אחֹורים מּבחינת ׁשּיֹונקים , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַ

ּבטלה  הּקדּׁשה ׁשחיצֹונּיּות וכיון ּבלבד. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּקדּׁשה

 ֿ על הרי ּבגּלּוי, להיֹותּה הּקדּׁשה ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻאל

ע' ה'ּלעּומתֿזה', ׁשּמציאּות ְְְִֶֶַַַַַַָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

מּבחינת  ׁשּיֹונקים אחרא, וסטרא הּקלּפה ּוכללּות העֹולם, אּמֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻהּׂשרים,

ּבזמן  מהּֿׁשאיןּֿכן הּקדּׁשה. אל הם ּבטלים הּקדּׁשה, וחיצֹונּיּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻאחֹורים

ׁשּבין  החּלּוק נּכר לא ׁשאז עּגּולים, ּבבחינת הּוא ההמׁשכה סדר ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגלּות,

הּפנימּיּות  אל הּבּטּול ּגם אין ּובמילא להּפנימּיּות, וחיצֹונּיּות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָאחֹורים

מה  ועלּֿדר הּמּקיף. מּבחינת ל'לעּמתֿזה' יניקה להיֹות יכֹולה ואז ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻוהּקדּׁשה,

למּטה 72ּׁשּכתּוב  ה ּמל ּכמׁשל ,מל ּבהיכלי והיא ּתתפׂש ּבּידים ׂשממית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ענינים  אלע פּון אּפּגעטראגן איז ער (ּבׁשעת ורֹוממּותֹו התנּׂשאּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּצד
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CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (Â»¿»«ƒ∆»ƒ¿»ƒ«∆»¿∆¿≈

‰l‚Ó‰69˙‡ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰ Ïcb ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ «¿ƒ»«««¿»ƒ»≈∆ƒ««∆∆¬«¿≈∆
,'B‚ ÌÈ¯O‰ Ïk ÏÚÓ 'B‚ e‰‡OÈÂ 'B‚ ‡˙„Ó‰ Ôa ÔÓ‰»»∆«¿»»«¿«¿≈≈«»«»ƒ
¯zÒ‡Ï ˙eÎÏn‰ ‰z ¯·kL ÔÂÈk ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈»∆¿»ƒ¿»««¿¿∆¿≈

˙BÓL ÏÚ È‡˜c ,‰kÏn‰««¿»¿»≈«ƒ¿
,Ï‡¯NÈŒ˙Òk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÙ‡a ‡e‰ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰Â¿«∆∆¬«¿≈¿…∆

) LB¯‰aL בזמן˙e¯È¯n‰ ∆¿»«¿ƒ
BLÈ (˙eÏb‰c ˙eLÈ¯‰Â¿»ƒ¿«»∆¿
,LÁ ˙ÈÁ·c Úeiq‰Â ¯ÊÚ‰»≈∆¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»
ÏÎÏ 'ÈÂ‰ CÓBÒc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿≈¬»»¿»

ÌÈÏÙBp‰('ה סעיף ‡CÈ(כנ"ל , «¿ƒ≈
CÏn‰ ÏcbL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ≈«∆∆
¯ˆ LÈ‡ ,ÔÓ‰ ˙‡ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆»»ƒ«

·ÈB‡Â70'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ ¿≈«¿«∆
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ?‰M„˜cƒ¿À»«»ƒ¿»
˜elÁ‰ ˙eÏÏk „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿»«ƒ
,˙eÏb‰ ÔÓÊÏ ˙Èa‰ ÔÓÊ ÔÈaL∆≈¿«««ƒƒ¿««»
˙Èa‰ ÔÓÊa ‰ÎLÓ‰‰ ¯„qL∆≈∆««¿»»ƒ¿«««ƒ

B¯ÈÙÒ˙הוא ¯NÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿ƒ
¯LÈc באופן מאירים [=אורות ¿…∆

ואיחור] קדימה של באופן ,מסודר
˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰ÎLÓ‰‰ ¯„ÒÂ¿≈∆««¿»»ƒ¿««»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿ƒ

ÌÈÏebÚc,יותר גבוהים [=אורות ¿ƒƒ
בו  שאין 'עיגול' של באופן המאירים

שווה. הכל שלגבם כיון ומטה, מעלה

ומבאר] שהולך ÔÓÊaוכפי ,‰p‰c .¿ƒ≈ƒ¿«
¯„Ò ,˙e˜Ï‡ Èelb LiL ˙Èa‰««ƒ∆≈ƒ¡…≈∆
,¯LÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈaL ˜elÁ‰ ¯k Ê‡L∆»ƒ»«ƒ∆≈
,eÈÈ‰ ,˙eiÓÈt‰Â ˙eiBvÁ‰«ƒƒ¿«¿ƒƒ«¿
‡È‰ ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…¿«»ƒ
˙e˜Ï‡c ˙eiÓÈt‰L ÔÙ‡a¿…∆∆«¿ƒƒ∆¡…

˙e˜Ï‡c ˙eiBvÁ‰ ÔÓ Ïc·- ƒ¿»ƒ«ƒƒ∆¡…
מקדושתו  חיות בקבלת אופנים שני יש

מבחינת  שמקבלים יש יתברך:

את  שמרגישים באופן 'פנימיות'

כאשר  רק לקבל אפשר וזאת הקדושה,

אופן  ויש יתברך. אליו בטלים

שהיא  'אחוריים' מבחינת שמקבלים

כדלהלן  מועטת, ÔÂÈÎÂחיות .¿≈»
Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï È„B·kL45, ∆¿ƒ¿«≈…∆≈

'‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï ‰ÎLÓ‰‰ È¯‰¬≈««¿»»ƒ¿À«∆

dÈÙ˙k ¯˙a È„Lc Ô‡Ók ‡l‡ dÈ‡71 דבר המשליך [=כמו ≈»∆»¿«¿»≈»«¿≈≈
מתוך  זאת נותן אינו פירוש, כתפו. מאחורי הוא משליך ברצונו שלא לשונאו

יד] כלאחר אלא ותענוג, ‡ÌÈ¯BÁרצון ˙ÈÁaÓ ÌÈ˜BiL ,∆¿ƒƒ¿ƒ«¬«ƒ
‰ÏËa ‰M„w‰ ˙eiBˆÈÁL ÔÂÈÎÂ .„·Ïa ‰M„w‰ ˙eiBˆÈÁÂ¿ƒƒ«¿À»ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ«¿À»¿≈»
d˙BÈ‰Ï ‰M„w‰ ˙eiÓÈt Ï‡∆¿ƒƒ«¿À»ƒ¿»
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚ È¯‰ ,Èel‚a¿ƒ¬≈««««»
Œ˙ÓeÚl'‰ ˙e‡ÈˆnL ‰nÎÂ¿«»∆¿ƒ«¿«
˙Bn‡ ,ÌÈ¯O‰ 'Ú ,'‰Ê∆«»ƒÀ
‰tÏw‰ ˙eÏÏÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿»«¿ƒ»
ÌÈ˜BiL ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ¿ƒ¿»«¬»∆¿ƒ
˙eiBˆÈÁÂ ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬«ƒ¿ƒƒ
Ï‡ Ì‰ ÌÈÏËa ,‰M„w‰«¿À»¿≈ƒ≈∆

‰M„w‰ להגביה יכולים הם אין - «¿À»
חיותם  שכל כיון הקדושה, כנגד ראשם

מהקדושה  מגיע Œ‰Óוקיומם .«
¯„Ò ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿««»≈∆
˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«
˜elÁ‰ ¯k ‡Ï Ê‡L ,ÌÈÏebÚƒƒ∆»…ƒ»«ƒ
˙eiBˆÈÁÂ ÌÈ¯BÁ‡ ÔÈaL∆≈¬«ƒ¿ƒƒ
Ìb ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,˙eiÓÈt‰Ï¿«¿ƒƒ¿≈»≈«

iÓÈt‰ Ï‡ Ïeha‰˙e «ƒ∆«¿ƒƒ
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ Ê‡Â ,‰M„w‰Â¿«¿À»¿»¿»ƒ¿
˙ÈÁaÓ '‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï ‰˜ÈÈ¿ƒ»ƒ¿À«∆ƒ¿ƒ«

ÛÈwn‰ אלא "יושר", בחינת ע"י (לא ««ƒ
באופן  חיות הממשיך ה'מקיף' מדרגת

לכולם) Ó‰שווה C¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆«
·e˙kM72˙ÈÓÓN[עכביש=] ∆»¿»ƒ

ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Â Nt˙z ÌÈ„ia¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿≈
CÏÓ אינו המלך של רוממותו מצד כי ∆∆

לגרשה  להקפיד לב ÏLÓkנותן ,ƒ¿«
„vnL ‰hÓÏ CÏn‰«∆∆¿«»∆ƒ«
˙ÚLa) B˙eÓÓB¯Â B˙e‡O˙‰ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«
ÚÏ‡ ÔeÙ Ô‚‡¯ËÚbt‡ ÊÈ‡ ¯Ú∆ƒ»¿∆¿»¿«∆

ה] מכל מובדל הוא ÌÈÈÚƒ¿»ƒ[=כאשר
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f"iyzטז mixet

יכֹולה  אצלֹו, מקֹום ּתֹופס לא ּדבר ׁשּׁשּום ְְְְֵֵֶֶַָָָָֹלגמרי)

למעלה, ודגמתֹו .מל ּבהיכלי ׂשממית ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻלהיֹות

לעילא  סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּגלּות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבזמן

סיג  חׁש, (ּבחינת ּביֹותר ּגבֹוּה למקֹום ְְְְְִֵֵַַָָָָָלעילא,

הּוא  ּובכללּות ג), סעיף ּכּנ"ל ׁשתיקה, ְְְְִִִַַַָָָָלחכמה

אזי  ּדעּגּולים, לספירֹות ּדיׁשר מּספירֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָֹהעלּיה

ה'ּל ולינק יכ ֹולה עצמּה את להגּביּה עּומתֿזה' ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמּקיף, ּכּנׁשר 73מּבחינת ּתגּביּה אם ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָ

קּמיּה ּכּוּלא הּמּקיף ּבחינת ׁשּלגּבי ּכיון ,קּנ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָגֹו'

חׁשיב  ּכאֹורה 74ּכלא ּכחׁשיכה מה 75, צדקּת אם , ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ

לֹו ּתעׂשה מה ּפׁשעי ורּבּו לֹו וזהּו76ּתּתן . ְְְֲִֶֶֶֶַַַָ

ּדגּדל  הענין להיֹות יכֹול הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּטעם

ּדכיון  הּמדתא, ּבן המן את אחׁשורֹוׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל

יכֹול  ּכאֹורה, ּכחׁשיכה חׁשיב, ּכלא קּמיּה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּכּוּלא

ויתירה  ּגדּלה. ׁשל ּבמּצב יהיה המן ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻלהיֹות

ׁשּׁשם  הּמּקיף מּצד היא ׁשההׁשּפעה ּכיון ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּזה,

ּבׁשאֹול  חׁשּבֹון אין ּכי חׁשּבֹון, [ועלּֿדר77אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַ

ּׁשּכתּוב  חּנם 78מה חּנם, ּבמצרים נאכל אׁשר ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּומצוֹות  ּתֹורה ֿ 79ּבלא מה חׁשּבֹון, ללא היינּו, , ְְְְְִֶַַָֹֹ

ּכל  ּומקּבלים ׁשּׁשּייכים ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּׁשאיןּֿכן

ּדוקא  ּפנימּיּות ּבבחינת ּכלי 80הענינים עׂשּית ועלֿידי חׁשּבֹון עלּֿפי ׁשּזהּו , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּוינּׂשאהּו ּבאפן ּתהיה להמן ׁשההׁשּפעה להיֹות יכֹול לפעמים הּנה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדוקא],

הּׂשרים. ּכל מעל ִֵַַָָגֹו'

הּמגּלה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם לּימים 81יּובן קראּו ּכן על ¿«ƒ∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּפיל  הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הּפּור. ׁשם על ּפּורים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאּלה

הּגֹורל  הּוא להׁשמיד 82ּפּור הּגזרה ּבאה ׁשעלֿידיֿזה המן ׁשהּפיל הּפּור הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

גֹו' ּולאּבד הּוא 83להרג ּדונהפ ּבאפן ׁשהיה הּנס נקרא ואי ּפּורים 84, ּבׁשם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

הּבט  מּבלי אׁשר הּוא הּנס ׁשעּקר ּבזה, הּבאּור אּלא הּגֹורל. הּוא הּפּור ׁשם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל

להרג  ּדלהׁשמיד הּגזרה להיֹות יכֹולה ׁשּמּזה הּגֹורל, הּוא ּפּור ׁשהּפיל זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל

הּוא. ּדונהפ הענין ּגּופא מּזה נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולאּבד,

Ô·eÈÂ זה לעּמת זה את (ׁשהרי ּבקדּׁשה ׁשּמצינּו הּגֹורל ענין ּבאּור עלּֿפי ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
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ד.73) א, ב.74)עובדי' יא, זח"א לב. ד, דניאל יב.75)ע"פ קלט, ז.76)תהלים לה, יו"ד.77)איוב ט, קהלת ע"פ

ה.78) יא, א.79)בהעלותך קכח, זח"ב וראה עה"פ. ופרש"י יו"ד.80)ספרי מאמר ומעין קונטרס כו.81)ראה ט, אסתר

כד.82) ג.83)שם, ז, יג. ג, א.84)שם ט, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz ‡Ï ¯·c ÌeML (È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆»»…≈»∆¿¿»ƒ¿
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ,‰ÏÚÓÏ B˙Ó‚„Â .CÏÓ ÈÏÎÈ‰a ˙ÈÓÓN¿»ƒ¿≈¿≈∆∆¿À¿»¿«¿»∆ƒ¿««»
dB·b ÌB˜ÓÏ ,‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈»¿»»«
,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,‰˜È˙L ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ ,LÁ ˙ÈÁa) ¯˙BÈa¿≈¿ƒ«»¿»«»¿»¿ƒ»««¿ƒ

‰iÏÚ‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»¬ƒ»
˙B¯ÈÙÒÏ ¯LÈc ˙B¯ÈÙqÓƒ¿ƒ¿…∆ƒ¿ƒ
‰ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,ÌÈÏebÚc¿ƒƒ¬«¿»
˙‡ dÈa‚‰Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰«¿«∆¿«¿ƒ«∆
,ÛÈwn‰ ˙ÈÁaÓ ˜ÈÏÂ dÓˆÚ«¿»¿ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ

·e˙kL BÓk73dÈa‚z Ì‡ ¿∆»ƒ«¿ƒ«
Ep˜ 'B‚ ¯Lpk גם זה, (במצב «∆∆ƒ∆

בהגבהה  עצמו את להגביה יכול השפל

יניקה  ולקבל וגסות בחוצפה יתירה

ÈÁa˙משם) Èa‚lL ÔÂÈk ,≈»∆¿«≈¿ƒ«
‡Ïk dÈn˜ ‡lek ÛÈwn‰««ƒ»«≈¿…

·ÈLÁ74 נחשבים העולמות  [=כל »ƒ
כ'לא'] ÎÈLÁk‰אצלו ,«¬≈»

‰¯B‡k75,:נאמר זו דרגה ולגבי »»
ea¯Â BÏ Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡ƒ»«¿»«ƒ∆¿«

BÏ ‰NÚz ‰Ó EÈÚLt76e‰ÊÂ . ¿»∆««¬∆¿∆
ÏBÎÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ÌÚh‰«««∆ƒ¿««»»
CÏn‰ Ïc‚c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆
Ôa ÔÓ‰ ˙‡ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆»»∆
dÈn˜ ‡lekL ÔÂÈÎc ,‡˙„n‰«¿»»¿≈»∆»«≈

,·ÈLÁ ‡Ïk,‰¯B‡k ‰ÎÈLÁk ¿…»ƒ«¬≈»»»
‰È‰È ÔÓ‰ ÌbL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
‰¯È˙ÈÂ .‰l„b ÏL ·vÓa¿«»∆¿À»ƒ≈»
‡È‰ ‰ÚtL‰‰L ÔÂÈk ,‰fÓƒ∆≈»∆««¿»»ƒ
ÔÈ‡ ÌML ÛÈwn‰ „vÓƒ«««ƒ∆»≈
ÔBaLÁ ÔÈ‡ Èk ,ÔBaLÁ∆¿ƒ≈∆¿

ÏB‡La77‰Ó C¯cŒÏÚÂ] ƒ¿¿«∆∆«
·e˙kM התלוננו ישראל שבני ∆»
הדגה78במדבר: את ∆¬‡L¯זכרנו

ÌpÁ ,ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡…«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ»
˙BÂˆÓe ‰¯Bz ‡Ïa79,eÈÈ‰ , ¿…»ƒ¿«¿

ÔBaLÁ ‡ÏÏ בארץ שבהיותם כיון ¿…∆¿
חיותם  קבלו הטומאה, ארץ מצרים,

חילוק  אין שלגביו ה'מקיף' מבחינת

לאו  אם מצוות עושים Œ‰Óאם ,«
ÌÈÎÈiML Ï‡¯NÈa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ¿»≈∆«»ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

‡˜Âc ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a80È„ÈŒÏÚÂ ÔBaLÁ ÈtŒÏÚ e‰fL , ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿»∆∆«ƒ∆¿¿«¿≈
‰ÚtL‰‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÌÈÓÚÙÏ ‰p‰ ,[‡˜Âc ÈÏk ˙iNÚ¬ƒ«¿ƒ«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿∆««¿»»

.ÌÈ¯O‰ Ïk ÏÚÓ 'B‚ e‰‡OÈeL ÔÙ‡a ‰È‰z ÔÓ‰Ï,לסיכום ¿»»ƒ¿∆¿…∆∆«¿«¿≈≈«»«»ƒ
יניקה  תיתכן 'עיגולים', מבחי' הוא בעולם ההמשכה סדר הגלות שבזמן כיון

המלך  "גדל ולכן ללעומתֿזה,

המן". את אחשורוש

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««
‰l‚n‰ CLÓ‰a ·e˙kM81ÏÚ ∆»¿∆¿≈«¿ƒ»«

ÌÈ¯et ‰l‡‰ ÌÈÓiÏ e‡¯˜ Ôk≈»¿«»ƒ»≈∆ƒ
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc .¯et‰ ÌL ÏÚ«≈«¿ƒ¿»≈
‡e‰ ¯et ÏÈt‰ È¯‰ ,Ô·eÓ»¬≈ƒƒ

Ï¯Bb‰82ÏÈt‰L ¯et‰ ‡e‰ «»«∆ƒƒ
‰‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÓ‰»»∆«¿≈∆»»
„a‡Ïe ‚¯‰Ï „ÈÓL‰Ï ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿ƒ«¬…¿«≈

'B‚83‰È‰L Òp‰ ‡¯˜ CÈ‡Â ,¿≈ƒ¿»«≈∆»»
‡e‰ CÙ‰Âc ÔÙ‡a84ÌLa ¿…∆ƒ¿«¬…¿≈

‡e‰ ¯et‰ ÌL ÏÚ ÌÈ¯etƒ«≈«
,‰Êa ¯e‡a‰ ‡l‡ ?Ï¯Bb‰«»∆»«≈»∆
ÈÏaÓ ¯L‡ ‡e‰ Òp‰ ¯wÚL∆ƒ««≈¬∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ¯et ÏÈt‰L ‰Ê ÏÚ Ëa‰«≈«∆∆ƒƒ

È ‰fnL ,Ï¯Bb‰˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎ «»∆ƒ∆¿»ƒ¿
‚¯‰Ï „ÈÓL‰Ïc ‰¯Êb‰«¿≈»ƒ¿«¿ƒ«¬…
‡Ùeb ‰fÓ ‰NÚ ,„a‡Ïe¿«≈«¬»ƒ∆»

.‡e‰ CÙ‰Âc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¬…
ÔÈÚ ¯e‡a ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ≈ƒ¿«
‰M„˜a eÈˆnL Ï¯Bb‰«»∆»ƒƒ¿À»
‰NÚ ‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ˙‡ È¯‰L)∆¬≈∆∆¿À«∆»»
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האלקים  הּכּפּורים,85עׂשה ּדיֹום ּבגֹורלֹות ,( ְְֱִִִַָָָָֹ

זהר  ּבתּקּוני ּכדאיתא ּפּורים, עם ּגם 86ׁשּקׁשּור ְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ּדהּנה, ּפּורים). (ּכמֹו ּכפּורים הּוא הּכּפּורים ְְְִִִִִֵֶַׁשּיֹום

ּכתיב  הּכּפּורים ׁשני 87ּביֹום על אהרן ונתן ְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

אחד  וגֹורל לה' אחד ּגֹורל ּגֹורלֹות ְְִִֶֶַַָָָָָהּׂשעירים

ז"ל  חכמינּו ודרׁשּו יֹום 88לעזאזל, ׂשעירי ׁשני ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָ

ּבמראה  ׁשוין ׁשניהן ׁשּיהיּו מצותן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּכּפּורים

הטלת  ׁשּקדם היינּו, וכּו', ּובדמים ְְְְֲִֶֶַַָָָֹּובקֹומה

אחד  ׁשּכל חברֹו, על לאחד עדיפּות אין ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגֹורל

ורק  לעזאזל, אֹו חּטאת להוי' להיֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָמהם

ּבימין  ׁשהעֹולה הּקֹובע הּוא לה'89הּגֹורל הּוא ְִֵֶֶַַַַָָָ

ועליו  לעזאזל, הּוא ּבׂשמאל והעֹולה ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹחּטאת,

(ׁשל 90נאמר  עוֹונֹותם ּכל את עליו הּׂשעיר ונׂשא ְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

'עמק  ּבּמדּבר, גֹו' ּגזרה ארץ אל יׂשראל) ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבני

להוי' מהּׂשעיר ּבתכלית הפ ּדקליּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתחת'

ּתטהרּו הוי' לפני ׁשעלֿידֹו הוי'91חּטאת, לפני , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

מ  למעלה הׁשּתלׁשלּות ּדייקא, והינּו,92ּסדר . ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

למעלה  ׁשהּוא ּגֹורל עלּֿפי נקּבע זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשענין

ּבחלּוקת  מצינּו ועלּֿדרֿזה ודעת. ְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָמּטעם

יׁש ּדהּנה, ּגֹורל. עלֿידי האחים ּבין האב ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָירּוׁשת

האב  ירּוׁשת ּביניהם מחּלקים ׁשהאחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפעמים

מתאים  זה ׁשחלק ׂשכל, עלּֿפי ׁשּמתחּיב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּכפי

למי  לקּבע אפׁשר אי הּׂשכל ׁשּמּצד ּפעמים יׁש אבל לפלֹוני. זה וחלק ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלפלֹוני

נקּבע  ׁשעלֿידֹו הּגֹורל, עלּֿפי היא החלּוקה ואז כּו', זה חלק וׁשּי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמתאים

למעלה  הּוא ׁשהּגֹורל והינּו, זה. לאח עֹולה זה וחלק זה לאח עֹולה זה ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשחלק

רֹוצה  זה אח ּכאׁשר ׁשהרי מהרצֹון, ּגם למעלה ׁשהּוא מּזה, ויתירה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהּׂשכל,

ׁשהּגֹורל  לֹומר, צרי ּכן ועל ּבגֹורל, צר אין אחר, חלק רֹוצה זה ואח זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחלק

ונמצא, החלּוקה, אפן לקּבע אפׁשר אי הרצֹון עלּֿפי ׁשּגם ּכזה ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּוא

מּגיע  ּגּופא הרצֹון ׁשּבבעל מּזה, ויתירה מהרצֹון, ּגם למעלה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהּגֹורל

על  סֹומ הרצֹון ּבעל ׁשהרי לרצֹון, מקֹור ׁשהּוא מּכמֹו יֹותר ּבעמק ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגֹורל

נאמר  ׁשעלֿזה הּגֹורל, ׁשּיּפל ּכפי רצֹונֹו ׁשּיהיה הּגֹורל 93הּגֹורל יּוטל ּבחיק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ˜Ï‡‰85 הקדושֿברוךֿהוא ברא שבקדושה, עניין כל ('לעומת') כנגד - »¡…ƒ

והטומאה  הרע בכוחות דומה ‰ÌÈ¯etk,עניין ÌBÈc ˙BÏ¯B‚a ,(¿»¿«ƒƒ
¯‰Ê Èew˙a ‡˙È‡„k ,ÌÈ¯et ÌÚ Ìb ¯eLwL86ÌBiL ∆»«ƒƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈…«∆

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ,‰p‰c .(ÌÈ¯et BÓk) ÌÈ¯eÙk ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒƒ
בביתֿהמקדש, הגדול הכהן בעבודת

על  לכפר שעירים שני הכהן לקח

‡‰¯È˙k87Ô·בניֿישראל, Ô˙Â ¿ƒ¿»««¬…
˙BÏ¯Bb ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÏÚ«¿≈«¿ƒƒ»

'‰Ï „Á‡ Ï¯Bb קרבן [=הקריבו »∆»«
ÏÊ‡ÊÚÏלה'] „Á‡ Ï¯B‚Â¿»∆»«¬»≈

עזאזל] בהר למות eL¯„Â[=שלחו ,¿»¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ88ÌBÈ È¯ÈÚN ÈL ¬»≈«¿≈¿ƒ≈

eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿
‰‡¯Óa ÔÈÂL Ô‰ÈL שניהם=] ¿≈∆»ƒ¿«¿∆

שחורים] או «¿ÓB˜·e‰לבנים
[=בשוויים]ÌÈÓ„·e[=בגובהם] ¿»ƒ

˙ÏË‰ Ì„wL ,eÈÈ‰ ,'eÎÂ¿«¿∆…∆¬»«
ÏÚ „Á‡Ï ˙eÙÈ„Ú ÔÈ‡ Ï¯Bb‰«»≈¬ƒ¿∆»«
ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ,B¯·Á¬≈∆»∆»≈∆»
B‡ ˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»«»
‡e‰ Ï¯Bb‰ ˜¯Â ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈¿««»

ÔÈÓÈa ‰ÏBÚ‰L Ú·Bw‰89‡e‰ «≈«∆»∆¿»ƒ
Ï‡ÓNa ‰ÏBÚ‰Â ,˙‡hÁ '‰Ï««»¿»∆ƒ¿…

¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÏÊ‡ÊÚÏ ‡e‰90 «¬»≈¿»»∆¡«
Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡NÂ¿»»«»ƒ»»∆»
Ï‡ (Ï‡¯NÈ Èa ÏL) Ì˙BBÂÚ¬»∆¿≈ƒ¿»≈∆
˜ÓÚ' ,¯a„na 'B‚ ‰¯Êb ı¯‡∆∆¿≈»«ƒ¿»…∆

a CÙ‰ ,‰tÈÏ˜c '˙Áz˙ÈÏÎ˙ ««ƒ¿ƒ»≈∆¿«¿ƒ
ŒÏÚL ,˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï ¯ÈÚO‰Ó≈«»ƒ«¬»»«»∆«

e¯‰Ëz 'ÈÂ‰ ÈÙÏ B„È91ÈÙÏ , »ƒ¿≈¬»»ƒ¿»ƒ¿≈
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ,‡˜ÈÈc 'ÈÂ‰¬»»«¿»¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰92 ממדרגת למעלה - ƒ¿«¿¿
מסודר  בסדר לעולמות החיות ירידת

הוי' (שם ואילך, ה'חכמה' מספירת

- י' החיות המשכת סדר על מורה

וכו') בינה - ה' eÈ‰Â,חכמה, .¿«¿
Ï¯Bb ÈtŒÏÚ Úa˜ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ»
.˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ««»««
˙˜eÏÁa eÈˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ«¬«
ŒÏÚ ÌÈÁ‡‰ ÔÈa ·‡‰ ˙Le¯È¿«»»≈»«ƒ«
ÌÈÓÚt LÈ ,‰p‰c .Ï¯Bb È„È¿≈»¿ƒ≈≈¿»ƒ
Ì‰ÈÈa ÌÈ˜lÁÓ ÌÈÁ‡‰L∆»«ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ˜ÏÁL ,ÏÎN ÈtŒÏÚ ·iÁ˙nL ÈÙk ·‡‰ ˙Le¯È¿«»»¿ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ≈∆∆≈∆∆«¿ƒ
È‡ ÏÎO‰ „vnL ÌÈÓÚt LÈ Ï·‡ .ÈBÏÙÏ ‰Ê ˜ÏÁÂ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¬»≈¿»ƒ∆ƒ««≈∆ƒ
‰˜eÏÁ‰ Ê‡Â ,'eÎ ‰Ê ˜ÏÁ CiLÂ ÌÈ‡˙Ó ÈÓÏ Úa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…«¿ƒ«¿ƒ¿«»≈∆∆¿»«¬»
Á‡Ï ‰ÏBÚ ‰Ê ˜ÏÁL Úa˜ B„ÈŒÏÚL ,Ï¯Bb‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ«»∆«»ƒ¿»∆≈∆∆∆¿»
.‰Ê Á‡Ï ‰ÏBÚ ‰Ê ˜ÏÁÂ ‰Ê∆¿≈∆∆∆¿»∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï¯Bb‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«»¿«¿»
‡e‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆ƒ≈»ƒ∆∆

ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ הרצון כוח - ¿«¿»«≈»»
הוא  שפעמים עד מהשכל, למעלה הוא

להשכיל  אותו ומטה השכל על שולט

גם  למעלה הוא הגורל אולם רצונו, כפי

הרצון  È¯‰Lמכוח אין , כאשר גם ∆¬≈
מתאים  למי לקבוע שכל עלֿפי טעם

הרי זה, ¯Bˆ‰חלק  ‰Ê Á‡ ¯L‡k«¬∆»∆∆
˜ÏÁ ‰ˆB¯ ‰Ê Á‡Â ‰Ê ˜ÏÁ≈∆∆¿»∆∆≈∆
Ôk ÏÚÂ ,Ï¯B‚a C¯ˆ ÔÈ‡ ,¯Á‡«≈≈…∆¿»¿«≈
‡e‰ Ï¯Bb‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«»
ÈtŒÏÚ ÌbL ‰Êk ÌB˜Óa¿»»∆∆««ƒ
ÔÙ‡ Úa˜Ï ¯LÙ‡ È‡ ÔBˆ¯‰»»ƒ∆¿»ƒ¿…«…∆
Ï¯Bb‰L ,‡ˆÓÂ ,‰˜eÏÁ‰«¬»¿ƒ¿»∆«»
,ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈»»
ÔBˆ¯‰ ÏÚ·aL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¿««»»

‡Ùeb(הרצון נובע שממנו (באדם, »
¯˙BÈ ˜ÓÚa Ï¯Bb‰ ÚÈbÓ«ƒ««»¿…∆≈
,ÔBˆ¯Ï ¯B˜Ó ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆»»»
ÏÚ CÓBÒ ÔBˆ¯‰ ÏÚa È¯‰L∆¬≈««»»≈«
ÈÙk BBˆ¯ ‰È‰iL Ï¯Bb‰«»∆ƒ¿∆¿¿ƒ
‰ÊŒÏÚL ,Ï¯Bb‰ ÏtiL∆ƒ…«»∆«∆

¯Ó‡93Ï¯Bb‰ ÏËeÈ ˜ÈÁa ∆¡««≈««»
לבין גורל [בינו מטיל אדם עצמו
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יז f"iyz mixet

יכֹולה  אצלֹו, מקֹום ּתֹופס לא ּדבר ׁשּׁשּום ְְְְֵֵֶֶַָָָָֹלגמרי)

למעלה, ודגמתֹו .מל ּבהיכלי ׂשממית ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻלהיֹות

לעילא  סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּגלּות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבזמן

סיג  חׁש, (ּבחינת ּביֹותר ּגבֹוּה למקֹום ְְְְְִֵֵַַָָָָָלעילא,

הּוא  ּובכללּות ג), סעיף ּכּנ"ל ׁשתיקה, ְְְְִִִַַַָָָָלחכמה

אזי  ּדעּגּולים, לספירֹות ּדיׁשר מּספירֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָֹהעלּיה

ה'ּל ולינק יכ ֹולה עצמּה את להגּביּה עּומתֿזה' ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמּקיף, ּכּנׁשר 73מּבחינת ּתגּביּה אם ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָ

קּמיּה ּכּוּלא הּמּקיף ּבחינת ׁשּלגּבי ּכיון ,קּנ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָגֹו'

חׁשיב  ּכאֹורה 74ּכלא ּכחׁשיכה מה 75, צדקּת אם , ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ

לֹו ּתעׂשה מה ּפׁשעי ורּבּו לֹו וזהּו76ּתּתן . ְְְֲִֶֶֶֶַַַָ

ּדגּדל  הענין להיֹות יכֹול הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּטעם

ּדכיון  הּמדתא, ּבן המן את אחׁשורֹוׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל

יכֹול  ּכאֹורה, ּכחׁשיכה חׁשיב, ּכלא קּמיּה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּכּוּלא

ויתירה  ּגדּלה. ׁשל ּבמּצב יהיה המן ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻלהיֹות

ׁשּׁשם  הּמּקיף מּצד היא ׁשההׁשּפעה ּכיון ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּזה,

ּבׁשאֹול  חׁשּבֹון אין ּכי חׁשּבֹון, [ועלּֿדר77אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַ

ּׁשּכתּוב  חּנם 78מה חּנם, ּבמצרים נאכל אׁשר ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּומצוֹות  ּתֹורה ֿ 79ּבלא מה חׁשּבֹון, ללא היינּו, , ְְְְְִֶַַָֹֹ

ּכל  ּומקּבלים ׁשּׁשּייכים ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּׁשאיןּֿכן

ּדוקא  ּפנימּיּות ּבבחינת ּכלי 80הענינים עׂשּית ועלֿידי חׁשּבֹון עלּֿפי ׁשּזהּו , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּוינּׂשאהּו ּבאפן ּתהיה להמן ׁשההׁשּפעה להיֹות יכֹול לפעמים הּנה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדוקא],

הּׂשרים. ּכל מעל ִֵַַָָגֹו'

הּמגּלה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם לּימים 81יּובן קראּו ּכן על ¿«ƒ∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּפיל  הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הּפּור. ׁשם על ּפּורים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאּלה

הּגֹורל  הּוא להׁשמיד 82ּפּור הּגזרה ּבאה ׁשעלֿידיֿזה המן ׁשהּפיל הּפּור הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

גֹו' ּולאּבד הּוא 83להרג ּדונהפ ּבאפן ׁשהיה הּנס נקרא ואי ּפּורים 84, ּבׁשם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

הּבט  מּבלי אׁשר הּוא הּנס ׁשעּקר ּבזה, הּבאּור אּלא הּגֹורל. הּוא הּפּור ׁשם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל

להרג  ּדלהׁשמיד הּגזרה להיֹות יכֹולה ׁשּמּזה הּגֹורל, הּוא ּפּור ׁשהּפיל זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל

הּוא. ּדונהפ הענין ּגּופא מּזה נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולאּבד,

Ô·eÈÂ זה לעּמת זה את (ׁשהרי ּבקדּׁשה ׁשּמצינּו הּגֹורל ענין ּבאּור עלּֿפי ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
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`ixeta ineqal yipi` aiig

האלקים  הּכּפּורים,85עׂשה ּדיֹום ּבגֹורלֹות ,( ְְֱִִִַָָָָֹ

זהר  ּבתּקּוני ּכדאיתא ּפּורים, עם ּגם 86ׁשּקׁשּור ְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ּדהּנה, ּפּורים). (ּכמֹו ּכפּורים הּוא הּכּפּורים ְְְִִִִִֵֶַׁשּיֹום

ּכתיב  הּכּפּורים ׁשני 87ּביֹום על אהרן ונתן ְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

אחד  וגֹורל לה' אחד ּגֹורל ּגֹורלֹות ְְִִֶֶַַָָָָָהּׂשעירים

ז"ל  חכמינּו ודרׁשּו יֹום 88לעזאזל, ׂשעירי ׁשני ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָ

ּבמראה  ׁשוין ׁשניהן ׁשּיהיּו מצותן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּכּפּורים

הטלת  ׁשּקדם היינּו, וכּו', ּובדמים ְְְְֲִֶֶַַָָָֹּובקֹומה

אחד  ׁשּכל חברֹו, על לאחד עדיפּות אין ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגֹורל

ורק  לעזאזל, אֹו חּטאת להוי' להיֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָמהם

ּבימין  ׁשהעֹולה הּקֹובע הּוא לה'89הּגֹורל הּוא ְִֵֶֶַַַַָָָ

ועליו  לעזאזל, הּוא ּבׂשמאל והעֹולה ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹחּטאת,

(ׁשל 90נאמר  עוֹונֹותם ּכל את עליו הּׂשעיר ונׂשא ְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

'עמק  ּבּמדּבר, גֹו' ּגזרה ארץ אל יׂשראל) ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבני

להוי' מהּׂשעיר ּבתכלית הפ ּדקליּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתחת'

ּתטהרּו הוי' לפני ׁשעלֿידֹו הוי'91חּטאת, לפני , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

מ  למעלה הׁשּתלׁשלּות ּדייקא, והינּו,92ּסדר . ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

למעלה  ׁשהּוא ּגֹורל עלּֿפי נקּבע זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשענין

ּבחלּוקת  מצינּו ועלּֿדרֿזה ודעת. ְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָמּטעם

יׁש ּדהּנה, ּגֹורל. עלֿידי האחים ּבין האב ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָירּוׁשת

האב  ירּוׁשת ּביניהם מחּלקים ׁשהאחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפעמים

מתאים  זה ׁשחלק ׂשכל, עלּֿפי ׁשּמתחּיב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּכפי

למי  לקּבע אפׁשר אי הּׂשכל ׁשּמּצד ּפעמים יׁש אבל לפלֹוני. זה וחלק ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלפלֹוני

נקּבע  ׁשעלֿידֹו הּגֹורל, עלּֿפי היא החלּוקה ואז כּו', זה חלק וׁשּי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמתאים

למעלה  הּוא ׁשהּגֹורל והינּו, זה. לאח עֹולה זה וחלק זה לאח עֹולה זה ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשחלק

רֹוצה  זה אח ּכאׁשר ׁשהרי מהרצֹון, ּגם למעלה ׁשהּוא מּזה, ויתירה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהּׂשכל,

ׁשהּגֹורל  לֹומר, צרי ּכן ועל ּבגֹורל, צר אין אחר, חלק רֹוצה זה ואח זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחלק

ונמצא, החלּוקה, אפן לקּבע אפׁשר אי הרצֹון עלּֿפי ׁשּגם ּכזה ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּוא

מּגיע  ּגּופא הרצֹון ׁשּבבעל מּזה, ויתירה מהרצֹון, ּגם למעלה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהּגֹורל

על  סֹומ הרצֹון ּבעל ׁשהרי לרצֹון, מקֹור ׁשהּוא מּכמֹו יֹותר ּבעמק ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגֹורל

נאמר  ׁשעלֿזה הּגֹורל, ׁשּיּפל ּכפי רצֹונֹו ׁשּיהיה הּגֹורל 93הּגֹורל יּוטל ּבחיק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ˜Ï‡‰85 הקדושֿברוךֿהוא ברא שבקדושה, עניין כל ('לעומת') כנגד - »¡…ƒ

והטומאה  הרע בכוחות דומה ‰ÌÈ¯etk,עניין ÌBÈc ˙BÏ¯B‚a ,(¿»¿«ƒƒ
¯‰Ê Èew˙a ‡˙È‡„k ,ÌÈ¯et ÌÚ Ìb ¯eLwL86ÌBiL ∆»«ƒƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈…«∆

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ,‰p‰c .(ÌÈ¯et BÓk) ÌÈ¯eÙk ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒƒ
בביתֿהמקדש, הגדול הכהן בעבודת

על  לכפר שעירים שני הכהן לקח

‡‰¯È˙k87Ô·בניֿישראל, Ô˙Â ¿ƒ¿»««¬…
˙BÏ¯Bb ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÏÚ«¿≈«¿ƒƒ»

'‰Ï „Á‡ Ï¯Bb קרבן [=הקריבו »∆»«
ÏÊ‡ÊÚÏלה'] „Á‡ Ï¯B‚Â¿»∆»«¬»≈

עזאזל] בהר למות eL¯„Â[=שלחו ,¿»¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ88ÌBÈ È¯ÈÚN ÈL ¬»≈«¿≈¿ƒ≈

eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿
‰‡¯Óa ÔÈÂL Ô‰ÈL שניהם=] ¿≈∆»ƒ¿«¿∆

שחורים] או «¿ÓB˜·e‰לבנים
[=בשוויים]ÌÈÓ„·e[=בגובהם] ¿»ƒ

˙ÏË‰ Ì„wL ,eÈÈ‰ ,'eÎÂ¿«¿∆…∆¬»«
ÏÚ „Á‡Ï ˙eÙÈ„Ú ÔÈ‡ Ï¯Bb‰«»≈¬ƒ¿∆»«
ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ,B¯·Á¬≈∆»∆»≈∆»
B‡ ˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»«»
‡e‰ Ï¯Bb‰ ˜¯Â ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈¿««»

ÔÈÓÈa ‰ÏBÚ‰L Ú·Bw‰89‡e‰ «≈«∆»∆¿»ƒ
Ï‡ÓNa ‰ÏBÚ‰Â ,˙‡hÁ '‰Ï««»¿»∆ƒ¿…

¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÏÊ‡ÊÚÏ ‡e‰90 «¬»≈¿»»∆¡«
Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡NÂ¿»»«»ƒ»»∆»
Ï‡ (Ï‡¯NÈ Èa ÏL) Ì˙BBÂÚ¬»∆¿≈ƒ¿»≈∆
˜ÓÚ' ,¯a„na 'B‚ ‰¯Êb ı¯‡∆∆¿≈»«ƒ¿»…∆

a CÙ‰ ,‰tÈÏ˜c '˙Áz˙ÈÏÎ˙ ««ƒ¿ƒ»≈∆¿«¿ƒ
ŒÏÚL ,˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï ¯ÈÚO‰Ó≈«»ƒ«¬»»«»∆«

e¯‰Ëz 'ÈÂ‰ ÈÙÏ B„È91ÈÙÏ , »ƒ¿≈¬»»ƒ¿»ƒ¿≈
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ,‡˜ÈÈc 'ÈÂ‰¬»»«¿»¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰92 ממדרגת למעלה - ƒ¿«¿¿
מסודר  בסדר לעולמות החיות ירידת

הוי' (שם ואילך, ה'חכמה' מספירת

- י' החיות המשכת סדר על מורה

וכו') בינה - ה' eÈ‰Â,חכמה, .¿«¿
Ï¯Bb ÈtŒÏÚ Úa˜ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ»
.˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ««»««
˙˜eÏÁa eÈˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ«¬«
ŒÏÚ ÌÈÁ‡‰ ÔÈa ·‡‰ ˙Le¯È¿«»»≈»«ƒ«
ÌÈÓÚt LÈ ,‰p‰c .Ï¯Bb È„È¿≈»¿ƒ≈≈¿»ƒ
Ì‰ÈÈa ÌÈ˜lÁÓ ÌÈÁ‡‰L∆»«ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ˜ÏÁL ,ÏÎN ÈtŒÏÚ ·iÁ˙nL ÈÙk ·‡‰ ˙Le¯È¿«»»¿ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ≈∆∆≈∆∆«¿ƒ
È‡ ÏÎO‰ „vnL ÌÈÓÚt LÈ Ï·‡ .ÈBÏÙÏ ‰Ê ˜ÏÁÂ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¬»≈¿»ƒ∆ƒ««≈∆ƒ
‰˜eÏÁ‰ Ê‡Â ,'eÎ ‰Ê ˜ÏÁ CiLÂ ÌÈ‡˙Ó ÈÓÏ Úa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…«¿ƒ«¿ƒ¿«»≈∆∆¿»«¬»
Á‡Ï ‰ÏBÚ ‰Ê ˜ÏÁL Úa˜ B„ÈŒÏÚL ,Ï¯Bb‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ«»∆«»ƒ¿»∆≈∆∆∆¿»
.‰Ê Á‡Ï ‰ÏBÚ ‰Ê ˜ÏÁÂ ‰Ê∆¿≈∆∆∆¿»∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ï¯Bb‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«»¿«¿»
‡e‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆ƒ≈»ƒ∆∆

ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ הרצון כוח - ¿«¿»«≈»»
הוא  שפעמים עד מהשכל, למעלה הוא

להשכיל  אותו ומטה השכל על שולט

גם  למעלה הוא הגורל אולם רצונו, כפי

הרצון  È¯‰Lמכוח אין , כאשר גם ∆¬≈
מתאים  למי לקבוע שכל עלֿפי טעם

הרי זה, ¯Bˆ‰חלק  ‰Ê Á‡ ¯L‡k«¬∆»∆∆
˜ÏÁ ‰ˆB¯ ‰Ê Á‡Â ‰Ê ˜ÏÁ≈∆∆¿»∆∆≈∆
Ôk ÏÚÂ ,Ï¯B‚a C¯ˆ ÔÈ‡ ,¯Á‡«≈≈…∆¿»¿«≈
‡e‰ Ï¯Bb‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆«»
ÈtŒÏÚ ÌbL ‰Êk ÌB˜Óa¿»»∆∆««ƒ
ÔÙ‡ Úa˜Ï ¯LÙ‡ È‡ ÔBˆ¯‰»»ƒ∆¿»ƒ¿…«…∆
Ï¯Bb‰L ,‡ˆÓÂ ,‰˜eÏÁ‰«¬»¿ƒ¿»∆«»
,ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈»»
ÔBˆ¯‰ ÏÚ·aL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¿««»»

‡Ùeb(הרצון נובע שממנו (באדם, »
¯˙BÈ ˜ÓÚa Ï¯Bb‰ ÚÈbÓ«ƒ««»¿…∆≈
,ÔBˆ¯Ï ¯B˜Ó ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆»»»
ÏÚ CÓBÒ ÔBˆ¯‰ ÏÚa È¯‰L∆¬≈««»»≈«
ÈÙk BBˆ¯ ‰È‰iL Ï¯Bb‰«»∆ƒ¿∆¿¿ƒ
‰ÊŒÏÚL ,Ï¯Bb‰ ÏtiL∆ƒ…«»∆«∆

¯Ó‡93Ï¯Bb‰ ÏËeÈ ˜ÈÁa ∆¡««≈««»
לבין גורל [בינו מטיל אדם עצמו
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f"iyzיח mixet

ׁשענין  למעלה, ועלּֿדרֿזה מׁשּפטֹו. ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּומהּוי'

מּספירֹות  ׁשּלמעלה אלקּות ּגּלּוי על מֹורה ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹהּגֹורל

ענין  (ּדגמת החכמה ספירת ׁשראׁשיתן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהּגלּויֹות

ּגם  ּולמעלה ודעת), טעם וׂשכל, ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָהחכמה

ּגם  ּכֹולל הרצֹון , ענין (ּדגמת הּכתר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמחיצֹונּיּות

ׁשרׁש לרצֹון, ׁשרׁש ׁשהּוא ּכפי הרצֹון ְִֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

הוי' לפני הּוא אּלא עּתיק.94הּנאצלים), ּבבחינת , ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

זֹו ׁשאין האדם, ּבעבֹודת הּגֹורל ענין הּוא ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָוכן

עלּֿפי  עבֹודה לא ואפּלּו ׂשכל, ׁשעלּֿפי ֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹעבֹודה

ׁשּזֹוה  הּנפׁש, מּפנימּיּות אּלא עבֹודת רצֹון, י ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

מצוה  על  עֹוברים ּכאׁשר ּגם ׁשּמכּפרת  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָהּתׁשּובה,

אנכי  ּבבחינת ׁשּמּגעת לפי ,יתּבר רצֹונֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהיא

(ּפׁשעי מֹוחה (הּוא מהרצֹון,95אנכי ׁשּלמעלה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּפׁשע  על עֹובר להיֹות נמׁש על 96ׁשּמּׁשם לכּפר , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשעבֹודת  היינּו, ּופׁשעים, חטאים העוֹונֹות ְְֲֲֲִִֶַַָָָָּכל

ּומצוֹות, הּתֹורה מעבֹודת למעלה היא ְְְְֲִִֵַַַַָָָהּתׁשּובה

ׁשּבקּיּום  והּגרעֹון החּסרֹון את לתּקן ּבכחּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלכן

עֹולמֹו קֹונה ׁשּיׁש לאפן ועד ּומצוֹות, ְְִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה

אחת  ׂשכל 97ּבׁשעה עלּֿפי ּכאׁשר ׁשּגם הּכּפּורים, ּדיֹום הּגֹורל ענין וזהּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

לקדּׁשה  איזה לׂשמאל, ואיזה לימין ׁשּי ׂשעיר איזה יֹודעים לא רצֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻועלּֿפי

ּתכלית  ׁשּזהּו חּטאת, להוי' זה ׁשּׂשעיר הּגֹורל קֹובע ל'לעּמתֿזה', ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻואיזה

ּתחת, לעמק לעזאזל, זה וׂשעיר מרצֹון. ּולמעלה מּספירֹות למעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהעּלּוי,

יׂשראל. ּבני עוֹונֹות ּכל את עליו ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָׁשּנֹוׂשא

‰fÓeאחׁשורֹוׁש הּמל ׁשּגּדל זה מּצד ּדהּנה, ּדפּורים. לּגֹורל ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד ׁשהּוא ּכפי הּסדר היה ׁשּלא הּמדתא, ּבן המן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

ׁשּׁשם  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה הּגֹורל, הּוא ּפּור הּפיל מּצד אּלא ודעת, ׂשכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמּצד

ּדרּגא  ׁשּזֹוהי לפי גֹו', לֹו ּתּתן מה צדקּת אם ּומצוֹות, ּדתֹורה החׁשּבֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין

ּבן  המן נּסה לכן ו), סעיף (ּכּנ"ל ּבמצוֹות הּמלּבׁש מהרצֹון ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻׁשּלמעלה

ּפּור  ׁשהּפיל עלֿידיֿזה הּׂשרים) ּכל מעל אחׁשורֹוׁש הּמל (ׁשּגּדלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהמדתא

מּצד  – איינּגעּבן) ּדא אים זי וועט (אפׁשר ּבידֹו יעלה ּכאן אּולי הּגֹורל, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא

הּיהּודים  ּכל את ּולאּבד להרג ּדלהׁשמיד הּגזרה לפעל – ּכאֹורה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּכחׁשיכה

הּגֹורל  הּוא ּפּור הּפיל ׁשּמּצד ׁשאף הּנס, ּתקף היה ּובזה ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרחמנאֿליצלן.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BËtLÓ(רש"י)] Ïk 'Èe‰Óe[חלקו ואחד אחד לכל .[לברור ≈«»»»ƒ¿»

˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚ ‰¯BÓ Ï¯Bb‰ ÔÈÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»∆ƒ¿««»∆«ƒ¡…
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ Ô˙ÈL‡¯L ˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙqÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¿∆≈ƒ»¿ƒ««»¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,(˙Ú„Â ÌÚË ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ˙Ó‚c)À¿«ƒ¿««»¿»¿≈∆««»««¿«¿»«

ÔÈÚ ˙Ó‚c) ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ«∆∆À¿«ƒ¿«
ÔBˆ¯‰ ÏÚa Ìb ÏÏBk ,ÔBˆ¯‰»»≈«««»»
,ÔBˆ¯Ï L¯L ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆…∆»»
‡e‰ ‡l‡ ,(ÌÈÏˆ‡p‰ L¯L…∆«∆¡»ƒ∆»

'ÈÂ‰ ÈÙÏ94˜ÈzÚ ˙ÈÁ·a , ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ««ƒ
משורש  שלמעלה הכתר, (פנימיות

‰Ï¯Bbהרצון) ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈ƒ¿««»
BÊ ÔÈ‡L ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆≈
elÙ‡Â ,ÏÎN ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú¬»∆«ƒ≈∆«¬ƒ
‡l‡ ,ÔBˆ¯ ÈtŒÏÚ ‰„B·Ú ‡Ï…¬»«ƒ»∆»
È‰BfL ,LÙp‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«∆∆∆ƒ
˙¯tÎnL ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿«∆∆
‰ÂˆÓ ÏÚ ÌÈ¯·BÚ ¯L‡k Ìb««¬∆¿ƒ«ƒ¿»
ÈÙÏ ,C¯a˙È BBˆ¯ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÎ‡ ÈÎ‡ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL∆«««ƒ¿ƒ«»…ƒ»…ƒ

(EÈÚLt ‰ÁBÓ ‡e‰)95 ∆¿»∆
ÌMnL ,ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»∆ƒ»
ÏÚ ¯·BÚ ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿≈«

ÚLt96Ïk ÏÚ ¯tÎÏ , ∆«¿«≈«»
,ÌÈÚLÙe ÌÈ‡ËÁ ˙BBÂÚ‰»¬¬»ƒ¿»ƒ
‰·eLz‰ ˙„B·ÚL ,eÈÈ‰«¿∆¬««¿»
‰¯Bz‰ ˙„B·ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈¬««»
Ôw˙Ï dÁÎa ÔÎlL ,˙BÂˆÓeƒ¿∆»≈¿…»¿«≈
Ìei˜aL ÔBÚ¯b‰Â ÔB¯qÁ‰ ˙‡∆«ƒ»¿«≈»∆¿ƒ
ÔÙ‡Ï „ÚÂ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿«»…∆
‰ÚLa BÓÏBÚ ‰B˜ LiL∆≈∆»¿»»

˙Á‡97 בסדר היא הצדיקים (עבודת ««
 ֿ הבעל אך רב, זמן ואורכת והדרגה

לקנות  אחת בשעה יכול תשובה

ÌBÈcעולמו) Ï¯Bb‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿««»¿
ÈtŒÏÚ ¯L‡k ÌbL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆««¬∆«ƒ
‡Ï ÔBˆ¯ ÈtŒÏÚÂ ÏÎN≈∆¿«ƒ»…
CiL ¯ÈÚN ‰ÊÈ‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ≈∆»ƒ«»
‰ÊÈ‡ ,Ï‡ÓNÏ ‰ÊÈ‡Â ÔÈÓÈÏ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…≈∆
,'‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï ‰ÊÈ‡Â ‰M„˜Ïƒ¿À»¿≈∆ƒ¿À«∆
‰Ê ¯ÈÚOL Ï¯Bb‰ Ú·B˜≈««»∆»ƒ∆
˙ÈÏÎz e‰fL ,˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï«¬»»«»∆∆«¿ƒ
˙B¯ÈÙqÓ ‰ÏÚÓÏ ,ÈelÚ‰»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
‰Ê ¯ÈÚNÂ .ÔBˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈»¿»ƒ∆

ÚÏÈa ˙BBÂÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ‡NBpL ,˙Áz ˜ÓÚÏ ,ÏÊ‡Ê «¬»≈¿…∆««∆≈»»∆»¬¿≈
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏcbL ‰Ê „vÓ ,‰p‰c .ÌÈ¯eÙc Ï¯BbÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««»¿ƒ¿ƒ≈ƒ«∆∆ƒ«
ÈÙk ¯„q‰ ‰È‰ ‡lL ,‡˙„n‰ Ôa ÔÓ‰ ˙‡ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰«∆∆¬«¿≈∆»»∆«¿»»∆…»»«≈∆¿ƒ
,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ „vÓ ‡e‰L∆ƒ«¿ƒ«¿
„vÓ ‡l‡ ,˙Ú„Â ÏÎN „vÓƒ«≈∆»««∆»ƒ«
,Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰ƒƒ«»
ÔÈ‡ ÌML ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆∆»≈
Ì‡ ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ÔBaLÁ‰«∆¿¿»ƒ¿ƒ
ÈÙÏ ,'B‚ BÏ Ôzz ‰Ó z˜„»̂«¿»«ƒ∆¿ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL ‡b¯c È‰BfL∆ƒ«¿»∆¿«¿»«
˙BÂˆÓa LaÏn‰ ÔBˆ¯‰Ó≈»»«¿À»¿ƒ¿
ÔÓ‰ ‰q ÔÎÏ ,(Â ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ»≈ƒ»»»
CÏn‰ BÏcbL) ‡˙„Ó‰ Ôa∆«¿»»∆ƒ¿«∆∆
(ÌÈ¯O‰ Ïk ÏÚÓ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈≈«»«»ƒ
‡e‰ ¯et ÏÈt‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒƒ
B„Èa ‰ÏÚÈ Ô‡k ÈÏe‡ ,Ï¯Bb‰«»«»«¬∆¿»
‡c ÌÈ‡ CÈÊ ËÚÂÂ ¯LÙ‡)∆¿»∆ƒƒ»
‰ÎÈLÁk „vÓ Y (ÔaÚbÈÈ‡«¿¿∆¿ƒ««¬≈»
‰¯Êb‰ ÏÚÙÏ Y ‰¯B‡k»»ƒ¿…«¿≈»
˙‡ „a‡Ïe ‚¯‰Ï „ÈÓL‰Ïcƒ¿«¿ƒ«¬…¿«≈∆
.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈ„e‰i‰ Ïk»«¿ƒ«¬»»ƒ¿»
Û‡L ,Òp‰ Û˜z ‰È‰ ‰Ê·e»∆»»…∆«≈∆«
Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰ „vnL∆ƒ«ƒƒ«»
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`ixeta ineqal yipi` aiig

הּיהּודים, ּכל על לגזרה מקֹום היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּד'לעּמתֿזה '

ה  נעׂשה היה הּגֹורל הּוא ּפּור ׁשּבאֹותֹו ּדפּורים ּנס ְְֲִֵֶַַַָָָָ

ּדוקא, ּביׂשראל הּבחירה ׁשּתהיה – הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹונהפ

ׁשּכתּוב  ׁשּמחׁשבּתן 98ּכמֹו נחלתנּו, את לנּו יבחר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

למחׁשבת  אפּלּו ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּומצוֹות, 99הּתֹורה ְְֲִֵַַַַַָ

ׁשּנאמר  ּדבר לכל קדמה יׂשראל ׁשל ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמחׁשבּתן

ּומּצד  יׂשראל, ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָצו

עׂשו  אח ׁשהלא ּדאף הּוא, ונהפ נעׂשה ְְֲֲֲֵֶֶַַַָָָֹֹזה

האחים 100ליעקב  ּבחלּוקת נפעל מּכלֿמקֹום, , ְְֲֲִִִַַַַַָָָֹ

עׂשו  ואת ּדוקא, יעקב את ּדואהב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהענין

.100ׂשנאתי  ִֵָ

ÔÂÈÎÂ ּבׁשעה להיֹות הצרכה הּנס ׁשּפעּלת ¿≈»ְְְְְִֵֶַַָָָֻֻ

ּפּור  ּדהּפיל ּבאפן היה ּבעֹולם ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּסדר

הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד לא היינּו, הּגֹורל, ְְְִִַַַַָֹהּוא

סדר  עם ׁשּקׁשּור  הּכתר חיצֹונּיּות מּצד לא ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואפּלּו

הּנה  לכן, כּו', מּזה למעלה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהׁשּתלׁשלּות,

להיֹות  הצרכה למּטה יׂשראל ּבני עבֹודת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻּגם

מעין  ּדלתּתא אתערּותא להיֹות ּכזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּבאפן

מּלמעלה. נמׁש להיֹות ׁשּצרי הענין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻודגמת

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר הּוא, ׁשעבֹודתם 101והענין ְְְְֲִֶַָָָָָָֹ

עלה  ולא ּכּלּה הּׁשנה ּכל למּות עצמן ׁשּמסרּו נפׁש, מסירת ׁשל ּבאפן ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ּכל  ׁשּכֹולל ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש היינּו, חסֿוׁשלֹום, חּוץ מחׁשבת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהם

האפׁשרּיים  הּזמן עבֹודתם 102ׁשּנּויי היתה הּׁשּנּויים, ּכל על הּבט מּבלי הּנה , ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשניתי  ּדלא ּבאפן נקראים 103– זה ׁשם ועל נפׁש, מסירת ׁשל ּתנּועה מּתֹו – ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבׁש הּמגּלה יהּודים ּבכל ּכמאמר 104ם (ׁשהּוא 105, זרה ּבעבֹודה הּכֹופר ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אליהם 106ּכמֹודה ׁשּיכת היתה ּגּופא זה (ׁשּמּצד יהּודי נקרא ( ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

היה  לא ּדתם להמיר רצּו אם ׁשהרי הּגֹורל, הּוא הּפּור עם הּקׁשּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהּגזרה

הּיהּודים  על אּלא ּגזר ׁשּלא ּכלּום, להם עֹוׂשה ׁשּגם 107המן ּפעלּו ועלֿידיֿזה .( ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּולמעלה  הרצֹון, מחיצֹונּיּות למעלה מּׂשכל, ׁשּלמעלה הּגֹורל ּבדרּגת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָלמעלה,

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

ה.98) מז, ד.99)תהלים פ"א, בֿג.100)ב"ר א, א.101)מלאכי צז, פ"ג.102)מג"א תשל"ח היהודים וקבל ד"ה גם ראה

וש"נ. פה). ע' מו; ע' אדר סה"מ (תו"מ תשד"מ ההוא בלילה ו.103)ד"ה ג, ובכ"מ.104)מלאכי .101 שבהערה תו"א ראה

רע"א.105) יג, א.106)מגילה מ, שם.107)קידושין תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Òp‰ ‰È‰ ,ÌÈ„e‰i‰ Ïk ÏÚ ‰¯Ê‚Ï ÌB˜Ó ‰È‰ '‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆»»»ƒ¿≈»«»«¿ƒ»»«≈
Y ‡e‰ CÙ‰Â ‰NÚ Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et B˙B‡aL ÌÈ¯eÙc¿ƒ∆¿«»«¬»¿«¬…

·e˙kL BÓk ,‡˜Âc Ï‡¯NÈa ‰¯ÈÁa‰ ‰È‰zL98eÏ ¯Á·È ∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿»¿∆»ƒ¿«»
e˙ÏÁ ודעת ‡˙ מטעם שלמעלה 'בחירה' של באופן -Ôz·LÁnL , ∆«¬»≈∆«¿«¿»

,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»
‰¯Bz‰ ˙·LÁÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¿∆∆«»

˙BÂˆÓe ומצוות התורה שמחשבת - ƒ¿
וסדר  ודעת טעם שיש בדרגה היא

בבניֿישראל  הבחירה אך מסודר,

יותר  גבוהה מדרגה Ó‡Ók¯מגיעה ,¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯99Ôz·LÁnL «≈«∆«¿«¿»

¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»
¯Ó‡pL בתורהÈa ˙‡ Âˆ ∆∆¡««∆¿≈

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈ƒ¿»≈
א  מזכירה שהתורה מכך - ֿ בני ת

כבר  שבניֿישראל משמע, ישראל,

מקודם  NÚ‰קיימים ‰Ê „vÓe ,ƒ«∆«¬»
Á‡ ‡Ï‰L Û‡c ,‡e‰ CÙ‰Â¿«¬…¿«∆¬…»

·˜ÚÈÏ ÂNÚ100 אין זו דרגה מצד - ≈»¿«¬…
עשו  על בניֿישראל מעלת גם נראית

'אחים' ÌB˜ÓŒÏkÓ,ונראים ,ƒ»»
ÔÈÚ‰ ÌÈÁ‡‰ ˙˜eÏÁa ÏÚÙƒ¿««¬«»«ƒ»ƒ¿»

c:הפסוק ÚÈ˜·כהמשך ˙‡ ·‰‡Â ¿»…«∆«¬…
È˙‡N ÂNÚ ˙‡Â ,‡˜Âc100. «¿»¿∆≈»»≈ƒ

‰Î¯ˆ‰ Òp‰ ˙lÚtL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿À««≈À¿¿»
ÌÏBÚa ¯„q‰L ‰ÚLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»∆«≈∆»»
‡e‰ ¯et ÏÈt‰c ÔÙ‡a ‰È‰»»¿…∆¿ƒƒ
„vÓ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,Ï¯Bb‰«»«¿…ƒ«
‡Ï elÙ‡Â ,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿«¬ƒ…
¯eLwL ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ „vÓƒ«ƒƒ«∆∆∆»
‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ÌÚƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆»
‰p‰ ,ÔÎÏ ,'eÎ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆»≈ƒ≈
‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú Ìb«¬«¿≈ƒ¿»≈¿«»
,‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰À¿¿»ƒ¿¿…∆»∆
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
למטה] מהאדם התחתון. [=התעוררות

CÈ¯vL ÔÈÚ‰ ˙Ó‚„Â ÔÈÚÓ≈≈¿À¿«»ƒ¿»∆»ƒ
.‰ÏÚÓlÓ CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰¯B˙'a ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿»

'¯B‡101‰˙È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»»¿»

LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a כאשר ודעת, מטעם שלמעלה עבודה שהיא - ¿…∆∆¿ƒ«∆∆
למות, חייו את למסור מכך מגיע אינו ודעת טעם עלֿפי עבודתו עובד אדם

כך  על נפשו למסור הוא מוכן בשכלו, מתחשב אינו כאשר e¯ÒnLאך ,∆»¿
ıeÁ ˙·LÁÓ Ì‰Ï ‰ÏÚ ‡ÏÂ dlk ‰M‰ Ïk ˙eÓÏ ÔÓˆÚ«¿»»»«»»À»¿…»»»∆«¬∆∆
CLÓaL ,eÈÈ‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»«¿∆¿∆∆
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ÌÈi¯LÙ‡‰ ÔÓf‰ ÈÈepL102, ƒ≈«¿«»∆¿»ƒƒ
Ïk ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ«≈«»
Y Ì˙„B·Ú ‰˙È‰ ,ÌÈÈepM‰«ƒƒ»¿»¬»»

È˙ÈL ‡Ïc ÔÙ‡a103CBzÓ Y ¿…∆¿…»ƒƒƒ
ÏÚÂ ,LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏL ‰Úez¿»∆¿ƒ«∆∆¿«
‰l‚n‰ ÏÎa ÌÈ‡¯˜ ‰Ê ÌL≈∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ»

ÌÈ„e‰È ÌLa104 מלשון-) ¿≈¿ƒ
לחבירו  המודה כאדם 'הודאה',

מבין  שאינו למרות עמו, שהצדק

הביטול) ענין Ó‡Ók¯בשכלו. ,105 ¿«¬«
k‰ Ïk‰¯Ê ‰„B·Úa ¯ÙB »«≈«¬»»»

‰¯Bz‰ ÏÎa ‰„BÓk ‡e‰L)∆¿∆¿»«»
dlk106„vnL) È„e‰È ‡¯˜ ( À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ«

Ì‰ÈÏ‡ ˙ÎiL ‰˙È‰ ‡Ùeb ‰Ê∆»»¿»«∆∆¬≈∆
¯et‰ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰¯Êb‰«¿≈»«¿»ƒ«
eˆ¯ Ì‡ È¯‰L ,Ï¯Bb‰ ‡e‰«»∆¬≈ƒ»
ÔÓ‰ ‰È‰ ‡Ï Ì˙c ¯ÈÓ‰Ï¿»ƒ»»…»»»»
¯Êb ‡lL ,ÌeÏk Ì‰Ï ‰NBÚ∆»∆¿∆…»«

ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ‡l‡107ŒÏÚÂ .( ∆»««¿ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ ÌbL eÏÚt ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»¬∆«¿«¿»
‰ÏÚÓlL Ï¯Bb‰ ˙b¯„a¿«¿««»∆¿«¿»
˙eiBˆÈÁÓ ‰ÏÚÓÏ ,ÏÎOÓƒ≈∆¿«¿»≈ƒƒ
ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÔBˆ¯‰»»¿«¿»ƒ««»»
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יט f"iyz mixet

ׁשענין  למעלה, ועלּֿדרֿזה מׁשּפטֹו. ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּומהּוי'

מּספירֹות  ׁשּלמעלה אלקּות ּגּלּוי על מֹורה ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹהּגֹורל

ענין  (ּדגמת החכמה ספירת ׁשראׁשיתן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהּגלּויֹות

ּגם  ּולמעלה ודעת), טעם וׂשכל, ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָהחכמה

ּגם  ּכֹולל הרצֹון , ענין (ּדגמת הּכתר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמחיצֹונּיּות

ׁשרׁש לרצֹון, ׁשרׁש ׁשהּוא ּכפי הרצֹון ְִֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

הוי' לפני הּוא אּלא עּתיק.94הּנאצלים), ּבבחינת , ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

זֹו ׁשאין האדם, ּבעבֹודת הּגֹורל ענין הּוא ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָוכן

עלּֿפי  עבֹודה לא ואפּלּו ׂשכל, ׁשעלּֿפי ֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹעבֹודה

ׁשּזֹוה  הּנפׁש, מּפנימּיּות אּלא עבֹודת רצֹון, י ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

מצוה  על  עֹוברים ּכאׁשר ּגם ׁשּמכּפרת  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָהּתׁשּובה,

אנכי  ּבבחינת ׁשּמּגעת לפי ,יתּבר רצֹונֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהיא

(ּפׁשעי מֹוחה (הּוא מהרצֹון,95אנכי ׁשּלמעלה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּפׁשע  על עֹובר להיֹות נמׁש על 96ׁשּמּׁשם לכּפר , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשעבֹודת  היינּו, ּופׁשעים, חטאים העוֹונֹות ְְֲֲֲִִֶַַָָָָּכל

ּומצוֹות, הּתֹורה מעבֹודת למעלה היא ְְְְֲִִֵַַַַָָָהּתׁשּובה

ׁשּבקּיּום  והּגרעֹון החּסרֹון את לתּקן ּבכחּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלכן

עֹולמֹו קֹונה ׁשּיׁש לאפן ועד ּומצוֹות, ְְִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה

אחת  ׂשכל 97ּבׁשעה עלּֿפי ּכאׁשר ׁשּגם הּכּפּורים, ּדיֹום הּגֹורל ענין וזהּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

לקדּׁשה  איזה לׂשמאל, ואיזה לימין ׁשּי ׂשעיר איזה יֹודעים לא רצֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻועלּֿפי

ּתכלית  ׁשּזהּו חּטאת, להוי' זה ׁשּׂשעיר הּגֹורל קֹובע ל'לעּמתֿזה', ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻואיזה

ּתחת, לעמק לעזאזל, זה וׂשעיר מרצֹון. ּולמעלה מּספירֹות למעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהעּלּוי,

יׂשראל. ּבני עוֹונֹות ּכל את עליו ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָׁשּנֹוׂשא

‰fÓeאחׁשורֹוׁש הּמל ׁשּגּדל זה מּצד ּדהּנה, ּדפּורים. לּגֹורל ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד ׁשהּוא ּכפי הּסדר היה ׁשּלא הּמדתא, ּבן המן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

ׁשּׁשם  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה הּגֹורל, הּוא ּפּור הּפיל מּצד אּלא ודעת, ׂשכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמּצד

ּדרּגא  ׁשּזֹוהי לפי גֹו', לֹו ּתּתן מה צדקּת אם ּומצוֹות, ּדתֹורה החׁשּבֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין

ּבן  המן נּסה לכן ו), סעיף (ּכּנ"ל ּבמצוֹות הּמלּבׁש מהרצֹון ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻׁשּלמעלה

ּפּור  ׁשהּפיל עלֿידיֿזה הּׂשרים) ּכל מעל אחׁשורֹוׁש הּמל (ׁשּגּדלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהמדתא

מּצד  – איינּגעּבן) ּדא אים זי וועט (אפׁשר ּבידֹו יעלה ּכאן אּולי הּגֹורל, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא

הּיהּודים  ּכל את ּולאּבד להרג ּדלהׁשמיד הּגזרה לפעל – ּכאֹורה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּכחׁשיכה

הּגֹורל  הּוא ּפּור הּפיל ׁשּמּצד ׁשאף הּנס, ּתקף היה ּובזה ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרחמנאֿליצלן.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BËtLÓ(רש"י)] Ïk 'Èe‰Óe[חלקו ואחד אחד לכל .[לברור ≈«»»»ƒ¿»

˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚ ‰¯BÓ Ï¯Bb‰ ÔÈÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»∆ƒ¿««»∆«ƒ¡…
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ Ô˙ÈL‡¯L ˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙqÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¿∆≈ƒ»¿ƒ««»¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,(˙Ú„Â ÌÚË ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ˙Ó‚c)À¿«ƒ¿««»¿»¿≈∆««»««¿«¿»«

ÔÈÚ ˙Ó‚c) ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ«∆∆À¿«ƒ¿«
ÔBˆ¯‰ ÏÚa Ìb ÏÏBk ,ÔBˆ¯‰»»≈«««»»
,ÔBˆ¯Ï L¯L ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆…∆»»
‡e‰ ‡l‡ ,(ÌÈÏˆ‡p‰ L¯L…∆«∆¡»ƒ∆»

'ÈÂ‰ ÈÙÏ94˜ÈzÚ ˙ÈÁ·a , ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ««ƒ
משורש  שלמעלה הכתר, (פנימיות

‰Ï¯Bbהרצון) ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈ƒ¿««»
BÊ ÔÈ‡L ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆≈
elÙ‡Â ,ÏÎN ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú¬»∆«ƒ≈∆«¬ƒ
‡l‡ ,ÔBˆ¯ ÈtŒÏÚ ‰„B·Ú ‡Ï…¬»«ƒ»∆»
È‰BfL ,LÙp‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«∆∆∆ƒ
˙¯tÎnL ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿«∆∆
‰ÂˆÓ ÏÚ ÌÈ¯·BÚ ¯L‡k Ìb««¬∆¿ƒ«ƒ¿»
ÈÙÏ ,C¯a˙È BBˆ¯ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÎ‡ ÈÎ‡ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL∆«««ƒ¿ƒ«»…ƒ»…ƒ

(EÈÚLt ‰ÁBÓ ‡e‰)95 ∆¿»∆
ÌMnL ,ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»∆ƒ»
ÏÚ ¯·BÚ ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿≈«

ÚLt96Ïk ÏÚ ¯tÎÏ , ∆«¿«≈«»
,ÌÈÚLÙe ÌÈ‡ËÁ ˙BBÂÚ‰»¬¬»ƒ¿»ƒ
‰·eLz‰ ˙„B·ÚL ,eÈÈ‰«¿∆¬««¿»
‰¯Bz‰ ˙„B·ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈¬««»
Ôw˙Ï dÁÎa ÔÎlL ,˙BÂˆÓeƒ¿∆»≈¿…»¿«≈
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ÔÙ‡Ï „ÚÂ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿«»…∆
‰ÚLa BÓÏBÚ ‰B˜ LiL∆≈∆»¿»»

˙Á‡97 בסדר היא הצדיקים (עבודת ««
 ֿ הבעל אך רב, זמן ואורכת והדרגה

לקנות  אחת בשעה יכול תשובה

ÌBÈcעולמו) Ï¯Bb‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿««»¿
ÈtŒÏÚ ¯L‡k ÌbL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆««¬∆«ƒ
‡Ï ÔBˆ¯ ÈtŒÏÚÂ ÏÎN≈∆¿«ƒ»…
CiL ¯ÈÚN ‰ÊÈ‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ≈∆»ƒ«»
‰ÊÈ‡ ,Ï‡ÓNÏ ‰ÊÈ‡Â ÔÈÓÈÏ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…≈∆
,'‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï ‰ÊÈ‡Â ‰M„˜Ïƒ¿À»¿≈∆ƒ¿À«∆
‰Ê ¯ÈÚOL Ï¯Bb‰ Ú·B˜≈««»∆»ƒ∆
˙ÈÏÎz e‰fL ,˙‡hÁ 'ÈÂ‰Ï«¬»»«»∆∆«¿ƒ
˙B¯ÈÙqÓ ‰ÏÚÓÏ ,ÈelÚ‰»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
‰Ê ¯ÈÚNÂ .ÔBˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈»¿»ƒ∆

ÚÏÈa ˙BBÂÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ‡NBpL ,˙Áz ˜ÓÚÏ ,ÏÊ‡Ê «¬»≈¿…∆««∆≈»»∆»¬¿≈
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏcbL ‰Ê „vÓ ,‰p‰c .ÌÈ¯eÙc Ï¯BbÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««»¿ƒ¿ƒ≈ƒ«∆∆ƒ«
ÈÙk ¯„q‰ ‰È‰ ‡lL ,‡˙„n‰ Ôa ÔÓ‰ ˙‡ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰«∆∆¬«¿≈∆»»∆«¿»»∆…»»«≈∆¿ƒ
,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ „vÓ ‡e‰L∆ƒ«¿ƒ«¿
„vÓ ‡l‡ ,˙Ú„Â ÏÎN „vÓƒ«≈∆»««∆»ƒ«
,Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰ƒƒ«»
ÔÈ‡ ÌML ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆∆»≈
Ì‡ ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ÔBaLÁ‰«∆¿¿»ƒ¿ƒ
ÈÙÏ ,'B‚ BÏ Ôzz ‰Ó z˜„»̂«¿»«ƒ∆¿ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL ‡b¯c È‰BfL∆ƒ«¿»∆¿«¿»«
˙BÂˆÓa LaÏn‰ ÔBˆ¯‰Ó≈»»«¿À»¿ƒ¿
ÔÓ‰ ‰q ÔÎÏ ,(Â ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ»≈ƒ»»»
CÏn‰ BÏcbL) ‡˙„Ó‰ Ôa∆«¿»»∆ƒ¿«∆∆
(ÌÈ¯O‰ Ïk ÏÚÓ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈≈«»«»ƒ
‡e‰ ¯et ÏÈt‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒƒ
B„Èa ‰ÏÚÈ Ô‡k ÈÏe‡ ,Ï¯Bb‰«»«»«¬∆¿»
‡c ÌÈ‡ CÈÊ ËÚÂÂ ¯LÙ‡)∆¿»∆ƒƒ»
‰ÎÈLÁk „vÓ Y (ÔaÚbÈÈ‡«¿¿∆¿ƒ««¬≈»
‰¯Êb‰ ÏÚÙÏ Y ‰¯B‡k»»ƒ¿…«¿≈»
˙‡ „a‡Ïe ‚¯‰Ï „ÈÓL‰Ïcƒ¿«¿ƒ«¬…¿«≈∆
.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈ„e‰i‰ Ïk»«¿ƒ«¬»»ƒ¿»
Û‡L ,Òp‰ Û˜z ‰È‰ ‰Ê·e»∆»»…∆«≈∆«
Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰ „vnL∆ƒ«ƒƒ«»
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הּיהּודים, ּכל על לגזרה מקֹום היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּד'לעּמתֿזה '

ה  נעׂשה היה הּגֹורל הּוא ּפּור ׁשּבאֹותֹו ּדפּורים ּנס ְְֲִֵֶַַַָָָָ

ּדוקא, ּביׂשראל הּבחירה ׁשּתהיה – הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹונהפ

ׁשּכתּוב  ׁשּמחׁשבּתן 98ּכמֹו נחלתנּו, את לנּו יבחר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

למחׁשבת  אפּלּו ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּומצוֹות, 99הּתֹורה ְְֲִֵַַַַַָ

ׁשּנאמר  ּדבר לכל קדמה יׂשראל ׁשל ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמחׁשבּתן

ּומּצד  יׂשראל, ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָצו

עׂשו  אח ׁשהלא ּדאף הּוא, ונהפ נעׂשה ְְֲֲֲֵֶֶַַַָָָֹֹזה

האחים 100ליעקב  ּבחלּוקת נפעל מּכלֿמקֹום, , ְְֲֲִִִַַַַַָָָֹ

עׂשו  ואת ּדוקא, יעקב את ּדואהב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהענין

.100ׂשנאתי  ִֵָ

ÔÂÈÎÂ ּבׁשעה להיֹות הצרכה הּנס ׁשּפעּלת ¿≈»ְְְְְִֵֶַַָָָֻֻ

ּפּור  ּדהּפיל ּבאפן היה ּבעֹולם ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּסדר

הּגלּויֹות, ספירֹות מּצד לא היינּו, הּגֹורל, ְְְִִַַַַָֹהּוא

סדר  עם ׁשּקׁשּור  הּכתר חיצֹונּיּות מּצד לא ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואפּלּו

הּנה  לכן, כּו', מּזה למעלה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהׁשּתלׁשלּות,

להיֹות  הצרכה למּטה יׂשראל ּבני עבֹודת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻּגם

מעין  ּדלתּתא אתערּותא להיֹות ּכזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּבאפן

מּלמעלה. נמׁש להיֹות ׁשּצרי הענין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻודגמת

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר הּוא, ׁשעבֹודתם 101והענין ְְְְֲִֶַָָָָָָֹ

עלה  ולא ּכּלּה הּׁשנה ּכל למּות עצמן ׁשּמסרּו נפׁש, מסירת ׁשל ּבאפן ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ּכל  ׁשּכֹולל ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש היינּו, חסֿוׁשלֹום, חּוץ מחׁשבת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהם

האפׁשרּיים  הּזמן עבֹודתם 102ׁשּנּויי היתה הּׁשּנּויים, ּכל על הּבט מּבלי הּנה , ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשניתי  ּדלא ּבאפן נקראים 103– זה ׁשם ועל נפׁש, מסירת ׁשל ּתנּועה מּתֹו – ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבׁש הּמגּלה יהּודים ּבכל ּכמאמר 104ם (ׁשהּוא 105, זרה ּבעבֹודה הּכֹופר ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אליהם 106ּכמֹודה ׁשּיכת היתה ּגּופא זה (ׁשּמּצד יהּודי נקרא ( ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

היה  לא ּדתם להמיר רצּו אם ׁשהרי הּגֹורל, הּוא הּפּור עם הּקׁשּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהּגזרה

הּיהּודים  על אּלא ּגזר ׁשּלא ּכלּום, להם עֹוׂשה ׁשּגם 107המן ּפעלּו ועלֿידיֿזה .( ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּולמעלה  הרצֹון, מחיצֹונּיּות למעלה מּׂשכל, ׁשּלמעלה הּגֹורל ּבדרּגת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָלמעלה,
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Òp‰ ‰È‰ ,ÌÈ„e‰i‰ Ïk ÏÚ ‰¯Ê‚Ï ÌB˜Ó ‰È‰ '‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆»»»ƒ¿≈»«»«¿ƒ»»«≈
Y ‡e‰ CÙ‰Â ‰NÚ Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et B˙B‡aL ÌÈ¯eÙc¿ƒ∆¿«»«¬»¿«¬…

·e˙kL BÓk ,‡˜Âc Ï‡¯NÈa ‰¯ÈÁa‰ ‰È‰zL98eÏ ¯Á·È ∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿»¿∆»ƒ¿«»
e˙ÏÁ ודעת ‡˙ מטעם שלמעלה 'בחירה' של באופן -Ôz·LÁnL , ∆«¬»≈∆«¿«¿»

,¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»
‰¯Bz‰ ˙·LÁÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¿∆∆«»

˙BÂˆÓe ומצוות התורה שמחשבת - ƒ¿
וסדר  ודעת טעם שיש בדרגה היא

בבניֿישראל  הבחירה אך מסודר,

יותר  גבוהה מדרגה Ó‡Ók¯מגיעה ,¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯99Ôz·LÁnL «≈«∆«¿«¿»

¯·c ÏÎÏ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»¿»¿»»»
¯Ó‡pL בתורהÈa ˙‡ Âˆ ∆∆¡««∆¿≈

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈ƒ¿»≈
א  מזכירה שהתורה מכך - ֿ בני ת

כבר  שבניֿישראל משמע, ישראל,

מקודם  NÚ‰קיימים ‰Ê „vÓe ,ƒ«∆«¬»
Á‡ ‡Ï‰L Û‡c ,‡e‰ CÙ‰Â¿«¬…¿«∆¬…»

·˜ÚÈÏ ÂNÚ100 אין זו דרגה מצד - ≈»¿«¬…
עשו  על בניֿישראל מעלת גם נראית

'אחים' ÌB˜ÓŒÏkÓ,ונראים ,ƒ»»
ÔÈÚ‰ ÌÈÁ‡‰ ˙˜eÏÁa ÏÚÙƒ¿««¬«»«ƒ»ƒ¿»

c:הפסוק ÚÈ˜·כהמשך ˙‡ ·‰‡Â ¿»…«∆«¬…
È˙‡N ÂNÚ ˙‡Â ,‡˜Âc100. «¿»¿∆≈»»≈ƒ

‰Î¯ˆ‰ Òp‰ ˙lÚtL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿À««≈À¿¿»
ÌÏBÚa ¯„q‰L ‰ÚLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»∆«≈∆»»
‡e‰ ¯et ÏÈt‰c ÔÙ‡a ‰È‰»»¿…∆¿ƒƒ
„vÓ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,Ï¯Bb‰«»«¿…ƒ«
‡Ï elÙ‡Â ,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿«¬ƒ…
¯eLwL ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ „vÓƒ«ƒƒ«∆∆∆»
‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ÌÚƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆»
‰p‰ ,ÔÎÏ ,'eÎ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆»≈ƒ≈
‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú Ìb«¬«¿≈ƒ¿»≈¿«»
,‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰À¿¿»ƒ¿¿…∆»∆
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
למטה] מהאדם התחתון. [=התעוררות

CÈ¯vL ÔÈÚ‰ ˙Ó‚„Â ÔÈÚÓ≈≈¿À¿«»ƒ¿»∆»ƒ
.‰ÏÚÓlÓ CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰¯B˙'a ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿»

'¯B‡101‰˙È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»»¿»

LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a כאשר ודעת, מטעם שלמעלה עבודה שהיא - ¿…∆∆¿ƒ«∆∆
למות, חייו את למסור מכך מגיע אינו ודעת טעם עלֿפי עבודתו עובד אדם

כך  על נפשו למסור הוא מוכן בשכלו, מתחשב אינו כאשר e¯ÒnLאך ,∆»¿
ıeÁ ˙·LÁÓ Ì‰Ï ‰ÏÚ ‡ÏÂ dlk ‰M‰ Ïk ˙eÓÏ ÔÓˆÚ«¿»»»«»»À»¿…»»»∆«¬∆∆
CLÓaL ,eÈÈ‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»«¿∆¿∆∆
Ïk ÏÏBkL ,dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»∆≈»

ÌÈi¯LÙ‡‰ ÔÓf‰ ÈÈepL102, ƒ≈«¿«»∆¿»ƒƒ
Ïk ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ«≈«»
Y Ì˙„B·Ú ‰˙È‰ ,ÌÈÈepM‰«ƒƒ»¿»¬»»

È˙ÈL ‡Ïc ÔÙ‡a103CBzÓ Y ¿…∆¿…»ƒƒƒ
ÏÚÂ ,LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏL ‰Úez¿»∆¿ƒ«∆∆¿«
‰l‚n‰ ÏÎa ÌÈ‡¯˜ ‰Ê ÌL≈∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ»

ÌÈ„e‰È ÌLa104 מלשון-) ¿≈¿ƒ
לחבירו  המודה כאדם 'הודאה',

מבין  שאינו למרות עמו, שהצדק

הביטול) ענין Ó‡Ók¯בשכלו. ,105 ¿«¬«
k‰ Ïk‰¯Ê ‰„B·Úa ¯ÙB »«≈«¬»»»

‰¯Bz‰ ÏÎa ‰„BÓk ‡e‰L)∆¿∆¿»«»
dlk106„vnL) È„e‰È ‡¯˜ ( À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ«

Ì‰ÈÏ‡ ˙ÎiL ‰˙È‰ ‡Ùeb ‰Ê∆»»¿»«∆∆¬≈∆
¯et‰ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰¯Êb‰«¿≈»«¿»ƒ«
eˆ¯ Ì‡ È¯‰L ,Ï¯Bb‰ ‡e‰«»∆¬≈ƒ»
ÔÓ‰ ‰È‰ ‡Ï Ì˙c ¯ÈÓ‰Ï¿»ƒ»»…»»»»
¯Êb ‡lL ,ÌeÏk Ì‰Ï ‰NBÚ∆»∆¿∆…»«

ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ‡l‡107ŒÏÚÂ .( ∆»««¿ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ ÌbL eÏÚt ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»¬∆«¿«¿»
‰ÏÚÓlL Ï¯Bb‰ ˙b¯„a¿«¿««»∆¿«¿»
˙eiBˆÈÁÓ ‰ÏÚÓÏ ,ÏÎOÓƒ≈∆¿«¿»≈ƒƒ
ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÔBˆ¯‰»»¿«¿»ƒ««»»
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f"iyzכ mixet

הרצֹון, חיצֹונּיּות עם ׁשּקׁשּור ּכפי הרצֹון ְִִִִִֶַַָָָָָמּבעל

הּוא. ּדונהפ הענין ׁשם ְְְֲִִִֶַָָָֹיהיה

נזּכרים 108ּבּמגּלה ÌiÒÓeח) האּלה והּימים ¿«≈ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּדֹור  ּבכל ונעׂשים ְְְְֲִֵֶַַָ(ועלֿידיֿזה)

ּכל  על הּנ"ל ּכל להמׁשי ׁשּצרי וגֹו', ְְְִִֶַַַַָָָָודֹור

ודֹור  ּדֹור ּבכל ׁשהרי זה, ׁשּלאחרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָהּזמּנים

מּצילנּו והּקּב"ה לכּלֹותינּו עלינּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָעֹומדים

ידע'109מּידם  ּד'לא הענין להיֹות צרי ולזה , ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ּבתנּועה  (רק) לא היא ׁשהעבֹודה היינּו, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹּדוקא,

מחּיב  ודעת ׁשּטעם ידע, ׁשל ּומּצב ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָּובמעמד

מרע, ּדסּור ענין ׁשּזהּו המן, ארּור להיֹות ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּצרי

אּלא  טֹוב , ּדעׂשה ענין ׁשּזהּו מרּדכי, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּוברּו

מהּׂשכל  למעלה יהיה זה ׁשענין (ּגם) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנדרׁש

נפׁש ּדמסירת העבֹודה ׁשּזֹוהי מהרצֹון, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּולמעלה

ּבּכחֹות  ּגם ימׁש ּומּׁשם הּנפׁש, ּפנימּיּות ְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּמּצד

וכל  ודעת, וטעם הּׂשכל מּכח החל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּגלּויים,

ּומעׂשה, ּדּבּור למחׁשבה עד הּנפׁש, ּכחֹות ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹעׂשר

(ׁשעל  נפׁש ּדמסירת ּבתנּועה ּכּלם חדּורים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֻׁשּיהיּו

ּכּלּה. הּׁשנה ּכל ּבמׁש יהּודים) נקראים זה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשם

e‰ÊÂ,מרּדכי לברּו המן ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש חּיב ¿∆ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ

ּדלא  והגּבלה, מּמדידה למעלה להיֹות צריכה ּפּורים ׁשּׂשמחת ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהיינּו,

לׂשמחה  מֹועדים היֹותם ׁשעם הּמֹועדים, להיֹות 110ּכבׁשאר צריכה מּכלֿמקֹום , ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶַָָָָָָ

'ערּו ּב'ׁשלחן וכדאיתא ּדוקא, והגּבלה ּבמדידה ׁשּביתּֿדין 111הּׂשמחה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּתהיה  לבסּומי, החּיּוב יׁשנֹו ּבפּורים מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', ׁשלּוחים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשֹולחים

מּצד  הם לׂשמחה מֹועדים ּכי והגּבלה, מּמדידה יציאה ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּׂשמחה

ׂשמחה  הּבנים אם הּבינה 112ּבחינת ספירת ולכן 113, והּׂשגה, הבנה ׁשענינּה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ועד  ידע, לא ׁשענינֹו ּפּורים מהּֿׁשאיןּֿכן והגּבלה, ּבמדידה היא הּׂשמחה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגם

ּבאפן  אּלא) הּׂשכל, מּצד (לא הּוא מרּדכי ּוברּו המן ּדארּור ׁשהענין ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּכדי

להֹוסיף  ויׁש והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן היא הּׂשמחה ּגם לכן ידע, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּדלא

על  ּגם ואחד , אחד ּכל  על חּיּוב ׁשּזהּו איניׁש, חּיב ז"ל חכמינּו לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבדּיּוק
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כח.108) ט, שעמדה.109)אסתר והיא פיסקא פסח של דיו"ט.110)הגדה וקידוש התפלה ס"ד.111)נוסח סתקכ"ט או"ח

הכ"א. פ"ו יו"ט הל' מרמב"ם – סי"ג שם אדה"ז ט.112)שו"ע קיג, ב.113)תהלים פה, א. פד, ח"ב א. ריט, ח"א זהר

ובכ"מ. ד. פח, שמע"צ לקו"ת הבנים. אם ערך הכינויים ערכי שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÙ‰Âc ÔÈÚ‰ ÌL ‰È‰È ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁ ÌÚ ¯eLwL ÈÙk¿ƒ∆»ƒƒƒ»»ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬…

.‡e‰ ניסה המן כי הפור", עלֿשם פורים האלה לימים קראו כן "על לסיכום,

תורה  של מהרצון (שלמעלה הגורל ענין מצד בניֿישראל על הגזירה לפעול

כיון  הוא", "ונהפוך נעשה עצמו הגורל שמצד - הנס תוקף הי' ובזה ומצוות),

לכל  קדמה ישראל של ש"מחשבתן

עבודת  גם להיות הוצרכה ולכן דבר".

נפש, מסירות - כזה באופן בניֿישראל

בדרגת  הוא" "ונהפוך פעלו שבזה

השתלשלות. מסדר שלמעלה הגורל

‰l‚na ÌiÒÓe (Á108ÌÈÓi‰Â ¿«≈«¿ƒ»¿«»ƒ
(‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ÌÈ¯kÊ ‰l‡‰»≈∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆
,'B‚Â ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ¿»»¿
ÏÚ Ï"p‰ Ïk CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¿ƒ»«««
,‰Ê È¯Á‡lL ÌÈpÓf‰ Ïk»«¿«ƒ∆¿«¬≈∆
ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa È¯‰L∆¬≈¿»»¿ƒ
‰"aw‰Â eÈ˙BlÎÏ eÈÏÚ»≈¿«≈¿«»»

Ì„iÓ eÏÈvÓ109CÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ , «ƒ≈ƒ»»¿»∆»ƒ
'Ú„È ‡Ï'c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…»«
‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,eÈÈ‰ ,‡˜Âc«¿»«¿∆»¬»ƒ
„ÓÚÓ·e ‰Úe˙a (˜¯) ‡Ï…«ƒ¿»¿«¿»
˙Ú„Â ÌÚhL ,Ú„È ÏL ·vÓe«»∆»«∆««»««
¯e¯‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ·iÁÓ¿«≈∆»ƒƒ¿»
,Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈÚ e‰fL ,ÔÓ‰»»∆∆ƒ¿»¿≈»
ÔÈÚ e‰fL ,ÈÎc¯Ó Ce¯·e»»¿¿«∆∆ƒ¿»
(Ìb) L¯„ ‡l‡ ,·BË ‰NÚc«¬≈∆»ƒ¿»«
‰ÏÚÓÏ ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿»
,ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏe ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«¿»≈»»

 ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È‰BfLLÙ ∆ƒ»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
ÌMÓe ,LÙp‰ ˙eiÓÈt „vnL∆ƒ«¿ƒƒ«∆∆ƒ»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka Ìb CLÓÈÀ¿«««…«¿ƒ
ÌÚËÂ ÏÎO‰ ÁkÓ ÏÁ‰»≈ƒ…««≈∆¿««
,LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ ÏÎÂ ,˙Ú„Â»««¿»∆∆…«∆∆
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓÏ „Ú«¿«¬»»ƒ«¬∆
‰Úe˙a Ìlk ÌÈ¯e„Á eÈ‰iL∆ƒ¿¬ƒÀ»ƒ¿»
‰Ê ÌL ÏÚL) LÙ ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆«≈∆
Ïk CLÓa (ÌÈ„e‰È ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆»

.dlk ‰M‰«»»À»
ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ ·iÁ e‰ÊÂ¿∆«»ƒƒƒ¿≈
ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ‡i¯eÙa¿«»«¿…»«≈
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«
‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ¯et ˙ÁÓOL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»

,ÌÈ„ÚBn‰ ¯‡L·k ‡Ïc ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ Ì˙BÈ‰ ÌÚL110‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ , ∆ƒ¡»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»

ÔÁÏL'a ‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Âc ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‰ÁÓO‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ»¿À¿»
'Ce¯Ú111ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎÂ ÌÈÁeÏL ÌÈÁÏBL ÔÈcŒ˙ÈaL »∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆≈≈

,ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰ BLÈ ÌÈ¯eÙa¿ƒ∆¿«ƒƒ¿≈
ÏL ÔÙ‡a ‰ÁÓO‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿…∆∆

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰‡ÈˆÈ כיון ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
עלֿפי  להיות צריכה המועדים ששמחת

דוקא  ודעת ענין Èkטעם שורש ƒ
vÓ„ה  Ì‰ ‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ¬ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«

‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ ˙ÈÁa112, ¿ƒ«≈«»ƒ¿≈»
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ113dÈÚL , ¿ƒ««ƒ»∆ƒ¿»»

Ìb ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿»≈«
‰„È„Óa ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯et ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»«∆≈≈ƒ
,Ck È„k „ÚÂ ,Ú„È ‡Ï BÈÚL∆ƒ¿»…»«¿«¿≈»
Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»»»»
,ÏÎO‰ „vÓ ‡Ï) ‡e‰ ÈÎc¯Ó»¿¿«…ƒ««≈∆

Ú„È ‡Ïc ÔÙ‡a (‡l‡ שמדרגה) ∆»¿…∆¿…»«
המן, של מפלתו עיקר היתה דוקא זו

‰È‡כנ"ל) ‰ÁÓO‰ Ìb ÔÎÏ ,»≈««ƒ¿»ƒ
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ .‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿≈¿ƒ¿ƒ
·iÁ Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ¿¬»≈««»
Ïk ÏÚ ·eiÁ e‰fL ,LÈÈ‡ƒƒ∆∆ƒ«»
‰Ê ÏÚ Ìb ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»««∆
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`ixeta ineqal yipi` aiig

מּכל  הּלב עקב ׁשם על איניׁש, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹזה

הּוא  יׂשראל 114ואנּוׁש ׁשּבבני הּדרגֹות חּלּוקי ּכי , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ודעת, וטעם ׂשכל ׁשעלּֿפי ּבעבֹודה אּלא ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינם

וכּו', קטן ׂשכל ּבעל ויׁש ּגדֹול ׂשכל ּבעל ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

(ׁשּלמעלה  נפׁש ּדמסירת ּבעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

מּצד  ׁשהיא ידע), לא ודעת, וטעם ְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמהּׂשכל

ליחד יחידה הּיחידה, קל 115ּבחינת אפּלּו הרי , ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָ

מּיחּודֹו נפרד להיֹות ׁשּלא נפׁשֹו מֹוסר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּבּקּלים

116יתּבר. ְִֵָ

ÈÓÈÓe ׁשּלמעלה הּׂשמחה ממׁשיכים הּפּורים ƒ≈ְְְְִִִִֶַַַַָָ

הּמסירתֿנפׁש ּותנּועת והגּבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָמּמדידה

הּׁשנה  ּכל על – ּבלבד ּבכח ׁשּתהיה ׁשּמסּפיק –ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדארּור  הענין יהיה ּכּלּה הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּכּלּה,

נּתן  להמן אׁשר וכל מרּדכי, ּדברּו הענין ּגם לאחריֿזה יׁשנֹו ּובמילא ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהמן,

הּיהּודי  וחּור 117למרּדכי ּתכלת מלכּות ּבלבּוׁש הּמל מּלפני יצא ּומרּדכי , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אֹור'118וגֹו' ּב'תֹורה ּכּמבאר סדר 119, זה (מלכּות מׁשנה סדרי ׁשּׁשה על ׁשּקאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העֹולם, עניני ּכל ּכֹוללים ׁשהם הּתֹורה, עניני ּכללּות ׁשּזהּו וכּו'), ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָזרעים

זי120ּכמאמר  (ׁשטעלט נעׂשה ׁשהעֹולם היינּו, עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נפׁש, ּדמסירת העבֹודה הקּדמת (לאחרי ּתֹורה עלּֿפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹויס)

ּבכל  וגם הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד הצלחה ׁשנת ּובפׁשטּות, ידע), ּדלא ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֹעד

דעהּו ּדרכי ּדבכל העבֹודה עלֿידי – לעׂשֹותם הּגׁשמּיים, ּדירה 121הענינים – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

יתּבר .122לֹו ְִֵָ
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קעב.114) ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. א כה, שה"ש לקו"ת וראה ט. יז, ג).115)ירמי' (יום הושענות פי"ח.116)נוסח תניא

אֿב.117)ובכ"מ. ח, אסתר טו.118)ראה ח, א.119)שם צג, ואילך.120)מג"א סע"א קסא, ו.121)זח"ב ג, משלי

ובכ"מ.122) פל"ו. תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈÈ‡ ÌLa ‡¯˜pL,גבר איש, אדם, לאדם: נקראו שמות ארבעה - ∆ƒ¿»¿≈ƒƒ

שבאדם  החיסרון על מורה 'אנוש' שם ÏkÓאנוש. ·l‰ ·˜Ú ÌL ÏÚ ,«≈»…«≈ƒ…
‡e‰ Le‡Â114 ומעוו מעוקם הוא האדם מכל [=לב יותר ('עקוב') ת ¿»

(מצודות)] נפסדת דעה לומר, רצונו ('אנוש'), חזק מכאוב לו ויש ,איבריו,
È·aL ˙B‚¯c‰ È˜elÁ Èkƒƒ≈«¿»∆ƒ¿≈
‰„B·Úa ‡l‡ ÌÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»∆»»¬»
,˙Ú„Â ÌÚËÂ ÏÎN ÈtŒÏÚL∆«ƒ≈∆¿««»««
LÈÂ ÏB„b ÏÎN ÏÚa LiL∆≈««≈∆»¿≈
Œ‰Ó ,'eÎÂ ÔË˜ ÏÎN ÏÚa««≈∆»»¿«
˙¯ÈÒÓc ‰„B·Úa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬»ƒ¿ƒ«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL) LÙ∆∆∆¿«¿»≈«≈∆
‡È‰L ,(Ú„È ‡Ï ,˙Ú„Â ÌÚËÂ¿««»««…»«∆ƒ

‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa „vÓ עצם - ƒ«¿ƒ««¿ƒ»
(במדרש  'יחידה' נקראת הנשמה,

לה  נקראו שמות חמשה נאמר:

יחידה) חיה נשמה רוח נפש ,(לנשמה)
C„ÁÈÏ ‰„ÈÁÈ115elÙ‡ È¯‰ , ¿ƒ»¿«¬»¬≈¬ƒ

BLÙ ¯ÒBÓ ÌÈlwaL Ï«̃∆««ƒ≈«¿
B„eÁiÓ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

C¯a˙È116. ƒ¿»≈
ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓeƒ≈«ƒ«¿ƒƒ
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
Œ˙¯ÈÒn‰ ˙Úe˙e ‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿««¿ƒ«
ÁÎa ‰È‰zL ˜ÈtÒnL Y LÙ∆∆∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿…«
,dlk ‰M‰ Ïk ÏÚ Y „·Ïaƒ¿««»«»»À»
‰È‰È dlk ‰M‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«»»À»ƒ¿∆
‡ÏÈÓ·e ,ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»»»¿≈»
ÔÈÚ‰ Ìb ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï BLÈ∆¿¿«¬≈∆«»ƒ¿»
¯L‡ ÏÎÂ ,ÈÎc¯Ó Ce¯·c¿»»¿¿«¿»¬∆
ÈÎc¯ÓÏ Ôz ÔÓ‰Ï¿»»ƒ«¿»¿¿«

È„e‰i‰117˙ÏÎz ˙eÎÏÓ Le·Ïa CÏn‰ ÈÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎc¯Óe , «¿ƒ»¿¿«»»ƒƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¿¿≈∆
'B‚Â ¯eÁÂ118'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk ,119‰ML ÏÚ È‡wL »¿«¿…»¿»∆»≈«ƒ»

˙eÏÏk e‰fL ,('eÎÂ ÌÈÚ¯Ê ¯„Ò ‰Ê ˙eÎÏÓ) ‰LÓ È¯„Òƒ¿≈ƒ¿»«¿∆≈∆¿»ƒ¿∆∆¿»
¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ Ïk ÌÈÏÏBk Ì‰L ,‰¯Bz‰ ÈÈÚ120 ƒ¿¿≈«»∆≈¿ƒ»ƒ¿¿≈»»¿«¬»

‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»
‡ÓÏÚ הסתכל [=הקדושֿברוךֿהוא »¿»

העולם] ברא התורה) (ועלֿפי ,בתורה
‰NÚ ÌÏBÚ‰L ,eÈÈ‰«¿∆»»«¬∆
ÈÙk (ÒÈB‡ CÈÊ ËÏÚËL)¿∆¿ƒ¿¿ƒ
‰¯Bz ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«ƒ»
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï)¿«¬≈«¿»«»¬»
,(Ú„È ‡Ïc „Ú ,LÙ ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆«¿…»«
‰ÁÏˆ‰ ˙L ,˙eËLÙ·e¿«¿¿««¿»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa Ì‚Â ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ Y Ì˙BNÚÏ ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¬»«¿≈
EÈÎ¯c ÏÎ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»∆

e‰Ú„121BÏ ‰¯Èc Y »≈ƒ»
C¯a˙È122. ƒ¿»≈
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כי f"iyz mixet

הרצֹון, חיצֹונּיּות עם ׁשּקׁשּור ּכפי הרצֹון ְִִִִִֶַַָָָָָמּבעל

הּוא. ּדונהפ הענין ׁשם ְְְֲִִִֶַָָָֹיהיה

נזּכרים 108ּבּמגּלה ÌiÒÓeח) האּלה והּימים ¿«≈ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּדֹור  ּבכל ונעׂשים ְְְְֲִֵֶַַָ(ועלֿידיֿזה)

ּכל  על הּנ"ל ּכל להמׁשי ׁשּצרי וגֹו', ְְְִִֶַַַַָָָָודֹור

ודֹור  ּדֹור ּבכל ׁשהרי זה, ׁשּלאחרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָהּזמּנים

מּצילנּו והּקּב"ה לכּלֹותינּו עלינּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָעֹומדים

ידע'109מּידם  ּד'לא הענין להיֹות צרי ולזה , ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ּבתנּועה  (רק) לא היא ׁשהעבֹודה היינּו, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹּדוקא,

מחּיב  ודעת ׁשּטעם ידע, ׁשל ּומּצב ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָּובמעמד

מרע, ּדסּור ענין ׁשּזהּו המן, ארּור להיֹות ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּצרי

אּלא  טֹוב , ּדעׂשה ענין ׁשּזהּו מרּדכי, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּוברּו

מהּׂשכל  למעלה יהיה זה ׁשענין (ּגם) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנדרׁש

נפׁש ּדמסירת העבֹודה ׁשּזֹוהי מהרצֹון, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּולמעלה

ּבּכחֹות  ּגם ימׁש ּומּׁשם הּנפׁש, ּפנימּיּות ְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּמּצד

וכל  ודעת, וטעם הּׂשכל מּכח החל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּגלּויים,

ּומעׂשה, ּדּבּור למחׁשבה עד הּנפׁש, ּכחֹות ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹעׂשר

(ׁשעל  נפׁש ּדמסירת ּבתנּועה ּכּלם חדּורים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֻׁשּיהיּו

ּכּלּה. הּׁשנה ּכל ּבמׁש יהּודים) נקראים זה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשם

e‰ÊÂ,מרּדכי לברּו המן ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש חּיב ¿∆ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ

ּדלא  והגּבלה, מּמדידה למעלה להיֹות צריכה ּפּורים ׁשּׂשמחת ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהיינּו,

לׂשמחה  מֹועדים היֹותם ׁשעם הּמֹועדים, להיֹות 110ּכבׁשאר צריכה מּכלֿמקֹום , ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶַָָָָָָ

'ערּו ּב'ׁשלחן וכדאיתא ּדוקא, והגּבלה ּבמדידה ׁשּביתּֿדין 111הּׂשמחה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּתהיה  לבסּומי, החּיּוב יׁשנֹו ּבפּורים מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', ׁשלּוחים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשֹולחים

מּצד  הם לׂשמחה מֹועדים ּכי והגּבלה, מּמדידה יציאה ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּׂשמחה

ׂשמחה  הּבנים אם הּבינה 112ּבחינת ספירת ולכן 113, והּׂשגה, הבנה ׁשענינּה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ועד  ידע, לא ׁשענינֹו ּפּורים מהּֿׁשאיןּֿכן והגּבלה, ּבמדידה היא הּׂשמחה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגם

ּבאפן  אּלא) הּׂשכל, מּצד (לא הּוא מרּדכי ּוברּו המן ּדארּור ׁשהענין ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּכדי

להֹוסיף  ויׁש והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן היא הּׂשמחה ּגם לכן ידע, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּדלא

על  ּגם ואחד , אחד ּכל  על חּיּוב ׁשּזהּו איניׁש, חּיב ז"ל חכמינּו לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבדּיּוק
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כח.108) ט, שעמדה.109)אסתר והיא פיסקא פסח של דיו"ט.110)הגדה וקידוש התפלה ס"ד.111)נוסח סתקכ"ט או"ח

הכ"א. פ"ו יו"ט הל' מרמב"ם – סי"ג שם אדה"ז ט.112)שו"ע קיג, ב.113)תהלים פה, א. פד, ח"ב א. ריט, ח"א זהר

ובכ"מ. ד. פח, שמע"צ לקו"ת הבנים. אם ערך הכינויים ערכי שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÙ‰Âc ÔÈÚ‰ ÌL ‰È‰È ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁ ÌÚ ¯eLwL ÈÙk¿ƒ∆»ƒƒƒ»»ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬…

.‡e‰ ניסה המן כי הפור", עלֿשם פורים האלה לימים קראו כן "על לסיכום,

תורה  של מהרצון (שלמעלה הגורל ענין מצד בניֿישראל על הגזירה לפעול

כיון  הוא", "ונהפוך נעשה עצמו הגורל שמצד - הנס תוקף הי' ובזה ומצוות),

לכל  קדמה ישראל של ש"מחשבתן

עבודת  גם להיות הוצרכה ולכן דבר".

נפש, מסירות - כזה באופן בניֿישראל

בדרגת  הוא" "ונהפוך פעלו שבזה

השתלשלות. מסדר שלמעלה הגורל

‰l‚na ÌiÒÓe (Á108ÌÈÓi‰Â ¿«≈«¿ƒ»¿«»ƒ
(‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ÌÈ¯kÊ ‰l‡‰»≈∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆
,'B‚Â ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ¿»»¿
ÏÚ Ï"p‰ Ïk CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¿ƒ»«««
,‰Ê È¯Á‡lL ÌÈpÓf‰ Ïk»«¿«ƒ∆¿«¬≈∆
ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa È¯‰L∆¬≈¿»»¿ƒ
‰"aw‰Â eÈ˙BlÎÏ eÈÏÚ»≈¿«≈¿«»»

Ì„iÓ eÏÈvÓ109CÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ , «ƒ≈ƒ»»¿»∆»ƒ
'Ú„È ‡Ï'c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…»«
‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,eÈÈ‰ ,‡˜Âc«¿»«¿∆»¬»ƒ
„ÓÚÓ·e ‰Úe˙a (˜¯) ‡Ï…«ƒ¿»¿«¿»
˙Ú„Â ÌÚhL ,Ú„È ÏL ·vÓe«»∆»«∆««»««
¯e¯‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ·iÁÓ¿«≈∆»ƒƒ¿»
,Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈÚ e‰fL ,ÔÓ‰»»∆∆ƒ¿»¿≈»
ÔÈÚ e‰fL ,ÈÎc¯Ó Ce¯·e»»¿¿«∆∆ƒ¿»
(Ìb) L¯„ ‡l‡ ,·BË ‰NÚc«¬≈∆»ƒ¿»«
‰ÏÚÓÏ ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿»
,ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏe ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«¿»≈»»

 ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È‰BfLLÙ ∆ƒ»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
ÌMÓe ,LÙp‰ ˙eiÓÈt „vnL∆ƒ«¿ƒƒ«∆∆ƒ»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka Ìb CLÓÈÀ¿«««…«¿ƒ
ÌÚËÂ ÏÎO‰ ÁkÓ ÏÁ‰»≈ƒ…««≈∆¿««
,LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ ÏÎÂ ,˙Ú„Â»««¿»∆∆…«∆∆
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓÏ „Ú«¿«¬»»ƒ«¬∆
‰Úe˙a Ìlk ÌÈ¯e„Á eÈ‰iL∆ƒ¿¬ƒÀ»ƒ¿»
‰Ê ÌL ÏÚL) LÙ ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆«≈∆
Ïk CLÓa (ÌÈ„e‰È ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆»

.dlk ‰M‰«»»À»
ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ ·iÁ e‰ÊÂ¿∆«»ƒƒƒ¿≈
ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú ‡i¯eÙa¿«»«¿…»«≈
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡»»»¿»»¿¿«
‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ¯et ˙ÁÓOL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»

,ÌÈ„ÚBn‰ ¯‡L·k ‡Ïc ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ Ì˙BÈ‰ ÌÚL110‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ , ∆ƒ¡»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»

ÔÁÏL'a ‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Âc ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‰ÁÓO‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ»¿À¿»
'Ce¯Ú111ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎÂ ÌÈÁeÏL ÌÈÁÏBL ÔÈcŒ˙ÈaL »∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆≈≈

,ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰ BLÈ ÌÈ¯eÙa¿ƒ∆¿«ƒƒ¿≈
ÏL ÔÙ‡a ‰ÁÓO‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿…∆∆

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰‡ÈˆÈ כיון ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
עלֿפי  להיות צריכה המועדים ששמחת

דוקא  ודעת ענין Èkטעם שורש ƒ
vÓ„ה  Ì‰ ‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ¬ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«

‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ ˙ÈÁa112, ¿ƒ«≈«»ƒ¿≈»
‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ113dÈÚL , ¿ƒ««ƒ»∆ƒ¿»»

Ìb ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿»≈«
‰„È„Óa ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯et ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»«∆≈≈ƒ
,Ck È„k „ÚÂ ,Ú„È ‡Ï BÈÚL∆ƒ¿»…»«¿«¿≈»
Ce¯·e ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿»»»»
,ÏÎO‰ „vÓ ‡Ï) ‡e‰ ÈÎc¯Ó»¿¿«…ƒ««≈∆

Ú„È ‡Ïc ÔÙ‡a (‡l‡ שמדרגה) ∆»¿…∆¿…»«
המן, של מפלתו עיקר היתה דוקא זו

‰È‡כנ"ל) ‰ÁÓO‰ Ìb ÔÎÏ ,»≈««ƒ¿»ƒ
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ .‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿≈¿ƒ¿ƒ
·iÁ Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ¿¬»≈««»
Ïk ÏÚ ·eiÁ e‰fL ,LÈÈ‡ƒƒ∆∆ƒ«»
‰Ê ÏÚ Ìb ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»««∆
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`ixeta ineqal yipi` aiig

מּכל  הּלב עקב ׁשם על איניׁש, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹזה

הּוא  יׂשראל 114ואנּוׁש ׁשּבבני הּדרגֹות חּלּוקי ּכי , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ודעת, וטעם ׂשכל ׁשעלּֿפי ּבעבֹודה אּלא ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינם

וכּו', קטן ׂשכל ּבעל ויׁש ּגדֹול ׂשכל ּבעל ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

(ׁשּלמעלה  נפׁש ּדמסירת ּבעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

מּצד  ׁשהיא ידע), לא ודעת, וטעם ְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמהּׂשכל

ליחד יחידה הּיחידה, קל 115ּבחינת אפּלּו הרי , ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָ

מּיחּודֹו נפרד להיֹות ׁשּלא נפׁשֹו מֹוסר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּבּקּלים

116יתּבר. ְִֵָ

ÈÓÈÓe ׁשּלמעלה הּׂשמחה ממׁשיכים הּפּורים ƒ≈ְְְְִִִִֶַַַַָָ

הּמסירתֿנפׁש ּותנּועת והגּבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָמּמדידה

הּׁשנה  ּכל על – ּבלבד ּבכח ׁשּתהיה ׁשּמסּפיק –ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדארּור  הענין יהיה ּכּלּה הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּכּלּה,

נּתן  להמן אׁשר וכל מרּדכי, ּדברּו הענין ּגם לאחריֿזה יׁשנֹו ּובמילא ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהמן,

הּיהּודי  וחּור 117למרּדכי ּתכלת מלכּות ּבלבּוׁש הּמל מּלפני יצא ּומרּדכי , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אֹור'118וגֹו' ּב'תֹורה ּכּמבאר סדר 119, זה (מלכּות מׁשנה סדרי ׁשּׁשה על ׁשּקאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העֹולם, עניני ּכל ּכֹוללים ׁשהם הּתֹורה, עניני ּכללּות ׁשּזהּו וכּו'), ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָזרעים

זי120ּכמאמר  (ׁשטעלט נעׂשה ׁשהעֹולם היינּו, עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נפׁש, ּדמסירת העבֹודה הקּדמת (לאחרי ּתֹורה עלּֿפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹויס)

ּבכל  וגם הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד הצלחה ׁשנת ּובפׁשטּות, ידע), ּדלא ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֹעד

דעהּו ּדרכי ּדבכל העבֹודה עלֿידי – לעׂשֹותם הּגׁשמּיים, ּדירה 121הענינים – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

יתּבר .122לֹו ְִֵָ

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

קעב.114) ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. א כה, שה"ש לקו"ת וראה ט. יז, ג).115)ירמי' (יום הושענות פי"ח.116)נוסח תניא

אֿב.117)ובכ"מ. ח, אסתר טו.118)ראה ח, א.119)שם צג, ואילך.120)מג"א סע"א קסא, ו.121)זח"ב ג, משלי

ובכ"מ.122) פל"ו. תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈÈ‡ ÌLa ‡¯˜pL,גבר איש, אדם, לאדם: נקראו שמות ארבעה - ∆ƒ¿»¿≈ƒƒ

שבאדם  החיסרון על מורה 'אנוש' שם ÏkÓאנוש. ·l‰ ·˜Ú ÌL ÏÚ ,«≈»…«≈ƒ…
‡e‰ Le‡Â114 ומעוו מעוקם הוא האדם מכל [=לב יותר ('עקוב') ת ¿»

(מצודות)] נפסדת דעה לומר, רצונו ('אנוש'), חזק מכאוב לו ויש ,איבריו,
È·aL ˙B‚¯c‰ È˜elÁ Èkƒƒ≈«¿»∆ƒ¿≈
‰„B·Úa ‡l‡ ÌÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»∆»»¬»
,˙Ú„Â ÌÚËÂ ÏÎN ÈtŒÏÚL∆«ƒ≈∆¿««»««
LÈÂ ÏB„b ÏÎN ÏÚa LiL∆≈««≈∆»¿≈
Œ‰Ó ,'eÎÂ ÔË˜ ÏÎN ÏÚa««≈∆»»¿«
˙¯ÈÒÓc ‰„B·Úa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬»ƒ¿ƒ«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL) LÙ∆∆∆¿«¿»≈«≈∆
‡È‰L ,(Ú„È ‡Ï ,˙Ú„Â ÌÚËÂ¿««»««…»«∆ƒ

‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa „vÓ עצם - ƒ«¿ƒ««¿ƒ»
(במדרש  'יחידה' נקראת הנשמה,

לה  נקראו שמות חמשה נאמר:

יחידה) חיה נשמה רוח נפש ,(לנשמה)
C„ÁÈÏ ‰„ÈÁÈ115elÙ‡ È¯‰ , ¿ƒ»¿«¬»¬≈¬ƒ

BLÙ ¯ÒBÓ ÌÈlwaL Ï«̃∆««ƒ≈«¿
B„eÁiÓ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

C¯a˙È116. ƒ¿»≈
ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓeƒ≈«ƒ«¿ƒƒ
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
Œ˙¯ÈÒn‰ ˙Úe˙e ‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿««¿ƒ«
ÁÎa ‰È‰zL ˜ÈtÒnL Y LÙ∆∆∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿…«
,dlk ‰M‰ Ïk ÏÚ Y „·Ïaƒ¿««»«»»À»
‰È‰È dlk ‰M‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«»»À»ƒ¿∆
‡ÏÈÓ·e ,ÔÓ‰ ¯e¯‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»»»¿≈»
ÔÈÚ‰ Ìb ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï BLÈ∆¿¿«¬≈∆«»ƒ¿»
¯L‡ ÏÎÂ ,ÈÎc¯Ó Ce¯·c¿»»¿¿«¿»¬∆
ÈÎc¯ÓÏ Ôz ÔÓ‰Ï¿»»ƒ«¿»¿¿«

È„e‰i‰117˙ÏÎz ˙eÎÏÓ Le·Ïa CÏn‰ ÈÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎc¯Óe , «¿ƒ»¿¿«»»ƒƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¿¿≈∆
'B‚Â ¯eÁÂ118'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk ,119‰ML ÏÚ È‡wL »¿«¿…»¿»∆»≈«ƒ»

˙eÏÏk e‰fL ,('eÎÂ ÌÈÚ¯Ê ¯„Ò ‰Ê ˙eÎÏÓ) ‰LÓ È¯„Òƒ¿≈ƒ¿»«¿∆≈∆¿»ƒ¿∆∆¿»
¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ Ïk ÌÈÏÏBk Ì‰L ,‰¯Bz‰ ÈÈÚ120 ƒ¿¿≈«»∆≈¿ƒ»ƒ¿¿≈»»¿«¬»

‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»
‡ÓÏÚ הסתכל [=הקדושֿברוךֿהוא »¿»

העולם] ברא התורה) (ועלֿפי ,בתורה
‰NÚ ÌÏBÚ‰L ,eÈÈ‰«¿∆»»«¬∆
ÈÙk (ÒÈB‡ CÈÊ ËÏÚËL)¿∆¿ƒ¿¿ƒ
‰¯Bz ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«ƒ»
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï)¿«¬≈«¿»«»¬»
,(Ú„È ‡Ïc „Ú ,LÙ ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆«¿…»«
‰ÁÏˆ‰ ˙L ,˙eËLÙ·e¿«¿¿««¿»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa Ì‚Â ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ Y Ì˙BNÚÏ ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¬»«¿≈
EÈÎ¯c ÏÎ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»∆
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.*f"iyz'd mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מאמין". "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

ר"ל.1יוםֿטוב ‡. כלי' מגזירת ישראל עם את הציל שהקב"ה וההצלה הנס לזכר  נקבע פורים

בנ"י  הגלות. בזמן ישראל בני בשביל מאושרת הכי התקופה – טבע פי על – היתה תקופה אותה
המלך  בשער היושבים המלוכה משרי הי' – הסנהדרין מראשי – מרדכי בממשלה: חשוב מקום אז ,2תפסו

אסתר  את המלך "ויאהב המלך: אצל חיבתה גודל במגילה (כמסופר המלך של אשתו היתה – ואסתר
הבתולות" מכל לפניו וחסד חן ותשא הנשים דמיא"3מכל כגופו ש"אשתו ימי 4), דברי משך בכל אשר ,

של  אשתו תהי' בישראל שאשה מצינו לא – המלכה אסתר של בהעובדא מלבד – הגלות בזמן ישראל
העולם  כל על שמלך מדינה"5מלך ומאה ועשרים "שבע בגלות 6, תקופה קיימת היתה שלא איפוא, מובן, .

אחשורוש. מבימי יותר טבע, ע"פ בקיומם, בטוחים בנ"י היו שבה

באה  כך, כל בטוח בנ"י של מצבם הי' טבע שע"פ תקופה באותה דוקא ההיפך: אירע – לפועל אבל
ביום  ונשים טף זקן ועד מנער – היל"ת – היהודים כל את ולאבד להרוג "להשמיד ר"ל, כלי' של גזירה

גזירת 7אחד" היתה לא פעם אף שכן, ביותר. הקשה הגזירה זו היתה בנ"י על שנגזרו הגזירות מכל אשר ,
אחשורוש. בימי הגזירה כמו בנ"י, כל על ר"ל כלי'

האומות" לבין שפזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה שכן, אחד, במקום בנ"י היו לא הגלויות ,8בשאר
היה  על ר"ל כלי' גזירת לעשות אחת אומה תרצה שבאם ישארו כדי – ממשלתה תחת הנמצאים ודים

המדינות. לשאר לברוח יוכלו זו מדינה של היהודים ואפילו ניזוקים, בלתי הנשארות שבמדינות היהודים

לברוח  אפשריות קיימת היתה לא וגם ממשלתו, תחת היו היהודים כל כאשר פרעה, בימי אפילו
רז"ל  (כמאמר בנ"י,9ממצרים כל על גזירה נגזרה לא הרי – משם) לברוח יכול אינו אחד עבד שאפילו

הזכרים" על אלא גזר לא "פרעה .10שהרי

(א) כי: לברוח, אפשריות היתה לא וגם ממשלתו, תחת נתונים בנ"י כל היו אחשורוש בימי משא"כ
"להשמיד  הי' רצונו (ב) לברוח. לאן הי' לא ובמילא העולם), כל על (מלך בכיפה מולך הי' אחשורוש
בנ"י  כל היהודים", כל את גו' "להשמיד היתה הגזירה (ג) לברוח. זמן הי' לא ובמילא, אחד", ביום גו'

היל"ת.

כל  איומה גזירה תתעורר כך, כל בטוחים בנ"י היו טבע ע"פ כאשר כזה, שבזמן איפוא יתכן כיצד
הגמרא  מספרת – וכו'".11כך? רשע אותו של מסעודתו שנהנו "מפני היתה הגזירה שסיבת

בנ"י  עם ההנהגה נפרדים. דברים ב' הם הטבע ומציאות בנ"י של שמציאותם במוחש אנו רואים מזה
לא  הטבע שמצד כך על הבט מבלי ולכן, ומצוות. התורה בקיום תלוי' היא אלא הטבע, חוקי לפי אינה
בלתי  לדברים שייכים נעשו שעי"ז רשע, אותו של מסעודתו בנ"י כשנהנו מ"מ, לגזירה, מקום היתה

ר"ל. כלי' גזירת עליהם באה – כשרים
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נאסטראנד  ב824ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (*ַָ
ּפארקוויי. איסטערן פינת ַעוו.

הוגהו 1) – סוס"ט) (עד הראשונות שיחות מ)ב' (חלק תוכן
213 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסו (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י
ע"פ  שנערכה כפי בשלימותה השיחה באה זו במהדורא ואילך.

סרטֿהקלטה.
וש"נ.2) .(38 ע' ח"ה (תו"מ סי"ט תשי"ב פורים שיחת ראה
יז.3) ב, אסתר

וש"נ.4) א. כד, ברכות
סע"א.5) יא, מגילה
א.6) א, אסתר
יג.7) ג, שם
ב.8) פז, פסחים
ט.9) יח, יתרו ופרש"י מכילתא

א.10) יב, סוטה
א.11) יב, מגילה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

הקצוות: בב' הוא זה וענין

כמארז"ל  מהם, להתיירא לבנ"י אין – בלתיֿרצויים הם הטבע שבדרך ענינים כשישנם גיסא, 12מחד

אלו, מכל מתייראין אין מקום של רצונו עושין שישראל "בזמן השמים": ד"אותות רע" ל"סימן בנוגע
יחתו".13שנאמר  ישראל ואין יחתו עכו"ם מהמה, הגוים יחתו כי תחתו אל השמים מאותות . .

בהמצב  לבטוח לבנ"י אין – ושלוה שלום של מצב הוא בשר בעיני הנראה המצב כאשר גיסא, ולאידך
לעינים" יראה "האדם שכן, בשר. לעיני באופן 14הנראה היא הנהגתם אם הרי דבר, של לאמיתתו ואילו ,
ה  גזירה ר"ל להתעורר יכולה ח"ו, ביותר.בלתיֿרצוי הבטוח הוא הטבעי המצב כאשר גם איומה כי

עלֿידי ·. אלא כי טבע, ע"פ הי' לא הגזירה שביטול – וההצלה הישועה באופן גם מודגשת זו הוראה
הקב"ה  עם והתקשרות :15תשובה

במלאכות  לילך לכאורה, צריכים, היו לראש לכל הרי – הגזירה אודות ואסתר למרדכי שנודע בשעה
כנוס  "לך למרדכי אסתר אמרה לראש שלכל מספרת, המגילה אבל אחשורוש. אצל להשתדל דיפלומטית

ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי וצומו בשושן הנמצאים היהודים כל הי'16את זה .
הגזירה. את לבטל בפעילותם הראשון הצעד

כן" אצום ונערותי אני "גם למרדכי אמרה אסתר כן: על בעיני 16יתר אסתר של חשיבותה ולכאורה, .
מעתֿלעת, ג' של תענית שע"י בפשטות, ומובן הבתולות", מכל לפניו וחסד חן ש"ותשא היא אחשורוש 

יתמעט  אדרבה, אלא טבע), (ע"פ שלה ה"חן" יוגדל אסתר 17לא של דעתה על עלה כיצד שכן, וכיון .
בעצמה? להתענות

בשו"ע  הפס"ד יקבלו 18וע"ד אלא כוחם, לשבר שלא להתענות רשאים אינם . . עכו"ם שהקיפוה "עיר
בדרך  הדרוש והחוזק הכח בכל להיות צריכה למלחמה היציאה שכן, לכשינצלו", . . להתענות עליהם

עלי'" זיינה כלי "אשה – למלחמה כיציאתה המלך, אצל להשתדל אסתר של הליכתה ובנדו"ד, 19הטבע.

כל  בראש שמרדכי בכך די הי' שו"ע ע"פ גם וא"כ, בעיניו, חן נשיאת ע"י המלך של לבו לכבוש –
המלך  אצל חן לישא להשתדל צריכה עצמה אסתר ואילו אסתר, של שליחותה להצלחת יצומו היהודים

ימים! ג' לצום שלא ופשיטא, הטבע, בדרך

להיות  צריכה שההנהגה המגילה מסיפור אנו למדים המגילה, שנכתבה לאחרי בשלמא ולהעיר:
גופא. ואסתר מרדכי של הנהגתם על  היא השאלה אבל כו'. הטבע מדרך למעלה

באה  הישועה הטבע. מצד באה לא הישועה גם כך טבע, ע"פ היתה לא שהגזירה כשם לזה: והמענה
תענית  הוא התשובה מעניני וא' תשובה, (ישנו 20ע"י הרי מתענים, בשושן" הנמצאים היהודים "כל ואם .

מזה  לפרוש היחיד על כן"21איסור אצום ונערותי אני ש)"גם ברור ובמילא יתמעט 22, עי"ז מאי, אלא .
אניסא" סמכינן ו"לא הטבע 23החן, בדרך שהעשי' כיון הרי, – הטבע בלבושי גם לפעול צורך יש אלא ,

ומצוות  התורה בקיום חיזוק – הסיבה אם הלבוש. כ"כ נוגע לא ההצלה, של סיבתה ולא לבוש, אלא אינה
הזהב  שרביט את לאסתר המלך יושיט חלש לבוש ידי על גם הרי די', מספיקה תהי' הי'24– שזה –

הגזירה. ביטול התחלת

[אם  הטבע בלבושי מלובשים ההצלה והן הגזירה הן היו הגלות, שבזמן והסתר ההעלם שמצד אלא,
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ז.14) טז, שמואלֿא
וש"נ.15) .175 ע' חל"א לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
טז.16) ד, אסתר
שם.17) אסתר ראב"ע ראה
תקעא.18) סו"ס או"ח

א.19) כה, ע"ז
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(22.40 הערה 192 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה
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ב.24) ה, יא. ד, אסתר ראה
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.*f"iyz'd mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מאמין". "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

ר"ל.1יוםֿטוב ‡. כלי' מגזירת ישראל עם את הציל שהקב"ה וההצלה הנס לזכר  נקבע פורים

בנ"י  הגלות. בזמן ישראל בני בשביל מאושרת הכי התקופה – טבע פי על – היתה תקופה אותה
המלך  בשער היושבים המלוכה משרי הי' – הסנהדרין מראשי – מרדכי בממשלה: חשוב מקום אז ,2תפסו

אסתר  את המלך "ויאהב המלך: אצל חיבתה גודל במגילה (כמסופר המלך של אשתו היתה – ואסתר
הבתולות" מכל לפניו וחסד חן ותשא הנשים דמיא"3מכל כגופו ש"אשתו ימי 4), דברי משך בכל אשר ,

של  אשתו תהי' בישראל שאשה מצינו לא – המלכה אסתר של בהעובדא מלבד – הגלות בזמן ישראל
העולם  כל על שמלך מדינה"5מלך ומאה ועשרים "שבע בגלות 6, תקופה קיימת היתה שלא איפוא, מובן, .

אחשורוש. מבימי יותר טבע, ע"פ בקיומם, בטוחים בנ"י היו שבה

באה  כך, כל בטוח בנ"י של מצבם הי' טבע שע"פ תקופה באותה דוקא ההיפך: אירע – לפועל אבל
ביום  ונשים טף זקן ועד מנער – היל"ת – היהודים כל את ולאבד להרוג "להשמיד ר"ל, כלי' של גזירה

גזירת 7אחד" היתה לא פעם אף שכן, ביותר. הקשה הגזירה זו היתה בנ"י על שנגזרו הגזירות מכל אשר ,
אחשורוש. בימי הגזירה כמו בנ"י, כל על ר"ל כלי'

האומות" לבין שפזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה שכן, אחד, במקום בנ"י היו לא הגלויות ,8בשאר
היה  על ר"ל כלי' גזירת לעשות אחת אומה תרצה שבאם ישארו כדי – ממשלתה תחת הנמצאים ודים

המדינות. לשאר לברוח יוכלו זו מדינה של היהודים ואפילו ניזוקים, בלתי הנשארות שבמדינות היהודים

לברוח  אפשריות קיימת היתה לא וגם ממשלתו, תחת היו היהודים כל כאשר פרעה, בימי אפילו
רז"ל  (כמאמר בנ"י,9ממצרים כל על גזירה נגזרה לא הרי – משם) לברוח יכול אינו אחד עבד שאפילו

הזכרים" על אלא גזר לא "פרעה .10שהרי

(א) כי: לברוח, אפשריות היתה לא וגם ממשלתו, תחת נתונים בנ"י כל היו אחשורוש בימי משא"כ
"להשמיד  הי' רצונו (ב) לברוח. לאן הי' לא ובמילא העולם), כל על (מלך בכיפה מולך הי' אחשורוש
בנ"י  כל היהודים", כל את גו' "להשמיד היתה הגזירה (ג) לברוח. זמן הי' לא ובמילא, אחד", ביום גו'

היל"ת.

כל  איומה גזירה תתעורר כך, כל בטוחים בנ"י היו טבע ע"פ כאשר כזה, שבזמן איפוא יתכן כיצד
הגמרא  מספרת – וכו'".11כך? רשע אותו של מסעודתו שנהנו "מפני היתה הגזירה שסיבת

בנ"י  עם ההנהגה נפרדים. דברים ב' הם הטבע ומציאות בנ"י של שמציאותם במוחש אנו רואים מזה
לא  הטבע שמצד כך על הבט מבלי ולכן, ומצוות. התורה בקיום תלוי' היא אלא הטבע, חוקי לפי אינה
בלתי  לדברים שייכים נעשו שעי"ז רשע, אותו של מסעודתו בנ"י כשנהנו מ"מ, לגזירה, מקום היתה

ר"ל. כלי' גזירת עליהם באה – כשרים
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נאסטראנד  ב824ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (*ַָ
ּפארקוויי. איסטערן פינת ַעוו.

הוגהו 1) – סוס"ט) (עד הראשונות שיחות מ)ב' (חלק תוכן
213 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסו (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י
ע"פ  שנערכה כפי בשלימותה השיחה באה זו במהדורא ואילך.

סרטֿהקלטה.
וש"נ.2) .(38 ע' ח"ה (תו"מ סי"ט תשי"ב פורים שיחת ראה
יז.3) ב, אסתר

וש"נ.4) א. כד, ברכות
סע"א.5) יא, מגילה
א.6) א, אסתר
יג.7) ג, שם
ב.8) פז, פסחים
ט.9) יח, יתרו ופרש"י מכילתא

א.10) יב, סוטה
א.11) יב, מגילה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

הקצוות: בב' הוא זה וענין

כמארז"ל  מהם, להתיירא לבנ"י אין – בלתיֿרצויים הם הטבע שבדרך ענינים כשישנם גיסא, 12מחד

אלו, מכל מתייראין אין מקום של רצונו עושין שישראל "בזמן השמים": ד"אותות רע" ל"סימן בנוגע
יחתו".13שנאמר  ישראל ואין יחתו עכו"ם מהמה, הגוים יחתו כי תחתו אל השמים מאותות . .

בהמצב  לבטוח לבנ"י אין – ושלוה שלום של מצב הוא בשר בעיני הנראה המצב כאשר גיסא, ולאידך
לעינים" יראה "האדם שכן, בשר. לעיני באופן 14הנראה היא הנהגתם אם הרי דבר, של לאמיתתו ואילו ,
ה  גזירה ר"ל להתעורר יכולה ח"ו, ביותר.בלתיֿרצוי הבטוח הוא הטבעי המצב כאשר גם איומה כי

עלֿידי ·. אלא כי טבע, ע"פ הי' לא הגזירה שביטול – וההצלה הישועה באופן גם מודגשת זו הוראה
הקב"ה  עם והתקשרות :15תשובה

במלאכות  לילך לכאורה, צריכים, היו לראש לכל הרי – הגזירה אודות ואסתר למרדכי שנודע בשעה
כנוס  "לך למרדכי אסתר אמרה לראש שלכל מספרת, המגילה אבל אחשורוש. אצל להשתדל דיפלומטית

ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי וצומו בשושן הנמצאים היהודים כל הי'16את זה .
הגזירה. את לבטל בפעילותם הראשון הצעד

כן" אצום ונערותי אני "גם למרדכי אמרה אסתר כן: על בעיני 16יתר אסתר של חשיבותה ולכאורה, .
מעתֿלעת, ג' של תענית שע"י בפשטות, ומובן הבתולות", מכל לפניו וחסד חן ש"ותשא היא אחשורוש 

יתמעט  אדרבה, אלא טבע), (ע"פ שלה ה"חן" יוגדל אסתר 17לא של דעתה על עלה כיצד שכן, וכיון .
בעצמה? להתענות

בשו"ע  הפס"ד יקבלו 18וע"ד אלא כוחם, לשבר שלא להתענות רשאים אינם . . עכו"ם שהקיפוה "עיר
בדרך  הדרוש והחוזק הכח בכל להיות צריכה למלחמה היציאה שכן, לכשינצלו", . . להתענות עליהם

עלי'" זיינה כלי "אשה – למלחמה כיציאתה המלך, אצל להשתדל אסתר של הליכתה ובנדו"ד, 19הטבע.

כל  בראש שמרדכי בכך די הי' שו"ע ע"פ גם וא"כ, בעיניו, חן נשיאת ע"י המלך של לבו לכבוש –
המלך  אצל חן לישא להשתדל צריכה עצמה אסתר ואילו אסתר, של שליחותה להצלחת יצומו היהודים

ימים! ג' לצום שלא ופשיטא, הטבע, בדרך

להיות  צריכה שההנהגה המגילה מסיפור אנו למדים המגילה, שנכתבה לאחרי בשלמא ולהעיר:
גופא. ואסתר מרדכי של הנהגתם על  היא השאלה אבל כו'. הטבע מדרך למעלה

באה  הישועה הטבע. מצד באה לא הישועה גם כך טבע, ע"פ היתה לא שהגזירה כשם לזה: והמענה
תענית  הוא התשובה מעניני וא' תשובה, (ישנו 20ע"י הרי מתענים, בשושן" הנמצאים היהודים "כל ואם .

מזה  לפרוש היחיד על כן"21איסור אצום ונערותי אני ש)"גם ברור ובמילא יתמעט 22, עי"ז מאי, אלא .
אניסא" סמכינן ו"לא הטבע 23החן, בדרך שהעשי' כיון הרי, – הטבע בלבושי גם לפעול צורך יש אלא ,

ומצוות  התורה בקיום חיזוק – הסיבה אם הלבוש. כ"כ נוגע לא ההצלה, של סיבתה ולא לבוש, אלא אינה
הזהב  שרביט את לאסתר המלך יושיט חלש לבוש ידי על גם הרי די', מספיקה תהי' הי'24– שזה –

הגזירה. ביטול התחלת

[אם  הטבע בלבושי מלובשים ההצלה והן הגזירה הן היו הגלות, שבזמן והסתר ההעלם שמצד אלא,
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טז.16) ד, אסתר
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תקעד.21) סו"ס או"ח טושו"ע א. יא, תענית ראה
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ב.23) סד, פסחים
ב.24) ה, יא. ד, אסתר ראה



f"iyz'dכד mixetd bg zgiy

אשר  "כתב שכן, להצלה, מקום אין – המדינה חוקי ע"פ – הטבע שבדרך לכך מודע עצמו אחשורוש כי
להשיב" אין המלך בטבעת ונחתום המלך בשם את 25נכתב "להשיב הוא מצוה זה, עם וביחד ,

–26הספרים" רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו העובדא ומצוות. תורה – היו האמיתיות הסיבות אבל ;[
הגזירה. את ביטלו – תשובה ועשיית והתענית הגזירה, את הביאה

הקב"ה ‚. של שמו נתפרש לא שבה – אסתר במגילת מסופר זה שכל אלא עוד :27ולא
הגלות, זמן של וההסתר ההעלם על מורה – הקב "ה של שמו נתפרש לא אסתר מגילת שבכל זה ענין
לא  גם הקב"ה" של "שמו – בשר עיני טוענים – מוצאים לא המגילה", כל את "קוראים שכאשר כך,

אחת! פעם

ומצוות, התורה בקיום אלא הטבע, בחוקי תלוי בנ"י של מצבם אין כזה בזמן שגם למדים, נמצינו
ר"ל, איומה הכי לגזירה בטוח הכי טבעי ממצב נתהפך – רשע" אותו של מסעודתו "נהנו כאשר שלכן:
במסירתֿנפש  עמידה ע"י דוקא – זו איומה הכי גזירה  של ביטולה נעשה וכיצד תחת; לעומק רום מעומק 

"יהודים" היותם יהודי"28על נקרא בע"ז הכופר "כל לחוקי 29, בניגוד גם הגזירה ביטול נעשה שאז, ,
אלא  עוד ולא ס"ב), (כנ"ל להשיב" אין המלך בטבעת ונחתום המלך בשם נכתב אשר ש"כתב המדינה

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא עליהם"30ש"ונהפוך היהודים פחד נפל "כי ,31.

ההם „. בימים לאבותינו נסים "שעשה הברכה בהקדמת ושנה, שנה בכל וקוראים חוזרים זו מגילה
ובמיוחד  כולל זמן, ובכל מקום בכל בנ"י של הנהגתם להיות צריכה כיצד הוראה ללמדנו – הזה" בזמן

זה  :32בזמנינו
דיפלומטיות  דרכים – הוא הגלות בזמן ישראל עם של לקיומו העיקרי שהאמצעי הטוענים ישנם
לצרה, נקלענו "פוליטיקה" בגלל – הם אומרים – פוליטי" "משחק הוא הכל טבעיות. דרכים ושאר

ממנה. ניחלץ "פוליטיקה" שבאמצעות – שהתיר"... הפה הוא שאסר ו"הפה

לגויים  היתה לא ומעולם ב"דיפלומטיא", תלוי הי' לא מעולם בנ"י של שקיומם איפוא, לדעת, צריכים
כמ"ש  הקב"ה, הוא יהודים על היחידי הבעה"ב יהודים. על ובעלות עבדים 33דעה ישראל בני לי "כי

לעבדים" עבדים "ולא הם", טבעיות,34עבדי דרכים (לא היא בנ"י של לקיומם היחידה הדרך ובמילא .
ע"י  שניתנה הדרך אלא) אנושי, שכל ע"פ פעולות ושאר פב"פ, עם לדבר כדי מסויים למקום נסיעה
כאשר  גם הנה, זו, בדרך הולכים וכאשר ומצוות. התורה דרך – עולם של מלכו המלך, דרך – הקב"ה

הקצה. אל הקצה מן הגזירה את מהפכים בלבד, שתהי' פעולה איזו הטבע בדרך עושים

והקשר  הטבע, חוקי את וקובע הטבע בורא שהוא הקב"ה עם אלא הטבע, דרכי עם קשורים אינם בנ"י
היום" כולכם "חיים דוקא שעי"ז אלקיכם", בה' הדבקים "ואתם – הקב"ה עם בנ"י ע"י 35של הוא –

חיים" "אלקים עם בנ"י מתקשרים ידה שעל חיים", "תורת כולא 36התורה, וקוב"ה אורייתא ישראל ,
.37חד 

גו'" כולכם היום נצבים "אתם – ועומדים"38ואז "קיימים לא 39, העולם שלאומות כזה במצב גם ,
חז"ל  (כדרשת תקומה בו שהוא 40היתה האומות שאר כל של מקיומם הוא שונה בנ"י של קיומם שכן, ,(

בתומ"צ. ורק אך הוא שלנו הקשר הטבע. עם קשורים אינם בנ"י ואילו הטבע, חוקי לפי
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ח.25) ח, שם
ה.26) שם,
וש"נ.27) .190 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה
ב.28) צט, א. צז, מג"א תו"א ראה
רע"א.29) יג, מגילה
א.30) ט, אסתר
יז.31) ח, שם
שהתנהלו 32) הפוליטיים למגעים אולי קשור – לקמן הבא

(המו"ל). סיני מבצע בעקבות לאוה"ע בנ"י בין

נה.33) כה, בהר
וש"נ.34) ב. כב, קידושין
ד.35) ד, ואתחנן
ספל"ד.36) דר"נ אבות ראה
א.37) עג, זח"ג ראה
נצבים.38) ר"פ
(39,173 ע' חכ"ט לקו"ש וראה אלול. כה יום" "היום

שם. ובהנסמן
נצבים.40) ר"פ תנחומא ראה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

אצל  והשתדלות דיפלומטיא על לסמוך צריכים אנו אין גזירה, או צרה עת ר"ל מגיעה כאשר ולכן,
במעשים  לפשפש צריכים שלנו. הקיום הוא עי"ז שלא כיון העולם, ולהתחזק 41אומות החסר את לתקן ,

ממנו. להחלץ סיכוי אין הטבע שבדרך במצב גם טבע, שע"פ ההשתדלות גם עוזרת ואזי התומ"צ, בקיום
שלנו  התפקיד הטבע. חוקי ע"פ בשר בעיני לנו שנראה כפי בנ"י של מצבם מפני איפוא, להתיירא, אין
שלמעלה  הניסית ההצלה תתלבש בגשמיות, שיעשו שיהי') (איזה לבוש בכל ואז, בתומ"צ, להתחזק הוא

מטבע.

אנשים:‰. סוגי מב' בלבול להיות יכול זה בענין אמנם,
מדה  באותה אעפ"כ, אבל שלהם, בדרכם אם כי התורה, בדרך הולכים אינם שמלכתחילה כאלה ישנם

מהם. אין היזק גם תועלת, בהם שאין

יכונה" ישראל ש"בשם מי יש ליעקב"42אבל צרה "עת בבוא ומ"מ, תומ"צ, שומר כמו ומתנהג ,43,
גוי! ע"י – ישראל של הצלתם תבוא שכיצד הוא טוען

הוא  היום", כולכם "חיים בנ"י, של שקיומם שאומרת בתורה כופר עצמו שהוא בכך די לא ובכן:
של  פעולתם את ומקלקל אחרים, יהודים ומדיח מסית גם ה"ה – אלקיכם" בה' הדבקים ש"אתם עי"ז
ואילו  התומ"צ , בקיום שחסר בגלל היא, שלום", ש"אין לכך שהסיבה ומכריזים שעומדים יהודים אותם

ל  זאת לדחות יכולים אופן ובכל אויס"), ניט מאכט ("דאס כלום" בכך "אין טוען: יותר,הוא מאוחר זמן ַָ
במלכות, ראשונה היושבים השרים שבעת ובעיני אחשורוש בעיני לישאֿחן להשתדל צריכים עכשיו ואילו

לכם" יהי' "שלום ש"אין 44ואז, שרייט") און ארום ("גייט ומכריז מהלך הנביא שירמיהו בשעה בה –ַ
זרה"!...45שלום" "עבודה שעובדים זמן כל

ה"שיתוף" ענין גם נכלל זרה" ב"עבודה והרי אלא 46– הבעה"ב, הוא שהקב"ה שמודה אף כלומר, ,
הנה  – בנ"י עם יארע מה לקבוע "דעה" יש לו שגם פלוני) איש או פלוני (ענין "שותף" עוד שיש טוען

לגמרי! ית' מציאותו הכחשת כמו זרה" ל"עבודה השיתוף ענין נחשב בנ"י אצל

המגילה: מסיפור והוראה לימוד יש הנ"ל להמבלבלים בנוגע גם ובכן,

ליהודים" יעמוד והצלה "ריוח דבר של שבסופו הוא ברור נצח"47דבר "דידן אלה 48, שישנם אלא, ,
שיש  באמרם לכך שמפריעים אלה וישנם התומ"צ, בעניני  להוסיף בנ"י את שיעוררו עי"ז לכך המסייעים

וכו'. פוליטיות דרכים לנקוט

הטבע  בדרכי להשתדל שצריכים לדבריהם הוכחה בהביאם לעשות שמגדילים שאלה להוסיף, ויש
הם  ישראל, עם של הקיום ענין בכל הכפירה על נוסף הרי, – אחשורוש אצל אסתר של מהשתדלותה

כהלכה" שלא בתורה פנים "מגלים שהרי,49גם האמת, היפך אסתר מגילת של הסיפור את שמפרשים ,
אשתו  בתור ואסתר אחשורוש במלכות שר בתור מרדכי – ואסתר מרדכי של הראשונה פעולתם כאמור,

המלך" בבית לנו יש "אחות המלך, תומ"צ,50של בעניני להוסיף כדי היהודים" כל את כנוס "לך היתה: –
ובפרט  כלל, תועלת בה אין גוי של שבעיניו כזו פעולה – הגוף בבריאות שפוגעת תענית של לאופן ועד

בדיפלומטיא!... לעסוק שצריכים בשעה בה

.Â:"הזה ל"זמן בנוגע ההם" מה"ימים שלמדים ההוראה וזוהי
להשע  לנו ש"אין בנ"י החליטו ההם" ש"בימים שבשמים"כשם אבינו על אלא צריכים 51ן ואצלו ,

שהי' התאריך בוא לפני עוד שהרי פועל, לידי הגזירה באה לא מזה, וכתוצאה הגזירה, ביטול לפעול
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א.41) ה, ברכות ראה
ה.42) מד, ישעי'
ז.43) ל, ירמי'
יח.44) כט, נצבים ע"פ
יא.45) ח, יד. ו, ירמי'
(תו"מ 46) פ"ג זו שנה תולדות דש"פ רבים מים ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). נב ע' ח"א מלוקט סה"מ ואילך. 197 ע' חי"ח
יד.47) ד, אסתר
ג.48) פכ"ד, ויק"ר
מי"א.49) פ"ג אבות ראה
ב.50) טו, מגילה ראה
הע"י).51) (וגירסת בסופה סוטה – חז"ל לשון ע"פ



כה f"iyz'd mixetd bg zgiy

אשר  "כתב שכן, להצלה, מקום אין – המדינה חוקי ע"פ – הטבע שבדרך לכך מודע עצמו אחשורוש כי
להשיב" אין המלך בטבעת ונחתום המלך בשם את 25נכתב "להשיב הוא מצוה זה, עם וביחד ,

–26הספרים" רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו העובדא ומצוות. תורה – היו האמיתיות הסיבות אבל ;[
הגזירה. את ביטלו – תשובה ועשיית והתענית הגזירה, את הביאה

הקב"ה ‚. של שמו נתפרש לא שבה – אסתר במגילת מסופר זה שכל אלא עוד :27ולא
הגלות, זמן של וההסתר ההעלם על מורה – הקב "ה של שמו נתפרש לא אסתר מגילת שבכל זה ענין
לא  גם הקב"ה" של "שמו – בשר עיני טוענים – מוצאים לא המגילה", כל את "קוראים שכאשר כך,

אחת! פעם

ומצוות, התורה בקיום אלא הטבע, בחוקי תלוי בנ"י של מצבם אין כזה בזמן שגם למדים, נמצינו
ר"ל, איומה הכי לגזירה בטוח הכי טבעי ממצב נתהפך – רשע" אותו של מסעודתו "נהנו כאשר שלכן:
במסירתֿנפש  עמידה ע"י דוקא – זו איומה הכי גזירה  של ביטולה נעשה וכיצד תחת; לעומק רום מעומק 

"יהודים" היותם יהודי"28על נקרא בע"ז הכופר "כל לחוקי 29, בניגוד גם הגזירה ביטול נעשה שאז, ,
אלא  עוד ולא ס"ב), (כנ"ל להשיב" אין המלך בטבעת ונחתום המלך בשם נכתב אשר ש"כתב המדינה

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא עליהם"30ש"ונהפוך היהודים פחד נפל "כי ,31.

ההם „. בימים לאבותינו נסים "שעשה הברכה בהקדמת ושנה, שנה בכל וקוראים חוזרים זו מגילה
ובמיוחד  כולל זמן, ובכל מקום בכל בנ"י של הנהגתם להיות צריכה כיצד הוראה ללמדנו – הזה" בזמן

זה  :32בזמנינו
דיפלומטיות  דרכים – הוא הגלות בזמן ישראל עם של לקיומו העיקרי שהאמצעי הטוענים ישנם
לצרה, נקלענו "פוליטיקה" בגלל – הם אומרים – פוליטי" "משחק הוא הכל טבעיות. דרכים ושאר

ממנה. ניחלץ "פוליטיקה" שבאמצעות – שהתיר"... הפה הוא שאסר ו"הפה

לגויים  היתה לא ומעולם ב"דיפלומטיא", תלוי הי' לא מעולם בנ"י של שקיומם איפוא, לדעת, צריכים
כמ"ש  הקב"ה, הוא יהודים על היחידי הבעה"ב יהודים. על ובעלות עבדים 33דעה ישראל בני לי "כי

לעבדים" עבדים "ולא הם", טבעיות,34עבדי דרכים (לא היא בנ"י של לקיומם היחידה הדרך ובמילא .
ע"י  שניתנה הדרך אלא) אנושי, שכל ע"פ פעולות ושאר פב"פ, עם לדבר כדי מסויים למקום נסיעה
כאשר  גם הנה, זו, בדרך הולכים וכאשר ומצוות. התורה דרך – עולם של מלכו המלך, דרך – הקב"ה

הקצה. אל הקצה מן הגזירה את מהפכים בלבד, שתהי' פעולה איזו הטבע בדרך עושים

והקשר  הטבע, חוקי את וקובע הטבע בורא שהוא הקב"ה עם אלא הטבע, דרכי עם קשורים אינם בנ"י
היום" כולכם "חיים דוקא שעי"ז אלקיכם", בה' הדבקים "ואתם – הקב"ה עם בנ"י ע"י 35של הוא –

חיים" "אלקים עם בנ"י מתקשרים ידה שעל חיים", "תורת כולא 36התורה, וקוב"ה אורייתא ישראל ,
.37חד 

גו'" כולכם היום נצבים "אתם – ועומדים"38ואז "קיימים לא 39, העולם שלאומות כזה במצב גם ,
חז"ל  (כדרשת תקומה בו שהוא 40היתה האומות שאר כל של מקיומם הוא שונה בנ"י של קיומם שכן, ,(

בתומ"צ. ורק אך הוא שלנו הקשר הטבע. עם קשורים אינם בנ"י ואילו הטבע, חוקי לפי
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ח.25) ח, שם
ה.26) שם,
וש"נ.27) .190 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה
ב.28) צט, א. צז, מג"א תו"א ראה
רע"א.29) יג, מגילה
א.30) ט, אסתר
יז.31) ח, שם
שהתנהלו 32) הפוליטיים למגעים אולי קשור – לקמן הבא

(המו"ל). סיני מבצע בעקבות לאוה"ע בנ"י בין

נה.33) כה, בהר
וש"נ.34) ב. כב, קידושין
ד.35) ד, ואתחנן
ספל"ד.36) דר"נ אבות ראה
א.37) עג, זח"ג ראה
נצבים.38) ר"פ
(39,173 ע' חכ"ט לקו"ש וראה אלול. כה יום" "היום

שם. ובהנסמן
נצבים.40) ר"פ תנחומא ראה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

אצל  והשתדלות דיפלומטיא על לסמוך צריכים אנו אין גזירה, או צרה עת ר"ל מגיעה כאשר ולכן,
במעשים  לפשפש צריכים שלנו. הקיום הוא עי"ז שלא כיון העולם, ולהתחזק 41אומות החסר את לתקן ,

ממנו. להחלץ סיכוי אין הטבע שבדרך במצב גם טבע, שע"פ ההשתדלות גם עוזרת ואזי התומ"צ, בקיום
שלנו  התפקיד הטבע. חוקי ע"פ בשר בעיני לנו שנראה כפי בנ"י של מצבם מפני איפוא, להתיירא, אין
שלמעלה  הניסית ההצלה תתלבש בגשמיות, שיעשו שיהי') (איזה לבוש בכל ואז, בתומ"צ, להתחזק הוא

מטבע.

אנשים:‰. סוגי מב' בלבול להיות יכול זה בענין אמנם,
מדה  באותה אעפ"כ, אבל שלהם, בדרכם אם כי התורה, בדרך הולכים אינם שמלכתחילה כאלה ישנם

מהם. אין היזק גם תועלת, בהם שאין

יכונה" ישראל ש"בשם מי יש ליעקב"42אבל צרה "עת בבוא ומ"מ, תומ"צ, שומר כמו ומתנהג ,43,
גוי! ע"י – ישראל של הצלתם תבוא שכיצד הוא טוען

הוא  היום", כולכם "חיים בנ"י, של שקיומם שאומרת בתורה כופר עצמו שהוא בכך די לא ובכן:
של  פעולתם את ומקלקל אחרים, יהודים ומדיח מסית גם ה"ה – אלקיכם" בה' הדבקים ש"אתם עי"ז
ואילו  התומ"צ , בקיום שחסר בגלל היא, שלום", ש"אין לכך שהסיבה ומכריזים שעומדים יהודים אותם

ל  זאת לדחות יכולים אופן ובכל אויס"), ניט מאכט ("דאס כלום" בכך "אין טוען: יותר,הוא מאוחר זמן ַָ
במלכות, ראשונה היושבים השרים שבעת ובעיני אחשורוש בעיני לישאֿחן להשתדל צריכים עכשיו ואילו

לכם" יהי' "שלום ש"אין 44ואז, שרייט") און ארום ("גייט ומכריז מהלך הנביא שירמיהו בשעה בה –ַ
זרה"!...45שלום" "עבודה שעובדים זמן כל

ה"שיתוף" ענין גם נכלל זרה" ב"עבודה והרי אלא 46– הבעה"ב, הוא שהקב"ה שמודה אף כלומר, ,
הנה  – בנ"י עם יארע מה לקבוע "דעה" יש לו שגם פלוני) איש או פלוני (ענין "שותף" עוד שיש טוען

לגמרי! ית' מציאותו הכחשת כמו זרה" ל"עבודה השיתוף ענין נחשב בנ"י אצל

המגילה: מסיפור והוראה לימוד יש הנ"ל להמבלבלים בנוגע גם ובכן,

ליהודים" יעמוד והצלה "ריוח דבר של שבסופו הוא ברור נצח"47דבר "דידן אלה 48, שישנם אלא, ,
שיש  באמרם לכך שמפריעים אלה וישנם התומ"צ, בעניני  להוסיף בנ"י את שיעוררו עי"ז לכך המסייעים

וכו'. פוליטיות דרכים לנקוט

הטבע  בדרכי להשתדל שצריכים לדבריהם הוכחה בהביאם לעשות שמגדילים שאלה להוסיף, ויש
הם  ישראל, עם של הקיום ענין בכל הכפירה על נוסף הרי, – אחשורוש אצל אסתר של מהשתדלותה

כהלכה" שלא בתורה פנים "מגלים שהרי,49גם האמת, היפך אסתר מגילת של הסיפור את שמפרשים ,
אשתו  בתור ואסתר אחשורוש במלכות שר בתור מרדכי – ואסתר מרדכי של הראשונה פעולתם כאמור,

המלך" בבית לנו יש "אחות המלך, תומ"צ,50של בעניני להוסיף כדי היהודים" כל את כנוס "לך היתה: –
ובפרט  כלל, תועלת בה אין גוי של שבעיניו כזו פעולה – הגוף בבריאות שפוגעת תענית של לאופן ועד

בדיפלומטיא!... לעסוק שצריכים בשעה בה

.Â:"הזה ל"זמן בנוגע ההם" מה"ימים שלמדים ההוראה וזוהי
להשע  לנו ש"אין בנ"י החליטו ההם" ש"בימים שבשמים"כשם אבינו על אלא צריכים 51ן ואצלו ,

שהי' התאריך בוא לפני עוד שהרי פועל, לידי הגזירה באה לא מזה, וכתוצאה הגזירה, ביטול לפעול
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א.41) ה, ברכות ראה
ה.42) מד, ישעי'
ז.43) ל, ירמי'
יח.44) כט, נצבים ע"פ
יא.45) ח, יד. ו, ירמי'
(תו"מ 46) פ"ג זו שנה תולדות דש"פ רבים מים ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). נב ע' ח"א מלוקט סה"מ ואילך. 197 ע' חי"ח
יד.47) ד, אסתר
ג.48) פכ"ד, ויק"ר
מי"א.49) פ"ג אבות ראה
ב.50) טו, מגילה ראה
הע"י).51) (וגירסת בסופה סוטה – חז"ל לשון ע"פ
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המה  היהודים ישלטו אשר הוא ד"ונהפוך באופן השניות האגרות כבר הגיעו הראשונות, באגרות כתוב
בשונאיהם",

"שמע  וצועקים ותשובה, לתומ"צ התעוררות של בתנועה עומדים בנ"י כאשר הזה", "בזמן גם כך
מעיקרה, גזירה כל מבטלים קלה בפעולה גם אזי – "שיתוף") של באופן (ולא לבדו להקב"ה ישראל"

המדינות" בכל הולך ושמעו המלך בבית מרדכי ש"גדול אלא עוד ולא מלכתחילה, חלה ועד 52שלא ,
מתייהדים" הארץ מעמי אדרבה,ש"רבים אלא יהדות, מעניני מאומה נגרע שלא בלבד זו שלא היינו, ,

קדושה. בעניני ותוקף וחוזק כח ניתוסף  מלעו"ז, הארץ", "מעמי

נאמר  זה זמן 53ועל שכל – מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי
שיהודים  הדרך היא זו הנה עולם"), איז ("עולם ומצבו במעמדו הוא והעולם בעולם נמצאים שיהודים
יתוסף  מהגזירה שכתוצאה אדרבה, אלא להם, תזיק לא שהגזירה בלבד זו ולא גזירות, עניני מכל ְֵָיחלצּו

כמארז"ל  ביותר, גדולה בשמחה אותו שחוגגים יו"ט אלא עוד ולא יהודים, אצל יו"ט איניש 54עוד "חייב
וסוכות. שבועות פסח דהימיםֿטובים מהשמחה יותר נעלה באופן ידע", דלא עד בפוריא לבסומי

מלא" "עולם שהוא – מישראל אחד כל של בידו הוא זה שענין להוסיף, מתקשר 55ויש שכאשר –
הנראה  לטוב בעולם שבחלקו הענינים כל את להפוך הוא פועל וגמ"ח, עבודה תורה ע"י הקב"ה עם
וששון  ושמחה אורה היתה ו"ליהודים כולו, העולם בכל הגזירה שתהפך גם פועל זה ובכח והנגלה,

.56ויקר"

***

.Êלכלל בנוגע רק לא היא – הטבע תחת נתונים אינם שבנ"י – זו בנוגע הוראה גם אלא ישראל,
יחיד. לכל

בחוקי  ח"ו מוגבל שאינו בעצמו, מהקב"ה ובאים תלויים לו, שיש הענינים שכל לזכור צריך יהודי
הטבע.

תעשה" אשר "בכל להיות שצריך אמת אלקיך"57הן ה' ה"וברכך מתלבשת זו ובעשי' העשי'57, מ"מ, ,
התורה  לימוד ע"י אתו שמתקשרים עי"ז הבאה הקב"ה, של ברכתו – הוא העיקר ואילו לבוש, אלא אינה

המצוות  יהי'.58וקיום שלא לבוש באיזה ההצלחה גם באה – העיקר ישנו וכאשר .

.Á בירושלמי מ"ש יובן וסומך 59עפ"ז "שמאמין" לפי "זורע" (הוא וזורע" העולמים בחי "שמאמין
הצמיחה). שתהי' הקב"ה על

בהקב"ה, מאמינים שאינם להבדיל, כופרים, אפילו האמונה? כאן מתבטאת היכן מובן: אינו ולכאורה
צמיחה? באה זריעה שע"י הדברים שמטבע כיון זורעים, גם

טבעי: לדבר בנוגע גם שישנה הוא יהודי של באמונה שהחידוש – הנותנת שהיא – בזה והביאור

שמצינו  כפי להבדיל, גוי, אצל גם יש – ומאמינים גלוי נס שרואים נס, של לענין ביחס "אמונה"
ה'" את ידעתי "לא פרעה אמר שבתחילה ליצי"מ, והכריז 60בנוגע הודה ומופתים אותות בראותו אך ,

הרשעים" ועמי ואני הצדיק ;61"ה'

עצמו  שהאדם כזה דבר – זריעה אודות כשמדובר שאפילו איפוא, הוא, יהודי של באמונה החידוש
להם  שאין אחרים אצל שגם בראותו בהקב"ה, ובטחון אמונה עם לכאורה, קשור, שאינו במוחש רואה
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ד.52) ט, אסתר
כח.53) שם,
ב.54) ז, מגילה
וש"נ.55) (במשנה). סע"א לז, סנהדרין
טז.56) ח, אסתר
יח.57) טו, ראה פ'

וש"נ.58) .70 ע' ח"ה תו"מ .188 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
"רשימות"59) וראה א. לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא

וש"נ. ואילך. 7 ע' סח חוברת
ב.60) ה, שמות
כז.61) ט, וארא
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שונה  יהודי , שבתור הוא, יודע – והצמיחה הזריעה ענין ישנו הגוי, השכן כמו הקב"ה, עם "עסק" שום
הוא, יודע ולכן הטבע, חוקי תחת נתון אינו ישראל) כלל (כמו מישראל יחיד גם שכן, העולם. מכל הוא
ע"י  רק הצמיחה ענין נעשה אצלו, הרי הטבע, חוקי מצד העולם בכל הצמיחה ענין ישנו כאשר שאפילו

בהקב"ה. ובטחונו אמונתו

ה  בשנה, שנה מידי שדהו את שזורע ו"לזרוק יהודי זרעים ליקח מחדש, שדהו את לזרוע בבואו נה
העולמים" בחי ש"מאמין בגלל ורק אך אלא הטבע", "חוקי בגלל זאת עושה אינו – באדמה אותם"

הצמיחה. שתהי' ברכתו את שישלח

כדבעי  יהי' הקב"ה עם שלו שהיחס להבטיח צריך באדמה, הזרעים את ש"זורק" קודם הרי שכן, וכיון
לקבל  – עצמה להזריעה בנוגע גם  כולל וויל")... אויבערשטער דער ווי אויבערשטן מיטן זיין זאל ָ("ער

דפת" "סידורא עם הקשורים התורה עניני כל את שישמור עצמו וכו'.62על קצירה זריעה חרישה ,

.Ë אוהל יושבי אצל גם הוא כך – גשמיים לענינים בנוגע עסק בעלי אצל אמורים שהדברים כשם
הרוחנית: לעבודה בנוגע

שבאה  דשמיא, סייעתא ע"י אלא וכיו"ב, טובים כשרונות ע"י נעשית אינה בתורה האמיתית ההצלחה
"ומצאת" נעשה שאזי אמיתית, ויגיעה בעמל יהי' שהלימוד גורמת היראה שכן, שמים. יראת ,63ע"י

מציאה. בדרך היגיעה, מבערך יותר הרבה

כאשר  גיסא, ולאידך הקב"ה. של חכמתו שזהו כיון והיגיעה, הכשרונות יועילו לא – העיקר חסר ואם
מהטבע. שלמעלה הצלחה הקב"ה לו יתן – העיקר ישנו

.È:יותר ובפרטיות
ומקיים  יום בכל שעות כמה תורה שלומד ומצב במעמד שהיותו לטעות מקום יש אוהל יושבי אצל גם

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לפי הוא בהידור אינו 64מצוות לו, שיתנו מה כל ובמילא, ,
עבודתו... מעלת לפיֿערך מספיק

ועז"נ  בלתיֿרצוי, הו"ע וגאוה שישות אמנם יודע הוא הישות 65– אבל, וגו'", עמלק גוים "ראשית
שבשמינית" ל"שמינית עדיין מגעת אינה – הוא טוען – לו שיש מעלתו 66והגאוה גודל לפיֿערך

חכם"!... כ"תלמיד

הקב"ה: של בכחו אלא אינה עבודתו שכל לידע צריך אוהל יושב גם ובכן,

הקדימני  "מי הקב"ה אומר – תורה) תלמוד מצות גם (כולל המצוות דקיום העבודה לכללות בנוגע
נתתי 67ואשלם" שלא עד מזוזה לי עשה "מי וכו'", מקום לו נתתי שלא עד סוכה לי עשה מי בית, .68לו

חז"ל  אמרו היצר למלחמת בנוגע גם מזה: יצרו 69ויתירה מחבירו הגדול ש"כל – אדם של "יצרו
לו". יכול אינו לו שעוזר הקב"ה ואלמלא . . יום בכל עליו מתגבר – הימנו" גדול

ושלשום  אתמול בעבודתו שפעל מה שבחיו במנין לא – היום עבודת את יהודי מתחיל כיצד ולכן,
תורה  שלומד צדיק יהודי גם כו'": בחמלה נשמתי בי שהחזרת כו' לפניך אני "מודה באמירת – אלא כו',

בזרוע  תובע אינו – מצוות רחמים"70ומקיים "מלא שלהיותו בחמלה", נשמתי בי "שהחזרת אם, כי ,71,
המצוות. וקיום התורה בלימוד ולהצליח לעסוק חדש יום לו ונותן נשמתו, את הקב"ה לו מחזיר
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ב.62) עד, שבת
רע"ב.63) ו, מגילה
יז.64) ח, עקב
ובכ"מ.65) ב. צא, מג"א תו"א וראה כ. כד, בלק
א.66) ה, סוטה ראה

ג.67) מא, איוב
ז.68) אמור תנחומא ב. פכ"ז, ויק"ר
ואילך.69) סע"א נב, סוכה
ב.70) יז, ברכות ראה
א.71) לט, סנהדרין וראה ב. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
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המה  היהודים ישלטו אשר הוא ד"ונהפוך באופן השניות האגרות כבר הגיעו הראשונות, באגרות כתוב
בשונאיהם",

"שמע  וצועקים ותשובה, לתומ"צ התעוררות של בתנועה עומדים בנ"י כאשר הזה", "בזמן גם כך
מעיקרה, גזירה כל מבטלים קלה בפעולה גם אזי – "שיתוף") של באופן (ולא לבדו להקב"ה ישראל"

המדינות" בכל הולך ושמעו המלך בבית מרדכי ש"גדול אלא עוד ולא מלכתחילה, חלה ועד 52שלא ,
מתייהדים" הארץ מעמי אדרבה,ש"רבים אלא יהדות, מעניני מאומה נגרע שלא בלבד זו שלא היינו, ,

קדושה. בעניני ותוקף וחוזק כח ניתוסף  מלעו"ז, הארץ", "מעמי

נאמר  זה זמן 53ועל שכל – מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי
שיהודים  הדרך היא זו הנה עולם"), איז ("עולם ומצבו במעמדו הוא והעולם בעולם נמצאים שיהודים
יתוסף  מהגזירה שכתוצאה אדרבה, אלא להם, תזיק לא שהגזירה בלבד זו ולא גזירות, עניני מכל ְֵָיחלצּו

כמארז"ל  ביותר, גדולה בשמחה אותו שחוגגים יו"ט אלא עוד ולא יהודים, אצל יו"ט איניש 54עוד "חייב
וסוכות. שבועות פסח דהימיםֿטובים מהשמחה יותר נעלה באופן ידע", דלא עד בפוריא לבסומי

מלא" "עולם שהוא – מישראל אחד כל של בידו הוא זה שענין להוסיף, מתקשר 55ויש שכאשר –
הנראה  לטוב בעולם שבחלקו הענינים כל את להפוך הוא פועל וגמ"ח, עבודה תורה ע"י הקב"ה עם
וששון  ושמחה אורה היתה ו"ליהודים כולו, העולם בכל הגזירה שתהפך גם פועל זה ובכח והנגלה,

.56ויקר"

***

.Êלכלל בנוגע רק לא היא – הטבע תחת נתונים אינם שבנ"י – זו בנוגע הוראה גם אלא ישראל,
יחיד. לכל

בחוקי  ח"ו מוגבל שאינו בעצמו, מהקב"ה ובאים תלויים לו, שיש הענינים שכל לזכור צריך יהודי
הטבע.

תעשה" אשר "בכל להיות שצריך אמת אלקיך"57הן ה' ה"וברכך מתלבשת זו ובעשי' העשי'57, מ"מ, ,
התורה  לימוד ע"י אתו שמתקשרים עי"ז הבאה הקב"ה, של ברכתו – הוא העיקר ואילו לבוש, אלא אינה

המצוות  יהי'.58וקיום שלא לבוש באיזה ההצלחה גם באה – העיקר ישנו וכאשר .

.Á בירושלמי מ"ש יובן וסומך 59עפ"ז "שמאמין" לפי "זורע" (הוא וזורע" העולמים בחי "שמאמין
הצמיחה). שתהי' הקב"ה על

בהקב"ה, מאמינים שאינם להבדיל, כופרים, אפילו האמונה? כאן מתבטאת היכן מובן: אינו ולכאורה
צמיחה? באה זריעה שע"י הדברים שמטבע כיון זורעים, גם

טבעי: לדבר בנוגע גם שישנה הוא יהודי של באמונה שהחידוש – הנותנת שהיא – בזה והביאור

שמצינו  כפי להבדיל, גוי, אצל גם יש – ומאמינים גלוי נס שרואים נס, של לענין ביחס "אמונה"
ה'" את ידעתי "לא פרעה אמר שבתחילה ליצי"מ, והכריז 60בנוגע הודה ומופתים אותות בראותו אך ,

הרשעים" ועמי ואני הצדיק ;61"ה'

עצמו  שהאדם כזה דבר – זריעה אודות כשמדובר שאפילו איפוא, הוא, יהודי של באמונה החידוש
להם  שאין אחרים אצל שגם בראותו בהקב"ה, ובטחון אמונה עם לכאורה, קשור, שאינו במוחש רואה
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ד.52) ט, אסתר
כח.53) שם,
ב.54) ז, מגילה
וש"נ.55) (במשנה). סע"א לז, סנהדרין
טז.56) ח, אסתר
יח.57) טו, ראה פ'

וש"נ.58) .70 ע' ח"ה תו"מ .188 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
"רשימות"59) וראה א. לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא

וש"נ. ואילך. 7 ע' סח חוברת
ב.60) ה, שמות
כז.61) ט, וארא
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שונה  יהודי , שבתור הוא, יודע – והצמיחה הזריעה ענין ישנו הגוי, השכן כמו הקב"ה, עם "עסק" שום
הוא, יודע ולכן הטבע, חוקי תחת נתון אינו ישראל) כלל (כמו מישראל יחיד גם שכן, העולם. מכל הוא
ע"י  רק הצמיחה ענין נעשה אצלו, הרי הטבע, חוקי מצד העולם בכל הצמיחה ענין ישנו כאשר שאפילו

בהקב"ה. ובטחונו אמונתו

ה  בשנה, שנה מידי שדהו את שזורע ו"לזרוק יהודי זרעים ליקח מחדש, שדהו את לזרוע בבואו נה
העולמים" בחי ש"מאמין בגלל ורק אך אלא הטבע", "חוקי בגלל זאת עושה אינו – באדמה אותם"

הצמיחה. שתהי' ברכתו את שישלח

כדבעי  יהי' הקב"ה עם שלו שהיחס להבטיח צריך באדמה, הזרעים את ש"זורק" קודם הרי שכן, וכיון
לקבל  – עצמה להזריעה בנוגע גם  כולל וויל")... אויבערשטער דער ווי אויבערשטן מיטן זיין זאל ָ("ער

דפת" "סידורא עם הקשורים התורה עניני כל את שישמור עצמו וכו'.62על קצירה זריעה חרישה ,

.Ë אוהל יושבי אצל גם הוא כך – גשמיים לענינים בנוגע עסק בעלי אצל אמורים שהדברים כשם
הרוחנית: לעבודה בנוגע

שבאה  דשמיא, סייעתא ע"י אלא וכיו"ב, טובים כשרונות ע"י נעשית אינה בתורה האמיתית ההצלחה
"ומצאת" נעשה שאזי אמיתית, ויגיעה בעמל יהי' שהלימוד גורמת היראה שכן, שמים. יראת ,63ע"י

מציאה. בדרך היגיעה, מבערך יותר הרבה

כאשר  גיסא, ולאידך הקב"ה. של חכמתו שזהו כיון והיגיעה, הכשרונות יועילו לא – העיקר חסר ואם
מהטבע. שלמעלה הצלחה הקב"ה לו יתן – העיקר ישנו

.È:יותר ובפרטיות
ומקיים  יום בכל שעות כמה תורה שלומד ומצב במעמד שהיותו לטעות מקום יש אוהל יושבי אצל גם

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לפי הוא בהידור אינו 64מצוות לו, שיתנו מה כל ובמילא, ,
עבודתו... מעלת לפיֿערך מספיק

ועז"נ  בלתיֿרצוי, הו"ע וגאוה שישות אמנם יודע הוא הישות 65– אבל, וגו'", עמלק גוים "ראשית
שבשמינית" ל"שמינית עדיין מגעת אינה – הוא טוען – לו שיש מעלתו 66והגאוה גודל לפיֿערך

חכם"!... כ"תלמיד

הקב"ה: של בכחו אלא אינה עבודתו שכל לידע צריך אוהל יושב גם ובכן,

הקדימני  "מי הקב"ה אומר – תורה) תלמוד מצות גם (כולל המצוות דקיום העבודה לכללות בנוגע
נתתי 67ואשלם" שלא עד מזוזה לי עשה "מי וכו'", מקום לו נתתי שלא עד סוכה לי עשה מי בית, .68לו

חז"ל  אמרו היצר למלחמת בנוגע גם מזה: יצרו 69ויתירה מחבירו הגדול ש"כל – אדם של "יצרו
לו". יכול אינו לו שעוזר הקב"ה ואלמלא . . יום בכל עליו מתגבר – הימנו" גדול

ושלשום  אתמול בעבודתו שפעל מה שבחיו במנין לא – היום עבודת את יהודי מתחיל כיצד ולכן,
תורה  שלומד צדיק יהודי גם כו'": בחמלה נשמתי בי שהחזרת כו' לפניך אני "מודה באמירת – אלא כו',

בזרוע  תובע אינו – מצוות רחמים"70ומקיים "מלא שלהיותו בחמלה", נשמתי בי "שהחזרת אם, כי ,71,
המצוות. וקיום התורה בלימוד ולהצליח לעסוק חדש יום לו ונותן נשמתו, את הקב"ה לו מחזיר
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ב.62) עד, שבת
רע"ב.63) ו, מגילה
יז.64) ח, עקב
ובכ"מ.65) ב. צא, מג"א תו"א וראה כ. כד, בלק
א.66) ה, סוטה ראה

ג.67) מא, איוב
ז.68) אמור תנחומא ב. פכ"ז, ויק"ר
ואילך.69) סע"א נב, סוכה
ב.70) יז, ברכות ראה
א.71) לט, סנהדרין וראה ב. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
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בתניא  הזקן אדמו"ר (כלשון בתענוגים" ואהבה ביראה ה' עובד גמור, "צדיק שהוא יהודי ),72אפילו
שאוהב" מי "יש ואוהבו", ה' ירא עצמו בפני דבר ש"הוא בעצמו ומרגיש הטבע 73יודע ע"פ גם ובמילא, ,

עם  להתקשר  תחילה הוא צריך עלי", ד"וצומו שזהו"ע התשובה, עבודת הקדמת על נוסף הנה דתורה,
דייקא. "מודה" לפניך", אני "מודה – מהשכל שלמעלה הודאה של באופן הקב"ה

תחילה" בתורה "ברכו – התורה ללימוד בנוגע הוא כך 74וכן על להקב"ה ולהודות לברך שמקדים –
תורתו, את מהקב"ה מקבל שהוא אלא תורה"... "לחדש עומד שהוא לא כלומר, תורתו", את לנו "שנתן

כך. על להקב"ה ומודה

וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר המצוות: ברכת לברך שמקדים – המצוות לקיום בנוגע כן וכמו
האפשרות  את להם נתן בנ"י, את לקדש שרצה הגדול שבחסדו אלא הקב"ה, של מצוותו זוהי כלומר,

מצוותיו. את לקיים

.‡È אס ממגילת וההוראה הלימוד איפוא והן זהו הגשמיים בענינים הן בנ"י, הנהגת שכללות – תר
הקב"ה. עם בהתקשרותם ורק אך ותלוי' קשורה הרוחניים, בענינים

ולקיים  תורה ללמוד שביכלתו כך המונעים, הענינים כל מתבטלים אזי – זו בדרך הולך יהודי וכאשר
מנוחה, מתוך בהידור המצוות

עליהם, שליטה ל"המן" שיש הענינים שגם היינו, המן", ל"בית בנוגע גם פועלים שעי"ז אלא עוד ולא
היהודי", "למרדכי הם גם ניתנים דוקא, גשמיים בדברים אלא אינו המצוות שקיום כיון הרי, עוה"ז, עניני

אחשורוש" המלך "נתן – הנותנם הוא עולם,75ומי של מלכו ,

כל" אין ש"לרש זה שתמורת – ולהצליח 76ובפשטות לפעול שיוכל כדי "הכל", מישראל לכאו"א יהי' ,
הכל. ביתו ולבני לו שיש כיון בהרחבה, התומ"צ בקיום

***

.·È:"השמיני ביום "ויהי – השבוע לפרשת גם שייך לעיל האמור
והקריב  המשכן את רבינו משה הקים שבהם המילואים ימי שבעת שלאחרי מסופר הפרשה בהתחלת

במשכן, השכינה שרתה לא עדיין כו', קרבנות

מצטער 77ו"כיון  הי' לישראל שכינה ירדה ולא המעשים כל ונעשו הקרבנות כל שקרבו אהרן שראה
הקרשים  תילו, על עומד שהמשכן אף ולכן, העגל. דחטא הבלבול עדיין שישנו כו'" למשה . . ואמר

השכינה, השראת עדיין אין עמהם, ואהרן ומשה הכלים, כל עם והיריעות

העגל" מעשה על זה עגל ע"י הקב"ה לו שמכפר "להודיע גו'", עגל לך "קח לאהרן משה אמר ,78ואז
ה'" כבוד אליכם וירא גו' ה' צוה אשר הדבר "זה תשרה 79באמרו אהרן) (של ועבודתו קרבנותיו "ע"י ,

בכם" כמ"ש 77שכינה שורה 80– שהשכינה בראותם וגו'", וירונו העם וירא גו' ה' מלפני אש "ותצא
ידיהם  .77במעשה

.‚È:הענין וביאור
במפרשים  לפ 81איתא ילכו אשר אלקים לנו "עשה לאהרן (שאמרו רב" ה"ערב של )82נינו"שטענתם
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ואילך).72) סע"א (מד, פל"ה
ובכ"מ.73) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
וש"נ.74) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה וש"נ. א. פא, נדרים
אֿב.75) ח, אסתר ראה
ג.76) יב, שמואלֿב
כג.77) ט, שמיני פרש"י

ובפרש"י.78) ב שם,
ו.79) שם,
כד.80) שם,
עה"81) ואוה"ח רמב"ן ע'ראה חכ"ד לקו"ש א. לב, תשא פ

וש"נ. .5
שם.82) תשא
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עוד" ואפסי "אני לומר ית' במציאותו כפירה של ענין היתה –83לא לדעתם – להיות שצריך אם, כי ,
ש"לא  בשעה בה האלקות, קדושת עם להתקשר בשרֿודם יכול איך באמרם, לבנ"י, הקב"ה בין ממוצע

וחי" האדם להקב"ה 84יראני ובינו העולם, בעניני להתעסק צריך שהאדם – הם טענו – הוא הסדר !?
אל  הקב"ה של ברכתו את ולהביא להקב"ה, בנ"י של בקשותיהם את להביא ה"עגל", שזהו ממוצע, צ"ל

המבקש.

הרמב"ם  מ"ש אלא 85וע"ד כו'", אלקה שם שאין אומרים שהם "לא – דע"ז הענין להתחלת בנוגע
הם  ראויין . . העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא והאלקים הואיל ש"אמרו היתה טעותם
בשמים  ("האלב בארץ ומחצה בשמים מחצה להיותם והמזלות, שהכוכבים היינו, כו'", ולפארם ַלשבחם
שעל  "ממוצעים" להיות הם יכולים הארץ, עד מגיע ואורם בשמים נמצאים שהרי בארץ"), האלב ַאון

מלמעלה. ההשפעות יומשכו ידם ועל האדם, בני בקשות יבואו ידם

נאמר  שעליהם השמים" "אותות הם אלה ענינים כל לכל 86אמנם, אותם אלקיך ה' חלק "אשר
"לאלהות" ;87העמים",

נאמר  עליהם ישראל, חלק הוא כן לא זמן 88אך כל ובמילא, נחלתו", חבל יעקב עמו ה' חלק "כי
להיות  יכולה היתה לא העגל, דחטא הרושם אינגאנצן") אּפגעווישט ניט נאך ("מ'האט לגמרי נתקנח ַָָָשלא

בישראל. השכינה השראת

נעשה  ממוצע, לעשותו שרצו עגל אותו שכאשר – העגל הקרבת ע"י השמיני ביום נפעל זה וענין
דחטא  הרושם לגמרי נתקנח אזי קדושה, לשם ונשרף בפ"ע, מציאות מלהיות שנתבטל היינו, לה', קרבן

כמ"ש  מישראל, ואחד אחד בכל – ידו ועל בהמשכן, – בישראל השכינה ושרתה לי 89העגל, "ועשו
ואחד מק  אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו בתוכם", ושכנתי .90דש

.„È ואחד אחד כל שבתוך הפנימי להמקדש בנוגע האדם בעבודת וההוראה הלימוד מובן ומזה
עשיית  מצות נחשבת שלכן הגלות, בזמן החורבן, לאחר גם אלא) הבית, בזמן רק (לא שישנו – מישראל

כפשוטה  המצוה לקיים אפשרות אין כאשר גם תמידית, למצוה :91המקדש
מקיפים  שהם מצוות, המצוות: וקיום התורה דלימוד העבודה כללות על מורה – וכליו –92משכן

המשכן  יריעות בדוגמת מעי"93הם בתוך "ותורתך התורה, ולימוד הכלים 94, בדוגמת הוא –93.

של  (ענינו תורה שלומד עצמו היהודי – ואהרן משה וגם וכליו, משכן ליהודי שיש מצב יתכן והנה,
אהרן) של (ענינו ומתפלל בעניני 95משה) לעסוק שבצאתו חוץ", "מחשבת לו יש זה, עם ביחד אבל, ,

הקב"ה. עם והתקשרות בהתאחדות להיות יכול אינו העולם

באכילתו  אבל המצוות; קיום בשעת התורה, לימוד בשעת התפלה, בשעת ה' את לעבוד ביכלתו
"ככל  – הוא חושב – במסחר בעסקו מיהודי 96ובשתייתו, לדרוש אפשר איך שכן, ישראל"... בית הגוים

קדוש" "גוי בארץ"97להיות אחד "גוי צו 98, איז "עס והחומרית, הגשמית בארץ שנמצא שעה באותה ,
אידן"... א פאר אפילו ַַהויך

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

טו.83) ב, צפני' ח. מז, ישעי'
כ.84) לג, תשא
ע"ז.85) הל' ריש
סוס"א).86) לעיל גם (וראה יט ד, ואתחנן
א.87) נה, ע"ז ע"פ – עה"פ פרש"י
ט.88) לב, האזינו
ח.89) כה, תרומה
ועוד.90) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
(91.128 ע' חל"ו לקו"ש גם ראה

ספ"ה.92) תניא ראה
א 93) פה, (דרמ"צ מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ. ואילך).
שם.94) תניא וראה ט. מ, תהלים
ובכ"מ.95) מסעי. ר"פ לקו"ת ראה
טו).96) כו, בחוקותי האוה"ח פי' (וראה ח כה, יחזקאל ע"פ
ו.97) יט, יתרו
ועוד.98) כג. ז, שמואלֿב



כט f"iyz'd mixetd bg zgiy

בתניא  הזקן אדמו"ר (כלשון בתענוגים" ואהבה ביראה ה' עובד גמור, "צדיק שהוא יהודי ),72אפילו
שאוהב" מי "יש ואוהבו", ה' ירא עצמו בפני דבר ש"הוא בעצמו ומרגיש הטבע 73יודע ע"פ גם ובמילא, ,

עם  להתקשר  תחילה הוא צריך עלי", ד"וצומו שזהו"ע התשובה, עבודת הקדמת על נוסף הנה דתורה,
דייקא. "מודה" לפניך", אני "מודה – מהשכל שלמעלה הודאה של באופן הקב"ה

תחילה" בתורה "ברכו – התורה ללימוד בנוגע הוא כך 74וכן על להקב"ה ולהודות לברך שמקדים –
תורתו, את מהקב"ה מקבל שהוא אלא תורה"... "לחדש עומד שהוא לא כלומר, תורתו", את לנו "שנתן

כך. על להקב"ה ומודה

וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר המצוות: ברכת לברך שמקדים – המצוות לקיום בנוגע כן וכמו
האפשרות  את להם נתן בנ"י, את לקדש שרצה הגדול שבחסדו אלא הקב"ה, של מצוותו זוהי כלומר,

מצוותיו. את לקיים

.‡È אס ממגילת וההוראה הלימוד איפוא והן זהו הגשמיים בענינים הן בנ"י, הנהגת שכללות – תר
הקב"ה. עם בהתקשרותם ורק אך ותלוי' קשורה הרוחניים, בענינים

ולקיים  תורה ללמוד שביכלתו כך המונעים, הענינים כל מתבטלים אזי – זו בדרך הולך יהודי וכאשר
מנוחה, מתוך בהידור המצוות

עליהם, שליטה ל"המן" שיש הענינים שגם היינו, המן", ל"בית בנוגע גם פועלים שעי"ז אלא עוד ולא
היהודי", "למרדכי הם גם ניתנים דוקא, גשמיים בדברים אלא אינו המצוות שקיום כיון הרי, עוה"ז, עניני

אחשורוש" המלך "נתן – הנותנם הוא עולם,75ומי של מלכו ,

כל" אין ש"לרש זה שתמורת – ולהצליח 76ובפשטות לפעול שיוכל כדי "הכל", מישראל לכאו"א יהי' ,
הכל. ביתו ולבני לו שיש כיון בהרחבה, התומ"צ בקיום

***

.·È:"השמיני ביום "ויהי – השבוע לפרשת גם שייך לעיל האמור
והקריב  המשכן את רבינו משה הקים שבהם המילואים ימי שבעת שלאחרי מסופר הפרשה בהתחלת

במשכן, השכינה שרתה לא עדיין כו', קרבנות

מצטער 77ו"כיון  הי' לישראל שכינה ירדה ולא המעשים כל ונעשו הקרבנות כל שקרבו אהרן שראה
הקרשים  תילו, על עומד שהמשכן אף ולכן, העגל. דחטא הבלבול עדיין שישנו כו'" למשה . . ואמר

השכינה, השראת עדיין אין עמהם, ואהרן ומשה הכלים, כל עם והיריעות

העגל" מעשה על זה עגל ע"י הקב"ה לו שמכפר "להודיע גו'", עגל לך "קח לאהרן משה אמר ,78ואז
ה'" כבוד אליכם וירא גו' ה' צוה אשר הדבר "זה תשרה 79באמרו אהרן) (של ועבודתו קרבנותיו "ע"י ,

בכם" כמ"ש 77שכינה שורה 80– שהשכינה בראותם וגו'", וירונו העם וירא גו' ה' מלפני אש "ותצא
ידיהם  .77במעשה

.‚È:הענין וביאור
במפרשים  לפ 81איתא ילכו אשר אלקים לנו "עשה לאהרן (שאמרו רב" ה"ערב של )82נינו"שטענתם
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ואילך).72) סע"א (מד, פל"ה
ובכ"מ.73) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
וש"נ.74) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה וש"נ. א. פא, נדרים
אֿב.75) ח, אסתר ראה
ג.76) יב, שמואלֿב
כג.77) ט, שמיני פרש"י

ובפרש"י.78) ב שם,
ו.79) שם,
כד.80) שם,
עה"81) ואוה"ח רמב"ן ע'ראה חכ"ד לקו"ש א. לב, תשא פ

וש"נ. .5
שם.82) תשא

f"iyz'd mixetd bg zgiy

עוד" ואפסי "אני לומר ית' במציאותו כפירה של ענין היתה –83לא לדעתם – להיות שצריך אם, כי ,
ש"לא  בשעה בה האלקות, קדושת עם להתקשר בשרֿודם יכול איך באמרם, לבנ"י, הקב"ה בין ממוצע

וחי" האדם להקב"ה 84יראני ובינו העולם, בעניני להתעסק צריך שהאדם – הם טענו – הוא הסדר !?
אל  הקב"ה של ברכתו את ולהביא להקב"ה, בנ"י של בקשותיהם את להביא ה"עגל", שזהו ממוצע, צ"ל

המבקש.

הרמב"ם  מ"ש אלא 85וע"ד כו'", אלקה שם שאין אומרים שהם "לא – דע"ז הענין להתחלת בנוגע
הם  ראויין . . העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא והאלקים הואיל ש"אמרו היתה טעותם
בשמים  ("האלב בארץ ומחצה בשמים מחצה להיותם והמזלות, שהכוכבים היינו, כו'", ולפארם ַלשבחם
שעל  "ממוצעים" להיות הם יכולים הארץ, עד מגיע ואורם בשמים נמצאים שהרי בארץ"), האלב ַאון

מלמעלה. ההשפעות יומשכו ידם ועל האדם, בני בקשות יבואו ידם

נאמר  שעליהם השמים" "אותות הם אלה ענינים כל לכל 86אמנם, אותם אלקיך ה' חלק "אשר
"לאלהות" ;87העמים",

נאמר  עליהם ישראל, חלק הוא כן לא זמן 88אך כל ובמילא, נחלתו", חבל יעקב עמו ה' חלק "כי
להיות  יכולה היתה לא העגל, דחטא הרושם אינגאנצן") אּפגעווישט ניט נאך ("מ'האט לגמרי נתקנח ַָָָשלא

בישראל. השכינה השראת

נעשה  ממוצע, לעשותו שרצו עגל אותו שכאשר – העגל הקרבת ע"י השמיני ביום נפעל זה וענין
דחטא  הרושם לגמרי נתקנח אזי קדושה, לשם ונשרף בפ"ע, מציאות מלהיות שנתבטל היינו, לה', קרבן

כמ"ש  מישראל, ואחד אחד בכל – ידו ועל בהמשכן, – בישראל השכינה ושרתה לי 89העגל, "ועשו
ואחד מק  אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו בתוכם", ושכנתי .90דש

.„È ואחד אחד כל שבתוך הפנימי להמקדש בנוגע האדם בעבודת וההוראה הלימוד מובן ומזה
עשיית  מצות נחשבת שלכן הגלות, בזמן החורבן, לאחר גם אלא) הבית, בזמן רק (לא שישנו – מישראל

כפשוטה  המצוה לקיים אפשרות אין כאשר גם תמידית, למצוה :91המקדש
מקיפים  שהם מצוות, המצוות: וקיום התורה דלימוד העבודה כללות על מורה – וכליו –92משכן

המשכן  יריעות בדוגמת מעי"93הם בתוך "ותורתך התורה, ולימוד הכלים 94, בדוגמת הוא –93.

של  (ענינו תורה שלומד עצמו היהודי – ואהרן משה וגם וכליו, משכן ליהודי שיש מצב יתכן והנה,
אהרן) של (ענינו ומתפלל בעניני 95משה) לעסוק שבצאתו חוץ", "מחשבת לו יש זה, עם ביחד אבל, ,

הקב"ה. עם והתקשרות בהתאחדות להיות יכול אינו העולם

באכילתו  אבל המצוות; קיום בשעת התורה, לימוד בשעת התפלה, בשעת ה' את לעבוד ביכלתו
"ככל  – הוא חושב – במסחר בעסקו מיהודי 96ובשתייתו, לדרוש אפשר איך שכן, ישראל"... בית הגוים

קדוש" "גוי בארץ"97להיות אחד "גוי צו 98, איז "עס והחומרית, הגשמית בארץ שנמצא שעה באותה ,
אידן"... א פאר אפילו ַַהויך
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סוס"א).86) לעיל גם (וראה יט ד, ואתחנן
א.87) נה, ע"ז ע"פ – עה"פ פרש"י
ט.88) לב, האזינו
ח.89) כה, תרומה
ועוד.90) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
(91.128 ע' חל"ו לקו"ש גם ראה

ספ"ה.92) תניא ראה
א 93) פה, (דרמ"צ מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ. ואילך).
שם.94) תניא וראה ט. מ, תהלים
ובכ"מ.95) מסעי. ר"פ לקו"ת ראה
טו).96) כו, בחוקותי האוה"ח פי' (וראה ח כה, יחזקאל ע"פ
ו.97) יט, יתרו
ועוד.98) כג. ז, שמואלֿב
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בעסקו  שכן, בפ"ע, מציאות "עגל"... אצלו יש – כזו מחשבה לגמרי מסירים שלא זמן כל ובכן,
התפלה  בשעת איז") ער וואס דאס אט ניט איז ("ער שהוא כמו מציאות אותו לא הוא הרי העולם ָָָבעניני
עם  והתקשרות בדביקות להיות יכול אינו עצמו שמצד כיון לממוצע, צריך זו שבשעה בחשבו והתורה,

השכינה! השראת אצלו להיות יכולה לא – וקרבנות וכלים משכן לו יש אם גם ובמילא, אלקות.

ה" לגמרי לבטל איפוא הוא צריך השכינה, השראת אצלו שתהי' של וכדי אפשרות ע"ד חוץ" מחשבת
מסויימים, במצבים אלקות עם וההתקשרות הדביקות העדר

דעהו" דרכיך ש"בכל נאמנה גם 99ולידע אלא המצוות, וקיום התורה לימוד התפלה, בשעת רק לא :
הרמב"ם  (כלשון ובמתנו" ובמשאו . . ובמשקהו "במאכלו דרכיך", "דעהו"100"בכל אלה בענינים גם ,(

שלם" בלב ועבדהו אביך אלקי את  "דע –101,

אלקיכם" לה' אתם ש"בנים שוכח אינו ושתייתו אכילתו בשעת עושה 102גם אינו המסחר בעת וגם ,
ש"ה' בידעו הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר שלו, והכח הרגש מהשכל, זרה" "עבודה

גו'" כח לך הנותן הוא מלבדו"103אלקיך עוד "אין ובמילא, ,104,

הדירה  בדוגמת ית' לו דירה נעשים דרכיך") ("בכל עניניו שכל – השכינה השראת אצלו נעשית ואז
וואך"), מיטן א אין ווארעמעס פשוט'ן ("א החול בימות ושתייתו, אכילתו שגם כך, ומקדש, ַַַָדהמשכן

עליו" מכפר מזבח קיים שביהמ"ק ש"בזמן כמו עליו" מכפר אדם של ש"שולחנו באופן וגם 105היא ,
ימינך" יד על צלך "ה' – שטייט" ער וואו און גייט ער "וואו הרבים, לרשות שכל 106ביציאתו כך, ,

הברכה, בהם שורה ובמילא ידיו, במעשה שורה ששכינה באופן הם הגשמיים, בענינים גם עשיותיו,
רויחי. ומזוני חיי בבני כפשוטה, והצלחה ברכה ולהמשיך והעיכובים, המניעות כל את להסיר

***

.ÂË.'כו בפוריא לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÊË[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המאמר [לאחרי
הקב  היתה שאז – תרצ"ו שנת פורים) לשושן פורים בין (שהיתה דפורים בשנה בהתוועדות כמו יעות
אדמו"ר  מו"ח כ"ק סיפר – ראשון ביום ופורים חמישי), (ביום מוקדם אסתר תענית :107זו,

אחר  פורים. – א' וביום מוקדם, אסתר תענית – ה' ביום זו: בשנה  כמו הקביעות היתה תרע"ט בשנת
ואמר  התענית, מפני חלוש שהי' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו עם אדמו"ר מו"ח כ"ק הלך התענית
מה  בזכרונו שעלה לספר והתחיל התבונן, אדמו"ר מו"ח כ"ק משהו). (תזכיר עּפעס" "דערמאן אביו: ָלו

תקמ"ז, שנת פורים אודות שלו, התנאים אחר תרנ"ו, בשנת ששמע

הי' בשבוע) פעמים (כמה לזמן ומזמן דשא, בנאות נ"ע אדמו"ר כ"ק שהה (תרנ"ו) קיץ באותו –
כ"ק  הוראת וע"פ נ"ע), אדמו"ר כ"ק של (אחיו הרז"א גם שנסע מהנסיעות ובא' לליובאוויטש, נוסע
עוה"פ  לספר הרז"א מאחיו נ"ע אדמו"ר כ"ק ביקש לנסיעה, אדמו"ר מו"ח כ"ק גם הצטרף נ"ע אדמו"ר
של  החסידים מזקני (שהי' רייזעס פינחס מר' ששמע האמצעי, אדמו"ר של בנו נחום, מהר' ששמע מה
האמצעי, אדמו"ר של הברֿמצוה אחר תקמ"ז, שנת פורים אודות התניא) בעל הזקן, אדמו"ר
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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

ספ"ג.99) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
רפ"ה.100) שם
ט.101) כח, דבריֿהימיםֿא
א.102) יד, ראה פ'
יח.103) ח, עקב

לה.104) ד, ואתחנן
חגיגה.105) סוף
ה.106) קכא, תהלים
ואילך).107) 127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ו פורים שיחת

וש"נ.

f"iyz'd mixetd bg zgiy

.ÊÈ לכ"ק הרז"א סיפרו תרנ"ו ובשנת – להרז"א נחום ור' נחום, לר' פינחס ר' שסיפר הסיפור דבר וזה
בפורים  שאירע מה – תרע"ט בשנת לאביו הזכירו אדמו"ר מו"ח וכ"ק אדמו"ר, מו"ח וכ"ק אדנ"ע

השבוע: בימי הקביעות אותה היתה אז שגם תקמ"ז,
בגימטריא  ש"עמלק" וביאר עמלק, לך עשה אשר את זכור ד"ה מאמר הזקן אדמו"ר אמר השבת ביום

"ספק"108"ברזל" כמ"ש 109ובגימטריא – וענינו שיטיל 110, להיות שיכול עד קרירות, מלשון קרך", "אשר
עבודה. היא העבודה אם ספק

הפסוק  והביא בפוריא, לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר הזקן אדמו"ר אמר פורים, ראשון, 111ביום

עולם" של "מלכו המלך", שנת נדדה ההוא אוא"ס),112"בלילה ענין (להבין סוף אין דאור הענין וביאר ,
שא  וכיון שפע, ולא אור להיות שהוא הוצרך ולכן העולמות, בריאת ממנו להיות שייך לא המאור, מעין ור

ועז"נ  הצמצום, "בראשית",113ענין הוא אלקים) שם של (ענינו שהצמצום אלקים", ברא "בראשית
ראשית" שנקראו ישראל במחשבה 114"בשביל עלו ישראל השינה 115(שהרי ענין ישנו כאשר אמנם, .(

כו'. השינה ענין יהי' שלא המלך", שנת ש"נדדה וזהו"ע ישראל, של מעלתן ניכר לא למעלה,

.ÁÈ לאביו זה סיפור הזכיר שכאשר לספר, תרצ"ו) דפורים (בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק והמשיך
ואמר  אדנ"ע כ"ק אביו נענה – התענית אחר חמישי ביום הליכתם בעת תרע"ט :116בשנת

שבת... אויף לאמר: והוסיף לומר... שהתכונן המאמר לא כלומר, חסידות", "נייע לומר צריכים א"כ,
אורחים... שיינע זיין וועלן

ד"ה  מאמר... אדנ"ע כ"ק גם אמר השבת ביום מאמר 117ואכן, ובפורים, עמלק, לך עשה אשר את זכור
בפוריא 118ד"ה  לבסומי איניש דשנת 119חייב הנ"ל במאמרים שנתבארו ענינים אותם נתבארו ובהם ,

תקמ"ז...

נשמה  למטה, נמצא צדיק כאשר אדנ"ע: כ"ק אביו אז שאמר מה לספר אדמו"ר מו"ח כ"ק והמשיך
נפש  דנר"ן , העבודה שע"י היינו, למעלה, מלמטה נעשה ה"ז – יהודי  של  בתיקונו לפעול ורוצה  בגוף...
בהיותו  לפעול רוצה הצדיק כאשר משא"כ ליחידה; גם שמגיע ועד דחי', להתיקון גם מגיע נשמה, רוח

בנר"ן. גם "מכה" ה"ה ולאח"ז חי', מיחידה, שמתחיל היינו, למטה, מלמעלה נעשה ה"ז – למעלה...

זה 120וסיים  אם הפרש שאין בהוסיפו, בלבולים, שישנם בזמן עתה שנמצאים אדמו"ר... מו"ח כ"ק
בכל  שכן, מבלבלים. אכן שהענינים באופן או מבהיל") אליין זיך ("מ'איז עצמו את שמבהיל ַבאופן

צו  ענינים אופן יהיו שלא הטענה... צדקת את יסיר שהשי"ת יה"ר הנה – בלבולים... שישנם הטענה דקת
המבלבלים...

.ËÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
זקנו, אבי אביו, מדברי שסיפר מה והן מעצמו, אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר הדברים הן – צדיקים דברי

לעד  קיימים – בקודש .121ולמעלה

עוז  וביתר שאת ביתר הם עכשיו ואולי עכשיו, גם חסרים לא – המבלבלים ענינים שישנם והטענות
בעבר. שהיו מכמו
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רטז.108) ע' מג"א א'תשלט. ע' תצוה אוה"ת (ראה הכולל עם
תסז). קס; ע' תרכ"ז סה"מ

סקי"ח.109) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ועוד. .65 ;40 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת קפב. ע' עזר"ת סה"מ

ובפרש"י.110) יח כה, תצא
א.111) ו, אסתר
תתנז).112) (רמז עה"פ יל"ש
א.113) א, בראשית
עה"פ.114) פרש"י
ד.115) פ"א, ב"ר
בהתרגשות 116) שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר ואילך מכאן

(המו"ל). בכי של בהתפרצות קולו נפסק פעם כשמידי רבה,
ואילך.117) רפט ע' עטר"ת בסה"מ נדפס
ואילך.118) רצט ע' שם נדפס
לבסומי 119) איניש חייב ד"ה המאמר שמלבד לציין, יש

כ"ק  הוסיף – זו שיחה לפני שליט"א אדמו"ר כ"ק שאמר בפוריא
זכו  ד"ה שיחה) (כעין מאמר גם ואמר שליט"א אשר אדמו"ר את ר

המו"ל. – ואילך) 153 ע' (לעיל עמלק לך עשה
(120.(129 ע' שם (סה"ש ס"ט הנ"ל פורים שיחת
ע'121) ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י שלט.



לי f"iyz'd mixetd bg zgiy

בעסקו  שכן, בפ"ע, מציאות "עגל"... אצלו יש – כזו מחשבה לגמרי מסירים שלא זמן כל ובכן,
התפלה  בשעת איז") ער וואס דאס אט ניט איז ("ער שהוא כמו מציאות אותו לא הוא הרי העולם ָָָבעניני
עם  והתקשרות בדביקות להיות יכול אינו עצמו שמצד כיון לממוצע, צריך זו שבשעה בחשבו והתורה,

השכינה! השראת אצלו להיות יכולה לא – וקרבנות וכלים משכן לו יש אם גם ובמילא, אלקות.

ה" לגמרי לבטל איפוא הוא צריך השכינה, השראת אצלו שתהי' של וכדי אפשרות ע"ד חוץ" מחשבת
מסויימים, במצבים אלקות עם וההתקשרות הדביקות העדר

דעהו" דרכיך ש"בכל נאמנה גם 99ולידע אלא המצוות, וקיום התורה לימוד התפלה, בשעת רק לא :
הרמב"ם  (כלשון ובמתנו" ובמשאו . . ובמשקהו "במאכלו דרכיך", "דעהו"100"בכל אלה בענינים גם ,(

שלם" בלב ועבדהו אביך אלקי את  "דע –101,

אלקיכם" לה' אתם ש"בנים שוכח אינו ושתייתו אכילתו בשעת עושה 102גם אינו המסחר בעת וגם ,
ש"ה' בידעו הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר שלו, והכח הרגש מהשכל, זרה" "עבודה

גו'" כח לך הנותן הוא מלבדו"103אלקיך עוד "אין ובמילא, ,104,

הדירה  בדוגמת ית' לו דירה נעשים דרכיך") ("בכל עניניו שכל – השכינה השראת אצלו נעשית ואז
וואך"), מיטן א אין ווארעמעס פשוט'ן ("א החול בימות ושתייתו, אכילתו שגם כך, ומקדש, ַַַָדהמשכן

עליו" מכפר מזבח קיים שביהמ"ק ש"בזמן כמו עליו" מכפר אדם של ש"שולחנו באופן וגם 105היא ,
ימינך" יד על צלך "ה' – שטייט" ער וואו און גייט ער "וואו הרבים, לרשות שכל 106ביציאתו כך, ,

הברכה, בהם שורה ובמילא ידיו, במעשה שורה ששכינה באופן הם הגשמיים, בענינים גם עשיותיו,
רויחי. ומזוני חיי בבני כפשוטה, והצלחה ברכה ולהמשיך והעיכובים, המניעות כל את להסיר

***

.ÂË.'כו בפוריא לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÊË[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המאמר [לאחרי
הקב  היתה שאז – תרצ"ו שנת פורים) לשושן פורים בין (שהיתה דפורים בשנה בהתוועדות כמו יעות
אדמו"ר  מו"ח כ"ק סיפר – ראשון ביום ופורים חמישי), (ביום מוקדם אסתר תענית :107זו,

אחר  פורים. – א' וביום מוקדם, אסתר תענית – ה' ביום זו: בשנה  כמו הקביעות היתה תרע"ט בשנת
ואמר  התענית, מפני חלוש שהי' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו עם אדמו"ר מו"ח כ"ק הלך התענית
מה  בזכרונו שעלה לספר והתחיל התבונן, אדמו"ר מו"ח כ"ק משהו). (תזכיר עּפעס" "דערמאן אביו: ָלו

תקמ"ז, שנת פורים אודות שלו, התנאים אחר תרנ"ו, בשנת ששמע

הי' בשבוע) פעמים (כמה לזמן ומזמן דשא, בנאות נ"ע אדמו"ר כ"ק שהה (תרנ"ו) קיץ באותו –
כ"ק  הוראת וע"פ נ"ע), אדמו"ר כ"ק של (אחיו הרז"א גם שנסע מהנסיעות ובא' לליובאוויטש, נוסע
עוה"פ  לספר הרז"א מאחיו נ"ע אדמו"ר כ"ק ביקש לנסיעה, אדמו"ר מו"ח כ"ק גם הצטרף נ"ע אדמו"ר
של  החסידים מזקני (שהי' רייזעס פינחס מר' ששמע האמצעי, אדמו"ר של בנו נחום, מהר' ששמע מה
האמצעי, אדמו"ר של הברֿמצוה אחר תקמ"ז, שנת פורים אודות התניא) בעל הזקן, אדמו"ר
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ספ"ג.99) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
רפ"ה.100) שם
ט.101) כח, דבריֿהימיםֿא
א.102) יד, ראה פ'
יח.103) ח, עקב

לה.104) ד, ואתחנן
חגיגה.105) סוף
ה.106) קכא, תהלים
ואילך).107) 127 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ו פורים שיחת

וש"נ.

f"iyz'd mixetd bg zgiy

.ÊÈ לכ"ק הרז"א סיפרו תרנ"ו ובשנת – להרז"א נחום ור' נחום, לר' פינחס ר' שסיפר הסיפור דבר וזה
בפורים  שאירע מה – תרע"ט בשנת לאביו הזכירו אדמו"ר מו"ח וכ"ק אדמו"ר, מו"ח וכ"ק אדנ"ע

השבוע: בימי הקביעות אותה היתה אז שגם תקמ"ז,
בגימטריא  ש"עמלק" וביאר עמלק, לך עשה אשר את זכור ד"ה מאמר הזקן אדמו"ר אמר השבת ביום

"ספק"108"ברזל" כמ"ש 109ובגימטריא – וענינו שיטיל 110, להיות שיכול עד קרירות, מלשון קרך", "אשר
עבודה. היא העבודה אם ספק

הפסוק  והביא בפוריא, לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר הזקן אדמו"ר אמר פורים, ראשון, 111ביום

עולם" של "מלכו המלך", שנת נדדה ההוא אוא"ס),112"בלילה ענין (להבין סוף אין דאור הענין וביאר ,
שא  וכיון שפע, ולא אור להיות שהוא הוצרך ולכן העולמות, בריאת ממנו להיות שייך לא המאור, מעין ור

ועז"נ  הצמצום, "בראשית",113ענין הוא אלקים) שם של (ענינו שהצמצום אלקים", ברא "בראשית
ראשית" שנקראו ישראל במחשבה 114"בשביל עלו ישראל השינה 115(שהרי ענין ישנו כאשר אמנם, .(

כו'. השינה ענין יהי' שלא המלך", שנת ש"נדדה וזהו"ע ישראל, של מעלתן ניכר לא למעלה,

.ÁÈ לאביו זה סיפור הזכיר שכאשר לספר, תרצ"ו) דפורים (בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק והמשיך
ואמר  אדנ"ע כ"ק אביו נענה – התענית אחר חמישי ביום הליכתם בעת תרע"ט :116בשנת

שבת... אויף לאמר: והוסיף לומר... שהתכונן המאמר לא כלומר, חסידות", "נייע לומר צריכים א"כ,
אורחים... שיינע זיין וועלן

ד"ה  מאמר... אדנ"ע כ"ק גם אמר השבת ביום מאמר 117ואכן, ובפורים, עמלק, לך עשה אשר את זכור
בפוריא 118ד"ה  לבסומי איניש דשנת 119חייב הנ"ל במאמרים שנתבארו ענינים אותם נתבארו ובהם ,

תקמ"ז...

נשמה  למטה, נמצא צדיק כאשר אדנ"ע: כ"ק אביו אז שאמר מה לספר אדמו"ר מו"ח כ"ק והמשיך
נפש  דנר"ן , העבודה שע"י היינו, למעלה, מלמטה נעשה ה"ז – יהודי  של  בתיקונו לפעול ורוצה  בגוף...
בהיותו  לפעול רוצה הצדיק כאשר משא"כ ליחידה; גם שמגיע ועד דחי', להתיקון גם מגיע נשמה, רוח

בנר"ן. גם "מכה" ה"ה ולאח"ז חי', מיחידה, שמתחיל היינו, למטה, מלמעלה נעשה ה"ז – למעלה...

זה 120וסיים  אם הפרש שאין בהוסיפו, בלבולים, שישנם בזמן עתה שנמצאים אדמו"ר... מו"ח כ"ק
בכל  שכן, מבלבלים. אכן שהענינים באופן או מבהיל") אליין זיך ("מ'איז עצמו את שמבהיל ַבאופן

צו  ענינים אופן יהיו שלא הטענה... צדקת את יסיר שהשי"ת יה"ר הנה – בלבולים... שישנם הטענה דקת
המבלבלים...

.ËÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
זקנו, אבי אביו, מדברי שסיפר מה והן מעצמו, אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר הדברים הן – צדיקים דברי

לעד  קיימים – בקודש .121ולמעלה

עוז  וביתר שאת ביתר הם עכשיו ואולי עכשיו, גם חסרים לא – המבלבלים ענינים שישנם והטענות
בעבר. שהיו מכמו
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רטז.108) ע' מג"א א'תשלט. ע' תצוה אוה"ת (ראה הכולל עם
תסז). קס; ע' תרכ"ז סה"מ

סקי"ח.109) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ועוד. .65 ;40 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת קפב. ע' עזר"ת סה"מ

ובפרש"י.110) יח כה, תצא
א.111) ו, אסתר
תתנז).112) (רמז עה"פ יל"ש
א.113) א, בראשית
עה"פ.114) פרש"י
ד.115) פ"א, ב"ר
בהתרגשות 116) שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר ואילך מכאן

(המו"ל). בכי של בהתפרצות קולו נפסק פעם כשמידי רבה,
ואילך.117) רפט ע' עטר"ת בסה"מ נדפס
ואילך.118) רצט ע' שם נדפס
לבסומי 119) איניש חייב ד"ה המאמר שמלבד לציין, יש

כ"ק  הוסיף – זו שיחה לפני שליט"א אדמו"ר כ"ק שאמר בפוריא
זכו  ד"ה שיחה) (כעין מאמר גם ואמר שליט"א אשר אדמו"ר את ר

המו"ל. – ואילך) 153 ע' (לעיל עמלק לך עשה
(120.(129 ע' שם (סה"ש ס"ט הנ"ל פורים שיחת
ע'121) ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י שלט.



f"iyz'dלב mixetd bg zgiy

עולם" יסוד "צדיק צדיק, של שבקשתו – וק"ו במכ"ש – בודאי... שכן, את 122וכיון יסיר שהשי"ת ,
עתה! גם עומדת בתקפה – המבלבלים... הענינים ע"ד הטענות צדקת

המועדים  שמחת אפילו שתהי', איזה שמחה כל – שמחה של בכחה כי השמחה, ענין – לזה ומהעצות
לבטל  – ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה למעלה שהיא פורים שמחת ועאכו"כ לשמחה"), ("מועדים

והגבלות, מדידות וגבולים, מיצרים של הענינים כל המבלבלים, הענינים כל

יֿה" במרחב ד"ענני הענין אז יהי' ,123ובמילא

שלם" "השם שנעשה גם כולל עמלק"124– לך עשה אשר את ד"זכור העבודה ע"י אמחה 125, "מחה ,
עמלק" זכר בעמלק"126את לה' מלחמה יֿה כס על "יד שזהו"ע 127, דיֿה, והכיסוי ההעלם מתבטל (שעי"ז

יֿה  –128"כס (

השנה. כל במשך האדם, בעניני שהם כפי מרדכי" ו"ברוך המן" ד"ארור  הפרטים בכל ויומשך

***

.Î בהמאמר 129בהמשך) לעיל ידע 130להמדובר דלא עד בפוריא לבסומי איניש ד"חייב להענין בנוגע (
שלא שפירושו ידע", דלא ד"עד שהענין להוסיף, יש – ניט כו'" זאל ("מען שלו בהדעת מונח ָלהיות

במקוה  דטבילה הענין כללות עם קשור דעת"), אייגענעם דעם אין :131ליגן
יש  רמז ואעפ"כ . . הן הכתוב גזירות והטהרות "הטומאות הרמב"ם: כותב מקוואות הלכות בסוף
במי  נפשו ש)הביא (עי"ז . . הרעות ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו לטהר . . בדבר
להיות  יכול עצמו (שמצד שלו בהדעת מונח אינו שהאדם פירושה במקוה שטבילה היינו, הטהור", הדעת
נטהר  ועי"ז הטהור", הדעת ב"מי ומטבילה דעתו מבטל אדרבה, אלא הרעות"), "דעות של באופן

הבלתיֿרצויות. מהדעות

בספרים  המבואר ע"פ יותר הדעת 132ויומתק ב"מי שהטבילה היינו, "הביטל", אותיות ש"טבילה"
ידע". דלא "עד – שלו הדעה את שמבטל באופן היא הטהור"

בזה  :133והענין

הוא  בטבילה שערותיו 134הדין אפילו גופו, כל את לכסות שצריך לו 135– עלתה לא לאו ואם במים, ,
עד  הדעת", ב"מי מכוסה כולו שיהי' שצריך – הטהור" הדעת ב"מי ברוחניות, בטבילה גם וכך טבילה.

עצמו. בפני מציאות לאיזה כלל מציאותו את ירגיש שלא

שיודעים  שבים, דנבראים המציאות בדוגמת נעשית שמציאותו – במים בטבילה מרומז זה וענין
חיותם" "במקום הם מתים"136שנמצאים מיד ליבשה שעולין ו"כיון ש"מי 137, להרגיש הוא מתחיל וכך ,

בפועל  ח"ו, מיתתנו", ל"מקום פרישה של מציאות תתכן שלא כך, חיותנו", "מקום הוא הטהור" הדעת
ממש.
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כה.122) יו"ד, משלי
ה.123) קיח, תהלים
בשלח.124) ס"פ פרש"י
יז.125) כה, תצא
יד.126) יז, בשלח
טו.127) שם,
ובכ"מ.128) ב. פג, תצוה תו"א ראה
כ"ק 129) ע"י הוגה – סוסכ"ב) (עד זו מ)שיחה (חלק תוכן

ואילך. 1277 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס שליט"א, אדמו"ר
 ֿ סרט ע"פ שנערכה כפי בשלימותה השיחה באה זו במהדורא

הקלטה.

ואילך).130) 154 ע' (לעיל פ"ב זכור ד"ה
יא,131) (שמיני השבוע בפרשת למ"ש זה ענין שייך אולי

(המו"ל). גו'" מים מקוה ובור מעין "אך לו)
(קנט,132) בסופו המקוה בכוונת דא"ח) (עם סידור ראה

סע"ד).
וש"נ.133) .163 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ה"ז.134) פ"א מקוואות הל' רמב"ם
הטפל 135) את בשרו, כל את "ורחץ ממ"ש שלמדים כפי

ב). ד, (עירובין שער" וזהו לבשרו,
ב.136) סא, ברכות ראה
סע"ב.137) ג, ע"ז

f"iyz'd mixetd bg zgiy

ל"יש", המטה מציאות נראית למעלה) מלמטה (שמסתכלים בשר שבעיני – הוא הענין וכללות
ביטול  היינו, הביטול, ענין שזהו "אין", – מה"יש" לעשות היינו, זו, מציאות לבטל היא והעבודה
אחד  בכל שישנו בורא" ה"ניצוץ של המציאות ורק אך מציאותו כל להיות נברא, מציאות בתור מציאותו

.138מישראל 

.‡Î במי עצמו את שטובל או מכונסים, במים עצמו את טובל אם הפרש יש הטבילה בדין והנה,
:139מעין 

המחוברים  מים היינו, מעיין, במי בטבילה משא"כ סאה. מ' של שיעור צריך – מכונסים במים בטבילה
מכסה  הטיפה שתהא בתנאי – אחת בטיפה אפי' שהוא, בכל ומטהרים  המים, לכמות שיעור אין למקורם,

גופו. כל את

צריך  אין שהרי אחת, בטיפה גופו כל את שיטבול לצייר אפשר עיונית במחשבה הנה ובאמת, –
הרי  מים, של כמות איזה היא אחת טיפה וגם הואיל ולזאת, גופו, כל את שיכסו המים לכמות שיעור
גופו  כל את שתכסה עד דין") זייער טיפה די ("אויסציעהן מאד דקה שתהי' הטיפה את למשוך אפשר

שהוא. בכל גם נטהר – מעין מי היא זו טיפה ואם הבשן...), מלך עוג של כגופו גדול גופו אם (גם

הטהור": הדעת ב"מי לטבילה בנוגע הרמב"ם לדברי בהמשך – האדם בעבודת מזה וההוראה

ללמוד  והאפשרויות הכחות לו אין סיבות כמה ומצד גדול, שכל בעל שאינו שכיון לטעון, אדם יכול
ממעמד  מטומאתו, ליטהר יוכל כיצד – הטהור) הדעת במי נפשו (לטבול ולרחבו לארכו עמוק שכל

ד"עיר  יולד"?140ומצב אדם פרא

אחת: בטיפה אפילו שהוא, בכל שמטהר  מעין" ב"מי לטבול העצה שישנה – לזה והמענה

מטבע  לו יש השכל, מעלת היא שמעלתו ה"מדבר" מסוג להיותו הרי, – שכלו קטנות על הבט מבלי
שכל, של אחת טיפה לכלֿהפחות תולדתו

לו  אין המושג, ועומק המשיג קוצר מצד הרי גדול, שכל בעל שהוא מי גם דבר, של ולאמיתתו –
– בלבד אחת טיפה אם כי

הדעת" ב"מי עולה גופו כל ולהיות מציאותו לבטל ויכוון שכלו טיפת ישקיע רק אם הרי, שכן, וכיון
גלוי  בקשר הם ומחוברים קשורים הפסק ללא אשר "מעין", בדוגמת מים 141שהם "מקור מקורם, עם

הנביא  (כדברי לא 142חיים" אשר נשברים בארות גו' לחצוב חיים מים מקור עזבו "אותי אומר שהקב"ה
הטומאה  אבות אבי מת, מטומאת אפילו יטהר חיים" "מים של אחת טיפה ידי על גם אזי – המים") יכילו

א  מבטלת שהטהרה לעולם),(כיון מיתה באה ידו שעל החטא, ענין הרעות", ה"דעות ת

תטהרו" הוי' ד"לפני בהציור שיעמוד לא 143ועד ויוכל לה', קרבן ולהקריב ה' למקדש להכנס ויוכל ,
גם  כולל ישראלים, אפילו לאכול שיכולים הקדשים מאותם – קודש לאכול גם אלא בקודש, ליגע רק

ועבדיהם. בניהם נשיהם

.·Î:"הטהור הדעת ל"מי בנוגע – ברוחניות מעיין" ד"מי הענין וביאור
תורה  על קאי – נקראת 144"מים" דתורה שגליא – גופא בתורה מעיין למי מכונסים מים בין והחילוק .

ממקורו, נפרד ויהי' תורה שילמוד ששייך עד וכו', אנושי בשכל נתלבשה שהתורה לפי מכונסים", "מים
המדובר  שהרי גלוי), (באופן במקורם תמיד שמחוברים מעיין", "מי נקראת התורה פנימיות משא"כ

וכו' אלקות בעניני הוא התורה .145בפנימיות
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שליט"א 138) אדמו"ר כ"ק ובהערת ,115 ע' תש"י סה"מ ראה
שם.

וש"נ.139) ואילך. 118 ע' ח"ב תו"מ ראה
יב.140) יא, איוב
הענינים,141) בכל ישנו נעלם קשר שהרי נעלם, קשר רק לא

בנפעל. שישנו הפועל כח מצד
יג.142) ב, ירמי'
ל.143) טז, אחרי
פ"ד.144) תניא א. יז, ב"ק א. ז, תענית ראה
וש"נ.145) .(108 ע' (לעיל ס"כ תשא ש"פ שיחת גם ראה



לג f"iyz'd mixetd bg zgiy

עולם" יסוד "צדיק צדיק, של שבקשתו – וק"ו במכ"ש – בודאי... שכן, את 122וכיון יסיר שהשי"ת ,
עתה! גם עומדת בתקפה – המבלבלים... הענינים ע"ד הטענות צדקת

המועדים  שמחת אפילו שתהי', איזה שמחה כל – שמחה של בכחה כי השמחה, ענין – לזה ומהעצות
לבטל  – ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה למעלה שהיא פורים שמחת ועאכו"כ לשמחה"), ("מועדים

והגבלות, מדידות וגבולים, מיצרים של הענינים כל המבלבלים, הענינים כל

יֿה" במרחב ד"ענני הענין אז יהי' ,123ובמילא

שלם" "השם שנעשה גם כולל עמלק"124– לך עשה אשר את ד"זכור העבודה ע"י אמחה 125, "מחה ,
עמלק" זכר בעמלק"126את לה' מלחמה יֿה כס על "יד שזהו"ע 127, דיֿה, והכיסוי ההעלם מתבטל (שעי"ז

יֿה  –128"כס (

השנה. כל במשך האדם, בעניני שהם כפי מרדכי" ו"ברוך המן" ד"ארור  הפרטים בכל ויומשך

***

.Î בהמאמר 129בהמשך) לעיל ידע 130להמדובר דלא עד בפוריא לבסומי איניש ד"חייב להענין בנוגע (
שלא שפירושו ידע", דלא ד"עד שהענין להוסיף, יש – ניט כו'" זאל ("מען שלו בהדעת מונח ָלהיות

במקוה  דטבילה הענין כללות עם קשור דעת"), אייגענעם דעם אין :131ליגן
יש  רמז ואעפ"כ . . הן הכתוב גזירות והטהרות "הטומאות הרמב"ם: כותב מקוואות הלכות בסוף
במי  נפשו ש)הביא (עי"ז . . הרעות ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו לטהר . . בדבר
להיות  יכול עצמו (שמצד שלו בהדעת מונח אינו שהאדם פירושה במקוה שטבילה היינו, הטהור", הדעת
נטהר  ועי"ז הטהור", הדעת ב"מי ומטבילה דעתו מבטל אדרבה, אלא הרעות"), "דעות של באופן

הבלתיֿרצויות. מהדעות

בספרים  המבואר ע"פ יותר הדעת 132ויומתק ב"מי שהטבילה היינו, "הביטל", אותיות ש"טבילה"
ידע". דלא "עד – שלו הדעה את שמבטל באופן היא הטהור"

בזה  :133והענין

הוא  בטבילה שערותיו 134הדין אפילו גופו, כל את לכסות שצריך לו 135– עלתה לא לאו ואם במים, ,
עד  הדעת", ב"מי מכוסה כולו שיהי' שצריך – הטהור" הדעת ב"מי ברוחניות, בטבילה גם וכך טבילה.

עצמו. בפני מציאות לאיזה כלל מציאותו את ירגיש שלא

שיודעים  שבים, דנבראים המציאות בדוגמת נעשית שמציאותו – במים בטבילה מרומז זה וענין
חיותם" "במקום הם מתים"136שנמצאים מיד ליבשה שעולין ו"כיון ש"מי 137, להרגיש הוא מתחיל וכך ,

בפועל  ח"ו, מיתתנו", ל"מקום פרישה של מציאות תתכן שלא כך, חיותנו", "מקום הוא הטהור" הדעת
ממש.
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כה.122) יו"ד, משלי
ה.123) קיח, תהלים
בשלח.124) ס"פ פרש"י
יז.125) כה, תצא
יד.126) יז, בשלח
טו.127) שם,
ובכ"מ.128) ב. פג, תצוה תו"א ראה
כ"ק 129) ע"י הוגה – סוסכ"ב) (עד זו מ)שיחה (חלק תוכן

ואילך. 1277 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס שליט"א, אדמו"ר
 ֿ סרט ע"פ שנערכה כפי בשלימותה השיחה באה זו במהדורא

הקלטה.

ואילך).130) 154 ע' (לעיל פ"ב זכור ד"ה
יא,131) (שמיני השבוע בפרשת למ"ש זה ענין שייך אולי

(המו"ל). גו'" מים מקוה ובור מעין "אך לו)
(קנט,132) בסופו המקוה בכוונת דא"ח) (עם סידור ראה

סע"ד).
וש"נ.133) .163 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ה"ז.134) פ"א מקוואות הל' רמב"ם
הטפל 135) את בשרו, כל את "ורחץ ממ"ש שלמדים כפי

ב). ד, (עירובין שער" וזהו לבשרו,
ב.136) סא, ברכות ראה
סע"ב.137) ג, ע"ז

f"iyz'd mixetd bg zgiy

ל"יש", המטה מציאות נראית למעלה) מלמטה (שמסתכלים בשר שבעיני – הוא הענין וכללות
ביטול  היינו, הביטול, ענין שזהו "אין", – מה"יש" לעשות היינו, זו, מציאות לבטל היא והעבודה
אחד  בכל שישנו בורא" ה"ניצוץ של המציאות ורק אך מציאותו כל להיות נברא, מציאות בתור מציאותו

.138מישראל 

.‡Î במי עצמו את שטובל או מכונסים, במים עצמו את טובל אם הפרש יש הטבילה בדין והנה,
:139מעין 

המחוברים  מים היינו, מעיין, במי בטבילה משא"כ סאה. מ' של שיעור צריך – מכונסים במים בטבילה
מכסה  הטיפה שתהא בתנאי – אחת בטיפה אפי' שהוא, בכל ומטהרים  המים, לכמות שיעור אין למקורם,

גופו. כל את

צריך  אין שהרי אחת, בטיפה גופו כל את שיטבול לצייר אפשר עיונית במחשבה הנה ובאמת, –
הרי  מים, של כמות איזה היא אחת טיפה וגם הואיל ולזאת, גופו, כל את שיכסו המים לכמות שיעור
גופו  כל את שתכסה עד דין") זייער טיפה די ("אויסציעהן מאד דקה שתהי' הטיפה את למשוך אפשר

שהוא. בכל גם נטהר – מעין מי היא זו טיפה ואם הבשן...), מלך עוג של כגופו גדול גופו אם (גם

הטהור": הדעת ב"מי לטבילה בנוגע הרמב"ם לדברי בהמשך – האדם בעבודת מזה וההוראה

ללמוד  והאפשרויות הכחות לו אין סיבות כמה ומצד גדול, שכל בעל שאינו שכיון לטעון, אדם יכול
ממעמד  מטומאתו, ליטהר יוכל כיצד – הטהור) הדעת במי נפשו (לטבול ולרחבו לארכו עמוק שכל

ד"עיר  יולד"?140ומצב אדם פרא

אחת: בטיפה אפילו שהוא, בכל שמטהר  מעין" ב"מי לטבול העצה שישנה – לזה והמענה

מטבע  לו יש השכל, מעלת היא שמעלתו ה"מדבר" מסוג להיותו הרי, – שכלו קטנות על הבט מבלי
שכל, של אחת טיפה לכלֿהפחות תולדתו

לו  אין המושג, ועומק המשיג קוצר מצד הרי גדול, שכל בעל שהוא מי גם דבר, של ולאמיתתו –
– בלבד אחת טיפה אם כי

הדעת" ב"מי עולה גופו כל ולהיות מציאותו לבטל ויכוון שכלו טיפת ישקיע רק אם הרי, שכן, וכיון
גלוי  בקשר הם ומחוברים קשורים הפסק ללא אשר "מעין", בדוגמת מים 141שהם "מקור מקורם, עם

הנביא  (כדברי לא 142חיים" אשר נשברים בארות גו' לחצוב חיים מים מקור עזבו "אותי אומר שהקב"ה
הטומאה  אבות אבי מת, מטומאת אפילו יטהר חיים" "מים של אחת טיפה ידי על גם אזי – המים") יכילו

א  מבטלת שהטהרה לעולם),(כיון מיתה באה ידו שעל החטא, ענין הרעות", ה"דעות ת

תטהרו" הוי' ד"לפני בהציור שיעמוד לא 143ועד ויוכל לה', קרבן ולהקריב ה' למקדש להכנס ויוכל ,
גם  כולל ישראלים, אפילו לאכול שיכולים הקדשים מאותם – קודש לאכול גם אלא בקודש, ליגע רק

ועבדיהם. בניהם נשיהם

.·Î:"הטהור הדעת ל"מי בנוגע – ברוחניות מעיין" ד"מי הענין וביאור
תורה  על קאי – נקראת 144"מים" דתורה שגליא – גופא בתורה מעיין למי מכונסים מים בין והחילוק .

ממקורו, נפרד ויהי' תורה שילמוד ששייך עד וכו', אנושי בשכל נתלבשה שהתורה לפי מכונסים", "מים
המדובר  שהרי גלוי), (באופן במקורם תמיד שמחוברים מעיין", "מי נקראת התורה פנימיות משא"כ

וכו' אלקות בעניני הוא התורה .145בפנימיות
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שליט"א 138) אדמו"ר כ"ק ובהערת ,115 ע' תש"י סה"מ ראה
שם.

וש"נ.139) ואילך. 118 ע' ח"ב תו"מ ראה
יב.140) יא, איוב
הענינים,141) בכל ישנו נעלם קשר שהרי נעלם, קשר רק לא

בנפעל. שישנו הפועל כח מצד
יג.142) ב, ירמי'
ל.143) טז, אחרי
פ"ד.144) תניא א. יז, ב"ק א. ז, תענית ראה
וש"נ.145) .(108 ע' (לעיל ס"כ תשא ש"פ שיחת גם ראה



f"iyz'dלד mixetd bg zgiy

וההשגה  הלימוד אם גם הנה התורה, פנימיות לומד דכאשר – שהוא בכל מטהרים מעיין" ש"מי וזהו
אשר  – תנאי לזה דרוש אבל, שהוא. בכל גם האדם את לטהר התורה פנימיות בכח מ"מ, משהו, רק הוא
התורה  פנימיות  ללימוד מתאימים יהיו היום כל במשך עניניו כל אשר היינו, גופו, כל יתכסה זו בטיפה
געלערנט"). האט ער וואס חסידות די מיט דורכגעדרונגען זיין זאלן ענינים זיינע ("אלע והשיג ַָָָשלמד

אותו. לטהר בכחה היא, קטנה השגתו אם גם הנה ואזי

.‚Î:יותר ובפרטיות
צריך  חיים", מים "מקור אלקות, עם שכל) של אחת טיפה (אפילו האדם שכל של והחיבור הקשר

מסחר, עניני או טיול ושתי', אכילה – עניניו שאר ע"י הפסק שום בזה יהי' שלא באופן להיות

יהי' התורה שלימוד לפעמים יתכן שכן, – התורה"... "לימוד ע"י הפסק לא אפילו – מזה ויתירה
כי: מסחר, בעניני ההתעסקות שע"י ההפסק מאשר יותר עמוק הפסק של באופן

תלוי' בעסקיו שההצלחה ויודע הקב"ה, של פרטית להשגחה הוא זקוק – במסחר לעסוק בלכתו
הקב"ה; של בברכותיו

היא" בשמים ש"לא בידעו הרי, – תורה שלומד בשעה נצחוני 146משא"כ ואמר חייך "קא והקב"ה ,
נצחוני" במקומו,147בני התורה" "נותן את להניח הנך יכול עכשיו ולטעון: היצה"ר אליו לבוא יכול –

ה"סוגיא" עם לבדך ולהשאר היא"), בשמים "לא התורה (שהרי ח"ו ממנו להתנתק השביעי... ברקיע
בעה"ב")!... פולער ("א המלה מובן במלוא "בעלֿהבית" הוא אתה וכאן לומד, ַשהנך

ל"השגחה  זקוק שאינו – עוד" ואפסי ש"אני ולחשוב התורה" "נותן על לשכוח הוא עלול ובמילא,
של  ברכותיו יועילו לא התורה ללימוד שבנוגע אלא עוד ולא הקב"ה, של לברכותיו זקוק ואינו פרטית",

בגמרא  מפורש שהרי – היצה"ר טוען – יגעת 148הקב"ה "לא ולאידך, תאמין", אל מצאת, ולא "יגעת
לא  ואם ה', בברכת צורך ללא יבין, בודאי – התורה בלימוד יתייגע כאשר וא"כ, תאמין", אל ומצאת,
"ברכו  שמים, יראת של בענינים הצורך מהו היצה"ר, טוען וא"כ, תועיל, לא ה' ברכת גם – יתייגע

תחילה"?!... בתורה

באופן  התורה נותן הקב"ה עם החיבור מודגש שבה – התורה פנימיות שבלימוד ההכרח טעם וזהו
(כנ"ל), גלוי

בה  לחדש אין מ"מ, היא", בשמים "לא שתורה שאף באופן הוא התורה פנימיות שלימוד גם ומה
כידוע  במ"ש 149חידושים, חידושים 150הרמז שהמחדש גו'", בסתר ושם גו' ומסכה פסל יעשה "אשר

דתורה  בנסתר "בסתר", ושם ומסכה" "פסל שלוקח כמו ה"ז התורה, ,151בפנימיות

בו  שניכר באופן הוא שבתורה דגליא הלימוד שגם פועל התורה פנימיות שלימוד אלא עוד ולא
שכל  כלל, הפסק ללא כולו היום כל במשך הוא זה שחיבור וכאמור, התורה, נותן הקב"ה עם החיבור
אחת  שהטיפה הענין תוכן שזהו – התורה פנימיות בלימוד וחדורים מתאימים היום כל שבמשך  הענינים

גופו. כל את מכסה מעיין" ד"מי

.„Î:ויום יום בכל בעבודה הוראה למדים ומזה
ידע"). דלא ("עד נפש מסירות של בתנועה להיות שצריכים מובן – בפורים בשלמא הטוענים: ישנם

– ויו"ט התפילה,בשבת בשעת הנה – החול בימי ואפילו ה'. לעבודת כולו היום כל את להקדיש צריכים
לענינים  זיך") ("צוטראגן והריכוז תשומתֿהלב מלוא את להפנות יכולים המצוות, וקיום התורה ָלימוד
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ב.146) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
שם.147) ב"מ
רע"ב.148) ו, מגילה
עמק 149) א. אות שם ובנצו"ז ואילך. סע"ב קכז, זח"ג ראה

סע"ג). (מ, סט ס"פ התוהו עולם שער המלך
רוצה 150) אינני אמר: שליט"א אדמו"ר כ"ק – טו. כז, תבוא

הברכה). (היפך שבפסוק הראשונה התיבה לפרש
וש"נ.151) ואילך. 98 ס"ע חי"ח תו"מ גם ראה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

הגשמי, עוה"ז של לענינים להתמסר כשמוכרחים היום, שעות בשאר זה, לאחרי  אבל מהעולם; שלמעלה 
חיים". מים ה"מקור עם והחיבור הקשר על לשמור – הם טוענים – אפשרות אין

הטבילה: מענין הוא גם נלמד – לזה והמענה

למים, מחוץ יוצא שהאדם לאחרי גם אלא) במים, מכוסה שהאדם בשעה רק (לא היא הטבילה פעולת
המים  מן שיצא שלאחר גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח האדם, בגוף שינוי שום נעשה לא שבחיצוניות דאף
טמא, הי' הטבילה שקודם הוא החילוק הרי במים, טבילתו קודם שהי' כמו ממש אופן באותו נראה

דבר" בגופו נתחדש שלא ואע"פ טהור, שטבל ("כיון הוא טהור – הטבילה לאחר ובמילא,152ועתה, ,(
בטהרה. הם ועשיותיו פעולותיו כל

הטהרה  שפעולת – ויום יום דכל בעבודה הטהור" הדעת "במי ברוחניות, הטבילה בענין ודוגמתו
שגם  כך, כולו, היום בכל נמשכת ב"מעיין", שב"טבילה" חיים" מים ה"מקור עם והחיבור הקשר ע"י
גופו, כל את תקיף זו אחת שטיפה להשתדל עליו אחת, מטיפה יותר ליקח ביכלתו ואין הוא אנוס אם
באופן  – העולם בעניני גם – דרכו לבטח וילך בשלימות, הטהרה תהי' שאז רגלו, כף ועד מקדקדו

אלקות. עם מהתקשרותו אותו יבלבל לא דבר ששום

בהצלחה  שיהיו הגשמיים בעניניו גם הקב"ה של ברכותיו בהמשכת יתוסף שעי"ז אלא עוד ולא
יתירה:

השראת  ישנה אז שגם אף הרי, – הטהור") הדעת ב"מי הטבילה (ללא הטהרה העדר של במצב
כמ"ש  בישראל, בגילוי;153השכינה זה אין מ"מ, טומאתם", בתוך אתם "השוכן

גם  הקב"ה של בברכותיו ניתוסף ובמילא בגילוי, היא השכינה השראת – טהרה של במצב אבל
ובלבולים, דאגות ובלי מנוחה מתוך כולם שיהיו הגשמיים, בענינים

"איש  – בגילוי) בישראל שורה היתה (שהשכינה הבית בזמן בנ"י של ומצבם מעמדם ובדוגמת ע"ד
תאנתו" ותחת גפנו ,154תחת

הפנים" בלחם כו' פסול נמצא ש"לא המקדש, בבית ומצב המעמד ע"ד – מזה גדול 155ויתירה ו"נס ,
שנאמר  חם), הוא עדיין אותו (כשמסלקין כסידורו סילוקו הפנים, בלחם נעשה חום 156הי' לחם לשום

הלקחו" כו'"157ביום שבע כו' כזית שמגיעו כהן וכל הפנים בלחם כו' ברכה ו"נשתלחה וכיו"ב,158, ,

אחד  כל (בתוך בתוכם" "ושכנתי נאמר עליו שלו ה"מקדש" את שבונה מישראל בכאו"א ודוגמתו
את 159ואחד) מכסה אחת טיפה שאפילו באופן מעיין" ב"מי הטבילה ע"י עצמו את מטהר שכאשר –

ה'" "מקדש עם הוא מהלך שעה, ובכל עת בכל שנמצא, מקום בכל הרי הוא), "ענק" אם (גם גופו כל
בגילוי, אלקות בו ששורה

לו  נמשכת מדה ובאותה תעשה", מה לו יאמר ו"מי בעבודתו, לו להפריע שיוכל דבר אין ובמילא,
ביתו. בני ולכל לו בהמצטרך הגשמיים, בעניניו גם הצלחה

***

.‰Î:"בפוריא "לבסומי להחיוב גם נוגע לעיל האמור
מספקת  כמות עדיין שתו שלא מפני דערביי") ("האלטן לכך להגיע יכולים אין שעדיין החושבים ַישנם

ייןֿשרף. או יין של
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בסופן.152) מקוואות הל' רמב"ם
ובפרש"י.153) טז טז, אחרי
ה.154) ה, מלכיםֿא
א.155) כא, יומא מ"ה. פ"ה אבות

ז.156) כא, שמואלֿא
וש"נ.157) (ובפרש"י). שם יומא
סע"א.158) לט, שם
ועוד).159) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך (וראה ח כה, תרומה



לה f"iyz'd mixetd bg zgiy

וההשגה  הלימוד אם גם הנה התורה, פנימיות לומד דכאשר – שהוא בכל מטהרים מעיין" ש"מי וזהו
אשר  – תנאי לזה דרוש אבל, שהוא. בכל גם האדם את לטהר התורה פנימיות בכח מ"מ, משהו, רק הוא
התורה  פנימיות  ללימוד מתאימים יהיו היום כל במשך עניניו כל אשר היינו, גופו, כל יתכסה זו בטיפה
געלערנט"). האט ער וואס חסידות די מיט דורכגעדרונגען זיין זאלן ענינים זיינע ("אלע והשיג ַָָָשלמד

אותו. לטהר בכחה היא, קטנה השגתו אם גם הנה ואזי

.‚Î:יותר ובפרטיות
צריך  חיים", מים "מקור אלקות, עם שכל) של אחת טיפה (אפילו האדם שכל של והחיבור הקשר

מסחר, עניני או טיול ושתי', אכילה – עניניו שאר ע"י הפסק שום בזה יהי' שלא באופן להיות

יהי' התורה שלימוד לפעמים יתכן שכן, – התורה"... "לימוד ע"י הפסק לא אפילו – מזה ויתירה
כי: מסחר, בעניני ההתעסקות שע"י ההפסק מאשר יותר עמוק הפסק של באופן

תלוי' בעסקיו שההצלחה ויודע הקב"ה, של פרטית להשגחה הוא זקוק – במסחר לעסוק בלכתו
הקב"ה; של בברכותיו

היא" בשמים ש"לא בידעו הרי, – תורה שלומד בשעה נצחוני 146משא"כ ואמר חייך "קא והקב"ה ,
נצחוני" במקומו,147בני התורה" "נותן את להניח הנך יכול עכשיו ולטעון: היצה"ר אליו לבוא יכול –

ה"סוגיא" עם לבדך ולהשאר היא"), בשמים "לא התורה (שהרי ח"ו ממנו להתנתק השביעי... ברקיע
בעה"ב")!... פולער ("א המלה מובן במלוא "בעלֿהבית" הוא אתה וכאן לומד, ַשהנך

ל"השגחה  זקוק שאינו – עוד" ואפסי ש"אני ולחשוב התורה" "נותן על לשכוח הוא עלול ובמילא,
של  ברכותיו יועילו לא התורה ללימוד שבנוגע אלא עוד ולא הקב"ה, של לברכותיו זקוק ואינו פרטית",

בגמרא  מפורש שהרי – היצה"ר טוען – יגעת 148הקב"ה "לא ולאידך, תאמין", אל מצאת, ולא "יגעת
לא  ואם ה', בברכת צורך ללא יבין, בודאי – התורה בלימוד יתייגע כאשר וא"כ, תאמין", אל ומצאת,
"ברכו  שמים, יראת של בענינים הצורך מהו היצה"ר, טוען וא"כ, תועיל, לא ה' ברכת גם – יתייגע

תחילה"?!... בתורה

באופן  התורה נותן הקב"ה עם החיבור מודגש שבה – התורה פנימיות שבלימוד ההכרח טעם וזהו
(כנ"ל), גלוי

בה  לחדש אין מ"מ, היא", בשמים "לא שתורה שאף באופן הוא התורה פנימיות שלימוד גם ומה
כידוע  במ"ש 149חידושים, חידושים 150הרמז שהמחדש גו'", בסתר ושם גו' ומסכה פסל יעשה "אשר

דתורה  בנסתר "בסתר", ושם ומסכה" "פסל שלוקח כמו ה"ז התורה, ,151בפנימיות

בו  שניכר באופן הוא שבתורה דגליא הלימוד שגם פועל התורה פנימיות שלימוד אלא עוד ולא
שכל  כלל, הפסק ללא כולו היום כל במשך הוא זה שחיבור וכאמור, התורה, נותן הקב"ה עם החיבור
אחת  שהטיפה הענין תוכן שזהו – התורה פנימיות בלימוד וחדורים מתאימים היום כל שבמשך  הענינים

גופו. כל את מכסה מעיין" ד"מי

.„Î:ויום יום בכל בעבודה הוראה למדים ומזה
ידע"). דלא ("עד נפש מסירות של בתנועה להיות שצריכים מובן – בפורים בשלמא הטוענים: ישנם

– ויו"ט התפילה,בשבת בשעת הנה – החול בימי ואפילו ה'. לעבודת כולו היום כל את להקדיש צריכים
לענינים  זיך") ("צוטראגן והריכוז תשומתֿהלב מלוא את להפנות יכולים המצוות, וקיום התורה ָלימוד
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ב.146) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
שם.147) ב"מ
רע"ב.148) ו, מגילה
עמק 149) א. אות שם ובנצו"ז ואילך. סע"ב קכז, זח"ג ראה

סע"ג). (מ, סט ס"פ התוהו עולם שער המלך
רוצה 150) אינני אמר: שליט"א אדמו"ר כ"ק – טו. כז, תבוא

הברכה). (היפך שבפסוק הראשונה התיבה לפרש
וש"נ.151) ואילך. 98 ס"ע חי"ח תו"מ גם ראה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

הגשמי, עוה"ז של לענינים להתמסר כשמוכרחים היום, שעות בשאר זה, לאחרי  אבל מהעולם; שלמעלה 
חיים". מים ה"מקור עם והחיבור הקשר על לשמור – הם טוענים – אפשרות אין

הטבילה: מענין הוא גם נלמד – לזה והמענה

למים, מחוץ יוצא שהאדם לאחרי גם אלא) במים, מכוסה שהאדם בשעה רק (לא היא הטבילה פעולת
המים  מן שיצא שלאחר גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח האדם, בגוף שינוי שום נעשה לא שבחיצוניות דאף
טמא, הי' הטבילה שקודם הוא החילוק הרי במים, טבילתו קודם שהי' כמו ממש אופן באותו נראה

דבר" בגופו נתחדש שלא ואע"פ טהור, שטבל ("כיון הוא טהור – הטבילה לאחר ובמילא,152ועתה, ,(
בטהרה. הם ועשיותיו פעולותיו כל

הטהרה  שפעולת – ויום יום דכל בעבודה הטהור" הדעת "במי ברוחניות, הטבילה בענין ודוגמתו
שגם  כך, כולו, היום בכל נמשכת ב"מעיין", שב"טבילה" חיים" מים ה"מקור עם והחיבור הקשר ע"י
גופו, כל את תקיף זו אחת שטיפה להשתדל עליו אחת, מטיפה יותר ליקח ביכלתו ואין הוא אנוס אם
באופן  – העולם בעניני גם – דרכו לבטח וילך בשלימות, הטהרה תהי' שאז רגלו, כף ועד מקדקדו

אלקות. עם מהתקשרותו אותו יבלבל לא דבר ששום

בהצלחה  שיהיו הגשמיים בעניניו גם הקב"ה של ברכותיו בהמשכת יתוסף שעי"ז אלא עוד ולא
יתירה:

השראת  ישנה אז שגם אף הרי, – הטהור") הדעת ב"מי הטבילה (ללא הטהרה העדר של במצב
כמ"ש  בישראל, בגילוי;153השכינה זה אין מ"מ, טומאתם", בתוך אתם "השוכן

גם  הקב"ה של בברכותיו ניתוסף ובמילא בגילוי, היא השכינה השראת – טהרה של במצב אבל
ובלבולים, דאגות ובלי מנוחה מתוך כולם שיהיו הגשמיים, בענינים

"איש  – בגילוי) בישראל שורה היתה (שהשכינה הבית בזמן בנ"י של ומצבם מעמדם ובדוגמת ע"ד
תאנתו" ותחת גפנו ,154תחת

הפנים" בלחם כו' פסול נמצא ש"לא המקדש, בבית ומצב המעמד ע"ד – מזה גדול 155ויתירה ו"נס ,
שנאמר  חם), הוא עדיין אותו (כשמסלקין כסידורו סילוקו הפנים, בלחם נעשה חום 156הי' לחם לשום

הלקחו" כו'"157ביום שבע כו' כזית שמגיעו כהן וכל הפנים בלחם כו' ברכה ו"נשתלחה וכיו"ב,158, ,

אחד  כל (בתוך בתוכם" "ושכנתי נאמר עליו שלו ה"מקדש" את שבונה מישראל בכאו"א ודוגמתו
את 159ואחד) מכסה אחת טיפה שאפילו באופן מעיין" ב"מי הטבילה ע"י עצמו את מטהר שכאשר –

ה'" "מקדש עם הוא מהלך שעה, ובכל עת בכל שנמצא, מקום בכל הרי הוא), "ענק" אם (גם גופו כל
בגילוי, אלקות בו ששורה

לו  נמשכת מדה ובאותה תעשה", מה לו יאמר ו"מי בעבודתו, לו להפריע שיוכל דבר אין ובמילא,
ביתו. בני ולכל לו בהמצטרך הגשמיים, בעניניו גם הצלחה

***

.‰Î:"בפוריא "לבסומי להחיוב גם נוגע לעיל האמור
מספקת  כמות עדיין שתו שלא מפני דערביי") ("האלטן לכך להגיע יכולים אין שעדיין החושבים ַישנם

ייןֿשרף. או יין של
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בסופן.152) מקוואות הל' רמב"ם
ובפרש"י.153) טז טז, אחרי
ה.154) ה, מלכיםֿא
א.155) כא, יומא מ"ה. פ"ה אבות

ז.156) כא, שמואלֿא
וש"נ.157) (ובפרש"י). שם יומא
סע"א.158) לט, שם
ועוד).159) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך (וראה ח כה, תרומה
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הכמות  נוגע לא – הטבילה בענין כמו – זה בענין גם ;160ובכן,

אם  [גם שלו ודעת טעם השכל, שזהו מציאותו, את לבטל הרצון אצלו שיהי' – הוא שנדרש מה
צריך  ה"ראש", זהו ואצלו ודעת, טעם שכל ה"ז שאצלו כיון אבל, כלל, "שכל" זה אין דאמת אליבא

ידע", דלא ד"עד שזהו"ע שכלו], לבטל עצמו על לפעול הוא

– רגלו כף ועד מראשו מציאותו כל את בה "טובל" רק אם – יין של אחת טיפה גם מספיקה ואז
שכל  מצד (לא מרדכי" ו"ברוך המן" ד"ארור הענין בעצמו ולפעול ד"לבסומי", ומצב למעמד להגיע כדי

כולה. השנה כל על זה ולהמשיך נפש, המסירות תנועת מצד אלא) ודעת, טעם

טעמו  מסתמא אחת טיפה הרי כדבעי, לחיים אמרו לא שעדיין אלה גם שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
למעמ  לבוא כולם יכולים ובמילא הם, מעכב גם שבעיסה" ה"שאור מאי, אלא ד"לבסומי". ומצב –161ד

שמח!... פורים יהי' ואז שבעיסה", ה"שאור עם איינקערן") זיך מען ("זאל איפוא ַָיסתדרו

שמח"ת]. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÂÎ ספרים)162איתא בכמה (ומובא זהר היינו,163בתקוני פורים), (כמו "כפורים" הוא הכפורים" ש"יום
לפורים. בדמיון שהוא

בהמאמר  לעיל (כמדובר לפורים יוהכ"פ דומה שבהם הענינים שם 164וא' "על הוא שפורים שכשם – (
הגורל"165הפור" הוא "פור כמ"ש 166, הגורל, ענין עם קשור יוהכ"פ גם כך שני 167, על אהרן "ונתן

וגו'". גורלות השעירים

האדם. בעבודת שביניהם, והחילוק ודפורים, דיוהכ"פ הגורל מענין וההוראה הלימוד לבאר ויש

.ÊÎ,"לעזאזל אחד גו' לה' "אחד הגורלות, היו שעליהם דיוהכ"פ השעירים" ש"שני – ובהקדמה
דוגמת  האופנים מב' בא' להיות יכולים עצמם שמצד העולם, עניני בכל שקיימת החלוקה את מבטאים

להיפך. או קדושה – הקצה אל הקצה מן זמ"ז הפכיים שהם השעירים שני
יותר: ובפרטיות

שביוהכ"פ  כשם הקדושה, היפך שהם ענינים גם אלא קדושה עניני רק לא בעולם שיש – לראש לכל
רק  אפשרית לה' השעיר של שמציאותו אלא עוד ולא לעזאזל, השעיר גם אלא לה' השעיר רק לא ישנו
היינו, מרדכי", ו"ברוך המן" "ארור הפורים: דימי ובסגנון לעזאזל, השעיר של מציאותו גם כשיש

וגו'" גזרה ארץ אל בנ"י) (של עונותם כל את עליו השעיר "ונשא –168שכאשר המן" ד"ארור שזהו"ע ,
ד"לפ  באופן לבנ"י וכפרה סחילה מחילה השפעת שהו"ע מרדכי", "ברוך נעשה תטהרו".אזי הוי' ני

אם  בספק  עומד עצמו, מצד שבעולם), ענין בכל (ודוגמתו השעירים משני א' שכל – מזה ויתירה
תהי' ידו שעל לה', שעיר להיות – הקדושה תכלית הקצה: אל הקצה מן שהם אופנים מב' בא ' יהי'
משם  שלמעלה דרגא שזוהי דייקא, הוי'" "לפני תטהרו", הוי' ד"לפני באופן לבנ"י וכפרה סליחה מחילה

הזהר 169הוי' (כלשון כלל" וקוצא באות אתרמיז "דלא לעזאזל 170, אותו "לשלח – ח"ו להיפך או ,(
וגו'".171המדברה" גזרה ארץ אל בנ"י) (של עונותם כל את עליו השעיר "ונשא ,
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ריש 160) חי"ד (אג"ק זו שנה אדרֿשני כ"ג מכתב גם ראה
כו'". זו דשנה הפורים בהתוועדות "וכמדובר תקיט): ע'

א.161) יז, ברכות ראה
ונדפס 162) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה תוכן

השיחה  באה זו במהדורא ואילך. 1278 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות
הקלטה. סרטֿ ע"פ שנערכה כפי בשלימותה

ד.163) צה, ד. צב, מג"א תו"א וראה ב). (נז, תכ"א תקו"ז
ובכ"מ. א. קכא,

ואילך).164) 148 ס"ע (לעיל פ"ז איניש חייב ד"ה
כו.165) ט, אסתר
ז.166) ג, שם
ח.167) טז, אחרי
כב.168) שם,
ובכ"מ.169) ד. כח, ג. כו, אחרי לקו"ת ראה
ג.170) כו, שם לקו"ת ב. רנז, א. יא, זח"ג ראה
יו"ד.171) שם, אחרי

f"iyz'd mixetd bg zgiy

פרטית  בהשגחה שהם העולם עניני ככל – פרטית בהשגחה נקבע זה ענין 172וענין נקבע ובנדו"ד, ,
ודעת, מטעם למעלה האדם, מהשגת שלמעלה שהו"ע ה"גורל", ע"י – הקצה אל הקצה מן שהוא זה

משפטו".173כמ"ש  כל ומה' הגורל את יוטל "בחיק

מרצון  גם ולמעלה ודעת, מטעם שלמעלה דרגא עם מתקשר שיהודי – האדם בעבודת הענין ונקודת
התשובה  לענין הכח הוא שמשם – דמצוות מהרצון ולמעלה דתורה ודעת מטעם למעלה גם [כולל
המסירתֿנפש  תנועת ע"י – חשבונות] ללא התומ"צ) בעניני החסרון (על וכפרה וסליחה מחילה שפועל
בימין  שהעולה הקובע והוא משפטו", כל ש"מה' הגורל בבחי' מגיע ידה שעל ודעת, מטעם שלמעלה
הכי  להדרגא ועד ח"ו), לעזאזל הליכה של האפשרות שלילת (ופשיטא פנימה בקודש לעולם ישאר

תטהרו". הוי' ד"לפני נעלית

מרצון, ולמעלה ודעת מטעם שלמעלה דרגא עם יהודי של (התקשרותו גופא ה"גורל" שבענין אלא,
כדלקמן. בפורים, שהוא וכפי הכפורים, ביום שהוא כפי אופנים: ב' ישנם המס"נ) ע"י

.ÁÎ:כפורים הוא הכפורים שיום אע"פ – לפורים יוהכ"פ שבין החילוק ובהקדם
נפשותיכם" את "ועניתם החיוב ישנו – מכל 174ביוהכ"פ עינוי אלא ושתי', מאכילה עינוי רק ולא ,

עינויים  חמשה – כף 175הענינים ועד מקדקדו האדם את מקיף שהעינוי היינו, הסנדל, נעילת גם כולל ,
רגלו.

ושמחה" "משתה של חיוב יש – בפורים מנות 176משא"כ "משלוח גם כולל דוקא, ושתי' אכילה ע"י
לאביונים") "מתנות על (נוסף לרעהו" מיד 176איש לאוכלם שיכולים אוכלים מיני שצ"ל עוד 177, ולא ,

הרמב"ם  כפס"ד דוקא, ריבוי של באופן צ"ל זה שכל בשו"ע 178אלא גם לשלוח 179(הובא המרבה "וכל (
משובח". לריעים

להרבות  לאדם "מוטב לאביונים", ל"מתנות בנוגע בשלמא מובן: אינו דלכאורה – בזה והענין
וכו'" עניים לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין . . לאביונים בזה 180במתנות שיש היינו, ,

לרעיו  מנות במשלוח שירבה בכך ירויח מה לרעהו", איש מנות ל"משלוח בנוגע אבל צדקה, של המעלה
בניגוד  ולכן, דיוהכ"פ, מהעינוי ההפכי הקצה הוא שפורים – אלא הצדקה? מעלת בזה שאין באופן
החיוב  נקבע הגוף, חלקי לכל השייכים הענינים בכל עינוי ריבוי, של באופן שהוא דיוהכ"פ להעינוי

דוקא. ריבוי של באופן ג"כ בפורים ושתי' דאכילה

שניהם  קשורים – דוקא) ושתי' אכילה ובפורים דוקא, עינוי צ"ל (שביוהכ"פ שביניהם החילוק ולמרות
ענין  עם קשורה דפורים ושתי' האכילה שגם היינו, ודעת, מטעם שלמעלה שהו"ע ה"גורל", ענין עם

דיוהכ"פ. העינוי כמו ודעת, מטעם שלמעלה ה"גורל"

.ËÎ זה שייך מה – ודעת מטעם שלמעלה ביותר נעלה הו"ע ש"גורל" כיון מובן: אינו ולכאורה
ודעת?! מטעם שלמעלה לדרגא יגיעו ידה שעל דפורים ושתי' לאכילה

בזה: והביאור

להיטיב  הטוב ומטבע הטוב, עצם הוא שהקב"ה ע"פ 181כיון רק (לא לבנ"י ההשפעה שתהי' רצונו –
או  הקב"ה, של ברכותיו את לקבל זה יהודי ראוי אכן אם חשבון לעשות מקום יש שאז ודעת, טעם
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סקע"ט 172) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ. ואילך.

לג.173) טז, משלי
לב.174) כג, אמור
ובפרש"י.175) רפ"ח יומא
כב.176) ט, אסתר

סקי"א.177) שם מג"א סק"ד, סתרצ"ה או"ח ט"ז
הט"ו.178) פ"ב מגילה הל'
"מצוה 179) בהגהה: רס"א שם גם (וראה ס"ד שם או"ח

פורים"). בסעודת להרבות
הי"ז.180) שם רמב"ם
בהערה.181) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן



לז f"iyz'd mixetd bg zgiy

הכמות  נוגע לא – הטבילה בענין כמו – זה בענין גם ;160ובכן,

אם  [גם שלו ודעת טעם השכל, שזהו מציאותו, את לבטל הרצון אצלו שיהי' – הוא שנדרש מה
צריך  ה"ראש", זהו ואצלו ודעת, טעם שכל ה"ז שאצלו כיון אבל, כלל, "שכל" זה אין דאמת אליבא

ידע", דלא ד"עד שזהו"ע שכלו], לבטל עצמו על לפעול הוא

– רגלו כף ועד מראשו מציאותו כל את בה "טובל" רק אם – יין של אחת טיפה גם מספיקה ואז
שכל  מצד (לא מרדכי" ו"ברוך המן" ד"ארור הענין בעצמו ולפעול ד"לבסומי", ומצב למעמד להגיע כדי

כולה. השנה כל על זה ולהמשיך נפש, המסירות תנועת מצד אלא) ודעת, טעם

טעמו  מסתמא אחת טיפה הרי כדבעי, לחיים אמרו לא שעדיין אלה גם שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
למעמ  לבוא כולם יכולים ובמילא הם, מעכב גם שבעיסה" ה"שאור מאי, אלא ד"לבסומי". ומצב –161ד

שמח!... פורים יהי' ואז שבעיסה", ה"שאור עם איינקערן") זיך מען ("זאל איפוא ַָיסתדרו

שמח"ת]. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÂÎ ספרים)162איתא בכמה (ומובא זהר היינו,163בתקוני פורים), (כמו "כפורים" הוא הכפורים" ש"יום
לפורים. בדמיון שהוא

בהמאמר  לעיל (כמדובר לפורים יוהכ"פ דומה שבהם הענינים שם 164וא' "על הוא שפורים שכשם – (
הגורל"165הפור" הוא "פור כמ"ש 166, הגורל, ענין עם קשור יוהכ"פ גם כך שני 167, על אהרן "ונתן

וגו'". גורלות השעירים

האדם. בעבודת שביניהם, והחילוק ודפורים, דיוהכ"פ הגורל מענין וההוראה הלימוד לבאר ויש

.ÊÎ,"לעזאזל אחד גו' לה' "אחד הגורלות, היו שעליהם דיוהכ"פ השעירים" ש"שני – ובהקדמה
דוגמת  האופנים מב' בא' להיות יכולים עצמם שמצד העולם, עניני בכל שקיימת החלוקה את מבטאים

להיפך. או קדושה – הקצה אל הקצה מן זמ"ז הפכיים שהם השעירים שני
יותר: ובפרטיות

שביוהכ"פ  כשם הקדושה, היפך שהם ענינים גם אלא קדושה עניני רק לא בעולם שיש – לראש לכל
רק  אפשרית לה' השעיר של שמציאותו אלא עוד ולא לעזאזל, השעיר גם אלא לה' השעיר רק לא ישנו
היינו, מרדכי", ו"ברוך המן" "ארור הפורים: דימי ובסגנון לעזאזל, השעיר של מציאותו גם כשיש

וגו'" גזרה ארץ אל בנ"י) (של עונותם כל את עליו השעיר "ונשא –168שכאשר המן" ד"ארור שזהו"ע ,
ד"לפ  באופן לבנ"י וכפרה סחילה מחילה השפעת שהו"ע מרדכי", "ברוך נעשה תטהרו".אזי הוי' ני

אם  בספק  עומד עצמו, מצד שבעולם), ענין בכל (ודוגמתו השעירים משני א' שכל – מזה ויתירה
תהי' ידו שעל לה', שעיר להיות – הקדושה תכלית הקצה: אל הקצה מן שהם אופנים מב' בא ' יהי'
משם  שלמעלה דרגא שזוהי דייקא, הוי'" "לפני תטהרו", הוי' ד"לפני באופן לבנ"י וכפרה סליחה מחילה

הזהר 169הוי' (כלשון כלל" וקוצא באות אתרמיז "דלא לעזאזל 170, אותו "לשלח – ח"ו להיפך או ,(
וגו'".171המדברה" גזרה ארץ אל בנ"י) (של עונותם כל את עליו השעיר "ונשא ,
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ריש 160) חי"ד (אג"ק זו שנה אדרֿשני כ"ג מכתב גם ראה
כו'". זו דשנה הפורים בהתוועדות "וכמדובר תקיט): ע'

א.161) יז, ברכות ראה
ונדפס 162) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה תוכן

השיחה  באה זו במהדורא ואילך. 1278 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות
הקלטה. סרטֿ ע"פ שנערכה כפי בשלימותה

ד.163) צה, ד. צב, מג"א תו"א וראה ב). (נז, תכ"א תקו"ז
ובכ"מ. א. קכא,

ואילך).164) 148 ס"ע (לעיל פ"ז איניש חייב ד"ה
כו.165) ט, אסתר
ז.166) ג, שם
ח.167) טז, אחרי
כב.168) שם,
ובכ"מ.169) ד. כח, ג. כו, אחרי לקו"ת ראה
ג.170) כו, שם לקו"ת ב. רנז, א. יא, זח"ג ראה
יו"ד.171) שם, אחרי

f"iyz'd mixetd bg zgiy

פרטית  בהשגחה שהם העולם עניני ככל – פרטית בהשגחה נקבע זה ענין 172וענין נקבע ובנדו"ד, ,
ודעת, מטעם למעלה האדם, מהשגת שלמעלה שהו"ע ה"גורל", ע"י – הקצה אל הקצה מן שהוא זה

משפטו".173כמ"ש  כל ומה' הגורל את יוטל "בחיק

מרצון  גם ולמעלה ודעת, מטעם שלמעלה דרגא עם מתקשר שיהודי – האדם בעבודת הענין ונקודת
התשובה  לענין הכח הוא שמשם – דמצוות מהרצון ולמעלה דתורה ודעת מטעם למעלה גם [כולל
המסירתֿנפש  תנועת ע"י – חשבונות] ללא התומ"צ) בעניני החסרון (על וכפרה וסליחה מחילה שפועל
בימין  שהעולה הקובע והוא משפטו", כל ש"מה' הגורל בבחי' מגיע ידה שעל ודעת, מטעם שלמעלה
הכי  להדרגא ועד ח"ו), לעזאזל הליכה של האפשרות שלילת (ופשיטא פנימה בקודש לעולם ישאר

תטהרו". הוי' ד"לפני נעלית

מרצון, ולמעלה ודעת מטעם שלמעלה דרגא עם יהודי של (התקשרותו גופא ה"גורל" שבענין אלא,
כדלקמן. בפורים, שהוא וכפי הכפורים, ביום שהוא כפי אופנים: ב' ישנם המס"נ) ע"י

.ÁÎ:כפורים הוא הכפורים שיום אע"פ – לפורים יוהכ"פ שבין החילוק ובהקדם
נפשותיכם" את "ועניתם החיוב ישנו – מכל 174ביוהכ"פ עינוי אלא ושתי', מאכילה עינוי רק ולא ,

עינויים  חמשה – כף 175הענינים ועד מקדקדו האדם את מקיף שהעינוי היינו, הסנדל, נעילת גם כולל ,
רגלו.

ושמחה" "משתה של חיוב יש – בפורים מנות 176משא"כ "משלוח גם כולל דוקא, ושתי' אכילה ע"י
לאביונים") "מתנות על (נוסף לרעהו" מיד 176איש לאוכלם שיכולים אוכלים מיני שצ"ל עוד 177, ולא ,

הרמב"ם  כפס"ד דוקא, ריבוי של באופן צ"ל זה שכל בשו"ע 178אלא גם לשלוח 179(הובא המרבה "וכל (
משובח". לריעים

להרבות  לאדם "מוטב לאביונים", ל"מתנות בנוגע בשלמא מובן: אינו דלכאורה – בזה והענין
וכו'" עניים לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין . . לאביונים בזה 180במתנות שיש היינו, ,

לרעיו  מנות במשלוח שירבה בכך ירויח מה לרעהו", איש מנות ל"משלוח בנוגע אבל צדקה, של המעלה
בניגוד  ולכן, דיוהכ"פ, מהעינוי ההפכי הקצה הוא שפורים – אלא הצדקה? מעלת בזה שאין באופן
החיוב  נקבע הגוף, חלקי לכל השייכים הענינים בכל עינוי ריבוי, של באופן שהוא דיוהכ"פ להעינוי

דוקא. ריבוי של באופן ג"כ בפורים ושתי' דאכילה

שניהם  קשורים – דוקא) ושתי' אכילה ובפורים דוקא, עינוי צ"ל (שביוהכ"פ שביניהם החילוק ולמרות
ענין  עם קשורה דפורים ושתי' האכילה שגם היינו, ודעת, מטעם שלמעלה שהו"ע ה"גורל", ענין עם

דיוהכ"פ. העינוי כמו ודעת, מטעם שלמעלה ה"גורל"

.ËÎ זה שייך מה – ודעת מטעם שלמעלה ביותר נעלה הו"ע ש"גורל" כיון מובן: אינו ולכאורה
ודעת?! מטעם שלמעלה לדרגא יגיעו ידה שעל דפורים ושתי' לאכילה

בזה: והביאור

להיטיב  הטוב ומטבע הטוב, עצם הוא שהקב"ה ע"פ 181כיון רק (לא לבנ"י ההשפעה שתהי' רצונו –
או  הקב"ה, של ברכותיו את לקבל זה יהודי ראוי אכן אם חשבון לעשות מקום יש שאז ודעת, טעם
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סקע"ט 172) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ. ואילך.

לג.173) טז, משלי
לב.174) כג, אמור
ובפרש"י.175) רפ"ח יומא
כב.176) ט, אסתר

סקי"א.177) שם מג"א סק"ד, סתרצ"ה או"ח ט"ז
הט"ו.178) פ"ב מגילה הל'
"מצוה 179) בהגהה: רס"א שם גם (וראה ס"ד שם או"ח

פורים"). בסעודת להרבות
הי"ז.180) שם רמב"ם
בהערה.181) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן



f"iyz'dלח mixetd bg zgiy

בנ"י של  של בכחם שכן, מחשבון. ולמעלה ודעת מטעם שלמעלה באופן אלא) לכך, ראוי אינו פעמים
המסירתֿנפש  תנועת ע"י – כו' מרצון גם ולמעלה ודעת, מטעם שלמעלה ודרגא למקום ולהגיע  להתקשר

סכ"ז). (כנ"ל

זאת? פועלים כיצד

שלמעלה  מסירתֿנפש של בתנועה נמצא שיהודי רואים שבו בשנה, יום – הקב"ה אומר – ניתן זה על
באופן  אלא (כביוהכ"פ ), הגוף עינוי ומתוך בלבד, לנשמתו בנוגע רק לא ידע") דלא ("עד ודעת מטעם
הגשמה  פועלת שאינה בלבד זו (לא גופא ושתי' שהאכילה ולהראות, ושתי', אכילה להגוף ליתן שיכול
מסייעת  אדרבה) אלא גשמיים, לענינים בשייכותו גרעּבער") גוף דעם ניט מאכט ("עס הגוף ַוגסות
ובדוגמת  (ע"ד ריבוי של באופן היא ושתי' האכילה גם שלכן, בהמס"נ. וחדורה דמסירתֿנפש לעבודה

דמס"נ). הבל"ג תנועת

להגיע  וביכלתו בכחו – מסירתֿנפש של בציור להעמידם הגשמיים בהענינים פועל יהודי וכאשר
דיוהכ"פ! נעילה בתפלת עינויים) החמשה (ע"י מגיע שאלי' כזו לדרגא

.Ï,ועינויים תענית ע"י ביוהכ"פ שפועלים ענינים שאותם – יוהכ"פ לגבי דפורים החידוש וזהו
ושמחה": "משתה ע"י בפורים פועלים

דיוהכ"פ  המעתֿלעת כל במשך ואילו יוהכ"פ, למוצאי הגשמיים הענינים את משאירים – ביוהכ"פ
למלאכים" ש"דומין ומצב במעמד נמצאים .182עצמו

מטעם  שלמעלה ומצב למעמד באים דוקא ועי"ז דוקא, גשמיים ושתי' אכילה צ"ל – בפורים משא"כ
ידע" דלא ד"עד ומצב שהמעמד היינו, ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב כמארז"ל ודעת,

ביין" ("להשתכר יין ע"י דוקא,183נעשה גשמי (

ב"ב  בגמרא מצינו הי'184– שם אבל יין"), ("כשתויי דמיסבמי" כמאן ש"דמי מדבר" ל"מתי בנוגע
רוחניים  מענינים כתוצאה ("במשתה 185זה יין ע"י הי' פורים שנס כיון בפוריא", "לבסומי משא"כ ,

–186היין" דוקא ביין הוא "לבסומי" החיוב גם הרי ,(

ואנשים" אלקים "המשמח הוא הוא הגשמי ("אנשים"),187והיין למטה ידע" דלא "עד שפועל –
מהדעת  שלמעלה ודרגא ממקום העליונה ההמשכה שתהי' ("אלקים"), למעלה ידע" ה"לא גם ופועל
וכפרה  וסליחה מחילה שפועלת דיוהכ"פ התשובה נמשכת שמשם והדרגא המקום שזהו ומצוות, דתורה
יין  ע"י בפוריא", "לבסומי השמחה, קו ע"י זאת פועלים שבפורים אלא סכ"ז), (כנ"ל חשבונות ללא

ואנשים". אלקים "המשמח גשמי

.‡Ï:כולה השנה כל על והוראה לימוד מהוה זה וענין
ביוהכ"פ  שנאמר בשנה" ד"אחת הפירוש "בשנה":188ובהקדם נמשך להיות צריך ד"אחת" שהענין –

שמאוחדת  – כלה – ישראל וכנסת "אחד", נקרא הקב"ה כי להקב"ה, דבנ"י המס"נ על מורה – "אחת"
"אחת" נקראת ה"אחד", ("בשנה").189עם כולה השנה כל על נמשך להיות צריך ("אחת") זה וענין .

כל  על להמשיכם יש בו, שפועלים הענינים שכל – בשנה אחד יום הוא שגם – בפורים הוא וכן
כולה. השנה

הענין  את לפעול כולה השנה כל על נמשכת ידע") דלא ("עד המס"נ שתנועת – הדברים ונקודת
גם  אלא הרוחניים בענינים רק ולא מרדכי", ו"ברוך הבלתיֿרצויים) הענינים (שלילת המן" ד"ארור

העולם, בעניני ובהעסק ושתי', באכילה הגשמיים, בענינים
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ס"ט.182) סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע
(183.54 שבהערה מגילה פרש"י
(ובפרש"י).184) סע"ב עג,
שם.185) לע"י יוסף וענף יוסף עץ פי' ראה

ב.186) ז, אסתר
יג.187) ט, שופטים ס'
לד.188) טז, אחרי תצוה. ס"פ
ובכ"מ.189) ב. לח, שה"ש לקו"ת ראה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

מעניני  ח"ו, זיך"), ("אּפרייסן להתנתק מכריח העולם בעניני שהעסק לחשוב שאין – ָובפשטות
להקב"ה, המס"נ בתנועת הוא חדור העולם בעניני העסק בעת גם אדרבה, אלא ומצוותי', תורה קדושה,

שתהי' – כולה השנה כל במשך המצטרך בכל הקב"ה של ברכותיו להמשכת בנוגע גם פועלים ועי"ז
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן

.·Ï:כולה השנה בכל שנמשך כפי לרעהו" איש מנות ב"משלוח גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
במדרש  שבת 190איתא במסכת בפרש"י והובא תעביד",191– לא לחברך סני "דעלך מארז"ל בפירוש

תעזוב  אל אביך ורע "רעך – הקב"ה על קאי הקב"ה".192ש"חברך" זה רעך ,

גם  שולח ואז הקב"ה, זה לרעהו שולח שיהודי – לרעהו" איש מנות "משלוח גם לפרש יש ועפ"ז
ליהודי: הקב"ה

ומצוות, תורה עניני – הקב"ה זקוק שאליהם האדם) (של שלו מהענינים להקב"ה שולח יהודי
חז"ל  אמרו להקב"ה 193שעליהם אותם "לשלוח" צריכים ובמילא, שמים", מיראת חוץ שמים בידי "הכל

מלמטה;

"לי  שהרי פרנסה, עניני – האדם זקוק שאליהם הקב"ה) (של שלו מהענינים ליהודי שולח והקב"ה
ה'" נאום הזהב ולי הקדושה 194הכסף הפתוחה המלאה "מידו לכל", ומפרנס "זן הוא והקב"ה ,

.195והרחבה"

מלמטה  מנות" ב"משלוח מרבה יהודי שכאשר – משובח" לריעים לשלוח המרבה "כל אמרו זה ועל
כל  ליהודי ליתן – מנות" "משלוח של המצוה את הקב"ה גם מקיים אזי התומ"צ, עניני ע"י למעלה

מופלג, בריבוי – לו המצטרך

של  ומצב במעמד אינם בנ"י כאשר שגם היינו, לאביונים", ד"מתנות החיוב על בהוספה – זה וכל
בדעת" אלא עני "אין ברוחניות, הן [וכמ"ש 196"אביונים" להם המצטרך בכל בגשמיות, והן "אפס 197,

ובמילא  להקב"ה, דבנ"י המשלוח שזהו"ע התומ"צ, דקיום החיוב יהי' אז גם והרי אביון", בך יהי' לא כי
בכמות, גדול ובשפע בריבוי להם ונותן הקב"ה מוסיף – לבנ"י] דהקב"ה המשלוח גם

ביומא  מארז"ל ע"ד – טירחא ללא לאכילה המוכן דבר ד"מנות", בהדיוק כמרומז – באיכות 198וגם

השמים" מן ל"לחם צורך 199בנוגע ללא לאכילה, המוכן באופן אהליהם" פתח "על לצדיקים שירד
בפרור" ובשלו גו' בריחים ,200ב"טחנו

בכל  מנות", "משלוח כולה השנה כל במשך מישראל ואחת אחד לכל נותן שהקב"ה – ובפשטות
שישנה  כך, טירחא, וללא והסתרים העלמות ללא מופלג, בריבוי טפחים, מעשרה למטה להם המצטרך

אורחֿחי  לנהל הגוף ומנוחת הנפש –מנוחת לעבן") דארף איד א ווי לעבן א ("לעבן ליהודי הראוי ַַַים
בתחתונים  דירה ית' לו .201לעשות

***

.‚Ï שנים מכמה בפורים מיוחדים 202כנהוג ענינים עבור שמיועדת לקופה "מגבית" עתה יערכו –
ומסויימים.
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רפכ"ז.190) שמו"ר
דעלך.191) ד"ה – א לא,
יו"ד.192) כז, משלי
וש 193) ב. לג, יב.ברכות יו"ד, עקב פרש"י "נ.
בסופה.194) קידושין וראה ח. ב, חגי
המזון.195) ברכת נוסח
רעג,196) זח"ג רע"א. מא, נדרים סע"א. סח, כתובות ראה

רע"ב.

ד.197) טו, ראה פ'
א.198) עה,
ד.199) טז, בשלח
ח.200) יא, בהעלותך
במדב"ר 201) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
(202161 ע' חט"ז (תו"מ ס"מ דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).
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בנ"י של  של בכחם שכן, מחשבון. ולמעלה ודעת מטעם שלמעלה באופן אלא) לכך, ראוי אינו פעמים
המסירתֿנפש  תנועת ע"י – כו' מרצון גם ולמעלה ודעת, מטעם שלמעלה ודרגא למקום ולהגיע  להתקשר

סכ"ז). (כנ"ל

זאת? פועלים כיצד

שלמעלה  מסירתֿנפש של בתנועה נמצא שיהודי רואים שבו בשנה, יום – הקב"ה אומר – ניתן זה על
באופן  אלא (כביוהכ"פ ), הגוף עינוי ומתוך בלבד, לנשמתו בנוגע רק לא ידע") דלא ("עד ודעת מטעם
הגשמה  פועלת שאינה בלבד זו (לא גופא ושתי' שהאכילה ולהראות, ושתי', אכילה להגוף ליתן שיכול
מסייעת  אדרבה) אלא גשמיים, לענינים בשייכותו גרעּבער") גוף דעם ניט מאכט ("עס הגוף ַוגסות
ובדוגמת  (ע"ד ריבוי של באופן היא ושתי' האכילה גם שלכן, בהמס"נ. וחדורה דמסירתֿנפש לעבודה

דמס"נ). הבל"ג תנועת

להגיע  וביכלתו בכחו – מסירתֿנפש של בציור להעמידם הגשמיים בהענינים פועל יהודי וכאשר
דיוהכ"פ! נעילה בתפלת עינויים) החמשה (ע"י מגיע שאלי' כזו לדרגא

.Ï,ועינויים תענית ע"י ביוהכ"פ שפועלים ענינים שאותם – יוהכ"פ לגבי דפורים החידוש וזהו
ושמחה": "משתה ע"י בפורים פועלים

דיוהכ"פ  המעתֿלעת כל במשך ואילו יוהכ"פ, למוצאי הגשמיים הענינים את משאירים – ביוהכ"פ
למלאכים" ש"דומין ומצב במעמד נמצאים .182עצמו

מטעם  שלמעלה ומצב למעמד באים דוקא ועי"ז דוקא, גשמיים ושתי' אכילה צ"ל – בפורים משא"כ
ידע" דלא ד"עד ומצב שהמעמד היינו, ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב כמארז"ל ודעת,

ביין" ("להשתכר יין ע"י דוקא,183נעשה גשמי (

ב"ב  בגמרא מצינו הי'184– שם אבל יין"), ("כשתויי דמיסבמי" כמאן ש"דמי מדבר" ל"מתי בנוגע
רוחניים  מענינים כתוצאה ("במשתה 185זה יין ע"י הי' פורים שנס כיון בפוריא", "לבסומי משא"כ ,

–186היין" דוקא ביין הוא "לבסומי" החיוב גם הרי ,(

ואנשים" אלקים "המשמח הוא הוא הגשמי ("אנשים"),187והיין למטה ידע" דלא "עד שפועל –
מהדעת  שלמעלה ודרגא ממקום העליונה ההמשכה שתהי' ("אלקים"), למעלה ידע" ה"לא גם ופועל
וכפרה  וסליחה מחילה שפועלת דיוהכ"פ התשובה נמשכת שמשם והדרגא המקום שזהו ומצוות, דתורה
יין  ע"י בפוריא", "לבסומי השמחה, קו ע"י זאת פועלים שבפורים אלא סכ"ז), (כנ"ל חשבונות ללא

ואנשים". אלקים "המשמח גשמי

.‡Ï:כולה השנה כל על והוראה לימוד מהוה זה וענין
ביוהכ"פ  שנאמר בשנה" ד"אחת הפירוש "בשנה":188ובהקדם נמשך להיות צריך ד"אחת" שהענין –

שמאוחדת  – כלה – ישראל וכנסת "אחד", נקרא הקב"ה כי להקב"ה, דבנ"י המס"נ על מורה – "אחת"
"אחת" נקראת ה"אחד", ("בשנה").189עם כולה השנה כל על נמשך להיות צריך ("אחת") זה וענין .

כל  על להמשיכם יש בו, שפועלים הענינים שכל – בשנה אחד יום הוא שגם – בפורים הוא וכן
כולה. השנה

הענין  את לפעול כולה השנה כל על נמשכת ידע") דלא ("עד המס"נ שתנועת – הדברים ונקודת
גם  אלא הרוחניים בענינים רק ולא מרדכי", ו"ברוך הבלתיֿרצויים) הענינים (שלילת המן" ד"ארור

העולם, בעניני ובהעסק ושתי', באכילה הגשמיים, בענינים
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ס"ט.182) סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע
(183.54 שבהערה מגילה פרש"י
(ובפרש"י).184) סע"ב עג,
שם.185) לע"י יוסף וענף יוסף עץ פי' ראה

ב.186) ז, אסתר
יג.187) ט, שופטים ס'
לד.188) טז, אחרי תצוה. ס"פ
ובכ"מ.189) ב. לח, שה"ש לקו"ת ראה

f"iyz'd mixetd bg zgiy

מעניני  ח"ו, זיך"), ("אּפרייסן להתנתק מכריח העולם בעניני שהעסק לחשוב שאין – ָובפשטות
להקב"ה, המס"נ בתנועת הוא חדור העולם בעניני העסק בעת גם אדרבה, אלא ומצוותי', תורה קדושה,

שתהי' – כולה השנה כל במשך המצטרך בכל הקב"ה של ברכותיו להמשכת בנוגע גם פועלים ועי"ז
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן

.·Ï:כולה השנה בכל שנמשך כפי לרעהו" איש מנות ב"משלוח גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
במדרש  שבת 190איתא במסכת בפרש"י והובא תעביד",191– לא לחברך סני "דעלך מארז"ל בפירוש

תעזוב  אל אביך ורע "רעך – הקב"ה על קאי הקב"ה".192ש"חברך" זה רעך ,

גם  שולח ואז הקב"ה, זה לרעהו שולח שיהודי – לרעהו" איש מנות "משלוח גם לפרש יש ועפ"ז
ליהודי: הקב"ה

ומצוות, תורה עניני – הקב"ה זקוק שאליהם האדם) (של שלו מהענינים להקב"ה שולח יהודי
חז"ל  אמרו להקב"ה 193שעליהם אותם "לשלוח" צריכים ובמילא, שמים", מיראת חוץ שמים בידי "הכל

מלמטה;

"לי  שהרי פרנסה, עניני – האדם זקוק שאליהם הקב"ה) (של שלו מהענינים ליהודי שולח והקב"ה
ה'" נאום הזהב ולי הקדושה 194הכסף הפתוחה המלאה "מידו לכל", ומפרנס "זן הוא והקב"ה ,

.195והרחבה"

מלמטה  מנות" ב"משלוח מרבה יהודי שכאשר – משובח" לריעים לשלוח המרבה "כל אמרו זה ועל
כל  ליהודי ליתן – מנות" "משלוח של המצוה את הקב"ה גם מקיים אזי התומ"צ, עניני ע"י למעלה

מופלג, בריבוי – לו המצטרך

של  ומצב במעמד אינם בנ"י כאשר שגם היינו, לאביונים", ד"מתנות החיוב על בהוספה – זה וכל
בדעת" אלא עני "אין ברוחניות, הן [וכמ"ש 196"אביונים" להם המצטרך בכל בגשמיות, והן "אפס 197,

ובמילא  להקב"ה, דבנ"י המשלוח שזהו"ע התומ"צ, דקיום החיוב יהי' אז גם והרי אביון", בך יהי' לא כי
בכמות, גדול ובשפע בריבוי להם ונותן הקב"ה מוסיף – לבנ"י] דהקב"ה המשלוח גם

ביומא  מארז"ל ע"ד – טירחא ללא לאכילה המוכן דבר ד"מנות", בהדיוק כמרומז – באיכות 198וגם

השמים" מן ל"לחם צורך 199בנוגע ללא לאכילה, המוכן באופן אהליהם" פתח "על לצדיקים שירד
בפרור" ובשלו גו' בריחים ,200ב"טחנו

בכל  מנות", "משלוח כולה השנה כל במשך מישראל ואחת אחד לכל נותן שהקב"ה – ובפשטות
שישנה  כך, טירחא, וללא והסתרים העלמות ללא מופלג, בריבוי טפחים, מעשרה למטה להם המצטרך

אורחֿחי  לנהל הגוף ומנוחת הנפש –מנוחת לעבן") דארף איד א ווי לעבן א ("לעבן ליהודי הראוי ַַַים
בתחתונים  דירה ית' לו .201לעשות

***

.‚Ï שנים מכמה בפורים מיוחדים 202כנהוג ענינים עבור שמיועדת לקופה "מגבית" עתה יערכו –
ומסויימים.
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רפכ"ז.190) שמו"ר
דעלך.191) ד"ה – א לא,
יו"ד.192) כז, משלי
וש 193) ב. לג, יב.ברכות יו"ד, עקב פרש"י "נ.
בסופה.194) קידושין וראה ח. ב, חגי
המזון.195) ברכת נוסח
רעג,196) זח"ג רע"א. מא, נדרים סע"א. סח, כתובות ראה

רע"ב.

ד.197) טו, ראה פ'
א.198) עה,
ד.199) טז, בשלח
ח.200) יא, בהעלותך
במדב"ר 201) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
(202161 ע' חט"ז (תו"מ ס"מ דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).



f"iyz'dמ mixetd bg zgiy

– פירסום בעניני פארקאכט") ניט ("מ'איז להוטים שאין כאן, שנערכות המגביות כבכל – ַָוהעיקר
לבו, נדבת כפי יתן שכאו"א

ער" "לבי "בגלותא", ישנה", "אני כאשר גם אשר דייקא, לבו –203– גדולים סכומים יתן ובמילא, ,

אבל  הציון, על להזכירו כדי בפ"ע, (פתקא) במקום שמו את ירשום הרוצה כל הנה – שמו את ואילו
כו'. וישות פניות של ענינים יתערבו שלא כדי יחדיו, הענינים ב ' לקשר לא

היא" תורה ישראל "מנהג בכלל ה"ז שנים, מכמה שנקבע מנהג שזהו שכיון וכיון 204ולהעיר, ,
בקודש" ש"מעלין הוא תורה עניני בכל שנתן 205שה"מנהג" ממה יותר וליתן להוסיף כאו"א צריך –

שלפנ"ז. בשנים

לפני  נותן הי' כמה לעצמו יצייר – שעברה דשנה במגבית השתתף שלא הכלל מן יוצא ישנו אם וגם
לשלש  גו' ברכתי את ד"וצויתי באופן – ויתן שעברה, בשנה להוסיף צריך הי' זה שעל שנים, ב'

ככה!206השנים" פעמים כמה –

ווייניקער"...), טוטֿבאנק ("עס יותר לבב ובטוב יותר, גדול סכום נותנים שאז שמחה, מתוך – זה ַוכל
הצלחה. וביתר

שמח. ניגון גם ינגנו – בהשמחה להוסיף וכדי

במהלך  עמך". אנו "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אח"כ ברכה". לכם "והריקותי [ניגנו
התוועדות]. ניגון לנגן התחיל אח"כ "לחיים". לומר האורחים, ובפרט מהמסובים, לכו"כ הורה הניגונים

***

.„Ï.עמלק לך עשה אשר את זכור ד"ה שיחה) (כעין מאמר
ה"בינוני". ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אח"כ

***

.‰Ï פורים 207בנוגע לנס ישראל דנשי הגמרא 208להשייכות שלשון אף במקרא 209– חייבות "נשים הוא
באותו  היו הן שאף חנוכה בנר חייבות "נשים לחנוכה, בנוגע כהלשון הנס", באותו היו הן שאף מגילה

טפלות"210הנס" שהן משמע הן שאף "דלשון את 211, מדגיש במגילה המעשה סיפור כללות הרי, –
וכמ"ש  דוקא, לאסתר הנס של וגו'".212השייכות המלכה אסתר "ותכתוב

חסידות  בדרושי שמצינו כך, כדי עצת 213ועד בלי מעצמה הכל שעשתה אסתר ל"הנהגת בנוגע
מרדכי".

ההוא" ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי ע"ש "אסתר", השם מובן: אינו דלכאורה – בזה ,214והענין
בודאי  כזה במצב וא"כ, כו'. לעשות צריכים לא ומה לעשות צריכים מה ברור שלא ומצב מעמד על מורה

שם  כמבואר – מעצמה? הכל לעשות ולא מרדכי, של דעתו ולברר לשאול צריכה אסתר שלהיותה ,היתה
בעלה  לב בה בטח . . מרדכי ובעלה אצלה, שייך עולם הנהגת עניני "כל הבית", לא 215"עקרת שבודאי

כו'". בעצמה עשתה ולכן ח"ו, כהוגן שלא דבר תעשה
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עה"פ.203) שהש"ר א. צה, זח"ג וראה ב. ה, שה"ש
או"ח 204) אדה"ז שו"ע ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס
וש"נ.205) א. כח, ברכות
כא.206) כה, בהר
ונדפס 207) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה תוכן

השיחה  באה זו במהדורא ואילך. 1279 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות
הקלטה. סרטֿ ע"פ שנערכה כפי בשלימותה

ע'208) חט"ז (תו"מ סמ"א דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 163
א.209) ד, מגילה
א.210) כג, שבת
שם.211) מגילה – הן שאף תוד"ה
כט.212) ט, אסתר
ד.213) צג, מג"א תו"א
ב.214) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
יא.215) לא, משלי

f"iyz'd mixetd bg zgiy

דזמן  ביותר גדול בחושך פני", אסתיר ד"הסתר ומצב במעמד כשנמצאים בזמנינו, מזה וההוראה
לעשות  צריך הבעל ואדרבה, עצמן, דעת על לעשות צריכות ישראל נשי אשר ענינים שישנם – הגלות

ההם). (בענינים האשה כדעת

.ÂÏ הדברים :216ביאור
להנהג  מבחוץ שהוא להיות – הבעל אשר הבית, בהנהגת ענינים נוגע ישנם שזהו חושב – הבית ת

ענינים  כמה על מוותר הוא זה ומשום והבנות, הבנים ולחינוך בית) שלום הבית, (קיום הבית להחזקת
כלל, עיקריים הענינים אין אשר היא יודעת – הבית הנהגת בפנים שהיא להיות – האשה אמנם עיקריים .

כתיב  בקולה".217ובכגוןֿדא "שמע

הבית" "עקרת של דעתה עם להתחשב הבעל צריך הבית להנהגת הקשור שבכל – בזה הענין וכללות
זו  והיא העיקריים, הענינים של שלימותם לטובת טפלים ענינים על לוותר שיש וחוזק בתוקף שעומדת
בידעה  שבגשמיים, הרוחניים ענינים לטובת שבגשמיים, גשמיים בענינים לוותר יכולים מה על שיודעת

הבית. ובהרחבת בית בשלום יותר עוד יסייע אדרבה) אלא יפגע, שלא בלבד זו (לא זה שוויתור

.ÊÏ:היא בזה והעיקרית הכללית הנקודה אמנם, בזה, שווים כולם לא אשר מובן
הבנים  לחינוך הדרוש הסכום להקציב צריך דבר, ראשית הנה הבית, להכנסת שמרוויחים מהמעות א)
אלא  ליום, שעות ארבע  או שעתיים של בלימוד להסתפק שאין [ופשוט, והמצוה התורה בדרך והבנות

הבית. לכלכלת יהי' והנשאר משובח], זה הרי המרבה כל

ללימוד  מספיק פנאי לו יהי' אשר כזה באופן תהי' בפרנסה הבעל התעסקות אשר להשתדל, צריכים ב)
בזה  המחמיר וכל פרנסה. בעניני פחות יתעסק עי"ז אשר אף ממנו, תורה עפ"י כנדרש מספיק – התורה

משובח. זה הרי

שבבית, הוצאה פרטי כמה על ויחשוב יטעה הבית, להנהגת מבחוץ להיותו הבעל, אשר אפשר –
לבעלה  להסביר הענין, בפנים שהיא האשה על הנה הם. עיקריים וענינים עליהם יוותרו לא ביתו בני אשר
של  ענינים בשביל תומ"צ של ענינים על לוותר שלא ובתוקף ממנו ולדרוש המה, טפלים ענינים אשר

בכך. מה

.ÁÏ:לדעת האשה צריכה זאת עוד
רגעים  כמה יום, בכל זמן משך לעצמה תקבע אשר היא, הבית הנהגת בעניני להצלחה העצה
השני, של הגשמיות כי – גשמיים בענינים וגם יהדות, בעניני לחברותי' ולעזור להתעניין לכלֿהפחות,
הגשמיים, לעניניו בנוגע היותה עם בגשמיות, ליהודי וגמילותֿחסד טובה עשיית הוא. רוחניות אצלו הרי

" מצוות מקיים שעי"ז כיון הוא, רוחניות אצלו, כמוך"הרי לרעך בתורה"218ואהבת גדול "כלל שזהו 219, ,
שברוחניות. רוחניות

ועאכו"כ  בגשמיות טובה לעשות מזה) יותר (או אחד רגע יום בכל מקדישה שהאשה זה ובשכר
ה'" אמר אתכם "אהבתי נאמר כאו"א על אשר – אשה או איש מישראל, שהוא למי ,220ברוחניות,

מבאר  הקב"ה 221והבעש"ט לה ישלם זה בשכר הנה – הוריו אצל יחיד בן של החביבות באופן שהוא
הבית. להנהגת הקשור בכל ככה, פעמים כמה שכרה את

.ËÏ הוא – חברותי' של בטובתן להשתדל צריכה בישראל שאשה זה ענין שגם להוסיף, ויש
הפורים: ימי של מההוראות
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(21663 ע' (לעיל ואילך סמ"ד שבט יו"ד שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך).

יב.217) כא, וירא
יח.218) יט, קדושים

עה"פ.219) ופרש"י תו"כ
ב.220) א, מלאכי
סקס"ז.221) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה



מי f"iyz'd mixetd bg zgiy

– פירסום בעניני פארקאכט") ניט ("מ'איז להוטים שאין כאן, שנערכות המגביות כבכל – ַָוהעיקר
לבו, נדבת כפי יתן שכאו"א

ער" "לבי "בגלותא", ישנה", "אני כאשר גם אשר דייקא, לבו –203– גדולים סכומים יתן ובמילא, ,

אבל  הציון, על להזכירו כדי בפ"ע, (פתקא) במקום שמו את ירשום הרוצה כל הנה – שמו את ואילו
כו'. וישות פניות של ענינים יתערבו שלא כדי יחדיו, הענינים ב ' לקשר לא

היא" תורה ישראל "מנהג בכלל ה"ז שנים, מכמה שנקבע מנהג שזהו שכיון וכיון 204ולהעיר, ,
בקודש" ש"מעלין הוא תורה עניני בכל שנתן 205שה"מנהג" ממה יותר וליתן להוסיף כאו"א צריך –

שלפנ"ז. בשנים

לפני  נותן הי' כמה לעצמו יצייר – שעברה דשנה במגבית השתתף שלא הכלל מן יוצא ישנו אם וגם
לשלש  גו' ברכתי את ד"וצויתי באופן – ויתן שעברה, בשנה להוסיף צריך הי' זה שעל שנים, ב'

ככה!206השנים" פעמים כמה –

ווייניקער"...), טוטֿבאנק ("עס יותר לבב ובטוב יותר, גדול סכום נותנים שאז שמחה, מתוך – זה ַוכל
הצלחה. וביתר

שמח. ניגון גם ינגנו – בהשמחה להוסיף וכדי

במהלך  עמך". אנו "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אח"כ ברכה". לכם "והריקותי [ניגנו
התוועדות]. ניגון לנגן התחיל אח"כ "לחיים". לומר האורחים, ובפרט מהמסובים, לכו"כ הורה הניגונים

***

.„Ï.עמלק לך עשה אשר את זכור ד"ה שיחה) (כעין מאמר
ה"בינוני". ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אח"כ

***

.‰Ï פורים 207בנוגע לנס ישראל דנשי הגמרא 208להשייכות שלשון אף במקרא 209– חייבות "נשים הוא
באותו  היו הן שאף חנוכה בנר חייבות "נשים לחנוכה, בנוגע כהלשון הנס", באותו היו הן שאף מגילה

טפלות"210הנס" שהן משמע הן שאף "דלשון את 211, מדגיש במגילה המעשה סיפור כללות הרי, –
וכמ"ש  דוקא, לאסתר הנס של וגו'".212השייכות המלכה אסתר "ותכתוב

חסידות  בדרושי שמצינו כך, כדי עצת 213ועד בלי מעצמה הכל שעשתה אסתר ל"הנהגת בנוגע
מרדכי".

ההוא" ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי ע"ש "אסתר", השם מובן: אינו דלכאורה – בזה ,214והענין
בודאי  כזה במצב וא"כ, כו'. לעשות צריכים לא ומה לעשות צריכים מה ברור שלא ומצב מעמד על מורה

שם  כמבואר – מעצמה? הכל לעשות ולא מרדכי, של דעתו ולברר לשאול צריכה אסתר שלהיותה ,היתה
בעלה  לב בה בטח . . מרדכי ובעלה אצלה, שייך עולם הנהגת עניני "כל הבית", לא 215"עקרת שבודאי

כו'". בעצמה עשתה ולכן ח"ו, כהוגן שלא דבר תעשה
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עה"פ.203) שהש"ר א. צה, זח"ג וראה ב. ה, שה"ש
או"ח 204) אדה"ז שו"ע ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס
וש"נ.205) א. כח, ברכות
כא.206) כה, בהר
ונדפס 207) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה תוכן

השיחה  באה זו במהדורא ואילך. 1279 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות
הקלטה. סרטֿ ע"פ שנערכה כפי בשלימותה

ע'208) חט"ז (תו"מ סמ"א דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 163
א.209) ד, מגילה
א.210) כג, שבת
שם.211) מגילה – הן שאף תוד"ה
כט.212) ט, אסתר
ד.213) צג, מג"א תו"א
ב.214) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
יא.215) לא, משלי

f"iyz'd mixetd bg zgiy

דזמן  ביותר גדול בחושך פני", אסתיר ד"הסתר ומצב במעמד כשנמצאים בזמנינו, מזה וההוראה
לעשות  צריך הבעל ואדרבה, עצמן, דעת על לעשות צריכות ישראל נשי אשר ענינים שישנם – הגלות

ההם). (בענינים האשה כדעת

.ÂÏ הדברים :216ביאור
להנהג  מבחוץ שהוא להיות – הבעל אשר הבית, בהנהגת ענינים נוגע ישנם שזהו חושב – הבית ת

ענינים  כמה על מוותר הוא זה ומשום והבנות, הבנים ולחינוך בית) שלום הבית, (קיום הבית להחזקת
כלל, עיקריים הענינים אין אשר היא יודעת – הבית הנהגת בפנים שהיא להיות – האשה אמנם עיקריים .

כתיב  בקולה".217ובכגוןֿדא "שמע

הבית" "עקרת של דעתה עם להתחשב הבעל צריך הבית להנהגת הקשור שבכל – בזה הענין וכללות
זו  והיא העיקריים, הענינים של שלימותם לטובת טפלים ענינים על לוותר שיש וחוזק בתוקף שעומדת
בידעה  שבגשמיים, הרוחניים ענינים לטובת שבגשמיים, גשמיים בענינים לוותר יכולים מה על שיודעת

הבית. ובהרחבת בית בשלום יותר עוד יסייע אדרבה) אלא יפגע, שלא בלבד זו (לא זה שוויתור

.ÊÏ:היא בזה והעיקרית הכללית הנקודה אמנם, בזה, שווים כולם לא אשר מובן
הבנים  לחינוך הדרוש הסכום להקציב צריך דבר, ראשית הנה הבית, להכנסת שמרוויחים מהמעות א)
אלא  ליום, שעות ארבע  או שעתיים של בלימוד להסתפק שאין [ופשוט, והמצוה התורה בדרך והבנות

הבית. לכלכלת יהי' והנשאר משובח], זה הרי המרבה כל

ללימוד  מספיק פנאי לו יהי' אשר כזה באופן תהי' בפרנסה הבעל התעסקות אשר להשתדל, צריכים ב)
בזה  המחמיר וכל פרנסה. בעניני פחות יתעסק עי"ז אשר אף ממנו, תורה עפ"י כנדרש מספיק – התורה

משובח. זה הרי

שבבית, הוצאה פרטי כמה על ויחשוב יטעה הבית, להנהגת מבחוץ להיותו הבעל, אשר אפשר –
לבעלה  להסביר הענין, בפנים שהיא האשה על הנה הם. עיקריים וענינים עליהם יוותרו לא ביתו בני אשר
של  ענינים בשביל תומ"צ של ענינים על לוותר שלא ובתוקף ממנו ולדרוש המה, טפלים ענינים אשר

בכך. מה

.ÁÏ:לדעת האשה צריכה זאת עוד
רגעים  כמה יום, בכל זמן משך לעצמה תקבע אשר היא, הבית הנהגת בעניני להצלחה העצה
השני, של הגשמיות כי – גשמיים בענינים וגם יהדות, בעניני לחברותי' ולעזור להתעניין לכלֿהפחות,
הגשמיים, לעניניו בנוגע היותה עם בגשמיות, ליהודי וגמילותֿחסד טובה עשיית הוא. רוחניות אצלו הרי

" מצוות מקיים שעי"ז כיון הוא, רוחניות אצלו, כמוך"הרי לרעך בתורה"218ואהבת גדול "כלל שזהו 219, ,
שברוחניות. רוחניות

ועאכו"כ  בגשמיות טובה לעשות מזה) יותר (או אחד רגע יום בכל מקדישה שהאשה זה ובשכר
ה'" אמר אתכם "אהבתי נאמר כאו"א על אשר – אשה או איש מישראל, שהוא למי ,220ברוחניות,

מבאר  הקב"ה 221והבעש"ט לה ישלם זה בשכר הנה – הוריו אצל יחיד בן של החביבות באופן שהוא
הבית. להנהגת הקשור בכל ככה, פעמים כמה שכרה את

.ËÏ הוא – חברותי' של בטובתן להשתדל צריכה בישראל שאשה זה ענין שגם להוסיף, ויש
הפורים: ימי של מההוראות
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(21663 ע' (לעיל ואילך סמ"ד שבט יו"ד שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך).

יב.217) כא, וירא
יח.218) יט, קדושים

עה"פ.219) ופרש"י תו"כ
ב.220) א, מלאכי
סקס"ז.221) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
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אלא  גשמיים, לענינים בנוגע מבעי לא דבר, חסרה היתה לא – המלכות בבית בהיותה המלכה, אסתר
חז"ל  שדרשו כפי כרצונה, להתנהג יכולה היתה יהדות לעניני בנוגע וגו'222גם הנערות שבע .223"ואת

בשלישי  ואחת בשבת בשני ואחת בשבת באחד אחת לה משרתת (שהיתה שבת" ימי בהן מונה שהיתה .
שבת  לשמור לה נתאפשר ואם שבת), שהיום יודעת שבת של שפחה יום וכשהגיע כולן, וכן בשבת,
ועד  מהודו המולך מלך של מלכה היתה שכבר לאחר – המלך אל לבוא התכוננה שרק בשעה וכיו"ב

וכמה. כמה אחת על מדינה, ומאה ועשרים שבע כוש,

עצמה  את העמידה – אחרים ליהודים שנוגעת גזירה אודות לה וסיפרו אלי' באו כאשר ואעפ"כ,
עבורם! ולהשתדל לילך בסכנה

במגילה  כמסופר זו, להנהגתה מקום הי' לא השכל, מצד גו'224– המלך עבדי "כל למרדכי שאמרה
יושיט  מאשר לבד להמית דתו אחת יקרא לא אשר גו' המלך אל יבוא אשר ואשה איש כל אשר יודעים
חינה  שסר כלומר, יום", שלושים זה המלך אל לבא נקראתי לא ואני וחי' הזהב שרביט את המלך לו
שעי"ז  זאת, עוד אלא ישראל, את להציל תועיל שלא בלבד זו לא המלך, אל שהליכתה כך, המלך, בעיני

היא. גם תאבד

מצד הוא זה כל מקום אמנם, אין בנ"י, הצלת של ענין אודות כשמדובר אבל שכל; ע"פ חשבון
שכל. ע"פ לחשבון

שאהבת  וכשם שבלב, אהבה – כמוך" לרעך "ואהבת – שבלב ברגש הוא בנ"י של והחיבור הקשר
ואחת  אחד לכל בנוגע הוא כן מרגיש, הוא שכך זה מצד אם כי שכלי, חשבון מצד לא היא עצמו
ואפילו  הכל, עושים אלא שכל, ע"פ לחשבון מקום אין בנ"י, הצלת אודות כשמדובר ובמילא, מישראל .

מישראל. ואחת אחד לכל לעזור כדי הספק, על

זו  שלא המגילה, כבסיפור – בהצלחה הם והעשי' וההשתדלות הספק, שמתבטל הקב"ה עוזר ואז,
אצלה  שגם לכך נוסף בנ"י, כל את להציל שהצליחה אלא בשלימותה, נשארה עצמה שאסתר בלבד

במגילה  כמסופר – הקודם ומצבה מעמדה לגבי גם עילוי אחשורוש 225ניתוסף המלך נתן ההוא "ביום :
וגו'". המן בית את המלכה לאסתר

.Ó הזמנים ולכל המדינות לכל אלה, לימינו בנוגע המגילה סיפור מכללות שנלמדת ההוראה וזוהי
בארוכה. כנ"ל מהבעל, יותר עוד הבית" "עקרת של כחה גדול כמה  עד – כו') צרה בעת (גם

אשר  נוספים, יהודיים לבתים וסיוע לעזר בנוגע והן הפרטי, ביתה להנהגת בנוגע הן – גופא ובזה
היא. בביתה ופעולתה מעמדה בחוזק ומסייע עוזר אדרבה, אלא גורע, שאינו בלבד זו לא זה, ענין

בעלה, עם ביחד ובנותי', בני' את ותגדל בהצלחה, יהיו ביתה עניני שכל – הוא העיקרים ועיקר
טובים. ולמעשים לחופה לתורה

***

– "לחיים" לומר בשם נקראו שלא אלה שגם באמרו, לחיים, שיאמרו הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק
"מצוה  לבסומי", איניש ד"חייב הענין את קיימו לא שעדיין שאלה אמר, ואח"כ "לחיים". יאמרו

אחר  ע"י י"ח לצאת יכול שאינו זו,226שבגופו", בשנה הפורים דימי האחרונים הרגעים את ינצלו –
ההתוועדות. את לסיים כבר שעומדים כיון "לחיים", לומר שיזדרזו והוסיף כן. לעשות

אלקינו". "דרכך הניגון לנגן התחיל ואח"כ מלא כוס בעצמו שתה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***
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(ובפרש"י).222) א יג, מגילה
ט.223) ב, אסתר
יא.224) ד, שם

א.225) ח, שם
(226.492 ע' ריש חכ"א לקו"ש גם ראה

המשך בעמוק ממ

`xwie zyxt zegiy ihewl יב כרך

גו'",1עה"פ ‡. לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם
כי  "אדם התיבות את שמעתיק לאחרי רש"י מפרש
דבר  נדבה בקרבנות "כשיקריב, מכם": יקריב

"2הענין" הכתוב דמל' ר"ל ולכאורה ,ik– יקריב"
תלוי'3יקריב `mשפירושו הקרבן שהקרבת היינו

epevxa אדם (בהענין)4של כאן שהמדובר מוכח - ;
של  ברצונו תלוי' שהבאתם נדבה. בקרבנות הוא

עליו שיש בקרבנות ולא להביאם.daegהאדם,
היא  שההוכחה מאחר צלה"ב: לפי"ז אמנם

" את 5יקריב"ikמהתיבות גם רש"י מעתיק למה ,
מכם" . . "אדם ?6התיבות

"אדם" תיבת הכתוב מן רש"י מעתיק אח"כ
לא  הראשון אדם מה נאמר, "למה ומפרש: בפ"ע,
לא  אתם אף שלו, הי' שהכל הגזל מן הקריב

הגזל". מן תקריבו

כוונת  נאמר" "למה שבהשאלה לומר אין והנה

מצינו  הרי כי – מיותרת היא "אדם" שתיבת רש"י
ועכצ"ל 7בכ"מ  "איש", או "אדם" מקדים שהכתוב

המקראות  דרך דשאני 8שכן ולומר לחלק שיש ואף .
ואחד  "מכם" (לאח"ז) ג"כ נאמר שבהכתוב נדו"ד

הקושיא צ"ל היתה עפי"ז אבל - מיותר (לא מהם
כ"א) דקרא, אורחא שזהו מאחר נאמר" למה "אדם

נאמר" למה לתיבת 9"מכם מגיעים כאשר רק כי ,
לאחרי  נאמר" למה "מכם התמי' מתעוררת "מכם"
למה  "אדם רש"י ומל' – "אדם" נאמר שכבר

"אדם" תיבת על היא שהקושיא מוכח  .10נאמר"

המפרשים  כפי' לכאו' לפרש צריך 11ולכן

ולא  "אדם" נאמר למה להקשות רש"י של שכוונתו
הל' שנקט מתרץ וע"ז ש"מה `mc"איש". ללמדנו:

וכו'" הראשון .12אדם

ולא  "איש" דוקא דצ"ל הקס"ד צלה"ב אבל
בקרא  רגילים שניהם והרי – ?13"אדם"

התיבות  את תחלה פרש"י למה צלה"ב גם
"אדם" תיבת ואח"כ יקריב" כי הלא 14"אדם –

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

ב.1) א, פרשתנו
"דיבר2) לכתוב "דיברoiprdומדייק ולא "aezkd כלשון "

כל  כ"א נדבה, בקרבנות איירי בלבד זה כתוב רק לא כי הרגיל,
הענין.
ד"3) דמנ"ל הקשה, יקריב",ikברא"ם "אם פירושו יקריב"

" פירושו בקרבנות xy`kאולי שאיירי מוכרח אין שאז יקריב"
הקשה  כבר – הגו"א שתירץ מה וכן הרא"ם, שתירץ ומה נדבה.
ממ"ש  היא שהראי' הלבוש שתירץ ומה האורה. בלבוש ע"ז
– דלהלן הקושיא בטלה גם [ועפ"ז "מרצונכם" שפירושו "מכם"
שהרי  בפשש"מ, לומר דוחק ג"כ "מכם"] תיבת רש"י מעתיק למה
וכאלו  "אדם", לתיבת נמשך ש"מכם" הוא הכתוב פי' פשטות
(מתוכו  מכם פירושו ש"מכם, ולא יקריב", כי מכם "אדם כתוב
וראה  מפשוטו. הכתוב להוציא לרש"י ולמה והאדם*. רצונו) –
אבל  - הלבוש על ג"כ שהקשה לדרך צדה (וראה 12 הערה לקמן

ההלכה). דרך ע"פ
(וירא  רש"י שממ"ש (78 ע' חי"ד (בלקו"ש משנ"ת ע"פ וי"ל

– דהא" אלא דילמא אי לשונות בד' משמש "כי טו) xcqdnיח,
כיון מוכרח שאינו (אף דפי'micwnyמשמע לשונות) ד' ikdשיש

heyt,הדבר יבוא אם הוא שספק היינו (אם), "אי" הוא "כי" של
פירושו heytשזהו ikd וגם .(4 ,3 בהערות (עיי"ש "אם" של

טוב: בדבק [וראה יקריב" (ספק) "אם הוא הפשוט פי' בנדו"ד
נדבה]. בקרבנות פי' לכן ספק משמע כי

דכתיב 4) הכתוב דבר נדבה ובשל א): (כ, ביצה פרש"י וראה
עה"פ: תו"כ וראה יקריב. לכשירצה משמע מכם יקריב כי אדם

רשות. אלא אינה יקריב כי ת"ל גזירה יכול יקריב כי אדם
(5.3 הערה דלעיל הלבוש פי' לפי משא"כ
שני 6) בדפוס אבל במפרשים. הובא וכן הדפוסים, ברוב כ"ה

תיבת  (בלי כו'" כשיקריב – יקריב כי "אדם כת"י: וברש"י
"מכם").

oey`xd 'ite) .mipte`d 'aa mkn zaiz 'ity r"a`xn xirdle (*
.(miptay 'itdk `ed (ixwirde)

ועוד.7) יד. יט, חוקת ב. יג, תזריע לח. לג. ל, תשא
פרש"י)8) (על חיים מים ובבאר הב') (בפי' טוב בדבק וצ"ע

מטעם  כלל, "אדם" לכתוב שלא הוא ברש"י שהפי' שכתבו
לומר  גדול (ודוחק לבהמה ולא נאמרו לאדם שהמצוות דפשיטא

כדלקמן). "מכם", אח"כ שכתוב לפי רק מתעוררת זו שקושיא
גם 9) וראה מכם. לומר הוצרך למה עה"פ: אוה"ח ראה

ועוד. ספורנו.
(הובא 10) להט"ז דוד בדברי כמ"ש לומר שאין מובן ועפ"ז

הכפל  מפני הוא נאמר" למה "אדם רש"י שקושיית בש"ח) גם
"כי  או לחוד, יקריב" כי "אדם לומר סגי דהי' ו"מכם", ד"אדם"
פרש"י  למה – דלקמן הקושיא עפ"ז [ומתרץ לחוד מכם" יקריב
מפני  היא זו קושיא כי – יקריב" "כי התיבות על הפי' אחר זה

הכתוב ד"מכם" –ixg`lהכפל יקריב"] "כי
" רש"י מלשון כבפנים.`mcכי כן, משמע לא נאמר" למה

הא').11) (בפ' טוב ודבק גו"א רא"ם,
ולכן 12) יקריב. כי מכם אדם דהול"ל כתב: לדוד במשכיל

רש"י  קושיית הרי א) אי"מ: אבל מכם. על קאי לא דאדם תירץ
נאמר  "למה (עכ"פ) הול"ל, ולפירושו נאמר", למה "אדם היא
כו' אדם מה שברש"י: התירוץ, לפי גם ב) מכם". יקריב כי אדם

אלא "מכם", על "אדם" אין fnxyקאי אבל לאדה"ר, בזה הכתוב
א  מוציא הפשוט.רש"י מפירושו הכתוב ת

גו"א 13) וראה איש. וערך אדם ערך בקונקורדנציא כמצוין
מאדם. איש שנא דמאי טז): כא, (שמות

הרי 14) – "אדם" תיבת רש"י מעתיק הקודם בדבור שגם ואף
מ"מ  שם, לפירושו  נוגע שזה לומר שמוכרח (אף מפרשו אינו
שמפרש  לא אבל יקריב". "כי בפי' הבנה מוסיף רק שזה מובן

זו). תיבה
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אלא  גשמיים, לענינים בנוגע מבעי לא דבר, חסרה היתה לא – המלכות בבית בהיותה המלכה, אסתר
חז"ל  שדרשו כפי כרצונה, להתנהג יכולה היתה יהדות לעניני בנוגע וגו'222גם הנערות שבע .223"ואת

בשלישי  ואחת בשבת בשני ואחת בשבת באחד אחת לה משרתת (שהיתה שבת" ימי בהן מונה שהיתה .
שבת  לשמור לה נתאפשר ואם שבת), שהיום יודעת שבת של שפחה יום וכשהגיע כולן, וכן בשבת,
ועד  מהודו המולך מלך של מלכה היתה שכבר לאחר – המלך אל לבוא התכוננה שרק בשעה וכיו"ב

וכמה. כמה אחת על מדינה, ומאה ועשרים שבע כוש,

עצמה  את העמידה – אחרים ליהודים שנוגעת גזירה אודות לה וסיפרו אלי' באו כאשר ואעפ"כ,
עבורם! ולהשתדל לילך בסכנה

במגילה  כמסופר זו, להנהגתה מקום הי' לא השכל, מצד גו'224– המלך עבדי "כל למרדכי שאמרה
יושיט  מאשר לבד להמית דתו אחת יקרא לא אשר גו' המלך אל יבוא אשר ואשה איש כל אשר יודעים
חינה  שסר כלומר, יום", שלושים זה המלך אל לבא נקראתי לא ואני וחי' הזהב שרביט את המלך לו
שעי"ז  זאת, עוד אלא ישראל, את להציל תועיל שלא בלבד זו לא המלך, אל שהליכתה כך, המלך, בעיני

היא. גם תאבד

מצד הוא זה כל מקום אמנם, אין בנ"י, הצלת של ענין אודות כשמדובר אבל שכל; ע"פ חשבון
שכל. ע"פ לחשבון

שאהבת  וכשם שבלב, אהבה – כמוך" לרעך "ואהבת – שבלב ברגש הוא בנ"י של והחיבור הקשר
ואחת  אחד לכל בנוגע הוא כן מרגיש, הוא שכך זה מצד אם כי שכלי, חשבון מצד לא היא עצמו
ואפילו  הכל, עושים אלא שכל, ע"פ לחשבון מקום אין בנ"י, הצלת אודות כשמדובר ובמילא, מישראל .

מישראל. ואחת אחד לכל לעזור כדי הספק, על

זו  שלא המגילה, כבסיפור – בהצלחה הם והעשי' וההשתדלות הספק, שמתבטל הקב"ה עוזר ואז,
אצלה  שגם לכך נוסף בנ"י, כל את להציל שהצליחה אלא בשלימותה, נשארה עצמה שאסתר בלבד

במגילה  כמסופר – הקודם ומצבה מעמדה לגבי גם עילוי אחשורוש 225ניתוסף המלך נתן ההוא "ביום :
וגו'". המן בית את המלכה לאסתר

.Ó הזמנים ולכל המדינות לכל אלה, לימינו בנוגע המגילה סיפור מכללות שנלמדת ההוראה וזוהי
בארוכה. כנ"ל מהבעל, יותר עוד הבית" "עקרת של כחה גדול כמה  עד – כו') צרה בעת (גם

אשר  נוספים, יהודיים לבתים וסיוע לעזר בנוגע והן הפרטי, ביתה להנהגת בנוגע הן – גופא ובזה
היא. בביתה ופעולתה מעמדה בחוזק ומסייע עוזר אדרבה, אלא גורע, שאינו בלבד זו לא זה, ענין

בעלה, עם ביחד ובנותי', בני' את ותגדל בהצלחה, יהיו ביתה עניני שכל – הוא העיקרים ועיקר
טובים. ולמעשים לחופה לתורה

***

– "לחיים" לומר בשם נקראו שלא אלה שגם באמרו, לחיים, שיאמרו הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק
"מצוה  לבסומי", איניש ד"חייב הענין את קיימו לא שעדיין שאלה אמר, ואח"כ "לחיים". יאמרו

אחר  ע"י י"ח לצאת יכול שאינו זו,226שבגופו", בשנה הפורים דימי האחרונים הרגעים את ינצלו –
ההתוועדות. את לסיים כבר שעומדים כיון "לחיים", לומר שיזדרזו והוסיף כן. לעשות

אלקינו". "דרכך הניגון לנגן התחיל ואח"כ מלא כוס בעצמו שתה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***
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(ובפרש"י).222) א יג, מגילה
ט.223) ב, אסתר
יא.224) ד, שם

א.225) ח, שם
(226.492 ע' ריש חכ"א לקו"ש גם ראה

`xwie zyxt zegiy ihewl יב כרך

גו'",1עה"פ ‡. לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם
כי  "אדם התיבות את שמעתיק לאחרי רש"י מפרש
דבר  נדבה בקרבנות "כשיקריב, מכם": יקריב

"2הענין" הכתוב דמל' ר"ל ולכאורה ,ik– יקריב"
תלוי'3יקריב `mשפירושו הקרבן שהקרבת היינו

epevxa אדם (בהענין)4של כאן שהמדובר מוכח - ;
של  ברצונו תלוי' שהבאתם נדבה. בקרבנות הוא

עליו שיש בקרבנות ולא להביאם.daegהאדם,
היא  שההוכחה מאחר צלה"ב: לפי"ז אמנם

" את 5יקריב"ikמהתיבות גם רש"י מעתיק למה ,
מכם" . . "אדם ?6התיבות

"אדם" תיבת הכתוב מן רש"י מעתיק אח"כ
לא  הראשון אדם מה נאמר, "למה ומפרש: בפ"ע,
לא  אתם אף שלו, הי' שהכל הגזל מן הקריב

הגזל". מן תקריבו

כוונת  נאמר" "למה שבהשאלה לומר אין והנה

מצינו  הרי כי – מיותרת היא "אדם" שתיבת רש"י
ועכצ"ל 7בכ"מ  "איש", או "אדם" מקדים שהכתוב

המקראות  דרך דשאני 8שכן ולומר לחלק שיש ואף .
ואחד  "מכם" (לאח"ז) ג"כ נאמר שבהכתוב נדו"ד

הקושיא צ"ל היתה עפי"ז אבל - מיותר (לא מהם
כ"א) דקרא, אורחא שזהו מאחר נאמר" למה "אדם

נאמר" למה לתיבת 9"מכם מגיעים כאשר רק כי ,
לאחרי  נאמר" למה "מכם התמי' מתעוררת "מכם"
למה  "אדם רש"י ומל' – "אדם" נאמר שכבר

"אדם" תיבת על היא שהקושיא מוכח  .10נאמר"

המפרשים  כפי' לכאו' לפרש צריך 11ולכן

ולא  "אדם" נאמר למה להקשות רש"י של שכוונתו
הל' שנקט מתרץ וע"ז ש"מה `mc"איש". ללמדנו:

וכו'" הראשון .12אדם

ולא  "איש" דוקא דצ"ל הקס"ד צלה"ב אבל
בקרא  רגילים שניהם והרי – ?13"אדם"

התיבות  את תחלה פרש"י למה צלה"ב גם
"אדם" תיבת ואח"כ יקריב" כי הלא 14"אדם –
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ב.1) א, פרשתנו
"דיבר2) לכתוב "דיברoiprdומדייק ולא "aezkd כלשון "

כל  כ"א נדבה, בקרבנות איירי בלבד זה כתוב רק לא כי הרגיל,
הענין.
ד"3) דמנ"ל הקשה, יקריב",ikברא"ם "אם פירושו יקריב"

" פירושו בקרבנות xy`kאולי שאיירי מוכרח אין שאז יקריב"
הקשה  כבר – הגו"א שתירץ מה וכן הרא"ם, שתירץ ומה נדבה.
ממ"ש  היא שהראי' הלבוש שתירץ ומה האורה. בלבוש ע"ז
– דלהלן הקושיא בטלה גם [ועפ"ז "מרצונכם" שפירושו "מכם"
שהרי  בפשש"מ, לומר דוחק ג"כ "מכם"] תיבת רש"י מעתיק למה
וכאלו  "אדם", לתיבת נמשך ש"מכם" הוא הכתוב פי' פשטות
(מתוכו  מכם פירושו ש"מכם, ולא יקריב", כי מכם "אדם כתוב
וראה  מפשוטו. הכתוב להוציא לרש"י ולמה והאדם*. רצונו) –
אבל  - הלבוש על ג"כ שהקשה לדרך צדה (וראה 12 הערה לקמן

ההלכה). דרך ע"פ
(וירא  רש"י שממ"ש (78 ע' חי"ד (בלקו"ש משנ"ת ע"פ וי"ל

– דהא" אלא דילמא אי לשונות בד' משמש "כי טו) xcqdnיח,
כיון מוכרח שאינו (אף דפי'micwnyמשמע לשונות) ד' ikdשיש

heyt,הדבר יבוא אם הוא שספק היינו (אם), "אי" הוא "כי" של
פירושו heytשזהו ikd וגם .(4 ,3 בהערות (עיי"ש "אם" של

טוב: בדבק [וראה יקריב" (ספק) "אם הוא הפשוט פי' בנדו"ד
נדבה]. בקרבנות פי' לכן ספק משמע כי

דכתיב 4) הכתוב דבר נדבה ובשל א): (כ, ביצה פרש"י וראה
עה"פ: תו"כ וראה יקריב. לכשירצה משמע מכם יקריב כי אדם

רשות. אלא אינה יקריב כי ת"ל גזירה יכול יקריב כי אדם
(5.3 הערה דלעיל הלבוש פי' לפי משא"כ
שני 6) בדפוס אבל במפרשים. הובא וכן הדפוסים, ברוב כ"ה

תיבת  (בלי כו'" כשיקריב – יקריב כי "אדם כת"י: וברש"י
"מכם").

oey`xd 'ite) .mipte`d 'aa mkn zaiz 'ity r"a`xn xirdle (*
.(miptay 'itdk `ed (ixwirde)

ועוד.7) יד. יט, חוקת ב. יג, תזריע לח. לג. ל, תשא
פרש"י)8) (על חיים מים ובבאר הב') (בפי' טוב בדבק וצ"ע

מטעם  כלל, "אדם" לכתוב שלא הוא ברש"י שהפי' שכתבו
לומר  גדול (ודוחק לבהמה ולא נאמרו לאדם שהמצוות דפשיטא

כדלקמן). "מכם", אח"כ שכתוב לפי רק מתעוררת זו שקושיא
גם 9) וראה מכם. לומר הוצרך למה עה"פ: אוה"ח ראה

ועוד. ספורנו.
(הובא 10) להט"ז דוד בדברי כמ"ש לומר שאין מובן ועפ"ז

הכפל  מפני הוא נאמר" למה "אדם רש"י שקושיית בש"ח) גם
"כי  או לחוד, יקריב" כי "אדם לומר סגי דהי' ו"מכם", ד"אדם"
פרש"י  למה – דלקמן הקושיא עפ"ז [ומתרץ לחוד מכם" יקריב
מפני  היא זו קושיא כי – יקריב" "כי התיבות על הפי' אחר זה

הכתוב ד"מכם" –ixg`lהכפל יקריב"] "כי
" רש"י מלשון כבפנים.`mcכי כן, משמע לא נאמר" למה

הא').11) (בפ' טוב ודבק גו"א רא"ם,
ולכן 12) יקריב. כי מכם אדם דהול"ל כתב: לדוד במשכיל

רש"י  קושיית הרי א) אי"מ: אבל מכם. על קאי לא דאדם תירץ
נאמר  "למה (עכ"פ) הול"ל, ולפירושו נאמר", למה "אדם היא
כו' אדם מה שברש"י: התירוץ, לפי גם ב) מכם". יקריב כי אדם

אלא "מכם", על "אדם" אין fnxyקאי אבל לאדה"ר, בזה הכתוב
א  מוציא הפשוט.רש"י מפירושו הכתוב ת

גו"א 13) וראה איש. וערך אדם ערך בקונקורדנציא כמצוין
מאדם. איש שנא דמאי טז): כא, (שמות

הרי 14) – "אדם" תיבת רש"י מעתיק הקודם בדבור שגם ואף
מ"מ  שם, לפירושו  נוגע שזה לומר שמוכרח (אף מפרשו אינו
שמפרש  לא אבל יקריב". "כי בפי' הבנה מוסיף רק שזה מובן

זו). תיבה
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צירופו  – (ואח"כ "אדם הוא בכתוב הסדר
מכם" יקריב כי ?15לההמשך)

מפרשים  יש מתורצת 16והנה חדא שקושיא
בקרבנות  איירי שהכתוב שמכריחין קודם בחברתה:
ואשר  חובה בקרבנות כאן שמיירי אפ"ל הי' נדבה,
עכו"ם, למעט בכדי "איש" ולא "אדם" נאמר ע"כ

ולא 17וכמרז"ל  אדם קרויים אתם – אתם "אדם
מ" שדייקינן לאחר אבל אדם"; קרויין ikאו"ה

עכו"ם  שגם נדבה בקרבנות שהמדובר יקריב"
בחולין  כדאי' להביאם מתעוררת 18מותרים הרי ,

את  לכאו' דממעט "אדם" נאמר למה הקושיא
שאינו  "איש" תואר יותר מתאים (והי' העכו"ם?

עכו"ם). שולל

כן, אאפ"ל התורה על בפי' רש"י לשיטת אבל
מנ"ל19כי  (א) :n"yyta?"אדם" קרויין בנ"י שרק

בכתוב  כמ"פ מצינו פ'20ואדרבה: לפני (גם
שעה"פ  ובפרט עכו"ם; גם וכולל "אדם" 21ויקרא)

רז"ל  דרשו שעליו וגו'", באהל ימות כי "אדם
זו  דרשה רש"י הביא לא וכו'", אדם קרויין "אתם
אין  פשש"מ בלימוד רש"י שלדעת ומוכח –

העכו"ם. את למעט "אדם" של במשמעותו

– ידעינן מהיכא הכתובים zehyta(ב)
למעוטי  בא ש"אדם" את"ל [ובפרט דפרשתנו
ואדרבא  – נדבה? קרבנות מביא שעכו"ם עכו"ם]
שלאחרי  בפ' שבא מיוחד מריבוי נלמד זה דין –

oldlפרשתינו, i"yxitke אמור נכר 22בפ' בן "ומיד :
לכך  מהם, תקבלו תמימה "אבל – וגו'" תקריבו לא
הנכרים  את לרבות איש איש למעלה נאמר
(דמדאיצטריך  כישראל" ונדבות נדרים שנודרים
– להתירם) אין זה ריבוי שלולא ש"מ לרבות, קרא
נדבה  ש"בקרבנות דדייקינן לאחר גם שכן, ומכיון

בפסוק להקשות אין הענין" "אדם ocicדבר
טרם  כי נאמר", למה עכו"ם) ידעינן 23(שממעט
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(15.(10 הערה לעיל (וראה המפרשים שהקשו כמו

לדבריו  ראי' מביא שר"י טוב) בדבק (וכ"ה תירץ בגו"א
(ולא  "אדם" נאמר למה דלכאו' – איירי נדבה שבקרבן הראשונים
מן  תקריבו שלא לומר הכתוב שכוונת לומר ומוכרח "איש"),
שאין  פשיטא בחובה, דאי נדבה, בקרבן שאיירי מובן וא"כ הגזל,

לפרוע (היינו הגזלeaegלהקריב מן (epi`yely מכיון וגם: .
לא  אדה"ר שהרי נדבה, בקרבן שאיירי מוכח לאדה"ר שמקישו

קרבן. להקריב נצטווה
דמיירי  מספיק הכרח זה אין פירושו שלפי לזה [נוסף אבל

בנדבה גם בפשש"מ כי שלו,heytבנדבה שאינו דבר לנדב שאין
עוד  קשה הסברתו לפי הרי] אדם, תיבת אי"צ זה על גם וא"כ

הו"ל "אדם",ligzdlיותר: תיבת בביאור לפרש k"g`eפירושו
מכריח  כו' אדם דמה הפי' כי הענין", דבר נדבה ש"בקרבנות

כו'. דבר נדבה דבקרבנות
כתב  ועוד) כאן. וחזקוני רא"ם גם (וראה לדוד במשכיל
(עה"פ. התו"כ כדרשת פי' לא למה תקשה דלא מתרץ שרש"י
הקדים  לכן הגרים", את לרבות "אדם ה"ד) פ"א שקלים ירושלמי
ונדבות  נדרים נודרים עכו"ם שגם הענין, דבר נדבה שב"קרבנות
פשוט  וא"כ ב), סעי' סוף לקמן וראה .23 הערה לקמן ראה (אבל

מוכרח  ולכן גרים. לרבות גזול שאי"צ למעט בא ש"אדם" לומר
עה"פ). תו"ת (וראה

מקריבים  שגרים פשוט בלאה"כ לפרש"י כי כן, אאפ"ל אבל
גו'" ולגר לאזרח יהי' אחת "תורה מט) יב, (בא ממש"נ –

שבתורה". מצות לשאר אף לאזרח גר "להשוות ופרש"י:
לפרש  רש"י הקדים שלכן כתבו וברע"ב עה"ת המהרי"ק בפי'
הי' החטא, על הבא חובה בקרבן מדבר הי' אם כי יקריב", "כי
מלבי"ם  (וראה פחיתות על המורה "אדם" לשון נקט שלכן אפ"ל
מוכרח  הענין, דבר נדבה ש"בקרבנות לאחר אבל ועוד)*, עה"פ.

ע"ד זה שאין פשוט אבל – אחר באופן "אדם" .hytdלפרש
בש"ח).16) גם (הובא מהר"ן בשם דוד דברי
א.17) פו, זח"ב וראה רע"א. סא, יבמות
ב.18) יג,
(יג,19) תזריע בפרשת ["דא"כ עצמו הד"ד שהקשה מה אבל

my `ed mc`"y ` ,dk y"dy z"ewl .` ,gn b"gf d`x la` (*
.o`k z"ez d`xe .17 dxrd onwl d`xe .dlrnd

נאמר  לא למה בי' קאמרת מאי בשרו בעור יהי' כי אדם דכתיב ב)
בעכו"ם, לא בבנ"י רק הוא נגעים דין דהרי – כלל אי"מ איש"]

בעכו"ם. גם דשייך נדבה קרבנות משא"כ "אדם", כתוב ולכן
רק 20) ולא (סתם). "אדם" כשכתוב גם כן ומצינו בקונ'. ראה

דקאי  ואין ד"ה שם יבמות תוס' (ראה בה"א "האדם" כשכתוב
או  בערכו) תלמודית אנציקלופדי' וראה האדם. מין כללות על
בקמץ  (כשמנוקדת הידיעה ה"א במקום משמשת שלפני' כשהאות
ישנם  (שאז לבהמה בניגוד כשכתוב רק לא וגם – וכיו"ב*)
שקאי  וברש"י) ב ו, כריתות וברש"י. שם יבמות (ראה הסוברים
לעבוד  אין "ואדם ה), ב, (בראשית וכמ"ש – האדם מין כללות על

האדמה"). את
הנוגע 21) "כל (יג) עה"פ לפנ"ז דשם ובפרט יד. יט, חוקת

וגו'" אדם בנפש וכאן eyxecבמת בהמה", נפש "להוציא רש"י
עכו"ם. "למעוטי כותב אינו

כה.22) כב,
כתב 23) שסו"ס מכיון גופא: זה היא שקושיתו לומר ואין

גם  למה א"כ – עכו"ם המרבה גו'" איש "איש יח), (כב, להלן
[ונדע עכו"ם לרבות "איש" – "אדם" במקום כותב אינו o`knכאן

לא  "איש" כתוב הי' אם גם כי – ונדבות] נדרים נודרים שעכו"ם
"איש miaxnהיינו ממ"ש היא שם הראי' בפשטות כי עכו"ם,

במקומו  רש"י כתב לא זה גם מזו: ויתירה פעמים)**, (ב' איש"
ומוכח  גו'", קרבנו יקריב אשר וגו' ישראל מבית איש "איש עה"פ
(את  לרבות שבא מוכרח אין עדיין איש" "איש שגם מזה

– מפרש n"kaeהעכו"ם***) רש"י ואין איש" "איש נאמר

l`xyiae" k ,al) 'inxin my q"yd oeilb ziiyew zvxezn f"tre (*
enk `id dpeekdy .z"iad zgz unwa aezk my ik ± ("mc`ae

.mc`d oin ± "mc`da"
siqedl l"edc zeywdl oi`e c"rcכאן **) ± "yi` yi`" letkle

`cgהפשט  hxt iptn dyxt dltkpc n"ka epivn (q"yd c"r mbe)
± efn dxzie .ekÎfi ,cl `yze h"iÎi ,bk mihtyn d`x) da sqezipy

.('ek epyp dnl :f ,ci d`x i"yxta
.n"kae ,my r"aiza d`x la` (***

`xwie zyxt - zegiy ihewl

נדבה  קרבן .24שמביאין

" הקושיא אין – עפהנ"ל אדם"dnl(ג) נאמר
" כ"א –ji` היפך – עכו"ם (דממעט אדם" נאמר

הדין).

מיותרת  "מכם" שתיבת מאחר א) צלה"ב: גם
בפירושו? זה ליישב לרש"י הו"ל כנ"ל, לכו"ע,

במד"ר  הוא רש"י של תירוצו מקור 25ב)

ומהם:26ובתנחומא  מזל"ז, שינויים שיש אלא -
הי' שהוא מאחרים גוזל הי' "שלא הל' בתנחומא
ולא  ברשותו הכל "שהי' – ובמד"ר בעולם", יחידי

החמסי  ומן הגזילות מן של הקריב ומלשונו ם",
מתכוון  שהוא משמע שלו" הי' "שהכל רש"י

ברשותו" הכל "שהי' המד"ר וצלה"ב 27לדברי –
בהמד"ר. שבחר דרש"י וטעמו דהלשונות הנפק"מ

בכ"ז:·. והביאור
התחלת  היא שפרשתנו מכיון הענין, בפשטות
בקרבנות  שמשתעי לומר, מסתבר הקרבנות, תורת

הסוג שהם – בקרבנות,ixwirdחובה (והמוכרח)
נדבה  בקרבנות יש 28ולא שאפשר כמה כל ולכן .

בקרבנות  הוא שהמדובר בכתוב ולדחוק להעמיס
שבקרבנות  גמור והכרח ראי' יש אא"כ – חובה
במה  בפרש"י מרומז זה והכרח הענין. דבר נדבה

" תיבות גם יקריב)`mcשמעתיק היינו mkn(כי - ,
מספיקה  הוכחה עדיין אין לחודי' יקריב" שמ"כי

הכתוב: דבר נדבה שבקרבנות

את  ממעט "אדם" התואר אין שבפשש"מ נת"ל
שכן  ומכיון אותם. גם כולל הוא ואדרבה, הנכרים;

דבקרבנות לפרש צריך הנ"ל, סברא ע"פ daegהרי
מפני  הוא יקריב" [אם] "כי שנא' ומה הענין, דבר
המקריב  "אדם" בפרשת נכללו נכרים שגם

וציווי,29קרבנות  חיוב בתור אי"ז הרי ולגביהם -
לשון  יקריב" "כי נאמר ולכן והיתר. רשות כ"א

נכרים. לקרבנות גם המתאימה רשות

להדגיש  "מכם", תיבת גם רש"י מעתיק ולזאת
xyt` i`y– נכרים בקרבנות (גם) הכתוב לפרש

הנכרים  מן ולא מבנ"י פי' "מכם" הדיוק .30שהרי
" מש"כ ש"בקרבנות ikוא"כ לומר מכריח יקריב"

הענין. דבר נדבה

מוכרח  זה שאין לומר מקום יש עדיין אמנם
הבאים  בקרבנות הוא כשהמדובר גם לגמרי:
חובה  שבקרבנות הנ"ל) (מטעם לדחוק יש "מכם",
שהכתוב  מפני יקריב" "כי דנקט אלא הכתוב, דבר

היותם שעם כאלו "חובה" בקרבנות גם beqnמיירי
תלוי  כ"א להקריבם מחויב אין מ"מ "חובה" של

העבירה שמעשה היינו – אבל zaiignברצונו קרבן
הוא  המדובר כי להקריבו, לחייב אין החוטא את
אין  נפש כשהרג אפילו וקטן בקטנותו, שחטא

אותו  ומחייבין כנ"ל)31מענישין עכ"פ, ו(בדוחק .
במצות  ויחוייב שכשיגדל מלמדינו שהכתוב נפרש

רוצה  באם – קרבנות) הקרבת גם "יקריב 32(כולל
עליו". לכפר לו ונרצה גו'

" הכתוב דיוק עפ"ז –ikאבל רשות – יקריב"
המקריב  של) (והחיובים בגיל החילוק מפני הוא
הקרבן. שמקריב להזמן העבירה עשייתו זמן בין

הו"ל (והחיוב),yibcdlוא"כ הגיל ענין בכתוב
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להקריב  אסור נכר שבן אח"כ הכתוב שמודיע מזה  אלא הכפל,
-) מובן מום, מרבה rxtnlבעל ה"ז איש" "איש לפנ"ז שמ"ש (

איש  (ואפילו "איש" כתוב הי' אם גם בנדו"ד ובמילא עכו"ם.
י"ל שבדוחק (אף עכו"ם מרבה הי' לא פי'llkayאיש) "איש"

עכו"ם, או מבנ"י נפק"מ ואין ג) טו, בשלח רש"י (ֿגבור). גדול
ישראל". "מבית מוסיף הכתוב כי כן, לפרש אין דשם אלא

דילן). לפסוק בנוגע 20 שבהערה מאוה"ח ולהעיר
(24.29 הערה לקמן ראה
ז.25) פ"ב, ויק"ר
א.26) פיסקא צו פי'
מ 27) אינו i"yxtלהעיר – הוא ברשותו "דלא ב: ו, פסחים,

שאני  – דבנדו"ד מפרש"י (ולכן הל' ב' בין החילוק וי"ל שלו".
ס"ד. בפנים עפמשנ"ת בהפקר גם י"ל דברשותו וה"ה)

תמורת 28) לו" "ונרצה הקרבן שע"י נאמר שלאח"ז ובפרט
על צ"לe`hgעונש הרי – כפרש"י ,aiiegn.בזה

הכתוב 29) אין הרי בנ"י אל דברו מאמרו "כי כאן: באוה"ח
מובן  כי ראי' זה אין בפשש"מ אבל בישראל", אלא מדבר

שהתורה גם dxn`pi"palבפשטות ששייכים הדינים גם דוקא
לעכו"ם).

העכו"ם 30) את מתחלה התורה שוללת דלמה ואלה"ק,
ואח"כ נדבה, מביאים zycgnמקרבנות עכו"ם שגם התורה

י"ל  כי – מעיקרא) עכו"ם לרבות הו"ל (ולכאו' ונדבות נדרים
ופרש"י  לה'" ניחוח ריח "אשה (כ"פ) מסיים בפרשתנו בפשטות:
שייך  אינו וזה רצוני", ונעשה שאמרתי לפני "נח"ר ט): (א,
בעכו"ם; מדובר ואין בישראל, רק מדובר בפרשתנו ולכן בעכו"ם,
שגם  נאמר לחוד, הקרבן בהקרבת שאיירי אמור בפ' משא"כ
וכו'). הנח"ר את פועל אינו (אבל קרבן להביא (רק) יכול עכו"ם

יז.31) יב. כא, משפטים רש"י
ולכפרה.32) לתשובה שמג: סו"ס או"ח משו"ע להעיר

הל' רמב"ם וראה בעי. כפרה נמי קטן צד: ב"א הרדב"ז ובשו"ת
לי* ויראה קרבן מביא . . חרופה שפחה על בא ה"ג: פ"ט שגגות

דעת. בן ויהי' שיגדיל עד מביא שאינו

m"anxl `ean d`x) zenewn k"eka m"anxd k"ynn :xirdl o`ke (*
llkdl 'i`x "il d`xi" (e"r .e"hyz milyexi ± n"x inex qetc meliv
(p"ye d"q m"anxd illk ik`ln ci) mipic ycgl m"anxd jxc oi`y

.il d`xi xz` lr yxtn ycgnyky oeik ±



מה `xwie zyxt - zegiy ihewl

צירופו  – (ואח"כ "אדם הוא בכתוב הסדר
מכם" יקריב כי ?15לההמשך)

מפרשים  יש מתורצת 16והנה חדא שקושיא
בקרבנות  איירי שהכתוב שמכריחין קודם בחברתה:
ואשר  חובה בקרבנות כאן שמיירי אפ"ל הי' נדבה,
עכו"ם, למעט בכדי "איש" ולא "אדם" נאמר ע"כ

ולא 17וכמרז"ל  אדם קרויים אתם – אתם "אדם
מ" שדייקינן לאחר אבל אדם"; קרויין ikאו"ה

עכו"ם  שגם נדבה בקרבנות שהמדובר יקריב"
בחולין  כדאי' להביאם מתעוררת 18מותרים הרי ,

את  לכאו' דממעט "אדם" נאמר למה הקושיא
שאינו  "איש" תואר יותר מתאים (והי' העכו"ם?

עכו"ם). שולל

כן, אאפ"ל התורה על בפי' רש"י לשיטת אבל
מנ"ל19כי  (א) :n"yyta?"אדם" קרויין בנ"י שרק

בכתוב  כמ"פ מצינו פ'20ואדרבה: לפני (גם
שעה"פ  ובפרט עכו"ם; גם וכולל "אדם" 21ויקרא)

רז"ל  דרשו שעליו וגו'", באהל ימות כי "אדם
זו  דרשה רש"י הביא לא וכו'", אדם קרויין "אתם
אין  פשש"מ בלימוד רש"י שלדעת ומוכח –

העכו"ם. את למעט "אדם" של במשמעותו

– ידעינן מהיכא הכתובים zehyta(ב)
למעוטי  בא ש"אדם" את"ל [ובפרט דפרשתנו
ואדרבא  – נדבה? קרבנות מביא שעכו"ם עכו"ם]
שלאחרי  בפ' שבא מיוחד מריבוי נלמד זה דין –

oldlפרשתינו, i"yxitke אמור נכר 22בפ' בן "ומיד :
לכך  מהם, תקבלו תמימה "אבל – וגו'" תקריבו לא
הנכרים  את לרבות איש איש למעלה נאמר
(דמדאיצטריך  כישראל" ונדבות נדרים שנודרים
– להתירם) אין זה ריבוי שלולא ש"מ לרבות, קרא
נדבה  ש"בקרבנות דדייקינן לאחר גם שכן, ומכיון

בפסוק להקשות אין הענין" "אדם ocicדבר
טרם  כי נאמר", למה עכו"ם) ידעינן 23(שממעט
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(15.(10 הערה לעיל (וראה המפרשים שהקשו כמו

לדבריו  ראי' מביא שר"י טוב) בדבק (וכ"ה תירץ בגו"א
(ולא  "אדם" נאמר למה דלכאו' – איירי נדבה שבקרבן הראשונים
מן  תקריבו שלא לומר הכתוב שכוונת לומר ומוכרח "איש"),
שאין  פשיטא בחובה, דאי נדבה, בקרבן שאיירי מובן וא"כ הגזל,

לפרוע (היינו הגזלeaegלהקריב מן (epi`yely מכיון וגם: .
לא  אדה"ר שהרי נדבה, בקרבן שאיירי מוכח לאדה"ר שמקישו

קרבן. להקריב נצטווה
דמיירי  מספיק הכרח זה אין פירושו שלפי לזה [נוסף אבל

בנדבה גם בפשש"מ כי שלו,heytבנדבה שאינו דבר לנדב שאין
עוד  קשה הסברתו לפי הרי] אדם, תיבת אי"צ זה על גם וא"כ

הו"ל "אדם",ligzdlיותר: תיבת בביאור לפרש k"g`eפירושו
מכריח  כו' אדם דמה הפי' כי הענין", דבר נדבה ש"בקרבנות

כו'. דבר נדבה דבקרבנות
כתב  ועוד) כאן. וחזקוני רא"ם גם (וראה לדוד במשכיל
(עה"פ. התו"כ כדרשת פי' לא למה תקשה דלא מתרץ שרש"י
הקדים  לכן הגרים", את לרבות "אדם ה"ד) פ"א שקלים ירושלמי
ונדבות  נדרים נודרים עכו"ם שגם הענין, דבר נדבה שב"קרבנות
פשוט  וא"כ ב), סעי' סוף לקמן וראה .23 הערה לקמן ראה (אבל

מוכרח  ולכן גרים. לרבות גזול שאי"צ למעט בא ש"אדם" לומר
עה"פ). תו"ת (וראה

מקריבים  שגרים פשוט בלאה"כ לפרש"י כי כן, אאפ"ל אבל
גו'" ולגר לאזרח יהי' אחת "תורה מט) יב, (בא ממש"נ –

שבתורה". מצות לשאר אף לאזרח גר "להשוות ופרש"י:
לפרש  רש"י הקדים שלכן כתבו וברע"ב עה"ת המהרי"ק בפי'
הי' החטא, על הבא חובה בקרבן מדבר הי' אם כי יקריב", "כי
מלבי"ם  (וראה פחיתות על המורה "אדם" לשון נקט שלכן אפ"ל
מוכרח  הענין, דבר נדבה ש"בקרבנות לאחר אבל ועוד)*, עה"פ.

ע"ד זה שאין פשוט אבל – אחר באופן "אדם" .hytdלפרש
בש"ח).16) גם (הובא מהר"ן בשם דוד דברי
א.17) פו, זח"ב וראה רע"א. סא, יבמות
ב.18) יג,
(יג,19) תזריע בפרשת ["דא"כ עצמו הד"ד שהקשה מה אבל

my `ed mc`"y ` ,dk y"dy z"ewl .` ,gn b"gf d`x la` (*
.o`k z"ez d`xe .17 dxrd onwl d`xe .dlrnd

נאמר  לא למה בי' קאמרת מאי בשרו בעור יהי' כי אדם דכתיב ב)
בעכו"ם, לא בבנ"י רק הוא נגעים דין דהרי – כלל אי"מ איש"]

בעכו"ם. גם דשייך נדבה קרבנות משא"כ "אדם", כתוב ולכן
רק 20) ולא (סתם). "אדם" כשכתוב גם כן ומצינו בקונ'. ראה

דקאי  ואין ד"ה שם יבמות תוס' (ראה בה"א "האדם" כשכתוב
או  בערכו) תלמודית אנציקלופדי' וראה האדם. מין כללות על
בקמץ  (כשמנוקדת הידיעה ה"א במקום משמשת שלפני' כשהאות
ישנם  (שאז לבהמה בניגוד כשכתוב רק לא וגם – וכיו"ב*)
שקאי  וברש"י) ב ו, כריתות וברש"י. שם יבמות (ראה הסוברים
לעבוד  אין "ואדם ה), ב, (בראשית וכמ"ש – האדם מין כללות על

האדמה"). את
הנוגע 21) "כל (יג) עה"פ לפנ"ז דשם ובפרט יד. יט, חוקת

וגו'" אדם בנפש וכאן eyxecבמת בהמה", נפש "להוציא רש"י
עכו"ם. "למעוטי כותב אינו

כה.22) כב,
כתב 23) שסו"ס מכיון גופא: זה היא שקושיתו לומר ואין

גם  למה א"כ – עכו"ם המרבה גו'" איש "איש יח), (כב, להלן
[ונדע עכו"ם לרבות "איש" – "אדם" במקום כותב אינו o`knכאן

לא  "איש" כתוב הי' אם גם כי – ונדבות] נדרים נודרים שעכו"ם
"איש miaxnהיינו ממ"ש היא שם הראי' בפשטות כי עכו"ם,

במקומו  רש"י כתב לא זה גם מזו: ויתירה פעמים)**, (ב' איש"
ומוכח  גו'", קרבנו יקריב אשר וגו' ישראל מבית איש "איש עה"פ
(את  לרבות שבא מוכרח אין עדיין איש" "איש שגם מזה

– מפרש n"kaeהעכו"ם***) רש"י ואין איש" "איש נאמר

l`xyiae" k ,al) 'inxin my q"yd oeilb ziiyew zvxezn f"tre (*
enk `id dpeekdy .z"iad zgz unwa aezk my ik ± ("mc`ae

.mc`d oin ± "mc`da"
siqedl l"edc zeywdl oi`e c"rcכאן **) ± "yi` yi`" letkle

`cgהפשט  hxt iptn dyxt dltkpc n"ka epivn (q"yd c"r mbe)
± efn dxzie .ekÎfi ,cl `yze h"iÎi ,bk mihtyn d`x) da sqezipy

.('ek epyp dnl :f ,ci d`x i"yxta
.n"kae ,my r"aiza d`x la` (***
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נדבה  קרבן .24שמביאין

" הקושיא אין – עפהנ"ל אדם"dnl(ג) נאמר
" כ"א –ji` היפך – עכו"ם (דממעט אדם" נאמר

הדין).

מיותרת  "מכם" שתיבת מאחר א) צלה"ב: גם
בפירושו? זה ליישב לרש"י הו"ל כנ"ל, לכו"ע,

במד"ר  הוא רש"י של תירוצו מקור 25ב)

ומהם:26ובתנחומא  מזל"ז, שינויים שיש אלא -
הי' שהוא מאחרים גוזל הי' "שלא הל' בתנחומא
ולא  ברשותו הכל "שהי' – ובמד"ר בעולם", יחידי

החמסי  ומן הגזילות מן של הקריב ומלשונו ם",
מתכוון  שהוא משמע שלו" הי' "שהכל רש"י

ברשותו" הכל "שהי' המד"ר וצלה"ב 27לדברי –
בהמד"ר. שבחר דרש"י וטעמו דהלשונות הנפק"מ

בכ"ז:·. והביאור
התחלת  היא שפרשתנו מכיון הענין, בפשטות
בקרבנות  שמשתעי לומר, מסתבר הקרבנות, תורת

הסוג שהם – בקרבנות,ixwirdחובה (והמוכרח)
נדבה  בקרבנות יש 28ולא שאפשר כמה כל ולכן .

בקרבנות  הוא שהמדובר בכתוב ולדחוק להעמיס
שבקרבנות  גמור והכרח ראי' יש אא"כ – חובה
במה  בפרש"י מרומז זה והכרח הענין. דבר נדבה

" תיבות גם יקריב)`mcשמעתיק היינו mkn(כי - ,
מספיקה  הוכחה עדיין אין לחודי' יקריב" שמ"כי

הכתוב: דבר נדבה שבקרבנות

את  ממעט "אדם" התואר אין שבפשש"מ נת"ל
שכן  ומכיון אותם. גם כולל הוא ואדרבה, הנכרים;

דבקרבנות לפרש צריך הנ"ל, סברא ע"פ daegהרי
מפני  הוא יקריב" [אם] "כי שנא' ומה הענין, דבר
המקריב  "אדם" בפרשת נכללו נכרים שגם

וציווי,29קרבנות  חיוב בתור אי"ז הרי ולגביהם -
לשון  יקריב" "כי נאמר ולכן והיתר. רשות כ"א

נכרים. לקרבנות גם המתאימה רשות

להדגיש  "מכם", תיבת גם רש"י מעתיק ולזאת
xyt` i`y– נכרים בקרבנות (גם) הכתוב לפרש

הנכרים  מן ולא מבנ"י פי' "מכם" הדיוק .30שהרי
" מש"כ ש"בקרבנות ikוא"כ לומר מכריח יקריב"

הענין. דבר נדבה

מוכרח  זה שאין לומר מקום יש עדיין אמנם
הבאים  בקרבנות הוא כשהמדובר גם לגמרי:
חובה  שבקרבנות הנ"ל) (מטעם לדחוק יש "מכם",
שהכתוב  מפני יקריב" "כי דנקט אלא הכתוב, דבר

היותם שעם כאלו "חובה" בקרבנות גם beqnמיירי
תלוי  כ"א להקריבם מחויב אין מ"מ "חובה" של

העבירה שמעשה היינו – אבל zaiignברצונו קרבן
הוא  המדובר כי להקריבו, לחייב אין החוטא את
אין  נפש כשהרג אפילו וקטן בקטנותו, שחטא

אותו  ומחייבין כנ"ל)31מענישין עכ"פ, ו(בדוחק .
במצות  ויחוייב שכשיגדל מלמדינו שהכתוב נפרש

רוצה  באם – קרבנות) הקרבת גם "יקריב 32(כולל
עליו". לכפר לו ונרצה גו'

" הכתוב דיוק עפ"ז –ikאבל רשות – יקריב"
המקריב  של) (והחיובים בגיל החילוק מפני הוא
הקרבן. שמקריב להזמן העבירה עשייתו זמן בין

הו"ל (והחיוב),yibcdlוא"כ הגיל ענין בכתוב
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להקריב  אסור נכר שבן אח"כ הכתוב שמודיע מזה  אלא הכפל,
-) מובן מום, מרבה rxtnlבעל ה"ז איש" "איש לפנ"ז שמ"ש (

איש  (ואפילו "איש" כתוב הי' אם גם בנדו"ד ובמילא עכו"ם.
י"ל שבדוחק (אף עכו"ם מרבה הי' לא פי'llkayאיש) "איש"

עכו"ם, או מבנ"י נפק"מ ואין ג) טו, בשלח רש"י (ֿגבור). גדול
ישראל". "מבית מוסיף הכתוב כי כן, לפרש אין דשם אלא

דילן). לפסוק בנוגע 20 שבהערה מאוה"ח ולהעיר
(24.29 הערה לקמן ראה
ז.25) פ"ב, ויק"ר
א.26) פיסקא צו פי'
מ 27) אינו i"yxtלהעיר – הוא ברשותו "דלא ב: ו, פסחים,

שאני  – דבנדו"ד מפרש"י (ולכן הל' ב' בין החילוק וי"ל שלו".
ס"ד. בפנים עפמשנ"ת בהפקר גם י"ל דברשותו וה"ה)

תמורת 28) לו" "ונרצה הקרבן שע"י נאמר שלאח"ז ובפרט
על צ"לe`hgעונש הרי – כפרש"י ,aiiegn.בזה

הכתוב 29) אין הרי בנ"י אל דברו מאמרו "כי כאן: באוה"ח
מובן  כי ראי' זה אין בפשש"מ אבל בישראל", אלא מדבר

שהתורה גם dxn`pi"palבפשטות ששייכים הדינים גם דוקא
לעכו"ם).

העכו"ם 30) את מתחלה התורה שוללת דלמה ואלה"ק,
ואח"כ נדבה, מביאים zycgnמקרבנות עכו"ם שגם התורה

י"ל  כי – מעיקרא) עכו"ם לרבות הו"ל (ולכאו' ונדבות נדרים
ופרש"י  לה'" ניחוח ריח "אשה (כ"פ) מסיים בפרשתנו בפשטות:
שייך  אינו וזה רצוני", ונעשה שאמרתי לפני "נח"ר ט): (א,
בעכו"ם; מדובר ואין בישראל, רק מדובר בפרשתנו ולכן בעכו"ם,
שגם  נאמר לחוד, הקרבן בהקרבת שאיירי אמור בפ' משא"כ
וכו'). הנח"ר את פועל אינו (אבל קרבן להביא (רק) יכול עכו"ם

יז.31) יב. כא, משפטים רש"י
ולכפרה.32) לתשובה שמג: סו"ס או"ח משו"ע להעיר

הל' רמב"ם וראה בעי. כפרה נמי קטן צד: ב"א הרדב"ז ובשו"ת
לי* ויראה קרבן מביא . . חרופה שפחה על בא ה"ג: פ"ט שגגות

דעת. בן ויהי' שיגדיל עד מביא שאינו

m"anxl `ean d`x) zenewn k"eka m"anxd k"ynn :xirdl o`ke (*
llkdl 'i`x "il d`xi" (e"r .e"hyz milyexi ± n"x inex qetc meliv
(p"ye d"q m"anxd illk ik`ln ci) mipic ycgl m"anxd jxc oi`y

.il d`xi xz` lr yxtn ycgnyky oeik ±
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ושייך  הוא גדול שכבר (ֿכיון איש לכתוב: היינו
עשה  (על לו ונרצה גו' יקריב (אם) כי לקרבנות)

שעבר זה).iptlוכו'

" שנאמר כיון שאין `mcאבל יקריב", כי
כולל  בכ"מ "אדם" שהרי – הגיל ענין כלל מודגש

וגדול  התורה llkay(אלא33קטן שציוויי מובן –
לגדולים) נאמרו

בגיל  השינוי מדגיש (הכתוב שאין עכצ"ל
מכריח  זה ובמילא שהגדיל, בקטן ש)המדובר

– הענין דיבר נדבה שבקרבנות

"אדם". תיבת גם רש"י מעתיק ולכן

שבקרבנות  לדעת שבכדי מובן עפ"ז אמנם
הענין  דיבר את 34נדבה שממעט "מכם" כתוב צ"ל

למה "אדם" קשה: אבל וכנ"ל, :xn`pהנכרים,

"איש" נאמר שלא עי"ז מוכרח הנ"ל לימוד א)
דרך  שכן לפרש אין ב) "אדם". אמירתו ע"י ולא –
כי  וכו', "איש" או "אדם" להקדים המקראות
לומר  מוכרח ו"מכם" מכם" – "אדם שנא' בנדו"ד

הוא. מיותר "אדם" הרי – כנ"ל

לא ‚. אדה"ר "מה ללמדנו שבא רש"י ומתרץ
לא  אתם אף שלו, הי' שהכל הגזל מן הקריב
מעתיק  ואינו רש"י ומדייק הגזל", מן תקריבו

ע"ז: והטעם – בעולם" יחידי הי' "שהוא
גוזל  הי' "שלא (שבתנחומא) הל' בין ההפרש
(שנקט  להלשון בעולם" יחידי הי' שהוא מאחרים
לפי  שלו": הי' שהכל הגזל מן הקריב "לא רש"י)
הוא  מאחרים" גוזל הי' "שלא הטעם הא' הלשון

לו הי' שלא יחידי innמפני הי' "שהוא כיון לגזול,
שלא  הוא הטעם הב' לשון לפי משא"כ בעולם";

לו  שלו".dnהי' הי' "שהכל לפי לגזול

הפשט  דרך לפי בתורה, מצינו לא ,35והנה
(לא  רש"י שכוונת צ"ל ולכן קרבן, הקריב שאדה"ר
כ"א) הגזל, מן שלא בפועל קרבן אדה"ר שהקריב

לו היתה לפי `zexytשלא הגזל מן להקריב
"לא  רש"י ל' יומתק [ועפי"ז שלו" הי' "שהכל

הגזל"]. מן שלא "הקריב ולא הגזל" מן הקריב

הגזל  מן אדה"ר הקריב שלא שהטעם נאמר  ואם
הי' לא ובמילא בעולם" יחידי ש"הי' מפני innהוא

בעולם" "יחידי הי' לא הרי להקשות יש – לגזול
יום  (באותו כי ביותר, מועט זמן שנברא 36כ"א

ביום  ו(בו חוה, נבראה והבל 37אדם) קין נולדו (
רוב  שבמשך הדבר פשוט וא"כ – וכו' ובנות בנים
לגזול  יכול שהי' בנ"א כו"כ היו שנותיו של רובן
הרמז  שכוונת הפשט ע"ד לומר גדול (ודוחק מהם
שהי' דאדה"ר חייו של קלה שעה לאותה ב"אדם"

בעולם!). אדם רק

הי' שלא היא שהכוונה לפרש"י `xytוא"כ
שהי' מזה ראי' להביא א"א הגזל, מן להקריב

התנח  [ולדעת בעולם" שס"ל "יחידי אפ"ל ומא
עדיין  שהי' ובעת – בפועל קרבן הקריב שאדה"ר

בעולם" הכתוב].38"יחידי מרמז ולזה ,

מובן  הפשט דרך ע"פ שגם את"ל ואפילו
בפועל  קרבן הקריב קצת 39שאדה"ר משמע וכן -

קרבנות  הקריבו והבל שקין ידעו 40מזה שבפשטות ,
הי' שהקרבן מסתבר מ"מ אביהם, ממעשה מזה
קרבן  שהקריב נח (ע"ד עה"ד חטא על כפרה בתור

המבול  בעולם".41אחר "יחידי הי' לא כבר שאז ,(

זו, קצרה בשעה חוה, שנבראה שקודם [ובפרט
"ל  שמות קריאת דברים: הרבה הבהמה lkהיו

ו  השמים השדה"lklולעוף על 42חית אדם "בא ,
lk בהמה'ige"'האדם 43וכו על תרדמה ה"א "ויפל ,

].44וגו'"

הגזל  מן להקריב אפשר הי' שלא פרש"י לכן
שלו" הי' "שהכל כשנברא 45לפי שתיכף היינו –
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יא.33) כלל אֿד מערכת האוצר בית שם. פרש"י ראה
בערכו. תלמודית אנציקלופדיא

שהתחילה34) ע"ז בקרבנות dxezdוהטעם הקרבנות פרשת 
ואילך. 9 ע' חי"ז בלקו"ש נתבאר נדבה,

(ח,35) ע"ז ב). (כח, שבת ראה: – והרמז הדרש ע"ד משא"כ
ועוד. ט. פל"ד, ב"ר א). (ס, חולין א).

כז.36) א, בראשית פרש"י
ב.37) לח, סנה' וראה א. ד, שם פרש"י
לאחרי 38) קרבנו שהקריב (שם) בע"ז הסוגיא על וחולק

היתה  התנחומא שלדעת וי"ל עוה"פ. וזרחה חמה שקעה שכבר
וכיו"ב. שנברא זה על הודאה כעין הקרבן הקרבת

למאי 39) כי – זה קרבן אודות תושב"כ סיפרה שלא ומה
להבל, קין להריגת שגרם והבל, קין של קרבנם משא"כ נפק"מ,

וכו'. כה) ד, (בראשית "שת" שם וקריאת לידת
גֿד.40) ד, בראשית
הי'41) נח שקרבן שי"ל ואף כ. ח, שניצלו d`cedkנח על

כהודאה  הי' שזה בפשש"מ) (גם י"ל בנדו"ד גם הרי – המבול מן
שם. בע"ז כמפורש יותר. ולא מג"ע גורש שרק על

כ.42) ב, בראשית
כג.43) שם, פרש"י
כא.44) שם,
הכל 45) "שהי' הויק"ר, מלשון רש"י שינה שלכן וי"ל
ezeyxa'הי שלא כבתנחומא שהכוונה לטעות אפשר הי' אז כי ,"

) ברשותו הי' הכל שהרי לגזול ממי שלא ezlkiaלו לפי ליקח, (

`xwie zyxt - zegiy ihewl

חוה  כשנבראה אח"כ גם ובמילא שלו, הכל נעשה
שלו", ו"הכל קנינו פקע לא שוב ובנות בנים ונולדו

הגזל מן להקריב אפשר הי' שלא שפיר lkואתי
חייו. ימי משך

כו"כ  הי' בנ"א לשאר שגם לומר שבהכרח ואף
" גם mdlynדברים הם) וקנינם ברשותם (שהיו "

להם  הי' והבל שקין הכתוב ואמר אדה"ר, בחיי
שלחן 39צאן  על הסמוכים "בנים כעין ה"ז – וכו'

אביהם".

הי' "שהכל רש"י של דיוקו זהו ",ely[ואולי
הי' "שהכל המד"ר: ל' – פירושו ממקור ל' בשינוי

ezeyxa ומונח שנתון אלא שלו, שהי' היינו – "
אחרים]. ברשות

במתנה  חלק להם נתן שאדה"ר נאמר אם וגם
בבחירתו  היתה שהנתינה מכיון הרי גמורה,
לא  בודאי כו' בניו ובני בניו והם הטוב, ומרצונו

מחלקם. יגזול

צלה"ב:„. אמנם
אדה"ר)? (של שלו" "הכל מעיקרא נעשה איך

ודוחק heytוהרי קנין. צ"ל דבר לקנות שבכדי
דבר  בכל אדה"ר שעשה מצינו ולא הוא גדול
קלה  שעה אותה במשך וכ"ז המועיל קנין שבעולם
בפשטות  רש"י ומדכתב וכו'. חוה שנבראה קודם
מוכרח  נוספת, הסברה שום בלי שלו" הי' "שהכל
צריך  רש"י שאין כ"כ עד הוא שפשוט לומר

לפרשו.

הי' ("שהכל מזה ראי' המביאים ישנם והנה
קנין) עשה שלא אף – אדה"ר) (של 46שלו"

אחד  אדם ורק בעלים לו שאין דבר שכשישנו
שיהי' טעם (מאיזה לקנותו יכול אי"צ 47בעולם (

בדרך  שלו נעשה אלא קנין, לעשות אחד אותו
ממילא.

הוא  הפקר שגדר נאמר באם זה (לא 48[ויובן

ששייך  כ"א) בעולם, אדם לשום שייך שאינו
`"e`kl לעשות 49בעולם שצריכים הקנין ועפ"ז ,

שאר  של זכותם להפקיע בכדי רק הוא בהפקר
זכות  שום בנ"א לשאר שאין בנדון ולכן בנ"א.

קנין]. אי"צ בזה,

בזה  צע"ג ההלכה ע"ד שגם ע"ז [נוסף אבל
פשוט  זה רש"י 50ואין והי' גדול, חידוש זהו הרי] ,
לפרשו. צריך

בשלחנו  אדמוה"ז מ"ש בהקדים "מלך 51ויובן :
אותה  קונה במלחמה מדינה איזו שכבש נכרי אפי'

והערים  הנהרות כל כולה,עם הארץ שכל כו' שבה
בין  המלך ברשות היא והיערים, הנהרות עם

וכו'" במלחמה שכובש מדינה בין מדינתו

יחידי  דבהיותו לאדה"ר בנוגע מובן ומזה -
הכל  על ושולט תחתיו,52בעולם, העולם כל נכבש ,

מלך  בדוגמת וה"ז שלו. מדינה 53ונעשה הכובש
שלו  ונעשית ממשלתו תחת שכל 54שנכנסת ובפרט .
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ח"ב  סופר) (להר"ח חיים מחנה בשו"ת שפי' (וכמו בנ"א עוד היו
הי' "שהכל משא"כ סמ"א), לוelyחו"מ הי' שלא מדגיש  "dn

בפנים. לקמן וראה לגזול,
המקנה 46) ספר הסימן. בריש שם חיים (מחנה סופר הרא"ז

יו"ד). פרט ב' כלל ח"א
הקודמת.47) שבהערה במקומות דוגמאות כמה ראה
הל'48) ג). (י, הי"ד פ"ב נדרים הל' בצפע"נ בזה שקו"ט

ע' חט"ז לקו"ש וראה ג). (נט, ופ"ד ג). (לא, פ"ב עניים מתנות
ואילך. 136

ס"ב):49) הפקר (הל' בשלחנו אדמוה"ז ממ"ש ולהעיר:
הם שבהם מה וכל ויערים והנהרות הימים mixwten"המדברות

בחזקה  אדם בהם החזיק לא שעדיין לפי כו' מאליהם ועומדים
מן בה לקנות התורה ע"פ ועומדים mixwtenשהיוxwtddהמועלת

הי' שהכל רש"י כתב הרי ולכאורה, וכו'". בראשית ימי מששת
אופן  (באיזה המועלת חזקה בה החזיק שהוא הרי – אדה"ר של
ע"פ  שגם בודאי הרי לקמן, משנ"ת ע"פ ובפרט – שנפרשו
נסמן  הכלל [ע"פ אדה"ז כוונת י"ל ואולי שלו), נעשה ההלכה
במחלוקת] להרבות שלא (13 להערה שוה"ג 56 ע' חי"א בלקו"ש
לרוב  האדם "החל שאח"כ מכיון מ"מ הכל, קנה שאדה"ר שאף

לא dnc`dע"פ "עדיין ולאח"ז מזה גדול יאוש לך אין – גו'"
התורה". ע"פ המועלת בחזקה אדם בהם החזיק

ועומדים מופקרים "שהיו אמרו ziy`xa"אבל ini zyyn לא
מששת  מופקר הי' שהכל שמכיון שכוונתו לומר ואין כן. משמע
כנ"ל, וכו' כשנברא תומ"י הכל אדה"ר קנה לכן בראשית, ימי

ועומדים yxtnשהרי מופקרים שהיו ההפקר מן בה "לקנות
בראשית". ימי מששת

שהי' מפני שיגזול שאא"פ כהתנחומא ס"ל שאדה"ז י"ל ולכן
הכ  הי' לא אבל בעולם, בו,יחידי שהחזיק זה רק כ"א שלו ל

הי'. הפקר – וכו' שביערים מה משא"כ
שם.50) חיים במחנה גם וראה
יו"ד.51) סעי' תרמט סי' שם וראה ג. סעי' הפקר הל'
ס"ו.52) 139 ע' ח"י מלקו"ש להעיר
שמלכו 53) במלכים פי"א) (בפדר"א לי' חשיב דלא וצע"ק

לא  אבל עם, בלא מלך דאין מפני וי"ל סופו. ועד העולם מסוף
לבד. וב"ב לבנים בנוגע שייך

כבוש 54) בזה הי' ולא שהמליכו מי הי' לא שלפועל ואף
הוא  מדינה לקנות מלחמה לכבוש זקוק שמלך זה הרי מלחמה
צריך  וע"כ נגדו. ונלחמים אחר (מלך) של היא שהמדינה מכיון
ושליטתו, בעלותו תחת שיכנס הקודמת מבעלות להוציא כבוש
לשום  קנוי הי' ולא נגדו שילחם מי הי' שלא מכיון אדה"ר אבל

לכבוש הוצרך לא (ע"ד dnglnאדם שיהי' קנין איזה ע"י כ"א ,
שע"י  וי"ל קצב). סי' חו"מ שו"ע – כולה שקונה כו'" גדר "נעל
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ושייך  הוא גדול שכבר (ֿכיון איש לכתוב: היינו
עשה  (על לו ונרצה גו' יקריב (אם) כי לקרבנות)

שעבר זה).iptlוכו'

" שנאמר כיון שאין `mcאבל יקריב", כי
כולל  בכ"מ "אדם" שהרי – הגיל ענין כלל מודגש

וגדול  התורה llkay(אלא33קטן שציוויי מובן –
לגדולים) נאמרו

בגיל  השינוי מדגיש (הכתוב שאין עכצ"ל
מכריח  זה ובמילא שהגדיל, בקטן ש)המדובר

– הענין דיבר נדבה שבקרבנות

"אדם". תיבת גם רש"י מעתיק ולכן

שבקרבנות  לדעת שבכדי מובן עפ"ז אמנם
הענין  דיבר את 34נדבה שממעט "מכם" כתוב צ"ל

למה "אדם" קשה: אבל וכנ"ל, :xn`pהנכרים,

"איש" נאמר שלא עי"ז מוכרח הנ"ל לימוד א)
דרך  שכן לפרש אין ב) "אדם". אמירתו ע"י ולא –
כי  וכו', "איש" או "אדם" להקדים המקראות
לומר  מוכרח ו"מכם" מכם" – "אדם שנא' בנדו"ד

הוא. מיותר "אדם" הרי – כנ"ל

לא ‚. אדה"ר "מה ללמדנו שבא רש"י ומתרץ
לא  אתם אף שלו, הי' שהכל הגזל מן הקריב
מעתיק  ואינו רש"י ומדייק הגזל", מן תקריבו

ע"ז: והטעם – בעולם" יחידי הי' "שהוא
גוזל  הי' "שלא (שבתנחומא) הל' בין ההפרש
(שנקט  להלשון בעולם" יחידי הי' שהוא מאחרים
לפי  שלו": הי' שהכל הגזל מן הקריב "לא רש"י)
הוא  מאחרים" גוזל הי' "שלא הטעם הא' הלשון

לו הי' שלא יחידי innמפני הי' "שהוא כיון לגזול,
שלא  הוא הטעם הב' לשון לפי משא"כ בעולם";

לו  שלו".dnהי' הי' "שהכל לפי לגזול

הפשט  דרך לפי בתורה, מצינו לא ,35והנה
(לא  רש"י שכוונת צ"ל ולכן קרבן, הקריב שאדה"ר
כ"א) הגזל, מן שלא בפועל קרבן אדה"ר שהקריב

לו היתה לפי `zexytשלא הגזל מן להקריב
"לא  רש"י ל' יומתק [ועפי"ז שלו" הי' "שהכל

הגזל"]. מן שלא "הקריב ולא הגזל" מן הקריב

הגזל  מן אדה"ר הקריב שלא שהטעם נאמר  ואם
הי' לא ובמילא בעולם" יחידי ש"הי' מפני innהוא

בעולם" "יחידי הי' לא הרי להקשות יש – לגזול
יום  (באותו כי ביותר, מועט זמן שנברא 36כ"א

ביום  ו(בו חוה, נבראה והבל 37אדם) קין נולדו (
רוב  שבמשך הדבר פשוט וא"כ – וכו' ובנות בנים
לגזול  יכול שהי' בנ"א כו"כ היו שנותיו של רובן
הרמז  שכוונת הפשט ע"ד לומר גדול (ודוחק מהם
שהי' דאדה"ר חייו של קלה שעה לאותה ב"אדם"

בעולם!). אדם רק

הי' שלא היא שהכוונה לפרש"י `xytוא"כ
שהי' מזה ראי' להביא א"א הגזל, מן להקריב

התנח  [ולדעת בעולם" שס"ל "יחידי אפ"ל ומא
עדיין  שהי' ובעת – בפועל קרבן הקריב שאדה"ר

בעולם" הכתוב].38"יחידי מרמז ולזה ,

מובן  הפשט דרך ע"פ שגם את"ל ואפילו
בפועל  קרבן הקריב קצת 39שאדה"ר משמע וכן -

קרבנות  הקריבו והבל שקין ידעו 40מזה שבפשטות ,
הי' שהקרבן מסתבר מ"מ אביהם, ממעשה מזה
קרבן  שהקריב נח (ע"ד עה"ד חטא על כפרה בתור

המבול  בעולם".41אחר "יחידי הי' לא כבר שאז ,(

זו, קצרה בשעה חוה, שנבראה שקודם [ובפרט
"ל  שמות קריאת דברים: הרבה הבהמה lkהיו

ו  השמים השדה"lklולעוף על 42חית אדם "בא ,
lk בהמה'ige"'האדם 43וכו על תרדמה ה"א "ויפל ,

].44וגו'"

הגזל  מן להקריב אפשר הי' שלא פרש"י לכן
שלו" הי' "שהכל כשנברא 45לפי שתיכף היינו –
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יא.33) כלל אֿד מערכת האוצר בית שם. פרש"י ראה
בערכו. תלמודית אנציקלופדיא

שהתחילה34) ע"ז בקרבנות dxezdוהטעם הקרבנות פרשת 
ואילך. 9 ע' חי"ז בלקו"ש נתבאר נדבה,

(ח,35) ע"ז ב). (כח, שבת ראה: – והרמז הדרש ע"ד משא"כ
ועוד. ט. פל"ד, ב"ר א). (ס, חולין א).

כז.36) א, בראשית פרש"י
ב.37) לח, סנה' וראה א. ד, שם פרש"י
לאחרי 38) קרבנו שהקריב (שם) בע"ז הסוגיא על וחולק

היתה  התנחומא שלדעת וי"ל עוה"פ. וזרחה חמה שקעה שכבר
וכיו"ב. שנברא זה על הודאה כעין הקרבן הקרבת

למאי 39) כי – זה קרבן אודות תושב"כ סיפרה שלא ומה
להבל, קין להריגת שגרם והבל, קין של קרבנם משא"כ נפק"מ,

וכו'. כה) ד, (בראשית "שת" שם וקריאת לידת
גֿד.40) ד, בראשית
הי'41) נח שקרבן שי"ל ואף כ. ח, שניצלו d`cedkנח על

כהודאה  הי' שזה בפשש"מ) (גם י"ל בנדו"ד גם הרי – המבול מן
שם. בע"ז כמפורש יותר. ולא מג"ע גורש שרק על

כ.42) ב, בראשית
כג.43) שם, פרש"י
כא.44) שם,
הכל 45) "שהי' הויק"ר, מלשון רש"י שינה שלכן וי"ל
ezeyxa'הי שלא כבתנחומא שהכוונה לטעות אפשר הי' אז כי ,"

) ברשותו הי' הכל שהרי לגזול ממי שלא ezlkiaלו לפי ליקח, (
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חוה  כשנבראה אח"כ גם ובמילא שלו, הכל נעשה
שלו", ו"הכל קנינו פקע לא שוב ובנות בנים ונולדו

הגזל מן להקריב אפשר הי' שלא שפיר lkואתי
חייו. ימי משך

כו"כ  הי' בנ"א לשאר שגם לומר שבהכרח ואף
" גם mdlynדברים הם) וקנינם ברשותם (שהיו "

להם  הי' והבל שקין הכתוב ואמר אדה"ר, בחיי
שלחן 39צאן  על הסמוכים "בנים כעין ה"ז – וכו'

אביהם".

הי' "שהכל רש"י של דיוקו זהו ",ely[ואולי
הי' "שהכל המד"ר: ל' – פירושו ממקור ל' בשינוי

ezeyxa ומונח שנתון אלא שלו, שהי' היינו – "
אחרים]. ברשות

במתנה  חלק להם נתן שאדה"ר נאמר אם וגם
בבחירתו  היתה שהנתינה מכיון הרי גמורה,
לא  בודאי כו' בניו ובני בניו והם הטוב, ומרצונו

מחלקם. יגזול

צלה"ב:„. אמנם
אדה"ר)? (של שלו" "הכל מעיקרא נעשה איך

ודוחק heytוהרי קנין. צ"ל דבר לקנות שבכדי
דבר  בכל אדה"ר שעשה מצינו ולא הוא גדול
קלה  שעה אותה במשך וכ"ז המועיל קנין שבעולם
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מוכרח  נוספת, הסברה שום בלי שלו" הי' "שהכל
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לפרשו.

הי' ("שהכל מזה ראי' המביאים ישנם והנה
קנין) עשה שלא אף – אדה"ר) (של 46שלו"
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שיהי' טעם (מאיזה לקנותו יכול אי"צ 47בעולם (

בדרך  שלו נעשה אלא קנין, לעשות אחד אותו
ממילא.

הוא  הפקר שגדר נאמר באם זה (לא 48[ויובן

ששייך  כ"א) בעולם, אדם לשום שייך שאינו
`"e`kl לעשות 49בעולם שצריכים הקנין ועפ"ז ,

שאר  של זכותם להפקיע בכדי רק הוא בהפקר
זכות  שום בנ"א לשאר שאין בנדון ולכן בנ"א.

קנין]. אי"צ בזה,

בזה  צע"ג ההלכה ע"ד שגם ע"ז [נוסף אבל
פשוט  זה רש"י 50ואין והי' גדול, חידוש זהו הרי] ,
לפרשו. צריך

בשלחנו  אדמוה"ז מ"ש בהקדים "מלך 51ויובן :
אותה  קונה במלחמה מדינה איזו שכבש נכרי אפי'

והערים  הנהרות כל כולה,עם הארץ שכל כו' שבה
בין  המלך ברשות היא והיערים, הנהרות עם

וכו'" במלחמה שכובש מדינה בין מדינתו

יחידי  דבהיותו לאדה"ר בנוגע מובן ומזה -
הכל  על ושולט תחתיו,52בעולם, העולם כל נכבש ,

מלך  בדוגמת וה"ז שלו. מדינה 53ונעשה הכובש
שלו  ונעשית ממשלתו תחת שכל 54שנכנסת ובפרט .
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ח"ב  סופר) (להר"ח חיים מחנה בשו"ת שפי' (וכמו בנ"א עוד היו
הי' "שהכל משא"כ סמ"א), לוelyחו"מ הי' שלא מדגיש  "dn

בפנים. לקמן וראה לגזול,
המקנה 46) ספר הסימן. בריש שם חיים (מחנה סופר הרא"ז

יו"ד). פרט ב' כלל ח"א
הקודמת.47) שבהערה במקומות דוגמאות כמה ראה
הל'48) ג). (י, הי"ד פ"ב נדרים הל' בצפע"נ בזה שקו"ט

ע' חט"ז לקו"ש וראה ג). (נט, ופ"ד ג). (לא, פ"ב עניים מתנות
ואילך. 136

ס"ב):49) הפקר (הל' בשלחנו אדמוה"ז ממ"ש ולהעיר:
הם שבהם מה וכל ויערים והנהרות הימים mixwten"המדברות

בחזקה  אדם בהם החזיק לא שעדיין לפי כו' מאליהם ועומדים
מן בה לקנות התורה ע"פ ועומדים mixwtenשהיוxwtddהמועלת

הי' שהכל רש"י כתב הרי ולכאורה, וכו'". בראשית ימי מששת
אופן  (באיזה המועלת חזקה בה החזיק שהוא הרי – אדה"ר של
ע"פ  שגם בודאי הרי לקמן, משנ"ת ע"פ ובפרט – שנפרשו
נסמן  הכלל [ע"פ אדה"ז כוונת י"ל ואולי שלו), נעשה ההלכה
במחלוקת] להרבות שלא (13 להערה שוה"ג 56 ע' חי"א בלקו"ש
לרוב  האדם "החל שאח"כ מכיון מ"מ הכל, קנה שאדה"ר שאף

לא dnc`dע"פ "עדיין ולאח"ז מזה גדול יאוש לך אין – גו'"
התורה". ע"פ המועלת בחזקה אדם בהם החזיק

ועומדים מופקרים "שהיו אמרו ziy`xa"אבל ini zyyn לא
מששת  מופקר הי' שהכל שמכיון שכוונתו לומר ואין כן. משמע
כנ"ל, וכו' כשנברא תומ"י הכל אדה"ר קנה לכן בראשית, ימי

ועומדים yxtnשהרי מופקרים שהיו ההפקר מן בה "לקנות
בראשית". ימי מששת

שהי' מפני שיגזול שאא"פ כהתנחומא ס"ל שאדה"ז י"ל ולכן
הכ  הי' לא אבל בעולם, בו,יחידי שהחזיק זה רק כ"א שלו ל

הי'. הפקר – וכו' שביערים מה משא"כ
שם.50) חיים במחנה גם וראה
יו"ד.51) סעי' תרמט סי' שם וראה ג. סעי' הפקר הל'
ס"ו.52) 139 ע' ח"י מלקו"ש להעיר
שמלכו 53) במלכים פי"א) (בפדר"א לי' חשיב דלא וצע"ק

לא  אבל עם, בלא מלך דאין מפני וי"ל סופו. ועד העולם מסוף
לבד. וב"ב לבנים בנוגע שייך

כבוש 54) בזה הי' ולא שהמליכו מי הי' לא שלפועל ואף
הוא  מדינה לקנות מלחמה לכבוש זקוק שמלך זה הרי מלחמה
צריך  וע"כ נגדו. ונלחמים אחר (מלך) של היא שהמדינה מכיון
ושליטתו, בעלותו תחת שיכנס הקודמת מבעלות להוציא כבוש
לשום  קנוי הי' ולא נגדו שילחם מי הי' שלא מכיון אדה"ר אבל

לכבוש הוצרך לא (ע"ד dnglnאדם שיהי' קנין איזה ע"י כ"א ,
שע"י  וי"ל קצב). סי' חו"מ שו"ע – כולה שקונה כו'" גדר "נעל
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נכבשו  הקרבנות) בפ' מדובר (שאודותם הבע"ח
ממשלתו שפרש"י n"etaתחת כמו ,55.

מצד גם הוא הרי כיבוש ,n"yyt56וקנין
שפרש"י  מזה גם את 57וכדמוכח תצר "אל שנא'

טיהרה  ידו ועל מהם לקחה שסיחון וכו' מואב
של  ארצו סיחון שכבש שע"י היינו לישראל",

נעשה (ומדלא elyמואב לקחתה לבנ"י והותרה

שלו  נעשו כיבוש שע"י הענין עצם שם רש"י ביאר
כ"א  שם, הפרשה של חידוש שאי"ז מובן וכו'
שכן  רק הוא שם והחידוש בפשטות, מובן שזהו

למואב). בנוגע הי'

שלו" הי' "שהכל איך בפשטות מובן ובמילא
לפרשו. רש"י שיצטרך מבלי

(a"lyz `xwie t"y zgiyn)
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ולשמרה  דלעבדה ע"י (ועאכו"כ ולשמרה לעבדה בג"ע ויניחהו
יריחו  מכיבוש (ולהעיר כולו העולם כל ועי"ז ג"ע קנה – גופא)

מה – הספר) על ויושבת א"י של מנעולה בתור –dvxy לקנות
לעיל  (הובא אדה"ז שבשו"ע – כו'" הימים "המדברות (משא"כ

כו'). מופקרים שהיו – (49 הערה
עלי' שגזר ארץ א): לא, (ברכות במרז"ל הדיוק יומתק ועפ"ז
לישוב  אדה"ר עלי' גזר שלא ארץ וכל נתיישבה לישוב אדה"ר

ואכ"מ. תתיישב". שלא עלי' "שגזר ולא – נתיישבה לא

יט.55) ב, בראשית
ט.56) ו, וארא יז. כג, ו. יב, בראשית מפרש"י להעיר
גם57) וראה כא. יד, לך פרש"י וראה כו. כא, i"yxtחוקת

להוציא  ישראל יכלו לא כו' הם מפלישתים "עוים כג): (ב, דברים
מותרים  אתם ועכשיו תחתם וישבו והשמידום כו' מידם ארצם
להקדים  מבלי בפשטות כן רש"י כותב שם (וגם מידם" לקחתה

yxtle.ואילך 8 ע' ח"ה לקו"ש וראה וכו'). קונים כיבוש שע"י
.24 ובהערה ס"ו 62 ע' ח"י לקו"ש
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f"iyz'd mixetd bg zgiy

.‡Ó המאמר מיוסד (עליו האמצעי אדמו"ר של ממאמרו אסתר, שעשתה הסעודות דב' הענין ביאור
עמלק). לך עשה אשר את זכור (ד"ה הב' מאמר בסוף נכלל – לבסומי) איניש חייב ד"ה

הבבות). (ד' הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה נפשי". לך "צמאה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אח"כ
והאמונה". "האדרת כלאּפצי". זשוריצי ָ"ניע

***

.·Ó[:אמר ואח"כ אחרונה, ברכה ברך שליט"א אדמו"ר [כ"ק
בגמרא  איתא – לניסן" הסמוך "אדר שני, באדר דפורים הקביעות טעם גאולה 227אודות ש"מסמך

לפסח. פורים עדיף", לגאולה

במהרה  לבוא העתידה הגאולה את גם כוללת דפורים) הגאולה נסמכת (שאלי' דפסח שהגאולה וכיון
נאמר  עלי' נפלאות",228בימינו, אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

את  ש"וינצלו ובאופן ממצרים, יצאו בנ"י שכל שלימה, גאולה היתה ממצרים שהגאולה דכשם –
גלות 229מצרים" אחרי' שאין שלימה גאולה תהי' העתידה הגאולה גם כך מהגלות 230, יוצאים בנ"י שכל ,

– לארצנו קוממיות והולכים

עתה, עומדים שבה דפורים מהגאולה אשר דידן, בעגלא יהי' לגאולה" גאולה שה"מסמך השי"ת יתן
להגאל" עתידין ובניסן נגאלו ל"בניסן – פורים שושן ע"י – צדקנו,231נבוא משיח ע"י ,

אמן. דידן, בעגלא טפחים, מעשרה למטה והשלימה האמיתית גאולה
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ובפרש"י.227) סע"ב ו, מגילה
טו.228) ז, מיכה
לו.229) יב, בא

(230– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא
ב. קטז, פסחים

יא.231) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
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נכבשו  הקרבנות) בפ' מדובר (שאודותם הבע"ח
ממשלתו שפרש"י n"etaתחת כמו ,55.

מצד גם הוא הרי כיבוש ,n"yyt56וקנין
שפרש"י  מזה גם את 57וכדמוכח תצר "אל שנא'

טיהרה  ידו ועל מהם לקחה שסיחון וכו' מואב
של  ארצו סיחון שכבש שע"י היינו לישראל",

נעשה (ומדלא elyמואב לקחתה לבנ"י והותרה

שלו  נעשו כיבוש שע"י הענין עצם שם רש"י ביאר
כ"א  שם, הפרשה של חידוש שאי"ז מובן וכו'
שכן  רק הוא שם והחידוש בפשטות, מובן שזהו

למואב). בנוגע הי'

שלו" הי' "שהכל איך בפשטות מובן ובמילא
לפרשו. רש"י שיצטרך מבלי
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ולשמרה  דלעבדה ע"י (ועאכו"כ ולשמרה לעבדה בג"ע ויניחהו
יריחו  מכיבוש (ולהעיר כולו העולם כל ועי"ז ג"ע קנה – גופא)

מה – הספר) על ויושבת א"י של מנעולה בתור –dvxy לקנות
לעיל  (הובא אדה"ז שבשו"ע – כו'" הימים "המדברות (משא"כ

כו'). מופקרים שהיו – (49 הערה
עלי' שגזר ארץ א): לא, (ברכות במרז"ל הדיוק יומתק ועפ"ז
לישוב  אדה"ר עלי' גזר שלא ארץ וכל נתיישבה לישוב אדה"ר

ואכ"מ. תתיישב". שלא עלי' "שגזר ולא – נתיישבה לא

יט.55) ב, בראשית
ט.56) ו, וארא יז. כג, ו. יב, בראשית מפרש"י להעיר
גם57) וראה כא. יד, לך פרש"י וראה כו. כא, i"yxtחוקת

להוציא  ישראל יכלו לא כו' הם מפלישתים "עוים כג): (ב, דברים
מותרים  אתם ועכשיו תחתם וישבו והשמידום כו' מידם ארצם
להקדים  מבלי בפשטות כן רש"י כותב שם (וגם מידם" לקחתה

yxtle.ואילך 8 ע' ח"ה לקו"ש וראה וכו'). קונים כיבוש שע"י
.24 ובהערה ס"ו 62 ע' ח"י לקו"ש
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.‡Ó המאמר מיוסד (עליו האמצעי אדמו"ר של ממאמרו אסתר, שעשתה הסעודות דב' הענין ביאור
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בראשית יא, א – ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים 
אחדים

עד

ביאור דיוק לשון הזהר עה"פ, "שפה אחת" – שפ"ה בגי' 
"שכינה" וכו'

כדין  דהא  אחדים,  ודברים  אחת  שפה  הארץ  כל  ויהי1 
ביה  ומהימנותא חדא  ושרשא חדא  ועקרא  ביסודא  עלמא 
בקדשא בריך הוא, מה כתיב ויהי בנסעם מקדם, מקדמאה 
מציאה  בקעה,  וימצאו  דכלא,  מהימנותא  דעלמא  עקרא 

אשכחו ונפקו בה מתחות מהימנותא עלאה, )וימצאו(.
ממלכתו  ראשית  ותהי  ביה,  כתיב  מה  נמרוד  חזי  תא2 
בבל, דהא מתמן נטל לאתאחדא ברשו אחרא, והכא וימצאו 
בקעה בארץ שנער, מתמן נטלו בלבייהו לאפקא מרשותא 

עלאה לרשו אחרא.
ספר הזהר חלק א' דף ע"ד ע"ב

ב(  ושרשא.  עקרא  יסודא  לשונות  הג'  א(  להבין3:  יש 
ומהו מהימנותא חדא. ג( ומה זה שייך להפסוק שפה אחת 

ודברים אחדים.
גי'  הנקרא שפ"ה  מלכות  על  קאי  אחת  שפה  כי  היינו 
שכינה, והיא בחינת4 שפת אמת, והוא האמונה בהקב"ה, כי 
מלכות נקראת אמונה5 והוא האמונה באמת הוי'6 דתפארת7.

ודברים אחדים. דברים הוא ג"כ במל' בחי'8 דבור. אך 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים )פירוש( 
כי עד אז הי' העולם ביסוד ועיקר ושורש אחד ובאמונה אחת בהקב"ה, 
וז"ש מה כתיב )אחר כך( ויהי בנסעם מקדם )פירוש( מקדמאה עקרא 
דכלא שנסעו מקדמונו ועיקרו של עולם מהקב"ה  מהימנותא  דעלמא 
שבו אמונת הכל, וימצאו בקעה )פירוש( מציאה מצאו, ויצאו על ידה 

מתחת אמונה העליונה. 
2( ]תרגום ללה"ק[ בא וראה מה כתיב בנמרוד, ותהי ראשית ממלכתו 
בבל )הטעם שמשם התחיל למלוך(, כי מבבל משם לקח לו כח להאחז 
ברשות הסטרא אחרא, וכאן גם כתיב וימצאו בקעה בארץ שנער )שהיא 
בבל, הטעם כי( מהבקעה ההיא לקחו מחשבה רעה בלבם לצאת מתחת 

רשות העליון לרשות הסטרא אחרא. )רמ"ק ורא"ג ומפרשים(.
3( מתחיל בשלשה שאלות על לשון הזהר, ולפי הביאור בפנים מתרץ 
עוד שאלות ודיוקים, והם: 1( הפסוק מתחיל בלשון יחיד "שפה אחת", 
ומסיים בלשון רבים "דברים אחדים". 2( בלשון הזהר, מתחלה אומר 
"כדין עלמא ביסודא ועקרא ושרשא", ואח"כ "מקדמאה עקרא דעלמא", 
"מהימנותא  דעלמא",  "עקרא  לשונות  הב'  מהו   )3 עקרא.  רק  נקט 
חדא  ושרשא  ועקרא  ביסודא  עלמא  "כדין  נקט  מתחלה   )4 דכלא", 

ומהימנותא חדא", ואח"כ "מקדמאה עקרא דעלמא מהימנותא דכלא.
4( משלי יב, יט. תניא סוף פי"ג.

5( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ג.
6( ראה לקוטי שיחות חלק יז עמוד 115.

7( ראה תורה אור פרשת נח י, ב.
ספר   – מנחם  תורת  רסה.  מז.  עמוד  רנ"ט  המאמרים  ספר  ראה   )8

דברים הוא לשון רבים, וכן אחדים לשון רבים. הוא לנגד 
דעת,  האמצעי,  בקו  מקומות9  בג'  מושרשת  שהמל'  מה 
תפארת, יסוד דז"א. מתחלה ביסוד ואח"כ בתפארת ואח"כ 
הפרק  בסוף  וע"ש  פ"א  הירח  שער10  בע"ח  כמ"ש  בדעת 

ג"כ.
וכ"א מהם11 נק' אחד.

כי יסוד הוא אחד, המאחד ומחבר את נצח והוד, שמימין 
ומשמאל.

ותפארת נקרא אחד, המאחד12 חסד וגבורה.
ודעת נקרא אחד, המאחד13 חכמה ובינה.

זהו דהא כדין עלמא )מלכות(, ביסודא )יסוד(, ועקרא 
)תפארת שהוא עיקר האילן14 גופא דאילנא(. ושרשא )דעת 
שהוא בחי' שרש האילן, ועיין בקהלת יעקב15 מע' שרש(. 
הוא שפה  חדא,  ומהימנותא  אחדים.  דברים  היינו  חדא, 

אחת, בחי' מלכות.
דעלמא  עקרא  מקדמאה  מקדם  בנסעם  ויהי 

מהימנותא דכלא, כאן נקט רק עקרא, כי פירוש קדם הוא 

מזרח, והיינו תפארת16 שהוא מזרח, והוא עקרא דעלמא, 
גם קד"ם17 הוא שם ב"ן ברבוע גי' קד"ם והיינו מהימנותא 

דכלא שהוא בחי' מל' הנקראת אמונה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד לט "ראה 
תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן כב".

המאמרים מלוקט חלק ג' עמוד שעה. וש"נ.
9( ראה ספר המאמרים המשך תרס"ו עמוד שעז ואילך )קה"ת תשע"א(. 

ועוד.
10( שער לד.

11( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים כתובים עמוד תקנ.
12( ראה לעיל סימן כ, ובהנסמן שם.

13( ראה אור התורה תצוה עמוד א'תשיד. שיר השירים רכב-ג.
14( ראה תורת חיים בראשית קעו, ד. קעה, א. )לקוטי תורה מהאריז"ל 

פרשת לך לך(.
15( ראה ספר המאמרים תרע"ח עמוד ס.

 – מזרח  גבורה,   – צפון  חסד,   – דרום  דצד  טו,  סימן  לעיל  ראה   )16
תפארת. 

נקרא  ג[ ד"מזרח"  ב,  יג. במדבר  כז,  והטעם הוא: ראה רש"י ]שמות 
"קדם" ו"פנים", ומערב נקרא "אחור". ופירשו המפרשים, דהקול של 
הפנים  עומדים  אם  בגשמיות  וכמו  הכרובים,  מבין  יוצא  הי'  השכינה 
כנגד מזרח אז מערב הוא אחור, וצד דרום הוא לימין )כמו יד ימין(, וצד 
צפון לשמאל )כמו יד שמאל(, וכן הוא ברוחניות הענינים, שהשכינה 
– הוא כמו הפנים – מדבר כנגד צד המזרח, ודרום וצפון מן הצדדים – 

לימין ולשמאל – וצד מערב הוא אחור. 
ראה זהר חלק ב' דף כד, ע"א. תורת חיים בראשית עמוד מב ואילך. 
ספר הערכים-חב"ד אותיות אל"ף-אטב"ח עמוד ו. כרך ד' עמוד שפג. 

תקמט. )מובא לקמן סימן רא הערה 21(.
17( מבאר דבתיבת "ויהי בנסעם מקדם", מרומז ב' דברים, א( "עקרא 
ב(  תפארת.  בחי'  דעלמא,  עקר  שהוא  מזרח,  הוא  ד"קדם"  דעלמא", 
"מהימנותא דכלא", ד"קדם" הוא שם ב"ן ברבוע, והוא: יו"ד )20(, + 
יו"ד, ה"ה )30(, + יו"ד, ה"ה, ו"ו )42(, + יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )52( = 

144, קד"ם, ושם ב"ן הוא במלכות בחי' "אמונה".

לקוטי לוי יצחק על התורה
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות ׁשּמלאכי לכל לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
עראי  ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשרת

אלּֿבלעם" אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: LÓ‰.וטמאה, Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻ«ƒ¿»∆…∆ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה להפסקֹות אף יכֹול ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין.
קלֿוחמר  לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומה

ההדיֹוט  מן הּלֹומד ּב∑‡ÂÈÏ.להדיֹוט נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את למׁשה למעט ּתֹורה ְְְִֵֶֶַַ≈»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
הן .ּולאהרן  ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשמעּו יכֹול ּכהנים. ּבתֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי אליו", "וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר מעּוטין: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻי"ג
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אליו  ה'  וידבר  משה  אל  ויקרא   – א  א, 
מאהל מועד לאמר

אחד",  לא  מטמא  טהור  יתן  "מי  ד(  יד,  )שם  כתיב  א. 
מן  האור  "כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  פסוק  דרך  על  זה  ופסוק 
)לעיל  זה  והארכתי מאד בדרושים אחרים מענין  החשך". 
שהי'  ממה  האור,  יתרון  גורם  החשך  סבת  כי  רפ"ב(,  אות 

קודם שנתחשך.
חוה  ס"ח(  פי"ט  רבה  )בראשית  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
בשמרים  מעורבים  בענבים  ענבים,  של  אשכול  סחטה 
ואינם נכרים רק מתבטלים, וכשנסחטו ונעשו שמרים אחר 
כך, נשאר היין משומר. רצה לומר מסולק מהשמרים, והוא 
עולם  ענין  וזהו  סחיטה.  קודם  שהי'  ממה  יותר  ובהיר  זך 
הבא יין המשומר בענביו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות 
לד, ב(, "עין לא ראתה אלקים זולתך" )ישעי' סד, ג( זהו יין 

המשומר.
עור"  "כתנות  ונעשה  ונגנז  אור"  "כתנות  הי'  כי  והענין 
אור  לעתיד  החטאת  ובהתם  אור.  היפך  עור  שהוא  ב'עין' 
‘עין' שגרמה עיור, עיור יתהפך  חדש יהי' לזה העור יתרון 
ל"עין בעין נראה אתה ה' וגו'" )במדבר יד, ד(, עין רואה עין 
כו' זה יין המשומר כו'. וזהו ענין א' ד"שמע ישראל" )דברים 

ו, ד( – רבתי.
הנה,  רבתי.   – ד"אדם"  א'  א(  א,  )-א  הימים  ובדברי 
"אדם" מעשר של "אמת", והעולם נברא באמת, "בראשית 
"אמת".  תבות  סופי  א(,  א,  )בראשית  את"  אלקים  ברא 
בהוצאת  הנחש  הוא  כח(  טז,  )משלי  אלוף"  מפריד  "ונרגן 
דבת שקר, גרם שנפרד א' מן "אמת" ונשאר – "מת", וכן 
מן "אדם" ונשאר – "דם". ואז נסתלקה אלף מ"כתנות אור" 

ונעשית "עור".
ועל כן א' ד"ויקרא" )ויקרא א, א( זעירא, ונשאר "ויקר" 
לשון "קרי" היא לילית, שהולידה מן אדם ק"ל שנה, ובאה 
זוהמא לעולם )ערובין יח, ב(. ואמר "אדם כי יקריב" )ויקרא 
א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב, ואחר כך הפרשיות 
זה  על  שסובבים  אחר,  במקום  הארכתי  כהנים  תורת  של 

הענין.
וכל הטומאות נמשכות מזה. "אדם כי יהי' בעור בשרו" 
)שם יג, ב( מחמת שנעשית כתנות עור ובשר בחטא אדם 
ומזה  קרי,  רק  שלמה   – אדם  מטת  היתה  ולא  הראשון, 
שופרא  מעין  שופרי'  יעקב  בא  עד  כו',  נדה  ודם  הזיבות 
ממנו  ויצאו  ב(  נו,  )פסחים  שלמה  מטתו  והיתה  דאדם, 
לפניו"  יהודה שלח  "ואת  ע'.  נפש קדושות, לתקן  שבעים 
)בראשית מו, כח( רומז על דוד המלך ע"ה בסוד אדם דוד 

משיח...
אורי  "קומי  א(  ס,  )ישעי'  כתיב  משיח,  בביאת  לעתיד 
שבעת  כאור  וגו'  החמה  כאור  הלבנה  "אור  אורך",  בא  כי 

אז,  משמש  שהי'  הגנוז  אור  שהוא  כו(,  ל,  )שם  הימים" 
ומה שהי' "עין לא ראתה", יתהפך ל"עין לא ראתה אלקים 
זולתך" )שם סד, ג(, דהיינו לרוב הבהירות, וכל זה בא מכח 
בטול השמרים – הקליפות, ומעז יצא מתוק, וזדון נתהפך 
ואמרו  כג(,  כג,  )במדבר  ליעקב"  יאמר  ו"כעת  לזכות, 
לפנים  ישראל  שיהיו  ס"י(  פ"א  רבה  )דברים  ז"ל  רבותינו 

ממחיצתן של מלאכי השרת כו'.
של"ה – מסכת פסחים אות שסז. שסח

שייך  הי'  לא  אז  הראשון  אדם  חטא  לא  אילו  כי  דע  ב. 
לומר להיות נבדל מקום קדוש. כי הכל הי' ענין גן עדן והכל 
יאמרו  לא  לעתיד  טז(  )ג,  בירמי'  שכתוב  וכמו  קודש,  הי' 
עוד ארון ברית ה' וגו', ופירש"י כי כל כנסתכם תהא קדושה 

ואשכון בה כאילו הוא ארון.
וכן לא הי' נבדל איש מאנשים לעבודה ולכהונה כי היו 
מן  זמן  נבדל  הי'  לא  וכן  קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  כולם 
כמו  לקדושה  שוים  היו  העתות  כל  כי  לקדושה  הזמנים 

שיהי' לעתיד עולם שכולו שבת.
וסימנך לשלש אלה הוא עולם שנה נפש. המוזכר בספר 
מן  זמן  וקדושת  מהעולם  המקום  קדושת  דהיינו  יצירה, 
משאר  אדם  הבדל  וקדושת  שנה.  בענין  הנכלל  הזמנים 

נפשות האדם וזהו ענין נפש.
ולא הי' האדם צריך לקרב את עצמו על ידי הקרבן, רק 
צדיקים  של  נפשותיהם  כענין  לה'  קרבן  הי'  בעצמו  הוא 

לאחר מותם שהם קרבן על גבי מזבח של מעלה.
על כן התחיל ספר זה באדם שנאמר )ויקרא א, ב( אדם 
כי יקריב רומז לאדם הראשון ואז תורת כהנים תיקון לאדם 

וכל דיני הקרבן.
אחר כך נגעי בני אדם הבא מכח חטא שלו ותקנתן היינו 
מיתת  כן  אחר  וטהרתן.  וקרי  וזיבה  וצרעת  נדות  טומאת 
שיתבאר  כמו  קדמאה  אדם  לבני  הרומזים  אהרן  בני  שני 

במקומו.
על  נגזר  כן  כי  לכפר  בשנה  יום  להיות  כן  אחר  והוצרך 
אדם ביום אכלו מיתה ויומו של הקב"ה אלף שנה ואז יום 
הוא  עצמו  ולקדש  הקדושה  לעורר  כך  אחר  שנה.  לאלף 
בפרשת  הזמנים  קדושת  כך  אחר  תהיו.  קדושים  בפרשת 
שנמשכו  פעמים  שבע  השמיטות  ענין  כך  אחר  אמור. 

משבעת ימי בראשית הנעלמים כמו שיתבאר במקומו.
טוב  ועשה  מרע  סור  להיות  וקללות  ברכות  כך  אחר 
עדיין  נתקיימו  לא  תלכו  בחקותי  אם  של  אלו  והבטחות 
עד לעתיד ואז יהי' הנצחיות בגוף ונשמה ככוונת הבריאה 
מתחלה כמבואר בארוכה בהקדמה שלי תולדות אדם. הרי 

ספר תורת כהנים תיקון האדם.
של"ה עה"ת

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות ׁשּמלאכי לכל לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
עראי  ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשרת

אלּֿבלעם" אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: LÓ‰.וטמאה, Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻ«ƒ¿»∆…∆ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה להפסקֹות אף יכֹול ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין.
קלֿוחמר  לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומה

ההדיֹוט  מן הּלֹומד ּב∑‡ÂÈÏ.להדיֹוט נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את למׁשה למעט ּתֹורה ְְְִֵֶֶַַ≈»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
הן .ּולאהרן  ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשמעּו יכֹול ּכהנים. ּבתֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי אליו", "וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר מעּוטין: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻי"ג

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»
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אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול ׁשמעּו..את לא יׂשראל וכל ׁשמע, הר"ן (מׁשה ּבׁשם מ"כ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּגםּֿכן  'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּדּיּוקֹו

מצאתי  ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה ÚBÓ„.)היא Ï‰‡Ó∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ≈…∆≈
הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלּמד
אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹמהּו
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלּמה
"עדֿהחצר  נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהחיצנה".

נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון Ó‡Ï¯.החיצנה"? „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ מעל" לֹומר: ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִֵַַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול ּדברי ∑Ó‡Ï¯.הּכּפרת". להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

מן  ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
וידּבר  למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ואיל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהמרּגלים
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"וּיׁשב  ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה אלי לאמר" אלי ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹה'

וגֹו'" העם אתּֿדברי :מׁשה ְְִֵֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא הרמז:(א, ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּבדברי ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּכאן א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּימים

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות הראׁשֹון ∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָ

הּגזל  מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב ּבּכלל?∑‰Ó‰a‰.לא חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ«¿≈»ְַַַָָָ
וצאן" "ּבקר לֹומר: ‰Ó‰a‰.ּתלמּוד ÔÓ∑ הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, להֹוציא ∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא ְַַָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»ְִ

הּנעבד  הּמקצה ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.את את אֹומר ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא ּכׁשהּוא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ֱֶֶַָƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְִִֵֵֵֶֶֶַַ
את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין מן מתנּדבים ∑e·È¯˜z.הּטרפה למּטה ׁשּׁשנים מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַ

ּבׁשּתפּות  הּמֹותרֹות ∑˜¯ÌÎa.עֹולה מן הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא .מלּמד ְָָֻ»¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'xn`l il` 'd xAcie'il`' oFWlE ©§©¥¥©¥Ÿ§¥©
FrnWn,'xEACd did il`'EpiidC ©§¨¥©¨¨©¦§©§

`NW KFYnE ,zEaiagaE xEnB aExiwA§¥¨©£¦¦¤Ÿ
mixaC xtq lkA df oFWl dWn xiMfd¦§¦¤¨¤§¨¥¤§¨¦
zzin z` xiMfn `EdW xg`l cr©§©©¤©§¦¤¦©
onfAW ,micnl Epivnp ,`Edd xFCd©©¦§¥§¥¦¤¦§©
zBxC dzid `l mitEfp Eid l`xUIW¤¦§¨¥¨§¦Ÿ¨§¨©§©
xEAiCd zBxcl deW dWn mr xEAiCd©¦¦¤¨¨§©§©©¦

.oMn xg`NW¤§©©¦¥
xg` xaCoFWlA xg` WExiR - ¨¨©¥¥©¥¦§

:'xn`l'ixaC odl xFn`e `v ¥Ÿ¥¤¡¨¤§¨©
ipaiWde,mzaEWY xaC z`m` ©£¦¥¦¤§©§¨¨¦
mElAwiaQEn 'xn`l' oFWNde ,`l F` §©§Ÿ§©¨¥Ÿ¨

l` mzaEWY xaC z` dWn zxin` lr©£¦©¤¤§©§¨¨¤
,dxFY oYnA EpivOW oiprkE .d"awd§¦§¨¤¨¦§©©¨

,'dl mrd ixaC z` dWn aiWdWdnM ¤¥¦¤¤¦§¥¨¨©§¨
xn`PW(g ,hi zeny)eCgi mrd lk EprIe' ¤¤¡©©©£¨¨¨©§¨

dUrp 'd xAC xW` lM Exn`IeWIea ©Ÿ§Ÿ£¤¦¤©£¤©¨¤
''d l` mrd ixaC z` dWn(`"w ,i"`a): Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤

a dxez
(a).íkî áéø÷é ék íãàWExiR KM ¨¨¦©§¦¦¤¨¥

mMn mc` :aEzMdaixwIWM'dl oAxw ©¨¨¨¦¤§¤©§¦¨§¨©
ixd .EPaixwi o`Sd on F` xwAd on -¦©¨¨¦©Ÿ©§¦¤£¥

'iM','m`' oFWlA WOWn o`M xEn`d ¦¨¨¨§©¥¦§¦
.EPaixwi KM ,aixwdl dvxi m` xnFlM§©¦¦§¤§©§¦¨©§¦¤

E,oiprd xAC dacpÎzFpAxwamc`dW §¨§§§¨¨¦¤¨¦§¨¤¨¨¨
`le ,FpFvxn maixwnE aCpzn¦§©¥©§¦¨¥§§Ÿ

daFg lW zFpAxwA(n"eviw): §¨§¨¤¨

.íãàzFnFwOd aFxA aEzMd KxC ¨¨¤¤©¨§©§
xFCi iM Wi`' :oFbM] 'Wi`' oFWl hFwpl¦§§¦§¦¦¦

''dl xcp(b ,l xacna),[exn`p dOlo`M ¤¤©§¨¨¤¡©¨
?'mc`' oFWl:WFxcl icMmc` dn §¨¨§¥¦§¨¨¨

oFW`xd('mc`' FnXW)on aixwd `l ¨¦¤§¨¨Ÿ¦§¦¦
`l mY` s` ,FNW did lMdW ,lfBd©¨¥¤©Ÿ¨¨¤©©¤Ÿ

lfBd on Eaixwzd`x] mkNXn `N` ©§¦¦©¨¥¤¨¦¤¨¤§¥
zAW(:gk sc)mc` aixwdW xFW' ©¨¤¦§¦¨¨

['eke 'oFW`xd(daxÎ`xwie)(y"cxt): ¨¦
.äîäaälFkixnFl iziidWdIg s` ©§¥¨¨¨¦¦©¤©©¨

,llMAoFWNW minrtl EpivOW itM ©§¨§¦¤¨¦¦§¨¦¤§
z` mbe zFndAd z` llFM 'dndA'§¥¨¥¤©§¥§©¤

xn`PW FnM] zFIgd(dÎc ci mixac)z`f' ©©§¤¤¡©Ÿ
miaUk dU xFW ,Elk`Y xW` dndAd©§¥¨£¤Ÿ¥¥§¨¦
,['ebe 'xEngie iavE lI` ,miGr dUe§¥¦¦©¨§¦§©§

'o`ve xwA' xnFl cEnlY`weeC - ©§©¨¨¨Ÿ©§¨
oAxwl mixWM ,dndA oiOn mdW EN ¥̀¤¥¦¦§¥¨§¥¦§¨§¨

(`xtq):
.äîäaä ïîFrnWnA Wi 'on' oFWl ¦©§¥¨§¦¥§©§¨

FnM] FNEM `le 'xaCd on zvwn'¦§¨¦©¨¨§Ÿ§
EpivOW(ci ,al ziy`xa)`Ad on gTIe' ¤¨¦©¦©¦©¨

on' xn`p o`M s`e ,['dgpn Fcia§¨¦§¨§©¨¤¡©¦
'dndAd,DNEk `lezFndA WIW itl ©§¥¨§Ÿ¨§¦¤¥§¥

dfA aEzMd `aE ,oAxwl zFlEqRd©§§¨§¨¨©¨¨¤
`ivFdl(lFqtl)z`e raFxd z` §¦¦§¤¨¥©§¤
rAxPd,dxiar mdA dzUrPW KFYOW ©¦§¨¤¦¤¤¤§¨¨¤£¥¨

'dl oAxwl m`iadl miqE`n md ixd£¥¥§¦©£¦¨§¨§¨©
(miyxtn):

.ø÷aä ïîaEW xn`e aEzMd xfg ¦©¨¨¨©©¨§¨©
'on' oFWl-`ivFdloAxwl lFqtle §¦§¦§¨§¨

s`carPd z`dEcarW dndA - ©¤©¤¡¨§¥¨¤£¨¨
'on' zFaiYn zg` lkA] dxf dcFarM©£¨¨¨§¨©©¦¥¦
lEqR WFxcl EtiqFd ,o`M zFxEn`d̈£¨¦¦§§
zhrEn FzEpbE FzxnEg xW` sqFp¨£¤§¨§¤¤
,zFWxCA llMd iR lr `Ede ,FncFTn¦§§©¦©§¨©§¨
xzFId z` lFqtl Epl Wi dNigYW¤§¦¨¥¨¦§¤©¥
KM xg`e ,Flqtl `xaQd l` aFxẅ¤©§¨¨§¨§§©©¨
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נג `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy
אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול ׁשמעּו..את לא יׂשראל וכל ׁשמע, הר"ן (מׁשה ּבׁשם מ"כ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּגםּֿכן  'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּדּיּוקֹו

מצאתי  ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה ÚBÓ„.)היא Ï‰‡Ó∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ≈…∆≈
הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלּמד
אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹמהּו
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלּמה
"עדֿהחצר  נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהחיצנה".

נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון Ó‡Ï¯.החיצנה"? „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ מעל" לֹומר: ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִֵַַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול ּדברי ∑Ó‡Ï¯.הּכּפרת". להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

מן  ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
וידּבר  למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ואיל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהמרּגלים
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`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy
"וּיׁשב  ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה אלי לאמר" אלי ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹה'

וגֹו'" העם אתּֿדברי :מׁשה ְְִֵֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא הרמז:(א, ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּבדברי ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּכאן א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּימים

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות הראׁשֹון ∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָ

הּגזל  מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב ּבּכלל?∑‰Ó‰a‰.לא חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ«¿≈»ְַַַָָָ
וצאן" "ּבקר לֹומר: ‰Ó‰a‰.ּתלמּוד ÔÓ∑ הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, להֹוציא ∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא ְַַָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»ְִ

הּנעבד  הּמקצה ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.את את אֹומר ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא ּכׁשהּוא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ֱֶֶַָƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְִִֵֵֵֶֶֶַַ
את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין מן מתנּדבים ∑e·È¯˜z.הּטרפה למּטה ׁשּׁשנים מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַ

ּבׁשּתפּות  הּמֹותרֹות ∑˜¯ÌÎa.עֹולה מן הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא .מלּמד ְָָֻ»¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿
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dRMA lWFnM oFW`xd mc`̈¨¨¦§¥©¦¨

ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ובפירוש אדם ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

רש"י)

אי ּכן ואם ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
"הּכל"? לֹו ְִַָֹנקנה

ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים לעבדיו (הלכות ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למי  ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּולאנׁשי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבׁש
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּכׁשאין  מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 9 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lC mrhdpFW`xA daFg zFpAxw EWxRzp ` ©©§Ÿ¦§¨§¨§§¨¨¦¨

ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ליּה הוה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואׁשם

ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהן

ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשכינה

מּיד  ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבּׁשמיני
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`N` ?'EaixwY' :miAx oFWl o`McOln ¨§©¦©§¦¤¨§©¥

WmBmipXxzFi F`miaCpzncgi ¤©§©¦¥¦§©§¦©©

`iadlzEtYEWA dlFr(m"`x ,g"n`a): §¨¦¨§¨
.íëðaø÷aEzMdcOlnzlFr lr ¨§©§¤©¨§©¥©©

,dacpd`a `idWlW otF`A mB §¨¨¤¦¨¨©§¤¤
,xEAv zacpmrd llM s`W xnFlM ¦§©¦§©¤©§©¨¨

wx `le ,dacp zlFr `iadl lFkï§¨¦©§¨¨§Ÿ©
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וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
קדּוׁשה  לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלה'.

ה'. ֲַַועבֹודת
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לב ּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּולאחרי
וההתלהבּות  החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשאר
ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמענינים

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָּומׁשּתּמׁשים
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּמּטרה
ּבאׁש ּתתּכּלל ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ּבאׁש הּקרּבן ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּגדֹולה

לה'. ֲַַָָהאהבה

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. .ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻנתערבה
מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹולֹות

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»
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dRMA lWFnM oFW`xd mc`̈¨¨¦§¥©¦¨

ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ובפירוש אדם ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

רש"י)

אי ּכן ואם ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
"הּכל"? לֹו ְִַָֹנקנה

ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים לעבדיו (הלכות ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למי  ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּולאנׁשי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבׁש
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּכׁשאין  מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ליּה הוה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואׁשם

ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהן

ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשכינה

מּיד  ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבּׁשמיני
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וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
קדּוׁשה  לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלה'.

ה'. ֲַַועבֹודת
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לב ּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּולאחרי
וההתלהבּות  החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשאר
ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמענינים

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָּומׁשּתּמׁשים
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּמּטרה
ּבאׁש ּתתּכּלל ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ּבאׁש הּקרּבן ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּגדֹולה

לה'. ֲַַָָהאהבה

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. .ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻנתערבה
מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹולֹות

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).øëæzlFrW ,df oiC xn`p miinrR ¨¨©£©¦¤¡©¦¤¤©
o`M :xkf `weeC `dYW dkixv dndA§¥¨§¦¨¤§¥©§¨¨¨¨
z` ;o`Sd oAxwA oNdlE dndA oAxwA§¨§©§¥¨§©¨§¨§©©Ÿ¤
xkf ,FhEWtM Wxtl Wi o`M xEn`d̈¨¨¥§¨¥¦§¨¨

.dawp `lela``EdWMxfFgexnF` §Ÿ§¥¨£¨§¤¥§¥
dHnl 'xkf'(oNdl)(i weqta)on m`e' ¨¨§©¨§©¨§¦¦

,'EPaixwi minY xkf ...FpAxw o`Sd©Ÿ¨§¨¨¨¨¦©§¦¤
- 'xkf' xnFl cEnlY oi`Wdid `l ¤¥©§©¨¨Ÿ¨¨

itl] 'xkf' aEW xiMfdlE xFfgl Fl©£§©§¦¨¨§¦
,[xwAd oiCn o`Sd oiC micnl EpiidW¤¨¦§¥¦¦©Ÿ¦¦©¨¨
:xkfA dxizi dcRwd WFxcl icM `N ¤̀¨§¥¦§©§¨¨§¥¨§¨¨

,WOn 'xkf'qFpibFxCp`e mEhnEh `le ¨¨©¨§Ÿ§§©§§¦
mixkfM miaWgp mpi`W mipin -¦¦¤¥¨¤§¨¦¦§¨¦

mixEnB(d"n c"t mixekia zkqn d`x),w"dnyn) §¦
(m"`x:

.íéîz- mlW :FWExiRmEn `lA ¨¦¥¨¥§Ÿ
oNdl EpnPW milqFRd minEOd mzF`n¥¨©¦©§¦¤¦§§©¨

(ckÎak ,ak)iR lr s` ,mEn lrA lM oMW .¤¥¨©©©©¦
'mly' iExw Fpi` ,xa` xQEgn Fpi`W¤¥§¨¥¤¥¨¨¥

(i"gp):
ãòBî ìäà çút ìàFz` aixwi.ike ¤¤©Ÿ¤¥©§¦Ÿ§¦

odMd `lde ?FzF` aixwn oAxTd lrA©©©¨§¨©§¦©£Ÿ©Ÿ¥
Wi 'aixwi' `N` !FaixwOW `Ed¤©§¦¤¨©§¦¥
xnFl ,'aExiw' oFWl mB FrnWnA§©§¨©§¥©

`Ed oAxTd lrAWdFz`adA lRhn ¤©©©¨§¨©§©¥©£¨¨
dxfrd crFpi`e ,(WCwOd xvg) ©¨£¨¨£©©¦§¨§¥

dcFarde li`Fd' :odMl xnFl i`Xx©©©©Ÿ¥¦§¨£¨
'F`iadl mB gxhY ,Lilr(g"g ,m"`x ,`"w). ¨¤¦§©©©£¦

?'EPaixwi' 'aixwi' xnF` Edn:xnFlM ©¥©§¦©§¦¤§©
- iEAix oFWl FrnWnA Wi 'aixwi'©§¦¥§©§¨§¦
ENi`e .`EdW oAxw lM aixwIW¤©§¦¨¨§¨¤§¦
- hErin FrnWnA Wi 'EPaixwi'©§¦¤¥§©§¨¦
Kkitl .dGd oAxTd z` `weeC aixwIW¤©§¦©§¨¤©¨§¨©¤§¦¨
;hErin ode iEAix od o`Mn miWxFC Ep`̈§¦¦¨¥¦§¥¦

zFAxl ?cviM iEAixdaxrzp ENit` ¦¥©§©£¦¦§¨§¨
,oFrnW zlFrA oaE`x zlFrli`Fd ©§¥§©¦§¦

,eilrA mWl axTdl Kixv oAxw lke§¨¨§¨¨¦§¦¨¥§¥§¨¨
Edin rcFp `le li`Fd mixnF` Ep` oi ¥̀¨§¦¦§Ÿ©¦
Eidi `l okl oAxwe oAxw lM lW eilrA§¨¨¤¨¨§¨§¨§¨¨¥Ÿ¦§

`N` ,llM miaxwpcg` lM aixwi ¦§¨¦§¨¤¨©§¦¨¤¨
,odn zg` dlFr (oFrnWe oaE`x)§¥§¦§¨©©¥¤
oiEkn ip` ixd' :FaixwOd odMd xn`ie§Ÿ©©Ÿ¥©©§¦£¥£¦§©¥

izcFarA`EdW in mWl.'eilrAoke ©£¨¦§¥¦¤§¨¨§¥
:Ff oirM ztqFp `nbEC -dlFr §¨¤¤§¥¨

daxrzPW,oiNEgamc` lW mdipWE ¤¦§¨§¨§¦§¥¤¤¨¨
s` WiCwdl df mc` aiIg oi` ,cg ¤̀¨¥©¨¨¨¤§©§¦©
z` aixwdl lkEIW icM oiNEgd z ¤̀©¦§¥¤©§©§¦¤
`N` ,FliaWA zFlFr zxFzA mdipW§¥¤§©¦§¦¤¨
FpFvxAW xg` mc` Fl WTal lFkï§©¥¨¨©¥¤¦§

e ,dlFr `iadlExkOiFloiNEgd §¨¦¨§¦¨§©¦
zFlFr ikxvlmB dlg dxikOde] §¨§¥§©§¦¨¨¨©

oiNEgd zndA `id Ffi` rEci oi`WM§¤¥¨©¥¦¤¡©©¦
gTi cg` lke ,[dlFrl dWCwEd Ffi`e§¥§§¨§¨§¨¤¨¦©

zFndAd on zg`oNEM od ixde ©©¦©§¥©£¥¥¨
in mWl' zg` lM axwze ,zFlFr§¦§©¨©©§¥¦

`EdW'eilrA.micnl Ep` z`f lke ¤§¨¨§¨Ÿ¨§¥¦
xnFl ,'iEAix' `EdW 'aixwi' oFWNn¦§©§¦¤¦©
okYIW oAxw mc` `ian minrRW¤§¨¦¥¦¨¨¨§¨¤¦¨¥

e .FNW Fpi`W?cviM hEriOdlFki ¤¥¤§©¦¥©¨
xnFl iziiddaxrzp ENit`dlFr ¨¦¦©£¦¦§¨§¨¨

dxWMAzFndadoilEqtoFbM] oAxwl §¥¨¦§¥©§¦§¨§¨§
,[dxf dcFarM dEcarWF`axrzPWM ¤£¨¨©£¨¨¨§¤¦§¨¥

df oAxw oinFpin Fpi`WAdlFr :oFbM] ¦¨§¨¤§¤¥¦§¨



xwie`נו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy
"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑."לרצנֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? CÓÒÂ.הא '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה .אין ֲִִֵֶֶַַַָֹƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.להביא לעֹולת .ּפרט «…»…»ְְְִִִִַַַָָָָֹ»…»ְְַָָ
BÏ ‰ˆ¯Â∑אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי – .מלקּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה ÈÙÏ∑ ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈

ׁשּתיהן∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה  למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן (זֹו אחרים: )ספרים ֲָָָ¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Eaxwi df oFbkA s` `OW - [minlWA¦§¨¦¤¨©¦§¤¦§§
,wtQd zngn mdipWxnFl cEnlY §¥¤¥£©©¨¥©§©

EPaixwi'`N` Faixwn dY` oi` ,' ©§¦¤¥©¨©§¦¤¨
`Ed df ike ,xWM `EdW Ll rEcIWM§¤¨©§¤¨¥§¦¤
Lpi`e axrzp m` la` ,oAxTd oin¦©¨§¨£¨¦¦§¨¥§¥§
mEn FA lFRIW cr oiYnY ,rcFi¥©©§¦©¤¦
xg` oAxw eincA `iaze EPxMnze§¦§§¤§¨¦§¨¨¨§¨©¥

(`xtq)('qezd ilran yexit):
.BúBà áéø÷éEdEWxC 'FzF`' oFWl ©§¦§§¨

aEzMde ,oAxTd lrA lr minkg£¨¦©©©©¨§¨§©¨
W cOlnz` `iadl dvFx Fpi` m` §©¥¤¦¥¤§¨¦¤

oiC ziA ,FpAxwFzF` oitFM.KM lr ¨§¨¥¦¦©¨
lFkiFpAxw z` oiaixwOW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤©§¦¦¤¨§¨

,FgxMÎlrA,FpFvx cbp `EdWM §©¨§§¤¤¤§
'FpFvxl' xnFl cEnlYcvik `d .- ©§©¦§¨¥©

ode dItMd od ,mdipW EniIwzi Ki ¥̀¦§©§§¥¤¥©§¦¨§¥
?oFvxddvFx' xn`IW cr FzF` oitFM ¨¨¦©¤Ÿ©¤

,'ip`iExw df ixd miMqdW oeike ¨¦§¥¨¤¦§¦£¥¤¨
'FpFvxl'(my)(o"nx): ¦§

.Cîñå 'ä éðôìzxMfp dkinQd zevn ¦§¥§¨©¦§©©§¦¨¦§¤¤
iptl' zFaiYd mr cg` KWndM o`M̈§¤§¥¤¨¦©¥¦§¥

iM micnl Ep` KMn .''ddkinq oi` ¦¨¨§¥¦¦¥§¦¨
zbdFpdnaAmdAW miPnGA] dPhw ¤¤§¨¨§©¨©§©¦¤¨¤

dpFA cg` lM did ,zFnAd ExYEd§©¨¨¨¨¤¨¤
z` dilr aixwdl FxvgA dnA Fnvrl§©§¨¨©£¥§©§¦¨¤¨¤
iptl' iExw mFwn lM oi`W ,[eizFpAxẅ§§¨¤¥¨¨¨¦§¥
zcrEind 'dlFcB dna'A `N` ,''d¤¨§¨¨§¨©§¤¤
oMWOd :EpiidC] xEAiSd zFpAxwl§¨§¨©¦§©§©¦§¨
ux`l mzqipM xg`lE ,xAcOAW¤©¦§¨§©©§¦¨¨¨¨¤

,dliWA KM xg`e ,lBlBA EdEniwdWM§¤¡¦©¦§¨§©©¨§¦Ÿ
WCwOd ziaA oMW lke ,[oFrabaE aFpA§§¦§§¨¤¥§¥©¦§¨
zFnFwOd EN` lMW ,milWExiA iEpAd©¨¦¨©¦¤¨¥©§
mi`aEOd zFpAxTde ,''d iptl' miiExw§¦¦§¥§©¨§¨©¨¦

dkinq mipErh mWl(my)(miyxtn): §¨§¦§¦¨
c dxez

(c).äìBòä Làø ìòoFWlA xn`p `l ©Ÿ¨¨Ÿ¤¡©§¨
`N` ,'FW`x lr Fci Knqe' dxvw§¨¨§¨©¨©Ÿ¤¨
Fci Knqe' :oAxTd oin z` aEW xiMfd¦§¦¤¦©¨§¨§¨©¨
wx `NW LcOll .'dlFrd W`x lr©Ÿ¨¨§©¤§¤Ÿ©
,dacp zlFr) o`M dxEn`d dlFrd̈¨¨£¨¨©§¨¨
,dkinq dpErHd `id (xwAd oiOn¦¦©¨¨¦©§¨§¦¨

`N``iadlmB (zFAxl)daFgÎzlFr ¤¨§¨¦§©©©¨
`iadlE ,dkinqlmBo`Sd zlFr ¦§¦¨§¨¦©©©Ÿ

dkinql(my)(m"`x): ¦§¦¨
.äìBòä'FzlFr' xn`p `NW KFYn ¨¨¦¤Ÿ¤¡©¨

,[dricid `"d ztqFdA] 'dlFrd' `N ¤̀¨¨¨§¨©¥©§¦¨
daEWgd dlFrd wxW micnl Ep`̈§¥¦¤©¨¨©£¨
on) dndA zlFr EpiidC ,zcgEinde§©§¤¤§©§©§¥¨¦
,dkinq dpErHd `id ,(o`Sd F` xwAd©¨¨©Ÿ¦©§¨§¦¨

sFrdÎzlFrl hxRoErh Fpi`W §¨§©¨¤¥¨
dkinq(my)(u"p`yn y"x 'qez): §¦¨

Bì äöøðå.eilr xRkl`Ed dn lr §¦§¨§©¥¨¨©©
Fl dSxndlFrd `hg dfi` lr - §©¤©¥¤¥§¨¨
?zxRknlr xn`Y m`mzF` §©¤¤¦Ÿ©©¨

WpFr mdA WIW mi`HgdzFzixM ©©¨¦¤¥¨¤¤§¦
Îicia dzin F` oiCÎziA zFzinE¦¥¦¦¨¦¥

ixd ,zEwln F` minWxaM dN` lM ¨©¦©§£¥¨¥¤§¨
xEn` oWpr`le] dxFYA WxFtnE ¨§¨¨§¨©¨§Ÿ

WpFrd on xhRdl oYiPW mdA WxRzp¦§¨¥¨¤¤¦¨§¦¨¥¦¨¤
WpFrd lr sqFpAW F` ,oAxw ici lr©§¥¨§¨¤§¨©¨¤

oAxw `iadl Fl Wi(m"ialn ,i"gp),[`d ¥§¨¦¨§¨¨
oAxTdW o`Mn YcnldSxn Fpi` ¨©§¨¦¨¤©¨§¨¥§©¤

lr `N`dzin `l mdA oi`W mixaC ¤¨©§¨¦¤¥¨¤Ÿ¦¨
zevn lr xaFrd oFbM ,zFwln `le§Ÿ©§§¨¥©¦§©

e ,dUroAxTd dSxn oke`l lr £¥§¥§©¤©¨§¨©¨
dUrl wYPWzFwln WpFr FA oi`W ¤¦©©£¥¤¥¤©§

dSxn dlFrd oAxwe ,oie`l x`WM¦§¨¨¦§¨§¨¨¨§©¤
mdilr xRknE(my)(a"rx):d dxez §©¥£¥¤

(d).íéðäkä ,eáéø÷äå ,èçLårAx` §¨©§¦§¦©Ÿ£¦©§©
,'hgWe' :df wEqtA Exn`p zFcFar£¤¤§§¨¤§¨©
iYW zllFM daxwdd] 'Eaixwde'§¦§¦©©§¨¨¤¤§¥
KFzl dhigXd mC zlAw :zFcFar£©¨©¨©§¦¨§
z` Ewxfe' ,[gAfOl cr FzklFde ,ilM§¦§¨¨©©¦§¥©§¨§¤
'mipdMd' aEzMd xiMfdW KFYnE .'mCd©¨¦¤¦§¦©¨©Ÿ£¦

iM Epcnl ,'Eaixwde' lv` wxdlATn ©¥¤§¦§¦¨©§¦¦©¨¨
(mCd zlAw).dPEdM zevn Kli`e ©¨©©¨§¥¨¦§©§¨

ecOldfAhigXd lrxfa dxWMW d §¦¥¨¤©©§¦¨¤§¥¨§¨
l`xUi F` ,iel ici lr -(my)migaf i"yx) ©§¥¥¦¦§¨¥

(.al:
.'ä éðôì,crFn ldF`A Dpi` dhigXd ¦§¥©§¦¨¥¨§¤¥

`N`dxfrAmXW ,['oMWOd xvg'] ¤¨¨£¨¨£©©¦§¨¤¨
eilr xW` oFvigd gAfn cnFr¥¦§¥©©¦£¤¨¨
xn`PW FnkE ,zFpAxTd z` miaixwn©§¦¦¤©¨§¨§¤¤¡©

(`i weqt oldl)'gAfOd Kxi lr Fz` hgWe'§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©
(`"eb):

eáéø÷äådaxwdd .mCd z` ... §¦§¦¤©¨©©§¨¨
mCd 'aExw' DzErnWn o`M dxEn`d̈£¨¨©§¨¨¥©¨

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy
אהרן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכ ֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ ּתלמּוד מה ְֲִֵַֹ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַ

אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹומר:
החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, אחר:ּבחּטאֹות ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

לכe˜¯ÊÂ∑."אתּֿדמֹו" הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל הּכלי מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ואי  "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנאמר:
ׁשּתי  נֹותן ּכיצד? הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאפׁשר

ארּבע  ׁשהן ÚBÓ„.מּתנֹות Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑ מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְֵֶַַַָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ‡˙d.מה ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה .ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,(W`d lr dxhwd `le) gAfOl cr©©¦§¥©§Ÿ©§¨¨©¨¥
zg`d :zFNErR iYW DA WiedlAw Ef §¥¨§¥§¨©©©¨¨
zxW ilkA mCd zlAw -`idW , ©¨©©¨¦§¦¨¥¤¦

dNErRddpFW`xd,dhigXd xg` ©§¨¨¦¨©©©§¦¨
,Dnvr dklFdd `id dIpXdeemlE` §©§¦¨¦©¨¨©§¨§¨

DrnWnwx `Ed 'Eaixwde' zaiY lW ©§¨¨¤¥©§¦§¦©
,dklFd oFWlmixaCd KFYOW `N` §¨¨¤¨¤¦©§¨¦

EpcnlWodiYWozevnoxd` ipaA ¨©§¤§¥¤¦§¨¨¦§¥©£Ÿ
zaWgp dklFdd m` ixdW ,mipdMd©Ÿ£¦¤£¥¦©¨¨¤§¤¤
xWt`W iR lr s` daEWg dcFarl©£¨£¨©©¦¤¤§¨
gAfOl KEnq hgFXd oFbM] dicrlA¦§¨¤¨§©¥¨©¦§¥©
zklFdA KxFv oi`W otF`A ,WOn©¨§¤¤¥¤§¨©
xWt` i`W 'dlAw' ixd ,[mCd©¨£¥©¨¨¤¦¤§¨
zaWgp `idW oMW lM ,dicrlA¦§¨¤¨¨¤¥¤¦¤§¤¤
`N` dxWM Dpi`e ,daEWg dcFar£¨£¨§¥¨§¥¨¤¨

mipdkA(m"`x): §Ÿ£¦
.ïøäà éða,'oxd` ipA' xn`PW KFYn §¥©£Ÿ¦¤¤¡©§¥©£Ÿ

lFki`EdW in lM iM ,xnFl iziid ¨¨¦¦©¦¨¦¤
ENit`e oxd` rxGnmillgmipA] ¦¤©©£Ÿ©£¦£¨¦¨¦

F` ,odkl z`ViPW dWExBn EclFPW¤§¦§¨¤¦¥§Ÿ¥
mixWM Eidi [lFcB odkl dpnl`n¥©§¨¨§Ÿ¥¨¦§§¥¦

.o`M zFxEn`d zFcFarlcEnlY ¨£¨£¨©§
'mipdMd' xnFls`W cOll - ©©Ÿ£¦§©¥¤©

iAB lr zFUrp opi`W ElNd zFcFard̈£©¨¤¥¨©£©©¥
zFkixv ,dklFde dlAw oFbM ,gAfOd©¦§¥©§©¨¨§¨¨§¦

dPEdM zXEcw(g"ty ,g"g): §©§¨
.ícä úà e÷øæå ícä úàcEnlY dn ¤©¨§¨§¤©¨©©§

?minrt iYW 'mC' 'mC' xnFlicM ©¨¨§¥§¨¦§¥
`iadl(zFAxl)minc ipW zwixf mB §¨¦§©©§¦©§¥¨¦

lr wxFf `EdW ,xnFlM ,miaxFrnd©§¨¦§©¤¥©
gAfOdz`dlFrd mCaxrzPW ©¦§¥©¤©¨¨¤¦§¨¥
FpinA,mixg` milrA lW dlFr mcA - §¦§©¨¤§¨¦£¥¦

F`axrzPWFpin Fpi`WalW mcA - ¤¦§¨¥§¤¥¦§¨¤
.minlW oAxw oFbM ,xg` bEQn oAxẅ§¨¦©¥§¨§©§¨¦

lFkioM oiCd `dIW xnFl iziids` ¨¨¦¦©¤§¥©¦¥©
mCd axrzPWMAzFpAxw lW mnc §¤¦§¨¥©¨§¨¨¤¨§¨

F` ,milEqRdlFr mC axrzPW §¦¤¦§¨¥©¨
[oFvigd gAfn lr `Ed DnC zwixGW]¤§¦©¨¨©¦§¥©©¦

AmczF`HgzFInipRdzF`Hg ibEq - §©©¨©§¦¦¥©¨
gAfn] inipRd gAfOd lr wxfp mnCW¤¨¨¦§¨©©¦§¥©©§¦¦¦§©

[crFn ld` KFzA xW` zxFhTdF` , ©§¤£¤§Ÿ¤¥
axFrnd dlFr mCAmczF`Hg ©¨©§¨§©©¨

zFIpFvigdmdipW mC zwixf mFwOW ©¦¦¤§§¦©©§¥¤
`N` ,oFvigd gAfn lr `EdEN`W ©¦§¥©©¦¤¨¤¥

- dHnl `ide dlrnl,zF`Hgd oMW §©§¨§¦§©¨¤¥©©¨
oFilrd FivgA `Ed mnC zwixf mFwn§§¦©¨¨§¤§¨¤§
FivgA DnC zwixf dlFrde ,gAfOd lW¤©¦§¥©§¨¨§¦©¨¨§¤§
oi` EN` miptF`AW oiPn .oFYgYd©©§¦©¦¤§¨¦¥¥
,llM axFrnd mCd z` miwxFf§¦¤©¨©§¨§¨

xg` mFwnA xnFl cEnlY(`i weqt onwl) ©§©§¨©¥
Ewxfe''FnC z`dY` calA FnC z` - §¨§¤¨¤¨¦§¨©¨

,lEqR mcA axFrn `EdWM `le wxFf¥§Ÿ§¤§¨§¨¨
xg` mFwnA Fzwixf oiCW mcA F`§¨¤¦§¦¨§¨©¥

(`xtq):
.e÷øæåodMd oi` ?wxFf `Ed cviM §¨§¥©¥¥©Ÿ¥

`N` ,gAfOd lr dlFrdHnl cnFr ¤©©¦§¥©¤¨¥§©¨
wxFfemCdgAfOd lzFkl ilMd on §¥©¨¦©§¦§¤©¦§¥©

`xwiQd hEgn dHnlmFc` hEg=] §©¨¦©¦§¨¨
Fdab ivgA gAfOd aiaq xEbgd¤¨§¦©¦§¥©©£¦¨§
WIW minC oiA liCadl oniqM WOWnE§©¥§¦¨§©§¦¥¨¦¤¥
zlFre dndA z`Hg) dlrnl wFxfl¦§§©§¨©©§¥¨§©
dHnl wFxfl WIW minC oial (sFrd̈§¥¨¦¤¥¦§§©¨
[(sFrd z`Hge migaGd lM x`W)§¨¨©§¨¦§©©¨

,zFIeGd cbpMzigxfn ziefA zg` §¤¤©¨¦©©§¨¦¦§¨¦
ipWl hrn hXRzn mCde zipFtv§¦§©¨¦§©¥§©¦§¥
zieGA zg`e ,dGnE dGn milzMd©§¨¦¦¤¦¤§©©©¨¦
zinFxC `idW oFqkl`A DcbpMW¤§¤§¨©£©§¤¦§¦

E ,mdipWA hXRzn mCde ziaxrnKkl ©£¨¦§©¨¦§©¥¦§¥¤§¨

aiaq xn`poEzp mCd `dIW - ¤¡©¨¦¤§¥©¨¨
.gAfOd zFgEx rAx`AKMW oiPnE §©§©©¦§¥©¦©¦¤¨

devOd `idlFki F`xnFl Wi `OW - ¦©¦§¨¨¤¨¥©
WhEgM EPtiTimCd z` gWni - ¤©¦¤§¦§©¤©¨

gAfOd aiaq EPtiTiexnFl cEnlY - §©¦¤§¦©¦§¥©©§©
'Ewxfe'dwixfA siTdl xWt` i`e , §¨§§¦¤§¨§©¦¦§¦¨

dkitW DzErnWn 'dwixf' ixdW]¤£¥§¦¨©§¨¨§¦¨
wx xWt` siTdlE ,gAfOd l` ilMdn¥©§¦¤©¦§¥©§©¦¤§¨©

[rAv` ici lr'Ewxfe' i` .did m` - ©§¥¤§©¦§¨§¦¨¨
,'Ewxfe' wx xn`plFki,xnFl iziid ¤¡©©§¨§¨¨¦¦©

iC `OWcEnlY - zg` dwixfA ¤¨©¦§¦¨©©©§
'aiaq' xnFlcvik `d .ipW EniIwzi ©¨¦¨¥©¦§©§§¥

?'aiaq' ode 'dwixf' od - mixaCdozFp ©§¨¦¥§¦¨§¥¨¦¥
rAx` odW zFpYn iYWiYW - §¥©¨¤¥©§©§¥

rAx`M odW ,zFIeGd lv` mC zFpizp§¦¨¥¤©¨¦¤¥§©§©
lkAW ,gAfOd ilzM zrAx`A zFpizp§¦§©§©©¨§¥©¦§¥©¤§¨
lzFkl hrn wxfPd mCd hXRzn zief̈¦¦§©¥©¨©¦§¨§©§¤

df lzFkl hrnE df(`xtq)(miyxtn): ¤§©§¤¤
.ãòBî ìäà çút øLàKxvEd `l £¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§©

mixEn` mixaCdW EpricFdl aEzMd©¨§¦¥¤©§¨¦£¦
xn`PW mFwn lM oMW] oFvigd gAfOA©¦§¥©©¦¤¥¨¨¤¤¡©
gAfOl `id dpEMd mzq 'gAfn'¦§¥©§¨©©¨¨¦©¦§¥©
gAfn' iExw inipRd ixdW ,oFvigd©¦¤£¥©§¦¦¨¦§©
gAfOd' F` ,'zxFhTd gAfn' F` ,'adGd©¨¨¦§©©§¤©¦§¥©

''d iptl xW`(m"`x)cOll `N` ,[ £¤¦§¥¤¨§©¥
ld`' xW`M wx dwixfl iE`x mCdW¤©¨¨¦§¦¨©©£¤Ÿ¤

,mziIpg zrWA ,miIw 'crFnonfa `le ¥©¨¦§©£¦¨¨§Ÿ¦§©
,wxFtn `EdWEligzd xaM m`e ¤§¨§¦§¨¦§¦

zevnl mCd lqtp ,gzRd z` wxtl§¨¥¤©¤©¦§¨©¨§¦§©
dwixf(my):e dxez §¦¨

(e)èéLôäå.dlrd z`Kxc itl §¦§¦¤¨Ÿ¨§¦¤¤
hiWtde' :xnFle xSwl Fl did oFWNd©¨¨¨§©¥§©§¦§¦

'DzF`E' xnFl cEnlY dnz` ¨©©§©¤
'dlFrdlM z` zFAxl ?ibEq x`W ¨¨§©¤¨§¨¥



נז `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy
"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑."לרצנֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? CÓÒÂ.הא '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה .אין ֲִִֵֶֶַַַָֹƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.להביא לעֹולת .ּפרט «…»…»ְְְִִִִַַַָָָָֹ»…»ְְַָָ
BÏ ‰ˆ¯Â∑אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי – .מלקּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה ÈÙÏ∑ ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈

ׁשּתיהן∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה  למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן (זֹו אחרים: )ספרים ֲָָָ¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Eaxwi df oFbkA s` `OW - [minlWA¦§¨¦¤¨©¦§¤¦§§
,wtQd zngn mdipWxnFl cEnlY §¥¤¥£©©¨¥©§©

EPaixwi'`N` Faixwn dY` oi` ,' ©§¦¤¥©¨©§¦¤¨
`Ed df ike ,xWM `EdW Ll rEcIWM§¤¨©§¤¨¥§¦¤
Lpi`e axrzp m` la` ,oAxTd oin¦©¨§¨£¨¦¦§¨¥§¥§
mEn FA lFRIW cr oiYnY ,rcFi¥©©§¦©¤¦
xg` oAxw eincA `iaze EPxMnze§¦§§¤§¨¦§¨¨¨§¨©¥

(`xtq)('qezd ilran yexit):
.BúBà áéø÷éEdEWxC 'FzF`' oFWl ©§¦§§¨

aEzMde ,oAxTd lrA lr minkg£¨¦©©©©¨§¨§©¨
W cOlnz` `iadl dvFx Fpi` m` §©¥¤¦¥¤§¨¦¤

oiC ziA ,FpAxwFzF` oitFM.KM lr ¨§¨¥¦¦©¨
lFkiFpAxw z` oiaixwOW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤©§¦¦¤¨§¨

,FgxMÎlrA,FpFvx cbp `EdWM §©¨§§¤¤¤§
'FpFvxl' xnFl cEnlYcvik `d .- ©§©¦§¨¥©

ode dItMd od ,mdipW EniIwzi Ki ¥̀¦§©§§¥¤¥©§¦¨§¥
?oFvxddvFx' xn`IW cr FzF` oitFM ¨¨¦©¤Ÿ©¤

,'ip`iExw df ixd miMqdW oeike ¨¦§¥¨¤¦§¦£¥¤¨
'FpFvxl'(my)(o"nx): ¦§

.Cîñå 'ä éðôìzxMfp dkinQd zevn ¦§¥§¨©¦§©©§¦¨¦§¤¤
iptl' zFaiYd mr cg` KWndM o`M̈§¤§¥¤¨¦©¥¦§¥

iM micnl Ep` KMn .''ddkinq oi` ¦¨¨§¥¦¦¥§¦¨
zbdFpdnaAmdAW miPnGA] dPhw ¤¤§¨¨§©¨©§©¦¤¨¤

dpFA cg` lM did ,zFnAd ExYEd§©¨¨¨¨¤¨¤
z` dilr aixwdl FxvgA dnA Fnvrl§©§¨¨©£¥§©§¦¨¤¨¤
iptl' iExw mFwn lM oi`W ,[eizFpAxẅ§§¨¤¥¨¨¨¦§¥
zcrEind 'dlFcB dna'A `N` ,''d¤¨§¨¨§¨©§¤¤
oMWOd :EpiidC] xEAiSd zFpAxwl§¨§¨©¦§©§©¦§¨
ux`l mzqipM xg`lE ,xAcOAW¤©¦§¨§©©§¦¨¨¨¨¤

,dliWA KM xg`e ,lBlBA EdEniwdWM§¤¡¦©¦§¨§©©¨§¦Ÿ
WCwOd ziaA oMW lke ,[oFrabaE aFpA§§¦§§¨¤¥§¥©¦§¨
zFnFwOd EN` lMW ,milWExiA iEpAd©¨¦¨©¦¤¨¥©§
mi`aEOd zFpAxTde ,''d iptl' miiExw§¦¦§¥§©¨§¨©¨¦

dkinq mipErh mWl(my)(miyxtn): §¨§¦§¦¨
c dxez

(c).äìBòä Làø ìòoFWlA xn`p `l ©Ÿ¨¨Ÿ¤¡©§¨
`N` ,'FW`x lr Fci Knqe' dxvw§¨¨§¨©¨©Ÿ¤¨
Fci Knqe' :oAxTd oin z` aEW xiMfd¦§¦¤¦©¨§¨§¨©¨
wx `NW LcOll .'dlFrd W`x lr©Ÿ¨¨§©¤§¤Ÿ©
,dacp zlFr) o`M dxEn`d dlFrd̈¨¨£¨¨©§¨¨
,dkinq dpErHd `id (xwAd oiOn¦¦©¨¨¦©§¨§¦¨

`N``iadlmB (zFAxl)daFgÎzlFr ¤¨§¨¦§©©©¨
`iadlE ,dkinqlmBo`Sd zlFr ¦§¦¨§¨¦©©©Ÿ

dkinql(my)(m"`x): ¦§¦¨
.äìBòä'FzlFr' xn`p `NW KFYn ¨¨¦¤Ÿ¤¡©¨

,[dricid `"d ztqFdA] 'dlFrd' `N ¤̀¨¨¨§¨©¥©§¦¨
daEWgd dlFrd wxW micnl Ep`̈§¥¦¤©¨¨©£¨
on) dndA zlFr EpiidC ,zcgEinde§©§¤¤§©§©§¥¨¦
,dkinq dpErHd `id ,(o`Sd F` xwAd©¨¨©Ÿ¦©§¨§¦¨

sFrdÎzlFrl hxRoErh Fpi`W §¨§©¨¤¥¨
dkinq(my)(u"p`yn y"x 'qez): §¦¨

Bì äöøðå.eilr xRkl`Ed dn lr §¦§¨§©¥¨¨©©
Fl dSxndlFrd `hg dfi` lr - §©¤©¥¤¥§¨¨
?zxRknlr xn`Y m`mzF` §©¤¤¦Ÿ©©¨

WpFr mdA WIW mi`HgdzFzixM ©©¨¦¤¥¨¤¤§¦
Îicia dzin F` oiCÎziA zFzinE¦¥¦¦¨¦¥

ixd ,zEwln F` minWxaM dN` lM ¨©¦©§£¥¨¥¤§¨
xEn` oWpr`le] dxFYA WxFtnE ¨§¨¨§¨©¨§Ÿ

WpFrd on xhRdl oYiPW mdA WxRzp¦§¨¥¨¤¤¦¨§¦¨¥¦¨¤
WpFrd lr sqFpAW F` ,oAxw ici lr©§¥¨§¨¤§¨©¨¤

oAxw `iadl Fl Wi(m"ialn ,i"gp),[`d ¥§¨¦¨§¨¨
oAxTdW o`Mn YcnldSxn Fpi` ¨©§¨¦¨¤©¨§¨¥§©¤

lr `N`dzin `l mdA oi`W mixaC ¤¨©§¨¦¤¥¨¤Ÿ¦¨
zevn lr xaFrd oFbM ,zFwln `le§Ÿ©§§¨¥©¦§©

e ,dUroAxTd dSxn oke`l lr £¥§¥§©¤©¨§¨©¨
dUrl wYPWzFwln WpFr FA oi`W ¤¦©©£¥¤¥¤©§

dSxn dlFrd oAxwe ,oie`l x`WM¦§¨¨¦§¨§¨¨¨§©¤
mdilr xRknE(my)(a"rx):d dxez §©¥£¥¤

(d).íéðäkä ,eáéø÷äå ,èçLårAx` §¨©§¦§¦©Ÿ£¦©§©
,'hgWe' :df wEqtA Exn`p zFcFar£¤¤§§¨¤§¨©
iYW zllFM daxwdd] 'Eaixwde'§¦§¦©©§¨¨¤¤§¥
KFzl dhigXd mC zlAw :zFcFar£©¨©¨©§¦¨§
z` Ewxfe' ,[gAfOl cr FzklFde ,ilM§¦§¨¨©©¦§¥©§¨§¤
'mipdMd' aEzMd xiMfdW KFYnE .'mCd©¨¦¤¦§¦©¨©Ÿ£¦

iM Epcnl ,'Eaixwde' lv` wxdlATn ©¥¤§¦§¦¨©§¦¦©¨¨
(mCd zlAw).dPEdM zevn Kli`e ©¨©©¨§¥¨¦§©§¨

ecOldfAhigXd lrxfa dxWMW d §¦¥¨¤©©§¦¨¤§¥¨§¨
l`xUi F` ,iel ici lr -(my)migaf i"yx) ©§¥¥¦¦§¨¥

(.al:
.'ä éðôì,crFn ldF`A Dpi` dhigXd ¦§¥©§¦¨¥¨§¤¥

`N`dxfrAmXW ,['oMWOd xvg'] ¤¨¨£¨¨£©©¦§¨¤¨
eilr xW` oFvigd gAfn cnFr¥¦§¥©©¦£¤¨¨
xn`PW FnkE ,zFpAxTd z` miaixwn©§¦¦¤©¨§¨§¤¤¡©

(`i weqt oldl)'gAfOd Kxi lr Fz` hgWe'§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©
(`"eb):

eáéø÷äådaxwdd .mCd z` ... §¦§¦¤©¨©©§¨¨
mCd 'aExw' DzErnWn o`M dxEn`d̈£¨¨©§¨¨¥©¨

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy
אהרן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכ ֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ ּתלמּוד מה ְֲִֵַֹ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַ

אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹומר:
החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, אחר:ּבחּטאֹות ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

לכe˜¯ÊÂ∑."אתּֿדמֹו" הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל הּכלי מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ואי  "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנאמר:
ׁשּתי  נֹותן ּכיצד? הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאפׁשר

ארּבע  ׁשהן ÚBÓ„.מּתנֹות Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑ מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְֵֶַַַָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ‡˙d.מה ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה .ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,(W`d lr dxhwd `le) gAfOl cr©©¦§¥©§Ÿ©§¨¨©¨¥
zg`d :zFNErR iYW DA WiedlAw Ef §¥¨§¥§¨©©©¨¨
zxW ilkA mCd zlAw -`idW , ©¨©©¨¦§¦¨¥¤¦

dNErRddpFW`xd,dhigXd xg` ©§¨¨¦¨©©©§¦¨
,Dnvr dklFdd `id dIpXdeemlE` §©§¦¨¦©¨¨©§¨§¨

DrnWnwx `Ed 'Eaixwde' zaiY lW ©§¨¨¤¥©§¦§¦©
,dklFd oFWlmixaCd KFYOW `N` §¨¨¤¨¤¦©§¨¦

EpcnlWodiYWozevnoxd` ipaA ¨©§¤§¥¤¦§¨¨¦§¥©£Ÿ
zaWgp dklFdd m` ixdW ,mipdMd©Ÿ£¦¤£¥¦©¨¨¤§¤¤
xWt`W iR lr s` daEWg dcFarl©£¨£¨©©¦¤¤§¨
gAfOl KEnq hgFXd oFbM] dicrlA¦§¨¤¨§©¥¨©¦§¥©
zklFdA KxFv oi`W otF`A ,WOn©¨§¤¤¥¤§¨©
xWt` i`W 'dlAw' ixd ,[mCd©¨£¥©¨¨¤¦¤§¨
zaWgp `idW oMW lM ,dicrlA¦§¨¤¨¨¤¥¤¦¤§¤¤
`N` dxWM Dpi`e ,daEWg dcFar£¨£¨§¥¨§¥¨¤¨

mipdkA(m"`x): §Ÿ£¦
.ïøäà éða,'oxd` ipA' xn`PW KFYn §¥©£Ÿ¦¤¤¡©§¥©£Ÿ

lFki`EdW in lM iM ,xnFl iziid ¨¨¦¦©¦¨¦¤
ENit`e oxd` rxGnmillgmipA] ¦¤©©£Ÿ©£¦£¨¦¨¦

F` ,odkl z`ViPW dWExBn EclFPW¤§¦§¨¤¦¥§Ÿ¥
mixWM Eidi [lFcB odkl dpnl`n¥©§¨¨§Ÿ¥¨¦§§¥¦

.o`M zFxEn`d zFcFarlcEnlY ¨£¨£¨©§
'mipdMd' xnFls`W cOll - ©©Ÿ£¦§©¥¤©

iAB lr zFUrp opi`W ElNd zFcFard̈£©¨¤¥¨©£©©¥
zFkixv ,dklFde dlAw oFbM ,gAfOd©¦§¥©§©¨¨§¨¨§¦

dPEdM zXEcw(g"ty ,g"g): §©§¨
.ícä úà e÷øæå ícä úàcEnlY dn ¤©¨§¨§¤©¨©©§

?minrt iYW 'mC' 'mC' xnFlicM ©¨¨§¥§¨¦§¥
`iadl(zFAxl)minc ipW zwixf mB §¨¦§©©§¦©§¥¨¦

lr wxFf `EdW ,xnFlM ,miaxFrnd©§¨¦§©¤¥©
gAfOdz`dlFrd mCaxrzPW ©¦§¥©¤©¨¨¤¦§¨¥
FpinA,mixg` milrA lW dlFr mcA - §¦§©¨¤§¨¦£¥¦

F`axrzPWFpin Fpi`WalW mcA - ¤¦§¨¥§¤¥¦§¨¤
.minlW oAxw oFbM ,xg` bEQn oAxẅ§¨¦©¥§¨§©§¨¦

lFkioM oiCd `dIW xnFl iziids` ¨¨¦¦©¤§¥©¦¥©
mCd axrzPWMAzFpAxw lW mnc §¤¦§¨¥©¨§¨¨¤¨§¨

F` ,milEqRdlFr mC axrzPW §¦¤¦§¨¥©¨
[oFvigd gAfn lr `Ed DnC zwixGW]¤§¦©¨¨©¦§¥©©¦

AmczF`HgzFInipRdzF`Hg ibEq - §©©¨©§¦¦¥©¨
gAfn] inipRd gAfOd lr wxfp mnCW¤¨¨¦§¨©©¦§¥©©§¦¦¦§©

[crFn ld` KFzA xW` zxFhTdF` , ©§¤£¤§Ÿ¤¥
axFrnd dlFr mCAmczF`Hg ©¨©§¨§©©¨

zFIpFvigdmdipW mC zwixf mFwOW ©¦¦¤§§¦©©§¥¤
`N` ,oFvigd gAfn lr `EdEN`W ©¦§¥©©¦¤¨¤¥

- dHnl `ide dlrnl,zF`Hgd oMW §©§¨§¦§©¨¤¥©©¨
oFilrd FivgA `Ed mnC zwixf mFwn§§¦©¨¨§¤§¨¤§
FivgA DnC zwixf dlFrde ,gAfOd lW¤©¦§¥©§¨¨§¦©¨¨§¤§
oi` EN` miptF`AW oiPn .oFYgYd©©§¦©¦¤§¨¦¥¥
,llM axFrnd mCd z` miwxFf§¦¤©¨©§¨§¨

xg` mFwnA xnFl cEnlY(`i weqt onwl) ©§©§¨©¥
Ewxfe''FnC z`dY` calA FnC z` - §¨§¤¨¤¨¦§¨©¨

,lEqR mcA axFrn `EdWM `le wxFf¥§Ÿ§¤§¨§¨¨
xg` mFwnA Fzwixf oiCW mcA F`§¨¤¦§¦¨§¨©¥

(`xtq):
.e÷øæåodMd oi` ?wxFf `Ed cviM §¨§¥©¥¥©Ÿ¥

`N` ,gAfOd lr dlFrdHnl cnFr ¤©©¦§¥©¤¨¥§©¨
wxFfemCdgAfOd lzFkl ilMd on §¥©¨¦©§¦§¤©¦§¥©

`xwiQd hEgn dHnlmFc` hEg=] §©¨¦©¦§¨¨
Fdab ivgA gAfOd aiaq xEbgd¤¨§¦©¦§¥©©£¦¨§
WIW minC oiA liCadl oniqM WOWnE§©¥§¦¨§©§¦¥¨¦¤¥
zlFre dndA z`Hg) dlrnl wFxfl¦§§©§¨©©§¥¨§©
dHnl wFxfl WIW minC oial (sFrd̈§¥¨¦¤¥¦§§©¨
[(sFrd z`Hge migaGd lM x`W)§¨¨©§¨¦§©©¨

,zFIeGd cbpMzigxfn ziefA zg` §¤¤©¨¦©©§¨¦¦§¨¦
ipWl hrn hXRzn mCde zipFtv§¦§©¨¦§©¥§©¦§¥
zieGA zg`e ,dGnE dGn milzMd©§¨¦¦¤¦¤§©©©¨¦
zinFxC `idW oFqkl`A DcbpMW¤§¤§¨©£©§¤¦§¦

E ,mdipWA hXRzn mCde ziaxrnKkl ©£¨¦§©¨¦§©¥¦§¥¤§¨

aiaq xn`poEzp mCd `dIW - ¤¡©¨¦¤§¥©¨¨
.gAfOd zFgEx rAx`AKMW oiPnE §©§©©¦§¥©¦©¦¤¨

devOd `idlFki F`xnFl Wi `OW - ¦©¦§¨¨¤¨¥©
WhEgM EPtiTimCd z` gWni - ¤©¦¤§¦§©¤©¨

gAfOd aiaq EPtiTiexnFl cEnlY - §©¦¤§¦©¦§¥©©§©
'Ewxfe'dwixfA siTdl xWt` i`e , §¨§§¦¤§¨§©¦¦§¦¨

dkitW DzErnWn 'dwixf' ixdW]¤£¥§¦¨©§¨¨§¦¨
wx xWt` siTdlE ,gAfOd l` ilMdn¥©§¦¤©¦§¥©§©¦¤§¨©

[rAv` ici lr'Ewxfe' i` .did m` - ©§¥¤§©¦§¨§¦¨¨
,'Ewxfe' wx xn`plFki,xnFl iziid ¤¡©©§¨§¨¨¦¦©

iC `OWcEnlY - zg` dwixfA ¤¨©¦§¦¨©©©§
'aiaq' xnFlcvik `d .ipW EniIwzi ©¨¦¨¥©¦§©§§¥

?'aiaq' ode 'dwixf' od - mixaCdozFp ©§¨¦¥§¦¨§¥¨¦¥
rAx` odW zFpYn iYWiYW - §¥©¨¤¥©§©§¥

rAx`M odW ,zFIeGd lv` mC zFpizp§¦¨¥¤©¨¦¤¥§©§©
lkAW ,gAfOd ilzM zrAx`A zFpizp§¦§©§©©¨§¥©¦§¥©¤§¨
lzFkl hrn wxfPd mCd hXRzn zief̈¦¦§©¥©¨©¦§¨§©§¤

df lzFkl hrnE df(`xtq)(miyxtn): ¤§©§¤¤
.ãòBî ìäà çút øLàKxvEd `l £¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§©

mixEn` mixaCdW EpricFdl aEzMd©¨§¦¥¤©§¨¦£¦
xn`PW mFwn lM oMW] oFvigd gAfOA©¦§¥©©¦¤¥¨¨¤¤¡©
gAfOl `id dpEMd mzq 'gAfn'¦§¥©§¨©©¨¨¦©¦§¥©
gAfn' iExw inipRd ixdW ,oFvigd©¦¤£¥©§¦¦¨¦§©
gAfOd' F` ,'zxFhTd gAfn' F` ,'adGd©¨¨¦§©©§¤©¦§¥©

''d iptl xW`(m"`x)cOll `N` ,[ £¤¦§¥¤¨§©¥
ld`' xW`M wx dwixfl iE`x mCdW¤©¨¨¦§¦¨©©£¤Ÿ¤

,mziIpg zrWA ,miIw 'crFnonfa `le ¥©¨¦§©£¦¨¨§Ÿ¦§©
,wxFtn `EdWEligzd xaM m`e ¤§¨§¦§¨¦§¦

zevnl mCd lqtp ,gzRd z` wxtl§¨¥¤©¤©¦§¨©¨§¦§©
dwixf(my):e dxez §¦¨

(e)èéLôäå.dlrd z`Kxc itl §¦§¦¤¨Ÿ¨§¦¤¤
hiWtde' :xnFle xSwl Fl did oFWNd©¨¨¨§©¥§©§¦§¦

'DzF`E' xnFl cEnlY dnz` ¨©©§©¤
'dlFrdlM z` zFAxl ?ibEq x`W ¨¨§©¤¨§¨¥



xwie`נח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈
ּפסּולה  עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא ּבכהּונֹו, .ּכׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולה ּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‡˙.ן ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈

L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין .לפי «¿»ƒ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ
¯„t‰Œ˙‡Â∑ ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? לּמה ¿∆«»∆ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÁaÊn‰ŒÏÚ.מעלה  ¯L‡∑ לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו .ׁשּלא ְַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.gEYpe hWtdl zFlFrd`l ,xnFlM ¨§¤§¥§¦©§©Ÿ
Wi xwAd on d`Ad dacp zlFr wx©©§¨¨©¨¨¦©¨¨¥
DxUA gYplE DxFr z` hiWtdl§©§¦¤¨§©¥©§¨¨
dlFre daFg zFlFr mB `N` ,migzpl¦§¨¦¤¨©¨§¨

oM mpiC o`Sd on d`Ad(m"`x): ©¨¨¦©Ÿ¦¨¥
.äéçúðì dúBà'digzpl' oFWl ¨¦§¨¤¨§¦§¨¤¨

iR lr `Ede ,mirEcid migzPd FrnWn©§¨©§¨¦©§¦§©¦
zTElg otF`A minkg ElATX dn©¤¦§£¨¦§¤£©
hExiR d`x] miiE`xd digzpl dndAd©§¥¨¦§¨¤¨¨§¦§¥¥

`nFi zkQnA miwlgd(.dk sc)WiBcde .[ ©£¨¦§©¤¤¨§¦§¦
:WFxcl icM 'digzpl DzF`' aEzMd©¨¨¦§¨¤¨§¥¦§

,migzpl digzp `lesiqFi `NW §Ÿ§¨¤¨¦§¨¦¤Ÿ¦
zFkizgl digzp z` cFr KFzgl©£¤§¨¤¨©£¦
`l migzPd md EN`W itl ,zFPhw§©§¦¤¥¥©§¨¦Ÿ

xzFi `le zFgR(`xtq)(x"yl):f dxez ¨§Ÿ¥
(f).Là eðúðåici lr W`d zpizp §¨§¥§¦©¨¥©§¥

,`id Dnvr iptA devn ,mipdMd©Ÿ£¦¦§¨¦§¥©§¨¦
KkitlEW`dW iRÎlrÎs`dzid §¦¨©©¦¤¨¥¨§¨

minXd on zcxFilkA didW itkE] ¤¤¦©¨©¦§¦¤¨¨§¨
ini cr oFW`x ziaA oke ,oMWOd ini§¥©¦§¨§¥§©¦¦©§¥

z`f mr ,[dcEdi Kln dXpndevn §©¤¤¤§¨¦Ÿ¦§¨
mdilr`iadlztqFp W`hFicdd on £¥¤§¨¦¥¤¤¦©¤§

Epzpe' xEn`d z` miIwl ,(mdNXn)¦¤¨¤§©¥¤¨¨§¨§
'W`(my)(a"lw devn jepig): ¥

.ïäkä ïøäà éðaaEzMd o`M siqFd §¥©£Ÿ©Ÿ¥¦¨©¨
wx iM xnFl ,oxd` lv` 'odMd' x`FY©©Ÿ¥¥¤©£Ÿ©¦©

FpEdika `EdWMWEal `Ed xW`M - §¤§¦©£¤¨
xWM `Ed ixd ,dlFcB dPEdk icbaA§¦§¥§¨§¨£¥¨¥

,dcFarl`drnFW ip` df llMn -, ¨£¨¨¦§¨¤£¦¥©
WhFicdÎodk icbaA car m` ¤¦¨©§¦§¥Ÿ¥¤§

(dpFnW mFwnA micbA drAx`)©§¨¨§¨¦¦§§¨

:dlEqt FzcFarg dxez £¨§¨
(g).íéðäkä ïøäà éðaipA lv` mB §¥©£Ÿ©Ÿ£¦©¥¤§¥

x`FYd z` aEzMd siqFd oxd ©̀£Ÿ¦©¨¤©©
wxW xnFl ,'mipdMd'mpEdikA mdWM ©Ÿ£¦©¤©§¤¥§¦¨

ixd ,mdl micgEind dPEdMd icbaA -§¦§¥©§¨©§¨¦¨¤£¥
,dcFarl mixWM md`ddf llMn - ¥§¥¦¨£¨¨¦§¨¤

W ,rnFW ip`carW hFicdÎodM £¦¥©¤Ÿ¥¤§¤¨©
micba dpFnWA,lFcB odM znbEcM ¦§¨§¨¦§§©Ÿ¥¨
,dlEqt FzcFarcar m` oiCd oke £¨§¨§¥©¦¦¨©

hFicd odk icbA drAx`n zFgtA(my) §¨¥©§¨¨¦§¥Ÿ¥¤§
(g"g):

.Làøä úà íéçúpä úàW`x ¥©§¨¦¤¨ŸŸ
dOle ,migzPd on cg` `Ed dndAd©§¥¨¤¨¦©§¨¦§¨¨

?Fnvr iptA o`M dpnpoi`W itl ¦§¨¨¦§¥©§§¦¤¥
xaMW ,gEYpe hWtd llkA W`xd̈Ÿ¦§©¤§¥§¦©¤§¨

fYEd(zxkp)dhigXAoeiM ,xnFlM . ©¦§©©§¦¨§©¥¨
sEBn wqtp xaM W`xd xEAig xTirW¤¦©¦¨Ÿ§¨¦§©¦
cxtp ENi`M FzF` oi`Fx ,dndAd©§¥¨¦§¦¦§©
dn KkitlE ,ixnbl dPOn xqEde§©¦¤¨§©§¦§¦¨©
z` hiWtde' :mcFTd wEqRA xn`PX¤¤¡©©¨©¥§¦§¦¤
wx aQEn ,'digzpl Dz` gYpe dlrd̈Ÿ¨§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨¨©
iziid KM KFYnE ,calA dndAd sEB lr©©§¥¨¦§¨¦¨¨¦¦
eixg`l xEn`d s`W xnFl xEaq̈©¤©¨¨§©£¨
lr aQEn Fpi` 'migzPd z` ...Ekxre'§¨§¥©§¨¦¥¨©
,gAfOd lr Faixwdl oi`e ,W`xd̈Ÿ§¥§©§¦©©¦§¥©

KxvEd KkitlaEzMdFnvrl FzFpnl §¦¨§©©¨¦§§©§
s`W xnFl ,migzPd zkixr zevnA§¦§©£¦©©§¨¦©¤©
sEBn Fcixtdl Wi ,hWtd oiC FA oi`W¤¥¦¤§¥¥§©§¦¦
gAfOd lr FzF` KFxrle dndAd©§¥¨§©£©©¦§¥©

migzPd x`WM(`xtq)(u"p`yn y"x 'qez): ¦§¨©§¨¦
.øãtä úàåz` shFrd algd `Ed §¤©¨¤©¥¤¨¥¤

algd' mB `xwpe] lEMird ixai` lM̈¥§¥¨¦§¦§¨©©¥¤
['axTd z` dQknd.`Ed df alg s`e ©§©¤¤©¤¤§©¥¤¤
e ,migzPd llkAxn`p dOliptA ¦§©©§¨¦§¨¨¤¡©¦§¥

?Fnvr`N`EdlrOW LcOlll` ©§¤¨§©¤§¤©£¥¤
gAfOdz` Fa dQknE W`xd mr ©¦§¥©¦¨Ÿ§©¤¤

dhigXdÎziAx`EvA KEYigd mFwn) ¥©§¦¨§©¦§©©
,mcA KlkElnd (dndAdKxc Edfe ©§¥¨©§§¨§¨§¤¤¤

dlrn lW cFaMW`xde xcRd] ¨¤©§¨©¤¤§¨Ÿ
WIW `N` ,dfl df mixAEgn mpi ¥̀¨§¨¦¤¨¤¤¨¤¥

[gAfOd l` cgi mdipW zFlrdl(my) §©£§¥¤©©¤©¦§¥©
(m"`x):

.çaænä ìò øLàmivrd zkixr oiC £¤©©¦§¥©¦£¦©¨¥¦
dlrnl xEn` xaM gAfOd W` lr©¥©¦§¥©§¨¨§©§¨

(mcewd weqta)o`M xFfgl Fl did `le ,§Ÿ¨¨©£¨
W`d lr xW` mivrd lr' :WxtlE§¨¥©¨¥¦£¤©¨¥
zCn lr cOll `N` ,'gAfOd lr xW £̀¤©©¦§¥©¤¨§©¥©¦©

,mivrd lW oMx`oixifBd Eidi `NW ¨§¨¤¨¥¦¤Ÿ¦§©§¦¦
(urd zFkizg)dkxrOl uEg oi`vFi £¦¨¥§¦©©£¨¨

gAfOd rvn`AW W`d mFwn ghW]¤©§¨¥¤§¤§©©¦§¥©
,dO` lr dO` FzCnE 'dkxrn' iExẅ©£¨¨¦¨©¨©©¨
zFO` Wng `Ed FNEM gAfOd bB ghWe§¤©©©¦§¥©¨¥©
zFO` iYW E`vnp ,zFO` Wng lr©¨¥©¦§§§¥©
dvw cr dkxrOd mFwOn zFxzFp¨¦§©©£¨¨©§¥
KENid mFwn `Ede ,gEx lkl gAfOd©¦§¥©§¨©§§¦
m`e .dkxrOd z` mitiTOd mipdMd©Ÿ£¦©©¦¦¤©©£¨¨§¦
dO` lr mixizi mivrd ixfB Eidi¦§¦§¥¨¥¦§¥¦©©¨
z` aMrl milElr ,dkxrOd on E`vie§¥§¦©©£¨¨£¦§©¥¤
mivrd' aEzMd xn`W Edfe .mzkild£¦¨¨§¤¤¨©©¨¨¥¦
zCnM mzCn `dYW ,'W`d lr xW £̀¤©¨¥¤§¥¦¨¨§¦©

W`d mFwn(:aq migaf i"yx i"tr)[(`xtq) §¨¥
(`"xbd ixe`ia):h dxez

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה אׁש∑‡M‰.לׁשם לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּבלע"ז  רצֹוני ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ט)ריחריחריחריח רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוניניניני(א, ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשהההה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמרּתּתּתּתיייי לפנילפנילפנילפני ררררּוּוּוּוחחחח ניחֹוח (רש"י)נחתנחתנחתנחת "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא והסּבר לה'", טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

לעּמת  .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹזאת

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנחת
ּבקרּבנֹות  ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
חּטאת  קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם אין ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּלּו
ׁשל  טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על לכּפר נֹועדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָואׁשם

להֹודֹות. ְָָָהאדם

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ הּמזּבח צד ‰'.על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).äìBòlr zaQEn 'dlFr' zaiY ¨¥©¨¤¤©
,'ebe 'odMd xihwde' eiptl xEn`d̈¨§¨¨§¦§¦©Ÿ¥

,xnFlM,EPxihwi dlFr mWllM oke §©§¥¨©§¦¤§¥¨
FzF` mWl eizFcFarA oeEkl Wi oAxẅ§¨¥§©¥©£¨§¥

oAxw bEq(`"eb): ¨§¨
.äMà`A 'dX`' oFWlA o`M mB ¦¥©¨¦§¦¥¨

odMd zpeEM `dY dn x`al aEzMd©¨§¨¥©§¥©¨©©Ÿ¥
EpiidC ,FzcFarAEPhgWIWMoke) ©£¨§©§§¤¦§£¤§¥

,(eizFcFar x`W dUrIWMFhgFW `di §¤©£¤§¨£¨§¥£
.W`d mWlzrA oeEki ,xnFlM §¥¨¥§©§©¥§¥

iAB lr FzFlrdl zpn lr dhigXd©§¦¨©§¨§©£©©¥
,ixnbl mW sxVi xW` gAfOd W ¥̀©¦§¥©£¤¦¨¥¨§©§¦

hrn wx dlvp `dIW `le(o"anx),eok §Ÿ¤§¥¦§¤©§©§¥
'dX`' lk`Ed `xwOA xEn`doFWl ¨¦¥¨¨©¦§¨§

:f"rlA x"iiyet ,'W`'¥§©©
.çBçéð`N` Fpi` 'gFgip gix' oFWl ¦©§¥©¦¥¤¨

aFh gix z`pd KiIW oi` ixdW ,lWn̈¨¤£¥¥©¨£¨©¥©
:xnF` `Ed KM `N` ,d"awd iRlM§©¥¤¨¨¥

df ixd oAxTd zaxwd,iptl gEx zgp ©§¨©©¨§¨£¥¤©©©§¨©
ipFvx dUrpe iYxn`W(ixtq)(g"n`a): ¤¨©§¦§©£¨§¦

i dxez
(i).ïàvä ïî íàåzF`ee"iW`xAW §¦¦©Ÿ¨¤§Ÿ

`EdW FrnWn ('m`e') dWxRdsiqFn ©¨¨¨§¦©§¨¤¦
,oFW`x oipr lrdGd oiprdW xnFlM ©¦§¨¦§©¤¨¦§¨©¤

o`Mn Epcnle ,FncFwl KWndM `Ed§¤§¥§§§¨©§¦¨
dlFrA Ex`AzPW mipiCd ihxR lMW¤¨§¨¥©¦¦¤¦§¨£§¨
,(dkinq oiC oFbM) xwAd on d`Ad©¨¨¦©¨¨§¦§¦¨
dxEn`d o`Sd on dlFrA mB mibdFp£¦©§¨¦©Ÿ¨£¨
o`Sd zlFrA x`Fand lM oke ,o`M̈§¥¨©§¨§©©Ÿ
mB bdFp ,(oFtv cvA dhigXdW oFbM)§¤©§¦¨§©¨¥©

,xwAd zlFrAEiYXW xg`n §©©¨¨¥©©¤§¥
,mipiCd ihxR aFxA zFnFC zFIWxRd©¨¨¦§§¨¥©¦¦

oM m`wiqtd dOl?mdipiAicMoYil ¦¥¨¨¦§¦¥¥¤§¥¦¥
dWxR oiA opFAzdl dWnl geix¥©§Ÿ¤§¦§¥¥¨¨¨

dWxtl(`xtq)(i"`a): §¨¨¨
.íéfòä ïî Bà ,íéáNkä ïî ,ïàvä ïî¦©Ÿ¦©§¨¦¦¨¦¦

xnFlM ,hErin FrnWnA Wi 'on' oFWl§¦¥§©§¨¦§©
'on' dWlWE ,FNEM `le llMd on zvwn¦§¨¦©§¨§Ÿ§¨¦

o`M mixEn`d:oihErn 'b EN` ixd ¨£¦¨£¥¥¦¦
owfl hxRzF`ln mipW iYXn o`SA) §¨§¨¥©Ÿ¦§¥¨¦§¥

zF`ln mipW WlXn xwAaE ,dlrnë©§¨©¨¨¦¨¨¦§¥
hxR ;(dlrnedlFgl'crFx' `Ed m`) ¨©§¨§¨§¤¦¥
,(Filg zngnEhxtmdFfnl`vFIW) ¥£©¨§§¨¦§¨¤¥

milEqR EN` lMW (rx gix EPOn¦¤¥©¨¤¨¥§¦
oAxwl(my)(x"yl ,a"rx):`i dxez §¨§¨

(`i).çaænä Cøé ìò,xnFlMcv lr ©¤¤©¦§¥©§©©©
gAfOdKEnq ux`A dHnl EpiidC , ©¦§¥©§©§§©¨¨¨¤¨

i"Wx oFWl d`x] gAfOl(ak ,n zeny)lr ©¦§¥©§¥§©¦©
oMWOd KxiFCvA `EdW dGd KxIM - ¤¤©¦§¨©¨¥©¤¤§¦
[mc` lW: ¤¨¨

.'ä éðôì äðBôöEp` ''d iptl' oFWNdn ¨¨¦§¥¥©¨¦§¥¨
wx bdFp oFtSA dhigXd oiCW oicnl§¥¦¤¦©§¦¨©¨¥©
zFnA x`WA oke ,WCwOaE oMWOA©¦§¨©¦§¨§¥¦§¨¨

,xEAivoi`ezhigW oiCoFtvbdFp ¦§¥¦§¦©¨¥



נט `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈
ּפסּולה  עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא ּבכהּונֹו, .ּכׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולה ּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‡˙.ן ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈

L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין .לפי «¿»ƒ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ
¯„t‰Œ˙‡Â∑ ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? לּמה ¿∆«»∆ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÁaÊn‰ŒÏÚ.מעלה  ¯L‡∑ לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו .ׁשּלא ְַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.gEYpe hWtdl zFlFrd`l ,xnFlM ¨§¤§¥§¦©§©Ÿ
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i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה אׁש∑‡M‰.לׁשם לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּבלע"ז  רצֹוני ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ט)ריחריחריחריח רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוניניניני(א, ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשהההה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמרּתּתּתּתיייי לפנילפנילפנילפני ררררּוּוּוּוחחחח ניחֹוח (רש"י)נחתנחתנחתנחת "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא והסּבר לה'", טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

לעּמת  .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹזאת

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנחת
ּבקרּבנֹות  ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
חּטאת  קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם אין ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּלּו
ׁשל  טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על לכּפר נֹועדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָואׁשם

להֹודֹות. ְָָָהאדם

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ הּמזּבח צד ‰'.על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿
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[mc` lW: ¤¨¨

.'ä éðôì äðBôöEp` ''d iptl' oFWNdn ¨¨¦§¥¥©¨¦§¥¨
wx bdFp oFtSA dhigXd oiCW oicnl§¥¦¤¦©§¦¨©¨¥©
zFnA x`WA oke ,WCwOaE oMWOA©¦§¨©¦§¨§¥¦§¨¨

,xEAivoi`ezhigW oiCoFtvbdFp ¦§¥¦§¦©¨¥



xwie`ס zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß 'a xc` '` ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות קטּנים ∑ÌÈ¯z.ואין ולא .ּגדֹולים ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ

‰BÈ Èa∑ ּגדֹולים ולא ‰Bi‰.קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתֹורים  אצל וקטן יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול .ּפסּול, ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וקֹוצצן  לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול „BÓ.ּבצּפרנֹו ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ (משלי לׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִַַ

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dnaAcigi znaA oAxw `iaOdW , §¨¨¤©¥¦¨§¨§¨©¨¦
dvxIW mFwn lkA hFgWl lFkï¦§§¨¨¤¦§¤

dlrnl x`Fanke](b weqt)oiprl §©§¨§©§¨§¦§©
[dkinq(`xtq)(miyxtn):ai dxez §¦¨

(ci).óBòä ïîaEzMd `A zFtFrA mB ¦¨©§¨©¨
on zvwn FrnWOW 'on' oFWlA hrnl§©¥¦§¦¤©§¨¦§¨¦

sFrd.sFrd lk `lehrnl WI dnE ¨§Ÿ¨¨©¥§©¥
xwAA Ephrin `NW zFtFrA cFr§¤Ÿ¦©§©¨¨

`N` ?o`SaE'xkf minY' xn`PW itl ©Ÿ¤¨§¦¤¤¡©¨¦¨¨
,xwAAxiMfdlE xFfgl aEzMd KxvEde ©¨¨§§©©¨©£§©§¦

mB 'zExkfe zEOY' oiCmiaUMA ¦©§©§©©§¨¦
,miGraEoiprNW KM KFYn Epcnl ixd ¨¦¦£¥¨©§¦¨¤§¦§©

df oAxw zFeWdlE cFnll oi` ,df¤¥¦§§©§¨§¨¤
oiCW o`MnE ,xg` oAxTnzEOY ¦¨§¨©¥¦¨¤¦©

zExkfewx bdFpdndaA,xwA) §©§¥©¦§¥¨¨¨
mdA z`f WxiRW (miGre miUaM§¨¦§¦¦¤¥¥Ÿ¨¤

,aEzMdzExkfe zEOY oi`ebdFp ©¨§¥©§©§¥
.zFtFrAdYrnElFki,xnFl iziid §¥©¨¨¨¦¦©

oAxwl xWM mEn lrA sFrW mWM,s` §¥¤©©¨¥§¨§¨©
xa` xQEgn- xWMon' xnFl cEnlY §©¥¤¨¥©§©¦

'sFrd,aEzMd FA xiWkd calA mEn - ¨¦§¨¦§¦©¨
xa` oFxqg `le(`xtq)oFbM :mEn] §Ÿ¤§¥¤§

oFxqg .eipirn zg`A d`Fx Fpi`W¤¥¤§©©¥¥¨¤§
[eilbxn zg` drhwPW oFbM :xa ¥̀¤§¤¦§§¨©©¥©§¨

(m"`x):
.íéøBzäoinA FpFWl aEzMd dPiW ©¦¦¨©¨§§¦

oinA ENi`e 'ipA' FA hwp `NW xFYd©¤Ÿ¨©§¥§¦§¦
Epcnl o`Mn .'ipA' hwp dpFId©¨¨©§¥¦¨¨©§
mdWM `weeC mixWM mixFYdW¤©¦§¥¦©§¨§¤¥

,miPhw `le milFcBENi`e,dpFId ipA §¦§Ÿ§©¦§¦§¥©¨
`weeC mixWMmilFcb `le miPhw §¥¦©§¨§©¦§Ÿ§¦

EidIWM - 'EaidfIXn' mixWM mixFYd]©¦§¥¦¦¤©§¦§¤¦§
miaidfnE miOEc`e milFcB mtEb itpM©§¥¨§¦©£¦©§¦¦
zNigY' cr mixWM dpFi ipaE .adGM©¨¨§¥¨§¥¦©§¦©
dvFp `iadl miligzOWM - 'aEdiSd©¦§¤©§¦¦§¨¦¨

x`ESl aiaq dAEdv dtii"tr miyxtn) ¨¨§¨¨¦©©¨
(:ak oileg[:

.äðBiä éða ïî Bà íéøBzä ïîoFWl ¦©¦¦§¥©¨§
ipA lv` oke mixFYd lv` xEn`d 'on'¦¨¨¥¤©¦§¥¥¤§¥
xFYd zElcB xEriXn hrnl `A dpFId©¨¨§©¥¦¦©§©

:dpFId zEphw xErXnEzNgzl hxR ¦¦©§©¨§¨¦§¦©
dfAWe dfAW aEdSd(dpFIaE xFYA) ©¦¤¨¤§¤¨¤©©¨

W ,lEqt `EdWzNigY lW onGd FzF` ¤¨¤©§©¤§¦©
W ,ipFpiA aSn `Ed ixd maEdivlFcB ¦¨£¥©¨¥¦¤¨

ohwe dpFiÎipA lv` `Ed`Edlv` ¥¤§¥¨§¨Ÿ¥¤
:mixFYeh dxez ¦

(eh)Báéø÷äågAfOd l` odMd.hwp §¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©¨©
`le - cigi oFWlA 'Faixwde' aEzMd©¨§¦§¦¦§¨¦§Ÿ
cOll - mcFTd wEqRaM mzq 'aixwde'§¦§¦§¨§©¨©¥§©¥

Wzg` dcixt ENit`,cg` hxR) ¤£¦§¦¨©©§¨¤¨
(cigi sFr xnFlM`iaioi`e ,FzacpA §©¨¦¨¦§¦§¨§¥

miYW `iadl Kixv(`xtq): ¨¦§¨¦§©¦
÷ìîe ,ïäkäFW`x z` [KzFg] ©Ÿ¥¨©¥¤Ÿ

'dgAfOd' zaiY .dgAfOd xihwde§¦§¦©¦§¥¨¥©©¦§¥¨
lr ode dxhwdd lr od zaQEn¤¤¥©©©§¨¨§¥©
zFlrl wlFOd KixSW o`Mn .dwilOd©§¦¨¦¨¤¨¦©¥©£
`EdW KxcM ,gAfn lW FdabA cFnrle§©£§¨§¤¦§¥©§¤¤¤
dwilOdW xg`nE .dxhwdA dlFr¤©©§¨¨¥©©¤©§¦¨
KxvEd dOl ,gAfOd iAB lr ziUrp©£¥©©¥©¦§¥©¨¨§©
lr dlrY ike'] 'odMd' xnFl aEzMd©¨©©Ÿ¥§¦©£¤©

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
הּמץ"ל) טז)"ּכיֿאפס ויֹורד (ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ»«¿ƒ¿ƒ

‰ˆÓÂ∑ והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבעצמֹו

.ּכבר  ְָ

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, נצּו∑d˙ˆa.מקֹום "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּקרקבן  את 'נֹוטל ׁשאמר : חנן, ּבן י ֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקל ֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּגםֿנע ּו",
העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעמֹו'.
ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבעֹולת

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»
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?'gAfOd lr axw xGdW LYrC,`xtq) ©§§¤©¨¨¥©©¦§¥©
(.dq migafdfA cOll `A `N` ,[Woi` ¤¨¨§©¥¨¤¤¥
dwilnziUrpFnvrA `N` ,ilkA §¦¨©£¥¦§¦¤¨§©§
(FtEbA).odM lW:dUFr `Ed cvike §¤Ÿ¥§¥©¤

sxFrd lEOn FpxRvA uvFwagFY - ¥§¦¨§¦¨¤¥
xUAd KFzl Fci oxFRiv z` gkA§Ÿ©¤¦¤¨§©¨¨

,sFrd x`Ev ixFg`AWFYwxtn KzFge ¤©£¥©©¨§¥©§©§
(x`ESd mvr)oipniQl riBOW cr ¤¤©©¨©¤©¦©©¦¨¦

ovvFweipW z` mB uvFw `EdW cr - §§¨©¤¥©¤§¥
mixAgnd ('hWE'de 'dpT'd) oicixeEd©§¦¦©¨¤§©¥¤©§©§¦
W`xd `vnpe ,sEBd mr W`xd z ¤̀¨Ÿ¦©§¦§¨¨Ÿ

xFrd ici lr wx iElze xAEgn(miyxtn): §¨§¨©©§¥¨
Bîã äöîðåoFWl .[FnC hgqpe] §¦§¨¨§¦§©¨§

`Ed ,o`M xEn`d 'dvnpe'Muin' oFWl §¦§¨¨¨¨¦§¦
miR`KxcA xqEn ixaC] 'aix `ivFi ©©¦¦¦¦§¥¨§¤¤

dizF`vFze qrMd zCin zEpbA lWn̈¨¦§¦©©©©§§¤¨
dnigde s`d zhigq in iM :zFrxd̈¨¦¥§¦©¨©§©¥¨

[zwFlgnE aix E`iai(bl ,l ilyn),oke ¨¦¦©£¤§¥
:dGd oFWNM cFr Epivn'uOd qt` iM' ¨¦©¨©¤¦¨¥©¥

(c ,fh diryi)EvvOW miaiF`d lr lWn]¨¨©¨§¦¤¨§
cr l`xUIn rtXd zix`W z` Ehgqe§¨£¤§¥¦©¤©¦¦§¨¥©
`Ed cvike .[uiOd mdA dlM xW £̀¤¨¨¨¤©¦§¥©

:sFrd mC z` dSnnÎziA WaFM §©¤¤©¨¥¥
dhigXdmFwn z` ugFle wgFC - ©§¦¨¥§¥¤§
dwilOd,gAfOd xiw lr`Ed xW`M ©§¦¨©¦©¦§¥©©£¤

,gkA KrnnE sFrd lM z` FciA fgF`¥§¨¤¨¨§©¥§Ÿ©
cxFie dSnzn mCdegAfOd xiw lr §©¨¦§©¤§¥©¦©¦§¥©

(`xtq):
.äöîðå ,øéè÷äå ,÷ìîeikexWt` ¨©§¦§¦§¦§¨§¦¤§¨

oM xnFlxg`l dUFr `Ed iESiOdW ©¥¤©¦¤§©©
`lde ,dxhwddxihwn `EdW xg`n ©©§¨¨©£Ÿ¥©©¤©§¦

K`id`N` !?dvFn `EdmixaCd ¥¨¤¤¨©§¨¦
icM ,mziIUr xcqM `NW o`M miaEzM§¦¨¤Ÿ§¥¤£¦¨¨§¥

:WFxcle dxhwdl dwiln Kinqdldn §©§¦§¦¨§©§¨¨§¦§©
dxhwdzg` zaA zniIwzn Dpi` ©§¨¨¥¨¦§©¤¤§©©©

xihwn `N` ,mlW `Ed sFrd xW`M©£¤¨¨¥¤¨©§¦
z`,FnvrA sEBde FnvrA W`xd ¤¨Ÿ§©§§©§©§

dGn df ixnbl mcixtn `EdW xg`l§©©¤©§¦¨§©§¦¤¦¤
mixEn`d miwEqRd ipWA x`Fanke]§©§¨¦§¥©§¦¨£¦
W`xd zxhwd oiA wqtd WIW o`M̈¤¥¤§¥¥©§¨©¨Ÿ
sEBd zxhwd oial ('dgAfOd xihwde')§¦§¦©¦§¥¨§¥©§¨©©
zxqd ici lr ('odMd Fz` xihwde')§¦§¦Ÿ©Ÿ¥©§¥£¨©

,[DzvFpA Fz`xEnoM dwiln s`Wi - §¨§¨¨©§¦¨¥¥
sEBde W`xd EidIW otF`A DniIwl§©§¨§¤¤¦§¨Ÿ§©
x`Xi `NW ,micxtp oirM miaWgp¤§¨¦§¥¦§¨¦¤Ÿ¦¨¥
miIwi Kke] calA xFrd `N` mxEAign¥¦¨¤¨¨¦§¨§¨§©¥
.mcixti oMn xg`lE iESiOd z` mdÄ¤¤©¦§©©¦¥©§¦¥
iESin xg`l ziUrPd ,Ff dcxtde§©§¨¨©©£¥§©©¦
,dwilOd zevOn wlg dPpi` ,mCd©¨¥¤¨¥¤¦¦§©©§¦¨
s` xAgnd xFrd z` KFzgl lFkie§¨©£¤¨©§©¥©

[oiMqA(i"`a ,`"eb , :`k oileg i"yx)iR lr Edf . §©¦¤©¦
.FWxcn`xwn lW FhEWtEKFYn , ¦§¨§¤¦§¨¦

W,`Ed qxFqnokl ,xcQM aEzM Fpi`e ¤§¨§¥¨©¥¤¨¥
:oFkPd otF`A FWxtl Wi,'wlnE' ¥§¨§§¤©¨¨©

e ,'xihwde'mlE`dxhwd mcFw §¦§¦§¨¤©§¨¨
'Fnc dvnpe'miIwzp:xaMfh dxez §¦§¨¨¦§©¥§¨

(fh).BúàøeîwtGd df .irxd mFwn §¨§¨§¦¤©¤¤
KxFvl lk`Od zEvAwzd mFwn -§¦§©§©©£¨§¤
('hWe') lkF`d zqipM xFPiv .FkEMix¦¦§¦©¨¤¥¤
dUrpe Frvn`A agxzn sFrd sEbA§¨¦§¨¥§¤§¨§©£¤
lk`Od sQ`zn FA ,qiM oirM mẄ§¥¦¦§©¥©©£¨
xg`lE ,KMxzOW cr dn onf ddFWe§¤§©¨©¤¦§©¥§©©
daiTd l` FzcixiA KiWnn `Ed oMn¦¥©§¦¦¦¨¤©¥¨
KFYnE ,'wtf' iExw df qike .('oawxEw')§§¨§¦¤¨¤¤¦
F`xw q`npe FA qqFnzn lk`OdW¤©©£¨¦§¥§¦§¨§¨
fnFxd oFWl `EdW 'Fz`xEn' aEzMd©¨§¨¤¨¨¥

`xwOA EpivOW FnM] d`Fvl(e ,b megp) §¨§¤¨¦©¦§¨
KiYlApe mivTW Kilr iYklWde'§¦§©§¦¨©¦¦ª¦§¦©§¦

.'i`xM KiYnUe:mW i"WxA x`Fanke §©§¦§Ÿ¦§©§¨§©¦¨
z` xiqde' oFWl .lafM - i`xM§Ÿ¦§¤¤§§¥¦¤

['Fz`xEn(`xtq)(miyxtn): §¨
.dúöBða.DNW 'dvFPd' mr cgi §¨¨©©¦©¨¤¨

xEn`d 'DzvFpA' Edn EpizFAx Ewlgpe§¤§§©¥©§¨¨¨¨
mixnF` Wi :o`Mdirn ipA mrmr - ¨¥§¦¦§¥¥¤¨¦

lM lr wtGd xiqi ,xnFlM .miirOd©¥©¦§©¨¦©¤¤©¨
daiTd cr EPOn mikWnPd miirOd©¥©¦©¦§¨¦¦¤©©¥¨

,(Dnvr daiTd z` llFM)EmiirOd ipa ¥¤©¥¨©§¨§¥©¥©¦
miiExw'dvFp'`EdWxaC oFWl §¦¨¤§¨¨

FnM ,qE`Od`xwOA EpivOWEvp iM' ©¨§¤¨¦©¦§¨¦¨
'Erp mB(eh ,c dki`)lr opFwn `iaPd] ©¨©¨¦§¥©

mixerd z` x`znE milWExi oAxEg§©§¨©¦§¨¥¤©¦§¦
Eklklzpe zFvEgA micpe mirp EidW¤¨¨¦§¨¦©§¦§©§§
miqE`n Eid iM cr ,mibExdd mcA§©©£¦©¦¨§¦

,[mdiWEalA rBil zlFki ilAnEdfe ¦§¦§¤¦©¦§¥¤§¤
'DilkE`A' qElwpE` mBxYWmr=] ¤¦§¥§§§§¥¦

oFWlA oMW ,[EPOn zWxtPd zlFqRd©§¤©¦§¤¤¦¤¤¥¦§
d`x] 'WxR' FWExiR '`lkE`' iOx £̀©¦§¨¥¤¤§¥

qFlwpE` oFWl(fi ,g oldl)FyxR z`e''- §§§§¤¦§
.['DilkE` zie'EdfeiR lrlW FWxcn §¨§¥§¤©¦¦§¨¤

z` lhFp :xn`W opg oA iqFi `A ©̀¨¥¤¨¨¤¨©¥¤
l"f EpizFAxe .DOr oawxETdEwlg ©§§¨¦¨§©¥©¨§

FWExiR lreExn`(`xtq),oFWNdW ©¥§¨§¤©¨
zFvFPd lr oEEkn ,o`M xEn`d 'DzvFp'¨¨¨¨¨§¨©©
sFrd lW FtEB lr zFgnFv od xW £̀¤¥§©¤¨
,'DzvFp' - cigi oFWl xn`PW s`e]§©¤¤¡©§¨¦¨¨
`Ed ixd - miAx oFWlA 'dizFvFp' `le§Ÿ¤¨¦§©¦£¥
o`M s` ,'mibC' mFwnA 'dbC' FnM§¨¨¦§¨¦©¨
aEzMdW WIW ,'zFvFp' mFwnA 'dvFp'¨¦§¤¥¤©¨
.[cigi oFWlA miAxd oin llkl `xFw¥¦§©¦¨©¦¦§¨¦



סי `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß 'a xc` '` ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות קטּנים ∑ÌÈ¯z.ואין ולא .ּגדֹולים ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ

‰BÈ Èa∑ ּגדֹולים ולא ‰Bi‰.קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתֹורים  אצל וקטן יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול .ּפסּול, ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וקֹוצצן  לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול „BÓ.ּבצּפרנֹו ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ (משלי לׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִַַ

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dnaAcigi znaA oAxw `iaOdW , §¨¨¤©¥¦¨§¨§¨©¨¦
dvxIW mFwn lkA hFgWl lFkï¦§§¨¨¤¦§¤

dlrnl x`Fanke](b weqt)oiprl §©§¨§©§¨§¦§©
[dkinq(`xtq)(miyxtn):ai dxez §¦¨

(ci).óBòä ïîaEzMd `A zFtFrA mB ¦¨©§¨©¨
on zvwn FrnWOW 'on' oFWlA hrnl§©¥¦§¦¤©§¨¦§¨¦

sFrd.sFrd lk `lehrnl WI dnE ¨§Ÿ¨¨©¥§©¥
xwAA Ephrin `NW zFtFrA cFr§¤Ÿ¦©§©¨¨

`N` ?o`SaE'xkf minY' xn`PW itl ©Ÿ¤¨§¦¤¤¡©¨¦¨¨
,xwAAxiMfdlE xFfgl aEzMd KxvEde ©¨¨§§©©¨©£§©§¦

mB 'zExkfe zEOY' oiCmiaUMA ¦©§©§©©§¨¦
,miGraEoiprNW KM KFYn Epcnl ixd ¨¦¦£¥¨©§¦¨¤§¦§©

df oAxw zFeWdlE cFnll oi` ,df¤¥¦§§©§¨§¨¤
oiCW o`MnE ,xg` oAxTnzEOY ¦¨§¨©¥¦¨¤¦©

zExkfewx bdFpdndaA,xwA) §©§¥©¦§¥¨¨¨
mdA z`f WxiRW (miGre miUaM§¨¦§¦¦¤¥¥Ÿ¨¤

,aEzMdzExkfe zEOY oi`ebdFp ©¨§¥©§©§¥
.zFtFrAdYrnElFki,xnFl iziid §¥©¨¨¨¦¦©

oAxwl xWM mEn lrA sFrW mWM,s` §¥¤©©¨¥§¨§¨©
xa` xQEgn- xWMon' xnFl cEnlY §©¥¤¨¥©§©¦

'sFrd,aEzMd FA xiWkd calA mEn - ¨¦§¨¦§¦©¨
xa` oFxqg `le(`xtq)oFbM :mEn] §Ÿ¤§¥¤§

oFxqg .eipirn zg`A d`Fx Fpi`W¤¥¤§©©¥¥¨¤§
[eilbxn zg` drhwPW oFbM :xa ¥̀¤§¤¦§§¨©©¥©§¨

(m"`x):
.íéøBzäoinA FpFWl aEzMd dPiW ©¦¦¨©¨§§¦

oinA ENi`e 'ipA' FA hwp `NW xFYd©¤Ÿ¨©§¥§¦§¦
Epcnl o`Mn .'ipA' hwp dpFId©¨¨©§¥¦¨¨©§
mdWM `weeC mixWM mixFYdW¤©¦§¥¦©§¨§¤¥

,miPhw `le milFcBENi`e,dpFId ipA §¦§Ÿ§©¦§¦§¥©¨
`weeC mixWMmilFcb `le miPhw §¥¦©§¨§©¦§Ÿ§¦

EidIWM - 'EaidfIXn' mixWM mixFYd]©¦§¥¦¦¤©§¦§¤¦§
miaidfnE miOEc`e milFcB mtEb itpM©§¥¨§¦©£¦©§¦¦
zNigY' cr mixWM dpFi ipaE .adGM©¨¨§¥¨§¥¦©§¦©
dvFp `iadl miligzOWM - 'aEdiSd©¦§¤©§¦¦§¨¦¨

x`ESl aiaq dAEdv dtii"tr miyxtn) ¨¨§¨¨¦©©¨
(:ak oileg[:

.äðBiä éða ïî Bà íéøBzä ïîoFWl ¦©¦¦§¥©¨§
ipA lv` oke mixFYd lv` xEn`d 'on'¦¨¨¥¤©¦§¥¥¤§¥
xFYd zElcB xEriXn hrnl `A dpFId©¨¨§©¥¦¦©§©

:dpFId zEphw xErXnEzNgzl hxR ¦¦©§©¨§¨¦§¦©
dfAWe dfAW aEdSd(dpFIaE xFYA) ©¦¤¨¤§¤¨¤©©¨

W ,lEqt `EdWzNigY lW onGd FzF` ¤¨¤©§©¤§¦©
W ,ipFpiA aSn `Ed ixd maEdivlFcB ¦¨£¥©¨¥¦¤¨

ohwe dpFiÎipA lv` `Ed`Edlv` ¥¤§¥¨§¨Ÿ¥¤
:mixFYeh dxez ¦

(eh)Báéø÷äågAfOd l` odMd.hwp §¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©¨©
`le - cigi oFWlA 'Faixwde' aEzMd©¨§¦§¦¦§¨¦§Ÿ
cOll - mcFTd wEqRaM mzq 'aixwde'§¦§¦§¨§©¨©¥§©¥

Wzg` dcixt ENit`,cg` hxR) ¤£¦§¦¨©©§¨¤¨
(cigi sFr xnFlM`iaioi`e ,FzacpA §©¨¦¨¦§¦§¨§¥

miYW `iadl Kixv(`xtq): ¨¦§¨¦§©¦
÷ìîe ,ïäkäFW`x z` [KzFg] ©Ÿ¥¨©¥¤Ÿ

'dgAfOd' zaiY .dgAfOd xihwde§¦§¦©¦§¥¨¥©©¦§¥¨
lr ode dxhwdd lr od zaQEn¤¤¥©©©§¨¨§¥©
zFlrl wlFOd KixSW o`Mn .dwilOd©§¦¨¦¨¤¨¦©¥©£
`EdW KxcM ,gAfn lW FdabA cFnrle§©£§¨§¤¦§¥©§¤¤¤
dwilOdW xg`nE .dxhwdA dlFr¤©©§¨¨¥©©¤©§¦¨
KxvEd dOl ,gAfOd iAB lr ziUrp©£¥©©¥©¦§¥©¨¨§©
lr dlrY ike'] 'odMd' xnFl aEzMd©¨©©Ÿ¥§¦©£¤©

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
הּמץ"ל) טז)"ּכיֿאפס ויֹורד (ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ»«¿ƒ¿ƒ

‰ˆÓÂ∑ והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבעצמֹו

.ּכבר  ְָ

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, נצּו∑d˙ˆa.מקֹום "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּקרקבן  את 'נֹוטל ׁשאמר : חנן, ּבן י ֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקל ֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּגםֿנע ּו",
העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעמֹו'.
ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבעֹולת

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

?'gAfOd lr axw xGdW LYrC,`xtq) ©§§¤©¨¨¥©©¦§¥©
(.dq migafdfA cOll `A `N` ,[Woi` ¤¨¨§©¥¨¤¤¥
dwilnziUrpFnvrA `N` ,ilkA §¦¨©£¥¦§¦¤¨§©§
(FtEbA).odM lW:dUFr `Ed cvike §¤Ÿ¥§¥©¤

sxFrd lEOn FpxRvA uvFwagFY - ¥§¦¨§¦¨¤¥
xUAd KFzl Fci oxFRiv z` gkA§Ÿ©¤¦¤¨§©¨¨

,sFrd x`Ev ixFg`AWFYwxtn KzFge ¤©£¥©©¨§¥©§©§
(x`ESd mvr)oipniQl riBOW cr ¤¤©©¨©¤©¦©©¦¨¦

ovvFweipW z` mB uvFw `EdW cr - §§¨©¤¥©¤§¥
mixAgnd ('hWE'de 'dpT'd) oicixeEd©§¦¦©¨¤§©¥¤©§©§¦
W`xd `vnpe ,sEBd mr W`xd z ¤̀¨Ÿ¦©§¦§¨¨Ÿ

xFrd ici lr wx iElze xAEgn(miyxtn): §¨§¨©©§¥¨
Bîã äöîðåoFWl .[FnC hgqpe] §¦§¨¨§¦§©¨§

`Ed ,o`M xEn`d 'dvnpe'Muin' oFWl §¦§¨¨¨¨¦§¦
miR`KxcA xqEn ixaC] 'aix `ivFi ©©¦¦¦¦§¥¨§¤¤

dizF`vFze qrMd zCin zEpbA lWn̈¨¦§¦©©©©§§¤¨
dnigde s`d zhigq in iM :zFrxd̈¨¦¥§¦©¨©§©¥¨

[zwFlgnE aix E`iai(bl ,l ilyn),oke ¨¦¦©£¤§¥
:dGd oFWNM cFr Epivn'uOd qt` iM' ¨¦©¨©¤¦¨¥©¥

(c ,fh diryi)EvvOW miaiF`d lr lWn]¨¨©¨§¦¤¨§
cr l`xUIn rtXd zix`W z` Ehgqe§¨£¤§¥¦©¤©¦¦§¨¥©
`Ed cvike .[uiOd mdA dlM xW £̀¤¨¨¨¤©¦§¥©

:sFrd mC z` dSnnÎziA WaFM §©¤¤©¨¥¥
dhigXdmFwn z` ugFle wgFC - ©§¦¨¥§¥¤§
dwilOd,gAfOd xiw lr`Ed xW`M ©§¦¨©¦©¦§¥©©£¤

,gkA KrnnE sFrd lM z` FciA fgF`¥§¨¤¨¨§©¥§Ÿ©
cxFie dSnzn mCdegAfOd xiw lr §©¨¦§©¤§¥©¦©¦§¥©

(`xtq):
.äöîðå ,øéè÷äå ,÷ìîeikexWt` ¨©§¦§¦§¦§¨§¦¤§¨

oM xnFlxg`l dUFr `Ed iESiOdW ©¥¤©¦¤§©©
`lde ,dxhwddxihwn `EdW xg`n ©©§¨¨©£Ÿ¥©©¤©§¦

K`id`N` !?dvFn `EdmixaCd ¥¨¤¤¨©§¨¦
icM ,mziIUr xcqM `NW o`M miaEzM§¦¨¤Ÿ§¥¤£¦¨¨§¥

:WFxcle dxhwdl dwiln Kinqdldn §©§¦§¦¨§©§¨¨§¦§©
dxhwdzg` zaA zniIwzn Dpi` ©§¨¨¥¨¦§©¤¤§©©©

xihwn `N` ,mlW `Ed sFrd xW`M©£¤¨¨¥¤¨©§¦
z`,FnvrA sEBde FnvrA W`xd ¤¨Ÿ§©§§©§©§

dGn df ixnbl mcixtn `EdW xg`l§©©¤©§¦¨§©§¦¤¦¤
mixEn`d miwEqRd ipWA x`Fanke]§©§¨¦§¥©§¦¨£¦
W`xd zxhwd oiA wqtd WIW o`M̈¤¥¤§¥¥©§¨©¨Ÿ
sEBd zxhwd oial ('dgAfOd xihwde')§¦§¦©¦§¥¨§¥©§¨©©
zxqd ici lr ('odMd Fz` xihwde')§¦§¦Ÿ©Ÿ¥©§¥£¨©

,[DzvFpA Fz`xEnoM dwiln s`Wi - §¨§¨¨©§¦¨¥¥
sEBde W`xd EidIW otF`A DniIwl§©§¨§¤¤¦§¨Ÿ§©
x`Xi `NW ,micxtp oirM miaWgp¤§¨¦§¥¦§¨¦¤Ÿ¦¨¥
miIwi Kke] calA xFrd `N` mxEAign¥¦¨¤¨¨¦§¨§¨§©¥
.mcixti oMn xg`lE iESiOd z` mdÄ¤¤©¦§©©¦¥©§¦¥
iESin xg`l ziUrPd ,Ff dcxtde§©§¨¨©©£¥§©©¦
,dwilOd zevOn wlg dPpi` ,mCd©¨¥¤¨¥¤¦¦§©©§¦¨
s` xAgnd xFrd z` KFzgl lFkie§¨©£¤¨©§©¥©

[oiMqA(i"`a ,`"eb , :`k oileg i"yx)iR lr Edf . §©¦¤©¦
.FWxcn`xwn lW FhEWtEKFYn , ¦§¨§¤¦§¨¦

W,`Ed qxFqnokl ,xcQM aEzM Fpi`e ¤§¨§¥¨©¥¤¨¥
:oFkPd otF`A FWxtl Wi,'wlnE' ¥§¨§§¤©¨¨©

e ,'xihwde'mlE`dxhwd mcFw §¦§¦§¨¤©§¨¨
'Fnc dvnpe'miIwzp:xaMfh dxez §¦§¨¨¦§©¥§¨

(fh).BúàøeîwtGd df .irxd mFwn §¨§¨§¦¤©¤¤
KxFvl lk`Od zEvAwzd mFwn -§¦§©§©©£¨§¤
('hWe') lkF`d zqipM xFPiv .FkEMix¦¦§¦©¨¤¥¤
dUrpe Frvn`A agxzn sFrd sEbA§¨¦§¨¥§¤§¨§©£¤
lk`Od sQ`zn FA ,qiM oirM mẄ§¥¦¦§©¥©©£¨
xg`lE ,KMxzOW cr dn onf ddFWe§¤§©¨©¤¦§©¥§©©
daiTd l` FzcixiA KiWnn `Ed oMn¦¥©§¦¦¦¨¤©¥¨
KFYnE ,'wtf' iExw df qike .('oawxEw')§§¨§¦¤¨¤¤¦
F`xw q`npe FA qqFnzn lk`OdW¤©©£¨¦§¥§¦§¨§¨
fnFxd oFWl `EdW 'Fz`xEn' aEzMd©¨§¨¤¨¨¥

`xwOA EpivOW FnM] d`Fvl(e ,b megp) §¨§¤¨¦©¦§¨
KiYlApe mivTW Kilr iYklWde'§¦§©§¦¨©¦¦ª¦§¦©§¦

.'i`xM KiYnUe:mW i"WxA x`Fanke §©§¦§Ÿ¦§©§¨§©¦¨
z` xiqde' oFWl .lafM - i`xM§Ÿ¦§¤¤§§¥¦¤

['Fz`xEn(`xtq)(miyxtn): §¨
.dúöBða.DNW 'dvFPd' mr cgi §¨¨©©¦©¨¤¨

xEn`d 'DzvFpA' Edn EpizFAx Ewlgpe§¤§§©¥©§¨¨¨¨
mixnF` Wi :o`Mdirn ipA mrmr - ¨¥§¦¦§¥¥¤¨¦

lM lr wtGd xiqi ,xnFlM .miirOd©¥©¦§©¨¦©¤¤©¨
daiTd cr EPOn mikWnPd miirOd©¥©¦©¦§¨¦¦¤©©¥¨

,(Dnvr daiTd z` llFM)EmiirOd ipa ¥¤©¥¨©§¨§¥©¥©¦
miiExw'dvFp'`EdWxaC oFWl §¦¨¤§¨¨

FnM ,qE`Od`xwOA EpivOWEvp iM' ©¨§¤¨¦©¦§¨¦¨
'Erp mB(eh ,c dki`)lr opFwn `iaPd] ©¨©¨¦§¥©

mixerd z` x`znE milWExi oAxEg§©§¨©¦§¨¥¤©¦§¦
Eklklzpe zFvEgA micpe mirp EidW¤¨¨¦§¨¦©§¦§©§§
miqE`n Eid iM cr ,mibExdd mcA§©©£¦©¦¨§¦

,[mdiWEalA rBil zlFki ilAnEdfe ¦§¦§¤¦©¦§¥¤§¤
'DilkE`A' qElwpE` mBxYWmr=] ¤¦§¥§§§§¥¦

oFWlA oMW ,[EPOn zWxtPd zlFqRd©§¤©¦§¤¤¦¤¤¥¦§
d`x] 'WxR' FWExiR '`lkE`' iOx £̀©¦§¨¥¤¤§¥

qFlwpE` oFWl(fi ,g oldl)FyxR z`e''- §§§§¤¦§
.['DilkE` zie'EdfeiR lrlW FWxcn §¨§¥§¤©¦¦§¨¤

z` lhFp :xn`W opg oA iqFi `A ©̀¨¥¤¨¨¤¨©¥¤
l"f EpizFAxe .DOr oawxETdEwlg ©§§¨¦¨§©¥©¨§

FWExiR lreExn`(`xtq),oFWNdW ©¥§¨§¤©¨
zFvFPd lr oEEkn ,o`M xEn`d 'DzvFp'¨¨¨¨¨§¨©©
sFrd lW FtEB lr zFgnFv od xW £̀¤¥§©¤¨
,'DzvFp' - cigi oFWl xn`PW s`e]§©¤¤¡©§¨¦¨¨
`Ed ixd - miAx oFWlA 'dizFvFp' `le§Ÿ¤¨¦§©¦£¥
o`M s` ,'mibC' mFwnA 'dbC' FnM§¨¨¦§¨¦©¨
aEzMdW WIW ,'zFvFp' mFwnA 'dvFp'¨¦§¤¥¤©¨
.[cigi oFWlA miAxd oin llkl `xFw¥¦§©¦¨©¦¦§¨¦



xwie`סב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ˜„Ó‰.ׁשּנּזֹון ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל .ּבמזרחֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ

ÔLc‰ ÌB˜ÓŒÏ‡∑ נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ∆¿«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבמקֹומן  .ׁשם ְִָָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע ּכנפיו;∑·ÂÈÙÎ.אין עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי הדי ∑·ÂÈÙÎ.אינֹו ל אין והלא מּמׁש. ּכנפים נֹוצה ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵֵַָָֹƒ¿»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻנׂשרפים

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑,"ניחח "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: .ונאמר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fz`xEn z`' xiqn `Ed cvike§¥©¥¦¤§¨
?'DzvFpAxcFwwFnr Kzg KzFg - §¨¨¥¥£¨¨

agxeoirM ,oiMqA wtGd aiaq §¨¨§¦©¤¤§©¦§¥
dAEx`(oFNg)FlhFpe ,F`ivFnE wtGl £¨©§§©¤¤¦

xFrd lrW dvFPd mr(oexkfd ,g"n`a). ¦©¨¤©¨
:i"yx siqenemiirOd oiC `Ed dpFW¤¦©¥©¦

oAxw lW miirOd oiCn sFrd oAxwA§¨§©¨¦¦©¥©¦¤¨§©
;dndA,dndAÎzlFrAxg`nDpi`W §¥¨§©§¥¨¥©©¤¥¨

zlkF`mixg` lXnqEa`A `N` ¤¤¦¤£¥¦¤¨§¥
,dilrAKkitlxn`pDAaxTde' §¨¤¨§¦¨¤¡©¨§©¤¤

'xihwde 'Fbe miOA ugxi mirxMde§©§¨©¦¦§©©¨¦§§¦§¦
(bi weqt lirl)miirOd s`W ixd -£¥¤©©¥©¦

lr mixhwp ['axw' oFWlA milElMd]©§¦¦§¤¤¦§¨¦©
,gAfOdeENi`,sFraKFYnW`EdoFGP ©¦§¥©§¦¨¦¤¦

,lfBd onhTllE gFxtl FMxC ixdW ¦©¨¥¤£¥©§¦§©§©¥
Kkitl ,`EdW mFwn lMn lk`nxn`p ©£¨¦¨¨¤§¦¨¤¡©

FA'KilWde'mirOd z`mFwn l` §¦§¦¤©¥©¦¤§
FNW dlik`d ixai`W itl ,oWCd©¤¤§¦¤¥§¥¨£¦¨¤
ipRn ,mFwOd iptl miiEvx mpi ¥̀¨§¦¦§¥©¨¦§¥

lfBd on lk`W(daxÎ`xwie): ¤¨©¦©¨¥
.äîã÷ çaænä ìöàlW FgxfnA `l ¥¤©¦§¥©¥§¨Ÿ§¦§¨¤
`N` ,Fnvr gAfOdWaM lW FgxfnA ©¦§¥©©§¤¨§¦§¨¤¤¤

l` dkilFOd zrREWnd dIlrd]¨£¦¨©§©©©¦¨¤
'dncw gAfOd lv`' oFWNde .[gAfOd©¦§¥©§©¨¥¤©¦§¥©¥§¨
cnFrd xaCd lW FgxfOn :FWExiR KM̈¥¦¦§¨¤©¨¨¨¥

WaMd `Ede ,'gAfOd lv`'(`xtq) ¥¤©¦§¥©§©¤¤
(n"eviw):

.ïLcä íB÷î ìà`EddmFwn ¤§©¨¤©¨
lkA oWCdÎznExY mW oipzFPW¤§¦¨§©©¤¤§¨

,xwAon zvwn sqF` odMd didW Ÿ¤¤¨¨©Ÿ¥¥¦§¨¦
lr EtxUPW zFpAxTdn xzFPd xt`d̈¥¤©¨¥©¨§¨¤¦§§©

xn`PW FnM] gAfOd iAB(b ,e oldl) ©¥©¦§¥©§¤¤¡©
W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥

lv` FnUe gAfOd lr dlrd z ¤̀¨Ÿ¨©©¦§¥©§¨¥¤
,['gAfOdeoWCd z` mW migiPn ok ©¦§¥©§¥©¦¦¨¤©¤¤
sq`PdninipRd gAfn oEXicxt`) ©¤¡¨¦¦¦§¥©©§¦¦¥¤

(zxFhTd ixiiWeoEXicdxFpOd §¨¥©§¤§¦©§¨
(zFlizRde onXd ixiiW)e .z`mNEM §¨¥©¤¤§©§¦§¤¨

,WaMd gxfOn rwxTd lr migiPn©¦¦©©©§©¦¦§©©¤¤
Eid qp KxcaEonFwnA mW mirlap §¤¤¥¨¦§¨¦¨¦§¨

`dY `NW icM ,mFdYd cr micxFie§§¦©©§§¥¤Ÿ§¥
cFaM ipRn mW zvAEwn dRW`d̈©§¨§¤¤¨¦§¥§

WCwOd(`"eb ,m"`x):fi dxez ©¦§¨
(fi).òqLåmipWl sFrd z` rxwi. §¦©¦§©¤¨¦§©¦
eoi`oFWl,cia `N` 'rEQiW'lr `le §¥§¦©¤¨§¨§Ÿ©

,(oiMq oFbM) ilM icixnF` `Ed oke §¥§¦§©¦§¥¥
oFWnWA(e ,ci mihtey)rQWM EdrQWie' §¦§©§©§¥§©©

'Fbe 'icBddix`d z` rxw oFWnW] ©§¦§¦§¨©¤¨©§¥
Kx icB rxFTW mc`M ,Fz`xwl b`XW¤¨©¦§¨§¨¨¤¥©§¦©
dnE`nE' xn`p mWe ,[dlik`l iElSd©¨©£¦¨§¨¤¡©§¨
Fpi` rEQiXW Epcnl ixd ,'FciA oi ¥̀§¨£¥¨©§¤¦©¥

ilM zxfrA(m"`x): §¤§©§¦
.åéôðëá.eitpM mrmr xnFlM ¦§¨¨¦§¨¨§©¦
.eizFvFpWhFxnl Kixv Fpi`(WFlzl) ¨¤¥¨¦¦§¦§

,FzvFp itpMoi`W aEzMd dfA WCige ©§¥¨§¦¥¨¤©¨¤¥
xFrd hWtd dpErh sFrd zlFr©¨§¨¤§¥¨

dndA zlFrM(u"p`yn y"x): §©§¥¨
.åéôðëáz` xi`WIW wx dpeEMd oi` ¦§¨¨¥©©¨¨©¤©§¦¤

,(sFrd gxFR odAW) onvr miitpMd©§¨©¦©§¨¤¨¤¥©¨
z` s` xi`Wi `N`d,WOn dvFp ¤¨©§¦©¤©¨©¨

sFrd sEB lM lr zgnFSd(g"n`a). ©©©©¨¨
:i"yx siqenehFicd Ll oi` `lde- ©£Ÿ¥§¤§

hEWR mc` ENit`gix gixOW £¦¨¨¨¤¥¦©¥©
dvw FWtp oi`e mitxUp mitpM§¨©¦¦§¨¦§¥©§¨¨

eilrixd oM m`e ,rxd mgix oFgxQn ¨¨¦¦§¥¨¨¨§¦¥£¥
iptl zFvFPd hFxnIW iE`x did̈¨¨¤¦§©¦§¥

,FzxhwdaEzMd xn` dnle ©§¨¨§¨¨¨©©¨
'xihwde'?eizFvFpe eitpM z` mB §¦§¦©¤§¨¨§¨

iprA mixEn` mixaCde li`Fd `N ¤̀¨¦§©§¨¦£¦§¨¦
oAxw `iadl zbVn Fci oi`W)¤¥¨©¤¤§¨¦¨§©
,zFvFPd xi`Wdl dEv okl ,(dndA§¥¨¨¥¦¨§©§¦©
xCEdnE raU gAfOd `dIW icM§¥¤§¥©¦§¥©¨¥©§¨

,ipr lW FpAxwAoAxTd d`xi `le §¨§¨¤¨¦§Ÿ¥¨¤©¨§¨
,EPOn zFvFPd zxqdA xzFiA lce ohẅ¨§©§¥©£¨©©¦¤
zEaiag KxC lMd z` aixwi `N ¤̀¨©§¦¤©Ÿ¤¤£¦

(daxÎ`xwie)(miyxtn ,z"ti):
.ìécáé àìxn`PW s` ,xnFlM Ÿ©§¦§©©¤¤¡©

,'FzF` rQiWe'ixnbl Fwxtn Fpi` §¦©¥§¨§§©§¥
FABn FrxFw `N` ,zFkizg iYWl¦§¥£¦¤¨§¦©
oiPnE] FphA cSn xAEgn Fxi`WnE©§¦§¨¦©¦§¦©¦
mEXn ,FAB cSn `id drixTdW¤©§¦¨¦¦©©¦
xn`p oke ,'liCai `l' o`M xn`PW¤¤¡©¨Ÿ©§¦§¥¤¡©

sFrd z`Hg zwilnA df oFWl,d oldl) ¨¤¦§¦©©©¨
(g`le FRxr lEOn FW`x z` wlnE'¨©¤Ÿ¦¨§§Ÿ

wx `id dwilOdW mWM ;'liCai©§¦§¥¤©§¦¨¦©
o`M xEn`d rEQiXd KM ,eixFg`n¥£¨¨©¦©¨¨¨
wEaC Fxi`Wie ,eixFg`n `N` Fpi ¥̀¤¨¥£¨§©§¦¨

FphA cSn eiptNn(l"kyn).[siqene ¦§¨¨¦©¦§
:i"yx'gFgip gix' sFrA xn`p, ¤¡©§¥©¦©

'gFgip gix' dndaA xn`peweqt lirl) §¤¡©¦§¥¨¥©¦©
(h-- dfl df oiA aEzMd wNig `le§Ÿ¦¥©¨¥¤¨¤

,Ll xnFliESixd oipr xTirW ©§¤¦©¦§©¨¦
oAxTd lcFbA iElY Fpi` zFpAxTA©¨§¨¥¨§¤©¨§¨

`N`hirnOd cg`e dAxOd cg`- ¤¨¤¨©©§¤§¤¨©©§¦
mieW ,mgM itM EaCpzd mdipW m ¦̀§¥¤¦§©§§¦Ÿ¨¨¦

- mzEkfA mdFAl z` oiEkIW calaE ¥¦§¨¦§©¤§©¥¤¦
,minXliElY iESixd xTirW itl ©¨¨¦§¦¤¦©¨¦¨

aNd zpeEkA(`xtq)a"t zea` h"eiz ,l"kyn) §©¨©©¥
(f"h dpyn:` dxez

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, ּבהמה:(רש"י מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש"הּמרּבה יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא מקריבים עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּדוקא ּבּבּבּבהמההמההמההמהּגם מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה).ההההּוּוּוּואאאא מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'מרּבה'

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑.עני מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפ ׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ˜¯Ba.אמר ‰È‰È ˙ÏÒ∑,"מנחה עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ

ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת מביא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹסתם,
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה אין ∑ÏÒ˙.ּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ…∆ֵ

. . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: החּטין, מן אּלא ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"סלת"
מנחה  לכל עּׂשרֹון ÔÓL.למנחה", ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ קמץ מּניח מקצתּה; על ְְְְִִִָָָָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְִִֶַַַָָֹ

אחד  לצד עליה ׁשמן לבֹונה אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

á(`)áéø÷ú ék Lôðå.dgpn oAxw §¤¤¦©§¦¨§©¦§¨
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mipFpiAde mixiWrdW itl ,['aixwi iM¦©§¦§¦¤¨£¦¦§©¥¦
E ,dndA zFpAxw miaixwOd mdin ¥©©§¦¦¨§§§¥¨¦
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(hrEn,ipr -zbVn Fci oi` xW` ¨¨¦£¤¥¨©¤¤

on `ianE ,FpAxwl miIg ilrA zFpwl¦§©£¥©¦§¨§¨¥¦¦
dkFGW onWe gnw) FziaAW milk`Od©©£¨¦¤§¥¤©§¤¤¤¤
;('d`tE dgkW hwl' zFevOn mdÄ¤¦¦§¤¤¦§¨¥¨

,`EdÎKExAÎWFcTd xn``Ede li`Fd ¨©©¨¨¦§
,FzlMlke FziigOn ozFpe uO`zn¦§©¥§¥¦¦§¨§©§¨¨

eilr ip` dlrn'z` Fl aiWgn) ©£¤£¦¨¨©£¦¤
(xaCd'FWtp aixwd ENi`M(:cw zegpn) ©¨¨§¦¦§¦©§

(dyn zxez mya oxd` ixry):
.Bðaø÷ äéäé úìñmi`Ad miwEqRA Ÿ¤¦§¤¨§¨©§¦©¨¦

:zFgpn ibEq dXng Ex`Azp¦§¨££¦¨¥§¨
`NW o`M dxEn`d `id ,dpFW`xd̈¦¨¦¨£¨¨¤Ÿ
oFWlaE] miIEqn mW aEzMd Dl ozp̈©¨©¨¥§¨¦§
,'zlFq zgpn' z`xwp `id minkg£¨¦¦¦§¥¦§©¤
zgpn :od zFgpOd x`WE .[oNdlcM§¦§©¨§¨©§¨¥¦§©
dt`n zgpn ,zWgxn zgpn ,zagn©£©¦§©©§¤¤¦§©©£¥
dt`n zgpn ,zFNg diEUrd xEPz©¨£¨©¦§©©£¥
aCpzOd lM .miwiwx diEUrd xEPz©¨£¨§¦¦¨©¦§©¥
,FpFvx iR lr xFgal lFki dgpn¦§¨¨¦§©¦§
dgpn bEq dfi` xcPd zrWA WxtlE§¨¥¦§©©¤¤¥¤¦§¨

la` ,`iadl aiIgzn `EdxnF`d ¦§©¥§¨¦£¨¨¥
,mzq 'dgpn ilr ixd'mzQW xnFlM £¥¨©¦§¨§¨§©¤¨©

ixd ,dgpOd bEq z` WxiR `le eixaC§¨¨§Ÿ¥©¤©¦§¨£¥

`Ed`iandiExTd dgpOd z`zgpn' ¥¦¤©¦§¨©§¨¦§©
zFgpOAW dpFW`xd `idW ,'zlqŸ¤¤¦¨¦¨¤©§¨
iM ,`Ed mrHde .Ff dWxtA zFxEn`d̈£§¨¨¨§©©©¦
mW aEzMd Dl ozp `NW KFYn¦¤Ÿ¨©¨©¨¥
mzq' idFf iM micnl Ep` ,miIEqn§¨¨§¥¦¦¦§¨

.'dgpn:x`al i"yx siqeneeFf dgpn oic ¦§¨§¦¦§¨
`idW ,zFgpOd x`Xn dpFWzvnwp ¤¦§¨©§¨¤¦¦§¤¤

DziIt` mxh`idWMoiicrFnM ,zlq ¤¤£¦¨¨§¤¦£©¦Ÿ¤§
WxFtOWoNdl.oiprAKM mEXnE ¤§¨§©¨¨¦§¨¦¨

'zlFq zgpn' dE`xwExn`PW itl . §¨¨¦§©¤§¦¤¤¤§
zFgpn ipin dXng o`kon zFiEUrd ¨£¦¨¦¥§¨¨£¦

,zlFQdmcFw zFiEt` zF`A oNEke ©¤§¨¨£¤
dvinwlr dGn df mipFW odizFnWE] §¦¨§¥¤¦¤¦¤©

,[oziIt` otF` iREGn uEg,dpFW`xd ¦¤£¦¨¨¦¨¦¨
,Dzvinw iptl llM DzF` oitF` oi`W¤¥¦¨§¨¦§¥§¦¨¨

'zlq zgpn' diExw KklxnFlM - §¨§¨¦§©Ÿ¤§©
mpn`] zlFq DcFrA zvnwPW dgpOd©¦§¨¤¦§¤¤§¨¤¨§¨
mipdMdWM ,unFTd zxhwd xg`l§©©©§¨©©¤§¤©Ÿ£¦
oi` i`Ce ,dixiiW z` lFk`l mi`Ä¦¤¡¤§¨¤¨©©¥
`N` ,zlFq `idWM DzF` milkF`§¦¨§¤¦¤¤¨

[Dzlik` mcFw DzF` oitF`(c"c): ¦¨¤£¦¨¨
úìñ.[xgaEnE aFh gnw]oi`oFWl Ÿ¤¤©§¨¥§
zlqzFgpn oiprl xEn`don `N` Ÿ¤¨¨§¦§©§¨¤¨¦

,oiHgd,mixFrVd on `lexn`PW ©¦¦§Ÿ¦©§¦¤¤¡©
dgpOd zFpAxTn cg`A(a ,hk zeny) §¤¨¦¨§¨©¦§¨

.'miHg zlq'oM WxRzPW oeike Ÿ¤¦¦§¥¨¤¦§¨¥¥
zFgpOd lM lr Epcnl cg` mFwnA§¨¤¨¨©§©¨©§¨
on `weeC `id odA dxEn`d zlFQdW¤©¤¨£¨¨¤¦©§¨¦

miHgd(i"`a).e,xg` mFwOn Epcnl cFr ©¦¦§¨©§¦¨©¥
Wn dzEgR dgpn oi`zCOoFxVr ¤¥¦§¨§¨¦¦©¦¨

,dti`d zixiUr `Ed 'oFxVr'] zlFq¤¦¨£¦¦¨¥¨
mirAx`l deeXd gtp zCin `Ede§¦©¤©©¨¨§©§¨¦
xEriWM) dviA WnFge miviA WlWe§¨¥¦§¤¥¨§¦

itl ,[('dNg' zevnl dQirdxn`PW ¨¦¨§¦§©©¨§¦¤¤¡©
zxg` dgpnA(`k ,ci onwl)oFxVre' §¦§¨©¤¤§¦¨

,'dgpnl 'Fbe zlqFl did `le Ÿ¤§§¦§¨§Ÿ¨¨
cOll `N` ,'dgpnl' xnFle Kix`dl§©£¦§©§¦§¨¤¨§©¥

:zFgpnA zlFQd xEriW lroFxVr - ©¦©¤¦§¨¦¨
dgpn lkl(`"eb): §¨¦§¨

.ïîL äéìò ÷öéåonXd z` wvFilr §¨©¨¤¨¤¤¥¤©¤¤©
,DNEMcalA cg` cv lr `le ¨§Ÿ©©¤¨¦§¨

(oNdl x`FanM): ©§¨§©¨
.äðBáì äéìò ïúðådpFaNd z` ozFp §¨©¨¤¨§¨¥¤©§¨

dilr dpFal unFw giPn ,Dzvwn lr©¦§¨¨©¦©¤§¨¨¤¨
(oNdl xEn`d 'unFw' xEriWM)cvl §¦¤¨¨§©¨§©

cg`calA,ipR lr DzF` xGtn Fpi`e ¤¨¦§¨§¥§©¥¨©§¥
onXd z` wvFi `EdW KxcM DNEk. ¨§¤¤¤¥¤©¤¤

oM xnFl zi`x dnEonXd oiA wNglE ¨¨¦¨©¥§©¥¥©¤¤
lr Ffe DNEM lr oYip dGW ,dpFaNl©§¨¤¤¦¨©¨§©

?DzvwnmEXnxg` iEAix oi`W ¦§¨¨¦¤¥¦©©
hrnl `N` dxFYA iEAix`Ed KM] ¦©¨¤¨§©¥¨

lMW ,WxCd ikxc iR lr llMd©§¨©¦©§¥©§¨¤¨
if` ,df xg` dfA miiEAix ipW Exn`PW¤¤¤§§¥¦¦¨¤©©¤£©
KkitlE ,[hErinM WOWn ipXd iEAixd̈¦©¥¦§©¥§¦§¦¨
wFvIW zFAxl `A oFW`xd 'dilr'¨¤¨¨¦¨§©¤¦
ipXd 'dilr' ENi`e ,DNEk ipR lr FzF`©§¥¨§¦¨¤¨©¥¦
Dzvwn lr wx EdpYIW hrnl `A. ¨§©¥¤¦§¥©©¦§¨¨

xg` xaC`xaQd on Wi xg` mrh - ¨¨©¥©©©¥¥¦©§¨¨
:mdipiA wNglonW`dYW iE`x §©¥¥¥¤¤¤¨¤§¥

Fzwivillap `EdW ipRn ,DNEM lr §¦¨©¨¦§¥¤¦§©



סג `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ˜„Ó‰.ׁשּנּזֹון ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל .ּבמזרחֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ

ÔLc‰ ÌB˜ÓŒÏ‡∑ נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ∆¿«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבמקֹומן  .ׁשם ְִָָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע ּכנפיו;∑·ÂÈÙÎ.אין עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי הדי ∑·ÂÈÙÎ.אינֹו ל אין והלא מּמׁש. ּכנפים נֹוצה ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵֵַָָֹƒ¿»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻנׂשרפים

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑,"ניחח "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: .ונאמר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»
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dAEx`(oFNg)FlhFpe ,F`ivFnE wtGl £¨©§§©¤¤¦
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xn`PW FnM] gAfOd iAB(b ,e oldl) ©¥©¦§¥©§¤¤¡©
W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥

lv` FnUe gAfOd lr dlrd z ¤̀¨Ÿ¨©©¦§¥©§¨¥¤
,['gAfOdeoWCd z` mW migiPn ok ©¦§¥©§¥©¦¦¨¤©¤¤
sq`PdninipRd gAfn oEXicxt`) ©¤¡¨¦¦¦§¥©©§¦¦¥¤

(zxFhTd ixiiWeoEXicdxFpOd §¨¥©§¤§¦©§¨
(zFlizRde onXd ixiiW)e .z`mNEM §¨¥©¤¤§©§¦§¤¨

,WaMd gxfOn rwxTd lr migiPn©¦¦©©©§©¦¦§©©¤¤
Eid qp KxcaEonFwnA mW mirlap §¤¤¥¨¦§¨¦¨¦§¨

`dY `NW icM ,mFdYd cr micxFie§§¦©©§§¥¤Ÿ§¥
cFaM ipRn mW zvAEwn dRW`d̈©§¨§¤¤¨¦§¥§

WCwOd(`"eb ,m"`x):fi dxez ©¦§¨
(fi).òqLåmipWl sFrd z` rxwi. §¦©¦§©¤¨¦§©¦
eoi`oFWl,cia `N` 'rEQiW'lr `le §¥§¦©¤¨§¨§Ÿ©

,(oiMq oFbM) ilM icixnF` `Ed oke §¥§¦§©¦§¥¥
oFWnWA(e ,ci mihtey)rQWM EdrQWie' §¦§©§©§¥§©©

'Fbe 'icBddix`d z` rxw oFWnW] ©§¦§¦§¨©¤¨©§¥
Kx icB rxFTW mc`M ,Fz`xwl b`XW¤¨©¦§¨§¨¨¤¥©§¦©
dnE`nE' xn`p mWe ,[dlik`l iElSd©¨©£¦¨§¨¤¡©§¨
Fpi` rEQiXW Epcnl ixd ,'FciA oi ¥̀§¨£¥¨©§¤¦©¥

ilM zxfrA(m"`x): §¤§©§¦
.åéôðëá.eitpM mrmr xnFlM ¦§¨¨¦§¨¨§©¦
.eizFvFpWhFxnl Kixv Fpi`(WFlzl) ¨¤¥¨¦¦§¦§

,FzvFp itpMoi`W aEzMd dfA WCige ©§¥¨§¦¥¨¤©¨¤¥
xFrd hWtd dpErh sFrd zlFr©¨§¨¤§¥¨

dndA zlFrM(u"p`yn y"x): §©§¥¨
.åéôðëáz` xi`WIW wx dpeEMd oi` ¦§¨¨¥©©¨¨©¤©§¦¤

,(sFrd gxFR odAW) onvr miitpMd©§¨©¦©§¨¤¨¤¥©¨
z` s` xi`Wi `N`d,WOn dvFp ¤¨©§¦©¤©¨©¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, ּבהמה:(רש"י מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש"הּמרּבה יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא מקריבים עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּדוקא ּבּבּבּבהמההמההמההמהּגם מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה).ההההּוּוּוּואאאא מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'מרּבה'

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑.עני מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפ ׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ˜¯Ba.אמר ‰È‰È ˙ÏÒ∑,"מנחה עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ

ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת מביא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹסתם,
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה אין ∑ÏÒ˙.ּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ…∆ֵ

. . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: החּטין, מן אּלא ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"סלת"
מנחה  לכל עּׂשרֹון ÔÓL.למנחה", ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ קמץ מּניח מקצתּה; על ְְְְִִִָָָָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְִִֶַַַָָֹ

אחד  לצד עליה ׁשמן לבֹונה אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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xwie`סד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה  ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻעל
ּומעליה  ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנבללת

d‡È·‰Â.ּומקטירּה .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּבזר ּכׁשרים ּובלילה ׁשּיציקה .מלּמד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן . ולא  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻקרּבן',
ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבֹו

עצמֹו. מּקרּבן יֹותר נעלה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבעצים

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ˜BˆÓ.ׁשהּקמיצה ‡ÏÓ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿…À¿
ּכׁשר  יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ מברץ, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻיכֹול
אצּבעֹותיו  ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאּלא

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

DOrFnM ,zlFQd KFzA aAxrzn - ¦¨¦§©§¥§©¤§
xn`PW(d weqt oldl)dlElA zlq' ¤¤¡©Ÿ¤§¨
'onXaxn`PW FnM ,DOr unwpe , ©¤¤§¦§¨¦¨§¤¤¡©

(a weqta)Fvnw `ln mXn unwe'§¨©¦¨§Ÿª§
'DpnXnE DYlQne ;ENi`ddpFal ¦¨§¨¦©§¨§¦©§¨
wx ozPYW diE`x,Dzvwn lritl §¨¤¦¨¥©©¦§¨¨§¦

zvnwp `le DOr zllap Dpi`W¤¥¨¦§¤¤¦¨§Ÿ¦§¤¤
xn`PW ,DOr(my),'DzpFal lM lr' ¦¨¤¤¡©©¨§¨¨

,`Ed mixaCd WExitEunTW xg`NW ¥©§¨¦¤§©©¤¨©
,onXA dlElAd zlFQd onz` hTln ¦©¤©§¨©¤¤§©¥¤
dilrn DNEk dpFaNdiAB lrn) ©§¨¨¥¨¤¨¥©©¥

(dgpOdDxihwnE.unFTd mr cgiA ©¦§¨©§¦¨§©©¦©¤
dpFaNd zgPd xg`l skiYW oeiMnE¦¥¨¤¥¤§©©©¨©©§¨
lFHile aEW xFfgl Fl Wi dgpOd lr©©¦§¨¥©£§¦
lr dPxGti dOl oM m` ,mXn DzF`¨¦¨¦¥¨¨§©§¤¨©

DNEk ipR(`xtq)(m"`x): §¥¨
.dàéáäå ,ïúðå ,÷öéåW cOlnlM §¨©§¨©¤¡¦¨§©¥¤¨

:ElNd miUrOddwivIonXd zwivi - ©©£¦©¨§¦¨§¦©©¤¤
,dilr dpFaNd zpizpE dgpOd lr©©¦§¨§¦©©§¨¨¤¨

dlilaEz`ad oke ,dgpOd zlilA - §¦¨§¦©©¦§¨§¥£¨©
mNEM - DzF` unFTd odMd l` dgpOd©¦§¨¤©Ÿ¥©¥¨¨

,xfA mixWMoiicr dN` lkA ixdW §¥¦§¨¤£¥§¨¥¤£©¦
'mipdMd' oFWl aEzMd xiMfd `l(my) Ÿ¦§¦©¨§©Ÿ£¦

(miyxtn):a dxez

(a).õî÷å íéðäkäzFcFard lM ©Ÿ£¦§¨©¨¨£
zFUrPdKli`e dvinTnllkA md ©©£¦§¦¨§¥¨¥¦§©

,dPEdM zevnozFUrl i`Xx xGd oi`e ¦§©§¨§¥©¨©©©£¨
(`xtq):od dvinTd xg`NW zFcFard]¨£¤§©©©§¦¨¥

hETil ,zxW ilM KFzl unFTd zqpkd©§¨©©¤§§¦¨¥¦
KFzA Dzpizp ,dgpOd lrn dpFaNd©§¨¥©©¦§¨§¦¨¨§
ilMd zklFd ,unFTd FA gPEOW ilMd©§¦¤¨©¤¨©©§¦
dpFaNde unFTd zgiln ,gAfOd l ¤̀©¦§¥©§¦©©¤§©§¨

[gAfOd lr mzxhwd ,glnA: §¤©©§¨¨¨©©¦§¥©
.íMî õî÷åon unwe' xn`p `l §¨©¦¨Ÿ¤¡©§¨©¦

hwp `N` ,'dPOn unwe' F` 'dgpOd©¦§¨§¨©¦¤¨¤¨¨©
FrnWnA WIW ,'mXn' oFWl aEzMd©¨§¦¨¤¥§©§¨

ENit` EpiidC ,'wFgx mFwOn'mFwOn ¦¨¨§©§£¦¦¨
LcOll ,zFcnFr xGd ilbxW¤©§¥©¨§§©¤§
,dxfrA mFwn lkA dxWM dvinTdW¤©§¦¨§¥¨§¨¨¨£¨¨
zqixC mFwn lW dO` `"iA s ©̀§©¨¤§§¦©

l`xUi ilbxdxfrA did mFwn] ©§¥¦§¨¥¨¨¨¨£¨¨
,igxfOd gzRl KEnq WCwOd ziaAW¤§¥©¦§¨¨©¤©©¦§¨¦
(axrnl gxfOn) dO` xUr cg` FAgẍ§©©¨¨©¨¦¦§¨§©£¨
zFO` Wnge miWlWE d`n FMx`e§¨§¥¨§¦§¨¥©
s` crEin dide ,(oFtvl mFxCn)¦¨§¨§¨¨§¨©
,'l`xUi zxfr' iExwe ,mil`xUIl©¦§§¥¦§¨¤§©¦§¨¥
zxfr' iExw axrn cvl oNdlE mXnE¦¨§©¨§©©£¨¨¤§©
,xnFl iziid lFkIW itl .['mipdMŸ£¦§¦¤¨¨¦¦©

'miWcw Wcw' z`xwp dgpOde li`Fd¦§©¦§¨¦§¥Ÿ¤¢¨¦
(b weqta oldlck)`dzE dlFrM DpiC `OW¤¨¦¨§¨§¥

,dlFrd zhigWM oFtSA wx zvnwp¦§¤¤©©¨¦§¦©¨¨
- 'mXn' :zFAxl aEzMd KxvEd Kkl§¨§©©¨§©¦¨
zxfrA ENit`e ,dxfrA mFwn lMn¦¨¨¨£¨¨©£¦§¤§©

l`xUi(i"gp ,`"eb): ¦§¨¥
Böî÷ àìî`id xW`M Fci sM `Fln] §Ÿª§§©¨©£¤¦

KFYn .[calA zFrAv` WlWA dxEbq§¨§¨¤§¨¦§¨¦
'`ln' oFWl o`M xn`PW,lFkiiziid ¤¤¡©¨§§Ÿ¨¨¦¦

WEcB didi unFTdW xnFl,uxFane ©¤©¤¦§¤¨§¨
xnFlM`dIWuAvan(hrn hlFA) §©¤§¥§©§¥¥§©

cv lkl `vFie,zFrAv`l uEgn §¥§¨©¦¨¤§¨
xg` mFwnA xnFl cEnlY(g ,e onwl) ©§©§¨©¥

FvnwA EPOn mixde'',mW xn`p `le §¥¦¦¤§ª§§Ÿ¤¡©¨
W cOll ,'FvnEw `lnA'xWk `di `l ¦§Ÿ§§©¥¤Ÿ§¥¨¥

dxhwdlunFTd KFzAX dn `N` §©§¨¨¤¨©¤§©¤
.xzFi `leFvnwa i`did ENi` - §Ÿ¥¦§ª§¦¨¨

oFWl xn`p `le ,'FvnEwA' wx xn`p¤¡©©§§§Ÿ¤¡©§
,'`ln'lFkii`Xx `EdW xnFl iziid §Ÿ¨¨¦¦©¤©©

otF`A s` uFnwlxqg`NW oFbM , ¦§©§¤¨¥§¤Ÿ
sM lr eizFrAv` KxF` lM z` sFRki¦§¤¨¤¤§§¨©©
calA mdiW`x z` wx `N` ,Fci- ¨¤¨©¤¨¥¤¦§¨

'`ln' xnFl cEnlYcvik `d . ©§©§Ÿ¨¥©
miaEzMd ipW EniIwzidtFg ?(dQkn) ¦§©§§¥©§¦¤§©¤

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
העברית  לׁשֹון ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס d˙·ÏŒÏk.על ÏÚ∑ מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל .לבד ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

¯ÈË˜‰Â d˙·Ï∑ ּבהקטרה הּלבֹונה dÓMÓe.אף dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם הא, ¿…»»¿ƒ¿ƒְְְַַַָָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְִֵַַָָָָָ
ּפסּולה  לבֹונה, קרט אֹו העֹול ∑‡d˙¯kÊ.מלח לטֹובה הּקמץ ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה ה ְְֶֶַָָֹ«¿»»»ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

רּוח  .ּולנחת ְַַַ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑ ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒ
להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ִֶָ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑.רקיקין אֹו חּלֹות, אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ּבלּולֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּלֹות
ּוׁשאר  יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיכלה
ׁשני  ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּׁשמן

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fci qR lr eizFrAv` WlWlkl §Ÿ¤§§¨©©¨§¨
xEriW `Ed mdipiAX dn lke oMx`̈§¨§¨©¤¥¥¤¦
uAvanE hlFAd xzId z`e] unFTd©¤§¤©¨¥©¥§©§¥
cixFnE 'wgnn' `Ed ,miccSd ipXn¦§¥©§¨¦§©¥¦
zxGd rAv`aE ,o`Mn lcEb`d rAv`A§¤§©¨£¨¦¨§¤§©©¤¤

[o`Mn(.`i zegpn)Edfe ,WExiR'unFw' ¦¨§¤¥¤
zixard oFWl rnWnAdnFC Fpi`e] §©§©§¨¦§¦§¥¤

FWExiR 'unFw' DAW ziOx` oFWll¦§£©¦¤¨¤¥
aEzMd lr mEBxYd oFWlM ,xFAl`eny) ¦§©©§©©¨

(h ,fi ,aon cgA - 'mizgRd zg`A'§©©©§¨¦§©¦
[`IvnEw(ipewfg ,g"n`a): §©¨

.dúðBáì ìk ìòxEn`d 'lr' oFWl ©¨§¨¨§©¨¨
:xnFlM ,'caNn' FnM FWExiR ,o`M̈¥§¦§©§©

`dY dgpOd zvinwlM cal §¦©©¦§¨§¥§©¨
,dpFaNdonXde zlFQd on wxe K` iM ©§¨¦©§©¦©¤§©¤¤

,`ln unFTd `dion FA axrzi `le §¥©¤¨¥§Ÿ¦§¨¥¦
dpFaNd(l"kyn): ©§¨

.øéè÷äå dúðBáìlW FhEWR itl §¨¨§¦§¦§¦§¤
lr zaQEn 'xihwde' zaiY ,`xwn¦§¨¥©§¦§¦¤¤©
.zlFQd lW unFTd `EdW ,'DzxMf`'©§¨¨¨¤©¤¤©¤
zEkinq z` EWxC EpizFAx la £̀¨©¥¨§¤§¦
iM cOll 'xihwde DzpFal' :zFaiYd©¥§¨¨§¦§¦§©¥¦

dpFaNd s`DpiCdxhwdAlr sqFpA ©©§¨¦¨§©§¨¨§¨©
unFTd(oexkfd): ©¤

.dðîMîe dzìqî Böî÷ àìî`dIW §Ÿª§¦¨§¨¦©§¨¤§¥
,calA DpnXnE DYlQn `ln unFTd©¤¨¥¦¨§¨¦©§¨¦§¨

`dW ,rnFW ip` df llMn -unw m` ¨¦§¨¤£¦¥©¤¦¨©

Fcia dlreoFbM ,FOr xg` xaC mB §¨¨§¨©¨¨©¥¦§
hxFw F` gln xiBxB(hrn)dpFal ©§¦¤©¤§©§¨
dgpOd ,KM Fxihwde,dlEqRixdW §¦§¦¨©¦§¨§¨¤£¥

unFTd on xiqgd glOd xiBxB©§¦©¤©¤¡¦¦©¤
zlFQdn 'FvnEw `ln' xnF` aEzMde§©¨¥§Ÿ§¥©¤

calA onXde(`xtq)(mler xe` ,m"`x): §©¤¤¦§¨
.dúøkæàunFTdgAfOd lr xhwPd ©§¨¨¨©¤©¦§¨©©¦§¥©

dDFaBl dlFriM ,'DzxMf`' iExw`Ed ¨¤©¨©¨©§¨¨¨¦
,dgpOd oFxkfitlFAWici lr) ¦§©¦§¨§¦¤©§¥

(FzxhwddilrA xMfpmFwOd iptl ©§¨¨¦§©§¨¤¨¦§¥©¨
:gExÎzgplE daFhlb dxez §¨§©©©

(b).åéðáìe ïøäàìmipdMd mi`AWM §©£Ÿ§¨¨§¤¨¦©Ÿ£¦
Wi ,dgpOd on zxzFPd z` lFk`l¤¡¤©¤¤¦©¦§¨¥
xnFlM ,'eipA' oial 'oxd`' oiA lCad¤§¥¥©£Ÿ§¥¨¨§©
lW Ffl lFcB odM lW Fwlg zpn oiA¥§©¤§¤Ÿ¥¨§¤

:hFicd odMwlg lhFp lFcBÎodM Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¥¥¤
W`xA(mNEk iptl)zwFlgna `NW §Ÿ¦§¥¨¤Ÿ§©£¤

,mipdMd x`W mr deW dTElg `lA -§Ÿ£¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦
iR lr dti dpn gwFle xgFA `Ed `N ¤̀¨¥§¥©¨¨¨¨©¦
lM z` lFk`l mB i`Xxe] FpFvx§§©©©¤¡¤¨

[dgpOdhFicdde ,`N` lkF` Fpi` ©¦§¨§©¤§¥¥¤¨
zwFlgnAmieW mNEM EidIW otF`A - §©£¤§¤¤¦§¨¨¦

mwlgA(`xtq)(g"g): §¤§¨
íéLã÷ Lã÷iX`nWExiR KM .'d Ÿ¤¨¨¦¥¦¥¨¥

z` milkF`d mipdMl mB :aEzMd©¨©©Ÿ£¦¨§¦¤
miWcw WcFw oiicr ,dgpOd`id ©¦§¨£©¦¤¨¨¦¦

,mdlxg`l cIn DzF` milkF` oi`W ¨¤¤¥§¦¨¦¨§©©

`N` ,dvinw.'ä éMàî,xnFlMoi` §¦¨¤¨¥¦¥§©¥
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סה `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה  ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻעל
ּומעליה  ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנבללת

d‡È·‰Â.ּומקטירּה .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּבזר ּכׁשרים ּובלילה ׁשּיציקה .מלּמד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן . ולא  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻקרּבן',
ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבֹו

עצמֹו. מּקרּבן יֹותר נעלה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבעצים

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ˜BˆÓ.ׁשהּקמיצה ‡ÏÓ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿…À¿
ּכׁשר  יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ מברץ, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻיכֹול
אצּבעֹותיו  ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאּלא

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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- 'mXn' :zFAxl aEzMd KxvEd Kkl§¨§©©¨§©¦¨
zxfrA ENit`e ,dxfrA mFwn lMn¦¨¨¨£¨¨©£¦§¤§©

l`xUi(i"gp ,`"eb): ¦§¨¥
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WEcB didi unFTdW xnFl,uxFane ©¤©¤¦§¤¨§¨
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FvnwA EPOn mixde'',mW xn`p `le §¥¦¦¤§ª§§Ÿ¤¡©¨
W cOll ,'FvnEw `lnA'xWk `di `l ¦§Ÿ§§©¥¤Ÿ§¥¨¥

dxhwdlunFTd KFzAX dn `N` §©§¨¨¤¨©¤§©¤
.xzFi `leFvnwa i`did ENi` - §Ÿ¥¦§ª§¦¨¨

oFWl xn`p `le ,'FvnEwA' wx xn`p¤¡©©§§§Ÿ¤¡©§
,'`ln'lFkii`Xx `EdW xnFl iziid §Ÿ¨¨¦¦©¤©©
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`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
העברית  לׁשֹון ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס d˙·ÏŒÏk.על ÏÚ∑ מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל .לבד ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

¯ÈË˜‰Â d˙·Ï∑ ּבהקטרה הּלבֹונה dÓMÓe.אף dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם הא, ¿…»»¿ƒ¿ƒְְְַַַָָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְִֵַַָָָָָ
ּפסּולה  לבֹונה, קרט אֹו העֹול ∑‡d˙¯kÊ.מלח לטֹובה הּקמץ ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה ה ְְֶֶַָָֹ«¿»»»ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

רּוח  .ּולנחת ְַַַ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑ ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒ
להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ִֶָ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑.רקיקין אֹו חּלֹות, אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ּבלּולֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּלֹות
ּוׁשאר  יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיכלה
ׁשני  ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּׁשמן

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fci qR lr eizFrAv` WlWlkl §Ÿ¤§§¨©©¨§¨
xEriW `Ed mdipiAX dn lke oMx`̈§¨§¨©¤¥¥¤¦
uAvanE hlFAd xzId z`e] unFTd©¤§¤©¨¥©¥§©§¥
cixFnE 'wgnn' `Ed ,miccSd ipXn¦§¥©§¨¦§©¥¦
zxGd rAv`aE ,o`Mn lcEb`d rAv`A§¤§©¨£¨¦¨§¤§©©¤¤

[o`Mn(.`i zegpn)Edfe ,WExiR'unFw' ¦¨§¤¥¤
zixard oFWl rnWnAdnFC Fpi`e] §©§©§¨¦§¦§¥¤

FWExiR 'unFw' DAW ziOx` oFWll¦§£©¦¤¨¤¥
aEzMd lr mEBxYd oFWlM ,xFAl`eny) ¦§©©§©©¨

(h ,fi ,aon cgA - 'mizgRd zg`A'§©©©§¨¦§©¦
[`IvnEw(ipewfg ,g"n`a): §©¨

.dúðBáì ìk ìòxEn`d 'lr' oFWl ©¨§¨¨§©¨¨
:xnFlM ,'caNn' FnM FWExiR ,o`M̈¥§¦§©§©

`dY dgpOd zvinwlM cal §¦©©¦§¨§¥§©¨
,dpFaNdonXde zlFQd on wxe K` iM ©§¨¦©§©¦©¤§©¤¤

,`ln unFTd `dion FA axrzi `le §¥©¤¨¥§Ÿ¦§¨¥¦
dpFaNd(l"kyn): ©§¨

.øéè÷äå dúðBáìlW FhEWR itl §¨¨§¦§¦§¦§¤
lr zaQEn 'xihwde' zaiY ,`xwn¦§¨¥©§¦§¦¤¤©
.zlFQd lW unFTd `EdW ,'DzxMf`'©§¨¨¨¤©¤¤©¤
zEkinq z` EWxC EpizFAx la £̀¨©¥¨§¤§¦
iM cOll 'xihwde DzpFal' :zFaiYd©¥§¨¨§¦§¦§©¥¦

dpFaNd s`DpiCdxhwdAlr sqFpA ©©§¨¦¨§©§¨¨§¨©
unFTd(oexkfd): ©¤

.dðîMîe dzìqî Böî÷ àìî`dIW §Ÿª§¦¨§¨¦©§¨¤§¥
,calA DpnXnE DYlQn `ln unFTd©¤¨¥¦¨§¨¦©§¨¦§¨

`dW ,rnFW ip` df llMn -unw m` ¨¦§¨¤£¦¥©¤¦¨©

Fcia dlreoFbM ,FOr xg` xaC mB §¨¨§¨©¨¨©¥¦§
hxFw F` gln xiBxB(hrn)dpFal ©§¦¤©¤§©§¨
dgpOd ,KM Fxihwde,dlEqRixdW §¦§¦¨©¦§¨§¨¤£¥

unFTd on xiqgd glOd xiBxB©§¦©¤©¤¡¦¦©¤
zlFQdn 'FvnEw `ln' xnF` aEzMde§©¨¥§Ÿ§¥©¤

calA onXde(`xtq)(mler xe` ,m"`x): §©¤¤¦§¨
.dúøkæàunFTdgAfOd lr xhwPd ©§¨¨¨©¤©¦§¨©©¦§¥©

dDFaBl dlFriM ,'DzxMf`' iExw`Ed ¨¤©¨©¨©§¨¨¨¦
,dgpOd oFxkfitlFAWici lr) ¦§©¦§¨§¦¤©§¥

(FzxhwddilrA xMfpmFwOd iptl ©§¨¨¦§©§¨¤¨¦§¥©¨
:gExÎzgplE daFhlb dxez §¨§©©©

(b).åéðáìe ïøäàìmipdMd mi`AWM §©£Ÿ§¨¨§¤¨¦©Ÿ£¦
Wi ,dgpOd on zxzFPd z` lFk`l¤¡¤©¤¤¦©¦§¨¥
xnFlM ,'eipA' oial 'oxd`' oiA lCad¤§¥¥©£Ÿ§¥¨¨§©
lW Ffl lFcB odM lW Fwlg zpn oiA¥§©¤§¤Ÿ¥¨§¤

:hFicd odMwlg lhFp lFcBÎodM Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¥¥¤
W`xA(mNEk iptl)zwFlgna `NW §Ÿ¦§¥¨¤Ÿ§©£¤

,mipdMd x`W mr deW dTElg `lA -§Ÿ£¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦
iR lr dti dpn gwFle xgFA `Ed `N ¤̀¨¥§¥©¨¨¨¨©¦
lM z` lFk`l mB i`Xxe] FpFvx§§©©©¤¡¤¨

[dgpOdhFicdde ,`N` lkF` Fpi` ©¦§¨§©¤§¥¥¤¨
zwFlgnAmieW mNEM EidIW otF`A - §©£¤§¤¤¦§¨¨¦

mwlgA(`xtq)(g"g): §¤§¨
íéLã÷ Lã÷iX`nWExiR KM .'d Ÿ¤¨¨¦¥¦¥¨¥

z` milkF`d mipdMl mB :aEzMd©¨©©Ÿ£¦¨§¦¤
miWcw WcFw oiicr ,dgpOd`id ©¦§¨£©¦¤¨¨¦¦

,mdlxg`l cIn DzF` milkF` oi`W ¨¤¤¥§¦¨¦¨§©©

`N` ,dvinw.'ä éMàî,xnFlMoi` §¦¨¤¨¥¦¥§©¥
zFpYn xg`l `N` DA wlg mdl̈¤¥¤¨¤¨§©©©§

miX`dlAiw gAfOdW xg`l wx - ¨¦¦©§©©¤©¦§¥©¦¥
unFTd eilr ExhwEdW ,Fwlg z ¤̀¤§¤§§¨¨©¤
WcFw' `id okl mcFw la` ,dpFaNde§©§¨£¨¤¨¥¦¤

mdl mB 'miWcw(my)(i"`a):c dxez ¨¨¦©¨¤
(c).'Bâå áéø÷ú éëådf wEqtA §¦©§¦§§¨¤

zg`d :zFgpn ibEq ipW Ex`Azp¦§¨£§¥¥§¨¨©©
dIpXde 'zFNg'mdipWE ,'miwiwx' ©§©§¦¨§¦¦§¥¤

WExiR Kke .'xEPz dt`n' mi`xwp¦§¨¦©£¥©§¨¥
dt`n dgpn oAxw aixwz ike' :aEzMd©¨§¦©§¦¨§©¦§¨©£¥

xcFPd :'xEPzÎzgpn ilr ixd' xn`W ©©¥¤¨©£¥¨©¦§©
'xEPzÎdt`n`A ?`iai dgpn dfi` , ©£¥©¥¤¦§¨¨¦¨

F` `iaIW aEzMd cOlezgpnzFNg §¦¥©¨¤¨¦¦§©©
F`zgpnoiwiwxlFki Fpi` la`] ¦§©§¦¦£¨¥¨

Divg diEUrd zg` dgpn `iadl§¨¦¦§¨©©¨£¨¤§¨
xn`PX dn iM ,oiwiwx Divge zFNg©§¤§¨§¦¦¦©¤¤¡©

...zFNg''iwiwxEF` zFNg F` :FWExiR ©§¦¥¥©
'FO`e eia` dMnE' oFWlM .oiwiwxzeny) §¦¦¦§©¥¨¦§¦

(eh ,`kzFNgd .[df F` df F` :FWExiRW¤¥¤¤©©
`le) hrn miar mgl zFxMM od -¥¦§¤¤¨¦§©§Ÿ
,(Evingi `NW icM xzFiA miar̈¦§¥§¥¤Ÿ©£¦
miTce migEhW mingl md - miwiwxde§¨§¦¦¥§¨¦§¦§©¦
mxRqn mdipWE (EpNW zFSn oirM)§¥©¤¨§¥¤¦§¨¨
`N` ,onW bFl mdOr `ianE ,dxUr£¨¨¥¦¦¨¤¤¤¤¨

WzFlElA zFNgdxnFlM ,onWA ¤©©§§¤¤§©
WFNipe gnwA onXd bFl lM z` ozFPW¤¥¤¨©¤¤§¤©§¦



xwie`סו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
ּכל  ּב'מנחֹות': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשליׁשי
"רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, ידי על ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּמנחֹות

רקיקין  עׂשר .ּבאה ְִִֶֶָָ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על צפה,מנחה ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף .האּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ÔÓM· ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ לפתיתה קמיצה, קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל ÁÓ‰.לרּבֹות ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ »…»ƒƒְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,FAoiwiwxdeonWA miWFNip mpi` §¨§¦¦¥¨¦¦§¤¤
wx md `N`oigEWnxg`l FA ¤¨¥©§¦§©©

.mziIt`ozgiWna EpizFAx Ewlgpe £¦¨¨§¤§§©¥¦§¦¨¨
(.dr zegpn)mixnF` Wi ,`EdWogWFn ¥§¦¤§¨

Eixd ,onXd hrn mdA bRqPW xg`l§©©¤¦§©¨¤§©©¤¤£¥
`EdogWFnE xfFgaEWe aEWcr ¥§¨¨©

bFNAW onXd lM dlkIWilM] ¤¦§¤¨©¤¤¤©§¦
bFl' zCin wifgOd- ['zFgpOd lMW ©©£¦¦©¤¨©§¨

mixnF` Wie ;onW bFl zFpErh§¤¤§¥§¦
`EdWogWFnzg` dgiWn wx ¤§¨©§¦¨©©

DzxESW ,calAoinMzF`s"M ¦§¨¤¨¨§¦¨
azkAWonXd x`WE ,zipeixzFPd ¤¦§©§¨¦§¨©¤¤©¨

bFNAmipdMl Fnvr iptA lk`p ©¤¡¨¦§¥©§©Ÿ£¦
(miyxtn).

:i"yx siqene'onXA' xnFl cEnlY dn©©§©©¤¤
,minrt iYW 'onXA'did lFki ixd ©¤¤§¥§¨¦£¥¨¨¨

zFSn zFNg' :dxvw oFWl hFwpl¦§¨§¨¨©©
?'migEWn miwiwxE ,onXA zFlElA§©¤¤§¦¦§¦

`N`xiWkdlmBiWilWE ipW onW ¤¨§©§¦©¤¤¥¦§¦¦
,miziGd on `vFIddhigQd s`W ©¥¦©¥¦¤©©§¦¨

,dxWM ziWilXde dIpXdKixv oi`e ©§¦¨§©§¦¦§¥¨§¥¨¦
`weeCoFW`x onWdzizMn `vFId ©§¨¤¤¦©¥¦§¦¨

dpFW`xdxFpOl `N`,calAxn`PW ¦¨¤¨©§¨¦§¨¤¤¡©
FAzif onW''Kf(k ,fk zeny).onXde ¤¤©¦¨§©¤¤

lElSde KGd `Ed dpFW`x `vFId©¥¦¨©¨§©¨
dxFpOd xF`nl iE`xd(`"eb).EpipWe ¨¨¦§©§¨§¨¦

zFgpna(d"n e"t)zFgpOd lM , ¦§¨¨©§¨
zFvnwpe ozvinw iptl zFiEt`d̈£¦§¥§¦¨¨§¦§¨

dzizt iciÎlrzFgpOd lM - ©§¥§¦¨¨©§¨
zvnwPd dpFW`xdn uEg dWxRAW¤©¨¨¨¥¨¦¨©¦§¤¤

- zlFq DcFrAxUr xUr zF`A oNEM §¨¤¨¨¤¤¤¤
d`A ,'oiwiwx' DA xEn`de ;zFNg©§¨¨¨§¦¦¨¨

xUroiwiwx d,zlFQd zgpn la`] £¨¨§¦¦£¨¦§©©¤
mnvrl DzF` mitF` mipdMde li`Fd¦§©Ÿ£¦¦¨§©§¨
ciRwd `l ,unFTd zxhwd xg`l§©©©§¨©©¤Ÿ¦§¦

[DziIt` otF` lr aEzMd(`"eb):d dxez ©¨©¤£¦¨¨
(d).úáçnä ìò äçðî íàå:xnFlM §¦¦§¨©©©£©§©

xcFPdÎzgpn ilr ixd' xn`W ©¥¤¨©£¥¨©¦§©
,'zagncviM aEzMd Ll WxiR ©£©¥©§©¨¥©
dPUriilkE ,cgEindidW `Ed ©£¤¨§¦§¨¤¨¨

xE`d lr dgpn FA oitF`W ,WCwOa©¦§¨¤¦¦§¨©¨
iAB lr F` xEPYd KFzA W`d lr)©¨¥§©©©©¥

dlElA dQirdWM (miixik,onWA ¦©¦§¤¨¦¨§¨§¤¤
ilMde`EdW ,milM x`Xn dpFW dGd §©§¦©¤¤¦§¨¥¦¤

sv `N` wFnr Fpi``ll gEhW - ¥¨¤¨¨¨©§Ÿ
dPiXW KFYn z`f Epcnle] zFptC§¨§¨©§Ÿ¦¤¦¨
xW`n zagnA FpFWl aEzMd©¨§§©£©¥£¤

xn`PW ,zWgxnA(h ,f oldl)dUrp lke §©§¤¤¤¤¡©§¨©£¨
ixd - 'zagn lr'e 'zWgxOa'©©§¤¤§©©£©£¥
zgPEn dQirde dTEnr `id zWgxOW¤©§¤¤¦£¨§¨¦¨©©
KFY Dl oi` zagOd ENi`e ,'DA'¨§¦©©£©¥¨

'dilr' zgPEn dQirde(`xnb)[iUrnE , §¨¦¨©©¨¤¨©£¥
FkFzAW dgpOdoiUrp (zagnA) ©¦§¨¤§§©£©©£¦

oiWwdt`Od ipin KxcM oiMx `le ¨¦§Ÿ©¦§¤¤¦¥©©£¤
,onWA oibEtQddtv `idW KFYOW ©§¦§¤¤¤¦¤¦¨¨

,onXd z`ivi aMrl zFptC mW oi`e§¥¨§¨§©¥§¦©©¤¤
diIt`d zrWAW ixdz` sxFU xE`d £¥¤¦§©¨£¦¨¨¥¤

onXdon dvEgd `vFie rArand ©¤¤©§©§¥©§¥©¨¦
.zagOd©©£©

oNEkedt`n' on uEg] zFgpOd lM - §¨¨©§¨¦©£¥

[oNdlcM ,oiwiwxE zFNg lW 'xEPz©¤©§¦¦§¦§©¨
,onW zFpYn WlW zFpErhcbpM mde §¨Ÿ©§¤¤§¥§¤¤

o`M xiMfdW 'onW' minrR WlẄ§¨¦¤¤¤¦§¦¨
aEzMd(fÎeÎd miweqta)ziIUr oiprA ©¨§¦§©£¦©

`id zg`d :dgpOdd,dwivi`idW ©¦§¨¨©©¦©§¦¨¤¦
xg`l d`Ad ,dpFxg`d onXd zpYn©§©©¤¤¨©£¨©¨¨§©©
dvinwl dpkEnE diEUr xaM dgpOdW¤©¦§¨§¨£¨¨¨¦§¦¨

,['onW dilr Ywvie' xn`PW]ezncFTd ¤¤¡©§¨©§¨¨¤¨¨¤§©¤¤
`id DlddlilaonXd zpizp `idW ¨¦©§¦¨¤¦§¦©©¤¤

zlFQd mr FllFAWM dWiNd zrWA¦§©©¦¨§¤§¦©¤
,['onXa dlElA zlq' xn`PW]emcFTd ¤¤¡©Ÿ¤§¨©¤¤§©¥

`Ed mNEklmcFw ilkA onW oYn §¨©©¤¤¦§¦¤
,oziIUrlmxh owix oiicr ilMdWM ©£¦¨¨§¤©§¦£©¦¥¨¤¤

zlq' xn`PW] mWl zlFQd zpizp§¦©©¤§¨¤¤¡©Ÿ¤
zlFQdW FrnWOW ,'dUrY onXA©¤¤¥¨¤¤©§¨¤©¤
iEvn xaM onXd xW`M ilMd l` d`Ä¨¤©§¦©£¤©¤¤§¨¨

[FkFzA(b"n my)(miyxtn): §
.ïîMá äìeìa úìñW cOlnz` ozFP Ÿ¤§¨©¤¤§©¥¤¥¤

onXdEzlq ocFrA ollFAmcFw ©¤¤§¨§¨Ÿ¤¤
zirvn`d onXd zpYn `ide] dIt`d̈£¦¨§¦©§©©¤¤¨¤§¨¦

[dlrnl dxEn`d(`xtq)(i"`a):e dxez ¨£¨§©§¨
(e).íézt dúBà úBút.`id dgpn .. ¨¨¦¦¦§¨¦

EpcOll '`id dgpn' aEzMd siqFd¦©¨¦§¨¦§©§¥
zFqExtl dgpOd zrivA=] dzizRdW¤©§¦¨§¦©©¦§¨¦§
,'`id dgpn'W mEXn `id [zFqExR§¦¦¤¦§¨¦

Epcnl o`MnEzFgpOd lM zFAxl ¦¨¨©§§©¨©§¨
Ff dgpnl zFnFCd-mcFw zFt`Pd ©§¦§¨©¤¡¤

l - dvinwmaiIgA.dziztoFbM §¦¨§©§¨¦§¦¨§
zagn zgpnE ,oiwiwxE zFNg zgpn¦§©©§¦¦¦§©©£©

zWgxnE(`xtq)(e ,` lirl `"eb i"tr): ©§¤¤

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a iyily meil inei xeriy
‡Â‰∑ את אֹוציא "עליה". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הוא  לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא .החּלֹות ְְְִִִִֶַַַַָֹ

ß 'a xc` 'a iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

הע  מנחה ּומנענע מעׂשה ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה .ׂשּויין ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל .הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ
ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéå`A §¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦¨
aEzMd,dwivil zFgpOd lM zFAxl ©¨§©¨©§¨¦¦¨

mcFw dpFxg`A d`Ad onXd zpYn Ffe§©§©©¤¤©¨¨¨©£¨¤
,(dlrnl x`FanM) dvinTdlFki ©§¦¨©§¨§©§¨¨

xnFl iziidxEPzÎdt`n zgpn s` ¨¦¦©©¦§©©£¥©
,oMonW dilr wFvi DzzizR xg`NW ¥¤§©©§¦¨¨¦¨¤¨¤¤

dvinTd mcFwxnFl cEnlY -wvie' ¤©§¦¨©§©§¨©
dilrwvFi `Ed calA dilr - 'onW ¨¤¨¤¤¨¤¨¦§¨¥

oM m` ,zxg` dgpn lr wvFi Fpi`e§¥¥©¦§¨©¤¤¦¥
`OW`ivF`wx hrn`ezFNgd z` ¤¨¦©£©¥©¤©©

,dwivi oiCnoiwiwxd z` `ivF` `le ¦¦§¦¨§Ÿ¦¤¨§¦¦
xnFl cEnlY -hrnl aEzMd siqFd - ©§©¦©¨§©¥

dgpn' :cFr'`idibEq ipW hrnl - ¦§¨¦§©¥§¥¥
z` ode zFNgd z` od ,xEPz dt`n©£¥©¥¤©©§¥¤
xg`l dwivi mipErh mpi`W ,oiwiwxd̈§¦¦¤¥¨§¦§¦¨§©©
dpFW`xd onXd zpYn la`] dzizR§¦¨£¨©§©©¤¤¨¦¨
s` zbdFp ,zlFQd mcFw ilMA zpYiPd©¦¤¤©§¦¤©¤¤¤©

xEPz dt`n zgpnA(:cr zegpn i"yx)[(my): §¦§©©£¥©
f dxez

(f).úLçøîdidW `Ed ilM ©§¤¤§¦¤¨¨

WCwOaFkFze ,'zWgxn' iExwewFnr ©¦§¨§¨©§¤¤§¨
zagnM gEhW `le`idW KFYnE . §Ÿ¨©§©£©¦¤¦

xEav DpnW ,dTEnrKFzA (qEpM) £¨©§¨¨¨§
ilMd,FtxFU xE`d oi`emEXn ©§¦§¥¨§¦

Fpi` zlFQd KFzA lElAd onXdW¤©¤¤©¨§©¤¥
,ilMl uEg `vFidgpn dUrn Kkitl ¥©§¦§¦¨©£¥¦§¨

DkFzl oiiEUrdmiWw mpi` ¨£¦§¨¥¨¨¦
on mibEtqE miMx `N` ,zagnaM¦§©£©¤¨©¦§¦¦

ode onXdoiWgFx,(FA oirprpzn) FA ©¤¤§¥£¦¦§©£§¦
KxcMKx xaC lMWiciÎlrFzgPd §¤¤¨¨¨©¤©§¥©¨¨

iAB lrdwWn`EdWgFxM d`xp ©©¥©§¤¦§¤§¥
rprpnE'zWgxn' ilMd mW o`MnE . §©£¥©¦¨¥©§¦©§¤¤

(oexkfd):g dxez
(g).älàî äNòé øLà..l` DWiBde £¤¥¨¤¥¥¤§¦¦¨¤

lr aQEn Fpi` 'dN`n' oFWl .gAfOd©¦§¥©§¥¥¤¥¨©
,zFgpOd ibEq lr `N` onXde zlFQd©¤§©¤¤¤¨©¥©§¨

dUrY xW` dgpn lM :xnFlkEcg`n §©¨¦§¨£¤¥¨¤¥¤¨
ElNd mipiOd on,dWxRA mixEn`d ¦©¦¦©¨¨£¦©¨¨¨

lW xEPz dt`n ,zlFq zgpn :mdW¤¥¦§©¤©£¥©¤
oNEM - zWgxnE zagn ,oiwiwxE zFNg©§¦¦©£©©§¤¤¨

odA Wie ,oNdl xEn`M 'dWBd' zFkixv§¦©¨¨¨¨§©¨§¥¨¤
,'mipRd mgl' hrnl] gAfOl wlg¥¤©¦§¥©§©¥¤¤©¨¦
zFrEaXd bgA mi`Ad 'mgNd iYW'E§¥©¤¤©¨¦§©©¨
wlg mdA oi`e dWBd zevn mdA oi`W¤¥¨¤¦§©©¨¨§¥¨¤¥¤

gAfOl(`xnba i"yx i"tr ,m"`x)[(`"eb): ©¦§¥©
.dáéø÷äå,odMd l` dilrAodMde §¦§¦¨§¨¤¨¤©Ÿ¥§©Ÿ¥

FcIn dgpOd z` gwFl: ¥©¤©¦§¨¦¨
.dLébäå:odMd §¦¦¨©Ÿ¥

.çaænä ìàDriBnxW` ilMA rbFp - ¤©¦§¥©©¦¨¥©©§¦£¤
dgpOd DAziaxrnÎzinFxC oxwl ¨©¦§¨§¤¤§¦©£¨¦
gAfn lWgAfOd lW Ff zief oMW] ¤¦§¥©¤¥¨¦¤©¦§¥©

,'gAfOd ipR l`' mbe ''d iptl' diExw§¨¦§¥§©¤§¥©¦§¥©
oNdl x`FanM(f ,e)ziefA Ff dribpE ,[ ©§¨§©¨§¦¨§¨¦

DIC `N` ,dIdW dkixv Dpi` gAfOd©¦§¥©¥¨§¦¨§¦¨¤¨©¨
'dWBd' zevn miIwl calA cg` rbx¤©¤¨¦§¨§©¥¦§©©¨¨

(a"n e"t migaf)(lld sqei):h dxez
(h).dúøkæà úàunFTd `id ¤©§¨¨¨¦©¤

lirl d`x] gAfOd lr xihwOW(a weqt) ¤©§¦©©¦§¥©§¥§¥
['DzxMf`' mW mrh xE`iaA(ixtq): §¥©©¥©§¨¨¨

i dxez



סז `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy
ּכל  ּב'מנחֹות': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשליׁשי
"רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, ידי על ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּמנחֹות

רקיקין  עׂשר .ּבאה ְִִֶֶָָ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על צפה,מנחה ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף .האּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ÔÓM· ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ לפתיתה קמיצה, קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל ÁÓ‰.לרּבֹות ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ »…»ƒƒְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,FAoiwiwxdeonWA miWFNip mpi` §¨§¦¦¥¨¦¦§¤¤
wx md `N`oigEWnxg`l FA ¤¨¥©§¦§©©

.mziIt`ozgiWna EpizFAx Ewlgpe £¦¨¨§¤§§©¥¦§¦¨¨
(.dr zegpn)mixnF` Wi ,`EdWogWFn ¥§¦¤§¨

Eixd ,onXd hrn mdA bRqPW xg`l§©©¤¦§©¨¤§©©¤¤£¥
`EdogWFnE xfFgaEWe aEWcr ¥§¨¨©

bFNAW onXd lM dlkIWilM] ¤¦§¤¨©¤¤¤©§¦
bFl' zCin wifgOd- ['zFgpOd lMW ©©£¦¦©¤¨©§¨

mixnF` Wie ;onW bFl zFpErh§¤¤§¥§¦
`EdWogWFnzg` dgiWn wx ¤§¨©§¦¨©©

DzxESW ,calAoinMzF`s"M ¦§¨¤¨¨§¦¨
azkAWonXd x`WE ,zipeixzFPd ¤¦§©§¨¦§¨©¤¤©¨

bFNAmipdMl Fnvr iptA lk`p ©¤¡¨¦§¥©§©Ÿ£¦
(miyxtn).

:i"yx siqene'onXA' xnFl cEnlY dn©©§©©¤¤
,minrt iYW 'onXA'did lFki ixd ©¤¤§¥§¨¦£¥¨¨¨

zFSn zFNg' :dxvw oFWl hFwpl¦§¨§¨¨©©
?'migEWn miwiwxE ,onXA zFlElA§©¤¤§¦¦§¦

`N`xiWkdlmBiWilWE ipW onW ¤¨§©§¦©¤¤¥¦§¦¦
,miziGd on `vFIddhigQd s`W ©¥¦©¥¦¤©©§¦¨

,dxWM ziWilXde dIpXdKixv oi`e ©§¦¨§©§¦¦§¥¨§¥¨¦
`weeCoFW`x onWdzizMn `vFId ©§¨¤¤¦©¥¦§¦¨

dpFW`xdxFpOl `N`,calAxn`PW ¦¨¤¨©§¨¦§¨¤¤¡©
FAzif onW''Kf(k ,fk zeny).onXde ¤¤©¦¨§©¤¤

lElSde KGd `Ed dpFW`x `vFId©¥¦¨©¨§©¨
dxFpOd xF`nl iE`xd(`"eb).EpipWe ¨¨¦§©§¨§¨¦

zFgpna(d"n e"t)zFgpOd lM , ¦§¨¨©§¨
zFvnwpe ozvinw iptl zFiEt`d̈£¦§¥§¦¨¨§¦§¨

dzizt iciÎlrzFgpOd lM - ©§¥§¦¨¨©§¨
zvnwPd dpFW`xdn uEg dWxRAW¤©¨¨¨¥¨¦¨©¦§¤¤

- zlFq DcFrAxUr xUr zF`A oNEM §¨¤¨¨¤¤¤¤
d`A ,'oiwiwx' DA xEn`de ;zFNg©§¨¨¨§¦¦¨¨

xUroiwiwx d,zlFQd zgpn la`] £¨¨§¦¦£¨¦§©©¤
mnvrl DzF` mitF` mipdMde li`Fd¦§©Ÿ£¦¦¨§©§¨
ciRwd `l ,unFTd zxhwd xg`l§©©©§¨©©¤Ÿ¦§¦

[DziIt` otF` lr aEzMd(`"eb):d dxez ©¨©¤£¦¨¨
(d).úáçnä ìò äçðî íàå:xnFlM §¦¦§¨©©©£©§©

xcFPdÎzgpn ilr ixd' xn`W ©¥¤¨©£¥¨©¦§©
,'zagncviM aEzMd Ll WxiR ©£©¥©§©¨¥©
dPUriilkE ,cgEindidW `Ed ©£¤¨§¦§¨¤¨¨

xE`d lr dgpn FA oitF`W ,WCwOa©¦§¨¤¦¦§¨©¨
iAB lr F` xEPYd KFzA W`d lr)©¨¥§©©©©¥

dlElA dQirdWM (miixik,onWA ¦©¦§¤¨¦¨§¨§¤¤
ilMde`EdW ,milM x`Xn dpFW dGd §©§¦©¤¤¦§¨¥¦¤

sv `N` wFnr Fpi``ll gEhW - ¥¨¤¨¨¨©§Ÿ
dPiXW KFYn z`f Epcnle] zFptC§¨§¨©§Ÿ¦¤¦¨
xW`n zagnA FpFWl aEzMd©¨§§©£©¥£¤

xn`PW ,zWgxnA(h ,f oldl)dUrp lke §©§¤¤¤¤¡©§¨©£¨
ixd - 'zagn lr'e 'zWgxOa'©©§¤¤§©©£©£¥
zgPEn dQirde dTEnr `id zWgxOW¤©§¤¤¦£¨§¨¦¨©©
KFY Dl oi` zagOd ENi`e ,'DA'¨§¦©©£©¥¨

'dilr' zgPEn dQirde(`xnb)[iUrnE , §¨¦¨©©¨¤¨©£¥
FkFzAW dgpOdoiUrp (zagnA) ©¦§¨¤§§©£©©£¦

oiWwdt`Od ipin KxcM oiMx `le ¨¦§Ÿ©¦§¤¤¦¥©©£¤
,onWA oibEtQddtv `idW KFYOW ©§¦§¤¤¤¦¤¦¨¨

,onXd z`ivi aMrl zFptC mW oi`e§¥¨§¨§©¥§¦©©¤¤
diIt`d zrWAW ixdz` sxFU xE`d £¥¤¦§©¨£¦¨¨¥¤

onXdon dvEgd `vFie rArand ©¤¤©§©§¥©§¥©¨¦
.zagOd©©£©

oNEkedt`n' on uEg] zFgpOd lM - §¨¨©§¨¦©£¥

[oNdlcM ,oiwiwxE zFNg lW 'xEPz©¤©§¦¦§¦§©¨
,onW zFpYn WlW zFpErhcbpM mde §¨Ÿ©§¤¤§¥§¤¤

o`M xiMfdW 'onW' minrR WlẄ§¨¦¤¤¤¦§¦¨
aEzMd(fÎeÎd miweqta)ziIUr oiprA ©¨§¦§©£¦©

`id zg`d :dgpOdd,dwivi`idW ©¦§¨¨©©¦©§¦¨¤¦
xg`l d`Ad ,dpFxg`d onXd zpYn©§©©¤¤¨©£¨©¨¨§©©
dvinwl dpkEnE diEUr xaM dgpOdW¤©¦§¨§¨£¨¨¨¦§¦¨

,['onW dilr Ywvie' xn`PW]ezncFTd ¤¤¡©§¨©§¨¨¤¨¨¤§©¤¤
`id DlddlilaonXd zpizp `idW ¨¦©§¦¨¤¦§¦©©¤¤

zlFQd mr FllFAWM dWiNd zrWA¦§©©¦¨§¤§¦©¤
,['onXa dlElA zlq' xn`PW]emcFTd ¤¤¡©Ÿ¤§¨©¤¤§©¥

`Ed mNEklmcFw ilkA onW oYn §¨©©¤¤¦§¦¤
,oziIUrlmxh owix oiicr ilMdWM ©£¦¨¨§¤©§¦£©¦¥¨¤¤

zlq' xn`PW] mWl zlFQd zpizp§¦©©¤§¨¤¤¡©Ÿ¤
zlFQdW FrnWOW ,'dUrY onXA©¤¤¥¨¤¤©§¨¤©¤
iEvn xaM onXd xW`M ilMd l` d`Ä¨¤©§¦©£¤©¤¤§¨¨

[FkFzA(b"n my)(miyxtn): §
.ïîMá äìeìa úìñW cOlnz` ozFP Ÿ¤§¨©¤¤§©¥¤¥¤

onXdEzlq ocFrA ollFAmcFw ©¤¤§¨§¨Ÿ¤¤
zirvn`d onXd zpYn `ide] dIt`d̈£¦¨§¦©§©©¤¤¨¤§¨¦

[dlrnl dxEn`d(`xtq)(i"`a):e dxez ¨£¨§©§¨
(e).íézt dúBà úBút.`id dgpn .. ¨¨¦¦¦§¨¦

EpcOll '`id dgpn' aEzMd siqFd¦©¨¦§¨¦§©§¥
zFqExtl dgpOd zrivA=] dzizRdW¤©§¦¨§¦©©¦§¨¦§
,'`id dgpn'W mEXn `id [zFqExR§¦¦¤¦§¨¦

Epcnl o`MnEzFgpOd lM zFAxl ¦¨¨©§§©¨©§¨
Ff dgpnl zFnFCd-mcFw zFt`Pd ©§¦§¨©¤¡¤

l - dvinwmaiIgA.dziztoFbM §¦¨§©§¨¦§¦¨§
zagn zgpnE ,oiwiwxE zFNg zgpn¦§©©§¦¦¦§©©£©

zWgxnE(`xtq)(e ,` lirl `"eb i"tr): ©§¤¤

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a iyily meil inei xeriy
‡Â‰∑ את אֹוציא "עליה". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הוא  לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא .החּלֹות ְְְִִִִֶַַַַָֹ

ß 'a xc` 'a iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

הע  מנחה ּומנענע מעׂשה ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה .ׂשּויין ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל .הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ
ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéå`A §¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦¨
aEzMd,dwivil zFgpOd lM zFAxl ©¨§©¨©§¨¦¦¨

mcFw dpFxg`A d`Ad onXd zpYn Ffe§©§©©¤¤©¨¨¨©£¨¤
,(dlrnl x`FanM) dvinTdlFki ©§¦¨©§¨§©§¨¨

xnFl iziidxEPzÎdt`n zgpn s` ¨¦¦©©¦§©©£¥©
,oMonW dilr wFvi DzzizR xg`NW ¥¤§©©§¦¨¨¦¨¤¨¤¤

dvinTd mcFwxnFl cEnlY -wvie' ¤©§¦¨©§©§¨©
dilrwvFi `Ed calA dilr - 'onW ¨¤¨¤¤¨¤¨¦§¨¥

oM m` ,zxg` dgpn lr wvFi Fpi`e§¥¥©¦§¨©¤¤¦¥
`OW`ivF`wx hrn`ezFNgd z` ¤¨¦©£©¥©¤©©

,dwivi oiCnoiwiwxd z` `ivF` `le ¦¦§¦¨§Ÿ¦¤¨§¦¦
xnFl cEnlY -hrnl aEzMd siqFd - ©§©¦©¨§©¥

dgpn' :cFr'`idibEq ipW hrnl - ¦§¨¦§©¥§¥¥
z` ode zFNgd z` od ,xEPz dt`n©£¥©¥¤©©§¥¤
xg`l dwivi mipErh mpi`W ,oiwiwxd̈§¦¦¤¥¨§¦§¦¨§©©
dpFW`xd onXd zpYn la`] dzizR§¦¨£¨©§©©¤¤¨¦¨
s` zbdFp ,zlFQd mcFw ilMA zpYiPd©¦¤¤©§¦¤©¤¤¤©

xEPz dt`n zgpnA(:cr zegpn i"yx)[(my): §¦§©©£¥©
f dxez

(f).úLçøîdidW `Ed ilM ©§¤¤§¦¤¨¨

WCwOaFkFze ,'zWgxn' iExwewFnr ©¦§¨§¨©§¤¤§¨
zagnM gEhW `le`idW KFYnE . §Ÿ¨©§©£©¦¤¦

xEav DpnW ,dTEnrKFzA (qEpM) £¨©§¨¨¨§
ilMd,FtxFU xE`d oi`emEXn ©§¦§¥¨§¦

Fpi` zlFQd KFzA lElAd onXdW¤©¤¤©¨§©¤¥
,ilMl uEg `vFidgpn dUrn Kkitl ¥©§¦§¦¨©£¥¦§¨

DkFzl oiiEUrdmiWw mpi` ¨£¦§¨¥¨¨¦
on mibEtqE miMx `N` ,zagnaM¦§©£©¤¨©¦§¦¦

ode onXdoiWgFx,(FA oirprpzn) FA ©¤¤§¥£¦¦§©£§¦
KxcMKx xaC lMWiciÎlrFzgPd §¤¤¨¨¨©¤©§¥©¨¨

iAB lrdwWn`EdWgFxM d`xp ©©¥©§¤¦§¤§¥
rprpnE'zWgxn' ilMd mW o`MnE . §©£¥©¦¨¥©§¦©§¤¤

(oexkfd):g dxez
(g).älàî äNòé øLà..l` DWiBde £¤¥¨¤¥¥¤§¦¦¨¤

lr aQEn Fpi` 'dN`n' oFWl .gAfOd©¦§¥©§¥¥¤¥¨©
,zFgpOd ibEq lr `N` onXde zlFQd©¤§©¤¤¤¨©¥©§¨

dUrY xW` dgpn lM :xnFlkEcg`n §©¨¦§¨£¤¥¨¤¥¤¨
ElNd mipiOd on,dWxRA mixEn`d ¦©¦¦©¨¨£¦©¨¨¨

lW xEPz dt`n ,zlFq zgpn :mdW¤¥¦§©¤©£¥©¤
oNEM - zWgxnE zagn ,oiwiwxE zFNg©§¦¦©£©©§¤¤¨

odA Wie ,oNdl xEn`M 'dWBd' zFkixv§¦©¨¨¨¨§©¨§¥¨¤
,'mipRd mgl' hrnl] gAfOl wlg¥¤©¦§¥©§©¥¤¤©¨¦
zFrEaXd bgA mi`Ad 'mgNd iYW'E§¥©¤¤©¨¦§©©¨
wlg mdA oi`e dWBd zevn mdA oi`W¤¥¨¤¦§©©¨¨§¥¨¤¥¤

gAfOl(`xnba i"yx i"tr ,m"`x)[(`"eb): ©¦§¥©
.dáéø÷äå,odMd l` dilrAodMde §¦§¦¨§¨¤¨¤©Ÿ¥§©Ÿ¥

FcIn dgpOd z` gwFl: ¥©¤©¦§¨¦¨
.dLébäå:odMd §¦¦¨©Ÿ¥

.çaænä ìàDriBnxW` ilMA rbFp - ¤©¦§¥©©¦¨¥©©§¦£¤
dgpOd DAziaxrnÎzinFxC oxwl ¨©¦§¨§¤¤§¦©£¨¦
gAfn lWgAfOd lW Ff zief oMW] ¤¦§¥©¤¥¨¦¤©¦§¥©

,'gAfOd ipR l`' mbe ''d iptl' diExw§¨¦§¥§©¤§¥©¦§¥©
oNdl x`FanM(f ,e)ziefA Ff dribpE ,[ ©§¨§©¨§¦¨§¨¦

DIC `N` ,dIdW dkixv Dpi` gAfOd©¦§¥©¥¨§¦¨§¦¨¤¨©¨
'dWBd' zevn miIwl calA cg` rbx¤©¤¨¦§¨§©¥¦§©©¨¨

(a"n e"t migaf)(lld sqei):h dxez
(h).dúøkæà úàunFTd `id ¤©§¨¨¨¦©¤

lirl d`x] gAfOd lr xihwOW(a weqt) ¤©§¦©©¦§¥©§¥§¥
['DzxMf`' mW mrh xE`iaA(ixtq): §¥©©¥©§¨¨¨

i dxez



xwie`סח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a iyily meil inei xeriy

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים .עצרת, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו Ea¯˜ŒÏk.ּבּמלח, ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶֶַַַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ").אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, "התקּׁשרּות קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםויׁש ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ונהּפּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןואהבה מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ְִָֻלקדּׁשה.

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑,מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).Lác ìëåoi` o`M xEn`d 'WaC' §¨§©§©¨¨¨¥
oFbM ,rEcie miIEqn WaC `weeC FWExiR¥©§¨§©§¨§¨©§
mB `N` ,mixFaC WaC F` mixnY WaC§©§¨¦§©§¦¤¨©

ixR zwizn lMxaC lM dfA `vFIke ¨§¦©§¦§©¥¨¤¨¨¨
wFzn FnrHW,'Wac' iExwllkp `Ede ¤©§¨¨§©§¦§¨

'dl Fxihwdl xEQi`A(a"a):ai dxez §¦§©§¦©
(ai).íúBà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¥¦©§¦¨

`iadl `NW aEzMd xidfdW xg ©̀©¤¦§¦©¨¤Ÿ§¨¦
WxiR ,WaC lke xF`U lM 'd iptlLl ¦§¥¨§§¨§©¥©§
,KkA `weeC mzevn minrRW o`MEdn ¨¤§¨¦¦§¨¨©§¨§¨©

onE xF`Vd on `iadl Ll WI¥§§¨¦¦©§¦
ziW`x oAxw' ?WaCd'EpiidC -iYW ©§©¨§©¥¦§©§§¥

zxvr lW mgNd(zFrEaXd bg) ©¤¤¤£¤¤©©¨
xn`PW ,xF`Vd on mi`Ad(fi ,bk oldl) ©¨¦¦©§¤¤¡©

e ;'dpit`Y ung'okmixEMAmi`Ad ¨¥¥¨¤¨§¥¦¦©¨¦
mB,WaCd onmiwEzOd zFxiR mdW ©¦©§©¤¥¥©§¦

,mipiOd zraXnmip`z ixEMA FnM ¦¦§©©¦¦§¦¥§¥¦
mixnzE(.gp zegpn):bi dxez §¨¦

(bi)úéøa çìî.Lidl`zixAdW ¤©§¦¡Ÿ¤¤©§¦
dzExMd"awd z`n `id dghad - §¨©§¨¨¦¥¥

,ziW`xa ini zWXn glOlf`n ©¤©¦¥¤§¥§¥¦¥¨
ici lr miOd z` d"awd wNigW¤¦¥¤©©¦©§¥
zgYn xW` miOd oiA' liCadl riwxd̈¨¦©§©§¦¥©©¦£¤¦©©

lrn xW` miOd oiaE riwxl'riwxl ¨¨¦©¥©©¦£¤¥©¨¨¦©
(fÎe ,` ziy`xa)miOd EghaEdW ,¤§§©©¦

glnA gAfOA axTil mipFYgYd©©§¦¦¨¥©¦§¥©§¤©
,mId iOn mi`ivFOWeEghaEd ok ¤¦¦¦¥©¨§¥§§
zevn mdA EniIwIWmiOd KEQip ¤§©§¨¤¦§©¦©©¦

zbdFPdbgAz`f lke ,(zFMEQd bg) ©¤¤¤¨©©§¨Ÿ
minM Ekf `NW lr mqiItl icM§¥§©§¨©¤Ÿ¨§©¦

mxvFil miaFxw zFidl mipFilrdepiax) ¨¤§¦¦§§¦§§¨
(yxcn mya iiga:

ðaø÷ ìk ìòE,xnFlM .gln aixwY ©¨¨§¨§©§¦¤©§©
ibEq lM lr `N` ,zFgpOd lr wx `lŸ©©©§¨¤¨©¨¥

:oAxTdsFre dndA zlFr lr ©¨§¨©©§¥¨¨
oNEM miWcTd lk ixEni`elr - §¥¥¨©¨¨¦¨©

- 'mixEni`'] gln mipzFp mNEM¨§¦¤©¥¦
[gAfOd lr mitxUPd mixai`d(`xtq): ¨¥¨¦©¦§¨¦©©¦§¥©

ci dxez
(ci)áéø÷z íàå.mixEMA zgpnixd §¦©§¦¦§©¦¦£¥
oFWl'm`'dpFW FWExiR o`M xEn`d §¦¨¨¨¥¤

`Ede ,zFnFwOd aFxAnWOWn ¦§©§§§©¥

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a iyily meil inei xeriy
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ÌÈ¯eka.ׁשהיא ˙ÁÓ∑ אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַָƒ¿«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול .ּבׁשעת ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
L‡a ÈeÏ˜∑קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על אֹותֹו קליֹות (ׁשּמיּבׁשין מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּכן )ּפרׁש ׁשאּלּולי , »»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לחה  ׁשהיא לפי ּבריחים, נטחנת ÏÓ¯k.אינּה N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ּוטחינה,∑N¯b.ּגרּוׂשה ׁשבירה לׁשֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְִִָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ׁשהּתבּואה ∑ÏÓ¯k.ּגֹורסּה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«¿∆ְְֵֶַַַָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה .לחה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹובלבלבלבל יהיהיהיהיהיהיהיה ואםואםואםואם יד)וכןוכןוכןוכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ואינֹו(יתרו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמֹונה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא והרי ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשּהּהּהּהמּמילא "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַסֹוף
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(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים .עצרת, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו Ea¯˜ŒÏk.ּבּמלח, ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶֶַַַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ").אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, "התקּׁשרּות קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםויׁש ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ונהּפּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןואהבה מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ְִָֻלקדּׁשה.

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑,מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»
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(`i).Lác ìëåoi` o`M xEn`d 'WaC' §¨§©§©¨¨¨¥
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`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a iyily meil inei xeriy
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ÌÈ¯eka.ׁשהיא ˙ÁÓ∑ אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַָƒ¿«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול .ּבׁשעת ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
L‡a ÈeÏ˜∑קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על אֹותֹו קליֹות (ׁשּמיּבׁשין מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּכן )ּפרׁש ׁשאּלּולי , »»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לחה  ׁשהיא לפי ּבריחים, נטחנת ÏÓ¯k.אינּה N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ּוטחינה,∑N¯b.ּגרּוׂשה ׁשבירה לׁשֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְִִָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ׁשהּתבּואה ∑ÏÓ¯k.ּגֹורסּה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«¿∆ְְֵֶַַַָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה .לחה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹובלבלבלבל יהיהיהיהיהיהיהיה ואםואםואםואם יד)וכןוכןוכןוכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ואינֹו(יתרו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמֹונה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא והרי ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשּהּהּהּהמּמילא "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַסֹוף
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(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß 'a xc` 'b iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ
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myl zxecdn - eheytk i"yx

â(`).íéîìLEx`AzIW zFpAxTd bEq §¨¦©¨§¨¤¦§¨£
lr ,'minlW' iExw EpiptNW zFIWxRA©¨¨¦¤§¨¥¨§¨¦©

mW.mlFrA mFlW miliHOW,xnFlM ¥¤©¦¦¨¨¨§©
zFIEprxERd z` lHan d"awd mzEkfA¦§¨§©¥¤©§¨
mB mpn`] mlFrl dkxaE daFh `ianE¥¦¨§¨¨¨¨¨§¨©
K` ,Ff dlrn mdA Wi zFpAxTd x`W§¨©¨§¨¥¨¤©£¨©

minlXd oAxwcigId `Ede li`Fd ¨§©©§¨¦¦§©¨¦
dxRkl `A Fpi`W dndAd zFpAxTn¦¨§§©§¥¨¤¥¨§©¨¨
zFUrl `Ed Fpiipr xTir ixd - llM§¨£¥¦©¦§¨©£
rtW KiWndlE mFwOl gEx zgp©©©©¨§©§¦¤©
df mW cgiizp Kkitl ,mlFrl eizFkxA¦§¨¨¨§¦¨¦§©¥¥¤

minlW oAxwl wx(dti`d zixiyr).[xaC ©§¨§©§¨¦¨¨
xg`mWA mi`xwPW xg` mrh - ©¥©©©¥¤¦§¨¦§¥

minlWgAfOl mFlW mdA WIW - §¨¦¤¥¨¤¨©¦§¥©
,milrAle mipdMlemNEM ,xnFlM §©Ÿ£¦§©§¨¦§©¨

oAxTd on mwlgA mikFfe FA mieẄ¦§¦§¤§¨¦©¨§¨
dfgd ;gAfOl - mixEni`de mCd]©¨§¨¥¦©¦§¥©¤¨¤

- xUAde xFrde ;mipdMl - wFXde§©©Ÿ£¦§¨§©¨¨
[milrAl(`xtq):a dxez ©§¨¦

(b).'Bâå áìçä ìk úàå'alg'd §¥¨©¥¤§©¥¤
md K` ,mdi`xnA minFC 'onEX'de§©¨¦§©§¥¤©¥
,algd :mdizFpEkzA dGn df mipFW¦¤¦¤¦§¥¤©¥¤
.EPOn FtNwl oYiPd wC xFrA dREvn§¤§©©¦¨§©§¦¤
Fpi` xUAd l` algd xEAig ,ok FnM§¥¦©¥¤¤©¨¨¥
eilr 'aWFI'W inM `N` xEnB xEAig¦¨¤¨§¦¤¥¨¨
oFWlA miiExw ElNd mipniQd ipW]§¥©¦¨¦©¨§¦¦§
oFWNn) 'azFz'e 'slwpeÎmExw' :minkg£¨¦§§¦§¨§¨¦§
mExw eilr oi` 'oOEX'd ENi`e ,[(aWFY¨§¦©¨¥¨¨§
l` ahid xAEgn `Ede ,EPOn slwPd©¦§¨¦¤§§¨¥¥¤
xacM algd aWgp Kkitl] xUAd©¨¨§¦¨¤§¨©¥¤§¨¨
,micgEin mipiC FA oYil Fnvr iptA¦§¥©§¦¥¦¦§¨¦
xEq`e ,gAfOd lr xhwp `EdW¤¦§¨©©¦§¥©§¨
xUAM `EdW 'oOEX'l cEBipA ,dlik`A©£¦¨§¦©¨¤©¨¨

Fnvr(o"anx)Kixv m` EpizFAx Ewlgpe ,[ ©§§¤§§©¥¦¨¦

dnFcA - mipniQd ipW algA `dIW¤§¥©¥¤§¥©¦¨¦§¤
gzFR FAW 'axTd z` dQknd algd'l§©¥¤©§©¤¤©¤¤¤¥©
cg` oniqA mB iC `OW F` - aEzMd©¨¤¨©©§¦¨¤¨
dpFW`x drC ;alg `xTdl zpn lr©§¨§¦¨¥¥¤¥¨¦¨
xW` algd lM z`e' oFWNdW zxaFq¤¤¤©¨§¥¨©¥¤£¤

zFAxl `A 'axTd lrE`iadl ©©¤¤¨§©§¨¦
(zFAxl)mB,daiTd lrW algWIW §©©¥¤¤©©¥¨¤¥

Fpi`W s` ,calA 'slwpe mExw' oniq FA¦¨§§¦§¨¦§¨©¤¥
oiTCd lrW algd oMW lke ,'azFY'¨§¨¤¥©¥¤¤©©©¦

EN` ,mipniQd ipW FA WIWiAx ixaC ¤¥§¥©¦¨¦¥¦§¥©¦
,xnF` `aiwr iAx .l`rnWi`A `l ¦§¨¥©¦£¦¨¥Ÿ¨

`N` aEzMd`iadl(zFAxl)alg ©¨¤¨§¨¦§©¥¤
,oiTCd lrW,mipniQd ipW FA WIW ¤©©©¦¤¥§¥©¦¨¦

axTd z` dQknd algdl dnFcA§¤§©¥¤©§©¤¤©¤¤
Fpi` daiTd lrW algd ,eixacle]§¦§¨¨©¥¤¤©©¥¨¥
dxFY FYxq` `le ,gAfOd lr xhwp¦§¨©©¦§¥©§Ÿ£¨©¨

[dlik`A(`xtq)(miyxtn):c dxez ©£¦¨

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

ההההּדּדּדּדּקּקּקּקיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקבהבהבהבה ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל חלבחלבחלבחלב ג)להביאלהביאלהביאלהביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י הקּדים (כט, ׁשם אבל , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת מׁשמעּות ּכּכּכּכללללאת את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סתם, "החלב" נאמר ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָולכן

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז וזהּו)פלנקי"ן מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשר  ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב
ּדכבדא"∑‰i˙¯˙.חֹופהּו "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑ ׁשּיּטל ֵ«…∆∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ִֶֹ

מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום מעט, עּמּה הּכבד BÈÏk‰ŒÏÚ˙.מן „·k‰ŒÏÚ∑ לבד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ««»≈««¿»ְַ
לזֹו יסירּנה הּכליֹות, מן ּולבד הּכבד .מן ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íéìñkäf"rlA o"iwpltiCv] ©§¨¦§©©¦¥
cr dndAd abAW dxcXd on ,ohAd©¤¤¦©¦§¨¤§©©§¥¨©

[qxMd.- o`M mixEn`d mialgd ipW ©¤¤§¥©£¨¦¨£¦¨
lrW algde ,zFilMd lrW algd©¥¤¤©©§¨§©¥¤¤©
aEzMd oFWlA mixMfEn - milqMd©§¨¦§¨¦¦§©¨
:xn`p `NW] cg` alg md ENi`M§¦¥¥¤¤¨¤Ÿ¤¡©
'milqMd lr xW`e odilr xW` algd'©¥¤£¤£¥¤©£¤©©§¨¦
mrHde ,['milqMd lr xW`...' `N ¤̀¨£¤©©§¨¦§©©©

itl ,`Ed,zFilMd lrW algdW §¦¤©¥¤¤©©§¨
dIg dndAdWMixd`Edd`xp §¤©§¥¨©¨£¥¦§¤

xW` algd FzF` mr cg` KWndM§¤§¥¤¨¦©¥¤£¤
mde ,milqMd DaFbA(onvr zFilMd) §©©§¨¦§¥©§¨©§¨

mi`vnpdHnNnalgd on dHnl - ¦§¨¦¦§©¨§©¨¦©¥¤
dGd,zgYW algd EdfexUA ©¤§¤©¥¤¤©©§©

,y"eliapel f"rlA oixFTW mipzOd©¨§©¦¤¦§©©
oiA KlFde 'xXwn'M `Ed dGd algde§©¥¤©¤¦§©¥§¥¥
algd cr milqMd DaFbAW algd©¥¤¤§©©§¨¦©©¥¤
z` mi`Fx KkitlE ,zFilMd lr xW £̀¤©©§¨§¦¨¦¤
lW diIgA wxe] cg` algM lMd©Ÿ§¥¤¤¨§©§©¤¨¤
iM ,xUAd KFYn 'dlbp' `Ed dndAd©§¥¨¦§¤¦©¨¨¦
xvFp mkENdA milbxd zrEpY ici lr©§¥§©¨©§©¦§¦¨¨
zgYW algd z` sUFgd geex mẄ¤©©¥¤©¥¤¤©©
DzhigW xg`l K` ,mipzOd xUA§©©¨§©¦©§©©§¦¨¨
,xUAd iltM oiA iEag df alg x`Wp¦§¨¥¤¤¨¥¦§¥©¨¨
,F`ivFdl icM xUAd DiAbdl Wie§¥§©§¦©©¨¨§¥§¦
`l DkENid zrWA sUgp did `lnl`e§¦§¨¥¨¨¤§¨¦§©¦¨Ÿ

alg lM' oMW ,llM alg oiC Fl did̈¨¦¥¤§¨¤¥¨¥¤
'xYEn ,FzF` dtFg xUAdW(.bv oileg).[ ¤©¨¨¤¨

mipzOd xUA zgY xaFrd df alge§¥¤¤¨¥©©§©©¨§©¦
,'milqMd lr xW` alg' `Ed mB iExẅ©¥¤£¤©©§¨¦
xg`NW mbd ,iElBd algd lkM Fpice§¦§¨©¥¤©¨£©¤§©©
lke .xUAd KFzA iEag `Ed dhigW§¦¨¨§©¨¨§¨

oMWdDaFbA dlrnl d`xPd oaFl ¤¥©¤©¦§¤§©§¨§©
,milqMd,dhigW xg`l ENit` iElBd ©§¨¦©¨£¦§©©§¦¨

.iElBd algd x`WM oFCip i`Ce `EdW¤©©¦¦§¨©¥¤©¨
eiRlM algd lW Fzcixi KWndA mlE` §¨§¤§¥§¦¨¤©¥¤§©¥

zFakW oiA qpkp `Ed xW`M ,dHn©¨©£¤¦§¨¥¦§
mW ixd ,ohAd otFcAW xUAd©¨¨¤§¤©¤¤£¥¨

xUAd FziYgzaxaMEdtFgixnbl §©§¦©¨¨§¨¥§©§¦
,[DkENid zrA gYtPd mFwn df oi`e]§¥¤¨©¦§¨§¥¦¨

llM alg oiC Fl oi` KkitlE,m"ialn) §¦¨¥¦¥¤§¨
('inlyexid xewipd' i"tre:

.úøúBiäoixFTW KqOd otFc `Ed ©¤¤¤©¨¨¤¦
y"ixai`oirM `Ed KqOd .[ztrxq]©§¤¤©¨¨§¥

`Ede (oal wC mExw iEUrd) 'oFNie'¦¤¨§©¨¨§
,dndAd lW ohAd llg rvn`A UExR̈§¤§©£©©¤¤¤©§¥¨
ixa` oiA liCaOd KqnM WOWnE§©¥§¨¨©©§¦¥¥§¥
dGd 'oFNiE'de ,lEMird ixa`l dniWPd©§¦¨§¥§¥¨¦§©¦©¤
miInipRd ohAd zFptC l` xAEgn§¨¤¨§©¤¤©§¦¦¦
,mFc` xUA zrEvx ici lr aiaq aiaq̈¦¨¦©§¥§©¨¨¨
ohAd zFptC l` ahid FxAgnE FtiTOd©©¦§©§¥¥¤¨§©¤¤
mW lr 'KqOd otFC' dPEkn `Ede]§§¤¤©¨¨©¥

milFYW otFC zhilaM WOWn `EdW¤§©¥¦§¦©¤¤¦
zxzFi' o`M iExw `Ede ,[KqOd z` FA¤©¨¨§¨¨¤¤
l` hrn wEaC `EdW itl 'caMd©¨¥§¦¤¨§©¤
on 'zxzFPd' dkizgM `Ed ixde ,caMd©¨¥©£¥©£¦¨©¤¤¦

caMd'`Cakc `xvg' iOx` oFWlaE ©¨¥¦§£©¦©§¨§©§¨
[caMd xvg](m"`x): £©©¨¥
.ãákä ìòzxzFId caNn ,xnFlM ©©¨¥§©¦§©©¤¤

lFHIW FWExiR oi`e .caMd z` mB lFHi¦©¤©¨¥§¥¥¤¦
`N` ,caMd lM z`caMd on lFHIW ¤¨©¨¥¤¨¤¦¦©¨¥

E .hrn DOrz` lhFp Fpi`W oiPn ¦¨§©¦©¦¤¥¥¤
iM ,FNEMxnF` `Ed xg` mFwnaonwl) ¦§¨©¥¥

(i ,h,'caMd on zxzFId z`e'm`e §¤©¤¤¦©¨¥§¦
,FNEM caMd z` zxzFId mr lhFp `Ed¥¦©¤¤¤©¨¥
i`Ce `N` ,'on' oFWl dfA ltFp oi ¥̀¥¨¤§¦¤¨©©
'on' hrnE zxzFId :xEn`M FWExiR¥¨¨©¤¤§©¦

caMd(oexkfd): ©¨¥
úBéìkä ìò ãákä ìòs` .dPxiqi ©©¨¥©©§¨§¦¤¨©

xiqi mNEM z`W `id aEzMd zpeEMW¤©¨©©¨¦¤¤¨¨¦
(zFilMde ,caM zkizg ,zxzFId)©¤¤£¦©¨¥§©§¨
oFWlA 'dPxiqi' hwp z`f mr ,mxihwie§©§¦¥¦Ÿ¨©§¦¤¨¦§
itl ,[miAx oFWlA 'mxiqi' `le] cigï¦§Ÿ§¦¥¦§©¦§¦
,zxzFId lr aQEn xaCd xTirW¤¦©©¨¨¨©©¤¤
,'caNn' FnM o`M FWExiR 'lr' oFWlE§©¥¨§¦§©

:xnFlMon calzkizgcalE caMd §©§©¦£¦©©¨¥§©
dPxiqi zFilMd onEfl(zxzFId) ¦©§¨§¦¤¨¨©¤¤

(i"`a):d dxez



עי `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß 'a xc` 'b iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

â(`).íéîìLEx`AzIW zFpAxTd bEq §¨¦©¨§¨¤¦§¨£
lr ,'minlW' iExw EpiptNW zFIWxRA©¨¨¦¤§¨¥¨§¨¦©

mW.mlFrA mFlW miliHOW,xnFlM ¥¤©¦¦¨¨¨§©
zFIEprxERd z` lHan d"awd mzEkfA¦§¨§©¥¤©§¨
mB mpn`] mlFrl dkxaE daFh `ianE¥¦¨§¨¨¨¨¨§¨©
K` ,Ff dlrn mdA Wi zFpAxTd x`W§¨©¨§¨¥¨¤©£¨©

minlXd oAxwcigId `Ede li`Fd ¨§©©§¨¦¦§©¨¦
dxRkl `A Fpi`W dndAd zFpAxTn¦¨§§©§¥¨¤¥¨§©¨¨
zFUrl `Ed Fpiipr xTir ixd - llM§¨£¥¦©¦§¨©£
rtW KiWndlE mFwOl gEx zgp©©©©¨§©§¦¤©
df mW cgiizp Kkitl ,mlFrl eizFkxA¦§¨¨¨§¦¨¦§©¥¥¤

minlW oAxwl wx(dti`d zixiyr).[xaC ©§¨§©§¨¦¨¨
xg`mWA mi`xwPW xg` mrh - ©¥©©©¥¤¦§¨¦§¥

minlWgAfOl mFlW mdA WIW - §¨¦¤¥¨¤¨©¦§¥©
,milrAle mipdMlemNEM ,xnFlM §©Ÿ£¦§©§¨¦§©¨

oAxTd on mwlgA mikFfe FA mieẄ¦§¦§¤§¨¦©¨§¨
dfgd ;gAfOl - mixEni`de mCd]©¨§¨¥¦©¦§¥©¤¨¤

- xUAde xFrde ;mipdMl - wFXde§©©Ÿ£¦§¨§©¨¨
[milrAl(`xtq):a dxez ©§¨¦

(b).'Bâå áìçä ìk úàå'alg'd §¥¨©¥¤§©¥¤
md K` ,mdi`xnA minFC 'onEX'de§©¨¦§©§¥¤©¥
,algd :mdizFpEkzA dGn df mipFW¦¤¦¤¦§¥¤©¥¤
.EPOn FtNwl oYiPd wC xFrA dREvn§¤§©©¦¨§©§¦¤
Fpi` xUAd l` algd xEAig ,ok FnM§¥¦©¥¤¤©¨¨¥
eilr 'aWFI'W inM `N` xEnB xEAig¦¨¤¨§¦¤¥¨¨
oFWlA miiExw ElNd mipniQd ipW]§¥©¦¨¦©¨§¦¦§
oFWNn) 'azFz'e 'slwpeÎmExw' :minkg£¨¦§§¦§¨§¨¦§
mExw eilr oi` 'oOEX'd ENi`e ,[(aWFY¨§¦©¨¥¨¨§
l` ahid xAEgn `Ede ,EPOn slwPd©¦§¨¦¤§§¨¥¥¤
xacM algd aWgp Kkitl] xUAd©¨¨§¦¨¤§¨©¥¤§¨¨
,micgEin mipiC FA oYil Fnvr iptA¦§¥©§¦¥¦¦§¨¦
xEq`e ,gAfOd lr xhwp `EdW¤¦§¨©©¦§¥©§¨
xUAM `EdW 'oOEX'l cEBipA ,dlik`A©£¦¨§¦©¨¤©¨¨

Fnvr(o"anx)Kixv m` EpizFAx Ewlgpe ,[ ©§§¤§§©¥¦¨¦

dnFcA - mipniQd ipW algA `dIW¤§¥©¥¤§¥©¦¨¦§¤
gzFR FAW 'axTd z` dQknd algd'l§©¥¤©§©¤¤©¤¤¤¥©
cg` oniqA mB iC `OW F` - aEzMd©¨¤¨©©§¦¨¤¨
dpFW`x drC ;alg `xTdl zpn lr©§¨§¦¨¥¥¤¥¨¦¨
xW` algd lM z`e' oFWNdW zxaFq¤¤¤©¨§¥¨©¥¤£¤

zFAxl `A 'axTd lrE`iadl ©©¤¤¨§©§¨¦
(zFAxl)mB,daiTd lrW algWIW §©©¥¤¤©©¥¨¤¥

Fpi`W s` ,calA 'slwpe mExw' oniq FA¦¨§§¦§¨¦§¨©¤¥
oiTCd lrW algd oMW lke ,'azFY'¨§¨¤¥©¥¤¤©©©¦

EN` ,mipniQd ipW FA WIWiAx ixaC ¤¥§¥©¦¨¦¥¦§¥©¦
,xnF` `aiwr iAx .l`rnWi`A `l ¦§¨¥©¦£¦¨¥Ÿ¨

`N` aEzMd`iadl(zFAxl)alg ©¨¤¨§¨¦§©¥¤
,oiTCd lrW,mipniQd ipW FA WIW ¤©©©¦¤¥§¥©¦¨¦

axTd z` dQknd algdl dnFcA§¤§©¥¤©§©¤¤©¤¤
Fpi` daiTd lrW algd ,eixacle]§¦§¨¨©¥¤¤©©¥¨¥
dxFY FYxq` `le ,gAfOd lr xhwp¦§¨©©¦§¥©§Ÿ£¨©¨

[dlik`A(`xtq)(miyxtn):c dxez ©£¦¨

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

ההההּדּדּדּדּקּקּקּקיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקבהבהבהבה ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל חלבחלבחלבחלב ג)להביאלהביאלהביאלהביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י הקּדים (כט, ׁשם אבל , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת מׁשמעּות ּכּכּכּכללללאת את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סתם, "החלב" נאמר ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָולכן

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז וזהּו)פלנקי"ן מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשר  ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב
ּדכבדא"∑‰i˙¯˙.חֹופהּו "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑ ׁשּיּטל ֵ«…∆∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ִֶֹ

מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום מעט, עּמּה הּכבד BÈÏk‰ŒÏÚ˙.מן „·k‰ŒÏÚ∑ לבד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ««»≈««¿»ְַ
לזֹו יסירּנה הּכליֹות, מן ּולבד הּכבד .מן ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íéìñkäf"rlA o"iwpltiCv] ©§¨¦§©©¦¥
cr dndAd abAW dxcXd on ,ohAd©¤¤¦©¦§¨¤§©©§¥¨©

[qxMd.- o`M mixEn`d mialgd ipW ©¤¤§¥©£¨¦¨£¦¨
lrW algde ,zFilMd lrW algd©¥¤¤©©§¨§©¥¤¤©
aEzMd oFWlA mixMfEn - milqMd©§¨¦§¨¦¦§©¨
:xn`p `NW] cg` alg md ENi`M§¦¥¥¤¤¨¤Ÿ¤¡©
'milqMd lr xW`e odilr xW` algd'©¥¤£¤£¥¤©£¤©©§¨¦
mrHde ,['milqMd lr xW`...' `N ¤̀¨£¤©©§¨¦§©©©

itl ,`Ed,zFilMd lrW algdW §¦¤©¥¤¤©©§¨
dIg dndAdWMixd`Edd`xp §¤©§¥¨©¨£¥¦§¤

xW` algd FzF` mr cg` KWndM§¤§¥¤¨¦©¥¤£¤
mde ,milqMd DaFbA(onvr zFilMd) §©©§¨¦§¥©§¨©§¨

mi`vnpdHnNnalgd on dHnl - ¦§¨¦¦§©¨§©¨¦©¥¤
dGd,zgYW algd EdfexUA ©¤§¤©¥¤¤©©§©

,y"eliapel f"rlA oixFTW mipzOd©¨§©¦¤¦§©©
oiA KlFde 'xXwn'M `Ed dGd algde§©¥¤©¤¦§©¥§¥¥
algd cr milqMd DaFbAW algd©¥¤¤§©©§¨¦©©¥¤
z` mi`Fx KkitlE ,zFilMd lr xW £̀¤©©§¨§¦¨¦¤
lW diIgA wxe] cg` algM lMd©Ÿ§¥¤¤¨§©§©¤¨¤
iM ,xUAd KFYn 'dlbp' `Ed dndAd©§¥¨¦§¤¦©¨¨¦
xvFp mkENdA milbxd zrEpY ici lr©§¥§©¨©§©¦§¦¨¨
zgYW algd z` sUFgd geex mẄ¤©©¥¤©¥¤¤©©
DzhigW xg`l K` ,mipzOd xUA§©©¨§©¦©§©©§¦¨¨
,xUAd iltM oiA iEag df alg x`Wp¦§¨¥¤¤¨¥¦§¥©¨¨
,F`ivFdl icM xUAd DiAbdl Wie§¥§©§¦©©¨¨§¥§¦
`l DkENid zrWA sUgp did `lnl`e§¦§¨¥¨¨¤§¨¦§©¦¨Ÿ

alg lM' oMW ,llM alg oiC Fl did̈¨¦¥¤§¨¤¥¨¥¤
'xYEn ,FzF` dtFg xUAdW(.bv oileg).[ ¤©¨¨¤¨

mipzOd xUA zgY xaFrd df alge§¥¤¤¨¥©©§©©¨§©¦
,'milqMd lr xW` alg' `Ed mB iExẅ©¥¤£¤©©§¨¦
xg`NW mbd ,iElBd algd lkM Fpice§¦§¨©¥¤©¨£©¤§©©
lke .xUAd KFzA iEag `Ed dhigW§¦¨¨§©¨¨§¨

oMWdDaFbA dlrnl d`xPd oaFl ¤¥©¤©¦§¤§©§¨§©
,milqMd,dhigW xg`l ENit` iElBd ©§¨¦©¨£¦§©©§¦¨

.iElBd algd x`WM oFCip i`Ce `EdW¤©©¦¦§¨©¥¤©¨
eiRlM algd lW Fzcixi KWndA mlE` §¨§¤§¥§¦¨¤©¥¤§©¥

zFakW oiA qpkp `Ed xW`M ,dHn©¨©£¤¦§¨¥¦§
mW ixd ,ohAd otFcAW xUAd©¨¨¤§¤©¤¤£¥¨

xUAd FziYgzaxaMEdtFgixnbl §©§¦©¨¨§¨¥§©§¦
,[DkENid zrA gYtPd mFwn df oi`e]§¥¤¨©¦§¨§¥¦¨

llM alg oiC Fl oi` KkitlE,m"ialn) §¦¨¥¦¥¤§¨
('inlyexid xewipd' i"tre:

.úøúBiäoixFTW KqOd otFc `Ed ©¤¤¤©¨¨¤¦
y"ixai`oirM `Ed KqOd .[ztrxq]©§¤¤©¨¨§¥

`Ede (oal wC mExw iEUrd) 'oFNie'¦¤¨§©¨¨§
,dndAd lW ohAd llg rvn`A UExR̈§¤§©£©©¤¤¤©§¥¨
ixa` oiA liCaOd KqnM WOWnE§©¥§¨¨©©§¦¥¥§¥
dGd 'oFNiE'de ,lEMird ixa`l dniWPd©§¦¨§¥§¥¨¦§©¦©¤
miInipRd ohAd zFptC l` xAEgn§¨¤¨§©¤¤©§¦¦¦
,mFc` xUA zrEvx ici lr aiaq aiaq̈¦¨¦©§¥§©¨¨¨
ohAd zFptC l` ahid FxAgnE FtiTOd©©¦§©§¥¥¤¨§©¤¤
mW lr 'KqOd otFC' dPEkn `Ede]§§¤¤©¨¨©¥

milFYW otFC zhilaM WOWn `EdW¤§©¥¦§¦©¤¤¦
zxzFi' o`M iExw `Ede ,[KqOd z` FA¤©¨¨§¨¨¤¤
l` hrn wEaC `EdW itl 'caMd©¨¥§¦¤¨§©¤
on 'zxzFPd' dkizgM `Ed ixde ,caMd©¨¥©£¥©£¦¨©¤¤¦

caMd'`Cakc `xvg' iOx` oFWlaE ©¨¥¦§£©¦©§¨§©§¨
[caMd xvg](m"`x): £©©¨¥
.ãákä ìòzxzFId caNn ,xnFlM ©©¨¥§©¦§©©¤¤

lFHIW FWExiR oi`e .caMd z` mB lFHi¦©¤©¨¥§¥¥¤¦
`N` ,caMd lM z`caMd on lFHIW ¤¨©¨¥¤¨¤¦¦©¨¥

E .hrn DOrz` lhFp Fpi`W oiPn ¦¨§©¦©¦¤¥¥¤
iM ,FNEMxnF` `Ed xg` mFwnaonwl) ¦§¨©¥¥

(i ,h,'caMd on zxzFId z`e'm`e §¤©¤¤¦©¨¥§¦
,FNEM caMd z` zxzFId mr lhFp `Ed¥¦©¤¤¤©¨¥
i`Ce `N` ,'on' oFWl dfA ltFp oi ¥̀¥¨¤§¦¤¨©©
'on' hrnE zxzFId :xEn`M FWExiR¥¨¨©¤¤§©¦

caMd(oexkfd): ©¨¥
úBéìkä ìò ãákä ìòs` .dPxiqi ©©¨¥©©§¨§¦¤¨©

xiqi mNEM z`W `id aEzMd zpeEMW¤©¨©©¨¦¤¤¨¨¦
(zFilMde ,caM zkizg ,zxzFId)©¤¤£¦©¨¥§©§¨
oFWlA 'dPxiqi' hwp z`f mr ,mxihwie§©§¦¥¦Ÿ¨©§¦¤¨¦§
itl ,[miAx oFWlA 'mxiqi' `le] cigï¦§Ÿ§¦¥¦§©¦§¦
,zxzFId lr aQEn xaCd xTirW¤¦©©¨¨¨©©¤¤
,'caNn' FnM o`M FWExiR 'lr' oFWlE§©¥¨§¦§©

:xnFlMon calzkizgcalE caMd §©§©¦£¦©©¨¥§©
dPxiqi zFilMd onEfl(zxzFId) ¦©§¨§¦¤¨¨©¤¤

(i"`a):d dxez



xwie`עב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äìBòä ìòo`M xAEcnd `lde ©¨¨©£Ÿ©§¨¨
,calA minlW `iadl aCpzdW mc`A§¨¨¤¦§©¥§¨¦§¨¦¦§¨
xnF` Edn oM m` ,minlWE dlFr `le§Ÿ¨§¨¦¦¥©¥
z` :FWExiR KM `N` ?'dlFrd lr'©¨¨¤¨¨¥¤

Eaixwi minlXd oAxwdlFrd caNn ¨§©©§¨¦©§¦¦§©¨¨
o`Mn .okl mcFw zaxwPd drEcid©§¨©¦§¤¤¤¨¥¦¨

cinYÎzlFr miCwYW EpcnllW ¨©§¤©§¦©¨¦¤
dpFW`x zFidl xgWlr oAxw lkl ©©¦§¦¨§¨¨§¨©

dkxrOdWExiR Kke] gAfOd lW ©©£¨¨¤©¦§¥©§¨¥
ztqFzM E`Fai zFpAxTd lM :aEzMd©¨¨©¨§¨¨§¤¤
W`d iAB lr zxhwPd 'dlFrd lr'©¨¨©¦§¤¤©©¥¨¥

[gAfOd lr xW` mivrde(m"`x ,`"eb): §¨¥¦£¤©©¦§¥©
e dxez

(f).áNk íàipiC aEzMd Wxtn o`M ¦¤¤¨§¨¥©¨¦¥
oNdlE ,aUMd oAxw(ai weqt)WxtnipiC ¨§©©¤¤§©¨§¨¥¦¥

cgiA aEzMd mllM `le ,frd oAxẅ§©¨¥§Ÿ§¨¨©¨§©©

dlFrA mllMW KxcM(i ,` lirl)on m`e' §¤¤¤§¨¨¨¨§¦¦
miGrd on F` miaUMd on FpAxw o`Sd©Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦¨¦¦
mwNgl mrh oi` dlFr iAbl iM ,'dlrl§Ÿ¨¦§©¥¨¥©©§©§¨
miaxwp mdipW ixdW ,zFIWxR iYWl¦§¥¨¨¦¤£¥§¥¤¦§¨¦
,mdipiA lCad Wi minlWA la` ,lilM̈¦£¨¦§¨¦¥¤§¥¥¥¤
oi`X dn aUMd ixEni`A WIW itl§¦¤¥§¥¥©¤¤©¤¥

frd ixEni`Amixai`d = mixEni`] §¥¥¨¥¥¦¨¥¨¦
,[gAfOd lr miaxwPdaUMdW ©¦§¨¦©©¦§¥©¤©¤¤

daixw Fzil`(h weqt oldlck)ENi`e , ©§¨§¥¨§¦
oi` ,dndA zFpAxw x`W oke ,frd̈¥§¥§¨¨§§§¥¨¥
xwAd oin lW dil`d] daixw mzil ©̀§¨¨§¥¨¨©§¨¤¦©¨¨
oi`e ,dWEgkE dPhw `id miGrd lW F`¤¨¦¦¦§©¨§¨§¥

zEaiWg DA(g"n`a)[Kkl ,oAxwA ¨£¦§¨§¨§©
minlWEwlgpfrde aUMdiYWl §¨¦¤§§©¤¤§¨¥¦§¥

zFIWxt(`xtq)(m"`x):g dxez ¨¨¦
(g)e÷øæå.aiaq gAfOd lr FnC z` §¨§¤¨©©¦§¥©¨¦

rAx` odW zFpYn iYWiYW - §¥©¨¤¥©§©§¥
odW ,gAfOd zFIefA mC zFwixf§¦¨§¨¦©¦§¥©¤¥
,gAfOd zFgEx rAx`A zFpEzpM¦§§©§©©¦§¥©

dlFr oAxw lv` x`Fanke(d ,` lirl), §©§¨¥¤¨§©¨
wxFf `Ed ilMd iciÎlre,mCd z` §©§¥©§¦¥¤©¨

,z`HgA `N` rAv`A ozFp Fpi`e§¥¥¨¤§©¤¨§©¨
z`Hg oAxwA wxW itlxn`p(e ,c oldl) §¦¤©§¨§©©¨¤¡©

oke ,'mCA FrAv` z` odMd lahe'my) §¨©©Ÿ¥¤¤§¨©¨§¥
(dk weqtz`Hgd mCn odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¦©©©¨

'ebe 'FrAv`A(:bp migaf):h dxez §¤§¨
(h)BaìçoFWlA .dninz dil`d ¤§¨©§¨§¦¨¦§

FzF`l dpeEMd oi` ,o`M xEn`d 'alg'¥¤¨¨¨¥©©¨¨§
ixdW ,'alg' iExTd miIEqnd oOEXd©¨©§¨©¨¥¤¤£¥
'FAlg' `N` ,`Ed libx oOEW dil`d̈©§¨¨¨¦¤¨¤§

wlgd :FWExiR o`M xEn`dxgaEOd ¨¨¨¥©¥¤©§¨
FAWalg z` Elk`e' EpivOW FnM] ¤§¤¨¦§¦§¤¥¤

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwä©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ux`d(gi ,dn ziy`xa)ahin :FWExiRW ¨¨¤¤¥¥©
.[ux`dEdnE?UaMAW xgaEOd ¨¨¤©©§¨¤©¤¤

:KlFde aEzMd Wxtndil`d' df §¨¥©¨§¥¤¨©§¨
'dninz,[DzEnlWA DNEM dil`d] §¦¨¨©§¨¨¦§¥¨

z`e axTd z` dQknd algd z`' oke§¥¤©¥¤©§©¤¤©¤¤§¥
'ebe 'algd lM(i"`a): ¨©¥¤
äöòä úneòìdil`d .[zFilMd lEn] §©¤¨¤©§¨¨©§¨

gzp `Ede ,UaMd lW apf oirM `id¦§¥¨¨¤©¤¤§¤©
DaFbA FzNigYW aFhe dNErn xUÄ¨§¤§¤§¦¨§©
FlEaB oi`W itlE ,apGd l` aFxw aBd©©¨¤©¨¨§¦¤¥§
rFAwl Wi ixd ,xMipe xExA wiIEcnd©§¨¨§¦¨£¥¥¦§©
xW` UaMd abA Fzlgzd mFwn okid¥¨§©§¨¨§©©¤¤£¤
xiqdl Wi (apGd iRlM) Kli`e mXn¦¨§¥¨§©¥©¨¨¥§¨¦
aEzMd rawe .dgAfOd FxihwdlE§©§¦©¦§¥¨§¨©©¨
EpiidC ,'dvrd zOErl' :FnFwn§§©¤¨¤§©§

zFilMd on dlrnl.odW mrHde §©§¨¦©§¨§©©©¤¥

odW mW lr ,'dvr' oFWlA zF`xwp¦§¨¦§¨¤©¥¤¥
zFvrFIdbdpzdl cviM mc`l ©£¨¨¨¥©§¦§©¥

'oian aNde zFvrFi zFilM'] eiUrnA§©£¨§¨£§©¥¥¦
(.`q zekxa):aNd z` zFvrFi zFilM'§¨£¤©¥

Fl WI dn oian aNde .oM dUr,zFUrl £¥¥§©¥¥¦©¥©£
,e`l m` zFilMd zvrl rnWi m ¦̀¦§©©£©©§¨¦¨

xn`PW ,zFvrFi zFilMdW oiPnEmildz) ¦©¦¤©§¨£¤¤¡©
(f ,fhs` ipvri xW` 'd z` Kxa`'£¨¥¤£¤§¨¨¦©

'izFilk ipExQi zFlil(my i"yx)[:i dxez ¥¦§¦¦§¨
(`i).'äì äMà íçì`Ed oAxTdmgl ¤¤¦¤©©¨§¨¤¤

W` lWdlke sxUPd lk`n xnFlM - ¤¥§©©£¨©¦§¨§¨¤
`Ed df W`Îmgle ,W`ADFaB mWl- ¨¥§¤¤¥¤§¥¨©
'dl gEx zgp zFUrl icM(uawl` y"x t"r): §¥©£©©©©

.íçìF`xw ,xUaA xAcn aEzMdW s` ¤¤©¤©¨§©¥§¨¨§¨
`EdW ,'mgl'oFWllW illM.lk`n ¤¤¤§§¨¦¤©£¨

okemB 'mgl' oFWl `xwOA Epivn §¥¨¦©¦§¨§¤¤©

oFbM ,`EdW lk`n lkA xAEcOWM§¤§¨§¨©£¨¤§
'FnglA ur dzigWp'(hi ,`i dinxi) ©§¦¨¥§©§

ei`pFU lr opF`zn `iaPd Edinxi]¦§§¨©¨¦¦§¥©§¨
zkizg miUp :Exn`e Fzindl EnnGW¤¨§©£¦§¨§¨¦£¦©

.[Flk`n KFzA zeOd mq lW uroke ¥¤©©¨¤§©£¨§¥
'ax mgl car'(` ,d l`ipc)dUr'] £©§¤©¨¨

laA Kln xS`WlA ;'dlFcB dCErq§¨§¨¥§©©¤¤¨¤
dCErq dUr dnglOA FpFgvp ixg ©̀£¥¦§©¦§¨¨¨¨§¨
oke .[FzEkln ixU sl`l dlFcB§¨§¤¤¨¥©§§¥

'mgl miUFr wFgUl'(hi ,i zldw)lkl] ¦§¦¤¤§¨
dgnU xaCmiUFr (oi`EVip oFbM) §©¦§¨§¦¦¦

llFM 'mgl' mXW ixd .[dCErq§¨£¥¤¨¤¤¥
`le dCErqE lk`n lM mB FrnWnA§©§¨©¨©£¨§¨§Ÿ
:FWExiR o`M s` .WOn 'mgl' wx©¤¤©¨©¨¥
dlMd lk`nM md ixd oAxTd ixEni ¥̀¥©¨§¨£¥¥§©£¨©¨¤

'd mWl W`A(h"ac):ai dxez ¨¥§¥



עג `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äìBòä ìòo`M xAEcnd `lde ©¨¨©£Ÿ©§¨¨
,calA minlW `iadl aCpzdW mc`A§¨¨¤¦§©¥§¨¦§¨¦¦§¨
xnF` Edn oM m` ,minlWE dlFr `le§Ÿ¨§¨¦¦¥©¥
z` :FWExiR KM `N` ?'dlFrd lr'©¨¨¤¨¨¥¤

Eaixwi minlXd oAxwdlFrd caNn ¨§©©§¨¦©§¦¦§©¨¨
o`Mn .okl mcFw zaxwPd drEcid©§¨©¦§¤¤¤¨¥¦¨

cinYÎzlFr miCwYW EpcnllW ¨©§¤©§¦©¨¦¤
dpFW`x zFidl xgWlr oAxw lkl ©©¦§¦¨§¨¨§¨©

dkxrOdWExiR Kke] gAfOd lW ©©£¨¨¤©¦§¥©§¨¥
ztqFzM E`Fai zFpAxTd lM :aEzMd©¨¨©¨§¨¨§¤¤
W`d iAB lr zxhwPd 'dlFrd lr'©¨¨©¦§¤¤©©¥¨¥

[gAfOd lr xW` mivrde(m"`x ,`"eb): §¨¥¦£¤©©¦§¥©
e dxez

(f).áNk íàipiC aEzMd Wxtn o`M ¦¤¤¨§¨¥©¨¦¥
oNdlE ,aUMd oAxw(ai weqt)WxtnipiC ¨§©©¤¤§©¨§¨¥¦¥

cgiA aEzMd mllM `le ,frd oAxẅ§©¨¥§Ÿ§¨¨©¨§©©

dlFrA mllMW KxcM(i ,` lirl)on m`e' §¤¤¤§¨¨¨¨§¦¦
miGrd on F` miaUMd on FpAxw o`Sd©Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦¨¦¦
mwNgl mrh oi` dlFr iAbl iM ,'dlrl§Ÿ¨¦§©¥¨¥©©§©§¨
miaxwp mdipW ixdW ,zFIWxR iYWl¦§¥¨¨¦¤£¥§¥¤¦§¨¦
,mdipiA lCad Wi minlWA la` ,lilM̈¦£¨¦§¨¦¥¤§¥¥¥¤
oi`X dn aUMd ixEni`A WIW itl§¦¤¥§¥¥©¤¤©¤¥

frd ixEni`Amixai`d = mixEni`] §¥¥¨¥¥¦¨¥¨¦
,[gAfOd lr miaxwPdaUMdW ©¦§¨¦©©¦§¥©¤©¤¤

daixw Fzil`(h weqt oldlck)ENi`e , ©§¨§¥¨§¦
oi` ,dndA zFpAxw x`W oke ,frd̈¥§¥§¨¨§§§¥¨¥
xwAd oin lW dil`d] daixw mzil ©̀§¨¨§¥¨¨©§¨¤¦©¨¨
oi`e ,dWEgkE dPhw `id miGrd lW F`¤¨¦¦¦§©¨§¨§¥

zEaiWg DA(g"n`a)[Kkl ,oAxwA ¨£¦§¨§¨§©
minlWEwlgpfrde aUMdiYWl §¨¦¤§§©¤¤§¨¥¦§¥

zFIWxt(`xtq)(m"`x):g dxez ¨¨¦
(g)e÷øæå.aiaq gAfOd lr FnC z` §¨§¤¨©©¦§¥©¨¦

rAx` odW zFpYn iYWiYW - §¥©¨¤¥©§©§¥
odW ,gAfOd zFIefA mC zFwixf§¦¨§¨¦©¦§¥©¤¥
,gAfOd zFgEx rAx`A zFpEzpM¦§§©§©©¦§¥©

dlFr oAxw lv` x`Fanke(d ,` lirl), §©§¨¥¤¨§©¨
wxFf `Ed ilMd iciÎlre,mCd z` §©§¥©§¦¥¤©¨

,z`HgA `N` rAv`A ozFp Fpi`e§¥¥¨¤§©¤¨§©¨
z`Hg oAxwA wxW itlxn`p(e ,c oldl) §¦¤©§¨§©©¨¤¡©

oke ,'mCA FrAv` z` odMd lahe'my) §¨©©Ÿ¥¤¤§¨©¨§¥
(dk weqtz`Hgd mCn odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¦©©©¨

'ebe 'FrAv`A(:bp migaf):h dxez §¤§¨
(h)BaìçoFWlA .dninz dil`d ¤§¨©§¨§¦¨¦§

FzF`l dpeEMd oi` ,o`M xEn`d 'alg'¥¤¨¨¨¥©©¨¨§
ixdW ,'alg' iExTd miIEqnd oOEXd©¨©§¨©¨¥¤¤£¥
'FAlg' `N` ,`Ed libx oOEW dil`d̈©§¨¨¨¦¤¨¤§

wlgd :FWExiR o`M xEn`dxgaEOd ¨¨¨¥©¥¤©§¨
FAWalg z` Elk`e' EpivOW FnM] ¤§¤¨¦§¦§¤¥¤

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwä©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ux`d(gi ,dn ziy`xa)ahin :FWExiRW ¨¨¤¤¥¥©
.[ux`dEdnE?UaMAW xgaEOd ¨¨¤©©§¨¤©¤¤

:KlFde aEzMd Wxtndil`d' df §¨¥©¨§¥¤¨©§¨
'dninz,[DzEnlWA DNEM dil`d] §¦¨¨©§¨¨¦§¥¨

z`e axTd z` dQknd algd z`' oke§¥¤©¥¤©§©¤¤©¤¤§¥
'ebe 'algd lM(i"`a): ¨©¥¤
äöòä úneòìdil`d .[zFilMd lEn] §©¤¨¤©§¨¨©§¨

gzp `Ede ,UaMd lW apf oirM `id¦§¥¨¨¤©¤¤§¤©
DaFbA FzNigYW aFhe dNErn xUÄ¨§¤§¤§¦¨§©
FlEaB oi`W itlE ,apGd l` aFxw aBd©©¨¤©¨¨§¦¤¥§
rFAwl Wi ixd ,xMipe xExA wiIEcnd©§¨¨§¦¨£¥¥¦§©
xW` UaMd abA Fzlgzd mFwn okid¥¨§©§¨¨§©©¤¤£¤
xiqdl Wi (apGd iRlM) Kli`e mXn¦¨§¥¨§©¥©¨¨¥§¨¦
aEzMd rawe .dgAfOd FxihwdlE§©§¦©¦§¥¨§¨©©¨
EpiidC ,'dvrd zOErl' :FnFwn§§©¤¨¤§©§

zFilMd on dlrnl.odW mrHde §©§¨¦©§¨§©©©¤¥

odW mW lr ,'dvr' oFWlA zF`xwp¦§¨¦§¨¤©¥¤¥
zFvrFIdbdpzdl cviM mc`l ©£¨¨¨¥©§¦§©¥

'oian aNde zFvrFi zFilM'] eiUrnA§©£¨§¨£§©¥¥¦
(.`q zekxa):aNd z` zFvrFi zFilM'§¨£¤©¥

Fl WI dn oian aNde .oM dUr,zFUrl £¥¥§©¥¥¦©¥©£
,e`l m` zFilMd zvrl rnWi m ¦̀¦§©©£©©§¨¦¨

xn`PW ,zFvrFi zFilMdW oiPnEmildz) ¦©¦¤©§¨£¤¤¡©
(f ,fhs` ipvri xW` 'd z` Kxa`'£¨¥¤£¤§¨¨¦©

'izFilk ipExQi zFlil(my i"yx)[:i dxez ¥¦§¦¦§¨
(`i).'äì äMà íçì`Ed oAxTdmgl ¤¤¦¤©©¨§¨¤¤

W` lWdlke sxUPd lk`n xnFlM - ¤¥§©©£¨©¦§¨§¨¤
`Ed df W`Îmgle ,W`ADFaB mWl- ¨¥§¤¤¥¤§¥¨©
'dl gEx zgp zFUrl icM(uawl` y"x t"r): §¥©£©©©©

.íçìF`xw ,xUaA xAcn aEzMdW s` ¤¤©¤©¨§©¥§¨¨§¨
`EdW ,'mgl'oFWllW illM.lk`n ¤¤¤§§¨¦¤©£¨

okemB 'mgl' oFWl `xwOA Epivn §¥¨¦©¦§¨§¤¤©

oFbM ,`EdW lk`n lkA xAEcOWM§¤§¨§¨©£¨¤§
'FnglA ur dzigWp'(hi ,`i dinxi) ©§¦¨¥§©§

ei`pFU lr opF`zn `iaPd Edinxi]¦§§¨©¨¦¦§¥©§¨
zkizg miUp :Exn`e Fzindl EnnGW¤¨§©£¦§¨§¨¦£¦©

.[Flk`n KFzA zeOd mq lW uroke ¥¤©©¨¤§©£¨§¥
'ax mgl car'(` ,d l`ipc)dUr'] £©§¤©¨¨

laA Kln xS`WlA ;'dlFcB dCErq§¨§¨¥§©©¤¤¨¤
dCErq dUr dnglOA FpFgvp ixg ©̀£¥¦§©¦§¨¨¨¨§¨
oke .[FzEkln ixU sl`l dlFcB§¨§¤¤¨¥©§§¥

'mgl miUFr wFgUl'(hi ,i zldw)lkl] ¦§¦¤¤§¨
dgnU xaCmiUFr (oi`EVip oFbM) §©¦§¨§¦¦¦

llFM 'mgl' mXW ixd .[dCErq§¨£¥¤¨¤¤¥
`le dCErqE lk`n lM mB FrnWnA§©§¨©¨©£¨§¨§Ÿ
:FWExiR o`M s` .WOn 'mgl' wx©¤¤©¨©¨¥
dlMd lk`nM md ixd oAxTd ixEni ¥̀¥©¨§¨£¥¥§©£¨©¨¤

'd mWl W`A(h"ac):ai dxez ¨¥§¥



xwie`עד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב טז)ּכּכּכּכלללל (ג, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב ּכּכּכּכלללל .... .... ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבנכסיונכסיונכסיונכסיו ההההּיּיּיּיפהפהפהפה מןמןמןמן יקיקיקיקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ּדּדּדּדברברברבר,,,, (רמב"ם)הקהקהקהקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהואנוהואנוהואנוהּוּוּוּואיתא אליאליאליאלי האדם זהזהזהזה על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' לפני להלהלהלה''''להתנאֹות חלבחלבחלבחלב לרׁשּות ּכּכּכּכלללל הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ְְִִִֶֶֶַַַָָָָּגבֹוּה,

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß 'a xc` 'c iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאת ּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה, .ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת .מּמקצת ≈««≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑,מעׂשה ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב  אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).íìBò úwçÎzxFzA WxFtn dti ª©¨¨¤§¨§©
dGd wEqRd lM mipdM.:mW EpipW Kke Ÿ£¦¨©¨©¤§¨¨¦¨

,xnFlM] minlFrd zial - 'mlFr zTg'ª©¨§¥¨¨¦§©
zbdFp zFpAxTA algd zxhwd zevn¦§©©§¨©©¥¤©¨§¨¤¤
oMWOA wx `le ,WCwOd ziaA mB©§¥©¦§¨§Ÿ©©¦§¨
xaCd bdpIW - 'mkizxcl' ,[xAcOAW¤©¦§¨§ŸŸ¥¤¤¦§©©¨¨
bdFp `di alg zlik` xEQi`] zFxFcl§¦£¦©¥¤§¥¥
`NW onfA ,ziAd oAxEg xg`l s ©̀§©©§©©©¦¦§©¤Ÿ
lkA' ,[''dl alg lM' miIwl oYip¦¨§©¥¨¥¤©§Ÿ
uEgA oiaE ux`A oiA - 'mkizaWFn§Ÿ¥¤¥¨¨¤¥§
zFnFwnA s` bdFp xEQi`d] ux`l̈¨¤¨¦¥©¦§
[(''dl alg lM' mW miIwl oi` xW £̀¤¥§©¥¨¨¥¤©

(l"kyn i"tr):` dxez
ã(a).'ä úBöî ìkîoFWNOW mbd ¦¨¦§£©¤¦§

dUrPd `hg lM lrW rnWn aEzMd©¨©§©¤©¨¥§©©£¤

,z`Hg mi`ian bbFWAEWxiR §¥§¦¦©¨¥§
EpizFAxiM (miaEzMd zFWxC KFYn) ©¥¦§¨©§¦¦

xaC lr `N` d`A z`Hg oi ¥̀©¨¨¨¤¨©¨¨
zxke e`l FpFcGWlr `weeC ,xnFlM - ¤§¨§¨¥§©©§¨©

`l' dxdf` dxFYA eilr WIW `hg¥§¤¥¨¨©¨©§¨¨Ÿ
oM dUr m` xW`e ,'Kke KM dUrY©£¤¨§¨©£¤¦¨¨¥

,zxM WpFr aiIg cifnAEoFbM `hga §¥¦©¨¤¨¥§¥§§
lr aiIg bbFWA F`Ur m` ,dfFzbbW ¤¦£¨§¥©¨©¦§¨

z`Hg(`xtq)FpFcf oi`W xaC la`] ©¨£¨¨¨¤¥§
,z`Hg FA oi` zxM eilr WIW s` 'e`l'¨©¤¥¨¨¨¥¥©¨
gqR oAxw zevn miIwn Fpi`W in oFbM§¦¤¥§©¥¦§©¨§©¤©
FA oi` K` ,zxM FWprW ,dlin F`¦¨¤¨§¨¥©¥
Îzevn' `Ed ixdW 'dUrY `l' zxdf ©̀§¨©Ÿ©£¤¤£¥¦§©
zzin WpFr eilr WIW xaC F` .'dUr£¥¨¨¤¥¨¨¤¦©
WprPW otF` FA oi`e ,`weeC oiCÎziA¥¦©§¨§¥¤¤¤¡¨

[FzbbW lr z`Hg `ian oi` ,zxkA§¨¥¥¥¦©¨©¦§¨
(i"`a):

.äpäî úçàîwx dUr ENit`zvwn ¥©©¥¥¨£¦¨¨©¦§¨
FbM ,odn zg`zAWA azFMd odide ©©¥¤§©¥§©¨§¨¨

wx azke ,dMEx` daiY aFYkl FYrcA§©§¦§¥¨£¨§¨©©
oFbM ,Dzvwn'gp' ,'oFrnX'n 'mW' ¦§¨¨§¥¦¦§Ÿ©

,'l`IpC'n 'oC' ,'xFgP'niYXW ¦¨¨¦¨¦¥¤§¥
zFaiYd lW zFpFW`xd zFIzF`d̈¦¨¦¤©¥
- DnvrNWM dnlW daiY md ElNd©¨¥¥¨§¥¨§¤§©§¨
zFk`ln lM] FzbbW lr z`Hg aiIg©¨©¨©¦§¨¨§¨
`l m` K` ,dliwq zzinA opFcf zAW©¨§¨§¦©§¦¨©¦Ÿ
Kkitl ,zxM oWpr ,dliwql FA Exzd¦§¦§¦¨¨§¨¨¥§¦¨

[z`Hg odA Wi(my)(oexkfd ,g"n`a): ¥¨¤©¨
b dxez

(b)úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦©Ÿ¥©¨¦©¤¡¨§©§©

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: חֹוטא,ּכמֹו ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם ּתלמּוד ∑t¯.אׁשמת זקן? יכֹול ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ«ְֵַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי "ּבן". .לֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑,ּבּפרכת ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

íòä.[bbFWA `hgi lFcBd odMd m`] ¨¨¦©Ÿ¥©¨¤¡¨§¥
mrd lW FznW` o`M xiMfdl oipr dn̈¦§¨§©§¦¨©§¨¤¨¨
iR lr ?lFcBd odMd lW F`hg iAbl§©¥¤§¤©Ÿ¥©¨©¦

,FWxcnaEIg oiCW EpcOll aEzMd `A ¦§¨¨©¨§©§¥¤¦¦
x`Xn dpFW lFcBd odMd lv` z`Hg©¨¥¤©Ÿ¥©¨¤¦§¨

e ,mc` lMmlrdA `N` aiIg Fpi` ¨¨¨§¥©¨¤¨§¤§¥
xaCFzricin dnÎxaC mNrzPW - ¨¨¤¦§©¥§©¨¦¦¨

xEq`d xaC lr Fnvrl dxFde drhe§¨¨§¨§©§©¨¨¨¨
mB dzid zErHde ,xYEn `EdWmr ¤¨§©¨¨§¨©¦

,dUrn zbbWoM dUr s`W xnFlM ¦§©©£¤§©¤©¨¨¥
gkW m` la`] FzErh iR lr lrFtA§©©¦¨£¨¦¨©
lMn xEhR dk`ln dUre zAW mFIdW¤©©¨§¨¨§¨¨¨¦¨
dzid `l EdUrn zbbXW ,oAxẅ§¨¤¦§©©£¥Ÿ¨§¨
m` ok FnM .'d`xFd'A zErh zngn¥£©¨§¨¨§¥¦
oiicr K` ,xYEn xaCdW Fnvrl dxFd¨§©§¤©¨¨¨©£©¦
.[oAxw lMn xEhR ,lrFtA oM dUr `lŸ¨¨¥§©¨¦¨¨§¨
,'mrd znW`l' oFWNn cnlp df xace§¨¨¤¦§©¦§§©§©¨¨
FpiC FNW z`Hgd oAxw iM fFnxl `Ad©¨¦§¦¨§©©©¨¤¦

xn`PW FnMz`Hgd iAbl oNdl §¤¤¡©§©¨§©¥©©¨
d`Ad,mrd znW`laEzMd DA ©¨¨§©§©¨¨¨©¨
xnF`(bi weqt)aC mlrpe'ipirn x ¥§¤§©¨¨¥¥¥

.'EUre ldTdz`HgdW mWkE ©¨¨§¨§¥¤©©¨
ipir' xW`M wx d`A mW dxEn`d̈£¨¨¨¨©©£¤¥¥
xiYdl ExFde Erh [oixcdpQd] 'ldTd©¨¨©©§¤§¦¨§§©¦
lr dUrn dUr mrde xEq`d z ¤̀¨¨§¨¨¨¨©£¤©
Dpi` lFcB odM lW FzbbW KM ,mdiR¦¤¨¦§¨¤Ÿ¥¨¥¨

dxFde drHWM `N` z`Hg dpErh§¨©¨¤¨§¤¨¨§¨
dUrn dUr mbe Fnvrl(miyxtn ,`"ry). §©§§©¨¨©£¤

.FWxcn itl EdfemlE`itlFhEWtlW ¤§¦¦§¨§¨§¦§¤
znW`' oipr dn aXiil icM ,`xwn¦§¨§¥§©¥¨¦§©©§©

mrh oYil Wi ,o`kl 'mrddcB` itl ¨¨§¨¥¦¥©©§¦©¨¨
`N` ,dkld xaC EpcOll `l ,xnFlM]§©Ÿ§©§¥§©£¨¨¤¨
,[xqEnE dcB` xaC EprinWdl§©§¦¥§©©¨¨¨

Wmrd znW` - `hFg lFcBÎodMWM ¤§¤Ÿ¥¨¥©§©¨¨
df `EdxaCde ,`id mrd lW FzaFg - ¤¨¤¨¨¦§©¨¨

lr mWiprdl icM rxi`itl mdizFpFr ¥©§¥§©£¦¨©£¥¤§¦
FA oiiElY odW(lFcB odkA)xRkl ¤¥§¦§Ÿ¥¨§©¥

e ,mcrA lNRzdlE mdilrlr eiWkr £¥¤§¦§©¥©£¨§©§¨©
bbFWA F`hg ici,lwlEwn dUrp §¥¤§§¥©£¤§§¨

KM KFYnE ,dxRkl wEwf Fnvr `EdW¤©§¨§©¨¨¦¨
lwpe ,mixg` lr xRkl FzEkf dWlgp¤§§¨§§©¥©£¥¦§¨¥

zEprxERd z` mdilr `iadl,g"n`a) §¨¦£¥¤¤©§¨
(i"`a ,z"ti:

øt'xR' xn`p did ENi` .xwA oA ©¤¨¨¦¨¨¤¡©¨
,calAlFkixR `iaIW xnFl iziidowf ¦§¨¨¨¦¦©¤¨¦¨¨¥

[mipW WlXn dlrnl `EdWM EpiidC]§©§§¤§©§¨¦¨¨¦
oA' xnFl cEnlY -'oA' oFWNW ,'xwA ©§©¤¨¨¤§¤
.'xirv' FzErnWni`xn`p did (m`) ©§¨¨¦¦¦¨¨¤¡©

oA'iziid ,calA 'xwAlFkixnFl ¤¨¨¦§¨¨¦¦¨©
`iaIWohwdIpXd FzpWA EpiidC], ¤¨¦¨¨§©§¦§¨©§¦¨

- ['lbr' llMn `vi xaMWMcEnlY §¤§¨¨¨¦§©¥¤©§
xR xnFlcvik `d .?mdipW EniIwzi ©¨¨¥©¦§©§§¥¤

WlW oA xR dfFzpW KFzA - ¤¨¤¨Ÿ§§¨
xaM K` 'owf' Fpi` oiicrW ,ziWilXd©§¦¦¤£©¦¥¨¥©§¨

'ohw' Fpi`(my)(miyxtn):c dxez ¥¨¨
(d).ãòBî ìäà ìàmCd z` `iai ¤Ÿ¤¥¨¦¤©¨

oMWOd xvgnÎziaaE .oMWOl ¥£©©¦§¨©¦§¨§¥
minlFron EP`iai - (WCwOd ziaA) ¨¦§¥©¦§¨§¦¤¦
dxfrdlkidlFzXEcwE Fcnrn oMW] ¨£¨¨©¥¨¤¥©£¨§¨

ld`' cbpM md ,WCwOA lkidd lW¤©¥¨©¦§¨¥§¤¤Ÿ¤
gAfn mFwn - oMWOAW 'crFn¥¤©¦§¨§¦§©
dxfrde .dxFpOde oglEXd ,zxFhTd©§¤©§¨§©§¨§¨£¨¨
- 'oMWOd xvg' cbpM `id WCwOAW¤©¦§¨¦§¤¤£©©¦§¨
`N` ,zFpAxwl oFvigd gAfn mFwn§¦§¥©©¦§¨§¨¤¨
iExTd sqFp mFwn did WCwOAW¤©¦§¨¨¨¨¨©¨
dxfrd oiA wiqtn dide ,'mlE`'¨§¨¨©§¦¥¨£¨¨
,o`M xEn`d z`Hgd mC iAblE .lkidl©¥¨§©¥©©©¨¨¨¨
l` `N` ,mlE`d l` EP`iaIW iC oi ¥̀©¤§¦¤¤¨¨¤¨¤
cnrnA liAwOd - lkidd KFY©¥¨©©§¦§©£©
[oMWOAW 'crFn ld`'l FzXEcw: §¨§Ÿ¤¥¤©¦§¨

e dxez
(e).Lãwä úëøt éðt úàcnFr did ¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤¨¨¥

dGn did mXnE ,zxFhTd gAfn cil§©¦§©©§¤¦¨¨¨©¤
zkFxRd cbpM FrAv`A mCd z ¤̀©¨§¤§¨§¤¤©¨¤
,miWcTd WcFw gzR lr dUExRd©§¨©¤©¤©¢¨¦
'WcFTd zkFxR' hwPW aEzMd oFWNnE¦§©¨¤¨©¨¤©¤
Ep` ,[zFnFwn x`WaM 'zkFxRd' `le]§Ÿ©¨¤§¦§¨§¨

zpEEkn `dY d`GddW micnlcbpM §¥¦¤©©¨¨§¥§¤¤§¤¤



עה `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב טז)ּכּכּכּכלללל (ג, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב ּכּכּכּכלללל .... .... ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבנכסיונכסיונכסיונכסיו ההההּיּיּיּיפהפהפהפה מןמןמןמן יקיקיקיקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ּדּדּדּדברברברבר,,,, (רמב"ם)הקהקהקהקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהואנוהואנוהואנוהּוּוּוּואיתא אליאליאליאלי האדם זהזהזהזה על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' לפני להלהלהלה''''להתנאֹות חלבחלבחלבחלב לרׁשּות ּכּכּכּכלללל הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ְְִִִֶֶֶַַַָָָָּגבֹוּה,

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß 'a xc` 'c iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאת ּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה, .ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת .מּמקצת ≈««≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑,מעׂשה ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב  אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).íìBò úwçÎzxFzA WxFtn dti ª©¨¨¤§¨§©
dGd wEqRd lM mipdM.:mW EpipW Kke Ÿ£¦¨©¨©¤§¨¨¦¨

,xnFlM] minlFrd zial - 'mlFr zTg'ª©¨§¥¨¨¦§©
zbdFp zFpAxTA algd zxhwd zevn¦§©©§¨©©¥¤©¨§¨¤¤
oMWOA wx `le ,WCwOd ziaA mB©§¥©¦§¨§Ÿ©©¦§¨
xaCd bdpIW - 'mkizxcl' ,[xAcOAW¤©¦§¨§ŸŸ¥¤¤¦§©©¨¨
bdFp `di alg zlik` xEQi`] zFxFcl§¦£¦©¥¤§¥¥
`NW onfA ,ziAd oAxEg xg`l s ©̀§©©§©©©¦¦§©¤Ÿ
lkA' ,[''dl alg lM' miIwl oYip¦¨§©¥¨¥¤©§Ÿ
uEgA oiaE ux`A oiA - 'mkizaWFn§Ÿ¥¤¥¨¨¤¥§
zFnFwnA s` bdFp xEQi`d] ux`l̈¨¤¨¦¥©¦§
[(''dl alg lM' mW miIwl oi` xW £̀¤¥§©¥¨¨¥¤©

(l"kyn i"tr):` dxez
ã(a).'ä úBöî ìkîoFWNOW mbd ¦¨¦§£©¤¦§

dUrPd `hg lM lrW rnWn aEzMd©¨©§©¤©¨¥§©©£¤

,z`Hg mi`ian bbFWAEWxiR §¥§¦¦©¨¥§
EpizFAxiM (miaEzMd zFWxC KFYn) ©¥¦§¨©§¦¦

xaC lr `N` d`A z`Hg oi ¥̀©¨¨¨¤¨©¨¨
zxke e`l FpFcGWlr `weeC ,xnFlM - ¤§¨§¨¥§©©§¨©

`l' dxdf` dxFYA eilr WIW `hg¥§¤¥¨¨©¨©§¨¨Ÿ
oM dUr m` xW`e ,'Kke KM dUrY©£¤¨§¨©£¤¦¨¨¥

,zxM WpFr aiIg cifnAEoFbM `hga §¥¦©¨¤¨¥§¥§§
lr aiIg bbFWA F`Ur m` ,dfFzbbW ¤¦£¨§¥©¨©¦§¨

z`Hg(`xtq)FpFcf oi`W xaC la`] ©¨£¨¨¨¤¥§
,z`Hg FA oi` zxM eilr WIW s` 'e`l'¨©¤¥¨¨¨¥¥©¨
gqR oAxw zevn miIwn Fpi`W in oFbM§¦¤¥§©¥¦§©¨§©¤©
FA oi` K` ,zxM FWprW ,dlin F`¦¨¤¨§¨¥©¥
Îzevn' `Ed ixdW 'dUrY `l' zxdf ©̀§¨©Ÿ©£¤¤£¥¦§©
zzin WpFr eilr WIW xaC F` .'dUr£¥¨¨¤¥¨¨¤¦©
WprPW otF` FA oi`e ,`weeC oiCÎziA¥¦©§¨§¥¤¤¤¡¨

[FzbbW lr z`Hg `ian oi` ,zxkA§¨¥¥¥¦©¨©¦§¨
(i"`a):

.äpäî úçàîwx dUr ENit`zvwn ¥©©¥¥¨£¦¨¨©¦§¨
FbM ,odn zg`zAWA azFMd odide ©©¥¤§©¥§©¨§¨¨

wx azke ,dMEx` daiY aFYkl FYrcA§©§¦§¥¨£¨§¨©©
oFbM ,Dzvwn'gp' ,'oFrnX'n 'mW' ¦§¨¨§¥¦¦§Ÿ©

,'l`IpC'n 'oC' ,'xFgP'niYXW ¦¨¨¦¨¦¥¤§¥
zFaiYd lW zFpFW`xd zFIzF`d̈¦¨¦¤©¥
- DnvrNWM dnlW daiY md ElNd©¨¥¥¨§¥¨§¤§©§¨
zFk`ln lM] FzbbW lr z`Hg aiIg©¨©¨©¦§¨¨§¨
`l m` K` ,dliwq zzinA opFcf zAW©¨§¨§¦©§¦¨©¦Ÿ
Kkitl ,zxM oWpr ,dliwql FA Exzd¦§¦§¦¨¨§¨¨¥§¦¨

[z`Hg odA Wi(my)(oexkfd ,g"n`a): ¥¨¤©¨
b dxez

(b)úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦©Ÿ¥©¨¦©¤¡¨§©§©

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: חֹוטא,ּכמֹו ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם ּתלמּוד ∑t¯.אׁשמת זקן? יכֹול ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ«ְֵַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי "ּבן". .לֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑,ּבּפרכת ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

íòä.[bbFWA `hgi lFcBd odMd m`] ¨¨¦©Ÿ¥©¨¤¡¨§¥
mrd lW FznW` o`M xiMfdl oipr dn̈¦§¨§©§¦¨©§¨¤¨¨
iR lr ?lFcBd odMd lW F`hg iAbl§©¥¤§¤©Ÿ¥©¨©¦

,FWxcnaEIg oiCW EpcOll aEzMd `A ¦§¨¨©¨§©§¥¤¦¦
x`Xn dpFW lFcBd odMd lv` z`Hg©¨¥¤©Ÿ¥©¨¤¦§¨

e ,mc` lMmlrdA `N` aiIg Fpi` ¨¨¨§¥©¨¤¨§¤§¥
xaCFzricin dnÎxaC mNrzPW - ¨¨¤¦§©¥§©¨¦¦¨

xEq`d xaC lr Fnvrl dxFde drhe§¨¨§¨§©§©¨¨¨¨
mB dzid zErHde ,xYEn `EdWmr ¤¨§©¨¨§¨©¦

,dUrn zbbWoM dUr s`W xnFlM ¦§©©£¤§©¤©¨¨¥
gkW m` la`] FzErh iR lr lrFtA§©©¦¨£¨¦¨©
lMn xEhR dk`ln dUre zAW mFIdW¤©©¨§¨¨§¨¨¨¦¨
dzid `l EdUrn zbbXW ,oAxẅ§¨¤¦§©©£¥Ÿ¨§¨
m` ok FnM .'d`xFd'A zErh zngn¥£©¨§¨¨§¥¦
oiicr K` ,xYEn xaCdW Fnvrl dxFd¨§©§¤©¨¨¨©£©¦
.[oAxw lMn xEhR ,lrFtA oM dUr `lŸ¨¨¥§©¨¦¨¨§¨
,'mrd znW`l' oFWNn cnlp df xace§¨¨¤¦§©¦§§©§©¨¨
FpiC FNW z`Hgd oAxw iM fFnxl `Ad©¨¦§¦¨§©©©¨¤¦

xn`PW FnMz`Hgd iAbl oNdl §¤¤¡©§©¨§©¥©©¨
d`Ad,mrd znW`laEzMd DA ©¨¨§©§©¨¨¨©¨
xnF`(bi weqt)aC mlrpe'ipirn x ¥§¤§©¨¨¥¥¥

.'EUre ldTdz`HgdW mWkE ©¨¨§¨§¥¤©©¨
ipir' xW`M wx d`A mW dxEn`d̈£¨¨¨¨©©£¤¥¥
xiYdl ExFde Erh [oixcdpQd] 'ldTd©¨¨©©§¤§¦¨§§©¦
lr dUrn dUr mrde xEq`d z ¤̀¨¨§¨¨¨¨©£¤©
Dpi` lFcB odM lW FzbbW KM ,mdiR¦¤¨¦§¨¤Ÿ¥¨¥¨

dxFde drHWM `N` z`Hg dpErh§¨©¨¤¨§¤¨¨§¨
dUrn dUr mbe Fnvrl(miyxtn ,`"ry). §©§§©¨¨©£¤

.FWxcn itl EdfemlE`itlFhEWtlW ¤§¦¦§¨§¨§¦§¤
znW`' oipr dn aXiil icM ,`xwn¦§¨§¥§©¥¨¦§©©§©

mrh oYil Wi ,o`kl 'mrddcB` itl ¨¨§¨¥¦¥©©§¦©¨¨
`N` ,dkld xaC EpcOll `l ,xnFlM]§©Ÿ§©§¥§©£¨¨¤¨
,[xqEnE dcB` xaC EprinWdl§©§¦¥§©©¨¨¨

Wmrd znW` - `hFg lFcBÎodMWM ¤§¤Ÿ¥¨¥©§©¨¨
df `EdxaCde ,`id mrd lW FzaFg - ¤¨¤¨¨¦§©¨¨

lr mWiprdl icM rxi`itl mdizFpFr ¥©§¥§©£¦¨©£¥¤§¦
FA oiiElY odW(lFcB odkA)xRkl ¤¥§¦§Ÿ¥¨§©¥

e ,mcrA lNRzdlE mdilrlr eiWkr £¥¤§¦§©¥©£¨§©§¨©
bbFWA F`hg ici,lwlEwn dUrp §¥¤§§¥©£¤§§¨

KM KFYnE ,dxRkl wEwf Fnvr `EdW¤©§¨§©¨¨¦¨
lwpe ,mixg` lr xRkl FzEkf dWlgp¤§§¨§§©¥©£¥¦§¨¥

zEprxERd z` mdilr `iadl,g"n`a) §¨¦£¥¤¤©§¨
(i"`a ,z"ti:

øt'xR' xn`p did ENi` .xwA oA ©¤¨¨¦¨¨¤¡©¨
,calAlFkixR `iaIW xnFl iziidowf ¦§¨¨¨¦¦©¤¨¦¨¨¥

[mipW WlXn dlrnl `EdWM EpiidC]§©§§¤§©§¨¦¨¨¦
oA' xnFl cEnlY -'oA' oFWNW ,'xwA ©§©¤¨¨¤§¤
.'xirv' FzErnWni`xn`p did (m`) ©§¨¨¦¦¦¨¨¤¡©

oA'iziid ,calA 'xwAlFkixnFl ¤¨¨¦§¨¨¦¦¨©
`iaIWohwdIpXd FzpWA EpiidC], ¤¨¦¨¨§©§¦§¨©§¦¨

- ['lbr' llMn `vi xaMWMcEnlY §¤§¨¨¨¦§©¥¤©§
xR xnFlcvik `d .?mdipW EniIwzi ©¨¨¥©¦§©§§¥¤

WlW oA xR dfFzpW KFzA - ¤¨¤¨Ÿ§§¨
xaM K` 'owf' Fpi` oiicrW ,ziWilXd©§¦¦¤£©¦¥¨¥©§¨

'ohw' Fpi`(my)(miyxtn):c dxez ¥¨¨
(d).ãòBî ìäà ìàmCd z` `iai ¤Ÿ¤¥¨¦¤©¨

oMWOd xvgnÎziaaE .oMWOl ¥£©©¦§¨©¦§¨§¥
minlFron EP`iai - (WCwOd ziaA) ¨¦§¥©¦§¨§¦¤¦
dxfrdlkidlFzXEcwE Fcnrn oMW] ¨£¨¨©¥¨¤¥©£¨§¨

ld`' cbpM md ,WCwOA lkidd lW¤©¥¨©¦§¨¥§¤¤Ÿ¤
gAfn mFwn - oMWOAW 'crFn¥¤©¦§¨§¦§©
dxfrde .dxFpOde oglEXd ,zxFhTd©§¤©§¨§©§¨§¨£¨¨
- 'oMWOd xvg' cbpM `id WCwOAW¤©¦§¨¦§¤¤£©©¦§¨
`N` ,zFpAxwl oFvigd gAfn mFwn§¦§¥©©¦§¨§¨¤¨
iExTd sqFp mFwn did WCwOAW¤©¦§¨¨¨¨¨©¨
dxfrd oiA wiqtn dide ,'mlE`'¨§¨¨©§¦¥¨£¨¨
,o`M xEn`d z`Hgd mC iAblE .lkidl©¥¨§©¥©©©¨¨¨¨
l` `N` ,mlE`d l` EP`iaIW iC oi ¥̀©¤§¦¤¤¨¨¤¨¤
cnrnA liAwOd - lkidd KFY©¥¨©©§¦§©£©
[oMWOAW 'crFn ld`'l FzXEcw: §¨§Ÿ¤¥¤©¦§¨

e dxez
(e).Lãwä úëøt éðt úàcnFr did ¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤¨¨¥

dGn did mXnE ,zxFhTd gAfn cil§©¦§©©§¤¦¨¨¨©¤
zkFxRd cbpM FrAv`A mCd z ¤̀©¨§¤§¨§¤¤©¨¤
,miWcTd WcFw gzR lr dUExRd©§¨©¤©¤©¢¨¦
'WcFTd zkFxR' hwPW aEzMd oFWNnE¦§©¨¤¨©¨¤©¤
Ep` ,[zFnFwn x`WaM 'zkFxRd' `le]§Ÿ©¨¤§¦§¨§¨

zpEEkn `dY d`GddW micnlcbpM §¥¦¤©©¨¨§¥§¤¤§¤¤



xwie`עו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤

úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´
ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
ּוליתרת  ולחלבים ּולי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות ולחלבים לכליֹות, - זרה עבֹודה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑ ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, .(ת"כ)מן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

DzXEcw mFwnwlgA xnFlM - §§¨¨§©©¥¤
d df ,zkFxRAW WCEwndcbpM oeEkn ©§¨¤©¨¤¤©§¨§¤¤

miCAd oiAWcFwA `vnPd oFx`d lW ¥©©¦¤¨¨©¦§¨§¤
oFx` lEn Fz`Gd `dY KkaE ,miWcTd©¢¨¦§¨§¥©¨¨£

,WcFTdmirbFp Eid `ledminC ©¤§Ÿ¨§¦©¨¦
zkxRAEid zFRihd `N` ,Dnvr ©¨Ÿ¤©§¨¤¨©¦¨

lr' xn`p `l ixdW ,ux`l zFltFp§¨¨¤¤£¥Ÿ¤¡©©
- 'zkxRd ipR z`' `N` 'zkFxRd©¨¤¤¨¤§¥©¨Ÿ¤
,FzOErl `N` eilr `l :FrnWOW¤©§¨Ÿ¨¨¤¨§¨

Erbp - Erbp m`exEQi` dfA oi`e §¦¨§¨§§¥¨¤¦
(g"n`a):f dxez

(f)íc ìk úàåKRWi xRd.df oi` §¥¨©©¨¦§Ÿ¥¤
m` iM ,xRd lW FnC 'lM',mCd ixiW ¨¨¤©¨¦¦§¨¥©¨

`ivFd xaM mCd on zvwn ixdW¤£¥¦§¨¦©¨§¨¦
ENi`kE] FrAv`A EPOn dGdWM ilMdn¥©§¦§¤¦¨¦¤§¤§¨§¦

['x`WPd mCd lM z`e' :xn`p didoiir) ¨¨¤¡©§¤¨©¨©¦§¨
(.dk migaf(i"`a):g dxez

(g)øt áìç ìk úàå.z`Hgd`l §¤¨¥¤©©©¨Ÿ
alg' xnFle Kix`dl aEzMd Kixv did̈¨¨¦©¨§©£¦§©¥¤

wx `N` ,'z`Hgd xRFl did 'FAlg' ©©©¨¤¨©¤§¨¨
,xnFloiprd KFYn mircFi Ep` ixdW ©¤£¥¨§¦¦¨¦§¨

oM m` .z`Hgd xtA xAEcnd iMdn ¦©§¨§©©©¨¦¥©
,'xR' xnFl cEnlYxnFl cEnlY dnE ©§©¨©©§©

?'z`Hg'Ep` 'xR' xEn`d on `N` ©¨¤¨¦¨¨¨¨
miWxFC,mixERMdÎmFi lW xR zFAxl §¦§©¨¤©¦¦

z`Hgd alg z`e' wx FA xn`PW s`W¤©¤¤¡©©§¥¥¤©©¨
'dgAfOd xihwi(dk ,fh oldl)o`M dAix , ©§¦©¦§¥¨¦¨¨

aEzMdlmB EPOn xihwddzFilM ©¨§©§¦¦¤©©§¨
zxzFiedxEn`d z`Hgd oicM ,caMd §¤¤©¨¥§¦©©¨¨£¨

o`M(`xtq):zaiYnEúàhçäEp` ¨¦¥©©©¨¨
miWxFC`iadl(zFAxl)mBixirU §¦§¨¦§©©§¦¥

dxfÎdcFarz`Hgl miGr ixirU] £¨¨¨§¦¥¦¦§©¨
dxf dcFar `hg lr xRkl mi`Ad©¨¦§©¥©¥§£¨¨¨

(ck ,eh xacna)aEzMd mdA WxiR `NW ,¤Ÿ¥©¨¤©¨
,[gAfOd lr mdn xihwdl KixS dn©¨¦§©§¦¥¤©©¦§¥©

zxzFilE mialgle zFilklz`W - ¦§¨§©£¨¦§¤¤¤¤
oicM mdn xihwdl Wi dN` lM̈¥¤¥§©§¦¥¤§¦

o`M dxEn`d z`Hgd(my),g"n`a) ©©¨¨£¨¨
(oexkfd:

.epnî íéøéaEzMd xn`IW iC did ¨¦¦¤¨¨©¤Ÿ©©¨
EdnE ,'xiqi z`Hgd xR alg lM z`e'§¤¨¥¤©©©¨¨¦©

algd xiqIW `N` ?'EPOn'on ¦¤¤¨¤¨¦©¥¤¦

,xAEgnd,xnFlM .mlW oiicr xRdWM ©§¨§¤©¨£©¦¨¥§©
,'migzPd on' `le 'EPOn' xiqi`NW ¨¦¦¤§Ÿ¦©§¨¦¤Ÿ

FAlg zxqd mcFw EPgYpixg`l `N` §©§¤¤£¨©¤§¤¨§©©
EpipW KM .oMnAmipdMÎzxFY ¦¥¨¨¦§©Ÿ£¦

['`xtq'](`"w):h dxez ¦§¨
(i).íøeé øLàkoixEni` ozF`n ©£¤¨¥¨¥¦

,minlXd gaf xFWA oiWxFtndoM ©§¨¦§¤©©§¨¦¥
.dGd z`Hgd xRn mixiWxiR dn ike ¨¦¦©©©¨©¤§¦©¥©

aEzMdWxit `NW minlXd gafA ©¨§¤©©§¨¦¤Ÿ¥©
o`MhxtnE dpFn `Ed mdipWA ixd - ¨£¥¦§¥¤¤§¨¥

odixEni` lM z`KxvEd dOle ,deWA ¤¨¥¥¤§¨¤§¨¨§©
bFdpl WIW cgEinA o`M WiBcdl§©§¦¨¦§¨¤¥¦§

?minlXd znbEcM z`HgA`N` ©©¨§§©©§¨¦¤¨
minlWl FWiwdl:xg` oiprldn ©£¦¦§¨¦§¦§¨©¥©

FnWl df s` ,onWl minlX:xnFlM . §¨¦¦§¨©¤¦§§©
aEzMd Ll WxiR minlWAW mWM§¥¤¦§¨¦¥©§©¨

''dl ggip gix dX`',`i ,d :miweqt .b lirl) ¦¥¥©¦Ÿ©©
(fh`Ed iM FhgFXd oeEkIW Epcnle ,§¨©§¤§©¥©£¦

gEx zgp mWlE ,dX` mWl oM dUFr¤¥§¥¦¤§¥©©©
(h ,` lirl i"yx d`x)xtA oeEkl Fl Wi KM -¨¥§©¥§©

gix dX`' FA xn`p `NW s` ,z`Hgd©©¨©¤Ÿ¤¡©¦¥¥©

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
ׁשלֹום  זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּכאן?
'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלעֹולם.

ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ.מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ְָ««»≈««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑,הּקברֹות ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר.‰ÁnÏ ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ««¬∆ְָֹ

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ggip(m"ialn)z`Hg WiTdl `A cFre . ¦Ÿ©§¨§©¦©¨
:minlWlminlX dnmi`ianmFlW ¦§¨¦©§¨¦§¦¦¨

mlFrl- ('minlW' oFWl zErnWnM) ¨¨§©§¨§§¨¦
s`oAxwdf`ianmlFrl mFlWd`x) ©¨§¨¤¥¦¨¨¨

(` ,b lirl(`"eb).
miWcwÎzhigWaE(migaf zkQn) ¦§¦©¨¨¦©¤¤§¨¦

Fkixvn'ebe 'mxEi xW`M' - df wEqtl ©§¦§¨¤©£¤¨
icM -EPnid cFnllllMd z`oi`W §¥¦§¥¤¤©§¨¤¥

,miWcwA cnNd on cnl oicnl`N` §¥¦¨¥¦©¨¥§¨¨¦¤¨
cgEin llM - 'WxFtnd on cnl' wx©¨¥¦©§¨§¨§¨
ipiiprA miaEzMd zFWxcA bdFPd `Ed©¥¦§¨©§¦§¦§§¥
Fnvr `EdW xaC lMW ,calA miWcẅ¨¦¦§¨¤¨¨¨¤©§
FgFM oi` ,xg` mFwOn 'cnl' `N` Fpi ¥̀¤¨¨¥¦¨©¥¥

.mixg` lr cOllE siqFdl dtï¤§¦§©¥©£¥¦
:mixacd xe`ia,dxFYd ipiipr x`WA¦§¨¦§§¥©¨

,zFIWxR WlW Epiptl Wi xW`M©£¤¥§¨¥¨¨¨¦
WxFtnA miIEqn oiC xn`p zg`A§©©¤¡©¦§¨¦§¨
df oiC xn`p `l zFxg`d miYXaE©§©¦¨£¥Ÿ¤¡©¦¤
oiA WTid Wi m` ixd ,WxFtnA¦§¨£¥¦¥¤¥¥

dWxRdoiA oke ,dIpXd l` dpFW`xd ©¨¨¨¨¦¨¤©§¦¨§¥¥
z` cFnll oYip ziWilXd l` dIpXd©§¦¨¤©§¦¦¦¨¦§¤
dpFW`xd dWxRd ;oNEkA oiCd©¦§¨©¨¨¨¨¦¨
dIpXd dWxRde ,dIpXd lr zcOln§©¤¤©©§¦¨§©¨¨¨©§¦¨
iR lr s`e ,ziWilXd lr zcOln§©¤¤©©§¦¦§©©¦
l` ziWilXd oiA xiWi WTid oi`W¤¥¤¥¨¦¥©§¦¦¤
on zcnlp `idW ixd ,dpFW`xd̈¦¨£¥¤¦¦§¤¤¦
Ep`W ,dpFW`xl dWTEdW dIpXd©§¦¨¤§¨¨¦¨¤¨
la` .'cnNd on cnl' mB micnl§¥¦©¨¥¦©¨¥£¨
,'WxFtnd on cnl' wx micnl miWcwA§¨¨¦§¥¦©¨¥¦©§¨
dWxRd lkEY `l ,xMfPd xEISAW KM̈¤©¦©¦§¨Ÿ©©¨¨¨
z` `N` ziWilXd lr cOll dIpXd©§¦¨§©¥©©§¦¦¤¨¤
mixaCd z` `le ,Dnvr DA WxFtnd©§¨¨©§¨§Ÿ¤©§¨¦

.dpFW`xd on dcnl Dnvr `idW¤¦©§¨¨§¨¦¨¦¨
ibEq lW zFIWxRd WlW ,Kkitl§¦¨¨©¨¨¦¤¥
o`M dxEn`d Ff `id zg`d ,zF`Hgd©©¨¨©©¦¨£¨¨
oiC DA WxRzPW - 'giWn odM xR' -©Ÿ¥¨¦©¤¦§¨¥¨¦
miYXd ENi`e ,mixEni`d zxhwd©§¨©¨¥¦§¦©§©¦
lW xaC mlrd xR' md zFxg`d̈£¥¥©¤§¥¨¨¤

'xEAiv(bi weqt oldl)dcFar ixirU' oke ¦§¥§¦¥£¨
'dxf(ck ,eh xacna)oiC mdA xn`p `l , ¨¨Ÿ¤¡©¨¤¦

mlrd xR' mpn` ,mixEni` zxhwd©§¨©¥¦¨§¨©¤§¥
'giWn odM xR'n micnl Ep` 'xaC̈¨¨§¥¦¦©Ÿ¥¨¦©
lW z`Hgd la` ,dfl df EWTEdW¤§¤¨¤£¨©©¨¤
`ide li`Fd ,'dxf dcFar ixirU'§¦¥£¨¨¨¦§¦
xt'l `le 'xaC mlrd xt'l wx dWTEd§¨©§©¤§¥¨¨§Ÿ§©
df WTidA cFnll lkEp `l ,'giWn odMŸ¥¨¦©Ÿ©¦§§¤¥¤
Dl oi` ixdW oixEni`d zxhwd oiC¦©§¨©¨¥¦¤£¥¥¨
DA dWxRd DzF`l xiWi WTid¤¥¨¦§¨©¨¨¨¨
dWxRl wx `N` ,oiCd WxRzp¦§¨¥©¦¤¨©©¨¨¨
cnNd on oicnl oi`e ,'zcnlPd'©¦§¤¤§¥§¥¦¦©¨¥

`xnBA](:hn migaf)okFY x`Fan ©§¨¨§¨¤
.[zFIWxRd oiA miWTidd©¤¥¦¥©¨¨¦

xYEin wEqR o`M aEzMd dAix okl̈¥¦¨©¨¨¨§¨
,'minlXd gaf xFXn mxEi xW`M'©£¤©¦¤©©§¨¦
z`Hgl KxFv FA Ll oi`W itlE§¦¤¥§¤©©¨
d`Ad dWxRl EdpYY ,o`M dxEn`d̈£¨¨¦§¥©¨¨¨©¨¨
,'xEAiv lW xaC mlrd xR' `idW¤¦©¤§¥¨¨¤¦
mW dxn`p ENi`M xaCd aWgp `dIW¤§¥¤§¨©¨¨§¦¤¤§¨¨
dYrnE ,WxFtnA mixEni` zxhwd©§¨©¥¦¦§¨¥©¨
dcFar ixirU'l mXn cFnll lkEp©¦§¦¨¦§¦¥£¨

'dxf,,cnNd on cnl df oi` aEXW ¨¨¤¥¤¨¥¦©¨¥
x`Fanke .WxFtnd on cnl `N ¤̀¨¨¥¦©§¨§©§¨

'onFwn Edfi`' wxtAEpcnl okidnE] §¤¤¥¤§¨¥¥¨¨©§
wEqR KFYn ?miWcTA xEn`d df llM§¨¤¨¨©¨¨¦¦¨

Eid ENi`W ,'ebe 'mxEi xW`M' :Fnvr df¤©§©£¤©¤¦¨
`l ,cnNd on cnl miWcwA micnl§¥¦§¨¨¦¨¥¦©¨¥Ÿ

[KxFv lM FA did(:hn migaf)(miyxtn ,m"`x): ¨¨¨¤
úBéìkä ìò ãákä ìò(h weqt)ìò , ©©¨¥©©§¨©

åéòøk ìòå BLàø(`i weqt).zFpFWl Ÿ§©§¨¨§
mdA dpeEMd oi` o`M mixEn`d 'lr'©¨£¦¨¥©©¨¨¨¤

`N` ,df iAB lr df mgiPIWoFWl oNEM ¤©¦¥¤©©¥¤¤¨¨§
,od ztqFYmWExitEFnMoFWNd ¤¤¥¥¨§©¨

caNn''xwAd zlr(fi ,h onwl):`i dxez ¦§©Ÿ©©Ÿ¤
(ai).øBäè íB÷î ìàWiBcn aEzMd ¤¨¨©¨©§¦

,xFdh mFwOd `dIWuEgn WIW itl ¤§¥©¨¨§¦¤¥¦
,d`nEhl okEn mFwn xirloFbM ¨¦¨¨§§¨§

KilWdlmWzFrBEpn mipa`FnM] §©§¦¨£¨¦§¨§
xn`PW(n ,ci oldl)mipa`d z` EvNge' ¤¤¡©§¦§¤¨£¨¦

l` odz` EkilWde ,rbPd odA xW £̀¤¨¥©¨©§¦§¦¤§¤¤
,['`nh mFwn l` xirl uEgnÎzialE ¦¨¦¤¨¨¥§¥

zFxaTdEpipXW FnM](h dpyn a"t a"a) ©§¨§¤¨¦
...zFxaTd z`e zFlaPd z` oiwigxn'©§¦¦¤©§¥§¤©§¨

Kkitl ,['dO` miXng xird onKxvEd ¦¨¦£¦¦©¨§¦¨§©
xnFliMdf dpgnl uEgnxEn`d ©¦¦§©£¤¤¨¨
o`MmFwOd `dIW ,xirl uEg `EdW ¨¤¨¦¤§¥©¨

:xFdḧ
õeçî.äðçnìxnFlMnWlWl uEg ¦©©£¤§©¦§¨Ÿ

,zFpgnl`xUi dpgnl uEg EpiidC ©£§©§§©£¥¦§¨¥
dpgn .` :xAcOA Eid zFpgn WlW]¨©£¨©¦§¨©£¥
.a .oMWOd mFwn `EdW - dpikW§¦¨¤§©¦§¨
miIeld ziipg mFwn - dIel dpgn©£¥§¦¨§£¨©©§¦¦
mFwn - l`xUi dpgn .b .oMWOl aiaq̈¦©¦§¨©£¥¦§¨¥§
:milWExiA oCbpkE .mrd lM ziipg£¨©¨¨¨§¤§¨¦¨©¦
ziAd xd gzR cr milWExi gzRn'¦¤©§¨©¦©¤©©©©¦
,xAcOA l`xUi dpgnM `Ed ixd£¥§©£¥¦§¨¥©¦§¨
`Ed dxfrd gzR cr ziAd xd gzRnE¦¤©©©©¦©¤©¨£¨¨



עז `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤

úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´
ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
ּוליתרת  ולחלבים ּולי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות ולחלבים לכליֹות, - זרה עבֹודה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑ ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, .(ת"כ)מן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

DzXEcw mFwnwlgA xnFlM - §§¨¨§©©¥¤
d df ,zkFxRAW WCEwndcbpM oeEkn ©§¨¤©¨¤¤©§¨§¤¤

miCAd oiAWcFwA `vnPd oFx`d lW ¥©©¦¤¨¨©¦§¨§¤
oFx` lEn Fz`Gd `dY KkaE ,miWcTd©¢¨¦§¨§¥©¨¨£

,WcFTdmirbFp Eid `ledminC ©¤§Ÿ¨§¦©¨¦
zkxRAEid zFRihd `N` ,Dnvr ©¨Ÿ¤©§¨¤¨©¦¨

lr' xn`p `l ixdW ,ux`l zFltFp§¨¨¤¤£¥Ÿ¤¡©©
- 'zkxRd ipR z`' `N` 'zkFxRd©¨¤¤¨¤§¥©¨Ÿ¤
,FzOErl `N` eilr `l :FrnWOW¤©§¨Ÿ¨¨¤¨§¨

Erbp - Erbp m`exEQi` dfA oi`e §¦¨§¨§§¥¨¤¦
(g"n`a):f dxez

(f)íc ìk úàåKRWi xRd.df oi` §¥¨©©¨¦§Ÿ¥¤
m` iM ,xRd lW FnC 'lM',mCd ixiW ¨¨¤©¨¦¦§¨¥©¨

`ivFd xaM mCd on zvwn ixdW¤£¥¦§¨¦©¨§¨¦
ENi`kE] FrAv`A EPOn dGdWM ilMdn¥©§¦§¤¦¨¦¤§¤§¨§¦

['x`WPd mCd lM z`e' :xn`p didoiir) ¨¨¤¡©§¤¨©¨©¦§¨
(.dk migaf(i"`a):g dxez

(g)øt áìç ìk úàå.z`Hgd`l §¤¨¥¤©©©¨Ÿ
alg' xnFle Kix`dl aEzMd Kixv did̈¨¨¦©¨§©£¦§©¥¤

wx `N` ,'z`Hgd xRFl did 'FAlg' ©©©¨¤¨©¤§¨¨
,xnFloiprd KFYn mircFi Ep` ixdW ©¤£¥¨§¦¦¨¦§¨

oM m` .z`Hgd xtA xAEcnd iMdn ¦©§¨§©©©¨¦¥©
,'xR' xnFl cEnlYxnFl cEnlY dnE ©§©¨©©§©

?'z`Hg'Ep` 'xR' xEn`d on `N` ©¨¤¨¦¨¨¨¨
miWxFC,mixERMdÎmFi lW xR zFAxl §¦§©¨¤©¦¦

z`Hgd alg z`e' wx FA xn`PW s`W¤©¤¤¡©©§¥¥¤©©¨
'dgAfOd xihwi(dk ,fh oldl)o`M dAix , ©§¦©¦§¥¨¦¨¨

aEzMdlmB EPOn xihwddzFilM ©¨§©§¦¦¤©©§¨
zxzFiedxEn`d z`Hgd oicM ,caMd §¤¤©¨¥§¦©©¨¨£¨

o`M(`xtq):zaiYnEúàhçäEp` ¨¦¥©©©¨¨
miWxFC`iadl(zFAxl)mBixirU §¦§¨¦§©©§¦¥

dxfÎdcFarz`Hgl miGr ixirU] £¨¨¨§¦¥¦¦§©¨
dxf dcFar `hg lr xRkl mi`Ad©¨¦§©¥©¥§£¨¨¨

(ck ,eh xacna)aEzMd mdA WxiR `NW ,¤Ÿ¥©¨¤©¨
,[gAfOd lr mdn xihwdl KixS dn©¨¦§©§¦¥¤©©¦§¥©

zxzFilE mialgle zFilklz`W - ¦§¨§©£¨¦§¤¤¤¤
oicM mdn xihwdl Wi dN` lM̈¥¤¥§©§¦¥¤§¦

o`M dxEn`d z`Hgd(my),g"n`a) ©©¨¨£¨¨
(oexkfd:

.epnî íéøéaEzMd xn`IW iC did ¨¦¦¤¨¨©¤Ÿ©©¨
EdnE ,'xiqi z`Hgd xR alg lM z`e'§¤¨¥¤©©©¨¨¦©

algd xiqIW `N` ?'EPOn'on ¦¤¤¨¤¨¦©¥¤¦

,xAEgnd,xnFlM .mlW oiicr xRdWM ©§¨§¤©¨£©¦¨¥§©
,'migzPd on' `le 'EPOn' xiqi`NW ¨¦¦¤§Ÿ¦©§¨¦¤Ÿ

FAlg zxqd mcFw EPgYpixg`l `N` §©§¤¤£¨©¤§¤¨§©©
EpipW KM .oMnAmipdMÎzxFY ¦¥¨¨¦§©Ÿ£¦

['`xtq'](`"w):h dxez ¦§¨
(i).íøeé øLàkoixEni` ozF`n ©£¤¨¥¨¥¦

,minlXd gaf xFWA oiWxFtndoM ©§¨¦§¤©©§¨¦¥
.dGd z`Hgd xRn mixiWxiR dn ike ¨¦¦©©©¨©¤§¦©¥©

aEzMdWxit `NW minlXd gafA ©¨§¤©©§¨¦¤Ÿ¥©
o`MhxtnE dpFn `Ed mdipWA ixd - ¨£¥¦§¥¤¤§¨¥

odixEni` lM z`KxvEd dOle ,deWA ¤¨¥¥¤§¨¤§¨¨§©
bFdpl WIW cgEinA o`M WiBcdl§©§¦¨¦§¨¤¥¦§

?minlXd znbEcM z`HgA`N` ©©¨§§©©§¨¦¤¨
minlWl FWiwdl:xg` oiprldn ©£¦¦§¨¦§¦§¨©¥©

FnWl df s` ,onWl minlX:xnFlM . §¨¦¦§¨©¤¦§§©
aEzMd Ll WxiR minlWAW mWM§¥¤¦§¨¦¥©§©¨

''dl ggip gix dX`',`i ,d :miweqt .b lirl) ¦¥¥©¦Ÿ©©
(fh`Ed iM FhgFXd oeEkIW Epcnle ,§¨©§¤§©¥©£¦

gEx zgp mWlE ,dX` mWl oM dUFr¤¥§¥¦¤§¥©©©
(h ,` lirl i"yx d`x)xtA oeEkl Fl Wi KM -¨¥§©¥§©

gix dX`' FA xn`p `NW s` ,z`Hgd©©¨©¤Ÿ¤¡©¦¥¥©

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
ׁשלֹום  זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּכאן?
'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלעֹולם.

ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ.מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ְָ««»≈««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑,הּקברֹות ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר.‰ÁnÏ ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ««¬∆ְָֹ

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ggip(m"ialn)z`Hg WiTdl `A cFre . ¦Ÿ©§¨§©¦©¨
:minlWlminlX dnmi`ianmFlW ¦§¨¦©§¨¦§¦¦¨

mlFrl- ('minlW' oFWl zErnWnM) ¨¨§©§¨§§¨¦
s`oAxwdf`ianmlFrl mFlWd`x) ©¨§¨¤¥¦¨¨¨

(` ,b lirl(`"eb).
miWcwÎzhigWaE(migaf zkQn) ¦§¦©¨¨¦©¤¤§¨¦

Fkixvn'ebe 'mxEi xW`M' - df wEqtl ©§¦§¨¤©£¤¨
icM -EPnid cFnllllMd z`oi`W §¥¦§¥¤¤©§¨¤¥

,miWcwA cnNd on cnl oicnl`N` §¥¦¨¥¦©¨¥§¨¨¦¤¨
cgEin llM - 'WxFtnd on cnl' wx©¨¥¦©§¨§¨§¨
ipiiprA miaEzMd zFWxcA bdFPd `Ed©¥¦§¨©§¦§¦§§¥
Fnvr `EdW xaC lMW ,calA miWcẅ¨¦¦§¨¤¨¨¨¤©§
FgFM oi` ,xg` mFwOn 'cnl' `N` Fpi ¥̀¤¨¨¥¦¨©¥¥

.mixg` lr cOllE siqFdl dtï¤§¦§©¥©£¥¦
:mixacd xe`ia,dxFYd ipiipr x`WA¦§¨¦§§¥©¨

,zFIWxR WlW Epiptl Wi xW`M©£¤¥§¨¥¨¨¨¦
WxFtnA miIEqn oiC xn`p zg`A§©©¤¡©¦§¨¦§¨
df oiC xn`p `l zFxg`d miYXaE©§©¦¨£¥Ÿ¤¡©¦¤
oiA WTid Wi m` ixd ,WxFtnA¦§¨£¥¦¥¤¥¥

dWxRdoiA oke ,dIpXd l` dpFW`xd ©¨¨¨¨¦¨¤©§¦¨§¥¥
z` cFnll oYip ziWilXd l` dIpXd©§¦¨¤©§¦¦¦¨¦§¤
dpFW`xd dWxRd ;oNEkA oiCd©¦§¨©¨¨¨¨¦¨
dIpXd dWxRde ,dIpXd lr zcOln§©¤¤©©§¦¨§©¨¨¨©§¦¨
iR lr s`e ,ziWilXd lr zcOln§©¤¤©©§¦¦§©©¦
l` ziWilXd oiA xiWi WTid oi`W¤¥¤¥¨¦¥©§¦¦¤
on zcnlp `idW ixd ,dpFW`xd̈¦¨£¥¤¦¦§¤¤¦
Ep`W ,dpFW`xl dWTEdW dIpXd©§¦¨¤§¨¨¦¨¤¨
la` .'cnNd on cnl' mB micnl§¥¦©¨¥¦©¨¥£¨
,'WxFtnd on cnl' wx micnl miWcwA§¨¨¦§¥¦©¨¥¦©§¨
dWxRd lkEY `l ,xMfPd xEISAW KM̈¤©¦©¦§¨Ÿ©©¨¨¨
z` `N` ziWilXd lr cOll dIpXd©§¦¨§©¥©©§¦¦¤¨¤
mixaCd z` `le ,Dnvr DA WxFtnd©§¨¨©§¨§Ÿ¤©§¨¦

.dpFW`xd on dcnl Dnvr `idW¤¦©§¨¨§¨¦¨¦¨
ibEq lW zFIWxRd WlW ,Kkitl§¦¨¨©¨¨¦¤¥
o`M dxEn`d Ff `id zg`d ,zF`Hgd©©¨¨©©¦¨£¨¨
oiC DA WxRzPW - 'giWn odM xR' -©Ÿ¥¨¦©¤¦§¨¥¨¦
miYXd ENi`e ,mixEni`d zxhwd©§¨©¨¥¦§¦©§©¦
lW xaC mlrd xR' md zFxg`d̈£¥¥©¤§¥¨¨¤

'xEAiv(bi weqt oldl)dcFar ixirU' oke ¦§¥§¦¥£¨
'dxf(ck ,eh xacna)oiC mdA xn`p `l , ¨¨Ÿ¤¡©¨¤¦

mlrd xR' mpn` ,mixEni` zxhwd©§¨©¥¦¨§¨©¤§¥
'giWn odM xR'n micnl Ep` 'xaC̈¨¨§¥¦¦©Ÿ¥¨¦©
lW z`Hgd la` ,dfl df EWTEdW¤§¤¨¤£¨©©¨¤
`ide li`Fd ,'dxf dcFar ixirU'§¦¥£¨¨¨¦§¦
xt'l `le 'xaC mlrd xt'l wx dWTEd§¨©§©¤§¥¨¨§Ÿ§©
df WTidA cFnll lkEp `l ,'giWn odMŸ¥¨¦©Ÿ©¦§§¤¥¤
Dl oi` ixdW oixEni`d zxhwd oiC¦©§¨©¨¥¦¤£¥¥¨
DA dWxRd DzF`l xiWi WTid¤¥¨¦§¨©¨¨¨¨
dWxRl wx `N` ,oiCd WxRzp¦§¨¥©¦¤¨©©¨¨¨
cnNd on oicnl oi`e ,'zcnlPd'©¦§¤¤§¥§¥¦¦©¨¥

`xnBA](:hn migaf)okFY x`Fan ©§¨¨§¨¤
.[zFIWxRd oiA miWTidd©¤¥¦¥©¨¨¦

xYEin wEqR o`M aEzMd dAix okl̈¥¦¨©¨¨¨§¨
,'minlXd gaf xFXn mxEi xW`M'©£¤©¦¤©©§¨¦
z`Hgl KxFv FA Ll oi`W itlE§¦¤¥§¤©©¨
d`Ad dWxRl EdpYY ,o`M dxEn`d̈£¨¨¦§¥©¨¨¨©¨¨
,'xEAiv lW xaC mlrd xR' `idW¤¦©¤§¥¨¨¤¦
mW dxn`p ENi`M xaCd aWgp `dIW¤§¥¤§¨©¨¨§¦¤¤§¨¨
dYrnE ,WxFtnA mixEni` zxhwd©§¨©¥¦¦§¨¥©¨
dcFar ixirU'l mXn cFnll lkEp©¦§¦¨¦§¦¥£¨

'dxf,,cnNd on cnl df oi` aEXW ¨¨¤¥¤¨¥¦©¨¥
x`Fanke .WxFtnd on cnl `N ¤̀¨¨¥¦©§¨§©§¨

'onFwn Edfi`' wxtAEpcnl okidnE] §¤¤¥¤§¨¥¥¨¨©§
wEqR KFYn ?miWcTA xEn`d df llM§¨¤¨¨©¨¨¦¦¨

Eid ENi`W ,'ebe 'mxEi xW`M' :Fnvr df¤©§©£¤©¤¦¨
`l ,cnNd on cnl miWcwA micnl§¥¦§¨¨¦¨¥¦©¨¥Ÿ

[KxFv lM FA did(:hn migaf)(miyxtn ,m"`x): ¨¨¨¤
úBéìkä ìò ãákä ìò(h weqt)ìò , ©©¨¥©©§¨©

åéòøk ìòå BLàø(`i weqt).zFpFWl Ÿ§©§¨¨§
mdA dpeEMd oi` o`M mixEn`d 'lr'©¨£¦¨¥©©¨¨¨¤

`N` ,df iAB lr df mgiPIWoFWl oNEM ¤©¦¥¤©©¥¤¤¨¨§
,od ztqFYmWExitEFnMoFWNd ¤¤¥¥¨§©¨

caNn''xwAd zlr(fi ,h onwl):`i dxez ¦§©Ÿ©©Ÿ¤
(ai).øBäè íB÷î ìàWiBcn aEzMd ¤¨¨©¨©§¦

,xFdh mFwOd `dIWuEgn WIW itl ¤§¥©¨¨§¦¤¥¦
,d`nEhl okEn mFwn xirloFbM ¨¦¨¨§§¨§

KilWdlmWzFrBEpn mipa`FnM] §©§¦¨£¨¦§¨§
xn`PW(n ,ci oldl)mipa`d z` EvNge' ¤¤¡©§¦§¤¨£¨¦

l` odz` EkilWde ,rbPd odA xW £̀¤¨¥©¨©§¦§¦¤§¤¤
,['`nh mFwn l` xirl uEgnÎzialE ¦¨¦¤¨¨¥§¥

zFxaTdEpipXW FnM](h dpyn a"t a"a) ©§¨§¤¨¦
...zFxaTd z`e zFlaPd z` oiwigxn'©§¦¦¤©§¥§¤©§¨

Kkitl ,['dO` miXng xird onKxvEd ¦¨¦£¦¦©¨§¦¨§©
xnFliMdf dpgnl uEgnxEn`d ©¦¦§©£¤¤¨¨
o`MmFwOd `dIW ,xirl uEg `EdW ¨¤¨¦¤§¥©¨

:xFdḧ
õeçî.äðçnìxnFlMnWlWl uEg ¦©©£¤§©¦§¨Ÿ

,zFpgnl`xUi dpgnl uEg EpiidC ©£§©§§©£¥¦§¨¥
dpgn .` :xAcOA Eid zFpgn WlW]¨©£¨©¦§¨©£¥
.a .oMWOd mFwn `EdW - dpikW§¦¨¤§©¦§¨
miIeld ziipg mFwn - dIel dpgn©£¥§¦¨§£¨©©§¦¦
mFwn - l`xUi dpgn .b .oMWOl aiaq̈¦©¦§¨©£¥¦§¨¥§
:milWExiA oCbpkE .mrd lM ziipg£¨©¨¨¨§¤§¨¦¨©¦
ziAd xd gzR cr milWExi gzRn'¦¤©§¨©¦©¤©©©©¦
,xAcOA l`xUi dpgnM `Ed ixd£¥§©£¥¦§¨¥©¦§¨
`Ed dxfrd gzR cr ziAd xd gzRnE¦¤©©©©¦©¤©¨£¨¨



xwie`עח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ּובבית ‰ÔLc.מחנֹות; CÙLŒÏ‡∑ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ∆∆∆«∆∆

לּמחנ  אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין .ה"מקֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, ּתלמּוד .ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt אם ∑‡˙ מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכהן  ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמעּוטּה

הּקדּׁשה  נסּתּלקה וׁשלֹום, חס ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין .מׁשיח, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
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i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ
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i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעׂשה
חּבתֹו .מּפני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
ּתּנא ואף־על־ּפי ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מּועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל רּבי רש"י)דבי ובפירוש יט. (ד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָהּוא
מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְִֵֶֶֶַַָָָָסרחה

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמביא

ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ׁש"אין  ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ּדמּצד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּדבר

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפמליא
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּכּונה
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה היה אּלא עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה
לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָולכן

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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z`dmd oicnl ,zFilk iYWE zxzFi ¤©¤¤§¥§¨§¥¦¥

'dUr xW`M xRl dUre'n'Fbeweqt) ¦§¨¨©¨©£¤¨¨§

(k`pY ?Fa EWxRzp `l dn ipRnE .¦§¥¨Ÿ¦§¨§¨¨
l`rnWi iAx iacziAn `PYd dpW] §¥©¦¦§¨¥¨¨©©¨¦¥

:[l`rnWi iAx lW FWxcnlWn ¦§¨¤©¦¦§¨¥¨¨
hrinE FadF` lr mrGW Klnl§¤¤¤¨©©£¦¥

FpFgxqAipiiprA xAcl Kix`d `l - §¦§Ÿ¤¡¦§©¥§¦§§¥
,F`hgFzAig ipRn(.`n migaf):k dxez ¤§¦§¥¦¨

(k)øtì äNòådfo`M xEn`d §¨¨©¨¤¨¨¨
'z`Hgd xtl dUr xW`M'.,xnFlM ©£¤¨¨§©©©¨§©

lMdWxFtOW FnMdlrnlÎodM xtA ©Ÿ§¤§¨§©§¨§©Ÿ¥



עט `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ּובבית ‰ÔLc.מחנֹות; CÙLŒÏ‡∑ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ∆∆∆«∆∆

לּמחנ  אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין .ה"מקֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, ּתלמּוד .ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt אם ∑‡˙ מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכהן  ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמעּוטּה

הּקדּׁשה  נסּתּלקה וׁשלֹום, חס ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין .מׁשיח, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

miptle dxfrd gzRnE ,dIel dpgnM§©£¥§¦¨¦¤©¨£¨¨§¦§¦
'dpikW dpgn(`"w).[minlFrÎziaaE ©£¥§¦¨§¥¨¦

FztixUE xRd z`vFd zniIwzn dzid̈§¨¦§©¤¤¨©©¨§¥¨
n,xirl uEgWlWl uEgM `EdW ¦¨¦¤§§¨

,xAcOAW zFpgnEdEWxiRW FnM ©£¤©¦§¨§¤¥§
`nFi zkQnA EpizFAx(.gq sc) ©¥§©¤¤¨

oixcdpqaE(:an sc): §©§¤§¦
.ïLcä CôL ìà`EddmFwn ¤¤¤©¤¤©¨

on wNEqOd oWCd FA oiktFXW¤§¦©¤¤©§¨¦
xn`PW FnM ,gAfOd(c ,e onwl)`ivFde' ©¦§¥©§¤¤¡©§¦

dpgOl uEgn l` oWCd z`l` ¤©¤¤¤¦©©£¤¤
:'xFdh mFwn̈¨

.óøOé ïLcä CôL ìòxn`p xaM ©¤¤©¤¤¦¨¥§¨¤¡©
KtW l` FzF` E`ivFIW okl mcFw¤¨¥¤¦¤¤¤

mW EdEtxUie oWCd,cEnlY oi`W ©¤¤§¦§§¨¤¥©§
xnFl,'sxVi oWCd KtW lr' aEW ©©¤¤©¤¤¦¨¥
`N`icMmW oi` ENit`W cOll ¤¨§¥§©¥¤£¦¥¨
eiWkroWCici lr shWPW oFbM] ©§¨¤¤§¤¦§©©§¥

li`Fd ,mW sxVi z`f lkA ,[mWBd©¤¤§¨Ÿ¦¨¥¨¦

ixd oWC zkitWl crEin `Ed mFwOde§©¨§¨¦§¦©¤¤£¥
xRd ztixUl iE`x `Ed(`xtq)(`"w): ¨¦§¥©©¨

bi dxez
(bi).ìàøNé úãòoixcdpq EN`mdW £©¦§¨¥¥©§¤§¦¤¥

mikWnp mNEM xW` mrd ihtFW§¥¨¨£¤¨¦§¨¦
EpivnE] mdiR lr miUFre mdixg ©̀£¥¤§¦©¦¤¨¦
FnM 'dcr' mi`xwp oixcdpQdW¤©©§¤§¦¦§¨¦¥¨§

xn`PW(ck ,dl xacna),['dcrd EhtWe' ¤¤¡©§¨§¨¥¨
'ldTd ipir' mB mi`xwPd mde(my) §¥©¦§¨¦©¥¥©¨¨

(m"`x):
øác íìòðåmNrzPW .ldTd ipirn §¤§©¨¨¥¥¥©¨¨¤¦§©¥
mdn xaCelMn zg`A zFxFdl Erh ¨¨¥¤§¨§§©©¦¨

zFzixMdxFYAWmi`Hgd cg`A - §¦¤©¨§¤¨©©¨¦
Exn`e ,zxM WpFr eilr WIW dxFYAW¤©¨¤¥¨¨¤¨¥§¨§

:xYEn `EdW¤¨
.eNòå ìäwä`weeCMlr xEAv EUrW ©¨¨§¨©§¨§¤¨¦©

mdiRz` mi`ian if` ,oixcdpQd lW ¦¤¤©©§¤§¦£©§¦¦¤
zaiYW itl] o`M xEn`d z`Hgd bEq©©¨¨¨¨§¦¤¥©
zaizl diptl mB zkWnp 'ldTd'©¨¨¦§¤¤©§¨¤¨§¥©

,'EUre' zaizl dixg`l mbe ,'ipirn'¥¥¥§©§©£¤¨§¥©§¨
'ldTd EUre' xn`p ENi`M df ixde©£¥¤§¦¤¡©§¨©¨¨

(m"`x)[:ci dxez
(fi).úëøtä éðt úàxn`p `l o`M ¤§¥©¨Ÿ¤¨Ÿ¤¡©

,'WcTd'dlrnlE(e weqta)xnF` `Ed ©Ÿ¤§©§¨¥
Klnl lWn ?'WcTd zkxR ipR z`'¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤¨¨§¤¤

dpicn eilr dgxQWFcbpM E`hg - ¤¨§¨¨¨§¦¨¨§§¤§
,dpicOd iWp`m`wxdgxq DhErn ©§¥©§¦¨¦©¦¨¨§¨

ixd -FNW `ilORmixVd zvEaw) £¥©©§¨¤§©©¨¦
oiicr (FOr miklFddm`e ,znIwzn ©§¦¦£©¦¦§©¤¤§¦

FNW `ilOR oi` - dgxq DNEM¨¨§¨¥©©§¨¤
.znIwznmaAgn Fpi` aEW ,xnFlM ¦§©¤¤§©¥§©§¨

.dpFW`xaM mdOr qPMzdl,o`M s` §¦§©¥¦¨¤§¨¦¨©¨
`hgWMwxmW oiicr ,giWnÎodM §¤¨¨©Ÿ¥¨¦©£©¦¥

WCwOd lr mFwOd zXEcwzkFxRde §©©¨©©¦§¨§©¨¤
la` ;'WcTd zkFxR' z`xwpE`hgXn ¦§¥¨¤©Ÿ¤£¨¦¤¨§

dXEcTd dwNYqp ,mFlWeÎqg ,mNEk¨©§¨¦§©§¨©§¨
calA 'zkFxR' z`xwpe(:`n migaf): §¦§¥¨¤¦§¨

gi dxez

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעׂשה
חּבתֹו .מּפני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
ּתּנא ואף־על־ּפי ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מּועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל רּבי רש"י)דבי ובפירוש יט. (ד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָהּוא
מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְִֵֶֶֶַַָָָָסרחה

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמביא

ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ׁש"אין  ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ּדמּצד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּדבר

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפמליא
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּכּונה
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה היה אּלא עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה
לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָולכן

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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`vnp .(WCwOAoFvigd gAfOdW ©¦§¨¦§¨¤©¦§¥©©¦
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xwie`פ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
– הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכליֹות,
אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפסּול,

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר על על על על (ד, ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ולא (רש"י)ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,, הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּביחס
עּקר  לכן לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹּבעם
הּכׁשלּות  מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענינֹו
מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבעברֹות.

ּכּפרה. ּולהביא להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכאׁשר
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותן תן תן תן  ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּבאדם (רש"י)אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי 'וה'ּמל ה'ּנׂשיא' ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות ראׁשי 'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - זהּוּכּכּכּכבד בד בד בד ,לב לב לב לב ,מח מח מח מח הּוא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר). היא אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי האדם התנהגּות – ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר לבלבלבלבּכראּוי, ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשּבמֹוחֹוההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלהתאּפק

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑;"אֹו" ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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df ixd ,miinrR xn`Pd xaC lMW¤¨¨¨©¤¡¨©£©¦£¥¤
`N` calA devnl wx Fpi`W cOln§©¥¤¥©§¦§¨¦§¨¤¨
,z`f cOll aEzMd KxvEde .[aMrl§©¥§§©©¨§©¥Ÿ

A EpivOW itlodinCW zF`Hgd ozF` §¦¤¨¦§¨©©¨¤§¥¤

W ,oFvigd gAfOd lr oipYpm`opzP ¦¨¦©©¦§¥©©¦¤¦§¨¨
xRM - zg` dpYnA`NW iR lr s`] §©¨¨©©¦¥©©¦¤Ÿ

lr zFpYn rAx`' :ozevnM dUr̈¨§¦§¨¨©§©©¨©
Kkitl ,['zFpxw rAx`KxvEdlFRkl ©§©§¨§¦¨§©¦§

eo`M xnFlsqFpA ,'xRke Fl dUri oM' §©¨¥©£¤§¦¤§¨
onE' WxFtnA FA xn`p xaMX dnl§©¤§¨¤¡©¦§¨¦

'ebe 'oYi mCd(gi weqt lirl)EpcOll , ©¨¦¥§©§¥
WgAfOd lr ElNd minCd zFpYnA ¤§©§©¨¦©¨©©¦§¥©

,inipRdzaMrn odn zg` dpYO ©§¦¦©¨¨©©¥¤§©¨¤
(x"yl):`k dxez
(ak).àèçé àéNð øLàKxc itl £¤¨¦¤¡¨§¦¤¤

,`hgi `iUp 'm`' xnFl Fl did oFWNd©¨¨¨©¦¨¦¤¡¨

'xW`' aEzMd hwpe,,'ixW`' oFWl §¨©©¨£¤§©§¥
iM fFnxlFNW `iUPdW xFCd ixW` ¦§¦©§¥©¤©¨¦¤

dxRM `iadl al ozFpmB,FzbbW lr ¥¥§¨¦©¨¨©©¦§¨
- eizFbbW lr dxRM WTan m`eÎlw §¦§©¥©¨¨©¦§¨©

xnFge`Ed,eizFpFcf lr hxgzOW ¨¤¤¦§¨¥©§¨
dnlW daEWzA mdn aEWl FAl ozFpe§¥¦¨¥¤¦§¨§¥¨

(`xtq)(l"kyn):bk dxez
(bk).òãBä BàFWExiRrcFd m`' FnM ©¥§¦©

.'xaCd'm`'e 'F`' zFaiYd iYXW itl ©¨¨§¦¤§¥©¥§¦
iM ,opiiprA zFtNgzn odW minrR§¨¦¤¥¦§©§§¦§¨¨¦

Wi 'F`' dAxd`xwOAoiWOWOW ©§¥¥©¦§¨¤§©§¦
e ,'m`' oFWlAdAxdmFwnA 'm`' ¦§¦§©§¥¦¦§

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ּכׁשחטא ְִֵַַָ«≈»ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  .ׁשאּסּור ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'd iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oke .'F`':FznbEC EpivniM rcFp F`' §¥¨¦§¨©¦
'`Ed gBp xFW(el ,`k zeny):FWExiRW ©¨¤¥

Epivn oke] ogbp `Ed xFXdW rcFp 'm`'¦©¤©©§¨§¥¨¦
m`' :oFbM ,'F`' oFWlA WOWnd 'm`'¦©§©¥¦§§¦

'digi `l Wi` m` dndA(bi ,hi zeny), §¥¨¦¦Ÿ¦§¤
Wi` F` dndA F` :FWExiRW(`"n)d`xE ¤¥§¥¨¦§¥

cFr(bi ,hl aei`)F` - 'dciqg dxa` m`'¦¤§¨£¦¨
dciqg FnXW sFr(i"yx)[: ¤§£¦¨

.åéìà òãBä,xnFlMdid `hgWM ©¥¨§©§¤¨¨¨¨
xYid `EdW xEaqdUrW oFbM] ¨¤¤¥§¤¨¨

mFIdW gkXW mEXn zAWA dk`ln§¨¨§©¨¦¤¨©¤©
,[dxEq` Ff dk`lOW gkXW F` ,zAW©¨¤¨©¤§¨¨£¨
,did xEQi`W Fl rcFp o`Mn xg`lE§©©¦¨©¤¦¨¨
rcFp' FnM FrnWn 'eil` rcFd' oFWNde§©¨©¥¨©§¨§©

'Fl:ck dxez

(ck).äìBòä úà èçLé øLà íB÷îa¦§£¤¦§©¤¨¨
EpiidCdlFrA WxFtn `EdW ,oFtSA §©§©¨¤§¨¨¨
xn`PW(`i ,` lirl)Kxi lr Fz` hgWe' ¤¤¡©§¨©Ÿ©¤¤

Odz` hgWi mW - 'dptv gAf ©¦§¥©¨Ÿ¨¨¦§©¤
z`Hgd: ©©¨

.àeä úàhçaEzMd zpeEM dzid ENi` ©¨¦¨§¨©¨©©¨
Fl did ,oAxTd mW z` rFAwl wx©¦§©¤¥©¨§¨¨¨
FzcFar xcq lM mEIq xg`l oM xnFl©¥§©©¦¨¥¤£¨

mW` iAbl xn`PW FnM](hi ,d oldl) §¤¤¡©§©¥¨¨
d`x dnE .['dl mW` mW` `Ed mW`'¨¨¨Ÿ¨©©¨¨¨
'`Ed z`Hg' o`M xnFle miCwdl§©§¦§©¨©¨
`N` ,FzhigW z` wx xiMfdW xg`l§©©¤¦§¦©¤§¦¨¤¨
z`Hgd oAxTn dcFar lMW cOll `Ä§©¥¤¨£¨¦¨§©©©¨

D`Ur m`,xWM - FnWlm` la` ¦£¨¨¦§¨¥£¨¦
F`Ur,FnWl `NWmWl FhgXW oFbM £¨¤Ÿ¦§§¤§¨§¥

- dlFr,lEqRhgWe' :miWxFC Ep` Kke ¨¨§¨¨§¦§¨©
'`Ed z`Hg'W dpeEM KFYn 'Fz`(`xtq) Ÿ¦©¨¨¤©¨

(`"eb):dk dxez
(dk).Bîc úàåmdmCd ixiW §¤¨¥§¨¥©¨

EPOn ozPW xg`l ilMA Ex`WPW¤¦§£©§¦§©©¤¨©¦¤
gAfOd zFpxw lr FrAv`Ai"yx d`xe) §¤§¨©©§©¦§¥©

(f weqt lirl:ek dxez
(ek).íéîìMä çáæ áìçkozF`M §¥¤¤©©§¨¦§¨

xEn`d frA miWxFtnd mixEni ¥̀¦©§¨¦¨¥¨¨
,minlW lv`caMd zxzFi mdW ¥¤§¨¦¤¥¤¤©¨¥

itl ,dil`d `ll K`] zFilMd iYWE§¥©§¨©§Ÿ¨©§¨§¦
,[UakA `le frA o`M xAEcndW¤©§¨¨§¥§Ÿ§¤¤
algd `Ed mixEni`d xTirW itlE§¦¤¦©¨¥¦¥¤

'FAlg lM z`e' xn`p Kkl(`"eb): §¨¤¡©§¤¨¤§
fk dxez



פי `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy
– הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכליֹות,
אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפסּול,

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר על על על על (ד, ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ולא (רש"י)ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,, הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּביחס
עּקר  לכן לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹּבעם
הּכׁשלּות  מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענינֹו
מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבעברֹות.

ּכּפרה. ּולהביא להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכאׁשר
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותן תן תן תן  ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּבאדם (רש"י)אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי 'וה'ּמל ה'ּנׂשיא' ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות ראׁשי 'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - זהּוּכּכּכּכבד בד בד בד ,לב לב לב לב ,מח מח מח מח הּוא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר). היא אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי האדם התנהגּות – ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר לבלבלבלבּכראּוי, ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשּבמֹוחֹוההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלהתאּפק

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑;"אֹו" ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

- giWnE`iadl(zFAxl)zxhwd mB ¨¦©§¨¦§©©©§¨©
dn mW WxiRW ,zFilk iYWE zxzFi¤¤§¥§¨¤¥©¨©

,o`M Wxit `NX:aEzMd siqFd oke ¤Ÿ¥©¨§¥¦©¨
xRke FN dUri oM ...dUr xW`M'©£¤¨¨¥©£¤§¦¤

'mdlre ,icM `EdlFRklmBzevnA £¥¤§§¥¦§©§¦§©
,zFcFardzF`Ad mCd zFpizp odW ¨£¤¥§¦©¨©¨

,'xRkl'lMn zg` xQg m`W cOll §©¥§©¥¤¦¦©©©¦¨
lEqR - zFpYOdllMd iR lr `Ede] ©©¨¨§©¦©§¨

df ixd ,miinrR xn`Pd xaC lMW¤¨¨¨©¤¡¨©£©¦£¥¤
`N` calA devnl wx Fpi`W cOln§©¥¤¥©§¦§¨¦§¨¤¨
,z`f cOll aEzMd KxvEde .[aMrl§©¥§§©©¨§©¥Ÿ

A EpivOW itlodinCW zF`Hgd ozF` §¦¤¨¦§¨©©¨¤§¥¤

W ,oFvigd gAfOd lr oipYpm`opzP ¦¨¦©©¦§¥©©¦¤¦§¨¨
xRM - zg` dpYnA`NW iR lr s`] §©¨¨©©¦¥©©¦¤Ÿ

lr zFpYn rAx`' :ozevnM dUr̈¨§¦§¨¨©§©©¨©
Kkitl ,['zFpxw rAx`KxvEdlFRkl ©§©§¨§¦¨§©¦§

eo`M xnFlsqFpA ,'xRke Fl dUri oM' §©¨¥©£¤§¦¤§¨
onE' WxFtnA FA xn`p xaMX dnl§©¤§¨¤¡©¦§¨¦

'ebe 'oYi mCd(gi weqt lirl)EpcOll , ©¨¦¥§©§¥
WgAfOd lr ElNd minCd zFpYnA ¤§©§©¨¦©¨©©¦§¥©

,inipRdzaMrn odn zg` dpYO ©§¦¦©¨¨©©¥¤§©¨¤
(x"yl):`k dxez
(ak).àèçé àéNð øLàKxc itl £¤¨¦¤¡¨§¦¤¤

,`hgi `iUp 'm`' xnFl Fl did oFWNd©¨¨¨©¦¨¦¤¡¨

'xW`' aEzMd hwpe,,'ixW`' oFWl §¨©©¨£¤§©§¥
iM fFnxlFNW `iUPdW xFCd ixW` ¦§¦©§¥©¤©¨¦¤

dxRM `iadl al ozFpmB,FzbbW lr ¥¥§¨¦©¨¨©©¦§¨
- eizFbbW lr dxRM WTan m`eÎlw §¦§©¥©¨¨©¦§¨©

xnFge`Ed,eizFpFcf lr hxgzOW ¨¤¤¦§¨¥©§¨
dnlW daEWzA mdn aEWl FAl ozFpe§¥¦¨¥¤¦§¨§¥¨

(`xtq)(l"kyn):bk dxez
(bk).òãBä BàFWExiRrcFd m`' FnM ©¥§¦©

.'xaCd'm`'e 'F`' zFaiYd iYXW itl ©¨¨§¦¤§¥©¥§¦
iM ,opiiprA zFtNgzn odW minrR§¨¦¤¥¦§©§§¦§¨¨¦

Wi 'F`' dAxd`xwOAoiWOWOW ©§¥¥©¦§¨¤§©§¦
e ,'m`' oFWlAdAxdmFwnA 'm`' ¦§¦§©§¥¦¦§

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ּכׁשחטא ְִֵַַָ«≈»ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  .ׁשאּסּור ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'd iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oke .'F`':FznbEC EpivniM rcFp F`' §¥¨¦§¨©¦
'`Ed gBp xFW(el ,`k zeny):FWExiRW ©¨¤¥

Epivn oke] ogbp `Ed xFXdW rcFp 'm`'¦©¤©©§¨§¥¨¦
m`' :oFbM ,'F`' oFWlA WOWnd 'm`'¦©§©¥¦§§¦

'digi `l Wi` m` dndA(bi ,hi zeny), §¥¨¦¦Ÿ¦§¤
Wi` F` dndA F` :FWExiRW(`"n)d`xE ¤¥§¥¨¦§¥

cFr(bi ,hl aei`)F` - 'dciqg dxa` m`'¦¤§¨£¦¨
dciqg FnXW sFr(i"yx)[: ¤§£¦¨

.åéìà òãBä,xnFlMdid `hgWM ©¥¨§©§¤¨¨¨¨
xYid `EdW xEaqdUrW oFbM] ¨¤¤¥§¤¨¨

mFIdW gkXW mEXn zAWA dk`ln§¨¨§©¨¦¤¨©¤©
,[dxEq` Ff dk`lOW gkXW F` ,zAW©¨¤¨©¤§¨¨£¨
,did xEQi`W Fl rcFp o`Mn xg`lE§©©¦¨©¤¦¨¨
rcFp' FnM FrnWn 'eil` rcFd' oFWNde§©¨©¥¨©§¨§©

'Fl:ck dxez

(ck).äìBòä úà èçLé øLà íB÷îa¦§£¤¦§©¤¨¨
EpiidCdlFrA WxFtn `EdW ,oFtSA §©§©¨¤§¨¨¨
xn`PW(`i ,` lirl)Kxi lr Fz` hgWe' ¤¤¡©§¨©Ÿ©¤¤

Odz` hgWi mW - 'dptv gAf ©¦§¥©¨Ÿ¨¨¦§©¤
z`Hgd: ©©¨

.àeä úàhçaEzMd zpeEM dzid ENi` ©¨¦¨§¨©¨©©¨
Fl did ,oAxTd mW z` rFAwl wx©¦§©¤¥©¨§¨¨¨
FzcFar xcq lM mEIq xg`l oM xnFl©¥§©©¦¨¥¤£¨

mW` iAbl xn`PW FnM](hi ,d oldl) §¤¤¡©§©¥¨¨
d`x dnE .['dl mW` mW` `Ed mW`'¨¨¨Ÿ¨©©¨¨¨
'`Ed z`Hg' o`M xnFle miCwdl§©§¦§©¨©¨
`N` ,FzhigW z` wx xiMfdW xg`l§©©¤¦§¦©¤§¦¨¤¨
z`Hgd oAxTn dcFar lMW cOll `Ä§©¥¤¨£¨¦¨§©©©¨

D`Ur m`,xWM - FnWlm` la` ¦£¨¨¦§¨¥£¨¦
F`Ur,FnWl `NWmWl FhgXW oFbM £¨¤Ÿ¦§§¤§¨§¥

- dlFr,lEqRhgWe' :miWxFC Ep` Kke ¨¨§¨¨§¦§¨©
'`Ed z`Hg'W dpeEM KFYn 'Fz`(`xtq) Ÿ¦©¨¨¤©¨

(`"eb):dk dxez
(dk).Bîc úàåmdmCd ixiW §¤¨¥§¨¥©¨

EPOn ozPW xg`l ilMA Ex`WPW¤¦§£©§¦§©©¤¨©¦¤
gAfOd zFpxw lr FrAv`Ai"yx d`xe) §¤§¨©©§©¦§¥©

(f weqt lirl:ek dxez
(ek).íéîìMä çáæ áìçkozF`M §¥¤¤©©§¨¦§¨

xEn`d frA miWxFtnd mixEni ¥̀¦©§¨¦¨¥¨¨
,minlW lv`caMd zxzFi mdW ¥¤§¨¦¤¥¤¤©¨¥

itl ,dil`d `ll K`] zFilMd iYWE§¥©§¨©§Ÿ¨©§¨§¦
,[UakA `le frA o`M xAEcndW¤©§¨¨§¥§Ÿ§¤¤
algd `Ed mixEni`d xTirW itlE§¦¤¦©¨¥¦¥¤

'FAlg lM z`e' xn`p Kkl(`"eb): §¨¤¡©§¤¨¤§
fk dxez



xwie`פב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
הרּבה  רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . א)הן קי, (מנחות ְְֱִֵֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק -ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"זֹובח

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה, אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l)çáæ ìòî áìç øñeä øLàk©£¤©¥¤¥©¤©
.íéîìMäFnM FWExiR o`M mB ©§¨¦©¨¥§
:dlrnlmixEn`d fr ixEni`M §©§¨§¥¥¥¨£¦

:minlWAal dxez ¦§¨¦

(bl).úàhçì dúBà èçLå`dYW §¨©¨§©¨¤§¥
z`Hg mWl DzhigWlW c"nl zF`] §¦¨¨§¥©¨¨¤¤

EpivOW KxcM ,'mWl' DrnWn z`Hgl§©¨©§¨¨§¥§¤¤¤¨¦
(a ,dk zeny)inWl il - 'dnExY il Egwie'§¦§¦§¨¦¦§¦

(i"yx)oke ,(a ,dk oldl)mWl - ''dl zAW' §¥©¨©§¥
'd(i"yx)[(.f migaf):cl dxez

(dl).áNkä áìç øñeé øLàk©£¤©¥¤©¤¤
eixEni` EAxzPW(frd ixEni` zOrl) ¤¦§©¥¨§ª©¥¥¨¥

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא .ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤¤́¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכן  נדרׁש ׁשבּועֹות ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ וזבֹות ל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ
נּדה  ּבבֹועל טהֹור ∑da.הּנֹוגע עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈

מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְֲִִִֶַַַָֹ

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

d`a `idWM z`Hg s` ,dil`A§©§¨©©¨§¤¦¨¨
dpErh ,dAUkzxhwddmr dil` ¦§¨§¨©§¨©¨©§¨¦

x`W:oixEni`d §¨¨¥¦
.'ä éMà ìòxihwIW aEzMd zpeEM oi` ©¦¥¥©¨©©¨¤©§¦

z` oYIW `N` ,''d zFpAxw lr' mzF`¨©¨§§¤¨¤¦¥¤
mixEni`dW`d zFxEcn lr ¨¥¦©§¨¥

iX`' miiExw mde ,gAfOd lr zFwlFCd©§©©¦§¥©§¥§¦¦¥
miX` mdW ''d.mXl zFiEUrd ¤¥¦¦¨£©¥

diExw zg` W` zxEcOW minrtE§¨¦¤§©¥©©§¨
mW lr (miX` ,iX`) miAx oFWlA¦§©¦¦¥¦¦©¥
,miIxTir W` icwFn dOM DA WIW¤¥¨©¨§¥¥¦¨¦¦

f"rlA y"ilii`et[W` icwFn](oexkfd): §©©§¥¥
` dxez

ä(`)äìà ìB÷ äòîLå]ãò àeäå.[ §¨§¨¨¨§¥
zEcr rcFId mc`A xAcn aEzMd©¨§©¥§¨¨©¥©¥
oFbM) Fxiag zaFhl lirFdl diEUrd̈£¨§¦§©£¥§
,(FpiC lrAn oFnn rFAzl cnFr `EdW¤¥¦§©¨¦©©¦

Fl cirdl `aIW WTAzd xakExacA §¨¦§©¥¤¨Ÿ§¨¦§¨¨
df,FA cr `EdWxg`lEEdEriAWdW ¤¤¥§©©¤¦§¦

KM lrAzEcrA Fl rcFi m`W drEaW ©¨¦§¨¤¦¥©§¥
FfFl cirIWdrEaXd z` lAiwe - ¤¨¦§¦¥¤©§¨

xn`e sFQal Wigkd - 'on`' Fxn`A§¨§¨¥¦§¦§©§¨©
axiqe ,Ff zEcrA mElM rcFi Fpi`W¤¥¥©§§¥§¥¥
df `hgn aEWl `A xW`ke .cirdl§¨¦§©£¤¨¨¥¥§¤
oAxTd z` `iadl eilr ,xRMzdlE§¦§©¥¨¨§¨¦¤©¨§¨

dWxRA xEn`d dGd(`xtq)WExiR] ©¤¨¨©¨¨¨¥
WIW mEXn ,'dl` lFw drnWe' oFWl§§¨§¨¨¨¦¤¥

'dl`' Dl ztxFvOW drEaW gqEp©§¨¤§¤¤¨¨¨
,mkilr ip` riAWn' :oFbM ,(dllw)§¨¨§©§¦©£¦£¥¤
,ipFlR oA ipFltE ipFlR oA ipFlR§¦¤§¦§¦¤§¦
mixEx` mY` ixde ,ipEcirzE E`FaYW¤¨§¦¦©£¥©¤£¦
mircFi mY` m` l`xUi iwl` 'dl©¡Ÿ¥¦§¨¥¦©¤§¦
mlE` .'il micirn mY` oi`e zEcrÄ¥§¥©¤§¦¦¦¨
FzrEaWA WxiR `l m` mB ,oiCd oiprl§¦§©©¦©¦Ÿ¥©¦§¨
Dnvr drEaXd ixd ,dllw oFWl§§¨¨£¥©§¨©§¨
m` eilr dllw zlAwM mB zWxRzn¦§¨¤¤©§©¨©§¨¨¨¨¦
drnWe' aEzMd hwp KklE ,dPniIwi `lŸ§©§¤¨§¨¨©©¨§¨§¨
drEaWA xAEcndWM s` ,'dl` lFw¨¨©§¤©§¨¦§¨
lFw rnWp' drEaXd KFYn iM ,cal§¨¦¦©§¨¦§¨

'dl`(m"ialn)[:a dxez ¨¨
(a).'Bâå òbz øLà Lôð BàdribPd ¤¤£¤¦©§©§¦¨

`N` ,xEQi` mEW DA oi` `nh xacA§¨¨¨¥¥¨¦¤¨
rBi m` mc` :aEzMd z` Wxtl Wi KM̈¥§¨¥¤©¨¨¨¦¦©

,`nh xaC lkAFGd d`nEHd xg`lE §¨¨¨¨¥§©©©§¨©
- WCwOl qpMi F` miWcw lk`iŸ©¨¨¦¦¨¥©¦§¨

WElNd mixEQi`dn cg` lMxac `Ed ¤¨¤¨¥¨¦¦©¨¨¨
FpFcGWWpFrA- zxMoM dUr m` ¤§§¤¨¥¦¨¨¥

oAxTd z` `ian `Ed ixd bbFWA§¥£¥¥¦¤©¨§¨
d`nEhA miWcw zlik`] o`M xEn`d̈¨¨£¦©¨¨¦§§¨

oNdl WxFtnM zxM DWpr(k ,f), ¨§¨¨¥©§¨§©¨
`nh `EdWM WCwOd l` qpkPde§©¦§¨¤©¦§¨§¤¨¥

xAcOA xtqA WxFtnM zxM FWpr,hi) ¨§¨¥©§¨§¥¤©¦§¨
(k.[zFrEaW zkQnA(:ci sc)oM Wxcp §©¤¤§¦§©¥

(`"eb):

epnî íìòðåaEzMd WxiR .`nh `Ede §¤§©¦¤§¨¥¥©©¨
xW`M `weeC iM ,FzbbW otF` o`M̈¤¦§¨¦©§¨©£¤

xaC EPOn mlrpd`nEHd`Ed ixd ¤§©¦¤§©©§¨£¥
Fz`nEhA rci m` la` ,oAxwA aiIg©¨§¨§¨£¨¦¨©§§¨
`Ed dGd xUAdW EPOn mlrPW `N ¤̀¨¤¤§©¦¤¤©¨¨©¤
mFwOdW rci `NW F` ,miWcw xUA§©¨¨¦¤Ÿ¨©¤©¨
mlrPWM oke ,WCwOd mFwn `Ed dGd©¤§©¦§¨§¥§¤¤§©
xUA lFk`l `nhl xEq`W EPOn¦¤¤¨§¨¥¤¡§©
EN` lkA ,WCwOl qpMdlE miWcẅ¨¦§¦¨¥©¦§¨§¨¥

oAxTn xEhR miptF`d(`"w): ¨¨¦¨¦¨§¨
.íLàåbbXW ?FznW` idnEzlik`A §¨¥©¦©§¨¤¨©©£¦©

WCwn z`iaA F` WcwcFrA Ÿ¤§¦©¦§¨§
eilr Fz`nEh:b dxez §¨¨¨

(b).íãà úàîeèazn z`nEh Ef- §§©¨¨§©¥
mc`A F` ,Fnvr zOA rbFPd oFbM§©¥©©¥©§§¨¨

zOA rbPW: ¤¨©©¥
.Búàîeè ìëìzFAxlrbFPd z` §Ÿ§¨§©¤©¥©

:oFbM ,d`nEh x`WArBn z`nEh ¦§¨§¨§§©©©
e oiafrBnzFafrbFPd z` mi`OhOW ¨¦§©©¨¤§©§¦¤©¥©
mdA(f ,eh oldl d`x)(x"yl): ¨¤

.àîèé øLàzFAxlz`rbFPd £¤¦§¨§©¤©¥©
dCp lrFaAFA xn`PW](ck ,eh oldl) §¥¦¨¤¤¡©

d`Ohn `id dn' - 'eilr DzCp idzE'§¦¦¨¨¨¨©¦§©§¨
'mc` `Ohn `Ed s` ...mc`(my i"yx)[: ¨¨©§©¥¨¨

.dazFAxlici lr `NW `nhPWM ¨§©§¤¦§¨¤Ÿ©§¥
d :oFbM ,dribprlFAziGM xEriW §¦¨§©¥©¦©©¦

nxFdh sFr zlapxFdh sFr zlap] ¦¦§©¨¦§©¨



פג `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
הרּבה  רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . א)הן קי, (מנחות ְְֱִֵֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק -ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"זֹובח

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה, אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l)çáæ ìòî áìç øñeä øLàk©£¤©¥¤¥©¤©
.íéîìMäFnM FWExiR o`M mB ©§¨¦©¨¥§
:dlrnlmixEn`d fr ixEni`M §©§¨§¥¥¥¨£¦

:minlWAal dxez ¦§¨¦

(bl).úàhçì dúBà èçLå`dYW §¨©¨§©¨¤§¥
z`Hg mWl DzhigWlW c"nl zF`] §¦¨¨§¥©¨¨¤¤

EpivOW KxcM ,'mWl' DrnWn z`Hgl§©¨©§¨¨§¥§¤¤¤¨¦
(a ,dk zeny)inWl il - 'dnExY il Egwie'§¦§¦§¨¦¦§¦

(i"yx)oke ,(a ,dk oldl)mWl - ''dl zAW' §¥©¨©§¥
'd(i"yx)[(.f migaf):cl dxez

(dl).áNkä áìç øñeé øLàk©£¤©¥¤©¤¤
eixEni` EAxzPW(frd ixEni` zOrl) ¤¦§©¥¨§ª©¥¥¨¥

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא .ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤¤́¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכן  נדרׁש ׁשבּועֹות ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ וזבֹות ל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ
נּדה  ּבבֹועל טהֹור ∑da.הּנֹוגע עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈

מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְֲִִִֶַַַָֹ

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

d`a `idWM z`Hg s` ,dil`A§©§¨©©¨§¤¦¨¨
dpErh ,dAUkzxhwddmr dil` ¦§¨§¨©§¨©¨©§¨¦

x`W:oixEni`d §¨¨¥¦
.'ä éMà ìòxihwIW aEzMd zpeEM oi` ©¦¥¥©¨©©¨¤©§¦

z` oYIW `N` ,''d zFpAxw lr' mzF`¨©¨§§¤¨¤¦¥¤
mixEni`dW`d zFxEcn lr ¨¥¦©§¨¥

iX`' miiExw mde ,gAfOd lr zFwlFCd©§©©¦§¥©§¥§¦¦¥
miX` mdW ''d.mXl zFiEUrd ¤¥¦¦¨£©¥

diExw zg` W` zxEcOW minrtE§¨¦¤§©¥©©§¨
mW lr (miX` ,iX`) miAx oFWlA¦§©¦¦¥¦¦©¥
,miIxTir W` icwFn dOM DA WIW¤¥¨©¨§¥¥¦¨¦¦

f"rlA y"ilii`et[W` icwFn](oexkfd): §©©§¥¥
` dxez

ä(`)äìà ìB÷ äòîLå]ãò àeäå.[ §¨§¨¨¨§¥
zEcr rcFId mc`A xAcn aEzMd©¨§©¥§¨¨©¥©¥
oFbM) Fxiag zaFhl lirFdl diEUrd̈£¨§¦§©£¥§
,(FpiC lrAn oFnn rFAzl cnFr `EdW¤¥¦§©¨¦©©¦

Fl cirdl `aIW WTAzd xakExacA §¨¦§©¥¤¨Ÿ§¨¦§¨¨
df,FA cr `EdWxg`lEEdEriAWdW ¤¤¥§©©¤¦§¦

KM lrAzEcrA Fl rcFi m`W drEaW ©¨¦§¨¤¦¥©§¥
FfFl cirIWdrEaXd z` lAiwe - ¤¨¦§¦¥¤©§¨

xn`e sFQal Wigkd - 'on`' Fxn`A§¨§¨¥¦§¦§©§¨©
axiqe ,Ff zEcrA mElM rcFi Fpi`W¤¥¥©§§¥§¥¥
df `hgn aEWl `A xW`ke .cirdl§¨¦§©£¤¨¨¥¥§¤
oAxTd z` `iadl eilr ,xRMzdlE§¦§©¥¨¨§¨¦¤©¨§¨

dWxRA xEn`d dGd(`xtq)WExiR] ©¤¨¨©¨¨¨¥
WIW mEXn ,'dl` lFw drnWe' oFWl§§¨§¨¨¨¦¤¥

'dl`' Dl ztxFvOW drEaW gqEp©§¨¤§¤¤¨¨¨
,mkilr ip` riAWn' :oFbM ,(dllw)§¨¨§©§¦©£¦£¥¤
,ipFlR oA ipFltE ipFlR oA ipFlR§¦¤§¦§¦¤§¦
mixEx` mY` ixde ,ipEcirzE E`FaYW¤¨§¦¦©£¥©¤£¦
mircFi mY` m` l`xUi iwl` 'dl©¡Ÿ¥¦§¨¥¦©¤§¦
mlE` .'il micirn mY` oi`e zEcrÄ¥§¥©¤§¦¦¦¨
FzrEaWA WxiR `l m` mB ,oiCd oiprl§¦§©©¦©¦Ÿ¥©¦§¨
Dnvr drEaXd ixd ,dllw oFWl§§¨¨£¥©§¨©§¨
m` eilr dllw zlAwM mB zWxRzn¦§¨¤¤©§©¨©§¨¨¨¨¦
drnWe' aEzMd hwp KklE ,dPniIwi `lŸ§©§¤¨§¨¨©©¨§¨§¨
drEaWA xAEcndWM s` ,'dl` lFw¨¨©§¤©§¨¦§¨
lFw rnWp' drEaXd KFYn iM ,cal§¨¦¦©§¨¦§¨

'dl`(m"ialn)[:a dxez ¨¨
(a).'Bâå òbz øLà Lôð BàdribPd ¤¤£¤¦©§©§¦¨

`N` ,xEQi` mEW DA oi` `nh xacA§¨¨¨¥¥¨¦¤¨
rBi m` mc` :aEzMd z` Wxtl Wi KM̈¥§¨¥¤©¨¨¨¦¦©

,`nh xaC lkAFGd d`nEHd xg`lE §¨¨¨¨¥§©©©§¨©
- WCwOl qpMi F` miWcw lk`iŸ©¨¨¦¦¨¥©¦§¨

WElNd mixEQi`dn cg` lMxac `Ed ¤¨¤¨¥¨¦¦©¨¨¨
FpFcGWWpFrA- zxMoM dUr m` ¤§§¤¨¥¦¨¨¥

oAxTd z` `ian `Ed ixd bbFWA§¥£¥¥¦¤©¨§¨
d`nEhA miWcw zlik`] o`M xEn`d̈¨¨£¦©¨¨¦§§¨

oNdl WxFtnM zxM DWpr(k ,f), ¨§¨¨¥©§¨§©¨
`nh `EdWM WCwOd l` qpkPde§©¦§¨¤©¦§¨§¤¨¥

xAcOA xtqA WxFtnM zxM FWpr,hi) ¨§¨¥©§¨§¥¤©¦§¨
(k.[zFrEaW zkQnA(:ci sc)oM Wxcp §©¤¤§¦§©¥

(`"eb):

epnî íìòðåaEzMd WxiR .`nh `Ede §¤§©¦¤§¨¥¥©©¨
xW`M `weeC iM ,FzbbW otF` o`M̈¤¦§¨¦©§¨©£¤

xaC EPOn mlrpd`nEHd`Ed ixd ¤§©¦¤§©©§¨£¥
Fz`nEhA rci m` la` ,oAxwA aiIg©¨§¨§¨£¨¦¨©§§¨
`Ed dGd xUAdW EPOn mlrPW `N ¤̀¨¤¤§©¦¤¤©¨¨©¤
mFwOdW rci `NW F` ,miWcw xUA§©¨¨¦¤Ÿ¨©¤©¨
mlrPWM oke ,WCwOd mFwn `Ed dGd©¤§©¦§¨§¥§¤¤§©
xUA lFk`l `nhl xEq`W EPOn¦¤¤¨§¨¥¤¡§©
EN` lkA ,WCwOl qpMdlE miWcẅ¨¦§¦¨¥©¦§¨§¨¥

oAxTn xEhR miptF`d(`"w): ¨¨¦¨¦¨§¨
.íLàåbbXW ?FznW` idnEzlik`A §¨¥©¦©§¨¤¨©©£¦©

WCwn z`iaA F` WcwcFrA Ÿ¤§¦©¦§¨§
eilr Fz`nEh:b dxez §¨¨¨

(b).íãà úàîeèazn z`nEh Ef- §§©¨¨§©¥
mc`A F` ,Fnvr zOA rbFPd oFbM§©¥©©¥©§§¨¨

zOA rbPW: ¤¨©©¥
.Búàîeè ìëìzFAxlrbFPd z` §Ÿ§¨§©¤©¥©

:oFbM ,d`nEh x`WArBn z`nEh ¦§¨§¨§§©©©
e oiafrBnzFafrbFPd z` mi`OhOW ¨¦§©©¨¤§©§¦¤©¥©
mdA(f ,eh oldl d`x)(x"yl): ¨¤

.àîèé øLàzFAxlz`rbFPd £¤¦§¨§©¤©¥©
dCp lrFaAFA xn`PW](ck ,eh oldl) §¥¦¨¤¤¡©

d`Ohn `id dn' - 'eilr DzCp idzE'§¦¦¨¨¨¨©¦§©§¨
'mc` `Ohn `Ed s` ...mc`(my i"yx)[: ¨¨©§©¥¨¨

.dazFAxlici lr `NW `nhPWM ¨§©§¤¦§¨¤Ÿ©§¥
d :oFbM ,dribprlFAziGM xEriW §¦¨§©¥©¦©©¦

nxFdh sFr zlapxFdh sFr zlap] ¦¦§©¨¦§©¨



xwie`פד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑ איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: .לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ

‡h·È ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚÂ∑ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל .ּכאן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` `N` ,DA rbFPd z` d`Ohn dPpi ¥̀¤¨§©§¨¤©¥©¨¤¨¤
DlkF`d(eh ,fi oldl d`x)[(`xtq): ¨§¨

.íìòðå:d`nEHd gkXW - rci `le §¤§©§Ÿ¨©¤¨©©§¨
:`"p).òãé àeäå ,íìòðågkXW §¤§©§¨©¤¨©

.(d`nEHd,`nhp xW`M :xnFlM ©§¨§©©£¤¦§¨
oMn xg`NW `N` ,`nhPW rci mpn`̈§¨¨©¤¦§¨¤¨¤§©©¦¥
F` WcFw xUA lk`e Fz`nEHn gkẄ©¦§¨§¨©§©¤
xMfPW xg`lE ,WCwOl qpkp¦§©©¦§¨§©©¤¦§©
m` la`] oAxw `iadl aiIg ,Fz`nEHn¦§¨©¨§¨¦¨§¨£¨¦
Fl rcFp `l `nhPW drWA mB©§¨¨¤¦§¨Ÿ©
xUA zlik` xg`l wxe ,Fz`nEh§¨§©§©©£¦©§©
f` ,WCwOl FzqipM xg`l F` WcFTd©¤§©©§¦¨©¦§¨¨
oAxTn xEhR - Fz`nEHn Fl rcFp©¦§¨¨¦¨§¨
,'rci `Ede EPOn mlrpe' xn`PW¤¤¡©§¤§©¦¤§¨©
dn EPOn mNrzPWM `weeC xnFlM§©©§¨§¤¦§©¥¦¤©

okl mcFw rcIX('oexkfd' mya x"yl)[: ¤¨©¤¨¥
.íLàå`EdW xMfPWM dYre :xnFlM §¨¥§©§©¨§¤¦§©¤

mW` `EdW dfA Fl rcFp ixd ,`nḧ¥£¥©¨¤¤¨¥
WCwn z`iaA F` Wcw zlik`A©£¦©Ÿ¤§¦©¦§¨

(`"eb):c dxez
(c).íéúôNá,ala `leitl ¦§¨©¦§Ÿ§¥§¦

xEAicA `N` dlg Dpi` drEaXdW¤©§¨¥¨¨¨¤¨§¦
aNd zaWgnA `le ,WOn 'miztUA'¦§¨©¦©¨§Ÿ§©£¤¤©¥

(my):
òøäìaEzMd zpeEM .[rx zFUrl] §¨©©£¨©¨©©¨

rxdl dzid FzrEaXWFnvrl- ¤§¨¨§¨§¨©§©§
,xrv Fnvrl mFxbl EpiidCaihidl F` §©§¦§§©§©©§¥¦

Fnvrl.d`pd Fnvrl mFxbl - §©§¦§§©§£¨¨
oi`W zEWxd ipiiprA `Ed xAEcnde§©§¨§¦§§¥¨§¤¥

,devn `le dxiar `l mdAoFbM ¨¤Ÿ£¥¨§Ÿ¦§¨§
rAWPd'We 'lkF`ok'W,'lkF` `lF` ©¦§¨¤©§¥¤Ÿ©

'oWi` `l'e 'oWi`'rAWPW in la`] ¦©§Ÿ¦©£¨¦¤¦§©
Ff drEaWl oi`W i`Ce ,mixg`l rxdl§¨©©£¥¦©©¤¥¦§¨
otF` lkA ixdW ,DniIwNn xEhtE swFY¤¨¦§©§¨¤£¥§¨¤

[FzlEfl rxdl xEq`(.fk zereay)(`"eb): ¨§¨©§¨
.àháé øLà ìëìd`A Ff dtqFd §Ÿ£¤§©¥¨¨¨¨

zFAxlrAWPd z` mB,xarWloFbM §©©¤©¦§¨§¤¨©§
F` iYlk`W rAWp ipixd :xn`W¤¨©£¥¦¦§¨¤¨©§¦

F` ;oWi `le lk` `l `Ede - iYpWIW¤¨©§¦§Ÿ¨©§Ÿ¨©
- iYpWi `NWe iYlk` `NW rAWPW¤¦§©¤Ÿ¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦
oi` Ff drEaXW .oWie lk` xaM `Ede§§¨¨©§¨©¤§¨¥
xERiq `N` '`Adl' zEaiIgzd DÄ¦§©§§©¨¤¨¦

'xarWl' mixaC(oexkfd): §¨¦§¤¨©
.epnî íìòðå.FzrEaW lr xareixd §¤§©¦¤§¨©©§¨£¥

oke .oAxwA aiIg `EddN` lMibEq ©¨§¨§¨§¥¨¥¤¥
oiiprd zNigYn miiEpnd mi`Hgdlirl) ©©¨¦©§¦¦§¦©¨¦§¨

(` ,dmdWxFtnM ,cxFie dlFr oAxwA ¥§¨§¨¤§¥©§¨
o`MoAxwl iEPiM `Ed 'cxFie dlFr'] ¨¤§¥¦§¨§¨

lrA lW 'Fci bVid' itl dPYWn FbEQW¤¦§©¤§¦¤¥¨¤©©
xiWrd mr 'dlFr' FMxre ,oAxTd©¨§¨§¤§¤¦¤¡¦
,[oNdl x`Fanke ,iprd mr 'cxFi'e§¥¦¤¡¦§©§¨§©¨

oFnn zxitM DA WIW drEaW la £̀¨§¨¤¤¨§¦©¨
oFnOn Fnvr z` DA xhFR rAWPdW)¤©¦§¨¥¨¤©§¦¨

(aiIg `EdWoAxwA Dpi`'cxFie dlFr' ¤©¨¥¨§¨§¨¤§¥
mW`A `N` dfon minY li`'] 'rEaw' ¤¤¨§¨¨¨©©¦¨¦¦

oNdl WxFtn Fpiipre ,['o`Sdmiweqt) ©Ÿ§¦§¨§¨§©¨
(ekÎk:d dxez

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ÏÈc·È.ׁשּנכנס ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הּוא ∑Û¯Ú.אינֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש .ּגבּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑,ּומּתיז ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, הּדם,(רש"י זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מרׁש"י  מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת אם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּכי

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, א)זה ּבחּטאת (ט, והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ָהעֹוף".

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)úàhçì øLà úà áéø÷äå§¦§¦¤£¤©©¨
.äðBLàøiM o`M raFw aEzMd ¦¨©¨¥©¨¦

ddlFrl zncFw z`Hg(`xtq).KFYnE ©©¨¤¤§¨¦
mr d`Ad z`Hg lM lr Epcnl KM̈¨©§©¨©¨©¨¨¦
.dNigY z`Hgd z` oiniCwOW dlFr¨¤©§¦¦¤©©¨§¦¨
on daEWg `idW ipRn z`f oi`e§¥Ÿ¦§¥¤¦£¨¦
,iE`xd xcQd `Ed KMW `N` ,dlFrd̈¨¤¨¤¨©¥¤¨¨

minkg ElWn lWnEdnFC xaCd dnl ¨¨¨§£¨¦§¨©¨¨¤
hilwxtl -(aFh uiln)qpkPW ¦§©§¦¥¦¤¦§©

zFSxlxaMW xg`l wxe ,KlOd z` §©¤©¤¤§©§©©¤§¨
t dSixqpkp - hilwxd.eixg` oFxFC ¦¨§©§¦¦§©©©£¨

z`Hgd :zFpAxwA mB xaCd `Ed KM̈©¨¨©§¨§¨©©¨
zncFw - dxRkl Dpiipr xTirW¤¦©¦§¨¨§©¨¨¤¤

oFxFcl DxTirW dlFrl(:f migaf)(l"kyn): §¨¤¦¨¨§
.ìécáé àìå`id 'dwilO'd zNErR §Ÿ©§¦§©©§¦¨¦

zvirp ici lr sFrd W`x zcxtd©§¨©Ÿ¨©§¥§¦©
o`M xn`PW itlE ,eixFg`n oxFRiSd©¦¤¥£¨§¦¤¤¡©¨

okl ,'liCai `le ...wlnE'wlFn Fpi` ¨©§Ÿ©§¦¨¥¥¥
ixnblcg` oniq `N`KFYn] calA §©§¦¤¨¦¨¤¨¦§¨¦

- sFrd x`EvA mixaFrd mipniQd ipW§¥©¦¨¦¨§¦§©©¨
dhigWAW mWM iM ,['hWE'de 'dpT'd©¨¤§©¥¤¦§¥¤¦§¦¨
z` xiYdl cg` oniq KFYgIW iC©¤©§¦¨¤¨§©¦¤
`le' DA xn`PW Ff dwilnA KM ,sFrd̈¨¦§¦¨¤¤¡©¨§Ÿ

xzFi KFzgl aEzMd xq` - 'liCai©§¦¨©©¨©£¥
cg` oniQn(.`k oileg)(`"eb).i"yx x`ane ¦¦¨¤¨

lenn' aezkd e`xwy mewnd `ed okid
:'etxrW`xd DaFB `Ed ,'sxFr'lW ¤©¨Ÿ¤

wlg FzF`A ,sFrdrRWndcxFiecvl ¨§¥¤©§©¥©§¥§©
,x`ESd`xwOd oFWlA Epivn oMW ©©¨¤¥¨¦¦§©¦§¨

`le mipRd lW FkERid `Ed sxFrdW¤¨¤¦¤©¨¦§Ÿ
xn`p ixdW ,x`ESd lW FkERiddinxi) ¦¤©©¨¤£¥¤¡©

(fk ,a,'mipt `le sxFr il` Ept iM'¦¨¥©¤§Ÿ¨¦
,mipRd ixFg` `Ed sxFrdW xg`nE¥©©¤¨¤£¥©¨¦

ixd'sxFr lEn'dHnNW mFwOd `Ed £¥¤©¨¤§©¨
,EPOnlEnEpiidC ,sxFrd lW FcbpM - ¦¤§¤§¤¨¤§©§
mFwOd`Ede ,sxFrd z` d`Fxd ©¨¨¤¤¨¤§

.x`ESd ixFg` lM KxF`z`vnp ¤¨£¥©©¨¦§¥
mFwn ixFg` zpEEkn dwilOd©§¦¨§¤¤£¥§

EpipXW Edfe ,dhigXd(:k oileg)lM' ©§¦¨§¤¤¨¦¨
xWM sxFrA FcbpM ,dhigXA xWMd©¨¥©§¦¨§¤§¨¤¨¥

['dwilOA(:hi oileg)(g"n`a):h dxez ©§¦¨
(h).úàhçä ícî äfäådlFrA §¦¨¦©©©¨§¨

lirl dxEn`d sFrd zlFrA](ci ,`)[, §©¨¨£¨§¥
oirhd `laEzMd (Kixvd `l) Ÿ¦§¦Ÿ¦§¦©¨

FnC zcFarAiESn `N`zhigq) ©£©¨¤¨¦§¦©
(mCd zix`W,xn`PW FnM(eh weqt my) §¥¦©¨§¤¤¡©

xiw lr Fnc dvnpe ...FW`x z` wlnE'¨©¤Ÿ§¦§¨¨©¦
,'gAfOdz`HgaEo`M dxEn`d ©¦§¥©©©¨¨£¨¨

aEzMd oirhd.iESnE d`Gdcvike ¦§¦©¨©¨¨¦§¥©
mC zlAw o`M oi` `lde ,dGn `Ed©¤©£Ÿ¥¨©¨©¨
?zFGdl FrAv` FA laFh `dIW ilkA¦§¦¤§¥¥¤§¨§©

`N`sFrA fgF`gkA FzF` rprpnE ¤¨¥¨§©§¥©§Ÿ©
dHne dlrnKlFde fYip mCde ,fiYnE ©§¨¨©¨©¦§©¨¦¨§¥

gAfOlz` miIwi oMn xg`lE] ©¦§¥©§©©¦¥§©¥¤
mC zix`W zhigq `Ede ,'iEviO'd©¦§§¦©§¥¦©
xiw l` wfFgA FkErin ici lr sFrd̈©§¥¦§¤¤¦
lr KlFde cxFi `vFId mCde ,gAfOd©¦§¥©§©¨©¥¥§¥©
['cFqi'd l` riBn `EdW cr xiTd ipR§¥©¦©¤©¦©¤©§

(miyxtn i"tre x"etc zqxib):
.àeä úàhçaEW xiMfde aEzMd ltM ©¨¨©©¨§¦§¦

diEUr `id m`W cOll ,'`Ed z`Hg'©¨§©¥¤¦¦£¨
,dxWM DnWle.dlEqR DnWl `NW ¦§¨§¥¨§¤Ÿ¦§¨§¨

oFbM oAxTd iUrn lM ,xnFlMdwilOd §©¨©£¥©¨§¨§©§¦¨
dpeEM KFYn EniIwzi - iESiOde d`Gdd©©¨¨§©¦¦§©§¦©¨¨

'`Ed z`Hg'W(`xtq)(k"r):i dxez ¤©¨
(i)ètLnk:WExiR .[dlFrd hRWnM] ©¦§¨§¦§©¨¨¥

dacp lW sFrd zlFrA xEn`d zCM©¨¨¨§©¨¤§¨¨
miWxFtnd dizFkld ihxR lkkE§¨§¨¥¦§¤¨©§¨¦

dWxRd W`xA(fiÎci ,` lirl):`i dxez §Ÿ©¨¨¨



פה `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑ איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: .לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ

‡h·È ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚÂ∑ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל .ּכאן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
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z` `N` ,DA rbFPd z` d`Ohn dPpi ¥̀¤¨§©§¨¤©¥©¨¤¨¤
DlkF`d(eh ,fi oldl d`x)[(`xtq): ¨§¨

.íìòðå:d`nEHd gkXW - rci `le §¤§©§Ÿ¨©¤¨©©§¨
:`"p).òãé àeäå ,íìòðågkXW §¤§©§¨©¤¨©

.(d`nEHd,`nhp xW`M :xnFlM ©§¨§©©£¤¦§¨
oMn xg`NW `N` ,`nhPW rci mpn`̈§¨¨©¤¦§¨¤¨¤§©©¦¥
F` WcFw xUA lk`e Fz`nEHn gkẄ©¦§¨§¨©§©¤
xMfPW xg`lE ,WCwOl qpkp¦§©©¦§¨§©©¤¦§©
m` la`] oAxw `iadl aiIg ,Fz`nEHn¦§¨©¨§¨¦¨§¨£¨¦
Fl rcFp `l `nhPW drWA mB©§¨¨¤¦§¨Ÿ©
xUA zlik` xg`l wxe ,Fz`nEh§¨§©§©©£¦©§©
f` ,WCwOl FzqipM xg`l F` WcFTd©¤§©©§¦¨©¦§¨¨
oAxTn xEhR - Fz`nEHn Fl rcFp©¦§¨¨¦¨§¨
,'rci `Ede EPOn mlrpe' xn`PW¤¤¡©§¤§©¦¤§¨©
dn EPOn mNrzPWM `weeC xnFlM§©©§¨§¤¦§©¥¦¤©

okl mcFw rcIX('oexkfd' mya x"yl)[: ¤¨©¤¨¥
.íLàå`EdW xMfPWM dYre :xnFlM §¨¥§©§©¨§¤¦§©¤

mW` `EdW dfA Fl rcFp ixd ,`nḧ¥£¥©¨¤¤¨¥
WCwn z`iaA F` Wcw zlik`A©£¦©Ÿ¤§¦©¦§¨

(`"eb):c dxez
(c).íéúôNá,ala `leitl ¦§¨©¦§Ÿ§¥§¦

xEAicA `N` dlg Dpi` drEaXdW¤©§¨¥¨¨¨¤¨§¦
aNd zaWgnA `le ,WOn 'miztUA'¦§¨©¦©¨§Ÿ§©£¤¤©¥

(my):
òøäìaEzMd zpeEM .[rx zFUrl] §¨©©£¨©¨©©¨

rxdl dzid FzrEaXWFnvrl- ¤§¨¨§¨§¨©§©§
,xrv Fnvrl mFxbl EpiidCaihidl F` §©§¦§§©§©©§¥¦

Fnvrl.d`pd Fnvrl mFxbl - §©§¦§§©§£¨¨
oi`W zEWxd ipiiprA `Ed xAEcnde§©§¨§¦§§¥¨§¤¥

,devn `le dxiar `l mdAoFbM ¨¤Ÿ£¥¨§Ÿ¦§¨§
rAWPd'We 'lkF`ok'W,'lkF` `lF` ©¦§¨¤©§¥¤Ÿ©

'oWi` `l'e 'oWi`'rAWPW in la`] ¦©§Ÿ¦©£¨¦¤¦§©
Ff drEaWl oi`W i`Ce ,mixg`l rxdl§¨©©£¥¦©©¤¥¦§¨
otF` lkA ixdW ,DniIwNn xEhtE swFY¤¨¦§©§¨¤£¥§¨¤

[FzlEfl rxdl xEq`(.fk zereay)(`"eb): ¨§¨©§¨
.àháé øLà ìëìd`A Ff dtqFd §Ÿ£¤§©¥¨¨¨¨

zFAxlrAWPd z` mB,xarWloFbM §©©¤©¦§¨§¤¨©§
F` iYlk`W rAWp ipixd :xn`W¤¨©£¥¦¦§¨¤¨©§¦

F` ;oWi `le lk` `l `Ede - iYpWIW¤¨©§¦§Ÿ¨©§Ÿ¨©
- iYpWi `NWe iYlk` `NW rAWPW¤¦§©¤Ÿ¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦
oi` Ff drEaXW .oWie lk` xaM `Ede§§¨¨©§¨©¤§¨¥
xERiq `N` '`Adl' zEaiIgzd DÄ¦§©§§©¨¤¨¦

'xarWl' mixaC(oexkfd): §¨¦§¤¨©
.epnî íìòðå.FzrEaW lr xareixd §¤§©¦¤§¨©©§¨£¥

oke .oAxwA aiIg `EddN` lMibEq ©¨§¨§¨§¥¨¥¤¥
oiiprd zNigYn miiEpnd mi`Hgdlirl) ©©¨¦©§¦¦§¦©¨¦§¨

(` ,dmdWxFtnM ,cxFie dlFr oAxwA ¥§¨§¨¤§¥©§¨
o`MoAxwl iEPiM `Ed 'cxFie dlFr'] ¨¤§¥¦§¨§¨

lrA lW 'Fci bVid' itl dPYWn FbEQW¤¦§©¤§¦¤¥¨¤©©
xiWrd mr 'dlFr' FMxre ,oAxTd©¨§¨§¤§¤¦¤¡¦
,[oNdl x`Fanke ,iprd mr 'cxFi'e§¥¦¤¡¦§©§¨§©¨

oFnn zxitM DA WIW drEaW la £̀¨§¨¤¤¨§¦©¨
oFnOn Fnvr z` DA xhFR rAWPdW)¤©¦§¨¥¨¤©§¦¨

(aiIg `EdWoAxwA Dpi`'cxFie dlFr' ¤©¨¥¨§¨§¨¤§¥
mW`A `N` dfon minY li`'] 'rEaw' ¤¤¨§¨¨¨©©¦¨¦¦

oNdl WxFtn Fpiipre ,['o`Sdmiweqt) ©Ÿ§¦§¨§¨§©¨
(ekÎk:d dxez

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ÏÈc·È.ׁשּנכנס ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הּוא ∑Û¯Ú.אינֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש .ּגבּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑,ּומּתיז ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, הּדם,(רש"י זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מרׁש"י  מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת אם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּכי

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, א)זה ּבחּטאת (ט, והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ָהעֹוף".

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)úàhçì øLà úà áéø÷äå§¦§¦¤£¤©©¨
.äðBLàøiM o`M raFw aEzMd ¦¨©¨¥©¨¦

ddlFrl zncFw z`Hg(`xtq).KFYnE ©©¨¤¤§¨¦
mr d`Ad z`Hg lM lr Epcnl KM̈¨©§©¨©¨©¨¨¦
.dNigY z`Hgd z` oiniCwOW dlFr¨¤©§¦¦¤©©¨§¦¨
on daEWg `idW ipRn z`f oi`e§¥Ÿ¦§¥¤¦£¨¦
,iE`xd xcQd `Ed KMW `N` ,dlFrd̈¨¤¨¤¨©¥¤¨¨

minkg ElWn lWnEdnFC xaCd dnl ¨¨¨§£¨¦§¨©¨¨¤
hilwxtl -(aFh uiln)qpkPW ¦§©§¦¥¦¤¦§©

zFSxlxaMW xg`l wxe ,KlOd z` §©¤©¤¤§©§©©¤§¨
t dSixqpkp - hilwxd.eixg` oFxFC ¦¨§©§¦¦§©©©£¨

z`Hgd :zFpAxwA mB xaCd `Ed KM̈©¨¨©§¨§¨©©¨
zncFw - dxRkl Dpiipr xTirW¤¦©¦§¨¨§©¨¨¤¤

oFxFcl DxTirW dlFrl(:f migaf)(l"kyn): §¨¤¦¨¨§
.ìécáé àìå`id 'dwilO'd zNErR §Ÿ©§¦§©©§¦¨¦

zvirp ici lr sFrd W`x zcxtd©§¨©Ÿ¨©§¥§¦©
o`M xn`PW itlE ,eixFg`n oxFRiSd©¦¤¥£¨§¦¤¤¡©¨

okl ,'liCai `le ...wlnE'wlFn Fpi` ¨©§Ÿ©§¦¨¥¥¥
ixnblcg` oniq `N`KFYn] calA §©§¦¤¨¦¨¤¨¦§¨¦

- sFrd x`EvA mixaFrd mipniQd ipW§¥©¦¨¦¨§¦§©©¨
dhigWAW mWM iM ,['hWE'de 'dpT'd©¨¤§©¥¤¦§¥¤¦§¦¨
z` xiYdl cg` oniq KFYgIW iC©¤©§¦¨¤¨§©¦¤
`le' DA xn`PW Ff dwilnA KM ,sFrd̈¨¦§¦¨¤¤¡©¨§Ÿ

xzFi KFzgl aEzMd xq` - 'liCai©§¦¨©©¨©£¥
cg` oniQn(.`k oileg)(`"eb).i"yx x`ane ¦¦¨¤¨

lenn' aezkd e`xwy mewnd `ed okid
:'etxrW`xd DaFB `Ed ,'sxFr'lW ¤©¨Ÿ¤

wlg FzF`A ,sFrdrRWndcxFiecvl ¨§¥¤©§©¥©§¥§©
,x`ESd`xwOd oFWlA Epivn oMW ©©¨¤¥¨¦¦§©¦§¨

`le mipRd lW FkERid `Ed sxFrdW¤¨¤¦¤©¨¦§Ÿ
xn`p ixdW ,x`ESd lW FkERiddinxi) ¦¤©©¨¤£¥¤¡©

(fk ,a,'mipt `le sxFr il` Ept iM'¦¨¥©¤§Ÿ¨¦
,mipRd ixFg` `Ed sxFrdW xg`nE¥©©¤¨¤£¥©¨¦

ixd'sxFr lEn'dHnNW mFwOd `Ed £¥¤©¨¤§©¨
,EPOnlEnEpiidC ,sxFrd lW FcbpM - ¦¤§¤§¤¨¤§©§
mFwOd`Ede ,sxFrd z` d`Fxd ©¨¨¤¤¨¤§

.x`ESd ixFg` lM KxF`z`vnp ¤¨£¥©©¨¦§¥
mFwn ixFg` zpEEkn dwilOd©§¦¨§¤¤£¥§

EpipXW Edfe ,dhigXd(:k oileg)lM' ©§¦¨§¤¤¨¦¨
xWM sxFrA FcbpM ,dhigXA xWMd©¨¥©§¦¨§¤§¨¤¨¥

['dwilOA(:hi oileg)(g"n`a):h dxez ©§¦¨
(h).úàhçä ícî äfäådlFrA §¦¨¦©©©¨§¨

lirl dxEn`d sFrd zlFrA](ci ,`)[, §©¨¨£¨§¥
oirhd `laEzMd (Kixvd `l) Ÿ¦§¦Ÿ¦§¦©¨

FnC zcFarAiESn `N`zhigq) ©£©¨¤¨¦§¦©
(mCd zix`W,xn`PW FnM(eh weqt my) §¥¦©¨§¤¤¡©

xiw lr Fnc dvnpe ...FW`x z` wlnE'¨©¤Ÿ§¦§¨¨©¦
,'gAfOdz`HgaEo`M dxEn`d ©¦§¥©©©¨¨£¨¨

aEzMd oirhd.iESnE d`Gdcvike ¦§¦©¨©¨¨¦§¥©
mC zlAw o`M oi` `lde ,dGn `Ed©¤©£Ÿ¥¨©¨©¨
?zFGdl FrAv` FA laFh `dIW ilkA¦§¦¤§¥¥¤§¨§©

`N`sFrA fgF`gkA FzF` rprpnE ¤¨¥¨§©§¥©§Ÿ©
dHne dlrnKlFde fYip mCde ,fiYnE ©§¨¨©¨©¦§©¨¦¨§¥

gAfOlz` miIwi oMn xg`lE] ©¦§¥©§©©¦¥§©¥¤
mC zix`W zhigq `Ede ,'iEviO'd©¦§§¦©§¥¦©
xiw l` wfFgA FkErin ici lr sFrd̈©§¥¦§¤¤¦
lr KlFde cxFi `vFId mCde ,gAfOd©¦§¥©§©¨©¥¥§¥©
['cFqi'd l` riBn `EdW cr xiTd ipR§¥©¦©¤©¦©¤©§

(miyxtn i"tre x"etc zqxib):
.àeä úàhçaEW xiMfde aEzMd ltM ©¨¨©©¨§¦§¦

diEUr `id m`W cOll ,'`Ed z`Hg'©¨§©¥¤¦¦£¨
,dxWM DnWle.dlEqR DnWl `NW ¦§¨§¥¨§¤Ÿ¦§¨§¨

oFbM oAxTd iUrn lM ,xnFlMdwilOd §©¨©£¥©¨§¨§©§¦¨
dpeEM KFYn EniIwzi - iESiOde d`Gdd©©¨¨§©¦¦§©§¦©¨¨

'`Ed z`Hg'W(`xtq)(k"r):i dxez ¤©¨
(i)ètLnk:WExiR .[dlFrd hRWnM] ©¦§¨§¦§©¨¨¥

dacp lW sFrd zlFrA xEn`d zCM©¨¨¨§©¨¤§¨¨
miWxFtnd dizFkld ihxR lkkE§¨§¨¥¦§¤¨©§¨¦

dWxRd W`xA(fiÎci ,` lirl):`i dxez §Ÿ©¨¨¨



xwie`פו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

ß 'a xc` 'e ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑ ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: כז)ּדּלּות, לכׂשּבה (כריתות מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא והעני, ׂשעירה עׂשירית אֹו תן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
"מחּטאתֹו"(האיפה נאמר: לכ(לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ; ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו" ּכאן: l‡Ó‰.נאמר ˙Á‡Ó∑,ּבדּלּות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּדּלּות ּבדּלי יהיּו(ת"כ)אֹו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד ּומה ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לחמּורין  קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָּבעֹוף,

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).àåä úàhç ék`id mrh zpizp ¦©¨¦§¦©©©¦
:dpFalE onW `ll `id dgpOd rECn©©©¦§¨¦§Ÿ¤¤§¨

'`id z`Hg iM'oicA oi`e(iE`x Fpi`) ¦©¨¦§¥§¦¥¨
FpAxw `dIW`hFgd lWxCEdn ¤§¥¨§¨¤©¥§¨
dpFalE onWA(.e zegpn):ai dxez §¤¤§¨

(ai).àåä úàhçWiBcnE xfFg aEzMd ©¨¦©¨¥©§¦
m`W cOll ,'`id z`Hg'dvnwp ©¨¦§©¥¤¦¦§§¨
,dxWM - DnWl dxhwpem` la` §¦§§¨¦§¨§¥¨£¨¦

ElNd zFcFard EUrp- DnWl `NW ©£¨£©¨¤Ÿ¦§¨
dlEqR`N` dxhwde dvinw wx `le] §¨§Ÿ©§¦¨§©§¨¨¤¨

ilkA dpizp oFbM ,zFcFard x`W mB©§¨¨£§§¦¨¦§¦
zFkixv oNEM ,gAfOd l` dklFde zxẄ¥§¨¨¤©¦§¥©¨§¦

['DnWl' miIwzdl(l"kyn):bi dxez §¦§©¥¦§¨
(bi).àèç øLà Búàhç ìòo`M ©©¨£¤¨¨¨

aEzMd dPWKxcM hwp `le ,FpFWl ¦¨©¨§§Ÿ¨©§¤¤
,mincFTd zFpAxTdzExiWrA ixdW ©¨§¨©§¦¤£¥©£¦

zENcaE`iaOd xiWrd lW FpAxwA] §©§¨§¨¤¤¨¦©¥¦

lCd oAxwA oke 'dxirU F` dAUM'¦§¨§¦¨§¥§¨§©©©
['mixFz iYW' `iaOd EPOnxn`p ¦¤©¥¦§¥¦¤¡©

'Fz`Hgn'(i ,e miweqt lirl)iNcA o`ke , ¥©¨§¨§©¥
zENc,xzFiA lCd lW FzgpnA] ©§¦§¨¤©©§¥

['zlFq dti`d zixiUr' `iaOdxn`p ©¥¦£¦¦¨¥¨¤¤¡©
,o`Mn EpizFAx EwCwC - 'Fz`Hg lr'©©¨¦§§©¥¦¨
miiEUr ElNd zFpAxTd zWlW iM¦§¤©¨§¨©¨£¦
xg`l mB ,mdizFBxcA zFPYWdl§¦§©§©§¥¤©§©©
,oAxTd ziIpw KxFvl oFnOd WxtEdW¤§©©¨§¤§¦©©¨§¨
Wixtde xiWr `EdWM `hg m`W¤¦¨¨§¤¨¦§¦§¦

dxirU F` dAUkl zFrnFpicM ¨§¦§¨§¦¨§¦
EsFQaliprd,(ipr dUrp)`iai §©¤¡¦©£¨¨¦¨¦

ozvwOnzFrOd lWmixFz iYW ¦¦§¨¨¤©¨§¥¦
`hgW ipr oke ,iprd oicMeWixtd §¦¤¨¦§¥¨¦¤¨¨§¦§¦

mixFz iYWl zFrndpFi ipa ipWl F` ¨¦§¥¦¦§¥§¥¨
siqFde ,FpiC itMiprdecFr`iai , §¦¦§¦§¤¡¦¨¦

dti`d zixiUr ozvwOn`idW ¦¦§¨¨£¦¦¨¥¨¤¦

'zENc iNC' zgpnxn`p Kkl]ipWA ¦§©©¥©§¨¤¡©¦§¥
mincFTd zFpAxTd'Fz`Hgn'- ©¨§¨©§¦¥©¨

xQgnE rxFB `EdW Wi minrR xnFlM§©§¨¦¥¤¥©§©¥
xzFi ipr dUrp ixdW ,FpAxTn.[ ¦¨§¨¤£¥©£¨¨¦¥

oFrxB oiprl dxn`p `l Ff dklde©£¨¨Ÿ¤¤§¨§¦§©¥¨
,dxn`p ztqFY oiprl mB `N` ,calA¦§¨¤¨©§¦§©¤¤¤¤§¨

m`WzixiUrl zFrn Wixtd ¤¦¦§¦¨©£¦¦
dti`dxzFiA lC f` didW ipRn ¨¥¨¦§¥¤¨¨¨©§¥

oAxw `iaie odilr siqFi ,xiWrde§¤¡¦¦£¥¤§¨¦¨§©
xiWriYW' m`] dYr FzExiWr iR lr ¨¦©¦£¦©¨¦§¥

,['dxirU F` dAUM' m` 'mixFzKkl ¦¦¦§¨§¦¨§¨
'Fz`Hg lr' o`M xn`p,xnFlM - ¤¡©¨©©¨§©

,FpAxw lr siqFdl eilrW Wi minrR§¨¦¥¤¨¨§¦©¨§¨
xiWr dUrPW mEXn(:fk zezixk)(i"`a): ¦¤©£¨¨¦

.älàî úçàî,`xwn lW FhEWR itl ¥©©¥¥¤§¦§¤¦§¨
WlW lr aQEn 'dN`n zg`n' oFWl§¥©©¥¥¤¨©§
z`nEh' ,'zEcrd zrEaW'] zFxiard̈£¥§©¨¥§©

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית  לּקּלין החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, Ánk‰.לכׂשּבה Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ואם (ת"כ)ללּמד לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה טז)חֹוטא ו .(לקמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ה)ּבאלהי מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»¿»
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La∑ ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה ƒ¿»»ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

כב) האֹוכל,(לקמן על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו "ולאֿיׂשאּו :ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

['iEHiA zrEaW' ,'eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨§©¦
dlrnl zFxEn`d(cÎ` :miweqta)xW` , ¨£§©§¨£¤

dlFr' oAxw `iadl miaiIg odilr£¥¤©¨¦§¨¦¨§¨¤
iR lr mpn` .o`M xEn`d 'cxFie§¥¨¨¨¨§¨©¦
- 'dN`n zg`n' aEzMd zpeEM FWxcn¦§¨©¨©©¨¥©©¥¥¤
zFxEn`d zFxRM WlXn zg`n¥©©¦¨Ÿ©¨¨£

,oiprA:EpiidCF` zExiWra F` ¨¦§¨§©§©£¦
zENc iNca F` zENcaF` dAUM'] §©§©¥©¦§¨

,'dpFi ipA F` mixFz iYW' ,'dxirU§¦¨§¥¦§¥¨
lMW xnFl - ['zlFq dti`d zixiUr'£¦¦¨¥¨¤©¤¨
dCinA zxRkn ,ElNd zFxRMdn zg ©̀©¥©©¨©¨§©¤¤§¦¨

,Dl miiE`xd dilrA lr deWdnE ¨¨©§¨¤¨¨§¦¨©
xnFl cEnlYaEzMd KxvEd dOl - ©§©¨¨§©©¨

?oM cOlldWlW Ff dWxtA WIW itl §©¥¥§¦¤¥§¨¨¨§¨
WlW lr xRkl mi`Ad zFxRk ibEq¥©¨©¨¦§©¥©¨

ixd ,zFxiarlFkIWiM ,xnFl iziid £¥£¥¤¨¨¦¦©¦
WlW cbpM zFpEEkn zFxRMd WlW§©©¨§¨§¤¤§
`dY KM ozxnEg zBxc itlE ,zFxiard̈£¥§¦©§©§¨¨¨§¥

;ozxRM zBxCmixEngdExarW EN` - ©§©©¨¨¨©£¦¥¤¨§
dxEngd lrEidi mdAWmixRMzn ©©£¨¤¨¤¦§¦§©§¦

oiNTde ,dxirU F` dAUkAEN` - §¦§¨§¦¨§©©¦¥
xzFi dNTd dxiard lr ExarWEidi ¤¨§©¨£¥¨©©¨¥¦§

mixRMznAoAxwd,sFripFpiAd `EdW ¦§©§¦§¨§©¨¤©¥¦
,zipFpiAd dxiard lr xRkndoiNTde ©§©¥©¨£¥¨©¥¦§©©¦

oilTAWdNTd lr ExarW - ¤©©¦¤¨§©©©¨
oYWlWAWEidimixRMznzixiUrA ¤¦§¨§¨¦§¦§©§¦©£¦¦

dti`diR lr s`e] dgpnl zlFq ¨¥¨¤§¦§¨§©©¦
WxiRWbVidA iElY xaCdW aEzMd ¤¥©©¨¤©¨¨¨§¤¥

,`hgd zxnEgA `le xRMzOd lW Fcï¤©¦§©¥§Ÿ§§©©¥§
dxiarAW xEaq iziid mFwn lMn¦¨¨¨¦¦¨¤¨£¥¨
lCYWdl iprd lr mB devn dxEngd©£¨¦§¨©©¤¨¦§¦§©¥
ENi`e ,dndA oAxw `iadlE xzFiA§¥§¨¦¨§©§¥¨§¦

`iad m`W xEaq iziid dNTd dxiarÄ£¥¨©©¨¨¦¦¨¤¦¥¦
FzaFg ici `vi dgpn oAxw xiWrd¤¨¦¨§©¦§¨¨¨§¥¨
devn cqtd `N` Fl oi`e ,xRMzpe§¦§©¥§¥¤¨¤§¥¦§¨

.[FYlki icM `iad `NWxnFl cEnlY ¤Ÿ¥¦§¥§¨§©§©
'dN`n zg`n',WlW lM lrW xnFl ¥©©¥¥¤©¤©¨§

'cxFie dlFr' ipiC zFlg zFxiard̈£¥¨¦¥¤§¥
;`NEwl ode `xnEgl od ,deW dCinA§¦¨¨¨¥§§¨§¥§¨

l oixEngl oiNw zFeWdlaEIg oipr §©§©¦©£¦§¦§©¦
,Fci dbiVd m` dxirUE dAUk¦§¨§¦¨¦¦¦¨¨
oi` ,odAW dNTd dxiarA s` :xnFlM§©©¨£¥¨©©¨¤¨¤¥
dOn zFgtA xRMzdl lFki xiWrd¤¨¦¨§¦§©¥§¨¦©

,dxFY Fl draTXezFeWdl okz` ¤¨§¨¨§¥§©§¤
l oiNTl oixEngdoiprzixiUr ©£¦©©¦§¦§©£¦¦

,zENc iNcA dti`ds` :xnFlM ¨¥¨§©¥©§©©
Kixv iprd oi` dxEngd dxiarÄ£¥¨©£¨¥¤¨¦¨¦
draTX dOn xzFi `iadl lCYWdl§¦§©¥§¨¦¥¦©¤¨§¨

dxFY Fl(`xtq)(i"`a ,`"eb ,`"y): ¨
.äçðnk ïäkì äúéäåaEzMd `A §¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¨©¨

`hFg zgpn lr cOlldxEn`d Ff §©¥©¦§©¥¨£¨
,o`Moilk`p dixiW EidIW,mipdMl ¨¤¦§§¨¤¨¤¡¨¦©Ÿ£¦

odA xn`PW dacPd zFgpn FnM,a lirl) §§¨©§¨¨¤¤¡©¨¤
(fi ,b miweqtoxd`l dgpOd on zxzFPde'§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ
.'eipalEEpizFAxe .FhEWt itl Edf §¨¨¤§¦§§©¥

EWxcW'dgpOM odMl dzide' oFWNd ¨§¤©¨§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨
odM lW `hFg zgpn zFeWdl `Ä§©§¦§©¥¤Ÿ¥
:aEzMd xnF` Kke ,FNW dacp zgpnl§¦§©§¨¨¤§¨¥©¨

'odMl dzide'odM df `hFg m`e - §¨§¨©Ÿ¥§¦¥¤Ÿ¥
`Ed`N` ,llM milk`p dixiiW oi` -¥§¨¤¨¤¡¨¦§¨¤¨

`id ixdzacp zgpn x`WM `dY £¥¦§¥¦§¨¦§©¦§©
'lk`z `l didY lilk'A `idW ,odMŸ¥¤¦§¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥

(fh ,e `xwie)gAfOd lr DNEM ztxUPW ,¤¦§¤¤¨©©¦§¥©
(`xtq)(m"`x):ci dxez

(eh)ìòî ìBòîú éklFrnY m` Wtp] ¦¦§©©¤¤¦¦§
.['WCwd' WEkxA lrnoi`oFWl ©©¦§¤§¥¥§

`N` mFwn lkA dlirnzErnWnA §¦¨§¨¨¤¨§©§¨
.iEPiWcbFAd `Ed 'lrFn' oFWl :xnFlM ¦§©§¥©¥

xaCd z` silgnE dPWnE FciwtzA§©§¦§©¤©£¦¤©¨¨
xAfB oFbM] iE`x Fpi`WA iE`xd̈¨§¤¥¨§¦§¨
xg`l FpzpE WCwd oFnn lr cwtEdW¤§©©¨¤§¥§¨§©¥

(i"`a),[xnF` `Ed okedf oFWl znbEcM §¥¥§§©¨¤
(dk ,d `ÎminidÎixac)idl`A ElrnIe'©¦§£¥Ÿ¥

iOr idl` ixg` EpfIe mdizFa £̀¥¤©¦§©£¥¡Ÿ¥©¥
,'ux`ds` dxf dcFar `hgW ixd ¨¨¤£¥¤¥§£¨¨¨©

idl` silgOW itl ,'dlirn' iExw `Ed¨§¦¨§¦¤©£¦¡Ÿ¥
.xwW ilil`A zn`xnF` `Ed oke ¡¤¤¡¦¥¤¤§¥¥

dhFqA' (ai ,d xacna)dhUz iM Wi` §¨¦¦¦§¤
FYW`lrn Fa dlrnE'dcbAW dX`] ¦§¨£¨¨©¦¨¤¨§¨

lr ,[xf mc`l zFidl dklde DlraA§©§¨§¨§¨¦§§¨¨¨©
DlrA z` 'dtilgd' `idW mW¥¤¦¤¡¦¨¤©§¨
inA aEzMd xAcn o`M s` .mixg`A©£¥¦©¨§©¥©¨§¦
KxFvl WcFw iqkp silgnE dPWOW¤§©¤©£¦¦§¥¤§¤

lFg(`"ry):
.'ä éLãwî äââLa äàèçådpdPW §¨§¨¦§¨¨¦¨§¥¤¤¡¨

.WCwdd ondPiW `NW iR lr s`e ¦©¤§¥§©©¦¤Ÿ¦¨
`N` ,xg` zEWxl WCwd zEWxn¥§¤§¥¦§©¥¤¨
lW qFkA dzXW oFbM ,calA 'dpdp'¤¡¨¦§¨§¤¨¨§¤
aiIge dlirn Ff ixd ,WCwd lW adf̈¨¤¤§¥£¥§¦¨§©¨

oAxwA(m"`x).xdfEd okideKM lr §¨§¨§¥¨§©©¨
W itl ?'`hFg' Ed`xFw aEzMdWxn`p ¤©¨§¥¥§¦¤¤¡©

o`MoFWl'`hg' oNdl xn`pe ,'`hg' ¨§¥§§¤¡©§©¨¥§
,dnExzAaEzMd DA xidfdW`NW ¦§¨¤¦§¦¨©¨¤Ÿ

md xW`M dnExYd z` mipdMd Elk`iŸ§©Ÿ£¦¤©§¨©£¤¥
mi`nh'`hg eilr E`Ui `le',ak onwl) §¥¦§Ÿ¦§¨¨¥§

(h.,'`hg' oFWl xMfp mdipWAW oeike§¥¨¤¦§¥¤¦§©§¥§



פז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

ß 'a xc` 'e ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑ ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: כז)ּדּלּות, לכׂשּבה (כריתות מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא והעני, ׂשעירה עׂשירית אֹו תן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
"מחּטאתֹו"(האיפה נאמר: לכ(לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ; ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו" ּכאן: l‡Ó‰.נאמר ˙Á‡Ó∑,ּבדּלּות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּדּלּות ּבדּלי יהיּו(ת"כ)אֹו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד ּומה ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לחמּורין  קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָּבעֹוף,

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).àåä úàhç ék`id mrh zpizp ¦©¨¦§¦©©©¦
:dpFalE onW `ll `id dgpOd rECn©©©¦§¨¦§Ÿ¤¤§¨

'`id z`Hg iM'oicA oi`e(iE`x Fpi`) ¦©¨¦§¥§¦¥¨
FpAxw `dIW`hFgd lWxCEdn ¤§¥¨§¨¤©¥§¨
dpFalE onWA(.e zegpn):ai dxez §¤¤§¨

(ai).àåä úàhçWiBcnE xfFg aEzMd ©¨¦©¨¥©§¦
m`W cOll ,'`id z`Hg'dvnwp ©¨¦§©¥¤¦¦§§¨
,dxWM - DnWl dxhwpem` la` §¦§§¨¦§¨§¥¨£¨¦

ElNd zFcFard EUrp- DnWl `NW ©£¨£©¨¤Ÿ¦§¨
dlEqR`N` dxhwde dvinw wx `le] §¨§Ÿ©§¦¨§©§¨¨¤¨

ilkA dpizp oFbM ,zFcFard x`W mB©§¨¨£§§¦¨¦§¦
zFkixv oNEM ,gAfOd l` dklFde zxẄ¥§¨¨¤©¦§¥©¨§¦

['DnWl' miIwzdl(l"kyn):bi dxez §¦§©¥¦§¨
(bi).àèç øLà Búàhç ìòo`M ©©¨£¤¨¨¨

aEzMd dPWKxcM hwp `le ,FpFWl ¦¨©¨§§Ÿ¨©§¤¤
,mincFTd zFpAxTdzExiWrA ixdW ©¨§¨©§¦¤£¥©£¦

zENcaE`iaOd xiWrd lW FpAxwA] §©§¨§¨¤¤¨¦©¥¦

lCd oAxwA oke 'dxirU F` dAUM'¦§¨§¦¨§¥§¨§©©©
['mixFz iYW' `iaOd EPOnxn`p ¦¤©¥¦§¥¦¤¡©

'Fz`Hgn'(i ,e miweqt lirl)iNcA o`ke , ¥©¨§¨§©¥
zENc,xzFiA lCd lW FzgpnA] ©§¦§¨¤©©§¥

['zlFq dti`d zixiUr' `iaOdxn`p ©¥¦£¦¦¨¥¨¤¤¡©
,o`Mn EpizFAx EwCwC - 'Fz`Hg lr'©©¨¦§§©¥¦¨
miiEUr ElNd zFpAxTd zWlW iM¦§¤©¨§¨©¨£¦
xg`l mB ,mdizFBxcA zFPYWdl§¦§©§©§¥¤©§©©
,oAxTd ziIpw KxFvl oFnOd WxtEdW¤§©©¨§¤§¦©©¨§¨
Wixtde xiWr `EdWM `hg m`W¤¦¨¨§¤¨¦§¦§¦

dxirU F` dAUkl zFrnFpicM ¨§¦§¨§¦¨§¦
EsFQaliprd,(ipr dUrp)`iai §©¤¡¦©£¨¨¦¨¦

ozvwOnzFrOd lWmixFz iYW ¦¦§¨¨¤©¨§¥¦
`hgW ipr oke ,iprd oicMeWixtd §¦¤¨¦§¥¨¦¤¨¨§¦§¦

mixFz iYWl zFrndpFi ipa ipWl F` ¨¦§¥¦¦§¥§¥¨
siqFde ,FpiC itMiprdecFr`iai , §¦¦§¦§¤¡¦¨¦

dti`d zixiUr ozvwOn`idW ¦¦§¨¨£¦¦¨¥¨¤¦

'zENc iNC' zgpnxn`p Kkl]ipWA ¦§©©¥©§¨¤¡©¦§¥
mincFTd zFpAxTd'Fz`Hgn'- ©¨§¨©§¦¥©¨

xQgnE rxFB `EdW Wi minrR xnFlM§©§¨¦¥¤¥©§©¥
xzFi ipr dUrp ixdW ,FpAxTn.[ ¦¨§¨¤£¥©£¨¨¦¥

oFrxB oiprl dxn`p `l Ff dklde©£¨¨Ÿ¤¤§¨§¦§©¥¨
,dxn`p ztqFY oiprl mB `N` ,calA¦§¨¤¨©§¦§©¤¤¤¤§¨

m`WzixiUrl zFrn Wixtd ¤¦¦§¦¨©£¦¦
dti`dxzFiA lC f` didW ipRn ¨¥¨¦§¥¤¨¨¨©§¥

oAxw `iaie odilr siqFi ,xiWrde§¤¡¦¦£¥¤§¨¦¨§©
xiWriYW' m`] dYr FzExiWr iR lr ¨¦©¦£¦©¨¦§¥

,['dxirU F` dAUM' m` 'mixFzKkl ¦¦¦§¨§¦¨§¨
'Fz`Hg lr' o`M xn`p,xnFlM - ¤¡©¨©©¨§©

,FpAxw lr siqFdl eilrW Wi minrR§¨¦¥¤¨¨§¦©¨§¨
xiWr dUrPW mEXn(:fk zezixk)(i"`a): ¦¤©£¨¨¦

.älàî úçàî,`xwn lW FhEWR itl ¥©©¥¥¤§¦§¤¦§¨
WlW lr aQEn 'dN`n zg`n' oFWl§¥©©¥¥¤¨©§
z`nEh' ,'zEcrd zrEaW'] zFxiard̈£¥§©¨¥§©

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית  לּקּלין החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, Ánk‰.לכׂשּבה Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ואם (ת"כ)ללּמד לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה טז)חֹוטא ו .(לקמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ה)ּבאלהי מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»¿»
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La∑ ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה ƒ¿»»ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

כב) האֹוכל,(לקמן על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו "ולאֿיׂשאּו :ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

['iEHiA zrEaW' ,'eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨§©¦
dlrnl zFxEn`d(cÎ` :miweqta)xW` , ¨£§©§¨£¤

dlFr' oAxw `iadl miaiIg odilr£¥¤©¨¦§¨¦¨§¨¤
iR lr mpn` .o`M xEn`d 'cxFie§¥¨¨¨¨§¨©¦
- 'dN`n zg`n' aEzMd zpeEM FWxcn¦§¨©¨©©¨¥©©¥¥¤
zFxEn`d zFxRM WlXn zg`n¥©©¦¨Ÿ©¨¨£

,oiprA:EpiidCF` zExiWra F` ¨¦§¨§©§©£¦
zENc iNca F` zENcaF` dAUM'] §©§©¥©¦§¨

,'dpFi ipA F` mixFz iYW' ,'dxirU§¦¨§¥¦§¥¨
lMW xnFl - ['zlFq dti`d zixiUr'£¦¦¨¥¨¤©¤¨
dCinA zxRkn ,ElNd zFxRMdn zg ©̀©¥©©¨©¨§©¤¤§¦¨

,Dl miiE`xd dilrA lr deWdnE ¨¨©§¨¤¨¨§¦¨©
xnFl cEnlYaEzMd KxvEd dOl - ©§©¨¨§©©¨

?oM cOlldWlW Ff dWxtA WIW itl §©¥¥§¦¤¥§¨¨¨§¨
WlW lr xRkl mi`Ad zFxRk ibEq¥©¨©¨¦§©¥©¨

ixd ,zFxiarlFkIWiM ,xnFl iziid £¥£¥¤¨¨¦¦©¦
WlW cbpM zFpEEkn zFxRMd WlW§©©¨§¨§¤¤§
`dY KM ozxnEg zBxc itlE ,zFxiard̈£¥§¦©§©§¨¨¨§¥

;ozxRM zBxCmixEngdExarW EN` - ©§©©¨¨¨©£¦¥¤¨§
dxEngd lrEidi mdAWmixRMzn ©©£¨¤¨¤¦§¦§©§¦

oiNTde ,dxirU F` dAUkAEN` - §¦§¨§¦¨§©©¦¥
xzFi dNTd dxiard lr ExarWEidi ¤¨§©¨£¥¨©©¨¥¦§

mixRMznAoAxwd,sFripFpiAd `EdW ¦§©§¦§¨§©¨¤©¥¦
,zipFpiAd dxiard lr xRkndoiNTde ©§©¥©¨£¥¨©¥¦§©©¦

oilTAWdNTd lr ExarW - ¤©©¦¤¨§©©©¨
oYWlWAWEidimixRMznzixiUrA ¤¦§¨§¨¦§¦§©§¦©£¦¦

dti`diR lr s`e] dgpnl zlFq ¨¥¨¤§¦§¨§©©¦
WxiRWbVidA iElY xaCdW aEzMd ¤¥©©¨¤©¨¨¨§¤¥

,`hgd zxnEgA `le xRMzOd lW Fcï¤©¦§©¥§Ÿ§§©©¥§
dxiarAW xEaq iziid mFwn lMn¦¨¨¨¦¦¨¤¨£¥¨
lCYWdl iprd lr mB devn dxEngd©£¨¦§¨©©¤¨¦§¦§©¥
ENi`e ,dndA oAxw `iadlE xzFiA§¥§¨¦¨§©§¥¨§¦

`iad m`W xEaq iziid dNTd dxiarÄ£¥¨©©¨¨¦¦¨¤¦¥¦
FzaFg ici `vi dgpn oAxw xiWrd¤¨¦¨§©¦§¨¨¨§¥¨
devn cqtd `N` Fl oi`e ,xRMzpe§¦§©¥§¥¤¨¤§¥¦§¨

.[FYlki icM `iad `NWxnFl cEnlY ¤Ÿ¥¦§¥§¨§©§©
'dN`n zg`n',WlW lM lrW xnFl ¥©©¥¥¤©¤©¨§

'cxFie dlFr' ipiC zFlg zFxiard̈£¥¨¦¥¤§¥
;`NEwl ode `xnEgl od ,deW dCinA§¦¨¨¨¥§§¨§¥§¨

l oixEngl oiNw zFeWdlaEIg oipr §©§©¦©£¦§¦§©¦
,Fci dbiVd m` dxirUE dAUk¦§¨§¦¨¦¦¦¨¨
oi` ,odAW dNTd dxiarA s` :xnFlM§©©¨£¥¨©©¨¤¨¤¥
dOn zFgtA xRMzdl lFki xiWrd¤¨¦¨§¦§©¥§¨¦©

,dxFY Fl draTXezFeWdl okz` ¤¨§¨¨§¥§©§¤
l oiNTl oixEngdoiprzixiUr ©£¦©©¦§¦§©£¦¦

,zENc iNcA dti`ds` :xnFlM ¨¥¨§©¥©§©©
Kixv iprd oi` dxEngd dxiarÄ£¥¨©£¨¥¤¨¦¨¦
draTX dOn xzFi `iadl lCYWdl§¦§©¥§¨¦¥¦©¤¨§¨

dxFY Fl(`xtq)(i"`a ,`"eb ,`"y): ¨
.äçðnk ïäkì äúéäåaEzMd `A §¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¨©¨

`hFg zgpn lr cOlldxEn`d Ff §©¥©¦§©¥¨£¨
,o`Moilk`p dixiW EidIW,mipdMl ¨¤¦§§¨¤¨¤¡¨¦©Ÿ£¦

odA xn`PW dacPd zFgpn FnM,a lirl) §§¨©§¨¨¤¤¡©¨¤
(fi ,b miweqtoxd`l dgpOd on zxzFPde'§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ
.'eipalEEpizFAxe .FhEWt itl Edf §¨¨¤§¦§§©¥

EWxcW'dgpOM odMl dzide' oFWNd ¨§¤©¨§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨
odM lW `hFg zgpn zFeWdl `Ä§©§¦§©¥¤Ÿ¥
:aEzMd xnF` Kke ,FNW dacp zgpnl§¦§©§¨¨¤§¨¥©¨

'odMl dzide'odM df `hFg m`e - §¨§¨©Ÿ¥§¦¥¤Ÿ¥
`Ed`N` ,llM milk`p dixiiW oi` -¥§¨¤¨¤¡¨¦§¨¤¨

`id ixdzacp zgpn x`WM `dY £¥¦§¥¦§¨¦§©¦§©
'lk`z `l didY lilk'A `idW ,odMŸ¥¤¦§¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥

(fh ,e `xwie)gAfOd lr DNEM ztxUPW ,¤¦§¤¤¨©©¦§¥©
(`xtq)(m"`x):ci dxez

(eh)ìòî ìBòîú éklFrnY m` Wtp] ¦¦§©©¤¤¦¦§
.['WCwd' WEkxA lrnoi`oFWl ©©¦§¤§¥¥§

`N` mFwn lkA dlirnzErnWnA §¦¨§¨¨¤¨§©§¨
.iEPiWcbFAd `Ed 'lrFn' oFWl :xnFlM ¦§©§¥©¥

xaCd z` silgnE dPWnE FciwtzA§©§¦§©¤©£¦¤©¨¨
xAfB oFbM] iE`x Fpi`WA iE`xd̈¨§¤¥¨§¦§¨
xg`l FpzpE WCwd oFnn lr cwtEdW¤§©©¨¤§¥§¨§©¥

(i"`a),[xnF` `Ed okedf oFWl znbEcM §¥¥§§©¨¤
(dk ,d `ÎminidÎixac)idl`A ElrnIe'©¦§£¥Ÿ¥

iOr idl` ixg` EpfIe mdizFa £̀¥¤©¦§©£¥¡Ÿ¥©¥
,'ux`ds` dxf dcFar `hgW ixd ¨¨¤£¥¤¥§£¨¨¨©

idl` silgOW itl ,'dlirn' iExw `Ed¨§¦¨§¦¤©£¦¡Ÿ¥
.xwW ilil`A zn`xnF` `Ed oke ¡¤¤¡¦¥¤¤§¥¥

dhFqA' (ai ,d xacna)dhUz iM Wi` §¨¦¦¦§¤
FYW`lrn Fa dlrnE'dcbAW dX`] ¦§¨£¨¨©¦¨¤¨§¨

lr ,[xf mc`l zFidl dklde DlraA§©§¨§¨§¨¦§§¨¨¨©
DlrA z` 'dtilgd' `idW mW¥¤¦¤¡¦¨¤©§¨
inA aEzMd xAcn o`M s` .mixg`A©£¥¦©¨§©¥©¨§¦
KxFvl WcFw iqkp silgnE dPWOW¤§©¤©£¦¦§¥¤§¤

lFg(`"ry):
.'ä éLãwî äââLa äàèçådpdPW §¨§¨¦§¨¨¦¨§¥¤¤¡¨

.WCwdd ondPiW `NW iR lr s`e ¦©¤§¥§©©¦¤Ÿ¦¨
`N` ,xg` zEWxl WCwd zEWxn¥§¤§¥¦§©¥¤¨
lW qFkA dzXW oFbM ,calA 'dpdp'¤¡¨¦§¨§¤¨¨§¤
aiIge dlirn Ff ixd ,WCwd lW adf̈¨¤¤§¥£¥§¦¨§©¨

oAxwA(m"`x).xdfEd okideKM lr §¨§¨§¥¨§©©¨
W itl ?'`hFg' Ed`xFw aEzMdWxn`p ¤©¨§¥¥§¦¤¤¡©

o`MoFWl'`hg' oNdl xn`pe ,'`hg' ¨§¥§§¤¡©§©¨¥§
,dnExzAaEzMd DA xidfdW`NW ¦§¨¤¦§¦¨©¨¤Ÿ

md xW`M dnExYd z` mipdMd Elk`iŸ§©Ÿ£¦¤©§¨©£¤¥
mi`nh'`hg eilr E`Ui `le',ak onwl) §¥¦§Ÿ¦§¨¨¥§

(h.,'`hg' oFWl xMfp mdipWAW oeike§¥¨¤¦§¥¤¦§©§¥§



xwie`פח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא הזהיר לא ּכאן ‰'.אף ÈL„wÓ∑,לּׁשם המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹƒ»¿≈ְִֵַַָֻ

קּלים  קדׁשים ּכמֹו∑‡ÏÈ.יצאּו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשּתי (יחזקאל ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי : ְִִַָָָ«ƒְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים  Ek¯Úa∑ סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ח  ּכגֹון: היתה,לאו, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע BBÚ.ואם ‡NÂ ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ) הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְִִִַַַַַָָָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִֵֵֵַַ

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

deW dxifbA Epcnl,xidfd oNdN dn : ¨©§¦§¥¨¨¨©§©¨¦§¦
xidfd o`M s`dxdf`d xnFlM - ©¨¦§¦§©¨©§¨¨

mB dxdf`M `id ixd mW dxEn`d̈£¨¨£¥¦§©§¨¨©
;o`kli`(`OW F`)oNdN dnlv` - §¨¦¤¨©§©¨¥¤
dnExY,lkF`d lr `N` xidfd `l §¨Ÿ¦§¦¤¨©¨¥

lr akFXd oFbM ,dpdPd lr xidfd `le§Ÿ¦§¦©©¤¡¤§©¥©
dnExY lW miHgo`M s` ,lv` ¦¦¤§¨©¨¥¤

`OW ,WCwdlr `N` xidfd `l ¤§¥¤¨Ÿ¦§¦¤¨©
lFrnz' xnFl cEnlY - lkF`d̈¥©§©¦§

'lrne FpFWl aEzMd ltM -dAixdfA ©©¨©©¨§§¦¨¨¤
`weeC e`le ,`EdW lrn bEq lM̈©©¤§¨©§¨

rnWnA d`pd lM `N` dlik`(`xtq) £¦¨¤¨¨£¨¨§©§©
(m"ialn):

.'ä éLãwîmiWcTd mdmicgEind ¦¨§¥¥©¢¨¦©§¨¦
.mXl.dixEni`e dlFr oAxw xUA oFbM ©¥§§©¨§©¨§¥¤¨
E`villMd onmiNw miWcwibEq - ¨§¦©§¨¨¨¦©¦¥

zlik`A wlg milrAl WIW zFpAxTd©¨§¨¤¥©§¨¦¥¤©£¦©
`vFIke gqRÎoAxw ,minlW oFbM mxUA§¨¨§§¨¦¨§©¤©§©¥
lke .dlirn zxFY oi` mdA xW` ,odÄ¤£¤¨¤¥©§¦¨§¨
mdn lk`W oFbM] mxUaA lrFOd©¥¦§¨¨§¤¨©¥¤
xarW mbd ,[mCd zwixf mcFw¤§¦©©¨£©¤¨©

'dlirn oAxw' `ian Fpi` ,xEQi`A(my) §¦¥¥¦¨§©§¦¨
(`"eb):
.ìéàxFwnE .xbFA xkf UaM `Ed li`d ©¦¨©¦¤¤¨¨¥§

`Ed 'li`' mXd'dWw' oFWlxaMW] ©¥©¦§¨¤¤§¨
,['Kx UaM' Fpi`e FIC lcBFnMEpivOW ¨©©§¥¤¤©§¤¨¦

aEzMd oFWlAux`d ili` z`e' ¦§©¨§¤¥¥¨¨¤
'gwl(bi ,fi l`wfgi)ux`AW miwfgd z`] ¨¨¤©£¨¦¤¨¨¤

xv`pckEap gwl (milWExi ixU z`)¤¨¥§¨©¦¨©§©§¤©
;[laal FOro`M s`FrnWn- dWw ¦§¨¤©¨©§¨¨¤

`dIWmipW iYW oAFwfgA `Ed f`W ¤§¥¤§¥¨¦¤¨§¨§
oiprl wx mixEn` mixaCde] FRwze§¨§§©§¨¦£¦©§¦§©
F`xw ixd xirSd UaMdW ,zFpAxẅ§¨¤©¤¤©¨¦£¥§¨
'li`'d Kkitl ,'FzpW oA UaM' aEzMd©¨¤¤¤§¨§¦¨¨©¦
xW`M mlE` ,mizpW oAn `weeC `Ed©§¨¦¤§¨©¦¨©£¤
FnFi oA li`' mB ,zFpAxwA xAEcnd oi ¥̀©§¨§¨§¨©©¦¤
oall awri xn`W FnM ,'li` iExw xaM§¨¨©¦§¤¨©©£Ÿ§¨¨

(gl ,`l ziy`xa),'iYlk` `l Lp`v ili`e'§¥¥Ÿ§Ÿ¨¨§¦
miPhTd z` ENit` lk` `l ixd `Ede§£¥Ÿ¨©£¦¤©§©¦

xzFiA(:dq w"a 'qez i"tr)[(`xtq): §¥
.íéì÷L óñk EkøòadeW `dIW §¤§§¤¤§¨¦¤§¥¨¤

li`d xignmirlq iYW,(zFgtl) §¦¨©¦§¥§¨¦§¨
FrnWOW 'Kxr' FnM `Ed 'LMxr' oFWlE§¤§§§¥¤¤©§¨
WxiR `NW KFYnE .oFnn lW ieFW¦¤¨¦¤Ÿ¥©
`di [mirlq=] milwW dOM aEzMd©¨©¨§¨¦§¨¦§¥

'mipW - miAx hErin' ixd ,FMxr,m"`x) ¤§£¥¦©¦§©¦
(g"n`a:fh dxez

(fh)Lãwä ïî àèç øLà úàå§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤
ílLézpeEM oi` .odMl Fz` ozpe ... §©¥§¨©Ÿ©Ÿ¥¥©¨©

`N` ,odMl oFnOd z` oYIW aEzMd©¨¤¦¥¤©¨©Ÿ¥¤¨
dWnFge oxwmNWn `Ed,WCwdl ©¤¤¨¤§©¥©¤§¥

Fz` ozpe' aEzMd KWndA xn`PX dnE©¤¤¡©§¤§¥©¨§¨©Ÿ

,mW`dÎli` lr aQEn df ixd ,'odMl©Ÿ¥£¥¤¨©¥¨¨¨
xRkie EPaixwIW icM odMl oYi FzF`W¤¦¥©Ÿ¥§¥¤©§¦¤¦©¥

eilr(i"`a):fi dxez ¨¨
(fi).àéáäå ,íLàå òãé àìåoiprd §Ÿ¨©§¨¥§¥¦¨¦§¨

zxM wtq `AW inA xAcn dGdwtq) ©¤§©¥§¦¤¨§¥¨¥§¥
(zxM xEQi`xar m` rci `le Fcil ¦¨¥§¨§Ÿ¨©¦¨©

onFWe alg oFbM .e`l m` eilrEidW ¨¨¦¨§¥¤§¤¤¨
migPEnxEaqkE ,eiptlW didodiYW ¨¦§¨¨§¨¨¨¤§¥¤

xYid(oOEW odiYXW)z` lk`e ¤¥¤§¥¤¨§¨©¤
,cg`dKM xg`ezg`' Fl Exn` ¨¤¨§©©¨¨§©©

zFkizgd iYXn`le ,'dzid alg lW ¦§¥©£¦¤¥¤¨§¨§Ÿ
lk` alg lW Ff m` rci`Ed oM m`e] ¨©¦¤¥¤¨©§¦¥

zxM FpFcGW xaC lkM z`Hg aiIg©¨©¨§¨¨¨¤§¨¥
z`Hg FzbbW lr miaiIgW,c lirl xen`k) ¤©¨¦©¦§¨©¨

(axYid `Ed ixde lk` oOEW lW F` ,[, ¤¨¨©©£¥¤¥
iElY mW` `ian df ixd,o`M xEn`d £¥¤¥¦¨¨¨¨¨¨

eilr oibnEdf oAxw`NW onf lM ¥¥¨¨¨§¨¤¨§©¤Ÿ
Fl rcFp m`e .`hg i`CEW Fl rcFp©¤©©¨¨§¦©

onf xg`l,dzid alg lW dkizgdW §©©§¨¤©£¦¨¤¥¤¨§¨
,'iElY mW`' `iad xaMW s``iai ©¤§¨¥¦¨¨¨¨¦

z`HgiExw KkitlE ,FzxRkl zi`Ce ©¨©¨¦§©¨¨§¦¨¨
,'wtq mW`' `le 'iElY mW`' df oAxẅ§¨¤¨¨¨§Ÿ¨¨¨¥
xW` cr Fl diElY dxRMdW mW lr©¥¤©©¨¨§¨©£¤

xaCd Fl rcEi(g"n`a): ¦¨©©¨¨
.BðBò àNðå íLàå òãé àìåF`xw §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£§¨

s` ,dxRM Fl Kixvde 'mW`' aEzMd©¨¨¥§¦§¦©¨¨©

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
לידע  נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ידע, ׁשּלא מי את ענׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּתן
אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻראה
הּיֹוׁשב  המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדה
ּולדֹורֹות  ּולדֹורֹותיו לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָלֹו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ו)ּדֹורֹותיו יז ׁשלׁשה (דברים אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
להחמיר  ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעדים
ּכעֹוברי  עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹעליו,
עזריה  ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעברה,

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי וגֹו'"(שם יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ונפלה  ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע –ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה .הימּנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב לׁשאל,(רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדּוע

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מ ֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ּכּכּכּכל ל ל ל רעים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻספק
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alg WIW rci `l Fzlik` zrWAW¤¦§©£¦¨Ÿ¨©¤¥¥¤
did o`Mn .eiptlililBd iqFi iAx §¨¨¦¨¨¨©¦¥©§¦¦

ixd ,xnF`m`in z` Wpr aEzMd ¥£¥¦©¨¨©¤¦
,rci `NWoAxw zaFg eilr liHde, ¤Ÿ¨©§¦¦¨¨©¨§¨

in z` WiprIW dOke dOM zg` lr©©©©¨§©¨¤©£¦¤¦
rcIWcifnA lk`e(g"n`a).iqFi iAx ¤¨©§¨©§¥¦©¦¥

LWtp m` ,xnF`(LpFvx m`)rcil ¥¦©§§¦§§¥©
lcFB dn- miwiCv lW oxkU oYn ©¤©©§¨¨¤©¦¦

cnlE `v`hg lW FWprmc`n ¥§©¨§¤¥§¥¨¨
lr `N` deEhvp `NW ,oFW`xd̈¦¤Ÿ¦§©¨¤¨©

dUrzÎ`l zevnzg`dilr xare ¦§©Ÿ©£¤©©§¨©¨¤¨
lk`z `l rxe aFh zrCd urnE']¥¥©©©¨¨ŸŸ©

'EPOn(fi ,a ziy`xa),[zFzin dOM d`x ¦¤§¥©¨¦
eizFxFclE eilr Eqpwp`lnl`' ixdW] ¦§§¨¨§¨¤£¥¦§¨¥

'mlFrl zn did `l `hg(o"anx),[ike ¨¨Ÿ¨¨¥§¨§¦
`lW F` daFh lW ,dAExn dCn Ffi ¥¦¨§¨¤¨¤

zEprxERxkVd ,xzFi lFcB dn - §¨©¨¥©¨¨
?rx iUFrl WpFrd F` aFh iUFrlied §¥¨¤§¥¨¡¥

daFh dCn xnF`iR] dAExnd `id ¥¦¨¨¦©§¨¦
zF`n Wng(f ,cl zeny i"yxa x`eank),[ £¥¥

:'xnFge lw' cFnll Epl Wi dYrnEm` ¥©¨¥¨¦§©¨¤¦
zEprxER zCn`idWd`x ,dhErn ¦©§¨¤¦§¨§¥

eizFxFclE Fl Eqpwp zFzin dOM©¨¦¦§§§¨
ixd ,xEQi` xaC lk`W xEarAdCn ©£¤¨©§©¦£¥¦¨

dAExnd daFhrpnPd lW xkVd - ¨©§¨©¨¨¤©¦§¨
oFbM ,xEq`d z` lFk`NnaWFId ¦¤¡¤¨¨§©¥

Fl (aXd :k"zA)Fnvr rpFOd - §©¨©¥©©§
lFk`NnzFxzFPde oilEBRd onxUA] ¦¤¡¦©¦¦§©¨§©

,[ElqtPW miWcwÎmFiA dPrzOde ¨¨¦¤¦§§§©¦§©¤§
dOke dOM zg` lr ,mixERMd©¦¦©©©©¨§©¨
zFxFclE eizFxFclE Fl dMfIW¤¦§¤§¨§

.zFxFCd lM sFq cr eizFxFC¨©¨©
xnF` `Ed ixd ,xnF` `aiwr iAx©¦£¦¨¥£¥¥

dWlW F` micr mipW iR lr'micr ©¦§©¦¥¦§Ÿ¨¥¦
'zOd znEi'Fbe(e ,fi mixac)m` - ©©¥§¦

hxR dOl ,mipWA zEcrd zniIwzn¦§©¤¤¨¥¦§©¦¨¨¨©
`iadl `N` ?'dWlW' aEzMd Ll§©¨§Ÿ¨¤¨§¨¦

(zFAxl)z`diWilWsxhvpe `AW §©¤©§¦¦¤¨§¦§¨¥
,mipXd l`ENi`M eilr xingdl ¤©§©¦§©§¦¨¨§¦

lirFdFzEcrA`vFIM FpiC zFUrle ¦§¥§©£¦©¥
.dnfde WpFr oiprl EN`axnFlM: ¨¥§¦§©¤©£¨¨§©

bxdW mc` lr micirnd micr ipW§¥¥¦©§¦¦©¨¨¤¨©
iWilW cr mdil` sxhvnE ,WtPd z ¤̀©¤¤¦§¨¥£¥¤¥§¦¦
xxaEde micrd lM 'EnGEd' m` ,zEcrl§¥¦§¨¨¥¦§§©
mYWlW miWprp ,Ecird xwXW¤¤¤¥¦¤¡¨¦§¨§¨

mdA xEn`d WpFrA(hi ,hi mixac) ¨¤¨¨¨¤
zFUrl mnf xW`M Fl mziUre'©£¦¤©£¤¨©©£
iUFrl lRhPd iWilXd crde ,'eig`l§¨¦§¨¥©§¦¦©¦§¨§¥
dUr `NW oFrhl lFki Fpi` dxiard̈£¥¨¥¨¦§¤Ÿ¨¨
dzid eicrlA s`e li`Fd ,mElM `le§Ÿ§¦§©¦§¨¨¨§¨
aEzMd Wpr' oMW ,zlAwzn zEcrd̈¥¦§©¤¤¤¥¨©©¨
'dxiar ixaFrM dxiar ixaFrl lRhpl§¦§¨§§¥£¥¨§§¥£¥¨

(:d zekn dpyn)`vFIM' iWilXd lW Fpice ,§¦¤©§¦¦©¥
micrd ipWl dnFcA - 'EN`A§¥§¤¦§¥¨¥¦

mipFW`xd;ixd,xnFge lw mixaCd ¨¦¦£¥©§¨¦©¨¤
ixaFrl lRhPl aEzMd Wpr KM m ¦̀¨¨©©¨©¦§¨§§¥
zg` lr - dxiar ixaFrM dxiar£¥¨§§¥£¥¨©©©
lRhPl aFh xkU mNWIW dOke dOM©¨§©¨¤§©¥¨¨©¦§¨

.devn iUFrM devn iUFrl§¥¦§¨§¥¦§¨
,xnF` dixfr oA xfrl` iAx`FA ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

zevnA ,zFevn lW oxkU oYn d`xE§¥©©§¨¨¤¦§§¦§©
xn`p 'dgkW'(hi ,ck mixac)xFvwz iM' ¦§¨¤¡©¦¦§

'dcVA xnFr YgkWe LcUa Lxivw§¦§§¨¤§¨©§¨¤©¨¤
cg` gkWe EdcU z`EaY xvFTd] 'ebe©¥§©¨¥§¨©¤¨
,dcVA (d`EaYd zFCEb`) mixnrd on¦¨¢¨¦£©§¨©¨¤
EPxi`Wi `N` FYgwl aEWi `lŸ¨§©§¤¨©§¦¤

df xkUaE ,[miIprlxnF` `Ed ixd ¨£¦¦¦§©¤£¥¥
(my)Lkxai ornl'Lidl` 'd'Fbe '- §©©§¨¤§¡Ÿ¤§

dkxA aEzMd rawmBz`AW inl ¨©©¨§¨¨©§¦¤¨
rci `lA devn Fci lr,dpeEM `ll - ©¨¦§¨§Ÿ¨©§Ÿ©¨¨

,FYrCn `NW xnFrd z` gkW ixdW¤£¥¨©¤¨¤¤Ÿ¦©§
dYrn xFn`m` ,(o`Mn cFnl)dzid ¡¥©¨§¦¨¦¨§¨
lW rAhneitpka dxExv rlq ©§¥©¤¤©§¨¦§¨¨

(FwigA zgPEn)D`vnE ,EPnid dltpe ©©§¥§¨§¨¥¤§¨¨
,DA qpxRzpe iprds`oeEMzp `NW ¤¨¦§¦§©§¥¨©¤Ÿ¦§©¥

,KklFl raFw `EdÎKExAÎWFcTd ixd §¨£¥©¨¨¥©
dkxAFhwlE dcVA xnFr gkFXW inM §¨¨§¦¤¥©¤©¨¤§¨
iprd(`xtq)(miyxtn):gi dxez ¤¨¦



פט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא הזהיר לא ּכאן ‰'.אף ÈL„wÓ∑,לּׁשם המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹƒ»¿≈ְִֵַַָֻ

קּלים  קדׁשים ּכמֹו∑‡ÏÈ.יצאּו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשּתי (יחזקאל ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי : ְִִַָָָ«ƒְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים  Ek¯Úa∑ סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ח  ּכגֹון: היתה,לאו, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע BBÚ.ואם ‡NÂ ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ) הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְִִִַַַַַָָָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִֵֵֵַַ

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈
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deW dxifbA Epcnl,xidfd oNdN dn : ¨©§¦§¥¨¨¨©§©¨¦§¦
xidfd o`M s`dxdf`d xnFlM - ©¨¦§¦§©¨©§¨¨

mB dxdf`M `id ixd mW dxEn`d̈£¨¨£¥¦§©§¨¨©
;o`kli`(`OW F`)oNdN dnlv` - §¨¦¤¨©§©¨¥¤
dnExY,lkF`d lr `N` xidfd `l §¨Ÿ¦§¦¤¨©¨¥

lr akFXd oFbM ,dpdPd lr xidfd `le§Ÿ¦§¦©©¤¡¤§©¥©
dnExY lW miHgo`M s` ,lv` ¦¦¤§¨©¨¥¤

`OW ,WCwdlr `N` xidfd `l ¤§¥¤¨Ÿ¦§¦¤¨©
lFrnz' xnFl cEnlY - lkF`d̈¥©§©¦§

'lrne FpFWl aEzMd ltM -dAixdfA ©©¨©©¨§§¦¨¨¤
`weeC e`le ,`EdW lrn bEq lM̈©©¤§¨©§¨

rnWnA d`pd lM `N` dlik`(`xtq) £¦¨¤¨¨£¨¨§©§©
(m"ialn):

.'ä éLãwîmiWcTd mdmicgEind ¦¨§¥¥©¢¨¦©§¨¦
.mXl.dixEni`e dlFr oAxw xUA oFbM ©¥§§©¨§©¨§¥¤¨
E`villMd onmiNw miWcwibEq - ¨§¦©§¨¨¨¦©¦¥

zlik`A wlg milrAl WIW zFpAxTd©¨§¨¤¥©§¨¦¥¤©£¦©
`vFIke gqRÎoAxw ,minlW oFbM mxUA§¨¨§§¨¦¨§©¤©§©¥
lke .dlirn zxFY oi` mdA xW` ,odÄ¤£¤¨¤¥©§¦¨§¨
mdn lk`W oFbM] mxUaA lrFOd©¥¦§¨¨§¤¨©¥¤
xarW mbd ,[mCd zwixf mcFw¤§¦©©¨£©¤¨©

'dlirn oAxw' `ian Fpi` ,xEQi`A(my) §¦¥¥¦¨§©§¦¨
(`"eb):
.ìéàxFwnE .xbFA xkf UaM `Ed li`d ©¦¨©¦¤¤¨¨¥§

`Ed 'li`' mXd'dWw' oFWlxaMW] ©¥©¦§¨¤¤§¨
,['Kx UaM' Fpi`e FIC lcBFnMEpivOW ¨©©§¥¤¤©§¤¨¦

aEzMd oFWlAux`d ili` z`e' ¦§©¨§¤¥¥¨¨¤
'gwl(bi ,fi l`wfgi)ux`AW miwfgd z`] ¨¨¤©£¨¦¤¨¨¤

xv`pckEap gwl (milWExi ixU z`)¤¨¥§¨©¦¨©§©§¤©
;[laal FOro`M s`FrnWn- dWw ¦§¨¤©¨©§¨¨¤

`dIWmipW iYW oAFwfgA `Ed f`W ¤§¥¤§¥¨¦¤¨§¨§
oiprl wx mixEn` mixaCde] FRwze§¨§§©§¨¦£¦©§¦§©
F`xw ixd xirSd UaMdW ,zFpAxẅ§¨¤©¤¤©¨¦£¥§¨
'li`'d Kkitl ,'FzpW oA UaM' aEzMd©¨¤¤¤§¨§¦¨¨©¦
xW`M mlE` ,mizpW oAn `weeC `Ed©§¨¦¤§¨©¦¨©£¤
FnFi oA li`' mB ,zFpAxwA xAEcnd oi ¥̀©§¨§¨§¨©©¦¤
oall awri xn`W FnM ,'li` iExw xaM§¨¨©¦§¤¨©©£Ÿ§¨¨

(gl ,`l ziy`xa),'iYlk` `l Lp`v ili`e'§¥¥Ÿ§Ÿ¨¨§¦
miPhTd z` ENit` lk` `l ixd `Ede§£¥Ÿ¨©£¦¤©§©¦

xzFiA(:dq w"a 'qez i"tr)[(`xtq): §¥
.íéì÷L óñk EkøòadeW `dIW §¤§§¤¤§¨¦¤§¥¨¤

li`d xignmirlq iYW,(zFgtl) §¦¨©¦§¥§¨¦§¨
FrnWOW 'Kxr' FnM `Ed 'LMxr' oFWlE§¤§§§¥¤¤©§¨
WxiR `NW KFYnE .oFnn lW ieFW¦¤¨¦¤Ÿ¥©
`di [mirlq=] milwW dOM aEzMd©¨©¨§¨¦§¨¦§¥

'mipW - miAx hErin' ixd ,FMxr,m"`x) ¤§£¥¦©¦§©¦
(g"n`a:fh dxez

(fh)Lãwä ïî àèç øLà úàå§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤
ílLézpeEM oi` .odMl Fz` ozpe ... §©¥§¨©Ÿ©Ÿ¥¥©¨©

`N` ,odMl oFnOd z` oYIW aEzMd©¨¤¦¥¤©¨©Ÿ¥¤¨
dWnFge oxwmNWn `Ed,WCwdl ©¤¤¨¤§©¥©¤§¥

Fz` ozpe' aEzMd KWndA xn`PX dnE©¤¤¡©§¤§¥©¨§¨©Ÿ

,mW`dÎli` lr aQEn df ixd ,'odMl©Ÿ¥£¥¤¨©¥¨¨¨
xRkie EPaixwIW icM odMl oYi FzF`W¤¦¥©Ÿ¥§¥¤©§¦¤¦©¥

eilr(i"`a):fi dxez ¨¨
(fi).àéáäå ,íLàå òãé àìåoiprd §Ÿ¨©§¨¥§¥¦¨¦§¨

zxM wtq `AW inA xAcn dGdwtq) ©¤§©¥§¦¤¨§¥¨¥§¥
(zxM xEQi`xar m` rci `le Fcil ¦¨¥§¨§Ÿ¨©¦¨©

onFWe alg oFbM .e`l m` eilrEidW ¨¨¦¨§¥¤§¤¤¨
migPEnxEaqkE ,eiptlW didodiYW ¨¦§¨¨§¨¨¨¤§¥¤

xYid(oOEW odiYXW)z` lk`e ¤¥¤§¥¤¨§¨©¤
,cg`dKM xg`ezg`' Fl Exn` ¨¤¨§©©¨¨§©©

zFkizgd iYXn`le ,'dzid alg lW ¦§¥©£¦¤¥¤¨§¨§Ÿ
lk` alg lW Ff m` rci`Ed oM m`e] ¨©¦¤¥¤¨©§¦¥

zxM FpFcGW xaC lkM z`Hg aiIg©¨©¨§¨¨¨¤§¨¥
z`Hg FzbbW lr miaiIgW,c lirl xen`k) ¤©¨¦©¦§¨©¨

(axYid `Ed ixde lk` oOEW lW F` ,[, ¤¨¨©©£¥¤¥
iElY mW` `ian df ixd,o`M xEn`d £¥¤¥¦¨¨¨¨¨¨

eilr oibnEdf oAxw`NW onf lM ¥¥¨¨¨§¨¤¨§©¤Ÿ
Fl rcFp m`e .`hg i`CEW Fl rcFp©¤©©¨¨§¦©

onf xg`l,dzid alg lW dkizgdW §©©§¨¤©£¦¨¤¥¤¨§¨
,'iElY mW`' `iad xaMW s``iai ©¤§¨¥¦¨¨¨¨¦

z`HgiExw KkitlE ,FzxRkl zi`Ce ©¨©¨¦§©¨¨§¦¨¨
,'wtq mW`' `le 'iElY mW`' df oAxẅ§¨¤¨¨¨§Ÿ¨¨¨¥
xW` cr Fl diElY dxRMdW mW lr©¥¤©©¨¨§¨©£¤

xaCd Fl rcEi(g"n`a): ¦¨©©¨¨
.BðBò àNðå íLàå òãé àìåF`xw §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£§¨

s` ,dxRM Fl Kixvde 'mW`' aEzMd©¨¨¥§¦§¦©¨¨©

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
לידע  נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ידע, ׁשּלא מי את ענׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּתן
אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻראה
הּיֹוׁשב  המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדה
ּולדֹורֹות  ּולדֹורֹותיו לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָלֹו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ו)ּדֹורֹותיו יז ׁשלׁשה (דברים אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
להחמיר  ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעדים
ּכעֹוברי  עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹעליו,
עזריה  ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעברה,

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי וגֹו'"(שם יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ונפלה  ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע –ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה .הימּנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב לׁשאל,(רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדּוע

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מ ֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ּכּכּכּכל ל ל ל רעים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻספק

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל  א חטא. ׁשל  מ ּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
ׁשאׁשם  ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּבלי

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ְְְִֵֵַַַָָָָֹּתלּוי

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ) יד אם לא הא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְִַַַַָָֹ

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָנתּכּפר
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑ ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. ‡ÌL.לׁשֹון ÌL‡∑ להביא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ»…»«ְִָ

איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי "הּוא"(בן לֹומר: ּתלמּוד מצרע? ואׁשם נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול .. ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).íLàì EkøòaAFzF`dKxr §¤§§§¨¨§¨¥¤
dlrnl xEn`d(eh weqta)ipW `EdW ¨¨§¨§¨¤§¥
(mirlq=) milwW: §¨¦§¨¦

.òãé àì àeäå ââL øLào`M mB £¤¨¨§Ÿ¨©©¨
,oAxTd z` aixwd xaMW xg`l§©©¤§¨¦§¦¤©¨§¨
icM ,'rci `l `Ede' aEzMd WiBcd¦§¦©¨§Ÿ¨©§¥

:KM KFYn cFnlPWrci m` `d ¤¦§¦¨¨¦¨©
,onf xg`lzaxwd xg`l m` xnFlM §©©§©§©¦§©©©§¨©

xar ok` iM Fl xxAzp iElYd mW`d̈¨¨©¨¦§¨¥¦¨¥¨©
lW lk`W dkizgde] xEQi`d lr©¨¦§©£¦¨¤¨©¤

aEW dYrn ixd ,[dzid alg`l ¥¤¨§¨£¥¥©¨Ÿ
`iaIW cr df mW`A Fl xRMzp¦§©¤§¨¨¤©¤¨¦

z`Hgi`Ce zbbW lr d`Adx`eank) ©¨©¨¨©¦§©©©
(a ,c lirl,- dnFc dG dnl `d̈§©¤¤

KMÎxg`e dtxrzPW dtExr dlbrl§¤§¨£¨¤¦§¨§¨§©©¨
bxdi df ixd ,bxFdd `vnp,`k mixac) ¦§¨©¥£¥¤¥¨¥

(hÎ`in rcFp `NW bExd `vnp xW`M]©£¤¦§¨¨¤Ÿ©¦
daFxTd xird ipwf mi`ian ,Fbxd£¨§¦¦¦§¥¨¦©§¨
'ebe DW`x z` mitxFre xwA zlbr¤§©¨¨§§¦¤Ÿ¨
miIqn z`f mre ,'mCd mdl xRMpe'§¦©¥¨¤©¨§¦Ÿ§©¥
iwPd mCd xraY dY`e' :mW aEzMd©¨¨§©¨§©¥©¨©¨¦
,bxFdd `vnp m` xnFlM .'LAxTn¦¦§¤§©¦¦§¨©¥
Fl xRMzp xaMW mixnF` Ep` oi ¥̀¨§¦¤§¨¦§©¥
`N` ,WpFrn xEhR `Ede mCd©¨§¨¥¤¤¨

.[gvFx lM oicM FzF` mizinns`e §¦¦§¦¨¥©§©
onf lM `N` lirFn mW`d oi` o`M̈¥¨¨¨¦¤¨¨§©

`hg m` Fl rcFp `NW(my)(l"kyn): ¤Ÿ©¦¨¨
hi dxez

(hi).íLà íLà àeä íLàWlW ¨¨¨Ÿ¨©¨
,o`M Exn`p 'mW`' zFpFWloFW`xd §¨¨¤¤§¨¨¦

FNEMcTEpn.xaC mW `EdW ,u"nw §¨¨©¤¥¨¨
,'mW`' :oAxTd mW KM ,xnFlM§©¨¥©¨§¨¨¨
,g"YR Fivge u"nw Fivg oFxg`de§¨©£¤§¨©§¤§©¨

itl'lrR' oFWl `EdW,lk` :FnM] §¦¤§¨©§¨©
'mW`' cTEpn `Ed Kkl ,[Kld ,cnl, ¨©¨©§¨§¨¨©
`xwp oAxTd :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨©¨§¨¦§¨
'dl mW` eilrAW mW lr 'mW`'¨¨©¥¤§¨¨¨©©
Dpi` ,zirvn`d 'mW`' zaiY mlE`e]§¨¥©¨Ÿ¨¤§¨¦¥¨
`Ad ,oFWl ltkM `N` zWOWn§©¤¤¤¨§¤¤¨©¨
wEGig ztqFzl lrRd iptl minrtl¦§¨¦¦§¥©Ÿ©§¤¤¦

'`vi `vi' :znbEcM .xaCd(l ,fk ziy`xa); ©¨¨§§©¨Ÿ¨¨
'd`B d`b'(` ,eh zeny)'Kli KFld' ;mildz) ¨Ÿ¨¨¨¥¥

(e ,ekw'dMaz dkA' ;(a ,` dki`)xkf' ; ¨Ÿ¦§¤¨Ÿ
'EPxMf`(hi ,`l edinxi);[,xn`Y m`eixd ¤§§¤§¦Ÿ©£¥

`Ed KxFvl `NW `xwnKFYn oMW - ¦§¨¤Ÿ§¤¤¥¦
lr `Ed 'mW`' oFWNdW oaEn oiprd̈¦§¨¨¤©¨¨¨©
oAxTW KxcM] eilrA znW` mW¥©§©§¨¨§¤¤¤¨§©
lW Fz`Hg mW lr `Ed z`Hg©¨©¥©¨¤

- [milrAdzxFzA `Ed WExC xaM ©§¨¦§¨¨§©
,mipdMxn`p Kkl iM'mW` mW`'- Ÿ£¦¦§¨¤¡©¨Ÿ¨©
`iadl(zFAxl)dtExgÎdgtWÎmW` §¨¦§©£©¦§¨£¨

oNdl xEn`d](`k ,hi)FnW` z` `iade' ¨¨§©¨§¥¦¤£¨
['mW` li` crFn ld` gzR l` 'dl, ©¤¤©Ÿ¤¥¥¨¨

`dIWdli``Edd mW`d lWoA ¤§¥¨©¦¤¨¨¨©¤
,mirlq iYWxEn`d mW`d li` oicM §¥§¨¦§¦¥¨¨¨¨¨

.o`MlFkixnFl iziiddAxn ip`W ¨¨¨¦¦©¤£¦§©¤
s`- rxFvnÎmW`e xifpÎmW` ©£©¨¦©£©§¨

`Ed s`W - mW`l UaM mi`iand©§¦¦¤¤§¨¨¤©
`nhPW xifpA] mirlq iYW deeW `di§¥¨¤§¥§¨¦§¨¦¤¦§¨

xn`p FzExifp ini KFzA(ai ,e xacna) §§¥§¦¤¡©
oke ,'mW`l FzpW oA UaM `iade'§¥¦¤¤¤§¨§¨¨§¥
xn`p Fzxdhl mW` `iaOd rxFvnA¦§¨©¥¦¨¨§¨¢¨¤¡©

(ai ,ci oldl)UaMd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©¤¤
['mW`l Fz` aixwde cg`dcEnlY - ¨¤¨§¦§¦Ÿ§¨¨©§

' xnFlmW`'`Ed'`Ed' oFWl - ©¨¨§
mW` wx iM xnFl ,hErin FrnWn©§¨¦©¦©£©
o`kl dnFC `EdW ,dtExg dgtW¦§¨£¨¤¤§¨
FA Kixvd xW` `Ed ,li`A FpiCW¤¦§©¦£¤¦§¦
E`vi ,mirlq iYW FMxr `dIW aEzMd©¨¤§¥¤§§¥§¨¦¨§
`le UaM mi`iand rxFvnE xifp mW £̀©¨¦§¨©§¦¦¤¤§Ÿ
mirlq iYW Kxr mipErh mpi`W ,li ©̀¦¤¥¨§¦¥¤§¥§¨¦

(my)(`"eb):k dxez

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי הּמלוה אמר ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבעדים  מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהּלֹווה
ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּכׁשהּוא לפיכ,ּובּׁשטר, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ֶַָ
ּכלּום  LÚ˜.מּידֹו B‡∑ ׂשכיר ׂשכר .הּוא ְִָ»«ְִַָ

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k)àèçú ék Lôðlrn dlrnE ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©
.'dAcEnlY dn ,`aiwr iAx xn` ©¨©©¦£¦¨©©§

,'dA lrn dlrnE' xnFlixd ,xnFlM ©¨£¨©©©§©£¥
Fxiag cbpM `hgW inA xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¤¨¨§¤¤£¥
m` ,['ebe 'FzinrA Wgke' xn`PW FnM]§¤¤¡©§¦¥©£¦¦
?'dA dlirnM xaCd aWgp rECn oM¥©©¤§¨©¨¨¦§¦¨©
zFWgkd ibEq ipWAW mEXn `N ¤̀¨¦¤¦§¥¥©§¨
d`eld zWgkd :o`M xAEcn, §¨¨©§¨©©§¨¨

oFcTR zWgkde(oldl x`eank)mlE`e . §©§¨©¦¨§¨
zWgkd oiprl dxEn` 'dA dlirOd©§¦¨©£¨§¦§©©§¨©

,d`eldd oiprl `le ,oFcTRditl ©¦¨§Ÿ§¦§©©©§¨¨§¦
,ozFPde `UFPde deNde delOd lMW¤¨©©§¤§©Ÿ¤§©¥§©¥

dUFr Fpi`KnFq `EdW KFYn z`f ¥¤Ÿ¦¤¥
,Fxiag lW FxWi lr ixnbl`N`lMd §©§¦©¨§¤£¥¤¨©Ÿ

dUrp,xhWaE micrAgihadl icM ©£¤§¥¦¦§¨§¥§©§¦©
,EPWigki `NW xaCd z`Kkitl ¤©¨¨¤Ÿ©§¦¤§¦¨

Wgkn `EdW onfA`A m` - ¦§©¤§©¥¦¨
`Ed ixd FWigkdlmicrA Wgkn §©§¦£¥§©¥¨¥¦

,xhXaEWigkdl `Ed dQpn ,xnFlM ©§¨§©§©¤§©§¦
xhXdW xnFle ,micrd zEpn`p z ¤̀¤¡¨¨¥¦§©¤©§¨

,siIEfn `EdciwtOd la`xaClv` §¨£¨©©§¦¨¨¥¤
,FxiagdxinWl Fzcwtd zAiq ixd £¥£¥¦©©§¨¨¦§¦¨

mixg` EdEcngi oR Fzb`C zngn `id¦¥£©©£¨¤©§§£¥¦
xzQA Fripvn `Ed Kkl ,EdEapbie§¦§§§¨©§¦©¥¤
`xi `EdW FA rcFIW on`p mc` lv ¥̀¤¨¨¤¡¨¤¥©¤¨¥

`Ed KM KFYnE ,EPWigki `le 'd z ¤̀§Ÿ©§¦¤¦¨
EdE`xIW micr `iadNn mB rpnp¦§¨©¦§¨¦¥¦¤¦§

iM ,ciwtnFA rcYW dvFx Fpi`mEW ©§¦¦¥¤¤¥©
`N` dnWpwx,mdipiAW iWilW §¨¨¤¨©§¦¦¤¥¥¤

didi `Ede ,FCal d"awd `EdW¤§©§¦§¤
,xaCA crkE iWilW cvM lFkiaM¦§¨§©§¦¦§¥©¨¨

Wgkn `EdWM KkitlorFhe §¦¨§¤§©¥§¥
ixd ,mElM Flv` cwtEd `l mlFrOW¤¥¨Ÿ§©¤§§£¥

`EdMmdipiAW iWilXA Wgkn- ¦§©¥©§¦¦¤¥¥¤
EdEcinrd xW` d"awd `Ed `ld£Ÿ£¤¤¡¦
lrn dlrnE' :xn`p Kkl - mdipiA¥¥¤§¨¤¡©¨£¨©©

''dA(my): ©
.ãé úîeNúáFciA mVWFxiag lW ¦§¤¨¤¨§¨¤£¥

oFnnicMwQrzdl,FA giexdlE ¨§¥§¦§©¥§©§¦©
mMqEOd itM migexA mdipW EwNgzie§¦§©§§¥¤¨§¨¦§¦©§¨

mdipiA,F`oFnn Fl xqOWdelnA ¥¥¤¤¨©¨§¦§¤
onGA Fxifgie eikxvl deFNd F`ivFIW¤¦©¤¦§¨¨§©£¦©§©
miptF`d ipWE ,mdipiA mMqEdW¤§©¥¥¤§¥¨¨¦
mpi`W itl ,'ci zniU' oFWlA miiExw§¦¦§¦©¨§¦¤¥¨
'FciA' `N` ,FziaA Fl giPdW oFcTtM§¦¨¤¦¦©§¥¤¨§¨
m` xgqnl m` ,FA WOYWIW icM§¥¤¦§©¥¦§¦§¨¦

d`eldl(m"ialn): §©§¨¨
.ìæâá BàoFbM F`mElM FcIn lfBW §¨¥§¤¨©¦¨§
(dn xaC): §©¨
÷Lò Bà.Fzinr z``Edzripn ¨©¤£¦§¦©

mElWYxikU xkU`NW s` ,xnFlM - ©§§©¨¦§©©¤Ÿ
KkA mlE` ,Fxiag zEWxn WOn lfB̈©©¨¥§£¥¨§¨
iExw FzcFar xkU z` Fl mNiW `NW¤Ÿ¦¥¤§©£¨¨

oNdl d`xE] 'wWFr'(bi ,hi)'wWrz `l' ¥§¥§©¨Ÿ©£Ÿ
xikU xkU WaFMd df -(my i"yx)d`xE , ¤©¥§©¨¦§¥

aEzMd oFWl(d ,b ik`ln)xkU iwWra' §©¨§Ÿ§¥§©
['xikU(my):ak dxez ¨¦

(ak)da Lçëå.'ebe xwW lr rAWpe §¦¤¨§¦§©©¨¤
dfi`A WxtnE aEzMd miIqn dYr©¨§©¥©¨§¨¥§¥¤
aiIgzIW icM o`M xAEcn oipr¦§¨§¨¨§¥¤¦§©¥
:dWxRA xEn`d oAxTA `hFgd©¥©¨§¨¨¨©¨¨¨
cg` lr Fxiag z` mc` raY xW`M©£¤¨©¨¨¤£¥©¤¨
,dlrnl miiEpnd mixaCd mzF` lMn¦¨¨©§¨¦©§¦§©§¨

- 'DA WgM' rAzPdezg` lr xtMW §©¦§¨¦¤¨¤¨©©©©
dN` lMnzFriaYddUri xW` ¦Ÿ¥¤©§¦£¤©£¤

xwW lr raXdlE `Fhgl mc`d̈¨¨©£§¦¨©©¤¤
oFnn zxitklcaNn ,xnFlM - ¦§¦©¨§©¦§©

oFnOA xtke WigkdW dGd `hgd©¥§©¤¤¦§¦§¨©©¨
,aiIg Fpi`W eilr xnFl ,FA aiIgW¤©¨©¨¨¤¥©¨
lr raXdl mbe cFr `Fhgl siqFd¦©£§©§¦¨©©
aEWl `Fai xW`M if` - xwXl KM̈©¤¤£©©£¤¨¨
xW` Fz`Hgn xRMzdlE daEWzA¦§¨§¦§©¥¥©¨£¤
oxTde ,mW`d oAxw z` `iai ,`hg̈¨¨¦¤¨§©¨¨¨§©¤¤
oNdl x`Fand lkkE ,WnFgde§©¤§¨©§¨§©¨

(miyxtn):bk dxez



צי `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל  א חטא. ׁשל  מ ּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
ׁשאׁשם  ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּבלי

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ְְְִֵֵַַַָָָָֹּתלּוי

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ) יד אם לא הא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְִַַַַָָֹ

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָנתּכּפר
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑ ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. ‡ÌL.לׁשֹון ÌL‡∑ להביא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ»…»«ְִָ

איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי "הּוא"(בן לֹומר: ּתלמּוד מצרע? ואׁשם נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול .. ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).íLàì EkøòaAFzF`dKxr §¤§§§¨¨§¨¥¤
dlrnl xEn`d(eh weqta)ipW `EdW ¨¨§¨§¨¤§¥
(mirlq=) milwW: §¨¦§¨¦

.òãé àì àeäå ââL øLào`M mB £¤¨¨§Ÿ¨©©¨
,oAxTd z` aixwd xaMW xg`l§©©¤§¨¦§¦¤©¨§¨
icM ,'rci `l `Ede' aEzMd WiBcd¦§¦©¨§Ÿ¨©§¥

:KM KFYn cFnlPWrci m` `d ¤¦§¦¨¨¦¨©
,onf xg`lzaxwd xg`l m` xnFlM §©©§©§©¦§©©©§¨©

xar ok` iM Fl xxAzp iElYd mW`d̈¨¨©¨¦§¨¥¦¨¥¨©
lW lk`W dkizgde] xEQi`d lr©¨¦§©£¦¨¤¨©¤

aEW dYrn ixd ,[dzid alg`l ¥¤¨§¨£¥¥©¨Ÿ
`iaIW cr df mW`A Fl xRMzp¦§©¤§¨¨¤©¤¨¦

z`Hgi`Ce zbbW lr d`Adx`eank) ©¨©¨¨©¦§©©©
(a ,c lirl,- dnFc dG dnl `d̈§©¤¤

KMÎxg`e dtxrzPW dtExr dlbrl§¤§¨£¨¤¦§¨§¨§©©¨
bxdi df ixd ,bxFdd `vnp,`k mixac) ¦§¨©¥£¥¤¥¨¥

(hÎ`in rcFp `NW bExd `vnp xW`M]©£¤¦§¨¨¤Ÿ©¦
daFxTd xird ipwf mi`ian ,Fbxd£¨§¦¦¦§¥¨¦©§¨
'ebe DW`x z` mitxFre xwA zlbr¤§©¨¨§§¦¤Ÿ¨
miIqn z`f mre ,'mCd mdl xRMpe'§¦©¥¨¤©¨§¦Ÿ§©¥
iwPd mCd xraY dY`e' :mW aEzMd©¨¨§©¨§©¥©¨©¨¦
,bxFdd `vnp m` xnFlM .'LAxTn¦¦§¤§©¦¦§¨©¥
Fl xRMzp xaMW mixnF` Ep` oi ¥̀¨§¦¤§¨¦§©¥
`N` ,WpFrn xEhR `Ede mCd©¨§¨¥¤¤¨

.[gvFx lM oicM FzF` mizinns`e §¦¦§¦¨¥©§©
onf lM `N` lirFn mW`d oi` o`M̈¥¨¨¨¦¤¨¨§©

`hg m` Fl rcFp `NW(my)(l"kyn): ¤Ÿ©¦¨¨
hi dxez

(hi).íLà íLà àeä íLàWlW ¨¨¨Ÿ¨©¨
,o`M Exn`p 'mW`' zFpFWloFW`xd §¨¨¤¤§¨¨¦

FNEMcTEpn.xaC mW `EdW ,u"nw §¨¨©¤¥¨¨
,'mW`' :oAxTd mW KM ,xnFlM§©¨¥©¨§¨¨¨
,g"YR Fivge u"nw Fivg oFxg`de§¨©£¤§¨©§¤§©¨

itl'lrR' oFWl `EdW,lk` :FnM] §¦¤§¨©§¨©
'mW`' cTEpn `Ed Kkl ,[Kld ,cnl, ¨©¨©§¨§¨¨©
`xwp oAxTd :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨©¨§¨¦§¨
'dl mW` eilrAW mW lr 'mW`'¨¨©¥¤§¨¨¨©©
Dpi` ,zirvn`d 'mW`' zaiY mlE`e]§¨¥©¨Ÿ¨¤§¨¦¥¨
`Ad ,oFWl ltkM `N` zWOWn§©¤¤¤¨§¤¤¨©¨
wEGig ztqFzl lrRd iptl minrtl¦§¨¦¦§¥©Ÿ©§¤¤¦

'`vi `vi' :znbEcM .xaCd(l ,fk ziy`xa); ©¨¨§§©¨Ÿ¨¨
'd`B d`b'(` ,eh zeny)'Kli KFld' ;mildz) ¨Ÿ¨¨¨¥¥

(e ,ekw'dMaz dkA' ;(a ,` dki`)xkf' ; ¨Ÿ¦§¤¨Ÿ
'EPxMf`(hi ,`l edinxi);[,xn`Y m`eixd ¤§§¤§¦Ÿ©£¥

`Ed KxFvl `NW `xwnKFYn oMW - ¦§¨¤Ÿ§¤¤¥¦
lr `Ed 'mW`' oFWNdW oaEn oiprd̈¦§¨¨¤©¨¨¨©
oAxTW KxcM] eilrA znW` mW¥©§©§¨¨§¤¤¤¨§©
lW Fz`Hg mW lr `Ed z`Hg©¨©¥©¨¤

- [milrAdzxFzA `Ed WExC xaM ©§¨¦§¨¨§©
,mipdMxn`p Kkl iM'mW` mW`'- Ÿ£¦¦§¨¤¡©¨Ÿ¨©
`iadl(zFAxl)dtExgÎdgtWÎmW` §¨¦§©£©¦§¨£¨

oNdl xEn`d](`k ,hi)FnW` z` `iade' ¨¨§©¨§¥¦¤£¨
['mW` li` crFn ld` gzR l` 'dl, ©¤¤©Ÿ¤¥¥¨¨

`dIWdli``Edd mW`d lWoA ¤§¥¨©¦¤¨¨¨©¤
,mirlq iYWxEn`d mW`d li` oicM §¥§¨¦§¦¥¨¨¨¨¨

.o`MlFkixnFl iziiddAxn ip`W ¨¨¨¦¦©¤£¦§©¤
s`- rxFvnÎmW`e xifpÎmW` ©£©¨¦©£©§¨

`Ed s`W - mW`l UaM mi`iand©§¦¦¤¤§¨¨¤©
`nhPW xifpA] mirlq iYW deeW `di§¥¨¤§¥§¨¦§¨¦¤¦§¨

xn`p FzExifp ini KFzA(ai ,e xacna) §§¥§¦¤¡©
oke ,'mW`l FzpW oA UaM `iade'§¥¦¤¤¤§¨§¨¨§¥
xn`p Fzxdhl mW` `iaOd rxFvnA¦§¨©¥¦¨¨§¨¢¨¤¡©

(ai ,ci oldl)UaMd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©¤¤
['mW`l Fz` aixwde cg`dcEnlY - ¨¤¨§¦§¦Ÿ§¨¨©§

' xnFlmW`'`Ed'`Ed' oFWl - ©¨¨§
mW` wx iM xnFl ,hErin FrnWn©§¨¦©¦©£©
o`kl dnFC `EdW ,dtExg dgtW¦§¨£¨¤¤§¨
FA Kixvd xW` `Ed ,li`A FpiCW¤¦§©¦£¤¦§¦
E`vi ,mirlq iYW FMxr `dIW aEzMd©¨¤§¥¤§§¥§¨¦¨§
`le UaM mi`iand rxFvnE xifp mW £̀©¨¦§¨©§¦¦¤¤§Ÿ
mirlq iYW Kxr mipErh mpi`W ,li ©̀¦¤¥¨§¦¥¤§¥§¨¦

(my)(`"eb):k dxez

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי הּמלוה אמר ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבעדים  מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהּלֹווה
ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּכׁשהּוא לפיכ,ּובּׁשטר, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ֶַָ
ּכלּום  LÚ˜.מּידֹו B‡∑ ׂשכיר ׂשכר .הּוא ְִָ»«ְִַָ

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k)àèçú ék Lôðlrn dlrnE ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©
.'dAcEnlY dn ,`aiwr iAx xn` ©¨©©¦£¦¨©©§

,'dA lrn dlrnE' xnFlixd ,xnFlM ©¨£¨©©©§©£¥
Fxiag cbpM `hgW inA xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¤¨¨§¤¤£¥
m` ,['ebe 'FzinrA Wgke' xn`PW FnM]§¤¤¡©§¦¥©£¦¦
?'dA dlirnM xaCd aWgp rECn oM¥©©¤§¨©¨¨¦§¦¨©
zFWgkd ibEq ipWAW mEXn `N ¤̀¨¦¤¦§¥¥©§¨
d`eld zWgkd :o`M xAEcn, §¨¨©§¨©©§¨¨

oFcTR zWgkde(oldl x`eank)mlE`e . §©§¨©¦¨§¨
zWgkd oiprl dxEn` 'dA dlirOd©§¦¨©£¨§¦§©©§¨©

,d`eldd oiprl `le ,oFcTRditl ©¦¨§Ÿ§¦§©©©§¨¨§¦
,ozFPde `UFPde deNde delOd lMW¤¨©©§¤§©Ÿ¤§©¥§©¥

dUFr Fpi`KnFq `EdW KFYn z`f ¥¤Ÿ¦¤¥
,Fxiag lW FxWi lr ixnbl`N`lMd §©§¦©¨§¤£¥¤¨©Ÿ

dUrp,xhWaE micrAgihadl icM ©£¤§¥¦¦§¨§¥§©§¦©
,EPWigki `NW xaCd z`Kkitl ¤©¨¨¤Ÿ©§¦¤§¦¨

Wgkn `EdW onfA`A m` - ¦§©¤§©¥¦¨
`Ed ixd FWigkdlmicrA Wgkn §©§¦£¥§©¥¨¥¦

,xhXaEWigkdl `Ed dQpn ,xnFlM ©§¨§©§©¤§©§¦
xhXdW xnFle ,micrd zEpn`p z ¤̀¤¡¨¨¥¦§©¤©§¨

,siIEfn `EdciwtOd la`xaClv` §¨£¨©©§¦¨¨¥¤
,FxiagdxinWl Fzcwtd zAiq ixd £¥£¥¦©©§¨¨¦§¦¨

mixg` EdEcngi oR Fzb`C zngn `id¦¥£©©£¨¤©§§£¥¦
xzQA Fripvn `Ed Kkl ,EdEapbie§¦§§§¨©§¦©¥¤
`xi `EdW FA rcFIW on`p mc` lv ¥̀¤¨¨¤¡¨¤¥©¤¨¥

`Ed KM KFYnE ,EPWigki `le 'd z ¤̀§Ÿ©§¦¤¦¨
EdE`xIW micr `iadNn mB rpnp¦§¨©¦§¨¦¥¦¤¦§

iM ,ciwtnFA rcYW dvFx Fpi`mEW ©§¦¦¥¤¤¥©
`N` dnWpwx,mdipiAW iWilW §¨¨¤¨©§¦¦¤¥¥¤

didi `Ede ,FCal d"awd `EdW¤§©§¦§¤
,xaCA crkE iWilW cvM lFkiaM¦§¨§©§¦¦§¥©¨¨

Wgkn `EdWM KkitlorFhe §¦¨§¤§©¥§¥
ixd ,mElM Flv` cwtEd `l mlFrOW¤¥¨Ÿ§©¤§§£¥

`EdMmdipiAW iWilXA Wgkn- ¦§©¥©§¦¦¤¥¥¤
EdEcinrd xW` d"awd `Ed `ld£Ÿ£¤¤¡¦
lrn dlrnE' :xn`p Kkl - mdipiA¥¥¤§¨¤¡©¨£¨©©

''dA(my): ©
.ãé úîeNúáFciA mVWFxiag lW ¦§¤¨¤¨§¨¤£¥

oFnnicMwQrzdl,FA giexdlE ¨§¥§¦§©¥§©§¦©
mMqEOd itM migexA mdipW EwNgzie§¦§©§§¥¤¨§¨¦§¦©§¨

mdipiA,F`oFnn Fl xqOWdelnA ¥¥¤¤¨©¨§¦§¤
onGA Fxifgie eikxvl deFNd F`ivFIW¤¦©¤¦§¨¨§©£¦©§©
miptF`d ipWE ,mdipiA mMqEdW¤§©¥¥¤§¥¨¨¦
mpi`W itl ,'ci zniU' oFWlA miiExw§¦¦§¦©¨§¦¤¥¨
'FciA' `N` ,FziaA Fl giPdW oFcTtM§¦¨¤¦¦©§¥¤¨§¨
m` xgqnl m` ,FA WOYWIW icM§¥¤¦§©¥¦§¦§¨¦

d`eldl(m"ialn): §©§¨¨
.ìæâá BàoFbM F`mElM FcIn lfBW §¨¥§¤¨©¦¨§
(dn xaC): §©¨
÷Lò Bà.Fzinr z``Edzripn ¨©¤£¦§¦©

mElWYxikU xkU`NW s` ,xnFlM - ©§§©¨¦§©©¤Ÿ
KkA mlE` ,Fxiag zEWxn WOn lfB̈©©¨¥§£¥¨§¨
iExw FzcFar xkU z` Fl mNiW `NW¤Ÿ¦¥¤§©£¨¨

oNdl d`xE] 'wWFr'(bi ,hi)'wWrz `l' ¥§¥§©¨Ÿ©£Ÿ
xikU xkU WaFMd df -(my i"yx)d`xE , ¤©¥§©¨¦§¥

aEzMd oFWl(d ,b ik`ln)xkU iwWra' §©¨§Ÿ§¥§©
['xikU(my):ak dxez ¨¦

(ak)da Lçëå.'ebe xwW lr rAWpe §¦¤¨§¦§©©¨¤
dfi`A WxtnE aEzMd miIqn dYr©¨§©¥©¨§¨¥§¥¤
aiIgzIW icM o`M xAEcn oipr¦§¨§¨¨§¥¤¦§©¥
:dWxRA xEn`d oAxTA `hFgd©¥©¨§¨¨¨©¨¨¨
cg` lr Fxiag z` mc` raY xW`M©£¤¨©¨¨¤£¥©¤¨
,dlrnl miiEpnd mixaCd mzF` lMn¦¨¨©§¨¦©§¦§©§¨

- 'DA WgM' rAzPdezg` lr xtMW §©¦§¨¦¤¨¤¨©©©©
dN` lMnzFriaYddUri xW` ¦Ÿ¥¤©§¦£¤©£¤

xwW lr raXdlE `Fhgl mc`d̈¨¨©£§¦¨©©¤¤
oFnn zxitklcaNn ,xnFlM - ¦§¦©¨§©¦§©

oFnOA xtke WigkdW dGd `hgd©¥§©¤¤¦§¦§¨©©¨
,aiIg Fpi`W eilr xnFl ,FA aiIgW¤©¨©¨¨¤¥©¨
lr raXdl mbe cFr `Fhgl siqFd¦©£§©§¦¨©©
aEWl `Fai xW`M if` - xwXl KM̈©¤¤£©©£¤¨¨
xW` Fz`Hgn xRMzdlE daEWzA¦§¨§¦§©¥¥©¨£¤
oxTde ,mW`d oAxw z` `iai ,`hg̈¨¨¦¤¨§©¨¨¨§©¤¤
oNdl x`Fand lkkE ,WnFgde§©¤§¨©§¨§©¨

(miyxtn):bk dxez



xwie`צב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹּכפר
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו ׁשּלֹו)לאּפּוקי ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף כד)וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו (ה, ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לסחֹור  [ׁשּיכל אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן יֹותר לׁשּלם הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּב'ּכלי
מּממֹונֹו ליּתן ּבזּבז ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] חֹומׁש ׁשּמׁשּלמים [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבהם

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו הקדׁש לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחֹומׁש
הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ּבטלים", מעֹותיו "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ׁש"היּו הּזמן רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויׁש
יֹום ל' הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ּבית־ּדין הרחבת זמן ּדהרי יֹום, ל' הּוא הּנפקד, אצל שולחן־ערוך מעֹותיו (ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש .חושן־משפט
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח ּופרׁשּו(פרק יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש "מי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לכסּות  אחת לׁשנה  מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז, נ' עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמפרׁשים
ח)ולמזֹונֹות" משנה שם פאה הרע"ב מהּקרן,(לשון ּפעמים ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא יּטֹול". "לא ּכן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשהרי

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).íLàå àèçé ékxn`p xaM ¦¤¡¨§¨¥§¨¤¡©
oiprd zgiztA(`k weqta)iM Wtp' ¦§¦©¨¦§¨¤¤¦

z` KlFde Wxtn aEzMde ,'ebe '`hgz¤¡¨§©¨§¨¥§¥¤
xiMfd dOle ,xAEcn mdilr mi`Hgd©©¨¦£¥¤§¨§¨¨¦§¦
KM `N` ?'`hgi iM dide' aEW o`M̈§¨¨¦¤¡¨¤¨¨

dide :xnF` `EdxiMIWMmc`d ¥§¨¨§¤©¦¨¨¨
FnvrAdvxie ,`hg xW` F`hg z` §©§¤¤§£¤¨¨§¦§¤

zFcFdlE zrcle ,daEWzA aEWl̈¦§¨§¨©©§
`hg iM (zFCezdl FYrcaE :`"q)§©§§¦§©¦¨¨

mW`emixEn`d mi`Hgd mzF`A §¨¥§¨©©¨¦¨£¦
f` iM - dlrnl'dlfBd z` aiWde §©§¨¦¨§¥¦¤©§¥¨

'ebe 'wWr xW` wWrd z` F` lfB xW £̀¤¨¨¤¨Ÿ¤£¤¨¨
did ENi`kE ,`Ed xvw `xwOd oFWlE]§©¦§¨¨¨§¦¨¨
,mW`e `hgW dcFi iM dide :xn`p¤¡©§¨¨¦¤¤¨¨§¨¥

['ebe aiWde(m"`x):ck dxez §¥¦

(ck)BLàøamB Fl mNWi .eiziWinge §Ÿ©£¦¦¨§©¥©
ixTird mEkQd] 'WnFg' mbe 'oxw'¤¤§©¤©§¨¦¨¦
ziWing cFre ,rAWpe WgiM eilrW¤¨¨¦¥§¦§©§£¦¦

'FW`xA' .[EPOn-,oxTd `Ed`xwpe ¦¤§Ÿ©¤¤§¦§¨
`EdW ipRn oMoFnOd W`xxTir) ¥¦§¥¤Ÿ©¨¦©

(mEkQd(`"eb): ©§
.åéúéLéîçå'FziWing' xn`p `l ©£¦¦¨Ÿ¤¡©£¦¦

`l oke ,cigi oFWl FrnWn `dIW¤§¥©§¨§¨¦§¥Ÿ
oFWl FrnWn `dIW 'eizFIWing' xn`p¤¡©£¦¦¨¤§¥©§¨§
`idW 'eiziWing' xn`p `N` ,miAx©¦¤¨¤¡©£¦¦¨¤¦
.miAxe cigi oFWNn zaMxEn dlin¦¨§¤¤¦§¨¦§©¦

iM minkg EWxC o`MnEdxFY dzAx ¦¨¨§£¨¦¦¦§¨¨
mNWn minrtNWdAxd zFIWing ¤¦§¨¦§©¥£¦¦©§¥

,zg` oxwloFbkEWnFgA xtM m`W §¤¤¤¨§¤¦¨©©¤
,Fl aiIg Fpi`WrAWpexg`lE ,KM lr ¤¥©¨§¦§©©¨§©©

daEWzA aW oMndcFde`l oiicrW ¦¥¨¦§¨§¨¤£©¦Ÿ
,WnFgd z` Fl mNiW`ianE xfFgz` ¦¥¤©¤¥¥¦¤
siqFnE ,Fnvr WnFgdFzF` lr WnFg ©¤©§¦¤©

oke ,WnFgixd dcFde aEW xtM m` ¤§¥¦¨©§¨£¥
`EdKlFde siqFn,WnFg cFr mNWnE ¦§¥§©¥¤

,zgFtE mEkQd KlFd mrR lkaEcr §¨©©¥©§¥©
Fl rAWPW oxTd hrnzIWcFnrie ¤¦§©¥©¤¤¤¦§©§©£

lr,dhExt deXn zFgRxEhR f`W ©¨¦¨¤§¨¤¨¨
FzWgkd lr WnFg mNWNnoiire ,`xtq) ¦§©¥¤©©§¨¨

(.gw `nwÎ`aa(m"ialnd i"tr miig oeyl):
.Bì àeä øLàìFNW oFnOdW inl ©£¤§¦¤©¨¤

WnFgdW s`e] WnFgde oxTd z` oYi¦¥¤©¤¤§©¤§©¤©¤
F` WCwdl FpzFp oi` ,dxRM mWl `Ä§¥©¨¨¥§©¤§¥

[oFnOd lral `N` ,mipdMl(:bw my) ©Ÿ£¦¤¨§©©©¨
(miyxtn):

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
ּכסּפי  את מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע מרויחים חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָואם

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ּפעם זה את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקרן
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי אצלֹו" ּבטלין מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן הרמב"ם ועל־ּפי־זה (לשון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ז) הלכה ז פרק גזילה מעֹותיו הלכות ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ּׁשהיה מה את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ְִֵּבטלין.

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"g zegiy ihewl)

אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹון ן ן ן (ה, למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּגזלן,(רש"י)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק  מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן  אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן קנס הּוא החמׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמנם

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

חחחחּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבסרחסרחסרחסרחֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ּוּוּוּומעטמעטמעטמעט אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהבֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּזּזּזּזעםעםעםעם למללמללמללמל יט)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ד, "ועׂשה (רש"י לכּתב לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכתּוב  ׁשּכּונת ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת נאמר ּומּדּוע לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלּפר
זֹו חּטאת ּכאן, ואף חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא עצמֹו, החטא ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיא

הּכליֹות).נראיתנראיתנראיתנראית ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב את להקטיר יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

áø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì àø÷éå úùøôì äøèôä



צג `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹּכפר
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו ׁשּלֹו)לאּפּוקי ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף כד)וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו (ה, ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לסחֹור  [ׁשּיכל אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן יֹותר לׁשּלם הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּב'ּכלי
מּממֹונֹו ליּתן ּבזּבז ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] חֹומׁש ׁשּמׁשּלמים [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבהם

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו הקדׁש לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחֹומׁש
הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ּבטלים", מעֹותיו "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ׁש"היּו הּזמן רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויׁש
יֹום ל' הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ּבית־ּדין הרחבת זמן ּדהרי יֹום, ל' הּוא הּנפקד, אצל שולחן־ערוך מעֹותיו (ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש .חושן־משפט
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח ּופרׁשּו(פרק יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש "מי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לכסּות  אחת לׁשנה  מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז, נ' עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמפרׁשים
ח)ולמזֹונֹות" משנה שם פאה הרע"ב מהּקרן,(לשון ּפעמים ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא יּטֹול". "לא ּכן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשהרי

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).íLàå àèçé ékxn`p xaM ¦¤¡¨§¨¥§¨¤¡©
oiprd zgiztA(`k weqta)iM Wtp' ¦§¦©¨¦§¨¤¤¦

z` KlFde Wxtn aEzMde ,'ebe '`hgz¤¡¨§©¨§¨¥§¥¤
xiMfd dOle ,xAEcn mdilr mi`Hgd©©¨¦£¥¤§¨§¨¨¦§¦
KM `N` ?'`hgi iM dide' aEW o`M̈§¨¨¦¤¡¨¤¨¨

dide :xnF` `EdxiMIWMmc`d ¥§¨¨§¤©¦¨¨¨
FnvrAdvxie ,`hg xW` F`hg z` §©§¤¤§£¤¨¨§¦§¤

zFcFdlE zrcle ,daEWzA aEWl̈¦§¨§¨©©§
`hg iM (zFCezdl FYrcaE :`"q)§©§§¦§©¦¨¨

mW`emixEn`d mi`Hgd mzF`A §¨¥§¨©©¨¦¨£¦
f` iM - dlrnl'dlfBd z` aiWde §©§¨¦¨§¥¦¤©§¥¨

'ebe 'wWr xW` wWrd z` F` lfB xW £̀¤¨¨¤¨Ÿ¤£¤¨¨
did ENi`kE ,`Ed xvw `xwOd oFWlE]§©¦§¨¨¨§¦¨¨
,mW`e `hgW dcFi iM dide :xn`p¤¡©§¨¨¦¤¤¨¨§¨¥

['ebe aiWde(m"`x):ck dxez §¥¦

(ck)BLàøamB Fl mNWi .eiziWinge §Ÿ©£¦¦¨§©¥©
ixTird mEkQd] 'WnFg' mbe 'oxw'¤¤§©¤©§¨¦¨¦
ziWing cFre ,rAWpe WgiM eilrW¤¨¨¦¥§¦§©§£¦¦

'FW`xA' .[EPOn-,oxTd `Ed`xwpe ¦¤§Ÿ©¤¤§¦§¨
`EdW ipRn oMoFnOd W`xxTir) ¥¦§¥¤Ÿ©¨¦©

(mEkQd(`"eb): ©§
.åéúéLéîçå'FziWing' xn`p `l ©£¦¦¨Ÿ¤¡©£¦¦

`l oke ,cigi oFWl FrnWn `dIW¤§¥©§¨§¨¦§¥Ÿ
oFWl FrnWn `dIW 'eizFIWing' xn`p¤¡©£¦¦¨¤§¥©§¨§
`idW 'eiziWing' xn`p `N` ,miAx©¦¤¨¤¡©£¦¦¨¤¦
.miAxe cigi oFWNn zaMxEn dlin¦¨§¤¤¦§¨¦§©¦

iM minkg EWxC o`MnEdxFY dzAx ¦¨¨§£¨¦¦¦§¨¨
mNWn minrtNWdAxd zFIWing ¤¦§¨¦§©¥£¦¦©§¥

,zg` oxwloFbkEWnFgA xtM m`W §¤¤¤¨§¤¦¨©©¤
,Fl aiIg Fpi`WrAWpexg`lE ,KM lr ¤¥©¨§¦§©©¨§©©

daEWzA aW oMndcFde`l oiicrW ¦¥¨¦§¨§¨¤£©¦Ÿ
,WnFgd z` Fl mNiW`ianE xfFgz` ¦¥¤©¤¥¥¦¤
siqFnE ,Fnvr WnFgdFzF` lr WnFg ©¤©§¦¤©

oke ,WnFgixd dcFde aEW xtM m` ¤§¥¦¨©§¨£¥
`EdKlFde siqFn,WnFg cFr mNWnE ¦§¥§©¥¤

,zgFtE mEkQd KlFd mrR lkaEcr §¨©©¥©§¥©
Fl rAWPW oxTd hrnzIWcFnrie ¤¦§©¥©¤¤¤¦§©§©£

lr,dhExt deXn zFgRxEhR f`W ©¨¦¨¤§¨¤¨¨
FzWgkd lr WnFg mNWNnoiire ,`xtq) ¦§©¥¤©©§¨¨

(.gw `nwÎ`aa(m"ialnd i"tr miig oeyl):
.Bì àeä øLàìFNW oFnOdW inl ©£¤§¦¤©¨¤

WnFgdW s`e] WnFgde oxTd z` oYi¦¥¤©¤¤§©¤§©¤©¤
F` WCwdl FpzFp oi` ,dxRM mWl `Ä§¥©¨¨¥§©¤§¥

[oFnOd lral `N` ,mipdMl(:bw my) ©Ÿ£¦¤¨§©©©¨
(miyxtn):

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy
ּכסּפי  את מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע מרויחים חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָואם

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ּפעם זה את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקרן
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי אצלֹו" ּבטלין מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן הרמב"ם ועל־ּפי־זה (לשון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ז) הלכה ז פרק גזילה מעֹותיו הלכות ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ּׁשהיה מה את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ְִֵּבטלין.

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"g zegiy ihewl)

אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹון ן ן ן (ה, למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּגזלן,(רש"י)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק  מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן  אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן קנס הּוא החמׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמנם

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

חחחחּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבסרחסרחסרחסרחֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ּוּוּוּומעטמעטמעטמעט אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהבֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּזּזּזּזעםעםעםעם למללמללמללמל יט)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ד, "ועׂשה (רש"י לכּתב לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכתּוב  ׁשּכּונת ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת נאמר ּומּדּוע לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלּפר
זֹו חּטאת ּכאן, ואף חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא עצמֹו, החטא ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיא

הּכליֹות).נראיתנראיתנראיתנראית ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב את להקטיר יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

áø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì àø÷éå úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב פורים, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר משה שי' ארם

שלום וברכה!

על יסוד רושם שיחתנו, שתקותי ששמור גם בזכרונו, הנני לאחל לו פורים שמח, ויחד עם זה 

להביע תקותי שתהיינה תוצאות ממשיות משיחתנו, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע שכאשר 

שני יהודים נפגשים צריך שתצא מזה טובה גם לשלישי.

וברוח ימי הפורים האלה, שאז הי' ונהפוך הוא וכל המניעות והעיכובים לא רק שנתבטלו אלא 

אדרבה נהפכו לענינים חיוביים, עד שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר בכל המובנים, יהי רצון 

שיהי' כן בעניני כל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

וינעם לי להתבשר טוב.

בכבוד ובברכה.



לשבוע פרשת ויקראצד תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ל' אדר א'
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' אדר ב'
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

יום שני - א' אדר ב'
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' אדר ב'
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' אדר ב'
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' אדר ב'
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' אדר ב'
פרק כ, מפרק לה עד סוף פרק לח

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... 

'a xc` '`Î'` xc` 'l 'aÎ'` mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ל' ראשון יום
יום א 'ֿ ב 'ל 'אדר א 'ֿ א 'אדר ב '

,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ãì ÷øô,bn 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

ב' אדר א' שני יום
,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"îäá áøçùîå,86 'nr cr:åì 'ä

.ãì ÷øtlr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ezeppeazd iciÎlr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl mc`d

dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d"awdy ji` ,izin`d 'd cegi oipra

.llk zniiw dpi` eli`k ,eiabl ze`ivna

úàæ úòãeî ,äpäå- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciïä úBáàä"L¤¨¨¥

"äákønä ïä1,- ¥©¤§¨¨
byend fnex ,xen`k
lhay xacl ,"dakxn"
el oi`e ,edyinl ixnbl
xy`n ,xg` oevx mey
lha `edy in ly epevx
"dakxn" enk ,eil`
oevxl ixnbl dpezpy

.da bdepdíäéîé ìkL¤¨§¥¤
e÷éñôä àì íìBòì§¨Ÿ¦§¦
úçà äòL elôà£¦¨¨©©
íúîLðå ízòc øM÷lî¦§©¥©§¨§¦§¨¨
ìehaa íéîìBòä ïBaøì§¦¨¨¦©¦
Bãeçéì ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦

.Cøaúé,d"awdl ze`ivna lehiaa cinz ecnr zea`d - ¦§¨¥
;izin`d ecegii z` zicinzd mzybxdaíäéøçàå,dl` eid - §©£¥¤

,BúâOäå BúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä ìk- ¨©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨§©¨¨
zbixcn mexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd

,ezbyd lceble eznypàéä íBìMä-åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,äðlk ìò äìBòä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨

,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤
.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d"awdl ze`ivna
ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly epexb zelhazdke

,dpikyl dynäæ ïéòîezea`d zelhazdn edyna - ¥¥¤
,mi`iapdeeëæ,lk -,éðéñ øä ãîòîa ìàøNéeze`a - ¨¦§¨¥§©£©©¦©

oeinca ,d"awdl ze`ivna zelhazda mlek ecnr ,cnrn
.mi`iapde zea`d ly ze`ivna zelhazdl edylkàlL ÷ø©¤Ÿ

,ìañì eìëéax lehia - ¨§¦§Ÿ
,dfkì"æø øîàîk3ìòL §©£©©©¤©

øeac ìkzxyr ly - ¨¦
,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨

,'eëd"awdy `l` -
zenypd z` mdl xifgd

miznd ziigz ly "lh"a4,
àeäL,"oznyp dgxt" - ¤

úeàéöna ìeha ïéðò¦§©¦©§¦
.ìéòì økæpäxaqend - ©¦§¨§¥

.lirlïëì`ly iptn - ¨¥
ielib z` "leaql" elki
cr ,iteqÎoi`d xe`d
lehia"d mdilr ritydy
`l dnypdy ,"ze`ivna

,seba x`yidl lkezãiî¦¨
Báe ïkLî Bì úBNòì íäì øîà- ,okyna -íéLãwä éLã÷ ¨©¨¤©£¦§¨¨§¥©¨¨¦

,BúðéëL úàøLäì ¯dxyz ,okynd ly miycwd iycway - §©§¨©§¦¨
,dpikydàeäL:`id dpikyd z`xyd -,Cøaúé Bãeçé éelb ¤¦¦¦§¨¥

,d"awd ly -ïn÷ì øàaúiL Bîk5.d`hazd dnay - §¤¦§¨¥§©¨
`ln ixde - ycwnae okyna dpikyd z`xydux`d lk

oi` d"awdy df oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak
itk zxzqen dxeva `le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer
ipal "izin`d 'd cegi" zelbzdy ,ixd .mlera `ed xacdy

.ycwnde okynd iciÎlr dzid ,l`xyi

a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeBîìBòa àeä-êeø ¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨§¨
ì ïBëîe ïkLî,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáL`eai ea mewn - ¦§¨¨§¦§¦¦§¨¥

,zelbzde ze`hazd icil
.jxazi myd ly ecegi
,ycwnd zia oaxeg ixg`
,`vnpa dfk mewn oi`
ìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤

,äëìäcala dxeza - £¨¨
,'d cegi dlbznàeäL- ¤
,`id dklddBðBöø§

.eðéðôì úBëeøòä úBëìäa íéLaìîä Búîëçå Cøaúé- ¦§¨¥§¨§¨©§ª¨¦©£¨¨£§¨¥

d"awd ly eznkge epevx miyaeln dxezd zeklday xg`ne
edf -epevx,oicd wqt didi jke jky d"awd lyeznkgely

ly "lky"d `id d"awd
eznkge epevxe - dkldd
cg` xac md ,d"awd ly
epyi dxezay ixd ;ez`

.'d cegi ly ielibd,ïëìå§¨¥
íãàä ÷éîòiL øçà©©¤©£¦¨¨¨
ìeha ïéðòa BzáLçî©£©§§¦§©¦
,Bzìëé éôk ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦§¨§

:Baì ìà áéLé úàæ:mi`ad mixaca opeazi -ïè÷ úBéäî ék Ÿ¨¦¤¦¦¦§¨¨
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66

67

68

69
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå

ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé

ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî

1
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4

5

6

7

8

9

10

11

12
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14

15

16

17

כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, להלן 4.שבת שיוסבר כפי
לו. נג.5.בפרק פרק



צה 'a xc` '`Î'` xc` 'l 'aÎ'` mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ל' ראשון יום
יום א 'ֿ ב 'ל 'אדר א 'ֿ א 'אדר ב '

,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ãì ÷øô,bn 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

ב' אדר א' שני יום
,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"îäá áøçùîå,86 'nr cr:åì 'ä

.ãì ÷øtlr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ezeppeazd iciÎlr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl mc`d

dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d"awdy ji` ,izin`d 'd cegi oipra

.llk zniiw dpi` eli`k ,eiabl ze`ivna

úàæ úòãeî ,äpäå- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciïä úBáàä"L¤¨¨¥

"äákønä ïä1,- ¥©¤§¨¨
byend fnex ,xen`k
lhay xacl ,"dakxn"
el oi`e ,edyinl ixnbl
xy`n ,xg` oevx mey
lha `edy in ly epevx
"dakxn" enk ,eil`
oevxl ixnbl dpezpy

.da bdepdíäéîé ìkL¤¨§¥¤
e÷éñôä àì íìBòì§¨Ÿ¦§¦
úçà äòL elôà£¦¨¨©©
íúîLðå ízòc øM÷lî¦§©¥©§¨§¦§¨¨
ìehaa íéîìBòä ïBaøì§¦¨¨¦©¦
Bãeçéì ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦

.Cøaúé,d"awdl ze`ivna lehiaa cinz ecnr zea`d - ¦§¨¥
;izin`d ecegii z` zicinzd mzybxdaíäéøçàå,dl` eid - §©£¥¤

,BúâOäå BúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä ìk- ¨©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨§©¨¨
zbixcn mexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd

,ezbyd lceble eznypàéä íBìMä-åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,äðlk ìò äìBòä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨

,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤
.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d"awdl ze`ivna
ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly epexb zelhazdke

,dpikyl dynäæ ïéòîezea`d zelhazdn edyna - ¥¥¤
,mi`iapdeeëæ,lk -,éðéñ øä ãîòîa ìàøNéeze`a - ¨¦§¨¥§©£©©¦©

oeinca ,d"awdl ze`ivna zelhazda mlek ecnr ,cnrn
.mi`iapde zea`d ly ze`ivna zelhazdl edylkàlL ÷ø©¤Ÿ

,ìañì eìëéax lehia - ¨§¦§Ÿ
,dfkì"æø øîàîk3ìòL §©£©©©¤©

øeac ìkzxyr ly - ¨¦
,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨

,'eëd"awdy `l` -
zenypd z` mdl xifgd

miznd ziigz ly "lh"a4,
àeäL,"oznyp dgxt" - ¤

úeàéöna ìeha ïéðò¦§©¦©§¦
.ìéòì økæpäxaqend - ©¦§¨§¥

.lirlïëì`ly iptn - ¨¥
ielib z` "leaql" elki
cr ,iteqÎoi`d xe`d
lehia"d mdilr ritydy
`l dnypdy ,"ze`ivna

,seba x`yidl lkezãiî¦¨
Báe ïkLî Bì úBNòì íäì øîà- ,okyna -íéLãwä éLã÷ ¨©¨¤©£¦§¨¨§¥©¨¨¦

,BúðéëL úàøLäì ¯dxyz ,okynd ly miycwd iycway - §©§¨©§¦¨
,dpikydàeäL:`id dpikyd z`xyd -,Cøaúé Bãeçé éelb ¤¦¦¦§¨¥

,d"awd ly -ïn÷ì øàaúiL Bîk5.d`hazd dnay - §¤¦§¨¥§©¨
`ln ixde - ycwnae okyna dpikyd z`xydux`d lk

oi` d"awdy df oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak
itk zxzqen dxeva `le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer
ipal "izin`d 'd cegi" zelbzdy ,ixd .mlera `ed xacdy

.ycwnde okynd iciÎlr dzid ,l`xyi

a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeBîìBòa àeä-êeø ¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨§¨
ì ïBëîe ïkLî,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáL`eai ea mewn - ¦§¨¨§¦§¦¦§¨¥

,zelbzde ze`hazd icil
.jxazi myd ly ecegi
,ycwnd zia oaxeg ixg`
,`vnpa dfk mewn oi`
ìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤

,äëìäcala dxeza - £¨¨
,'d cegi dlbznàeäL- ¤
,`id dklddBðBöø§

.eðéðôì úBëeøòä úBëìäa íéLaìîä Búîëçå Cøaúé- ¦§¨¥§¨§¨©§ª¨¦©£¨¨£§¨¥

d"awd ly eznkge epevx miyaeln dxezd zeklday xg`ne
edf -epevx,oicd wqt didi jke jky d"awd lyeznkgely

ly "lky"d `id d"awd
eznkge epevxe - dkldd
cg` xac md ,d"awd ly
epyi dxezay ixd ;ez`

.'d cegi ly ielibd,ïëìå§¨¥
íãàä ÷éîòiL øçà©©¤©£¦¨¨¨
ìeha ïéðòa BzáLçî©£©§§¦§©¦
,Bzìëé éôk ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦§¨§

:Baì ìà áéLé úàæ:mi`ad mixaca opeazi -ïè÷ úBéäî ék Ÿ¨¦¤¦¦¦§¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå

ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé

ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
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כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, להלן 4.שבת שיוסבר כפי
לו. נג.5.בפרק פרק



a'צו xc` 'a iyily mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ב' שלישי יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä áéçøé íàå,86 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

,ìéëäî éúîLð LøLå éìëNzephw llba ,lbeqn ippi` - ¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦¥¨¦
,iznyp yxeye ilkyCøaúé Bãeçéì ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨§¦¦§¨¥

úâOîe àñéôz élc äáLçî úéìc øçàî ,Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥©©§¥©£¨¨¦¦§¦¨©¤¤
ììëe ììk Cøaúé Ba,llke llk izaygne ilky geka oi` - ¦§¨¥§¨§¨

z` biydle "qetzl"
,d"awdäâOä íeL©¨¨

eäpî õîL àìå ,íìBòä¨§Ÿ¤¤¦§
,edyn `le -úâOäî¥©¨©

,íéàéápäå úBáàä- ¨¨§©§¦¦
,zewl`a mzbyd iciÎlr
zea`d geka did
"dakxn" zeidl mi`iapde
cegi zelbzdl "okyn"e
ia oi`yk ,ip` eli`e ;'d
i` ,mzbydn uny elit`
iciÎlr ,ribdl il xyt`
ly ze`ivnl ,izbyd

;"okyn"e "dakxn"éà¦
úàæì,jky oeikn - ¨Ÿ

Bì äNòà,d"awdl -ì ïBëîe ïkLî,BzáLdxev dze`a - ¤¡¤¦§¨¨§¦§
,izlkia `idyäøBz ãeîìúa ÷ñòä àeädxez ,xen`ky - ¨¥¤§©§¨

,"jxazi ezayl oekne okyn" ixd `id,élL éàðtä éôk§¦©§©¤¦

íézò úeòéá÷a,dxezd cenill -úãk ,äìéláe íBia ¦§¦¦¦©©©§¨§¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa ãçàå ãçà ìëì äðzpädnk cr - ©¦§¨§¨¤¨§¤¨§¦§©§¨

cenll dkldd it lr aiiegn ,eavne ezbyd itl cg` lky
,dxezì"æø øîàîëe6."'eë úéøçL ãçà ÷øt elôà" :- §©£©©©£¦¤¤¤¨©£¦

oi` m` ,ziaxr cg` wxte
xzei cenll ezexyt`a
ef ixd - miwxt ipyn
ely dxez cenlz zevn
,cinz elv` zkynpy
jk ici lr dyrp `ede
ezayl oekne okyn

.jxaziBaì çîNé äæáe¨¤¦§©¦
ìò äàãBä ïzéå ,ìéâéå§¨¦§¦¥¨¨©
áeèáe äçîNa B÷ìç¤§§¦§¨§
úBéäì äëfL ìò ,ááì¥¨©¤¨¨¦§

ïëéætLà,gx`n - ª§©¦¨
äøeábìÎlr ,d"awdl - ©§¨

itn "dpzip"y dxezd ici
"dxeabd,ìëa íéîòt©£©¦§¨

,BlL éàðtäå úòä éôk ,íBé,dxez cenll el yiy -úqîk §¦¨¥§©§©¤§¦©
Bãé,el dpzipy zexyt`d itk -:Bì 'ä áéçøä øLàz` - ¨£¤¦§¦

.dxez cenll onfd

íàå:hilgne envrl ayeg `ed -ãBò Bì 'ä áéçøédidie - §¦©§¦
,dxez cenll i`pt xzei eléñBé íéãé øBäè" éæà"õîà ó7,- £©§¨©¦¦Ÿ¤

,dxez cenill epnfn xzeie xzei yicwi ,hilgn `ed ,f`
."'eë äáBè äáLçî"ehilgdy ,daeh daygn dze` - ©£¨¨¨
"aigxiykl"y ,ezaygna
xzeie xzei dxez cnli
,(elek meid lkl cr)

ok` eli`k zaygpdyr
l"f epinkg xn`nk) jk8:

d"awd daeh daygn"
("dyrnl dtxvn9,íâå§©

÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨

ì,Cøaúé BzáL,iciÎlr -,Bòéâéî ïziL ä÷ãvä úðéúða- §¦§¦§¨¥¦§¦©©§¨¨¤¦¥¦¦
,ezqpxtnàéäL,dwcvd zpizp --LBãwä ìL åéúBcnî ¤¦¦¦¨¤©¨
àeä-Ceøajixv `ed oze`e ,waczdl icedi jixv oda - ¨

,zeyrl"'eëå íeçø àeä äî"10,,megx dz` s` -Bîëe ©©§§
íéðewza áeúkL11: ¤¨©¦¦
."àðéîé àòBøc ãñç"- ¤¤§¨§¦¨

"zipnid rexf"d `id cqg
,lekiak d"awd ly
zebdpzdd iciÎlr :xnelk
dyrp ,cqgd zcna
"oekn"e ilk mc`d
ecqgl ,"`pini `rexc"l

.d"awd lyBðéàL óàå§©¤¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá

86äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä

íàå
éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó

ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הקדושות,9.קידושין משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
במשך  שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה הכוונה 
לו  שכשיעזור החלטתו עלֿידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון משכן היום כל
שתהיה  היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן יותר לו ויהיה השי"ת
מצורפת  - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים עלֿידי נעשית מלאכתו
נקודותיים  הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת
איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:)
הצדקה  ענין עלֿידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי -ÂÏ‡Î להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין עלֿידי בפועל במעשה לשבתו ומכון ב.10.משכן קלג, א.11.שבת תיקון זהר, תיקוני

'a xc` 'b iriax mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ג' רביעי יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éèøô ìëá äðäå,86 'nr cr:àã àøèñî

Lîç àlà ïúBðzpizpl iaxind xeriyd edf ,ezqpxtn - ¥¤¨Ÿ¤
zeryn iyingd wlgd wx dwcvl ycwen `linn - dwcv
zrax` x`ya leki `ed ,`eti` ,cvik ,meid jyna ezcear
?"jxazi ezayl oekn" zeidl ,eikxvl yicwn `edy ,meid iwlg

:`id daeyzd -éøä£¥
Lîçäozep `edy - ©Ÿ¤

,dwcvlìk Bnò äìòî©£¤¦¨
,x`y -úBãé òaøàä̈©§©¨

ïBëî úBéäì ,'äì©¦§¨
ìòãBpk ,Cøaúé BzáL §¦§¦§¨¥©©

àîì"æø øî12úåönL ©£©©©¤¦§©
ìk ãâðk äìe÷L ä÷ãö§¨¨§¨§¤¤¨
úBðaø÷áe ,úBðaøwä©¨§¨§¨§¨

éçä ìk äéäilra lk - ¨¨¨©©
,miigdéãé ìò 'äì äìBò¤©©§¥

,úçà äîäa,oaxwl e`iady -çîBvä ìëå,dler did -ìò §¥¨©©§¨©¥©©
.'eë "ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOò" éãémi`ian eidy - §¥¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤

cg` wlg zpizp iciÎlr :dwcv ozna mb jk .dgpn oaxwl
.miwlgd x`y z` mb dlrn - dwcvl ezqpxtn,äæ ãálîe¦§©¤

ìëàM äî ìk 'äì äìBò älôzäå äøBzä úòLa éøä£¥¦§©©¨§©§¦¨¤©¨©¤¨©
øàaúiL Bîk ,Bôeb úeàéøáì úBãiä òaøàî äðäðå äúLå§¨¨§¤¡¨¥©§©©¨¦§¦§¤¦§¨¥

.ïn÷ìz` gieexdl mze` yicwdy ,epnf x`y mby ixd - §©¨

eikxvl miwlgd zrax``edezayl oeknle okynl miyrp -
ixg`y xaqed lirl xen`a .ezlitze ezxez iciÎlr ,jxazi
eavn oeayg iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn mc`y
xg`l ribdl mc`d lczyi - zeidl jixvy enk epi`y ,ipgexd
;zizin` dgnyl okn
:ef dgnya mipey mihxte
z`ivi lr dgnyd -
zelbn ziwl`d eytp
,zindad ytpde sebd
xewnl eaeye ezelrzde
dxez iciÎlr iwl`d
lr dgnyd - :zeevne
zrya miwl`d zaxw
'd cegi" oipra ezewnrzd
ezeecge - ;"izin`d
xay `edy iciÎlr ,dlrnl zxxeyd dgnyd on dlecbd
dl`d mihxtd lky ,xaqei oldl ;"`xg` `xhq"d z` ripkde
oezp didi jk mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya
s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae zexixna
- dipyd z` zg` zecbepd zerepz izy od dgnye zexixny
ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb ipyn zeraep ody xg`n ,ixd

.mc`d ly eytpa cgi leynl dl` micbepn gex ikld

ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úBçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©¤¤©¦§¨¦§¥¥
,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî,el eidiye -áì"å ¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨§¥

,Lnî äçîOä úòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLðonf eze`a - ¦§¨§©§¨¦§©©¦§¨©¨
ale zexixn mb el didzy leki ,dgnya iexy `edy ynn

.dnecke xaypék øçàî¥©©¦
'eëå åéðéòa äæáð BúBéä¡¦§¤§¥¨§
Lôðå óebä ãvî àeä ¯¦©©§¤¤

,úéîäaäzepeaygdn - ©§¥¦
zelty z` el mi`xnd
,zindad eytpe eteb
àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨
úéäìàä Lôð ãvî¦©¤¤¨¡Ÿ¦
Laìîä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§ª¨

da,ziwl`d ytpa - ¨
ìéòì økæpk ,dúBéçäì§©£¨©¦§¨§¥

.[àì ÷øôa]zerixtne zexzeq dgnyde zexixnd oi` ,okle - §¤¤
.zxg` daiqn zraep odn zg` lk ik ,dipyl zg`éàäëe§©

øäfa àúéà àðåb13::"xdef"a xn`p dfl dneca -äiëa" ©§¨¦¨©Ÿ©§¦¨
àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨

:"àccvn iala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika - ¨
xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax - .xg`
dxezd zeceq ,(i`gei
ycwnd zia oaxeg oipra
dyrn zryay ,xn` -
- aevr mb eal did
wxy ,ycwnd zia oaxegn
lceb el rcep dzr
cva ,gny mbe ,oaxegd
zeceqn ,eal ly ipyd
,ixd .el elbzpy dxezd
zeaiq izy opyiyk
izy zeleki - zecxtp
eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz"
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò

.ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì

éðéî éèøô ìëá äðäå
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

א.12. ט, בתרא בבא ב; מט, א.13.סוכה עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק



צז 'a xc` 'a iyily mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ב' שלישי יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä áéçøé íàå,86 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

,ìéëäî éúîLð LøLå éìëNzephw llba ,lbeqn ippi` - ¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦¥¨¦
,iznyp yxeye ilkyCøaúé Bãeçéì ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨§¦¦§¨¥

úâOîe àñéôz élc äáLçî úéìc øçàî ,Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥©©§¥©£¨¨¦¦§¦¨©¤¤
ììëe ììk Cøaúé Ba,llke llk izaygne ilky geka oi` - ¦§¨¥§¨§¨

z` biydle "qetzl"
,d"awdäâOä íeL©¨¨

eäpî õîL àìå ,íìBòä¨§Ÿ¤¤¦§
,edyn `le -úâOäî¥©¨©

,íéàéápäå úBáàä- ¨¨§©§¦¦
,zewl`a mzbyd iciÎlr
zea`d geka did
"dakxn" zeidl mi`iapde
cegi zelbzdl "okyn"e
ia oi`yk ,ip` eli`e ;'d
i` ,mzbydn uny elit`
iciÎlr ,ribdl il xyt`
ly ze`ivnl ,izbyd

;"okyn"e "dakxn"éà¦
úàæì,jky oeikn - ¨Ÿ

Bì äNòà,d"awdl -ì ïBëîe ïkLî,BzáLdxev dze`a - ¤¡¤¦§¨¨§¦§
,izlkia `idyäøBz ãeîìúa ÷ñòä àeädxez ,xen`ky - ¨¥¤§©§¨

,"jxazi ezayl oekne okyn" ixd `id,élL éàðtä éôk§¦©§©¤¦

íézò úeòéá÷a,dxezd cenill -úãk ,äìéláe íBia ¦§¦¦¦©©©§¨§¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa ãçàå ãçà ìëì äðzpädnk cr - ©¦§¨§¨¤¨§¤¨§¦§©§¨

cenll dkldd it lr aiiegn ,eavne ezbyd itl cg` lky
,dxezì"æø øîàîëe6."'eë úéøçL ãçà ÷øt elôà" :- §©£©©©£¦¤¤¤¨©£¦

oi` m` ,ziaxr cg` wxte
xzei cenll ezexyt`a
ef ixd - miwxt ipyn
ely dxez cenlz zevn
,cinz elv` zkynpy
jk ici lr dyrp `ede
ezayl oekne okyn

.jxaziBaì çîNé äæáe¨¤¦§©¦
ìò äàãBä ïzéå ,ìéâéå§¨¦§¦¥¨¨©
áeèáe äçîNa B÷ìç¤§§¦§¨§
úBéäì äëfL ìò ,ááì¥¨©¤¨¨¦§

ïëéætLà,gx`n - ª§©¦¨
äøeábìÎlr ,d"awdl - ©§¨

itn "dpzip"y dxezd ici
"dxeabd,ìëa íéîòt©£©¦§¨

,BlL éàðtäå úòä éôk ,íBé,dxez cenll el yiy -úqîk §¦¨¥§©§©¤§¦©
Bãé,el dpzipy zexyt`d itk -:Bì 'ä áéçøä øLàz` - ¨£¤¦§¦

.dxez cenll onfd

íàå:hilgne envrl ayeg `ed -ãBò Bì 'ä áéçøédidie - §¦©§¦
,dxez cenll i`pt xzei eléñBé íéãé øBäè" éæà"õîà ó7,- £©§¨©¦¦Ÿ¤

,dxez cenill epnfn xzeie xzei yicwi ,hilgn `ed ,f`
."'eë äáBè äáLçî"ehilgdy ,daeh daygn dze` - ©£¨¨¨
"aigxiykl"y ,ezaygna
xzeie xzei dxez cnli
,(elek meid lkl cr)

ok` eli`k zaygpdyr
l"f epinkg xn`nk) jk8:

d"awd daeh daygn"
("dyrnl dtxvn9,íâå§©

÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨

ì,Cøaúé BzáL,iciÎlr -,Bòéâéî ïziL ä÷ãvä úðéúða- §¦§¦§¨¥¦§¦©©§¨¨¤¦¥¦¦
,ezqpxtnàéäL,dwcvd zpizp --LBãwä ìL åéúBcnî ¤¦¦¦¨¤©¨
àeä-Ceøajixv `ed oze`e ,waczdl icedi jixv oda - ¨

,zeyrl"'eëå íeçø àeä äî"10,,megx dz` s` -Bîëe ©©§§
íéðewza áeúkL11: ¤¨©¦¦
."àðéîé àòBøc ãñç"- ¤¤§¨§¦¨

"zipnid rexf"d `id cqg
,lekiak d"awd ly
zebdpzdd iciÎlr :xnelk
dyrp ,cqgd zcna
"oekn"e ilk mc`d
ecqgl ,"`pini `rexc"l

.d"awd lyBðéàL óàå§©¤¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá

86äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä

íàå
éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó

ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הקדושות,9.קידושין משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
במשך  שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה הכוונה 
לו  שכשיעזור החלטתו עלֿידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון משכן היום כל
שתהיה  היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן יותר לו ויהיה השי"ת
מצורפת  - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים עלֿידי נעשית מלאכתו
נקודותיים  הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת
איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:)
הצדקה  ענין עלֿידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי -ÂÏ‡Î להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין עלֿידי בפועל במעשה לשבתו ומכון ב.10.משכן קלג, א.11.שבת תיקון זהר, תיקוני

'a xc` 'b iriax mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ג' רביעי יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éèøô ìëá äðäå,86 'nr cr:àã àøèñî

Lîç àlà ïúBðzpizpl iaxind xeriyd edf ,ezqpxtn - ¥¤¨Ÿ¤
zeryn iyingd wlgd wx dwcvl ycwen `linn - dwcv
zrax` x`ya leki `ed ,`eti` ,cvik ,meid jyna ezcear
?"jxazi ezayl oekn" zeidl ,eikxvl yicwn `edy ,meid iwlg

:`id daeyzd -éøä£¥
Lîçäozep `edy - ©Ÿ¤

,dwcvlìk Bnò äìòî©£¤¦¨
,x`y -úBãé òaøàä̈©§©¨

ïBëî úBéäì ,'äì©¦§¨
ìòãBpk ,Cøaúé BzáL §¦§¦§¨¥©©

àîì"æø øî12úåönL ©£©©©¤¦§©
ìk ãâðk äìe÷L ä÷ãö§¨¨§¨§¤¤¨
úBðaø÷áe ,úBðaøwä©¨§¨§¨§¨

éçä ìk äéäilra lk - ¨¨¨©©
,miigdéãé ìò 'äì äìBò¤©©§¥

,úçà äîäa,oaxwl e`iady -çîBvä ìëå,dler did -ìò §¥¨©©§¨©¥©©
.'eë "ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOò" éãémi`ian eidy - §¥¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤

cg` wlg zpizp iciÎlr :dwcv ozna mb jk .dgpn oaxwl
.miwlgd x`y z` mb dlrn - dwcvl ezqpxtn,äæ ãálîe¦§©¤

ìëàM äî ìk 'äì äìBò älôzäå äøBzä úòLa éøä£¥¦§©©¨§©§¦¨¤©¨©¤¨©
øàaúiL Bîk ,Bôeb úeàéøáì úBãiä òaøàî äðäðå äúLå§¨¨§¤¡¨¥©§©©¨¦§¦§¤¦§¨¥

.ïn÷ìz` gieexdl mze` yicwdy ,epnf x`y mby ixd - §©¨

eikxvl miwlgd zrax``edezayl oeknle okynl miyrp -
ixg`y xaqed lirl xen`a .ezlitze ezxez iciÎlr ,jxazi
eavn oeayg iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn mc`y
xg`l ribdl mc`d lczyi - zeidl jixvy enk epi`y ,ipgexd
;zizin` dgnyl okn
:ef dgnya mipey mihxte
z`ivi lr dgnyd -
zelbn ziwl`d eytp
,zindad ytpde sebd
xewnl eaeye ezelrzde
dxez iciÎlr iwl`d
lr dgnyd - :zeevne
zrya miwl`d zaxw
'd cegi" oipra ezewnrzd
ezeecge - ;"izin`d
xay `edy iciÎlr ,dlrnl zxxeyd dgnyd on dlecbd
dl`d mihxtd lky ,xaqei oldl ;"`xg` `xhq"d z` ripkde
oezp didi jk mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya
s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae zexixna
- dipyd z` zg` zecbepd zerepz izy od dgnye zexixny
ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb ipyn zeraep ody xg`n ,ixd

.mc`d ly eytpa cgi leynl dl` micbepn gex ikld

ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úBçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©¤¤©¦§¨¦§¥¥
,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî,el eidiye -áì"å ¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨§¥

,Lnî äçîOä úòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLðonf eze`a - ¦§¨§©§¨¦§©©¦§¨©¨
ale zexixn mb el didzy leki ,dgnya iexy `edy ynn

.dnecke xaypék øçàî¥©©¦
'eëå åéðéòa äæáð BúBéä¡¦§¤§¥¨§
Lôðå óebä ãvî àeä ¯¦©©§¤¤

,úéîäaäzepeaygdn - ©§¥¦
zelty z` el mi`xnd
,zindad eytpe eteb
àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨
úéäìàä Lôð ãvî¦©¤¤¨¡Ÿ¦
Laìîä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§ª¨

da,ziwl`d ytpa - ¨
ìéòì økæpk ,dúBéçäì§©£¨©¦§¨§¥

.[àì ÷øôa]zerixtne zexzeq dgnyde zexixnd oi` ,okle - §¤¤
.zxg` daiqn zraep odn zg` lk ik ,dipyl zg`éàäëe§©

øäfa àúéà àðåb13::"xdef"a xn`p dfl dneca -äiëa" ©§¨¦¨©Ÿ©§¦¨
àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨

:"àccvn iala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika - ¨
xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax - .xg`
dxezd zeceq ,(i`gei
ycwnd zia oaxeg oipra
dyrn zryay ,xn` -
- aevr mb eal did
wxy ,ycwnd zia oaxegn
lceb el rcep dzr
cva ,gny mbe ,oaxegd
zeceqn ,eal ly ipyd
,ixd .el elbzpy dxezd
zeaiq izy opyiyk
izy zeleki - zecxtp
eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz"

.onf
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò

.ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì

éðéî éèøô ìëá äðäå
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú
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א.12. ט, בתרא בבא ב; מט, א.13.סוכה עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק



a'צח xc` 'c iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ד' חמישי יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.íúãåáòå íúøåú

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

iybx lr mb "jaala" dlnd

dad` - miiniptd ald

l`y jk lr .d"awdl d`xie

cbp edf dxe`kly ,f"i wxta

xacd oi` ,oky .eply yegd

`ln ybxl ribdl jk lk lw

d`xi lye 'dl dad` ly

zxacn ixd dxezde - epnn

,cvik - zexecd lk itlk

,"jaala" ly ote`a zeevne dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti`

ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy ,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a

d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala"

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"ldyrna."c`n aexw" `ed dfk ybx -

hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba egena wnrziy ixg` ,xnelk

dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy xacd `iai ,ald lr eraha

lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley ixd alde ;zeevn miiwle

mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde epevx z` mc`d rvan mci

- jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly ezelcba drici el oi`y in

z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l ribdl ezlkia `ed mb

zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l` "zxzeqnd dad`"d

miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly cgtd ,d`xi mb dkeza

mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez

ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik mikxcd z` mixiaqnd miwxt xtqn

,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d zceara zerxtdd

"aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb xwir `idy

.dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl" dlna

zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda

`xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna dpyiy

;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar xar `ly in

xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka wxe

mb ea zelrl mileki jkn - mixeq` mixacl mb zee`z el dpiidzy

xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx z` revial `iadl el

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

,dyrnaøéòfî èòî ïéáäì íâå,zvwna zegtl ,oiadl oke - §©§¨¦§©¦§¥
z`íéðBðéaä úàéøa úéìëz" -e`xapyote`aex`yiy ©§¦§¦©©¥¦

w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia
- "mipepiad z`ixa zilkz" idn :xnelk .`"hily x"enc`

dlnd zybcdaz`ixa-
e`xapyote`ax`yidl

yi cg` lk `ly ,mipepia
- efk dcina dxigad el
zbxcn dlrnl zelrzdl
mdilre ,mipepiad
zbixcna cinz x`yidl
xaqedy itk ,mipepiad

,c"i wxtaúãéøéå¦¦©
,äfä íìBòì íäéúBîLð¦§¥¤¨¨©¤
zcixi zilkz idne -
,dfd mlerl mdizenyp

ly ote`aLaìúäì§¦§©¥
úéîäaä Lôpa©¤¤©§¥¦

,àøçà àøèñå ätìwänL;dnypdn jtidd `idy -øçàî ¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨¥©©
ì eìëeé àlLdçlL,zindad ytpd on xxgzydl -ìk ¤Ÿ§§©§¨¨

,íäéîé,`l s`e -éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìå §¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦
álaLote`a -äpnî eìòé àlL,zindad ytpdn - ¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨

,çnä ìà íéøeäøä,rval mcia didi `l df xac mb -ék ¦§¦¤©Ÿ©¦
àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦

,dzãìBúk íìöà dúøeáâáe dt÷úaytpa mznglne - §¨§¨¦§¨¨¤§¨§©§¨
,zindad ytpd mvr lr drtyd dl oi` zindad÷ølke - ©

wx `id eznglna biydl gilvn `edyíðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨
òì økæpk íôeâa íéLaìúî,ìé"ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - ¦§©§¦§¨©¦§¨§¥

,zeyrl - eteba yalzdl zindad ytpd iyeall xyt`n
;xeq`y dna aeygle xaclïk íàåytpd mvry xg`n - §¦¥

:dl`yd zl`yp ,etweza ea x`yp zindadeãøé äæ änì̈¨¤¨§
íäéúBîLð,"mipepia"d ly -òâéì äfä íìBòì,rbizdl - ¦§¥¤¨¨©¤¦©

eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläì ,íBìLå-ñç ÷éøì̈¦©§¨§¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§
?Bìef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay s`e -

dzehlzyd zeyxdl `ly - zindad ytpa "ipepia"d ly
m`e ,dax gex zgp dlrnl znxeb - dyrne xeaic ,daygna
oiicr dkixv `l jk myl" okÎitÎlrÎs` - !"wixl" df oi` ok

zeidlzeyalzdd,zindad ytpadaxc`zeidl mdilr -
,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye micbep miccv ipy
x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd ila lrtie dyri
zetkl" ziwl`d ytpd ly dyecigy xg`n :xnelk .`"hily
ytpd jeza zeyalzdd ici lr d`a "`xg`Î`xhqd z`
odizecnra zexvazn zeytpd izyy ote`a `le - zindad
"`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay ,dxen df ixd - zecxtpd
jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid gex zgple
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íéøîà éèå÷éì
äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì

úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
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äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
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'a xc` 'eÎ'd ycew zayÎiyiy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה  שישי ב'יום אדר יום שישי ֿ שבת קודש ה 'ֿ ו 'אדר ב ''

,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùì íéã÷äá àåäå,cn 'nr cr.ì"ëò åùàøá

ב' אדר ו' קודש שבת יום
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr:ïéáé ìéëùîäå' יום שבת קודש ו 'אדר ב

hxta :`iyewd `lina zx`ype - dnvr zindad ytpddf,
ytpd lr lertl
xacd `vei ,zindad
ini lk lnr "ipepia"dy
?melyeÎqg `eyl eiig

:`l`,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨
íéìôëa íîçðì§©£¨§¦§©¦

íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨
.íúãBáòå,xnelk - ©£¨¨

ly mzgnye mzngp
xe`a didz ,"mipepia"d
mz` okeyd iwl`d
dxez micnel mdy drya

.'d zceara miwqere

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt1÷eñt ìò [2àa éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" :ï ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦§¨

,'eë Lð øác éBðéò øúàly eipir ze`vnp mewn dfi`a ike - £©¥§©©
eipir ,`wec ,mkgdy xne`y ,xg` mewna md m`d .mc`

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¦
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc¦§©
,epcnl ixdy -Cäé àìŸ§©

àLéøc déelâa Lð øa©©§¦¥§¥¨
,úBnà òaøàjli l` - ©§©©

ieliba zen` rax` mc`
;y`x,àîòè éàî- ©©£¨

?recnàéøL àzðéëLc¦§¦§¨©§¨
,déLéø ìòdpiky ik - ©¥¥

,okle ,ey`x lr dxey
éBìéîe éäBðéò íëç ìëå§¨¨¨¥¦¦

,ïeðéà déLéøaeipir - §¥¥¦
lk) mkg lk ly
eal zneyze ezepiiprzd

:xnelk .y`xa (mifkexn) eixeaic (mb okleàéøLc àeääa§©§©§¨
,déLéø ìò àîi÷ålr "miiw"e "dxey"d dpikyd xe`a - §©¨¨©¥¥

;ey`x,òcðì ,ïnz éBðéò ãëå(ehane ezepiiprzd) eipiryke - §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqendéLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©¥¥
éøèöà ¯,àçLîì Cxi`nd) ey`x lr "wlec"d xe` eze` - ¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lr,äìéút eäéà Lð øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðedliztl leyn mc` ly eteb ,oky - §¨©§¦§¥¨

dae xe`d jynp dpnn)
y`de (y`d dreaw

;dilrn zxreaäîìLe§ŸŸ
çåö àkìîøîàå3:- ©§¨¨©§¨©

"geev" jlnd dnlye
:devneELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§

àøBäð àäc ,øñçé ìà©¤§©§¨§¨
éøèöà BLàøácC ¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîìxe`d ,oky - §¦§¨
wewf ey`x lry

,"ony"lïàãáBò ïeðéàå§¦§¨
,ïàáèmd dl`e - ©¨¨

mc`y miaeh miyrn
miaehd miyrnd .dyer
eze`l onyd mieedn

.xe`,"BLàøa åéðéò íëçä" àc ìòåeipir ,jk lre - §©¨¤¨¨¥¨§Ÿ
miyrnd ,"ony"d xqgi `ly b`ec `ede ,ey`xa mkgd ly

,xe` eze` jxevl ,miaehdì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦
éìa äìéúta æçàðå§¤¡¨©§¦¨§¦
äðéëMä ïéà Cëå ,ïîL¤¤§¨¥©§¦¨
íãàä óeb ìò äøBL¨©¨¨¨
àlà ,äìéúôì ìLîpL¤¦§©¦§¦¨¤¨
íéáBè íéNòî éãé ìò©§¥©£¦¦

,à÷åc,dyer mc`dy - ©§¨
eze`l "ony"k miynynd

,xe`úBéäì ,ìònî dBìà ÷ìç àéäL ,BúîLða Bì éc àìå§Ÿ©§¦§¨¤¦¥¤¡©¦©©¦§
àéädidz dnypdy - ¦

äìéúôì ïîLk,xnelk - §¤¤¦§¦¨
"ony" ynyz dnypdy
rah ixdy ,sebd ,dliztl
,dlrnl jynidl y`d
ik ,dhnl zfg`p `id oi`e
dzfig` ici lr m`
ura e` zxread dlizta
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äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
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צט 'a xc` 'c iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ד' חמישי יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.íúãåáòå íúøåú

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

iybx lr mb "jaala" dlnd

dad` - miiniptd ald

l`y jk lr .d"awdl d`xie

cbp edf dxe`kly ,f"i wxta

xacd oi` ,oky .eply yegd

`ln ybxl ribdl jk lk lw

d`xi lye 'dl dad` ly

zxacn ixd dxezde - epnn

,cvik - zexecd lk itlk

,"jaala" ly ote`a zeevne dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti`

ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy ,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a

d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala"

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"ldyrna."c`n aexw" `ed dfk ybx -

hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba egena wnrziy ixg` ,xnelk

dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy xacd `iai ,ald lr eraha

lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley ixd alde ;zeevn miiwle

mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde epevx z` mc`d rvan mci

- jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly ezelcba drici el oi`y in

z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l ribdl ezlkia `ed mb

zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l` "zxzeqnd dad`"d

miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly cgtd ,d`xi mb dkeza

mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez

ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik mikxcd z` mixiaqnd miwxt xtqn

,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d zceara zerxtdd

"aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb xwir `idy

.dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl" dlna

zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda

`xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna dpyiy

;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar xar `ly in

xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka wxe

mb ea zelrl mileki jkn - mixeq` mixacl mb zee`z el dpiidzy

xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx z` revial `iadl el

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

,dyrnaøéòfî èòî ïéáäì íâå,zvwna zegtl ,oiadl oke - §©§¨¦§©¦§¥
z`íéðBðéaä úàéøa úéìëz" -e`xapyote`aex`yiy ©§¦§¦©©¥¦

w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia
- "mipepiad z`ixa zilkz" idn :xnelk .`"hily x"enc`

dlnd zybcdaz`ixa-
e`xapyote`ax`yidl

yi cg` lk `ly ,mipepia
- efk dcina dxigad el
zbxcn dlrnl zelrzdl
mdilre ,mipepiad
zbixcna cinz x`yidl
xaqedy itk ,mipepiad

,c"i wxtaúãéøéå¦¦©
,äfä íìBòì íäéúBîLð¦§¥¤¨¨©¤
zcixi zilkz idne -
,dfd mlerl mdizenyp

ly ote`aLaìúäì§¦§©¥
úéîäaä Lôpa©¤¤©§¥¦

,àøçà àøèñå ätìwänL;dnypdn jtidd `idy -øçàî ¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨¥©©
ì eìëeé àlLdçlL,zindad ytpd on xxgzydl -ìk ¤Ÿ§§©§¨¨

,íäéîé,`l s`e -éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìå §¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦
álaLote`a -äpnî eìòé àlL,zindad ytpdn - ¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨

,çnä ìà íéøeäøä,rval mcia didi `l df xac mb -ék ¦§¦¤©Ÿ©¦
àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦

,dzãìBúk íìöà dúøeáâáe dt÷úaytpa mznglne - §¨§¨¦§¨¨¤§¨§©§¨
,zindad ytpd mvr lr drtyd dl oi` zindad÷ølke - ©

wx `id eznglna biydl gilvn `edyíðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨
òì økæpk íôeâa íéLaìúî,ìé"ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - ¦§©§¦§¨©¦§¨§¥

,zeyrl - eteba yalzdl zindad ytpd iyeall xyt`n
;xeq`y dna aeygle xaclïk íàåytpd mvry xg`n - §¦¥

:dl`yd zl`yp ,etweza ea x`yp zindadeãøé äæ änì̈¨¤¨§
íäéúBîLð,"mipepia"d ly -òâéì äfä íìBòì,rbizdl - ¦§¥¤¨¨©¤¦©

eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläì ,íBìLå-ñç ÷éøì̈¦©§¨§¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§
?Bìef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay s`e -

dzehlzyd zeyxdl `ly - zindad ytpa "ipepia"d ly
m`e ,dax gex zgp dlrnl znxeb - dyrne xeaic ,daygna
oiicr dkixv `l jk myl" okÎitÎlrÎs` - !"wixl" df oi` ok

zeidlzeyalzdd,zindad ytpadaxc`zeidl mdilr -
,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye micbep miccv ipy
x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd ila lrtie dyri
zetkl" ziwl`d ytpd ly dyecigy xg`n :xnelk .`"hily
ytpd jeza zeyalzdd ici lr d`a "`xg`Î`xhqd z`
odizecnra zexvazn zeytpd izyy ote`a `le - zindad
"`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay ,dxen df ixd - zecxtpd
jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid gex zgple
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íéøîà éèå÷éì
äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì

úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
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'a xc` 'eÎ'd ycew zayÎiyiy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה  שישי ב'יום אדר יום שישי ֿ שבת קודש ה 'ֿ ו 'אדר ב ''

,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùì íéã÷äá àåäå,cn 'nr cr.ì"ëò åùàøá

ב' אדר ו' קודש שבת יום
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr:ïéáé ìéëùîäå' יום שבת קודש ו 'אדר ב

hxta :`iyewd `lina zx`ype - dnvr zindad ytpddf,
ytpd lr lertl
xacd `vei ,zindad
ini lk lnr "ipepia"dy
?melyeÎqg `eyl eiig

:`l`,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨
íéìôëa íîçðì§©£¨§¦§©¦

íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨
.íúãBáòå,xnelk - ©£¨¨

ly mzgnye mzngp
xe`a didz ,"mipepia"d
mz` okeyd iwl`d
dxez micnel mdy drya

.'d zceara miwqere

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt1÷eñt ìò [2àa éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" :ï ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦§¨

,'eë Lð øác éBðéò øúàly eipir ze`vnp mewn dfi`a ike - £©¥§©©
eipir ,`wec ,mkgdy xne`y ,xg` mewna md m`d .mc`

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¦
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc¦§©
,epcnl ixdy -Cäé àìŸ§©

àLéøc déelâa Lð øa©©§¦¥§¥¨
,úBnà òaøàjli l` - ©§©©

ieliba zen` rax` mc`
;y`x,àîòè éàî- ©©£¨

?recnàéøL àzðéëLc¦§¦§¨©§¨
,déLéø ìòdpiky ik - ©¥¥

,okle ,ey`x lr dxey
éBìéîe éäBðéò íëç ìëå§¨¨¨¥¦¦

,ïeðéà déLéøaeipir - §¥¥¦
lk) mkg lk ly
eal zneyze ezepiiprzd

:xnelk .y`xa (mifkexn) eixeaic (mb okleàéøLc àeääa§©§©§¨
,déLéø ìò àîi÷ålr "miiw"e "dxey"d dpikyd xe`a - §©¨¨©¥¥

;ey`x,òcðì ,ïnz éBðéò ãëå(ehane ezepiiprzd) eipiryke - §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqendéLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©¥¥
éøèöà ¯,àçLîì Cxi`nd) ey`x lr "wlec"d xe` eze` - ¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lr,äìéút eäéà Lð øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðedliztl leyn mc` ly eteb ,oky - §¨©§¦§¥¨

dae xe`d jynp dpnn)
y`de (y`d dreaw

;dilrn zxreaäîìLe§ŸŸ
çåö àkìîøîàå3:- ©§¨¨©§¨©

"geev" jlnd dnlye
:devneELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§

àøBäð àäc ,øñçé ìà©¤§©§¨§¨
éøèöà BLàøácC ¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîìxe`d ,oky - §¦§¨
wewf ey`x lry

,"ony"lïàãáBò ïeðéàå§¦§¨
,ïàáèmd dl`e - ©¨¨

mc`y miaeh miyrn
miaehd miyrnd .dyer
eze`l onyd mieedn

.xe`,"BLàøa åéðéò íëçä" àc ìòåeipir ,jk lre - §©¨¤¨¨¥¨§Ÿ
miyrnd ,"ony"d xqgi `ly b`ec `ede ,ey`xa mkgd ly

,xe` eze` jxevl ,miaehdì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦
éìa äìéúta æçàðå§¤¡¨©§¦¨§¦
äðéëMä ïéà Cëå ,ïîL¤¤§¨¥©§¦¨
íãàä óeb ìò äøBL¨©¨¨¨
àlà ,äìéúôì ìLîpL¤¦§©¦§¦¨¤¨
íéáBè íéNòî éãé ìò©§¥©£¦¦

,à÷åc,dyer mc`dy - ©§¨
eze`l "ony"k miynynd

,xe`úBéäì ,ìònî dBìà ÷ìç àéäL ,BúîLða Bì éc àìå§Ÿ©§¦§¨¤¦¥¤¡©¦©©¦§
àéädidz dnypdy - ¦

äìéúôì ïîLk,xnelk - §¤¤¦§¦¨
"ony" ynyz dnypdy
rah ixdy ,sebd ,dliztl
,dlrnl jynidl y`d
ik ,dhnl zfg`p `id oi`e
dzfig` ici lr m`
ura e` zxread dlizta
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

א.1. יד.2.קפז, ב, ח.3.קהלת ט, קהלת



a'ק xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

y`de ,zexidna zlk`p dnvr dliztd jci`n j` ;xread
cala dliztdn d`ad efk y` :cere z`f ;xdn dpnn zwzrp
jtdidl ixnbl zn`zen dliztd oi`y oeikn ,jf xe` witz `l
f`e ,y`l ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl miwwfp okle - y`l

dxi`ne y`d zniiwzn
recn oaen o`kn .jf xe`
ynyl leki sebd oi`
dpikyd xe`l onyk
,oky ,mc`d lr dxeyd
eze`ivna x`yp sebd
y`dn wlgl jtdp epi`e
dnypd la` .dnvr
dleki ,dwl` wlg `idy
onyl zeyridl ,dxe`kl
oeikn ,dpikyd xe`l
xe`l jtdidl dzlkiay
lr dxeyd dyecwd
recn - jk m`e .mc`d
wwcfdl mc`d lr
.`wec miaeh miyrnl
?onyk eynyi mdy

,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîeznypy ,oldl xiaqn owfd epax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
d`xia d"awd z` caery xenb wicv ly s` - mc` ly
cr .ze`ivna dlha ,z`f lka ,`id oi` - mibeprza dad`ae
efi` z`f lka `id ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick

ixdy - ze`ivnin yie ,`xiyin yio`k mpyi jke ;ade`y
ipyoi` ,okle .eiptn `xi e` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

miyrne zeevn wxe .'d xe`l onyk ynyl dleki dnypd
xac md ,oldl xiaqiy itky ,miaehcg`mileki - 'd xe` mr

xne` `ed jk lre .icedia xi`nd 'd xe`l onyk ynyl
:"`ipz"aãáBò øeîb ÷écö àeä elôà ,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨£¦©¦¨¥

íéâeðòúa äáäàå äàøéa 'äz` dad`a yibxn `edy - §¦§¨§©£¨§©£¦
;xzeia zilrp dbixcnl aygpd xac ,zewl`n beprzd-ìò-óà©©

dðéà ïë-étdppi` eznyp -ìèaì éøîâì úeàéöna äìèa ¦¥¥¨§¥¨©§¦§©§¥¦¨¥
ãeçéa íéãçéîe íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦§ª¨¦§¦

,øeîb,'d xe` mr -'ä àøé ¯ Bîöò éðôa øác àeä ÷ø ¨©¨¨¦§¥©§§¥
;BáäBàå-`ed,'d z` `xi`edoi` :xnelk .'d z` ade` §£

jtdpe ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd
xe`l "ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l

.'dCøaúé BðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§¦§¨¥
;devn dze` miiwi icediy ,dvex d"awd -àeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥

,íéàeøaäå úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷îlk mb mpn` - §©©¦§¨¨¨§©§¦
;eigi mdy dvex d"awdy oeikn wx miig mi`xapde zenlerd
zeevnay oevxd oial d`ixad z` dignd oevxd oia lcadd j`
oevxdn mzeig z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka `hazn

ici lr ,oeilrdãøBiL,oeilrd oevxd -éãé ìò íäéìà ¤¥£¥¤©§¥
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§¨
,zxzzqn oeilrd oevxd ly ezeinipt ,zeinipt epiid "mipt" -

pevig wx dxi`neoevxd ly ezei,úBâøãnä úãéøéå- ¦¦©©©§¥
dpeilr dbixcnn

,dpnn dpezgzlãò©
úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©

ïéàî Lé úBàøaäìe- §¦¨§¥¥©¦
zeidl elkeiyeøáãå§¨¨

àìå ,Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§Ÿ
úeàéöna eìèaé,oky - ¦¨§©§¦

oevxdn mzeedzd eli`
ici lr `ly dzid oeilrd
miaxd minevnvd
`l - 'eke "mipt zxzqd"e
"yi" ly xeiva md eid
eid `l` ,"cxtp xac"e
.ixnbl ze`ivna milha
oevxd zeiniptyk `wec
mbe "zxzzqn" oeilrd
oeilrd oevxd zeipevig
- zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr ielib icil d`a

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdl zexyt` zniiwøkæpk©¦§¨
ìéòì4,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk-ïéàM-äî , §¥©¤¥¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥

ììk íéðt øzñä íL ïéàåiniptd epevx od od zeevnd ,oky - §¥¨¤§¥¨¦§¨
,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad lka d"awd ly
weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn `ed df geexae
izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx epd gieexdle xgqna
mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn z` qpxtl `ed
jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk myle ,gieexdl
zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl xywda mb
eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape
epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z`
,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meyeíäaL úeiçä ïéà¥©©¤¨¤
,zeevnay -ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøa ììëðå- §¦§¨¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy ,xacd oaen okle
oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp od ,oky .dpikyd
llkp jk ici lr] xpd y`a bfnzne jtdpy onyd enk ,oeilrd

ilrd oevxaz` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd wx `l oe
d ly dyrnd gek mb m` ik ,devndsebdevnd z` miiwnd

z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny gekd enk ,ziyrnd
itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp `ed ixd ,dnecke bexz`d
xyt` i` recn ,xaqen oldl .[jynda owfd epax xiaqiy

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

íéøîà éèå÷éì
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
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כב.4. כא, י, פרק

'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

zewace dad` ici lr mc`d lr dpikyd z`xyd didzy
:zeevn ly oneiw ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex
Cøaúé Búeäìà éelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦¡Ÿ¦§¨¥

,øác äæéàa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàåixd mvra ,oky - §¥¨§¥¤¨¨
,mewn lka d"awd `vnp
df xac lry mixne`yke
dpeekd ,dpikyd dxey

`idziwl`d zelbzdl
,xac eze` lreðéäå§©§

,øîBì:xnelk -BúBàL ©¤
'ä øBàa ììëð øác̈¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe¨¥©§¦
àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨
'ä Ba älbúîe äøBML¤¤¦§©¤

.ãçàdpikyd z`xyd - ¤¨
zelbzd - dyexit
d`a zelbzdde ,dpikyd
dpyiy okid wx

.zelhazdäî ìk ìáà£¨¨©
åéìà ìèa àlM¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà ¯ éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¥
älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
øeîb ÷écö óàå .Ba§©©¦¨

Ba ÷acúnL,d"awda - ¤¦§©¥
äaø äáäàa`idy - §©£¨©¨

xzeia dlrp dbixcn
zewacde dad`d zebxca

:z`f lka ,d"awdlììk déa àñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨
,úîàad"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` - ¤¡¤
.zn`aúzîà ékly oiprd -àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" ¦£¦©¡Ÿ¦¡¤

,Búecçàå Bãeçé,d"awd ly -ñôàå àeä Bcáì àeäL ¦§©§¤§©§¤¤
,Lnî Bãòìazecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ¦§¨©¨

`ed wxy ,`l` ;cg` lÎ` `edy jka wx z`hazn dpi` 'd
.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnpíàå§¦

,áäBàä äæ ïk-z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd - ¥¤¨¥
,d"awdLé àeäLdf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in ¤¥
,ade`y,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî úéì ¯ ñôà àìå§Ÿ¤¤¥©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegeke `ed) ezaygn oi`y ixd -eiz` dbiyne "zqtez" (
,llk d"awdéãé ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨©§¥

íeL éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL ,úBönä íei÷¦©¦§¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦
.íéðt øzñädppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt - ¤§¥¨¦

zeevnd meiw ici lr `weec ,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn
ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki

.zhyten zipgex dcearddbd,o`k xn`py dnl qgia
d`a ,xaca `edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl` ly zelbzddy
meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha xacdyk `wec
dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb wicv mb ,jk

llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi` ,zewl`l ("dax
epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec `l` ,d"awd z`

:ddbda owfd epax xne` - d"awd ly eznkgeøLàëå)*§©£¤
,íBìMä-åéìò éøBnî ézòîL,yhixfnn cibnd axd -Leøt ¨©§¦¦¦¨¨©¨¥

áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨
-ïéà øBàL ,íéiç-õòa§¥©¦¤¥
Bðéà àeä-Ceøa óBñ¨¥
íìBòa elôà ãçéúî¦§©¥£¦§¨
éãé ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`
cg`zn ,"dnkg"d
mler ipipr mr d"awd
xn` jk lre .zeliv`d
yhixfnn cibnd axd
"yexit" :"mrh"e "yexit"
zernyn idn -
d"awd ly ezeyalzd
"mrh"e ;dnkgd zxitqa
cg`zn `ed oi` recn -
ixg` wx xac meya
zxitqa ezeyalzd

.dnkgdíeMî eðéäå§©§¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL¤¥¨

,úîàä ãçà àeä- ¤¨¨¡¤
:xnelk ,izin`d "cg`"d
äîëçä úâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©©¨§¨

:('eëå,`vnp ecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - §
yalzn seqÎoi` xe`y zernynd efe .miiw xac oi` ecrlae
oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seq oi` xe` :dnkgd zxitqa
`edy ixg` wx ,xac meya cg`zn `ed oi` okle ,"ezlef
cg`zn seq oi` xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz yalzn
`ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha `edy xaca wx
.dnkgd zbixcn ,xen`k ,`id ef dybxd ."ezlef oi`e ecal
oaei 'd zxfrae ,zeciqga wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez
,dzr cr epcnly dnn .mixeriyd jynda xzei dagxda
`le ,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen

.dad`e zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypdoldl
daygnd zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei
ick ,eli`e .ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde
df ixd ,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl
ly xzi levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec

sebd z` dignd zindad ytpd gek5.÷ñBò íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨¥
éðL íò ,úéäìàä BLôð àéäL ,BúîLð éæà ,äøBza©¨£©¦§¨¤¦©§¨¡Ÿ¦¦§¥

äáLçîe øeacä çk íäL ,ícáì íéîéðtä äéLeáì- §¤¨©§¦¦§©¨¤¥Ÿ©©¦©£¨¨
dzeida ,ytpd ly inipt yeal `id ,aeygl gekd - "daygn"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

íéøîà éèå÷éì
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ראה



קי 'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

y`de ,zexidna zlk`p dnvr dliztd jci`n j` ;xread
cala dliztdn d`ad efk y` :cere z`f ;xdn dpnn zwzrp
jtdidl ixnbl zn`zen dliztd oi`y oeikn ,jf xe` witz `l
f`e ,y`l ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl miwwfp okle - y`l

dxi`ne y`d zniiwzn
recn oaen o`kn .jf xe`
ynyl leki sebd oi`
dpikyd xe`l onyk
,oky ,mc`d lr dxeyd
eze`ivna x`yp sebd
y`dn wlgl jtdp epi`e
dnypd la` .dnvr
dleki ,dwl` wlg `idy
onyl zeyridl ,dxe`kl
oeikn ,dpikyd xe`l
xe`l jtdidl dzlkiay
lr dxeyd dyecwd
recn - jk m`e .mc`d
wwcfdl mc`d lr
.`wec miaeh miyrnl
?onyk eynyi mdy

,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîeznypy ,oldl xiaqn owfd epax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
d`xia d"awd z` caery xenb wicv ly s` - mc` ly
cr .ze`ivna dlha ,z`f lka ,`id oi` - mibeprza dad`ae
efi` z`f lka `id ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick

ixdy - ze`ivnin yie ,`xiyin yio`k mpyi jke ;ade`y
ipyoi` ,okle .eiptn `xi e` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

miyrne zeevn wxe .'d xe`l onyk ynyl dleki dnypd
xac md ,oldl xiaqiy itky ,miaehcg`mileki - 'd xe` mr

xne` `ed jk lre .icedia xi`nd 'd xe`l onyk ynyl
:"`ipz"aãáBò øeîb ÷écö àeä elôà ,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨£¦©¦¨¥

íéâeðòúa äáäàå äàøéa 'äz` dad`a yibxn `edy - §¦§¨§©£¨§©£¦
;xzeia zilrp dbixcnl aygpd xac ,zewl`n beprzd-ìò-óà©©

dðéà ïë-étdppi` eznyp -ìèaì éøîâì úeàéöna äìèa ¦¥¥¨§¥¨©§¦§©§¥¦¨¥
ãeçéa íéãçéîe íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦§ª¨¦§¦

,øeîb,'d xe` mr -'ä àøé ¯ Bîöò éðôa øác àeä ÷ø ¨©¨¨¦§¥©§§¥
;BáäBàå-`ed,'d z` `xi`edoi` :xnelk .'d z` ade` §£

jtdpe ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd
xe`l "ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l

.'dCøaúé BðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§¦§¨¥
;devn dze` miiwi icediy ,dvex d"awd -àeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥

,íéàeøaäå úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷îlk mb mpn` - §©©¦§¨¨¨§©§¦
;eigi mdy dvex d"awdy oeikn wx miig mi`xapde zenlerd
zeevnay oevxd oial d`ixad z` dignd oevxd oia lcadd j`
oevxdn mzeig z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka `hazn

ici lr ,oeilrdãøBiL,oeilrd oevxd -éãé ìò íäéìà ¤¥£¥¤©§¥
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§¨
,zxzzqn oeilrd oevxd ly ezeinipt ,zeinipt epiid "mipt" -

pevig wx dxi`neoevxd ly ezei,úBâøãnä úãéøéå- ¦¦©©©§¥
dpeilr dbixcnn

,dpnn dpezgzlãò©
úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©

ïéàî Lé úBàøaäìe- §¦¨§¥¥©¦
zeidl elkeiyeøáãå§¨¨

àìå ,Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§Ÿ
úeàéöna eìèaé,oky - ¦¨§©§¦

oevxdn mzeedzd eli`
ici lr `ly dzid oeilrd
miaxd minevnvd
`l - 'eke "mipt zxzqd"e
"yi" ly xeiva md eid
eid `l` ,"cxtp xac"e
.ixnbl ze`ivna milha
oevxd zeiniptyk `wec
mbe "zxzzqn" oeilrd
oeilrd oevxd zeipevig
- zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr ielib icil d`a

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdl zexyt` zniiwøkæpk©¦§¨
ìéòì4,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk-ïéàM-äî , §¥©¤¥¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥

ììk íéðt øzñä íL ïéàåiniptd epevx od od zeevnd ,oky - §¥¨¤§¥¨¦§¨
,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad lka d"awd ly
weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn `ed df geexae
izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx epd gieexdle xgqna
mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn z` qpxtl `ed
jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk myle ,gieexdl
zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl xywda mb
eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape
epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z`
,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meyeíäaL úeiçä ïéà¥©©¤¨¤
,zeevnay -ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøa ììëðå- §¦§¨¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy ,xacd oaen okle
oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp od ,oky .dpikyd
llkp jk ici lr] xpd y`a bfnzne jtdpy onyd enk ,oeilrd

ilrd oevxaz` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd wx `l oe
d ly dyrnd gek mb m` ik ,devndsebdevnd z` miiwnd

z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny gekd enk ,ziyrnd
itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp `ed ixd ,dnecke bexz`d
xyt` i` recn ,xaqen oldl .[jynda owfd epax xiaqiy
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íéøîà éèå÷éì
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
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כב.4. כא, י, פרק

'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

zewace dad` ici lr mc`d lr dpikyd z`xyd didzy
:zeevn ly oneiw ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex
Cøaúé Búeäìà éelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦¡Ÿ¦§¨¥

,øác äæéàa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàåixd mvra ,oky - §¥¨§¥¤¨¨
,mewn lka d"awd `vnp
df xac lry mixne`yke
dpeekd ,dpikyd dxey

`idziwl`d zelbzdl
,xac eze` lreðéäå§©§

,øîBì:xnelk -BúBàL ©¤
'ä øBàa ììëð øác̈¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe¨¥©§¦
àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨
'ä Ba älbúîe äøBML¤¤¦§©¤

.ãçàdpikyd z`xyd - ¤¨
zelbzd - dyexit
d`a zelbzdde ,dpikyd
dpyiy okid wx

.zelhazdäî ìk ìáà£¨¨©
åéìà ìèa àlM¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà ¯ éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¥
älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
øeîb ÷écö óàå .Ba§©©¦¨

Ba ÷acúnL,d"awda - ¤¦§©¥
äaø äáäàa`idy - §©£¨©¨

xzeia dlrp dbixcn
zewacde dad`d zebxca

:z`f lka ,d"awdlììk déa àñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨
,úîàad"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` - ¤¡¤
.zn`aúzîà ékly oiprd -àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" ¦£¦©¡Ÿ¦¡¤

,Búecçàå Bãeçé,d"awd ly -ñôàå àeä Bcáì àeäL ¦§©§¤§©§¤¤
,Lnî Bãòìazecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ¦§¨©¨

`ed wxy ,`l` ;cg` lÎ` `edy jka wx z`hazn dpi` 'd
.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnpíàå§¦

,áäBàä äæ ïk-z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd - ¥¤¨¥
,d"awdLé àeäLdf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in ¤¥
,ade`y,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî úéì ¯ ñôà àìå§Ÿ¤¤¥©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegeke `ed) ezaygn oi`y ixd -eiz` dbiyne "zqtez" (
,llk d"awdéãé ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨©§¥

íeL éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL ,úBönä íei÷¦©¦§¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦
.íéðt øzñädppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt - ¤§¥¨¦

zeevnd meiw ici lr `weec ,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn
ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki

.zhyten zipgex dcearddbd,o`k xn`py dnl qgia
d`a ,xaca `edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl` ly zelbzddy
meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha xacdyk `wec
dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb wicv mb ,jk

llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi` ,zewl`l ("dax
epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec `l` ,d"awd z`

:ddbda owfd epax xne` - d"awd ly eznkgeøLàëå)*§©£¤
,íBìMä-åéìò éøBnî ézòîL,yhixfnn cibnd axd -Leøt ¨©§¦¦¦¨¨©¨¥

áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨
-ïéà øBàL ,íéiç-õòa§¥©¦¤¥
Bðéà àeä-Ceøa óBñ¨¥
íìBòa elôà ãçéúî¦§©¥£¦§¨
éãé ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`
cg`zn ,"dnkg"d
mler ipipr mr d"awd
xn` jk lre .zeliv`d
yhixfnn cibnd axd
"yexit" :"mrh"e "yexit"
zernyn idn -
d"awd ly ezeyalzd
"mrh"e ;dnkgd zxitqa
cg`zn `ed oi` recn -
ixg` wx xac meya
zxitqa ezeyalzd

.dnkgdíeMî eðéäå§©§¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL¤¥¨

,úîàä ãçà àeä- ¤¨¨¡¤
:xnelk ,izin`d "cg`"d
äîëçä úâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©©¨§¨

:('eëå,`vnp ecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - §
yalzn seqÎoi` xe`y zernynd efe .miiw xac oi` ecrlae
oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seq oi` xe` :dnkgd zxitqa
`edy ixg` wx ,xac meya cg`zn `ed oi` okle ,"ezlef
cg`zn seq oi` xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz yalzn
`ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha `edy xaca wx
.dnkgd zbixcn ,xen`k ,`id ef dybxd ."ezlef oi`e ecal
oaei 'd zxfrae ,zeciqga wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez
,dzr cr epcnly dnn .mixeriyd jynda xzei dagxda
`le ,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen

.dad`e zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypdoldl
daygnd zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei
ick ,eli`e .ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde
df ixd ,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl
ly xzi levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec

sebd z` dignd zindad ytpd gek5.÷ñBò íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨¥
éðL íò ,úéäìàä BLôð àéäL ,BúîLð éæà ,äøBza©¨£©¦§¨¤¦©§¨¡Ÿ¦¦§¥

äáLçîe øeacä çk íäL ,ícáì íéîéðtä äéLeáì- §¤¨©§¦¦§©¨¤¥Ÿ©©¦©£¨¨
dzeida ,ytpd ly inipt yeal `id ,aeygl gekd - "daygn"
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íéøîà éèå÷éì
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ראה



a'קב xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,wqtd ila ,cinz zlret daygnd okly ;ytpd mr zcge`n
z`vnp ixd ytpde - ytpd mr xzei aexiwa dxeyw `idy iptn

cinz- ytpd ly inipt yeal `ed ,xeaicd gek mb jk .
on ixnbl cxtp `edy xaca lretd dyrnd gekl d`eeyda

mc`y dryae .mc`d
ytpd ixd ,dxez cnel
:miyeald ipye ziwl`d

,daygne xeaicúBììëð¦§¨
'ä øBàa`edy - §

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ãeçéa Ba úBãçéîe§ª¨§¦

Lä àéäå .øeîbúàø ¨§¦©§¨©
BLôð ìò äðéëMä©§¦¨©©§
ì"æø øîàîk ,úéäìàä6 ¨¡Ÿ¦§©£©©©

áLBiL ãçà elôàL¤£¦¤¨¤¥
äðéëL äøBza ÷ñBòå§¥©¨§¦¨

.Bnòf` dxey dpikyd - ¦
ipye ziwl`d eytp lr
,xeaice daygn ,diyeal
zyalzn `id mda
xacne ayeg `edyk

.dxezéLîäì éãk CàC ©§¥§©§¦
íb äðéëMä úøàäå øBà§¤¨©©§¦¨©

àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò,zindad ytpd -,úéðeiçä ©§©§©§¥¦¤¦©¦¦
Lnî Bôeâa úLaìîämiinybd eiiga sebd z` dign `id - ©§ª¤¤§©¨

-éøö,Lnî óebä éãé ìò úBNòpä úBiNòî úBöî íi÷ì C ¨¦§©¥¦§©£¦©©£©§¥©©¨
.dyrnd geka -Bæ äiNòaL Lnî óebä çk æàL:lynl - ¤¨Ÿ©©©¨¤©£¦¨

cid z` ripnd iptebd gekd o`k epyi ,oilitz gipn mc`yk
deedn `lina .ynn lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane
`ed okle - oilitz gipn icediy - devn dze`n wlg df gek

àeäå ,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëðgek - ¦§¨§§§ª¨§¦¨§
,sebd.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáì-wxta epcnly enk §©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

yeal - iyilyd yeald ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c
.ziwl`d ytpd ly - dyrndéæàållkp dyrnd gekyk - ©£©

,oeilrd oevxd mr cge`neBôeâaL úéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦¤§
,dâð útìwnL Lnîytpdy '` wxta epcnly itk - ©¨¤¦§¦©Ÿ©

,dbep ztilwn `id zindadLnî ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨©¨
àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk äMãwa,df gek -àeä ©§ª¨§¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤

,äåönä äNòî äNBòå ìòBtäd`a devn ziiyry s` - ©¥§¤©£¥©¦§¨
dcal ziwl`d ytpdy ,owfd epax o`k xirn ,ziwl`d ytpdn
zgpdk ,zinyb dlert rval sebd lr lertl dgeka oi`
"rvenn"d `idy ,zindad ytpd ici lr ,`wec ,`l` .oilitz
ytpdn lrten zeidl sebd leki ,sebd oial ziwl`d ytpd oia

,ziwl`dBãòìaL,zipeigd ytpd ly dgek ila -äúéä àì ¤¦§¨Ÿ¨§¨
àéä ék ,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð,ziwl`d ytpd - ¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨¦¦

,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeøipy od zeinybe zeipgexe - £¦¦§©©§¦§¨§¦
;micbep mixacíäéðéa òvînäåoial ziwl`d ytpd oia - §©§ª¨¥¥¤

,sebdíãàä íãa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä Lôð àéä¦¤¤©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§©¨¨¨
.óebä ìëå BaìaL] -`"hily x"enc` w"k zxrdxaecnd" : ¤§¦§¨©

`ed o`k ybcene (rbepe)
oiiprdlertdxnel yie .

iptn `edy ok mb
mb) ytpd zexagzdc
`ed seba (zindad ytpd
zeyrl `iltnd gka
w"k ."(g"e` r"ey)
oeekzn `"hily x"enc`
:ef ezxrda (c"rtl)
ytp"dy o`k xaecna
`id "zindad zipeigd
ytpd oia "rvenn"d
,sebd oial ziwl`d
rbep df o`ke) `id dpeekd

a jeeizl (ybcenezlert
:seba ziwl`d ytpd
zipgexd ziwl`d ytpd
sebd z` lirtdl dleki
wx (devn zeyrl)

`idy ,zindad zipeigd ytpd zervn`amvrazyaelnd
zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd mca ynn
ly zecg`zdd mvra "rvenn" xeza zindad ytpa (xnele
o`k rbep epi` df oipr ,oky) inybd sebd mr zipgexd ytpd
rbep df oi`y z`f caln) siqen `"hily x"enc` w"ke .(llk

mb (o`kxaqdytpd zece` xacl llk o`k jiiy `ly ,
- sebd mr ytpd zexagzd ly oaena "rvenn" xeza zindad
ly mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly ezin`l ,oky
,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr (zindad ytpd
ici lr xyt`zn dfy `le) zirahÎlre zi`lt dxeva :xnelk
,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad ytpd .[(rvenn
ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae zekiiy dl yi
`id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd mic`d
"zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d
mb llkp okl - devnd dyrn z` dyere seba ziwl`d ytpd

ek.devnd ziiyr zrya dyecwa dg,owfd epax xiaqn oldl
lk lr dpikyd z`xyd dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik

:mc`d sebìL dúeîöòå dúeänL óàåúéîäaä Lôð §©¤¨¨§©§¨¤¤¤©§¥¦
,äMã÷a eììëð àì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL- ¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ¦§§¦§ª¨

lry ,zindad ytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky
zeednd ody zecnd `le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci
,cala miwicvay ,a"i wxta epcnly itk - zindad ytpd mvr
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íéøîà éèå÷éì
÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå óåâä ìëå åáìáù
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
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ו.6. ג, אבות

'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;dyecwa zecnd zellkpïéôkúàc øçàî íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©§¦§©§¨
,äMãwì,dyecwl zerpkp zerxd zecndy oeeikn --ìòáe ©§ª¨§©

,ïîà ïéðBò ïçøk,ziwl`d ytpd ly diyrnl -ïéîékñîe ¨§¨¦¨¥©§¦¦
úéäìàä BLôð úeøabúä éãé ìò ,äåönä úiNòì ïévøúîe¦§©¦©£¦©©¦§¨©§¥¦§©§©§¨¡Ÿ¦

,álä ìò èélML çnaL¤©Ÿ©¤©¦©©¥
,a"i wxta epcnly itk -
ald iybxy s` lry
ellkp `l "ipepia"a
,z` ea yi la` ,dyecwa
lr ,mdilr helyl gekd
'ied zelcba zeppeazd ici
lertle ,egena `edÎjexa
ziiyrl xywa ald lr

,lreta zeevnïäå- §¥
ytpd ly zerxd zecnd

od ,zindadBæ äòLa- §¨¨
ziwl`d ytpdyk
ly ezelcba zppeazn

,d"awdúeìb úðéçáa¦§¦©¨
,äðLåzepyi eli`k od - §¥¨

,zelba ze`vnpeøkæpk©¦§¨
,ìéòì.a"i wxta -Cëìe §¥§¨

äòéðî Bæ ïéàjka oi` - ¥§¦¨
,dripn meynúàøLäî¥©§¨©

.Bæ äòLa íãàä óeb ìò äðéëMäowfd epax jiynn oldl - ©§¦¨©¨¨¨§¨¨
lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl

.zg` devn ici,eðéäc:xnelk -Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨
,äåönä úiNòadgipnd cid ly dyrnd gek :lynl - ©£¦©©¦§¨

,oilitz,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnî ììëð àeä- ¦§¨©¨§§ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mr ixnbl cg`zne bfnzn dfd gekdéãé ìòå§©§¥

éLîî äæäøàä Ciwl` xe` -,"dx`d" zpigaayúeììëì ¤©§¦¤¨¨¦§¨
,éîLbä óebä ìò íâå ,óebä ìëaL úéðeiçä Lôðwx `le - ¤¤©¦¦¤§¨©§©©©©©§¦

lr dx`dd zkynp dxev efi`a .devnd z` miiwnd xa`d lr
- ?sebd lk lre zipeigd ytp lkéwî úðéçáaäìòîlî ó ¦§¦©©¦¦§©§¨

.åéìâø ãòå BLàøî.sebd z`e zindad ytpd z` dtiwda - ¥Ÿ§©©§¨
áeúkL eäæå7déLéø ìò àéøL àzðéëLã :8.à÷éc "ìò" ¯ §¤¤¨¦§¦§¨©§¨©¥¥©©§¨

-lr,`weclrzpigaa ,y`xdsiwn;äøNò éa ìkà" ïëå§¥©¨¥£¨¨
."àéøL àzðéëLlk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb jke - §¦§¨©§¨

dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr

zybxenmkezadxey `id `l` ,mdilrsiwn ly ote`a ,9.
ly zepeyd zebxca milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn
geka `idy itk ,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd

devnd z` dyerd zindad ytpd10zindad ytpa `idy itk ,
seba `idy itke ,llka
siwn zpigaa `idy

,calaziiyr ici lr
mpi`y dxyr lr ,devn
cg` lr ,devna miwqer
devna wqer epi`y
x"enc` w"k zxrd)
:xnelk - `"hily
lr dpikyd z`xyda
mb xyt` ,envr sebd
d`xydd oia wlgl
,devn meiw ici lr d`ad
dxyr lry d`xydl
.(hxetnk - 'eke l`xyin
xnel owfd epax `a -

ycg` lkipte`n
epi` ,dpikyd z`xyd
ieaix e` e"g iepiy lret
wx `ed lcadd .xe`a
z` mihlew cvik ,jka
xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry miteb mze` d`xydd

:"`ipz"d oeylae .iepiy mey oi` envrúðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©
óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,äðéëMä øBà úëLîä©§¨©©§¦¨¤¦§¦©¦¥

àeä-Ceøa`edy `l` ,mewn lka `vnp ixd d"awd ,oky - ¨
ay yecigd - mi`xapdn xzqenz`xyddpyiy ,`ed dpikyd

seq oi` xe` ly df ielib ,seq oi` xe` ly zelbzddBðéà¥
,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå-ñç éepL àø÷ðdcaerd - ¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦

- dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy
dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday zxne` dpi`

,mcew didyïéøãäðña àúéàãk11zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦
:oixcdpq zkqna,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"c- §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb oaxl xn` miieqn "oin"äøNò éa ìk eúéøîà©§¦¨¥£¨¨
,àéøL àzðéëLl`xyin dxyr lk lry mixne` mz` - §¦§¨©§¨

,dpikyd dxey?"eëì úéà àzðéëL änkdnk ,jk m` - ©¨§¦§¨¦§
?mkl yi zepikyBì áéLäå:l`ilnb oax -øBàî ìLî §¥¦¨¨¥
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íéøîà éèå÷éì
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù
àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë

ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל -Ì‰ÈÏÚ.פנים כל על מקיף בדרך -.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל - א.ÓÓ.".11˘עוד לט,



קג 'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,wqtd ila ,cinz zlret daygnd okly ;ytpd mr zcge`n
z`vnp ixd ytpde - ytpd mr xzei aexiwa dxeyw `idy iptn

cinz- ytpd ly inipt yeal `ed ,xeaicd gek mb jk .
on ixnbl cxtp `edy xaca lretd dyrnd gekl d`eeyda

mc`y dryae .mc`d
ytpd ixd ,dxez cnel
:miyeald ipye ziwl`d

,daygne xeaicúBììëð¦§¨
'ä øBàa`edy - §

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ãeçéa Ba úBãçéîe§ª¨§¦

Lä àéäå .øeîbúàø ¨§¦©§¨©
BLôð ìò äðéëMä©§¦¨©©§
ì"æø øîàîk ,úéäìàä6 ¨¡Ÿ¦§©£©©©

áLBiL ãçà elôàL¤£¦¤¨¤¥
äðéëL äøBza ÷ñBòå§¥©¨§¦¨

.Bnòf` dxey dpikyd - ¦
ipye ziwl`d eytp lr
,xeaice daygn ,diyeal
zyalzn `id mda
xacne ayeg `edyk

.dxezéLîäì éãk CàC ©§¥§©§¦
íb äðéëMä úøàäå øBà§¤¨©©§¦¨©

àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò,zindad ytpd -,úéðeiçä ©§©§©§¥¦¤¦©¦¦
Lnî Bôeâa úLaìîämiinybd eiiga sebd z` dign `id - ©§ª¤¤§©¨

-éøö,Lnî óebä éãé ìò úBNòpä úBiNòî úBöî íi÷ì C ¨¦§©¥¦§©£¦©©£©§¥©©¨
.dyrnd geka -Bæ äiNòaL Lnî óebä çk æàL:lynl - ¤¨Ÿ©©©¨¤©£¦¨

cid z` ripnd iptebd gekd o`k epyi ,oilitz gipn mc`yk
deedn `lina .ynn lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane
`ed okle - oilitz gipn icediy - devn dze`n wlg df gek

àeäå ,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëðgek - ¦§¨§§§ª¨§¦¨§
,sebd.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáì-wxta epcnly enk §©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

yeal - iyilyd yeald ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c
.ziwl`d ytpd ly - dyrndéæàållkp dyrnd gekyk - ©£©

,oeilrd oevxd mr cge`neBôeâaL úéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦¤§
,dâð útìwnL Lnîytpdy '` wxta epcnly itk - ©¨¤¦§¦©Ÿ©

,dbep ztilwn `id zindadLnî ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨©¨
àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk äMãwa,df gek -àeä ©§ª¨§¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤

,äåönä äNòî äNBòå ìòBtäd`a devn ziiyry s` - ©¥§¤©£¥©¦§¨
dcal ziwl`d ytpdy ,owfd epax o`k xirn ,ziwl`d ytpdn
zgpdk ,zinyb dlert rval sebd lr lertl dgeka oi`
"rvenn"d `idy ,zindad ytpd ici lr ,`wec ,`l` .oilitz
ytpdn lrten zeidl sebd leki ,sebd oial ziwl`d ytpd oia

,ziwl`dBãòìaL,zipeigd ytpd ly dgek ila -äúéä àì ¤¦§¨Ÿ¨§¨
àéä ék ,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð,ziwl`d ytpd - ¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨¦¦

,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeøipy od zeinybe zeipgexe - £¦¦§©©§¦§¨§¦
;micbep mixacíäéðéa òvînäåoial ziwl`d ytpd oia - §©§ª¨¥¥¤

,sebdíãàä íãa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä Lôð àéä¦¤¤©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§©¨¨¨
.óebä ìëå BaìaL] -`"hily x"enc` w"k zxrdxaecnd" : ¤§¦§¨©

`ed o`k ybcene (rbepe)
oiiprdlertdxnel yie .

iptn `edy ok mb
mb) ytpd zexagzdc
`ed seba (zindad ytpd
zeyrl `iltnd gka
w"k ."(g"e` r"ey)
oeekzn `"hily x"enc`
:ef ezxrda (c"rtl)
ytp"dy o`k xaecna
`id "zindad zipeigd
ytpd oia "rvenn"d
,sebd oial ziwl`d
rbep df o`ke) `id dpeekd

a jeeizl (ybcenezlert
:seba ziwl`d ytpd
zipgexd ziwl`d ytpd
sebd z` lirtdl dleki
wx (devn zeyrl)

`idy ,zindad zipeigd ytpd zervn`amvrazyaelnd
zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd mca ynn
ly zecg`zdd mvra "rvenn" xeza zindad ytpa (xnele
o`k rbep epi` df oipr ,oky) inybd sebd mr zipgexd ytpd
rbep df oi`y z`f caln) siqen `"hily x"enc` w"ke .(llk

mb (o`kxaqdytpd zece` xacl llk o`k jiiy `ly ,
- sebd mr ytpd zexagzd ly oaena "rvenn" xeza zindad
ly mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly ezin`l ,oky
,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr (zindad ytpd
ici lr xyt`zn dfy `le) zirahÎlre zi`lt dxeva :xnelk
,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad ytpd .[(rvenn
ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae zekiiy dl yi
`id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd mic`d
"zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d
mb llkp okl - devnd dyrn z` dyere seba ziwl`d ytpd

ek.devnd ziiyr zrya dyecwa dg,owfd epax xiaqn oldl
lk lr dpikyd z`xyd dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik

:mc`d sebìL dúeîöòå dúeänL óàåúéîäaä Lôð §©¤¨¨§©§¨¤¤¤©§¥¦
,äMã÷a eììëð àì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL- ¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ¦§§¦§ª¨

lry ,zindad ytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky
zeednd ody zecnd `le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci
,cala miwicvay ,a"i wxta epcnly itk - zindad ytpd mvr
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íéøîà éèå÷éì
÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå óåâä ìëå åáìáù
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
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ו.6. ג, אבות

'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;dyecwa zecnd zellkpïéôkúàc øçàî íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©§¦§©§¨
,äMãwì,dyecwl zerpkp zerxd zecndy oeeikn --ìòáe ©§ª¨§©

,ïîà ïéðBò ïçøk,ziwl`d ytpd ly diyrnl -ïéîékñîe ¨§¨¦¨¥©§¦¦
úéäìàä BLôð úeøabúä éãé ìò ,äåönä úiNòì ïévøúîe¦§©¦©£¦©©¦§¨©§¥¦§©§©§¨¡Ÿ¦

,álä ìò èélML çnaL¤©Ÿ©¤©¦©©¥
,a"i wxta epcnly itk -
ald iybxy s` lry
ellkp `l "ipepia"a
,z` ea yi la` ,dyecwa
lr ,mdilr helyl gekd
'ied zelcba zeppeazd ici
lertle ,egena `edÎjexa
ziiyrl xywa ald lr

,lreta zeevnïäå- §¥
ytpd ly zerxd zecnd

od ,zindadBæ äòLa- §¨¨
ziwl`d ytpdyk
ly ezelcba zppeazn

,d"awdúeìb úðéçáa¦§¦©¨
,äðLåzepyi eli`k od - §¥¨

,zelba ze`vnpeøkæpk©¦§¨
,ìéòì.a"i wxta -Cëìe §¥§¨

äòéðî Bæ ïéàjka oi` - ¥§¦¨
,dripn meynúàøLäî¥©§¨©

.Bæ äòLa íãàä óeb ìò äðéëMäowfd epax jiynn oldl - ©§¦¨©¨¨¨§¨¨
lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl

.zg` devn ici,eðéäc:xnelk -Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨
,äåönä úiNòadgipnd cid ly dyrnd gek :lynl - ©£¦©©¦§¨

,oilitz,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnî ììëð àeä- ¦§¨©¨§§ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mr ixnbl cg`zne bfnzn dfd gekdéãé ìòå§©§¥

éLîî äæäøàä Ciwl` xe` -,"dx`d" zpigaayúeììëì ¤©§¦¤¨¨¦§¨
,éîLbä óebä ìò íâå ,óebä ìëaL úéðeiçä Lôðwx `le - ¤¤©¦¦¤§¨©§©©©©©§¦

lr dx`dd zkynp dxev efi`a .devnd z` miiwnd xa`d lr
- ?sebd lk lre zipeigd ytp lkéwî úðéçáaäìòîlî ó ¦§¦©©¦¦§©§¨

.åéìâø ãòå BLàøî.sebd z`e zindad ytpd z` dtiwda - ¥Ÿ§©©§¨
áeúkL eäæå7déLéø ìò àéøL àzðéëLã :8.à÷éc "ìò" ¯ §¤¤¨¦§¦§¨©§¨©¥¥©©§¨

-lr,`weclrzpigaa ,y`xdsiwn;äøNò éa ìkà" ïëå§¥©¨¥£¨¨
."àéøL àzðéëLlk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb jke - §¦§¨©§¨

dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr

zybxenmkezadxey `id `l` ,mdilrsiwn ly ote`a ,9.
ly zepeyd zebxca milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn
geka `idy itk ,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd

devnd z` dyerd zindad ytpd10zindad ytpa `idy itk ,
seba `idy itke ,llka
siwn zpigaa `idy

,calaziiyr ici lr
mpi`y dxyr lr ,devn
cg` lr ,devna miwqer
devna wqer epi`y
x"enc` w"k zxrd)
:xnelk - `"hily
lr dpikyd z`xyda
mb xyt` ,envr sebd
d`xydd oia wlgl
,devn meiw ici lr d`ad
dxyr lry d`xydl
.(hxetnk - 'eke l`xyin
xnel owfd epax `a -

ycg` lkipte`n
epi` ,dpikyd z`xyd
ieaix e` e"g iepiy lret
wx `ed lcadd .xe`a
z` mihlew cvik ,jka
xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry miteb mze` d`xydd

:"`ipz"d oeylae .iepiy mey oi` envrúðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©
óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,äðéëMä øBà úëLîä©§¨©©§¦¨¤¦§¦©¦¥

àeä-Ceøa`edy `l` ,mewn lka `vnp ixd d"awd ,oky - ¨
ay yecigd - mi`xapdn xzqenz`xyddpyiy ,`ed dpikyd

seq oi` xe` ly df ielib ,seq oi` xe` ly zelbzddBðéà¥
,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå-ñç éepL àø÷ðdcaerd - ¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦

- dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy
dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday zxne` dpi`

,mcew didyïéøãäðña àúéàãk11zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦
:oixcdpq zkqna,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"c- §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb oaxl xn` miieqn "oin"äøNò éa ìk eúéøîà©§¦¨¥£¨¨
,àéøL àzðéëLl`xyin dxyr lk lry mixne` mz` - §¦§¨©§¨

,dpikyd dxey?"eëì úéà àzðéëL änkdnk ,jk m` - ©¨§¦§¨¦§
?mkl yi zepikyBì áéLäå:l`ilnb oax -øBàî ìLî §¥¦¨¨¥
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íéøîà éèå÷éì
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù
àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë

ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל -Ì‰ÈÏÚ.פנים כל על מקיף בדרך -.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל - א.ÓÓ.".11˘עוד לט,



a'קד xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'eë íéaø úBðBlça ñðëpä LîMäynyd xe`y s` - ©¤¤©¦§¨§©©¦
lk ly "ieaix" meyn jka oi` ,xetqÎoi` zepelg ici lr xi`n
xe`yk mb jk ;ynyd xe` - cg` xe` m` ik ,zexe` ipin
rav z` lawn xe`de ,dreav zikekf jxc xi`n ynyd
xe` - envr xe`a "iepiy" meyn jka oi`y ixd - zikekfd
d`xp lkzqnd ipiray wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd
ici lr xe`d z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d
d`xpd ,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd
min :(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el

mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd
oi` ,ilkdn mind z`veda ,oky ,mzxeva epzyp `l mnvr
z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei mdl
;e"g ieaixe iepiy ila ,cg` eze` `ed envr xe`dy ,dpikyd
mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep lcadd lk

,dxey `ed eilry:ïéáé ìékNnäådzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
:xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed ,"oiai likynde"l

'd z` caery inyibxndaxda dlrnl `edy ,oiprd z`
.oiadl xy`n
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ובכללות זהו הענין של "ראשית חכמה יראת ה'"4, שהראשית וההתחלה צריכה להיות 
"יראת ה'", ועי"ז יהי' גם הענין של "חכמה".

ולדוגמא: כאשר מלמדים אל"ף בי"ת יש להשים דגש לא רק על עצם ידיעת האותיות, 
אלא על קדושת האותיות והנקודות, שיאמרו מתוך חיות של קדושה5, וח"ו לא לחשוב שזהו 
ויתחילו לקרוא, שכן לימוד כזה הוא בבחי' ציפור  בזבוז זמן, והעיקר שידעו את האותיות 

המצפצפת )תוכי( . . ואינו שייך כלל לתורת ה'.
כי היסוד בלימוד תורה הוא שאינו נוגע כמות הלימוד, אלא עצם הקנית חשיבות הלימוד. 
כמו שמצינו בגמרא6 אודות אחד האמוראים ש"הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא, 
וחד יומא בבי רב )הי' הולך שלושה חודשים מביתו לבית המדרש, ונוסע מביתו אחר הפסח 
ולומד יום אחד, וחוזר לביתו . . בחג הסוכות7(, והוו קרו לי' בר בי רב דחד יומא )והיו קוראים 
לו הבן של רב ליום אחד(". כלומר, למרות שרוב הזמן הוא הטלטל בדרכים ורק במקצת זמן 
הוא הי' בבהמ"ד, בכ"ז כיון שחיותו ורצונו הי' בבהמ"ד, זה פעל עליו שכל משך הזמן יתכלל 

ויתקדש להיות כאילו למד בו תורה.
ועל יסוד זה מובן גם שכללות לימוד התורה אינו באותו הסוג של לימודי חול העוסקים 
בעניני הטבע, כמ"ש8 "להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור", שכן בלימוד 
תורה התכלית הוא בעצם הלימוד שעל ידו מתקשרים עם נותן התורה9, ואילו בלימודי חול 
ה'10,  לעבודת  ברווח  מהן  להתפרנס  שיוכל  בשביל  אלא  הלימוד  בעצם  אינו  הוא  התכלית 
ניצוצות קדושה ונתלבשו בענינים  "קרדום לחתוך בהן"11 )שכן ע"י חטא עץ הדעת12 נפלו 

אלו, וצריך לבררם רק במדה ההכרחית(.
ולכן מנצלים כל זמן פנוי למלאות אותו בלימוד תורה. ועאכו"כ שהשעות הראשונות של 
היום – שאז הראש והלב פנויים יותר – מוקדשים ללימוד תורה, ורק בסוף היום לומדים לימוד 
חול13. וע"י חינוך באופן כזה זוכים להעמיד "דור ישרים יבורך", ויתברכו בכל המצטרך להם, 

ועי"ז יתברכו גם כלל ישראל בכל מקום שהם14.

4( לעיל קיא, י )וראה "תהלות מנחם" שם(.  
5( ראה סה"ש תרפ"ט ע' 44. וש"נ. וראה גם אג"ק חי"ג ריש ע' צג. ועוד. 

6( חגיגה ה, ב.
7( פרש"י שם. 

8( שמיני י, י.
9( ראה תניא פ"ד.

10( ראה שם ספ"ח. ובהנסמן שם ב"מראי מקומות הגהות והערות קצרות" שם )ע' עב(.
11( ראה רמב"ם הל' ת"ת פ"ג ה"י.

12( תניא שם. 
13( ראה לקו"ש ח"ב ע' 327.
14( משיחת פורים ה'תשט"ז.

המשך מעמוק ג



קה היום יום . . .  'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'eë íéaø úBðBlça ñðëpä LîMäynyd xe`y s` - ©¤¤©¦§¨§©©¦
lk ly "ieaix" meyn jka oi` ,xetqÎoi` zepelg ici lr xi`n
xe`yk mb jk ;ynyd xe` - cg` xe` m` ik ,zexe` ipin
rav z` lawn xe`de ,dreav zikekf jxc xi`n ynyd
xe` - envr xe`a "iepiy" meyn jka oi`y ixd - zikekfd
d`xp lkzqnd ipiray wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd
ici lr xe`d z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d
d`xpd ,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd
min :(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el

mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd
oi` ,ilkdn mind z`veda ,oky ,mzxeva epzyp `l mnvr
z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei mdl
;e"g ieaixe iepiy ila ,cg` eze` `ed envr xe`dy ,dpikyd
mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep lcadd lk

,dxey `ed eilry:ïéáé ìékNnäådzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
:xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed ,"oiai likynde"l

'd z` caery inyibxndaxda dlrnl `edy ,oiprd z`
.oiadl xy`n
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ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט 
קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא 

זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ַמה  ֵכָליו,  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו   – לֹא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹאל  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ַהּיֹוֶרה  אֹו  ּוְזרּוָעה,  ה  ֲחרּוׁשָ ֶדה  ׂשָ ַעל   – ָטר  ַהּמָ ּוְכמֹו  ּבֹו,  ָאֵחז  ּתֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלֵאיֶזה  ְצִריָכה  ָרָכה  ַהּבְ
יֹוֶרה  ָטר  ַהּמָ ֵאין  ְזרּוָעה,  ְולֹא  ה  ֲחרּוׁשָ לֹא  ּבּור  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲאָבל  ֶרם.  ְוַהּכֶ ֶדה  ַהּשָׂ בּוַאת  ּתְ ַעל   – ּוַמְלקֹוׁש 

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה 
דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר 
דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה 

און חשיבות פון א ּפרָאסט-תמימות'דיקען מסירת-נפש איד.

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

ובכללות זהו הענין של "ראשית חכמה יראת ה'"4, שהראשית וההתחלה צריכה להיות 
"יראת ה'", ועי"ז יהי' גם הענין של "חכמה".

ולדוגמא: כאשר מלמדים אל"ף בי"ת יש להשים דגש לא רק על עצם ידיעת האותיות, 
אלא על קדושת האותיות והנקודות, שיאמרו מתוך חיות של קדושה5, וח"ו לא לחשוב שזהו 
ויתחילו לקרוא, שכן לימוד כזה הוא בבחי' ציפור  בזבוז זמן, והעיקר שידעו את האותיות 

המצפצפת )תוכי( . . ואינו שייך כלל לתורת ה'.
כי היסוד בלימוד תורה הוא שאינו נוגע כמות הלימוד, אלא עצם הקנית חשיבות הלימוד. 
כמו שמצינו בגמרא6 אודות אחד האמוראים ש"הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא, 
וחד יומא בבי רב )הי' הולך שלושה חודשים מביתו לבית המדרש, ונוסע מביתו אחר הפסח 
ולומד יום אחד, וחוזר לביתו . . בחג הסוכות7(, והוו קרו לי' בר בי רב דחד יומא )והיו קוראים 
לו הבן של רב ליום אחד(". כלומר, למרות שרוב הזמן הוא הטלטל בדרכים ורק במקצת זמן 
הוא הי' בבהמ"ד, בכ"ז כיון שחיותו ורצונו הי' בבהמ"ד, זה פעל עליו שכל משך הזמן יתכלל 

ויתקדש להיות כאילו למד בו תורה.
ועל יסוד זה מובן גם שכללות לימוד התורה אינו באותו הסוג של לימודי חול העוסקים 
בעניני הטבע, כמ"ש8 "להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור", שכן בלימוד 
תורה התכלית הוא בעצם הלימוד שעל ידו מתקשרים עם נותן התורה9, ואילו בלימודי חול 
ה'10,  לעבודת  ברווח  מהן  להתפרנס  שיוכל  בשביל  אלא  הלימוד  בעצם  אינו  הוא  התכלית 
ניצוצות קדושה ונתלבשו בענינים  "קרדום לחתוך בהן"11 )שכן ע"י חטא עץ הדעת12 נפלו 

אלו, וצריך לבררם רק במדה ההכרחית(.
ולכן מנצלים כל זמן פנוי למלאות אותו בלימוד תורה. ועאכו"כ שהשעות הראשונות של 
היום – שאז הראש והלב פנויים יותר – מוקדשים ללימוד תורה, ורק בסוף היום לומדים לימוד 
חול13. וע"י חינוך באופן כזה זוכים להעמיד "דור ישרים יבורך", ויתברכו בכל המצטרך להם, 

ועי"ז יתברכו גם כלל ישראל בכל מקום שהם14.

4( לעיל קיא, י )וראה "תהלות מנחם" שם(.  
5( ראה סה"ש תרפ"ט ע' 44. וש"נ. וראה גם אג"ק חי"ג ריש ע' צג. ועוד. 

6( חגיגה ה, ב.
7( פרש"י שם. 

8( שמיני י, י.
9( ראה תניא פ"ד.

10( ראה שם ספ"ח. ובהנסמן שם ב"מראי מקומות הגהות והערות קצרות" שם )ע' עב(.
11( ראה רמב"ם הל' ת"ת פ"ג ה"י.

12( תניא שם. 
13( ראה לקו"ש ח"ב ע' 327.
14( משיחת פורים ה'תשט"ז.



היום יום . . . קו

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. 
און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ּתֹוְך  ָנַהג לֹוַמר  ַלְמרֹות ֹזאת  ֻמְחָלט.  ֶקט  ׁשֶ ַרר  ׂשָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  ַהֲחִסידּות  ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ַהּמִֹחין,  ְנִביַעת  ֶאת  ן[  ]=ְלַרּסֵ ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ יר,  ִהְסּבִ "ּב[  ָהַרׁשַ ]=ַאְדמֹו"ר  א  ַאּבָ
ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ָסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה 

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ]=ָזֵקן ּדַ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ד  א' אדר ל' ראשון יום טוב  וביום בשבת כלים טבילת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰áøòî àîèpL éìk§¦¤¦§¨¥¤¤
BúBà ääLé ànL äøæb ,áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéà ¯ áBè íBé¥©§¦¦§§¥¨¤¨©§¤

.Búàîèa§ª§¨
שבת ה"ה)בהלכות כלי (פכ"ד להטביל שאין הרמב"ם כתב

היה  הטבילה קודם כי כלי', כ'מתקן שנראה משום בשבת
להבין: ויש ראוי. נעשה הטבילה ידי ועל בשימוש אסור

זה? טעם הרמב"ם נקט לא כאן מדוע
הכלי  נטמא שאם הרמב"ם כתב הבאה בהלכה ועוד:
הטעם  שייך אין בזה כי להטבילו מותר עצמו, טוב ביום
שהרי  טוב ביום להטבילו כדי בטומאתו אותו ישהה שמא
תיקון  מצד אסרו לא מדוע ולכאורה, היום. רק נטמא

כלי?
והביאור:

שהכלי  משום כלי', 'מתקן מצד לאסור אין טוב ביום
לצורך  מלאכות הותרו טוב ביום והרי אכילה לצורך עומד
נפש' אוכל 'מכשירי בגדר רק הוא שהכלי ואע"פ נפש, אוכל
עושים  לא כי להקל נוסף צד כאן יש עצמו, האוכל ואינו

לאסור  אין ולכן במים מטבילו אלא הכלי בגוף תיקון מעשה
הגזירה  מפני רק הוא והאיסור בשבת. כמו כלי תיקון מצד
אבל  טוב, ביום להטבילו כדי באיסורו הכלי את ישהה שמא

להטבילו מותר עצמו טוב ביום טז)כשנטמא סי' הרלב"ח .(שו"ת
אחר: באופן מבארים ויש

שהאיסור  או בכלים בנין איסור יש האם דנו הראשונים
חילוק  יש הרמב"ם שלדעת ונראה לקרקע. במחובר רק הוא

שבת בהלכות כי לשבת, טוב יום בין זה ה"ו)בענין (פכ"ב

משום  מחוליות העשויה מנורה בשבת לחבר שאסור כתב
פסק טוב יום לגבי אך הי"ג)בונה, שמותר.(לעיל

ביום  כלי הטבלת שאיסור פירש לא מדוע מובן זה ולפי
של  עיקרו כל כי בשבת, כמו כלי, מתקן משום הוא טוב
זאת  לאסור ואין לבונה, שדומה משום הוא כלי תיקון איסור
שאין  טוב ביום אך בה, אסור בכלים שבנין בשבת אלא
ולכן  כלי, תיקון מצד טבילה לאסור אין בכלים, בנין איסור
בטומאתו  אותו ישהה שמא הוא שהטעם הרמב"ם פירש

פענח) .(צפנת

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום אחר  במקום החמץ כשבעל יראה' 'בל איסור זמן

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰õîç çépnäå§©©¦©¨¥
,ïéåàì éðLa øáBò ,Bìëà àlL ét-ìò-óà ,çñta BúeLøa¦§©¤©©©¦¤Ÿ£¨¥¦§¥¨¦
àì øàù" :øîàðå ,"Eìáb ìëa øàO Eì äàøé àì" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨§ª¤§¤¡©§ŸŸ

."íëézáa àöné¦¨¥§¨¥¤
בערב  חמץ אכילת שנאסרה משעה חל יראה' 'בל איסור

ולמעלה שעות משש ה"ח)פסח פ"ג .(להלן
מותר  שעדיין במקום חמץ לו שיש במי האחרונים ודנו
להיפך  או אסור שהחמץ במקום נמצא עצמו והוא באכילה
לפי  דינו האם - שמותר במקום והוא שנאסר במקום שחמצו

החמץ? הימצאות מקום לפי או בו שנמצא המקום
לאברהם' ה'חסד פסח לדעת קודש, במקראי הובא לה. סי' (א"ח

קסא) עמ' איסור ח"א, כי קובע, החמץ בעל של הימצאו מקום
פרנק  הגרצ"פ כתב זה ולפי 'גברא'. איסור הוא יראה' 'בל

שם) קודש לחג (מקראי ישראל לארץ מאמריקה הבא תייר :
למוכרו  לרב הרשאה במסירת (כנהוג, חמצו את ומכר הפסח
ולמכור  לחזור צריך החמישית), בשעה פסח בערב לנכרי
נמצא  כשהוא שישית שבשעה כדי ישראל בארץ חמצו
עדיין  שעה באותה כי ברשותו, החמץ יהא לא ישראל בארץ

באמריקה. החמץ נמכר לא

פיינשטיין הגר"מ דעת צד)וכן סי' א"ח ד, משה (אגרות

של  הימצאותו מקום הוא יראה' 'בל לאיסור שהקובע
וחמצו בעל  באמריקה נמצא ישראל ארץ כשבן ולכן החמץ,

אף  עובר אינו האיסור זמן שם הגיע שלא זמן כל - בארץ
איסור  שלענין הוסיף אך האיסור, זמן הגיע ישראל שבארץ

הפסח לאחר ה"ד)הנאה מקום (להלן לפי ולנהוג להחמיר יש
שעבר  וקטן שוטה חרש של חמץ כמו החמץ. הימצאות

בהנאה שאסור הפסח יט)עליו סי' א"ח יואב חלקת אף (ראה ,
בגזירתם. חילקו לא חכמים כי יראה' 'בל על עוברים שאינם
כיון  האיסור, שם חל לא ועדיין באמריקה הנמצא זה וכך
לפני  למכור עליו - האיסור חל ושם ישראל בארץ שחמצו

הפסח. לאחר בהנאה ייאסר שלא כדי האיסור, שעת
(בארץֿישראל) הרב של כוחו את מייפה הוא וכאשר

רק זאת יעשה ישראל, בארץ חמצו החמץ,zxiknlלמכור
החג eziipwlואילו סיום אחר עד ימתין בחזרה מהנכרי

באמריקה שהייתו ה'גברא')במקום ייכנס (מקום שלא כדי
החמץ  את יקנה הרב וכאשר יראה', 'בל על ויעבור לבעלותו
ברשות  יישאר הוא ישראל, בארץ הפסח במוצאי בחזרה

לרשותו. לקבלו בעליו שיוכל עד הרב

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום חמץ  בדיקת בליל שיעור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰Løãî ïéòáB÷ ïéàå§¥§¦¦§¨
ìL íBé óBña,Bæ úòa úBø÷ì ìéçúé àì íëçä ïëå .øOò-äL §§¨¨¨§¥¤¨¨Ÿ©§¦¦§§¥

.dpîæ úlçúa õîç ú÷éãaî òðnéå CLné ànL¤¨¦¨¥§¦¨©¦§¦©¨¥¦§¦©§©¨
קבוע  יומי שיעור לבטל יש חמץ בדיקת בליל האם

המדרש? בבית זו בשעה המתקיים
אברהם' סק"ה)ה'מגן תלא הוא (סי' הלימוד שאיסור כתב

אך  לבדוק, וישכח בלימודו ימשך שמא בביתו, לאדם רק
בסיומו  בוודאי כי איסור אין המדרש בבית הקבוע בשיעור
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:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰áøòî àîèpL éìk§¦¤¦§¨¥¤¤
BúBà ääLé ànL äøæb ,áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéà ¯ áBè íBé¥©§¦¦§§¥¨¤¨©§¤

.Búàîèa§ª§¨
שבת ה"ה)בהלכות כלי (פכ"ד להטביל שאין הרמב"ם כתב

היה  הטבילה קודם כי כלי', כ'מתקן שנראה משום בשבת
להבין: ויש ראוי. נעשה הטבילה ידי ועל בשימוש אסור

זה? טעם הרמב"ם נקט לא כאן מדוע
הכלי  נטמא שאם הרמב"ם כתב הבאה בהלכה ועוד:
הטעם  שייך אין בזה כי להטבילו מותר עצמו, טוב ביום
שהרי  טוב ביום להטבילו כדי בטומאתו אותו ישהה שמא
תיקון  מצד אסרו לא מדוע ולכאורה, היום. רק נטמא

כלי?
והביאור:

שהכלי  משום כלי', 'מתקן מצד לאסור אין טוב ביום
לצורך  מלאכות הותרו טוב ביום והרי אכילה לצורך עומד
נפש' אוכל 'מכשירי בגדר רק הוא שהכלי ואע"פ נפש, אוכל
עושים  לא כי להקל נוסף צד כאן יש עצמו, האוכל ואינו

לאסור  אין ולכן במים מטבילו אלא הכלי בגוף תיקון מעשה
הגזירה  מפני רק הוא והאיסור בשבת. כמו כלי תיקון מצד
אבל  טוב, ביום להטבילו כדי באיסורו הכלי את ישהה שמא

להטבילו מותר עצמו טוב ביום טז)כשנטמא סי' הרלב"ח .(שו"ת
אחר: באופן מבארים ויש

שהאיסור  או בכלים בנין איסור יש האם דנו הראשונים
חילוק  יש הרמב"ם שלדעת ונראה לקרקע. במחובר רק הוא

שבת בהלכות כי לשבת, טוב יום בין זה ה"ו)בענין (פכ"ב

משום  מחוליות העשויה מנורה בשבת לחבר שאסור כתב
פסק טוב יום לגבי אך הי"ג)בונה, שמותר.(לעיל

ביום  כלי הטבלת שאיסור פירש לא מדוע מובן זה ולפי
של  עיקרו כל כי בשבת, כמו כלי, מתקן משום הוא טוב
זאת  לאסור ואין לבונה, שדומה משום הוא כלי תיקון איסור
שאין  טוב ביום אך בה, אסור בכלים שבנין בשבת אלא
ולכן  כלי, תיקון מצד טבילה לאסור אין בכלים, בנין איסור
בטומאתו  אותו ישהה שמא הוא שהטעם הרמב"ם פירש

פענח) .(צפנת

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום אחר  במקום החמץ כשבעל יראה' 'בל איסור זמן

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰õîç çépnäå§©©¦©¨¥
,ïéåàì éðLa øáBò ,Bìëà àlL ét-ìò-óà ,çñta BúeLøa¦§©¤©©©¦¤Ÿ£¨¥¦§¥¨¦
àì øàù" :øîàðå ,"Eìáb ìëa øàO Eì äàøé àì" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨§ª¤§¤¡©§ŸŸ

."íëézáa àöné¦¨¥§¨¥¤
בערב  חמץ אכילת שנאסרה משעה חל יראה' 'בל איסור

ולמעלה שעות משש ה"ח)פסח פ"ג .(להלן
מותר  שעדיין במקום חמץ לו שיש במי האחרונים ודנו
להיפך  או אסור שהחמץ במקום נמצא עצמו והוא באכילה
לפי  דינו האם - שמותר במקום והוא שנאסר במקום שחמצו

החמץ? הימצאות מקום לפי או בו שנמצא המקום
לאברהם' ה'חסד פסח לדעת קודש, במקראי הובא לה. סי' (א"ח

קסא) עמ' איסור ח"א, כי קובע, החמץ בעל של הימצאו מקום
פרנק  הגרצ"פ כתב זה ולפי 'גברא'. איסור הוא יראה' 'בל

שם) קודש לחג (מקראי ישראל לארץ מאמריקה הבא תייר :
למוכרו  לרב הרשאה במסירת (כנהוג, חמצו את ומכר הפסח
ולמכור  לחזור צריך החמישית), בשעה פסח בערב לנכרי
נמצא  כשהוא שישית שבשעה כדי ישראל בארץ חמצו
עדיין  שעה באותה כי ברשותו, החמץ יהא לא ישראל בארץ

באמריקה. החמץ נמכר לא

פיינשטיין הגר"מ דעת צד)וכן סי' א"ח ד, משה (אגרות

של  הימצאותו מקום הוא יראה' 'בל לאיסור שהקובע
וחמצו בעל  באמריקה נמצא ישראל ארץ כשבן ולכן החמץ,

אף  עובר אינו האיסור זמן שם הגיע שלא זמן כל - בארץ
איסור  שלענין הוסיף אך האיסור, זמן הגיע ישראל שבארץ

הפסח לאחר ה"ד)הנאה מקום (להלן לפי ולנהוג להחמיר יש
שעבר  וקטן שוטה חרש של חמץ כמו החמץ. הימצאות

בהנאה שאסור הפסח יט)עליו סי' א"ח יואב חלקת אף (ראה ,
בגזירתם. חילקו לא חכמים כי יראה' 'בל על עוברים שאינם
כיון  האיסור, שם חל לא ועדיין באמריקה הנמצא זה וכך
לפני  למכור עליו - האיסור חל ושם ישראל בארץ שחמצו

הפסח. לאחר בהנאה ייאסר שלא כדי האיסור, שעת
(בארץֿישראל) הרב של כוחו את מייפה הוא וכאשר

רק זאת יעשה ישראל, בארץ חמצו החמץ,zxiknlלמכור
החג eziipwlואילו סיום אחר עד ימתין בחזרה מהנכרי

באמריקה שהייתו ה'גברא')במקום ייכנס (מקום שלא כדי
החמץ  את יקנה הרב וכאשר יראה', 'בל על ויעבור לבעלותו
ברשות  יישאר הוא ישראל, בארץ הפסח במוצאי בחזרה

לרשותו. לקבלו בעליו שיוכל עד הרב

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום חמץ  בדיקת בליל שיעור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰Løãî ïéòáB÷ ïéàå§¥§¦¦§¨
ìL íBé óBña,Bæ úòa úBø÷ì ìéçúé àì íëçä ïëå .øOò-äL §§¨¨¨§¥¤¨¨Ÿ©§¦¦§§¥

.dpîæ úlçúa õîç ú÷éãaî òðnéå CLné ànL¤¨¦¨¥§¦¨©¦§¦©¨¥¦§¦©§©¨
קבוע  יומי שיעור לבטל יש חמץ בדיקת בליל האם

המדרש? בבית זו בשעה המתקיים
אברהם' סק"ה)ה'מגן תלא הוא (סי' הלימוד שאיסור כתב

אך  לבדוק, וישכח בלימודו ימשך שמא בביתו, לאדם רק
בסיומו  בוודאי כי איסור אין המדרש בבית הקבוע בשיעור
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הבדיקה. בחיוב וייזכרו לבתיהם הלומדים ילכו
את  תיקנו שחז"ל וכתב כך על חלק חדש' וה'פרי
זה. זמן לדחות ואסור הלילה בתחילת לכתחילה הבדיקה
לקרות  יתחיל לא החכם "וכן הרמב"ם: מלשון כן ודייק

ימשך שמא זו dpnfבעת zligza ung zwican rpnie הרי ,"
מלבדוק  שימנע אלא מלבדוק לגמרי שימנע החשש שאין

הזמן. בתחילת
לבדוק  שחובה חדש' ה'פרי לדברי מסכים הזקן ואדמו"ר

מוסיף ואף הזמן, בצאת (ס"ו)בתחילת מיד בודק שאינו שמי ,
לגבי  מקום ומכל חכמים, תקנת על עובר נקרא הכוכבים

אברהם' כ'מגן פסק קבוע ס"ט)שיעור כי (שם לבטלו שאין
שיבטל  רק אלא לגמרי הבדיקה מצות שתתבטל חשש  אין
מצות  לבטל אין כך ומשום הזמן, בתחילת הבדיקה חיוב את

תורה. תלמוד

מדרש  קובעין "ואין הרמב"ם: מדברי גם כך לדייק ויתכן
בעת  לקרות יתחיל לא החכם וכן עשר, שלושה יום בסוף
וביאר  זמנה". בתחילת חמץ מבדיקת וימנע ימשך שמא זו
'וכן  ברבים, לימוד היינו מדרש' 'קביעות הכסףֿמשנה:

לעצמו. היינו לקרות' יתחיל לא החכם
מובן  כאחד, הדברים שני את כלל לא שהרמב"ם ומכך
היינו  מדרש' קובעין 'אין הדינים: שני בין חילוק שיש
קיים  כאשר אך זו, לשעה שיעור לקבוע אין שלכתחילה
הוא  הלימוד כי לבטלו, אין זו בשעה יום מידי קבוע שיעור
יבדקו  כי לגמרי תתבטל לא הבדיקה ומצות עוברת מצוה
יתחיל  'לא כתב החכם לגבי ואילו לבתיהם, כשישובו
זו  בשעה לעצמו קבוע שיעור שגם היינו אופן, בכל לקרות'
ויכול  עוברת מצוה זו אין ביחיד כי שיבדוק, קודם יתחיל לא

הבדיקה לאחר יא)ללמוד ו, סי' פסחים (קלמנסון) שיעורים רשימות .(ראה

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום שאולה  ומצה גזולה מצה

ÎÏ‰:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙Âéãé àöBé íãà ïéà¥¨¨¥§¥
.dìæbL ...ïBâk ,Bì äøeñà àéäL ävî úìéëàa BúáBç¨©£¦©©¨¤¦£¨§¤§¨¨

יח)הרא"ש סי' פ"ב הגמרא(פסחים מדברי זאת (שם הוכיח

א) שמצוות לח, כשם מחלה, מצה שוה' 'גזירה שלמדים
ידי  יוצא אינו במצה גם כך 'משלכם', רק היא חלה הפרשת
יוצאין  דאין מהכא ו"משמע שלו, היא אם אלא חובתו

היא". לכם לאו "גזולה כי גזולה", במצה
הט"ז סק"ב)וכתבו תנד סי' סי"ד)ואדה"ז(א"ח שמכל (שם

מנת  על לו השאילה לא "שהרי שאולה במצה יוצא מקום
אחרת, מצה לו ויחזיר שיאכלנה מנת על אלא לו, שיחזירנה

היא זו מצה ynnונמצא ely למקדש ודומה דבר", לכל
ואינו  ניתנה להוצאה שהלוואה שכיון שלווה בכסף אשה

מקודשת. - שלווה המעות אותן את מחזיר
משנה' ה'מגיד ס"ד)וכתב שם ערוך בשלחן נפסק אדם (וכן שאין

קמח  גזל אם "אבל מצה, כשגזל רק גזולה במצה יוצא
מקמחו, נעשית שהמצה ואע"פ יצא... ואכלה, מצה ועשאה

שינוי  ידי על הגזילה את הגזלן קנה כבר מקום מכל
הוא  בלבד ודמים ממש כשלו נעשית כן ידי ועל מעשה...

להנגזל" ס"י)שחייב שם אדה"ז .(ש"ע
אחרונים שם)והקשו א"ח הגרע"א, חיים, מדוע (מקור כן, אם

בגמרא נאמר והרי גזולה במצה יוצא ב)אינו ל, "כיון (כתובות
ומשתנה  האוכל נפסד הלעיסה ידי על כי קניה", דלעסיה
בעת  היינו המצוה, קיום שבעת ונמצא מעשה, שינוי זה והרי
ועשאו  קמח כגוזל זה אין ומדוע שלו, המצה המצה, בליעת

חובתו? ידי בה שיוצא מצה
הריטב"א לדעת שאכן הגרע"א, א)והוסיף לה, (סוכה

הלעיסה. ידי על שקנאה כיון גזולה במצה יוצאים
הלכה' ה'ביאור אדם)וכתב אין ד"ה שם יש (א"ח שלמעשה

אכל  שאם הפוסקים ורוב ערוך' ה'שלחן כדעת לנקוט
ויאכל  יחזור כאשר אך חובה, ידי יצא לא גזולה מצה
יצא  שכבר הריטב"א לדעת לחוש יש כי שוב, יברך לא

בדיעבד.

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום תנאי' 'על אפיקומן אכילת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ìëBà äfä ïîfáe©§©©¤¥
Búãeòñ ÷ñôä äéäiL éãk ,íeìk äéøçà íòBè Bðéàå ,ävî úéfk©©¦©¨§¥¥©£¤¨§§¥¤¦§¤¤§¥§¨

.äåönä àéä ïúìéëàL ,åéôa ävnä Bà çñtä øOa íòèå§©©§©©¤©©©¨§¦¤£¦¨¨¦©¦§¨
נזר' ה'אבני שפא)כתב סי' האכילה (או"ח ואיסור שמאחר ,

בפיו, המצה טעם שיישאר כדי הוא האפיקומן לאחר
במחלוקת  תלוי והזמן המצוה. זמן סוף עד רק הוא האיסור
שיש  וכיון הלילה, כל או חצות עד נאכל הפסח האם תנאים
לאכול  יש חצות, עד הוא שהזמן האומרים לדעת לחשוש
עד  עמו) הבאה למצה או לפסח זכר (שהוא  האפיקומן את

א)חצות תעז, א"ח שו"ע איסור (ראה גם זו שלדעה ונמצא .
לדעה  ולחשוש להחמיר שיש אלא חצות, עד הוא האכילה

הבוקר. עד לאכול ולא הלילה כל המצוה שזמן
נזר' ה'אבני העלה זה ולא (שם)ולפי בהגדה האריכו שאם

זמן  הגיע וכבר הלילה, חצות עד הסעודה את לסיים הספיקו
אפשר  ולאכול, להמשיך אסור ואחריו האפיקומן אכילת
זמן  אם ולהתנות: הלילה חצות קודם מצה כזית לאכול
אפיקומן, לשם זו מצה תהא – חצות עד הפסח אכילת
ואם  המצוה, זמן עבר כי לאכול להמשיך מותר חצות ולאחר

אפיקו  לשם זו מצה אכילת תחשב לא הלילה כל מן,נאכל
אפיקומן. לשם מצה כזית יאכל הסעודה סיום ולקראת

קדם' 'הררי צוֿצז)ובספר סי' כתב (ח"ב זו בהלכה הקשה:
האפיקומן, אכילת לאחר כלום לטעום שאין הרמב"ם
. . רביעי כוס מוזג "..ואח"כ שוב: כתב הבאה ובהלכה
הלילה  כל כלום כך אחר טועם ואינו הגפן פרי בורא ומברך

mind on ueg.מותרים שמים כתב לא בהלכה אך ,"
לאחר  א) שונות: הלכות שתי יש הרמב"ם שלדעת ונראה
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שטעם  כדי הלילה כל כלום לאכול אין האפיקומן אכילת
שאינה  מים שתיית לאסור אין כך משום אך יישאר, המצה
להיות  צריך הסעודה סיום ב) המצה. טעם את מפיגה
סעודתו  הפסק שיהיה "כדי המצה, או הפסח בשר באכילת
אפילו  לשתות אין ולכן בפיו" המצה או הפסח בשר וטעם
לא  השותה אבל המצה טעם את מפיגים לא שאמנם מים

הרמב"ם  מדבר הבאה בהלכה אך במצה. סעודתו סיים
רק  הוא האיסור ואז רביעי), כוס (אחרי הסעודה סיום לאחר

מותרים. מים ולכן המצה טעם יתבטל שלא כדי
לשם  חצות לפני מצה האוכל הרי נזר' ה'אבני כדברי ואם
מתקיים  אין שוב אחרים דברים לאכול וממשיך אפיקומן

באפיקומן. סעודתו סיים לא כי זו במצה אפיקומן דין

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' שישי יום גלגלים  על סוכה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰Làøa Búkñ äOBòä̈¤ª¨§Ÿ
.äøLk ¯ äðéôqä Làøa Bà äìâòä̈£¨¨§Ÿ©§¦¨§¥¨

הרי"ף)הר"ן בדפי א י, שסוכה (סוכה רש"י פי על מפרש
את  מטלטלים כאשר ומיטלטלת המיטה בכרעי הנסמכת
דירת  'סוכה יהודה רבי ולדעת עראי, דירת זו הרי – המטה
יכולה  סוכה חכמים לדעת אך פסולה, ולכן בעינן' קבע

וכשרה. עראי דירת להיות
ובראש  הספינה בראש העשויה סוכה הר"ן: והוסיף
כיון  מיטלטלת, שהיא אף הכל לדברי כשרה העגלה
קבועה  העגלה) או הספינה (רצפת הסוכה שקרקעית
שיש  המיטלטלת סוכה כן שאין מה לסכך, תמיד ומחוברת
לסכך, מחוברת קבועה קרקע ואין רצפה בלי דפנות לה

פסולה. יהודה רבי לדעת
גלגלים  על עומדות שדפנותיה ניידת סוכה זה ולפי
אינה  שסוכה כחכמים הלכה עראי, דירת שהיא אף כי כשרה

קבע. דירת
לה  שיש מאחר כי כשרה, בוודאי מכונית גבי על וסוכה
שגם  העגלה בראש לסוכה דומה היא הרי קבועה, רצפה

כנ"ל. כשרה, יהודה רבי לדעת
נפסלת האם לעיין יש driqpd,אך onfa שהיא בנימוק

'אהל' קרוי שאינו זרוק' ה"ה)'אהל פי"א טו"מ ומזה (הל' ..
אפילו  כשרה הספינה בראש או העגלה בראש שסוכה
מכונית  גבי על סוכה לפסול שאין להוכיח יש בנסיעה,
ה'משנה  דברי פי על הוא, הדבר והסבר הנסיעה, בזמן
האהל  כאשר רק אהל שמו אין זרוק ש'אהל (שם) למלך'
שמו  הדעות לכל הארץ, על נגרר הוא אם אבל באוויר,

נוסעת במכונית הדין והוא קודש אהל, סוכות (מקראי פרנק, לגרצ"פ

א) עמ' .א,
מגדים' ה'פרי לדעת סק"ד)ואמנם א"א תרכח, שעל (סי' סוכה

יעקב' ה'בכורי אך נוסעת, כשהיא כשרה אינה עגלה (שם גבי

כשרה סק"ג) בעינן, עראי שסוכת ש"לדידן וכתב עליו השיג
ברורה' ה'משנה וגם שמהלכת". פי על אף העגלה גבי על

סק"י) בעגלות (שם סוכה לעשות יכולים "הסוחרים כתב:
ורוחב  טפחים עשרה גבוה בתוכה שיהא ובלבד שלהם
בשעת  גם כשרה והסוכה הגלגלים", בלא טפחים שבעה

סקי"א)נסיעה הציון .(שער

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' קודש שבת ולמה? מה על - השואבה' בית 'שמחת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰ìkL ét-ìò-óà©©¦¤¨
íBé Lc÷na äúéä úBkqä âça ¯ ïäa çîOì äåöî úBãòBnä©£¦§¨¦§Ÿ©¨¤§©©ª¨§¨©¦§¨
.'íéîé úòáL íëéäìà 'ä éðôì ízçîOe' :øîàpL ,äøúé äçîO¦§¨§¥¨¤¤¡©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦

מ"א)במשנה פ"ה בית (סוכה 'שמחת זו שמחה מכונה
ובגמרא ב)השואבה', נ, 'ושאבתם (שם הפסוק כך על הובא

בסוכות  המיוחדת שהשמחה משמע ומזה בששון'. מים
זו  ששמחה מבואר כאן ברמב"ם אך המים, בניסוך קשורה
מהפסוק  ונלמדת הסוכות חג של טוב יום מדיני היא
הפסוק  כן, ואם ימים'. שבעת אלוקיכם ה' לפני 'ושמחתם
וטעם  כאסמכתא רק בגמרא הובא בששון' מים 'ושאבתם

המים. ניסוך עם השמחה לצירוף
לעיל עיון: צריך הי"ג)ולכאורה הרמב"ם (פ"ז כתב

כל  במקדש נוהג שלולב למדים 'ושמחתם' שמהפסוק
שמחה  חיוב על מדבר שהפסוק כאן כתב ואיך שבעה,

יתירה?
שבת  דוחה אינה זו ששמחה נאמר הבאה בהלכה ועוד:

בגמרא הדבר ובמקור טוב, שם)ויום הטעם,(סוכה רש"י פירש
היא יתירה "שמחה dxezdכי on dpi`e את לחבב אלא

התורה  מן הוא השמחה שחיוב הרמב"ם ולדברי המצות".

איסור  אלא בה אין והרי ויו"ט, בשבת גם תהיה לא מדוע
שיר? בכלי ניגון של שבות

לבאר: ויש
הסוכות "בחג וכתב: דייק יום dzidהרמב"ם במקדש

התורה  מן לחיוב כוונתו אם ולכאורה, כו'". יתירה שמחה
עובדה, כתיאור ולא ומצוה חובה בלשון לכתוב לו היה
שנהגו  מנהג אלא חובה זו שמחה אין שאכן מכאן אלא
מודגשת  כי למנהג, הטעם הוא "ושמחתם" והפסוק במקדש.
ל"ושמחת  בנוסף אלקיכם" ה' "לפני במקדש, שמחה בו

המועדים. בכל בחגך"
הרמב"ם דברי גם יתבארו זה להרבות (הי"ד)ולפי "מצוה :

שירצה, מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ולא זו, בשמחה
אבל  והסנהדרין... הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אלא
ולשמוע". לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל
יקיימוה  לא מדוע מהתורה, הוא השמחה חיוב אם ולכאורה,
שמחת  במצות הידור תוספת היא זו ששמחה אלא העם. כל
חביבות  ה' שמצוות מדרגה בעלי רק בה נהגו ולכן יו"ט
ושמיעה. בראייה משתתפים היו העם ושאר ביותר, עליהם
(jli`e 267 'nr fi zegiy ihewl)
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הבדיקה. בחיוב וייזכרו לבתיהם הלומדים ילכו
את  תיקנו שחז"ל וכתב כך על חלק חדש' וה'פרי
זה. זמן לדחות ואסור הלילה בתחילת לכתחילה הבדיקה
לקרות  יתחיל לא החכם "וכן הרמב"ם: מלשון כן ודייק

ימשך שמא זו dpnfבעת zligza ung zwican rpnie הרי ,"
מלבדוק  שימנע אלא מלבדוק לגמרי שימנע החשש שאין

הזמן. בתחילת
לבדוק  שחובה חדש' ה'פרי לדברי מסכים הזקן ואדמו"ר

מוסיף ואף הזמן, בצאת (ס"ו)בתחילת מיד בודק שאינו שמי ,
לגבי  מקום ומכל חכמים, תקנת על עובר נקרא הכוכבים

אברהם' כ'מגן פסק קבוע ס"ט)שיעור כי (שם לבטלו שאין
שיבטל  רק אלא לגמרי הבדיקה מצות שתתבטל חשש  אין
מצות  לבטל אין כך ומשום הזמן, בתחילת הבדיקה חיוב את

תורה. תלמוד

מדרש  קובעין "ואין הרמב"ם: מדברי גם כך לדייק ויתכן
בעת  לקרות יתחיל לא החכם וכן עשר, שלושה יום בסוף
וביאר  זמנה". בתחילת חמץ מבדיקת וימנע ימשך שמא זו
'וכן  ברבים, לימוד היינו מדרש' 'קביעות הכסףֿמשנה:

לעצמו. היינו לקרות' יתחיל לא החכם
מובן  כאחד, הדברים שני את כלל לא שהרמב"ם ומכך
היינו  מדרש' קובעין 'אין הדינים: שני בין חילוק שיש
קיים  כאשר אך זו, לשעה שיעור לקבוע אין שלכתחילה
הוא  הלימוד כי לבטלו, אין זו בשעה יום מידי קבוע שיעור
יבדקו  כי לגמרי תתבטל לא הבדיקה ומצות עוברת מצוה
יתחיל  'לא כתב החכם לגבי ואילו לבתיהם, כשישובו
זו  בשעה לעצמו קבוע שיעור שגם היינו אופן, בכל לקרות'
ויכול  עוברת מצוה זו אין ביחיד כי שיבדוק, קודם יתחיל לא

הבדיקה לאחר יא)ללמוד ו, סי' פסחים (קלמנסון) שיעורים רשימות .(ראה

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום שאולה  ומצה גזולה מצה

ÎÏ‰:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙Âéãé àöBé íãà ïéà¥¨¨¥§¥
.dìæbL ...ïBâk ,Bì äøeñà àéäL ävî úìéëàa BúáBç¨©£¦©©¨¤¦£¨§¤§¨¨

יח)הרא"ש סי' פ"ב הגמרא(פסחים מדברי זאת (שם הוכיח

א) שמצוות לח, כשם מחלה, מצה שוה' 'גזירה שלמדים
ידי  יוצא אינו במצה גם כך 'משלכם', רק היא חלה הפרשת
יוצאין  דאין מהכא ו"משמע שלו, היא אם אלא חובתו

היא". לכם לאו "גזולה כי גזולה", במצה
הט"ז סק"ב)וכתבו תנד סי' סי"ד)ואדה"ז(א"ח שמכל (שם

מנת  על לו השאילה לא "שהרי שאולה במצה יוצא מקום
אחרת, מצה לו ויחזיר שיאכלנה מנת על אלא לו, שיחזירנה

היא זו מצה ynnונמצא ely למקדש ודומה דבר", לכל
ואינו  ניתנה להוצאה שהלוואה שכיון שלווה בכסף אשה

מקודשת. - שלווה המעות אותן את מחזיר
משנה' ה'מגיד ס"ד)וכתב שם ערוך בשלחן נפסק אדם (וכן שאין

קמח  גזל אם "אבל מצה, כשגזל רק גזולה במצה יוצא
מקמחו, נעשית שהמצה ואע"פ יצא... ואכלה, מצה ועשאה

שינוי  ידי על הגזילה את הגזלן קנה כבר מקום מכל
הוא  בלבד ודמים ממש כשלו נעשית כן ידי ועל מעשה...

להנגזל" ס"י)שחייב שם אדה"ז .(ש"ע
אחרונים שם)והקשו א"ח הגרע"א, חיים, מדוע (מקור כן, אם

בגמרא נאמר והרי גזולה במצה יוצא ב)אינו ל, "כיון (כתובות
ומשתנה  האוכל נפסד הלעיסה ידי על כי קניה", דלעסיה
בעת  היינו המצוה, קיום שבעת ונמצא מעשה, שינוי זה והרי
ועשאו  קמח כגוזל זה אין ומדוע שלו, המצה המצה, בליעת

חובתו? ידי בה שיוצא מצה
הריטב"א לדעת שאכן הגרע"א, א)והוסיף לה, (סוכה

הלעיסה. ידי על שקנאה כיון גזולה במצה יוצאים
הלכה' ה'ביאור אדם)וכתב אין ד"ה שם יש (א"ח שלמעשה

אכל  שאם הפוסקים ורוב ערוך' ה'שלחן כדעת לנקוט
ויאכל  יחזור כאשר אך חובה, ידי יצא לא גזולה מצה
יצא  שכבר הריטב"א לדעת לחוש יש כי שוב, יברך לא

בדיעבד.

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום תנאי' 'על אפיקומן אכילת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ìëBà äfä ïîfáe©§©©¤¥
Búãeòñ ÷ñôä äéäiL éãk ,íeìk äéøçà íòBè Bðéàå ,ävî úéfk©©¦©¨§¥¥©£¤¨§§¥¤¦§¤¤§¥§¨

.äåönä àéä ïúìéëàL ,åéôa ävnä Bà çñtä øOa íòèå§©©§©©¤©©©¨§¦¤£¦¨¨¦©¦§¨
נזר' ה'אבני שפא)כתב סי' האכילה (או"ח ואיסור שמאחר ,

בפיו, המצה טעם שיישאר כדי הוא האפיקומן לאחר
במחלוקת  תלוי והזמן המצוה. זמן סוף עד רק הוא האיסור
שיש  וכיון הלילה, כל או חצות עד נאכל הפסח האם תנאים
לאכול  יש חצות, עד הוא שהזמן האומרים לדעת לחשוש
עד  עמו) הבאה למצה או לפסח זכר (שהוא  האפיקומן את

א)חצות תעז, א"ח שו"ע איסור (ראה גם זו שלדעה ונמצא .
לדעה  ולחשוש להחמיר שיש אלא חצות, עד הוא האכילה

הבוקר. עד לאכול ולא הלילה כל המצוה שזמן
נזר' ה'אבני העלה זה ולא (שם)ולפי בהגדה האריכו שאם

זמן  הגיע וכבר הלילה, חצות עד הסעודה את לסיים הספיקו
אפשר  ולאכול, להמשיך אסור ואחריו האפיקומן אכילת
זמן  אם ולהתנות: הלילה חצות קודם מצה כזית לאכול
אפיקומן, לשם זו מצה תהא – חצות עד הפסח אכילת
ואם  המצוה, זמן עבר כי לאכול להמשיך מותר חצות ולאחר

אפיקו  לשם זו מצה אכילת תחשב לא הלילה כל מן,נאכל
אפיקומן. לשם מצה כזית יאכל הסעודה סיום ולקראת

קדם' 'הררי צוֿצז)ובספר סי' כתב (ח"ב זו בהלכה הקשה:
האפיקומן, אכילת לאחר כלום לטעום שאין הרמב"ם
. . רביעי כוס מוזג "..ואח"כ שוב: כתב הבאה ובהלכה
הלילה  כל כלום כך אחר טועם ואינו הגפן פרי בורא ומברך

mind on ueg.מותרים שמים כתב לא בהלכה אך ,"
לאחר  א) שונות: הלכות שתי יש הרמב"ם שלדעת ונראה
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שטעם  כדי הלילה כל כלום לאכול אין האפיקומן אכילת
שאינה  מים שתיית לאסור אין כך משום אך יישאר, המצה
להיות  צריך הסעודה סיום ב) המצה. טעם את מפיגה
סעודתו  הפסק שיהיה "כדי המצה, או הפסח בשר באכילת
אפילו  לשתות אין ולכן בפיו" המצה או הפסח בשר וטעם
לא  השותה אבל המצה טעם את מפיגים לא שאמנם מים

הרמב"ם  מדבר הבאה בהלכה אך במצה. סעודתו סיים
רק  הוא האיסור ואז רביעי), כוס (אחרי הסעודה סיום לאחר

מותרים. מים ולכן המצה טעם יתבטל שלא כדי
לשם  חצות לפני מצה האוכל הרי נזר' ה'אבני כדברי ואם
מתקיים  אין שוב אחרים דברים לאכול וממשיך אפיקומן

באפיקומן. סעודתו סיים לא כי זו במצה אפיקומן דין

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' שישי יום גלגלים  על סוכה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰Làøa Búkñ äOBòä̈¤ª¨§Ÿ
.äøLk ¯ äðéôqä Làøa Bà äìâòä̈£¨¨§Ÿ©§¦¨§¥¨

הרי"ף)הר"ן בדפי א י, שסוכה (סוכה רש"י פי על מפרש
את  מטלטלים כאשר ומיטלטלת המיטה בכרעי הנסמכת
דירת  'סוכה יהודה רבי ולדעת עראי, דירת זו הרי – המטה
יכולה  סוכה חכמים לדעת אך פסולה, ולכן בעינן' קבע

וכשרה. עראי דירת להיות
ובראש  הספינה בראש העשויה סוכה הר"ן: והוסיף
כיון  מיטלטלת, שהיא אף הכל לדברי כשרה העגלה
קבועה  העגלה) או הספינה (רצפת הסוכה שקרקעית
שיש  המיטלטלת סוכה כן שאין מה לסכך, תמיד ומחוברת
לסכך, מחוברת קבועה קרקע ואין רצפה בלי דפנות לה

פסולה. יהודה רבי לדעת
גלגלים  על עומדות שדפנותיה ניידת סוכה זה ולפי
אינה  שסוכה כחכמים הלכה עראי, דירת שהיא אף כי כשרה

קבע. דירת
לה  שיש מאחר כי כשרה, בוודאי מכונית גבי על וסוכה
שגם  העגלה בראש לסוכה דומה היא הרי קבועה, רצפה

כנ"ל. כשרה, יהודה רבי לדעת
נפסלת האם לעיין יש driqpd,אך onfa שהיא בנימוק

'אהל' קרוי שאינו זרוק' ה"ה)'אהל פי"א טו"מ ומזה (הל' ..
אפילו  כשרה הספינה בראש או העגלה בראש שסוכה
מכונית  גבי על סוכה לפסול שאין להוכיח יש בנסיעה,
ה'משנה  דברי פי על הוא, הדבר והסבר הנסיעה, בזמן
האהל  כאשר רק אהל שמו אין זרוק ש'אהל (שם) למלך'
שמו  הדעות לכל הארץ, על נגרר הוא אם אבל באוויר,

נוסעת במכונית הדין והוא קודש אהל, סוכות (מקראי פרנק, לגרצ"פ

א) עמ' .א,
מגדים' ה'פרי לדעת סק"ד)ואמנם א"א תרכח, שעל (סי' סוכה

יעקב' ה'בכורי אך נוסעת, כשהיא כשרה אינה עגלה (שם גבי

כשרה סק"ג) בעינן, עראי שסוכת ש"לדידן וכתב עליו השיג
ברורה' ה'משנה וגם שמהלכת". פי על אף העגלה גבי על

סק"י) בעגלות (שם סוכה לעשות יכולים "הסוחרים כתב:
ורוחב  טפחים עשרה גבוה בתוכה שיהא ובלבד שלהם
בשעת  גם כשרה והסוכה הגלגלים", בלא טפחים שבעה

סקי"א)נסיעה הציון .(שער

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' קודש שבת ולמה? מה על - השואבה' בית 'שמחת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰ìkL ét-ìò-óà©©¦¤¨
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מ"א)במשנה פ"ה בית (סוכה 'שמחת זו שמחה מכונה
ובגמרא ב)השואבה', נ, 'ושאבתם (שם הפסוק כך על הובא

בסוכות  המיוחדת שהשמחה משמע ומזה בששון'. מים
זו  ששמחה מבואר כאן ברמב"ם אך המים, בניסוך קשורה
מהפסוק  ונלמדת הסוכות חג של טוב יום מדיני היא
הפסוק  כן, ואם ימים'. שבעת אלוקיכם ה' לפני 'ושמחתם
וטעם  כאסמכתא רק בגמרא הובא בששון' מים 'ושאבתם

המים. ניסוך עם השמחה לצירוף
לעיל עיון: צריך הי"ג)ולכאורה הרמב"ם (פ"ז כתב

כל  במקדש נוהג שלולב למדים 'ושמחתם' שמהפסוק
שמחה  חיוב על מדבר שהפסוק כאן כתב ואיך שבעה,

יתירה?
שבת  דוחה אינה זו ששמחה נאמר הבאה בהלכה ועוד:

בגמרא הדבר ובמקור טוב, שם)ויום הטעם,(סוכה רש"י פירש
היא יתירה "שמחה dxezdכי on dpi`e את לחבב אלא

התורה  מן הוא השמחה שחיוב הרמב"ם ולדברי המצות".

איסור  אלא בה אין והרי ויו"ט, בשבת גם תהיה לא מדוע
שיר? בכלי ניגון של שבות

לבאר: ויש
הסוכות "בחג וכתב: דייק יום dzidהרמב"ם במקדש

התורה  מן לחיוב כוונתו אם ולכאורה, כו'". יתירה שמחה
עובדה, כתיאור ולא ומצוה חובה בלשון לכתוב לו היה
שנהגו  מנהג אלא חובה זו שמחה אין שאכן מכאן אלא
מודגשת  כי למנהג, הטעם הוא "ושמחתם" והפסוק במקדש.
ל"ושמחת  בנוסף אלקיכם" ה' "לפני במקדש, שמחה בו

המועדים. בכל בחגך"
הרמב"ם דברי גם יתבארו זה להרבות (הי"ד)ולפי "מצוה :

שירצה, מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ולא זו, בשמחה
אבל  והסנהדרין... הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אלא
ולשמוע". לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל
יקיימוה  לא מדוע מהתורה, הוא השמחה חיוב אם ולכאורה,
שמחת  במצות הידור תוספת היא זו ששמחה אלא העם. כל
חביבות  ה' שמצוות מדרגה בעלי רק בה נהגו ולכן יו"ט
ושמיעה. בראייה משתתפים היו העם ושאר ביותר, עליהם
(jli`e 267 'nr fi zegiy ihewl)



aehקי mei zziay zekld - mipnf xtq - '` xc` 'l oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd 'a xc` 'eÎ'` xc` 'l -

ה'תשע"ד  א' אדר ל' ראשון יום

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

ד  ¤¤ּפרק
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
זכּוכית  אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמנידין
ׁשּיחזר  עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

ּבֹו[קרנה]נגהּה וכּיֹוצא זה ּכל - ויּדלק ּבֹו וכּיֹוצא לּפׁשּתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻאסּור
להמציא  אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצּויה,

טֹוב. יֹום מערב ֵֶֶאֹותֹו
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּור אף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי  - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את  מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ּכמי  לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש,

ּבנה. אֹו ֶַָָָׁשארג
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את למעלה [- ְְְְִִֵֵֶַַַָ

חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ׁשּתכּבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכדי
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ראׁש ראׁשּה[מועך]את את ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשּלא  עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל אגּדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻּבידֹו.
מן  ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר האׁש בֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאחזה

ֵַהּנר.
טֹוב,„. ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאין

ויֹוצא  מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין ׁשאין מכּבין ּכדר ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני הּנר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ואם  אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָעֹוׂשה
לכּבֹות  אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ;אינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה. ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואסּור
ׁשּמא ‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר

ּביֹום יכּבה  ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,

.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום [ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,

לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהּוא
את  ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני  עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל
ּתתעּׁשן  ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הּבית. אֹו ְִֵַַַָהּקדרה
.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא [להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ

ּבׁשפֹופרת  נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻיעׂשה
ּגֹודלי [קנה] ואין ּפחמין, עֹוׂשין אין את [שוזרים]ן. ְְִִִֵֵֶֶָ

מהבהבין ולא מעט]הּפתילה, חֹותכין [חורכים ולא אֹותּה, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ
ּבׁשמן  אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; לׁשנים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאֹותּה
ונמצאת  ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ּבין אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומּניחין

נרֹות. ׁשני ּבפי נחלקת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָהּפתילה
.Á לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹות עליהן  ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ּפי [התעקם]מליח. על אף - ְִִִֶַַַַַָ

ׁשהן  ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו יכֹול ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
- ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה  ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים  ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם  אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה על אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה [לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז  לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי  לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא [גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ;[סכין ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, החד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּובּצד
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם אסרּו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻולּמה
טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי  ּבחל, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
ּבעץ  ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע נאסר לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולּמה
הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, יכֹול ולא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹעבה
הּטעם  מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים וכל ּבׁשּנּוי. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלבּקע

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, מה ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּתירּו
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס [קרש לא ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

התנור] ולא לגריפת הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶַָֹלצלֹות
ּבבקעת לטלטל [חתיכה]הּדלת הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא טֹוב, ּביֹום ְְְִִֵֶַַָָָעצים
.·Èּביֹום [פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין  ׁשּיֹוציא ּכדי ולא טֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן  ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ּגזרה  אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ּבּבית [בחוזק]ׁשּמא אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר. ְְִַָֻמּתר

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה ּכגֹון [מורכבים , ְְִִֵֵֶָֻ
- חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֻֻמנֹורה

יתקע [מרכיבים]מעמידין ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום אֹותן ְְְֲִִִֶַַָֹ
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הּכּסא,[בחוזק] ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ׁשאין לפי ;ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
לצּדדן ּומּׁשּום [לסדרם]מּתר הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִַַַָָֻ

ּגזרּו. לא ְְָֹּכבֹודֹו
.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה

ׁשּנראה  מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ  מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז  - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּביצים  אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד לא -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי  צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊË עֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה  ּביֹום [בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ּבּולד [מסייעים אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵַַַָָָ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, יּפל מסתימתו]ׁשּלא ,[לפותחו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
הּולד  את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. לתֹו ּדד ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָונֹותן

לזּלף מּתר ּבּול[לשפוך]- ולּתן עליו, [מלא מּׁשליתּה ְְְִִִֵֵַָָָָָֻ
-אגרוף] הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ּברחמּה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלח

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, לּה לעׂשֹות מקרבתו אסּור [אינה ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
הוולד] שריחקה אחר .עוד

.ÊÈ ּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב  אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, [להטבילו - ְְְְֵֶֶַָָָֻ

את ביו"ט] מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ואם ;ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
לתרּומה  טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבמימיו, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהּכלי
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, להטּבילֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻורצה

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום  מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מן טֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי [שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈ מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה [מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
ּולמחר  ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹודעין
ואּתה  ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, מחּלקין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהן
ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ׁשאין - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשּתים'

רביע. ְְִֶַוזה
.Î מׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן

ּבׂשר [משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף
מּפני  ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו

אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור [מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
מטילין  ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל

על [גורלות]חלׁשים חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְֲֲֲִִִִַַַָָָָ
ל  ּכדי טֹוב, ּביֹום הּקדׁשים הּמצוה.ּבׂשר חּבב ְְְְְֳִִֵֵַַַַָָ

.‡Î:אּלא ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
על  חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'ּתן
אּלא  ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח לא וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשויֹו.
ּולמחר  זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר עֹוׂשה? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד
- ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ׁשויֹו. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻנֹותן

מּדה  ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא .והּוא, ְְִִֵֶָֹֹ
.·Î ׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו וכן יפסיד לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ימד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

.‚Î ּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן  סכּום ּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח  אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,
.„Î הּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול

חיים] בעלי ּבהמה [מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל
ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה וכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹועֹופֹות,

מנין. סכּום ְְְִָֹולא
.‰Î ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹהלואת

נמנע  ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע נּתנה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלא
טֹוב  יֹום .מּׂשמחת ְִִַ

.ÂÎ טֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף
מאמׁש,ּכׁשּבת  ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

חּלה  לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
וגּבאי  טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ּולחיים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוזרֹוע
מכריזין  יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ּגֹובין ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹּכדר

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָחיקן,

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻאף

ּבחל,לצר עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא לא , ְְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; צרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאּלא

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי ּובקּפה הּמביא סל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
לפניו[שק] אֹו ּכתפֹו על הּוא מביא אבל הּמֹולי[בידיו], . ְְֲִִֵֵַַָָָ

מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל לא - הּתבן ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאת
ְָּבידֹו.

על ·. אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן
על  אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
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ד  ¤¤ּפרק
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
זכּוכית  אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמנידין
ׁשּיחזר  עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

ּבֹו[קרנה]נגהּה וכּיֹוצא זה ּכל - ויּדלק ּבֹו וכּיֹוצא לּפׁשּתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻאסּור
להמציא  אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצּויה,

טֹוב. יֹום מערב ֵֶֶאֹותֹו
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּור אף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי  - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את  מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ּכמי  לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש,

ּבנה. אֹו ֶַָָָׁשארג
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את למעלה [- ְְְְִִֵֵֶַַַָ

חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ׁשּתכּבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכדי
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ראׁש ראׁשּה[מועך]את את ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשּלא  עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל אגּדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻּבידֹו.
מן  ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר האׁש בֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאחזה

ֵַהּנר.
טֹוב,„. ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאין

ויֹוצא  מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין ׁשאין מכּבין ּכדר ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני הּנר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ואם  אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָעֹוׂשה
לכּבֹות  אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ;אינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה. ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואסּור
ׁשּמא ‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר

ּביֹום יכּבה  ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,

.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום [ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,

לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהּוא
את  ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני  עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל
ּתתעּׁשן  ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הּבית. אֹו ְִֵַַַָהּקדרה
.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא [להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ

ּבׁשפֹופרת  נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻיעׂשה
ּגֹודלי [קנה] ואין ּפחמין, עֹוׂשין אין את [שוזרים]ן. ְְִִִֵֵֶֶָ

מהבהבין ולא מעט]הּפתילה, חֹותכין [חורכים ולא אֹותּה, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ
ּבׁשמן  אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; לׁשנים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאֹותּה
ונמצאת  ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ּבין אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומּניחין

נרֹות. ׁשני ּבפי נחלקת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָהּפתילה
.Á לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹות עליהן  ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ּפי [התעקם]מליח. על אף - ְִִִֶַַַַַָ

ׁשהן  ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו יכֹול ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
- ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה  ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים  ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם  אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה על אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה [לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז  לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי  לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא [גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ;[סכין ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, החד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּובּצד
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם אסרּו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻולּמה
טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי  ּבחל, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
ּבעץ  ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע נאסר לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולּמה
הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, יכֹול ולא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹעבה
הּטעם  מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים וכל ּבׁשּנּוי. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלבּקע

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, מה ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּתירּו
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס [קרש לא ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

התנור] ולא לגריפת הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶַָֹלצלֹות
ּבבקעת לטלטל [חתיכה]הּדלת הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא טֹוב, ּביֹום ְְְִִֵֶַַָָָעצים
.·Èּביֹום [פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין  ׁשּיֹוציא ּכדי ולא טֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן  ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ּגזרה  אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ּבּבית [בחוזק]ׁשּמא אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר. ְְִַָֻמּתר

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה ּכגֹון [מורכבים , ְְִִֵֵֶָֻ
- חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֻֻמנֹורה

יתקע [מרכיבים]מעמידין ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום אֹותן ְְְֲִִִֶַַָֹ
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הּכּסא,[בחוזק] ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ׁשאין לפי ;ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
לצּדדן ּומּׁשּום [לסדרם]מּתר הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִַַַָָֻ

ּגזרּו. לא ְְָֹּכבֹודֹו
.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה

ׁשּנראה  מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ  מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז  - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּביצים  אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד לא -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי  צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊË עֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה  ּביֹום [בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ּבּולד [מסייעים אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵַַַָָָ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, יּפל מסתימתו]ׁשּלא ,[לפותחו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
הּולד  את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. לתֹו ּדד ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָונֹותן

לזּלף מּתר ּבּול[לשפוך]- ולּתן עליו, [מלא מּׁשליתּה ְְְִִִֵֵַָָָָָֻ
-אגרוף] הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ּברחמּה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלח

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, לּה לעׂשֹות מקרבתו אסּור [אינה ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
הוולד] שריחקה אחר .עוד

.ÊÈ ּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב  אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, [להטבילו - ְְְְֵֶֶַָָָֻ

את ביו"ט] מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ואם ;ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
לתרּומה  טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבמימיו, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהּכלי
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, להטּבילֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻורצה

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום  מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מן טֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי [שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈ מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה [מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
ּולמחר  ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹודעין
ואּתה  ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, מחּלקין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהן
ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ׁשאין - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשּתים'

רביע. ְְִֶַוזה
.Î מׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן

ּבׂשר [משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף
מּפני  ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו

אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור [מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
מטילין  ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל

על [גורלות]חלׁשים חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְֲֲֲִִִִַַַָָָָ
ל  ּכדי טֹוב, ּביֹום הּקדׁשים הּמצוה.ּבׂשר חּבב ְְְְְֳִִֵֵַַַַָָ

.‡Î:אּלא ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
על  חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'ּתן
אּלא  ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח לא וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשויֹו.
ּולמחר  זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר עֹוׂשה? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד
- ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ׁשויֹו. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻנֹותן

מּדה  ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא .והּוא, ְְִִֵֶָֹֹ
.·Î ׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו וכן יפסיד לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ימד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

.‚Î ּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן  סכּום ּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח  אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,
.„Î הּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול

חיים] בעלי ּבהמה [מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל
ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה וכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹועֹופֹות,

מנין. סכּום ְְְִָֹולא
.‰Î ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹהלואת

נמנע  ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע נּתנה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלא
טֹוב  יֹום .מּׂשמחת ְִִַ

.ÂÎ טֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף
מאמׁש,ּכׁשּבת  ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

חּלה  לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
וגּבאי  טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ּולחיים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוזרֹוע
מכריזין  יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ּגֹובין ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹּכדר

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָחיקן,

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻאף

ּבחל,לצר עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא לא , ְְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; צרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאּלא

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי ּובקּפה הּמביא סל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
לפניו[שק] אֹו ּכתפֹו על הּוא מביא אבל הּמֹולי[בידיו], . ְְֲִִֵֵַַָָָ

מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל לא - הּתבן ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאת
ְָּבידֹו.

על ·. אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן
על  אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
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ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ּדברים ואם ּבּמה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא  - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹיביא
ּבמּקל ‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצא אין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא [ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ,[לא ְִִַַַַָָָ

רּבים  ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
לֹו המדרש]צריכין בבית דרשתו ּבכּסא [לשמוע יֹוצאין , ְְְִִִִֵ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ּומֹוציאין [כסא אחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן  אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
אחר ‰. למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם  ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יעׂשה  ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכדר

הּגג  ּבאֹותֹו למקֹום לא מּמקֹום - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָיביאּנה

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין [נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
ּביֹום  לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה  ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹוב.
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Ê ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב  ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ּבּה ;נאֹותין ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

קטנ  מׁשּלחין קֹולה אבל אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ואֹוכלן. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאֹותן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻמּפני
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה  ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד  יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
וכּלן  זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהֹולכין
ּבני  ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשהּוא

מּתר  זה הרי ּכאחד, .אדם ְֲֵֶֶָָָָֻ
.Ë וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אלּפים  ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

.È ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכן חפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה הּגֹוי שמותר וחפצי .ְְֵֶַ

רּוח  לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ׁשביתה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָקֹונין
ּפרֹות  יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָמּמקֹומן

את  הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן חּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹׁשּיצאּו
ּבאנס  וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן מּפני .מקֹומן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
ּכרגלי  היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,

מּפני הרֹועה  ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
מהן. אחד קנה ֵֶֶֶָָָֹׁשּלא

.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא  - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚È ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, כיון לֹו שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

עירב] ּדברים שלא ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותה קרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהן זווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„È ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור 
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגלי אנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהממּלא
הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלי ם][זורמי . הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

הּתחּום,ּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם אדם; ְְְְִִִַַָָָָָ
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָממּלאין

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי [שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום [מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ [גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין  והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר  טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום  מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכּבֹור  זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי ֵֶֶֶַָָֹׁשל
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאל הּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה מי [שאין ּכרגלי , ְְְְִֵֶֶַַַ
מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהיא

.הֹול ׁשהּוא מקֹום ְֵֶָָלכל
.ÊÈ ׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל .ּכלי ְְְְְֲִִֵֵַַַָ
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ּכלי  הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום  אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈ מּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
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אּמה  מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּמקֹום
מּמקֹום  אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמֹוליכֹו
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלּוק,
עד  אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבֹו;
זה  ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום אּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאלף
ּברחּוק  זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשערב
למערב  אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק מן אּמה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאלּפים

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו לא אּלּו הרי -. ְְֲִִֵֵֹ
.Î ּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל  אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן  ּוׁשחטּוה ּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכל  הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּביֹום
ׁשניהן  ּכרגלי .הּבׂשר ְְְֵֵֶַַָָ

.‡Î ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
ּותחּומין  הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשהּגיע  חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברי
ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻלזה
ׁשחלק  ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ּבּבהמה  מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה
חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּבערב,
מּזה, זה יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיתה
לפיכ חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

ׁשניהן. ּכרגלי ְְְֵֵֵֶַהן

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי  זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר  ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה  אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה  ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה ותבׁשיל [כי ; ְְְְֲִֵֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ׁשּסֹומ ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָזה

ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
ׁשּלא  ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על ּכיעלה - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נקרא  ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּמּתר

תבׁשילין'. 'ערּובי זה ְְִִִֵֵֶַַּתבׁשיל
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ׁשהּוא [גרגרים ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְִֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

לחם]ּפרּפרת איתו ּוביצים [שאוכלים ודגים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְִִֵֶֶַָָָ
ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ואפּלּו ּבהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
אם  ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין הּסּכין ּגּבי ׁשעל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשמנּונית

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום עליו סֹומ ּכּזית, ּבֹו ְִִִִֵֵֵֵַַַָָיׁש

זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הרבה] קטּנים [מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ

הּוא  הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן
עליהן. ֲֵֵֶסֹומ

מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ויחם  לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
נׂשרף  אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּמין
אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ּבלבד  טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא התחיל להחם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
זה  הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעּסתֹו

ֵּגֹומר.
.Â הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹהּמּניח

ׁשּבת  ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי וכל ואחרים, . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ּבערּובי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזֹוכה

ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ּבאֹותֹו ְֵֵֶֶֶָזֹוכה
.Ê טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואחר  להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא  ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
ּכל  על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֻּביֹום
מכריז  ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהעיר
על  יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹואֹומר:

ִֵערּובי'.
.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

מצות  על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב . מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ

לי  'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר
אֹו ולפלֹוני' ּולבּׁשל ולפלֹוני לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֻ

לׁשּבת'. טֹוב ְִַָמּיֹום
.Ë אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

אסּור  ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ
שערב] לזה לבּׁשל [אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

מבּׁשל  זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא  לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל  זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר  הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי [התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ

אֹוסרין  אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָזה
על  אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ולּמה ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹעליו.
מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ׁשאם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹהּמזיד?
ואם  מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ערּובי ׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָויׁשּתּקע

אחרת. ּפעם יעבר לא הּיֹום, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר
.‡È וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני

יֹום  ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
מּניח  ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹטֹוב;
טֹוב  יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
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ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ּדברים ואם ּבּמה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא  - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹיביא
ּבמּקל ‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצא אין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא [ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ,[לא ְִִַַַַָָָ

רּבים  ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
לֹו המדרש]צריכין בבית דרשתו ּבכּסא [לשמוע יֹוצאין , ְְְִִִִֵ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ּומֹוציאין [כסא אחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן  אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
אחר ‰. למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם  ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יעׂשה  ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכדר

הּגג  ּבאֹותֹו למקֹום לא מּמקֹום - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָיביאּנה

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין [נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
ּביֹום  לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה  ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹוב.
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Ê ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב  ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ּבּה ;נאֹותין ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

קטנ  מׁשּלחין קֹולה אבל אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ואֹוכלן. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאֹותן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻמּפני
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה  ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד  יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
וכּלן  זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהֹולכין
ּבני  ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשהּוא

מּתר  זה הרי ּכאחד, .אדם ְֲֵֶֶָָָָֻ
.Ë וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אלּפים  ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

.È ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכן חפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה הּגֹוי שמותר וחפצי .ְְֵֶַ

רּוח  לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ׁשביתה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָקֹונין
ּפרֹות  יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָמּמקֹומן

את  הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן חּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹׁשּיצאּו
ּבאנס  וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן מּפני .מקֹומן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
ּכרגלי  היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,

מּפני הרֹועה  ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
מהן. אחד קנה ֵֶֶֶָָָֹׁשּלא

.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא  - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚È ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, כיון לֹו שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

עירב] ּדברים שלא ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותה קרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהן זווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„È ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור 
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגלי אנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהממּלא
הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלי ם][זורמי . הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

הּתחּום,ּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם אדם; ְְְְִִִַַָָָָָ
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָממּלאין

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי [שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום [מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ [גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין  והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר  טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום  מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכּבֹור  זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי ֵֶֶֶַָָֹׁשל
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאל הּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה מי [שאין ּכרגלי , ְְְְִֵֶֶַַַ
מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהיא

.הֹול ׁשהּוא מקֹום ְֵֶָָלכל
.ÊÈ ׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל .ּכלי ְְְְְֲִִֵֵַַַָ
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ּכלי  הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום  אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈ מּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

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

aeh mei zziay zekld - mipnf xtq - '` xc` 'l oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּמה  מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּמקֹום
מּמקֹום  אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמֹוליכֹו
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלּוק,
עד  אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבֹו;
זה  ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום אּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאלף
ּברחּוק  זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשערב
למערב  אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק מן אּמה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאלּפים

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו לא אּלּו הרי -. ְְֲִִֵֵֹ
.Î ּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל  אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן  ּוׁשחטּוה ּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכל  הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּביֹום
ׁשניהן  ּכרגלי .הּבׂשר ְְְֵֵֶַַָָ

.‡Î ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
ּותחּומין  הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשהּגיע  חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברי
ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻלזה
ׁשחלק  ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ּבּבהמה  מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה
חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּבערב,
מּזה, זה יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיתה
לפיכ חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

ׁשניהן. ּכרגלי ְְְֵֵֵֶַהן

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי  זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר  ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה  אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה  ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה ותבׁשיל [כי ; ְְְְֲִֵֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ׁשּסֹומ ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָזה

ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
ׁשּלא  ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על ּכיעלה - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נקרא  ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּמּתר

תבׁשילין'. 'ערּובי זה ְְִִִֵֵֶַַּתבׁשיל
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ׁשהּוא [גרגרים ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְִֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

לחם]ּפרּפרת איתו ּוביצים [שאוכלים ודגים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְִִֵֶֶַָָָ
ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ואפּלּו ּבהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
אם  ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין הּסּכין ּגּבי ׁשעל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשמנּונית

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום עליו סֹומ ּכּזית, ּבֹו ְִִִִֵֵֵֵַַַָָיׁש

זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הרבה] קטּנים [מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ

הּוא  הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן
עליהן. ֲֵֵֶסֹומ

מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ויחם  לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
נׂשרף  אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּמין
אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ּבלבד  טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא התחיל להחם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
זה  הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעּסתֹו

ֵּגֹומר.
.Â הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹהּמּניח

ׁשּבת  ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי וכל ואחרים, . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ּבערּובי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזֹוכה

ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ּבאֹותֹו ְֵֵֶֶֶָזֹוכה
.Ê טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואחר  להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא  ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
ּכל  על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֻּביֹום
מכריז  ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהעיר
על  יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹואֹומר:

ִֵערּובי'.
.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

מצות  על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב . מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ

לי  'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר
אֹו ולפלֹוני' ּולבּׁשל ולפלֹוני לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֻ

לׁשּבת'. טֹוב ְִַָמּיֹום
.Ë אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

אסּור  ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ
שערב] לזה לבּׁשל [אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

מבּׁשל  זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא  לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל  זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר  הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי [התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ

אֹוסרין  אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָזה
על  אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ולּמה ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹעליו.
מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ׁשאם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹהּמזיד?
ואם  מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ערּובי ׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָויׁשּתּקע

אחרת. ּפעם יעבר לא הּיֹום, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר
.‡È וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני

יֹום  ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
מּניח  ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹטֹוב;
טֹוב  יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
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ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולמחר
לאפֹות  לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻואם

לׁשּבת' טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְִֵַַָָָ
.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל [סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

הופרשו] שלא הּיֹום [פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ
ּבדברי  אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,

ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּיֹום  ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם  עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא  ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה [מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„È ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות  ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ  ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראל יֹודעין ארץ ׁשּבני י הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום  אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ
ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב

.ÂË ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי  ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב  הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד  טֹוב .יֹום ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹובים ּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן  נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה  מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה  וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈ הּפסח ימי ימים ׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן  להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לוים ׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן  היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
ּבכלל  יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשלמים,
ּבראּוי  אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאֹותּה

לֹו.
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ואין  ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר  להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי  אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל

ׂשמחת  זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינֹו
ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא כריסו]מצוה, נאמר:[- אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ

לחמם  ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ּכלחם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיהם
"וזריתי  ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו וׂשמחה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנפׁשם";

חּגיכם". ּפרׁש ּפניכם, על ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַפרׁש
.ËÈ מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף

היא  ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי : כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וחֹוזרין  הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
וׁשֹונין  קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלבּתיהם
הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹוחֹוזרין
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר  ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא  ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ּכדי  הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערבּו

עברה  לידי יבֹואּו .ׁשּמא ֲִֵֵֶָָָ
.·Î ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה  הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד',[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְִִֵֵֶֶַָָֻ

ואסּורין  ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף 'מֹועד'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָונקראין
אבל  ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבספד
ּבראׁשי  לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
חכמים  ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַָָָָֻחדׁשים
אבל  ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ּפי על אף ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפניו,

ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר
.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן  ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין הראשון אין ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ

הּכתףמשלהם] חֹולצין לאות ולא קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ
[- חּיבין אבלות ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּמֹועד

היה ואם עליו. אֹו[תלמיד]להתאּבל ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ
עליו  קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ּבׁשעת עֹומד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה
טֹוב  ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְִִֵֵֵֶַַַּבּמֹועד,

מת. ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ְְֲִִֵֵֶַָָׁשני
.„Î מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי [כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
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אבל  ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר [בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ּכדי [ע"י יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל יבֹוא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכׁשאר  יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
מלאכה  ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻימי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]האסּורה מּפני [מלקות , ְְֲִִֵַַַַָָ
ּכל ולא סֹופרים. מּדברי אסּורה ׁשאּסּורן עבֹודה מלאכת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום הכוונה]ּבֹו, ׁשּנאסרּו[- ּבּדברים ְְְְִִֶֶֶֶַָָָ
מלאכֹות  יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּבֹו,

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, ְְֲֵָָֻאסּורֹות
ּבּמֹועד,·. אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו

יהיה  ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הזקוקה בּה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמׁשקהלהשקיה] ּבית לא אבל המסתפקת ּבּמֹועד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
הארץ מגשם] והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּצמאה,
ׁשהּוא  מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; [מאז]טרח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּתחּלה ׁשּיצא ממׁשיכֹו[היום]ּבין תעלות], ּומׁשקה [ע"י ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹּבֹו.
זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
ּבֹו[סותם] ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,

ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹהפסד
ׁשּיכניסם  ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם מכניס ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

וׁש הּמׁשרהּבצנעה. מן ּפׁשּתנֹו במים]ֹולה ּבׁשביל [שריה , ְְְְְְִִִִִִֶַָָָ
ּבֹוצרין  ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן ּתאבד. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

אֹותֹו.
ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור

ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּון ויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מאּבדין  ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין  - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
מֹונעין  ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּבן
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה  זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט  מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח [טיט]ּובבנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּקרקע גג]סדקי ּכעין [מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Â מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי

הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּיאכל
לקנֹות אֹותֹו מצריכין ׁשּיקצר אין עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹ

וטֹוחן  ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ּדבר  ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, ּבֹו .ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים יכֹול [מאכלים ׁשהּוא ְִֶָָ

לאחר  אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, מהן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלאכל
לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. אסּור ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָהּמֹועד,
אם  ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ּבּמֹועד, הּכל ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּומֹולח

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ּבידֹו אֹותן ְְְְְִִִֶַַַָָָֹיסחט
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
מערים  יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָואחד
ּכל  וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשֹותה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד  לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּטֹוחנים  הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים

אסּור  הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה עׂשה הּמֹועד; ואם . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻלצר

.È ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל את עֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת  הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין  ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות  מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים  ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר  ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡È הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודין ויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות, ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ,[אדומה]ּומׁשקין ְְְִִֶֶַַַָָ

העגלה את העיירות]ועֹורפין בין מוטל מת כשנמצא -], ְְְִֶֶָָ
-]ורֹוצעין ּומצּינין [אוזן הּמצרע, את ּומטהרין עברי, עבד ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹ

ּכדי [מסמנים] צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו הּקברֹות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל - ּכהנים מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיפרׁשּו

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות [מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
וכל  ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכׁשם

לֹו ׁשּׁשמּוהּדֹומה ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? . ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
הלווה] ּבהן[קרקע ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, [קרקע לבעל ְְְְִֶֶַַָָ

ּומאּונין הבעל] חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלמזֹון
ודיה] "ממאנת" אחיה שהשיאוה יתומה וכל [קטנה ;ְָ

ּכדי  לכתבם הּדּינין ׁשּצריכין מּדברים להן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדֹומה
ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָׁשּיזּכרּום,
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ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולמחר
לאפֹות  לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻואם

לׁשּבת' טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְִֵַַָָָ
.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל [סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

הופרשו] שלא הּיֹום [פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ
ּבדברי  אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,

ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּיֹום  ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם  עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא  ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה [מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„È ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות  ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ  ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראל יֹודעין ארץ ׁשּבני י הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום  אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ
ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב

.ÂË ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי  ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב  הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד  טֹוב .יֹום ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹובים ּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן  נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה  מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה  וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈ הּפסח ימי ימים ׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן  להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לוים ׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן  היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
ּבכלל  יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשלמים,
ּבראּוי  אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאֹותּה

לֹו.
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ואין  ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר  להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי  אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל

ׂשמחת  זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינֹו
ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא כריסו]מצוה, נאמר:[- אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ

לחמם  ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ּכלחם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיהם
"וזריתי  ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו וׂשמחה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנפׁשם";

חּגיכם". ּפרׁש ּפניכם, על ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַפרׁש
.ËÈ מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף

היא  ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי : כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וחֹוזרין  הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
וׁשֹונין  קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלבּתיהם
הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹוחֹוזרין
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר  ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא  ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ּכדי  הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערבּו

עברה  לידי יבֹואּו .ׁשּמא ֲִֵֵֶָָָ
.·Î ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה  הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד',[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְִִֵֵֶֶַָָֻ

ואסּורין  ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף 'מֹועד'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָונקראין
אבל  ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבספד
ּבראׁשי  לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
חכמים  ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַָָָָֻחדׁשים
אבל  ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ּפי על אף ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפניו,

ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר
.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן  ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין הראשון אין ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ

הּכתףמשלהם] חֹולצין לאות ולא קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ
[- חּיבין אבלות ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּמֹועד

היה ואם עליו. אֹו[תלמיד]להתאּבל ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ
עליו  קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ּבׁשעת עֹומד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה
טֹוב  ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְִִֵֵֵֶַַַּבּמֹועד,

מת. ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ְְֲִִֵֵֶַָָׁשני
.„Î מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי [כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
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אבל  ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר [בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ּכדי [ע"י יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל יבֹוא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכׁשאר  יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
מלאכה  ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻימי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]האסּורה מּפני [מלקות , ְְֲִִֵַַַַָָ
ּכל ולא סֹופרים. מּדברי אסּורה ׁשאּסּורן עבֹודה מלאכת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום הכוונה]ּבֹו, ׁשּנאסרּו[- ּבּדברים ְְְְִִֶֶֶֶַָָָ
מלאכֹות  יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּבֹו,

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, ְְֲֵָָֻאסּורֹות
ּבּמֹועד,·. אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו

יהיה  ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הזקוקה בּה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמׁשקהלהשקיה] ּבית לא אבל המסתפקת ּבּמֹועד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
הארץ מגשם] והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּצמאה,
ׁשהּוא  מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; [מאז]טרח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּתחּלה ׁשּיצא ממׁשיכֹו[היום]ּבין תעלות], ּומׁשקה [ע"י ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹּבֹו.
זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
ּבֹו[סותם] ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,

ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹהפסד
ׁשּיכניסם  ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם מכניס ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

וׁש הּמׁשרהּבצנעה. מן ּפׁשּתנֹו במים]ֹולה ּבׁשביל [שריה , ְְְְְְִִִִִִֶַָָָ
ּבֹוצרין  ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן ּתאבד. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

אֹותֹו.
ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור

ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּון ויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מאּבדין  ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין  - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
מֹונעין  ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּבן
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה  זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט  מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח [טיט]ּובבנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּקרקע גג]סדקי ּכעין [מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Â מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי

הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּיאכל
לקנֹות אֹותֹו מצריכין ׁשּיקצר אין עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹ

וטֹוחן  ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ּדבר  ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, ּבֹו .ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים יכֹול [מאכלים ׁשהּוא ְִֶָָ

לאחר  אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, מהן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלאכל
לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. אסּור ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָהּמֹועד,
אם  ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ּבּמֹועד, הּכל ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּומֹולח

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ּבידֹו אֹותן ְְְְְִִִֶַַַָָָֹיסחט
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
מערים  יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָואחד
ּכל  וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשֹותה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד  לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּטֹוחנים  הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים

אסּור  הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה עׂשה הּמֹועד; ואם . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻלצר

.È ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל את עֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת  הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין  ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות  מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים  ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר  ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡È הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודין ויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות, ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ,[אדומה]ּומׁשקין ְְְִִֶֶַַַָָ

העגלה את העיירות]ועֹורפין בין מוטל מת כשנמצא -], ְְְִֶֶָָ
-]ורֹוצעין ּומצּינין [אוזן הּמצרע, את ּומטהרין עברי, עבד ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹ

ּכדי [מסמנים] צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו הּקברֹות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל - ּכהנים מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיפרׁשּו

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות [מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
וכל  ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכׁשם

לֹו ׁשּׁשמּוהּדֹומה ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? . ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
הלווה] ּבהן[קרקע ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, [קרקע לבעל ְְְְִֶֶַַָָ

ּומאּונין הבעל] חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלמזֹון
ודיה] "ממאנת" אחיה שהשיאוה יתומה וכל [קטנה ;ְָ

ּכדי  לכתבם הּדּינין ׁשּצריכין מּדברים להן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדֹומה
ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָׁשּיזּכרּום,
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ידּון  ּפלֹוני 'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָעליהן,
הרי  - הּמלוה האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלי'.
נׁשים  וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָזה

פרעון]וׁשֹוברין הן.[שטרי רּבים ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.‚È.ּומזּוזֹות ּתפּלין  ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור

העזרה  ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתפּלין  אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּומזּוזה

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ְְֲִֵֵֵֵַַָָּכֹותב
.„È ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותב ּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם  אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָחׁשּבֹונֹותיו
ּבּמלאכֹות.[מדייק]נזהר הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ּבתּקּונן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
.ÂË ּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין

מביאין  נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
ואם  הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלֹו
ּכֹורתין  אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֻהיה
אבנים  חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מ ּמּנּו לנסר הּיער מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעץ

קבר  ּבהן .לבנֹות ְִֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל  נהּפ חּגֹו מיּבמין ונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד  - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב  ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈ יׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא  הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב  לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח  לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר  ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מ לגּלח  הּבא אּלא , להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית  הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי  ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר  לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין  ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
להם  ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין [יעכבו]ּפנאי, ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻ
לגּלח  מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא וכל ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבנֹותיהן.
מּתר  - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ׁשּנֹולד, וקטן ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּבּמֹועד.
ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ואנׁשי ּבּמֹועד. ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלגּלחֹו
לגּלח  אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני לגּלח, מּתרין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמֹועד

ׁשּלהם.[שבוע]ּבּׁשּבת ֶֶַַָָ
.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּומּבית  הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו

ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,
העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת ּומעברת [אודם ֲֶֶֶֶֶֶַ

וטֹופלת ּפניה; על ּבסיד[מורחת]סרק [להשיר עצמּה ְְְִֶֶֶַַָָָָָ
ּבּמֹועד.שער] לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא

.‡Î העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים
לכּבס  מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה ּומי מּטמאה . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

הּידים  מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים אּלּו[מגבות]ּומטּפחֹות הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

מּפני  ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן לכּבס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻמּתרין
טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהן

.·Î ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹון היה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין  לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Îלצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי
למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמֹועד.
ּפֹותח  הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפֹותח

חג [דלת] ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
יֹום  ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּסּכֹות,

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָטֹוב.
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הרי וכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעׂשֹות  ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס  ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Î לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות  מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין  הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור  ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא [שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

ּברכה  וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמים
להׁשקֹות  מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין מּבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנטפה
הּמעין  ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת הּׁשלהין ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמּנה

העליֹונה. הּׁשלהין ּבית ְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשקה
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

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

aeh mei zziay zekld - mipnf xtq - 'a xc` '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתר נמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם  ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה  הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.
הּמים  את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
ואם  הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאילן
ּומרּביצין  ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה

מעט] אין [משקים האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד . הּׂשדה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
יתר. טרח ֵֶַָָֹּבהם

ּבּמֹועד,„. יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין ׁשהן ּומּתר מּפני . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
- להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ׁשיחין ְִִִִִֶֶָָָָָָּבֹורֹות

חֹופרין [מנקים]חֹוטטין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין לכּתחּלה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאֹותן

נברכת ועֹוׂשין לכביסה]להן. ּבּמֹועד.[בריכה ְְִִֵֶֶֶַָ
מפסידין‰. ׁשהם צדין [מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם הּמצֹודה. תבואה]ותֹולה ּוכה סמ [- ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלׂשדה
נֹועץ  ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. האילן לׂשדה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָיּכנסּו

ּומּכה[ברזל]ׁשּפּוד ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּגּמה.[יוציאו] מקֹומֹו ונמצא ;ְְְִָָֻ

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים אֹותֹו עׂשה [צמח]ּגֹודר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

חצר  ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה
ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, ְְְִֵֵַַַָָמּפני
.Êאצטּבא אדם הּציר [ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
ׁשּזה  עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
ּודלתֹות  ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהפסד
ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּורֹות,

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּכל
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹונין אין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו [מוכן]מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ׁשּיּקבר ְִֵֵֶָלעת
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם  ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של מּמכּבד [בשדה אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְֲִִִִֵַַָָָֻ
ְָלבזּוי.

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא [מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא [מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ׂשדהּו[מזבל]י ְְֲֵֵֵֶַַַַָ

ואין  אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻּבּמֹועד;
צאנם את לנער ׁשֹומר להן ממקום מֹוסרין [להעבירם ְְִֵֵֶֶַָָֹ

זבלם] לפזר ׁשּבתלמקום ׂשכיר היה חדׁש,[שבוע]. ׂשכיר , ְְִִֶַָָָֹ
ׁשבּוע ׂשכיר ׁשנה, שנים]ׂשכיר אֹותן;[שבע מסּיעין - ְְְְִִִַַָָָָ

ּכל  ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן לנער ׁשֹומר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹוׂשֹוכרין
נעׂשה  ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ׁשּבחצר, הּזבל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדה.

לאׁשּפה. אֹותֹו מֹוציאין ּבקר, ּכרפת ְְִִֵֶֶַָָָָָחצר
.·È ׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

נתּכּון  ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבֹו
אם  - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. הארץ, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

מּתר; העצים, הּפֹותק ואם לצר וכן אסּור. הּקרקע, לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
זרם] מּתר;[פותח הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, להׁשקֹות מן [ענפים]ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
נתּכּון  ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻהּדקל
הּוא  ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. האילן, ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻלעבֹודת

ְִֵַמתּכּון.
.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן [יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עֹוׂשין עֹוׂשין [מייצרים]ּבּמֹועד, אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָ
ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ּובין ּתּנּור [טחים]אֹותן. ׁשל חרׂש על ִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּטפלה הּכירה הטיט]ועל ּומסרגין[שכבת [בונים]ׁשּלהן. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ונֹוקרין הּמּטֹות, עין [מנקים]את להן ּופֹותחין הרחים, את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

רחים[חור] ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, ּומעמידין [זרם , ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את מגלגל .המים

.„È את וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשל  החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּבקּבּוק,

ּתּפסד  ׁשּלא ּכדי ּומחּפיןׁשכר, הּקציעֹות [מכסים]. את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ליבוש] שטוחים ּומרּככין [פירות יאבדּו. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֶַַֹֹּבקׁש,

מעׂשה [משפשפים] ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאת
הּידים ּבית קׁשרי עֹוׂשין אין אבל [קמטי הדיֹוט; ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבזה.השרוולים] ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. מעׂשה ׁשהּוא מּפני ,ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדי קֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ

ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב ּובֹונין שיוכלו ,ִ
אכילה]אבּוס לּטל [סל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס לבהמה. ְְִִֵֵֵֶָָָָֹֻ

ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ּולסרקֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָצּפרניו
וכל  רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה מּקיזין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאבל
מּתר  לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ּומׁשקין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמאכלֹות

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן לאכלן ְְְְְִֵַָָָָָלאדם
.ÊËמפּנין מּכעּורה [כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית  מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מּבית  הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּה
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ידּון  ּפלֹוני 'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָעליהן,
הרי  - הּמלוה האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלי'.
נׁשים  וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָזה

פרעון]וׁשֹוברין הן.[שטרי רּבים ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.‚È.ּומזּוזֹות ּתפּלין  ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור

העזרה  ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתפּלין  אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּומזּוזה

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ְְֲִֵֵֵֵַַָָּכֹותב
.„È ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותב ּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם  אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָחׁשּבֹונֹותיו
ּבּמלאכֹות.[מדייק]נזהר הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ּבתּקּונן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
.ÂË ּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין

מביאין  נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
ואם  הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלֹו
ּכֹורתין  אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֻהיה
אבנים  חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מ ּמּנּו לנסר הּיער מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעץ

קבר  ּבהן .לבנֹות ְִֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל  נהּפ חּגֹו מיּבמין ונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד  - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב  ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈ יׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא  הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב  לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח  לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר  ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מ לגּלח  הּבא אּלא , להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית  הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי  ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר  לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין  ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
להם  ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין [יעכבו]ּפנאי, ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻ
לגּלח  מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא וכל ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבנֹותיהן.
מּתר  - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ׁשּנֹולד, וקטן ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּבּמֹועד.
ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ואנׁשי ּבּמֹועד. ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלגּלחֹו
לגּלח  אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני לגּלח, מּתרין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמֹועד

ׁשּלהם.[שבוע]ּבּׁשּבת ֶֶַַָָ
.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּומּבית  הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו

ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,
העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת ּומעברת [אודם ֲֶֶֶֶֶֶַ

וטֹופלת ּפניה; על ּבסיד[מורחת]סרק [להשיר עצמּה ְְְִֶֶֶַַָָָָָ
ּבּמֹועד.שער] לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא

.‡Î העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים
לכּבס  מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה ּומי מּטמאה . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

הּידים  מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים אּלּו[מגבות]ּומטּפחֹות הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

מּפני  ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן לכּבס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻמּתרין
טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהן

.·Î ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹון היה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין  לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Îלצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי
למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמֹועד.
ּפֹותח  הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפֹותח

חג [דלת] ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
יֹום  ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּסּכֹות,

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָטֹוב.
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הרי וכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעׂשֹות  ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס  ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Î לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות  מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין  הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור  ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא [שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

ּברכה  וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמים
להׁשקֹות  מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין מּבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנטפה
הּמעין  ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת הּׁשלהין ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמּנה

העליֹונה. הּׁשלהין ּבית ְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשקה
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה
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ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתר נמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם  ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה  הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.
הּמים  את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
ואם  הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאילן
ּומרּביצין  ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה

מעט] אין [משקים האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד . הּׂשדה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
יתר. טרח ֵֶַָָֹּבהם

ּבּמֹועד,„. יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין ׁשהן ּומּתר מּפני . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
- להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ׁשיחין ְִִִִִֶֶָָָָָָּבֹורֹות

חֹופרין [מנקים]חֹוטטין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין לכּתחּלה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאֹותן

נברכת ועֹוׂשין לכביסה]להן. ּבּמֹועד.[בריכה ְְִִֵֶֶֶַָ
מפסידין‰. ׁשהם צדין [מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם הּמצֹודה. תבואה]ותֹולה ּוכה סמ [- ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלׂשדה
נֹועץ  ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. האילן לׂשדה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָיּכנסּו

ּומּכה[ברזל]ׁשּפּוד ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּגּמה.[יוציאו] מקֹומֹו ונמצא ;ְְְִָָֻ

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים אֹותֹו עׂשה [צמח]ּגֹודר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

חצר  ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה
ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, ְְְִֵֵַַַָָמּפני
.Êאצטּבא אדם הּציר [ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
ׁשּזה  עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
ּודלתֹות  ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהפסד
ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּורֹות,

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּכל
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹונין אין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו [מוכן]מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ׁשּיּקבר ְִֵֵֶָלעת
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם  ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של מּמכּבד [בשדה אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְֲִִִִֵַַָָָֻ
ְָלבזּוי.

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא [מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא [מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ׂשדהּו[מזבל]י ְְֲֵֵֵֶַַַַָ

ואין  אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻּבּמֹועד;
צאנם את לנער ׁשֹומר להן ממקום מֹוסרין [להעבירם ְְִֵֵֶֶַָָֹ

זבלם] לפזר ׁשּבתלמקום ׂשכיר היה חדׁש,[שבוע]. ׂשכיר , ְְִִֶַָָָֹ
ׁשבּוע ׂשכיר ׁשנה, שנים]ׂשכיר אֹותן;[שבע מסּיעין - ְְְְִִִַַָָָָ

ּכל  ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן לנער ׁשֹומר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹוׂשֹוכרין
נעׂשה  ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ׁשּבחצר, הּזבל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדה.

לאׁשּפה. אֹותֹו מֹוציאין ּבקר, ּכרפת ְְִִֵֶֶַָָָָָחצר
.·È ׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

נתּכּון  ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבֹו
אם  - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. הארץ, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

מּתר; העצים, הּפֹותק ואם לצר וכן אסּור. הּקרקע, לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
זרם] מּתר;[פותח הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, להׁשקֹות מן [ענפים]ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
נתּכּון  ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻהּדקל
הּוא  ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. האילן, ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻלעבֹודת

ְִֵַמתּכּון.
.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן [יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עֹוׂשין עֹוׂשין [מייצרים]ּבּמֹועד, אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָ
ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ּובין ּתּנּור [טחים]אֹותן. ׁשל חרׂש על ִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּטפלה הּכירה הטיט]ועל ּומסרגין[שכבת [בונים]ׁשּלהן. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ונֹוקרין הּמּטֹות, עין [מנקים]את להן ּופֹותחין הרחים, את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

רחים[חור] ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, ּומעמידין [זרם , ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את מגלגל .המים

.„È את וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשל  החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּבקּבּוק,

ּתּפסד  ׁשּלא ּכדי ּומחּפיןׁשכר, הּקציעֹות [מכסים]. את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ליבוש] שטוחים ּומרּככין [פירות יאבדּו. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֶַַֹֹּבקׁש,

מעׂשה [משפשפים] ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאת
הּידים ּבית קׁשרי עֹוׂשין אין אבל [קמטי הדיֹוט; ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבזה.השרוולים] ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. מעׂשה ׁשהּוא מּפני ,ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדי קֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ

ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב ּובֹונין שיוכלו ,ִ
אכילה]אבּוס לּטל [סל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס לבהמה. ְְִִֵֵֵֶָָָָֹֻ

ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ּולסרקֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָצּפרניו
וכל  רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה מּקיזין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאבל
מּתר  לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ּומׁשקין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמאכלֹות

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן לאכלן ְְְְְִֵַָָָָָלאדם
.ÊËמפּנין מּכעּורה [כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית  מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מּבית  הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּה
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ּכלים  אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵָָָָָֻהאּמן,
מּבית  צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׂשכרֹו
אבל  אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלֹו;

לביתֹו. יביא ְִֵָֹלא
.ÊÈ הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל  אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
הּפסח  מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואין
אֹותֹו, מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה חצֹות; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
- נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָֹואין
ימים  ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ׁשּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי

ּבֹו ׁשּיׁש מּפני קרּבן.[קרבן]טֹובים, ּוׁשחיטת חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÁÈ מּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

מֹועד,סֹופרים  ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַֻֻ
הּׁשחיטה. זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
מקֹום  - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל
אין  לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוהגין

ִעֹוׂשין.
.ËÈ ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול  ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן  ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמתחילין
אם  - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהן:
חצֹות  עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה ;התחיל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה. צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻׁשאין
.Î לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְִִִֵֵֶֶַָָֹההֹול

הּמחלֹוקֹות  מּפני ּבּיּׁשּוב, ּבּמדּבר;יעׂשה הּוא עֹוׂשה אבל , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוההֹול
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻנֹותנין
מּפני  ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשם.
מי  וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאּסּור
ּבין  להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּדעּתֹו
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

הּמחלֹוקֹות. ְֲִֵַַמּפני
.‡Î עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל  וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ׁשלׁשת  ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה  אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימים
אין  ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין  הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ  לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּבית ּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה  ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹחמץ
מצרים  ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ(ז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּלילה. ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבאֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
עׂשר ‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת  חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום  סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן  חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני -[בין ְַָָ
הממחה ואחד  האֹוכל, וׁשֹותה.[ממיס]אחד ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

יאכל ·. "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹוחמץ" יהא לא אכילה.[שום], חמץ הּתר והּמּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּותֹו
"ׂשאר  ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא ְְְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור ּבבּתיכם"; יּמצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

-]מחמצין אחר הּוא.[בצק אחד , ְְִֶַָ
אם ‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה אבל ּכן מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאם
אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּניחֹו
אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני הּתֹורה, מן ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹוקה

מרּדּות מדרבנן]מּכת .[מלקות ְַַַ
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ודבר חמץ ; ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, יּמצא", ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּו"בל
אחר  ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ֶַַהּפסח.
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלא חמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעבר  יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב  אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר  לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
אבל  עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּפסח;

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתרת ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻהּתערבת
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, חמוץ ערּוב מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדיולחם] משעורה]וׁשכר להן [עשוי הּדֹומה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ

ואין  לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ׁשהחמץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדברים
ּדברים  ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: ּכרת, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבֹו
אכילת  ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ּבׁשאכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאמּורים?
אין  אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ּביצים ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
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ּכּזית כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּבּתערבת תוך ׁשלׁש[- אכילת ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹ
לֹוקה  אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי על אף - ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

מרּדּות. מּכת ְֶַַַָאּלא
.Ê זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

ּפי  על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת חּיב אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכן,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהאֹוכל
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

האֹוכל  וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
עליו  תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבזמן
הּׁשמּועה  מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמץ",

ׁשראּויה [ממרע"ה] מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָלׁשחיטת

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע יהיה [יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מּדברי  ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
ׁשעה  הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָסֹופרים,
המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה  אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ חמיׁשית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּבׁשעה
ׂשֹורפין  ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד
.È עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

אּלא  חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת ְְְִִִִֵֶַָָָוהאֹוכל

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּסּור ‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר  ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה מּפי רבנו]מּבּתיכם"; משה  למדּו,[שמסר ְְִִִֵֶַָָָ

מה  זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא זה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראׁשֹון
ּכלֹומר  זבחי", ּדם חמץ על תׁשחט "לא ּבּתֹורה: ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּׁשּכתּוב
יֹום  הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח תׁשחט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלא

חצֹות. אחר עׂשר ְֲַַַָָָָארּבעה
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ׁשאין  ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּכעפר  הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל  צר ּבֹו ׁשאין .ּוכדבר ְְֵֶֶָָָֹ
לחּפׂש‚. ס ֹופרים, ּבּמחבֹואֹות ּומּדברי החמץ אחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ

סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ארּבעה  ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹודקין

הּנר  לאֹור ּבבּתיהם,עׂשר, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין לבדיקה; יפה הּנר ּבסֹוף [שיעור]ואֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה [ללמוד יֹום ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹ

ּבתחּלת תורה] מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ׁשּמא - זֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבעת
ְַָזמּנּה.

ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ  ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל
עד ‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר

מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּבלּבֹו מבּטלֹו חמץ,והּׁשאר לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבדיקה. צרי ְִִֵָָאינֹו
.Â הּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, [חדרון ם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

משופע] ּומתּבןשגגו ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ,[בית ְְְִֵֶֶַָָ
מהן,[מחסני]ואֹוצרֹות מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות יין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּכן  אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ּגדֹולים ּדגים ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּובית
ׁשּמסּתּפק  יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל חמץ. להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהכניס
ּובית  קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ּובית הּמלח, ּובית ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהן,

הּמּוריס ּובית מלוח]העצים, דג הּבית [שומן וחרי , ְְִִֵֵֵַַַָָֹ
ׁשּסתמן  ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמצעּיים,
ׁשם  הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ידע ואם חמץ; להן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמכניסין
מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, ּוכׁשּבֹודק ּבדיקה. צרי אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחמץ,

ׁשּורֹות חביות]ׁשּתי העליֹונה [של ׁשהן החיצֹונֹות, ְְִֵֵֶֶַָָ
מּמּנה. ְְִֶֶַָָוׁשּלמּטה

.Ê ׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר  נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף  לּדבר ואין עׂשר לעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפעם  לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻׁשנּיה;
.Á אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן

ּפע  לבּדק צרי - ּפרּורין ּבדיקה ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹום  הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
אם  ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבחּלֹון,
אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבדיקה  צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה .הּפת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ë ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

לבּדק  צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא .ואם ְְְִִִִֵָָָָֹֹ
.È ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

ונכנס  נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
ּבדּוק  ׁשּכללבית לבּדק; צרי [ידוע הּקבּוע[איסור]- ְְִִִֶַַַָָָָֹ

מחצה.מקומו] על ּכמחצה ,ְֱֱֶֶַָָ
.‡È אחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ  נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
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ּכלים  אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵָָָָָֻהאּמן,
מּבית  צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׂשכרֹו
אבל  אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלֹו;

לביתֹו. יביא ְִֵָֹלא
.ÊÈ הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל  אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
הּפסח  מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואין
אֹותֹו, מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה חצֹות; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
- נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָֹואין
ימים  ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ׁשּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי

ּבֹו ׁשּיׁש מּפני קרּבן.[קרבן]טֹובים, ּוׁשחיטת חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÁÈ מּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

מֹועד,סֹופרים  ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַֻֻ
הּׁשחיטה. זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
מקֹום  - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל
אין  לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוהגין

ִעֹוׂשין.
.ËÈ ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול  ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן  ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמתחילין
אם  - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהן:
חצֹות  עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה ;התחיל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה. צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻׁשאין
.Î לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְִִִֵֵֶֶַָָֹההֹול

הּמחלֹוקֹות  מּפני ּבּיּׁשּוב, ּבּמדּבר;יעׂשה הּוא עֹוׂשה אבל , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוההֹול
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻנֹותנין
מּפני  ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשם.
מי  וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאּסּור
ּבין  להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּדעּתֹו
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

הּמחלֹוקֹות. ְֲִֵַַמּפני
.‡Î עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל  וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ׁשלׁשת  ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה  אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימים
אין  ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין  הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ  לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּבית ּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה  ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹחמץ
מצרים  ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ(ז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּלילה. ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבאֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
עׂשר ‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת  חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום  סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן  חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני -[בין ְַָָ
הממחה ואחד  האֹוכל, וׁשֹותה.[ממיס]אחד ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

יאכל ·. "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹוחמץ" יהא לא אכילה.[שום], חמץ הּתר והּמּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּותֹו
"ׂשאר  ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא ְְְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור ּבבּתיכם"; יּמצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

-]מחמצין אחר הּוא.[בצק אחד , ְְִֶַָ
אם ‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה אבל ּכן מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאם
אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּניחֹו
אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני הּתֹורה, מן ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹוקה

מרּדּות מדרבנן]מּכת .[מלקות ְַַַ
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ודבר חמץ ; ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, יּמצא", ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּו"בל
אחר  ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ֶַַהּפסח.
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלא חמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעבר  יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב  אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר  לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
אבל  עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּפסח;

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתרת ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻהּתערבת
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, חמוץ ערּוב מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדיולחם] משעורה]וׁשכר להן [עשוי הּדֹומה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ

ואין  לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ׁשהחמץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדברים
ּדברים  ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: ּכרת, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבֹו
אכילת  ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ּבׁשאכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאמּורים?
אין  אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ּביצים ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש

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

dvne ung zekld - mipnf xtq - 'a xc` 'a iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכּזית כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּבּתערבת תוך ׁשלׁש[- אכילת ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹ
לֹוקה  אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי על אף - ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

מרּדּות. מּכת ְֶַַַָאּלא
.Ê זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

ּפי  על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת חּיב אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכן,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהאֹוכל
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

האֹוכל  וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
עליו  תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבזמן
הּׁשמּועה  מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמץ",

ׁשראּויה [ממרע"ה] מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָלׁשחיטת

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע יהיה [יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מּדברי  ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
ׁשעה  הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָסֹופרים,
המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה  אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ חמיׁשית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּבׁשעה
ׂשֹורפין  ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד
.È עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

אּלא  חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת ְְְִִִִֵֶַָָָוהאֹוכל

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּסּור ‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר  ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה מּפי רבנו]מּבּתיכם"; משה  למדּו,[שמסר ְְִִִֵֶַָָָ

מה  זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא זה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראׁשֹון
ּכלֹומר  זבחי", ּדם חמץ על תׁשחט "לא ּבּתֹורה: ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּׁשּכתּוב
יֹום  הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח תׁשחט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלא

חצֹות. אחר עׂשר ְֲַַַָָָָארּבעה
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ׁשאין  ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּכעפר  הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל  צר ּבֹו ׁשאין .ּוכדבר ְְֵֶֶָָָֹ
לחּפׂש‚. ס ֹופרים, ּבּמחבֹואֹות ּומּדברי החמץ אחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ

סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ארּבעה  ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹודקין

הּנר  לאֹור ּבבּתיהם,עׂשר, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין לבדיקה; יפה הּנר ּבסֹוף [שיעור]ואֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה [ללמוד יֹום ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹ

ּבתחּלת תורה] מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ׁשּמא - זֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבעת
ְַָזמּנּה.

ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ  ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל
עד ‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר

מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּבלּבֹו מבּטלֹו חמץ,והּׁשאר לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבדיקה. צרי ְִִֵָָאינֹו
.Â הּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, [חדרון ם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

משופע] ּומתּבןשגגו ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ,[בית ְְְִֵֶֶַָָ
מהן,[מחסני]ואֹוצרֹות מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות יין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּכן  אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ּגדֹולים ּדגים ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּובית
ׁשּמסּתּפק  יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל חמץ. להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהכניס
ּובית  קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ּובית הּמלח, ּובית ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהן,

הּמּוריס ּובית מלוח]העצים, דג הּבית [שומן וחרי , ְְִִֵֵֵַַַָָֹ
ׁשּסתמן  ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמצעּיים,
ׁשם  הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ידע ואם חמץ; להן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמכניסין
מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, ּוכׁשּבֹודק ּבדיקה. צרי אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחמץ,

ׁשּורֹות חביות]ׁשּתי העליֹונה [של ׁשהן החיצֹונֹות, ְְִֵֵֶֶַָָ
מּמּנה. ְְִֶֶַָָוׁשּלמּטה

.Ê ׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר  נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף  לּדבר ואין עׂשר לעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפעם  לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻׁשנּיה;
.Á אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן

ּפע  לבּדק צרי - ּפרּורין ּבדיקה ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹום  הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
אם  ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבחּלֹון,
אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבדיקה  צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה .הּפת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ë ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

לבּדק  צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא .ואם ְְְִִִִֵָָָָֹֹ
.È ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

ונכנס  נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
ּבדּוק  ׁשּכללבית לבּדק; צרי [ידוע הּקבּוע[איסור]- ְְִִִֶַַַָָָָֹ

מחצה.מקומו] על ּכמחצה ,ְֱֱֶֶַָָ
.‡È אחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ  נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
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ׁשּנטל  זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
ּובא  חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמץ;
ׁשּנכנס  ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכּבר
ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאחד

ּכּכר ׁשאין ּומצא ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
קבּוע  .ּכאן ַָָ

.·È אחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניח הּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה {ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואחד ידּוע }חמץ {(חמץ) ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ונכנס  ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאם
לבית  נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלבית

לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - נכנס לא אֹו ְְְִִִֵֶַָָֹֹזה
.‚È וכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון  הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא  וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם  ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,
ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹֻחלּדה
העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

חּבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס [צייד נחׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ְִלהֹוציאֹו.נחשים]

.„È סּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית
קֹורה  מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור להֹורידֹו; חמץ היה אין . , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין
.ÂËּפניה [חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

הערבה  ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט
לאו [קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

נקב  ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זיתים  חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב  אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊË על אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני  לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן  מקּבץ זית ׁשּפעמים וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית חצי חצי [מרפסת]ּבעלּיה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
- ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית אם הּמׂשּכיר פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

ואם בדקו] לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּלא  הּמׂשּכיר זה 'אנּוהחזק קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

ּבעּור  על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי - ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבדקנּוהּו'
ּוקטּנים  ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ּכׁשרין והּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹחמץ,

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ׁשּיהיה והּוא, -ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
.ÁÈ חל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

הּמפּתח  מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת  ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל

לבּדק  הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ;ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכר  ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, מּקח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואינֹו

עֹוׂשה.[בתשלום] הּוא מצוה ׁשהרי ,ְֲִֵֶֶָ
.ËÈ זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבּדק.
לבּדק  ּבין צרי הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשמׁשֹות,
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי תבואה]אינֹו ,[מחסן ְְִִֵֵֵֶָָָֹ

אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִֵַַָָָֹֹּתֹו
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלתֹוכֹו.
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי

לבּדק. צרי אינֹו הּפסח, ְִִֵֶֶַַָֹֹקדם

ג  ¤¤ּפרק
את ‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּומקּבץ  הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמץ
ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּכל,

מבערֹו.מבערֹו עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ואם ; ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל  ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם  ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם  ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפני  מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשּבת,
ארּבע  אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשּבת.
טֹוב  יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה מבּטלֹו; ְְְְִֵֶַַָָָָׁשעֹות,

ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,
ערב „. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא - ׂשֹורף ׁשּבת אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות  ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק ‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת  ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער  ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור  ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין  הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, אינֹולהם הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
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.Ê ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר
חמץ  ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה

רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁש והרי ּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר  ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
עבר [לבערו] זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" "לא ּבּטל;על ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹ
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ְְְְִִִִֵֵֶַַָואין
"לא  מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו ְְְְְִִִַַָָָֹוהּכתּוב
ואם  ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא". ו"לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיראה"
ואם  ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָמצאֹו
ּפֹורׁשין  ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ִֶמּמּנּו.[מובדלים]
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער  לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל  יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ  לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם  ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער  וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו. ּכׁשּיחזר ְְְִֵֶַָֹמּיד
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - וחמץ ּבמהרה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
לא  עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

ׁשּׁשית. ׁשעה ְְִִִָָָנכנסה
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ּתּנּור  ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹהֹואיל
- ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירים,
ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותּה

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָאסּורין

ד  ¤¤ּפרק
טמן ‡. אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

ּתלמּוד  עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְְִִִִֵֶַַֹאֹותֹו,
אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא "ׂשאר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹלֹומר:
החמץ  היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהטמינֹו.
אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבביתֹו,
.רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻלא
ׁשל  אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיכֹול

אי ׁשּל ,"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד אּתה הקּדׁש? ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּגבּה ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל .[הקדש]רֹואה; ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל  ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל  וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש
ּגר  ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּבית

מצוות]ּתֹוׁשב ז' שקיבל אין [גוי עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ׁשּיד ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכֹופין
ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלעׂשֹות
,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

ּפֹורׁשין ׁשהּכל ׁשּלא [מובדלים]מּפני ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
מעילה. לידי ְִִֵָָיבֹואּו

יׂשראל ‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב  זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לא לבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר  מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע „. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
חּיב  זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס  ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבערֹו;

.ּבאחריּותֹו ְֲַָ
ׁשהרהין‰. אמר [משכן]יׂשראל אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

קנה  ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:
מּתר  החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻחמץ

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; קדם [שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע  'קנה לֹו אמר לא ואם החמץ הּפסח. אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכאּלּו
.Â ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד  הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה  מּתנה לֹו .ׁשּיּתנֹו ְְִֶַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח שיקנה ּבֹוא לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את בחזרה וקח ממנו ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְִֵֶַַַַָ

לא  אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּיׂשראל
עֹובר  זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ולא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹימּכר

יּמצא". ּו"בל יראה" "ּבל ִֵֵֶַַַָָעל
.Á חמץ ּו"בל ּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג וכּתח [שומן ְְְִֵַָָָֻ
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ׁשּנטל  זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
ּובא  חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמץ;
ׁשּנכנס  ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכּבר
ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאחד

ּכּכר ׁשאין ּומצא ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
קבּוע  .ּכאן ַָָ

.·È אחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניח הּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה {ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואחד ידּוע }חמץ {(חמץ) ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ונכנס  ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאם
לבית  נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלבית

לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - נכנס לא אֹו ְְְִִִֵֶַָָֹֹזה
.‚È וכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון  הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא  וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם  ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,
ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹֻחלּדה
העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

חּבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס [צייד נחׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ְִלהֹוציאֹו.נחשים]

.„È סּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית
קֹורה  מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור להֹורידֹו; חמץ היה אין . , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין
.ÂËּפניה [חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

הערבה  ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט
לאו [קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

נקב  ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זיתים  חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב  אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊË על אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני  לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן  מקּבץ זית ׁשּפעמים וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית חצי חצי [מרפסת]ּבעלּיה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
- ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית אם הּמׂשּכיר פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

ואם בדקו] לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּלא  הּמׂשּכיר זה 'אנּוהחזק קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

ּבעּור  על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי - ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבדקנּוהּו'
ּוקטּנים  ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ּכׁשרין והּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹחמץ,

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ׁשּיהיה והּוא, -ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
.ÁÈ חל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

הּמפּתח  מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת  ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל

לבּדק  הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ;ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכר  ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, מּקח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואינֹו

עֹוׂשה.[בתשלום] הּוא מצוה ׁשהרי ,ְֲִֵֶֶָ
.ËÈ זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבּדק.
לבּדק  ּבין צרי הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשמׁשֹות,
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי תבואה]אינֹו ,[מחסן ְְִִֵֵֵֶָָָֹ

אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִֵַַָָָֹֹּתֹו
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלתֹוכֹו.
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי

לבּדק. צרי אינֹו הּפסח, ְִִֵֶֶַַָֹֹקדם

ג  ¤¤ּפרק
את ‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּומקּבץ  הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמץ
ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּכל,

מבערֹו.מבערֹו עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ואם ; ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל  ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם  ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם  ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפני  מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשּבת,
ארּבע  אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשּבת.
טֹוב  יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה מבּטלֹו; ְְְְִֵֶַַָָָָׁשעֹות,

ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,
ערב „. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא - ׂשֹורף ׁשּבת אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות  ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק ‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת  ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער  ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור  ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין  הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, אינֹולהם הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
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.Ê ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר
חמץ  ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה

רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁש והרי ּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר  ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
עבר [לבערו] זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" "לא ּבּטל;על ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹ
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ְְְְִִִִֵֵֶַַָואין
"לא  מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו ְְְְְִִִַַָָָֹוהּכתּוב
ואם  ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא". ו"לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיראה"
ואם  ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָמצאֹו
ּפֹורׁשין  ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ִֶמּמּנּו.[מובדלים]
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער  לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל  יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ  לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם  ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער  וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו. ּכׁשּיחזר ְְְִֵֶַָֹמּיד
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - וחמץ ּבמהרה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
לא  עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

ׁשּׁשית. ׁשעה ְְִִִָָָנכנסה
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ּתּנּור  ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹהֹואיל
- ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירים,
ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותּה

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָאסּורין

ד  ¤¤ּפרק
טמן ‡. אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

ּתלמּוד  עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְְִִִִֵֶַַֹאֹותֹו,
אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא "ׂשאר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹלֹומר:
החמץ  היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהטמינֹו.
אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבביתֹו,
.רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻלא
ׁשל  אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיכֹול

אי ׁשּל ,"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד אּתה הקּדׁש? ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּגבּה ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל .[הקדש]רֹואה; ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל  ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל  וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש
ּגר  ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּבית

מצוות]ּתֹוׁשב ז' שקיבל אין [גוי עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ׁשּיד ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכֹופין
ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלעׂשֹות
,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

ּפֹורׁשין ׁשהּכל ׁשּלא [מובדלים]מּפני ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
מעילה. לידי ְִִֵָָיבֹואּו

יׂשראל ‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב  זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לא לבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר  מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע „. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
חּיב  זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס  ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבערֹו;

.ּבאחריּותֹו ְֲַָ
ׁשהרהין‰. אמר [משכן]יׂשראל אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

קנה  ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:
מּתר  החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻחמץ

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; קדם [שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע  'קנה לֹו אמר לא ואם החמץ הּפסח. אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכאּלּו
.Â ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד  הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה  מּתנה לֹו .ׁשּיּתנֹו ְְִֶַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח שיקנה ּבֹוא לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את בחזרה וקח ממנו ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְִֵֶַַַַָ

לא  אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּיׂשראל
עֹובר  זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ולא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹימּכר

יּמצא". ּו"בל יראה" "ּבל ִֵֵֶַַַָָעל
.Á חמץ ּו"בל ּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג וכּתח [שומן ְְְִֵַָָָֻ
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ולחם]הּבבלי חמוץ מחלב עשוי הּמדי,[טיבול וׁשכר ְְִִֵַַַָָ
מּדברים  ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשין
ראּוי  ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנאכלים;

ּבּפסח. לקּימֹו מּתר זה הרי - ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻלאכילה
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן [מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת  קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן  העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד  ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹוהבאיׁש;
.Èהּקילֹור לעין]וכן והאסּפלֹונית [משחה והרטּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָ

תחבושות]והּתריאק מיני מּתר [- - חמץ לתֹוכן ׁשּנתן ְְְִֵֶַַָָָָָֻ
החמץ. צּורת נפסדה ׁשהרי ּבּפסח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקּימן

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה מּלאכל [התעפשה]הּפת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
ּומלגמה קמח]הּכלב, מעורבת תחבושת -[מין ׁשּנסרחה ְְְְִֶֶֶַָָֻ

וכן  חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאינֹו
לקּימן  מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, אֹותן ׁשּדּבקּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻנירֹות
ׁשאין  יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ּבהן ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּפסח,

עֹומדת. החמץ ֵֶֶֶַָצּורת
.·Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר

אדם  ּכל מאכל על ׁשאינֹו אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ
על  ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֻּפי
אסּור  זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּפי

ְְָלאכלֹו.

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח  לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבצק

סרחֹון  .אּלא ְִֶָ
ּבלא ·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים אפּלּוׁשם אּלא ; ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מּתר  זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּניחן
ּומי  מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבאכילה;

וזית ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן ּומי [-שמן]פרֹות, , ְְְְִִֵֵֵַַַָָ
ּוׁשמנים  יינֹות מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל רּמֹונים, ּומי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָתּפּוחים,
ואם  ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּומׁשקין

אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל מים ּבהן מחמיצין.נתערב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור  חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין [מנפיחותם]- אין . ְְְְִִִֵֶַַַ

את [מטגנים] מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת

ואחר  הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. הּקמח ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּפת
ׁשהּוא  מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכ

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר ׁשּיחמיץ; קדם מּיד [בבל]מתּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לא  ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר לאסר הּמערב, ּובכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּובספרד

יפה. יפה הּמים ְִִֶֶַַַַָָירּתיח
ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר

הּמחבת  על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי
מחמיצין  אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין  ּבאּור [שורפין ְְְֲִֶֶַַָ
לא  ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין

אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכן נקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
החדׁשֹות הּקדרֹות עם ּכׁשּמֹוללים קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ

לחזקם] ׁשחזרּומים אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
קלי קמח אבל אֹותּה; לא [קלוי]וטחנּו ׁשּמא - אסּור ְֲֲִֶֶַָָָָָָֹ

חּמּוץ. לידי ויבֹוא יפה, ְִִֵֶָָָָקלהּו
.Âּבֹוללין מּפני [מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

רפין אם [מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו ׁשאֹופין [כלי ְִִִִִִֵֶֶַַָָ

הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, החּלֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹעליו
מּתרין. אּלּו הרי זה, ְְֲִִֵֵֶָֻלרפיֹון

.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים
הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכל וטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלא  הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו

.Á אם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין  אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל  נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים  מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
יבֹוא  ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים כלשהו עליו [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשם ל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל  מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם  לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם  ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד [טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק זה [חימוץ]אבל הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ָאסּור.
.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּבלבד  חּלה חּמה ׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ
ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

עליה  הלילה][עבר הרי ם אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
אסּורה. ֲַַָהּפת
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.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיע לא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ולא  ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה  היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד ,ְְֶֶֶֶַָָָ
התנור] ׁשּלא [מחום אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת אֹו ידּה, ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻצּננה
- ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ׁשעּור ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹוכּמה

ּכמׁשקלּה.[כמידת]ּכגּוף לא הּבינֹונית, הּביצה ְְְִִֵֵַַָָָֹ
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ  לידי עד ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר  - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי  ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם  וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור  זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,אחת ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

- קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונׁשּתהּו,
ּגמּור  חמץ הן והרי יּׂשרפּו, .ׁשּתיהן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ּבעת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּומתחּמצין
ּבעלי  אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ּבקיאין ׁשהן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּפני

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו אסּורין, בצורת בּתים [מסגרת ְֲֲִִִִַָָָ
ויׁשהּוהציור] ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ׁשּמא -ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ויחמיצּו. ְְֲִִַַָָּבעׂשּיתן
.ÊË וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים

ּבמקֹום  יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים
ויחמיץ  אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי .מדרֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני [קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
הּמרסן  להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ׁשּלא  העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ּומּניחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברֹותחין,

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

יׁשהה  ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹאֹו
ׁשהּוא  אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניהן

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו יׁשטף מהּפ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון  ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, .הּכלי ְְְְְְִִִִִַַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה  תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא [משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן [לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
נתן  ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את  נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ

ּבמים  העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו העיסה]וׁשמן, מהם .[למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ

- ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָּובּיֹום
ּובראׁשֹון  עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ׁשּצרי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַָֹּבלבד
.‡Î מּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן ּבֹולהׁשּתּמׁש ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ חרסת,[בצק ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְֲִִִֶֶַַֹ

החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ׁשחּמּוצן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
ואין  ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּומּניחין

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל [שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים  מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו  לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Î ּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן [קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּומרּתיחן  מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
וכן  ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹוכֹו;

הּנּצב ואת הּלהב את מרּתיח קת]הּסּכינין, ראׁשֹון,[- ּבכלי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָ
ּבמּצה. ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ ְְְִֵֶַַַַָָָואחר

.„Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּכלי  לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
עד  ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,

ּבמּצה.ׁשּיפלטּו ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ּכ ואחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
.‰Î ּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון
וׁשּועין ּכעין [מרוחים]מׁשּוחין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבהן  מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית,
ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּצה,

.ÂÎ ראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה ולא [להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
זה  הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמצא
מים  ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה לֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּקיף
ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָעד

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ְְְִֵֵַַַַָָואחר

ו  ¤¤ּפרק
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבפני  מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
אכילת  הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ּומצותּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעצמּה;
ּדחן  אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
חֹובה  ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות ;אֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, ְְִִֵֶַַָָָָּומּׁשאכל
ּומרֹור ·. מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע

ּכטפלה  ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד
ּבסיב ּכרכן עץ]לּמּצה. מּצה [של ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

יצא. ָָֹלא
יצא ‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
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ולחם]הּבבלי חמוץ מחלב עשוי הּמדי,[טיבול וׁשכר ְְִִֵַַַָָ
מּדברים  ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשין
ראּוי  ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנאכלים;

ּבּפסח. לקּימֹו מּתר זה הרי - ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻלאכילה
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן [מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת  קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן  העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד  ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹוהבאיׁש;
.Èהּקילֹור לעין]וכן והאסּפלֹונית [משחה והרטּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָ

תחבושות]והּתריאק מיני מּתר [- - חמץ לתֹוכן ׁשּנתן ְְְִֵֶַַָָָָָֻ
החמץ. צּורת נפסדה ׁשהרי ּבּפסח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקּימן

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה מּלאכל [התעפשה]הּפת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
ּומלגמה קמח]הּכלב, מעורבת תחבושת -[מין ׁשּנסרחה ְְְְִֶֶֶַָָֻ

וכן  חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאינֹו
לקּימן  מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, אֹותן ׁשּדּבקּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻנירֹות
ׁשאין  יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ּבהן ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּפסח,

עֹומדת. החמץ ֵֶֶֶַָצּורת
.·Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר

אדם  ּכל מאכל על ׁשאינֹו אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ
על  ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֻּפי
אסּור  זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּפי

ְְָלאכלֹו.

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח  לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבצק

סרחֹון  .אּלא ְִֶָ
ּבלא ·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים אפּלּוׁשם אּלא ; ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מּתר  זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּניחן
ּומי  מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבאכילה;

וזית ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן ּומי [-שמן]פרֹות, , ְְְְִִֵֵֵַַַָָ
ּוׁשמנים  יינֹות מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל רּמֹונים, ּומי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָתּפּוחים,
ואם  ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּומׁשקין

אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל מים ּבהן מחמיצין.נתערב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור  חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין [מנפיחותם]- אין . ְְְְִִִֵֶַַַ

את [מטגנים] מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת

ואחר  הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. הּקמח ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּפת
ׁשהּוא  מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכ

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר ׁשּיחמיץ; קדם מּיד [בבל]מתּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לא  ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר לאסר הּמערב, ּובכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּובספרד

יפה. יפה הּמים ְִִֶֶַַַַָָירּתיח
ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר

הּמחבת  על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי
מחמיצין  אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין  ּבאּור [שורפין ְְְֲִֶֶַַָ
לא  ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין

אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכן נקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
החדׁשֹות הּקדרֹות עם ּכׁשּמֹוללים קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ

לחזקם] ׁשחזרּומים אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
קלי קמח אבל אֹותּה; לא [קלוי]וטחנּו ׁשּמא - אסּור ְֲֲִֶֶַָָָָָָֹ

חּמּוץ. לידי ויבֹוא יפה, ְִִֵֶָָָָקלהּו
.Âּבֹוללין מּפני [מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

רפין אם [מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו ׁשאֹופין [כלי ְִִִִִִֵֶֶַַָָ

הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, החּלֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹעליו
מּתרין. אּלּו הרי זה, ְְֲִִֵֵֶָֻלרפיֹון

.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים
הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכל וטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלא  הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו

.Á אם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין  אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל  נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים  מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
יבֹוא  ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים כלשהו עליו [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשם ל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל  מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם  לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם  ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד [טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק זה [חימוץ]אבל הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ָאסּור.
.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּבלבד  חּלה חּמה ׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ
ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

עליה  הלילה][עבר הרי ם אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
אסּורה. ֲַַָהּפת
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.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיע לא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ולא  ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה  היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד ,ְְֶֶֶֶַָָָ
התנור] ׁשּלא [מחום אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת אֹו ידּה, ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻצּננה
- ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ׁשעּור ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹוכּמה

ּכמׁשקלּה.[כמידת]ּכגּוף לא הּבינֹונית, הּביצה ְְְִִֵֵַַָָָֹ
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ  לידי עד ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר  - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי  ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם  וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור  זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,אחת ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

- קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונׁשּתהּו,
ּגמּור  חמץ הן והרי יּׂשרפּו, .ׁשּתיהן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ּבעת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּומתחּמצין
ּבעלי  אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ּבקיאין ׁשהן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּפני

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו אסּורין, בצורת בּתים [מסגרת ְֲֲִִִִַָָָ
ויׁשהּוהציור] ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ׁשּמא -ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ויחמיצּו. ְְֲִִַַָָּבעׂשּיתן
.ÊË וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים

ּבמקֹום  יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים
ויחמיץ  אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי .מדרֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני [קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
הּמרסן  להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ׁשּלא  העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ּומּניחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברֹותחין,

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

יׁשהה  ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹאֹו
ׁשהּוא  אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניהן

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו יׁשטף מהּפ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון  ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, .הּכלי ְְְְְְִִִִִַַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה  תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא [משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן [לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
נתן  ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את  נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ

ּבמים  העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו העיסה]וׁשמן, מהם .[למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ

- ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָּובּיֹום
ּובראׁשֹון  עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ׁשּצרי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַָֹּבלבד
.‡Î מּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן ּבֹולהׁשּתּמׁש ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ חרסת,[בצק ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְֲִִִֶֶַַֹ

החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ׁשחּמּוצן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
ואין  ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּומּניחין

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל [שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים  מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו  לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Î ּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן [קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּומרּתיחן  מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
וכן  ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹוכֹו;

הּנּצב ואת הּלהב את מרּתיח קת]הּסּכינין, ראׁשֹון,[- ּבכלי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָ
ּבמּצה. ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ ְְְִֵֶַַַַָָָואחר

.„Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּכלי  לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
עד  ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,

ּבמּצה.ׁשּיפלטּו ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ּכ ואחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
.‰Î ּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון
וׁשּועין ּכעין [מרוחים]מׁשּוחין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבהן  מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית,
ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּצה,

.ÂÎ ראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה ולא [להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
זה  הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמצא
מים  ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה לֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּקיף
ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָעד

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ְְְִֵֵַַַַָָואחר

ו  ¤¤ּפרק
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבפני  מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
אכילת  הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ּומצותּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעצמּה;
ּדחן  אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
חֹובה  ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות ;אֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, ְְִִֵֶַַָָָָּומּׁשאכל
ּומרֹור ·. מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע

ּכטפלה  ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד
ּבסיב ּכרכן עץ]לּמּצה. מּצה [של ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

יצא. ָָֹלא
יצא ‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
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חֹובתֹו ואחר ידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ

הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה היתה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָאכילה
ּכן „. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ,אכלּה ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אם  - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹונאמר:
ּכגֹון  הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָאכלן

ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ּבהן [מצות]ארז ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ֵָחמץ.

טעם ‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה
חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. [לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ

אין  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין מׁשּמרת הרֹועים זֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

מּצה  מּצה. חֹובתֹולׁשם ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּפסח.
ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחלב
ּבפת  ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻלא

תבואה]סּבין קליפות – וסובין את [-מורסן הּוא לׁש אבל ; ֲִֶָָֻ
ידי  ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקמח
ויֹוצא  מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻחֹובתֹו.
עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּה

.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהרּתיח  ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ׁשהדּביק ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבין

אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה [אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
נמׁשכין  ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹיֹוצאין

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת שרויה מּמּנה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
יֹוצא במים] אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ׁשּלא והּוא, -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּפת. טעם ּבּה אין ׁשהרי חֹובתֹו, ידי ְֲֵֵֵֶַַַָָָּבּה
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר [מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל  הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
וכל  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאין

.Á מּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם  לכל ראּויה מעׂשר ׁשאינּה ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ּבירּוׁשלים. ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשני,
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל [אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה [אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר  , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹויאכל
היא  הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָמּצֹות"

חֹובה  ידי ּבּה .ׁשּיֹוצאין ְְִֵֶָָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה  - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין [שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר  עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
למּכר  ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּׁשּוק,

ּבׁשעת  ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּבּׁשּוק,
מּצה. לׁשם ׁשמרן ְְֲִֵַָָָָָעׂשּיתן,

.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
ׁשֹורין  מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹלֹו
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַ

אּלא  ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, מּצה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחר
אחרֹות  מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי על ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאף
ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּופרֹות

ֵּופֹוסק.
.·È ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

מּכין  הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכר
מרּדּות  מּכת מדרבנן]אֹותֹו ערב [מלקות לאכל אסּור וכן  . ְְֱֵֶֶֶַַַָֹ

מּצה  לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּפסח
ימּלא  ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל אבל ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָֹּבתאוה;

עצמן [כרסו]ּכרׂשֹו מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים מהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חביבים  מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹערב
עד  והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר אבל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָעליו;

.ְֶֶַׁשּתחׁש

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
יֹום  את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכֹור
לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת".
ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּצה

ּגדֹולים וכל חכמים מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין - ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָ
מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמארי

ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
עבדים  היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻאם
ּפדה  הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
הּבן  היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַַָָָָָָָאֹותנּו
ונּסים  ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגדֹול

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשּו
הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב .עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין  ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכיצד
מּצה [מסירים] וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּׁשלחן

אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא זה, מּיד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזה
ּנׁשּתּנה  'מה זה את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו אין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשֹואלּתֹו;
ׁשֹואל  לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן היּו ואפּלּו הּזה', ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּלילה

הּזה'. הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ְְְְִֶַַַַַַָָלעצמֹו
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
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- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן  והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ׁשעבדים  ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹועים,
ּבנּסים  ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינּו
מ"ארּמי  ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונפלאֹות
ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד אבי", ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאבד

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ְְֲִֵֶַָָָָֻּבדרׁש
חמּׁשה ‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא לא מצרים]עׂשר, ביציאת ואּלּו[לספר ; ְְֵֵָָָָָֹ
הּמקֹום  ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. מּצה, ּפסח, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהן:
"ואמרּתם  ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּברּו
את  הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, לה'"; הּוא ּפסח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַזבח

ּודברים חּיי ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ּבמצרים; אבֹותינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
'הּגדה'. הּנקראין הן ּכּלן, ְִִֵֵַַָָָָָֻהאּלּו

.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּוא ּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ
"ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
עבד  ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל מּׁשם". ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוציא
ויצאת  עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהיית";

ונפּדית. ְְִֵֵַָלחרּות
.Ê ולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות  ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל ּבין . אנׁשים ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
- יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנׁשים,
לא  הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

לֹו הצדקה]יפחתּו ּכֹוס [גבאי ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; מארּבעה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית. ְִִֵֶמהן,

.Á ׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּובן  הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד  אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת  רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין  - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
ּכזית  אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָזֹו
אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ּובׁשתּית ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמּצה,
.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי הסב, אם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻּוׁשתּיתֹו

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות עם ארּבעה [לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעת מים] ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ּכדי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוס הּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע מּיין יהא אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵַַָָָָ

חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - מזּוג ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו
יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ארּבעה ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָׁשתה
רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ידי יצא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻולא

ָָיצא.
.È ּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל

עצמֹו וכֹוס ּבפני הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִֵֵַַָָ
עליו  מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשני,
ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּכת

הּׁשיר ּברּכת רצה [יהללוך]עליו אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; ְְְִִִִִִֵֵֶֶלׁשּתֹות,

.‡È מצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתמרים  לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ּגרֹוגרֹות ודֹורסין [תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות [מועכים] אֹותן אֹותן, ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְִִֶַָָָֹ

ּבלילי  הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבתבלין
ֶַַהּפסח.

.·È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת
לאכל  אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאּלא

ּומרֹורים  מּצה על הּפסח, לאכל ּבׂשר סֹופרים, ּומּדברי . ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרֹור

.‚È והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים
ירק  מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּתמכה
מחמׁשּתן  אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא [שורש]ּכזית, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשלקן ואם יבׁש. אפּלּו הרבה]ׁשּלהן, ּכבׁשן [בישלן אֹו , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

במים] רב זמן או ּבהן.[בחומץ, יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי  'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין  ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
זכר  אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּובּזמן

לחגיגה. זכר ואחד ְֲִֵֶֶֶַַַָָלּפסח,
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבל מתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכל  - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן  את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ואחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד
הּבן  וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל  הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
ּפעם  אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלילֹות?
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת,
הּלילֹות  ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלין

ׁשלּוק צלי ּבׂשר אֹוכלין הרבה]אנּו ּומבּׁשל,[מבושל ְְְִִַָָָָֻ
ׁשאר והּליל  אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל צלי; ּכּלֹו הּזה ה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אֹוכלין  אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים; הּזה והּלילה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָירקֹות,
מסּבין'. ּכּלנּו הּזה והּלילה מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻֻֻּבין

ׁשאין ‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן
קרּבן  ּבגנּותלנּו ּומתחיל אבותינו . היו עוע"ז [מתחילה ְְְִִַָָָ

אבי"וכו'] אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד וקֹורא ,ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ָֻּכּלּה.
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חֹובתֹו ואחר ידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ

הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה היתה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָאכילה
ּכן „. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ,אכלּה ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אם  - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹונאמר:
ּכגֹון  הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָאכלן

ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ּבהן [מצות]ארז ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ֵָחמץ.

טעם ‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה
חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. [לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ

אין  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין מׁשּמרת הרֹועים זֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

מּצה  מּצה. חֹובתֹולׁשם ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּפסח.
ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחלב
ּבפת  ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻלא

תבואה]סּבין קליפות – וסובין את [-מורסן הּוא לׁש אבל ; ֲִֶָָֻ
ידי  ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקמח
ויֹוצא  מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻחֹובתֹו.
עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּה

.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהרּתיח  ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ׁשהדּביק ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבין

אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה [אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
נמׁשכין  ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹיֹוצאין

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת שרויה מּמּנה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
יֹוצא במים] אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ׁשּלא והּוא, -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּפת. טעם ּבּה אין ׁשהרי חֹובתֹו, ידי ְֲֵֵֵֶַַַָָָּבּה
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר [מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל  הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
וכל  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאין

.Á מּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם  לכל ראּויה מעׂשר ׁשאינּה ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ּבירּוׁשלים. ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשני,
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל [אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה [אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר  , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹויאכל
היא  הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָמּצֹות"

חֹובה  ידי ּבּה .ׁשּיֹוצאין ְְִֵֶָָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה  - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין [שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר  עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
למּכר  ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּׁשּוק,

ּבׁשעת  ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּבּׁשּוק,
מּצה. לׁשם ׁשמרן ְְֲִֵַָָָָָעׂשּיתן,

.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
ׁשֹורין  מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹלֹו
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַ

אּלא  ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, מּצה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחר
אחרֹות  מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי על ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאף
ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּופרֹות

ֵּופֹוסק.
.·È ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

מּכין  הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכר
מרּדּות  מּכת מדרבנן]אֹותֹו ערב [מלקות לאכל אסּור וכן  . ְְֱֵֶֶֶַַַָֹ

מּצה  לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּפסח
ימּלא  ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל אבל ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָֹּבתאוה;

עצמן [כרסו]ּכרׂשֹו מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים מהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חביבים  מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹערב
עד  והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר אבל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָעליו;

.ְֶֶַׁשּתחׁש

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
יֹום  את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכֹור
לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת".
ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּצה

ּגדֹולים וכל חכמים מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין - ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָ
מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמארי

ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
עבדים  היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻאם
ּפדה  הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
הּבן  היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַַָָָָָָָאֹותנּו
ונּסים  ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגדֹול

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשּו
הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב .עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין  ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכיצד
מּצה [מסירים] וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּׁשלחן

אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא זה, מּיד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזה
ּנׁשּתּנה  'מה זה את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו אין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשֹואלּתֹו;
ׁשֹואל  לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן היּו ואפּלּו הּזה', ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּלילה

הּזה'. הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ְְְְִֶַַַַַַָָלעצמֹו
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
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- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן  והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ׁשעבדים  ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹועים,
ּבנּסים  ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינּו
מ"ארּמי  ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונפלאֹות
ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד אבי", ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאבד

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ְְֲִֵֶַָָָָֻּבדרׁש
חמּׁשה ‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא לא מצרים]עׂשר, ביציאת ואּלּו[לספר ; ְְֵֵָָָָָֹ
הּמקֹום  ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. מּצה, ּפסח, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהן:
"ואמרּתם  ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּברּו
את  הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, לה'"; הּוא ּפסח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַזבח

ּודברים חּיי ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ּבמצרים; אבֹותינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
'הּגדה'. הּנקראין הן ּכּלן, ְִִֵֵַַָָָָָֻהאּלּו

.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּוא ּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ
"ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
עבד  ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל מּׁשם". ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוציא
ויצאת  עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהיית";

ונפּדית. ְְִֵֵַָלחרּות
.Ê ולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות  ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל ּבין . אנׁשים ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
- יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנׁשים,
לא  הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

לֹו הצדקה]יפחתּו ּכֹוס [גבאי ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; מארּבעה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית. ְִִֵֶמהן,

.Á ׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּובן  הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד  אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת  רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין  - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
ּכזית  אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָזֹו
אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ּובׁשתּית ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמּצה,
.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי הסב, אם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻּוׁשתּיתֹו

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות עם ארּבעה [לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעת מים] ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ּכדי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוס הּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע מּיין יהא אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵַַָָָָ

חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - מזּוג ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו
יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ארּבעה ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָׁשתה
רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ידי יצא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻולא

ָָיצא.
.È ּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל

עצמֹו וכֹוס ּבפני הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִֵֵַַָָ
עליו  מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשני,
ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּכת

הּׁשיר ּברּכת רצה [יהללוך]עליו אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; ְְְִִִִִִֵֵֶֶלׁשּתֹות,

.‡È מצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתמרים  לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ּגרֹוגרֹות ודֹורסין [תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות [מועכים] אֹותן אֹותן, ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְִִֶַָָָֹ

ּבלילי  הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבתבלין
ֶַַהּפסח.

.·È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת
לאכל  אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאּלא

ּומרֹורים  מּצה על הּפסח, לאכל ּבׂשר סֹופרים, ּומּדברי . ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרֹור

.‚È והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים
ירק  מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּתמכה
מחמׁשּתן  אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא [שורש]ּכזית, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשלקן ואם יבׁש. אפּלּו הרבה]ׁשּלהן, ּכבׁשן [בישלן אֹו , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

במים] רב זמן או ּבהן.[בחומץ, יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי  'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין  ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
זכר  אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּובּזמן

לחגיגה. זכר ואחד ְֲִֵֶֶֶַַַָָלּפסח,
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבל מתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּכל  - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן  את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ואחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד
הּבן  וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל  הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
ּפעם  אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלילֹות?
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת,
הּלילֹות  ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלין

ׁשלּוק צלי ּבׂשר אֹוכלין הרבה]אנּו ּומבּׁשל,[מבושל ְְְִִַָָָָֻ
ׁשאר והּליל  אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל צלי; ּכּלֹו הּזה ה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אֹוכלין  אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים; הּזה והּלילה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָירקֹות,
מסּבין'. ּכּלנּו הּזה והּלילה מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻֻֻּבין

ׁשאין ‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן
קרּבן  ּבגנּותלנּו ּומתחיל אבותינו . היו עוע"ז [מתחילה ְְְִִַָָָ

אבי"וכו'] אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד וקֹורא ,ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ָֻּכּלּה.
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אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ֲֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּומגּביּהּבמצרים  לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַ
ׁשם  על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּמרֹור
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּמררּו
זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ּומגּביּה חּייהם'; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוימררּו
אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשם על אֹוכלין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאנּו
מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עליהם ׁשּנגלה עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהחמיץ
וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק את וּיאפּו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּבית  ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובּזמן
ּבּתי  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּפסח ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

וכּו'. ְֲֵאבֹותינּו'
לפאר ‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

ּולנּצח  ּולהּדר לגּדל הּנּסים לרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו

אׁשר מים"'; העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּזה  לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים  אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר  על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות  ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה  קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח ׁשני ׁשהרי ולֹוקח ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ׁשלם,[מצות]רקיקין לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על  מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם 'הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומבר
ּכּכרֹות ׁשּנאמר:[מצות]ׁשּתי מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - עני" ּכאן [חתיכה]"לחם אף , ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ואחר ּומרֹור}ּכֹור{ּבפרּוסה. מּצה ּכאחד,{(לוקח) ְְְִֵֶַַַָָָָָ

ה'}ּומטּבל  אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) (ומטבל ְְֲֵֵֶַַַָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ּומרֹורים', מּצה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָאכילת
ּבפני  זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומרֹור

ְַעצמֹו.
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח ', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ּבחרסת  מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר
מרֹור ואֹוכל  ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יבּטל  ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ואֹוכל; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבחרסת

סֹו מּדברי מצוה וזה ּומרֹור,טעמֹו. מּצה וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומטּבל

.Ë לאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר  אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי  ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
ּבפיו  הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ׁשאכילתן -ְֲִִִֶַָָָ
.È ידיו נֹוטל ּכ ּכֹוס ואחר על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

עליו  וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר וׁשֹותהּו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשליׁשי,
ּכל  ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ואֹומר ההּלל; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
חּוץ  הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו וכּו', 'ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָמעׂשי
הּלל  עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמן
נהרֹות  "על עד טֹוב", ּכי לה', מ"הֹודּו והּוא - ְֲִֵַַַַַָהּגדֹול
לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ְְְְֵֵֶֶַָָָָּבבל";
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלגמר

סעּודה. ְְָמקֹום
.‡È מקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר  יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא  ּכאחד הּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל  . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה  ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,אבר [בישל]מחּת ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - מחּבר ְְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻוהּוא
.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי

הּזה  הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מי ׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמרֹור  על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר  ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת  'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„È ּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל  ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא  ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא  הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּלילה ּנׁשּתּנה Ó‰עבדי, ְְְְְֵֵֵַַַָָ«ְְִַַַָָ
אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזה
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשּבכל  מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּלילֹות
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מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻׁשּבכל
מסּבין  ּכּלנּו הּזה, לפרעה היינּוÌÈ„·Ú.והּלילה ְְְִֶַַַָָֻֻ¬»ƒְְִַָֹ

ּובזרֹוע  חזקה ּביד מּׁשם, אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצרים;
אבֹותינּו את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו ְְֲִִֵֶַָָָֹנטּויה.

ּובנ  ּובנינּו אנּו עדין היינּומּמצרים, מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֻֻֻלפרעה
מצרים; ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיֹודעים

מׁשּבח. זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי NÚÓ‰וכל ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻ«¬∆
ורּבי  עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּברּבי
מסּפרין  והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻעקיבה
ּתלמידיהן  ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּביציאת
ׁשחרית  ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: .ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

¯Ó‡ עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשבעים להם ּכבן אני הרי : »«ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל  הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל Ce¯aהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ»
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעה הּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָּבנים
לׁשאל. יֹודע ׁשאינֹו "מה ÌÎÁ,ואחד - אֹומר? הּוא מה ְְִֵֵֶֶַָֹ»»ֵַָ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים .העדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הּפסח  אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו אמר אּתה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹאף

אֹומ ¯ÚL,אפיקימֹון. הּוא הּזאת ר מה העבֹודה "מה - ? ֲִִ»»ֲֵַַָָָֹ
הּכלל  מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא "לכם", - ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹלכם"
"ּבעבּור  לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכפר
ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹזה

נגאל. היה לא ׁשם, "מה Ìz,היה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָָָָֹ»ֵַַ
מּבית  מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּזאת".

ׁשּנאמר:BÈ‡LÂ.עבדים" לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ֲִָ¿∆≈ְְְֱִֵֶֶַַַַֹ
לי  ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת

מּמצרים" החדׁש?ּבצאתי מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
מּבעֹוד  יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ְְִִַַַַַַָּתלמּוד
ּבׁשעה  אּלא אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹיֹום?

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה עבֹודה lÁzÓ‰,ׁשּיׁש עֹובדי ְִֵֶֶַָָָָֻƒ¿ƒ»ְֲֵָ
הּוא  ּברּו הּמקֹום קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו ְְְֲֵֵַַָָָָָָָזרה

אמר לעבֹודתֹו ּכה העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתרח  מעֹולם, אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
את  ואּקח אחרים. אלהים וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבי
ארץ  ּבכל אֹותֹו ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאביכם
ליצחק  ואּתן יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכנען;
לרׁשת  ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב הבטחתֹוCe¯a.אֹותֹו, ׁשֹומר ְְְֲִִַַָָָֹ»ְֵַָָ
את  מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקץ,
זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוגם

ּבלבד ‰È‡.ּגדֹול" אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ָƒְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָעמד

מּידם  מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁשˆ‡.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְִִֵַַָָָָ≈ְִֵַַ
לא  הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלבן
ׁשּנאמר  הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא :ּגזר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּלא  מלּמד ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ארּמי
ּפרעה: אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹירד
ּכי  ,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלגּור
ּבארץ  עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָכבד

ירדּומעט È˙Óaּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹƒ¿≈ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ
הּׁשמים  ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹוי È‰ÈÂלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ«¿ƒְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּיׁשרצּוּגדֹול ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ

וּיעצ  אתם"וּירּבּו הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד -Â¯·.מּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ»»
וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ערם  ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ּבעדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹוּתבאי

הּמצרים eÚ¯iÂ.ועריה" "הבה אֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֶָ«»≈ְְֱִִֶֶַַָָָ
ונֹוסף  מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָנתחּכמה
הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּגם

eepÚÈÂ למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - «¿«ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ואת  ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

קׁשה eziÂ.רעמסס" עבֹודה ׁשּנאמר:עלינּו ּכמֹו - ְֵַַ«ƒ¿ְֱֲֵֶֶַָָָָ
."ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים ה'ÚˆpÂ˜"וּיעבדּו אל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿«ֶ

אבתינּו ההם,אלהי הרּבים בּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוּימת

העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם את ÚÓLiÂוּתעל ה' ְֱֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿«ֶ
וּיזּכר קלנּו נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹאלהים
‡¯iÂענינּו "וּירא את ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ««¿ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

אלהים". וּידע יׂשראל, ּבני את -עמלנּוÂ‡˙אלהים ְְֱֱִִִֵֵֵֶַַָֹֹ¿∆ֲֵָ
היאֹורה  הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּלּו
הּדחק, זה - לחצנּו ואת ּתחּיּון". הּבת, וכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹּתׁשליכּוהּו;
לחצים  מצרים אׁשר הּלחץ את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹּכמֹו

מּמצרים e‡ÈˆBiÂאתם". לא ה' ,מלא ידי על לא - ָֹ«ƒ≈ְְְִִִֵַַַָֹֹ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ׂשרף, ידי ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹעל
הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבכבֹודֹו,
ּובכל  ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּכיתי

ה'". אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים ּובזרע חזקה Èa„אלהי ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָֹ¿»ְֲִַָָֹ
זה  - חזקה ּביד ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא ְְְְְְֲִֶָָָָָָֹֹֹנטּויה
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ הֹויה ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּדבר,
ּכבד  ּדבר - ּובּצאן ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּסּוסים

"וחרּבֹונטּויה Ú¯Ê·eמאד". ׁשּנאמר: ּכמֹו החרב, זֹו - ְֹƒ¿…«ְְְְֱֶֶֶֶַַַָ
ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, זה ּגדֹול Ó·e¯‡ׁשלּופה - ְְְְִַָָָָָ¿…»ֶָ

לקחת  לבא אלהים, הנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּגּלּוי
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אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ֲֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּומגּביּהּבמצרים  לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַ
ׁשם  על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּמרֹור
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּמררּו
זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ּומגּביּה חּייהם'; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוימררּו
אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשם על אֹוכלין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאנּו
מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עליהם ׁשּנגלה עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהחמיץ
וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק את וּיאפּו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּבית  ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובּזמן
ּבּתי  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּפסח ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

וכּו'. ְֲֵאבֹותינּו'
לפאר ‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

ּולנּצח  ּולהּדר לגּדל הּנּסים לרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו

אׁשר מים"'; העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּזה  לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים  אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר  על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות  ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה  קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח ׁשני ׁשהרי ולֹוקח ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ׁשלם,[מצות]רקיקין לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על  מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם 'הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומבר
ּכּכרֹות ׁשּנאמר:[מצות]ׁשּתי מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - עני" ּכאן [חתיכה]"לחם אף , ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ואחר ּומרֹור}ּכֹור{ּבפרּוסה. מּצה ּכאחד,{(לוקח) ְְְִֵֶַַַָָָָָ

ה'}ּומטּבל  אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) (ומטבל ְְֲֵֵֶַַַָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ּומרֹורים', מּצה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָאכילת
ּבפני  זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומרֹור

ְַעצמֹו.
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח ', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ּבחרסת  מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר
מרֹור ואֹוכל  ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יבּטל  ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ואֹוכל; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבחרסת

סֹו מּדברי מצוה וזה ּומרֹור,טעמֹו. מּצה וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומטּבל

.Ë לאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר  אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי  ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
ּבפיו  הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ׁשאכילתן -ְֲִִִֶַָָָ
.È ידיו נֹוטל ּכ ּכֹוס ואחר על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

עליו  וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר וׁשֹותהּו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשליׁשי,
ּכל  ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ואֹומר ההּלל; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
חּוץ  הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו וכּו', 'ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָמעׂשי
הּלל  עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמן
נהרֹות  "על עד טֹוב", ּכי לה', מ"הֹודּו והּוא - ְֲִֵַַַַַָהּגדֹול
לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ְְְְֵֵֶֶַָָָָּבבל";
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלגמר

סעּודה. ְְָמקֹום
.‡È מקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר  יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא  ּכאחד הּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל  . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה  ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,אבר [בישל]מחּת ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - מחּבר ְְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻוהּוא
.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי

הּזה  הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מי ׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמרֹור  על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר  ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת  'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„È ּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל  ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא  ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא  הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּלילה ּנׁשּתּנה Ó‰עבדי, ְְְְְֵֵֵַַַָָ«ְְִַַַָָ
אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזה
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשּבכל  מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּלילֹות
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מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻׁשּבכל
מסּבין  ּכּלנּו הּזה, לפרעה היינּוÌÈ„·Ú.והּלילה ְְְִֶַַַָָֻֻ¬»ƒְְִַָֹ

ּובזרֹוע  חזקה ּביד מּׁשם, אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצרים;
אבֹותינּו את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו ְְֲִִֵֶַָָָֹנטּויה.

ּובנ  ּובנינּו אנּו עדין היינּומּמצרים, מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֻֻֻלפרעה
מצרים; ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיֹודעים

מׁשּבח. זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי NÚÓ‰וכל ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻ«¬∆
ורּבי  עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּברּבי
מסּפרין  והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻעקיבה
ּתלמידיהן  ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּביציאת
ׁשחרית  ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: .ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

¯Ó‡ עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשבעים להם ּכבן אני הרי : »«ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל  הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל Ce¯aהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ»
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעה הּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָּבנים
לׁשאל. יֹודע ׁשאינֹו "מה ÌÎÁ,ואחד - אֹומר? הּוא מה ְְִֵֵֶֶַָֹ»»ֵַָ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים .העדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הּפסח  אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו אמר אּתה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹאף

אֹומ ¯ÚL,אפיקימֹון. הּוא הּזאת ר מה העבֹודה "מה - ? ֲִִ»»ֲֵַַָָָֹ
הּכלל  מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא "לכם", - ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹלכם"
"ּבעבּור  לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכפר
ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹזה

נגאל. היה לא ׁשם, "מה Ìz,היה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָָָָֹ»ֵַַ
מּבית  מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּזאת".

ׁשּנאמר:BÈ‡LÂ.עבדים" לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ֲִָ¿∆≈ְְְֱִֵֶֶַַַַֹ
לי  ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת

מּמצרים" החדׁש?ּבצאתי מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
מּבעֹוד  יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ְְִִַַַַַַָּתלמּוד
ּבׁשעה  אּלא אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹיֹום?

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה עבֹודה lÁzÓ‰,ׁשּיׁש עֹובדי ְִֵֶֶַָָָָֻƒ¿ƒ»ְֲֵָ
הּוא  ּברּו הּמקֹום קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו ְְְֲֵֵַַָָָָָָָזרה

אמר לעבֹודתֹו ּכה העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתרח  מעֹולם, אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
את  ואּקח אחרים. אלהים וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבי
ארץ  ּבכל אֹותֹו ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאביכם
ליצחק  ואּתן יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכנען;
לרׁשת  ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב הבטחתֹוCe¯a.אֹותֹו, ׁשֹומר ְְְֲִִַַָָָֹ»ְֵַָָ
את  מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקץ,
זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוגם

ּבלבד ‰È‡.ּגדֹול" אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ָƒְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָעמד

מּידם  מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁשˆ‡.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְִִֵַַָָָָ≈ְִֵַַ
לא  הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלבן
ׁשּנאמר  הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא :ּגזר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּלא  מלּמד ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ארּמי
ּפרעה: אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹירד
ּכי  ,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלגּור
ּבארץ  עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָכבד

ירדּומעט È˙Óaּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹƒ¿≈ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ
הּׁשמים  ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹוי È‰ÈÂלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ«¿ƒְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּיׁשרצּוּגדֹול ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ

וּיעצ  אתם"וּירּבּו הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד -Â¯·.מּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ»»
וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ערם  ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ּבעדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹוּתבאי

הּמצרים eÚ¯iÂ.ועריה" "הבה אֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֶָ«»≈ְְֱִִֶֶַַָָָ
ונֹוסף  מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָנתחּכמה
הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּגם

eepÚÈÂ למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - «¿«ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ואת  ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

קׁשה eziÂ.רעמסס" עבֹודה ׁשּנאמר:עלינּו ּכמֹו - ְֵַַ«ƒ¿ְֱֲֵֶֶַָָָָ
."ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים ה'ÚˆpÂ˜"וּיעבדּו אל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿«ֶ

אבתינּו ההם,אלהי הרּבים בּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוּימת

העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם את ÚÓLiÂוּתעל ה' ְֱֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿«ֶ
וּיזּכר קלנּו נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹאלהים
‡¯iÂענינּו "וּירא את ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ««¿ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

אלהים". וּידע יׂשראל, ּבני את -עמלנּוÂ‡˙אלהים ְְֱֱִִִֵֵֵֶַַָֹֹ¿∆ֲֵָ
היאֹורה  הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּלּו
הּדחק, זה - לחצנּו ואת ּתחּיּון". הּבת, וכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹּתׁשליכּוהּו;
לחצים  מצרים אׁשר הּלחץ את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹּכמֹו

מּמצרים e‡ÈˆBiÂאתם". לא ה' ,מלא ידי על לא - ָֹ«ƒ≈ְְְִִִֵַַַָֹֹ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ׂשרף, ידי ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹעל
הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבכבֹודֹו,
ּובכל  ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּכיתי

ה'". אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים ּובזרע חזקה Èa„אלהי ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָֹ¿»ְֲִַָָֹ
זה  - חזקה ּביד ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא ְְְְְְֲִֶָָָָָָֹֹֹנטּויה
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ הֹויה ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּדבר,
ּכבד  ּדבר - ּובּצאן ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּסּוסים

"וחרּבֹונטּויה Ú¯Ê·eמאד". ׁשּנאמר: ּכמֹו החרב, זֹו - ְֹƒ¿…«ְְְְֱֶֶֶֶַַַָ
ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, זה ּגדֹול Ó·e¯‡ׁשלּופה - ְְְְִַָָָָָ¿…»ֶָ

לקחת  לבא אלהים, הנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּגּלּוי
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ּובמלחמה, ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹלֹו
אׁשר  ּככל - ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ְְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֹֹּוביד

."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם זה B˙‡·e˙עׂשה - ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹ¿…ֶ
ּתעׂשה  אׁשר ,ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמּטה,

האתֹות" את ׁשּנאמר:ÌÈ˙ÙÓ·e.ּבֹו ּכמֹו הּדם, זה - ֶָֹ¿…¿ƒְֱֶֶֶַַָ
עׁשן" ותמרֹות ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים ."ונתּתי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

¯·c;ׁשּתים נטּויה, ּובזרע ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: »»ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ
- ׁשּתים ּובמפתים, ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִַַַָָֹֹֹּובמרא
הּמצרים  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו

צפרּדע  ּדם, הן: ואּלּו ׁשחין,ּבמצרים, ּדבר, ערֹוב, ּכּנים, , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
נֹותן  היה יהּודה רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּברד,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, אֹומר:¯Ôaּבהם ּגמליאל ְְֲִֶַַַַָָ«»ְִֵֵַ
א  ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ידי ּכל יצא לא ּבּפסח, ּלּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

מּצה  ּפסח, - ּומרֹורים.חֹובתֹו ,ÁÒtאבֹותינּו ׁשהיּו ְִֶַַָָ∆«ֲֵֶָ
ׁשם  על מה? ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאֹוכלין
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּפסח
בני  ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"ואמרּתם
הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

וּיׁשּתחוּו" העם, ׁשם vÓ‰.וּיּקד על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְֲִִַַַָָֹ«»ְְֲִֵֶַַ
עד  להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמה?
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד  הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֻמּמצרים,

להם". עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, יכלּו ÌÈ¯B¯Óולא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ¿ƒ
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו
חּייהם  את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
את  - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבעבדה

"ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ודֹור ÏÎ·e.ּכל ּדֹור ְְֲֲֶֶֶָָָָָָֹ¿»ָ
ׁשּלא  מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹחּיב
ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
את  לנּו לתת אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ואֹותנּו

לאבתינּו" נׁשּבע אׁשר חּיבים CÎÈÙÏ.הארץ אנּו ְֲֲִֵֶֶַַָָֹ¿ƒ»ִַָָ
ּולנּצח  ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָלהֹודֹות
האּלּו, הּנּסים ּכל את ולאבֹותינּו לנּו ׁשעׂשה למי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולבר
ּומּיגֹון  לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות ְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻוהֹוציאנּו
ונאמר  ּגדֹול; לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹלׂשמחה,

יּה. הללּו dÈ:לפניו, eÏÏ‰" את הללּו ה', עבדי הללּו, ְְַָָָ«¿»ְְְֵֶַַַ
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ְְְְְְִִֵֵַַַָָֹׁשם

ּגאלנּומים" אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבֹו לאכל הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגאל
יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. ְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַָֹֹמּצה
לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָלמֹועדים
מן  ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׂשמחים
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּזבחים
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדה ׁשּמברכין Òk„¯אּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל  וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל

ּבל  חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ּכֹוסֹות,הּׁשני ּבארּבעה הּׁשני יל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ּבּסּכה  ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר קֹול לׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ(א)
ימי  ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) החג; ימי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֶָָהחג.

א  ּפרק
ספר זמנים -הלכות שופר וסוכה ולולב 

¤¤
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

ׁשּתֹוקעין  וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים  קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על  ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי  הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי ·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ

ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעין והחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין  אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם ‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא  לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופר ּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא  הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
לא  עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּׁשֹומע,
ואם  מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיתקע;
להנֹות  לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּתאמר:

הנאה]נּתנּו כאן אין מּתר [- מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ; ְְֲִִִַָָָָָָֻֻ
מצוה. ׁשל ּתקיעה ּבֹו ְְְִִִֶַָָֹלתקע

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבות ואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

מעבר השביתה] אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשט  ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ואין ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהּנהר
חֹותכין  ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי הּמים ּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָעל
מצות  ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאֹותֹו,
מים  לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ויֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֻעׂשה,
לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ אֹו יין ְְְְְְְִִֵֵֶַַֹֹאֹו
ּבזּויֹות  מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני לעֹולם, רגלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמי

ָָעליו.
לכאן ‰. ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשעּור
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ּבֹוּולכאן  נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, נסּדק . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
לפיו]ּכּׁשעּור עד הסדק נכרת [ממקום ּוכאּלּו ּכׁשר, - ְְִִִֵַַָ

סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב הּסדק. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֻּבמינֹו

ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי - הּתקיעה הבשר את [עם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשברי שבקרן] ּדּבק חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ְְִִֶֶַָָָׁשֹופרֹות
.Â- ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף

ּפסּול.ּפסּול  - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב צּפהּו . ְְִִִִִֶַַָָָָָָ
ואם  ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - מּבחּוץ ְְְִִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
ּפנימי  קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. נׁשּתּנה, ְְְִִִִֵַַָָָָָֹלא
את  הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם יצא; ְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמע,

[- הת הּקצר[החלק מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- [החלק ְִֵֶַָָ
ּפסּול. - ָָָָהרחב

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים [ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, שכבה ּבין כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ

ׁשּכל דקה] ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין ְִֵַַָהּקֹולֹות

.Á העֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול  אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר לא [- ׁשמעּו, ְְְְֲִָָָָָָֹ
אם  - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָיצאּו.

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר ְֲִַַָָָָָָָָָֹקֹול
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ויׂשראלים ‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום  חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח [ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן  הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  אנּדרֹוגינסלא בפני . מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר מינֹו,[שלא את לא מֹוציא אינֹו ְִִֵֶֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו את נותח]ולא אפׁשר [- , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא  ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק

יצא  לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידי וכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
הּתֹוקע  ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַַעד
וׁשמע ‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין  ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור  מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא  מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Â אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום  ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּום ּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה [איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל  ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
אּסּור  לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
לתקע. ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹסקילה

.Ê אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות
ּכדי  הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע
ּביֹום  ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּילמדּו;
;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות  מּׁשּום אּלא אסּורה אין .ׁשהּתקיעה ְְֲִִֵֶֶַָָָ
.Á ׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין  ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת  ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכל הּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד  ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכל זמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול [בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה  והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי  - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי  ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ë ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּתֹוקעין [מוסמך]ּדין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את  ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
ּפי  על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
ּכל  ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהן
ּתֹוקעין  עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹזמן
ּתֹוקעין  ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ולא [זהירין]ּבפני הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֹ
הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָיבֹואּו

אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ּדין ְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּבית
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

ראׁשֹון  יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד  ּבּׁשני .ּתֹוקעין ְְִִִֵַַ

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' ו' יום
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ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה  ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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ּובמלחמה, ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹלֹו
אׁשר  ּככל - ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ְְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֹֹּוביד

."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם זה B˙‡·e˙עׂשה - ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹ¿…ֶ
ּתעׂשה  אׁשר ,ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמּטה,

האתֹות" את ׁשּנאמר:ÌÈ˙ÙÓ·e.ּבֹו ּכמֹו הּדם, זה - ֶָֹ¿…¿ƒְֱֶֶֶַַָ
עׁשן" ותמרֹות ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים ."ונתּתי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

¯·c;ׁשּתים נטּויה, ּובזרע ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: »»ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ
- ׁשּתים ּובמפתים, ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִַַַָָֹֹֹּובמרא
הּמצרים  על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו

צפרּדע  ּדם, הן: ואּלּו ׁשחין,ּבמצרים, ּדבר, ערֹוב, ּכּנים, , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
נֹותן  היה יהּודה רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּברד,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, אֹומר:¯Ôaּבהם ּגמליאל ְְֲִֶַַַַָָ«»ְִֵֵַ
א  ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ידי ּכל יצא לא ּבּפסח, ּלּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

מּצה  ּפסח, - ּומרֹורים.חֹובתֹו ,ÁÒtאבֹותינּו ׁשהיּו ְִֶַַָָ∆«ֲֵֶָ
ׁשם  על מה? ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאֹוכלין
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּפסח
בני  ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"ואמרּתם
הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

וּיׁשּתחוּו" העם, ׁשם vÓ‰.וּיּקד על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְֲִִַַַָָֹ«»ְְֲִֵֶַַ
עד  להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמה?
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד  הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֻמּמצרים,

להם". עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, יכלּו ÌÈ¯B¯Óולא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ¿ƒ
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו
חּייהם  את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
את  - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבעבדה

"ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ודֹור ÏÎ·e.ּכל ּדֹור ְְֲֲֶֶֶָָָָָָֹ¿»ָ
ׁשּלא  מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹחּיב
ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
את  לנּו לתת אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ואֹותנּו

לאבתינּו" נׁשּבע אׁשר חּיבים CÎÈÙÏ.הארץ אנּו ְֲֲִֵֶֶַַָָֹ¿ƒ»ִַָָ
ּולנּצח  ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָלהֹודֹות
האּלּו, הּנּסים ּכל את ולאבֹותינּו לנּו ׁשעׂשה למי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולבר
ּומּיגֹון  לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות ְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻוהֹוציאנּו
ונאמר  ּגדֹול; לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹלׂשמחה,

יּה. הללּו dÈ:לפניו, eÏÏ‰" את הללּו ה', עבדי הללּו, ְְַָָָ«¿»ְְְֵֶַַַ
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ְְְְְְִִֵֵַַַָָֹׁשם

ּגאלנּומים" אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבֹו לאכל הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגאל
יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. ְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַָֹֹמּצה
לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָלמֹועדים
מן  ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׂשמחים
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּזבחים
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדה ׁשּמברכין Òk„¯אּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל  וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל

ּבל  חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ּכֹוסֹות,הּׁשני ּבארּבעה הּׁשני יל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ּבּסּכה  ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר קֹול לׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ(א)
ימי  ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) החג; ימי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֶָָהחג.

א  ּפרק
ספר זמנים -הלכות שופר וסוכה ולולב 

¤¤
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

ׁשּתֹוקעין  וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים  קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על  ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי  הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי ·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ

ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעין והחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין  אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם ‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא  לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופר ּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא  הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
לא  עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּׁשֹומע,
ואם  מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיתקע;
להנֹות  לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּתאמר:

הנאה]נּתנּו כאן אין מּתר [- מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ; ְְֲִִִַָָָָָָֻֻ
מצוה. ׁשל ּתקיעה ּבֹו ְְְִִִֶַָָֹלתקע

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבות ואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

מעבר השביתה] אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשט  ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ואין ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהּנהר
חֹותכין  ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי הּמים ּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָעל
מצות  ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאֹותֹו,
מים  לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ויֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֻעׂשה,
לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ אֹו יין ְְְְְְְִִֵֵֶַַֹֹאֹו
ּבזּויֹות  מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני לעֹולם, רגלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמי

ָָעליו.
לכאן ‰. ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשעּור
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ּבֹוּולכאן  נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, נסּדק . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
לפיו]ּכּׁשעּור עד הסדק נכרת [ממקום ּוכאּלּו ּכׁשר, - ְְִִִֵַַָ

סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב הּסדק. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֻּבמינֹו

ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי - הּתקיעה הבשר את [עם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשברי שבקרן] ּדּבק חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ְְִִֶֶַָָָׁשֹופרֹות
.Â- ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף

ּפסּול.ּפסּול  - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב צּפהּו . ְְִִִִִֶַַָָָָָָ
ואם  ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - מּבחּוץ ְְְִִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
ּפנימי  קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. נׁשּתּנה, ְְְִִִִֵַַָָָָָֹלא
את  הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם יצא; ְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמע,

[- הת הּקצר[החלק מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- [החלק ְִֵֶַָָ
ּפסּול. - ָָָָהרחב

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים [ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, שכבה ּבין כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ

ׁשּכל דקה] ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין ְִֵַַָהּקֹולֹות

.Á העֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול  אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר לא [- ׁשמעּו, ְְְְֲִָָָָָָֹ
אם  - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָיצאּו.

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר ְֲִַַָָָָָָָָָֹקֹול

ב  ¤¤ּפרק
ויׂשראלים ‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום  חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח [ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן  הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  אנּדרֹוגינסלא בפני . מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר מינֹו,[שלא את לא מֹוציא אינֹו ְִִֵֶֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו את נותח]ולא אפׁשר [- , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא  ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק

יצא  לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידי וכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
הּתֹוקע  ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַַעד
וׁשמע ‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין  ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור  מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא  מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Â אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום  ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּום ּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה [איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל  ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
אּסּור  לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
לתקע. ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹסקילה

.Ê אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות
ּכדי  הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע
ּביֹום  ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּילמדּו;
;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות  מּׁשּום אּלא אסּורה אין .ׁשהּתקיעה ְְֲִִֵֶֶַָָָ
.Á ׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין  ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת  ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכל הּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד  ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכל זמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול [בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה  והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי  - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי  ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ë ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּתֹוקעין [מוסמך]ּדין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את  ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
ּפי  על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
ּכל  ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהן
ּתֹוקעין  עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹזמן
ּתֹוקעין  ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ולא [זהירין]ּבפני הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֹ
הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָיבֹואּו

אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ּדין ְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּבית
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

ראׁשֹון  יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד  ּבּׁשני .ּתֹוקעין ְְִִִֵַַ

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' ו' יום

ג  ¤¤ּפרק
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה  ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה [תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ
הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ

ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכל
ּתֹוקעין  ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשנה
ּתקיעה  ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבכל

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ְְְְְִִִָָָָָּותרּועה
לפי ·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה

מפני] -]היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין [קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים ּכדר[על האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיאנח
אחריה  לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ מיּלל; ּכ ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹואחר

אחר ‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,
סדר  נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה  ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים  ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע  ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי  - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּהּכתרּועה  ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ

אּלא  ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר  אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
.‰- ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

ׁשהה  ידי אפּלּו ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
לא  סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;
ּתקיעֹות  ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ּתרּועה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁשמע

ּבזה וכּיֹוצא ּתרּועה תקיעה ואחריהן - של במתכונת [רק ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
ותקיעה] .תרועה

.Â יצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
ּותקיעה  מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל  ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי

ּכּלֹו הּתׁשע הּיֹום ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו . ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות;

.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,
הּׁשם  ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?

ׁשלׁש ותֹוקע ׁשלׁש;ּומלכּיֹות, ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻ
והֹודיה  עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר

ּכהנים. ְֲִִַֹּוברּכת
.Á יֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל  ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ

עׂשרה  מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה  הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
הּתֹורה  מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּספר
אחד  ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמׁשלים
יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמן
ואמר  לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ְְְֱֲִֵֵַַָָָָֹֹאפּלּו

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
זכרֹון  ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
"זכרה  ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיחיד
"ּפקד  ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי ְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹלי
העֹולם  אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את  אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות  והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
"אּתה  אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְֱִֵֵֵֶַַָָָָֹּתימן".
ּכי  ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", לדעת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהראת
אין  מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים, הּוא ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה'
ׁשאין  ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - ְְִִֵֵֵֶַַַָָָעֹוד"
ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות, זכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּבֹו

וכּו'" מל ּביׁשרּון ."ויהי ְְִִֶֶַֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

יֹוׁשבין  הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכ
העם  מלּכל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם  וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
ּתפּלת  ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַעל
ׁשהיא  רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ואחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּוסף.
ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻמלכּיֹות,
ואחר  זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ּומבר אחת; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּפעם
ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּגֹומרּה
ּתקיעה  ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ׁשהיא ׁשּׁשית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּברכה

הּתפּלה. וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ְְְְִִֵַַַַַָָָּתרּועה
.‡È ּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין  לתקיעֹות ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף [ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּומבר.ע  חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ל ְִֵֵֵֶַַָָ
.·È ׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
הּצּבּור  על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמידי
אחת  ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלחזר

ּברכֹות  סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, ּכל וכל על . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סדר  על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
- מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּברכֹות
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.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות  את ּבוּדאי מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּׁשנּיה

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתקיעה

ד  ¤¤ּפרק
ולא ‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

טפחים  מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין  ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹות סּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה כרי"ש ּגמּורֹות שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּומעמידֹושלנו] טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו מּׁשלׁשה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבפחֹות
ּדפנֹות  ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת לּה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
האמּורה  ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּגמּורֹות.
ּגּביהן  על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

להן מּגיע ׁשאינֹו ּפי על בהן]אף נוגע .[אינו ִִֵֶֶַַַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוח היּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחים מב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי  לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים  ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
נמׁשכת  אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי - ֲִֵֵֶַָָֻעּמהן
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה, ְְְְֶַַָָָָֹֻ

טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
אף  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹולא
ּובלבד  ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מן  הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּתלה  ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹֹהּדפן

ארּבעה ׁשּגבהּה ּבאמצע[טפחים]מחּצה לא ּומּׁשהּו -] ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
לקרקע] ולא לגג לארץ,צמודה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ,ְְִֶָָָָָֹ

ּכׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּובפחֹות
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח  ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד  אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

- אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ּברּוח  לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; זֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ׁשל ְְִֵֶַָָָָָמצּויה
.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב  ּביֹום לּה ועֹולין ּגּבי ּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
ׁשאסּור  לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּגמל

ּבהמה  ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹות לעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב. ּביֹום לּה ְִָעֹולין
.Ê ראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה  ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על  טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על אחת סּכ דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
השניה] ּפּצימיןמול לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות -[עמודים ִִֵֶַָ

ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים נראין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ואין מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָנראין

.Ë העׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי  האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין  ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי [שפתוח לֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

בקצהו] ּפסין[קורה לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו [קירות , ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות מארבע זוית ּכׁשרה בצורת סּכה זֹו הרי -ְֲֵֵָָֻ

ּופּסין  זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ׁשּבתֹו ׁשּבת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלאֹותּה
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, לענין מחּצֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻאּלּו

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
למעלה  עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָורֹואין

.הּסּכּו ׂשפת ְִַַַעל
.·È חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה מרּבה [- ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
העֹומד הסתום]על על [- יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אף [אמות]עׂשר - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מרּבה  הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻעל

העֹומד. ֵַָעל
.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים [-ּומעטּה ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
שם] להשאירם מעּוט,חשב זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְֲֲִִִֵֶֶֶָ

סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר צרי [ללא ואין ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
והּוצין ביטול] מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. אינֹו ,ְְְְִִִֵֵֶָָָ

דקים] צּלתן [ענפים היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְִִִִֶָָָָיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג יחׁשבּו מחּמתן, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֻמרּבה

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא [מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה  ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
אּמֹות  ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצעּה
ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָלכל
הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמחּצֹות
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- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה [תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ
הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ

ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכל
ּתֹוקעין  ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשנה
ּתקיעה  ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבכל

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ְְְְְִִִָָָָָּותרּועה
לפי ·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה

מפני] -]היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין [קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים ּכדר[על האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיאנח
אחריה  לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ מיּלל; ּכ ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹואחר

אחר ‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,
סדר  נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה  ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים  ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע  ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי  - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּהּכתרּועה  ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ

אּלא  ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר  אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
.‰- ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

ׁשהה  ידי אפּלּו ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
לא  סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;
ּתקיעֹות  ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ּתרּועה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁשמע

ּבזה וכּיֹוצא ּתרּועה תקיעה ואחריהן - של במתכונת [רק ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
ותקיעה] .תרועה

.Â יצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
ּותקיעה  מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל  ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי

ּכּלֹו הּתׁשע הּיֹום ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו . ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות;

.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,
הּׁשם  ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?

ׁשלׁש ותֹוקע ׁשלׁש;ּומלכּיֹות, ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻ
והֹודיה  עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר

ּכהנים. ְֲִִַֹּוברּכת
.Á יֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל  ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ

עׂשרה  מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה  הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
הּתֹורה  מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּספר
אחד  ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמׁשלים
יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמן
ואמר  לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ְְְֱֲִֵֵַַָָָָֹֹאפּלּו

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
זכרֹון  ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
"זכרה  ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיחיד
"ּפקד  ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי ְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹלי
העֹולם  אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את  אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות  והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
"אּתה  אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְֱִֵֵֵֶַַָָָָֹּתימן".
ּכי  ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", לדעת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהראת
אין  מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים, הּוא ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה'
ׁשאין  ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - ְְִִֵֵֵֶַַַָָָעֹוד"
ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות, זכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּבֹו

וכּו'" מל ּביׁשרּון ."ויהי ְְִִֶֶַֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

יֹוׁשבין  הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכ
העם  מלּכל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם  וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
ּתפּלת  ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַעל
ׁשהיא  רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ואחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּוסף.
ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻמלכּיֹות,
ואחר  זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ּומבר אחת; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּפעם
ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּגֹומרּה
ּתקיעה  ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ׁשהיא ׁשּׁשית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּברכה

הּתפּלה. וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ְְְְִִֵַַַַַָָָּתרּועה
.‡È ּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין  לתקיעֹות ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף [ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּומבר.ע  חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ל ְִֵֵֵֶַַָָ
.·È ׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
הּצּבּור  על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמידי
אחת  ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלחזר

ּברכֹות  סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, ּכל וכל על . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סדר  על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
- מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּברכֹות
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.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות  את ּבוּדאי מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּׁשנּיה

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתקיעה

ד  ¤¤ּפרק
ולא ‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

טפחים  מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין  ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹות סּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה כרי"ש ּגמּורֹות שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּומעמידֹושלנו] טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו מּׁשלׁשה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבפחֹות
ּדפנֹות  ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת לּה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
האמּורה  ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּגמּורֹות.
ּגּביהן  על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

להן מּגיע ׁשאינֹו ּפי על בהן]אף נוגע .[אינו ִִֵֶֶַַַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוח היּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחים מב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי  לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים  ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
נמׁשכת  אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי - ֲִֵֵֶַָָֻעּמהן
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה, ְְְְֶַַָָָָֹֻ

טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
אף  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹולא
ּובלבד  ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מן  הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּתלה  ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹֹהּדפן

ארּבעה ׁשּגבהּה ּבאמצע[טפחים]מחּצה לא ּומּׁשהּו -] ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
לקרקע] ולא לגג לארץ,צמודה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ,ְְִֶָָָָָֹ

ּכׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּובפחֹות
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח  ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד  אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

- אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ּברּוח  לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; זֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ׁשל ְְִֵֶַָָָָָמצּויה
.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב  ּביֹום לּה ועֹולין ּגּבי ּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
ׁשאסּור  לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּגמל

ּבהמה  ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹות לעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב. ּביֹום לּה ְִָעֹולין
.Ê ראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה  ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על  טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על אחת סּכ דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
השניה] ּפּצימיןמול לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות -[עמודים ִִֵֶַָ

ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים נראין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ואין מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָנראין

.Ë העׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי  האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין  ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי [שפתוח לֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

בקצהו] ּפסין[קורה לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו [קירות , ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות מארבע זוית ּכׁשרה בצורת סּכה זֹו הרי -ְֲֵֵָָֻ

ּופּסין  זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ׁשּבתֹו ׁשּבת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלאֹותּה
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, לענין מחּצֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻאּלּו

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
למעלה  עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָורֹואין

.הּסּכּו ׂשפת ְִַַַעל
.·È חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה מרּבה [- ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
העֹומד הסתום]על על [- יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אף [אמות]עׂשר - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מרּבה  הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻעל

העֹומד. ֵַָעל
.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים [-ּומעטּה ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
שם] להשאירם מעּוט,חשב זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְֲֲִִִֵֶֶֶָ

סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר צרי [ללא ואין ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
והּוצין ביטול] מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. אינֹו ,ְְְְִִִֵֵֶָָָ

דקים] צּלתן [ענפים היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְִִִִֶָָָָיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג יחׁשבּו מחּמתן, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֻמרּבה

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא [מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה  ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
אּמֹות  ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצעּה
ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָלכל
הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמחּצֹות
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סּכה  הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּפחֹות
טפחים] ז' על טפחים מחּצֹות [ז' אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִֵֵֶָ

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ונמצא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהּנּכרֹות,
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשה להׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי
.ÊË אּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

מקֹום  מּכל את מחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסּכה  וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת  ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
רביעית  ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּבכלים  אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל טֹוב; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹּביֹום
אהל  עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי טֹוב, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּביֹום

טֹוב. ּביֹום ְֲַעראי

ה  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל  ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע  ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

אֹו·. ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה  - טמאה ׁשּמקּבל ּבדבר ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

אין  אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּנֹובל,
וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמסּככין

הּוצין יהיּו ׁשּלא יֹורדין [סיבים]להּזהר סכ ׁשל ועלין ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתֹו
ׁשאינן  מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו מּתכֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבמיני

הדלה קרקע. עד [היטה]ּגּדּולי ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העץ  ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ּפסּולה, - סּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנעׂשּו
מּפני  ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא לׁשכיבה, העׂשּויֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּובמחצלֹות
ּכלים  ּבׁשברי סּככּה אם וכן טמאה. מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻׁשהן

בלויים]ּובליֹותיהן מקּבלין [בגדים והיּו הֹואיל ּפסּולה; - ְְְְְִִֵֶַָָָ
טהרּו. לא ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה,

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ּובהן [זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מכּבדֹות דקל]ענבים, ּכּיֹוצא [ענפי ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
רֹואין  - ּבהן;ּבהן מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם
לחים  עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּבֹולּו

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָ
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא [כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ [- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל [סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
עשב]חלף ואין [מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים

ּבזכרים‰. - ּבחּצים אותם סּככּה שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ
שמברזל] ב"ראש" המצוי נקב ּבנקבֹותבתוך ּכׁשרה; סוג , -] ְְִֵֵָ

מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם שחוקקים ּפסּולה;חיצים ,ְָ
הּוא  קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאף

קּבּול. ּכלי ּככל טמאה ְְְְִִֵַָָֻּומקּבל
.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת

אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא  ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן ו אם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא  מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
.Êעצים]נסרים טפחים,[גזרי ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּבהן יׁש[משויפים]מסּככין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
מׁשּפין  ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּברחּבן
נתן  ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ׁשּמא ּגזרה -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ואין  ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש אחד נסר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
נסרין  היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ּתחּתיו; ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹיׁשנין
על  והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ּברחּבן ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ׁשּזה  ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ּבהן ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָצּדיהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין ּפסּול, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּנסר
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלא
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא ס ּכה [רעע]לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

הּמסמרים והניד זֹו[ממקומם]הּנסרים הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ארּבעה  רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשרה;

נטל אם וכן מּבינתים[נסר]טפחים. [מהנסרים]אחד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכׁשר.והּניח זה הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ ּבמקֹומֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

.Ë על אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה  אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן  לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת -[חפר סּכה ועׂשהּו , ְְִֵַָָָָֻ
אם  ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי סּכה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻאינּה
וחטט  סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻעׂשה
נעׂשה  ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּה

לצל. ׁשּלּה ְְֵֶָָסכ
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה  לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן  ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים [התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות ,[למוכרן ְְְֲֲִִֶַָָָ
החֹות  וכן ּבהן. אגּודֹות מסּככין והחרּיֹות הּדקל, ראׁש  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינן [מחוברות] ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבֹו
האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכחבילה.

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

alele dkeqe xtey zekld - mipnf xtq - 'a xc` 'd 'e mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואחד  ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני אחד ּכחבילה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנמצאּו
חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; מסּככין - אדם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבידי
אגד  ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא אחד ּכעץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוזֹו

לטלטלֹו עׂשּוי יתפזר]ׁשאינֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֵֶֶֶַָ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּבית העֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ [רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵַַַַָָָָ

מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ּכׁשרה; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמהן,
ׁשּתהיה  ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּבה

סּכה. לׁשם ְֲִֵָָֻעׂשּיה
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

ּפסּולה  הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
מן  ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה  זֹו הרי - .הּצד ְֲֵַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

מּכאן  ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָסכ
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקפת  חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ּגדֹולה [מרפסת]אכסדרה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ל-]ׁשהּקיפּוה הּדפנֹות [צמוד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ארּבע  ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹמּלמעלה
נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹות,
זה  ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול הּסכ זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹויחׁשב

מּסיני. למׁשה הלכה -ְֲִִֶַָָֹ
.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי

יתר  ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר  ֵָ
.ÊË ּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם  - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם על [בדיוק אף - ְְְְִִֶֶַַָָ
מּפני  ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּפי

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ. ְְְֶֶָָָָ
.ÊÈ מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרׂש

אם  וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָהּנׁשר
וכלים  ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ּכהלכתּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָסּככּה
- לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין

.ּכׁשרה  ְֵָ
.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ

ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה [מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ
ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ

ּתחת  אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא
ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,

.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
ּפסּולה  זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפני ּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ

על  מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה
ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּצל

.Î אויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה
היה אם אבל טפחים; ּבין ׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר  ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם  - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד  ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל  - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת מרּבה הּכל ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻוצּלת
.‡Î הּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

מעּבההּגדֹולים  היתה רב]; בסכך על [- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר  אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין  - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Î ּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדברים ּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה  העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים  לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין  אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה  הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
- הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; הּתחּתֹונה [יחד]אף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים על היא יתר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ִֶֶנּתרת.
.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה

חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּכסּכה הּיֹוׁשב ׁשהיא מּפני , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכילה וכן סּכה. המיטה]ּבתֹו שסביב ּגג,[וילון לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָֻ

ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו
עליהן  סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבּסּכה.

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין אם -ְְְֲֲִִֵֶָָָָֻֻ
.„Î ׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן  ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î ּכׁשרה ׁשאּולה, אם סּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
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סּכה  הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּפחֹות
טפחים] ז' על טפחים מחּצֹות [ז' אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִֵֵֶָ

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ונמצא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהּנּכרֹות,
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשה להׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי
.ÊË אּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

מקֹום  מּכל את מחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסּכה  וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת  ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
רביעית  ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּבכלים  אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל טֹוב; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹּביֹום
אהל  עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי טֹוב, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּביֹום

טֹוב. ּביֹום ְֲַעראי

ה  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל  ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע  ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

אֹו·. ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה  - טמאה ׁשּמקּבל ּבדבר ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

אין  אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּנֹובל,
וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמסּככין

הּוצין יהיּו ׁשּלא יֹורדין [סיבים]להּזהר סכ ׁשל ועלין ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתֹו
ׁשאינן  מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו מּתכֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבמיני

הדלה קרקע. עד [היטה]ּגּדּולי ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העץ  ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ּפסּולה, - סּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנעׂשּו
מּפני  ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא לׁשכיבה, העׂשּויֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּובמחצלֹות
ּכלים  ּבׁשברי סּככּה אם וכן טמאה. מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻׁשהן

בלויים]ּובליֹותיהן מקּבלין [בגדים והיּו הֹואיל ּפסּולה; - ְְְְְִִֵֶַָָָ
טהרּו. לא ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה,

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ּובהן [זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מכּבדֹות דקל]ענבים, ּכּיֹוצא [ענפי ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
רֹואין  - ּבהן;ּבהן מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם
לחים  עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּבֹולּו

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָ
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא [כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ [- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל [סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
עשב]חלף ואין [מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים

ּבזכרים‰. - ּבחּצים אותם סּככּה שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ
שמברזל] ב"ראש" המצוי נקב ּבנקבֹותבתוך ּכׁשרה; סוג , -] ְְִֵֵָ

מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם שחוקקים ּפסּולה;חיצים ,ְָ
הּוא  קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאף

קּבּול. ּכלי ּככל טמאה ְְְְִִֵַָָֻּומקּבל
.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת

אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא  ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן ו אם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא  מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
.Êעצים]נסרים טפחים,[גזרי ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּבהן יׁש[משויפים]מסּככין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
מׁשּפין  ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּברחּבן
נתן  ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ׁשּמא ּגזרה -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ואין  ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש אחד נסר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
נסרין  היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ּתחּתיו; ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹיׁשנין
על  והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ּברחּבן ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ׁשּזה  ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ּבהן ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָצּדיהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין ּפסּול, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּנסר
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלא
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא ס ּכה [רעע]לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

הּמסמרים והניד זֹו[ממקומם]הּנסרים הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ארּבעה  רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשרה;

נטל אם וכן מּבינתים[נסר]טפחים. [מהנסרים]אחד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכׁשר.והּניח זה הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ ּבמקֹומֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

.Ë על אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה  אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן  לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת -[חפר סּכה ועׂשהּו , ְְִֵַָָָָֻ
אם  ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי סּכה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻאינּה
וחטט  סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻעׂשה
נעׂשה  ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּה

לצל. ׁשּלּה ְְֵֶָָסכ
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה  לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן  ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים [התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות ,[למוכרן ְְְֲֲִִֶַָָָ
החֹות  וכן ּבהן. אגּודֹות מסּככין והחרּיֹות הּדקל, ראׁש  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינן [מחוברות] ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבֹו
האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכחבילה.
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ואחד  ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני אחד ּכחבילה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנמצאּו
חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; מסּככין - אדם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבידי
אגד  ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא אחד ּכעץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוזֹו

לטלטלֹו עׂשּוי יתפזר]ׁשאינֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֵֶֶֶַָ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּבית העֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ [רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵַַַַָָָָ

מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ּכׁשרה; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמהן,
ׁשּתהיה  ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּבה

סּכה. לׁשם ְֲִֵָָֻעׂשּיה
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

ּפסּולה  הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
מן  ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה  זֹו הרי - .הּצד ְֲֵַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

מּכאן  ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָסכ
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקפת  חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ּגדֹולה [מרפסת]אכסדרה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ל-]ׁשהּקיפּוה הּדפנֹות [צמוד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ארּבע  ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹמּלמעלה
נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹות,
זה  ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול הּסכ זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹויחׁשב

מּסיני. למׁשה הלכה -ְֲִִֶַָָֹ
.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי

יתר  ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר  ֵָ
.ÊË ּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם  - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם על [בדיוק אף - ְְְְִִֶֶַַָָ
מּפני  ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּפי

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ. ְְְֶֶָָָָ
.ÊÈ מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרׂש

אם  וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָהּנׁשר
וכלים  ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ּכהלכתּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָסּככּה
- לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין

.ּכׁשרה  ְֵָ
.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ

ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה [מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ
ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ

ּתחת  אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא
ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,

.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
ּפסּולה  זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפני ּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ

על  מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה
ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּצל

.Î אויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה
היה אם אבל טפחים; ּבין ׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר  ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם  - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד  ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל  - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת מרּבה הּכל ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻוצּלת
.‡Î הּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

מעּבההּגדֹולים  היתה רב]; בסכך על [- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר  אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין  - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Î ּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדברים ּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה  העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים  לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין  אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה  הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
- הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; הּתחּתֹונה [יחד]אף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים על היא יתר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ִֶֶנּתרת.
.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה

חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּכסּכה הּיֹוׁשב ׁשהיא מּפני , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכילה וכן סּכה. המיטה]ּבתֹו שסביב ּגג,[וילון לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָֻ

ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו
עליהן  סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבּסּכה.

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין אם -ְְְֲֲִִֵֶָָָָֻֻ
.„Î ׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן  ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î ּכׁשרה ׁשאּולה, אם סּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
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- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי  אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא [גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י  - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּות חּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
הּסּכה ‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּום נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי [ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ
לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ְְְְְִֵַּכדי
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו  ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּוא מצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני  אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב [ידידיו האבל, ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
ימי הטובים] ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני וכל ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ

ְִֶַהּמׁשּתה.
ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי

ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה  הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין  ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר  ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר  מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה ‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים  ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוׂשה
ּומּצעֹות  הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ"ּבּסּכת
ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻהּנאֹות,

אכילה ּכלי האכילה]אבל ּוקערֹות,[לאחר קדרֹות ּכגֹון , ְְְְֲֲִֵֵָָָ
מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; הּמנֹורה, לּסּכה. ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻחּוץ

לּסּכה. ַָֻחּוץ
.Â ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּבין אֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אּלא  ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין  מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים  לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
ולא  עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֻֻיׁשּתה
.Êאפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַָָָָֻאכילה

רצה  רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ּכּזית ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאכל

ׁשבעה  ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד סעּודה, ְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻלאכל
מּצה  אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ּפרֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻאּלא

.ּבּפסח  ֶַַ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר  יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה  ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי  לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
להתּפּלל  רצה - הּמתּפּלל עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתהיה

לּסּכה. חּוץ אֹו ַַָָֻֻּבּסּכה,
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר  עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית  לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה  מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ,[ונאלץ ְְְֵַַָָ

ּבּה מהסכך]ּפֹוחת ארּבעה[מוריד על .[להיכר]ארּבעה ְְֵַַַָָָָָ
ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר לסעד הצר ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹֹֻֻואם

ׁשבעה. ּכל ְְִִֶָָָָׁשּמצותּה
.·È קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

קּדׁשנּוׁשּיׁשב  ּובלילי 'אׁשר ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הּזמן  על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻיֹום

מקּדׁש[שהחיינו] נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר ,ְְְְִֵֵַַַַַָָָ
על  מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻמעּמד,
מעּמד  לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻהּזמן.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַֻּבלילי
.‚È ׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

ׁשמיני ימים. ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִִִֶֶַַָ
טמטּום  וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻעצרת,
ׁשהן  מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּוקערֹות מנֹורה  קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמּפני

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכה מי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר [נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

הּסּכה  ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻאחר
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ׁשל  הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין עד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקצת
הּיֹום. לכל הקצת ְְְִִַָָֻׁשמיני,

.ÊË אסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן
ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק

ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"ט מהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ
לא הראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה
ְָּכמֹותּה.

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

הדר"·. עץ עץ "ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור [מכסים]עבת" ֲִֶַַַָָָָָָֹ

ּבגבעֹול  ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון עצֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאת
והעלה  זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד;
'הדס  נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן למעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשליׁשי

ֶׁשֹוטה'.
נחל"‚. על "ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], אדם,[ללא ׁשּלֹו וקנה , ְִֶֶָָָָָֹ

לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוזה
ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; "ערבי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר

ֵָּכׁשר.
ּופיו „. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר  הּנקרא [משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העלה  ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ'צפצפה',
מאד  עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלּה
מּפי  האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה ְְְִִֵֶַַָָֹהּׁשמּועה
אּלּו‰. מינין את ארּבעה זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואין  מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים וכּלן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻזה;
מביאין  אין מהן, אחד נמצא לא ואם עליהן; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמֹוסיפין

לֹו. הּדֹומה אחר מין ְִֵֶַַַָּתחּתיו
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני  ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
עּקריהן  ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹואתרֹוג
ּונטלן  אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן לארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
אבל  אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא אחד, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא לא אם ֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּׁשאר. ׁשּימצא עד ְְִִֶַַָָֹיּטל

.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה אבל ׁשּיהיה הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻ

מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר
ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו הֹוסיף ְִִַַָָואם

.Á ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה
טפחים  ּכׁשר;מארּבעה ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּומדידתֹו
ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֻאין
לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכׁשרים.
צרי הּלּולב, אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׁשר
אֹו טפח והערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

היה [לגובה]יתר ואם מּכביצה; ּפחֹות אין אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ֵֶָָָּגדֹול

.Ë ּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה  אחר והּוא,ּבזה יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיגּביהן
ּבימין  מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה
וינענע  ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ּבׂשמאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואתרֹוג

ורּוח. רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְִַַַָָָָָֹהּלּולב
.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא
ּב"הֹודּווירידה  ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי והיכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

וכל  ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה טֹוב", ּכי ְְְִִִַָָָָָָָלה',
ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ּכׁשר ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּיֹום

.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּדבר  ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
- הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ׁשמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאחר,
הּמינין  את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכל

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹהאּלּו
.·È ו ההדס עם הּלּולב את ּבין אגד והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחהחֹוצץ  אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש ,[חבל]. ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָוכל

.‚È ּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם  "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום  יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם  ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשבעת
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנּטל

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,
.„È מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום  זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ
החג  ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנמצא

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב לּטל חּיב אדם ְִִֵֶַַָָָָָָֹאין
.ÂË ּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹום מקֹום וכל ויֹום ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָמבר
ּכל  עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמּפני
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- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי  אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא [גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י  - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּות חּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
הּסּכה ‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּום נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי [ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ
לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ְְְְְִֵַּכדי
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו  ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּוא מצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני  אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב [ידידיו האבל, ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
ימי הטובים] ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני וכל ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ

ְִֶַהּמׁשּתה.
ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי

ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה  הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין  ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר  ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר  מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה ‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים  ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוׂשה
ּומּצעֹות  הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ"ּבּסּכת
ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻהּנאֹות,

אכילה ּכלי האכילה]אבל ּוקערֹות,[לאחר קדרֹות ּכגֹון , ְְְְֲֲִֵֵָָָ
מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; הּמנֹורה, לּסּכה. ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻחּוץ

לּסּכה. ַָֻחּוץ
.Â ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּבין אֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אּלא  ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין  מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים  לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
ולא  עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֻֻיׁשּתה
.Êאפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַָָָָֻאכילה

רצה  רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ּכּזית ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאכל

ׁשבעה  ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד סעּודה, ְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻלאכל
מּצה  אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ּפרֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻאּלא

.ּבּפסח  ֶַַ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר  יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה  ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי  לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
להתּפּלל  רצה - הּמתּפּלל עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתהיה

לּסּכה. חּוץ אֹו ַַָָֻֻּבּסּכה,
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר  עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית  לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה  מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ,[ונאלץ ְְְֵַַָָ

ּבּה מהסכך]ּפֹוחת ארּבעה[מוריד על .[להיכר]ארּבעה ְְֵַַַָָָָָ
ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר לסעד הצר ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹֹֻֻואם

ׁשבעה. ּכל ְְִִֶָָָָׁשּמצותּה
.·È קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

קּדׁשנּוׁשּיׁשב  ּובלילי 'אׁשר ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הּזמן  על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻיֹום

מקּדׁש[שהחיינו] נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר ,ְְְְִֵֵַַַַַָָָ
על  מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻמעּמד,
מעּמד  לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻהּזמן.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַֻּבלילי
.‚È ׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

ׁשמיני ימים. ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִִִֶֶַַָ
טמטּום  וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻעצרת,
ׁשהן  מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּוקערֹות מנֹורה  קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמּפני

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכה מי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר [נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

הּסּכה  ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻאחר
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ׁשל  הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין עד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקצת
הּיֹום. לכל הקצת ְְְִִַָָֻׁשמיני,

.ÊË אסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן
ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק

ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"ט מהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ
לא הראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה
ְָּכמֹותּה.

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

הדר"·. עץ עץ "ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור [מכסים]עבת" ֲִֶַַַָָָָָָֹ

ּבגבעֹול  ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון עצֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאת
והעלה  זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד;
'הדס  נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן למעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשליׁשי

ֶׁשֹוטה'.
נחל"‚. על "ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], אדם,[ללא ׁשּלֹו וקנה , ְִֶֶָָָָָֹ

לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוזה
ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; "ערבי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר

ֵָּכׁשר.
ּופיו „. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר  הּנקרא [משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העלה  ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ'צפצפה',
מאד  עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלּה
מּפי  האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה ְְְִִֵֶַַָָֹהּׁשמּועה
אּלּו‰. מינין את ארּבעה זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואין  מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים וכּלן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻזה;
מביאין  אין מהן, אחד נמצא לא ואם עליהן; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמֹוסיפין

לֹו. הּדֹומה אחר מין ְִֵֶַַַָּתחּתיו
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני  ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
עּקריהן  ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹואתרֹוג
ּונטלן  אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן לארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
אבל  אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא אחד, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא לא אם ֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּׁשאר. ׁשּימצא עד ְְִִֶַַָָֹיּטל

.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה אבל ׁשּיהיה הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻ

מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר
ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו הֹוסיף ְִִַַָָואם

.Á ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה
טפחים  ּכׁשר;מארּבעה ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּומדידתֹו
ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֻאין
לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכׁשרים.
צרי הּלּולב, אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׁשר
אֹו טפח והערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

היה [לגובה]יתר ואם מּכביצה; ּפחֹות אין אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ֵֶָָָּגדֹול

.Ë ּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה  אחר והּוא,ּבזה יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיגּביהן
ּבימין  מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה
וינענע  ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ּבׂשמאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואתרֹוג

ורּוח. רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְִַַַָָָָָֹהּלּולב
.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא
ּב"הֹודּווירידה  ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי והיכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

וכל  ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה טֹוב", ּכי ְְְִִִַָָָָָָָלה',
ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ּכׁשר ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּיֹום

.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּדבר  ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
- הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ׁשמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאחר,
הּמינין  את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכל

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹהאּלּו
.·È ו ההדס עם הּלּולב את ּבין אגד והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחהחֹוצץ  אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש ,[חבל]. ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָוכל

.‚È ּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם  "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום  יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם  ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשבעת
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנּטל

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,
.„È מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום  זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ
החג  ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנמצא

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב לּטל חּיב אדם ְִִֵֶַַָָָָָָֹאין
.ÂË ּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹום מקֹום וכל ויֹום ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָמבר
ּכל  עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמּפני
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הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתּקנֹות
ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.ÊË ראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן
ּבׁשּבת  להיֹות ּבוּדאי ׁשחל ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּמקֹומֹות  אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיֹום
היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹהרחֹוקין

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈ הּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את  ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן [שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
הֹואיל  נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָֹולא
מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון יֹום ְְְְִִִֵֶָָָָָוחּיּוב

ּבֹו. ְִָלהּתלֹות
.ÁÈ ה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה [ולא חׁשּבֹוןּובּזמן ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי על ׁשּלא מקדשים ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְִֶֶַַָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, לּולב ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיּנטל
ּבקביעת  יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ראׁשֹון, ּבי ֹום ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹואפּלּו
ּבׁשּבת  הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהחדׁש.

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה, -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
.ËÈ וכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבלּולב  ּבמצוֹות.חּיב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

.Î אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב  מערבה ּבערבה חּוץ חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Î הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות מביאין על [ענפים]היּו אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻ
ּובעת  הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָצדדי
ּומריעין  ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ְְְְְִִִִִִֶָָָׁשהיּו
זֹוקפין  אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל ְְְְְִִִֵֶַָָָותֹוקעין.
זֹוקפין  - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן  אם אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָערבה;

ּב מצוה.אֹותּה ׁשהיא לפרסמּה ּכדי ׁשּבת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העם  ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
נֹוטלין  אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוערבה
הּׁשביעי  ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
לֹוקח  עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד
ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבד
- ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו הּקרקע ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֹעל

הּוא. נביאים מנהג זה ְְִִִֶֶַָָׁשּדבר
.‚Î ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם ּובּיֹום ּבידיהן . ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשביעי
הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל

הּמזּבח  את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומּקיפין
לּמקּדׁש. זכר -ְִֵֶַָ

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס  ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת

ּבׁשּבת  לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹוב לּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎ ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהדס
להריח  אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל להריח, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
לּמצוה  הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר אתרֹוג, אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבֹו.

.מאכילה  ֲִֵָ
.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור

ּובּזמן  לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב  נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
אסּור  ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּׁשמיני,
ׁשהּוא  הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ּבזמן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּׁשמיני
ּכל  - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ׁשביעי . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָספק

למחר  ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא ואחת .אחת ְְְְְֵַַַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם אף [נטיעה הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ

עיר  ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה הרי - ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנּדחת

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם לכּתחּלה; יּטל ולא [נבול]לא ְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֹ
לּולב  הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. ליבׁש, ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָּגמר

הּמינין. ׁשאר לא אבל ּכׁשר; ְֲִִֵֵַַָָָָֹהּיבׁש
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלא אתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ , עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו ׁשּיפקיר שחז"ל ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְִֵֶֶֶַָָ

ׁשל  אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ויהיה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻנכסיו
ׁשּמא  יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתרּומה

לטמאה במים]יכׁשירֹו שמירתו ּכׁשר [בעת נטל, ואם ;. ְְְְִִֵַַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם העליון לּולב [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ׁשּיראּולאורכו] עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבעל  ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם היה ּפסּול. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכׁשנים,

ׁשּזֹו[גיבנת]חטֹורת ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ּפסּול; , ֲֲֵֶֶַָָָָָָֹ
עליו  נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני לאחד נעקם ּברּיתֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָהיא

נּדלּדלּו ולא מּזה לגמרי]זה החרּיֹות[נפרדו [הענפים ּכעלי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַֹ
לּולב הגדולים] ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא נפרצּו, ּכׁשר; ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפסּול. החרּיֹות, ֲֲִֵַַָּכעלי
ּגדלין „. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית

הּוא  הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים
ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. אחת הּנקרא עליו היּו . ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
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היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאחת
זה  ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
ּכל  ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם -ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשל  ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשדרֹו

ּפסּול. זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע ְִִֶֶֶַַַָָזה
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם {.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר [מקום }אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
ענביו היּו פסול). עליו הקטנים][פיר (נפרצו מרּבֹות ותיו ְֲָָָֻ

ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, אם - ְְְֲִִֵֵָָָָֹֻֻמעליו
טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. מעטן, ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּפסּול,
לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ּכמתּקן; ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי

ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי
.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ׁשהּוא,[מעבר ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו ונקב [כמטבע ּפסּול; ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻ
איסר] נּטל הנקרא ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ִֵֵֶַָָָָָאֹו

העץ  נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש והּוא ְְִֵֶַַַַָָָָָֹּדּדֹו,
ּגּמה  מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו ּתלּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא

חזזית עלת ּפסּול. יבלת]- ּבׁשנים [כעין אם - עליו ְֲִִִִַָָָָָָ
על  עלת אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול. מקֹומֹות, ְְְְִִֶַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; ְֲִִֶַַָָָָָֻרּבֹו,

ירק [הקרום]נקלף יּׁשאר אּלא מחּסרֹו, ׁשאינֹו ׁשּלֹו החיצֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נׁשאר  ואם ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַָָֻּכמֹות

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ִֵֶֶָָמּמּנּו
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, , ְֶֶַַָָָ

ׁשלּוק[בחומץ] מנּמר[מבושל], לבן, ׁשחר, צבעים], ,[כמה ְָָָָָֹֻ
ּככרתן ירק]ירק ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. בצורה - [מסגרת ְְְִִִֵָָָֹ

ּכמין מסוימת] עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָועׂשהּו
הּתיֹום  ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי על אף - ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּברּיתֹו

מחוברים] בשל]והּבסר[אתרוגים מקֹום [שאינו ּכׁשר. , ְֵֶַָָֹ
מעּוטה ׁשחרּות ּכעין ׁשּלהן מעט]ׁשהאתרֹוגין שחור -], ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

ּפסּול  זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ּביֹותר ׁשחרין היּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹּכׁשרין;
מקֹום. ְָָּבכל

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה  ּגזל טֹוב מּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

מּׁשּום  ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין  - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ׁשל אין ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָ

על  לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ׁשּיׁשאלּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחברֹו
ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמנת
- החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר מנת על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמּתנה

ּכגזּול  ׁשּנמצא יצא, ׁשהּקטן לא לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ואינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹונה
מארּבעת  ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו,

ּביֹום  ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ׁשּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמינין
ראׁשֹון. ִטֹוב

.‡È אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין לפני ּבמּתנה. [ירושה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
יכֹול חלוקתה] אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ונטל ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָלאכלֹו,
קנה  ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג פרי]זה אתרֹוג [מין ּכאחד ׁשּקנּו אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָ
עד  ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָורּמֹון
אין  אכלֹו, ׁשאם ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתן

עליו. ְִִַָָמקּפידין
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום  ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן  הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר  מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
עם  הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיקריבּו

הּלילה. ְַַָָּכל
.‚È החליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹור והיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים
ּומסּפקין  ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
ּדֹוחה  אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָואֹומרים

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את ְֶֶַַָֹֹלא
.„È עּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל  חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשי הארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות

ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו ּבּמקּדׁשהם ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּכּלם  - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל הּסּכֹות ; חג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻֻּבימי

ולׁשמע. לראֹות ְְְִִִַָֹּבאים
.ÂË ּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לא מּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמגיס  וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר  "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊË הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה  העֹובד המכּבד יׂשראל הּגדֹול מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ואין  ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹאֹומר:
והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּגדּלה

ה'". לפני ּומכרּכר מפּזז ְְְְִִֵֵֵַַָּדוד
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתּקנֹות
ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.ÊË ראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן
ּבׁשּבת  להיֹות ּבוּדאי ׁשחל ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּמקֹומֹות  אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיֹום
היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹהרחֹוקין

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈ הּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את  ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן [שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
הֹואיל  נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָֹולא
מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון יֹום ְְְְִִִֵֶָָָָָוחּיּוב

ּבֹו. ְִָלהּתלֹות
.ÁÈ ה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה [ולא חׁשּבֹוןּובּזמן ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי על ׁשּלא מקדשים ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְִֶֶַַָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, לּולב ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיּנטל
ּבקביעת  יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ראׁשֹון, ּבי ֹום ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹואפּלּו
ּבׁשּבת  הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהחדׁש.

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה, -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
.ËÈ וכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבלּולב  ּבמצוֹות.חּיב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

.Î אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב  מערבה ּבערבה חּוץ חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Î הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות מביאין על [ענפים]היּו אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻ
ּובעת  הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָצדדי
ּומריעין  ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ְְְְְִִִִִִֶָָָׁשהיּו
זֹוקפין  אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל ְְְְְִִִֵֶַָָָותֹוקעין.
זֹוקפין  - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן  אם אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָערבה;

ּב מצוה.אֹותּה ׁשהיא לפרסמּה ּכדי ׁשּבת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העם  ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
נֹוטלין  אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוערבה
הּׁשביעי  ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
לֹוקח  עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד
ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבד
- ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו הּקרקע ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֹעל

הּוא. נביאים מנהג זה ְְִִִֶֶַָָׁשּדבר
.‚Î ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם ּובּיֹום ּבידיהן . ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשביעי
הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל

הּמזּבח  את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומּקיפין
לּמקּדׁש. זכר -ְִֵֶַָ

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס  ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת

ּבׁשּבת  לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹוב לּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎ ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהדס
להריח  אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל להריח, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
לּמצוה  הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר אתרֹוג, אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבֹו.

.מאכילה  ֲִֵָ
.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור

ּובּזמן  לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב  נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
אסּור  ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּׁשמיני,
ׁשהּוא  הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ּבזמן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּׁשמיני
ּכל  - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ׁשביעי . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָספק

למחר  ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא ואחת .אחת ְְְְְֵַַַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם אף [נטיעה הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ

עיר  ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה הרי - ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנּדחת

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם לכּתחּלה; יּטל ולא [נבול]לא ְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֹ
לּולב  הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. ליבׁש, ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָּגמר

הּמינין. ׁשאר לא אבל ּכׁשר; ְֲִִֵֵַַָָָָֹהּיבׁש
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלא אתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ , עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו ׁשּיפקיר שחז"ל ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְִֵֶֶֶַָָ

ׁשל  אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ויהיה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻנכסיו
ׁשּמא  יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתרּומה

לטמאה במים]יכׁשירֹו שמירתו ּכׁשר [בעת נטל, ואם ;. ְְְְִִֵַַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם העליון לּולב [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ׁשּיראּולאורכו] עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבעל  ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם היה ּפסּול. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכׁשנים,

ׁשּזֹו[גיבנת]חטֹורת ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ּפסּול; , ֲֲֵֶֶַָָָָָָֹ
עליו  נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני לאחד נעקם ּברּיתֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָהיא

נּדלּדלּו ולא מּזה לגמרי]זה החרּיֹות[נפרדו [הענפים ּכעלי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַֹ
לּולב הגדולים] ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא נפרצּו, ּכׁשר; ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפסּול. החרּיֹות, ֲֲִֵַַָּכעלי
ּגדלין „. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית

הּוא  הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים
ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. אחת הּנקרא עליו היּו . ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
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היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאחת
זה  ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
ּכל  ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם -ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשל  ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשדרֹו

ּפסּול. זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע ְִִֶֶֶַַַָָזה
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם {.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר [מקום }אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
ענביו היּו פסול). עליו הקטנים][פיר (נפרצו מרּבֹות ותיו ְֲָָָֻ

ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, אם - ְְְֲִִֵֵָָָָֹֻֻמעליו
טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. מעטן, ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּפסּול,
לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ּכמתּקן; ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי

ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי
.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ׁשהּוא,[מעבר ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו ונקב [כמטבע ּפסּול; ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻ
איסר] נּטל הנקרא ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ִֵֵֶַָָָָָאֹו

העץ  נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש והּוא ְְִֵֶַַַַָָָָָֹּדּדֹו,
ּגּמה  מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו ּתלּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא

חזזית עלת ּפסּול. יבלת]- ּבׁשנים [כעין אם - עליו ְֲִִִִַָָָָָָ
על  עלת אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול. מקֹומֹות, ְְְְִִֶַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; ְֲִִֶַַָָָָָֻרּבֹו,

ירק [הקרום]נקלף יּׁשאר אּלא מחּסרֹו, ׁשאינֹו ׁשּלֹו החיצֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נׁשאר  ואם ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַָָֻּכמֹות

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ִֵֶֶָָמּמּנּו
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, , ְֶֶַַָָָ

ׁשלּוק[בחומץ] מנּמר[מבושל], לבן, ׁשחר, צבעים], ,[כמה ְָָָָָֹֻ
ּככרתן ירק]ירק ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. בצורה - [מסגרת ְְְִִִֵָָָֹ

ּכמין מסוימת] עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָועׂשהּו
הּתיֹום  ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי על אף - ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּברּיתֹו

מחוברים] בשל]והּבסר[אתרוגים מקֹום [שאינו ּכׁשר. , ְֵֶַָָֹ
מעּוטה ׁשחרּות ּכעין ׁשּלהן מעט]ׁשהאתרֹוגין שחור -], ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

ּפסּול  זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ּביֹותר ׁשחרין היּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹּכׁשרין;
מקֹום. ְָָּבכל

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה  ּגזל טֹוב מּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

מּׁשּום  ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין  - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ׁשל אין ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָ

על  לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ׁשּיׁשאלּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחברֹו
ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמנת
- החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר מנת על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמּתנה

ּכגזּול  ׁשּנמצא יצא, ׁשהּקטן לא לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ואינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹונה
מארּבעת  ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו,

ּביֹום  ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ׁשּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמינין
ראׁשֹון. ִטֹוב

.‡È אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין לפני ּבמּתנה. [ירושה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
יכֹול חלוקתה] אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ונטל ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָלאכלֹו,
קנה  ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג פרי]זה אתרֹוג [מין ּכאחד ׁשּקנּו אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָ
עד  ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָורּמֹון
אין  אכלֹו, ׁשאם ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתן

עליו. ְִִַָָמקּפידין
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום  ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן  הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר  מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
עם  הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיקריבּו

הּלילה. ְַַָָּכל
.‚È החליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹור והיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים
ּומסּפקין  ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
ּדֹוחה  אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָואֹומרים

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את ְֶֶַַָֹֹלא
.„È עּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל  חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשי הארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות

ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו ּבּמקּדׁשהם ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּכּלם  - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל הּסּכֹות ; חג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻֻּבימי

ולׁשמע. לראֹות ְְְִִִַָֹּבאים
.ÂË ּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לא מּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמגיס  וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר  "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊË הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה  העֹובד המכּבד יׂשראל הּגדֹול מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ואין  ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹאֹומר:
והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּגדּלה

ה'". לפני ּומכרּכר מפּזז ְְְְִִֵֵֵַַָּדוד
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ו  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָאם
מּועד. זה אין - ּפעמים עדים מאה ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - אחד .ּביֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
.·- ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאין

יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו "והּועד אּלא ׁשּנאמר: העדה ואין , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדין. ְִֵּבבית

הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,

האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין
הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו

ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
את ‰. זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין אינן חּיבין זה, אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
והגּדיל  הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף - מּועדין הּקטן הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָּבחזקתן,

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
ולא  ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

אֹותן. עֹוׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו;
מּועד  ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
חצי  מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו,
ואם  החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי  מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזיק

ממׁשמׁשין נזק  הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ּומאימתי . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבֹו

.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
ׁשֹור  ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעׂשה
ראה  ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה  ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור

לסרּוגין מּועד נעׂשה - נגחֹו ולא לׁשורים.[דילוגין]ׁשֹור ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.È נגחֹו,ראה ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹ
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל  לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡Èלחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ּובׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני,

ג']ּבדּלּוג פעם ׁשֹופר [ידלג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְִַַָָָָ
ּכל  וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר קֹול ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹונגח,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·È זה,ׁשלׁשהנגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

חמֹור  ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח  ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד  הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, אם לׁשורים וכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּובּׁשני  ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום  ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
ספק  זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּוב ׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
הּימים  לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָֹאם

חל  מהם .ׁשּׁשנים ְִֵֶֶַֹ
.‚È ּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ּבהן וכל מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא הּמּזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
מּידֹו. מֹוציאין ִִִֵָאין

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

היה  ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויצא
אם  הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹמּועד,
ׁשהּוא  ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ּפטּור; ְְְְִִִֶֶָָָָָׁשמרֹו,
ׁשּבר  אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּועד

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַָּברגלֹו
לקרן ·. מּועד ויצא היה ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ׂשמאל  ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק  חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה ‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה -ּבהמה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מׁשּלם  מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ּתּמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
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ּומן  הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ׁשלם. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
אּלא  ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה - ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהרּפּוי
הרי  - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאדם
ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ׁשהּזיקה ּכמי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ׁשּבּיׁש ׁשֹורֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ׁשהדליק  אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ׁשּיתּבאר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ּבׁשּבת חברֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּגדיׁש

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור  - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּוא ׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּועד
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור -[העכיר]נפל מימיו את ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

אחר  ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד הבאיׁש ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָאם
הרי  והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ּפטּור; ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן,
ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ּככלים, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהן

קּבל ׁשּיתּבאר. ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנפל  הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, הּבית ּבעל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעליו

ַלּבֹור.
.Â את והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבחצר  ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
ּובעל ׁשיח ּבֹורֹות חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי חּיב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר
.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק

עד  ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
מּפני  ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָׁשּיׁש

.רׁשּות  ְ
.Á ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין

ּבהמּתֹו ּבין הּכלי הּוא את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפחת  ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּנבלה ּפחת הנזק]לּנּזק. משעת וׁשבח [שפחתה הּנּזק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו חֹולקין ְְְִִִֵַַַַָָהּנבלה,

.Ë הּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי  ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
ואם  מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם ּתם, .היה ְֲִִִֵַָָָ
.È ּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה

היה  אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזה מּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
הּוא  והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, ארּבע ׁשהפחיתֹו,[החבלה]ׁשוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

- מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמ ֹונה ׁשוה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּבׁשעת  הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאינֹו
ּכׁשעת  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
.·È מחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח

ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי  מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת מּמּנּו .נזק ְֲִִִִֶֶֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
מלּמד  ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב חּיב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלּנּזק;

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי נזקין,[קדשים ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין ׁשהּזיקּו [נהיו]ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֻ

ִֻחּלין.
הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבׂשר  חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
"ׁשֹור „. ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשֹור רעהּו" ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו עד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
אחר  עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ׁשּנגח, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹההפקר
המיחד  ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה הרי - ּבֹו ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֻוזכה
הרי  - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ואחר ׁשהּזיק, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָלבעלים
ּובׁשעת  הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נכרי  ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה,
נזק  מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ׁשֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנגח
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ו  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָאם
מּועד. זה אין - ּפעמים עדים מאה ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - אחד .ּביֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
.·- ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאין

יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו "והּועד אּלא ׁשּנאמר: העדה ואין , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדין. ְִֵּבבית

הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,

האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין
הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו

ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
את ‰. זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין אינן חּיבין זה, אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
והגּדיל  הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף - מּועדין הּקטן הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָּבחזקתן,

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
ולא  ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

אֹותן. עֹוׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו;
מּועד  ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
חצי  מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו,
ואם  החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי  מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזיק

ממׁשמׁשין נזק  הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ּומאימתי . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבֹו

.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
ׁשֹור  ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעׂשה
ראה  ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה  ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור

לסרּוגין מּועד נעׂשה - נגחֹו ולא לׁשורים.[דילוגין]ׁשֹור ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.È נגחֹו,ראה ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹ
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל  לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡Èלחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ּובׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני,

ג']ּבדּלּוג פעם ׁשֹופר [ידלג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְִַַָָָָ
ּכל  וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר קֹול ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹונגח,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·È זה,ׁשלׁשהנגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

חמֹור  ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח  ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד  הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, אם לׁשורים וכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּובּׁשני  ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום  ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
ספק  זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּוב ׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
הּימים  לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָֹאם

חל  מהם .ׁשּׁשנים ְִֵֶֶַֹ
.‚È ּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ּבהן וכל מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא הּמּזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
מּידֹו. מֹוציאין ִִִֵָאין

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

היה  ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויצא
אם  הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹמּועד,
ׁשהּוא  ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ּפטּור; ְְְְִִִֶֶָָָָָׁשמרֹו,
ׁשּבר  אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּועד

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַָּברגלֹו
לקרן ·. מּועד ויצא היה ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ׂשמאל  ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק  חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה ‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה -ּבהמה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מׁשּלם  מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ּתּמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
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ּומן  הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ׁשלם. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
אּלא  ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה - ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהרּפּוי
הרי  - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאדם
ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ׁשהּזיקה ּכמי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ׁשּבּיׁש ׁשֹורֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ׁשהדליק  אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ׁשּיתּבאר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ּבׁשּבת חברֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּגדיׁש

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור  - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּוא ׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּועד
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור -[העכיר]נפל מימיו את ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

אחר  ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד הבאיׁש ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָאם
הרי  והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ּפטּור; ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן,
ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ּככלים, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהן

קּבל ׁשּיתּבאר. ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנפל  הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, הּבית ּבעל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעליו

ַלּבֹור.
.Â את והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבחצר  ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
ּובעל ׁשיח ּבֹורֹות חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי חּיב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר
.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק

עד  ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
מּפני  ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָׁשּיׁש

.רׁשּות  ְ
.Á ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין

ּבהמּתֹו ּבין הּכלי הּוא את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפחת  ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּנבלה ּפחת הנזק]לּנּזק. משעת וׁשבח [שפחתה הּנּזק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו חֹולקין ְְְִִִֵַַַַָָהּנבלה,

.Ë הּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי  ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
ואם  מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם ּתם, .היה ְֲִִִֵַָָָ
.È ּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה

היה  אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזה מּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
הּוא  והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, ארּבע ׁשהפחיתֹו,[החבלה]ׁשוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

- מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמ ֹונה ׁשוה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּבׁשעת  הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאינֹו
ּכׁשעת  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
.·È מחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח

ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי  מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת מּמּנּו .נזק ְֲִִִִֶֶֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
מלּמד  ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב חּיב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלּנּזק;

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי נזקין,[קדשים ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין ׁשהּזיקּו [נהיו]ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֻ

ִֻחּלין.
הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבׂשר  חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
"ׁשֹור „. ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשֹור רעהּו" ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו עד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
אחר  עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ׁשּנגח, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹההפקר
המיחד  ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה הרי - ּבֹו ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֻוזכה
הרי  - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ואחר ׁשהּזיק, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָלבעלים
ּובׁשעת  הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נכרי  ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה,
נזק  מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ׁשֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנגח
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ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה הּוא קנס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלם;
בהמּתן  נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּזקן; מסּלקין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאינן

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין אֹותן, מׁשּמרין אין -. ְְְְִִִִֵַַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

וחֹוזר  מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
קֹול  ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק.[פרסום] ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא לֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש
.Êיאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה הק  נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ּדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה -. ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á;מכּור אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; אינֹו ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֻהקּדיׁשֹו,
ׁשּלא  עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
ּגֹובה  הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ׁשּלא ּבין ִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּזיק,
הרי  והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ׁשאפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו;

מּגּופֹו ּגֹובה .זה ִֶֶ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו חב [לקחוהו]עׂשּוי; ּבין , ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלהם
הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנזק מׁשעּבדין נכסיו ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻוהרי
.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית

ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

סּבין תבואה]אפּלּו לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְֲִִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין הּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל ּגֹובין הּמּטלטלין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹ
לא  יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית מן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן אּלא ׁשּיתּבאר.יגּבה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
העבדים  אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּסּוסים
ׁשהּזיקה  היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהרֹועים
נׁשים  אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ׁשֹומעין - זֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
סֹומכין  - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאדם
על  ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; הּדבר אין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן'.
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ׁשּיהיּו עד עדים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּפי

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעידּו

.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלּׁש

האֹוהר בפראות]ּגמל הרּוג [נוהג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבצּדֹו

ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּומּולדּה,‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּגֹובה  אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת  אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
עד ·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא  היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין ‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור

הּפילה  הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא  הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני „. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

היתה  ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעצמּה
עּתה  ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרה
ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, והּנפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

הּׁשמן ‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת

הּולד  לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
.Â אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור

- לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו מחברֹו 'אני הּמֹוציא אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

'וּדאי  ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ּבוּדאי', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור יֹודע [מדרבנן]אּתה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אף  ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו
הּנזק  ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשבּועת

ּפטּור. ּבקנס ּומֹודה הּוא, ְְִֶָָָקנס
.Ê מהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

אֹומר  זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם  ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Á אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
על  אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה  'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ׁשל ׁשהן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפי

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא העֹומד .ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
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.Ë הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו
אחד  היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹומר
אֹומר  והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ואחד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתם

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּזיק' .'ּתם ְֲִִִֵֵַָָָָָָ
.È עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ׁשאחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידים
הּזיק  ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק טען ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאמר.
ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי - 'ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבפני

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה;
.‡È והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את  הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן  אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ּתם  אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול , את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּזיק
ותם  הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזיק

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּקטן' את היתה ּומּועד לא . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
לטֹוען  ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ּברּורה ראיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, מּדמי אף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
הּגדֹול  מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטען.
ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו הּקטן, מן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹולּגדֹול

ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין ְִִִִֵַַאין
.·È הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור

ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתים הראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּזק
מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשוה
חזר  חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ׁשּלפניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוהּנּזק
- ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה אחר ׁשֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הראׁשֹון  והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחרֹון
וכן  ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה נֹוטלין הּבעלים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעם

והֹולכין. חֹולקין זֹו ּדר ְְְִִֶֶַעל
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק  - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה  ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק  זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם  ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ  ּכּיֹוצא מֹותר ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
.ּבזה  ֶָ

.„È ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד  - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר  מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק  ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר [הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעים ׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד  הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם  הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

מּועד  ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד ּבין הרי קטן, , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי ·. ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין  ׁשהרג?אּלּו למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, ּבהמֹות [ונטו ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

וכן  הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכירּו את [זיהו]אם הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבפעם ְְְְִִִִִִַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשהרג  הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ׁשהרג, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹורֹו
והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ּפעמים ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבעלים
- ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את לׁשמר להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכפר. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
מׁשּלם ‰. מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשלם, .ּכפר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור
ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה .הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

האּפיטרֹוּפין  וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכן
הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין נסקלין. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהמיתּו
אינן  והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ּכּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכפר

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ּכדי חּיּוב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָּבני
.Ê הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור
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ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה הּוא קנס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלם;
בהמּתן  נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּזקן; מסּלקין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאינן

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין אֹותן, מׁשּמרין אין -. ְְְְִִִִֵַַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

וחֹוזר  מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
קֹול  ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק.[פרסום] ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא לֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש
.Êיאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה הק  נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ּדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה -. ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á;מכּור אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; אינֹו ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֻהקּדיׁשֹו,
ׁשּלא  עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
ּגֹובה  הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ׁשּלא ּבין ִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּזיק,
הרי  והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ׁשאפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו;

מּגּופֹו ּגֹובה .זה ִֶֶ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו חב [לקחוהו]עׂשּוי; ּבין , ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלהם
הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנזק מׁשעּבדין נכסיו ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻוהרי
.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית

ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

סּבין תבואה]אפּלּו לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְֲִִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין הּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל ּגֹובין הּמּטלטלין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹ
לא  יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית מן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן אּלא ׁשּיתּבאר.יגּבה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
העבדים  אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּסּוסים
ׁשהּזיקה  היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהרֹועים
נׁשים  אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ׁשֹומעין - זֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
סֹומכין  - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאדם
על  ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; הּדבר אין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן'.
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ׁשּיהיּו עד עדים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּפי

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעידּו

.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלּׁש

האֹוהר בפראות]ּגמל הרּוג [נוהג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבצּדֹו

ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּומּולדּה,‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּגֹובה  אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת  אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
עד ·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא  היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין ‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור

הּפילה  הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא  הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני „. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

היתה  ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעצמּה
עּתה  ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרה
ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, והּנפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

הּׁשמן ‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת

הּולד  לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
.Â אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור

- לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו מחברֹו 'אני הּמֹוציא אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

'וּדאי  ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ּבוּדאי', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור יֹודע [מדרבנן]אּתה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אף  ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו
הּנזק  ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשבּועת

ּפטּור. ּבקנס ּומֹודה הּוא, ְְִֶָָָקנס
.Ê מהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

אֹומר  זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם  ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Á אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
על  אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה  'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ׁשל ׁשהן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפי

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא העֹומד .ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
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.Ë הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו
אחד  היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹומר
אֹומר  והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ואחד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתם

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּזיק' .'ּתם ְֲִִִֵֵַָָָָָָ
.È עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ׁשאחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידים
הּזיק  ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק טען ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאמר.
ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי - 'ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבפני

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה;
.‡È והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את  הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן  אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ּתם  אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול , את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּזיק
ותם  הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזיק

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּקטן' את היתה ּומּועד לא . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
לטֹוען  ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ּברּורה ראיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, מּדמי אף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
הּגדֹול  מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטען.
ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו הּקטן, מן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹולּגדֹול

ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין ְִִִִֵַַאין
.·È הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור

ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתים הראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּזק
מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשוה
חזר  חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ׁשּלפניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוהּנּזק
- ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה אחר ׁשֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הראׁשֹון  והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחרֹון
וכן  ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה נֹוטלין הּבעלים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעם

והֹולכין. חֹולקין זֹו ּדר ְְְִִֶֶַעל
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק  - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה  ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק  זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם  ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ  ּכּיֹוצא מֹותר ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
.ּבזה  ֶָ

.„È ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד  - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר  מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק  ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר [הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעים ׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד  הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם  הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

מּועד  ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד ּבין הרי קטן, , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי ·. ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין  ׁשהרג?אּלּו למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, ּבהמֹות [ונטו ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

וכן  הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכירּו את [זיהו]אם הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבפעם ְְְְִִִִִִַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשהרג  הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ׁשהרג, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹורֹו
והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ּפעמים ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבעלים
- ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את לׁשמר להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכפר. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
מׁשּלם ‰. מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשלם, .ּכפר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור
ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה .הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

האּפיטרֹוּפין  וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכן
הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין נסקלין. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהמיתּו
אינן  והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ּכּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכפר

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ּכדי חּיּוב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָּבני
.Ê הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור
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יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה אדם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
ּכמת  ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ּכמיתת -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין חׁשּובין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָהן
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה ּבֹואם ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ואפּלּו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנחׁש,
ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,
.Ë להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין

מתּכּון  ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמי
את  והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג הּבהמה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מן  ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים נתּכּון יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבן
ּבקנס  אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמיתה.
והּוא  הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על אף עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

לזה  .מּועד ֶָָ
.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה

ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמּועד
הּׁשֹור  - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל להנאתֹו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּכתל
חּיבין  והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ׁשהרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבכפר
?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא הּכתלים. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּפיל

והמית  ׁשהּפיל לאחר אף ּבׁשּנתחּכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚È תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו הּלּוכּה, ּכדר; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּיב  הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק מּועדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרגל
למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ועל הּׁשן על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ּבכּונה ׁשהמית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמּועד
חּיבין  והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור - כּונה ּבלא המית ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹואם
ּומן  הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ּבלא ׁשהמית ותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבכפר.
מן  ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית נתּכּון ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכפר;

העבד. מּקנס וכן ְְִֵֶֶֶַַָֹהּכפר,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
העבד ּבּתֹורה  ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ּדמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָאֹו

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
דמי ‡. ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּמה

אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי הּכל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּנהרג,
עליו" זכרים יּוׁשת קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, וכפר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכסף  סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ׁשוה  ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָיפה,

וכל דינר. אך]אּלא משוחרר -[עבד ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְִִֵֶַָָָָֻ
לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין הֹואיל קנס, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָאין

.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ראּוי  - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחציֹו
יּקחּנּו. מי לֹו ואין ְִִִֵֵֶָלּתן,

ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור
חּיבה  ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּועד

לאדם  אּלא ולדֹות, ּבדמי .ּתֹורה ְְְִֵֶָָָָָ
ׁשּזה „. ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח

ּדמי  חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ׁשּנגח ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמי
מּגּופֹו .ולדֹות ְִָ

זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד
לבעליה  ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה

חציֹו אֹו הּכפר הּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב

.Â ׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואם המיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם
.Ê ואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור

ממֹונֹות  ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני
.Á הּׁשבחּומהיכן מן ּברדּיתֹו[רווח]מׁשּתּלם? ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
ׁשּית  ּבעלים לֹו ּוברח אין נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין אין -ִִֵֵָָ
.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָׁשֹומר
עד  אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם  קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשֹומר  החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָהפקירֹו,
מּתר  זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלבעליו,

ֲִַָּבאכילה.
.È ּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
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ּכל  ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,
הּנסקלת  .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ

.‡È ּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה
היא  ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻמעּברת

נרּבעה. ועּברּה היא נגחה, ְְְְְִִָָָָָָָֻֻועּברּה
.·È נגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה

ואם  מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻּדינּה
הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻילדה
לכּפה  ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻואם

ׁשם.[הסגר] ׁשּימּותּו עד ,ֶַָָ
.‚È ׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבעליו  העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם  לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא  ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר  לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
חמֹור ‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור  "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וחּיה  בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר לא .[במצוי]ועֹוף; ֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ
ּברׁשּותֹו·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד

ׁשחפ  אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות ר ּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זה  הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח

ּבנזקיו  ׁשהפקיר חּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ
ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָּבֹורֹו
הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"ּבעל

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובּתחּלה
מאליו ‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹּבהמה
הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי  יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום. מּכל ּבעלים לֹו ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
מכּסה „. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי
ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגלל ואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּיכֹול  ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם  - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר  - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים ּפטּור,אין זה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
לפרקים  אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּפני

חּיב.[לפעמים] זה הרי -ֲֵֶַָ
ׁשהּגמּלים התליע ‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

הֹואיל  - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצּויין
ּפטּור  זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ׁשהתליע ּכל ּומחמת וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â וזה הּמֹוצא חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

העפר  ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון זה נסּתּלקּו[אטמו]- ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי
.Ê והּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור

-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּׁשּמסר

לכּסֹותֹו. הּׁשני ּומצאֹוונתחּיב הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּׁשני  יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמגּלה,
ּוכדי  מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד חּיב? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלבּדֹו
ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּיׂשּכר
ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי זה, זמן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבתֹו
ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהם - ּכזה זמן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחר

.ּבֹו
.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הרי  מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלחרׁש
ּבהן  אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור חּיבין; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים

ַַּדעת.
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּפחֹות  היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲִִִֶָָָָָָָָֹלהמית?
ומת  ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָמעׂשרה,

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ואם ּפטּור; -ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
.‡È- מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ׁשהּטפח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב;
ׁשהיה  אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, עמקֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשֹור  לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ׁשבעה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹעמקֹו
ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכּיֹוצא
יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; מֹוציאין אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנּזק

.ּבהן  ֶָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ׁשּסתר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נסּתּלקּו לא עדין אֹו הראׁשֹון, .מעׂשי ְְֲֲִִִֵַַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון

הנפילה] הקריב [חבטת הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֶַַָָמת
ׁשהרחיב  הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּזק
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יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה אדם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
ּכמת  ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ּכמיתת -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין חׁשּובין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָהן
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה ּבֹואם ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ואפּלּו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנחׁש,
ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,
.Ë להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין

מתּכּון  ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמי
את  והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג הּבהמה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מן  ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים נתּכּון יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבן
ּבקנס  אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמיתה.
והּוא  הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על אף עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

לזה  .מּועד ֶָָ
.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה

ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמּועד
הּׁשֹור  - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל להנאתֹו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּכתל
חּיבין  והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ׁשהרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבכפר
?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא הּכתלים. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּפיל

והמית  ׁשהּפיל לאחר אף ּבׁשּנתחּכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚È תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו הּלּוכּה, ּכדר; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּיב  הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק מּועדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרגל
למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ועל הּׁשן על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ּבכּונה ׁשהמית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמּועד
חּיבין  והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור - כּונה ּבלא המית ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹואם
ּומן  הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ּבלא ׁשהמית ותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבכפר.
מן  ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית נתּכּון ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכפר;

העבד. מּקנס וכן ְְִֵֶֶֶַַָֹהּכפר,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
העבד ּבּתֹורה  ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ּדמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָאֹו

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
דמי ‡. ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּמה

אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי הּכל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּנהרג,
עליו" זכרים יּוׁשת קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, וכפר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכסף  סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ׁשוה  ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָיפה,

וכל דינר. אך]אּלא משוחרר -[עבד ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְִִֵֶַָָָָֻ
לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין הֹואיל קנס, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָאין

.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ראּוי  - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחציֹו
יּקחּנּו. מי לֹו ואין ְִִִֵֵֶָלּתן,

ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור
חּיבה  ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּועד

לאדם  אּלא ולדֹות, ּבדמי .ּתֹורה ְְְִֵֶָָָָָ
ׁשּזה „. ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח

ּדמי  חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ׁשּנגח ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמי
מּגּופֹו .ולדֹות ְִָ

זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד
לבעליה  ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה

חציֹו אֹו הּכפר הּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב

.Â ׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואם המיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם
.Ê ואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור

ממֹונֹות  ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני
.Á הּׁשבחּומהיכן מן ּברדּיתֹו[רווח]מׁשּתּלם? ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
ׁשּית  ּבעלים לֹו ּוברח אין נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין אין -ִִֵֵָָ
.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָׁשֹומר
עד  אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם  קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשֹומר  החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָהפקירֹו,
מּתר  זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלבעליו,

ֲִַָּבאכילה.
.È ּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
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ּכל  ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,
הּנסקלת  .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ

.‡È ּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה
היא  ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻמעּברת

נרּבעה. ועּברּה היא נגחה, ְְְְְִִָָָָָָָֻֻועּברּה
.·È נגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה

ואם  מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻּדינּה
הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻילדה
לכּפה  ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻואם

ׁשם.[הסגר] ׁשּימּותּו עד ,ֶַָָ
.‚È ׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבעליו  העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם  לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא  ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר  לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
חמֹור ‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור  "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וחּיה  בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר לא .[במצוי]ועֹוף; ֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ
ּברׁשּותֹו·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד

ׁשחפ  אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות ר ּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זה  הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח

ּבנזקיו  ׁשהפקיר חּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ
ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָּבֹורֹו
הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"ּבעל

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובּתחּלה
מאליו ‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹּבהמה
הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי  יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום. מּכל ּבעלים לֹו ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
מכּסה „. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי
ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגלל ואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּיכֹול  ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם  - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר  - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים ּפטּור,אין זה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
לפרקים  אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּפני

חּיב.[לפעמים] זה הרי -ֲֵֶַָ
ׁשהּגמּלים התליע ‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

הֹואיל  - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצּויין
ּפטּור  זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ׁשהתליע ּכל ּומחמת וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â וזה הּמֹוצא חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

העפר  ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון זה נסּתּלקּו[אטמו]- ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי
.Ê והּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור

-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּׁשּמסר

לכּסֹותֹו. הּׁשני ּומצאֹוונתחּיב הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּׁשני  יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמגּלה,
ּוכדי  מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד חּיב? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלבּדֹו
ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּיׂשּכר
ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי זה, זמן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבתֹו
ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהם - ּכזה זמן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחר

.ּבֹו
.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הרי  מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלחרׁש
ּבהן  אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור חּיבין; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים

ַַּדעת.
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּפחֹות  היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲִִִֶָָָָָָָָֹלהמית?
ומת  ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָמעׂשרה,

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ואם ּפטּור; -ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
.‡È- מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ׁשהּטפח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב;
ׁשהיה  אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, עמקֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשֹור  לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ׁשבעה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹעמקֹו
ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכּיֹוצא
יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; מֹוציאין אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנּזק

.ּבהן  ֶָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ׁשּסתר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נסּתּלקּו לא עדין אֹו הראׁשֹון, .מעׂשי ְְֲֲִִִֵַַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון

הנפילה] הקריב [חבטת הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֶַַָָמת
ׁשהרחיב  הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּזק
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wfg zxecdn jezn

אף  זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
נפל  הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. מן ׁשּמת ּפי ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון -ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה ואם [המזיק]אם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

יתר  עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו נחּבטה ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
אף  חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש רחּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבּקרקע. נחּבטה ׁשּלא ּפי ְְְִֶֶַַַַָֹעל
.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה
הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו
.ÊË על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ּבתל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטתּה
היתה  אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, אֹו ׁשֹוטה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָאֹו
מּפני  אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ּבּיֹום, ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפּקחת,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור לראֹות הּבהמה נפל .ׁשּדר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו - ומת אדם ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלתֹוכֹו
ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבין
ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - הּפּקחת הּבהמה אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻנפל

יצ ּפטּור  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: א , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָזה

.ÁÈ החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה

נפלה  חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה הּבֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּבתֹו
ׁשּנבעתה ּכגֹון עקבּה[נבהלה]מאחֹוריה, על וחזרה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּיּפל  עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ומתה ונפלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאחֹור,
אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול לפניו נפל נפילה. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדר
אין  הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָנּזק
הּזק  אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו נפל ואם מּידֹו. ְֲִִִִֵַַַַָָָֻמֹוציאין

ּפטּור. הּבֹור ּבעל -ַַַָ
.ËÈ- הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור

הּׁשֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא מּועד ְֱִֵֶַַַַַַַָָאם
מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ואם ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָמחצה.
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה מׁשּלם הּבֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובעל
לי  יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל אֹומר הּנבלה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּבעל
ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ּפי על אף ;ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאצל
מּבעל  להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהרי

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, מֹוציא; אני .הּׁשֹור, ְְְְֲִִַַַַַָָָ
.Î,ּבּה ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכן

ּובעל  מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל
מחצה. ֱֶַָהּבֹור

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;
הֹואיל  וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני מּזה להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָיכֹול

הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש
.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור  חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

ּבעל  נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרגֹו
הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ
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ה'תשע"ד  א' אדר ל' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ל 'אדר א 'ֿ א 'אדר ב '

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הּזה הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָּביֹום

קדׁש"  ֿ k`)מקרא ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ְְְְֲֶֶַָָָָָֹֹֹּביֹום

dk)תעׂשּו" ,my). ֲַ

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום

ֿ קדׁש" מקרא dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
זה: ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַָֻּביֹום

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת .(my)"ּכל ְֲֲֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
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"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום
לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ יֹוםֿטֹוב ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ֿ יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכל
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ֿ טֹוב. ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹום
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ואסּורים ֿ טֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ֿ העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם אּלא לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא ֿ נפׁש לכל יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. ֿ תאכל לא "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו ֿ תאכל לא "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכל
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי ב 'ֿ ג 'אדר ב '

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו

הרא "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ׂשארוהּוא ּתׁשּביתּו ׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַָָֹ
eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות
מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ

(b dkld:תעׂשה ֿ ולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב ֿ תעׂשה, hi)לא my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח ּדבריםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגֹון לחם, ׁשאינם ֿ עלּֿפי אף חמץ, ּתערבת ּבהם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

והּׁשכר והּמּוריס gnw)הּכּותח zaexrz mr milk`n) ְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ

מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.

ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

והּוא הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָיראה
ּבכלֿ ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹאמרֹו:

"ּגבל(f ,bi zeny),ענינים ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם f:)אּלא dvia)ּפתח" : ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּכתּוב
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: עצמֹו(uingnd)ׂשאר", ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ

― ּברׁשּותֹו חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּיהא וקנהּו ּבּפסח חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאינֹו

(f`y)חמץ "המׁשּיר הּתֹוספּתא. ּולׁשֹון מעׂשה. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
לֹוקה". אינֹו ― ּבּכרם ּכלאים והמקּים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּבּפסח
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קמה 'a xc` '`Î'` xc` 'l ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אף  זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
נפל  הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. מן ׁשּמת ּפי ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון -ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה ואם [המזיק]אם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

יתר  עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו נחּבטה ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
אף  חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש רחּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבּקרקע. נחּבטה ׁשּלא ּפי ְְְִֶֶַַַַָֹעל
.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה
הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו
.ÊË על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ּבתל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטתּה
היתה  אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, אֹו ׁשֹוטה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָאֹו
מּפני  אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ּבּיֹום, ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפּקחת,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור לראֹות הּבהמה נפל .ׁשּדר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו - ומת אדם ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלתֹוכֹו
ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבין
ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - הּפּקחת הּבהמה אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻנפל

יצ ּפטּור  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: א , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָזה

.ÁÈ החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה

נפלה  חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה הּבֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּבתֹו
ׁשּנבעתה ּכגֹון עקבּה[נבהלה]מאחֹוריה, על וחזרה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּיּפל  עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ומתה ונפלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאחֹור,
אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול לפניו נפל נפילה. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדר
אין  הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָנּזק
הּזק  אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו נפל ואם מּידֹו. ְֲִִִִֵַַַַָָָֻמֹוציאין

ּפטּור. הּבֹור ּבעל -ַַַָ
.ËÈ- הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור

הּׁשֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא מּועד ְֱִֵֶַַַַַַַָָאם
מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ואם ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָמחצה.
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה מׁשּלם הּבֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובעל
לי  יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל אֹומר הּנבלה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּבעל
ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ּפי על אף ;ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאצל
מּבעל  להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהרי

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, מֹוציא; אני .הּׁשֹור, ְְְְֲִִַַַַַָָָ
.Î,ּבּה ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכן

ּובעל  מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל
מחצה. ֱֶַָהּבֹור

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;
הֹואיל  וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני מּזה להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָיכֹול

הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש
.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור  חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

ּבעל  נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרגֹו
הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ
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ה'תשע"ד  א' אדר ל' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ל 'אדר א 'ֿ א 'אדר ב '

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הּזה הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָּביֹום

קדׁש"  ֿ k`)מקרא ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ְְְְֲֶֶַָָָָָֹֹֹּביֹום

dk)תעׂשּו" ,my). ֲַ

ה'תשע"ד  ב' אדר א' שני יום

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום

ֿ קדׁש" מקרא dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
זה: ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַָֻּביֹום

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת .(my)"ּכל ְֲֲֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

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

'a xc` 'bÎ'a iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום
לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ יֹוםֿטֹוב ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ֿ יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכל
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ֿ טֹוב. ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹום
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ואסּורים ֿ טֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ֿ העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם אּלא לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא ֿ נפׁש לכל יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. ֿ תאכל לא "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו ֿ תאכל לא "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכל
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ד  ב' אדר ב' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי ב 'ֿ ג 'אדר ב '

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו

הרא "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ׂשארוהּוא ּתׁשּביתּו ׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַָָֹ
eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות
מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ

(b dkld:תעׂשה ֿ ולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב ֿ תעׂשה, hi)לא my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח ּדבריםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגֹון לחם, ׁשאינם ֿ עלּֿפי אף חמץ, ּתערבת ּבהם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

והּׁשכר והּמּוריס gnw)הּכּותח zaexrz mr milk`n) ְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ

מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.

ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

ה'תשע"ד  ב' אדר ג' רביעי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

והּוא הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָיראה
ּבכלֿ ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹאמרֹו:

"ּגבל(f ,bi zeny),ענינים ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם f:)אּלא dvia)ּפתח" : ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּכתּוב
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: עצמֹו(uingnd)ׂשאר", ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ

― ּברׁשּותֹו חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּיהא וקנהּו ּבּפסח חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאינֹו

(f`y)חמץ "המׁשּיר הּתֹוספּתא. ּולׁשֹון מעׂשה. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
לֹוקה". אינֹו ― ּבּכרם ּכלאים והמקּים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּבּפסח
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a'קמו xc` 'eÎ'c ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הר"א חמץהּמצוה יּמצא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
והּוא מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּברׁשּותנּו,

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת ai,אמרֹו: my) ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה "לא f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ֿ לאו ׁשּכל vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ֿ האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמן

ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ד 'ֿ ו 'אדר ב '

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰„‚‰‰ ÁÒÂ(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף וכלֿמה . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא ֿ ּפי אףֿעל ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם b)אל my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

ÂÎ˜ 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰„b‰‰ ÁÒ…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' שישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' קודש שבת יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. ְְְִִִֵַַַָָָָמן
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i"yx
(·È).˘Ë¯˙לכולן ואב המעים, ביקוע יג לשון (ישעיהו

תרטשה:יח) נערים וקשתות :.Ì‰È˙Â¯‰Â מעוברות
וכן‰ÎÓ·¯.(ÂË)שלהם: גונבא, יונתן: (שופטים תרגום

יח) בגד:ד והוא בגונבא, תרגום: בשמיכה, ותכסהו :
.ÂÈÙ ÏÚ ˘Â¯ÙÈÂ:להצטנן(ÊË).'Â‚Â ˘ÓÁ ˙˘·Â

מן  כשחזרו שנים שתי בחייו יורם את המליך יהושפט
עולם. בסדר שנויה כך מואב, במלך שנלחמו המלחמה
שנגזרה  חמשים, בשנת ויהושפט ליהורם חמש בשנת
לו  שתלה אלא גלעד, ברמות ליהרג יהושפט על גזירה

שנים: שבע שזעק, ממשלה:È¯.(ËÈ)בשביל
(Î).ÍÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÂÎÈÏÓÈÂ להם היה לא דוד ומימי

שנאמר כמו מח)מלך, כב א ;(מלכים באדום אין ומלך :
יד) ח ב מלכו (שמואל מלכים שמנה נציבים, באדום וישם :

בראשית  בספר המנוים לישראל, מלך מלך לפני באדום
לאֿמג) איש (לו מלכים, שמנה בישראל מלכו כנגדו ,

ואסא, ואבים, ורחבעם, ושלמה, ודוד, בושת,
שכתוב  ומה לאדום, מלך היה ולא ויהורם, ויהושפט,
ועם  אחאב בן יהורם עם אדום מלך שהלך למעלה
הוא  גמור מלך לא מואב, מלך על למלחמה יהושפט

שנאמר וכמו מלך קרוי היה הוא שאף נציב, (מלכים אלא

מח) כב להם א היה הנציב מלך, נצב באדום אין ומלך :
מלך: ‡ÂÈÏ.(Î‡)במקום ··ÂÒ‰:הספר אל הסמוכים

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ È˙Ú„È ÈÎ:אבכה ולזה  בדבר, עתה  אני וזוכר

.Ì‰È¯ˆ·Ó:באש תבעיר מבצריהם , הנשיםÌ‰È˙Â¯‰Â.ערי
הולדות: להוציא בטנם  תבקע Í„·Ú.(È‚)ההרות, ‰Ó ÈÎוכי

הזה: כדבר לעשות  כך  כל  רב הכח ÍÏÓ.כוחי בידך  יהיה ואז
הזה: ÂÈÙ.(ÂË)הרב  ÏÚ ˘Â¯ÙÈÂ:החולי אש חמימות להקיר

.˙ÂÓÈÂ:הפנים אל החוץ מן  החום סרה  כי  מת, זה בעבור 
(ÊË).·‡Á‡ Ô· Ì¯ÂÈÏ ˘ÓÁ ˙˘·Â:עולם בסדר שנויה 

ליורם ה ' בשנת כן אם והיה מלך, כ''ה  כי למלכו . כ ''ג בשנת  דהיינו בחייו, שלימות שנים  שתי בנו יהורם את  המליך  שיהושפט 
יהושפט  אז לומר: ורצה וכו', ויהושפט וכו ' אחאב בן ליורם חמש  ובשנת אמר  ולזה  ליהושפט , בי''ט מלך  הוא כי  אחאב, בן
מזמן וחישב ליהושפט , וחמש אמר  וכאילו  שתים , במקום עומדת  חמש  מלת  או, 'המליך '. כמו  'מלך ' ויהיה בנו , יהורם  את מלך
אחאב בן ליורם אבל  אז, ומלך  חדשה , בריה אז  נעשה וכאילו עליו , ה ' חמלת  לולא  למות  ראוי  שהיה גלעד, רמות  מלחמות 
שתי והם בנו, יהורם את  המליך  אז כי כ ''ג, וקצת וכ ''ב  וכ"א וכ ' מיהושפט  י''ט שנת  קצת  והם  מקוטעות, שנים חמש  הם
י''ח  שנת  מקצת והם  גלעד , רמות מלחמות מזמן שלימות שנים  חמש  הם  עצמו וליהושפט  מת , בכ ''ה כי מותו , לפני  שנים 

כ''ג. שנת ומקצת  וכ ''ב , וכ "א וכ' וי''ט מלכותו, ˘ÌÈ.(ÊÈ)מתחילת ‰Ó˘אשר השנים שתי כלולים ובהם היו, ומקוטעות
אביו: בחיי ‡·‰.(ËÈ)מלך  ‡ÏÂ: הרע עשו וביתו  יהורם  כי להשחתה , ראוים  שהיו Â‰È„‰.עם יהודה:‡˙ מלכי לומר: רצה

.ÌÈÓÈ‰ ÏÎ:המלכות ימי כל לומר : יהודה:ÂÎÈÏÓÈÂ.(Î)רצה מלכי יד מתחת מלך  נציב , עליהם היה  הנה עד  ˆÈÚ¯‰.(Î‡)כי
אדום: מארץ  מקום ÏÈÏ‰.שם Ì˜:בפומבי ביום עמהם  ללחום  כח  עצר לא  ‡ÂÈÏ.כי ··ÂÒ‰ללכת כח  עצר ולא  אליו, הסמוך 

המלחמה: מאדום:ÒÈÂ.בעומק  פחד  כי לאהליו , מיד נס  בהם , מה  שהכה  אחר

oeiv zcevn
(·È).ÁÏ˘˙,שליחותו יעשה עשה כי  שלוח , קרוי ההבער 

הכל: ושורף למקום ממקום בניהםÌ‰ÈÏÏÂÚÂ.שהולך
כמו˙¯Ë˘.הקטנים : בקיעה, א)ענין יד עולליהם(הושע :
עב,‰ÎÓ·¯.(ÂË)ירוטשו: בגד  מין והוא גונבא , יונתן : תרגם

בשמיכה ותכסהו יח)כי ד בגונבא:(שופטים כן: כמו תרגומו ,
(ËÈ).¯È:כנר המאיר מלך , לומר: ורוצה  נר, כמו
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wfg zxecdn jezn

― הר"א חמץהּמצוה יּמצא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
והּוא מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּברׁשּותנּו,

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת ai,אמרֹו: my) ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה "לא f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ֿ לאו ׁשּכל vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ֿ האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמן

ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

ה'תשע"ד  ב' אדר ד' חמישי יום
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ד 'ֿ ו 'אדר ב '

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰„‚‰‰ ÁÒÂ(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף וכלֿמה . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא ֿ ּפי אףֿעל ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם b)אל my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

ÂÎ˜ 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰„b‰‰ ÁÒ…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ד  ב' אדר ה' שישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ד  ב' אדר ו' קודש שבת יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. ְְְִִִֵַַַָָָָמן
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i"yx
(·È).˘Ë¯˙לכולן ואב המעים, ביקוע יג לשון (ישעיהו

תרטשה:יח) נערים וקשתות :.Ì‰È˙Â¯‰Â מעוברות
וכן‰ÎÓ·¯.(ÂË)שלהם: גונבא, יונתן: (שופטים תרגום

יח) בגד:ד והוא בגונבא, תרגום: בשמיכה, ותכסהו :
.ÂÈÙ ÏÚ ˘Â¯ÙÈÂ:להצטנן(ÊË).'Â‚Â ˘ÓÁ ˙˘·Â

מן  כשחזרו שנים שתי בחייו יורם את המליך יהושפט
עולם. בסדר שנויה כך מואב, במלך שנלחמו המלחמה
שנגזרה  חמשים, בשנת ויהושפט ליהורם חמש בשנת
לו  שתלה אלא גלעד, ברמות ליהרג יהושפט על גזירה

שנים: שבע שזעק, ממשלה:È¯.(ËÈ)בשביל
(Î).ÍÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÂÎÈÏÓÈÂ להם היה לא דוד ומימי

שנאמר כמו מח)מלך, כב א ;(מלכים באדום אין ומלך :
יד) ח ב מלכו (שמואל מלכים שמנה נציבים, באדום וישם :

בראשית  בספר המנוים לישראל, מלך מלך לפני באדום
לאֿמג) איש (לו מלכים, שמנה בישראל מלכו כנגדו ,

ואסא, ואבים, ורחבעם, ושלמה, ודוד, בושת,
שכתוב  ומה לאדום, מלך היה ולא ויהורם, ויהושפט,
ועם  אחאב בן יהורם עם אדום מלך שהלך למעלה
הוא  גמור מלך לא מואב, מלך על למלחמה יהושפט

שנאמר וכמו מלך קרוי היה הוא שאף נציב, (מלכים אלא

מח) כב להם א היה הנציב מלך, נצב באדום אין ומלך :
מלך: ‡ÂÈÏ.(Î‡)במקום ··ÂÒ‰:הספר אל הסמוכים

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ È˙Ú„È ÈÎ:אבכה ולזה  בדבר, עתה  אני וזוכר

.Ì‰È¯ˆ·Ó:באש תבעיר מבצריהם , הנשיםÌ‰È˙Â¯‰Â.ערי
הולדות: להוציא בטנם  תבקע Í„·Ú.(È‚)ההרות, ‰Ó ÈÎוכי

הזה: כדבר לעשות  כך  כל  רב הכח ÍÏÓ.כוחי בידך  יהיה ואז
הזה: ÂÈÙ.(ÂË)הרב  ÏÚ ˘Â¯ÙÈÂ:החולי אש חמימות להקיר

.˙ÂÓÈÂ:הפנים אל החוץ מן  החום סרה  כי  מת, זה בעבור 
(ÊË).·‡Á‡ Ô· Ì¯ÂÈÏ ˘ÓÁ ˙˘·Â:עולם בסדר שנויה 

ליורם ה ' בשנת כן אם והיה מלך, כ''ה  כי למלכו . כ ''ג בשנת  דהיינו בחייו, שלימות שנים  שתי בנו יהורם את  המליך  שיהושפט 
יהושפט  אז לומר: ורצה וכו', ויהושפט וכו ' אחאב בן ליורם חמש  ובשנת אמר  ולזה  ליהושפט , בי''ט מלך  הוא כי  אחאב, בן
מזמן וחישב ליהושפט , וחמש אמר  וכאילו  שתים , במקום עומדת  חמש  מלת  או, 'המליך '. כמו  'מלך ' ויהיה בנו , יהורם  את מלך
אחאב בן ליורם אבל  אז, ומלך  חדשה , בריה אז  נעשה וכאילו עליו , ה ' חמלת  לולא  למות  ראוי  שהיה גלעד, רמות  מלחמות 
שתי והם בנו, יהורם את  המליך  אז כי כ ''ג, וקצת וכ ''ב  וכ"א וכ ' מיהושפט  י''ט שנת  קצת  והם  מקוטעות, שנים חמש  הם
י''ח  שנת  מקצת והם  גלעד , רמות מלחמות מזמן שלימות שנים  חמש  הם  עצמו וליהושפט  מת , בכ ''ה כי מותו , לפני  שנים 

כ''ג. שנת ומקצת  וכ ''ב , וכ "א וכ' וי''ט מלכותו, ˘ÌÈ.(ÊÈ)מתחילת ‰Ó˘אשר השנים שתי כלולים ובהם היו, ומקוטעות
אביו: בחיי ‡·‰.(ËÈ)מלך  ‡ÏÂ: הרע עשו וביתו  יהורם  כי להשחתה , ראוים  שהיו Â‰È„‰.עם יהודה:‡˙ מלכי לומר: רצה

.ÌÈÓÈ‰ ÏÎ:המלכות ימי כל לומר : יהודה:ÂÎÈÏÓÈÂ.(Î)רצה מלכי יד מתחת מלך  נציב , עליהם היה  הנה עד  ˆÈÚ¯‰.(Î‡)כי
אדום: מארץ  מקום ÏÈÏ‰.שם Ì˜:בפומבי ביום עמהם  ללחום  כח  עצר לא  ‡ÂÈÏ.כי ··ÂÒ‰ללכת כח  עצר ולא  אליו, הסמוך 

המלחמה: מאדום:ÒÈÂ.בעומק  פחד  כי לאהליו , מיד נס  בהם , מה  שהכה  אחר

oeiv zcevn
(·È).ÁÏ˘˙,שליחותו יעשה עשה כי  שלוח , קרוי ההבער 

הכל: ושורף למקום ממקום בניהםÌ‰ÈÏÏÂÚÂ.שהולך
כמו˙¯Ë˘.הקטנים : בקיעה, א)ענין יד עולליהם(הושע :
עב,‰ÎÓ·¯.(ÂË)ירוטשו: בגד  מין והוא גונבא , יונתן : תרגם

בשמיכה ותכסהו יח)כי ד בגונבא:(שופטים כן: כמו תרגומו ,
(ËÈ).¯È:כנר המאיר מלך , לומר: ורוצה  נר, כמו
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i"yx
(‰).'Â‚Â ‰ÂÏÓÂ ÔÂÁ ˘È‡ ·ÂË ומלוה דלים שחונן

דבריו  ואת בידי, יכולת אין לומר מדקדק ואינו להם
במשפט  מכלכל ובכסות ובמשתה במאכל לו הצריכין

נכסיו: על וחס ·ËÙ˘Ó.ובמדה ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÈ מנהיג
Â·Ï.(Ê)חפציו: ÔÂÎ:ליוצרו לבו ÍÂÓÒ(Á)נאמן

.Â·Ï:הקב"ה על ובטוח ÒÚÎÂ.(È)נשען ‰‡¯È Ú˘¯'ל

פתח  וחציו קמץ חציו נקוד לפיכך ויכעס כמו פעל
למטה: ‡ÂÈ‰Ï.(‰)וטעמו '‰Î ÈÓ ובארץ בשמים

משפילי  מגביהי לראות, ומשפיל לשבת מגביהי שהוא
בהם: יתירה יו"ד כולם מושיבי להושיבי מקימי

(Ë).˙È·‰ ˙¯˜Ú:יושיבנה כעקרה שהיא ‡Ìציון
.‰ÁÓ˘ ÌÈ·‰,בניה את ציון ילדה גם חלה סו)כי :(ישעי'

cec zcevn
(‰).·ÂËבעת להם ומלוה ענוים חונן אשר להאיש טוב לזה

כי נכסיו על  וחס הראוי  במשפט  מכלכל ביתו וצרכי  דחקם 
לעניים: ומפזר לעצמו מקמץ  כי על  זכותו  כפולה  כן  בהיות 

(Â).ËÂÓÈ ‡Ï:לנפול נוטה  יהיה ÌÏÂÚ.לא ¯ÎÊÏבעוה "ב אף
גמול : עוד  ויקבל  לצדיק  ¯Ú‰.(Ê)יוזכר ‰ÚÂÓ˘Óישמע עת

בה' בטוח  נכון יהיה ולבו  ממנה  יירא  לא רעה  שמועה בעולם 
הרעה : בו תגע ולאÍÂÓÒ.(Á)שלא בה ' סמוך  לבו יהיה  כ "כ

כשהאדם כי צריו על הבאה בהרעה  לראות לב יתן עד  יירא
צריו : נקמת  לראות  לב נותן אינו בפחד בעבורÊÙ¯.(Ë)הוא

שמורה צדקתו  שכר יהיה  לאביונים נתן אשר הממון פזור
בכבוד : ממשלתו תרום בעוה"ז וגם שניו¯˘Ú.(È)לעוה "ב  ויחרוק  הקנאה לגודל בעצמו יכעוס  זאת את  הרשע יראה  כאשר 

אל  לעשות למלאותה  יוכל  ולא  אבודה תהיה  מהרשעים  הרשע של  תאות  אולם הקנאה ברוב בקרבו ימס  ולבבו המתקצף  כדרך 
רע : מאומה  ההוא  חוקי:‰ÈÂÏÏ‰.(‡)הצדיק לספר לך מה אלהים אמר לרשע  אבל  ה' עבדי הללו ופי' ר"ל È‰È.(·)וחזר 

וכו': שם  יהי בהלול  ה ':Á¯ÊÓÓ.(‚)אמרו שם מהולל  כולם  מפי וכו' במזרח היושבים  שכינתוÂ„Â·Î.(„)מפי כבוד  משכן
השמים : על  Î‰'.(‰)הוא ÈÓ: השמים מעל  לשבת א"ע מגביה הוא אמנם  אם אף  כי  כמוהו  עניו  הוא‰ÈÏÈÙ˘Ó.(Â)מי

לאין: תחשב  השמים  אף  רוממתו למול כי ובארץ בשמים  הנעשה כל  על להשגיח עיניו מקיםÈÓÈ˜Ó.(Ê)משפיל  בהשגחתו
העפר: מן הדל  במ "ש :ÂÙ˘‡Ó˙.את  הדבר עםÈ·È˘Â‰Ï.(Á)כפל  ופירש וחזר  נדיבים עם ישבו כי עד  כבודם מרבה ועוד

שבנדיבים: המעולים  והמה עמו פעםÈ·È˘ÂÓ.(Ë)נדיבי מעט  הבית שבתה  עקרה בעודה  כי בבית  העקרה את מושיב  הוא
יושבת בהיותה  שמחה  הבנים אם א "כ  ותהיה בבית  ותשב ותלד רחמה פותח בהשגחתו וה' צערה  להפג ברחובות  פעם בחוץ

בניה: עם יה:‰ÈÂÏÏ‰.בביתה את  הללו זה כל בעבור

oeiv zcevn
(‰).ÏÎÏÎÈ המלך את  וכלכלו כמו הצורך  ספוק ד)ענין  :(מ"א
(Á).ÍÂÓÒ:השענה וממשלתו:˜¯Â.(Ë)ענין חזקו
(È).˜¯ÁÈבהתקצף באלו  אלו השנים וטחינת שחיקת ענינו

שן ויחרקו  כמו חבירו  על  ב)האדם ˘Ó˘.(‚):(איכה Á¯ÊÓÓ
השמש : זריחת Â‡Â·Ó.ממקום „Úוהוא שקיעתו  מקום עד 

המערב : המשפילי‰È‰È·‚Ó.(‰)פאת וכן  יתירה היו"ד 
מצחות הוא היודי "ן תוספת כי ואמרו מושיבי להושיבי מקימי 

וזבל :ÂÙ˘‡Ó˙.(Ê)הל ': דומן ענין
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ז ה נ ש מ ר ו א ב
ושטיפה. מריקה בענין הלכות פרטי ללמד באה משנתנו

Ba ÏMaL „Á‡,הקדשים בשר בו שבישל כלי בין ―„Á‡Â ∆»∆ƒ≈¿∆»
Á˙B BÎB˙Ï ‰ÚL של רותח תבשיל לתוכו שיצק כלי ובין ― ∆≈»¿≈«

הקדשים, ˜„ÌÈLבשר ÈL„˜ „Á‡,קדשים קדשי בשר בין ― ∆»»¿≈»»ƒ
ואשם, חטאת ˜ÌÈlכגון ÌÈL„˜ „Á‡Â קדשים בשר ובין ― ¿∆»»»ƒ«ƒ

שלמים, כגון ÙÈËLe‰קלים, ‰˜ÈÓ ÔÈeÚË נחושת כלי ― ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
שבירה צריכים חרס כלי ואילו ושטיפה מריקה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).צריכים

בלבד, בחטאת אלא שבירה טעונים חרס כלי אין הרמב"ם לפי ברם,
אחרים  שבקדשים ללמד, משנתנו ובאה ד, משנה בסוף שהזכרנו כמו

ושטיפה. מריקה טעונים הכלים ˜„ÌÈLכל :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈»»ƒ
ÌÈl˜,קלים קדשים בהם שנתבשלו כלים ―‰˜ÈÓ ÔÈeÚË ÔÈ‡ «ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»

‰ÙÈËLe שיש שמעון, רבי מודה מקום שמכל מבואר, בגמרא ― ¿ƒ»
נותר, נעשה בהם הבלוע הטעם שהרי ברותחים, הכלים את להגעיל
― בו. שיבשל אחר בשר לתוך אותו יפלטו אותם יגעיל לא ואם
במים  הן ושטיפה שמריקה הוא, ושטיפה למריקה הגעלה בין ההבדל

דווקא        

שאין  מה הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון הכלי, במקצת בישל ואפילו
במזוג או ביין כגון אחרים, במשקים גם שכשרה בהגעלה, כן

 אלא הגעיל לא ואם בצונן, שטיפה צריך אין ההגעלה ואחר
כשר. בלבד, הבישול Baמקום ÏMa Ì‡ :ÓB‡ ÔBÙË Èa«ƒ«¿≈ƒƒ≈

Ï‚‰ ˙lÁzÓ,החג מתחילת הקדשים בשר בו שבישל כלי ― ƒ¿ƒ«»∆∆
Ï‚‰ Ïk ˙‡ Ba ÏMÈ שמרובים שמתוך ושטיפה, מריקה בלא ― ¿«≈∆»»∆∆

שבלע  מה יום כל הכלי פולט יום, בכל בו  ומבשל ברגל, הקרבנות
ולאחר  ימים; לשני נאכלים שלמים שהרי נותר, לידי בא ואינו אתמול

ה  טעון ושטיפה.הרגל מריקה ÔÓÊכלי „Ú :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ«¿«
‰ÏÈÎ‡ אכילת זמן כלות עד ושטיפה מריקה בלא לבשל מותר ― ¬ƒ»

ולילה, יום ובחטאת אחד ולילה ימים שני בשלמים דהיינו הקרבן,
והרמב"ם  בינתיים. בו בישל אפילו ושטיפה, מריקה טעון כך ואחר
ושטיפה  מריקה הרגל ימות בכל הכלי טעון טרפון רבי שלדעת מפרש,
יאחר  לא חכמים ולדעת למחר, בו לבשל מותר ואז יום, כל בסוף

מיד  האכילה וכשתכלה בלבד, האכילה זמן כפי אלא ולשטפו למרקו
ושוטפו להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם).).).).מורקו המשניות המשניות המשניות המשניות  ÙÈËLe‰((((פירושפירושפירושפירוש ‰˜ÈÓ― ¿ƒ»¿ƒ»

‰ÒBkכיצד? ˙˜ÈÓk ‰˜ÈÓהמזון ברכת של דהיינו ((((רשרשרשרש""""ּיּיּיּי),),),),― ¿ƒ»ƒ¿ƒ««
‰ÒBkמבפנים, ˙ÙÈËLk ‰ÙÈËLe,מבחוץ דהיינו ―‰˜ÈÓ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

ÔBˆa ‰ÙÈËLe ÔÈnÁa תיבת גורסים שאין נוסחאות יש ― ¿«ƒ¿ƒ»¿≈
מפרש: והוא שבמשנתנו, הגירסה את מקיים הרמב"ם אבל "בחמין",
ותוספת  "מריקה", ייקרא בכלי שנדבק מה שמסיר עד המופלג "הכיבוס
ממרק  ואינו הכלי לתוך מים שיתן והוא "שטיפה", תיקרא בנקיות

ואמרו: משפשף. אלא הכלי בידו    ומה
שאמר:    חייב שאינו לומר רוצה ―

הרושם". כל שיסיר עד לצליית eÙM‰Â„להפליג בו שמשתמשים ― ¿«¿
האש, על בשר,ÏkÒ‡‰Â‰הבשר עליה שצולים מתכת, של רשת ― ¿»«¿¿»
ÔÈnÁa ÔÏÈÚ‚Ó פולטים הם כך ידי ועל חמים, מים לתוך מכניסם ― «¿ƒ»¿«ƒ

בהם. הבלוע הטעם את

ח ה נ ש מ ר ו א ב

Ba ÏMa,בכלי ―ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜,חולין ובשר קדשים בשר ― ƒ≈»»ƒ¿Àƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ובשר חטאת בשר כגון ― »¿≈»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

ÌÚËשלמים, Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ כדי הקדשים בבשר שיש ― ƒ≈»∆¿≈««
טעם  ליתן כדי קדשים בקדשי שיש או החולין, בבשר טעם ליתן

קלים, ÔÈeÓÁkבקדשים ÔÈÏÎ‡ ÌÈÏw‰ È‰ נאכלים החולין ― ¬≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
קדשים קדשי כדין נאכלים קלים וקדשים קדשים, כדין 

       שיש מבואר, ובגמרא
כדלקמן: כאן להוסיף   שנתבשלו שהכלי ―

הקודמות, במשניות כמבואר ושטיפה, מריקה טעון בו 

בחטאת שכתוב כ כ כ כ ):):):):― ו ו ו ו ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקדש", בבשרה יגע אשר "כל
כשרה  ואם תיפסל, היא פסולה אם כיצד? כמותה, להיות "יקדש"
הדין  שהוא המקרא, מן למדו ובגמרא שבה, כחמור תיאכל היא

בקדשים הנוגע מאכל שכל כלומר אחרים, נעשה לקדשים מהם,
ייאכל  כשרים הם ואם פסול, הוא גם פסולים הם אם כמותם, קודש
או  וחולין קדשים בישל שאם ששנינו, וזהו בקדושתם, שבהם כחמור
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i"yx
(‰).'Â‚Â ‰ÂÏÓÂ ÔÂÁ ˘È‡ ·ÂË ומלוה דלים שחונן

דבריו  ואת בידי, יכולת אין לומר מדקדק ואינו להם
במשפט  מכלכל ובכסות ובמשתה במאכל לו הצריכין

נכסיו: על וחס ·ËÙ˘Ó.ובמדה ÂÈ¯·„ ÏÎÏÎÈ מנהיג
Â·Ï.(Ê)חפציו: ÔÂÎ:ליוצרו לבו ÍÂÓÒ(Á)נאמן

.Â·Ï:הקב"ה על ובטוח ÒÚÎÂ.(È)נשען ‰‡¯È Ú˘¯'ל

פתח  וחציו קמץ חציו נקוד לפיכך ויכעס כמו פעל
למטה: ‡ÂÈ‰Ï.(‰)וטעמו '‰Î ÈÓ ובארץ בשמים

משפילי  מגביהי לראות, ומשפיל לשבת מגביהי שהוא
בהם: יתירה יו"ד כולם מושיבי להושיבי מקימי

(Ë).˙È·‰ ˙¯˜Ú:יושיבנה כעקרה שהיא ‡Ìציון
.‰ÁÓ˘ ÌÈ·‰,בניה את ציון ילדה גם חלה סו)כי :(ישעי'

cec zcevn
(‰).·ÂËבעת להם ומלוה ענוים חונן אשר להאיש טוב לזה

כי נכסיו על  וחס הראוי  במשפט  מכלכל ביתו וצרכי  דחקם 
לעניים: ומפזר לעצמו מקמץ  כי על  זכותו  כפולה  כן  בהיות 

(Â).ËÂÓÈ ‡Ï:לנפול נוטה  יהיה ÌÏÂÚ.לא ¯ÎÊÏבעוה "ב אף
גמול : עוד  ויקבל  לצדיק  ¯Ú‰.(Ê)יוזכר ‰ÚÂÓ˘Óישמע עת

בה' בטוח  נכון יהיה ולבו  ממנה  יירא  לא רעה  שמועה בעולם 
הרעה : בו תגע ולאÍÂÓÒ.(Á)שלא בה ' סמוך  לבו יהיה  כ "כ

כשהאדם כי צריו על הבאה בהרעה  לראות לב יתן עד  יירא
צריו : נקמת  לראות  לב נותן אינו בפחד בעבורÊÙ¯.(Ë)הוא

שמורה צדקתו  שכר יהיה  לאביונים נתן אשר הממון פזור
בכבוד : ממשלתו תרום בעוה"ז וגם שניו¯˘Ú.(È)לעוה "ב  ויחרוק  הקנאה לגודל בעצמו יכעוס  זאת את  הרשע יראה  כאשר 

אל  לעשות למלאותה  יוכל  ולא  אבודה תהיה  מהרשעים  הרשע של  תאות  אולם הקנאה ברוב בקרבו ימס  ולבבו המתקצף  כדרך 
רע : מאומה  ההוא  חוקי:‰ÈÂÏÏ‰.(‡)הצדיק לספר לך מה אלהים אמר לרשע  אבל  ה' עבדי הללו ופי' ר"ל È‰È.(·)וחזר 

וכו': שם  יהי בהלול  ה ':Á¯ÊÓÓ.(‚)אמרו שם מהולל  כולם  מפי וכו' במזרח היושבים  שכינתוÂ„Â·Î.(„)מפי כבוד  משכן
השמים : על  Î‰'.(‰)הוא ÈÓ: השמים מעל  לשבת א"ע מגביה הוא אמנם  אם אף  כי  כמוהו  עניו  הוא‰ÈÏÈÙ˘Ó.(Â)מי

לאין: תחשב  השמים  אף  רוממתו למול כי ובארץ בשמים  הנעשה כל  על להשגיח עיניו מקיםÈÓÈ˜Ó.(Ê)משפיל  בהשגחתו
העפר: מן הדל  במ "ש :ÂÙ˘‡Ó˙.את  הדבר עםÈ·È˘Â‰Ï.(Á)כפל  ופירש וחזר  נדיבים עם ישבו כי עד  כבודם מרבה ועוד

שבנדיבים: המעולים  והמה עמו פעםÈ·È˘ÂÓ.(Ë)נדיבי מעט  הבית שבתה  עקרה בעודה  כי בבית  העקרה את מושיב  הוא
יושבת בהיותה  שמחה  הבנים אם א "כ  ותהיה בבית  ותשב ותלד רחמה פותח בהשגחתו וה' צערה  להפג ברחובות  פעם בחוץ

בניה: עם יה:‰ÈÂÏÏ‰.בביתה את  הללו זה כל בעבור

oeiv zcevn
(‰).ÏÎÏÎÈ המלך את  וכלכלו כמו הצורך  ספוק ד)ענין  :(מ"א
(Á).ÍÂÓÒ:השענה וממשלתו:˜¯Â.(Ë)ענין חזקו
(È).˜¯ÁÈבהתקצף באלו  אלו השנים וטחינת שחיקת ענינו

שן ויחרקו  כמו חבירו  על  ב)האדם ˘Ó˘.(‚):(איכה Á¯ÊÓÓ
השמש : זריחת Â‡Â·Ó.ממקום „Úוהוא שקיעתו  מקום עד 

המערב : המשפילי‰È‰È·‚Ó.(‰)פאת וכן  יתירה היו"ד 
מצחות הוא היודי "ן תוספת כי ואמרו מושיבי להושיבי מקימי 

וזבל :ÂÙ˘‡Ó˙.(Ê)הל ': דומן ענין
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ז ה נ ש מ ר ו א ב
ושטיפה. מריקה בענין הלכות פרטי ללמד באה משנתנו

Ba ÏMaL „Á‡,הקדשים בשר בו שבישל כלי בין ―„Á‡Â ∆»∆ƒ≈¿∆»
Á˙B BÎB˙Ï ‰ÚL של רותח תבשיל לתוכו שיצק כלי ובין ― ∆≈»¿≈«

הקדשים, ˜„ÌÈLבשר ÈL„˜ „Á‡,קדשים קדשי בשר בין ― ∆»»¿≈»»ƒ
ואשם, חטאת ˜ÌÈlכגון ÌÈL„˜ „Á‡Â קדשים בשר ובין ― ¿∆»»»ƒ«ƒ

שלמים, כגון ÙÈËLe‰קלים, ‰˜ÈÓ ÔÈeÚË נחושת כלי ― ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
שבירה צריכים חרס כלי ואילו ושטיפה מריקה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).צריכים

בלבד, בחטאת אלא שבירה טעונים חרס כלי אין הרמב"ם לפי ברם,
אחרים  שבקדשים ללמד, משנתנו ובאה ד, משנה בסוף שהזכרנו כמו

ושטיפה. מריקה טעונים הכלים ˜„ÌÈLכל :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈»»ƒ
ÌÈl˜,קלים קדשים בהם שנתבשלו כלים ―‰˜ÈÓ ÔÈeÚË ÔÈ‡ «ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»

‰ÙÈËLe שיש שמעון, רבי מודה מקום שמכל מבואר, בגמרא ― ¿ƒ»
נותר, נעשה בהם הבלוע הטעם שהרי ברותחים, הכלים את להגעיל
― בו. שיבשל אחר בשר לתוך אותו יפלטו אותם יגעיל לא ואם
במים  הן ושטיפה שמריקה הוא, ושטיפה למריקה הגעלה בין ההבדל

דווקא        

שאין  מה הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון הכלי, במקצת בישל ואפילו
במזוג או ביין כגון אחרים, במשקים גם שכשרה בהגעלה, כן

 אלא הגעיל לא ואם בצונן, שטיפה צריך אין ההגעלה ואחר
כשר. בלבד, הבישול Baמקום ÏMa Ì‡ :ÓB‡ ÔBÙË Èa«ƒ«¿≈ƒƒ≈

Ï‚‰ ˙lÁzÓ,החג מתחילת הקדשים בשר בו שבישל כלי ― ƒ¿ƒ«»∆∆
Ï‚‰ Ïk ˙‡ Ba ÏMÈ שמרובים שמתוך ושטיפה, מריקה בלא ― ¿«≈∆»»∆∆

שבלע  מה יום כל הכלי פולט יום, בכל בו  ומבשל ברגל, הקרבנות
ולאחר  ימים; לשני נאכלים שלמים שהרי נותר, לידי בא ואינו אתמול

ה  טעון ושטיפה.הרגל מריקה ÔÓÊכלי „Ú :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ«¿«
‰ÏÈÎ‡ אכילת זמן כלות עד ושטיפה מריקה בלא לבשל מותר ― ¬ƒ»

ולילה, יום ובחטאת אחד ולילה ימים שני בשלמים דהיינו הקרבן,
והרמב"ם  בינתיים. בו בישל אפילו ושטיפה, מריקה טעון כך ואחר
ושטיפה  מריקה הרגל ימות בכל הכלי טעון טרפון רבי שלדעת מפרש,
יאחר  לא חכמים ולדעת למחר, בו לבשל מותר ואז יום, כל בסוף

מיד  האכילה וכשתכלה בלבד, האכילה זמן כפי אלא ולשטפו למרקו
ושוטפו להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם).).).).מורקו המשניות המשניות המשניות המשניות  ÙÈËLe‰((((פירושפירושפירושפירוש ‰˜ÈÓ― ¿ƒ»¿ƒ»

‰ÒBkכיצד? ˙˜ÈÓk ‰˜ÈÓהמזון ברכת של דהיינו ((((רשרשרשרש""""ּיּיּיּי),),),),― ¿ƒ»ƒ¿ƒ««
‰ÒBkמבפנים, ˙ÙÈËLk ‰ÙÈËLe,מבחוץ דהיינו ―‰˜ÈÓ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

ÔBˆa ‰ÙÈËLe ÔÈnÁa תיבת גורסים שאין נוסחאות יש ― ¿«ƒ¿ƒ»¿≈
מפרש: והוא שבמשנתנו, הגירסה את מקיים הרמב"ם אבל "בחמין",
ותוספת  "מריקה", ייקרא בכלי שנדבק מה שמסיר עד המופלג "הכיבוס
ממרק  ואינו הכלי לתוך מים שיתן והוא "שטיפה", תיקרא בנקיות

ואמרו: משפשף. אלא הכלי בידו    ומה
שאמר:    חייב שאינו לומר רוצה ―

הרושם". כל שיסיר עד לצליית eÙM‰Â„להפליג בו שמשתמשים ― ¿«¿
האש, על בשר,ÏkÒ‡‰Â‰הבשר עליה שצולים מתכת, של רשת ― ¿»«¿¿»
ÔÈnÁa ÔÏÈÚ‚Ó פולטים הם כך ידי ועל חמים, מים לתוך מכניסם ― «¿ƒ»¿«ƒ

בהם. הבלוע הטעם את

ח ה נ ש מ ר ו א ב

Ba ÏMa,בכלי ―ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜,חולין ובשר קדשים בשר ― ƒ≈»»ƒ¿Àƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ובשר חטאת בשר כגון ― »¿≈»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

ÌÚËשלמים, Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ כדי הקדשים בבשר שיש ― ƒ≈»∆¿≈««
טעם  ליתן כדי קדשים בקדשי שיש או החולין, בבשר טעם ליתן

קלים, ÔÈeÓÁkבקדשים ÔÈÏÎ‡ ÌÈÏw‰ È‰ נאכלים החולין ― ¬≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
קדשים קדשי כדין נאכלים קלים וקדשים קדשים, כדין 

       שיש מבואר, ובגמרא
כדלקמן: כאן להוסיף   שנתבשלו שהכלי ―

הקודמות, במשניות כמבואר ושטיפה, מריקה טעון בו 

בחטאת שכתוב כ כ כ כ ):):):):― ו ו ו ו ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקדש", בבשרה יגע אשר "כל
כשרה  ואם תיפסל, היא פסולה אם כיצד? כמותה, להיות "יקדש"
הדין  שהוא המקרא, מן למדו ובגמרא שבה, כחמור תיאכל היא

בקדשים הנוגע מאכל שכל כלומר אחרים, נעשה לקדשים מהם,
ייאכל  כשרים הם ואם פסול, הוא גם פסולים הם אם כמותם, קודש
או  וחולין קדשים בישל שאם ששנינו, וזהו בקדושתם, שבהם כחמור
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פסולים, החמורים אם טעם, בנותן בהם ויש קלים וקדשים קדשים קדשי
ממנה. שבולע המאכל פוסלת והיא פסולה, התערובת אף 

     ‰˜ÈÓ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe בהם שנתבשלו שכלים שמעון, כרבי סוברת משנתנו ― ¿ƒ»

קדשים  בקדשי כשאין הלכך ושטיפה, מריקה טעונים אינם קלים קדשים
מריקה  טעון בו שנתבשלו הכלי אין קלים, בקדשים טעם ליתן כדי

ÚbÓaושטיפה, ÔÈÏÒBt ÌÈ‡Â אין פסולים, החמורים שאם ― ¿≈»¿ƒ¿«»
ממנה. שבלע המאכל פוסלת פסול,È˜˜התערובת ―˜È˜a Ú‚pL »ƒ∆»«¿»ƒ

חמים, הרקיקים שהיו הפסול, מן הכשר ובלע כשר, ―‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»
‰ÎÈ˙Áa,פסול בשר בחתיכת נגעה קדשים בשר שחתיכת או ― «¬ƒ»

חמות, שהיו הפסולה, מהחתיכה הכשרה החתיכה Ïkובלעה ‡G»
ÔÈeÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ïk ‡GÂ ˜È˜‰,זו נגיעה מחמת ―eÒ‡ BÈ‡ »»ƒ¿»«¬ƒ¬ƒ≈»

ÚÏaL ÌB˜Ó ‡l‡.כשר והשאר הבליעה מקום חותך ולפיכך ― ∆»¿∆»«
א ה נ ש מ ר ו א ב

הקדשים. קדשי של ובעורות הקדשים בבשר הכהנים של בחלקם דן פרקנו

ÌBÈ ÏeË עליו העריב לא ועדיין מטומאתו שטבל טמא כהן ― ¿
בקדשים, לאכול לו שאסור ÌÈetkהשמש, qÁÓe זב כגון ― ¿À«ƒƒ

בקדשים  לאכול לו אסור שמשו, והעריב שטבל פי על שאף מצורע, או
טבילתו, למחרת לכפרתו קרבנות שיביא ÌÈL„waעד ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«√»ƒ

מקרבנות, חלק מקבלים אינם ―ÚÏ ÏBÎ‡Ï לאכלו כדי ― ∆¡»∆∆
מן  זה למדים ובגמרא הקדשים; באכילת כבר מותרים כשיהיו בערב,
לאכילה  ראוי ושאינו בקדשים, חולק לאכילה הראוי שכהן המקראות,

ח  בקדשים.אינו שהוא ‡ÔBולק מקרוביו, אחד לו שמת כהן ― ≈
התורה, מן "אונן" נקרא הוא המיתה ביום הרי עליהם, להתאבל חייב
שלא  זמן כל הימים בשאר או המת, נקבר שכבר אף שלאחריו ובלילה

בקדשים, לאכול אסור והוא מדרבנן, הוא אונן ―Ú‚Bנקבר, ≈«
בקדשים, לנגוע שאסור כטמא שאינו È˜Óבקדשים, BÈ‡Â― ¿≈«¿ƒ

ÚÏקרבנות, ÏBÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡Â בבשר חלק נוטל אינו ― ¿≈≈∆¡»∆∆
חולק, אינו באכילה, עכשיו ואסור שהואיל בערב, לאכול כדי הקרבנות

לעיל. ÔÈÓeÓכמבואר ÈÏÚa,מומין בעלי שהם כהנים ―ÈÏÚa ÔÈa «¬≈ƒ≈«¬≈

ÔÈÚe˜ ÔÈÓeÓ,לעולם יעברו לא שמומיהם ―ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa ƒ¿ƒ≈«¬≈ƒ
ÔÈBÚ,להתרפא עומדים שמומיהם ―ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ˜ÏBÁ― ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

ÔÈÈ˜Óבקדשים, ‡G Ï‡שכתוב כמו כא כא כא כא ----כב כב כב כב ):):):):― כא כא כא כא ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¬»«¿ƒƒ
אשי  את להקריב יגש לא הכהן אהרן מזרע מום בו אשר איש "כל
מקדשי  אֿלהיו לחם להקריב. יגש  לא אֿלהיו לחם את בו מום ה',

יאכל"... הקדשים ומן BÚÏ„‰הקדשים Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ― ¿»∆≈»«¬»
שנזכרו, מומין מבעלי Naaחוץ ˜ÏBÁ BÈ‡ חלק נוטל אינו ― ≈≈«»»

הקרבנות, Naaבבשר BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ חלק לו שאין מי כל ― ¿»∆≈«»»
BBÚa˙בבשר, BÏ ÔÈ‡ נוטל אינו הבהמות של בעורות אף ― ≈»

שכתוב חחחח):):):):חלק, זזזז,,,, העולה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עור איש, עולת את המקריב "והכהן
ואונן  כיפורים ומחוסר יום לטבול פרט יהיה", לו לכהן הקריב אשר

בעור זוכים בבבב).).).).שאינם קגקגקגקג,,,, ÌÈÓc((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡¬ƒ»≈¿»«¿ƒ«»ƒ
הקרבן, של דמו את שזרקו בשעה טמא שהיה ―˙ÚLa B‰ËÂ¿»¿»«

ÌÈÏÁ Ë˜‰,השמש עליו והעריב שטבל כגון ―˜ÏBÁ BÈ‡ ∆¿≈¬»ƒ≈≈
Naa טהור שיהא עד הקרבנות בבשר חלק נוטל הכהן שאין ― «»»

חלבים, הקטר ובשעת הדם זריקת "‰È˜nבשעת :Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ
˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô‰‡ ÈaÓ ÏÁ‰Œ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ ÌcŒ˙‡∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈«¬…ƒ¿∆

"‰ÓÏ ÔÈÓi‰ את הזורק היינו השלמים" דם את "המקריב ― «»ƒ¿»»
בבשר  חולק הכהן שאין ומכאן המקטיר, היינו החלב" "ואת הדם,
בגמרא  ובברייתא האימורים. ולהקטרת הדם לזריקת ראוי כן אם אלא
משעת  טהור שיהא עד אוכל אינו לעולם אומר: שאול "אבא מובא:
נטמא  שאם ומכאן, הרמב"ם. פוסק וכן חלבים". הקטר ועד זריקה
שטבל  פי על אף החלבים, הקטר ובין הדם זריקת בין דהיינו בינתיים,
בשעת  ובין הדם זריקת בשעת בין טהור שהיה ונמצא שמשו, והעריב
הזריקה  משעת טהור שיהא עד חולק, אינו מקום מכל החלבים, הקטר

החלבים הקטר שעת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ועד

ב ה נ ש מ ר ו א ב

כולה  נשרפת העולה שכן העולה, בעור הכהנים זוכים מתי ללמד, באה משנתנו
בלבד. עורה אלא לכהנים בה ואין המזבח, על

Ïk,עולה ―dNa ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡HL הקרבן שנפסל כגון ― »∆»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»
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מקטירים  שאין למזבח, היתר שעת לה היתה ולא הדם, זריקת קודם
דמה, זריקת לאחר אלא המזבח על העולה איברי ‰ÌÈ‰kאת eÎÊ ‡G»«…¬ƒ

dBÚa,זו עולה של ―"LÈ‡ ˙ÏÚ" :Ó‡pL והכהן" ― ¿»∆∆¡«…«ƒ
את המקריב ,"יהיה לו לכהן הקריב אשר העולה עור

LÈ‡Ïודורשים: ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ בשביל המזבח על שעלתה ― »∆»¿»»ƒ
שנשחטה  כגון לאיש, עלתה ולא שנפסלה לעולה פרט שהביאה, האיש
בעורה. זוכים הכהנים אין למקומה, חוץ או לזמנה חוץ במחשבת
שנפסלה  פי על אף העולה, שנפסלה קודם העור הופשט אם ברם,

בעורה הכהנים זוכים הדם, זריקת המוקדשין המוקדשין המוקדשין המוקדשין קודם פסולי פסולי פסולי פסולי  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

טטטט).).).). dÓLÏיטיטיטיט,,,, ‡HL ‰ËÁLpL ‰ÏBÚ,אחר קרבן לשם אלא ― »∆ƒ¿¬»∆ƒ¿»
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡HL Èt ÏÚ Û‡ ששנינו כמו חובה, לשם ― ««ƒ∆»¿»«¿»ƒ

מסכתנו, ÌÈ‰kÏבתחילת dBÚ,בבשרה המזבח וזכה הואיל ― »«…¬ƒ
היא. כשרה ‰‡M‰שהרי ˙ÏBÚ „Á‡Â LÈ‡‰ ˙ÏBÚ „Á‡― ∆»«»ƒ¿∆»«»ƒ»

המזבח  שזכה כל אשה, שהביאה עולה ובין איש שהביא עולה בין
ÌÈ‰kÏבבשרן, Ô‰È˙BBÚשכתוב ―"""" ((((שםשםשםשם):):):):  אשר ≈∆«…¬ƒ

ודרשו: יהיה", לו לכהן הקריב  גרים עולת לרבות ―
לכהנים. שעֹורה ועבדים, נשים

ה נ ש מ ר ו א ג ב

בענין  ללמד משנתנו מוסיפה העולה, עור בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר

הקרבנות. שאר עורות

ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙BBÚ,שלמים כגון ―ÌÈÏÚaÏ,הקרבן לבעלי ― »»ƒ«ƒ«¿»ƒ
קדשים; קדשי שהיא בעולה, אלא לכהנים שהעור בתורה נאמר שלא

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙BBÚÂ,ואשמות חטאות ―ÌÈ‰kÏ כדין ― ¿»¿≈»»ƒ«…¬ƒ
למדיםעור שכן ÓÁÂ!העולה, Ï˜,מעולה ―‰ÏBÚ Ì‡ ‰Ó «»…∆»ƒ»

eÎÊ ‡HL,הכהנים ―dNa כמו המזבח, על נשרפת שכולה ― ∆»ƒ¿»»
לאשים", "וכליל ד): ה, (לעיל dBÚaששנינו eÎÊ כמפורש ― »¿»

חחחח):):):):בתורה זזזז,,,, יהיה";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לו לכהן העולה... ˜„ÌÈL"עור ÈL„»̃¿≈»»ƒ
ח  ואשמות,― בפרק ÔNaהכהניםeÎfLטאות ששנינו כמו ― ∆»ƒ¿»»

מאכל"... בכל כהונה לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין „ÔÈה: BÈ‡≈ƒ
ÔBÚa ekÊiL:תאמר ואם וחומר? קל אינו כלום ―  ∆ƒ¿¿»

פי  על שאף קדשים, לקדשי נלמד ומכאן בעור, ולא בבשר שזוכה
בעורם, יזכו לא בבשרם, זוכים ÁÈÎBÈשהכהנים ÁaÊÓ ÔÈ‡ אין ― ≈ƒ¿≈«ƒ«

יוכיח", "מזבח לומר ÌB˜Óלך ÏkÓ BÚ BÏ ÔÈ‡L שאין ― ∆≈ƒ»»
העולה, בעור זוכים הרי הכהנים אבל קרבן, בשום בעור זוכה המזבח
בעור  גם שיזכו וחומר בקל הלימוד הוא נכון הלכך בתורה, כמפורש

בגמרא ברייתא לפי ― ואשם. בבבב))))חטאת קגקגקגקג,,,, רבי ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים משנתנו
הכתוב מן זה לומד בברייתא קמא תנא אבל היא, ישמעאל

  :שם מובא שכן  אין ― (לכהן)
"עור  לומר: תלמוד מניין? קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא לי

העולה  יכול במשמע). הקרבנות כל ― הקריב" ("אשר "
עולה  מה ― "עולה" לומר: תלמוד קלים? קדשים אף מרבה שאני
העולה" "עור אומר: ישמעאל רבי קדשים. קדשי כל אף קדשים, קדשי
הוא: ודין מניין? קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא לי אין ―
בבשרן, שזכו קדשים קדשי בעורה, זכו בבשרה, זכו שלא עולה ומה
― בעור. זכה ולא בבשר שזכה יוכיח, מזבח בעורן? שיזכו דין אינו

במקצת זכה לא שכן למזבח, במקצת מה שזכו בכהנים תאמר
  עצמנו כל אומר: רבי בכולן. יזכו במקצת וזכו הואיל

בלבד העולה לעור אלא הוצרכנו לא    

          מקום בכל שהרי
הן  ― הנשרפים ושעירים הנשרפים פרים הבשר: אחר הולך העור
מתנה  ― ציבור שלמי וזבחי ואשם חטאת עמהן; ועורותיהן נשרפין
עולה  אבל עורן; גב על אותן אוכלין רצו אותם, מפשיטין רצו לכהן,
לא  יכול ― לנתחיה" אותה ונתח העולה את "והפשיט בה: נאמר
הקריב  אשר העולה "עור לומר: תלמוד בעורה? זכאין הכהנים יהיו

לכהן".

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנפסלו. קדשים קדשי של בעורות דנה משנתנו

ÌÈL„w‰ Ïk,ואשם חטאת עולה, ―Ì„˜ ÏeÒt Ì‰a Ú‡L »«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÔËLÙ‰Ï,מהם העורות שהופשטו קודם שנפסלו ―Ì‰È˙BBÚ ÔÈ‡ ¿∆¿≈»≈≈∆
ÌÈ‰kÏ;הבשר עם הם נשרפים אלא ―ÔËLÙ‰ Á‡Ï אבל ― «…¬ƒ¿««∆¿≈»

מהם, העורות שהופשטו לאחר פסול בהם אירע ∆≈Ì‰È˙BBÚאם
ÌÈ‰kÏ.העור את פוסל אינו ההפשט לאחר שאירע שהפסול ― «…¬ƒ

BÚ È˙È‡ ‡G ÈÓiÓ :ÌÈ‰k‰ Ô‚Ò ‡ÈÁ Èa Ó‡― »««ƒ¬ƒ»¿««…¬ƒƒ»«»ƒƒ
הקדשים, מבהמת ‰ÙO‰שהופשט ˙ÈÏ ‡ˆBÈ יחד להישרף ― ≈¿≈«¿≈»

כבר  היה כשהפסול ואף לכהנים; הוא ניתן אלא שנפסל, הקרבן עם
ההפשט, לאחר עד עליו נודע לא אם העור, שהופשט קודם בקרבן

לכהנים. ניתן ÂÈcÓהעור :‡È˜Ú Èa Ó‡ חנינא רבי של ― »««ƒ¬ƒ»ƒ¿»»
― הכהנים ÙË‰סגן ‡ˆÓÂ BÎa‰ ˙‡ ËÈLÙn‰L ,e„ÓÏ»«¿∆««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿»¿≈»

ההפשט, לאחר אלא טרפותו נודעה  שלא ―e˙B‡iL שייהנו ― ∆≈
―BBÚa ÌÈ‰k‰.נשרף ואינו לכהנים העור שניתן כלומר ― «…¬ƒ¿

חוץ  הנשחט מום בעל בכור שאפילו להשמיענו, בא עקיבא רבי
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פסולים, החמורים אם טעם, בנותן בהם ויש קלים וקדשים קדשים קדשי
ממנה. שבולע המאכל פוסלת והיא פסולה, התערובת אף 

     ‰˜ÈÓ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe בהם שנתבשלו שכלים שמעון, כרבי סוברת משנתנו ― ¿ƒ»

קדשים  בקדשי כשאין הלכך ושטיפה, מריקה טעונים אינם קלים קדשים
מריקה  טעון בו שנתבשלו הכלי אין קלים, בקדשים טעם ליתן כדי

ÚbÓaושטיפה, ÔÈÏÒBt ÌÈ‡Â אין פסולים, החמורים שאם ― ¿≈»¿ƒ¿«»
ממנה. שבלע המאכל פוסלת פסול,È˜˜התערובת ―˜È˜a Ú‚pL »ƒ∆»«¿»ƒ

חמים, הרקיקים שהיו הפסול, מן הכשר ובלע כשר, ―‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»
‰ÎÈ˙Áa,פסול בשר בחתיכת נגעה קדשים בשר שחתיכת או ― «¬ƒ»

חמות, שהיו הפסולה, מהחתיכה הכשרה החתיכה Ïkובלעה ‡G»
ÔÈeÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ïk ‡GÂ ˜È˜‰,זו נגיעה מחמת ―eÒ‡ BÈ‡ »»ƒ¿»«¬ƒ¬ƒ≈»

ÚÏaL ÌB˜Ó ‡l‡.כשר והשאר הבליעה מקום חותך ולפיכך ― ∆»¿∆»«
א ה נ ש מ ר ו א ב

הקדשים. קדשי של ובעורות הקדשים בבשר הכהנים של בחלקם דן פרקנו

ÌBÈ ÏeË עליו העריב לא ועדיין מטומאתו שטבל טמא כהן ― ¿
בקדשים, לאכול לו שאסור ÌÈetkהשמש, qÁÓe זב כגון ― ¿À«ƒƒ

בקדשים  לאכול לו אסור שמשו, והעריב שטבל פי על שאף מצורע, או
טבילתו, למחרת לכפרתו קרבנות שיביא ÌÈL„waעד ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«√»ƒ

מקרבנות, חלק מקבלים אינם ―ÚÏ ÏBÎ‡Ï לאכלו כדי ― ∆¡»∆∆
מן  זה למדים ובגמרא הקדשים; באכילת כבר מותרים כשיהיו בערב,
לאכילה  ראוי ושאינו בקדשים, חולק לאכילה הראוי שכהן המקראות,

ח  בקדשים.אינו שהוא ‡ÔBולק מקרוביו, אחד לו שמת כהן ― ≈
התורה, מן "אונן" נקרא הוא המיתה ביום הרי עליהם, להתאבל חייב
שלא  זמן כל הימים בשאר או המת, נקבר שכבר אף שלאחריו ובלילה

בקדשים, לאכול אסור והוא מדרבנן, הוא אונן ―Ú‚Bנקבר, ≈«
בקדשים, לנגוע שאסור כטמא שאינו È˜Óבקדשים, BÈ‡Â― ¿≈«¿ƒ

ÚÏקרבנות, ÏBÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡Â בבשר חלק נוטל אינו ― ¿≈≈∆¡»∆∆
חולק, אינו באכילה, עכשיו ואסור שהואיל בערב, לאכול כדי הקרבנות

לעיל. ÔÈÓeÓכמבואר ÈÏÚa,מומין בעלי שהם כהנים ―ÈÏÚa ÔÈa «¬≈ƒ≈«¬≈

ÔÈÚe˜ ÔÈÓeÓ,לעולם יעברו לא שמומיהם ―ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa ƒ¿ƒ≈«¬≈ƒ
ÔÈBÚ,להתרפא עומדים שמומיהם ―ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ˜ÏBÁ― ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

ÔÈÈ˜Óבקדשים, ‡G Ï‡שכתוב כמו כא כא כא כא ----כב כב כב כב ):):):):― כא כא כא כא ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¬»«¿ƒƒ
אשי  את להקריב יגש לא הכהן אהרן מזרע מום בו אשר איש "כל
מקדשי  אֿלהיו לחם להקריב. יגש  לא אֿלהיו לחם את בו מום ה',

יאכל"... הקדשים ומן BÚÏ„‰הקדשים Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ― ¿»∆≈»«¬»
שנזכרו, מומין מבעלי Naaחוץ ˜ÏBÁ BÈ‡ חלק נוטל אינו ― ≈≈«»»

הקרבנות, Naaבבשר BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ חלק לו שאין מי כל ― ¿»∆≈«»»
BBÚa˙בבשר, BÏ ÔÈ‡ נוטל אינו הבהמות של בעורות אף ― ≈»

שכתוב חחחח):):):):חלק, זזזז,,,, העולה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עור איש, עולת את המקריב "והכהן
ואונן  כיפורים ומחוסר יום לטבול פרט יהיה", לו לכהן הקריב אשר

בעור זוכים בבבב).).).).שאינם קגקגקגקג,,,, ÌÈÓc((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡¬ƒ»≈¿»«¿ƒ«»ƒ
הקרבן, של דמו את שזרקו בשעה טמא שהיה ―˙ÚLa B‰ËÂ¿»¿»«

ÌÈÏÁ Ë˜‰,השמש עליו והעריב שטבל כגון ―˜ÏBÁ BÈ‡ ∆¿≈¬»ƒ≈≈
Naa טהור שיהא עד הקרבנות בבשר חלק נוטל הכהן שאין ― «»»

חלבים, הקטר ובשעת הדם זריקת "‰È˜nבשעת :Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ
˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô‰‡ ÈaÓ ÏÁ‰Œ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ ÌcŒ˙‡∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈«¬…ƒ¿∆

"‰ÓÏ ÔÈÓi‰ את הזורק היינו השלמים" דם את "המקריב ― «»ƒ¿»»
בבשר  חולק הכהן שאין ומכאן המקטיר, היינו החלב" "ואת הדם,
בגמרא  ובברייתא האימורים. ולהקטרת הדם לזריקת ראוי כן אם אלא
משעת  טהור שיהא עד אוכל אינו לעולם אומר: שאול "אבא מובא:
נטמא  שאם ומכאן, הרמב"ם. פוסק וכן חלבים". הקטר ועד זריקה
שטבל  פי על אף החלבים, הקטר ובין הדם זריקת בין דהיינו בינתיים,
בשעת  ובין הדם זריקת בשעת בין טהור שהיה ונמצא שמשו, והעריב
הזריקה  משעת טהור שיהא עד חולק, אינו מקום מכל החלבים, הקטר

החלבים הקטר שעת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ועד

ב ה נ ש מ ר ו א ב

כולה  נשרפת העולה שכן העולה, בעור הכהנים זוכים מתי ללמד, באה משנתנו
בלבד. עורה אלא לכהנים בה ואין המזבח, על

Ïk,עולה ―dNa ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡HL הקרבן שנפסל כגון ― »∆»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»
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מקטירים  שאין למזבח, היתר שעת לה היתה ולא הדם, זריקת קודם
דמה, זריקת לאחר אלא המזבח על העולה איברי ‰ÌÈ‰kאת eÎÊ ‡G»«…¬ƒ

dBÚa,זו עולה של ―"LÈ‡ ˙ÏÚ" :Ó‡pL והכהן" ― ¿»∆∆¡«…«ƒ
את המקריב ,"יהיה לו לכהן הקריב אשר העולה עור

LÈ‡Ïודורשים: ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ בשביל המזבח על שעלתה ― »∆»¿»»ƒ
שנשחטה  כגון לאיש, עלתה ולא שנפסלה לעולה פרט שהביאה, האיש
בעורה. זוכים הכהנים אין למקומה, חוץ או לזמנה חוץ במחשבת
שנפסלה  פי על אף העולה, שנפסלה קודם העור הופשט אם ברם,

בעורה הכהנים זוכים הדם, זריקת המוקדשין המוקדשין המוקדשין המוקדשין קודם פסולי פסולי פסולי פסולי  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

טטטט).).).). dÓLÏיטיטיטיט,,,, ‡HL ‰ËÁLpL ‰ÏBÚ,אחר קרבן לשם אלא ― »∆ƒ¿¬»∆ƒ¿»
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡HL Èt ÏÚ Û‡ ששנינו כמו חובה, לשם ― ««ƒ∆»¿»«¿»ƒ

מסכתנו, ÌÈ‰kÏבתחילת dBÚ,בבשרה המזבח וזכה הואיל ― »«…¬ƒ
היא. כשרה ‰‡M‰שהרי ˙ÏBÚ „Á‡Â LÈ‡‰ ˙ÏBÚ „Á‡― ∆»«»ƒ¿∆»«»ƒ»

המזבח  שזכה כל אשה, שהביאה עולה ובין איש שהביא עולה בין
ÌÈ‰kÏבבשרן, Ô‰È˙BBÚשכתוב ―"""" ((((שםשםשםשם):):):):  אשר ≈∆«…¬ƒ

ודרשו: יהיה", לו לכהן הקריב  גרים עולת לרבות ―
לכהנים. שעֹורה ועבדים, נשים

ה נ ש מ ר ו א ג ב

בענין  ללמד משנתנו מוסיפה העולה, עור בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר

הקרבנות. שאר עורות

ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙BBÚ,שלמים כגון ―ÌÈÏÚaÏ,הקרבן לבעלי ― »»ƒ«ƒ«¿»ƒ
קדשים; קדשי שהיא בעולה, אלא לכהנים שהעור בתורה נאמר שלא

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙BBÚÂ,ואשמות חטאות ―ÌÈ‰kÏ כדין ― ¿»¿≈»»ƒ«…¬ƒ
למדיםעור שכן ÓÁÂ!העולה, Ï˜,מעולה ―‰ÏBÚ Ì‡ ‰Ó «»…∆»ƒ»

eÎÊ ‡HL,הכהנים ―dNa כמו המזבח, על נשרפת שכולה ― ∆»ƒ¿»»
לאשים", "וכליל ד): ה, (לעיל dBÚaששנינו eÎÊ כמפורש ― »¿»

חחחח):):):):בתורה זזזז,,,, יהיה";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לו לכהן העולה... ˜„ÌÈL"עור ÈL„»̃¿≈»»ƒ
ח  ואשמות,― בפרק ÔNaהכהניםeÎfLטאות ששנינו כמו ― ∆»ƒ¿»»

מאכל"... בכל כהונה לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין „ÔÈה: BÈ‡≈ƒ
ÔBÚa ekÊiL:תאמר ואם וחומר? קל אינו כלום ―  ∆ƒ¿¿»

פי  על שאף קדשים, לקדשי נלמד ומכאן בעור, ולא בבשר שזוכה
בעורם, יזכו לא בבשרם, זוכים ÁÈÎBÈשהכהנים ÁaÊÓ ÔÈ‡ אין ― ≈ƒ¿≈«ƒ«

יוכיח", "מזבח לומר ÌB˜Óלך ÏkÓ BÚ BÏ ÔÈ‡L שאין ― ∆≈ƒ»»
העולה, בעור זוכים הרי הכהנים אבל קרבן, בשום בעור זוכה המזבח
בעור  גם שיזכו וחומר בקל הלימוד הוא נכון הלכך בתורה, כמפורש

בגמרא ברייתא לפי ― ואשם. בבבב))))חטאת קגקגקגקג,,,, רבי ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים משנתנו
הכתוב מן זה לומד בברייתא קמא תנא אבל היא, ישמעאל

  :שם מובא שכן  אין ― (לכהן)
"עור  לומר: תלמוד מניין? קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא לי

העולה  יכול במשמע). הקרבנות כל ― הקריב" ("אשר "
עולה  מה ― "עולה" לומר: תלמוד קלים? קדשים אף מרבה שאני
העולה" "עור אומר: ישמעאל רבי קדשים. קדשי כל אף קדשים, קדשי
הוא: ודין מניין? קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא לי אין ―
בבשרן, שזכו קדשים קדשי בעורה, זכו בבשרה, זכו שלא עולה ומה
― בעור. זכה ולא בבשר שזכה יוכיח, מזבח בעורן? שיזכו דין אינו

במקצת זכה לא שכן למזבח, במקצת מה שזכו בכהנים תאמר
  עצמנו כל אומר: רבי בכולן. יזכו במקצת וזכו הואיל

בלבד העולה לעור אלא הוצרכנו לא    

          מקום בכל שהרי
הן  ― הנשרפים ושעירים הנשרפים פרים הבשר: אחר הולך העור
מתנה  ― ציבור שלמי וזבחי ואשם חטאת עמהן; ועורותיהן נשרפין
עולה  אבל עורן; גב על אותן אוכלין רצו אותם, מפשיטין רצו לכהן,
לא  יכול ― לנתחיה" אותה ונתח העולה את "והפשיט בה: נאמר
הקריב  אשר העולה "עור לומר: תלמוד בעורה? זכאין הכהנים יהיו

לכהן".

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנפסלו. קדשים קדשי של בעורות דנה משנתנו

ÌÈL„w‰ Ïk,ואשם חטאת עולה, ―Ì„˜ ÏeÒt Ì‰a Ú‡L »«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÔËLÙ‰Ï,מהם העורות שהופשטו קודם שנפסלו ―Ì‰È˙BBÚ ÔÈ‡ ¿∆¿≈»≈≈∆
ÌÈ‰kÏ;הבשר עם הם נשרפים אלא ―ÔËLÙ‰ Á‡Ï אבל ― «…¬ƒ¿««∆¿≈»

מהם, העורות שהופשטו לאחר פסול בהם אירע ∆≈Ì‰È˙BBÚאם
ÌÈ‰kÏ.העור את פוסל אינו ההפשט לאחר שאירע שהפסול ― «…¬ƒ

BÚ È˙È‡ ‡G ÈÓiÓ :ÌÈ‰k‰ Ô‚Ò ‡ÈÁ Èa Ó‡― »««ƒ¬ƒ»¿««…¬ƒƒ»«»ƒƒ
הקדשים, מבהמת ‰ÙO‰שהופשט ˙ÈÏ ‡ˆBÈ יחד להישרף ― ≈¿≈«¿≈»

כבר  היה כשהפסול ואף לכהנים; הוא ניתן אלא שנפסל, הקרבן עם
ההפשט, לאחר עד עליו נודע לא אם העור, שהופשט קודם בקרבן

לכהנים. ניתן ÂÈcÓהעור :‡È˜Ú Èa Ó‡ חנינא רבי של ― »««ƒ¬ƒ»ƒ¿»»
― הכהנים ÙË‰סגן ‡ˆÓÂ BÎa‰ ˙‡ ËÈLÙn‰L ,e„ÓÏ»«¿∆««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿»¿≈»

ההפשט, לאחר אלא טרפותו נודעה  שלא ―e˙B‡iL שייהנו ― ∆≈
―BBÚa ÌÈ‰k‰.נשרף ואינו לכהנים העור שניתן כלומר ― «…¬ƒ¿

חוץ  הנשחט מום בעל בכור שאפילו להשמיענו, בא עקיבא רבי
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בבכור  שנאמר באכילה, אלא הכתוב התירו שלא אף ― למקדש,
כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):): טוטוטוטו,,,, לא ((((דבריםדבריםדבריםדברים רע, מום כל עיור או פיסח מום בו יהיה "וכי

אֿלהיך. לה' תזבחנו  עורו מת, הבכור אם אבל ..."
עד  טריפה שהיה נודע ולא הואיל מקום מכל ― קבורה, וטעון אסור

נזרק כאילו שחיטתו ידי על העור הותר עורו, שהפשיטוהו דמו לאחר
È‡‰((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).במקדש eÈ‡ ‡G ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ― «¬»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»

הוא כ  שהרי כלום, ללמוד אין הכהנים סגן חנינא רבי מדברי לומר
שלא  שאפשר ראה, שלא מזה ראיה להביא ואין ראיתי", "לא אומר
ודרך  כך, שאירע או הפשטו, לאחר בקרבן פסול שיימצא בימיו, אירע

להישרף, שיצא חנינא רבי ראה לא ‰ÙO‰מקרה ˙ÈÏ ‡ˆBÈ ‡l‡∆»≈¿≈«¿≈»
שנודע  קודם העור שהופשט פי על אף  פסול, הקרבן נמצא אם ―

יישרף. העור פסולו, על

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הפנימיות החטאות של שריפתן בענין ללמד באה משנתנו   

ÌÈÙNp‰ ÌÈtהכיפורים יום של פר וווו),),),),― טזטזטזטז,,,, כהן ((((ויקראויקראויקראויקרא ופר »ƒ«ƒ¿»ƒ
גגגג),),),),המשיח ד ד ד ד ,,,, ציבור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  של דבר העלם יגיגיגיג----יד יד יד יד ),),),),ופר ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ÌÈÙNp‰ ÌÈÈÚNeהכיפורים יום של שעיר טטטט),),),),― טזטזטזטז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
זרה עבודה שגגת כד כד כד כד ),),),),ושעיר טוטוטוטו,,,, א-ב),((((במדבר במדבר במדבר במדבר  (ה, לעיל שבארנו כמו

Ô˙ÂˆÓk ÔÈÙN Ì‰L ÔÓÊa,נפסלו שלא כדינם, ―ÔÈÙN ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
ÔLc‰ ˙Èa,לירושלים שמחוץ ―ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe השורפים ― ¿≈«∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ

שעוסקים  בשעה בהם שנוגעים בגדים מטמאים הללו הקרבנות את
שכתוב כמו  כחכחכחכח):):):):בשריפתם, טזטזטזטז,,,, בגדיו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יכבס אותם "והשורף

לבוש  שהוא בלבד, בגדיו לא בגדיו", "יכבס בתורה שנאמר מקום וכל
בדבר  עוסק בעודו בו שנוגע בגד כל אלא כיבוס, טעונים בהם,

כיבוס. וטעון נטמא זה הרי Ô˙ÂˆÓkהמטמא, ÔÈÙN ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
המוקדשים, פסולי כשאר שריפה וטעונים שנפסלו, דהיינו ―ÔÈÙNƒ¿»ƒ

‰Èa‰ ˙Èa,שם היו לשריפה מקומות ושני המקדש; בבית ― ¿≈«ƒ»
הבית בהר ואחד בעזרה אחד      אם ―

לאחר  בין דמם זריקת קודם בין העזרה, מן יציאתם קודם נפסלו
העזרה, מן צאתן אחר נפסלו ואם שבעזרה, הדשן בבית נשרפים זריקה,

מפרשים: ויש הבית. שבהר הדשן בבית נשרפים הם הרי 

שמו ובירה הבית בהר יש מקום ב ב ב ב ),),),),― קד קד קד קד ,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים באה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ולא
אחר  הפנימיות בחטאות פסול אירע שאם להשמיע, אלא משנתנו

היא, ברורה הלכה ברם, הבית. בהר אותן שורפים העזרה, מן יציאתן
בבית  אותן ששורפים העזרה, מן יציאתן קודם פסול בהן אירע שאם

המוקדשין. פסולי כשאר שבעזרה, ÌÈ„‚aהדשן ÔÈ‡nËÓ ÌÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
העוסקים  אין שנפסלו, משום אלא כמצוותן נשרפים ואינם הואיל ―

בגדים. מטמאים בשריפתם

ו ה נ ש מ ר ו א ב

של  הבגדים טומאת בדין עוסקת והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה

הפנימיות. החטאות בשריפת המתעסקים

˙BËBÓa Ì˙B‡ ÔÈÏBÒ eÈ‰ נושאים היו כמצוותם הנשרפים את ― »¿ƒ»¿
הדש  לבית לירושלים.במוטות שמחוץ ıeÁן ÌÈBL‡‰ e‡ˆÈ»¿»ƒƒ
‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ המוטות בראשי הנושאים הראשונים כאשר ― ¿«»¬»»

העזרה, לחומת חוץ כבר יצאו הנושאים ÌÈBÁ‡‰Âהקדמיים, ― ¿»«¬ƒ
האחוריים, המוטות e‡ˆÈבקצות ‡G,עדיין ―ÌÈBL‡‰ »¿»ƒƒ

ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ הנשרפות החטאות בהוצאת שעוסקים בזמן שאף ― ¿«¿ƒ¿»ƒ
בגדים, מטמאים העזרה, לחומת חוץ בהן משיצאו הדשן, לבית

e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÌÈBÁ‡‰Â לחומת חוץ ― ¿»«¬ƒ≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿
בגדים. מטמאים אינם העזרה בפנים שהם זמן שכל ¿«e‡ˆÈהעזרה,

el‡Â el‡,העזרה לחומת חוץ והאחרונים הראשונים ―el‡Â el‡ ≈»≈≈»≈
ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ יום של ושעיר בפר ברייתא: מובאת בגמרא ― ¿«¿ƒ¿»ƒ

כתוב כזכזכזכז):):):):הכפורים טזטזטזטז,,,, החטאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שעיר ואת החטאת פר "ואת
בקדש לכפר דמם את הובא אשר    שנו ..."

הנשרפים)רבותינו: (בשאר     שצריך)
וירושלים), הבית והר עזרה היינו מחנות, לשלוש חוץ לשרפם

       פר שאף הנשרפים משאר (שלמדים
מחנות), לשלוש חוץ נשרפים הכפורים יום של ושעיר  

         שכינה (מחנה
העזרה), שהיא   :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈

Ôaa e‡‰ ˙viL „Ú ,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡Â el‡― ≈»≈≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ«»¿À»
מטמאים  אינם הדשן לבית בהוצאתם שהעוסקים סובר, שמעון רבי
אינם  בשריפתם העוסקים ואף בשריפתם, שעוסקים בזמן אלא בגדים

הנשרפים. של ברובם האש שתאחז עד בגדים ‰Naמטמאים Czƒ««»»
הבשר, פני ונחרכו לחותו שיצאה דהיינו האש, מחמת הבשר נמק  ―

ושוב שריפתם, נגמרה ÌÈ„‚aכבר ‡nËÓ ÛBO‰ ÔÈ‡ המסייע ― ≈«≈¿«≈¿»ƒ
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קודם  בשריפתם המסייע ברם, בגדים. מטמא אינו לגמרי שישרפו בהם
באש  והמהפך עצים והמוסיף בבשר המהפך כגון הבשר, שניתך
מובא  בגמרא בברייתא בגדים. מטמא הוא הרי בגחלים, והחותה

א א א א ),),),), קוקוקוקו,,,, המסייע ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים שכל וסוברים, שמעון רבי על חולקים שחכמים
לאחר  המסייע ברם, בגדים. מטמא אפר שנעשו עד שריפתם בשעת

שכתוב בגדים, מטמא שאינו מודים חכמים אף אפר, ((((ויקראויקראויקראויקראשנעשו

"""" כחכחכחכח):):):): טזטזטזטז,,,, ― בגדיו" ולא יכבס בגדים, מטמאים
בגדים. מטמאים אפר משנעשו 

א ה נ ש מ ר ו א ב

כשב  או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש ג-ד): יז, (ויקרא בתורה כתוב
הביאו  לא מועד אהל פתח ואל למחנה; מחוץ ישחט אשר או במחנה, עז או
האיש  ונכרת שפך דם ההוא לאיש יחשב דם ה', משכן לפני לה' קרבן להקריב
אם  לעזרה, מחוץ קדשים שהשוחט ללמדנו בא זה פסוק ― עמו". מקרב ההוא
הגר  ומן ישראל מבית איש "איש ח-ט): שם, (שם כתוב כן כרת. חייב מזיד היה
לעשות  יביאנו לא מועד אהל פתח ואל זבח; או עולה יעלה אשר בתוכם, יגור אשר
קדשים  שהמקריב מלמדנו, זה פסוק ― מעמיו". ההוא האיש ונכרת לה', אותו
חייב  בשוגג, הקריב או שחט ואם כרת. חייב במזיד הקריב אם לעזרה, מחוץ

חטאת לה  שגגתה על חייבים כרת, זדונה על שחייבים עבירה שכל חטאת, ביא
            משנתנו

בלבד. אחת חטאת או חטאות שתי חייב אם בשוגג, בחוץ והקריב ששחט במי דנה
במשנתנו. תנאים בזה ונחלקו

ËÁBM‰,קדשים ―‰ÏÚn‰Â,אותם והמקריב ―ıeÁa― «≈¿««¬∆«
בשוגג  הקריבו ואף לעזרה מחוץ בשוגג קרבן ששחט כלומר לעזרה,
לו  נודע שלא דהיינו אחד, בהעלם שניהם עשה אפילו לעזרה, מחוץ

בינתיים  ,בשחיטתו ‰ËÈÁM‰ששגג ÏÚ iÁ«»««¿ƒ»
חטאת, קרבן ―‰iÏÚ‰ ÏÚ iÁÂ חייב ההקרבה על ואף ― ¿«»«»¬ƒ»

שני  וההקרבה שהשחיטה לפי חטאות, שתי שחייב כלומר חטאת,
כמו  לחוד, ואחת אחת כל על מצווה התורה שהרי הם, עבירה גופי

למשנתנו. בהקדמה לעיל, ËÁLשהבאנו :ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈«¿ƒƒ≈»«
ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa,כדינו העזרה בפנים הקרבן את שחט אם ― ƒ¿ƒ¿∆¡»«
לעזרה, מחוץ אבלiÁוהקטירו ההעלאה, על ―ıeÁa ËÁL «»»««

ıeÁa ‰ÏÚ‰Â,לעזרה מחוץ עשה השחיטה שאף ―eËt― ¿∆¡»«»
ההעלאה, ÏeÒtעל c ‡l‡ ıeÁa ‰ÏÚ‰ ‡HL שהרי ― ∆∆¡»«∆»»»»

אינו  הלכך בפנים, להעלאה ראוי היה לא ושוב נפסל, בחוץ מששחטו
חייב. הוא השחיטה על ברם, בחוץ. העלאתו על BÏחייב eÓ‡― »¿

הגלילי: יוסי לרבי ıeÁa,חכמים ‰ÏÚÓe ÌÈÙa ËÁBM‰ Û‡««≈ƒ¿ƒ«¬∆«
B‡ÈˆB‰L ÔÂÈk,העזרה מן ―BÏÒtקרבן כדין ― מחוץ ≈»∆ƒ¿»

בפנים  "שחט אמרת: שהרי ההעלאה, על חייב כן  פי על ואף לעזרה,
רבי  ברם, בחוץ. והעלה בחוץ לשחט הדין והוא חייב", בחוץ, והעלה
היתה  בפנים השוחט שכן לזה, זה לדמות שאין סובר, הגלילי יוסי
אבל  חייב; בחוץ כשמעלהו הלכך בפנים, ליקרב הכושר שעת לו
ונמצא  בכלל, הכושר שעת לו היתה לא בחוץ, ומעלה בחוץ השוחט

ההעלאה. על פטור לפיכך פסול, דבר אלא בחוץ העלה שלא

 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

רבי  בה שנחלקו משום כאן, והובאה קודש, שאכל טמא בדין עוסקת זו משנה

הקודמת. במשנה שנחלקו וחכמים הגלילי יוסי

ÏÎ‡L ‡ÓË,הקדשים מבשר ―L„˜ ÔÈe ‡ÓË L„˜ ÔÈa »≈∆»«≈…∆»≈≈…∆
B‰Ë קודש בשר שאכל ובין שנטמא קודש בשר שאכל בין ― »
שכתובiÁטהור, כרת, חייב במזיד ככככ):):):):― זזזז,,,, אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "והנפש «»

הנפש  ונכרתה עליו, וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל
ויורד עולה קרבן מביא בשוגג, אכל ואם מעמיה"; ה ה ה ה ,,,,ההיא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

B‰Ëבבבב).).).). ÏÎ‡L ‡ÓË :ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa טמא אדם ― «ƒ≈«¿ƒƒ≈»≈∆»«»
טהור, קודש קרבן,iÁשאכל ובשוגג כרת במזיד ―ÏÎ‡L ‡ÓËÂ «»¿»≈∆»«

‡ÓË,טמא קודש שאכל טמא אבל ―eËt,ומקרבן מכרת ― »≈»
‡ÓË c ‡l‡ ÏÎ‡ ‡HL אינו שנטמא קודש בשר והאוכל ― ∆»«∆»»»»≈

שכתוב בלאו, אלא יטיטיטיט):):):):עובר זזזז,,,, טמא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בכל יגע אשר "והבשר
יאכל". BÏלא eÓ‡:הגלילי יוסי לרבי חכמים ―‡ÓË Û‡ »¿«»≈

B‰Ë ÏÎ‡L,טהור קודש ―e‰‡nË ,Ba Ú‚pL ÔÂÈk ואף ― ∆»«»≈»∆»«ƒ¿»
שהרי  טמא, קודש שאכל לטמא הדין והוא חייב, כשאוכלו כן פי על
בגמרא  אחרים. ידי על שנטמא או ידו על הבשר נטמא אם הבדל אין
אף  הקודש, בשר נטמא כך ואחר תחילה האדם נטמא שאם מבואר,
שאכל  טמא ולפיכך כשאכלו, כרת עליו שחייב מודה הגלילי יוסי רבי
שהרי  חייב, כשאכלו מקום מכל בנגיעה, קודם שטמאהו אף טהור,
הבשר  שנטמא אלא נחלקו לא הבשר. לטומאת קדמה גופו טומאת
על  חל איסור אין סובר: הגלילי יוסי שרבי האדם, נטמא כך ואחר

תחילה עליו ונאסר הואיל כלומר איסור,  משום זה בשר
כשנטמא, גופו טומאת איסור עליו חל לא שוב הבשר, טומאת איסור
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בבכור  שנאמר באכילה, אלא הכתוב התירו שלא אף ― למקדש,
כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):): טוטוטוטו,,,, לא ((((דבריםדבריםדבריםדברים רע, מום כל עיור או פיסח מום בו יהיה "וכי

אֿלהיך. לה' תזבחנו  עורו מת, הבכור אם אבל ..."
עד  טריפה שהיה נודע ולא הואיל מקום מכל ― קבורה, וטעון אסור

נזרק כאילו שחיטתו ידי על העור הותר עורו, שהפשיטוהו דמו לאחר
È‡‰((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).במקדש eÈ‡ ‡G ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ― «¬»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»

הוא כ  שהרי כלום, ללמוד אין הכהנים סגן חנינא רבי מדברי לומר
שלא  שאפשר ראה, שלא מזה ראיה להביא ואין ראיתי", "לא אומר
ודרך  כך, שאירע או הפשטו, לאחר בקרבן פסול שיימצא בימיו, אירע

להישרף, שיצא חנינא רבי ראה לא ‰ÙO‰מקרה ˙ÈÏ ‡ˆBÈ ‡l‡∆»≈¿≈«¿≈»
שנודע  קודם העור שהופשט פי על אף  פסול, הקרבן נמצא אם ―

יישרף. העור פסולו, על

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הפנימיות החטאות של שריפתן בענין ללמד באה משנתנו   

ÌÈÙNp‰ ÌÈtהכיפורים יום של פר וווו),),),),― טזטזטזטז,,,, כהן ((((ויקראויקראויקראויקרא ופר »ƒ«ƒ¿»ƒ
גגגג),),),),המשיח ד ד ד ד ,,,, ציבור((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  של דבר העלם יגיגיגיג----יד יד יד יד ),),),),ופר ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ÌÈÙNp‰ ÌÈÈÚNeהכיפורים יום של שעיר טטטט),),),),― טזטזטזטז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
זרה עבודה שגגת כד כד כד כד ),),),),ושעיר טוטוטוטו,,,, א-ב),((((במדבר במדבר במדבר במדבר  (ה, לעיל שבארנו כמו

Ô˙ÂˆÓk ÔÈÙN Ì‰L ÔÓÊa,נפסלו שלא כדינם, ―ÔÈÙN ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
ÔLc‰ ˙Èa,לירושלים שמחוץ ―ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe השורפים ― ¿≈«∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ

שעוסקים  בשעה בהם שנוגעים בגדים מטמאים הללו הקרבנות את
שכתוב כמו  כחכחכחכח):):):):בשריפתם, טזטזטזטז,,,, בגדיו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יכבס אותם "והשורף

לבוש  שהוא בלבד, בגדיו לא בגדיו", "יכבס בתורה שנאמר מקום וכל
בדבר  עוסק בעודו בו שנוגע בגד כל אלא כיבוס, טעונים בהם,

כיבוס. וטעון נטמא זה הרי Ô˙ÂˆÓkהמטמא, ÔÈÙN ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
המוקדשים, פסולי כשאר שריפה וטעונים שנפסלו, דהיינו ―ÔÈÙNƒ¿»ƒ

‰Èa‰ ˙Èa,שם היו לשריפה מקומות ושני המקדש; בבית ― ¿≈«ƒ»
הבית בהר ואחד בעזרה אחד      אם ―

לאחר  בין דמם זריקת קודם בין העזרה, מן יציאתם קודם נפסלו
העזרה, מן צאתן אחר נפסלו ואם שבעזרה, הדשן בבית נשרפים זריקה,

מפרשים: ויש הבית. שבהר הדשן בבית נשרפים הם הרי 

שמו ובירה הבית בהר יש מקום ב ב ב ב ),),),),― קד קד קד קד ,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים באה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ולא
אחר  הפנימיות בחטאות פסול אירע שאם להשמיע, אלא משנתנו

היא, ברורה הלכה ברם, הבית. בהר אותן שורפים העזרה, מן יציאתן
בבית  אותן ששורפים העזרה, מן יציאתן קודם פסול בהן אירע שאם

המוקדשין. פסולי כשאר שבעזרה, ÌÈ„‚aהדשן ÔÈ‡nËÓ ÌÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
העוסקים  אין שנפסלו, משום אלא כמצוותן נשרפים ואינם הואיל ―

בגדים. מטמאים בשריפתם

ו ה נ ש מ ר ו א ב

של  הבגדים טומאת בדין עוסקת והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה

הפנימיות. החטאות בשריפת המתעסקים

˙BËBÓa Ì˙B‡ ÔÈÏBÒ eÈ‰ נושאים היו כמצוותם הנשרפים את ― »¿ƒ»¿
הדש  לבית לירושלים.במוטות שמחוץ ıeÁן ÌÈBL‡‰ e‡ˆÈ»¿»ƒƒ
‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ המוטות בראשי הנושאים הראשונים כאשר ― ¿«»¬»»

העזרה, לחומת חוץ כבר יצאו הנושאים ÌÈBÁ‡‰Âהקדמיים, ― ¿»«¬ƒ
האחוריים, המוטות e‡ˆÈבקצות ‡G,עדיין ―ÌÈBL‡‰ »¿»ƒƒ

ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ הנשרפות החטאות בהוצאת שעוסקים בזמן שאף ― ¿«¿ƒ¿»ƒ
בגדים, מטמאים העזרה, לחומת חוץ בהן משיצאו הדשן, לבית

e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÌÈBÁ‡‰Â לחומת חוץ ― ¿»«¬ƒ≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿
בגדים. מטמאים אינם העזרה בפנים שהם זמן שכל ¿«e‡ˆÈהעזרה,

el‡Â el‡,העזרה לחומת חוץ והאחרונים הראשונים ―el‡Â el‡ ≈»≈≈»≈
ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ יום של ושעיר בפר ברייתא: מובאת בגמרא ― ¿«¿ƒ¿»ƒ

כתוב כזכזכזכז):):):):הכפורים טזטזטזטז,,,, החטאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שעיר ואת החטאת פר "ואת
בקדש לכפר דמם את הובא אשר    שנו ..."

הנשרפים)רבותינו: (בשאר     שצריך)
וירושלים), הבית והר עזרה היינו מחנות, לשלוש חוץ לשרפם

       פר שאף הנשרפים משאר (שלמדים
מחנות), לשלוש חוץ נשרפים הכפורים יום של ושעיר  

         שכינה (מחנה
העזרה), שהיא   :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈

Ôaa e‡‰ ˙viL „Ú ,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡Â el‡― ≈»≈≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ«»¿À»
מטמאים  אינם הדשן לבית בהוצאתם שהעוסקים סובר, שמעון רבי
אינם  בשריפתם העוסקים ואף בשריפתם, שעוסקים בזמן אלא בגדים

הנשרפים. של ברובם האש שתאחז עד בגדים ‰Naמטמאים Czƒ««»»
הבשר, פני ונחרכו לחותו שיצאה דהיינו האש, מחמת הבשר נמק  ―

ושוב שריפתם, נגמרה ÌÈ„‚aכבר ‡nËÓ ÛBO‰ ÔÈ‡ המסייע ― ≈«≈¿«≈¿»ƒ
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קודם  בשריפתם המסייע ברם, בגדים. מטמא אינו לגמרי שישרפו בהם
באש  והמהפך עצים והמוסיף בבשר המהפך כגון הבשר, שניתך
מובא  בגמרא בברייתא בגדים. מטמא הוא הרי בגחלים, והחותה

א א א א ),),),), קוקוקוקו,,,, המסייע ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים שכל וסוברים, שמעון רבי על חולקים שחכמים
לאחר  המסייע ברם, בגדים. מטמא אפר שנעשו עד שריפתם בשעת

שכתוב בגדים, מטמא שאינו מודים חכמים אף אפר, ((((ויקראויקראויקראויקראשנעשו

"""" כחכחכחכח):):):): טזטזטזטז,,,, ― בגדיו" ולא יכבס בגדים, מטמאים
בגדים. מטמאים אפר משנעשו 

א ה נ ש מ ר ו א ב

כשב  או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש ג-ד): יז, (ויקרא בתורה כתוב
הביאו  לא מועד אהל פתח ואל למחנה; מחוץ ישחט אשר או במחנה, עז או
האיש  ונכרת שפך דם ההוא לאיש יחשב דם ה', משכן לפני לה' קרבן להקריב
אם  לעזרה, מחוץ קדשים שהשוחט ללמדנו בא זה פסוק ― עמו". מקרב ההוא
הגר  ומן ישראל מבית איש "איש ח-ט): שם, (שם כתוב כן כרת. חייב מזיד היה
לעשות  יביאנו לא מועד אהל פתח ואל זבח; או עולה יעלה אשר בתוכם, יגור אשר
קדשים  שהמקריב מלמדנו, זה פסוק ― מעמיו". ההוא האיש ונכרת לה', אותו
חייב  בשוגג, הקריב או שחט ואם כרת. חייב במזיד הקריב אם לעזרה, מחוץ

חטאת לה  שגגתה על חייבים כרת, זדונה על שחייבים עבירה שכל חטאת, ביא
            משנתנו

בלבד. אחת חטאת או חטאות שתי חייב אם בשוגג, בחוץ והקריב ששחט במי דנה
במשנתנו. תנאים בזה ונחלקו

ËÁBM‰,קדשים ―‰ÏÚn‰Â,אותם והמקריב ―ıeÁa― «≈¿««¬∆«
בשוגג  הקריבו ואף לעזרה מחוץ בשוגג קרבן ששחט כלומר לעזרה,
לו  נודע שלא דהיינו אחד, בהעלם שניהם עשה אפילו לעזרה, מחוץ

בינתיים  ,בשחיטתו ‰ËÈÁM‰ששגג ÏÚ iÁ«»««¿ƒ»
חטאת, קרבן ―‰iÏÚ‰ ÏÚ iÁÂ חייב ההקרבה על ואף ― ¿«»«»¬ƒ»

שני  וההקרבה שהשחיטה לפי חטאות, שתי שחייב כלומר חטאת,
כמו  לחוד, ואחת אחת כל על מצווה התורה שהרי הם, עבירה גופי

למשנתנו. בהקדמה לעיל, ËÁLשהבאנו :ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈«¿ƒƒ≈»«
ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa,כדינו העזרה בפנים הקרבן את שחט אם ― ƒ¿ƒ¿∆¡»«
לעזרה, מחוץ אבלiÁוהקטירו ההעלאה, על ―ıeÁa ËÁL «»»««

ıeÁa ‰ÏÚ‰Â,לעזרה מחוץ עשה השחיטה שאף ―eËt― ¿∆¡»«»
ההעלאה, ÏeÒtעל c ‡l‡ ıeÁa ‰ÏÚ‰ ‡HL שהרי ― ∆∆¡»«∆»»»»

אינו  הלכך בפנים, להעלאה ראוי היה לא ושוב נפסל, בחוץ מששחטו
חייב. הוא השחיטה על ברם, בחוץ. העלאתו על BÏחייב eÓ‡― »¿

הגלילי: יוסי לרבי ıeÁa,חכמים ‰ÏÚÓe ÌÈÙa ËÁBM‰ Û‡««≈ƒ¿ƒ«¬∆«
B‡ÈˆB‰L ÔÂÈk,העזרה מן ―BÏÒtקרבן כדין ― מחוץ ≈»∆ƒ¿»

בפנים  "שחט אמרת: שהרי ההעלאה, על חייב כן  פי על ואף לעזרה,
רבי  ברם, בחוץ. והעלה בחוץ לשחט הדין והוא חייב", בחוץ, והעלה
היתה  בפנים השוחט שכן לזה, זה לדמות שאין סובר, הגלילי יוסי
אבל  חייב; בחוץ כשמעלהו הלכך בפנים, ליקרב הכושר שעת לו
ונמצא  בכלל, הכושר שעת לו היתה לא בחוץ, ומעלה בחוץ השוחט

ההעלאה. על פטור לפיכך פסול, דבר אלא בחוץ העלה שלא

 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

רבי  בה שנחלקו משום כאן, והובאה קודש, שאכל טמא בדין עוסקת זו משנה

הקודמת. במשנה שנחלקו וחכמים הגלילי יוסי

ÏÎ‡L ‡ÓË,הקדשים מבשר ―L„˜ ÔÈe ‡ÓË L„˜ ÔÈa »≈∆»«≈…∆»≈≈…∆
B‰Ë קודש בשר שאכל ובין שנטמא קודש בשר שאכל בין ― »
שכתובiÁטהור, כרת, חייב במזיד ככככ):):):):― זזזז,,,, אשר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "והנפש «»

הנפש  ונכרתה עליו, וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל
ויורד עולה קרבן מביא בשוגג, אכל ואם מעמיה"; ה ה ה ה ,,,,ההיא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

B‰Ëבבבב).).).). ÏÎ‡L ‡ÓË :ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa טמא אדם ― «ƒ≈«¿ƒƒ≈»≈∆»«»
טהור, קודש קרבן,iÁשאכל ובשוגג כרת במזיד ―ÏÎ‡L ‡ÓËÂ «»¿»≈∆»«

‡ÓË,טמא קודש שאכל טמא אבל ―eËt,ומקרבן מכרת ― »≈»
‡ÓË c ‡l‡ ÏÎ‡ ‡HL אינו שנטמא קודש בשר והאוכל ― ∆»«∆»»»»≈

שכתוב בלאו, אלא יטיטיטיט):):):):עובר זזזז,,,, טמא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בכל יגע אשר "והבשר
יאכל". BÏלא eÓ‡:הגלילי יוסי לרבי חכמים ―‡ÓË Û‡ »¿«»≈

B‰Ë ÏÎ‡L,טהור קודש ―e‰‡nË ,Ba Ú‚pL ÔÂÈk ואף ― ∆»«»≈»∆»«ƒ¿»
שהרי  טמא, קודש שאכל לטמא הדין והוא חייב, כשאוכלו כן פי על
בגמרא  אחרים. ידי על שנטמא או ידו על הבשר נטמא אם הבדל אין
אף  הקודש, בשר נטמא כך ואחר תחילה האדם נטמא שאם מבואר,
שאכל  טמא ולפיכך כשאכלו, כרת עליו שחייב מודה הגלילי יוסי רבי
שהרי  חייב, כשאכלו מקום מכל בנגיעה, קודם שטמאהו אף טהור,
הבשר  שנטמא אלא נחלקו לא הבשר. לטומאת קדמה גופו טומאת
על  חל איסור אין סובר: הגלילי יוסי שרבי האדם, נטמא כך ואחר

תחילה עליו ונאסר הואיל כלומר איסור,  משום זה בשר
כשנטמא, גופו טומאת איסור עליו חל לא שוב הבשר, טומאת איסור
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וחכמים  הגוף. טומאת משום קרבן או כרת חייב אינו כשאכלו ולפיכך
בבשר  נאסר גופו, כשנטמא שהרי הוא, כולל ואיסור הואיל סוברים,
שמתוך  איסור, על חל איסור לפיכך מתחילה, בו מותר שהיה טהור
הטמא; הבשר על גם חל טהור, בשר על הגוף טומאת איסור שחל
טומאת  משום גופו, שנטמא קודם עליו אסור הבשר שהיה פי על ואף
טומאת  משום אף שנטמא, לאחר עכשיו, עליו מתחייב הריהו הבשר,
ואחר  תחילה הבשר שנטמא אף טמא, קודש שאכל טמא הלכך הגוף.

כרת חייב האדם, נטמא ÏÎ‡Lקרבן ו כך B‰ËÂ¿»∆»«
‡ÓË,טמא קודש בשר ―eËt הוא עובר אבל ומקרבן, מכרת ― »≈»

מלקות, וחייב לעיל, שהזכרנו כמו iÁבלאו, BÈ‡L כרת במזיד ― ∆≈«»
קרבן, ‰Ûebובשוגג ˙‡ÓË ÏÚ ‡l‡,טמא בעצמו כשהוא ― ∆»«À¿««

ככככ):):):):שכתוב זזזז,,,, השלמים...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזבח בשר תאכל אשר "והנפש

 הגוף בטומאת ― עליו" "וטומאתו חכמים: ודרשו ונכרתה",
מדבר. הכתוב

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לעזרה. מחוץ הקטרתם או קדשים שחיטת בדיני ממשיכה משנתנו

‰iÏÚaÓ ‰ËÈÁMa ÓÁ חומרה בחוץ קדשים בשחיטת יש ― …∆«¿ƒ»ƒ»¬ƒ»
בחוץ, קדשים בהעלאת ËÈÁMaÓ‰שאינה ‰iÏÚe בהעלאת ויש ― »¬ƒ»ƒ«¿ƒ»

בשחיטה. שאינה חומרה בחוץ ËÁBM‰Lקדשים ,‰ËÈÁMa ÓÁ…∆«¿ƒ»∆«≈
בחוץ, קדשים ―ËBÈ„‰Ï לשחוט שנתכוון היינו הדיוט, לצורך ― «∆¿

לשם ולא אדם, חטאת.iÁה',לצורך ובשוגג כרת, במזיד ― «»
‰ÏÚn‰Â,בחוץ קדשים ―ËBÈ„‰Ï ולא הדיוט, של לכבודו ― ¿««¬∆«∆¿

ה' שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),לשם """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ישראלישראלישראלישראל";";";"; ומחטאת.eËt("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מכרת ― »
כתוב  בשחיטה שכן המקראות, מן זה למדים ד ד ד ד ):):):):בגמרא יזיזיזיז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

יחשב לצורך "דם היינו לאיש, השוחט אפילו ודורשים: ,..."
כתוב ובהעלאה חייב; הוא הרי ט ט ט ט ):):):):הדיוט, שםשםשםשם,,,, אותו ((((שםשםשםשם "לעשות

.'לה בו שיכוון עד בחוץ כשמעלהו חייב אינו ― ",‰iÏÚa ÓÁ…∆»¬ƒ»
eËÁLÂשכן ÔÈkqa eÊÁ‡L ÌÈL,בחוץ קרבן יחד ―ÌÈeËt ¿«ƒ∆»¬««ƒ¿»¬¿ƒ

ומחטאת; מכרת ―e‰eÏÚ‰Â ‡a eÊÁ‡ שניים אם אבל ― »¬¿≈∆¿∆¡
בחוץ, יחד והקטירוהו קרבן, של אבר כרת ÔÈiÁנטלו במזיד ― «»ƒ

כתוב; בשחיטה שכן המקראות, מן נדרש זה ואף חטאת; ובשוגג
ודורשים ההוא", לאיש יחשב שניים,"דם ולא אחד ―

כתוב חחחח):):):):ובהעלאה שםשםשםשם,,,, תלמוד ((((שםשםשםשם שאין יעלה", אשר איש... "איש
שהם  והעלוהו, באבר שאחזו שניים לרבות אלא איש", "איש לומר

לו ‰ÏÚ‰חייבים. ונודע לעזרה, חוץ קדשים מבהמת בשוגג ― ∆¡»
ושכח, ÏÚ‰Â‰שחטא, ÊÁÂ,לעזרה חוץ בהמה מאותה בשוגג ― ¿»«¿∆¡»

ושכח, לו, Ècונודע ;‰iÏÚÂ ‰iÏÚ Ïk ÏÚ iÁ ,‰ÏÚ‰Â ÊÁÂ¿»«¿∆¡»«»«»¬ƒ»«¬ƒ»ƒ¿≈

ÔBÚÓL Èa הואיל אחת, מבהמה היו ההעלאות שכל פי על אף ― «ƒƒ¿
כל  על חטאת חייב הוא הרי שחטא, להעלאה העלאה בין לו ונודע

והעלאה. ‡Á˙העלאה ‡l‡ iÁ BÈ‡ :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa― «ƒ≈≈≈«»∆»««
שכתוב  מחלוקתם, טעם מבואר בגמרא ההעלאות. כל על אחת חטאת

בחוץ המעלה טטטט):):):):בענין יזיזיזיז,,,, "לעשות((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  :ודורשים ,"
רבי  וסובר החסר, על חייב ואינו חייב הוא השלם על ― "אותו"
אינו  בחוץ שהמעלה ומכאן כולו, הקרבן על נופל "אותו" שלשון יוסי
איברים  חמישה או ארבעה העלה ואם הבהמה, כל שיעלה עד חייב
שלשון  סובר, שמעון ורבי אחת; חטאת אלא חייב  אינו זה, אחר בזה
שלם  להיות צריך אבר שכל היינו ואבר, אבר כל על נופל "אותו"
זה, אחר בזה איברים חמישה או ארבעה המעלה ולפיכך חסר, ולא
לקיש. ריש דעת זו ― והעלאה. העלאה כל על חייב לעיל, כמבואר
אבר  כל על נופל "אותו" שלשון סובר, יוסי רבי שאף אמר, יוחנן רבי
חייב  זה, אחר בזה איברים חמישה או ארבעה בחוץ העלה ואם ואבר,
בפנים, קרבן ששחט במי אלא נחלקו לא והעלאה; העלאה כל על
בזה  חלקים שלושה או בשניים בחוץ והעלהו אחד אבר ממנו ולקח
שלא  והעלאה, העלאה כל על חייב סובר: שמעון שרבי זה, אחר
חוץ, בשחוטי אלא החסר על ולא השלם על לחייב "אותו" נאמר
שנינו  שהרי החסר, על אף חייב פנים") ("במוקטרי פנים בשחוטי אבל
למזבח  אותם מחזירים הם, שחסרים אף המזבח, מעל שפקעו שאיברים
מהם  העלה אם פנים בשחוטי שאף סובר יוסי ורבי ו); ט, (לעיל
המעלה  ולפיכך החסר, על ולא שלם אבר על אלא חייב אינו בחוץ
שנודע  אף זה, אחר בזה חלקים שלושה או בשניים בחוץ אחד אבר

אחת חטאת אלא חייב אינו בינתיים, ב ב ב ב ;;;;לו קחקחקחקח,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים גמרא גמרא גמרא גמרא 

          

      iÁ BÈ‡Â קרבן המעלה ― ¿≈«»
‰ÁaÊnבחוץ, L‡Ï ‰ÏÚiL „Ú ויעלה מזבח בחוץ שיעשה ― «∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«

שכתוב ככככ):):):):עליו, חחחח,,,, בחוץ,((((בראשית בראשית בראשית בראשית  שגם ומכאן לה'", מזבח נח "ויבן
מזבח. על אלא העלאה ÏÚאין ‰ÏÚ‰ elÙ‡ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈¬ƒ∆¡»«

iÁ ,Ô‡‰ ÏÚ B‡ ,ÚÏq‰שכתוב יטיטיטיט):):):):― יגיגיגיג,,,, "ויקח ((((שופטים שופטים שופטים שופטים  «∆««»∆∆«»
המנחה ואת העזים גדי את מנוח    שאפילו ומכאן ."

בגמרא  ובברייתא העלאה. זו הרי הסלע, על העלה אלא מזבח בנה לא
אחר מפסוק שמעון רבי של טעמו מובאמובאמובאמובאמובא וכןוכןוכןוכן ב ב ב ב ;;;; קח קח קח קח ,,,, שם שם שם שם  ((((עייןעייןעייןעיין

הדינים בברטנורא בברטנורא בברטנורא בברטנורא ).).).). אלו "כל כותב: למשנתנו בפירושו הרמב"ם ―
."לפסוקים וסמכוה קבלה,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈLk ÌÈL„˜ „Á‡,כשרים קרבנות בין ―ÌÈL„˜ „Á‡Â ∆»»»ƒ¿≈ƒ¿∆»»»ƒ
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L„wa ÔÏeÒt ‰È‰L ÔÈÏeÒt,בעזרה שנפסלו קרבנות ובין ― ¿ƒ∆»»¿»«…∆
ירדו, לא המזבח על עלו שאם ב), (ט, לעיל ששנינו אלו «ÔÈ˜‰Â¿ƒ¿ƒכגון

ıeÁa,לעזרה חוץ מאלו אחד הקריב אם ―iÁ כרת במזיד ― ««»
חייבים  בחוץ, והעלהו בפנים המתקבל קרבן שכל חטאת, ובשוגג
חייבים  אין ירדו, המזבח על עלו שאם שדינם פסולים אבל עליו;

שכתוב חוץ, העלאת משום טטטט):):):):עליהם יזיזיזיז,,,, לה'"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותו "לעשות
אין  לה', נעשה שאינו וכל בחוץ; עליו חייבים לה' הנעשה כל ―

בחוץ. עליו ‰‡ÔÈeÓחייבים ÔÓe ‰ÏBÚ‰ ÔÓ ˙Èfk ‰ÏÚn‰««¬∆««ƒƒ»»ƒ»≈ƒ
ıeÁaמחלבה זית וכחצי העולה מבשר זית כחצי iÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),― ««»

עם  הבשר בה מצטרף לפיכך למזבח, כולה והעולה שהואיל ―
עליהם. להתחייב לכזית המנחה,‰ıÓwהאימורים מן ―‰Bl‰Â «…∆¿«¿»

נדבה, ממנחת ―˙Ëw‰Â― פרס במקדש, יום בכל שמקטירים ¿«¿…∆
הערבים, בין ופרס ÌÈ‰kבשחרית ˙ÁÓe,קומץ בה שאין ― ƒ¿«…¬ƒ
המזבח, גבי על קרבה ‰ÁÈLnוכולה Ô‰k ˙ÁÓe חביתין מנחת ― ƒ¿«…≈«»ƒ«

יום בכל מקריב הגדול הכהן טו טו טו טו ),),),),שהיה ו ו ו ו ,,,, ÔÈÎÒ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ˙ÁÓe― ƒ¿«¿»ƒ
הקרבן, עם Ô‰Óשמביאים „Á‡Ó È˜‰L מן או הקומץ מן ― ∆ƒ¿ƒ≈∆»≈∆

וכו', כהנים ממנחת או הקטורת מן או ıeÁaהלבונה ˙Èfk חוץ ― ««ƒ«
המקריב iÁלעזרה, כליל, להיקרב דינם שבפנים פי על אף ― «»

חייב. הריהו בלבד, כזית בחוץ ËBtמהם ÊÚÏ‡ Èa את ― «ƒ∆¿»»≈
בחוץ, Blkהמעלה ˙‡ È˜iL „Ú כל או הקומץ כל את ― «∆«¿ƒ∆À

בפנים. כדינם וכו', הכהנים מנחת כל או הקטורת כל או הלבונה
ÌlÎÂ,לעיל שנימנו אלו כל ―ÌÈÙa ÔÈ˜‰L,העזרה ― ¿À»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

˙Èfk Ô‰a iLÂ,בפנים הקריב שלא ―ıeÁa ÔÈ˜‰Â חוץ ― ¿ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ¿ƒ»«
נגמרה iÁלעזרה, זה שבכזית לפי אלעזר, רבי לדעת אפילו ― «»

Ô‰Lההקטרה. Ïk eÒÁL ÌlÎÂ שנאבד כגון ההקטרה, קודם ― ¿À»∆»¿»∆≈
שכתוב חסרונם, משום ונפסלו נשרף, או קצת גגגג):):):):מהם בבבב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

מן או "והנותרת היא שחסרה למנחה פרט ולבניו", לאהרן
הקטרה, קודם קומצה ıeÁaשחסר ÔÈ˜‰Â,חסרים כשהם ― ¿ƒ¿ƒ»«

eËt עליהם חייבים אין בפנים, להיקרב ראויים היו ולא שהואיל ― »
לעיל. שבארנו כמו בחוץ,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ıeÁa Ì‰ÈeÓ‡Â ÌÈL„˜ È˜n‰ לעזרה מחוץ שהקריב מי ― ««¿ƒ»»ƒ¿≈≈∆«
קרבנות כאחד,בשר האימורים הקרבת iÁעם משום ― «»

בין  חוצץ שהבשר פי על ואף המזבח. על להיקרב שדינם האימורים,
שמין  לפי פנים, בהקטרת שפוסלת חציצה זו אין לאימורים, האש

חוצץ. אינו Ó˜ˆ‰במינו ‡HL ‰ÁÓ הכהן ממנה הרים שלא ― ƒ¿»∆ƒ¿¿»
הקומץ, ıeÁaאת dÈ˜‰Â,המנחה כל את ―eËt שמנחה ― ¿ƒ¿ƒ»«»

אינו  הלכך הקומץ, עדיין הוברר ולא הואיל לפנים, ראויה היתה לא זו
בחו  עליה המנחה,˜dˆÓץ.חייב מן הקומץ את הכהן הרים ― ¿»»

dÎB˙Ï dˆÓ˜ ÊÁÂ,המנחה לתוך הקומץ והוחזר ―dÈ˜‰Â ¿»«À¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
ıeÁa,המנחה כל את ―iÁ,בפנים הקריבה אם זה שבכגון ― ««»

בדיעבד היא גגגג),),),),כשרה גגגג,,,, בחוץ.((((מנחות מנחות מנחות מנחות  עליה חייב הלכך

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰Bl‰Â ıÓw‰ שיירי את מתירים ששניהם נדבה, מנחת של ― «…∆¿«¿»
שכתוב כמו לאכילה, ב ב ב ב ----גגגג):):):):המנחה ב ב ב ב ,,,, קומצו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מלא משם "וקמץ

המזבחה. אזכרתה את הכהן והקטיר לבונתה, כל על ומשמנה מסלתה
נאכלים  המנחה שיירי שאין ומכאן ולבניו", לאהרן המנחה מן והנותרת

והלבונה, הקומץ הקטרת לאחר ıeÁaאלא Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ È˜‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»≈∆«
לעזרה, מחוץ הלבונה את או הקומץ את הקריב אם ―iÁ― «»

בפנים. להקטרה ראוי עצמו בפני אחד Ú„שכל ËBt ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»≈«
ÈM‰ ˙‡ È˜iL כדבריו המתיר, כל את שיקריב עד דהיינו ― ∆«¿ƒ∆«≈ƒ

ד. ıeÁaבמשנה „Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ הקומץ את הקטיר אם ― ∆»ƒ¿ƒ¿∆»«
בחוץ, השני המתיר את הקטיר כך ואחר בפנים הלבונה את «»iÁאו

המתיר. כל הקטרת את בו שגמר לפי ―‰BÏ ÈkÊa ÈL― ¿≈»ƒ≈¿»
לאכילת הפנים לחם את מתירה ‡˙הכהנים,שהקטרתם È˜‰L∆ƒ¿ƒ∆

Ó „Á‡ıeÁa Ô‰,לעזרה מחוץ ―iÁ ש להקטרה ― ראוי אחד כל ∆»≈∆««»
עצמו. ‰ÈMבפני ˙‡ È˜iL „Ú ËBt ÊÚÏ‡ Èa את ― «ƒ∆¿»»≈«∆«¿ƒ∆«≈ƒ
המתיר. ıeÁaכל „Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ אחד בזיך הקטיר אם ― ∆»ƒ¿ƒ¿∆»«

בחוץ, השני הבזיך את כך ואחר את iÁבפנים בו שגמר ― «»
ıeÁaההקטרה. ÌÈÓc ˙ˆ˜Ó ˜Bf‰ ואפילו אחת, מתנה כגון ― «≈ƒ¿»»ƒ«
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וחכמים  הגוף. טומאת משום קרבן או כרת חייב אינו כשאכלו ולפיכך
בבשר  נאסר גופו, כשנטמא שהרי הוא, כולל ואיסור הואיל סוברים,
שמתוך  איסור, על חל איסור לפיכך מתחילה, בו מותר שהיה טהור
הטמא; הבשר על גם חל טהור, בשר על הגוף טומאת איסור שחל
טומאת  משום גופו, שנטמא קודם עליו אסור הבשר שהיה פי על ואף
טומאת  משום אף שנטמא, לאחר עכשיו, עליו מתחייב הריהו הבשר,
ואחר  תחילה הבשר שנטמא אף טמא, קודש שאכל טמא הלכך הגוף.

כרת חייב האדם, נטמא ÏÎ‡Lקרבן ו כך B‰ËÂ¿»∆»«
‡ÓË,טמא קודש בשר ―eËt הוא עובר אבל ומקרבן, מכרת ― »≈»

מלקות, וחייב לעיל, שהזכרנו כמו iÁבלאו, BÈ‡L כרת במזיד ― ∆≈«»
קרבן, ‰Ûebובשוגג ˙‡ÓË ÏÚ ‡l‡,טמא בעצמו כשהוא ― ∆»«À¿««

ככככ):):):):שכתוב זזזז,,,, השלמים...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזבח בשר תאכל אשר "והנפש

 הגוף בטומאת ― עליו" "וטומאתו חכמים: ודרשו ונכרתה",
מדבר. הכתוב

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לעזרה. מחוץ הקטרתם או קדשים שחיטת בדיני ממשיכה משנתנו

‰iÏÚaÓ ‰ËÈÁMa ÓÁ חומרה בחוץ קדשים בשחיטת יש ― …∆«¿ƒ»ƒ»¬ƒ»
בחוץ, קדשים בהעלאת ËÈÁMaÓ‰שאינה ‰iÏÚe בהעלאת ויש ― »¬ƒ»ƒ«¿ƒ»

בשחיטה. שאינה חומרה בחוץ ËÁBM‰Lקדשים ,‰ËÈÁMa ÓÁ…∆«¿ƒ»∆«≈
בחוץ, קדשים ―ËBÈ„‰Ï לשחוט שנתכוון היינו הדיוט, לצורך ― «∆¿

לשם ולא אדם, חטאת.iÁה',לצורך ובשוגג כרת, במזיד ― «»
‰ÏÚn‰Â,בחוץ קדשים ―ËBÈ„‰Ï ולא הדיוט, של לכבודו ― ¿««¬∆«∆¿

ה' שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),לשם """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ישראלישראלישראלישראל";";";"; ומחטאת.eËt("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מכרת ― »
כתוב  בשחיטה שכן המקראות, מן זה למדים ד ד ד ד ):):):):בגמרא יזיזיזיז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

יחשב לצורך "דם היינו לאיש, השוחט אפילו ודורשים: ,..."
כתוב ובהעלאה חייב; הוא הרי ט ט ט ט ):):):):הדיוט, שםשםשםשם,,,, אותו ((((שםשםשםשם "לעשות

.'לה בו שיכוון עד בחוץ כשמעלהו חייב אינו ― ",‰iÏÚa ÓÁ…∆»¬ƒ»
eËÁLÂשכן ÔÈkqa eÊÁ‡L ÌÈL,בחוץ קרבן יחד ―ÌÈeËt ¿«ƒ∆»¬««ƒ¿»¬¿ƒ

ומחטאת; מכרת ―e‰eÏÚ‰Â ‡a eÊÁ‡ שניים אם אבל ― »¬¿≈∆¿∆¡
בחוץ, יחד והקטירוהו קרבן, של אבר כרת ÔÈiÁנטלו במזיד ― «»ƒ

כתוב; בשחיטה שכן המקראות, מן נדרש זה ואף חטאת; ובשוגג
ודורשים ההוא", לאיש יחשב שניים,"דם ולא אחד ―

כתוב חחחח):):):):ובהעלאה שםשםשםשם,,,, תלמוד ((((שםשםשםשם שאין יעלה", אשר איש... "איש
שהם  והעלוהו, באבר שאחזו שניים לרבות אלא איש", "איש לומר

לו ‰ÏÚ‰חייבים. ונודע לעזרה, חוץ קדשים מבהמת בשוגג ― ∆¡»
ושכח, ÏÚ‰Â‰שחטא, ÊÁÂ,לעזרה חוץ בהמה מאותה בשוגג ― ¿»«¿∆¡»

ושכח, לו, Ècונודע ;‰iÏÚÂ ‰iÏÚ Ïk ÏÚ iÁ ,‰ÏÚ‰Â ÊÁÂ¿»«¿∆¡»«»«»¬ƒ»«¬ƒ»ƒ¿≈

ÔBÚÓL Èa הואיל אחת, מבהמה היו ההעלאות שכל פי על אף ― «ƒƒ¿
כל  על חטאת חייב הוא הרי שחטא, להעלאה העלאה בין לו ונודע

והעלאה. ‡Á˙העלאה ‡l‡ iÁ BÈ‡ :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa― «ƒ≈≈≈«»∆»««
שכתוב  מחלוקתם, טעם מבואר בגמרא ההעלאות. כל על אחת חטאת

בחוץ המעלה טטטט):):):):בענין יזיזיזיז,,,, "לעשות((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  :ודורשים ,"
רבי  וסובר החסר, על חייב ואינו חייב הוא השלם על ― "אותו"
אינו  בחוץ שהמעלה ומכאן כולו, הקרבן על נופל "אותו" שלשון יוסי
איברים  חמישה או ארבעה העלה ואם הבהמה, כל שיעלה עד חייב
שלשון  סובר, שמעון ורבי אחת; חטאת אלא חייב  אינו זה, אחר בזה
שלם  להיות צריך אבר שכל היינו ואבר, אבר כל על נופל "אותו"
זה, אחר בזה איברים חמישה או ארבעה המעלה ולפיכך חסר, ולא
לקיש. ריש דעת זו ― והעלאה. העלאה כל על חייב לעיל, כמבואר
אבר  כל על נופל "אותו" שלשון סובר, יוסי רבי שאף אמר, יוחנן רבי
חייב  זה, אחר בזה איברים חמישה או ארבעה בחוץ העלה ואם ואבר,
בפנים, קרבן ששחט במי אלא נחלקו לא והעלאה; העלאה כל על
בזה  חלקים שלושה או בשניים בחוץ והעלהו אחד אבר ממנו ולקח
שלא  והעלאה, העלאה כל על חייב סובר: שמעון שרבי זה, אחר
חוץ, בשחוטי אלא החסר על ולא השלם על לחייב "אותו" נאמר
שנינו  שהרי החסר, על אף חייב פנים") ("במוקטרי פנים בשחוטי אבל
למזבח  אותם מחזירים הם, שחסרים אף המזבח, מעל שפקעו שאיברים
מהם  העלה אם פנים בשחוטי שאף סובר יוסי ורבי ו); ט, (לעיל
המעלה  ולפיכך החסר, על ולא שלם אבר על אלא חייב אינו בחוץ
שנודע  אף זה, אחר בזה חלקים שלושה או בשניים בחוץ אחד אבר

אחת חטאת אלא חייב אינו בינתיים, ב ב ב ב ;;;;לו קחקחקחקח,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים גמרא גמרא גמרא גמרא 

          

      iÁ BÈ‡Â קרבן המעלה ― ¿≈«»
‰ÁaÊnבחוץ, L‡Ï ‰ÏÚiL „Ú ויעלה מזבח בחוץ שיעשה ― «∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«

שכתוב ככככ):):):):עליו, חחחח,,,, בחוץ,((((בראשית בראשית בראשית בראשית  שגם ומכאן לה'", מזבח נח "ויבן
מזבח. על אלא העלאה ÏÚאין ‰ÏÚ‰ elÙ‡ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈¬ƒ∆¡»«

iÁ ,Ô‡‰ ÏÚ B‡ ,ÚÏq‰שכתוב יטיטיטיט):):):):― יגיגיגיג,,,, "ויקח ((((שופטים שופטים שופטים שופטים  «∆««»∆∆«»
המנחה ואת העזים גדי את מנוח    שאפילו ומכאן ."

בגמרא  ובברייתא העלאה. זו הרי הסלע, על העלה אלא מזבח בנה לא
אחר מפסוק שמעון רבי של טעמו מובאמובאמובאמובאמובא וכןוכןוכןוכן ב ב ב ב ;;;; קח קח קח קח ,,,, שם שם שם שם  ((((עייןעייןעייןעיין

הדינים בברטנורא בברטנורא בברטנורא בברטנורא ).).).). אלו "כל כותב: למשנתנו בפירושו הרמב"ם ―
."לפסוקים וסמכוה קבלה,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈLk ÌÈL„˜ „Á‡,כשרים קרבנות בין ―ÌÈL„˜ „Á‡Â ∆»»»ƒ¿≈ƒ¿∆»»»ƒ
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L„wa ÔÏeÒt ‰È‰L ÔÈÏeÒt,בעזרה שנפסלו קרבנות ובין ― ¿ƒ∆»»¿»«…∆
ירדו, לא המזבח על עלו שאם ב), (ט, לעיל ששנינו אלו «ÔÈ˜‰Â¿ƒ¿ƒכגון

ıeÁa,לעזרה חוץ מאלו אחד הקריב אם ―iÁ כרת במזיד ― ««»
חייבים  בחוץ, והעלהו בפנים המתקבל קרבן שכל חטאת, ובשוגג
חייבים  אין ירדו, המזבח על עלו שאם שדינם פסולים אבל עליו;

שכתוב חוץ, העלאת משום טטטט):):):):עליהם יזיזיזיז,,,, לה'"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותו "לעשות
אין  לה', נעשה שאינו וכל בחוץ; עליו חייבים לה' הנעשה כל ―

בחוץ. עליו ‰‡ÔÈeÓחייבים ÔÓe ‰ÏBÚ‰ ÔÓ ˙Èfk ‰ÏÚn‰««¬∆««ƒƒ»»ƒ»≈ƒ
ıeÁaמחלבה זית וכחצי העולה מבשר זית כחצי iÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),― ««»

עם  הבשר בה מצטרף לפיכך למזבח, כולה והעולה שהואיל ―
עליהם. להתחייב לכזית המנחה,‰ıÓwהאימורים מן ―‰Bl‰Â «…∆¿«¿»

נדבה, ממנחת ―˙Ëw‰Â― פרס במקדש, יום בכל שמקטירים ¿«¿…∆
הערבים, בין ופרס ÌÈ‰kבשחרית ˙ÁÓe,קומץ בה שאין ― ƒ¿«…¬ƒ
המזבח, גבי על קרבה ‰ÁÈLnוכולה Ô‰k ˙ÁÓe חביתין מנחת ― ƒ¿«…≈«»ƒ«

יום בכל מקריב הגדול הכהן טו טו טו טו ),),),),שהיה ו ו ו ו ,,,, ÔÈÎÒ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ˙ÁÓe― ƒ¿«¿»ƒ
הקרבן, עם Ô‰Óשמביאים „Á‡Ó È˜‰L מן או הקומץ מן ― ∆ƒ¿ƒ≈∆»≈∆

וכו', כהנים ממנחת או הקטורת מן או ıeÁaהלבונה ˙Èfk חוץ ― ««ƒ«
המקריב iÁלעזרה, כליל, להיקרב דינם שבפנים פי על אף ― «»

חייב. הריהו בלבד, כזית בחוץ ËBtמהם ÊÚÏ‡ Èa את ― «ƒ∆¿»»≈
בחוץ, Blkהמעלה ˙‡ È˜iL „Ú כל או הקומץ כל את ― «∆«¿ƒ∆À

בפנים. כדינם וכו', הכהנים מנחת כל או הקטורת כל או הלבונה
ÌlÎÂ,לעיל שנימנו אלו כל ―ÌÈÙa ÔÈ˜‰L,העזרה ― ¿À»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

˙Èfk Ô‰a iLÂ,בפנים הקריב שלא ―ıeÁa ÔÈ˜‰Â חוץ ― ¿ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ¿ƒ»«
נגמרה iÁלעזרה, זה שבכזית לפי אלעזר, רבי לדעת אפילו ― «»

Ô‰Lההקטרה. Ïk eÒÁL ÌlÎÂ שנאבד כגון ההקטרה, קודם ― ¿À»∆»¿»∆≈
שכתוב חסרונם, משום ונפסלו נשרף, או קצת גגגג):):):):מהם בבבב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

מן או "והנותרת היא שחסרה למנחה פרט ולבניו", לאהרן
הקטרה, קודם קומצה ıeÁaשחסר ÔÈ˜‰Â,חסרים כשהם ― ¿ƒ¿ƒ»«

eËt עליהם חייבים אין בפנים, להיקרב ראויים היו ולא שהואיל ― »
לעיל. שבארנו כמו בחוץ,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ıeÁa Ì‰ÈeÓ‡Â ÌÈL„˜ È˜n‰ לעזרה מחוץ שהקריב מי ― ««¿ƒ»»ƒ¿≈≈∆«
קרבנות כאחד,בשר האימורים הקרבת iÁעם משום ― «»

בין  חוצץ שהבשר פי על ואף המזבח. על להיקרב שדינם האימורים,
שמין  לפי פנים, בהקטרת שפוסלת חציצה זו אין לאימורים, האש

חוצץ. אינו Ó˜ˆ‰במינו ‡HL ‰ÁÓ הכהן ממנה הרים שלא ― ƒ¿»∆ƒ¿¿»
הקומץ, ıeÁaאת dÈ˜‰Â,המנחה כל את ―eËt שמנחה ― ¿ƒ¿ƒ»«»

אינו  הלכך הקומץ, עדיין הוברר ולא הואיל לפנים, ראויה היתה לא זו
בחו  עליה המנחה,˜dˆÓץ.חייב מן הקומץ את הכהן הרים ― ¿»»

dÎB˙Ï dˆÓ˜ ÊÁÂ,המנחה לתוך הקומץ והוחזר ―dÈ˜‰Â ¿»«À¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
ıeÁa,המנחה כל את ―iÁ,בפנים הקריבה אם זה שבכגון ― ««»

בדיעבד היא גגגג),),),),כשרה גגגג,,,, בחוץ.((((מנחות מנחות מנחות מנחות  עליה חייב הלכך

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰Bl‰Â ıÓw‰ שיירי את מתירים ששניהם נדבה, מנחת של ― «…∆¿«¿»
שכתוב כמו לאכילה, ב ב ב ב ----גגגג):):):):המנחה ב ב ב ב ,,,, קומצו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מלא משם "וקמץ

המזבחה. אזכרתה את הכהן והקטיר לבונתה, כל על ומשמנה מסלתה
נאכלים  המנחה שיירי שאין ומכאן ולבניו", לאהרן המנחה מן והנותרת

והלבונה, הקומץ הקטרת לאחר ıeÁaאלא Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ È˜‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»≈∆«
לעזרה, מחוץ הלבונה את או הקומץ את הקריב אם ―iÁ― «»

בפנים. להקטרה ראוי עצמו בפני אחד Ú„שכל ËBt ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»≈«
ÈM‰ ˙‡ È˜iL כדבריו המתיר, כל את שיקריב עד דהיינו ― ∆«¿ƒ∆«≈ƒ

ד. ıeÁaבמשנה „Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ הקומץ את הקטיר אם ― ∆»ƒ¿ƒ¿∆»«
בחוץ, השני המתיר את הקטיר כך ואחר בפנים הלבונה את «»iÁאו

המתיר. כל הקטרת את בו שגמר לפי ―‰BÏ ÈkÊa ÈL― ¿≈»ƒ≈¿»
לאכילת הפנים לחם את מתירה ‡˙הכהנים,שהקטרתם È˜‰L∆ƒ¿ƒ∆

Ó „Á‡ıeÁa Ô‰,לעזרה מחוץ ―iÁ ש להקטרה ― ראוי אחד כל ∆»≈∆««»
עצמו. ‰ÈMבפני ˙‡ È˜iL „Ú ËBt ÊÚÏ‡ Èa את ― «ƒ∆¿»»≈«∆«¿ƒ∆«≈ƒ
המתיר. ıeÁaכל „Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ אחד בזיך הקטיר אם ― ∆»ƒ¿ƒ¿∆»«

בחוץ, השני הבזיך את כך ואחר את iÁבפנים בו שגמר ― «»
ıeÁaההקטרה. ÌÈÓc ˙ˆ˜Ó ˜Bf‰ ואפילו אחת, מתנה כגון ― «≈ƒ¿»»ƒ«
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(ה, לעיל ששנינו כמו מעכבות, מתנותיהן שכל הפנימיות מחטאות
מעכבת", מהן אחת "מתנה אלעזר,iÁא-ב): רבי לדעת אף ― «»

כיפר; אחת מתנה נתנם אם החיצון, המזבח על הניתנים כל שהרי
אם  שכן היא, עצמה בפני מצוה הזאה כל הפנימיות, בחטאות ואף
אחר  פר שמביא אלעזר רבי סובר אחת, מתנה שנתן אחר הדם נשפך

מתחילה. ההזיות את להתחיל צריך ואינו המתנות, שאר Èa«ƒוגומר
iÁ ,ıeÁa ‚Áa ‚Á ÈÓ CqÓ‰ Û‡ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ המים ― ∆¿»»≈««¿«≈≈«∆»««»

בחג  אותם ניסך אם הסוכות, בחג המזבח על ניסוך לשם שנתמלאו

בחוץ. מעלה כדין חייב לעזרה, ÈÈLמחוץ :ÓB‡ ‰ÈÓÁ Èa«ƒ¿∆¿»≈¿»≈
iÁ ,ıeÁa ÔÈ˜‰L Ìc‰ מדבר נחמיה שרבי מבואר, בגמרא ― «»∆ƒ¿ƒ»««»

את  שפך לא שאם סובר והוא הפנימיות, החטאות של הדם בשיירי
ששנינו  כפי ולא כיפר, לא החיצון, המזבח של היסוד על הדם שיירי
עליה  להתחייב היא עבודה הלכך עכב", לא נתן לא "אם א-ב): (ה,
ששפיכתם  נחמיה רבי מודה הקרבנות שאר של הדם בשיירי ברם, בחוץ.

פטור. בחוץ הזורקם הלכך לעכב, ולא למצוה אלא אינה 

     

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד סב íäîדף ãçà úî,מהשעירים -úî ìéøâä àlL ãò íà מת אם - ¥¤¨¥¤¦©¤Ÿ¦§¦¥

שניהם, בין הגורל את הגדול הכהן שערך קודם השעיר ויעשנו çwéאותו אחר שעיר ¦©
éðMì âeæ,יגריל ìéøâäMîועליהם íàåשהגריל לאחר -úî,השעירים àéáéאחד ©¥¦§¦¦¤¦§¦¥¨¦
øçà âeæאחרים שעירים שני -äléçza íäéìò ìéøâéå,מחדש גורל øîàéåבהטלת ©¥§©§¦£¥¤©§¦¨§Ÿ©
úî,כדלהלן, íL ìL íà הכהן יאמר לשם, מיועד שהיה השעיר שמת באופן כלומר, ¦¤¥¥

זו, בלשון השעירäæהגדול -ìøBbä åéìò äìòLהחדשåézçz íéi÷úé ,íMì- ¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨
המת, השעיר במקום úî,השעירíàåיעמוד ìæàæò ìL,הגדול הכהן äæיאמר §¦¤£¨¥¥¤

ìøBbä åéìò äìòLהחדשåézçz íéi÷úé ,ìæàæòì וכעת המת. השעיר במקום - ¤¨¨¨¨©¨©£¨¥¦§©¥©§¨
ויכפר, מצותו יעשה מהם האחד לעזאזל, או לשם מהם ושנים שעירים, שלושה שיש

áàzñiL ãò äòøé éðMäå,מום בו שיפול -åאזäáãðì åéîc eìtéå øëné- §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨
שהלכה  ואפילו פנוי, כשהוא במזבח להקריב לעולה בהמות לקנות בדמיו ישתמשו

משום  כן, אינה זו מתה, באחרת בעליה שנתכפרו חטאת שכל היא, מסיני ¥¤ïéàLלמשה
äúî øeaö úàhç חטאת הכיפורים יום [ושעירי אחר בקרבן בעליה שנתכפרו אף ©©¦¥¨

שנאמר הן, ה)ציבור טז יׂשר (ויקרא ּבני עדת לחטאת'].'ּומאת עּזים ׂשעירי ׁשני יּקח אל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ

,øîBà äãeäé éaø,באחרת בעליה שנתכפרו צבור חטאת השעיר úeîz,אף אף ולכן ©¦§¨¥¨
למיתה. דינו הנותר

,äãeäé éaø øîà ãBòåאםícä CtLð שהוזה קודם לשם המיועד השעיר של §¨©©¦§¨¦§©©¨
כמצוותו, להגריל çlzLnäהשעירúeîéממנו אחרים שעירים שני ויביאו לעזאזל, ¨©¦§©¥©

אם וכן ולעזאזל. לשם השעיר çlzLnäהשעירúîעליהם דם שהוזה לפני לעזאזל ¥©¦§©¥©
כמצוותו, ícäלשם CôMé להגריל במקומם אחרים שנים ויביאו לשם, השעיר של ¦¨¥©¨

ולעזאזל. לשם עליהם

להיות  לכתחילה צריכים השעירים ששני הדין מקור את מבארת הגמרא ב: עמוד סב דף

ïðaø,שוים: eðzה)נאמר טז יׂשראל(ויקרא ּבני עדת íéfò','ּומאת éøéòN éðL çwé ¨©¨¨ְְֲִֵֵֵֵַָ¦©§¥§¦¥¦¦
הוא'éøéòN'המילהèeòéîוהרי  רבים בלשון כןíéðL,שהיא ãeîìzואם äî ¦§¦¥§©¦©©§

,'éðL' øîBìללמד íéåL.אלא ïäéðL eéäiL וïéépî שïäéðL ïéàL ét ìò óà ©§¥¤¦§§¥¤¨¦¦©¦©©¦¤¥§¥¤
ïéøéùk ,ïéåL,בדיעבדøîBì ãeîìzפעמייםéòN''øéòN' 'ø את אהרן ['והקריב ¨¦§¥¦©§©¨¦¨¦ְְֲִִֶַֹ

לעזאזל' הּגֹורל עליו עלה אׁשר והׁשעיר חּטאת, ועׂשהּו לה' הּגֹורל עליו עלה אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהׁשעיר

טֿי)וגו' טז שנאמר(שם אחרי נצרכות אינן 'שעיר' תיבות והרי ח)], טז ְַָ'ונתן (שם

אלא  ּגרלֹות', הׂשעירים ׁשני על כשרים äaéøאהרן שוים, אינם השעירים אם שאף בזה ְְֲִִֵַַַָֹֹ¦¨
בדיעבד.

הגמרא: àðîçøמדייקת éaøc àîòè,ריבתה שהתורה משום הוא בדיעבד שכשרים הטעם -àðîçø éaø àì àä אבל - ©£¨§©¥©£¨¨¨Ÿ©¥©£¨¨
מרבה היתה לא התורה àðéîàאם äåä שïéìeñt,וקשה בדיעבד, ïìאפילו àðî àáekéò בדיעבד שאפילו לומר לנו היה מנין - £¨£¦¨§¦¦¨§¨¨

הגמרא: משיבה àðéîàפסולים. Czòc à÷ìñ ש שכיון לומר בדעתך עולה היה הריבוי לולא -áéúk 'éðL' 'éðL' 'éðL' בתורה ¨§¨©§¨£¦¨§¥§¥§¥§¦
עּזים' ׂשעירי ׁשני ['יּקח פעמים ה)שלוש טז את (ויקרא 'ולקח ז)הּׂשעירים'ׁשני , טז ׁשני (שם על אהרן 'ונתן ּגרלֹות', הּׂשעירים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ

ח) טז הגמרא:](שם שואלת בדיעבד. שכשרים ללמד ריבוי צריך לכן פסולים, שוים אינם שאם מזה נלמד ,àðîçø éaøc àzLäå§©§¨§©¥©£¨¨
מ  התורה שריבתה וכעת -'øéòN' 'øéòN',שוים כשאינם גם כשרים éì.שבדיעבד änì 'éðL' 'éðL' 'éðL':הגמרא ãçמשיבה ¨¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¦©

íéîãì,[-האחד] ãçå äîB÷ì ãçå äàøîì.ובדמים בקומה במראה שוים אינם אם אף כשרים בדיעבד אך ולכתחילה, §©§¤§©§¨§©§¨¦
דומה: באופן הפסוקים נדרשו בהם נוספים מקומות מביאה éëäהגמרא énð àéðz ל ברייתא כן כמו שנינו -òøBöî éNák éab ©§¨©¦¨¦©¥¦§¥§¨

בתורה י)שנאמר יד הּׁשמיני(ויקרא íéNáë'ּובּיֹום éðL çwéוהרי כןíéðL,הוא'íéNáë'המילהèeòéîּתמימים', äîואם ְִִַַ¦©§¥§¨¦ְִִ¦§¨¦§©¦©
,'éðL' øîBì ãeîìzללמד ïéøéùkאלא ,ïéåL ïäéðL ïéàL ét ìò óàL ïépîe .ïéåL ïäéðL eéäiL,בדיעבדãeîìz ©§©§¥¤¦§§¥¤¨¦¦©¦¤©©¦¤¥§¥¤¨¦§¥¦©§

øîBìפעמיים,'Nák' 'Nák'הּכבׂש את הּכהן הּכבׂש'['ולקח את ושחט וגו' יב־יג)האחד יד 'ושחט ],(שם לכתוב אפשר והיה ©¤¤¤¤ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אלא בדיעבד.äaéøאותו', כשרים שוים, אינם אם שאף בזה ¦¨

i"yx

íù ìù íà øîàéå .à ãåîò áñ óã
'åëå úîmy ly m` 'yxtin ikd .

ly m`e 'eke dlry df xn`i zn
:'eke dlry df xn`i zn lf`fr

éðùäåeiykre zn lf`fr ly m` .
x`ypy cg` ,myl mipy o`k yi
cg`a ipy befn cg`e oey`x befn
my ly m` oke drxi ipyde xtkzi
lf`frl mipy o`k yi ixde zn
drxi ipyde glzyi cg`d
ipy m` ipy edfi` yxtn `xnbae
:oey`x befay ipy m` ipy befay

äúî øåáö úàèç ïéàùixinb ikc .
`nrhe ixinb cigia ze`hg yng
dxenzae (.e sc) zeixeda yxetn
z`hg cle epivn dn (.eh sc)
ezny z`hge z`hg zxenze
s` xeava m`vnz `ly dilra
xyt`y t''r`e dilra extky
`l` dxn`p `l xeava zeidl

iax xn` cere :cigiadcedi
:iteqe`l `z` i`n yxtn `xnba

çìúùîä úåîélixbie mipy `iaie .
:dligza odilr

:á ãåîò áñ óãïìðî àáåëéò 'îâ.
oia `d dweg `aizkc meyn i`
`l dingp 'xl oia dcedi iaxl
ody mixac lr `l` dweg daizk
dgiwld lr `l la` dceard on

:meyly lenzn `idy

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אדר ב', תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום הראשון בו כותב אודות ההצעה שקבל, משרת 

הנהלה במדינה אחרת וכו' ושואל דעתי בזה.

ומובן שנבהלתי אפילו להקס"ד לעזוב ח"ו וח"ו מקומו עתה והמוסדות אשר מנהל אותם.

כי, לאחרי בקשת סליחתו, פליאה ותמי' גדולה אפילו על הקס"ד זה, שהרי בודאי רואה המצב 

במדינתו עתה ובסביבותי' איך שמוכרחים מוסדות האמורים, והרי הוא המנהלם ומקיימם וכו'. ואין 

להאריך בדבר הפשוט, ובודאי, אדרבה, יוסיף אומץ בהנהלת מוסדות אלו להעמיד מחונכים-ות שי' 

חדורים יראת שמים והשקפת עולם תורנית חסידותית.

וההתלהבות  האור  החיות  שרק  במוחש  הנראה  ע"ד  להאריך  למותר  ובודאי 

יתום  דור  נתנסה  בהם  הקשים  הנסיונות  כל  בפני  לעמוד  מספיק  די  כח  נותנים  שבחסידות 

זה, מבלי לוותר על כמה ענינים שבתורתנו תורת חיים וד"ל.

ואצפה לבשו"ט בכל הנ"ל - כולל גם בנוגע להסיום.

והרי הימים ימי חדש אדר שצריכים להרבות בשמחה, והתכלית הוא שיהי' ליהודים אורה זו 

תורה וכו' וכו'.

בכבוד ובברכה.



קנז       

 –    – 

                    
                     

 

(ה, לעיל ששנינו כמו מעכבות, מתנותיהן שכל הפנימיות מחטאות
מעכבת", מהן אחת "מתנה אלעזר,iÁא-ב): רבי לדעת אף ― «»

כיפר; אחת מתנה נתנם אם החיצון, המזבח על הניתנים כל שהרי
אם  שכן היא, עצמה בפני מצוה הזאה כל הפנימיות, בחטאות ואף
אחר  פר שמביא אלעזר רבי סובר אחת, מתנה שנתן אחר הדם נשפך

מתחילה. ההזיות את להתחיל צריך ואינו המתנות, שאר Èa«ƒוגומר
iÁ ,ıeÁa ‚Áa ‚Á ÈÓ CqÓ‰ Û‡ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ המים ― ∆¿»»≈««¿«≈≈«∆»««»

בחג  אותם ניסך אם הסוכות, בחג המזבח על ניסוך לשם שנתמלאו

בחוץ. מעלה כדין חייב לעזרה, ÈÈLמחוץ :ÓB‡ ‰ÈÓÁ Èa«ƒ¿∆¿»≈¿»≈
iÁ ,ıeÁa ÔÈ˜‰L Ìc‰ מדבר נחמיה שרבי מבואר, בגמרא ― «»∆ƒ¿ƒ»««»

את  שפך לא שאם סובר והוא הפנימיות, החטאות של הדם בשיירי
ששנינו  כפי ולא כיפר, לא החיצון, המזבח של היסוד על הדם שיירי
עליה  להתחייב היא עבודה הלכך עכב", לא נתן לא "אם א-ב): (ה,
ששפיכתם  נחמיה רבי מודה הקרבנות שאר של הדם בשיירי ברם, בחוץ.

פטור. בחוץ הזורקם הלכך לעכב, ולא למצוה אלא אינה 

     

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד סב íäîדף ãçà úî,מהשעירים -úî ìéøâä àlL ãò íà מת אם - ¥¤¨¥¤¦©¤Ÿ¦§¦¥

שניהם, בין הגורל את הגדול הכהן שערך קודם השעיר ויעשנו çwéאותו אחר שעיר ¦©
éðMì âeæ,יגריל ìéøâäMîועליהם íàåשהגריל לאחר -úî,השעירים àéáéאחד ©¥¦§¦¦¤¦§¦¥¨¦
øçà âeæאחרים שעירים שני -äléçza íäéìò ìéøâéå,מחדש גורל øîàéåבהטלת ©¥§©§¦£¥¤©§¦¨§Ÿ©
úî,כדלהלן, íL ìL íà הכהן יאמר לשם, מיועד שהיה השעיר שמת באופן כלומר, ¦¤¥¥

זו, בלשון השעירäæהגדול -ìøBbä åéìò äìòLהחדשåézçz íéi÷úé ,íMì- ¤¤¨¨¨¨©¨©¥¦§©¥©§¨
המת, השעיר במקום úî,השעירíàåיעמוד ìæàæò ìL,הגדול הכהן äæיאמר §¦¤£¨¥¥¤

ìøBbä åéìò äìòLהחדשåézçz íéi÷úé ,ìæàæòì וכעת המת. השעיר במקום - ¤¨¨¨¨©¨©£¨¥¦§©¥©§¨
ויכפר, מצותו יעשה מהם האחד לעזאזל, או לשם מהם ושנים שעירים, שלושה שיש

áàzñiL ãò äòøé éðMäå,מום בו שיפול -åאזäáãðì åéîc eìtéå øëné- §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨
שהלכה  ואפילו פנוי, כשהוא במזבח להקריב לעולה בהמות לקנות בדמיו ישתמשו

משום  כן, אינה זו מתה, באחרת בעליה שנתכפרו חטאת שכל היא, מסיני ¥¤ïéàLלמשה
äúî øeaö úàhç חטאת הכיפורים יום [ושעירי אחר בקרבן בעליה שנתכפרו אף ©©¦¥¨

שנאמר הן, ה)ציבור טז יׂשר (ויקרא ּבני עדת לחטאת'].'ּומאת עּזים ׂשעירי ׁשני יּקח אל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ

,øîBà äãeäé éaø,באחרת בעליה שנתכפרו צבור חטאת השעיר úeîz,אף אף ולכן ©¦§¨¥¨
למיתה. דינו הנותר

,äãeäé éaø øîà ãBòåאםícä CtLð שהוזה קודם לשם המיועד השעיר של §¨©©¦§¨¦§©©¨
כמצוותו, להגריל çlzLnäהשעירúeîéממנו אחרים שעירים שני ויביאו לעזאזל, ¨©¦§©¥©

אם וכן ולעזאזל. לשם השעיר çlzLnäהשעירúîעליהם דם שהוזה לפני לעזאזל ¥©¦§©¥©
כמצוותו, ícäלשם CôMé להגריל במקומם אחרים שנים ויביאו לשם, השעיר של ¦¨¥©¨

ולעזאזל. לשם עליהם

להיות  לכתחילה צריכים השעירים ששני הדין מקור את מבארת הגמרא ב: עמוד סב דף

ïðaø,שוים: eðzה)נאמר טז יׂשראל(ויקרא ּבני עדת íéfò','ּומאת éøéòN éðL çwé ¨©¨¨ְְֲִֵֵֵֵַָ¦©§¥§¦¥¦¦
הוא'éøéòN'המילהèeòéîוהרי  רבים בלשון כןíéðL,שהיא ãeîìzואם äî ¦§¦¥§©¦©©§

,'éðL' øîBìללמד íéåL.אלא ïäéðL eéäiL וïéépî שïäéðL ïéàL ét ìò óà ©§¥¤¦§§¥¤¨¦¦©¦©©¦¤¥§¥¤
ïéøéùk ,ïéåL,בדיעבדøîBì ãeîìzפעמייםéòN''øéòN' 'ø את אהרן ['והקריב ¨¦§¥¦©§©¨¦¨¦ְְֲִִֶַֹ

לעזאזל' הּגֹורל עליו עלה אׁשר והׁשעיר חּטאת, ועׂשהּו לה' הּגֹורל עליו עלה אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהׁשעיר

טֿי)וגו' טז שנאמר(שם אחרי נצרכות אינן 'שעיר' תיבות והרי ח)], טז ְַָ'ונתן (שם

אלא  ּגרלֹות', הׂשעירים ׁשני על כשרים äaéøאהרן שוים, אינם השעירים אם שאף בזה ְְֲִִֵַַַָֹֹ¦¨
בדיעבד.

הגמרא: àðîçøמדייקת éaøc àîòè,ריבתה שהתורה משום הוא בדיעבד שכשרים הטעם -àðîçø éaø àì àä אבל - ©£¨§©¥©£¨¨¨Ÿ©¥©£¨¨
מרבה היתה לא התורה àðéîàאם äåä שïéìeñt,וקשה בדיעבד, ïìאפילו àðî àáekéò בדיעבד שאפילו לומר לנו היה מנין - £¨£¦¨§¦¦¨§¨¨

הגמרא: משיבה àðéîàפסולים. Czòc à÷ìñ ש שכיון לומר בדעתך עולה היה הריבוי לולא -áéúk 'éðL' 'éðL' 'éðL' בתורה ¨§¨©§¨£¦¨§¥§¥§¥§¦
עּזים' ׂשעירי ׁשני ['יּקח פעמים ה)שלוש טז את (ויקרא 'ולקח ז)הּׂשעירים'ׁשני , טז ׁשני (שם על אהרן 'ונתן ּגרלֹות', הּׂשעירים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ

ח) טז הגמרא:](שם שואלת בדיעבד. שכשרים ללמד ריבוי צריך לכן פסולים, שוים אינם שאם מזה נלמד ,àðîçø éaøc àzLäå§©§¨§©¥©£¨¨
מ  התורה שריבתה וכעת -'øéòN' 'øéòN',שוים כשאינם גם כשרים éì.שבדיעבד änì 'éðL' 'éðL' 'éðL':הגמרא ãçמשיבה ¨¦¨¦§¥§¥§¥¨¨¦©

íéîãì,[-האחד] ãçå äîB÷ì ãçå äàøîì.ובדמים בקומה במראה שוים אינם אם אף כשרים בדיעבד אך ולכתחילה, §©§¤§©§¨§©§¨¦
דומה: באופן הפסוקים נדרשו בהם נוספים מקומות מביאה éëäהגמרא énð àéðz ל ברייתא כן כמו שנינו -òøBöî éNák éab ©§¨©¦¨¦©¥¦§¥§¨

בתורה י)שנאמר יד הּׁשמיני(ויקרא íéNáë'ּובּיֹום éðL çwéוהרי כןíéðL,הוא'íéNáë'המילהèeòéîּתמימים', äîואם ְִִַַ¦©§¥§¨¦ְִִ¦§¨¦§©¦©
,'éðL' øîBì ãeîìzללמד ïéøéùkאלא ,ïéåL ïäéðL ïéàL ét ìò óàL ïépîe .ïéåL ïäéðL eéäiL,בדיעבדãeîìz ©§©§¥¤¦§§¥¤¨¦¦©¦¤©©¦¤¥§¥¤¨¦§¥¦©§

øîBìפעמיים,'Nák' 'Nák'הּכבׂש את הּכהן הּכבׂש'['ולקח את ושחט וגו' יב־יג)האחד יד 'ושחט ],(שם לכתוב אפשר והיה ©¤¤¤¤ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אלא בדיעבד.äaéøאותו', כשרים שוים, אינם אם שאף בזה ¦¨

i"yx

íù ìù íà øîàéå .à ãåîò áñ óã
'åëå úîmy ly m` 'yxtin ikd .

ly m`e 'eke dlry df xn`i zn
:'eke dlry df xn`i zn lf`fr

éðùäåeiykre zn lf`fr ly m` .
x`ypy cg` ,myl mipy o`k yi
cg`a ipy befn cg`e oey`x befn
my ly m` oke drxi ipyde xtkzi
lf`frl mipy o`k yi ixde zn
drxi ipyde glzyi cg`d
ipy m` ipy edfi` yxtn `xnbae
:oey`x befay ipy m` ipy befay

äúî øåáö úàèç ïéàùixinb ikc .
`nrhe ixinb cigia ze`hg yng
dxenzae (.e sc) zeixeda yxetn
z`hg cle epivn dn (.eh sc)
ezny z`hge z`hg zxenze
s` xeava m`vnz `ly dilra
xyt`y t''r`e dilra extky
`l` dxn`p `l xeava zeidl

iax xn` cere :cigiadcedi
:iteqe`l `z` i`n yxtn `xnba

çìúùîä úåîélixbie mipy `iaie .
:dligza odilr

:á ãåîò áñ óãïìðî àáåëéò 'îâ.
oia `d dweg `aizkc meyn i`
`l dingp 'xl oia dcedi iaxl
ody mixac lr `l` dweg daizk
dgiwld lr `l la` dceard on

:meyly lenzn `idy



xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dkeq(oey`x meil)

,äkeqì íeìòä eøîàåelit` lek`l `ly mnvr lr exingdy §¨§©£©¨
.dkeql ueg i`xr zlik`ìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëezt -úBçt §¤¨§§©¦¨¤¨

ätna Bìèð ,äöéakî,eici lhp `le,äkeqì õeç Bìëàåzegty oeik ¦©¥¨§¨©©¨©£¨©¨
,dkeqd on dxehte i`xr zlik` `id dviaknåéøçà Cøéa àìå§Ÿ¥©©£¨

.oefnd zkxa
zegt `weecy rnyn wecv iax ly df dyrnn :`xnbd dywn

,dkeqd on dxehte i`xr zlik` z`xwp dviaknéòa äöéak àä̈©¥¨¨¥
äkeñ,raw zlik` zaygpy meynóñBé áøc dézáeéz éåäéz àîéì ¨¥¨¦§¥§§¥§©¥

lirl xn`y(.ek),raw zlik` ied mivia yelye mizy cryåok §
`zaeizcéiaàxn`y(my)zlik` zaygp dviakn xzei wxy ©©¥

:`xnbd zvxzn .i`xr zlik` oiicr zaygp dviak la` ,raw
àîìécepi` ,dviakn zegt lke`d didy dpynd dazky dn ¦§¨

raw zlik` zaygp dviaky jkn cnlpy ,dkeq zevn meyn
,oefnd zkxae mici zlihp zevn meyn `l` ,dkeq oiprl

zlik`ayäöéakî úBçtzt lyéòa àì äëøáe äìéèðjixv oi` - ¨¦©¥¨§¦¨§¨¨Ÿ¨¥
,dixg` oefnd zkxa jxal jixv oi` oke ,dzlik` mcew eici lehil

àälke` did m`,äìéèð éòa ,äöéaklke`d z` minkg eaiigy ¨©¥¨¨¥§¦¨
zta rbi `ny dtna elhiy ewtzqd `le mici zlihpa dviak

,eiciaåjixv okäëøaxeriy da yi dviaky oeik ,oefnd zkxa - §§¨¨
.driay

äðùî
úBãeòñ äøNò òaøà ,øîBà øæòéìà éaø,äkeqa ìBëàì íãà áéiç ©¦¡¦¤¤¥©§©¤§¥§©¨¨¨¤¡©¨

mei lka zecerq izyïéà ,íéøîBà íéîëçå .äìéla úçàå íBia úçà©©©§©©©©§¨©£¨¦§¦¥
äaö÷ øácìdvex epi` m`e ,dkeqa dlik`l daeg zavw oi` - ©¨¨¦§¨

,dkeqa lek`l jixv lek`l utg m` wxe ,aiig epi` lek`lõeç
,ãáìa âç ìL ïBLàø áBè íBé éìélîdkeqa zt lek`l daeg f`y ¦¥¥¦¤¨¦§©

.`xnba eyxcy enkìëà àlL éî ,øæòéìà éaø øîà ãBòåzcerq §¨©©¦¡¦¤¤¦¤Ÿ¨©
ïBLàøä áBè íBé [éìéì],daeg `idyíéìLézlik`a dcerqd z` ¥¥¨¦©§¦

a ztqep dcerqâç ìL ïBøçàä áBè íBé éìéì.zxvr ipiny - ¥¥¨©£¤¨
ïéîeìLz øácì ïéà ,íéøîBà íéîëçåz` milydl leki epi` - ©£¨¦§¦¥©¨¨©§¦

,dkeqa dlke`l aiigy bg ly oey`x aeh mei lil zcerqäæ ìòå§©¤
dkeqa oey`xd dlila lk` `lyøîàð(eh ` zldw)ìëeé àì úeòî' ¤¡©§ª¨Ÿ©

.'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ï÷úì¦§Ÿ§¤§Ÿ©§¦¨

àøîâ
:`xnbd zxxan,øæòéìà éaøc àîòè éàîizy lek`l mc` aiigy ©©£¨§©¦¡¦¤¤

iax :`xnbd zyxtn .dkeqa zekeqd bg ly mei lka zcerq
weqtd on z`f yxec xfril`(an bk `xwie)zMQA','eáLz ©ªŸ¥§

ezernynyeøeãz ïéòk,eziaa mc` zxic oirk -äøéc äîjxc §¥¨©¦¨
dcerq dpyd zeni lk da lek`l mc` lkå íBia úçàdcerqúçà ©©©§©©

óà ,äìélaaäkeñlek`l jixvïðaøå .äìéla úçàå íBia úçà ©©§¨©¨©©©§©©©©§¨§©¨¨
cenll yi o`kn daxc`y mixaeq xfril` iax lr miwlegy
dxezd dzeeydy oeiky ,mei lka zecerq izy lek`l aiig epi`y

dkeqd zaiyi z`,äøéãkcenll yiäøéc äîeziaa mc` lk - §¦¨©¦¨
òa éàé[dvex m`Î],ìéëàeéòa éà énð äkeñ óà ,ìéëà àì éòa éà ¦¨¥¨¦¦¨¥Ÿ¨¦©¨©¦¦¨¥

ìéëà àì éòa éà ìéëà,dywn .mei lka zecerq lek`l aiig epi`e ¨¦¦¨¥Ÿ¨¦
:`xnbdéëä éàoi`y micnl ep` execz oirk eayz oicny - ¦¨¦

,lek`l eaiiglénð ïBLàø áBè íBé éìéì eléôà,eaiigl oi` ok mb - £¦¥¥¦©¦
.dkeqa lek`l daeg oey`x aeh mei lilay minkg exn` dnle

:`xnbd zvxzn,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàxewn ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨
,dey dxifbn `ed dkeqa oey`xd aeh mei lila dlik`d aeig

ïàk øîàð[zekeqd bgaÎ]âça øNò äMîç øîàðå ,øNò äMîç ¤¡©¨£¦¨¨¨§¤¡©£¦¨¨¨§©
úBvnäïläl äî ,zevnd bga -äáBç ïBLàøä äìéì,dvn lek`l ©©©§©¨©§¨¨¦¨

eCìéàå ïàkîbgd ini x`ya -úeLøm`e dvn lke` dvx m`y - ¦¨§¥¨§
,lke` epi` dvxïàk óà,zekeqd bga -äáBç ïBLàøä äìéì ©¨©§¨¨¦¨
e ,dkeqa lek`lCìéàå ïàkîbgd ini x`ya -,úeLøaiig epi`e ¦¨§¥¨§

:`xnbd zxxan .dkeqa lek`líúäåzevnd bga -ïìðîzlik`y §¨¨§¨¨
:zx`ane .daeg oey`x dlila dvnàø÷ øîà(gi ai zeny)áøòa' , ¨©§¨¨¤¤

[e"h lilaÎ],'úvî eìëàzy ixd.äáBç Bòá÷ áeúkä Ÿ§©Ÿ©¨§¨¨
:dpyna epipyøæòéìà éaø øîà ãBòåaeh mei ilil lk` `ly in §¨©©¦¡¦¤¤

cvik :`xnbd dywn :bg ly oexg`d aeh mei ilil milyi oey`xd
ipiny `edy bg ly oexg`d aeh meia eizecerq z` milydl leki

,zxvríãà áéiç úBãeòñ äøNò òaøà ,øæòéìà éaø øîà àäå§¨¨©©¦¡¦¤¤©§©¤§¥§©¨¨¨
,äìéla úçàå íBia úçà ,äkeqa ìBëàìz` lek`l aiigy oeike ¤¡©¨©©©§©©©©§¨

epi` f` ixd ,zxvr ipinya mnilydl leki ji` dkeqa zecerqd
.dkeqa ayeiàøéa øîàøæòéìà éaø Ba øæç ,énà éaø øîàdnn ¨©¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¡¦¤¤

minkgl dcene dkeqa zecerq izy mei lka lek`l jixvdy
yi ef dcerqly xaeqy `l` ,daeg `ed oey`x dlila wxy
eik ,dkeqa lke` epi`y it lr s` zxvr ipinya dnlydo

ly oexg` aeh meia dnlyd mdl yiy bgd zepaxwn micnely
.bg

:`xnbd zl`eyéàîa íéìLîz` zxvr ipinya milyn cvik - ©§¦§©
zcerq `idy xkip didi dnae ,oey`xd meia lk` `ly dcerqd

,dnlydàîéìéàmilynyàzôéøaixd ,[ztÎ]à÷ déîBéc äãeòñ ¦¥¨§¦§¨§¨§¥¨
ìéëàxkidd dne ,meid eze` zcerq myl lke`y xacd d`xp - ¨¦

,xg` meil `id dnlydy xneléðéîa íéìLé ,íéìLé éàî àlà¤¨©©§¦©§¦§¦¥
àîébøz.oipqik zte zexit znbeck mipcrne ze`xtxt -énð àéðz ©§¦¨©§¨©¦

,àöé àîébøz éðéîa íéìLä íà ,éëädipy dcerq raw m` oky lke ¨¦¦¦§¦§¦¥©§¦¨¨¨
.xyae mgla

ñBtBøèBtà ìàLezia lr dpennd -éaø úà Cìnä ñtéøâà ìL ¨©©§¤©§¦©©¤¤¤©¦
íBia úçà äãeòñ àlà ìBëàì ìéâø éðéàL éðà ïBâk ,øæòéìàzeni lk ¡¦¤¤§£¦¤¥¦¨¦¤¡¤¨§¨©©©

,dpydìëBàL eäîwx dkeqaúçà äãeòñmei lkøètàå`v`e - ©¤©§¨©©§¤¨¥
eayz meyn `ed zecerq izy aiigl mrhd ixdy ,izaeg ici dfa

a izxic `id jke ,execz oirk.dpyd lkäzà íBéå íBé ìëa ,Bì øîà̈©§¨¨©¨
éLîîúBàøtøt änk Cjiyndl ick ze`xtxt ipin dnk lke` - ©§¦©¨©§§¨

z`f dz` dyere ,ztd z` lek`l jal z`Eîöò ãBáëì- ¦§©§§
,jpea`zlåéLëòåm`d zekeqd bga -éLîî äzà éàúøtøt C §©§¨¦©¨©§¦©§¤¤

ðB÷ ãBáëì úçà,Eick ze`xtxt lek`l aiig jpd i`ce xnelk ©©¦§§
.zecerq izy lek`l lkez df ici lre ,jpea`z z` exxeriyãBòå§

Léå ,éøBtéöa úçàå àéøáèa úçà íéLð ézL éì LiL éðà ïBâk ,BìàL§¨§£¦¤¥¦§¥¨¦©©¦§¤§¨§©©§¦¦§¥
,éøBtéöa úçàå àéøáèa úçà úBkeñ ézL éìdzpa dy` lky ¦§¥©©¦§¤§¨§©©§¦¦

,ea dxcy mewna dkeqøètàå äkeñì äkeqî àöàL eäîay`y - ©¤¥¥¦¨§¨§¤¨¥
zevn zaeg ici jka `v`e ,ef dkeqa zvwne ef dkeqa bgd zvwn

.dkeqàì ,Bì øîà,dipyl jlile zg` dkeqn z`vl i`yx jpi` - ¨©Ÿ
meynìL dúåöî ìha äkeñì äkeqî àöBiä ìk ,øîBà éðàL¤£¦¥¨©¥¦¨§¨¦¥¦§¨¨¤

äðBLàøzayl jixv `l` .dkeq zevn miiw `ly `vnpe ,rxtnl ¦¨
.oldl yxtny enk zg` dkeqa minid zray lk

ezrc z` xfril` iax yxit day `ziixad z` d`ian `xnbd
:bgd ini zray lk zg` dkeqa daiyi zaeg oipraéaø ,àéðz©§¨©¦

,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dkeq(iyily meil)

íézamibidpne mixiyríéòeøt úBøèL éäLî ìò ,úeëìnì ïéøñîð ¨¦¦§¨¦©©§©©§¥§¨§¦
,aey mda zeabl utgyúéaøa éåìî ìòåxn`py l`xyililyn) §©©§¥§¦¦

(gkeyxce ,'epvawi milc opegl ziaxze jypa eped daxn'(:r n"a)

mda opege ziaixa delnd ly eizern lhepy `kln xeay oebk
,mixkp iipr

1
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המשך ביאור למסכת סוכה ליום שלישי עמ' א

ezny in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei
:opiqxb ikdóñåé áøã äéúáåéú éåäéú àîéð.zlz izxz :lirl xn`c Ðééáàåxn`c Ð

opixn`ck ,`ed zg` drilaa lk`pd lke` dviakc ,dviak epiidc ,ax ia xa mirhck

."lk`i xy` lke`d lkn" (`,t) `neic `xza 'taäëøáå íéãé úìéèð éòá äöéáë àäÐ

.`l inp dviak elit` dkeq la`äðùîúåãåòñ äøùò òáøàyxtn `xnbae Ð

.`nrhäáö÷ øáãì ïéàzeprzdl dvx m` Ð

lk`i m` `l` ,el oiwewf ep` oi` Ðlk`i `l Ð

.dkeql uegïåùàøä áåè íåé éìéìî õåçÐ

.`xnba silick ,zeprzdl i`yx epi`yíéìùé
ipinya oexg`d aeh meia z`f ezcerq Ð

jixt `xnbae .dkeqa epi`y it lr s`e ,zxvr

.dlràøîâúåùø êìéàå ïàëîikdc Ð

zyy" :(`,kw) migqtc `xza wxta dl opitli

dn "zxvr iriayd meiae zevn lk`z mini

zeyx iriayiriaydy itl .zeyx dyy s` Ð

on `vie "zevn lk`z mini zray" llka

zlik`y cnll ,llkdepi` ea xen`d zevn

daeglek`l z`a m` `l` Ðjzlik` `dz Ð

`l` ,`vi envr lr cnll `le .ung `le dvn

.`vi elek llkd lr cnllïìðî äéôåâ íúäåÐ

.daeg `din oey`xd dlilcøæòéìà 'ø øîàäå
äëåñá ìåëàì íãà áééç úåãåòñ äøùò òáøà
ayi m`e ,aizi dkeqa `l oexg` meiac oeike Ð

siqez la lr xaer devn myl dai`n Ð

?`kd `ki` dkeqc dnlydàøéá øîàmy Ð

.mkgøæòéìà 'ø åá øæçxnel ,minkg lv` Ð

zeprzdl dvx m`e ,davw xacl oi`yÐ

`din `dae .oey`xd aeh mei ililn ueg ,dprzi

yiy enk ,oinelyz dl yi :xaqwc ,ediilr bilt

aeh meia s` oey`x mei zepaxwl oinelyz

.oexg`dàúôéøá àîéìéàxn`z :xnelk Ð

mgla creq `edy oexg`d aeh mei zcerqy

.oey`xl oinelyz `dz dcerqd ikxeve oztle

ìéëà÷ äéîåéã àúãåòño`k yi xkid i`ne Ð

cerql ekxc `ld ?dpey`x dcerq myl `dzy

.meidàîéâøú éðéîáe`iai wliqy xg`l Ð

oipqke zexit oebk ,eiptl mipcrne ze`xtxt

.zelyean zeheltweàîéâøú.y"ebpext* =

éëä éîð àéðú,inely`l dcerq `ied ikdac Ð

izy lek`l envr raewe xfeg epi`y it lr s`e

.xyae mgl ly zecerq'åë íéìùä íàlke Ð

.xyae mgla dipy dcerq raw m` oky

ñôéøâà ìù ñåôåøèåôàaxe ely lr dpenn Ð

.w"lwy** oixewy ,eziaäãåòñ ìëåàù åäî
íåéá úçà.xht`e dkeqa Ðúåàøôøôipin Ð

eal zeidl miirn ipa z` migzetd mipcrn

.lk`ie ztd xg` jeynäëåñî àöàù åäî
äëåñì.efa xgnle ,efa meid oyile lek`l Ð

äðåùàø ìù äúåöî ìèéáexary mini elit` Ð

silick ,devn epi`e ,rxtnl ocai` xak eilr

.zg` dkeqa dray lk ayil jixvy onwl
ïéà
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åøîàå`l :`pyil i`da `kdc 'ipzn iziin (a,hr) `neic `xza wxta Ð dkeql melrd

'ek wecv 'xl epzpyke ,onvr lr xingdl evxy `l` ok dkldy iptnepiid Ð

.jk diepy epzpyn eli`k cenlzd dl iziin ,ikd oizipzn opivxznc meyn

àäwiqnck ,rbp `nlc opiyiigc ,dtna ixzyin `le Ð dlik`l miici zlihp ira dviak

`dc :dniz ,edine .(a,fw oileg) "xyad lk" wxt

elit` ok m`e ,ziyixtck ,did odk wecv 'x

xn`ck ,miici zlihp `la dtna ixy dviak

`le dnexz ilke`l dtn exizd :mzd l`eny

.!zexdh ilke`l dtn exizd

åáùúdxfba sili inlyexia Ð execz oirk

oldl xn`pe "eayz" o`k xn`p :dey

,"mini zray dlile mnei eayz cren ld` gzte"

oldl dxn`py daiyi dnzelild z` da dyrÐ

o`k dxen`d daiyi s` ,miniakda dyr Ð

a opgei 'x yxtn opaxc `nrhe .miniak zelilmy

xn`pe gqta "xyr dyng" xn`p :l`rnyi iax

gqta xn`pd xyr dyng dn ,bga "xyr dyng"

s` ,zeyx minid lk x`ye daeg oey`xd dlilÐ

bga xn`pd xyr dyngdaeg oey`xd dlil Ð

oldl dn i` :era `iixag .zeyx minid lk x`ye

de`z `edyk dvnl qpkiy crcr o`k s` Ð

oldl dn i` :ira `xif 'x .de`za dkeql qpkiy

dvn obc zifk lk`iy crlk`iy cr o`k s` Ð

.dkeqa obc zifk

éài`c ,llk Ð lik` `l ira i`e lik` ira

lik`opixn`ck ,dkeqa lek`l aiig Ð

i`e ,daeg ied `l aeh meiac `kd rnyne .lirl

.oey`xd aeh mei liln ueg ,llk lik` `l ira

zkxaa aeh mei ly xikfd `le drh m` df itle

oefndwxt opixn`c `de .xefgl jixv epi` Ð

,aeh meie zezay (a,hn zekxa) "elk`y dyly"

xfeg drh m` ,lik` `lc dil ibq `lc`l Ð

,gqt ly oey`xd aeh mei ilila `l` `nwezin

ogky`c `de .bg ly oey`xd aeh mei ililae

"mixac el`" wxtae (a,eh) dviac ipy wxta

'dl eivg ,edwlg :aeh mei iab (a,gq) migqta

yxcnd zial eivge dlik`l eivg .mkl eivge

ryedi 'x ixacoda oi`c ixite `xyiaa xyt` Ð

ilil la` .aeh mei zxkfd ira `le ,oefnd zkxa

bg ly oey`xd aeh meioeik ,zt `la ibq `l Ð

xfril` 'xlc ab lr s` .zevnd bgn opitlic

`nibxz ipina milyd m` mini x`ya opixn`

.`viàäåzecerq dxyr rax` xfril` 'x xn`

h"ia milync `d` Ð dkeqa lek`l mc` aiig

.dkeq `kilc ,jixt oexg`døæçxfril` 'x ea

m`e ,davw xacl oi`y xnel ,minkg lv` Ð

aeh mei ililn ueg dprzi zeprzdl dvx

dl yi xaqwc ,ediilr bilt `din `dae .oey`xd

aeh mei oaxwl oinelyz yiy enk oinelyz

.qxhpewa yxit jk ,oexg` aeh meia s` oey`x

llk rnyn `l "milyd m`"e "milyi"c `pyile

ly oeayg dnlyd oeyl `l` ,oinelyz oeyl

opitli dvnnc oeik :cere .zecerq dxyr rax`Ð

dlil ly dvnl oinelyz `diy opivn `l

inlyexia zvw rnync :cere .gqt ly oey`xd

jkl .zg` dcerqa xfril` 'x xht `lc rnyn qtixb` ly qetexhet`c `caern :cere !`nibxz ipina milyic opixn` `kde ,dvn iab enk bg ly oey`xd aeh mei zcerql obc zifk irac

`l m`e dkeqa lek`l jixv dligzkl :xnelk ,daeyg devnl `g` 'x xn` :ipyn inlyexiae .ira zecerq dxyr rax` mlerle ,dkeq jixvn didy dnn xfril` 'x ea xfg :yxtl d`xp

lk`.dkeq `la ipinya milyn Ðéðéîá`l ixitc (mye a,hr) `neic ipiny wxt wiqn `ax `dc ,ok xnel xyt` i`e .oilyean zeheltwe oipqike zexit oebk :qxhpewa yxit Ð `nibxz

dkeq ira zexit jzrc `wlq i`e .`kdn wiice ,dkeq iraixit i`c rnyn mewn lkn .edpip ixit ipin inp `nibxz ipin :`ni` zirai`e .zexit igiky `lc `xz`a :igce !zexita milyil Ð

dkeq ira `lly zecerq yly milydl `nibxz ipin elireiy o`kn cenll oi`e .ztd z` oda oiztlny mixac x`ye mibce xya oebk eed `nibxz ipine .zexita zlren dnlyd oi` Ð

zaymzeeydl ep`a elit`e .zt mewna `edy ,on iab "meid" `zlz aizkcn (a,fiw zay) opitlic ,mzd ip`yc Ð.dkeq iab ipdn `lc 'yixtck ,zexita witp `l Ð
edn
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ìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëe ,äkeqì íeìòä :eøîàå§¨§©£©¨§¤¨§§©¦¨¤
äöéakî úBçt¯àìå ,äkeqì õeç Bìëàå ,ätna Bìèð ¨¦©¥¨§¨©©¨©£¨©¨§Ÿ

äöéak àä .åéøçà Cøéa¯éåäéz àîéì .äkeñ éòa ¥©©£¨¨©¥¨¨¥¨¥¨¤¡¥
äöéakî úBçt :àîìéc !ééaàå óñBé áøc dézáeéz§§¥§©¥§©©¥¦§¨¨¦©¥¨

¯äìéèðäöéak àä ,éòa àì äëøáe¯äìéèð éòa §¦¨§¨¨¨¨¥¨©¥¨¨¥§¦¨
.äëøáeäðùîäøNò òaøà :øîBà øæòéìà éaø §¨¨©¦¡¦¤¤¥©§©¤§¥

úçàå íBia úçà ,äkeqa ìBëàì íãà áéiç úBãeòñ§©¨¨¨¤¡©¨©©©§©©
éìéìî õeç ,äaö÷ øácì ïéà :íéøîBà íéîëçå .äìéìa©©§¨©£¨¦§¦¥©¨¨¦§¨¦¥¥

.ãáìa âç ìL ïBLàø áBè íBé:øæòéìà éaø øîà ãBòå ¦¤©¦§©§¨©©¦¡¦¤¤
ïBLàøä áBè íBé [éìéì] ìëà àìL éî¯éìéì íéìLé ¦¤Ÿ¨©¥¥¨¦©§¦¥¥

øácì ïéà :íéøîBà íéîëçå .âç ìL ïBøçàä áBè íBé¨©£¤©©£¨¦§¦¥©¨¨
ïB÷úì ìëeé àì úeòî" :øîàð äæ ìòå ,ïéîeìLz©§¦§©¤¤¡©§ª¨Ÿ©¦§

."úBðnäì ìëeé àì ïBøñçåàøîâéaøc àîòè éàî §¤§Ÿ©§¦¨©©§¨§©¦
äøéc äî ,eøeãz ïéòk "eáLz" ?øæòéìà¯úçà ¡¦¤¤¥§§¥¨©¦¨©©

äkeñ óà ,äìéìa úçàå íBia¯úçàå íBia úçà ©§©©©©§¨©¨©©©§©©
äøécká :ïðaøå .äìéìaäøéc äî ,¯ìéëà éòa éà ©©§¨§©¨©©¦¨©¦¨¦¨¥¨¥

éîð äkeñ óà ,ìéëà àì éòa éà¯ìéëà éòa éà ¦¨¥¨¨¥©¨©¦¦¨¥¨¥
áBè íBé éìéì eléôà ,éëä éà .ìéëà àì éòa éà¦¨¥¨¨¥¦¨¦£¦¥¥
ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà !éîð ïBLàø¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤

"øNò äMîç" ïàk øîàð :÷ãöBäéäMîç" øîàðå §¨¨¤¡©¨£¦¨¨¨§¤¡©£¦¨
ïìäì äî ,úBvnä âça "øNò¯,äáBç ïBLàøä äìéì ¨¨§©©©©§©¨©§¨¨¦¨
ïàk óà ,úeLø Cìéàå ïàkî¯,äáBç ïBLàøä äìéì ¦¨§¥¨§©¨©§¨¨¦¨

áøòa" :àø÷ øîà ?ïìðî íúäå .úeLø Cìéàå ïàkî¦¨§¥¨§§¨¨§¨©¨©§¨¨¤¤
"úBvî eìëàz¯øîà ãBòå" .äáBç Bòá÷ áeúkä Ÿ§©©¨§¨¨§¨©

äøNò òaøà :øæòéìà éaø øîà àäå ."øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¨¨©©¦¡¦¤¤©§©¤§¥
úçàå íBia úçà ,äkeqa ìBëàì íãà áéiç úBceòñ§©¨¨¨¤¡©¨©©©§©©
éaø Ba øæç :éîà éaø øîà àøéa øîà !äìéìa©©§¨¨©¥¨¨©©¦©¦¨©©¦

àîéìéà ?éàîa íéìLî .øæòéìààzôéøa¯äceòñ ¡¦¤¤©§¦§©¦¥¨§¦§¨§¨
íéìLé éàî ,àìà !ìéëà à÷ déîBéc¯éðéîa íéìLé §¥¨¨¥¤¨©©§¦©§¦§¦¥

àîébøú éðéîa íéìLä íà :éëä éîð àéðz .àîébøú©§¦¨©§¨©¦¨¦¦¦§¦§¦¥©§¦¨
¯éaø úà Cìnä ñtéøâà ìL ñBtBøèBtà ìàL .àöé̈¨¨©©§¤©§¦©©¤¤¤©¦

äceòñ àìà ìBëàì ìéâø éðéàL ,éðà ïBâk :øæòéìà¡¦¤¤§£¦¤¥¦¨¦¤¡¤¨§¨
úçà äceòñ ìëBàL eäî ,íBia úçàøètàåøîà ? ©©©©¤©§¨©©§¤¨¥¨©

éLîî äzà íBéå íBé ìëa :BìãBáëì úBàøtøt änk C §¨¨©¨©§¦©¨©§§¨¦§
éLîî äzà éà åéLëòå ,EîöòãBáëì úçà úøtøt C ©§§§©§¨¦©¨©§¦©§¤¤©©¦§

ðB÷íéLð ézL éì LiL éðà ïBâk :BìàL ãBòå ?E §§§¨§£¦¤¥¦§¥¨¦
úBkeñ ézL éì Léå ,éøBtéöa úçàå àéøaèa úçà©©§¦¤§¨§©©§¦¦§¥¦§¥

àöàL eäî ,éøBtéöa úçàå àéøaèa úçàéðàL ,àì :Bì øîà ?øètàå äkeñì äkeqî ©©§¦¤§¨§©©§¦¦©¤¥¥¦¨§¨§¤¨¥¨©Ÿ¤£¦
:øîBà øæòéìà éaø ,àéðz .äðBLàø ìL dúåöî ìha äkeñì äkeqî àöBiä ìk :øîBà¥¨©¥¦¨§¨¦¥¦§¨¨¤¦¨©§¨©¦¡¦¤¤¥
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dkeq(oey`x meil)

,äkeqì íeìòä eøîàåelit` lek`l `ly mnvr lr exingdy §¨§©£©¨
.dkeql ueg i`xr zlik`ìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëezt -úBçt §¤¨§§©¦¨¤¨

ätna Bìèð ,äöéakî,eici lhp `le,äkeqì õeç Bìëàåzegty oeik ¦©¥¨§¨©©¨©£¨©¨
,dkeqd on dxehte i`xr zlik` `id dviaknåéøçà Cøéa àìå§Ÿ¥©©£¨

.oefnd zkxa
zegt `weecy rnyn wecv iax ly df dyrnn :`xnbd dywn

,dkeqd on dxehte i`xr zlik` z`xwp dviaknéòa äöéak àä̈©¥¨¨¥
äkeñ,raw zlik` zaygpy meynóñBé áøc dézáeéz éåäéz àîéì ¨¥¨¦§¥§§¥§©¥

lirl xn`y(.ek),raw zlik` ied mivia yelye mizy cryåok §
`zaeizcéiaàxn`y(my)zlik` zaygp dviakn xzei wxy ©©¥

:`xnbd zvxzn .i`xr zlik` oiicr zaygp dviak la` ,raw
àîìécepi` ,dviakn zegt lke`d didy dpynd dazky dn ¦§¨

raw zlik` zaygp dviaky jkn cnlpy ,dkeq zevn meyn
,oefnd zkxae mici zlihp zevn meyn `l` ,dkeq oiprl

zlik`ayäöéakî úBçtzt lyéòa àì äëøáe äìéèðjixv oi` - ¨¦©¥¨§¦¨§¨¨Ÿ¨¥
,dixg` oefnd zkxa jxal jixv oi` oke ,dzlik` mcew eici lehil

àälke` did m`,äìéèð éòa ,äöéaklke`d z` minkg eaiigy ¨©¥¨¨¥§¦¨
zta rbi `ny dtna elhiy ewtzqd `le mici zlihpa dviak

,eiciaåjixv okäëøaxeriy da yi dviaky oeik ,oefnd zkxa - §§¨¨
.driay

äðùî
úBãeòñ äøNò òaøà ,øîBà øæòéìà éaø,äkeqa ìBëàì íãà áéiç ©¦¡¦¤¤¥©§©¤§¥§©¨¨¨¤¡©¨

mei lka zecerq izyïéà ,íéøîBà íéîëçå .äìéla úçàå íBia úçà©©©§©©©©§¨©£¨¦§¦¥
äaö÷ øácìdvex epi` m`e ,dkeqa dlik`l daeg zavw oi` - ©¨¨¦§¨

,dkeqa lek`l jixv lek`l utg m` wxe ,aiig epi` lek`lõeç
,ãáìa âç ìL ïBLàø áBè íBé éìélîdkeqa zt lek`l daeg f`y ¦¥¥¦¤¨¦§©

.`xnba eyxcy enkìëà àlL éî ,øæòéìà éaø øîà ãBòåzcerq §¨©©¦¡¦¤¤¦¤Ÿ¨©
ïBLàøä áBè íBé [éìéì],daeg `idyíéìLézlik`a dcerqd z` ¥¥¨¦©§¦

a ztqep dcerqâç ìL ïBøçàä áBè íBé éìéì.zxvr ipiny - ¥¥¨©£¤¨
ïéîeìLz øácì ïéà ,íéøîBà íéîëçåz` milydl leki epi` - ©£¨¦§¦¥©¨¨©§¦

,dkeqa dlke`l aiigy bg ly oey`x aeh mei lil zcerqäæ ìòå§©¤
dkeqa oey`xd dlila lk` `lyøîàð(eh ` zldw)ìëeé àì úeòî' ¤¡©§ª¨Ÿ©

.'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ï÷úì¦§Ÿ§¤§Ÿ©§¦¨

àøîâ
:`xnbd zxxan,øæòéìà éaøc àîòè éàîizy lek`l mc` aiigy ©©£¨§©¦¡¦¤¤

iax :`xnbd zyxtn .dkeqa zekeqd bg ly mei lka zcerq
weqtd on z`f yxec xfril`(an bk `xwie)zMQA','eáLz ©ªŸ¥§

ezernynyeøeãz ïéòk,eziaa mc` zxic oirk -äøéc äîjxc §¥¨©¦¨
dcerq dpyd zeni lk da lek`l mc` lkå íBia úçàdcerqúçà ©©©§©©

óà ,äìélaaäkeñlek`l jixvïðaøå .äìéla úçàå íBia úçà ©©§¨©¨©©©§©©©©§¨§©¨¨
cenll yi o`kn daxc`y mixaeq xfril` iax lr miwlegy
dxezd dzeeydy oeiky ,mei lka zecerq izy lek`l aiig epi`y

dkeqd zaiyi z`,äøéãkcenll yiäøéc äîeziaa mc` lk - §¦¨©¦¨
òa éàé[dvex m`Î],ìéëàeéòa éà énð äkeñ óà ,ìéëà àì éòa éà ¦¨¥¨¦¦¨¥Ÿ¨¦©¨©¦¦¨¥

ìéëà àì éòa éà ìéëà,dywn .mei lka zecerq lek`l aiig epi`e ¨¦¦¨¥Ÿ¨¦
:`xnbdéëä éàoi`y micnl ep` execz oirk eayz oicny - ¦¨¦

,lek`l eaiiglénð ïBLàø áBè íBé éìéì eléôà,eaiigl oi` ok mb - £¦¥¥¦©¦
.dkeqa lek`l daeg oey`x aeh mei lilay minkg exn` dnle

:`xnbd zvxzn,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàxewn ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨
,dey dxifbn `ed dkeqa oey`xd aeh mei lila dlik`d aeig

ïàk øîàð[zekeqd bgaÎ]âça øNò äMîç øîàðå ,øNò äMîç ¤¡©¨£¦¨¨¨§¤¡©£¦¨¨¨§©
úBvnäïläl äî ,zevnd bga -äáBç ïBLàøä äìéì,dvn lek`l ©©©§©¨©§¨¨¦¨

eCìéàå ïàkîbgd ini x`ya -úeLøm`e dvn lke` dvx m`y - ¦¨§¥¨§
,lke` epi` dvxïàk óà,zekeqd bga -äáBç ïBLàøä äìéì ©¨©§¨¨¦¨
e ,dkeqa lek`lCìéàå ïàkîbgd ini x`ya -,úeLøaiig epi`e ¦¨§¥¨§

:`xnbd zxxan .dkeqa lek`líúäåzevnd bga -ïìðîzlik`y §¨¨§¨¨
:zx`ane .daeg oey`x dlila dvnàø÷ øîà(gi ai zeny)áøòa' , ¨©§¨¨¤¤

[e"h lilaÎ],'úvî eìëàzy ixd.äáBç Bòá÷ áeúkä Ÿ§©Ÿ©¨§¨¨
:dpyna epipyøæòéìà éaø øîà ãBòåaeh mei ilil lk` `ly in §¨©©¦¡¦¤¤

cvik :`xnbd dywn :bg ly oexg`d aeh mei ilil milyi oey`xd
ipiny `edy bg ly oexg`d aeh meia eizecerq z` milydl leki

,zxvríãà áéiç úBãeòñ äøNò òaøà ,øæòéìà éaø øîà àäå§¨¨©©¦¡¦¤¤©§©¤§¥§©¨¨¨
,äìéla úçàå íBia úçà ,äkeqa ìBëàìz` lek`l aiigy oeike ¤¡©¨©©©§©©©©§¨

epi` f` ixd ,zxvr ipinya mnilydl leki ji` dkeqa zecerqd
.dkeqa ayeiàøéa øîàøæòéìà éaø Ba øæç ,énà éaø øîàdnn ¨©¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¡¦¤¤

minkgl dcene dkeqa zecerq izy mei lka lek`l jixvdy
yi ef dcerqly xaeqy `l` ,daeg `ed oey`x dlila wxy
eik ,dkeqa lke` epi`y it lr s` zxvr ipinya dnlydo

ly oexg` aeh meia dnlyd mdl yiy bgd zepaxwn micnely
.bg

:`xnbd zl`eyéàîa íéìLîz` zxvr ipinya milyn cvik - ©§¦§©
zcerq `idy xkip didi dnae ,oey`xd meia lk` `ly dcerqd

,dnlydàîéìéàmilynyàzôéøaixd ,[ztÎ]à÷ déîBéc äãeòñ ¦¥¨§¦§¨§¨§¥¨
ìéëàxkidd dne ,meid eze` zcerq myl lke`y xacd d`xp - ¨¦

,xg` meil `id dnlydy xneléðéîa íéìLé ,íéìLé éàî àlà¤¨©©§¦©§¦§¦¥
àîébøz.oipqik zte zexit znbeck mipcrne ze`xtxt -énð àéðz ©§¦¨©§¨©¦

,àöé àîébøz éðéîa íéìLä íà ,éëädipy dcerq raw m` oky lke ¨¦¦¦§¦§¦¥©§¦¨¨¨
.xyae mgla

ñBtBøèBtà ìàLezia lr dpennd -éaø úà Cìnä ñtéøâà ìL ¨©©§¤©§¦©©¤¤¤©¦
íBia úçà äãeòñ àlà ìBëàì ìéâø éðéàL éðà ïBâk ,øæòéìàzeni lk ¡¦¤¤§£¦¤¥¦¨¦¤¡¤¨§¨©©©

,dpydìëBàL eäîwx dkeqaúçà äãeòñmei lkøètàå`v`e - ©¤©§¨©©§¤¨¥
eayz meyn `ed zecerq izy aiigl mrhd ixdy ,izaeg ici dfa

a izxic `id jke ,execz oirk.dpyd lkäzà íBéå íBé ìëa ,Bì øîà̈©§¨¨©¨
éLîîúBàøtøt änk Cjiyndl ick ze`xtxt ipin dnk lke` - ©§¦©¨©§§¨

z`f dz` dyere ,ztd z` lek`l jal z`Eîöò ãBáëì- ¦§©§§
,jpea`zlåéLëòåm`d zekeqd bga -éLîî äzà éàúøtøt C §©§¨¦©¨©§¦©§¤¤

ðB÷ ãBáëì úçà,Eick ze`xtxt lek`l aiig jpd i`ce xnelk ©©¦§§
.zecerq izy lek`l lkez df ici lre ,jpea`z z` exxeriyãBòå§

Léå ,éøBtéöa úçàå àéøáèa úçà íéLð ézL éì LiL éðà ïBâk ,BìàL§¨§£¦¤¥¦§¥¨¦©©¦§¤§¨§©©§¦¦§¥
,éøBtéöa úçàå àéøáèa úçà úBkeñ ézL éìdzpa dy` lky ¦§¥©©¦§¤§¨§©©§¦¦

,ea dxcy mewna dkeqøètàå äkeñì äkeqî àöàL eäîay`y - ©¤¥¥¦¨§¨§¤¨¥
zevn zaeg ici jka `v`e ,ef dkeqa zvwne ef dkeqa bgd zvwn

.dkeqàì ,Bì øîà,dipyl jlile zg` dkeqn z`vl i`yx jpi` - ¨©Ÿ
meynìL dúåöî ìha äkeñì äkeqî àöBiä ìk ,øîBà éðàL¤£¦¥¨©¥¦¨§¨¦¥¦§¨¨¤

äðBLàøzayl jixv `l` .dkeq zevn miiw `ly `vnpe ,rxtnl ¦¨
.oldl yxtny enk zg` dkeqa minid zray lk

ezrc z` xfril` iax yxit day `ziixad z` d`ian `xnbd
:bgd ini zray lk zg` dkeqa daiyi zaeg oipraéaø ,àéðz©§¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dkeq(iyily meil)

íézamibidpne mixiyríéòeøt úBøèL éäLî ìò ,úeëìnì ïéøñîð ¨¦¦§¨¦©©§©©§¥§¨§¦
,aey mda zeabl utgyúéaøa éåìî ìòåxn`py l`xyililyn) §©©§¥§¦¦

(gkeyxce ,'epvawi milc opegl ziaxze jypa eped daxn'(:r n"a)

mda opege ziaixa delnd ly eizern lhepy `kln xeay oebk
,mixkp iipr

1

2

3

4

5

ezny in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei
:opiqxb ikdóñåé áøã äéúáåéú éåäéú àîéð.zlz izxz :lirl xn`c Ðééáàåxn`c Ð

opixn`ck ,`ed zg` drilaa lk`pd lke` dviakc ,dviak epiidc ,ax ia xa mirhck

."lk`i xy` lke`d lkn" (`,t) `neic `xza 'taäëøáå íéãé úìéèð éòá äöéáë àäÐ

.`l inp dviak elit` dkeq la`äðùîúåãåòñ äøùò òáøàyxtn `xnbae Ð

.`nrhäáö÷ øáãì ïéàzeprzdl dvx m` Ð

lk`i m` `l` ,el oiwewf ep` oi` Ðlk`i `l Ð

.dkeql uegïåùàøä áåè íåé éìéìî õåçÐ

.`xnba silick ,zeprzdl i`yx epi`yíéìùé
ipinya oexg`d aeh meia z`f ezcerq Ð

jixt `xnbae .dkeqa epi`y it lr s`e ,zxvr

.dlràøîâúåùø êìéàå ïàëîikdc Ð

zyy" :(`,kw) migqtc `xza wxta dl opitli

dn "zxvr iriayd meiae zevn lk`z mini

zeyx iriayiriaydy itl .zeyx dyy s` Ð

on `vie "zevn lk`z mini zray" llka

zlik`y cnll ,llkdepi` ea xen`d zevn

daeglek`l z`a m` `l` Ðjzlik` `dz Ð

`l` ,`vi envr lr cnll `le .ung `le dvn

.`vi elek llkd lr cnllïìðî äéôåâ íúäåÐ

.daeg `din oey`xd dlilcøæòéìà 'ø øîàäå
äëåñá ìåëàì íãà áééç úåãåòñ äøùò òáøà
ayi m`e ,aizi dkeqa `l oexg` meiac oeike Ð

siqez la lr xaer devn myl dai`n Ð

?`kd `ki` dkeqc dnlydàøéá øîàmy Ð

.mkgøæòéìà 'ø åá øæçxnel ,minkg lv` Ð

zeprzdl dvx m`e ,davw xacl oi`yÐ

`din `dae .oey`xd aeh mei ililn ueg ,dprzi

yiy enk ,oinelyz dl yi :xaqwc ,ediilr bilt

aeh meia s` oey`x mei zepaxwl oinelyz

.oexg`dàúôéøá àîéìéàxn`z :xnelk Ð

mgla creq `edy oexg`d aeh mei zcerqy

.oey`xl oinelyz `dz dcerqd ikxeve oztle

ìéëà÷ äéîåéã àúãåòño`k yi xkid i`ne Ð

cerql ekxc `ld ?dpey`x dcerq myl `dzy

.meidàîéâøú éðéîáe`iai wliqy xg`l Ð

oipqke zexit oebk ,eiptl mipcrne ze`xtxt

.zelyean zeheltweàîéâøú.y"ebpext* =

éëä éîð àéðú,inely`l dcerq `ied ikdac Ð

izy lek`l envr raewe xfeg epi`y it lr s`e

.xyae mgl ly zecerq'åë íéìùä íàlke Ð

.xyae mgla dipy dcerq raw m` oky

ñôéøâà ìù ñåôåøèåôàaxe ely lr dpenn Ð

.w"lwy** oixewy ,eziaäãåòñ ìëåàù åäî
íåéá úçà.xht`e dkeqa Ðúåàøôøôipin Ð

eal zeidl miirn ipa z` migzetd mipcrn

.lk`ie ztd xg` jeynäëåñî àöàù åäî
äëåñì.efa xgnle ,efa meid oyile lek`l Ð

äðåùàø ìù äúåöî ìèéáexary mini elit` Ð

silick ,devn epi`e ,rxtnl ocai` xak eilr

.zg` dkeqa dray lk ayil jixvy onwl
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åøîàå`l :`pyil i`da `kdc 'ipzn iziin (a,hr) `neic `xza wxta Ð dkeql melrd

'ek wecv 'xl epzpyke ,onvr lr xingdl evxy `l` ok dkldy iptnepiid Ð

.jk diepy epzpyn eli`k cenlzd dl iziin ,ikd oizipzn opivxznc meyn

àäwiqnck ,rbp `nlc opiyiigc ,dtna ixzyin `le Ð dlik`l miici zlihp ira dviak

`dc :dniz ,edine .(a,fw oileg) "xyad lk" wxt

elit` ok m`e ,ziyixtck ,did odk wecv 'x

xn`ck ,miici zlihp `la dtna ixy dviak

`le dnexz ilke`l dtn exizd :mzd l`eny

.!zexdh ilke`l dtn exizd

åáùúdxfba sili inlyexia Ð execz oirk

oldl xn`pe "eayz" o`k xn`p :dey

,"mini zray dlile mnei eayz cren ld` gzte"

oldl dxn`py daiyi dnzelild z` da dyrÐ

o`k dxen`d daiyi s` ,miniakda dyr Ð

a opgei 'x yxtn opaxc `nrhe .miniak zelilmy

xn`pe gqta "xyr dyng" xn`p :l`rnyi iax

gqta xn`pd xyr dyng dn ,bga "xyr dyng"

s` ,zeyx minid lk x`ye daeg oey`xd dlilÐ

bga xn`pd xyr dyngdaeg oey`xd dlil Ð

oldl dn i` :era `iixag .zeyx minid lk x`ye

de`z `edyk dvnl qpkiy crcr o`k s` Ð

oldl dn i` :ira `xif 'x .de`za dkeql qpkiy

dvn obc zifk lk`iy crlk`iy cr o`k s` Ð

.dkeqa obc zifk

éài`c ,llk Ð lik` `l ira i`e lik` ira

lik`opixn`ck ,dkeqa lek`l aiig Ð

i`e ,daeg ied `l aeh meiac `kd rnyne .lirl

.oey`xd aeh mei liln ueg ,llk lik` `l ira

zkxaa aeh mei ly xikfd `le drh m` df itle

oefndwxt opixn`c `de .xefgl jixv epi` Ð

,aeh meie zezay (a,hn zekxa) "elk`y dyly"

xfeg drh m` ,lik` `lc dil ibq `lc`l Ð

,gqt ly oey`xd aeh mei ilila `l` `nwezin

ogky`c `de .bg ly oey`xd aeh mei ililae

"mixac el`" wxtae (a,eh) dviac ipy wxta

'dl eivg ,edwlg :aeh mei iab (a,gq) migqta

yxcnd zial eivge dlik`l eivg .mkl eivge

ryedi 'x ixacoda oi`c ixite `xyiaa xyt` Ð

ilil la` .aeh mei zxkfd ira `le ,oefnd zkxa

bg ly oey`xd aeh meioeik ,zt `la ibq `l Ð

xfril` 'xlc ab lr s` .zevnd bgn opitlic

`nibxz ipina milyd m` mini x`ya opixn`

.`viàäåzecerq dxyr rax` xfril` 'x xn`

h"ia milync `d` Ð dkeqa lek`l mc` aiig

.dkeq `kilc ,jixt oexg`døæçxfril` 'x ea

m`e ,davw xacl oi`y xnel ,minkg lv` Ð

aeh mei ililn ueg dprzi zeprzdl dvx

dl yi xaqwc ,ediilr bilt `din `dae .oey`xd

aeh mei oaxwl oinelyz yiy enk oinelyz

.qxhpewa yxit jk ,oexg` aeh meia s` oey`x

llk rnyn `l "milyd m`"e "milyi"c `pyile

ly oeayg dnlyd oeyl `l` ,oinelyz oeyl

opitli dvnnc oeik :cere .zecerq dxyr rax`Ð

dlil ly dvnl oinelyz `diy opivn `l

inlyexia zvw rnync :cere .gqt ly oey`xd

jkl .zg` dcerqa xfril` 'x xht `lc rnyn qtixb` ly qetexhet`c `caern :cere !`nibxz ipina milyic opixn` `kde ,dvn iab enk bg ly oey`xd aeh mei zcerql obc zifk irac

`l m`e dkeqa lek`l jixv dligzkl :xnelk ,daeyg devnl `g` 'x xn` :ipyn inlyexiae .ira zecerq dxyr rax` mlerle ,dkeq jixvn didy dnn xfril` 'x ea xfg :yxtl d`xp

lk`.dkeq `la ipinya milyn Ðéðéîá`l ixitc (mye a,hr) `neic ipiny wxt wiqn `ax `dc ,ok xnel xyt` i`e .oilyean zeheltwe oipqike zexit oebk :qxhpewa yxit Ð `nibxz

dkeq ira zexit jzrc `wlq i`e .`kdn wiice ,dkeq iraixit i`c rnyn mewn lkn .edpip ixit ipin inp `nibxz ipin :`ni` zirai`e .zexit igiky `lc `xz`a :igce !zexita milyil Ð

dkeq ira `lly zecerq yly milydl `nibxz ipin elireiy o`kn cenll oi`e .ztd z` oda oiztlny mixac x`ye mibce xya oebk eed `nibxz ipine .zexita zlren dnlyd oi` Ð

zaymzeeydl ep`a elit`e .zt mewna `edy ,on iab "meid" `zlz aizkcn (a,fiw zay) opitlic ,mzd ip`yc Ð.dkeq iab ipdn `lc 'yixtck ,zexita witp `l Ð
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קס
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxt`nei

äëåñì äëåñî ïéàöåé ïéà.efa xgne efa meid e` ,efa oyile efa lek`l Ðäëåñ ïéùåò ïéàå
ãòåî ìù åìåçá.oey`xd aeh mei dkeqa ayi `ly in Ðúòáù ìù âç íùì äëåñ äùò

íéîéädpin opirnye .drayl dpi`c ,cren ly elega dkeq oiyer oi`c dpin zrny Ð

ok m`c ,dkeql dkeqn oi`vei oi`c.`id drayl dkeq e`l Ðàèéùôzkeq `dc Ð

.`id drayäðéàå àéä éúéøçà éàä àîéúã åäî
ïì òîùî à÷ äòáùìmeia da ayie li`ed Ð

`id milydl efe ,aeh`pixw dray zkeq Ð

.`id dpey`xl oinelyzy ,diaíëìùî íëìÐ

.le`yd z`e lefbd z` `ivedlåáùé çøæàä ìë
áéúë úåëåñálkl zg` dkeq :rnync Ð

`diy xyt` i`e .df xg` df da eayiy ,l`xyi

lr `l` cg lkl dhext dey ihn `lc ,olekl

.dl`y iciíééúðéá.cren ly elega Ðïè÷å
ìãâúðù`z`e ,crena zexry izy el egnv Ð

.cren ly elega dkeq dyery iieaxl "lk" i`d

'x xn`ck ,okl mcew aiegna ok oi`y dn

.lirl xfril`äëåñ ïéùåò éøîàã ïåéë ïðáøå
ãòåî ìù åìåçáokl mcew aiegny in elit`e Ð

dyr `lelkc ,iieaxl i`d jixhvi` `l ez Ð

.`ed okyìâøáelv` jlde ,oey`x aeh mei Ð

.aeh mei axrnìâøä éúáåùî êðéàli`ed Ð

.jzy` lv` jziaa zcnr `leúà éðà çáùî
ïéðìöòälbxd liaya `ly it lr s` Ð

oi`vei opi` dpyd zeni lk ixdy ,miakrzn

zelvr zngnip` ogayn ok it lr s` Ð.òåãî
'åâå úëìåä úà,dl xn` zinpey ly dlra Ð

midl`d yi` cr dvex`e dkl`" el dxn`yk

."daey`eäéîåéá éúàå ìéæàã àägnyne Ð

ezy` mr bgd zgny,eax ipt liawdl aiig Ð

.aexir ici lr e` ,megzd jezay xir oebk

'åë ïðçåé ìù åúëåñá úáùù:jixt dinwl Ð

.oiplvrd z` ip` gayn :xfril` 'x xn` `d

ïéãñ äéìò ùåøôàù åäîjtfeyz `ly ,lvl Ð

i`xr ld` lr siqen meyn xeq` in ,ynyd

?`l e` zaya'åë èáù ìë êì ïéàe`iyd Ð

xn` `ly :(`,gk) onwl opixn`ck ,xg` xacl

.eax itn rny `ly cg` xacãéîòä àìù
èôåùznyn eidy oze` ,l`xyi z` riyen Ð

ryedi .jlnl le`y gyny l`eny cre ryedi

dypnn oercb ,oinipan ced` ,mixt`nixd Ð

ilztpn ycwn wxa ,ocn oeyny .lgx ipanÐ

ilr ,dcedin frea df ova` .ddla ipan ixd

oleafn ipleafd oel` ,xkyyin rlez ,ielnÐ

xbnye gztie l`ipzr la` .miyxetn el`

oae`xne ,odihay zeny izrci `l oecare xi`ie

.yxetn iz`vn `l xy`e cb oernyeäîç òéâä
.mlv` zaxwzne zhytzn Ðéô ìò íéëìî

íéàéáð.l`eny it lr cece le`y ÐàöéåÐ

.xacd z` xizdl dvx `lyåâéìôäù éðôî àì
íéøáãáebiltd `l xg` xacl e`iydy dn Ð

`l` ,oeekzp dxez ecnll `ly ezegcle epnid

.'ek xac xn` `lyäëåñì äëåñî ïéàöåé ïéà
'åëz` lbxd jezay zay gipd ji`de Ð

`ipzck ,cela xc didy .cela dzidy ezkeq

.cell xfril` 'x xg` :(a,al oixcdpq)øçà ìâø
äéäeyn dkeqa oiayei eide ,zxvr oebk Ðm

.xie`äéãéãî äéì èåùôúåyextz `ly Ð

.i`xr ld` lr siqedl xeq`c ,oicq dilr

éåìúå øåù÷ù.dry lk my Ðåá ïé÷÷åô.siqen `le dpea `l df oi` jkl cnere oweznc oeik Ðåá ïé÷÷åô ïéà åàì íàå.ld` znizq lr `ed siqenc Ð
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åäî(dcicac) oeik ol rnyn `w :oda aezky mixtq yi Ð `id izixg` dltpc oeik `nizc

`id idi` ciarw.mivr oze`a dze` dpeay itl rnynÐìëeayi l`xyia gxf`d

ly `dzy xyt` i`e ,df xg` df da eayiy ,l`xyi lkl zg` dkeq :rnyn Ð zekeqa

,wgc mpg lre .qxhpewa yxit jk ,dl`y ici lr `l` cg` lkl dhext dey ihn `lc ,mlek

"jl" azkc oeikc,rnyn oitzeyc ihernl Ð

dnexz iab (`,elw oileg) "fbd ziy`x"a gkenck

elit`e .mzd aiyg `wc `aehe ,d`te dlge

opixn` miax oeyl "mkl" dia aizkc inp bexz`

epwy oig`d :(a,flw `xza `aa) "oilgep yi"a

ea `veie mdn cg` elhepe ziad zqitza bexz`

ea `veik bexz` `ki`c oebk ,elk`l leki m`

cge cg lkle`l m`e ,`vi Ð"mkl"c ,`vi `l Ð

inc `le .ezvwn `le ,ely elek `diy rnyn

wxtc "mkizenexz"e "mkizeqixr"e "mkicba"l

.llka oitzey lyc ,(`,elw oileg) "fbd ziy`x"

miax oeyl "mkl" aizkc `deirai`c meyn Ð

wxt opiyxcc ,miax oeyl "mzgwle" azkinl dil

lkl dgiwl `dzy ;(`,bn dkeq) "daxre alel"

l`xyi lkl zg` dkeq (opiaxne) ,cg`e cg`Ð

,dle`y ihernl "jl" iyxc `lc dpin rny

iab `d :dyw ,edine .dlefb ihernl dil inwene

"mdicba" aizkcn oitzeyc opiaxn ziviv

wxta "jzeqk" aizkcn dle`y opihrnne

inp `kd ok m`e ,(`,elw oileg) "fbd ziy`x"

jgxk lrc ,`gip qxhpewd yexitle !ikd yexcip

lkl zg` dkeq opiaxncn ,dle`ya oi`vei

mkly dkeq irac xfril` 'xlc :dnize .l`xyi

`die ,mlerl zg` dkeqa oi`vei mipy oi` Ð

`nye !cg`e cg` lkl dkeq ziad ipa lkl jixv

,(oitzey) execz oirk "eayz" aizkcn iaxn ded

lk ebdpy dne .zg` dkeqa cgi ayil milekiy

ea z`vl zetzeya bexz` zepwl ldwdozrc Ð

`edy drya exiagl ewlg cg` lk zepwdl

`l ea szzypy liayac ,xifgdl zpn lr jxan

.dpzn dnyc ,xifgdl zpn lr dpznn rxb

÷÷ô,(a,fh) `nw wxta lirl epyxit Ð oelgd

.dxez xtq e`iad `le egky iab
lk
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,ïðaøå .úçà äkeña áLéì íéeàø ìàøNé ìkL ãnìî§©¥¤¨¦§¨¥§¦¥¥§¨©©§©¨©
,äìeæb éèeòîì déì éòaéî ?déa éLøc éàî "Eì" éàä©§©¨§¦¥¦¨¥¥§©¥§¨

äìeàL ìáà¯éàä ,øæòéìà éaøå ."çøæàä ìk" :áéúk £¨§¨§¦¨¨¤§¨§©¦¡¦¤¤©
øéibúpL øâì déì éòaéî ?déì ãéáò éàî "çøæàä ìk"¨¨¤§¨©¨¥¥¦¨¥¥§¥¤¦§©¥

ìcbúpL ïè÷å ,íéúðéaeøîàL ïåék :ïðaøå .íéúðéa ¥§©¦§¨¨¤¦§©¥¥§©¦§©¨©¥¨¤¨§
ãòBî ìL Bìeça äkeñ ïéNBò¯éøèöà àìeðz .àø÷ C ¦¨§¤¥¨¦§§¦§¨¨

éaø éðt ìéa÷äì CìäL éàòìà éaøa äNòî :ïðaø©¨©©£¤§©¦¤§©¤¨©§©§¦§¥©¦
:Bì øîà ,ìâøa ãBìa Baø øæòéìàìàéàòðéà ,E ¡¦¤¤©§¨¤¤¨©¤§©¥§

éðà çaLî :øîBà øæòéìà éaø äéäL .ìâøä éúáBMî¦§¥¨¤¤¤¨¨©¦¡¦¤¤¥§©¥©£¦
,ìâøa ïäéúaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úàzçîNå" :áéúëcéaø øîàäå !?éðéà ."Eúéáe äzà ¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤¦§¦§¨©§¨©¨¥¤¦¦§¨¨©©¦

Baø éðt ìéa÷äì íãà áéiçL ïéépî :÷çöéìâøa¯àì íBiä åéìà úëìBä zà òecî" :øîàpL ¦§¨¦©¦¤©¨¨¨§©§¦§¥©¨¤¤¤¤¡©©©©§¤¤¥¨©Ÿ
"úaL àìå Lãç¯àä ,àéL÷ àì !déaø étà éìBa÷àì Léðéà áéiçéî úaLå Lãçác ììkî¯ Ÿ¤§Ÿ©¨¦§¨¦§Ÿ¤§©¨¦©¥¦¦§©§¥©¥©¥¨©§¨¨

àä ,déîBéa éúàå ìéæàc¯úáML øæòéìà éaøa äNòî :ïðaø eðz .déîBéa éúà àìå ìéæàc §¨¥§¨¥§¥¨§¨¥§¨¨¥§¥¨©¨©©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©
.äkeqì änç òébäå ,ïBéøñé÷a dì éøîàå éøñé÷a éàòìà éaøa ïðçBé ìL Búkeña ïBéìòä ìéìba©¨¦¨¤§§¨¤¨¨§©¦¤§©§¥¨¦§¨§¦¨§¥©§§¦¦©©¨©¨
ãéîòä àìL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà :Bì øîà ?ïéãñ äéìò NBøôàL eäî :Bì øîà̈©©¤¤§¨¤¨¨¦¨©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ¤¡¦
Eì ïéà :Bì øîà ?ïéãñ äéìò NBøôàL eäî :Bì øîà ,äkeqä éöçì änç òébä .èôBL epnî¦¤¥¦¦©©¨©£¦©¨¨©©¤¤§¨¤¨¨¦¨©¥§
ét ìò íéëìî eãéîòä ïéîéðáe äãeäé èáL ,íéàéáð epnî eàöé àìL ìàøNiî èáLå èáL ìk̈¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ¨§¦¤§¦¦¥¤§¨¦§¨¦¤¡¦§¨¦©¦

åéúBìbøîì änç òébä .íéàéáðéaø ìéLôä .äéìò Nøéôe ïéãñ ïðçBé ìèð ,øæòéìà éaø ìL §¦¦¦¦©©¨§©§§¨¤©¦¡¦¤¤¨©¨¨¨¦¥©¨¤¨¦§¦©¦
àìL øác øîà àìL éðtî àìà ,íéøáãa BâéìôäL éðtî àì .àöéå åéøBçàì Búéìè øæòéìà¡¦¤¤©¦©£¨§¨¨Ÿ¦§¥¤¦§¦¦§¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ
ìâø !äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéà :øæòéìà éaø øîàäå ?éëä ãéáò éëéä .íìBòì Baø étî òîL̈©¦¦©§¨¥¦¨¥¨¦§¨¨©©¦¡¦¤¤¥§¦¦¨§¨¤¤
úaL !ìâøa ïäéúaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úà éðà çaLî :øæòéìà éaø øîàäå .éàåä øçà©¥£©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¥©£¦¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤©¨

:ïðúc ,déãécî déì èBLôéúå .éàåäàééeìúå øeLwL ïîæa :øîBà øæòéìà éaø ,ïBìçä ÷÷t¯ £©§¦§¥¦¦¥¦§©§¨©©©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨
åàì íàå ,Ba ïé÷÷Bt¯!ïé÷÷Bt Ck ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå .Ba ïé÷÷Bt ïéà §¦§¦¨¥§¦©£¨¦§¦¥¨¥¨§¦
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המטה דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéàzeidl dkeqd dkixvy ,bgd rvn`a ¥§¦¦¨§¨
dkeqd dzid `ly `vnp zxg` dkeql `vei m`e ,mini drayl

.mini drayl dpey`xdåok,ãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBò ïéà §¥¦¨§¤¥
mrhndf.drayl die`xd dkeq ef oi`yïéàöBé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¦

äkeñì äkeqî,bgd rvn`aãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBòåoi`y , ¦¨§¨§¦¨§¤¥
.drayl die`xd dkeq jixvïéåLåmicene minkge xfril` iax §¨¦

äìôð íàLbgd rvn`a dkeqdäðBáe øæBçLdze`ãòBî ìL Bleça ¤¦¨§¨¤¥¤§¤¥
drayl dieyr zaygp xfril` iax zrcl s`e ,da ayil lekie

:`xnbd zyxtn .oldl yxtny enk ,miniøæòéìà éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¡¦¤¤
c ,crend lega dkeq zeyrl xq`yäNòz úkqä âç' àø÷ øîà̈©§¨©©ªŸ©£¤

,'íéîé úòáL Eìyxceì äéeàøä äkeñ äNò,äòáLdpea xy`ke §¦§©¨¦£¥¨¨§¨§¦§¨
`vei m` oke ,mini drayl ziyrp `l cren ly elega dkeq
dzid `l dpey`xd dkeqy `vnp ,bgd rvn`a dkeql dkeqn

.mini dray zaiyilïðaøåiaxk weqtd on yexcl oi`y mixaeq §©¨¨
daxc` `l` ,xfril`,âça äkeñ äNò ,àðîçø øîà÷ éëälekiy ¨¦¨¨©©£¨¨£¥¨¤¨

.bgd ini zrayn mei lka dkeq zeyrl
:`ziixaa epipyïéåLåminkge xfril` iaxäðBáe øæBçL äìôð íàL §¨¦¤¦¨§¨¤¥¤

,ãòBî ìL Bleça dúBà.drayl dieyr ef dkeq oi`y mixne` oi`e ¨§¤¥
:`xnbd dywnàèéLtdkeq ly jynd ixdy ,dpeae xfegy §¦¨

:`xnbd zvxzn .drayl dieyrd dkeq ef ixde ,`id dpey`xd
ì dðéàå àéä éúéøçà éàä àîéúc eäîäòáLdpeae xfegy ef dkeq - ©§¥¨©©£¦¦¦§¥¨§¦§¨

dpi` ok m`e dpey`xd ly jynd dpi`e zxg` dkeql zaygp
dieyr,draylïì òîLî à÷aygp h"eia ef dkeqa ayiy oeiky ¨©§©¨

.drayl dieyr dzidy dpey`x ly dnlyd eiykr dpeay dn
áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéàL íLk ,øîBà øæòéìà éaø àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥§¥¤¥¨¨¥§¥¨§
íBia íëì ízç÷ìe' áéúëc ,Bøéáç ìL Báìeìa âç ìL ïBLàøä̈¦¤©§¨¤£¥¦§¦§©§¤¨¤©

'íéøîz útk øãä õò éøt ïBLàøährnl ,mkNXn mkl miyxece ¨¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦¨¤¦¤¨¤
,ezaeg ici mda `vei oi`y mile`y e` milefb mipind zrax`Ck̈

úkqä âç' áéúëc ,Bøéáç ìL Búkeña BúáBç éãé àöBé íãà ïéà¥¨¨¥§¥¨§¨¤£¥¦§¦©©ªŸ
,'íéîé úòáL Eì äNòzzaizeyexcl zxzein 'Ll'ClMî ©£¤§¦§©¨¦§¦¤¨

.da `veiy mc`d zelraa zeidl dkixv dkeqdyíéîëçå©£¨¦
áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà eøîàL ét ìò óà ,íéøîBà§¦©©¦¤¨§¥¨¨¥§¥¨§

,Bøéáç ìL Báìeìa ïBLàøä,'mkl' ea xn`py meynàöBé ìáàmc` ¨¦§¨¤£¥£¨¥
BúáBç éãéayeiykBøéáç ìL Búkeñameyn .çøæàä ìk' áéúëc §¥¨§¨¤£¥¦§¦¨¨¤§¨

,'úkqa eáLé ìàøNéa'e xqg 'zMQA' xn`py dneìkL ãnìî §¦§¨¥¥§©ªŸ©ªŸ§©¥¤¨
úçà äkeña áLéì íéeàø ìàøNé`diy okzi `l ixde ,df xg` df ¦§¨¥§¦¥¥§¨©©

.dxyk dle`y dkeqy jgxk lre ,dkeqa dhext dey cg` lkl
:`xnbd dywn'Eì' éàä ,ïðaøåbg' dkeq zevn oiprl xn`py §©¨¨©§©

zelraa zeidl dkixv dkeqdy rnyny ,'Ll dUrY zMQd©ªŸ©£¤§
,da ayeid.déa éLøc éàî:`xnbd zvxzndéì éòaéîminkg ©¨§¥¥¦¨¥¥

df weqt mikixvéèeòîìdkeqìáà ,äìeæbdkeqäìeàLhrnl oi` §©¥§¨£¨§¨
c oeik ,df weqtn'çøæàä ìk' áéúkayil miie`x l`xyi lky §¦¨¨¤§¨

dywn .x`azdy itke dxyk dle`y dkeqy cnln ,zg` dkeqa
:`xnbdçøæàä ìk' éàä ,øæòéìà éaøåzMQA EaWi l`xUiA' §©¦¡¦¤¤©¨¨¤§¨§¦§¨¥¥§©ªŸ

zg` dkeqa ayil l`xyi lk mie`xy minkg epnn eyxcy]
,[dxyk dle`y dkeqy epnn ecnledéì ãéáò éàîyxec `ed dn ©¨¦¥

xfril` iaxly uxzne .eadéì éòaéîdf weqtíéúðéa øéibúpL øâì ¦¨¥¥§¥¤¦§©¥¥§©¦
,bgd rvn`a -íéúðéa ìcbúpL ïè÷åmiaiigy bgd rvn`a - §¨¨¤¦§©¥¥§©¦

s` ,dkeqadkeqd oi`e bgd zligza dkeqa eayi `ly it lr
'gxf`d lM' ieaixd on z`f yxece ,drayl mdl die`xz` zeaxl ¨¨¤§¨

.el`ïðaøåohwe xiibzpy xb zeaxl 'gxf`d lM' miyxec mpi`y §©¨¨¨¨¤§¨
y meyn mnrh ,xfril` iaxk mizpia licbdyeøîàL ïåékminkg ¥¨¤¨§

lirlãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBòdie`x didzy dkeq jixv oi`e ¦¨§¤¥
,drayléøèöà àìàø÷ Clicbdy ohwe bga xiibzpy xb zeaxl Ÿ¦§§¦§¨

l`xyin mc` dn ,`ed xnege lwe ,miaiig mdy heyty ,bga
aiig ,dkeq dyr `le bgd zligza dkeq zevna aiig didy
zligza zeyrl miie`x eid `ly el` ,crend lega dzeyrl
.devna eaiigzpyk bgd rvn`a dzeyrl milekiy oky lk ,bgd
Baø øæòéìà éaø éðt ìéa÷äì CìäL éàòìà éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦¦§©¤¨©§©§¦§¥©¦¡¦¤¤©

Bì øîà ,ìâøa ãBìa,xfril` iaxðéà ,éàòìàî Emdy miyp`d §¨¤¤¨©¦§©¥§¦
ïéàL ïéðìöòä úà éðà çaLî ,øîBà øæòéìà éaø äéäL .ìâøä éúáBM§¥¨¤¤¤¨¨©¦¡¦¤¤¥§©¥©£¦¤¨©§¨¦¤¥

,ìâøa ïäézaî ïéàöBé`le zelvr zngn ok oiyer mdy it lr s` §¦¦¨¥¤¨¤¤
mrhde ,mdizan mi`vei mpi` dpyd zeni x`ya mbe lbxd zngn

meyn'Eúéáe äzà zçîNå' áéúëc,dgny zevn lbxa yiy epiide ¦§¦§¨©§¨©¨¥¤
:`xnbd dywn .ezia z` aefri `l okle ezy`e yi`øîàäå ,éðéà¦¦§¨¨©

øîàpL ,ìâøa Baø éðt ìéa÷äì íãà áéiçL ïéépî ÷çöé éaølv` ©¦¦§¨¦©¦¤©¨¨¨§©§¦§¥©¨¤¤¤¤¡©
`iapd ryil`l jlil dzvxe ,dpa zny ,zinpeyd dy`d

dlra dl xn`e ,eliayaàìå Lãç àì íBiä åéìà úëìä zà òecî'©©©§Ÿ¤¤¥¨©ŸŸ¤§Ÿ
.'úaLwiicl yieììkîdfácy`xLéðéà áéiçéî úaLå Lãç ©¨¦§¨¦§Ÿ¤§©¨¦©©¦¦

déaø étà éìea÷àì`ed ok m`e ,eax ipt liawdl mc` aiegn - §©§¥©¥©¥
y`xe zayn lbx rxb `ly ,eax ipt liawdl aeig yi lbxa oicd
,lbxa ezia z` aefri `ly xfril` iax ixacn ixdy dywe ,yceg

:`xnbd zvxzn .lbxa eax ipt liawdl devn oi`y gkenàìŸ
déîBéa éúàå ìéæàc àä àéL÷aexw axdy ote`a wqer wgvi iax - ©§¨¨§¨¦§¨¥§¥

,ezy` mr genyl meia ea ezial xfege eipt liawdl jlede ezial
àäote`a epiid ,miplvrd z` ip` gayn xfril` iax xn`y dn - ¨

déîBéa éúà àìå ìéæàcaxra eil` jlil jixve epnn wegx axdy - §¨¦§Ÿ¨¥§¥
dgny zevn lhai jk ici lre ,meia ea xefgl leki epi`e aeh mei

.ezy` mr
ìL Búkeña ïBéìòä ìéìba úáML øæòéìà éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©©¨¦¨¤§§¨¤

éàòìà éaøa ïðçBéäkeqì änç òébäå ,ïBéøñé÷a dì éøîàå éøñé÷a ¨¨§©¦¦§©§¥¨¦§¨§¥¨§¥¨§§¦¦©©¨©¨
[mnewnl dribd `l oiicre]Bì øîà .,xfril` iaxl opgeieäî ¨©©

ïéãñ äéìò NBøôàLick dkeqd lr oicq qextl xzen m`d - ¤¤§¨¤¨¨¦
lr siqen `edy oeik xeq`l yiy e` ,dngd iptn jilr lvdl

.zaya i`xr lde``l` ezl`y lr zeprl xfril` iax dvx `l
e xg` oiprl e`iydàlL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà ,Bì øîà̈©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ

èôBL epnî ãéîòä.l`xyi ipal riyen -,äkeqä éöçì änç òébä ¤¡¦¦¤¥¦¦©©¨©£¦©¨
Bì øîàxfril` iaxl opgei aey.ïéãñ äéìò NBøôàL eäî ,aey ¨©©¤¤§¨¤¨¨¦

e xg` xacl e`iydàlL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà ,Bì øîà̈©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ
,íéàéáð epnî eàöéeét ìò íéëìî eãéîòä ïéîéðáe äãeäé èáL ¨§¦¤§¦¦¥¤§¨¦§¨¦¤¡¦§¨¦©¦

íéàéáðdidy] jlnd cece [oinipa hayn didy] jlnd le`y - §¦¦
.`iapd l`eny ici lr egynpy [dcedi haynänç òébä¦¦©©¨

äéìò Nøéôe ïéãñ ïðçBé ìèð ,øæòéìà éaø ìL åéúBìbøîìlr - §©§§¨¤©¦¡¦¤¤¨©¨¨¨¦¥©¨¤¨
.xfril` iaxl l`y `le ,dkeqdåéøBçàì Búélè øæòéìà éaø ìéLôä¦§¦©¦¡¦¤¤©¦©£¨

,àöéådpr `ly dn :`xnbd zyxtn .xacd z` xizdl dvx `ly §¨¨
,mixg` mipipr el dpre ezl`y lr opgeil xfril` iaxéðtî àìŸ¦§¥

,íéøáãa BâéìôäL,ef dkld ecnll dvx `lyøîà àlL éðtî àlà ¤¦§¦¦§¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ¨©
Baø étî òîL àlL øácbdp jke.íìBòì ¨¨¤Ÿ¨©¦¦©§¨

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäxc didy xfril` iax jld cvik ¥¦¨¦¨¦
,bgay zaya zeayl opgei ly ezkeql celaøæòéìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¡¦¤¤

äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéàezkeq afr cvike ,bgd ini zray lk ¥§¦¦¨§¨
`l df dyrn :`xnbd zvxzn .ixqiwa zeayl jlde cela dzidy

`l` ,zekeqd bga llk did,éàåä øçà ìâømeyn dkeqa eayie ¤¤©¥£©
dyrnd did m` elit` :`xnbd dywn .devn myl `le xie`

ezian jld cvik ,dyw xg` lbxaéðà çaLî ,øæòéìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¥©£¦
,ìâøa ïäézaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úàyi` dgny aeig meyn ¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤

`l` ,lbxa dyrnd df did `ly uxzne .ezy`e.éàåä úaL©¨£©
:df dyrn lr zeywdl `xnbd dtiqendéãécî déì èBLôéúå- §¦§¥¦¦¥

xfril` iax ixacn ezl`y z` i`rl` iaxa opgei hyt `l recn
,envrïBlçä ÷÷t ïðúc,oelgd z` ea mezql ieyry gel oink - ¦§©§©©©

øeLwL ïîæa øîBà øæòéìà éaøoelgl wwtd -å`edéeìúxie`a ©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨
ux`a xxbp epi`eBa ïé÷÷Btoi` jkl cnere owezny oeiky ,zaya §¦

,irx` lde` lr dtqed meyn jkaåàì íàåe` xeyw epi` m` - §¦¨
,ux`a xxbp `ed la` xeyw `edy,Ba ïé÷÷Bt ïéà`edy oeik ¥§¦

.zaya i`xr lde` lr siqenCk ïéáe Ck ïéa íéøîBà íéîëçåoia - ©£¨¦§¦¥¨¥¨
,xeyw epi` m` oiae ielze xeyw `ed m`.ïé÷÷Btiax zrcy ixd §¦

oicd `ed ok m`e zaya i`xr lde` lr siqedl xeq`y xfril`
.dkeqd iab lr oicq qextl oi`y
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קסי
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxt`nei

äëåñì äëåñî ïéàöåé ïéà.efa xgne efa meid e` ,efa oyile efa lek`l Ðäëåñ ïéùåò ïéàå
ãòåî ìù åìåçá.oey`xd aeh mei dkeqa ayi `ly in Ðúòáù ìù âç íùì äëåñ äùò

íéîéädpin opirnye .drayl dpi`c ,cren ly elega dkeq oiyer oi`c dpin zrny Ð

ok m`c ,dkeql dkeqn oi`vei oi`c.`id drayl dkeq e`l Ðàèéùôzkeq `dc Ð

.`id drayäðéàå àéä éúéøçà éàä àîéúã åäî
ïì òîùî à÷ äòáùìmeia da ayie li`ed Ð

`id milydl efe ,aeh`pixw dray zkeq Ð

.`id dpey`xl oinelyzy ,diaíëìùî íëìÐ

.le`yd z`e lefbd z` `ivedlåáùé çøæàä ìë
áéúë úåëåñálkl zg` dkeq :rnync Ð

`diy xyt` i`e .df xg` df da eayiy ,l`xyi

lr `l` cg lkl dhext dey ihn `lc ,olekl

.dl`y iciíééúðéá.cren ly elega Ðïè÷å
ìãâúðù`z`e ,crena zexry izy el egnv Ð

.cren ly elega dkeq dyery iieaxl "lk" i`d

'x xn`ck ,okl mcew aiegna ok oi`y dn

.lirl xfril`äëåñ ïéùåò éøîàã ïåéë ïðáøå
ãòåî ìù åìåçáokl mcew aiegny in elit`e Ð

dyr `lelkc ,iieaxl i`d jixhvi` `l ez Ð

.`ed okyìâøáelv` jlde ,oey`x aeh mei Ð

.aeh mei axrnìâøä éúáåùî êðéàli`ed Ð

.jzy` lv` jziaa zcnr `leúà éðà çáùî
ïéðìöòälbxd liaya `ly it lr s` Ð

oi`vei opi` dpyd zeni lk ixdy ,miakrzn

zelvr zngnip` ogayn ok it lr s` Ð.òåãî
'åâå úëìåä úà,dl xn` zinpey ly dlra Ð

midl`d yi` cr dvex`e dkl`" el dxn`yk

."daey`eäéîåéá éúàå ìéæàã àägnyne Ð

ezy` mr bgd zgny,eax ipt liawdl aiig Ð

.aexir ici lr e` ,megzd jezay xir oebk

'åë ïðçåé ìù åúëåñá úáùù:jixt dinwl Ð

.oiplvrd z` ip` gayn :xfril` 'x xn` `d

ïéãñ äéìò ùåøôàù åäîjtfeyz `ly ,lvl Ð

i`xr ld` lr siqen meyn xeq` in ,ynyd

?`l e` zaya'åë èáù ìë êì ïéàe`iyd Ð

xn` `ly :(`,gk) onwl opixn`ck ,xg` xacl

.eax itn rny `ly cg` xacãéîòä àìù
èôåùznyn eidy oze` ,l`xyi z` riyen Ð

ryedi .jlnl le`y gyny l`eny cre ryedi

dypnn oercb ,oinipan ced` ,mixt`nixd Ð

ilztpn ycwn wxa ,ocn oeyny .lgx ipanÐ

ilr ,dcedin frea df ova` .ddla ipan ixd

oleafn ipleafd oel` ,xkyyin rlez ,ielnÐ

xbnye gztie l`ipzr la` .miyxetn el`

oae`xne ,odihay zeny izrci `l oecare xi`ie

.yxetn iz`vn `l xy`e cb oernyeäîç òéâä
.mlv` zaxwzne zhytzn Ðéô ìò íéëìî

íéàéáð.l`eny it lr cece le`y ÐàöéåÐ

.xacd z` xizdl dvx `lyåâéìôäù éðôî àì
íéøáãáebiltd `l xg` xacl e`iydy dn Ð

`l` ,oeekzp dxez ecnll `ly ezegcle epnid

.'ek xac xn` `lyäëåñì äëåñî ïéàöåé ïéà
'åëz` lbxd jezay zay gipd ji`de Ð

`ipzck ,cela xc didy .cela dzidy ezkeq

.cell xfril` 'x xg` :(a,al oixcdpq)øçà ìâø
äéäeyn dkeqa oiayei eide ,zxvr oebk Ðm

.xie`äéãéãî äéì èåùôúåyextz `ly Ð

.i`xr ld` lr siqedl xeq`c ,oicq dilr

éåìúå øåù÷ù.dry lk my Ðåá ïé÷÷åô.siqen `le dpea `l df oi` jkl cnere oweznc oeik Ðåá ïé÷÷åô ïéà åàì íàå.ld` znizq lr `ed siqenc Ð
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åäî(dcicac) oeik ol rnyn `w :oda aezky mixtq yi Ð `id izixg` dltpc oeik `nizc

`id idi` ciarw.mivr oze`a dze` dpeay itl rnynÐìëeayi l`xyia gxf`d

ly `dzy xyt` i`e ,df xg` df da eayiy ,l`xyi lkl zg` dkeq :rnyn Ð zekeqa

,wgc mpg lre .qxhpewa yxit jk ,dl`y ici lr `l` cg` lkl dhext dey ihn `lc ,mlek

"jl" azkc oeikc,rnyn oitzeyc ihernl Ð

dnexz iab (`,elw oileg) "fbd ziy`x"a gkenck

elit`e .mzd aiyg `wc `aehe ,d`te dlge

opixn` miax oeyl "mkl" dia aizkc inp bexz`

epwy oig`d :(a,flw `xza `aa) "oilgep yi"a

ea `veie mdn cg` elhepe ziad zqitza bexz`

ea `veik bexz` `ki`c oebk ,elk`l leki m`

cge cg lkle`l m`e ,`vi Ð"mkl"c ,`vi `l Ð

inc `le .ezvwn `le ,ely elek `diy rnyn

wxtc "mkizenexz"e "mkizeqixr"e "mkicba"l

.llka oitzey lyc ,(`,elw oileg) "fbd ziy`x"

miax oeyl "mkl" aizkc `deirai`c meyn Ð

wxt opiyxcc ,miax oeyl "mzgwle" azkinl dil

lkl dgiwl `dzy ;(`,bn dkeq) "daxre alel"

l`xyi lkl zg` dkeq (opiaxne) ,cg`e cg`Ð

,dle`y ihernl "jl" iyxc `lc dpin rny

iab `d :dyw ,edine .dlefb ihernl dil inwene

"mdicba" aizkcn oitzeyc opiaxn ziviv

wxta "jzeqk" aizkcn dle`y opihrnne

inp `kd ok m`e ,(`,elw oileg) "fbd ziy`x"

jgxk lrc ,`gip qxhpewd yexitle !ikd yexcip

lkl zg` dkeq opiaxncn ,dle`ya oi`vei

mkly dkeq irac xfril` 'xlc :dnize .l`xyi

`die ,mlerl zg` dkeqa oi`vei mipy oi` Ð

`nye !cg`e cg` lkl dkeq ziad ipa lkl jixv

,(oitzey) execz oirk "eayz" aizkcn iaxn ded

lk ebdpy dne .zg` dkeqa cgi ayil milekiy

ea z`vl zetzeya bexz` zepwl ldwdozrc Ð

`edy drya exiagl ewlg cg` lk zepwdl

`l ea szzypy liayac ,xifgdl zpn lr jxan

.dpzn dnyc ,xifgdl zpn lr dpznn rxb

÷÷ô,(a,fh) `nw wxta lirl epyxit Ð oelgd

.dxez xtq e`iad `le egky iab
lk
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ìL Bìeça äkeñ ïéNBò ïéàå ,äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéà¥§¦¦¨§¨§¥¦¨§¤
ïéNBòå äkeñì äkeqî ïéàöBé :íéøîBà íéîëçå .ãòBî¥©£¨¦§¦§¦¦¨§¨§¦

äìôð íàL ,ïéåLå .ãòBî ìL Bìeça äkeñ¯øæBçL ¨§¤¥§¨¦¤¦¨§¨¤¥
äðBáe?øæòéìà éaøc àîòè éàî .ãòBî ìL Bìeça ¤§¤¥©©§¨§©¦¡¦¤¤

"íéîé úòáL Eì äNòz úBkeqä âç" :àø÷ øîà¯ ¨©§¨©©©£¤§¦§©¨¦
ì äéeàøä äkeñ äNòøîà÷ éëä :ïðaøå .äòáL £¥¨¨§¨§¦§¨§©¨©¨¦¨¨©

Nò :àðîçøøæBçL äìôð íàL ïéåLå .âça äkeñ ä ©£¨¨£¥¨§©§¨¦¤¦¨§¨¤¥
:àîéúc eäî !àèéLt .ãòBî ìL Bìeça dúBà äðBáe¤¨§¤¥§¦¨©§¥¨

éàä¯ì dðéàå ,àéä éúéøçà.ïì òîLî à÷ ,äòáL ©©£¦¦¦§¥¨§¦§¨¨©§©¨
éãé àöBé íãà ïéàL íLk :øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥§¥¤¥¨¨¥§¥
,Bøéáç ìL Báìeìa âç ìL ïBLàøä áBè íBéa BúáBç¨§¨¦¤©§¨¤£¥
øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe" :áéúëc¦§¦§©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨

"íéøîz úBtk¯íëìMîBúáBç éãé àöBé íãà ïéà Ck , ©§¨¦¦¤¨¤¨¥¨¨¥§¥¨
BúkeñaEì äNòz úBkeqä âç" :áéúëc ,Bøéáç ìL §¨¤£¥¦§¦©©©£¤§

"íéîé úòáL¯ét ìò óà :íéøîBà íéîëçå .EìMî ¦§©¨¦¦¤§©£¨¦§¦©©¦
ïBLàøä áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà eøîàL¤¨§¥¨¨¥§¥¨§¨¦
ìL Búkeña BúáBç éãé àöBé ìáà ,Bøéáç ìL Báìeìa§¨¤£¥£¨¥§¥¨§¨¤

"úBkeqa eáLé ìàøNéa çøæàä ìk" :áéúëc ,Bøéáç¯ £¥¦§¦¨¨¤§¨§¦§¨¥¥§©
,ïðaøå .úçà äkeña áLéì íéeàø ìàøNé ìkL ãnìî§©¥¤¨¦§¨¥§¦¥¥§¨©©§©¨©
,äìeæb éèeòîì déì éòaéî ?déa éLøc éàî "Eì" éàä©§©¨§¦¥¦¨¥¥§©¥§¨

äìeàL ìáà¯éàä ,øæòéìà éaøå ."çøæàä ìk" :áéúk £¨§¨§¦¨¨¤§¨§©¦¡¦¤¤©
øéibúpL øâì déì éòaéî ?déì ãéáò éàî "çøæàä ìk"¨¨¤§¨©¨¥¥¦¨¥¥§¥¤¦§©¥

ìcbúpL ïè÷å ,íéúðéaeøîàL ïåék :ïðaøå .íéúðéa ¥§©¦§¨¨¤¦§©¥¥§©¦§©¨©¥¨¤¨§
ãòBî ìL Bìeça äkeñ ïéNBò¯éøèöà àìeðz .àø÷ C ¦¨§¤¥¨¦§§¦§¨¨

éaø éðt ìéa÷äì CìäL éàòìà éaøa äNòî :ïðaø©¨©©£¤§©¦¤§©¤¨©§©§¦§¥©¦
:Bì øîà ,ìâøa ãBìa Baø øæòéìàìàéàòðéà ,E ¡¦¤¤©§¨¤¤¨©¤§©¥§

éðà çaLî :øîBà øæòéìà éaø äéäL .ìâøä éúáBMî¦§¥¨¤¤¤¨¨©¦¡¦¤¤¥§©¥©£¦
,ìâøa ïäéúaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úàzçîNå" :áéúëcéaø øîàäå !?éðéà ."Eúéáe äzà ¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤¦§¦§¨©§¨©¨¥¤¦¦§¨¨©©¦

Baø éðt ìéa÷äì íãà áéiçL ïéépî :÷çöéìâøa¯àì íBiä åéìà úëìBä zà òecî" :øîàpL ¦§¨¦©¦¤©¨¨¨§©§¦§¥©¨¤¤¤¤¡©©©©§¤¤¥¨©Ÿ
"úaL àìå Lãç¯àä ,àéL÷ àì !déaø étà éìBa÷àì Léðéà áéiçéî úaLå Lãçác ììkî¯ Ÿ¤§Ÿ©¨¦§¨¦§Ÿ¤§©¨¦©¥¦¦§©§¥©¥©¥¨©§¨¨

àä ,déîBéa éúàå ìéæàc¯úáML øæòéìà éaøa äNòî :ïðaø eðz .déîBéa éúà àìå ìéæàc §¨¥§¨¥§¥¨§¨¥§¨¨¥§¥¨©¨©©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©
.äkeqì änç òébäå ,ïBéøñé÷a dì éøîàå éøñé÷a éàòìà éaøa ïðçBé ìL Búkeña ïBéìòä ìéìba©¨¦¨¤§§¨¤¨¨§©¦¤§©§¥¨¦§¨§¦¨§¥©§§¦¦©©¨©¨
ãéîòä àìL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà :Bì øîà ?ïéãñ äéìò NBøôàL eäî :Bì øîà̈©©¤¤§¨¤¨¨¦¨©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ¤¡¦
Eì ïéà :Bì øîà ?ïéãñ äéìò NBøôàL eäî :Bì øîà ,äkeqä éöçì änç òébä .èôBL epnî¦¤¥¦¦©©¨©£¦©¨¨©©¤¤§¨¤¨¨¦¨©¥§
ét ìò íéëìî eãéîòä ïéîéðáe äãeäé èáL ,íéàéáð epnî eàöé àìL ìàøNiî èáLå èáL ìk̈¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ¨§¦¤§¦¦¥¤§¨¦§¨¦¤¡¦§¨¦©¦

åéúBìbøîì änç òébä .íéàéáðéaø ìéLôä .äéìò Nøéôe ïéãñ ïðçBé ìèð ,øæòéìà éaø ìL §¦¦¦¦©©¨§©§§¨¤©¦¡¦¤¤¨©¨¨¨¦¥©¨¤¨¦§¦©¦
àìL øác øîà àìL éðtî àìà ,íéøáãa BâéìôäL éðtî àì .àöéå åéøBçàì Búéìè øæòéìà¡¦¤¤©¦©£¨§¨¨Ÿ¦§¥¤¦§¦¦§¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ
ìâø !äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéà :øæòéìà éaø øîàäå ?éëä ãéáò éëéä .íìBòì Baø étî òîL̈©¦¦©§¨¥¦¨¥¨¦§¨¨©©¦¡¦¤¤¥§¦¦¨§¨¤¤
úaL !ìâøa ïäéúaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úà éðà çaLî :øæòéìà éaø øîàäå .éàåä øçà©¥£©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¥©£¦¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤©¨

:ïðúc ,déãécî déì èBLôéúå .éàåäàééeìúå øeLwL ïîæa :øîBà øæòéìà éaø ,ïBìçä ÷÷t¯ £©§¦§¥¦¦¥¦§©§¨©©©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨
åàì íàå ,Ba ïé÷÷Bt¯!ïé÷÷Bt Ck ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå .Ba ïé÷÷Bt ïéà §¦§¦¨¥§¦©£¨¦§¦¥¨¥¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dkeq(oey`x meil)

äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéàzeidl dkeqd dkixvy ,bgd rvn`a ¥§¦¦¨§¨
dkeqd dzid `ly `vnp zxg` dkeql `vei m`e ,mini drayl

.mini drayl dpey`xdåok,ãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBò ïéà §¥¦¨§¤¥
mrhndf.drayl die`xd dkeq ef oi`yïéàöBé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¦

äkeñì äkeqî,bgd rvn`aãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBòåoi`y , ¦¨§¨§¦¨§¤¥
.drayl die`xd dkeq jixvïéåLåmicene minkge xfril` iax §¨¦

äìôð íàLbgd rvn`a dkeqdäðBáe øæBçLdze`ãòBî ìL Bleça ¤¦¨§¨¤¥¤§¤¥
drayl dieyr zaygp xfril` iax zrcl s`e ,da ayil lekie

:`xnbd zyxtn .oldl yxtny enk ,miniøæòéìà éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¡¦¤¤
c ,crend lega dkeq zeyrl xq`yäNòz úkqä âç' àø÷ øîà̈©§¨©©ªŸ©£¤

,'íéîé úòáL Eìyxceì äéeàøä äkeñ äNò,äòáLdpea xy`ke §¦§©¨¦£¥¨¨§¨§¦§¨
`vei m` oke ,mini drayl ziyrp `l cren ly elega dkeq
dzid `l dpey`xd dkeqy `vnp ,bgd rvn`a dkeql dkeqn

.mini dray zaiyilïðaøåiaxk weqtd on yexcl oi`y mixaeq §©¨¨
daxc` `l` ,xfril`,âça äkeñ äNò ,àðîçø øîà÷ éëälekiy ¨¦¨¨©©£¨¨£¥¨¤¨

.bgd ini zrayn mei lka dkeq zeyrl
:`ziixaa epipyïéåLåminkge xfril` iaxäðBáe øæBçL äìôð íàL §¨¦¤¦¨§¨¤¥¤

,ãòBî ìL Bleça dúBà.drayl dieyr ef dkeq oi`y mixne` oi`e ¨§¤¥
:`xnbd dywnàèéLtdkeq ly jynd ixdy ,dpeae xfegy §¦¨

:`xnbd zvxzn .drayl dieyrd dkeq ef ixde ,`id dpey`xd
ì dðéàå àéä éúéøçà éàä àîéúc eäîäòáLdpeae xfegy ef dkeq - ©§¥¨©©£¦¦¦§¥¨§¦§¨

dpi` ok m`e dpey`xd ly jynd dpi`e zxg` dkeql zaygp
dieyr,draylïì òîLî à÷aygp h"eia ef dkeqa ayiy oeiky ¨©§©¨

.drayl dieyr dzidy dpey`x ly dnlyd eiykr dpeay dn
áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéàL íLk ,øîBà øæòéìà éaø àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥§¥¤¥¨¨¥§¥¨§
íBia íëì ízç÷ìe' áéúëc ,Bøéáç ìL Báìeìa âç ìL ïBLàøä̈¦¤©§¨¤£¥¦§¦§©§¤¨¤©

'íéøîz útk øãä õò éøt ïBLàøährnl ,mkNXn mkl miyxece ¨¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦¨¤¦¤¨¤
,ezaeg ici mda `vei oi`y mile`y e` milefb mipind zrax`Ck̈

úkqä âç' áéúëc ,Bøéáç ìL Búkeña BúáBç éãé àöBé íãà ïéà¥¨¨¥§¥¨§¨¤£¥¦§¦©©ªŸ
,'íéîé úòáL Eì äNòzzaizeyexcl zxzein 'Ll'ClMî ©£¤§¦§©¨¦§¦¤¨

.da `veiy mc`d zelraa zeidl dkixv dkeqdyíéîëçå©£¨¦
áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà eøîàL ét ìò óà ,íéøîBà§¦©©¦¤¨§¥¨¨¥§¥¨§

,Bøéáç ìL Báìeìa ïBLàøä,'mkl' ea xn`py meynàöBé ìáàmc` ¨¦§¨¤£¥£¨¥
BúáBç éãéayeiykBøéáç ìL Búkeñameyn .çøæàä ìk' áéúëc §¥¨§¨¤£¥¦§¦¨¨¤§¨

,'úkqa eáLé ìàøNéa'e xqg 'zMQA' xn`py dneìkL ãnìî §¦§¨¥¥§©ªŸ©ªŸ§©¥¤¨
úçà äkeña áLéì íéeàø ìàøNé`diy okzi `l ixde ,df xg` df ¦§¨¥§¦¥¥§¨©©

.dxyk dle`y dkeqy jgxk lre ,dkeqa dhext dey cg` lkl
:`xnbd dywn'Eì' éàä ,ïðaøåbg' dkeq zevn oiprl xn`py §©¨¨©§©

zelraa zeidl dkixv dkeqdy rnyny ,'Ll dUrY zMQd©ªŸ©£¤§
,da ayeid.déa éLøc éàî:`xnbd zvxzndéì éòaéîminkg ©¨§¥¥¦¨¥¥

df weqt mikixvéèeòîìdkeqìáà ,äìeæbdkeqäìeàLhrnl oi` §©¥§¨£¨§¨
c oeik ,df weqtn'çøæàä ìk' áéúkayil miie`x l`xyi lky §¦¨¨¤§¨

dywn .x`azdy itke dxyk dle`y dkeqy cnln ,zg` dkeqa
:`xnbdçøæàä ìk' éàä ,øæòéìà éaøåzMQA EaWi l`xUiA' §©¦¡¦¤¤©¨¨¤§¨§¦§¨¥¥§©ªŸ

zg` dkeqa ayil l`xyi lk mie`xy minkg epnn eyxcy]
,[dxyk dle`y dkeqy epnn ecnledéì ãéáò éàîyxec `ed dn ©¨¦¥

xfril` iaxly uxzne .eadéì éòaéîdf weqtíéúðéa øéibúpL øâì ¦¨¥¥§¥¤¦§©¥¥§©¦
,bgd rvn`a -íéúðéa ìcbúpL ïè÷åmiaiigy bgd rvn`a - §¨¨¤¦§©¥¥§©¦

s` ,dkeqadkeqd oi`e bgd zligza dkeqa eayi `ly it lr
'gxf`d lM' ieaixd on z`f yxece ,drayl mdl die`xz` zeaxl ¨¨¤§¨

.el`ïðaøåohwe xiibzpy xb zeaxl 'gxf`d lM' miyxec mpi`y §©¨¨¨¨¤§¨
y meyn mnrh ,xfril` iaxk mizpia licbdyeøîàL ïåékminkg ¥¨¤¨§

lirlãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBòdie`x didzy dkeq jixv oi`e ¦¨§¤¥
,drayléøèöà àìàø÷ Clicbdy ohwe bga xiibzpy xb zeaxl Ÿ¦§§¦§¨

l`xyin mc` dn ,`ed xnege lwe ,miaiig mdy heyty ,bga
aiig ,dkeq dyr `le bgd zligza dkeq zevna aiig didy
zligza zeyrl miie`x eid `ly el` ,crend lega dzeyrl
.devna eaiigzpyk bgd rvn`a dzeyrl milekiy oky lk ,bgd
Baø øæòéìà éaø éðt ìéa÷äì CìäL éàòìà éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦¦§©¤¨©§©§¦§¥©¦¡¦¤¤©

Bì øîà ,ìâøa ãBìa,xfril` iaxðéà ,éàòìàî Emdy miyp`d §¨¤¤¨©¦§©¥§¦
ïéàL ïéðìöòä úà éðà çaLî ,øîBà øæòéìà éaø äéäL .ìâøä éúáBM§¥¨¤¤¤¨¨©¦¡¦¤¤¥§©¥©£¦¤¨©§¨¦¤¥

,ìâøa ïäézaî ïéàöBé`le zelvr zngn ok oiyer mdy it lr s` §¦¦¨¥¤¨¤¤
mrhde ,mdizan mi`vei mpi` dpyd zeni x`ya mbe lbxd zngn

meyn'Eúéáe äzà zçîNå' áéúëc,dgny zevn lbxa yiy epiide ¦§¦§¨©§¨©¨¥¤
:`xnbd dywn .ezia z` aefri `l okle ezy`e yi`øîàäå ,éðéà¦¦§¨¨©

øîàpL ,ìâøa Baø éðt ìéa÷äì íãà áéiçL ïéépî ÷çöé éaølv` ©¦¦§¨¦©¦¤©¨¨¨§©§¦§¥©¨¤¤¤¤¡©
`iapd ryil`l jlil dzvxe ,dpa zny ,zinpeyd dy`d

dlra dl xn`e ,eliayaàìå Lãç àì íBiä åéìà úëìä zà òecî'©©©§Ÿ¤¤¥¨©ŸŸ¤§Ÿ
.'úaLwiicl yieììkîdfácy`xLéðéà áéiçéî úaLå Lãç ©¨¦§¨¦§Ÿ¤§©¨¦©©¦¦

déaø étà éìea÷àì`ed ok m`e ,eax ipt liawdl mc` aiegn - §©§¥©¥©¥
y`xe zayn lbx rxb `ly ,eax ipt liawdl aeig yi lbxa oicd
,lbxa ezia z` aefri `ly xfril` iax ixacn ixdy dywe ,yceg

:`xnbd zvxzn .lbxa eax ipt liawdl devn oi`y gkenàìŸ
déîBéa éúàå ìéæàc àä àéL÷aexw axdy ote`a wqer wgvi iax - ©§¨¨§¨¦§¨¥§¥

,ezy` mr genyl meia ea ezial xfege eipt liawdl jlede ezial
àäote`a epiid ,miplvrd z` ip` gayn xfril` iax xn`y dn - ¨

déîBéa éúà àìå ìéæàcaxra eil` jlil jixve epnn wegx axdy - §¨¦§Ÿ¨¥§¥
dgny zevn lhai jk ici lre ,meia ea xefgl leki epi`e aeh mei

.ezy` mr
ìL Búkeña ïBéìòä ìéìba úáML øæòéìà éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©©¨¦¨¤§§¨¤

éàòìà éaøa ïðçBéäkeqì änç òébäå ,ïBéøñé÷a dì éøîàå éøñé÷a ¨¨§©¦¦§©§¥¨¦§¨§¥¨§¥¨§§¦¦©©¨©¨
[mnewnl dribd `l oiicre]Bì øîà .,xfril` iaxl opgeieäî ¨©©

ïéãñ äéìò NBøôàLick dkeqd lr oicq qextl xzen m`d - ¤¤§¨¤¨¨¦
lr siqen `edy oeik xeq`l yiy e` ,dngd iptn jilr lvdl

.zaya i`xr lde``l` ezl`y lr zeprl xfril` iax dvx `l
e xg` oiprl e`iydàlL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà ,Bì øîà̈©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ

èôBL epnî ãéîòä.l`xyi ipal riyen -,äkeqä éöçì änç òébä ¤¡¦¦¤¥¦¦©©¨©£¦©¨
Bì øîàxfril` iaxl opgei aey.ïéãñ äéìò NBøôàL eäî ,aey ¨©©¤¤§¨¤¨¨¦

e xg` xacl e`iydàlL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà ,Bì øîà̈©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ
,íéàéáð epnî eàöéeét ìò íéëìî eãéîòä ïéîéðáe äãeäé èáL ¨§¦¤§¦¦¥¤§¨¦§¨¦¤¡¦§¨¦©¦

íéàéáðdidy] jlnd cece [oinipa hayn didy] jlnd le`y - §¦¦
.`iapd l`eny ici lr egynpy [dcedi haynänç òébä¦¦©©¨

äéìò Nøéôe ïéãñ ïðçBé ìèð ,øæòéìà éaø ìL åéúBìbøîìlr - §©§§¨¤©¦¡¦¤¤¨©¨¨¨¦¥©¨¤¨
.xfril` iaxl l`y `le ,dkeqdåéøBçàì Búélè øæòéìà éaø ìéLôä¦§¦©¦¡¦¤¤©¦©£¨

,àöéådpr `ly dn :`xnbd zyxtn .xacd z` xizdl dvx `ly §¨¨
,mixg` mipipr el dpre ezl`y lr opgeil xfril` iaxéðtî àìŸ¦§¥

,íéøáãa BâéìôäL,ef dkld ecnll dvx `lyøîà àlL éðtî àlà ¤¦§¦¦§¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ¨©
Baø étî òîL àlL øácbdp jke.íìBòì ¨¨¤Ÿ¨©¦¦©§¨

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäxc didy xfril` iax jld cvik ¥¦¨¦¨¦
,bgay zaya zeayl opgei ly ezkeql celaøæòéìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¡¦¤¤

äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéàezkeq afr cvike ,bgd ini zray lk ¥§¦¦¨§¨
`l df dyrn :`xnbd zvxzn .ixqiwa zeayl jlde cela dzidy

`l` ,zekeqd bga llk did,éàåä øçà ìâømeyn dkeqa eayie ¤¤©¥£©
dyrnd did m` elit` :`xnbd dywn .devn myl `le xie`

ezian jld cvik ,dyw xg` lbxaéðà çaLî ,øæòéìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¥©£¦
,ìâøa ïäézaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úàyi` dgny aeig meyn ¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤

`l` ,lbxa dyrnd df did `ly uxzne .ezy`e.éàåä úaL©¨£©
:df dyrn lr zeywdl `xnbd dtiqendéãécî déì èBLôéúå- §¦§¥¦¦¥

xfril` iax ixacn ezl`y z` i`rl` iaxa opgei hyt `l recn
,envrïBlçä ÷÷t ïðúc,oelgd z` ea mezql ieyry gel oink - ¦§©§©©©

øeLwL ïîæa øîBà øæòéìà éaøoelgl wwtd -å`edéeìúxie`a ©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨
ux`a xxbp epi`eBa ïé÷÷Btoi` jkl cnere owezny oeiky ,zaya §¦

,irx` lde` lr dtqed meyn jkaåàì íàåe` xeyw epi` m` - §¦¨
,ux`a xxbp `ed la` xeyw `edy,Ba ïé÷÷Bt ïéà`edy oeik ¥§¦

.zaya i`xr lde` lr siqenCk ïéáe Ck ïéa íéøîBà íéîëçåoia - ©£¨¦§¦¥¨¥¨
,xeyw epi` m` oiae ielze xeyw `ed m`.ïé÷÷Btiax zrcy ixd §¦

oicd `ed ok m`e zaya i`xr lde` lr siqedl xeq`y xfril`
.dkeqd iab lr oicq qextl oi`y
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dkeq(ipy meil)

oicq zqixt oicl ,oelgd wwt oicn gikedl oi` :`xnbd zvxzn
c meyn ,dkeqd lrìháîc àeä íúäcnery oelgd lv` wwtl ¨¨¦§©¥

lde` lr siqen `ed ixd ea mzeqyk okle ,df yeniyl cinz
,i`xràëä ìáàdkeqd iab lr oicq qxetaìháî àìclv` oicql £¨¨¨§Ÿ§©¥

,elhil eteq ixdy dkeqdàìxyt`e i`xr lde` lr siqen aiyg Ÿ
.xzen ,xfril` iax zrcl s`y

ìL eäeìàLe ïBéìòä ìéìba úáML øæòéìà éaøa äNòî ïðaø eðzíéL ¨©¨¨©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©©¨¦¨¤§§¥§Ÿ¦
,äkeñ úBëìäa úBëìälräøNò íézLzel`yézòîL íäì øîà £¨§¦§¨§¥¤§¥¨©¨¤¨©§¦

lre ,mdl aiyde[ä]øNò äðBîLzel`yézòîL àì íäì øîàoic §¤¤§¥¨©¨¤Ÿ¨©§¦
.mdl aiyd `le dfíéøácä óeléç øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø,did ©¦¥§©¦§¨¥¦©§¨¦

lry[ä]øNò äðBîLzel`yézòîL íäì øîàlre ,mdl aiyde §¤¤§¥¨©¨¤¨©§¦
äøNò íézLzel`yézòîL àì íäì øîà.mdl aiyd `leeøîà §¥¤§¥¨©¨¤Ÿ¨©§¦¨§

Bìm`déøác ìk,äòeîMä étî àlà ïðéà Eoeiky epl xne` dz`y ¨§¨¤¥¨¤¨¦¦©§¨
.epl dper jpi` zrny `lyéðez÷÷æä íäì øîàipekixvz ike - ¨©¨¤¦§©§¦

,éúBaø étî ézòîL àlL øác øîBìxnel `ly izecnn zg` ef ixd ©¨¨¤Ÿ¨©§¦¦¦©©
.izecn md jke ,izrny `ly xacúéáa íãà éðîã÷ àì éîiî¦¨©Ÿ§¨©¦¨¨§¥

,Løãnä,yxcnd zial ce`n mikyn didyúéáa ézðLé àìå ©¦§¨§Ÿ¨©§¦§¥
àì Løãnä`idy dlilaàìå ,òá÷ úðéL`idy meiaéàøò úðéL, ©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©

,yxcnd ziaa oyil xzen minkg icinlzly it lr s`ézçpä àìå§Ÿ¦©§¦
éáa íãà,éúàöéå Løãnä ú,z`vl xg`n didyúçéN ézçN àìå ¨¨§¥©¦§¨§¨¨¦§Ÿ©§¦¦©

,ïéleçzebdpd zngne ,minkg icinlz ly oileg zgiy elit` ¦
,izrny `le izeax exn`y xac did `l el`øác ézøîà àìå§Ÿ¨©§¦¨¨

dkld.íìBòî éaø étî ézòîL àlL¤Ÿ¨©§¦¦¦©¦¥¨
:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianïa ïðçBé ïaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¨¨¨¤

éàkæ.ea eidy zecne zelrnïéleç úçéN çN àì åéîiîCìä àìå ©©¦¨¨Ÿ¨¦©¦§Ÿ¨©
àìa úBnà òaøàixaca xdxdlïéléôz àìáe äøBz,íãà Bîã÷ àìå ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦§Ÿ§¨¨¨

Løãnä úéáa,yxcnd zial c`n mikyn didyúéáa ïLé àìå §¥©¦§¨§Ÿ¨©§¥
àì Løãnä`idy dlilaàìå ,òá÷ úðéL`idy meia,éàøò úðéL ©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©
øäøä àìådxez ixaca,úBôpeèîä úBàBánalk didy it lr s` §Ÿ¦§¥©§©§¨

,xdxd `le ezaygna hly ,da rewy jkúéáa íãà çépä àìå§Ÿ¦¦©¨¨§¥
,àöéå Løãnä,yxcnd zian z`vl xg`n didyíãà Bàöî àìå ©¦§¨§¨¨§Ÿ§¨¨¨

íîBãå áLBémixg` itn rneye ayei did `l rbi didyk s` - ¥§¥
äðBLå áLBé àlà,lewa envraàlà åéãéîìúì úìc íãà çút àìå ¤¨¥§¤§Ÿ¨©¨¨¤¤§©§¦¨¤¨

,Bîöòa àeä,mcakl dvex didyétî òîL àlL øác øîà àìå §©§§Ÿ¨©¨¨¤Ÿ¨©¦¦
øîà àìå ,íìBòî Baøy eicinlzl,Løãnä úéaî ãBîòì úò òébä ©¥¨§Ÿ¨©¦¦©¥©£¦¥©¦§¨

íéçñt éáøòî õeçoaxw meyne oyil mikixvy zewepizd meyn ¥©§¥§¨¦
,gqtíéøetkä íBé éáøòå,dcerq ea lek`l devny oeikäéä ïëå §©§¥©¦¦§¥¨¨

åéøçà âäBð Bãéîìz øæòéìà éaø.el` mibdpn ©¦¡¦¤¤©§¦¥©£¨
ìL ,ï÷fä ìläì Bì eéä íéãéîìz íéðBîL ïðaø eðzíéeàø ïäî íéL ¨©¨¨§¦©§¦¦¨§¦¥©¨¥§Ÿ¦¥¤§¦

eðéaø äLîk äðéëL ïäéìò äøLzLìLeãBîòzL íéeàø ïäî íéL ¤¦§¤£¥¤§¦¨§Ÿ¤©¥§Ÿ¦¥¤§¦¤©£
ïeð ïa òLBäék änç íäìïa ïúðBé ïleëaL ìBãb ,íéðBðéa íéøNò , ¨¤©¨¦ª©¦¤§¦¥¦¨¤§¨¨¨¤

ïa ïðçBé ïaø ìò åéìò eøîà ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïleëaL ïè÷ ,ìàéfeò¦¥¨¨¤§¨©¨¨¨¤©©¨§¨¨©©¨¨¨¤
àø÷î çépä àlL éàkæ,azkay dxez -äðLîedpyn ixcq dyy - ©©¤Ÿ¦¦©¦§¨¦§¨

,zeziixadeàøîâ-ixaca epc mipexg`d mi`pzdy zexaqd §¨¨
,mipey`xd mi`pzdúBëìä,ipiqn dynl exn`py zekldd - £¨

äøBz é÷ec÷c ,úBãbàåmi`ay dxeza yiy zeize`d ieaix - §©¨¦§¥¨
,hrnle zeaxlíéøôBñ é÷ec÷ãåyixtdl minkg exfby zexifb - §¦§¥§¦

,dxiard onúBåL úBøæâe íéøeîçå íél÷lwa oicnlpd mixac - ©¦©£¦§¥¨
,dey dxifbe xnegeúBôe÷z,dpalde dngd jldn zepeayg - §

úBàiøèîéâåoeyla dxeza exn`py l"fg eyxcy mixac - §¦©§¦¨
,`ixhnibíéì÷c úçéNå ,íéãL úçéNå ,úøMä éëàìî úçéNúBìLî , ¦©©§£¥©¨¥§¦©¥¦§¦©§¨¦¦§

íéìòeL úBìLî ïéñáBkmze` milez mdy minkg exn`y zegkez §¦¦§¨¦
gipd `l oke ,milreyae oiqaeka,ïè÷ øáãå ìBãb øáczyxtne ¨¨¨§¨¨¨¨

`xnbdìBãb øácdfïè÷ øác ,äákøî äNòîdfúBéeäzel`yd ¨¨¨©£¥¤§¨¨¨¨¨¨©¨
zewitqdeå éiaàcàáøLé éáäà ìéçðäì' øîàpL äî íéi÷ì , §©©¥§¨¨§©¥©¤¤¡©§©§¦Ÿ£©¥

'àlîà íäéúøöàåx`ya mdizexve` invrn `ln` ,xnelk §Ÿ§Ÿ¥¤£©¥
.mda lenrl ekxhvi `ly zenkgdïleëaL ïèwL øçàî éëåiax §¦¥©©¤¨¨¤§¨

i`kf oa opgeiCk,ezlecb `id.änëå änk úçà ìò ïleëaL ìBãb ¨¨¤§¨©©©©¨§©¨
óBò ìk äøBza ÷ñBòå áLBiL äòLa ìàéfeò ïa ïúðBé ìò åéìò eøîà̈§¨¨©¨¨¤¦¥§¨¨¤¥§¥©¨¨

,óøNð ãiî åéìò çøBtLeiaiaq mivawzn zxyd ik`ln eidy ¤¥©¨¨¦¨¦§¨
.eitn dxez renyl

äðùî
äéäL éîayeiBaeøå BLàø,eteb aex -ad jezBðçìeLå ,äkeq ¦¤¨¨Ÿ§§¨§§¨

`vnp ,dlik`l aqn `ed eilryúéaä CBúa,dkeql uegneúéa §©©¦¥
ïéìñBt éànLmeyn dkeq zevn zaeg ici `vei epi`y mixaeqe ©©§¦

,dkeql uegn `vie epgley xg` jyni `ny minkg eyygyúéáe¥
ïéøéLëî ìlä.epgley xg` jyni `ny eyyg `lyúéa íäì eøîà ¦¥©§¦¦¨§¨¤¥

éànL úéáì ìläike ,mdixacl di`xeëìäL äNòî äéä Ck àì ¦¥§¥©©Ÿ¨¨¨©£¤¤¨§
úéðøBçä ïa ïðçBé éaø úà øwáì ìlä úéa éð÷æå éànL úéa éð÷æbga ¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥§©¥¤©¦¨¨¤©¨¦

zekeqdeL eäeàöîdkeqa ezaiyiaa Baeøå BLàø áLBé äéäjez §¨¤¨¨¥Ÿ§§
d,øác Bì eøîà àìå ,úéaä CBúa BðçìeLå äkeqs`y di`x o`kne ¨§§¨§©©¦§Ÿ¨§¨¨

.dkeq zevn zaeg ici mi`vei efk daiyiaéànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©
,lld zialikeíMîyiäéàødi`x myn daxc` ,mkixacl ¦¨§¨¨

ixdy epixaclíä óàelld mipwfdBì eøîàoa opgei iaxl ©¥¨§
,eze` egikede zipxegdâäBð úééä ïk íàjzaiyi zxev ef m` ¦¥¨¦¨¥

mipyd lk dkeqaéîiî äkeñ úåöî zîéi÷ àìíéãáòå íéLð .E Ÿ¦©§¨¦§©¨¦¨¤¨¦©£¨¦
miprpkäkeqä ïî ïéøeèt íépè÷ezevnn dxez mze` dhriny §©¦§¦¦©¨

`ed m` la` ,`xnba x`eaiy enk dkeqéøö BðéàL ïè÷Bnàì C ¨¨¤¥¨¦§¦
en` `la dkeqa zedyl leki `edeäkeqa áéiçmeyn opaxcn ©¨©¨

.jepig zevnBúlk äãìéå äNòîepa zy`ï÷fä éànL ìLdlre ,oa ©£¤§¨§¨©¨¤©©©¨¥
envraúçéôeäáéæònä úà[dxwzd on zvwn xayÎ]éab ìò Ckéñå ¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¥

ïè÷ ìéáLa ähnä.clepy wepizd liaya - ©¦¨¦§¦¨¨

àøîâ
éléî éðä àðî,dkeqd on oixeht miphwe micar miypyïðaø eðúc §¨¨¥¦¥§¨©¨¨

xn`p(an bk `xwie),'zMQA EaWi l`xUiA gxf`d lM'äæ 'çøæà' ¨¨¤§¨§¦§¨¥¥§©ªŸ¤§¨¤
çøæàdxeza azkpy oeike ,gxf` llka mleke'çøæàä'ztqeza ¤§¨¨¤§¨

`a df ixd ,migxf`ay mipneine micgeind ezernyny 'd ze`d
e hrnlíéLpä úà àéöBäìdnne ,dkeq zevn aeig llka mpi`y §¦¤©¨¦

aezkl dxezd dtiqedy'ìk'`a df ixd gxf`dúà úBaøì ¨§©¤
íépèwä.[ote` dfi`a 'nbd x`az oldle] dkeqa miaiig md s`y ©§©¦

,íéLpä úà àéöBäì 'çøæàä' øî øîà:`xnbd dywnàøîéîì ¨©©¨¤§¨§¦¤©¨¦§¥§¨
òîLî éøáb ïéa íéLð ïéa çøæàc'gxf`' xn`py mewn lkay - §¤§¨¥¨¦¥©§¥©§©

llkpdxezd dtiqedy `lel ixdy ,miyp oia mixab oia ekeza e
.dkeq aeig llka miypd eid 'd ze`d z`àéðúäåmei iabl §¨©§¨

xn`py ,jtidl mixetkd(hk fh `xwie)lke mkizWtp z` EPrY' ,§©¤©§Ÿ¥¤§¨
minkg eyxce ,'xBde gxf`d EUrz `l dk`lnúà úBaøì 'çøæàä' §¨¨Ÿ©£¨¤§¨§©¥¨¤§¨§©¤

éepéòa úBáéiçL úBiçøæàä íéLpä,mixetikd meiaàîìàyçøæà ©¨¦¨¤§¨¦¤©¨§¦©§¨¤§¨
éøábcegl,òîLî'd ze` dxezd dtiqedy oeyld xezin wxe ©§¥©§©

:`xnbd zvxzn .miypd z` zeaxl epcnleäðéð àúëìä äaø øîà̈©©¨¦§§¨¦§
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קסד
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

äëåñ íìåòì ééáà øîàixab gxf`c .iaxnw `aeig `xw el`c .`id `zkld `xehtl Ð

`l` .mixetkd meia opiyxcck ,diyxcnl ol ded miypd z` zeaxl 'de ,rnync `ed

miypd z` `ivedl "gxf`d" :ipzwce .ozxhet ipiqn dynl dkldy`nlra `zknq` Ð

zevn `d oxhetl `zkld il dnl jl `iywce .onwlck ,`z` iieaxl `xw xwire ,`ed

jzrc `wlq ,jixhvi` ?`ed `nxb onfdy dyr

.'ekêéøèöà øîà àáøzeaiig miyp mzd dn Ð

dyr zevn dvnc iab lr s`e ,dvn zlik`a

migqta xfrl` 'xck `wtpc ,`nxb onfdy

zray ung eilr lk`z `l" xn`py (a,bn)

ung lk`z laa epyiy lk "zevn lk`z mini

`l zevna opyi miype ,dvn lek` mewa epyi Ð

.ung zlik` epiidc ,dyrzúøîàã àúùäå
àéä àúëìä äøåèôì äëåñe`le Ð

`xw ,`id `iieax `xwc 'd eli`c ,`zernynn

?dkeqc 'd `z` i`n` ,xnelk ?il dnlúåáøì
íéøâä úà.dkeqa miaiigy Ðäãåäé áøãî

à÷ôðmiyp iieaxl gxf`dc 'd ,`xw il dnle Ð

?iepirléåðéò úôñåúìaezkd jixvdy Ð

.mei ceran zeprzdle ligzdläéèòîå ìéàåä
àø÷(bk `xwie) iepira aizkc ,zxke e`ln Ð

"dfd meid mvra"yepr mei ly envr lr Ð

.iepir ztqez lr zxk yepr epi`e ,zxk

`neic `xza wxta herni` inp dxdf`ne

dia eaiigil `lc ,ihrnl inp miyp .(`,`t)

.`nlra dyr zevnl elit`êåðéçì òéâäù ïè÷
.en`l jixv epi`yn Ðåäðéð àîìòá àúëîñà

dil zi`ck xfril` iaxl ,`xwe Ðxb zeaxl Ð

dkeq miyerc ,lcby ohwe mizpia xiibzpy

.oiyer l`xyi x`y oi`y dn ,cren ly elega

edl zi`ck opaxl e`oiie`x l`xyi lky Ð

ikd .dle`y dkeq xiykdle ,zg` dkeqa ayil

`n` `xew epi`e ezpyn xeripy lk :opiqxb

.xeripy dry lka dzexwl dixg` jexk epi`y

:opikxteåø÷ éîð íéìåãâ [àîà],xnelk Ð

jixv oi` dil zixwc `ed ?en`l `xew epi`y

'`n`' `xew m` `d en`lzixw en`l jixv Ð

libx en`l jixv epi`y lecb elit` ,dil

.xeripyk dzexwlàøå÷ åðéàå øåòéðù ìë àìà
àîà àîàepi`y Ðzexwl dixg` jexk

wzeye `xew la` ,eil` `azy cr zepyleÐ

.`ed en`l jixv e`løåúñì äùòîohw `dc Ð

?jkiqe zgit i`n`e ,`ed en`l jixvd

äðùîòá÷ åúëåñezxic xwir lk zeidl Ð

.daúåðôì øúåî éúîéàî.cxile dpnid Ð

äô÷îä çøñúùîlk .dtwnd lwlwzzyn Ð

.dtwn iexw ar `le jx `l ,ietw liyazìùî
'åë ãáòìoniq bga micxeid minyb :xnelk Ð

.'ek carl lyn ,md dllwïåúé÷ åì êôùåÐ

.inl jty in yxtn `xnbae .eipt lr min ly

àøîâäëåñá ïðùîåekzgne ecenl xaeq Ð

,i`xen`c `zrny epiidc cenrl ,eixea lr

df mrh dn ,`ziixae dpyn inrh ly `xaqe

.xzen dfe xeq` df xeht dfe aiigéðúîå éø÷î
zekexrd zeipyn zepyle azkay zexwl Ð

.dta zexebyeàúììèîá.dkeqa ÐéåðúåÐ

oke .opyle gexhl ,`xaq `edc cenlzd

llkn `l` ze`a opi`y i`xen`c `zrny

.`zlnl `zln encnc dpyn ixac jezn oicnl ody iwecwcàúììèîî øá,dvxi m` Ð

dizrc `wlq `w .ezrc aigxdl el dti xie`de .dkeqd on xeht xrhvne ,`ed xrhvnc

.opyn epiid iepz'åë ñøâéîì àädxexad `xnb qxbinl ,eed oepiy ipeeb ixz ,xnelk Ð

`zrny epiide xak el.opyn epiide ,dkeq jixv Ðéðåéòì.`zllhnn xa Ð
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äåùäyi` `l` il oi` :xn`c (a,c) oikxrc `nw wxt :xn`z m`e Ð yi`l dy` aezkd

llwn iab (`,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxtae ?oipn dkixrdy dy` ,jixrdy

oi`c ,ipnif ixz yi` aizkcn dl yixcc ,dy` zeaxl "yi` yi`" ol jixhvi`c ,en`e eia`

"oicd xnbp" wxta oke !yi`l dy` deydcn dil wetiz ,zeaxl `l` herin xg` herin

aizkcn ,zilzp dy`d oi` (a,en oixcdpq)

:xnel yie !yi`l dy` deyd opixn` `le ,"yi`"

opixn`c `ed xkf oeyla dxn`py dyxt oiprlc

yixa dl iziin `d`c ,yi`l dy` aezkd deyd

aizkc `kid la` .gxf` iab `kde (a,a) dxenz

"yi`"wxtac :dyw ,edine .dy` opihrnn Ð

(a,cn `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey"

dray xey xey :xn`iab ,dy`d xey `iadl Ð

`l` "yi` xey" dia aizk `l mzde .zindy xey

oeyl `l` epi` dfe ,"znei eilra mbe" dia aizkc

epnn hrnn iziidy xezi mey ea yi `nye !xkf

meyn :inp i` .`pngx 'iiaxc e`l i` ,dy`

`nw `aa) "dynge drax`" wxta opiyxcc

opitli ded ,oiwfpl dgibp dzinl dgibp (`,cn

."yi` xey gbi ik" eda aizkc oiwfpn dzin

úåáøì`le l`xyi jzrc `wlqc Ð mixbd

lk" wxt ogky` `peeb i`d ik .qixb

,dtepz iab (mye a,`q zegpn) "ze`a zegpnd

micare mixb ,l`xyi ipa `l` il oi` :'ixn`c

oiipn mixxgeynoke ."aixwnd" xnel cenlz Ð

w"tqae ,(mye a,cr zenai) "lxrd" wxta

ik dy` l`xyi ipa l` xac" :(a,f) zezixkc

dgtye zxeib ,l`xyi ipa `l` il oi` "rixfz

oiipn zxxgeyn:dnize ."dy`" xnel cenlz Ð

iab (mye `,et oixcdpq) "oiwpgpd od el`" wxtac

"l`xyi ipa" :opixn` ytp apebinl ihernl Ð

xxgeyn elek la` ,oixeg ipa eivge car eivgyÐ

"mizek zepa" wxta oke .l`xyi ipan hrnn `l

oi`e ,daifa oi`nhn l`xyi ipa :(`,cl dcp)

mixxgeyne mixb la` .daifa oi`nhn mixkpdÐ

`,bv) "zecn izy" wxta zegpna oke !ihrnn `l

,oikneq mixkpd oi`e oikneq l`xyi ipa :(mye

mixxgeyne mixb la``nw wxtae .oikneq Ð

mixkpd oi`e .oikixrn l`xyi ipa :(a,d) oikxrc

opiaxnc ieax mey yi ipd lka `nye oikixrn

.mixxgeyne mixbïàëÐ jepigl ribdy ohwa

oizipznc it lr s` ,en`l jixv epi`y ohw oebk

uxzle zeywdl cenlzd jxc ,`icda dl ipzw

yixcc (mye `,c) dbibgc `nw wxt dizeekce .ok

"jxekf lk"ueg opzde :jixte .miphwd zeaxl Ð

o`k :ipyne !ohwe dhey yxgnribdy ohwa Ð

k epiidc ,jepiglfeg`l leki epi`y lk :mzd opzc

m`e ,ziad xdl milyexin zelrle eia` ly ecia

zelrl lekijzrc `wlqwe .jepigl ribd epiid Ð

iaxn ohw lkc dywnc`nzq `xwc meyn Ð

"mizek zepa" yixa dzeekce .edl `piaxn aizk

mipy yly zac meyn e`l i`c ,(mye `,al dcp)

ded `zkld d`ia oiprl cg` meieelit` iaxn Ð

`nzq `xwc meyn "dy`e" aizkcn cg` mei za

`zkec lka opixn`c ,jepigl ribd `zyde .aizk

`kdc .epiipr itl cg` lk `l` ,miey olek oi` Ð

lekiy dbibg iabe ,en`l jixv oi`a opixn`

iab (`,an dkeq) "lefbd alel" seqae ,zelrl

.xacl rceia dxez iabe ,shrzdl rceia ziviv iabe ,rprpl rceia alelåáùúoirk

`d` bilt `l (`,ek) lirl zepb ixney iab `pixg` `nrh yxtnc inp `ax Ð execz

.my ziyixtck ,`ziixaïðùîå:jixte .cenlzd epiide ,zeipynd mrh x`al Ð dkeqa

oebk ,oeir yi inp `xnbac :ipyne !xie` agexe daygn jixvy itl `zllhnn xal iepz `de

minrha ipeirl la` .xzene xeq` ipelt xac.dkeqn xa Ð
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øzeî éúîéàî ,íéîLb eãøé .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ¨¤©¥£©¨§§¨¦¥¥¨©¨
úBpôì¯øácä äîì :ìLî eìLî .ät÷nä çøñzMî §©¦¤¦§©©¦§¨¨§¨¨§¨©¨¨
äîBc¯ïBúé÷ Bì CôLå ,Baøì ñBk âBæîì àaL ãáòì ¤§¤¤¤¨¦§§©§¨©¦

.åéðt ìòàøîâíãà íéîiä úòáL ìk :ïðaø eðz ©¨¨¨©¨©¨¦§©©¨¦¨¨
íéìk Bì eéä ?ãöék .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ äNBò¤¨¤©¥£©¥©¨¥¦

íéàð¯úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî¯.äkeqì ïìòî ¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨©¨
äúBLå ìëBàìéièîe.äkeqa:ïðaø eðzc ?éléî éðäî ¥§¤§©¥©¨¨¥¦¥§¨©¨©

íéîiä úòáL ìk :eøîà ïàkî .eøeãz ïéòk "eáLz"¥§§¥¨¦¨¨§¨¦§©©¨¦
Bì eéä ?ãöék .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ íãà äNBò¤¨¨¨¤©¥£©¥©¨

íéàð íéìk¯úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî¯ïìòî ¥¦¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨
ìëBà ,äkeqì.äkeqa ïpLîe ,äkeqa ìéièîe äúBLå ©¨¥§¤§©¥©¨§©¥©¨

àðúîe àø÷î :àáø øîàäå !?éðéà¯éBðúå ,àzììèîa ¦¦§¨¨©¨¨¦§¨¦§¨¦§©©§¨§©¥
øaììènîàzàä :àéL÷ àì !¯àä ,ñøâîa¯éðeiòa. ©¦§©©§¨¨©§¨¨§¦§¨¨§¦¥
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המטה דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dkeq(ipy meil)

y cenll yi oeyld ieaixn `l`ìëì Léàì äMà áeúkä äåLä¦§¨©¨¦¨§¦§¨
,äøBzaL ïéLðBòlkly 'mc`d z`Hg lMn EUri iM' xn`py ¨¦¤©¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨

zewln yper miaiig mixetkd mei lry oeike ,miey md z`hg
.ea zeaiig miypd s`y df llkn cnlp ixd zxke

àúëìä äkeñ íìBòì éiaà øîàmiyp`l `id gxf` zernyny ¨©©©¥§¨¨¦§§¨
dkldy `l` ,miyp zeaxl epl did zeaxl `a 'ddy oeike cala

aezky dne] ,zexeht miypy ipiqn dynlgxf`d `ziixaa
`le `a `ed zeaxl 'd ixdy `zknq` `ed miypd z` `ivedl

,[oldl `xnbd yxtzy enk `ivedlå`id dkeq ixd epiywdy dn §
ipiqn dynl dkldd dkxved dnle `nxb onfdy dyr zevn

,oxhetléøèöéàCy meynàðéîà Czòc à÷ìñeyxcy oeiky xnel ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
weqtd on minkg(an bk `xwie)mini zraW EaWY zMQAïéòk 'eáLz' ©ªŸ¥§¦§©¨¦¥§§¥

eøeãzxnel yi ok m` ,ziaa dxicd oirk dkeqa daiyid didzy ¨
äîaäøécjxcBzLàå Léà,cgi xeclóàaäkeñd lrBzLàå Léà ©¦¨¦§¦§©¨¦§¦§

cgi xecl,,dkeqa zeaiig eidi miypd s` ok m`eïì òîLî à÷̈©§©¨
dkeqa eidiy jixv oi`e execz oirk eayz eyxc `l df oiprly

.cgi ezy`e yi`
øîà àáø,xg` uexizéøèöéàCz` xehtl ipiqn dynl dkld ¨¨¨©¦§§¦

y itl miypdàðéîà Czòc à÷ìñy oeikyéìéäMîç øNò äMîç ó ¨§¨©§¨£¦¨¨¦£¦¨¨¨£¦¨
úBvnä âçî øNò,oey`xd dlila dkeqa dlik` aeig dfn micnle ¨¨¥©©©

y mb jkn cenll yiïläl äîonfdy dyr zevn `id dvny s` ©§©¨
`xwnd on epcnl ,`nxbyúBáéiç íéLðà÷ ,úBáéiç íéLð ïàk óà , ¨¦©¨©¨¨¦©¨¨

ïì òîLî.dey dxifbd dxn`p `l df oiprly ipiqn dynl dkldd ©§©¨
:`xnbd dywnäkeñ úøîàc àzLäåéì änì àø÷ ,àúëìädnl - §©§¨§¨§©¨¦§§¨§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .gxf`d zaiza 'd dxezd dazkúà úBaøì§©¤
,íéøbäl`xyik zevnd lka miaiig mixbd dxezd lkay s`y ©¥¦

,cgein ieaix jixv oi`eàðéîà Czòc à÷ìño`kyy oeikçøæàä' ¨§¨©§¨£¦¨¨¤§¨
,àðîçø øîà 'ìàøNéal`xyi `weec rnynà÷ ,íéøbä úà àìå §¦§¨¥¨©©£¨¨§Ÿ¤©¥¦¨

ïì òîLî.dkeqa miaiig md s`y mixbd z` zeaxl 'd ze`d ©§©¨
azkpy 'gxf`d' zaiza 'ddy ,`ibeqd zpwqn itl :`xnbd dywn

aíéøetkä íBéixd df ieaix jxved dn myl ,`a miyp zeaxl ©¦¦
îllkdáø øîà äãeäé áøclkl yi`l dy` aezkd deydy ¦§©§¨¨©©

dxezay miyperdà÷ôð:`xnbd zvxzn .àlà àëøöð àì ©§¨Ÿ¦§§¨¤¨
éepéò úôñBúìiepir ztqez zevna s`y epcnll `a weqtd - §¤¤¦

,llka miyp mei ceranàðéîà Czòc à÷ìñzeaiig miypy s`y ¨§¨©§¨£¦¨
mewn lkn ,mixetkd meia iepiraì àðîçø èòéîe ìéàBälr xaer ¦¦¥©£¨¨§

éepéò úôñBúxeht `edyLðBòî,zxkäøäæàîexaer epi` mbe - ¤¤¦¥¤¥©§¨¨
y xnel yi ,iepir ztqez lr yi dyr zevn wxe ,dyrz `laàìŸ

ììk íéLð eáéiçúð`nxb onfdy dyr zevn ixdy ,ef ztqeza ¦§©§¨¦§¨
,zexeht miypïì òîLî à÷miypd z` zeaxl gxf`d ly 'd ¨©§©¨
:iepir ztqezl

øî øîà,`ziixaa lirl,íépèwä úà úBaøì 'ìk'miaiig md s`y ¨©©¨§©¤©§©¦
dkeqa.:`xnbd dywnïðúäåjtidl dpynaíépè÷e íéãáòå íéLð §¨§©¨¦©£¨¦§©¦

äkeqä ïî ïéøeèt.:`xnbd zvxznïàk àéL÷ àì`ziixaaïè÷a §¦¦©¨Ÿ©§¨¨§¨¨
ì òébäLlibCepéç,miaiig jkle ,en`l jixv epi` xakyïàk ¤¦¦©§¦¨

dpynaL ïè÷aoiicrCepéçì òébä àl,en`l jixv `ed oiicry §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦
weqtdy xnel xyt` ji` :`xnbd dywn .dkeqd on xeht jkle

s` ixd ,jepigl eribdy miphw zeaxl `a 'lk'Cepéçì òébäL ïè÷̈¨¤¦¦©§¦
,àeä ïðaøcîzvxzn .`xwnd on ezeaxl minkg eyxc ji`e ¦§©¨¨

`l` aiig epi` dfk ohw ok` :`xnbdàzëîñà àø÷e ,ïðaøcî¦§©¨¨§¨©§©§¨
àeä àîìòa: §¨§¨

:dpyna epipyéøö BðéàL ïè÷:'eë Bnàì C:`xnbd zxxanéîc éëéä ¨¨¤¥¨¦§¦¥¦¨¦
ly exeriy dn -éøö BðéàL ïè÷,Bnàì C:`xnbd dperéác éøîà ¨¨¤¥¨¦§¦¨§¥§¥

äðôpL ìk éàpé éaø`qkd zialBzçp÷î Bnà ïéàåwewf epi`y - ©¦©©¨¤¦§¤§¥¦§©©§
.dzxfrløîBà [Lé÷ì ïa] ïBòîL éaøexeriy`edøBòpL ìkohwd ©¦¦§¤¨¦¥¨¤¥

ànà àøB÷ Bðéàå BúðMî,dl `exwl en` xg` jexk epi`y oeiky ¦§¨§¥¥¦¨
xnel xyt` ji` :`xnbd dywn .en`l jixv epi`y ohw `ed ixd
ixde ,en`l jixv oiicr `ed ixd xeripyk en`l `xewd lky

eø÷ énð íéìBãb [ànà]libx oiicr en`l jixv epi` i`cey s`e ¦¨§¦©¦¨
:`xnbd zvxzn .xerip `edyk en`l `exwl(àîéà) àlàxeriyd ¤¨¥¨

`edànà ànà àøB÷ Bðéàå øBòpL ìkzexwl dixg` jexk epi`y ¨¤¥§¥¥¦¨¦¨
jk xg`e zg` mrt wx `xew `ede eil` `eazy cr aeye aey

:en`l jixv epi` xaky gken dfa ,wzey
:dpyna epipyøBzñì äNòî :'eë Búlk äãìéå äNòîjxc ike ©£¤§¨§¨©¨©£¤¦§

ixde mdixac z` xzeqd dyrn mdixac xg` `iadl mixacnd
zvxzn ,aiig en`l jixv epi` ohwd m` `weecy `pzd xn`

:`xnbdéànLå éðz÷ éëäå àøqçî éøeqç`nw `pz lr wleg ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥§©©
eøéîçîekpgl dkeqa aiig en`l jixv epi`y s` ohw lky ©§¦

,dpynd d`iad df lre ,zeevnaéànL ìL Búlk äãìéå énð äNòîe©£¤©¦§¨§¨©¨¤©©
.ïèwä ìéáLa ähnä ìò Ckéñå äáéæònä úà úçôe ï÷fä©¨¥¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¦¨¦§¦©¨¨

äðùî
íéîiä úòáL ìkzekeqd bg lyäNBò íãàz`òá÷ Búkeñici lr ¨¦§©©¨¦¨¨¤¨¤©

my oyie dzeye lke`e mi`pd eilk z` myl dlrnyéàøò Búéáe¥£©
ilk z` my gipne ,mii`xrd eiyeniy z` dyer `ed eziaae -

.dkeqa mda lek`l xnby xg` miklkelnd dlik`díéîLb eãøé̈§§¨¦
ezial zcxl dvex `ede ,dkeqd jezlúBpôì øzeî éúîéàîz` ¥¥¨©¨§©

,dkeqd on envrMîmci lry cr minyb daxd jk lk ecxiçøñz ¦¤¦§©
cqtze lwlwzz -ät÷näepi`y liyaz lk] jinqd liyazd - ©¦§¨

.[dtwn iexw dar `le jxeìLîmicxeid minybd z` minkgd ¨§
exn`e ,dllw oniq mdy bgaàaL ãáòì ,äîBc øácä äîì ìLî̈¨§¨©¨¨¤§¤¤¤¨

Bì CôLå Baøì ñBk âBæîìeaxïBzé÷min ly,åéðt ìòel ze`xdl ¦§§©§¨©¦©¨¨
enk md ixd ,bga micxeid minybd ok ,eyeniya utg epi`y
epizaiyia utg epi`y ze`xdl ,epipt lr min d"awd jtyy

.dkeqa

àøîâ
íéîiä úòáL ìk ,ïðaø eðzzekeq lyBúéáe òá÷ Búkeñ äNBò íãà ¨©¨¨¨¦§©©¨¦¨¨¤¨¤©¥

,éàøò:`ziixad zyxtnïìòî íéàð íéìk Bì eéä ,ãöék,äkeqì £©¥©¨¥¦¨¦©£¨©¨
el eid m` okeìéièîe äúBLå ìëBà ,äkeqì ïìòî úBàð úBòvîmr ©¨¨©£¨©¨¥§¤§©¥

eiade`e eigxe`.äkeqa:`xnbd zyxtnéléî éðä àðîlky ©¨§¨¨¥¦¥
,dkeq zevn llka md elld mixacdïðaø eðúcxn`py dnn §¨©¨¨

epkyz e` eidz zekeqa xn`p `le 'mini zraW EaWY zMQA'©ªŸ¥§¦§©¨¦
epcnll `a ,mini zray,eøeãz ïéòk 'eáLz'oeyl `id daiyiy ¥§§¥¨
e ,dreaw daiyie aekireøîà ïàkîminkgíéîiä úòáL ìkly ¦¨¨§¨¦§©©¨¦

bgd.éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ íãà äNBò:`ziixad zyxtnãöék ¤¨¨¨¤©¥£©¥©
ok dyer,äkeqì ïìòî úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî íéàð íéìk Bì eéä̈¥¦¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨©¨

ïpLîe ,äkeqa ìéièîe äúBLå ìëBàecenil z`lr cenrl ekzgne ¥§¤§©¥©¨§©¥
eixea.äkeqa©¨

ixac yexit `edy oepiyd s`e ecenil lky `ziixadn rnyn
,dkeqa didi mi`xen`d ixace dpynddxizq `xnbd dywn

:jkléðéà,àø÷î ,àáø øîàäåazkay dxez zexwl -àðúîe- ¥¦§¨¨©¨¨¦§¨¦§¨
jixv ,dta zexebyd zeipyn zepylmzeyrl`weecàzìlèîa¦§©©§¨

,[dkeqd jezaÎ]éepúåzxaq xe`ia z` llekd cenlzd cenil - §©¥
mi`xen`d ipic z`e ,xeht dfe aiig df mrh dn dpynd ixac
xac mincny ici lr ,dpynd ixaca wecwcde oeird jezn mi`ad

ezeyrl xzen ,xaclàzìlènî øaxie`dy itl ,dkeql uegn - ©¦§©©§¨
on xeht xrhvnde xrhvi dkeqa ayi m`e ,ezrc aigxdl el dti
`ziixad ixack `ly ,dkeql uegn `ed oeirdy ixd ,dkeqd

:`xnbd zvxzn .dkeqa lkdyàä ,àéL÷ àì`ziixad - Ÿ©§¨¨
dkeq dkixvndñøâîaxrv mey el oi`y ,xak mixexad mixaca §¦§©

e .dkeqa ezaiyiaàädkeq jixv oi`y `ax xn`y dnéðeiòa ¨§©¥
ezaiyia xrhvn `edy jk lk mixexa mpi` oiicry mixaca

.dkeqn xeht okle dkeqa
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קסה
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

äëåñ íìåòì ééáà øîàixab gxf`c .iaxnw `aeig `xw el`c .`id `zkld `xehtl Ð

`l` .mixetkd meia opiyxcck ,diyxcnl ol ded miypd z` zeaxl 'de ,rnync `ed

miypd z` `ivedl "gxf`d" :ipzwce .ozxhet ipiqn dynl dkldy`nlra `zknq` Ð

zevn `d oxhetl `zkld il dnl jl `iywce .onwlck ,`z` iieaxl `xw xwire ,`ed

jzrc `wlq ,jixhvi` ?`ed `nxb onfdy dyr

.'ekêéøèöà øîà àáøzeaiig miyp mzd dn Ð

dyr zevn dvnc iab lr s`e ,dvn zlik`a

migqta xfrl` 'xck `wtpc ,`nxb onfdy

zray ung eilr lk`z `l" xn`py (a,bn)

ung lk`z laa epyiy lk "zevn lk`z mini

`l zevna opyi miype ,dvn lek` mewa epyi Ð

.ung zlik` epiidc ,dyrzúøîàã àúùäå
àéä àúëìä äøåèôì äëåñe`le Ð

`xw ,`id `iieax `xwc 'd eli`c ,`zernynn

?dkeqc 'd `z` i`n` ,xnelk ?il dnlúåáøì
íéøâä úà.dkeqa miaiigy Ðäãåäé áøãî

à÷ôðmiyp iieaxl gxf`dc 'd ,`xw il dnle Ð

?iepirléåðéò úôñåúìaezkd jixvdy Ð

.mei ceran zeprzdle ligzdläéèòîå ìéàåä
àø÷(bk `xwie) iepira aizkc ,zxke e`ln Ð

"dfd meid mvra"yepr mei ly envr lr Ð

.iepir ztqez lr zxk yepr epi`e ,zxk

`neic `xza wxta herni` inp dxdf`ne

dia eaiigil `lc ,ihrnl inp miyp .(`,`t)

.`nlra dyr zevnl elit`êåðéçì òéâäù ïè÷
.en`l jixv epi`yn Ðåäðéð àîìòá àúëîñà

dil zi`ck xfril` iaxl ,`xwe Ðxb zeaxl Ð

dkeq miyerc ,lcby ohwe mizpia xiibzpy

.oiyer l`xyi x`y oi`y dn ,cren ly elega

edl zi`ck opaxl e`oiie`x l`xyi lky Ð

ikd .dle`y dkeq xiykdle ,zg` dkeqa ayil

`n` `xew epi`e ezpyn xeripy lk :opiqxb

.xeripy dry lka dzexwl dixg` jexk epi`y

:opikxteåø÷ éîð íéìåãâ [àîà],xnelk Ð

jixv oi` dil zixwc `ed ?en`l `xew epi`y

'`n`' `xew m` `d en`lzixw en`l jixv Ð

libx en`l jixv epi`y lecb elit` ,dil

.xeripyk dzexwlàøå÷ åðéàå øåòéðù ìë àìà
àîà àîàepi`y Ðzexwl dixg` jexk

wzeye `xew la` ,eil` `azy cr zepyleÐ

.`ed en`l jixv e`løåúñì äùòîohw `dc Ð

?jkiqe zgit i`n`e ,`ed en`l jixvd

äðùîòá÷ åúëåñezxic xwir lk zeidl Ð

.daúåðôì øúåî éúîéàî.cxile dpnid Ð

äô÷îä çøñúùîlk .dtwnd lwlwzzyn Ð

.dtwn iexw ar `le jx `l ,ietw liyazìùî
'åë ãáòìoniq bga micxeid minyb :xnelk Ð

.'ek carl lyn ,md dllwïåúé÷ åì êôùåÐ

.inl jty in yxtn `xnbae .eipt lr min ly

àøîâäëåñá ïðùîåekzgne ecenl xaeq Ð

,i`xen`c `zrny epiidc cenrl ,eixea lr

df mrh dn ,`ziixae dpyn inrh ly `xaqe

.xzen dfe xeq` df xeht dfe aiigéðúîå éø÷î
zekexrd zeipyn zepyle azkay zexwl Ð

.dta zexebyeàúììèîá.dkeqa ÐéåðúåÐ

oke .opyle gexhl ,`xaq `edc cenlzd

llkn `l` ze`a opi`y i`xen`c `zrny

.`zlnl `zln encnc dpyn ixac jezn oicnl ody iwecwcàúììèîî øá,dvxi m` Ð

dizrc `wlq `w .ezrc aigxdl el dti xie`de .dkeqd on xeht xrhvne ,`ed xrhvnc

.opyn epiid iepz'åë ñøâéîì àädxexad `xnb qxbinl ,eed oepiy ipeeb ixz ,xnelk Ð

`zrny epiide xak el.opyn epiide ,dkeq jixv Ðéðåéòì.`zllhnn xa Ð
éë
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äåùäyi` `l` il oi` :xn`c (a,c) oikxrc `nw wxt :xn`z m`e Ð yi`l dy` aezkd

llwn iab (`,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxtae ?oipn dkixrdy dy` ,jixrdy

oi`c ,ipnif ixz yi` aizkcn dl yixcc ,dy` zeaxl "yi` yi`" ol jixhvi`c ,en`e eia`

"oicd xnbp" wxta oke !yi`l dy` deydcn dil wetiz ,zeaxl `l` herin xg` herin

aizkcn ,zilzp dy`d oi` (a,en oixcdpq)

:xnel yie !yi`l dy` deyd opixn` `le ,"yi`"

opixn`c `ed xkf oeyla dxn`py dyxt oiprlc

yixa dl iziin `d`c ,yi`l dy` aezkd deyd

aizkc `kid la` .gxf` iab `kde (a,a) dxenz

"yi`"wxtac :dyw ,edine .dy` opihrnn Ð

(a,cn `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey"

dray xey xey :xn`iab ,dy`d xey `iadl Ð

`l` "yi` xey" dia aizk `l mzde .zindy xey

oeyl `l` epi` dfe ,"znei eilra mbe" dia aizkc

epnn hrnn iziidy xezi mey ea yi `nye !xkf

meyn :inp i` .`pngx 'iiaxc e`l i` ,dy`

`nw `aa) "dynge drax`" wxta opiyxcc

opitli ded ,oiwfpl dgibp dzinl dgibp (`,cn

."yi` xey gbi ik" eda aizkc oiwfpn dzin

úåáøì`le l`xyi jzrc `wlqc Ð mixbd

lk" wxt ogky` `peeb i`d ik .qixb

,dtepz iab (mye a,`q zegpn) "ze`a zegpnd

micare mixb ,l`xyi ipa `l` il oi` :'ixn`c

oiipn mixxgeynoke ."aixwnd" xnel cenlz Ð

w"tqae ,(mye a,cr zenai) "lxrd" wxta

ik dy` l`xyi ipa l` xac" :(a,f) zezixkc

dgtye zxeib ,l`xyi ipa `l` il oi` "rixfz

oiipn zxxgeyn:dnize ."dy`" xnel cenlz Ð

iab (mye `,et oixcdpq) "oiwpgpd od el`" wxtac

"l`xyi ipa" :opixn` ytp apebinl ihernl Ð

xxgeyn elek la` ,oixeg ipa eivge car eivgyÐ

"mizek zepa" wxta oke .l`xyi ipan hrnn `l

oi`e ,daifa oi`nhn l`xyi ipa :(`,cl dcp)

mixxgeyne mixb la` .daifa oi`nhn mixkpdÐ

`,bv) "zecn izy" wxta zegpna oke !ihrnn `l

,oikneq mixkpd oi`e oikneq l`xyi ipa :(mye

mixxgeyne mixb la``nw wxtae .oikneq Ð

mixkpd oi`e .oikixrn l`xyi ipa :(a,d) oikxrc

opiaxnc ieax mey yi ipd lka `nye oikixrn

.mixxgeyne mixbïàëÐ jepigl ribdy ohwa

oizipznc it lr s` ,en`l jixv epi`y ohw oebk

uxzle zeywdl cenlzd jxc ,`icda dl ipzw

yixcc (mye `,c) dbibgc `nw wxt dizeekce .ok

"jxekf lk"ueg opzde :jixte .miphwd zeaxl Ð

o`k :ipyne !ohwe dhey yxgnribdy ohwa Ð

k epiidc ,jepiglfeg`l leki epi`y lk :mzd opzc

m`e ,ziad xdl milyexin zelrle eia` ly ecia

zelrl lekijzrc `wlqwe .jepigl ribd epiid Ð

iaxn ohw lkc dywnc`nzq `xwc meyn Ð

"mizek zepa" yixa dzeekce .edl `piaxn aizk

mipy yly zac meyn e`l i`c ,(mye `,al dcp)

ded `zkld d`ia oiprl cg` meieelit` iaxn Ð

`nzq `xwc meyn "dy`e" aizkcn cg` mei za

`zkec lka opixn`c ,jepigl ribd `zyde .aizk

`kdc .epiipr itl cg` lk `l` ,miey olek oi` Ð

lekiy dbibg iabe ,en`l jixv oi`a opixn`

iab (`,an dkeq) "lefbd alel" seqae ,zelrl

.xacl rceia dxez iabe ,shrzdl rceia ziviv iabe ,rprpl rceia alelåáùúoirk

`d` bilt `l (`,ek) lirl zepb ixney iab `pixg` `nrh yxtnc inp `ax Ð execz

.my ziyixtck ,`ziixaïðùîå:jixte .cenlzd epiide ,zeipynd mrh x`al Ð dkeqa

oebk ,oeir yi inp `xnbac :ipyne !xie` agexe daygn jixvy itl `zllhnn xal iepz `de

minrha ipeirl la` .xzene xeq` ipelt xac.dkeqn xa Ð
`pn
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¯.äøBzaL ïéLðBò ìëì Léàì äMà áeúkä äåLä¦§¨©¨¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
,àúëìä äkeñ íìBòì :ééaà øîàéøèöéàåà÷ìñ :C ¨©©©¥§¨¨¦§§¨§¦§§¦¨§¨

äøéc äî ,eøeãz ïéòk "eáLz" àðéîà Cúòc¯ ©£¨¨¦¨¥§§¥¨©¦¨
äkeñ óà ,BzLàå Léà¯òîLî à÷ ,BzLàå Léà ¦§¦§©¨¦§¦§¨©§©
éøèöéà :øîà àáø .ïìéìé àðéîà Cúòc à÷ìñ ,Có ¨¨¨¨©¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥

ïìäì äî ,úBvnä âçî "øNò äMîç" "øNò äMîç"£¦¨¨¨£¦¨¨¨¥©©©©§©¨
úBáéiç íéLð¯òîLî à÷ ,úBáéiç íéLð ïàk óà ¨¦©¨©¨¨¦©¨¨©§©

?éì änì àø÷ ,àúëìä äkeñ zøîàc àzLäå .ïì̈§¨§¨§¨§©§¨¦§§¨§¨¨¨¦
¯çøæàä" :àðéîà Cúòc à÷ìñ .íéøbä úà úBaøì§©¤©¥¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¤§¨

òîLî à÷ ,íéøbä úà àìå àðîçø øîà "ìàøNéa§¦§¨¥¨©©£¨¨§Ÿ¤©¥¦¨©§©
àì !à÷ôð áø øîà äãeäé áøcî íéøetkä íBé .ïì̈©¦¦¦§©§¨¨©©¨§¨Ÿ

úôñBúì àìà àëøöð:àðéîà Cúòc à÷ìñ .éepéò ¦§§¨¤¨§¤¤¦¨§¨©£¨¨¦¨
éepéò úôñBúì àðîçø èòéîe ìéàBäLðBòîäøäæàîe, ¦¦¥©£¨¨§¤¤¦¥¤¥©§¨¨

"ìk" :øî øîà .ïì òîLî à÷ ,ììk íéLð eáéiçúð àìŸ¦§©§¨¦§¨¨©§©¨¨©¨¨
¯íépè÷e íéãáòå íéLð :ïðúäå .íépèwä úà úBaøì§©¤©§©¦§¨§©¨¦©£¨¦§©¦

àéL÷ àì !äkeqä ïî ïéøeètïàk :¯òébäL ïè÷a §¦¦©¨¨©§¨¨§¨¨¤¦¦©
ïàk ,Cepéçì¯òébäL ïè÷ .Cepéçì òébä àìL ïè÷a §¦¨§¨¨¤Ÿ¦¦©§¦¨¨¤¦¦©

ìòa àzëîñà àø÷e ,ïðaøcî !àeä ïðaøcî Cepéçìàî §¦¦§©¨©¦§©¨©§¨©§©§¨§¨§¨
éøö BðéàL ïè÷" .àeäïè÷ éîc éëéä .'åë "Bnàì C ¨¨¤¥¨¦§¦¥¦¨¥¨¨

éøö BðéàLäðôpL ìk :éàpé éaø éác éøîà ?Bnàì C ¤¥¨¦§¦¨§¦§¥©¦©©¨¤¦§¤
Bnà ïéàåBzçp÷îøBòpL ìk :øîBà ïBòîL éaø , §¥¦§©©§©¦¦§¥¨¤¥

[ànà] ànà àøB÷ Bðéàå BúðMî¯!eø÷ éîð íéìBãb ¦§¨§¥¥¦¨¦¨§¦©¦¨
àîéà àìàäNòî" .ànà ànà àøB÷ Bðéàå øBòpL ìk : ¤¨¥¨¨¤¥§¥¥¦¨¦¨©£¤

éøeqç !?øBzñì äNòî .'åë "Búìk äãìéåàøqçî §¨§¨©¨©£¤¦§©¥§©§¨
:éðú÷ éëäåBúìk äãìéå éîð äNòîe ,øéîçî éànLå §¨¦¨¨¥§©©©§¦©£¤©¦§¨§¨©¨

ï÷fä éànL ìLúçôeähnä ìò Ckéñå äáéæònä úà ¤©©©¨¥¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¦¨
.ïèwä ìéáLaäðùîäNBò íãà íéîiä úòáL ìk ¦§¦©¨¨¨¦§©©¨¦¨¨¤

øzeî éúîéàî ,íéîLb eãøé .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ¨¤©¥£©¨§§¨¦¥¥¨©¨
úBpôì¯øácä äîì :ìLî eìLî .ät÷nä çøñzMî §©¦¤¦§©©¦§¨¨§¨¨§¨©¨¨
äîBc¯ïBúé÷ Bì CôLå ,Baøì ñBk âBæîì àaL ãáòì ¤§¤¤¤¨¦§§©§¨©¦

.åéðt ìòàøîâíãà íéîiä úòáL ìk :ïðaø eðz ©¨¨¨©¨©¨¦§©©¨¦¨¨
íéìk Bì eéä ?ãöék .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ äNBò¤¨¤©¥£©¥©¨¥¦

íéàð¯úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî¯.äkeqì ïìòî ¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨©¨
äúBLå ìëBàìéièîe.äkeqa:ïðaø eðzc ?éléî éðäî ¥§¤§©¥©¨¨¥¦¥§¨©¨©

íéîiä úòáL ìk :eøîà ïàkî .eøeãz ïéòk "eáLz"¥§§¥¨¦¨¨§¨¦§©©¨¦
Bì eéä ?ãöék .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ íãà äNBò¤¨¨¨¤©¥£©¥©¨

íéàð íéìk¯úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî¯ïìòî ¥¦¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨
ìëBà ,äkeqì.äkeqa ïpLîe ,äkeqa ìéièîe äúBLå ©¨¥§¤§©¥©¨§©¥©¨

àðúîe àø÷î :àáø øîàäå !?éðéà¯éBðúå ,àzììèîa ¦¦§¨¨©¨¨¦§¨¦§¨¦§©©§¨§©¥
øaììènîàzàä :àéL÷ àì !¯àä ,ñøâîa¯éðeiòa. ©¦§©©§¨¨©§¨¨§¦§¨¨§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dkeq(ipy meil)

y cenll yi oeyld ieaixn `l`ìëì Léàì äMà áeúkä äåLä¦§¨©¨¦¨§¦§¨
,äøBzaL ïéLðBòlkly 'mc`d z`Hg lMn EUri iM' xn`py ¨¦¤©¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨

zewln yper miaiig mixetkd mei lry oeike ,miey md z`hg
.ea zeaiig miypd s`y df llkn cnlp ixd zxke

àúëìä äkeñ íìBòì éiaà øîàmiyp`l `id gxf` zernyny ¨©©©¥§¨¨¦§§¨
dkldy `l` ,miyp zeaxl epl did zeaxl `a 'ddy oeike cala

aezky dne] ,zexeht miypy ipiqn dynlgxf`d `ziixaa
`le `a `ed zeaxl 'd ixdy `zknq` `ed miypd z` `ivedl

,[oldl `xnbd yxtzy enk `ivedlå`id dkeq ixd epiywdy dn §
ipiqn dynl dkldd dkxved dnle `nxb onfdy dyr zevn

,oxhetléøèöéàCy meynàðéîà Czòc à÷ìñeyxcy oeiky xnel ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
weqtd on minkg(an bk `xwie)mini zraW EaWY zMQAïéòk 'eáLz' ©ªŸ¥§¦§©¨¦¥§§¥

eøeãzxnel yi ok m` ,ziaa dxicd oirk dkeqa daiyid didzy ¨
äîaäøécjxcBzLàå Léà,cgi xeclóàaäkeñd lrBzLàå Léà ©¦¨¦§¦§©¨¦§¦§

cgi xecl,,dkeqa zeaiig eidi miypd s` ok m`eïì òîLî à÷̈©§©¨
dkeqa eidiy jixv oi`e execz oirk eayz eyxc `l df oiprly

.cgi ezy`e yi`
øîà àáø,xg` uexizéøèöéàCz` xehtl ipiqn dynl dkld ¨¨¨©¦§§¦

y itl miypdàðéîà Czòc à÷ìñy oeikyéìéäMîç øNò äMîç ó ¨§¨©§¨£¦¨¨¦£¦¨¨¨£¦¨
úBvnä âçî øNò,oey`xd dlila dkeqa dlik` aeig dfn micnle ¨¨¥©©©

y mb jkn cenll yiïläl äîonfdy dyr zevn `id dvny s` ©§©¨
`xwnd on epcnl ,`nxbyúBáéiç íéLðà÷ ,úBáéiç íéLð ïàk óà , ¨¦©¨©¨¨¦©¨¨

ïì òîLî.dey dxifbd dxn`p `l df oiprly ipiqn dynl dkldd ©§©¨
:`xnbd dywnäkeñ úøîàc àzLäåéì änì àø÷ ,àúëìädnl - §©§¨§¨§©¨¦§§¨§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .gxf`d zaiza 'd dxezd dazkúà úBaøì§©¤
,íéøbäl`xyik zevnd lka miaiig mixbd dxezd lkay s`y ©¥¦

,cgein ieaix jixv oi`eàðéîà Czòc à÷ìño`kyy oeikçøæàä' ¨§¨©§¨£¦¨¨¤§¨
,àðîçø øîà 'ìàøNéal`xyi `weec rnynà÷ ,íéøbä úà àìå §¦§¨¥¨©©£¨¨§Ÿ¤©¥¦¨

ïì òîLî.dkeqa miaiig md s`y mixbd z` zeaxl 'd ze`d ©§©¨
azkpy 'gxf`d' zaiza 'ddy ,`ibeqd zpwqn itl :`xnbd dywn

aíéøetkä íBéixd df ieaix jxved dn myl ,`a miyp zeaxl ©¦¦
îllkdáø øîà äãeäé áøclkl yi`l dy` aezkd deydy ¦§©§¨¨©©

dxezay miyperdà÷ôð:`xnbd zvxzn .àlà àëøöð àì ©§¨Ÿ¦§§¨¤¨
éepéò úôñBúìiepir ztqez zevna s`y epcnll `a weqtd - §¤¤¦

,llka miyp mei ceranàðéîà Czòc à÷ìñzeaiig miypy s`y ¨§¨©§¨£¦¨
mewn lkn ,mixetkd meia iepiraì àðîçø èòéîe ìéàBälr xaer ¦¦¥©£¨¨§

éepéò úôñBúxeht `edyLðBòî,zxkäøäæàîexaer epi` mbe - ¤¤¦¥¤¥©§¨¨
y xnel yi ,iepir ztqez lr yi dyr zevn wxe ,dyrz `laàìŸ

ììk íéLð eáéiçúð`nxb onfdy dyr zevn ixdy ,ef ztqeza ¦§©§¨¦§¨
,zexeht miypïì òîLî à÷miypd z` zeaxl gxf`d ly 'd ¨©§©¨
:iepir ztqezl

øî øîà,`ziixaa lirl,íépèwä úà úBaøì 'ìk'miaiig md s`y ¨©©¨§©¤©§©¦
dkeqa.:`xnbd dywnïðúäåjtidl dpynaíépè÷e íéãáòå íéLð §¨§©¨¦©£¨¦§©¦

äkeqä ïî ïéøeèt.:`xnbd zvxznïàk àéL÷ àì`ziixaaïè÷a §¦¦©¨Ÿ©§¨¨§¨¨
ì òébäLlibCepéç,miaiig jkle ,en`l jixv epi` xakyïàk ¤¦¦©§¦¨

dpynaL ïè÷aoiicrCepéçì òébä àl,en`l jixv `ed oiicry §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦
weqtdy xnel xyt` ji` :`xnbd dywn .dkeqd on xeht jkle

s` ixd ,jepigl eribdy miphw zeaxl `a 'lk'Cepéçì òébäL ïè÷̈¨¤¦¦©§¦
,àeä ïðaøcîzvxzn .`xwnd on ezeaxl minkg eyxc ji`e ¦§©¨¨

`l` aiig epi` dfk ohw ok` :`xnbdàzëîñà àø÷e ,ïðaøcî¦§©¨¨§¨©§©§¨
àeä àîìòa: §¨§¨

:dpyna epipyéøö BðéàL ïè÷:'eë Bnàì C:`xnbd zxxanéîc éëéä ¨¨¤¥¨¦§¦¥¦¨¦
ly exeriy dn -éøö BðéàL ïè÷,Bnàì C:`xnbd dperéác éøîà ¨¨¤¥¨¦§¦¨§¥§¥

äðôpL ìk éàpé éaø`qkd zialBzçp÷î Bnà ïéàåwewf epi`y - ©¦©©¨¤¦§¤§¥¦§©©§
.dzxfrløîBà [Lé÷ì ïa] ïBòîL éaøexeriy`edøBòpL ìkohwd ©¦¦§¤¨¦¥¨¤¥

ànà àøB÷ Bðéàå BúðMî,dl `exwl en` xg` jexk epi`y oeiky ¦§¨§¥¥¦¨
xnel xyt` ji` :`xnbd dywn .en`l jixv epi`y ohw `ed ixd
ixde ,en`l jixv oiicr `ed ixd xeripyk en`l `xewd lky

eø÷ énð íéìBãb [ànà]libx oiicr en`l jixv epi` i`cey s`e ¦¨§¦©¦¨
:`xnbd zvxzn .xerip `edyk en`l `exwl(àîéà) àlàxeriyd ¤¨¥¨

`edànà ànà àøB÷ Bðéàå øBòpL ìkzexwl dixg` jexk epi`y ¨¤¥§¥¥¦¨¦¨
jk xg`e zg` mrt wx `xew `ede eil` `eazy cr aeye aey

:en`l jixv epi` xaky gken dfa ,wzey
:dpyna epipyøBzñì äNòî :'eë Búlk äãìéå äNòîjxc ike ©£¤§¨§¨©¨©£¤¦§

ixde mdixac z` xzeqd dyrn mdixac xg` `iadl mixacnd
zvxzn ,aiig en`l jixv epi` ohwd m` `weecy `pzd xn`

:`xnbdéànLå éðz÷ éëäå àøqçî éøeqç`nw `pz lr wleg ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥§©©
eøéîçîekpgl dkeqa aiig en`l jixv epi`y s` ohw lky ©§¦

,dpynd d`iad df lre ,zeevnaéànL ìL Búlk äãìéå énð äNòîe©£¤©¦§¨§¨©¨¤©©
.ïèwä ìéáLa ähnä ìò Ckéñå äáéæònä úà úçôe ï÷fä©¨¥¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¦¨¦§¦©¨¨

äðùî
íéîiä úòáL ìkzekeqd bg lyäNBò íãàz`òá÷ Búkeñici lr ¨¦§©©¨¦¨¨¤¨¤©

my oyie dzeye lke`e mi`pd eilk z` myl dlrnyéàøò Búéáe¥£©
ilk z` my gipne ,mii`xrd eiyeniy z` dyer `ed eziaae -

.dkeqa mda lek`l xnby xg` miklkelnd dlik`díéîLb eãøé̈§§¨¦
ezial zcxl dvex `ede ,dkeqd jezlúBpôì øzeî éúîéàîz` ¥¥¨©¨§©

,dkeqd on envrMîmci lry cr minyb daxd jk lk ecxiçøñz ¦¤¦§©
cqtze lwlwzz -ät÷näepi`y liyaz lk] jinqd liyazd - ©¦§¨

.[dtwn iexw dar `le jxeìLîmicxeid minybd z` minkgd ¨§
exn`e ,dllw oniq mdy bgaàaL ãáòì ,äîBc øácä äîì ìLî̈¨§¨©¨¨¤§¤¤¤¨

Bì CôLå Baøì ñBk âBæîìeaxïBzé÷min ly,åéðt ìòel ze`xdl ¦§§©§¨©¦©¨¨
enk md ixd ,bga micxeid minybd ok ,eyeniya utg epi`y
epizaiyia utg epi`y ze`xdl ,epipt lr min d"awd jtyy

.dkeqa

àøîâ
íéîiä úòáL ìk ,ïðaø eðzzekeq lyBúéáe òá÷ Búkeñ äNBò íãà ¨©¨¨¨¦§©©¨¦¨¨¤¨¤©¥

,éàøò:`ziixad zyxtnïìòî íéàð íéìk Bì eéä ,ãöék,äkeqì £©¥©¨¥¦¨¦©£¨©¨
el eid m` okeìéièîe äúBLå ìëBà ,äkeqì ïìòî úBàð úBòvîmr ©¨¨©£¨©¨¥§¤§©¥

eiade`e eigxe`.äkeqa:`xnbd zyxtnéléî éðä àðîlky ©¨§¨¨¥¦¥
,dkeq zevn llka md elld mixacdïðaø eðúcxn`py dnn §¨©¨¨

epkyz e` eidz zekeqa xn`p `le 'mini zraW EaWY zMQA'©ªŸ¥§¦§©¨¦
epcnll `a ,mini zray,eøeãz ïéòk 'eáLz'oeyl `id daiyiy ¥§§¥¨
e ,dreaw daiyie aekireøîà ïàkîminkgíéîiä úòáL ìkly ¦¨¨§¨¦§©©¨¦

bgd.éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ íãà äNBò:`ziixad zyxtnãöék ¤¨¨¨¤©¥£©¥©
ok dyer,äkeqì ïìòî úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî íéàð íéìk Bì eéä̈¥¦¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨©¨

ïpLîe ,äkeqa ìéièîe äúBLå ìëBàecenil z`lr cenrl ekzgne ¥§¤§©¥©¨§©¥
eixea.äkeqa©¨

ixac yexit `edy oepiyd s`e ecenil lky `ziixadn rnyn
,dkeqa didi mi`xen`d ixace dpynddxizq `xnbd dywn

:jkléðéà,àø÷î ,àáø øîàäåazkay dxez zexwl -àðúîe- ¥¦§¨¨©¨¨¦§¨¦§¨
jixv ,dta zexebyd zeipyn zepylmzeyrl`weecàzìlèîa¦§©©§¨

,[dkeqd jezaÎ]éepúåzxaq xe`ia z` llekd cenlzd cenil - §©¥
mi`xen`d ipic z`e ,xeht dfe aiig df mrh dn dpynd ixac
xac mincny ici lr ,dpynd ixaca wecwcde oeird jezn mi`ad

ezeyrl xzen ,xaclàzìlènî øaxie`dy itl ,dkeql uegn - ©¦§©©§¨
on xeht xrhvnde xrhvi dkeqa ayi m`e ,ezrc aigxdl el dti
`ziixad ixack `ly ,dkeql uegn `ed oeirdy ixd ,dkeqd

:`xnbd zvxzn .dkeqa lkdyàä ,àéL÷ àì`ziixad - Ÿ©§¨¨
dkeq dkixvndñøâîaxrv mey el oi`y ,xak mixexad mixaca §¦§©

e .dkeqa ezaiyiaàädkeq jixv oi`y `ax xn`y dnéðeiòa ¨§©¥
ezaiyia xrhvn `edy jk lk mixexa mpi` oiicry mixaca

.dkeqn xeht okle dkeqa
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dkeq(iyily meil)

oeir mkixv mpi`y mixac yi cenlza mby di`x `xnbd d`ian
mpi` mde] oeir mikixvd mixac yie [dkeqa cenll jixv mze`e]

:[dkeqa miaiigéîéé÷ eåä ék àîç øa [éîøå àáøc] (äáøã) àä ék¦¨§¨¨§¨¦©¨¨¦¨¨§¥
àcñç áøc dénwîeid dligz ,cenlz mcnily xg`éèäøî ¦©¥§©¦§¨§©£¥
éããä éãäa àøîâaernyy mipicd ixwir lr zexidna mixfeg - ¦§¨¨©£¥£¨¥

,xeq` dne xzen dn eitnøãäå[jk xg`eÎ]àøáña éðéiòîoiadl §¨©§©§¥¦§¨¨
cenlza s`y ixd ,zeywdl dn yi m`e xac lk ly enrh dn
ode oepiy od cenild ibeq ipy mikiiy mi`xen`d ixac mdy envr

.oeir
àézLî éðàî ,àáø øîàmxi`ydl xzen zeqek oebk ,dizy ilk - ¨©¨¨¨¥¦§§¨

àzìlèîala` ,miqe`n mpi`y itl ,dkeqa -àìëéî éðàîilk - ¦§©©§¨¨¥¥§¨
l o`ivedl jixv oda lek`l exnby xg`l zexrw oebk dlik`øa©

[uegÎ]àzìlènî.miqe`n mdy itlàaöçoia`eyy qxg ly ck ¦§©©§¨©§¨
min eaìéçLåjixv dizy ilk mdy s` ,ea mia`eyy ur ly ilc §¨¦
eidiyàzìlènî øa,dkeql llk mqipkdl oi`e¯ àbøLexp ©¦§©©§¨§©¨

àzìlèîa,dkeqd jeza -¯ dì éøîàåexn`y yieàzìlhnî øa ¦§©©§¨§¨§¥¨©¦§©©§¨
,dkeqd jezl eqipkdl xeq`eéâéìt àìå`l`äìBãb äkeña àäf` §Ÿ§¦¥¨§¨§¨

,xi`dl ick dkeqd jeza enewnäpè÷ äkeña àäwx da yiy ¨§¨§©¨
exq` my ,migth dray lr migth dray ly mvnevn xeriy
lha `vnpe ezkeq sxyiz `ny dkeqd jeza xpd gipdl minkg

:dkeq zevnn
:dpyna epipyíéîLb eãøégxqzyn ,zeptl xzen izni`n ¨§§¨¦

dtwndàðz :`ed dkeqdn z`vl xeriydy dpyna epipyy dn ¨¨
elit` `id dpeekd ,dtwnd gxqzynïéñéøb ìL ät÷nä çøñzMî¦¤¦§©©¦§¨¤§¦¦

lk elwlwziy jixv oi`e ,minyb hrna lwlwzdl zxdnny s`
.mixg`d milk`nd,àzìlèîa óñBé áøc dén÷ áéúé à÷ äåä éiaà©©¥£¨¨¨¦©¥§©¥¦§©©§¨

¯ à÷éæ áLðgexd dayp¯ àúåáéö éúééî à÷åoinqiw dxiyde §©¦¨§¨©§¥¦§¨¨
,lk`nd jezl jkqdnóñBé áø eäì øîàeiptl miayeiléì ept ¨©§©¥©¦

àëäî éðàî,dkeqd on `vpe o`kn milkd il ept -éiaà déì øîà ¨©¥¨¨¨©¥©©¥
,ok zeyrl xzen ji`ïðz àäåwx zeptzdl xzenyçøñzMî §¨§©¦¤¦§©

ät÷nä,dfk avnl eprbd `l oiicr ep`eïåék éãéãì déì øîà ©¦§¨¨©¥§¦¦¥¨
éàzòc àðéðàcxac mey leaql leki ipi`e zrc oip` ip`y - ©£¦¨©§©

dfk hren xeriya s` ,qe`in,éì éîc ät÷nä çøñzL éîkxzene §¦¤¦§©©¦§¨¨¦¦
.dkeqd on z`vl il

ãøéå íéîLb eãøéå äkeqa ìëBà äéä ,ïðaø eðzdzidy ezkeqn ¨©¨¨¨¨¥©¨§¨§§¨¦§¨©
minybd ewqt el ayiyke ,ziad jeza ezcerq z` xenbl dilra

BúBà ïéçéøèî ïéàe ezcerq z` wiqtdlúBìòìdkeqløBîâiL ãò ¥©§¦¦©£©¤¦§
z`,Búãeòñm` okeãøéå íéîLb eãøéå äkeqä úçz ïLé äéäakye §¨¨¨¨¥©©©¨§¨§§¨¦§¨©

,ziaaøBàiL ãò úBìòì BúBà ïéçéøèî ïéà:`xnbd zwtzqn . ¥©§¦¦©£©¤¥
eäì àéòaéàaiegn epi` izn cre `ziixaa `qxibd `id ji` ¦©§¨§

m`d ,zelrløBòiL ãòwdy lke ,ezpyn uiwieelit` ezpyn ui ©¤¥
,dkeql zelrle ezpyn mewl jixv ,dlild ivga `edBà

`ed xeriydyøBàiL ãòokl mcewe ,xgyd zelr `ede meid ©¤¥
.dkeql zelrl jixv epi` ezpyn uiwd elit`òîL àzepipyy ¨§©

`ed xeriydy zxg` `ziixaa,øçMä ãenò äìòéå øBàiL ãòitle ©¤¥§©£¤©©©©
,dyw efd `qxibdézøz,df z` df mixzeq el` mixeriy ipy - ©§¥

ziilr ly xeriyde ,gxfnd lk xe`iy jixvy rnyn xe`iy cry
,dfl mcew `ed xgyd cenràlàjgxk lràîéà[xn`zÎ] ¤¨¥¨

`id `ziixaa dpekpd dqxibdy,øçMä ãenò äìòéå øBòiL ãòixd ©¤¥§©£¤©©©©
xgyd cenr dlr `ly onf lke ,cgi ea exn`p mixeriyd ipyy
cenr dlr m` oke ,dkeql zelrl jixv epi` ezpyn xxerzdy s`

:ezpyn eze` oiviwn oi` ,xxerzd `l oiicre xgyd
:dpyna epipyäîBc øácä äîì ìLîeaxl qek befnl `ay carl ¨¨§¨©¨¨¤

eipt lr oeziw el jtyeeäì àéòaéà :,lynd ixac zpeek dnéî ¦©§¨§¦
,éîì CôLeyniy `ly xnelk eax ipt lr oeziw jty card m`d ¨©§¦

oi`y minybd zcixi ici lr d`xn d"awdy `ed lynpde ,obedk
eiptl dievx dkeqa ozaiyi oi`e ,dxeyk eze` micaer l`xyi
lyndy e` .axd ipt lr oeziw zkityl elv` dleyn `id ixde
`v el xne`k `ed ixde ,card ipt lr oeziw axd jtyy `ed
`id minybd zcixi lynpa oke ,jyeniya ipevx oi`y iptln

xne`k minybd zcixia d`xn d"awdy epiide ,oeziwd zkity
.dkeq zevn eniiwzy ipevx oi`y dkeqd on e`v l`xyilzhyet

:`xnbdéà Bì øîàå åéðt ìò ïBzé÷ Baø Bì CôL àéðúc òîL àz̈§©§©§¨¨©©¦©¨¨§¨©¦
.ELenLa éLôàici lr d`xn `ed jexa yecwdy cvdk yxetn ¤§¦§¦§

.dkeqa aypy epevx oi`y minybd zcixi
ä÷Bì änçäL ïîæa ,ïðaø eðzhrn dpald dxizqn minrtly ¨©¨¨¦§©¤©©¨¨

dwel ynydy enk d`xp df ixde ynyd xe`n,df ixdòø ïîéñ¦¨©
äNòL íãå øNa Cìîì äîBc øácä äîì ìLî ,Blek íìBòä ìëì§¨¨¨¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¨¨

,íäéðôì ñðt çépäå åéãáòì äãeòñdcerqd rvn`aeíäéìò ñòk §¨©£¨¨§¦¦©¨¨¦§¥¤¨©£¥¤
íäéðtî ñðt ìBè Bcáòì øîàå,CLBça íáéLBäådngdyk ok enk §¨©§©§¨¨¦§¥¤§¦¨©¤

mlerd lr qrek d"awdy oniq df ixd jk lk dxi`n dpi`e dwel.
úBøBànL ïîæ ìk ,øîBà øéàî éaø ,àéðzïé÷Bìdf ixdòø ïîéñ ©§¨©¦¥¦¥¨§©¤§¦¦¨©

,ìàøNé ìL íäéàðBNì[mnvr l`xyil dpeekde ,`ilrn `pyilÎ] §§¥¤¤¦§¨¥
,ïäéúBkîa ïéãneìnL éðtî,mlekn xzei zewll milibx mdyìLî ¦§¥¤§¨¦§©¥¤¨¨

øôBñìzewepiz cnln -Bãéa äòeöøe øôqä úéáì àaL,zekdl §¥¤¨§¥©¥¤§¨§¨
,âàBc àeä íBéå íBé ìëa úB÷ìì ìéâøL éî ,âàBc éîl`xyi jkle ¦¥¦¤¨¦¦§§¨¨¥

.mlekn xzei be`cl mikixv
,ä÷Bì änçäL ïîæa ,ïðaø eðzdf ixdòø ïîéñwx,íéáëBk éãáBòì ¨©¨¨¦§©¤©©¨¨¦¨©§§¥¨¦

d m` la`ä÷Bì äðáìdf ixdéðtî ,ìàøNé ìL íäéàðBNì òø ïîéñ §¨¨¨¦¨©§§¥¤¤¦§¨¥¦§¥
ïéðBî ìàøNiLmipye miyceg xcq¯ äðálìyie ,dpald jelid itl ¤¦§¨¥¦©§¨¨

,dnr zekiiy mdlíéáëBk éãáBòåmipy mipen¯ änçìjelid itl §§¥¨¦©©¨
.dngdm`ä÷Bì`idyk dngdçøænadf ixd ,xweaa -òø ïîéñ ¨©¦§¨¦¨©

,çøæî éáLBéìz`vnp `idyk dngd dzwl m`eáøònadf ixd §§¥¦§¨©©£¨
,áøòî éáLBéì òø ïîéñ`idyk meid zevga dng dzwlyke ¦¨©§§¥©£¨

z`vnpòé÷øä òöîàadf ixd ,mc` lk y`xa zcnereòø ïîéñ §¤§©¨¨¦©¦¨©
.Blek íìBòä ìëìy rxi` m`eåéðte minec` dng ly,íãì ïéîBc §¨¨¨¨¨¦§¨

y oniq df ixd,íìBòì àa áøçly eipt m`e ,mc jtyp eci lry ¤¤¨§¨
zenec dngd÷Nìy oniq df ixd ,xegyl dnec `idyáòø évéç §©¦¥¨¨
,íìBòì ïéàaoinec dngd ipt m`e ,zeixad ipt mixigyn md ixde ¨¦¨¨

Bæìå Bæìy oniq df ixd ,xegyl zehep mbe zenec` mdyévéçå áøç ¨§¨¤¤§¦¥
áòøcgia.íìBòì ïéàam`eä÷ìdngdBúñéðëazrya - ¨¨¨¦¨¨¨¨¦§¦¨

dy oniq df ixd ,driwyd,àáì ääBL úeðòøetlk xary enk §¨¨¨Ÿ
q cr zeprxet oniq mey d`xp `le meidxeari ok ,ezriwyl jen

xak m` la` ,zeprxetd `eazy cr ax onfBúàéöéazrya - ¦¦¨
zeprxetdy oniq df ixd ,dwl dgixfd,àáì úøäîîjxck §©¤¤¨Ÿ

,`eal xdin oniqdyíéøácä óeléç íéøîBà Léådwl m`y §¥§¦¦©§¨¦
zxyl zedy cer dngl oi`y myk ,ziaxr ezriwye ezqipka
m`e ,`a `ed cin `l` oizndl zedy zeprxetl oi` jk ,meia
meid lk daxd zedy dngl yiy myk dwel `ed gexfl ez`ivia

.`eal ddey zeprxetd jkïéàL ä÷BlL äneàå äneà ìk Eì ïéàå§¥§¨¨§¨¤¨¤¥
äéäìà[eyr ly xy didy l`nq oebk] dcra uilnd dxy `ede ¡Ÿ¤¨
ä÷Bìyprpe,dnòenkøîàpLmixvn z` 'd dkdy onfaìëáe' ¤¦¨¤¤¡©§¨

íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ìàøNiL ïîæáe .'íéèôL äNòà íéøöî éäìà¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤§¨¦¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨
elà ìkî ïéàøéúî ïéàmipniqdíéBbä Cøc ìà 'ä øîà äk' øîàpL , ¥¦§¨§¦¦¨¥¤¤¡©Ÿ¨©¤¤¤©¦

,'änäî íéBbä ezçé ék ,ezçz ìà íéîMä úBúàîe eãîìz ìà©¦§¨¥Ÿ©¨©¦©¥¨¦¥©©¦¥¥¨
miyxeceezçé íéáëBk éãáBòminyd zeze`nezçé ìàøNé ïéàå , §¥¨¦¥©§¥¦§¨¥¥©

jxca mikled mpi`e mewn ly epevx oiyery onfa zeze` mze`n
miebd.

únL ïéc úéa áà ìò ,ä÷Bì änç íéøác äòaøà ìéáLa ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¦©§¨¨§¨¦©¨¨©©¥¦¤¥
L äñøBàîä äøòð ìòå ,äëìäk ãtñð Bðéàådnr akyl cg` dqtz §¥¦§¨©£¨¨§©©£¨©§¨¨¤

ea ä÷òvd jezøeëæ ákLî ìòå ,dì òéLBî ïéàå øéòipy eakyy ¨£¨§¦§¥¦©¨§©¦§©§
,eicgi mixkfãçàk ïîc CtLpL ïéçà éðL ìòå.äòaøà ìéáLáe §©§¥©¦¤¦§©¨¨§¤¨¦§¦©§¨¨

úBøBàî íéøácmiakeke gxid -¯ øzñìt éáúBk ìò ,ïé÷Bì §¨¦§¦©§¥§©§¥
enya miazeky ici lr itec mc` lr milihne zexhy mitiifny

,deiv `ly dnõøàa äwc äîäa éìcâî ìòå ,ø÷L úeãò éãéòî ìòå§©§¦¥¥¤¤§©§©§¥§¥¨©¨§¤¤
ìàøNéminkg exq`y(:hr w"a)aeyi meyn l`xyi ux`a mlcbl ¦§¨¥

zerxln mxneyl xyt` i`y ux`d miaixgn mdy ,l`xyi ux`
,mixg` zecyaúBáBè úBðìéà éööB÷ ìòåelit`e ,lk`nl miie`xd §©§¥¦¨

oihreak oi`xpe ,zigyz la xeqi` lr md mixaery mdly
.eaeh zrtyde myd zkxaaéìòa éñëð íéøác äòaøà ìéáLáe¦§¦©§¨¨§¨¦¦§¥©£¥
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המשך בעמוק דנמ

ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
'åë àä éë.`gxha oeir `ki`e ,`gxh `la `hdix inp `ki` `zrnyac Ðéîéé÷ ååä éë

àãñç áøã äéî÷î.`zzrny edpixnb`c xza Ðàøîâá éèäøî:eitn ernyy dn Ð

.xzen ipelt xac ,xeq` ipelt xacàøáñá éðééòî øãäåyi m`e ,xac ly enrh dn Ð

.melk aiydlàéúùî éðàî.zeqek Ðàúììèîá.miqe`n opi`y itl Ðàìëéî éðàîÐ

.o`ivedl jixv oda elk`y xg`l ,zexrwøáì
àúììèîî.dkeql ueg Ðàáöçqxg ly ck =

.mind ea oia`eyyìéçùå.ur ly ilc =àâøù
.l"iiyexw* oixewy ,qxg ly xp =äðè÷ äëåñ

xeq` ,migth dray ,mvnevn xeriy ly Ð

.dkeza ogipdlïéñéøâ ìù äô÷îzxdnn Ð

.hrn minyba lwlwlàúåáéöly oinqw =

ipip`n sqei ax .lk`nd lr xiyn did ,jkq

migqt) "migqt iaxr" 'ta `ipzc ,ded zrc

oipngxd miig opi` odiig dyly :(a,biw

leaql oileki mpi`y ,zrcd ipip`e oipgzxde

edpzi` edlek sqei ax xn`e ,qe`in xac mey

.iaíéîùâ åãøéåxenbl dkeqd on cxie Ð

minyb ewqt el ayiyke ,ziaa ezcerqoi` Ð

.xenbiy cr zelrle wiqtdl eze` oigixhn

øåàéù ãò åäì àéòáéàcenr dlriy cr Ð

.xgydøåòéù ãò åà,uiwd m` `d .ezpiyn Ð

dlild ivga did elit`dlrie ,ezpiyn mewi Ð

.dkeqa oyieãåîò äìòéå øåàéù ãò òîù àú
øçùä,da `ipzc `ed xeriy cr jigxk lre Ð

ok `l m`c?xgyd cenr dlrie i`n Ðéúøú
,df z` df mixzeq od el` mixac ipy :dinza Ð

cenr dlre ,gxfnd el xi`dy rnyn xe`iy

xgyd.okl mcew rnyn Ðàìàjgxk lr Ð

dlriyn xeriy cr :xn`w ikde ,ipzw xeriy

,dlila ezpiyn uiwd m` iwet`l .xgyd cenr

xrip `le xgyd dlr m`e .oigixhn oi`coi` Ð

.eze` oiviwnéîì êôù éîikde ,eaxl car Ð

,zecar eaxl dyer didy carl lyn :xn`w

l`xyi oi`y recia jk ,obedk ecaer epi`y

el jtye :xn`w ikd `nlc e` .dxeyk oicaer

iyt` i`c ,iptln `v :xnel ,eipt lr oeziw eax

.oeziw zkity `id minyb zcixie .jyenya

`yexit ,edine .`ed dllw oniq mewn lkne

,`id i`n oeziwd zkity :ol `irain oizipznc

?minyb zcixi e` dkeqd zaiyiäîçäù ïîæá
'åë ä÷åìdllw ipniqa `kd ixii`c meyn Ð

.dl hwpñðô çéðäå.`"pxihpl** =íáéùåäå
êùçáyk jk Ðlk dxi`n dpi` dwel dngd

.jkíäéúåëîá íéãîåìîù éðôîipin lk Ð

be`cl l`xyil mdl yi mlera oi`ad zeiprxet

xzei epliaya `l` df oniq `a `l :xnele

xzei zewll milibx ody iptn ,zene` x`yn

.mleknøôåñì ìùî.zewepiz cnln Ðäòåöøå
åãéá.zekdl Ðâàåã éî`xi odn df i` ÐÐ

.zewll libxyçøæîá ä÷åìdngdyk ,xwaa Ð

.gxfnaòé÷øä òöîàá,meid zevga Ð

.mc` lk y`xa zcneryk÷ùìdvepn ieyr Ð

.xegyl dnec `ede ,mifr lyáòø éöéç.mipt oixigyn Ðåúñéðëá ä÷ì.ezriwya Ðàáì ääåù úåðòøåô.meid zelk cr ze`xdl ,oniqd ddeyy jxck Ðúøäîî úåðòøåô åúàéöéá
àáì.`al oniqd xdiny jxck Ðíéøáãä óåìéç íéøîåà ùéåziaxr ezqipka dwl Ð`ed ezriwyl jenqy meia ynyl zedy el oi`y myk oniqdy ,`al zxdnn zeprxet ÐÐ

zixgy .ez`ivia `al zeprxetl zedy oi` jk.meia zedy cer dngl yiy myk ,`al ddey zeprxet Ðäéäìà.eyr ly xy didy l`nq oebk ,dcra uilnd dxy Ðêøã ìà
åãîìú ìà íéåâäepevx eyrzyne ,mdiyrnk zeyrl Ð."ezgz l` minyd zeze`n" Ðíéøáã äòáøà ìéáùá.xaca mrh izrny `l Ðúåøåàî.miakeke gxi Ðøúñìô éáúåë

.dev `ly dn enya aezkl ,mc` lr itec meyl ,lnr iazkne mitiefn zexhy Ðä÷ã äîäá éìãâî.mdixiag dcya zerxln mxnyl oileki oi`y ,ux`d z` oiaixgn Ðéööå÷ ìòå
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ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
'åë àä éë.`gxha oeir `ki`e ,`gxh `la `hdix inp `ki` `zrnyac Ðéîéé÷ ååä éë

àãñç áøã äéî÷î.`zzrny edpixnb`c xza Ðàøîâá éèäøî:eitn ernyy dn Ð

.xzen ipelt xac ,xeq` ipelt xacàøáñá éðééòî øãäåyi m`e ,xac ly enrh dn Ð

.melk aiydlàéúùî éðàî.zeqek Ðàúììèîá.miqe`n opi`y itl Ðàìëéî éðàîÐ

.o`ivedl jixv oda elk`y xg`l ,zexrwøáì
àúììèîî.dkeql ueg Ðàáöçqxg ly ck =

.mind ea oia`eyyìéçùå.ur ly ilc =àâøù
.l"iiyexw* oixewy ,qxg ly xp =äðè÷ äëåñ

xeq` ,migth dray ,mvnevn xeriy ly Ð

.dkeza ogipdlïéñéøâ ìù äô÷îzxdnn Ð

.hrn minyba lwlwlàúåáéöly oinqw =

ipip`n sqei ax .lk`nd lr xiyn did ,jkq

migqt) "migqt iaxr" 'ta `ipzc ,ded zrc

oipngxd miig opi` odiig dyly :(a,biw

leaql oileki mpi`y ,zrcd ipip`e oipgzxde

edpzi` edlek sqei ax xn`e ,qe`in xac mey

.iaíéîùâ åãøéåxenbl dkeqd on cxie Ð

minyb ewqt el ayiyke ,ziaa ezcerqoi` Ð

.xenbiy cr zelrle wiqtdl eze` oigixhn

øåàéù ãò åäì àéòáéàcenr dlriy cr Ð

.xgydøåòéù ãò åà,uiwd m` `d .ezpiyn Ð

dlild ivga did elit`dlrie ,ezpiyn mewi Ð

.dkeqa oyieãåîò äìòéå øåàéù ãò òîù àú
øçùä,da `ipzc `ed xeriy cr jigxk lre Ð

ok `l m`c?xgyd cenr dlrie i`n Ðéúøú
,df z` df mixzeq od el` mixac ipy :dinza Ð

cenr dlre ,gxfnd el xi`dy rnyn xe`iy

xgyd.okl mcew rnyn Ðàìàjgxk lr Ð

dlriyn xeriy cr :xn`w ikde ,ipzw xeriy

,dlila ezpiyn uiwd m` iwet`l .xgyd cenr

xrip `le xgyd dlr m`e .oigixhn oi`coi` Ð

.eze` oiviwnéîì êôù éîikde ,eaxl car Ð

,zecar eaxl dyer didy carl lyn :xn`w

l`xyi oi`y recia jk ,obedk ecaer epi`y

el jtye :xn`w ikd `nlc e` .dxeyk oicaer

iyt` i`c ,iptln `v :xnel ,eipt lr oeziw eax

.oeziw zkity `id minyb zcixie .jyenya

`yexit ,edine .`ed dllw oniq mewn lkne

,`id i`n oeziwd zkity :ol `irain oizipznc

?minyb zcixi e` dkeqd zaiyiäîçäù ïîæá
'åë ä÷åìdllw ipniqa `kd ixii`c meyn Ð

.dl hwpñðô çéðäå.`"pxihpl** =íáéùåäå
êùçáyk jk Ðlk dxi`n dpi` dwel dngd

.jkíäéúåëîá íéãîåìîù éðôîipin lk Ð

be`cl l`xyil mdl yi mlera oi`ad zeiprxet

xzei epliaya `l` df oniq `a `l :xnele

xzei zewll milibx ody iptn ,zene` x`yn

.mleknøôåñì ìùî.zewepiz cnln Ðäòåöøå
åãéá.zekdl Ðâàåã éî`xi odn df i` ÐÐ

.zewll libxyçøæîá ä÷åìdngdyk ,xwaa Ð

.gxfnaòé÷øä òöîàá,meid zevga Ð

.mc` lk y`xa zcneryk÷ùìdvepn ieyr Ð

.xegyl dnec `ede ,mifr lyáòø éöéç.mipt oixigyn Ðåúñéðëá ä÷ì.ezriwya Ðàáì ääåù úåðòøåô.meid zelk cr ze`xdl ,oniqd ddeyy jxck Ðúøäîî úåðòøåô åúàéöéá
àáì.`al oniqd xdiny jxck Ðíéøáãä óåìéç íéøîåà ùéåziaxr ezqipka dwl Ð`ed ezriwyl jenqy meia ynyl zedy el oi`y myk oniqdy ,`al zxdnn zeprxet ÐÐ

zixgy .ez`ivia `al zeprxetl zedy oi` jk.meia zedy cer dngl yiy myk ,`al ddey zeprxet Ðäéäìà.eyr ly xy didy l`nq oebk ,dcra uilnd dxy Ðêøã ìà
åãîìú ìà íéåâäepevx eyrzyne ,mdiyrnk zeyrl Ð."ezgz l` minyd zeze`n" Ðíéøáã äòáøà ìéáùá.xaca mrh izrny `l Ðúåøåàî.miakeke gxi Ðøúñìô éáúåë

.dev `ly dn enya aezkl ,mc` lr itec meyl ,lnr iazkne mitiefn zexhy Ðä÷ã äîäá éìãâî.mdixiag dcya zerxln mxnyl oileki oi`y ,ux`d z` oiaixgn Ðéööå÷ ìòå
úåáåè úåðìéà.eaeh rityny ezkxaae `ed jexa yecwda oihreak oi`xpe ,od oizigyny ,odly od elit`e Ðíéòåøô úåøèù éäùî ìò.zxg` mrt zeable xefgl ick ,mlv` Ð

úéáéøá éåìî ìòåoda opegy ,`kln xeay oebk :(a,r) `rivn `aaa opixn`e "epvawi milc opegl ziaxze jypa eped daxn" (gk ilyn) aizke ,ziaxa l`xyil miza ilra oielny Ð
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àðîoda elk`y xg`l ,zexrw Ð `lkincjk ,qe`in meyn dkeqd on m`ivedl jixv Ð

,opira execz oirkc `nrhe ,`yilc ipb`e zexicw oebk :miyxtn yie .qxhpewa yxit

:zelecb zekld lra yxit oke .mcal mdl yi zia `l` ,dxic ziaa zeidl oilibx oi` ipde

.itz iae ieh iae icetye ixcw oebkéøîàå`piiprn `bxy oi` Ð `zllhnn xa dl

`zllhnn xa `lkinc `pnc ,mixg`cepiid Ð

lke` dcerq zryac ,oda ynzyn oi`y drya

`bxy la` .dkeqa dxrwawlec ecera Ð

wxt onwl gkenck ,xeq` exe`l el ynzyne

ly iriay iab opzc (mye `,gn) "daxre alel"

lek`ln xnb :bgi`c meyn ,ezkeq xizi `l Ð

z` cixen la` .deeba lik` `zcerq dil inxzn

,mei ceak iptn dlrnle dgpnd on milkd

my cerqiy mewnl ez`xwl envr oiknk d`xny

ilk cixedl mewn el oi` :`xnba opixn`e .dlild

,dyri dn oexg`d aeh meia da lek`l jixve

dkeq zeyrl devnd lr siqenk epi`y gikeie

mini dpenydl aiygcne .xpd z` da wilcn Ð

dwlcd zrya `xikid.bga xeq`c dpin rny Ð

dkeqa opinwenc meync ,`nrh epiid `nye

,rcze .ezkeq sxyz `ny opiyiige dphw

,xpd z` liirn hwp `lcn ,`wec dwlcdc

.`lkin ip`n da liirn mzd hiwpck
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קסח
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxt`nei

íãéá ÷ôñ äéäù ìòå,mxecay zexiar ixaer cia zegnl elld miza ilra ly Ð

.egin `le ,mdn mi`xi zeixade ,mxyer zngn mirnyp mdixacyïé÷ñåôù ìòåilra Ð

.mipzep `le (mde) ,miiprl edepziy miaxa dwcv elld mizaïåéîèìmilke oinnhpy Ð

.mdil`nùáåë.aeye jla edgcny Ð÷ùåò.exky lfeb ixnbl Ðçåøä úåñâ ìòåÐ

.oxyer liaya mdig` lr oixxzyne mi`bzny

ïùéä êìò ïøãä

áìåì.ìåæâäxcde mixnz ly sk alel

:ediiytp it`a daxre qcd ipz.ìåæâ
:mklyn aizk mkl mzgwle leqt.ùáéopirac

:edep`e (eh zeny) aizkc zxcedn devnìù
.äøéùàyxtn `xnbae f"r eze` oicaery oli`

:`nrh.úçãðä øéò ìùåi`w dtxylc meyn

alele ueawz dlly lk z`e (bi mixac) aizkc

oeike (:al sc) onwlck migth 'c xeriy ira

sexykc miiw exeriy oi` i`w dtxyl i`dc

:inc.åùàø íè÷ð:xcd ied `lc leqtåöøôð
.åéìòici lr `l` oixaegn mpi`e dxcyn

xcd e`l `"aewy` oixewy `iteg ik dceb`

:`ed.åéìò åãøôð`l` dxcya od oixaegn

:oli` itprk o`kle o`kl micxtp od dlrnly

.äìòîìî åðãâàéediy mcb`i eilr ecxtp m`

:oialel x`yk dxcyd mr oiler.ìæøáä øä éðéö
:milwc ipiv .`xnba yxtn.úåøùëoialel

oi`e c`n miphw odly oilry t"r`e odly

:dxcy ly dkx` mr oiler.åá òðòðì éãë
dxcyd `dz migth dyly `xnba yxtn

rprpl ick xzei gthe qcd ly ekxe` cbpk

cixene dlrn (:fl sc) onwlck reprp opirac

:mirx millhe zerx zegex xevrl `iane jilen

.éðúå ÷éñô÷ 'îâ:leqt.ïåùàø è"éá àðù àì
:`ziixe`cn diaeigc.éðù è"éá àðù àìmeiac opaxcn `l` alel zlihpa dizilc

:aizk oey`xd.ùáé àîìùáopira ycwnl xkf meyn `ed devnc oeik inp opaxca leqt

:devn xecd.àì éàîà:dilqtinl iziz `kidn
øîàðù
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áìåì`le ."xcd" dia aizkc ,bexz`l alel ywzi`c meyn `xnba yxtne Ð leqt yai

"edep`e il` df" (eh zeny) aizkc meyn qxhpewd yxity enk"edep`e" oi`c Ð

devn alel :opax ixn`c ,(a,`i dkeq) `nw wxt gkenck ,ikda lqtin `le ,dlgzkl `l`

ecb` `l ,"edep`e il` df" xn`py meyn ecbe`lenk yxtl oi` `kdc yai i`de .xyk Ð

,(a,hk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtc yai

miyai ,mixkp ly mipvxgd opzc,mixzen Ð

,ycg xyr mipy xg`l miyai :`xnba yxtne

aex eyai :yai qcd iab (`,bl) onwl opixn` `dc

oigl oilr ica dyly my xiizype eilrÐ

xyr mipya ielz zeyaid oi` :`nl` .oixiyk

zeyai enk `kdc zeyai :xnel yi `l` .ycg

zexeka) "oinen el` lr" wxta opzc ,xeka of`

cr dyai :xne` mleynd oa iqei iax (`,fl

.oxetva zkxtp `dzy

íè÷ðoilr ipya ixiin dxe`kl Ð ey`x

.dxcyd y`xn oi`veid miirvn`d

oa ryedi iax xn`w (`,al) `xnbac ,`iyw la`

oilrd oze` ode ,leqt zneizd dlhip :iel

leqt ey`x mhwpa elit` `de .miirvn`dlk Ð

ixiin ey`x mhwpc xnel jixve !ixnbl elhp oky

iaxl dil jixhv` ,inp i` .mipeilrd oilrd aexa

dizrc `wlqc ,dlhip opireny`l iel oa ryedi

on zg` dlhip :inp i` .mhwpn ith xcd aiygc

enhwp ok m`` dlqtin `l mhwpac ,zneizd

.odizy

åöøôð`ipzck ,ixii` oilr aexa Ð eilr

:qxhpewa yxite .(ipy wxt) `ztqeza

lr `l` oixaegn opi`e ,ely dxcyd on evxtpy

ixnbl eylzpy xnel dvexy rnyn .dceb` ici

n `le .dxcyd on:opixn`c ,`xnba ok rny

evxtpon eylzpy oilrde .`iteg ik ciarc Ð

(a,fl) `xnba opixn`ck ,exwin ived dxcyd

m` :xnelk .dvivg iede ,ived ixiizync `pryeda `ailel yipi` (cebil) `l :dax xn`

zgzn uvwl `ae ,daxrd on i`cn xzei `ed jex`ixiizync ,eceb`a ecera uvwi `l Ð

opixn`ck ,`iteg oiyer oivedd one .dvivwd ici lr dxcyd on ylzpyk aleld ilr

ived edpicare dixagn `ailel lfbc o`n i`d :(`,ev `nw `aa) "`nw lfebd"a,ipw Ð

`iteg edpicare ived .ived `zyde `ailel `xwirnjxc oky ,mze` wlge cnre ,miletk aleld ilr lky itl ,mipyl dlre dlr lk wlgy epiide .`iteg `zyde ived `xwirn ,ipw Ð

.`iteg zeyrl

÷éñô÷`edy lk xqge awip (a,cl) onwl opixn` `d :dnize .biltn `le ,mzq ipzwcn wiicc rnyn Ð ipy aeh meia `py `le oey`x aeh meia `py `l ipzemeiac ab lr s` ,leqt Ð

le`y ipzw `le ,lefb ipzwcn wiic i`e .oey`x aeh meia oizipzn iwene .dia witpe dia liahn `pipg 'xc ,`xnba (a,el) onwl opixn`ck ,xyk ipy aeh`ibeqd seqa onwl `d Ð

yaic `inec lefb ipzwc meyn i`e .dizrc` wiq` `l `kd la` ,ikd wgvi xa ongp ax wiic,edine .xcd meyn ipy aeh meia s` liqtnc eaex lr ziffg dzlr :ipzw awp iab inp ikd Ð

:oixn` onz .cala oey`x aeh meia `l` oileqt opi` oileqtd lk :l`eny 'x mya ongp xa wgvi iax dlr wiqnc ,oey`x aeh meia `l` liqtin `l ziffg meync zvw rnyn inlyexia

`weec oey`x mei i` ,edine .ziffg iab (a,dl) onwl opixn`c ,cg` mewna epiide .eaexk enheg ,cg` cvn eaexxazqn `le ,xqgk aiygc meyn `l` liqtin `le ,`ed xcd jgxk lr Ð

mzq ipzcn wcwcl jiiy dpync `yixa :inp i` .ipy aeh meia xiykne oey`x aeh meia lefbc oizipzn iwenc ,oizrnyc l`eny enk ipze wiqtw i`d dil zil `pipg 'xc :xnel yie .llk

`yixa biltn `lc icii` ,ipixg` edlek la` ,biltn `le.wlgl yiy it lr s` ,mzq eixac dpeye ,`tiqa biltn `l Ð

ïðéòádnz dgiwl opirac ,xqg dipin opihrnnc "mzgwle" oke .oey`x aeh meia `l` mwezin `l mklyn "mkl"e ,inei edlekl xcd opirac dil `hiytc rnyn Ð `kile xcd`l Ð

,`xw cga iaizk iccd icda edlek `d ?dfn df `py i`n :dnize .dia witpe ipy aeh meia dia liahn `pipg 'x :(a,el) `wxita onwl opixn`wck ,oey`x aeh meia `l` liqtin

aizk dixza "xcd" la` ,iniiw dilr "oey`x meia" inwn iaizkc ipdc dil rnync meyn i`e !"xcd ur ixt oey`xd meia mkl mzgwle"opiyxc "mzgwle" aizkcn ,`iyw izk` Ð

,inp opiyxc (`,bn dkeq) "daxre alel" yixae ,(a,`n) oiwxit idliyae dnz dgiwl opirac ,df z` df oiakrn alelay oipin drax`c :(a,cl) oiwxita onwle (`,fk zegpn) "dax unewd"a

aizkcn cg`e cg` lkl dxitq :(a,dq zegpn) "l`rnyi iax" wxt opiyxcc ikid ik ,cigi oeyl "zgwle" aizk `lcn ,cg`e cg` lkl dgiwl `dzy miax oeyl "mzgwle" aizkcn

wlae ,cg` oina ibqiz minid x`ya ,ok m`e ."mzxtqe"`zi`ck ,ycwnl xkf opaxc inei x`ye ,oileaba `ziixe`c oey`x meic meyn :`nrh epiidc d`xp jkl !mlek liaya cg` ly dgi

cg` lkl dgiwle ,oipin drax` oebk dgiwld xwira ,jkld .(`,cn dkeq) "daxre alel" yixale`yae xqga la` .devn xecd meyn xcda oke ,`ziixe`c oirk inei x`ya oewz ÐÐ

lefbae ,oewz `l.lefba inp `vei le`ya `veiy jeznc ,oewz `lc xaq l`enye ,dxiara d`ad devn meyn oewzc xaq opgei iaxc ,oizrnyc `zbelt Ð
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íé÷ñBtL ìòå ,eçéî àìå úBçîì íãéa ÷tñ äéäL ìòå§©¤¨¨¦¥§¨¨§©§Ÿ¦§©¤§¦
äòaøà ìéáLa :áø øîà .ïéðúBð ïðéàå íéaøa ä÷ãö§¨¨¨©¦§¥¨§¦¨©©¦§¦©§¨¨
éLáBk ìò :ïBéîèì ïéàöBé íézá éìòa éñëð íéøác§¨¦¦§¥©£¥¨¦§¦§¦§©§¥

é÷LBò ìòå ,øéëN øëNïé÷øBtL ìòå ,øéëN øëNìBò §©¨¦§©§¥§©¨¦§©¤§¦
,çeøä úeqb ìòå ,ïäéøáç ìò ïéðúBðå ïäéøàeö ìòî¥©©§¥¤§§¦©©§¥¤§©©¨©

ìáà .ïìek ãâðk çeøä úeqâåòaíéåðíéåðòå" :áéúk §©¨©§¤¤¨£¨©£¨¦§¦©£¨¦
õøà eLøééeâpòúäå."íBìL áBø ìò ¦§¨¤§¦§©§©¨

ïùéä êìò ïøãä

áìeìLáiäå ìeæbä¯øéò ìLå äøéLà ìL .ìeñt ¨©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦
úçcpä¯åéìò eöøôð ,BLàø íè÷ð .ìeñt ©¦©©¨¦§©Ÿ¦§§¨¨

¯åéìò eãøôð .ìeñt¯:øîBà äãeäé éaø ,øLk ¨¦§§¨¨¨¥©¦§¨¥
epãâàéáìeì .úBøéLk ìæøaä øä épéö .äìòîìî ©©§¤¦§©§¨¦¥©©©§¤§¥¨

ìL Ba LiLBa òðòðì éãk íéçôè äL¯.øLk ¤¥§¨§¨¦§¥§©£¥©¨¥
àøîâàðL àì ,éðúå ÷éñt à÷ïBLàø áBè íBéa ¨¨¥§¨¥¨§¨§¦

Láé àîìLa .éðL áBè íBéa àðL àìå¯"øãä" §¨§¨§¥¦¦§¨¨¨¥¨¨
ïBLàø áBè íBé àîìLa ,ìeæb àìà .àkéìå ,ïðéòä¥©§¥¨¤¨§¦§¨¨¦

¯"íëì" :áéúëc¯éðL áBè íBéa àìà ,íëìMî ¦§¦¨¤¦¤¨¤¤¨§¥¦
:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ?àì éànà©©Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המטה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dkeq(iyily meil)

÷tñ äéäL ìòå-zlekigkeúBçîì íãéa,mxecay dxiar ixaera §©¤¨¨¦¥§¨¨¦§
mxyer zngn mirnyp mdixacy itlíé÷ñBtL ìòå ,eçéî àìå§Ÿ¦§©¤§¦

ïéðúBð ïðéàå íéaøa ä÷ãözegnl mxyera miynzyn mpi`y oeike §¨¨¨©¦§¥¨§¦
mpi`e mixcepe mpenn zngn milykp mde ,dxiar ixaera
mdiqkp jkl mirext zexhy midyn e` ziaixa mielne ,miniiwn

.zeklnl mixqnp
ïBéîèì ïéàöBé íéza éìòa éñëð íéøác äòaøà ìéáLa ,áø øîà- ¨©©¦§¦©§¨¨§¨¦¦§¥©£¥¨¦§¦§¦§

,mdil`n mipnhpe milkøéëN øëN éLáBk ìòezpeeky s`y ©§¥§©¨¦
,aeye jla edgcn `ed ,el mlyløéëN øëN é÷LBò ìòåepi`y §©§¥§©¨¦
,ixnbl exky lfebe llk el mlynïäéøàeö ìòî ìBò ïé÷øBtL ìòå§©¤§¦¥©©§¥¤

ïäéøáç ìò ïéðúBðåz` mdn zgwl mikixv mdig`y mixaeqy §§¦©©§¥¤
r,mleçeøä úeqb ìòåliaya mixg` lr mixxzyne mi`bzny §©©¨©

,mxyerïlek ãâðk çeøä úeqâå,cgi mlekk dxeng -íéåðòa ìáà §©¨©§¤¤¨£¨¨£¨¦
õøà eLøéé íéåðòå' áéúk'íBìL áø ìò eâpòúäå ,mpenn oi`y itl §¦©£¨¦¦§¨¤§¦§©§©Ÿ¨

:mdn ca`p

äèîä úçú ïùéä êìò ïøãä

ìåæâä áìåì ¯ éùéìù ÷øô
dxeza xn`p(n bk `xwie)xcd ur ixR oFW`xd mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨

mkiwl` 'd iptl mYgnUE lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
zekeqd bg ly oey`xd meia zgwl yiy o`kn 'mini zraW¦§©¨¦
spr ,alel mixnY zRM ,bexz` xcd ur ixR ,mireci mipin drax`§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦£©

.zeaxr lgp iaxr ,qcd zar ur¥¨Ÿ©§¥¨©
mipind zrax` md el`y oipn miweqtdn eyxci epiptly wxta
.mda milqet mixac dfi`e mxeriy edn ,zekeqa lehil mikixvy
in ,lehil jixv mini dnk ,dlihpd onf ,dlihpd jxc x`azz oke
dpynd zx`an dligza .mipic ihxt dnk cere dlihpa aiegnd

.bexz`e daxr qcd ipic z` k"g`e ,aleld ipic z`

äðùî
ìeæbä áìeìminkg eyxce 'mkl mYgwlE' xn`py meyn ,leqt ¨©¨§©§¤¨¤

.'mklyn'åalel okLáiäjxtpy xeriyk eilr aex eyaiizdy - §©¨¥
,oxetiva,ìeñtd`p alela devnd z` miiwl jixvy meyn ¨

aizkc xcedne(a eh zeny)lwcn alel .iep oeyl - 'Edep`e'ìL §©§¥¤
äøéLà,dtixy oerh `ede ,dxf dcearl eze` micaery oli` - £¥¨

ålwcn alel okúçcpä øéò ìLeztzpe egcedy l`xyi ly xir - §¤¦©¦©©

,dxf dcear cearl diayei aex,da `vnpd lk z` sexyl jixve
,ìeñt,dtixyl cner `ed ixd df alel sexyl jixvy oeiky ¨

alela yxcpd xeriyd z` ea oi`e sexyk aygp `ed ixd dzrne
.migth drax` `edym`BLàø íè÷ðaex enhwpy ,aleld ly ¦§©Ÿ

.xcd epi`y meyn ,leqt ,mipeilrd milrd iy`xm` okeeöøôð- ¦§§
aex eylzpåéìò`l` eil` mixaegn mpi`e ,dxcydn aleld ly ¨¨

,dceb` ici lr,ìeñt.xcd epi`y meynmixaegn md m` la` ¨
y `l` dxcyleãøôðiy`xåéìò,o`kle o`kl aleld lyLk,ø ¦§§¨¨¨¥

.ea zakrn dzitk oi` ezetkl xyt`y oeik ,zetk epi`y s`eéaø©¦
,øîBà äãeäéo`kle o`kl aleld ly eilr ecxtp m`epãâàé §¨¥¤¤§¤

äìòîlîmr elriy ick ,dxcyl hega milrd iy`x z` xeywi - ¦§©§¨
.ynn zetk aleld didiy jixvy meyn ,mialel x`yk dxcyd

mi`ad mialelnépéöilwc -ìæøaä øäoa `ibay xda milcbd - ¦¥©©©§¤
,milyexil jenqd mpid,ce`n miphw mdly milrde,úBøéLk§¥

eilrny dlrd ly exwir cva dlr lk ly ey`x didiy calae
.xcd epi` df `lay ,dqekn dxcyd didzy

:aleld jxe` xeriy z` zyxtn dpyndBa LiL áìeìekxe`a - ¨¤¥
ìLíéçôè äLgth cereéãkedaeby qcddn deab aleld didiy §¨§¨¦§¥

lkeie ,migth dyelyBa òðòðì,alela -,øLkdfn zegta la` §©£¥©¨¥
deab `edy wlga `l` rprpl xyt` i` ixdy ,leqt.qcddn

`ed jky ,ea rprpl elkeiy ick aleld xeriya didiy jixve
onwl exn`y enk ezevn(:fl)dlrnl aleld z` rprpl jixvy

:e`iadle ekiledle dhnle

àøîâ
y jkn :`xnbd zwiicnéðúå ÷éñt à÷eixac z` mzq `pzd - ¨¨¦§¨¥

oey`xd meid oia wlig `le leqt yai e` lefb alely dpyna
,minid x`yly rnynïBLàø áBè íBéa àðL àìzlihp aeigy Ÿ§¨§¦

,'oFW`xd mFIA' aizkc ,dxezdn `ed aleldáBè íBéa àðL àìå ©¨¦§Ÿ§¨§
éðLyai alel ,opaxcn `ed aleld zlihp aeigy bgd ini x`ya - ¥¦

:`xnbd zl`ey .leqt lefb e`àîìLaalelLáéx`ya mb leqt ¦§¨¨¨¥
c meyn ,dxezdn eaeig oi`y miniïðéòa øãäå ,yai alelaàkéì ¨¨¨¦¨§¥¨

jixv elhil devny oeik ,opaxcn `l` aeigd oi`y s`e ,xcd
,zxcedn devnd didzyàlàalelïBLàø áBè íBé àîìLa ,ìeæb ¤¨¨¦§¨¨¦

meyn ,leqt `edáéúëcmYgwlE''íëìaleld didiy epiide ¦§¦§©§¤¨¤
ëlMîàì éànà éðL áBè íBéa àlà ,í,lefb alela daeg ici mi`vei ¦¤¨¤¤¨§¥¦©©Ÿ

.elqtl oipne opaxcn `l` epi` alel lehil aeigd ixdzvxzn
:`xnbd,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

wx daxrd m`äLeîk.dxyk ,dyai dpi` oiicreådaxr ok §¨§
eøLpLwx,äéìò úö÷î.dxykådaxr okìòa ìLdlcbd - ¤¨§¦§¨¨¤¨§¤©©

,lgpd lr `ly dcya.äøLk§¥¨

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`py dnn'ìçð éáøò','iaxr' wx xn`p `le ¨©¨¨©§¥©©

zeaxr zgwl jixv dligzkly cenll yiìò ïéìéãbäciìçpäly ©§¥¦©©©©
.min,øçà øácoeyln'ìçð éáøò'cenll yidlL äìòLly - ¨¨©¥©§¥©©¤¨¤¤¨

zeidl jixv daxrdCeLî,ekxe`lìçpk,jex` `edy min ly ¨©©©
.milebr dilry dtvtv hrnl `ae ,lebr dlrd didi `leàéðz©§¨

,Cãéàdxezd dxn`y dnnéì ïéà ,'ìçð éáøò'mixyky cenll ¦¨©§¥©©¥¦
devnlìçð éáøò àlà,lgpd lr ynn milicbd -zeaxr ok m`e ¤¨©§¥©©

ìLd dcyå ìòazeaxrìL[a milcbyÎ]íéøäïéépîmixyky ¤©©§¤¨¦¦©¦
,devnl'ìçð éáøò' øîBì ãeîìz[miax oeylaÎ]íB÷î ìkî- ©§©©§¥©©¦¨¨

,dxyk lgpd lr dlicb dpi`y daxr mby zeaxl`l`
.lgpd lr dlicbd daxr gwil yi dligzkly
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קסט
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxt`nei

íãéá ÷ôñ äéäù ìòå,mxecay zexiar ixaer cia zegnl elld miza ilra ly Ð

.egin `le ,mdn mi`xi zeixade ,mxyer zngn mirnyp mdixacyïé÷ñåôù ìòåilra Ð

.mipzep `le (mde) ,miiprl edepziy miaxa dwcv elld mizaïåéîèìmilke oinnhpy Ð

.mdil`nùáåë.aeye jla edgcny Ð÷ùåò.exky lfeb ixnbl Ðçåøä úåñâ ìòåÐ

.oxyer liaya mdig` lr oixxzyne mi`bzny

ïùéä êìò ïøãä

áìåì.ìåæâäxcde mixnz ly sk alel

:ediiytp it`a daxre qcd ipz.ìåæâ
:mklyn aizk mkl mzgwle leqt.ùáéopirac

:edep`e (eh zeny) aizkc zxcedn devnìù
.äøéùàyxtn `xnbae f"r eze` oicaery oli`

:`nrh.úçãðä øéò ìùåi`w dtxylc meyn

alele ueawz dlly lk z`e (bi mixac) aizkc

oeike (:al sc) onwlck migth 'c xeriy ira

sexykc miiw exeriy oi` i`w dtxyl i`dc

:inc.åùàø íè÷ð:xcd ied `lc leqtåöøôð
.åéìòici lr `l` oixaegn mpi`e dxcyn

xcd e`l `"aewy` oixewy `iteg ik dceb`

:`ed.åéìò åãøôð`l` dxcya od oixaegn

:oli` itprk o`kle o`kl micxtp od dlrnly

.äìòîìî åðãâàéediy mcb`i eilr ecxtp m`

:oialel x`yk dxcyd mr oiler.ìæøáä øä éðéö
:milwc ipiv .`xnba yxtn.úåøùëoialel

oi`e c`n miphw odly oilry t"r`e odly

:dxcy ly dkx` mr oiler.åá òðòðì éãë
dxcyd `dz migth dyly `xnba yxtn

rprpl ick xzei gthe qcd ly ekxe` cbpk

cixene dlrn (:fl sc) onwlck reprp opirac

:mirx millhe zerx zegex xevrl `iane jilen

.éðúå ÷éñô÷ 'îâ:leqt.ïåùàø è"éá àðù àì
:`ziixe`cn diaeigc.éðù è"éá àðù àìmeiac opaxcn `l` alel zlihpa dizilc

:aizk oey`xd.ùáé àîìùáopira ycwnl xkf meyn `ed devnc oeik inp opaxca leqt

:devn xecd.àì éàîà:dilqtinl iziz `kidn
øîàðù
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áìåì`le ."xcd" dia aizkc ,bexz`l alel ywzi`c meyn `xnba yxtne Ð leqt yai

"edep`e il` df" (eh zeny) aizkc meyn qxhpewd yxity enk"edep`e" oi`c Ð

devn alel :opax ixn`c ,(a,`i dkeq) `nw wxt gkenck ,ikda lqtin `le ,dlgzkl `l`

ecb` `l ,"edep`e il` df" xn`py meyn ecbe`lenk yxtl oi` `kdc yai i`de .xyk Ð

,(a,hk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtc yai

miyai ,mixkp ly mipvxgd opzc,mixzen Ð

,ycg xyr mipy xg`l miyai :`xnba yxtne

aex eyai :yai qcd iab (`,bl) onwl opixn` `dc

oigl oilr ica dyly my xiizype eilrÐ

xyr mipya ielz zeyaid oi` :`nl` .oixiyk

zeyai enk `kdc zeyai :xnel yi `l` .ycg

zexeka) "oinen el` lr" wxta opzc ,xeka of`

cr dyai :xne` mleynd oa iqei iax (`,fl

.oxetva zkxtp `dzy

íè÷ðoilr ipya ixiin dxe`kl Ð ey`x

.dxcyd y`xn oi`veid miirvn`d

oa ryedi iax xn`w (`,al) `xnbac ,`iyw la`

oilrd oze` ode ,leqt zneizd dlhip :iel

leqt ey`x mhwpa elit` `de .miirvn`dlk Ð

ixiin ey`x mhwpc xnel jixve !ixnbl elhp oky

iaxl dil jixhv` ,inp i` .mipeilrd oilrd aexa

dizrc `wlqc ,dlhip opireny`l iel oa ryedi

on zg` dlhip :inp i` .mhwpn ith xcd aiygc

enhwp ok m`` dlqtin `l mhwpac ,zneizd

.odizy

åöøôð`ipzck ,ixii` oilr aexa Ð eilr

:qxhpewa yxite .(ipy wxt) `ztqeza

lr `l` oixaegn opi`e ,ely dxcyd on evxtpy

ixnbl eylzpy xnel dvexy rnyn .dceb` ici

n `le .dxcyd on:opixn`c ,`xnba ok rny

evxtpon eylzpy oilrde .`iteg ik ciarc Ð

(a,fl) `xnba opixn`ck ,exwin ived dxcyd

m` :xnelk .dvivg iede ,ived ixiizync `pryeda `ailel yipi` (cebil) `l :dax xn`

zgzn uvwl `ae ,daxrd on i`cn xzei `ed jex`ixiizync ,eceb`a ecera uvwi `l Ð

opixn`ck ,`iteg oiyer oivedd one .dvivwd ici lr dxcyd on ylzpyk aleld ilr

ived edpicare dixagn `ailel lfbc o`n i`d :(`,ev `nw `aa) "`nw lfebd"a,ipw Ð

`iteg edpicare ived .ived `zyde `ailel `xwirnjxc oky ,mze` wlge cnre ,miletk aleld ilr lky itl ,mipyl dlre dlr lk wlgy epiide .`iteg `zyde ived `xwirn ,ipw Ð

.`iteg zeyrl

÷éñô÷`edy lk xqge awip (a,cl) onwl opixn` `d :dnize .biltn `le ,mzq ipzwcn wiicc rnyn Ð ipy aeh meia `py `le oey`x aeh meia `py `l ipzemeiac ab lr s` ,leqt Ð

le`y ipzw `le ,lefb ipzwcn wiic i`e .oey`x aeh meia oizipzn iwene .dia witpe dia liahn `pipg 'xc ,`xnba (a,el) onwl opixn`ck ,xyk ipy aeh`ibeqd seqa onwl `d Ð

yaic `inec lefb ipzwc meyn i`e .dizrc` wiq` `l `kd la` ,ikd wgvi xa ongp ax wiic,edine .xcd meyn ipy aeh meia s` liqtnc eaex lr ziffg dzlr :ipzw awp iab inp ikd Ð

:oixn` onz .cala oey`x aeh meia `l` oileqt opi` oileqtd lk :l`eny 'x mya ongp xa wgvi iax dlr wiqnc ,oey`x aeh meia `l` liqtin `l ziffg meync zvw rnyn inlyexia

`weec oey`x mei i` ,edine .ziffg iab (a,dl) onwl opixn`c ,cg` mewna epiide .eaexk enheg ,cg` cvn eaexxazqn `le ,xqgk aiygc meyn `l` liqtin `le ,`ed xcd jgxk lr Ð

mzq ipzcn wcwcl jiiy dpync `yixa :inp i` .ipy aeh meia xiykne oey`x aeh meia lefbc oizipzn iwenc ,oizrnyc l`eny enk ipze wiqtw i`d dil zil `pipg 'xc :xnel yie .llk

`yixa biltn `lc icii` ,ipixg` edlek la` ,biltn `le.wlgl yiy it lr s` ,mzq eixac dpeye ,`tiqa biltn `l Ð

ïðéòádnz dgiwl opirac ,xqg dipin opihrnnc "mzgwle" oke .oey`x aeh meia `l` mwezin `l mklyn "mkl"e ,inei edlekl xcd opirac dil `hiytc rnyn Ð `kile xcd`l Ð

,`xw cga iaizk iccd icda edlek `d ?dfn df `py i`n :dnize .dia witpe ipy aeh meia dia liahn `pipg 'x :(a,el) `wxita onwl opixn`wck ,oey`x aeh meia `l` liqtin

aizk dixza "xcd" la` ,iniiw dilr "oey`x meia" inwn iaizkc ipdc dil rnync meyn i`e !"xcd ur ixt oey`xd meia mkl mzgwle"opiyxc "mzgwle" aizkcn ,`iyw izk` Ð

,inp opiyxc (`,bn dkeq) "daxre alel" yixae ,(a,`n) oiwxit idliyae dnz dgiwl opirac ,df z` df oiakrn alelay oipin drax`c :(a,cl) oiwxita onwle (`,fk zegpn) "dax unewd"a

aizkcn cg`e cg` lkl dxitq :(a,dq zegpn) "l`rnyi iax" wxt opiyxcc ikid ik ,cigi oeyl "zgwle" aizk `lcn ,cg`e cg` lkl dgiwl `dzy miax oeyl "mzgwle" aizkcn

wlae ,cg` oina ibqiz minid x`ya ,ok m`e ."mzxtqe"`zi`ck ,ycwnl xkf opaxc inei x`ye ,oileaba `ziixe`c oey`x meic meyn :`nrh epiidc d`xp jkl !mlek liaya cg` ly dgi

cg` lkl dgiwle ,oipin drax` oebk dgiwld xwira ,jkld .(`,cn dkeq) "daxre alel" yixale`yae xqga la` .devn xecd meyn xcda oke ,`ziixe`c oirk inei x`ya oewz ÐÐ

lefbae ,oewz `l.lefba inp `vei le`ya `veiy jeznc ,oewz `lc xaq l`enye ,dxiara d`ad devn meyn oewzc xaq opgei iaxc ,oizrnyc `zbelt Ð
meyn
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íé÷ñBtL ìòå ,eçéî àìå úBçîì íãéa ÷tñ äéäL ìòå§©¤¨¨¦¥§¨¨§©§Ÿ¦§©¤§¦
äòaøà ìéáLa :áø øîà .ïéðúBð ïðéàå íéaøa ä÷ãö§¨¨¨©¦§¥¨§¦¨©©¦§¦©§¨¨
éLáBk ìò :ïBéîèì ïéàöBé íézá éìòa éñëð íéøác§¨¦¦§¥©£¥¨¦§¦§¦§©§¥

é÷LBò ìòå ,øéëN øëNïé÷øBtL ìòå ,øéëN øëNìBò §©¨¦§©§¥§©¨¦§©¤§¦
,çeøä úeqb ìòå ,ïäéøáç ìò ïéðúBðå ïäéøàeö ìòî¥©©§¥¤§§¦©©§¥¤§©©¨©

ìáà .ïìek ãâðk çeøä úeqâåòaíéåðíéåðòå" :áéúk §©¨©§¤¤¨£¨©£¨¦§¦©£¨¦
õøà eLøééeâpòúäå."íBìL áBø ìò ¦§¨¤§¦§©§©¨

ïùéä êìò ïøãä

áìeìLáiäå ìeæbä¯øéò ìLå äøéLà ìL .ìeñt ¨©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦
úçcpä¯åéìò eöøôð ,BLàø íè÷ð .ìeñt ©¦©©¨¦§©Ÿ¦§§¨¨

¯åéìò eãøôð .ìeñt¯:øîBà äãeäé éaø ,øLk ¨¦§§¨¨¨¥©¦§¨¥
epãâàéáìeì .úBøéLk ìæøaä øä épéö .äìòîìî ©©§¤¦§©§¨¦¥©©©§¤§¥¨

ìL Ba LiLBa òðòðì éãk íéçôè äL¯.øLk ¤¥§¨§¨¦§¥§©£¥©¨¥
àøîâàðL àì ,éðúå ÷éñt à÷ïBLàø áBè íBéa ¨¨¥§¨¥¨§¨§¦

Láé àîìLa .éðL áBè íBéa àðL àìå¯"øãä" §¨§¨§¥¦¦§¨¨¨¥¨¨
ïBLàø áBè íBé àîìLa ,ìeæb àìà .àkéìå ,ïðéòä¥©§¥¨¤¨§¦§¨¨¦

¯"íëì" :áéúëc¯éðL áBè íBéa àìà ,íëìMî ¦§¦¨¤¦¤¨¤¤¨§¥¦
:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ?àì éànà©©Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dkeq(iyily meil)

÷tñ äéäL ìòå-zlekigkeúBçîì íãéa,mxecay dxiar ixaera §©¤¨¨¦¥§¨¨¦§
mxyer zngn mirnyp mdixacy itlíé÷ñBtL ìòå ,eçéî àìå§Ÿ¦§©¤§¦

ïéðúBð ïðéàå íéaøa ä÷ãözegnl mxyera miynzyn mpi`y oeike §¨¨¨©¦§¥¨§¦
mpi`e mixcepe mpenn zngn milykp mde ,dxiar ixaera
mdiqkp jkl mirext zexhy midyn e` ziaixa mielne ,miniiwn

.zeklnl mixqnp
ïBéîèì ïéàöBé íéza éìòa éñëð íéøác äòaøà ìéáLa ,áø øîà- ¨©©¦§¦©§¨¨§¨¦¦§¥©£¥¨¦§¦§¦§

,mdil`n mipnhpe milkøéëN øëN éLáBk ìòezpeeky s`y ©§¥§©¨¦
,aeye jla edgcn `ed ,el mlyløéëN øëN é÷LBò ìòåepi`y §©§¥§©¨¦
,ixnbl exky lfebe llk el mlynïäéøàeö ìòî ìBò ïé÷øBtL ìòå§©¤§¦¥©©§¥¤

ïäéøáç ìò ïéðúBðåz` mdn zgwl mikixv mdig`y mixaeqy §§¦©©§¥¤
r,mleçeøä úeqb ìòåliaya mixg` lr mixxzyne mi`bzny §©©¨©

,mxyerïlek ãâðk çeøä úeqâå,cgi mlekk dxeng -íéåðòa ìáà §©¨©§¤¤¨£¨¨£¨¦
õøà eLøéé íéåðòå' áéúk'íBìL áø ìò eâpòúäå ,mpenn oi`y itl §¦©£¨¦¦§¨¤§¦§©§©Ÿ¨

:mdn ca`p

äèîä úçú ïùéä êìò ïøãä

ìåæâä áìåì ¯ éùéìù ÷øô
dxeza xn`p(n bk `xwie)xcd ur ixR oFW`xd mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨

mkiwl` 'd iptl mYgnUE lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
zekeqd bg ly oey`xd meia zgwl yiy o`kn 'mini zraW¦§©¨¦
spr ,alel mixnY zRM ,bexz` xcd ur ixR ,mireci mipin drax`§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦£©

.zeaxr lgp iaxr ,qcd zar ur¥¨Ÿ©§¥¨©
mipind zrax` md el`y oipn miweqtdn eyxci epiptly wxta
.mda milqet mixac dfi`e mxeriy edn ,zekeqa lehil mikixvy
in ,lehil jixv mini dnk ,dlihpd onf ,dlihpd jxc x`azz oke
dpynd zx`an dligza .mipic ihxt dnk cere dlihpa aiegnd

.bexz`e daxr qcd ipic z` k"g`e ,aleld ipic z`

äðùî
ìeæbä áìeìminkg eyxce 'mkl mYgwlE' xn`py meyn ,leqt ¨©¨§©§¤¨¤

.'mklyn'åalel okLáiäjxtpy xeriyk eilr aex eyaiizdy - §©¨¥
,oxetiva,ìeñtd`p alela devnd z` miiwl jixvy meyn ¨

aizkc xcedne(a eh zeny)lwcn alel .iep oeyl - 'Edep`e'ìL §©§¥¤
äøéLà,dtixy oerh `ede ,dxf dcearl eze` micaery oli` - £¥¨

ålwcn alel okúçcpä øéò ìLeztzpe egcedy l`xyi ly xir - §¤¦©¦©©

,dxf dcear cearl diayei aex,da `vnpd lk z` sexyl jixve
,ìeñt,dtixyl cner `ed ixd df alel sexyl jixvy oeiky ¨

alela yxcpd xeriyd z` ea oi`e sexyk aygp `ed ixd dzrne
.migth drax` `edym`BLàø íè÷ðaex enhwpy ,aleld ly ¦§©Ÿ

.xcd epi`y meyn ,leqt ,mipeilrd milrd iy`xm` okeeöøôð- ¦§§
aex eylzpåéìò`l` eil` mixaegn mpi`e ,dxcydn aleld ly ¨¨

,dceb` ici lr,ìeñt.xcd epi`y meynmixaegn md m` la` ¨
y `l` dxcyleãøôðiy`xåéìò,o`kle o`kl aleld lyLk,ø ¦§§¨¨¨¥

.ea zakrn dzitk oi` ezetkl xyt`y oeik ,zetk epi`y s`eéaø©¦
,øîBà äãeäéo`kle o`kl aleld ly eilr ecxtp m`epãâàé §¨¥¤¤§¤

äìòîlîmr elriy ick ,dxcyl hega milrd iy`x z` xeywi - ¦§©§¨
.ynn zetk aleld didiy jixvy meyn ,mialel x`yk dxcyd

mi`ad mialelnépéöilwc -ìæøaä øäoa `ibay xda milcbd - ¦¥©©©§¤
,milyexil jenqd mpid,ce`n miphw mdly milrde,úBøéLk§¥

eilrny dlrd ly exwir cva dlr lk ly ey`x didiy calae
.xcd epi` df `lay ,dqekn dxcyd didzy

:aleld jxe` xeriy z` zyxtn dpyndBa LiL áìeìekxe`a - ¨¤¥
ìLíéçôè äLgth cereéãkedaeby qcddn deab aleld didiy §¨§¨¦§¥

lkeie ,migth dyelyBa òðòðì,alela -,øLkdfn zegta la` §©£¥©¨¥
deab `edy wlga `l` rprpl xyt` i` ixdy ,leqt.qcddn

`ed jky ,ea rprpl elkeiy ick aleld xeriya didiy jixve
onwl exn`y enk ezevn(:fl)dlrnl aleld z` rprpl jixvy

:e`iadle ekiledle dhnle

àøîâ
y jkn :`xnbd zwiicnéðúå ÷éñt à÷eixac z` mzq `pzd - ¨¨¦§¨¥

oey`xd meid oia wlig `le leqt yai e` lefb alely dpyna
,minid x`yly rnynïBLàø áBè íBéa àðL àìzlihp aeigy Ÿ§¨§¦

,'oFW`xd mFIA' aizkc ,dxezdn `ed aleldáBè íBéa àðL àìå ©¨¦§Ÿ§¨§
éðLyai alel ,opaxcn `ed aleld zlihp aeigy bgd ini x`ya - ¥¦

:`xnbd zl`ey .leqt lefb e`àîìLaalelLáéx`ya mb leqt ¦§¨¨¨¥
c meyn ,dxezdn eaeig oi`y miniïðéòa øãäå ,yai alelaàkéì ¨¨¨¦¨§¥¨

jixv elhil devny oeik ,opaxcn `l` aeigd oi`y s`e ,xcd
,zxcedn devnd didzyàlàalelïBLàø áBè íBé àîìLa ,ìeæb ¤¨¨¦§¨¨¦

meyn ,leqt `edáéúëcmYgwlE''íëìaleld didiy epiide ¦§¦§©§¤¨¤
ëlMîàì éànà éðL áBè íBéa àlà ,í,lefb alela daeg ici mi`vei ¦¤¨¤¤¨§¥¦©©Ÿ

.elqtl oipne opaxcn `l` epi` alel lehil aeigd ixdzvxzn
:`xnbd,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

wx daxrd m`äLeîk.dxyk ,dyai dpi` oiicreådaxr ok §¨§
eøLpLwx,äéìò úö÷î.dxykådaxr okìòa ìLdlcbd - ¤¨§¦§¨¨¤¨§¤©©

,lgpd lr `ly dcya.äøLk§¥¨

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`py dnn'ìçð éáøò','iaxr' wx xn`p `le ¨©¨¨©§¥©©

zeaxr zgwl jixv dligzkly cenll yiìò ïéìéãbäciìçpäly ©§¥¦©©©©
.min,øçà øácoeyln'ìçð éáøò'cenll yidlL äìòLly - ¨¨©¥©§¥©©¤¨¤¤¨

zeidl jixv daxrdCeLî,ekxe`lìçpk,jex` `edy min ly ¨©©©
.milebr dilry dtvtv hrnl `ae ,lebr dlrd didi `leàéðz©§¨

,Cãéàdxezd dxn`y dnnéì ïéà ,'ìçð éáøò'mixyky cenll ¦¨©§¥©©¥¦
devnlìçð éáøò àlà,lgpd lr ynn milicbd -zeaxr ok m`e ¤¨©§¥©©

ìLd dcyå ìòazeaxrìL[a milcbyÎ]íéøäïéépîmixyky ¤©©§¤¨¦¦©¦
,devnl'ìçð éáøò' øîBì ãeîìz[miax oeylaÎ]íB÷î ìkî- ©§©©§¥©©¦¨¨

,dxyk lgpd lr dlicb dpi`y daxr mby zeaxl`l`
.lgpd lr dlicbd daxr gwil yi dligzkly
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המשך ביאור למסכת סוכה ליום שבת דוקש עמ' ב



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dkeq(iriax meil)

,mini x`ya leqt lefby mrhddéì äåäc íeMîlefb alel zlihp ¦©£¨¥
äøéáòa äàaä äåöîjkitle ,dxiar ici lr zniiwzny devn - ¦§¨©¨¨©£¥¨

,daeg ici da mi`vei oi`úàå çqtä úàå ìeæb íúàáäå' øîàpL¤¤¡©©£¥¤¨§¤©¦¥©§¤
äìBçä''d xn` mkcIn DzF` dvx`d 'ebe,dvex d"awd oi`y ©¤©¤§¤¨¦¤§¤¨©

,mileg e` [ci e` lbx mdl xqgyÎ] migqit milefb zepaxw lawl
zekinqa `le gqitl zekinqa lefb weqta azkpy dnn wiicl yie

oaxwy ,dleglc àéîec ìeæboaxwäî ,çqôoaxwdéì úéì çqt ¨§¨§¦¥©©¦¥©¥¥
àzðwz,`ed reaw men ixdy mlerl eaixwdl xyt` i` -óà ©©§¨©

oaxwàzðwz déì úéì ìeæbe ,mlerl eaixwdlàðL àìaixwn m` ¨¥¥©©§¨Ÿ§¨
oaxwd z`Leàé éðôì,milraàðL àìåoaxwd z` aixwn m` ¦§¥¥§Ÿ§¨
Leàé øçàì,dyw dxe`kle .eaixwdl oi` ,milraéðôì àîìLa §©©¥¦§¨¨¦§¥

Leàéy meyn lefb oaxw leqtl yiøîà 'íkî áéø÷é ék íãà' ¥¨¨¦©§¦¦¤¨©
,àðîçø,mklyn epiid mkn yexcl yieålefb oaxwdéãéc åàì ©£¨¨§¨¦¥

àeä`le eilral oaxwd jiiy ,oiicr ey`iizd `l milrady oeiky
,eaixwnd olfblLeàé øçàì àlàleqt `ed recn ,milraàä ¤¨§©©¥¨

Leàéa dééð÷oi`e] ,ely `ede ye`ia oaxwd z` dpw olfbd ixd - ©§¥§¥
,[minc `l` lfbpl aiig `edåàì àlàoaxw ly eleqt jgxk lr - ¤¨¨

blef,äøéáòa äàaä äåöî déì äåäc íeMîoia welig ea oi` okle ¦©£¨¥¦§¨©¨¨©£¥¨
mrhne .gqitk zinler dpwz el oi`e ,ye`i xg`ll ye`i mcew
d`ad devn `id ezlihpy oeik ,mini x`ya leqt lefb alel mb df

.dxiara
:dxiara d`ad devn leqtl ztqep dyxc `xnbd d`ianøîàå§¨©

áäà 'ä éðà ék' áéúëc éàî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤©©¦§¦¦£¦Ÿ¥
úéa ìò øáBò äéäL íãå øNa Cìîì ìLî ,'äìBòa ìæâ àðN ètLî¦§¨¥¨¥§¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨¥©¥

øîà ,ñënäjlndeðz åéãáòìd z`ñëîea miaiiegn ep`y ©¤¤¨©©£¨¨§¤¤
Bì eøîà ,íéñëBnìozil epl yi dn myl ,jlnd epipec` ,eicar ©§¦¨§

qkn mdleãîìé épnî ,íäì øîà ,àeä ElL Blek ñënä ìk àìäå©£Ÿ¨©¤¤¤§¨©¨¤¦¤¦¦§§
àeä Ceøa LBãwä óà .ñënä ïî ïîöò eçéøáé àìå íéëøc éøáBò ìk̈§¥§¨¦§Ÿ©§¦©§¨¦©¤¤©©¨¨

'ä éðà' ,øîà'Fbe'äìBòa ìæâ àðNzelefbd zelerd z` ip` `pey - ¨©£¦¥¨¥§¨
oaxwe ,md ily mlera miqkpd lky s`e ,il` mi`ian mz`y

,'dl `id lilk dlereìæbä ïî ïîöò eçéøáéå éða eãîìé épnî. ¦¤¦¦§§¨©§©§¦©§¨¦©¤¤
énð øîzàminid x`ya leqt lefby dpynd mrhy opgei iaxk ¦§©©¦

,dxiara d`ad devn meyn `edìeñt Láé ,énà éaø øîàlka ¨©©¦©¦¨¥¨
minidìeñt ìeæb ,øãä ïéàL éðtîminid lkadéì äåäc íeMî ¦§¥¤¥¨¨¨¨¦©£¨¥

÷çöé éaøc àâéìôe .äøéáòa äàaä äåöîin` iaxe opgei iax - ¦§¨©¨¨©£¥¨§¦¨§©¦¦§¨
miwleg ,mini x`ya dxiara d`ad devn ly leqt yiy exn`y

,wgvi iax lreðL àì ,ìàeîL øîà éðîçð øa ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨©©§¨¦¨©§¥Ÿ¨
leqt lefby dpynaéðL áBè íBéa ìáà ,ïBLàø áBè íBéa àlà- ¤¨§¦£¨§¥¦

bgd ini x`yìeàLa àöBiL CBzî ,s` exiagn l`yy alela - ¦¤¥§¨
epwiz `l minkg mbe ,'mkl' herind mda xn`p `ly ,ely epi`y¨¤

,'mklyn' didiy ekxhviy `ziixe`c oirk,ìeæâa énð àöBéoi`e ¥©¦§¨
.dxiara d`ad devn ly leqt opaxcn devna

:`xnbd dywn÷çöé øa ïîçð áø áéúî,dpyna epipyìeæbä áìeì ¥¦©©§¨©¦§¨¨©¨
.ìeñt Láiäåleqt lefb alel `weecy ,dpyndn wiicl yieàä §©¨¥¨¨

alelúîéà .øLk ìeàLdpyndy xnel xyt` onf dfi` lr - ¨¨¥¥©
efbl le`y alel oia dwlig,l,ïBLàø áBè íBéa àîéìéàmeia `lde ¦¥¨§¦

c leqt le`y mb oey`x aeh,'íëì' áéúk àämipind eidiy epiide ¨§¦¨¤
éàäå ,íëlMîle`y -åàì àlà ,àeä déãéc åàìixii` dpynd ¦¤¨¤§©¨¦¥¤¨¨
éðL áBè íBéale`y okle 'mkl' mda xn`p `ly mini x`ya - §¥¦¨¤

,xykéðz÷åd alel mda s`y epipye -,ìeñt ìeæbixack `ly §¨¨¥¨¨
:`xnbd zvxzn .wgvi iaxàáø øîà] (øîà àáø)íìBòì ,[ ¨©¨¨§¨

zxacn dpyndå ,ïBLàø áBè íBéalefby dxn` dpyndy mrhd §¦§
,yecig xnel dzvxy meyn ,leqt le`yy dxn` `le leqteàìŸ

,øîà÷ àéòaéî,epiideàéòaéî àìalely xnel jxev oi` -ìeàL ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¨
meyn leqtàeä déãéc åàìc,'mkl' mrhn leqt `edy heyte §¨¦¥¨¤

ìáàalelàîéà ìeæby meyn xyky xne` iziid -äìéæb íúñ £¨¨¥¨§©§¥¨
àeä íéìòa Leàélfbpy dnn miy`iizn milrad llk jxca - ¥§¨¦

mzqd on ,ey`iizdy eprny `ly s`e ,dlifbd zrya cin mdn
,epnn livdl elki `le mcin lfb olfbd ixdy ey`iizdåok m` §

lefb aleléîc déãéãë,ye`ia eze` dpwy ,olfbd lyk aygp - §¦¥¨¦
.ezaeg ici ea `veie 'mkl' llka `ed ixdeïì òîLî à÷onf lky ¨¤¨©§©¨

s`e ,ey`iizdy mixne` oi` ,ey`iizd milrady eprny `ly
okle ,oica eraezl mzrcy xyt` ,olfbd cin livdl elki `ly

.ely epi`y iptn leqty le`y alelk epic
éøkðååà eäðäì àðeä áø eäì øîàlk mixkend [micedi] mixbz - ¨©§©¨§©§£©§¨¥

xeknl mixkpdn miqcd mipew eidy ,epnn xkzydl ick xac
,l`xyilàqà eúéðáæ ékmiqcd mipew mz`yk -íéáëBk éãáBòî ¦¨§¦©¨¥§¥¨¦

,mipin drax` zevn mda miiwl ick l`xyil mxknleææâz àìŸ¦§§
ïezà,xaegndn miqcdd z` mz` ekzgz l` -eäðéà äeææâì àlà ©¤¨¦§§¨¦§

,mnvr miakek icaerd mze` ekzgi `l` -eëì eáäéåepzie - §¨£§
.mklãáBò íúñ ,àîòè éàî,eäðéð àúòøà éðìæb íéáëBk éyie ©©£¨§©§¥¨¦©§¨¥©§¨¨¦§

.l`xyin `id dlefb miqcdd da elcby ef rwxwy yeygl
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ezny in` cenr l sc ± iyily wxt`nei
'åâå ìåæâ íúàáäå øîàðù.dxiara devn `iadl xqe`c `xw ogky`c Ðïéà çñô äî

äð÷ú åì.`ed zinler reaw men ixdy ,eaixwdl onf xg`l Ðìåæâ óàdpin opitli Ð

dil iee" xn`e y`iinc dixnl dil opirnyc ,ye`ia elit`e .onf xg`l dpwz el oi`c

iede ,ye`ia dil ipwc (`,gq) `nw `aa opixn` ipwn oiprlc ab lr s`e ,"qik oexqgl

.`l gafnl iaexw` ikd elit`e ,dicicìæâ àðåù
äìåòá`pey ip` il oi`ian mz`y zelera Ð

lkdy it lr s`e ,mze` milfeb mz`y lfbd z`

.dzid ily dlgzn s`e ,ilyéîð øîúàÐ

meyn ipy aeh meia lefba oizipznc `nrhc

.dxiara d`ad devnåðù àì.leqt lefbc Ð

ìåàùá àöåéù êåúî`l ipy aeh meia `dc Ð

.ihernl "mkl" aizkïåùàø áåè íåéá íìåòìÐ

oky lkc ,xyk le`y `d :opiwiicck weciz `le

le`y `irain `l oizipzne .leqt le`yc

.xn`wäìéæâ íúñ àîéàab lr s`e ,cin Ð

.y`ii`c opirny `lcàåä íéìòá ùåàéÐ

.livdl gk oi`e ,ecin elfeb `ed eipta ixdyà÷
ïì òîùî,dil ipw `l y`ii`c opirnyc crc Ð

xgnl ,i`pin siwzc `ed `zyd :xn` xninc

`pica dil `piqtz.éøëðååàxac lk ixbz =

zewixqne oihgn miphw milk oebk ,ea xkzydl

.y"ipxn* oixewe ,oialeleíéåâî àñà åúéðáæ éë
.`pryedl oda ceb`l miebd on qcd epwzyk Ð

åäðéà åææâéì,xaegnd on edekzgi md Ð

.mkl edepzieéðìæâ íéåâ íúñ àîòè éàî
åäðéð ìàøùéî àúòøàrwxw eze` `nye Ð

.ded l`xyin
ò÷ø÷å
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íåùî:(`,bn) "daxre alel" wxt onwl `ipzcde Ð dxiara d`ad devn dil dedc

"mkl",`kixhvi` le`y meyn .lefbd z`e le`yd z` `ivedl ,mklyn Ð

aizk oaxw iab `xwc ab lr s`c .dxiara d`ad devn meyn lefb ol `wtp "mkl" e`lac

iab ,(`,cv `nw `aa) "`nw lfebd" yixa gkenck ,'ziixe`c iedc ,zevn lka oicd `ed Ð

yixtde d`t`e dpghe oihig ly d`q lfby ixd

dlg dpnnm`e .u`pn `l` jxan df oi`c Ð

dxy` ly alel opilqtc (a,`l) onwl :xn`z

dixeriy zzkinc meyn zgcpd xir lyeÐ

i`n` :eze !dxiara d`ad devn meyn dil wetiz

inc `lc :xnel yie ?dync dxy` e`lc opixy

`veiy devnd d`a lfbd zxiar zngnc ,lfbl

ipd la` .eain ea ziyrpy dxiar zngn eh` Ð

(`,dl) onwl opiqxbc mixtq yi ,edine ?dia witp

`nrh i`n :dxy` ly bexz`c oizipzn`Ð

`qxibe .dxiara d`ad devn dil dedc meyn

zzkinc meyn `nrh `l` ,`id zyaeyn

e` feb`k ,xeriy ira inp bexz`c .dixeriy

`nrh (a,`l) onwl opixn`c ab lr s`c .dviak

`xit xnb `lc meynxkpinc opira mewn lkn Ð

(`,dl) onwl opilqt `nrh i`dnc ,dzgiwl

migqt) "dry lk" wxta :dniz ,edine .oiltlt

dil yixce laha dvn ici `vei oi` :`ipzc (a,dl

,dxiara d`ad devn meyn dil wetiz ,`xwn

.dvn ici witpe `xeqi` lik` `wc

éëÐ `ed dicic e`le `pngx xn` mkn aixwi

hrnn (a,eq `nw `aa) "daexn"ac :dniz

aizkcn dil hrnn `kde "epaxw" aizkcn lefb

lfba mzd dl iwenc `ki`c ab lr s`e !"mkn"

dixagc oaxwiwen `lc o`nl dyw mewn lknÐ

ye`i iptlc rnyn mzdc :dyw cere !ikd dil

:xn`we ,lefbd `le "epaxw" yixcc ,`xw jixv `l

ye`i iptl `nili` ,inc ikid.`xw il dnl Ð

oilegc `nw wxta opiyxc "mkn" `dc :dyw cere

z` `ivedl ,mklek `le "mkn" :(mye `,d)

"mkn" .xnends`e .zene`a `le izwlg mka Ð

,`kd iziin `xwc `yixc xnel yiy it lr

yxtny enk ,yixc `w `xwc `tiqc "mkpaxwn"e

oiyecwa "xne`d" seqc "ozgzz `l" iab mz epax

(mye a,gq)`dc :xnel yie !llk ok rnyn `l Ð

`xw il dnl ye`i iptl "daexn"a xn`wcÐ

milrad ey`izp `le lfb :opixn`ck .oileg `ed ixde ,yicwdl leki oi` ye`i iptlc meyn,ezeyxa ezia dn ,`pngx xn` "ezia z` yicwi ik yi`"c ,yicwdl mileki mpi` mdipy Ð

biltc o`n elit`e .(a,gq `nw `aa) "daexn"a `zi`ckditeb olfba la` ,milraa `l` bilt `l Ð`wtp "ezia"nc ab lr s` "mkn"c `xw `kd iziinc `de .yicwdl leki oi`c dcen Ð

"ezia" aizk `l i`c meyn "mkn" iziinc ,ikda `xnbc `gxe` Ði`xw ipd iaizkc `zyd la` ,dyxc jdl "mkn" opinwen ded Ð.izwlg mkale ,xnend z` `ivedl "mkn" dil xzii` Ð

mei yie d`ex dz`y mei yic ,ozgl dl iwen (`,g) ohw crenc `nw wxtae ,"ea ze`xd meiae" aizkcn ,meia mirbp :'iyxcc (mye a,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxt ogky` dzeekce

"il d`xp rbpk" aizkcn ol `wtp meiae ,d`ex dz` oi`y(mye `,k) dlibnc ipy wxt idliya oke .ixe`l `le Ð"dlinc xfril` 'x" wxtae ,"ipinyd meia" aizkc meia `l` oilden `lc

"meia" :dil iwen (`,alw zay).`aeh izkeca ediizeekc `ki` cere ,"mini zpeny oa" aizkcn hrnn dlile ,zaya elit` Ðàä"mkl" dia `pixwe Ð ye`ia diipwrnyn .mklyn Ð

ipw ye`i i`e ,ye`i xg`l oia ye`i iptl oia diaeig dynge drax` inelyzc opgei 'x xn`w (a,gq `nw `aa) "daexn"ac :dywe .dpw ick ye`i :opgei 'x xaqwc`ed ely ?aiig i`n` Ð

opirny (`,ehw sc `nw `aa) "`xza lfebd"ac :cere .`zrny `dl xn` ax aikye miip ik :xn`wc ,axc dizlin` zyy ax (a,fq) lirl mzd wiic `peeb i`d ikc !xken `ed ely ,gaeh

ye`ia opiqxb elit`e .`l eze ,diipw `d `kd opiqxbc mixtq yie .ipw `l ye`i jk xg`e zeyx iepiyc i`pi 'xc dinyn opgei 'xl `icdaiepiye ye`ia diipw `d :xn`w ikdc yxtl yi Ð

ipw `l ye`i xn`c o`nl elit`e .ycwd oycwd olfbde apbd :(`,fq my) "daexn"a opixn`ck ,mydm` :xn`z m`e .ycwd `zyde oileg `xwirn ,myd iepiye ye`i `ki` `dc meyn Ð

liqtin mewn lkne ,myd iepiye ye`i `ki`c ,ipw mzd jytp dnn `d ?dixagc oaxw lfbc iiepyl wigc i`n`e ,lefbd `le "epaxw" aizkcn ,ipw ye`i xn`c `axl iia` mzd jixt i`n ok

`inec lefbn mzd dil `wtp `lere ,lefbd `le "epaxw" aizkcn ipw `l ick ye`ic `ax wiicc ,`zzrny `idd seqa dyw ok enke !`kd opixn`ck ,dxiara d`ad devn meyn daxwdl

ipw ick ye`ic `zi` m`c :xnel yie !`zpwz dil zilc ,gqtcrnyn ,myd iepiya edpipwile :(ieb) iab oizrnya onwl gken oke .dxiara d`ad devn aiyg `l eze ,ycwd mcew ely ied Ð

dil epw i`c`zyd myd iepiye ye`i `ki`c ,dil ipw `w oycwd ici lre ,ipw `l ick ye`i i` la` .dxiara d`ad devn aiyg `le ,dia iwtp evn Ð.dxiara d`ad devn aiyg f` Ð

dil ipwc `kid dxiara d`ad devn aiyg `lc oizrny dlekaecb` ira `lc o`nl elit` ,dceb`a mcew ipwc xninl opivn Ð.devn aeig lg `l izk`c ,aeh mei mcew dil ipw `d Ð

aeh meia elit` inp i`eoerny 'xc `zbelt iab (`,ciw my) "`xza lfebd"a `lerl lirl dil opirnyc `de .cgia ycwde oipw lgc yicwnl inc `lc Ði` olfb lye apb ly zexera opaxe

recia la` mzqa zwelgn :`ler xn`wc ,xn`w dlfb mzq e` ,milra ye`i daipb mzq(a,eq my) "daexn"c `zrny `idda opixn`ck ,myd iepiye ye`i `ki` mzd ,ipw lkd ixac Ð

e`pwy it lr s` ,dxiara d`ad devn aiyg dpew iepiyc ab lr s`c ,d`q lfbc `idda (`,cv my) "`nw lfebd" yixa rnync `de .`fxa` dil exw `zyde ,`kyn dil exw `xwirnc

dlg aeig icil `ay mcew dyrn iepiyaxn`c (`,dp oihib) "oiwfipd"c `ibeq ayiil jixv ef dhiy itle .miny myl dxkfd inp `ki`c dkxa ip`y ,inp i` .`ed `nlra `iegic mzd Ð

drcep `l oia drcep oia ,dxez xac :`ler"daexn"a izkx`d daxde .`lerc` `lerc `iyw meyn ,xg` oipra yxtn mz epiax ."daexn"c `ibeqe "`xza lfebd"c `ibeqe .zxtkn dpi` Ð

.(`,dp my) "oiwfipd" wxtaeêåúî.dxiara d`ad devn` yiig `l ,opaxcn `edy ,`weec `kd Ð lefba `vei le`ya `veiy
rwxwe
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åöî déì äåäc íeMî:øîàpL .äøéáòa äàaä ä ¦©£¨¥¦§¨©¨¨©£¥¨¤¤¡©
àéîec ìeæb ,"äìBçä úàå çqtä úàå ìeæb íúàáäå"©£¥¤¨§¤©¦¥©§¤©¤¨§¨

àzðwz déì úéì çqt äî ,çqôc¯úéì ìeæb óà §¦¥©©¦¥©¥¥©©§¨©¨¥
øçàì àðL àìå Leàé éðôì àðL àì ,àzðwz déì¥©©§¨¨§¨¦§¥¥§¨§¨§©©

Leàé éðôì àîìLa .Leàé¯"íkî áéø÷é ék íãà" ¥¦§¨¨¦§¥¥¨¨¦©§¦¦¤
Leàé øçàì àìà .àeä déãéc åàìå ,àðîçø øîà̈©©£¨¨§¨¦¥¤¨§©©¥

¯åàì àìà !Leàéa dééð÷ àä¯déì äåäc íeMî ¨©§¥§¥¤¨¨¦©£¨¥
éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå .äøéáòa äàaä äåöî¦§¨©¨¨©£¥¨§¨©©¦¨¨¦©¦

éðà ék" áéúëc éàî :éçBé ïa ïBòîLäètLî áäBà ' ¦§¤©©¦§¦¦£¦¥¦§¨
øáBò äéäL íãå øNa Cìîì ìLî ."äìBòa ìæb àðBN¥¨¥§¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨¥
íéñëBnì ñëî eðz :åéãáòì øîà ,ñënä úéa ìò. ©¥©¤¤¨©©£¨¨§¤¤©§¦
øîà !àeä EìL Bìek ñënä ìk àìäå :Bì eøîà̈§©£Ÿ¨©¤¤¤§¨©

àìå ,íéëøã éøáBò ìk eãîìé épnî :íäìeçéøáé ¨¤¦¤¦¦§§¨§¥§¨¦§Ÿ©§¦
éðà" :øîà àeä Ceøa LBãwä óà .ñënä ïî ïîöò©§¨¦©¤¤©©¨¨¨©£¦

äéða eãîìé épnî "äìBòa ìæb àðBN 'eçéøáéåïîöò ¥¨¥§¨¦¤¦¦§§¨©§©§¦©§¨
ìeñt Láé :éîà éaø øîà ,éîð øîzà .ìæbä ïî¦©¨¥¦§©©¦¨©©¦©¦¨¥¨
äåöî déì äåäc íeMî ìeñt ìeæb ,øãä ïéàL éðtî¦§¥¤¥¨¨¨¨¦©£¨¥¦§¨

,÷çöé éaøc àâéìôe .äøéáòa äàaä÷çöé éaø øîàc ©¨¨©£¥¨§¦¨§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨
áBè íBéa àìà eðL àì :ìàeîL øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©§¥Ÿ¨¤¨§

ìeàLa àöBiL CBzî ,éðL áBè íBéa ìáà ,ïBLàø¯éîð àöBéìeæâaøa ïîçð áø áéúî . ¦£¨§¥¦¦¤¥§¨¥©¦§¨§¦©©§¨©
ìeàL àä ,ìeñt Láiäå ìeæbä áìeì :÷çöé¯ïBLàø áBè íBéa àîéìéà ?úîéà ,øLk ¦§¨¨©¨§©¨¥¨¨¨¨¥¥©¦¥¨§¦

¯"íëì" áéúk àä¯åàì àìà .àeä déãéc åàì éàäå ,íëìMî¯,éðL áBè íBéa ¨§¦¨¤¦¤¨¤§©¨¦¥¤¨¨§¥¦
àéòaéî àì :øîà÷ àéòaéî àìå ,ïBLàø áBè íBéa íìBòì :øîà àáø !ìeñt ìeæb éðú÷å§¨¨¥¨¨¨¨¨©§¨§¦§¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨

ìeàL¯,àeä íéìòa Leàé äìéæb íúñ àîéà ,ìeæb ìáà ,àeä déãéc åàìcdéãéãëe ¨§¨¦¥£¨¨¥¨§¨§¥¨¥§¨¦§¦¥
ék :éøkðååà eäðäì àðeä áø eäì øîà .ïì òîLî à÷ ,éîceúéðáæàñààì íéBbî ¨¥¨©§©¨¨©§©¨§¨§£©§¨¥¦¨§¦¨¨¦¦Ÿ

eææâzàîòè éàî .eëì eáäéå eäðéà deææâì àìà ïezà¯,eäðéð àúòøà éðìæb íéBb íúñ ¦§§©¤¨¦§©¦§§¨£§©©§¨§¨¦©§¨¥©§£¨¦§
ò÷ø÷å
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dkeq(iyiy meil)

:`xnbd dywn .qcdd itpraàîéàål dxezd zpeekyóecøéä- §¥¨¦§
eilry ,mipyeyl minec migxt dyere xdpd zty lr lcbd oli`

:`xnbd zvxzn .evr z` oitege zeara miieyr,éiaà øîà̈©©©¥
dxezd'íòð éëøã äéëøc',miwifnd mixac zeyrl devn dpi`e §¨¤¨©§¥Ÿ©
àkéìåhgnk micg eilr iy`xy oeik ,mrep secxida oi`e - §¥¨

.micid z` mixweceøîà àáødxezd zpeek oi`y cenll yi ¨¨¨©
secxidl,àëäîxn`py'e'eáäà íBìMäå úîàäebdpziy epiide ¥¨¨¨¡¤§©¨¡¨

ixdy ,secxidl dxezd zpeeky okzi `l okle ,zn`e mely ikxca
zend mq epnn miyery mely `le zn` `l epi` secxid

.zendal
,ïðaø eðzdf oin didiy yexcl yi dxez dxn`y 'zar' oeyln ¨©¨¨¨Ÿ

äòéì÷ ïéîk òeì÷df z` df eqki eilry -e`ed jkaäîBã ¨©§¦§¦¨¤
ììLúìLe ,exiag z` cg` dqkny zxyxyl -ñãä eäæmiieyry §©§¤¤¤£©

.df oipra eilrøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøzxg` jxca yexcl yi ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
dxeza xn`p ,qcdl dxezd zpeekyðò','úBáò õò óyexcl yie £©¥¨

`edyñãä äæ øîBà éåä ,äåL Béøôe Böò íòhL õòevr mrhy ¥¤©©¥¦§¨¤¡¥¥¤£©
.dey ea milcby miaprd epiidc eixte,àðz'zar ur' oeyln ¨¨¥¨Ÿ

wxy cenll yi dxez dxn`y.ìeñt úBáò BðéàLå ,øLk úBáò õò¥¨¨¥§¤¥¨¨
:`xnbd zyxtnúBáò éîc éëéä,'zear' `ed dn -,äãeäé áø øîà ¥¦¨¦¨¨©©§¨

àpé÷a éôøè àúìz àúìz éîéé÷c àeäådyely mi`veiy -milr §§¨§¥§¨¨§¨¨©§¥§¦¨
.qcdd jxe` lka qcdd spra cg` mewnn,øîà àðäk áømy ©©£¨¨©

eilr yi 'zear'eléôàmi`veiykãçå éøzcg` mewnn milr ipy - £¦§¥§©

.qcdd jxe` lka mdipy iab lr dlere mzgzn `vei dlr cere
:`xnbd zxtqnàáøc déøa àçà áødidøcäîxfgn -ãçå éøzà ©£¨§¥§¨¨§©©©§¥§©

elit` ,`pdk ax xiykdy ote`d enk milrd ea mi`veiy qcd
,xyk i`ce cg` mewnn milrd zyely mi`vei m` mby,enrhe

c meynàðäk áøc dénetî ÷éôðå ìéàBäax ly eitn `vie li`ed - ¦§¨¦¦¥§©©£¨
micinlzl ze`xdle eixac z` miiwl ick ,xyk df ote`ay `pdk

.ezenk dkldyàaà ,éMà áøì øîéîà øa øî déì øîàia` - ¨©¥©©£¥©§©©¦©¨
,[xnin`]àeääì,cge ixz milrd ea mi`veiy qcd eze`l -ñãä §©£©

déì éø÷ äèBLeilr oi`y my lr 'dhey qcd' el `xew did - ¤¨¥¥
did `le ,dhiye xcq el oi`y dheyk dxeyke xcqk mikled

.exiykn
,ïðaø eðzy qcdåéìò áBø eøLðmi`veiy lerab lkn milr ipy - ¨©¨¨¨§¨¨

[zear didiy jixvy qcdd oick] dyely eaèeòéî Ba eøéizLðå- §¦§©§¦
,lerab lka cg` dlrúîéi÷ BúBáò àäzL ãáìáe ,øLkcalae - ¨¥¦§¨¤§¥£©¤¤

:`xnbd dywn .urd z` dqkiy xnelk ,'zear' didi oiicryàä̈
àéL÷ àôeb,mnvr z` mixzeq `ziixad ixac -úøîàzxn` - ¨©§¨¨§©

m`y dligzaøLk åéìò áBø eøLðlkn milr ipy exypy epiide ¨§¨¨¨¥
,zearéðz øãäåzipye zxfge -,úîéi÷ BúBáò àäzL ãáìáeji`e ©£©¨¥¦§©¤§¥£©¤¤

ixd ,dfd xack jiiyéøz eäì éøúðc ïåéklkn milr ipy exypy - ¥¨§¨§¥§§¥
,lerabdì úçkLî éëéä úBáò.'zear' ly ze`ivn jiiy ji` - ¨¥¦©§©©¨

:`xnbd zvxzndì úçkLî ,éiaà øîàaex exypy s`y epivn - ¨©©©¥©§©©¨
,zear `ed oiicr lerab lkn milrd
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המשך ביאור למסכת סוכה ליום שישי עמ' ב



קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dkeq(iriax meil)

,mini x`ya leqt lefby mrhddéì äåäc íeMîlefb alel zlihp ¦©£¨¥
äøéáòa äàaä äåöîjkitle ,dxiar ici lr zniiwzny devn - ¦§¨©¨¨©£¥¨

,daeg ici da mi`vei oi`úàå çqtä úàå ìeæb íúàáäå' øîàpL¤¤¡©©£¥¤¨§¤©¦¥©§¤
äìBçä''d xn` mkcIn DzF` dvx`d 'ebe,dvex d"awd oi`y ©¤©¤§¤¨¦¤§¤¨©

,mileg e` [ci e` lbx mdl xqgyÎ] migqit milefb zepaxw lawl
zekinqa `le gqitl zekinqa lefb weqta azkpy dnn wiicl yie

oaxwy ,dleglc àéîec ìeæboaxwäî ,çqôoaxwdéì úéì çqt ¨§¨§¦¥©©¦¥©¥¥
àzðwz,`ed reaw men ixdy mlerl eaixwdl xyt` i` -óà ©©§¨©

oaxwàzðwz déì úéì ìeæbe ,mlerl eaixwdlàðL àìaixwn m` ¨¥¥©©§¨Ÿ§¨
oaxwd z`Leàé éðôì,milraàðL àìåoaxwd z` aixwn m` ¦§¥¥§Ÿ§¨
Leàé øçàì,dyw dxe`kle .eaixwdl oi` ,milraéðôì àîìLa §©©¥¦§¨¨¦§¥

Leàéy meyn lefb oaxw leqtl yiøîà 'íkî áéø÷é ék íãà' ¥¨¨¦©§¦¦¤¨©
,àðîçø,mklyn epiid mkn yexcl yieålefb oaxwdéãéc åàì ©£¨¨§¨¦¥

àeä`le eilral oaxwd jiiy ,oiicr ey`iizd `l milrady oeiky
,eaixwnd olfblLeàé øçàì àlàleqt `ed recn ,milraàä ¤¨§©©¥¨

Leàéa dééð÷oi`e] ,ely `ede ye`ia oaxwd z` dpw olfbd ixd - ©§¥§¥
,[minc `l` lfbpl aiig `edåàì àlàoaxw ly eleqt jgxk lr - ¤¨¨

blef,äøéáòa äàaä äåöî déì äåäc íeMîoia welig ea oi` okle ¦©£¨¥¦§¨©¨¨©£¥¨
mrhne .gqitk zinler dpwz el oi`e ,ye`i xg`ll ye`i mcew
d`ad devn `id ezlihpy oeik ,mini x`ya leqt lefb alel mb df

.dxiara
:dxiara d`ad devn leqtl ztqep dyxc `xnbd d`ianøîàå§¨©

áäà 'ä éðà ék' áéúëc éàî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤©©¦§¦¦£¦Ÿ¥
úéa ìò øáBò äéäL íãå øNa Cìîì ìLî ,'äìBòa ìæâ àðN ètLî¦§¨¥¨¥§¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨¥©¥

øîà ,ñënäjlndeðz åéãáòìd z`ñëîea miaiiegn ep`y ©¤¤¨©©£¨¨§¤¤
Bì eøîà ,íéñëBnìozil epl yi dn myl ,jlnd epipec` ,eicar ©§¦¨§

qkn mdleãîìé épnî ,íäì øîà ,àeä ElL Blek ñënä ìk àìäå©£Ÿ¨©¤¤¤§¨©¨¤¦¤¦¦§§
àeä Ceøa LBãwä óà .ñënä ïî ïîöò eçéøáé àìå íéëøc éøáBò ìk̈§¥§¨¦§Ÿ©§¦©§¨¦©¤¤©©¨¨

'ä éðà' ,øîà'Fbe'äìBòa ìæâ àðNzelefbd zelerd z` ip` `pey - ¨©£¦¥¨¥§¨
oaxwe ,md ily mlera miqkpd lky s`e ,il` mi`ian mz`y

,'dl `id lilk dlereìæbä ïî ïîöò eçéøáéå éða eãîìé épnî. ¦¤¦¦§§¨©§©§¦©§¨¦©¤¤
énð øîzàminid x`ya leqt lefby dpynd mrhy opgei iaxk ¦§©©¦

,dxiara d`ad devn meyn `edìeñt Láé ,énà éaø øîàlka ¨©©¦©¦¨¥¨
minidìeñt ìeæb ,øãä ïéàL éðtîminid lkadéì äåäc íeMî ¦§¥¤¥¨¨¨¨¦©£¨¥

÷çöé éaøc àâéìôe .äøéáòa äàaä äåöîin` iaxe opgei iax - ¦§¨©¨¨©£¥¨§¦¨§©¦¦§¨
miwleg ,mini x`ya dxiara d`ad devn ly leqt yiy exn`y

,wgvi iax lreðL àì ,ìàeîL øîà éðîçð øa ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨©©§¨¦¨©§¥Ÿ¨
leqt lefby dpynaéðL áBè íBéa ìáà ,ïBLàø áBè íBéa àlà- ¤¨§¦£¨§¥¦

bgd ini x`yìeàLa àöBiL CBzî ,s` exiagn l`yy alela - ¦¤¥§¨
epwiz `l minkg mbe ,'mkl' herind mda xn`p `ly ,ely epi`y¨¤

,'mklyn' didiy ekxhviy `ziixe`c oirk,ìeæâa énð àöBéoi`e ¥©¦§¨
.dxiara d`ad devn ly leqt opaxcn devna

:`xnbd dywn÷çöé øa ïîçð áø áéúî,dpyna epipyìeæbä áìeì ¥¦©©§¨©¦§¨¨©¨
.ìeñt Láiäåleqt lefb alel `weecy ,dpyndn wiicl yieàä §©¨¥¨¨

alelúîéà .øLk ìeàLdpyndy xnel xyt` onf dfi` lr - ¨¨¥¥©
efbl le`y alel oia dwlig,l,ïBLàø áBè íBéa àîéìéàmeia `lde ¦¥¨§¦

c leqt le`y mb oey`x aeh,'íëì' áéúk àämipind eidiy epiide ¨§¦¨¤
éàäå ,íëlMîle`y -åàì àlà ,àeä déãéc åàìixii` dpynd ¦¤¨¤§©¨¦¥¤¨¨
éðL áBè íBéale`y okle 'mkl' mda xn`p `ly mini x`ya - §¥¦¨¤

,xykéðz÷åd alel mda s`y epipye -,ìeñt ìeæbixack `ly §¨¨¥¨¨
:`xnbd zvxzn .wgvi iaxàáø øîà] (øîà àáø)íìBòì ,[ ¨©¨¨§¨

zxacn dpyndå ,ïBLàø áBè íBéalefby dxn` dpyndy mrhd §¦§
,yecig xnel dzvxy meyn ,leqt le`yy dxn` `le leqteàìŸ

,øîà÷ àéòaéî,epiideàéòaéî àìalely xnel jxev oi` -ìeàL ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¨
meyn leqtàeä déãéc åàìc,'mkl' mrhn leqt `edy heyte §¨¦¥¨¤

ìáàalelàîéà ìeæby meyn xyky xne` iziid -äìéæb íúñ £¨¨¥¨§©§¥¨
àeä íéìòa Leàélfbpy dnn miy`iizn milrad llk jxca - ¥§¨¦

mzqd on ,ey`iizdy eprny `ly s`e ,dlifbd zrya cin mdn
,epnn livdl elki `le mcin lfb olfbd ixdy ey`iizdåok m` §

lefb aleléîc déãéãë,ye`ia eze` dpwy ,olfbd lyk aygp - §¦¥¨¦
.ezaeg ici ea `veie 'mkl' llka `ed ixdeïì òîLî à÷onf lky ¨¤¨©§©¨

s`e ,ey`iizdy mixne` oi` ,ey`iizd milrady eprny `ly
okle ,oica eraezl mzrcy xyt` ,olfbd cin livdl elki `ly

.ely epi`y iptn leqty le`y alelk epic
éøkðååà eäðäì àðeä áø eäì øîàlk mixkend [micedi] mixbz - ¨©§©¨§©§£©§¨¥

xeknl mixkpdn miqcd mipew eidy ,epnn xkzydl ick xac
,l`xyilàqà eúéðáæ ékmiqcd mipew mz`yk -íéáëBk éãáBòî ¦¨§¦©¨¥§¥¨¦

,mipin drax` zevn mda miiwl ick l`xyil mxknleææâz àìŸ¦§§
ïezà,xaegndn miqcdd z` mz` ekzgz l` -eäðéà äeææâì àlà ©¤¨¦§§¨¦§

,mnvr miakek icaerd mze` ekzgi `l` -eëì eáäéåepzie - §¨£§
.mklãáBò íúñ ,àîòè éàî,eäðéð àúòøà éðìæb íéáëBk éyie ©©£¨§©§¥¨¦©§¨¥©§¨¨¦§

.l`xyin `id dlefb miqcdd da elcby ef rwxwy yeygl
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ezny in` cenr l sc ± iyily wxt`nei
'åâå ìåæâ íúàáäå øîàðù.dxiara devn `iadl xqe`c `xw ogky`c Ðïéà çñô äî

äð÷ú åì.`ed zinler reaw men ixdy ,eaixwdl onf xg`l Ðìåæâ óàdpin opitli Ð

dil iee" xn`e y`iinc dixnl dil opirnyc ,ye`ia elit`e .onf xg`l dpwz el oi`c

iede ,ye`ia dil ipwc (`,gq) `nw `aa opixn` ipwn oiprlc ab lr s`e ,"qik oexqgl

.`l gafnl iaexw` ikd elit`e ,dicicìæâ àðåù
äìåòá`pey ip` il oi`ian mz`y zelera Ð

lkdy it lr s`e ,mze` milfeb mz`y lfbd z`

.dzid ily dlgzn s`e ,ilyéîð øîúàÐ

meyn ipy aeh meia lefba oizipznc `nrhc

.dxiara d`ad devnåðù àì.leqt lefbc Ð

ìåàùá àöåéù êåúî`l ipy aeh meia `dc Ð

.ihernl "mkl" aizkïåùàø áåè íåéá íìåòìÐ

oky lkc ,xyk le`y `d :opiwiicck weciz `le

le`y `irain `l oizipzne .leqt le`yc

.xn`wäìéæâ íúñ àîéàab lr s`e ,cin Ð

.y`ii`c opirny `lcàåä íéìòá ùåàéÐ

.livdl gk oi`e ,ecin elfeb `ed eipta ixdyà÷
ïì òîùî,dil ipw `l y`ii`c opirnyc crc Ð

xgnl ,i`pin siwzc `ed `zyd :xn` xninc

`pica dil `piqtz.éøëðååàxac lk ixbz =

zewixqne oihgn miphw milk oebk ,ea xkzydl

.y"ipxn* oixewe ,oialeleíéåâî àñà åúéðáæ éë
.`pryedl oda ceb`l miebd on qcd epwzyk Ð

åäðéà åææâéì,xaegnd on edekzgi md Ð

.mkl edepzieéðìæâ íéåâ íúñ àîòè éàî
åäðéð ìàøùéî àúòøàrwxw eze` `nye Ð

.ded l`xyin
ò÷ø÷å
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íåùî:(`,bn) "daxre alel" wxt onwl `ipzcde Ð dxiara d`ad devn dil dedc

"mkl",`kixhvi` le`y meyn .lefbd z`e le`yd z` `ivedl ,mklyn Ð

aizk oaxw iab `xwc ab lr s`c .dxiara d`ad devn meyn lefb ol `wtp "mkl" e`lac

iab ,(`,cv `nw `aa) "`nw lfebd" yixa gkenck ,'ziixe`c iedc ,zevn lka oicd `ed Ð

yixtde d`t`e dpghe oihig ly d`q lfby ixd

dlg dpnnm`e .u`pn `l` jxan df oi`c Ð

dxy` ly alel opilqtc (a,`l) onwl :xn`z

dixeriy zzkinc meyn zgcpd xir lyeÐ

i`n` :eze !dxiara d`ad devn meyn dil wetiz

inc `lc :xnel yie ?dync dxy` e`lc opixy

`veiy devnd d`a lfbd zxiar zngnc ,lfbl

ipd la` .eain ea ziyrpy dxiar zngn eh` Ð

(`,dl) onwl opiqxbc mixtq yi ,edine ?dia witp

`nrh i`n :dxy` ly bexz`c oizipzn`Ð

`qxibe .dxiara d`ad devn dil dedc meyn

zzkinc meyn `nrh `l` ,`id zyaeyn

e` feb`k ,xeriy ira inp bexz`c .dixeriy

`nrh (a,`l) onwl opixn`c ab lr s`c .dviak

`xit xnb `lc meynxkpinc opira mewn lkn Ð

(`,dl) onwl opilqt `nrh i`dnc ,dzgiwl

migqt) "dry lk" wxta :dniz ,edine .oiltlt

dil yixce laha dvn ici `vei oi` :`ipzc (a,dl

,dxiara d`ad devn meyn dil wetiz ,`xwn

.dvn ici witpe `xeqi` lik` `wc

éëÐ `ed dicic e`le `pngx xn` mkn aixwi

hrnn (a,eq `nw `aa) "daexn"ac :dniz

aizkcn dil hrnn `kde "epaxw" aizkcn lefb

lfba mzd dl iwenc `ki`c ab lr s`e !"mkn"

dixagc oaxwiwen `lc o`nl dyw mewn lknÐ

ye`i iptlc rnyn mzdc :dyw cere !ikd dil

:xn`we ,lefbd `le "epaxw" yixcc ,`xw jixv `l

ye`i iptl `nili` ,inc ikid.`xw il dnl Ð

oilegc `nw wxta opiyxc "mkn" `dc :dyw cere

z` `ivedl ,mklek `le "mkn" :(mye `,d)

"mkn" .xnends`e .zene`a `le izwlg mka Ð

,`kd iziin `xwc `yixc xnel yiy it lr

yxtny enk ,yixc `w `xwc `tiqc "mkpaxwn"e

oiyecwa "xne`d" seqc "ozgzz `l" iab mz epax

(mye a,gq)`dc :xnel yie !llk ok rnyn `l Ð

`xw il dnl ye`i iptl "daexn"a xn`wcÐ

milrad ey`izp `le lfb :opixn`ck .oileg `ed ixde ,yicwdl leki oi` ye`i iptlc meyn,ezeyxa ezia dn ,`pngx xn` "ezia z` yicwi ik yi`"c ,yicwdl mileki mpi` mdipy Ð

biltc o`n elit`e .(a,gq `nw `aa) "daexn"a `zi`ckditeb olfba la` ,milraa `l` bilt `l Ð`wtp "ezia"nc ab lr s` "mkn"c `xw `kd iziinc `de .yicwdl leki oi`c dcen Ð

"ezia" aizk `l i`c meyn "mkn" iziinc ,ikda `xnbc `gxe` Ði`xw ipd iaizkc `zyd la` ,dyxc jdl "mkn" opinwen ded Ð.izwlg mkale ,xnend z` `ivedl "mkn" dil xzii` Ð

mei yie d`ex dz`y mei yic ,ozgl dl iwen (`,g) ohw crenc `nw wxtae ,"ea ze`xd meiae" aizkcn ,meia mirbp :'iyxcc (mye a,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxt ogky` dzeekce

"il d`xp rbpk" aizkcn ol `wtp meiae ,d`ex dz` oi`y(mye `,k) dlibnc ipy wxt idliya oke .ixe`l `le Ð"dlinc xfril` 'x" wxtae ,"ipinyd meia" aizkc meia `l` oilden `lc

"meia" :dil iwen (`,alw zay).`aeh izkeca ediizeekc `ki` cere ,"mini zpeny oa" aizkcn hrnn dlile ,zaya elit` Ðàä"mkl" dia `pixwe Ð ye`ia diipwrnyn .mklyn Ð

ipw ye`i i`e ,ye`i xg`l oia ye`i iptl oia diaeig dynge drax` inelyzc opgei 'x xn`w (a,gq `nw `aa) "daexn"ac :dywe .dpw ick ye`i :opgei 'x xaqwc`ed ely ?aiig i`n` Ð

opirny (`,ehw sc `nw `aa) "`xza lfebd"ac :cere .`zrny `dl xn` ax aikye miip ik :xn`wc ,axc dizlin` zyy ax (a,fq) lirl mzd wiic `peeb i`d ikc !xken `ed ely ,gaeh

ye`ia opiqxb elit`e .`l eze ,diipw `d `kd opiqxbc mixtq yie .ipw `l ye`i jk xg`e zeyx iepiyc i`pi 'xc dinyn opgei 'xl `icdaiepiye ye`ia diipw `d :xn`w ikdc yxtl yi Ð

ipw `l ye`i xn`c o`nl elit`e .ycwd oycwd olfbde apbd :(`,fq my) "daexn"a opixn`ck ,mydm` :xn`z m`e .ycwd `zyde oileg `xwirn ,myd iepiye ye`i `ki` `dc meyn Ð

liqtin mewn lkne ,myd iepiye ye`i `ki`c ,ipw mzd jytp dnn `d ?dixagc oaxw lfbc iiepyl wigc i`n`e ,lefbd `le "epaxw" aizkcn ,ipw ye`i xn`c `axl iia` mzd jixt i`n ok

`inec lefbn mzd dil `wtp `lere ,lefbd `le "epaxw" aizkcn ipw `l ick ye`ic `ax wiicc ,`zzrny `idd seqa dyw ok enke !`kd opixn`ck ,dxiara d`ad devn meyn daxwdl

ipw ick ye`ic `zi` m`c :xnel yie !`zpwz dil zilc ,gqtcrnyn ,myd iepiya edpipwile :(ieb) iab oizrnya onwl gken oke .dxiara d`ad devn aiyg `l eze ,ycwd mcew ely ied Ð

dil epw i`c`zyd myd iepiye ye`i `ki`c ,dil ipw `w oycwd ici lre ,ipw `l ick ye`i i` la` .dxiara d`ad devn aiyg `le ,dia iwtp evn Ð.dxiara d`ad devn aiyg f` Ð

dil ipwc `kid dxiara d`ad devn aiyg `lc oizrny dlekaecb` ira `lc o`nl elit` ,dceb`a mcew ipwc xninl opivn Ð.devn aeig lg `l izk`c ,aeh mei mcew dil ipw `d Ð

aeh meia elit` inp i`eoerny 'xc `zbelt iab (`,ciw my) "`xza lfebd"a `lerl lirl dil opirnyc `de .cgia ycwde oipw lgc yicwnl inc `lc Ði` olfb lye apb ly zexera opaxe

recia la` mzqa zwelgn :`ler xn`wc ,xn`w dlfb mzq e` ,milra ye`i daipb mzq(a,eq my) "daexn"c `zrny `idda opixn`ck ,myd iepiye ye`i `ki` mzd ,ipw lkd ixac Ð

e`pwy it lr s` ,dxiara d`ad devn aiyg dpew iepiyc ab lr s`c ,d`q lfbc `idda (`,cv my) "`nw lfebd" yixa rnync `de .`fxa` dil exw `zyde ,`kyn dil exw `xwirnc

dlg aeig icil `ay mcew dyrn iepiyaxn`c (`,dp oihib) "oiwfipd"c `ibeq ayiil jixv ef dhiy itle .miny myl dxkfd inp `ki`c dkxa ip`y ,inp i` .`ed `nlra `iegic mzd Ð

drcep `l oia drcep oia ,dxez xac :`ler"daexn"a izkx`d daxde .`lerc` `lerc `iyw meyn ,xg` oipra yxtn mz epiax ."daexn"c `ibeqe "`xza lfebd"c `ibeqe .zxtkn dpi` Ð

.(`,dp my) "oiwfipd" wxtaeêåúî.dxiara d`ad devn` yiig `l ,opaxcn `edy ,`weec `kd Ð lefba `vei le`ya `veiy
rwxwe

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

åöî déì äåäc íeMî:øîàpL .äøéáòa äàaä ä ¦©£¨¥¦§¨©¨¨©£¥¨¤¤¡©
àéîec ìeæb ,"äìBçä úàå çqtä úàå ìeæb íúàáäå"©£¥¤¨§¤©¦¥©§¤©¤¨§¨

àzðwz déì úéì çqt äî ,çqôc¯úéì ìeæb óà §¦¥©©¦¥©¥¥©©§¨©¨¥
øçàì àðL àìå Leàé éðôì àðL àì ,àzðwz déì¥©©§¨¨§¨¦§¥¥§¨§¨§©©

Leàé éðôì àîìLa .Leàé¯"íkî áéø÷é ék íãà" ¥¦§¨¨¦§¥¥¨¨¦©§¦¦¤
Leàé øçàì àìà .àeä déãéc åàìå ,àðîçø øîà̈©©£¨¨§¨¦¥¤¨§©©¥

¯åàì àìà !Leàéa dééð÷ àä¯déì äåäc íeMî ¨©§¥§¥¤¨¨¦©£¨¥
éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå .äøéáòa äàaä äåöî¦§¨©¨¨©£¥¨§¨©©¦¨¨¦©¦

éðà ék" áéúëc éàî :éçBé ïa ïBòîLäètLî áäBà ' ¦§¤©©¦§¦¦£¦¥¦§¨
øáBò äéäL íãå øNa Cìîì ìLî ."äìBòa ìæb àðBN¥¨¥§¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨¥
íéñëBnì ñëî eðz :åéãáòì øîà ,ñënä úéa ìò. ©¥©¤¤¨©©£¨¨§¤¤©§¦
øîà !àeä EìL Bìek ñënä ìk àìäå :Bì eøîà̈§©£Ÿ¨©¤¤¤§¨©

àìå ,íéëøã éøáBò ìk eãîìé épnî :íäìeçéøáé ¨¤¦¤¦¦§§¨§¥§¨¦§Ÿ©§¦
éðà" :øîà àeä Ceøa LBãwä óà .ñënä ïî ïîöò©§¨¦©¤¤©©¨¨¨©£¦

äéða eãîìé épnî "äìBòa ìæb àðBN 'eçéøáéåïîöò ¥¨¥§¨¦¤¦¦§§¨©§©§¦©§¨
ìeñt Láé :éîà éaø øîà ,éîð øîzà .ìæbä ïî¦©¨¥¦§©©¦¨©©¦©¦¨¥¨
äåöî déì äåäc íeMî ìeñt ìeæb ,øãä ïéàL éðtî¦§¥¤¥¨¨¨¨¦©£¨¥¦§¨

,÷çöé éaøc àâéìôe .äøéáòa äàaä÷çöé éaø øîàc ©¨¨©£¥¨§¦¨§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨
áBè íBéa àìà eðL àì :ìàeîL øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©§¥Ÿ¨¤¨§
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ìeàL àä ,ìeñt Láiäå ìeæbä áìeì :÷çöé¯ïBLàø áBè íBéa àîéìéà ?úîéà ,øLk ¦§¨¨©¨§©¨¥¨¨¨¨¥¥©¦¥¨§¦

¯"íëì" áéúk àä¯åàì àìà .àeä déãéc åàì éàäå ,íëìMî¯,éðL áBè íBéa ¨§¦¨¤¦¤¨¤§©¨¦¥¤¨¨§¥¦
àéòaéî àì :øîà÷ àéòaéî àìå ,ïBLàø áBè íBéa íìBòì :øîà àáø !ìeñt ìeæb éðú÷å§¨¨¥¨¨¨¨¨©§¨§¦§¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨

ìeàL¯,àeä íéìòa Leàé äìéæb íúñ àîéà ,ìeæb ìáà ,àeä déãéc åàìcdéãéãëe ¨§¨¦¥£¨¨¥¨§¨§¥¨¥§¨¦§¦¥
ék :éøkðååà eäðäì àðeä áø eäì øîà .ïì òîLî à÷ ,éîceúéðáæàñààì íéBbî ¨¥¨©§©¨¨©§©¨§¨§£©§¨¥¦¨§¦¨¨¦¦Ÿ

eææâzàîòè éàî .eëì eáäéå eäðéà deææâì àìà ïezà¯,eäðéð àúòøà éðìæb íéBb íúñ ¦§§©¤¨¦§©¦§§¨£§©©§¨§¨¦©§¨¥©§£¨¦§
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dkeq(iyiy meil)

:`xnbd dywn .qcdd itpraàîéàål dxezd zpeekyóecøéä- §¥¨¦§
eilry ,mipyeyl minec migxt dyere xdpd zty lr lcbd oli`

:`xnbd zvxzn .evr z` oitege zeara miieyr,éiaà øîà̈©©©¥
dxezd'íòð éëøã äéëøc',miwifnd mixac zeyrl devn dpi`e §¨¤¨©§¥Ÿ©
àkéìåhgnk micg eilr iy`xy oeik ,mrep secxida oi`e - §¥¨

.micid z` mixweceøîà àáødxezd zpeek oi`y cenll yi ¨¨¨©
secxidl,àëäîxn`py'e'eáäà íBìMäå úîàäebdpziy epiide ¥¨¨¨¡¤§©¨¡¨

ixdy ,secxidl dxezd zpeeky okzi `l okle ,zn`e mely ikxca
zend mq epnn miyery mely `le zn` `l epi` secxid

.zendal
,ïðaø eðzdf oin didiy yexcl yi dxez dxn`y 'zar' oeyln ¨©¨¨¨Ÿ

äòéì÷ ïéîk òeì÷df z` df eqki eilry -e`ed jkaäîBã ¨©§¦§¦¨¤
ììLúìLe ,exiag z` cg` dqkny zxyxyl -ñãä eäæmiieyry §©§¤¤¤£©

.df oipra eilrøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøzxg` jxca yexcl yi ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
dxeza xn`p ,qcdl dxezd zpeekyðò','úBáò õò óyexcl yie £©¥¨

`edyñãä äæ øîBà éåä ,äåL Béøôe Böò íòhL õòevr mrhy ¥¤©©¥¦§¨¤¡¥¥¤£©
.dey ea milcby miaprd epiidc eixte,àðz'zar ur' oeyln ¨¨¥¨Ÿ

wxy cenll yi dxez dxn`y.ìeñt úBáò BðéàLå ,øLk úBáò õò¥¨¨¥§¤¥¨¨
:`xnbd zyxtnúBáò éîc éëéä,'zear' `ed dn -,äãeäé áø øîà ¥¦¨¦¨¨©©§¨

àpé÷a éôøè àúìz àúìz éîéé÷c àeäådyely mi`veiy -milr §§¨§¥§¨¨§¨¨©§¥§¦¨
.qcdd jxe` lka qcdd spra cg` mewnn,øîà àðäk áømy ©©£¨¨©

eilr yi 'zear'eléôàmi`veiykãçå éøzcg` mewnn milr ipy - £¦§¥§©

.qcdd jxe` lka mdipy iab lr dlere mzgzn `vei dlr cere
:`xnbd zxtqnàáøc déøa àçà áødidøcäîxfgn -ãçå éøzà ©£¨§¥§¨¨§©©©§¥§©

elit` ,`pdk ax xiykdy ote`d enk milrd ea mi`veiy qcd
,xyk i`ce cg` mewnn milrd zyely mi`vei m` mby,enrhe

c meynàðäk áøc dénetî ÷éôðå ìéàBäax ly eitn `vie li`ed - ¦§¨¦¦¥§©©£¨
micinlzl ze`xdle eixac z` miiwl ick ,xyk df ote`ay `pdk

.ezenk dkldyàaà ,éMà áøì øîéîà øa øî déì øîàia` - ¨©¥©©£¥©§©©¦©¨
,[xnin`]àeääì,cge ixz milrd ea mi`veiy qcd eze`l -ñãä §©£©

déì éø÷ äèBLeilr oi`y my lr 'dhey qcd' el `xew did - ¤¨¥¥
did `le ,dhiye xcq el oi`y dheyk dxeyke xcqk mikled

.exiykn
,ïðaø eðzy qcdåéìò áBø eøLðmi`veiy lerab lkn milr ipy - ¨©¨¨¨§¨¨

[zear didiy jixvy qcdd oick] dyely eaèeòéî Ba eøéizLðå- §¦§©§¦
,lerab lka cg` dlrúîéi÷ BúBáò àäzL ãáìáe ,øLkcalae - ¨¥¦§¨¤§¥£©¤¤

:`xnbd dywn .urd z` dqkiy xnelk ,'zear' didi oiicryàä̈
àéL÷ àôeb,mnvr z` mixzeq `ziixad ixac -úøîàzxn` - ¨©§¨¨§©

m`y dligzaøLk åéìò áBø eøLðlkn milr ipy exypy epiide ¨§¨¨¨¥
,zearéðz øãäåzipye zxfge -,úîéi÷ BúBáò àäzL ãáìáeji`e ©£©¨¥¦§©¤§¥£©¤¤

ixd ,dfd xack jiiyéøz eäì éøúðc ïåéklkn milr ipy exypy - ¥¨§¨§¥§§¥
,lerabdì úçkLî éëéä úBáò.'zear' ly ze`ivn jiiy ji` - ¨¥¦©§©©¨

:`xnbd zvxzndì úçkLî ,éiaà øîàaex exypy s`y epivn - ¨©©©¥©§©©¨
,zear `ed oiicr lerab lkn milrd
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eznyקעב ina cenr l sc ± iyily wxt`nei
úìæâð äðéà ò÷ø÷å,`id dilra zwfga mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw dpi` :xnelk Ð

ixtd ylzpyn la` .oiwfipa (a,fiw `nw `aa) "`xza lfeblld zia ol `wtp i`xwncÐ

,oiplfbd od eidiy ,mkl depzie xaegnd on od deffbl ,jkld .elfeb `ed eylezde ,lfb ied

zexitd lkn xak ey`iizp milrade .mdn dze` oigwel mz`exg`e .mlv` ye`i iede Ð

:xaqwe ,mkzeyxl ozeyxn dpzyn `ed jk

zeyx iepiye ye`i la` ,ipw `l `cixb ye`iÐ

ipw inp i`e .ipwm` ,ied dxiara d`ad devn Ð

xaegnd on dekzgz mz`.milfeb mz` eidz Ð

åäãéã åäééãéá.ixkpee` Ðïãéáoigweld ,ocic Ð

dxiara d`ad devn e`l ocicle .odn oze`

.`idåäééôåâ éøëðååàãoipew mdy mze`a Ð

.ea z`vl ,mkxevläùòî éåðéùá äåéð÷éìÐ

inp dyrn iepiyc ,cgi oipind zyly cb`y

.ipwåúééøáì øæåçäod ixde ,ocb` xizn Ð

.dpey`xak
àðòùåä
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ò÷ø÷å,milra zwfga `id mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw dpi` :xnelk Ð zlfbp dpi`

oicde .qxhpewa yxitck ,(mye a,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"a ol `wtp i`xwnc

rwxwa liren ye`i i`c ,enrye`i mcew i` ,zlfbp dpi`c i`na dpin dil `wtp i`n ÐÐ

ye`i xg`l i`e ,ipw `l zlfbp dzid elit`iab oizrnya giken oke .ye`ia dpew ixd Ð

.dlefb dkeqa ibiltc ,opaxe xfril` 'xc `zbelt

`iede ,zlfbp dpi` rwxwc meyn opax ixyknc

ezkeqa ezaeg ici `vei mc`e ,dle`y dkeq dil

ye`i iptl i` ,`zyde .exiag lyelit` `d Ð

.ye`i xg`l i`ce `l` .oilfbp oi` oilhlhn

oilhlhn dkeq dzid m`c ,di`x myn oi` ,edine

y`xae dlbrd y`xay ezkeqn e`ivedy oebk

dpitqdoia ye`i mcew oia da `vei did `l Ð

(`,h) (`nw) wxta opihrnnc meyn ye`i xg`l

"jl" ,dkeq iab "jl" aizkcnz` `ivedl Ð

,dle`yk `aiyg `l inp ye`i iptle .dlefbd

la` ,iniiw milra zeyxa e`l oilfbpd oilhlhnc

`dn wcwcl yie .zcner dilra zwfga rwxw

xkn :(a,bn `xza `aa) "mizad zwfg"a `ipzc

dcy el xkn ,ziad z` elzilh el xkn dxt el xkn ,dilr el cirn oi` Ðoerny lifil `lc ,xrxrnwe dcedi `z`e ,iell dxkne oernyn dcy lfby oae`xa dl iwene .dilr el cirn Ð

zilhe dxt la` .`xcdc dil `gipc ,iell icedq`lzeyx iepiye ,ipw `l ick ye`i xaq `wc meyn `niz ike .ye`i ipdn `l rwxwac `icda rnyn .zeyx iepiye ye`i iedc ,ixcd `l Ð

wa jiiy `lrwxdxt iab enk ,gweld da wifgdy mcew y`izp xak inp rwxw iab `kde (`,eq `nw `aa) "daexn"a yxtnck ,dicil `z` `xeqi`ac meyn ipw `l ye`ic `nrh `d Ð

xeqi`le ,ye`i oi` mlerlc :ayiil yi ,edine .rwxwl ye`i yi ,ok it lr s` :iel 'x xn` ?zlfbp rwxw yie :jixtc ,rwxwl ye`i yic rnyn iriay wxt seq mi`lkc inlyexiae .zilhe

eiptln `vie mxkd z` rxfy qp`d (e dpyn iriay wxt) :mzd opzc ,ixii` mi`lk meyn opaxcmilretl ozep `di dnk cr .crena elit`e exvew Ðekxck exvew o`kn ,xzi yily cr Ð

qp` `xwp izni`n .crend xg`l elit` jledeozep `di dnk cr .crena elit` exvewl xzen ,oizipzn ipik :opgei 'x mya awri xa `a` :inlyexic `xnba dlr opixn`e .rwyiyn Ð

milretlqp` `xwp izni`n .mincl yily cr xn` cge ,xkyl yily cr xn` cg :zyy axe `ped ax ,yily cr Ðey`izp `le milrad erwzyp :`g` 'x xn` .rwyiyn Ðoixeq` Ð

erwzyp `le milrad ey`izp ,dxez xac,crena elit` exvewl xzen :eyexit ikde .inlyexi o`k cr .rwxwl ye`i yi ok it lr s` :iel 'x xn` ?zlfbp rwxw yie .mixteq ixacn oixeq` Ð

milret xkey .ca`d xacn ueg dxeq` dk`lncxkyl yily cr milretl ozepe .ely epi`y xac xqe` mc` oi`c ,mxkd xq`p `l qp`d zrixfae .xvewe meqxt jxc elit` Ðepiid Ð

mincl xn`c o`ne .yily cr devna :(mye `,h) `nw `aac `nw wxta `ped ax xn`ck ,mdl ozil ie`x didy dnn xzei yily zexikya mdl daxnymiiey yily mdl ozepy epiid Ð

o`kn xzi la` ,zexitd lk lyezrixfa xq`iy ,elyk aygil mxkd lr qp` my `xwp izni`n .crend xg`l elit` xekyi `le ekxck xvewe ,siqei `l Ð,epnn milra my rwyiyn Ð

n` `lc milrad ey`izp `ly it lr s`e ,qp`d my lr `xwpeiy`in `lc ixn` elit`e .iy`inc ixaq op`c ,"qik oexqgl dil iee" ex`xqzine ,mia drahy ezpitq lr geevk dyrp Ð

erwzyp `le ey`izp la` .qp`d zrixfa `ziixe`cyic :ipyne ?opaxcn elit` xeq`l ,xnelk ?zlfbp rwxw yie :jixte .xeq` opaxcn la` ,zlfbp dpi` rwxwc ,`ziixe`cn xqizn `l Ð

milra my rwzypc `kid ,edine .`ziixe`cn xeq` `lcn ,ye`i oi` `ziixe`cn la` ,mi`lk meyn opaxcn xeq`l ye`icere .dxez xac exeqi` iedcn ,ye`i yi `ziixe`cn elit` Ð

ey`izp `le milrad erwzypy :xg` oipra yxtl yisiqede ,mi`lkd epnn exwr `le milrad iptl mxkd x`ype qp`d el jldy `l` ,xn`w qp`d zrixf zngn `l ,dxez xac exeqi` Ð

miz`nerwzyp `le ey`izp la` .ey`izp `lc oeik ,ied edcicc ,mi`lk miniiwny milrad zngn dxez xac exeqi` Ðzkqnae .xwir oey`xe ,df oeyll `aeh ikxit `ki`e .opaxcn Ð

zlfbp rwxw oi`y it lr s` :irli` x"` ?zlfbp rwxw yie .rwxw lfba xeht miaxd zeyxa ,ely jeza rhepa aiig miaxl rhep :xfrl` oa oerny 'x mya inlyexia `ipz `nw wxt dlxr

,daxc` .dlxrd on xeht ye`i yie zlfbpc meyn rnync ?zlfbp rwxw yie `ziixa` jixt `w i`n eze .aiig rhpy olfbd :ipzw mzdc oizipzn `dc ,denz `zln dleke .rwxwl ye`i yi Ð

ye`i yic `id [dpwzn] m`e .ye`i ea jiiy oi`c miaxd zeyxc `inec ye`i `la epiide ,drhpe rwxw lfbl miaxd zeyxa rhep incn :cere !ely jezl rhepa aiigl il yi df gknjixv Ð

.milrad my erwzypyk dnwe`léëel`" yixa ol `niiwe ,gwela lfbp dia rci `lc ,`ed zrcn `ly ye`i `edd :xn`z m`e Ð edcic ediicia milra ye`i iedip inp ixkpee` effb

ey`izpe da irci `kd la` ,mdn ca`py milrad erciy mcew ecil `ac `kid `l` zrcn `ly ye`i ixwin `lc :xnel yie !ye`i ied `l zrcn `ly ye`ic (a,ak `rivn `aa) "ze`ivn

.rwxwl ye`i oi`c `l` ,mcewn

éåðéùipw `l `ziixe`cnc oeik ,milk o`yre mixqp oebk ,oiteyn mivr lfeba (a,bv `nw `aa) `nw lfebd yixa `zi`ck ,opaxcn ipwc ab lr s`e Ð iepiy diny `l eziixal xfegdÐ

!yixn mrhn `l` ipw `lc ab lr s` ,witpc dkeq iab rnyn (`,`l dkeq) `zaq `iddn ,edine .`kd witp `lalel zceb`a `kde ,miayd zpwz meyn mzd :uxzl yi `l`

"`nw lfebd" yixa ogky`ck ,`q` `zyde `q` `xwirnc ,jka eny dpzyp `lc oeik ,dyrn iepiy aiyg `l xaegnd on uvwpy dne .eceb` xizdl liwpc ,miayd zpwz jiiy `l `nlra

dicic `rx`l `icyc ab lr s` ,dilhwe dixagn `lwic lfbc i`d :(`,ev `nw `aa)`nrh i`n .ipw `l Ð`zeigl wqtc ab lr s`e .ixwin `lwic inp `zyde ixwin `lwic `xwirnc Ð

`nw `aa) "`nw lfebd" yixa opaile xnv ,ozziqe mipa` ,otiye mivr oke .dlfbd zryk mlyne ,mny dpzyp `lc ab lr s` ,iepiy aiygc dpiwfde dndan e` ,xcd `lc `ygkn rxb

.(a,bväåéð÷éìåxfegd iepiyc ,yixn iab (`,fq `nw `aa) "daexn"a opixn`ck ,myd iepiya oicd `ede ,iepiy diny `l eziixal xfegd dyrn iepiyc opixn` `d :dniz Ð myd iepiya

dicda dyrn iepiy `kilc myd iepiya :xnel yi cere .`pixg` `iepiy mzd wiqnc ,sqei axc `ail` `kd jixtc :xnel yie !iepiy diny `l myd iepiya eziixal,eziixal xfega ipw `l Ð

ecb`c `kd la` .dyrn iepiy aiyg `l dxiaa e`pa `edy enkc .yixn enk,(a,eq) mzdc `avere :xn`z m`e .dizlnl xcdc ab lr s` ,ipwe myd iepiy icda dyrn iepiy aiyg ixd Ð

daygn `l` da oi`e reviw da zilc oeikye`i `kilc `kidc .myd iepiy icda ye`i `ki` mzdc :xnel yie !ipw i`n`e ,`ed eziixal xfeg dicic myd iepiy ok m` Ðdaygn oi` Ð

.`kd `pwiqnck ipw `l ye`i mr elit`c ,eziixal xfegd dyrn iepiyn ,`aver iab ogky`ck ,ye`i mr ipwc xfegd myd iepiy sicre .milrad ey`iizp `ly itl :ipzwck ,ez`nhn

lfeblld ziae (`,eq my) "daexn"c izkec dnka gkenck ,ipw ye`i `la dicegl dyrn iepiy `lde ?iccdl inc ikidc .inc dyrn iepiyk myd iepiy :mzd opixn`wc `d `gip `zyde

xcd `lc `kid la` ,eziixal xfeg `averc meyn :`nrh epiid ,`l` !`averc `idd gkenck ,ye`i icda `l` ipw `l myd iepiy eli`e ,(a,bv my) "`nwapbc `idd`c .dicegl ipw Ð

ikd e`l i`c ,rnyn .li` iexw enei oa li` ,xey iexw enei oa xey :ipyne !dynge drax` aiigzi `le ,myd iepiya edpipwile :(`,dq) lirl mzd jixt ,xey dyrpe lbr ,li` dyrpe dlh

xfeg epi`y myd iepiy oke ,xfeg epi`y dyrn iepiyc ;xaca mipic dnk yi `zyde .dicegl myd iepiya ipw Ðxfegd dyrn iepiye .y`iizp `lc ab lr s` ,`ziixe`cn ipw Ðdpew Ð

dizlnl xcdc myd iepiye .miayd zpwz meyn `nrhe ,(a,cv `nw `aa) "`nw lfebd" yixa rnynck ,opaxcn ye`i `la,miayd zpwz meyn yixn oiprln ueg ,llk ipw `l ye`i `la Ð

,myd iepiya edpipwl :`kd jixtc `d :xn`z m`e .mivr inc `l` dl oi` ongp ax xn`e ,dy`izp `l `nl` ,`geevc (`,`l sc) `zaq `iddc `zrny gkenck ea `veike rwxw oipa lke

.dyrn iepiy `le myd iepiy `l dia zilc ,dceb` elfbya `nwe`l `ki` oizipznc :xnel yie !(a,hk dkeq) "lefbd alel"c oizipzn` dil iywz
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dkeq(iriax meil)

ò÷ø÷åy dpicúìæâð dðéàzipwpe milrad zeyxn z`vei dpi` - §©§©¥¨¦§¤¤
,olfbl mipwp milhlhn la` ,zeyx iepiye ye`i meya olfbl
lfb ixkpd `l ,xaegndn miqcdd z` mz` effbz m`y `vnpe
z` mzlfb mz` `l` ,l`xyi zeyxn miqcdd z` `ivede
,xaegndn mze` mzylze miqcdd z` mzffby i"ry ,miqcdd
,dpew epi` ecal ye`ie ,md oilhlhn ixdy ,l`xyi zeyxn e`vi
d`ad devn meyn mileqt miqcdd eidi dpew ecal ye`i m` s`e

.dxiaraeäðéà äeææâì ,Ckìämiqcdd z` mnvr mixkpd effbi - ¦§¨¦§§¨¦§
,mdn egwz mz`e miplfbd eidi mde ,xaegndneåäéìc éëéä ék¦¥¦§¦§

eäãéc eäééãéa íéìòa Leàémcia milrad ly ye`id didiy jk - ¥§¨¦¦©§¦§
,zexitd lkn ey`iizd xak milrady oeik ,mixkpd lyéepéLå§¦

úeLøädidi,eëééãéadfa oi`e .dpew zeyx iepiy mr cgi ye`ie ¨§¦©§
.devnd mcew qcdd dpwp xaky oeik ,dxiara d`ad devn meyn
z` effbi `ly ixkpee`l `ped ax xn` recn :`xnbd dywn

d ,mnvra miqcddixóBñ óBñmbéøkðååà eææb ékz` mnvra ¦¨§£©§¨¥
,xaegndn miqcddeäééãéa íéìòa Leàé éåäéì,ixkpee`d ly ¦§¥¥§¨¦¦©§

miqcdd lr ye`id lg xaegnd on miqcdd z` eylzy dryay
,ixkpee`d ly mciaïãéa úeLøä éepéLåmigwel ep`yke - §¦¨§§¨¨

zeyx iepiye ye`ie ,zeyx iepiy meyn dfa yi ixd ixkpee`dn
ep` `ly oeik ,dxiara d`ad devn meyn dfa oi`e ,dpew i`ce

.dfa yi leqt dne ,xaegndn eylz ixkpee`d `l` eplfbzvxzn

:`xnbdeäééôeb éøkðååàc àðòLBäa ,àëéøö àì`ped ax ixac - Ÿ§¦¨§©§¨©£©§¨¥©§
jxevl migwel mil`xyid ixkpee`dy miqcdd mze` lr exn`p
,mnvra effbi m` okle ,alel zlihpa daeg ici mda z`vl mnvr

.zeyx iepiy o`k oi` oiicry oeik ,mileqt miqcdd eididywn
miqcdd z` mnvra effbi mil`xyid ixkpee`d m` mb :`xnbd
mewn lkn ,zeyx iepiy dfa oi`y s`e ,daeg ici mda z`vl elkei

,äNòî éepéLa äeéð÷éìåaleld mr miqcdd z` micbe`yky §¦§§¨§¦©£¤
z` dpew dyrn iepiye ,qcda iepiy `ed cb`d dyrn ,daxrde

.olfbl utgd
:`xnbd zvxznøáñ à÷`ped axéøö ïéà áìeìãâà Cxwirn - ¨¨©¨¥¨¦¤¤

xyt`e ,zeaxrde miqcdd mr aleld z` ceb`l jxev oi` oicd
,miceb` mpi`yk mb mlhiloldl `ziixaa dfa ewlgpe](.bl)[

,cb` o`k oi` `linneås`øîBì éöîz íàxn`c o`nkéøö áìeìC §¦¦§¥©¨¨¦
,ãâà`ed cb`dy oeik dyrn iepiy o`k oi`Búéiøáì øæBçä éepéL ¤¤¦©¥¦§¦¨
àeäzeidl miqcdd mixfege cb`d z` xizdl leki ixdy -

,dligzak,éepéL déîL àì Búéiøáì øæBçä éepéLådpwp utgd oi`e §¦©¥¦§¦¨Ÿ§¥¦
.olfbl eci lr:`xnbd dywnäeéð÷éìåz` mil`xyid ixkpee`d §¦§§¨

miqcddíMä éepéLamipew dyrn iepiye zeyx iepiyy myky - §¦©¥
mr cgi dpew ,utgd ly eny dpzyp m` mb jk ,ye`i mr cgi

,miqcdd ly mny dpzyp o`k mbe ,ye`iàøwéòîccb`d mcew §¥¦¨¨
déì äåäenyàqà,qcd -àzLäåcb`d xg`l eiykre - £¨¥©¨§©§¨
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קעג ezny ina cenr l sc ± iyily wxt`nei
úìæâð äðéà ò÷ø÷å,`id dilra zwfga mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw dpi` :xnelk Ð

ixtd ylzpyn la` .oiwfipa (a,fiw `nw `aa) "`xza lfeblld zia ol `wtp i`xwncÐ

,oiplfbd od eidiy ,mkl depzie xaegnd on od deffbl ,jkld .elfeb `ed eylezde ,lfb ied

zexitd lkn xak ey`iizp milrade .mdn dze` oigwel mz`exg`e .mlv` ye`i iede Ð

:xaqwe ,mkzeyxl ozeyxn dpzyn `ed jk

zeyx iepiye ye`i la` ,ipw `l `cixb ye`iÐ

ipw inp i`e .ipwm` ,ied dxiara d`ad devn Ð

xaegnd on dekzgz mz`.milfeb mz` eidz Ð

åäãéã åäééãéá.ixkpee` Ðïãéáoigweld ,ocic Ð

dxiara d`ad devn e`l ocicle .odn oze`

.`idåäééôåâ éøëðååàãoipew mdy mze`a Ð

.ea z`vl ,mkxevläùòî éåðéùá äåéð÷éìÐ

inp dyrn iepiyc ,cgi oipind zyly cb`y

.ipwåúééøáì øæåçäod ixde ,ocb` xizn Ð

.dpey`xak
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ò÷ø÷å,milra zwfga `id mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw dpi` :xnelk Ð zlfbp dpi`

oicde .qxhpewa yxitck ,(mye a,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"a ol `wtp i`xwnc

rwxwa liren ye`i i`c ,enrye`i mcew i` ,zlfbp dpi`c i`na dpin dil `wtp i`n ÐÐ

ye`i xg`l i`e ,ipw `l zlfbp dzid elit`iab oizrnya giken oke .ye`ia dpew ixd Ð

.dlefb dkeqa ibiltc ,opaxe xfril` 'xc `zbelt

`iede ,zlfbp dpi` rwxwc meyn opax ixyknc

ezkeqa ezaeg ici `vei mc`e ,dle`y dkeq dil

ye`i iptl i` ,`zyde .exiag lyelit` `d Ð

.ye`i xg`l i`ce `l` .oilfbp oi` oilhlhn

oilhlhn dkeq dzid m`c ,di`x myn oi` ,edine

y`xae dlbrd y`xay ezkeqn e`ivedy oebk

dpitqdoia ye`i mcew oia da `vei did `l Ð

(`,h) (`nw) wxta opihrnnc meyn ye`i xg`l

"jl" ,dkeq iab "jl" aizkcnz` `ivedl Ð

,dle`yk `aiyg `l inp ye`i iptle .dlefbd

la` ,iniiw milra zeyxa e`l oilfbpd oilhlhnc

`dn wcwcl yie .zcner dilra zwfga rwxw

xkn :(a,bn `xza `aa) "mizad zwfg"a `ipzc

dcy el xkn ,ziad z` elzilh el xkn dxt el xkn ,dilr el cirn oi` Ðoerny lifil `lc ,xrxrnwe dcedi `z`e ,iell dxkne oernyn dcy lfby oae`xa dl iwene .dilr el cirn Ð

zilhe dxt la` .`xcdc dil `gipc ,iell icedq`lzeyx iepiye ,ipw `l ick ye`i xaq `wc meyn `niz ike .ye`i ipdn `l rwxwac `icda rnyn .zeyx iepiye ye`i iedc ,ixcd `l Ð

wa jiiy `lrwxdxt iab enk ,gweld da wifgdy mcew y`izp xak inp rwxw iab `kde (`,eq `nw `aa) "daexn"a yxtnck ,dicil `z` `xeqi`ac meyn ipw `l ye`ic `nrh `d Ð

xeqi`le ,ye`i oi` mlerlc :ayiil yi ,edine .rwxwl ye`i yi ,ok it lr s` :iel 'x xn` ?zlfbp rwxw yie :jixtc ,rwxwl ye`i yic rnyn iriay wxt seq mi`lkc inlyexiae .zilhe

eiptln `vie mxkd z` rxfy qp`d (e dpyn iriay wxt) :mzd opzc ,ixii` mi`lk meyn opaxcmilretl ozep `di dnk cr .crena elit`e exvew Ðekxck exvew o`kn ,xzi yily cr Ð

qp` `xwp izni`n .crend xg`l elit` jledeozep `di dnk cr .crena elit` exvewl xzen ,oizipzn ipik :opgei 'x mya awri xa `a` :inlyexic `xnba dlr opixn`e .rwyiyn Ð

milretlqp` `xwp izni`n .mincl yily cr xn` cge ,xkyl yily cr xn` cg :zyy axe `ped ax ,yily cr Ðey`izp `le milrad erwzyp :`g` 'x xn` .rwyiyn Ðoixeq` Ð

erwzyp `le milrad ey`izp ,dxez xac,crena elit` exvewl xzen :eyexit ikde .inlyexi o`k cr .rwxwl ye`i yi ok it lr s` :iel 'x xn` ?zlfbp rwxw yie .mixteq ixacn oixeq` Ð

milret xkey .ca`d xacn ueg dxeq` dk`lncxkyl yily cr milretl ozepe .ely epi`y xac xqe` mc` oi`c ,mxkd xq`p `l qp`d zrixfae .xvewe meqxt jxc elit` Ðepiid Ð

mincl xn`c o`ne .yily cr devna :(mye `,h) `nw `aac `nw wxta `ped ax xn`ck ,mdl ozil ie`x didy dnn xzei yily zexikya mdl daxnymiiey yily mdl ozepy epiid Ð

o`kn xzi la` ,zexitd lk lyezrixfa xq`iy ,elyk aygil mxkd lr qp` my `xwp izni`n .crend xg`l elit` xekyi `le ekxck xvewe ,siqei `l Ð,epnn milra my rwyiyn Ð

n` `lc milrad ey`izp `ly it lr s`e ,qp`d my lr `xwpeiy`in `lc ixn` elit`e .iy`inc ixaq op`c ,"qik oexqgl dil iee" ex`xqzine ,mia drahy ezpitq lr geevk dyrp Ð

erwzyp `le ey`izp la` .qp`d zrixfa `ziixe`cyic :ipyne ?opaxcn elit` xeq`l ,xnelk ?zlfbp rwxw yie :jixte .xeq` opaxcn la` ,zlfbp dpi` rwxwc ,`ziixe`cn xqizn `l Ð

milra my rwzypc `kid ,edine .`ziixe`cn xeq` `lcn ,ye`i oi` `ziixe`cn la` ,mi`lk meyn opaxcn xeq`l ye`icere .dxez xac exeqi` iedcn ,ye`i yi `ziixe`cn elit` Ð

ey`izp `le milrad erwzypy :xg` oipra yxtl yisiqede ,mi`lkd epnn exwr `le milrad iptl mxkd x`ype qp`d el jldy `l` ,xn`w qp`d zrixf zngn `l ,dxez xac exeqi` Ð

miz`nerwzyp `le ey`izp la` .ey`izp `lc oeik ,ied edcicc ,mi`lk miniiwny milrad zngn dxez xac exeqi` Ðzkqnae .xwir oey`xe ,df oeyll `aeh ikxit `ki`e .opaxcn Ð

zlfbp rwxw oi`y it lr s` :irli` x"` ?zlfbp rwxw yie .rwxw lfba xeht miaxd zeyxa ,ely jeza rhepa aiig miaxl rhep :xfrl` oa oerny 'x mya inlyexia `ipz `nw wxt dlxr

,daxc` .dlxrd on xeht ye`i yie zlfbpc meyn rnync ?zlfbp rwxw yie `ziixa` jixt `w i`n eze .aiig rhpy olfbd :ipzw mzdc oizipzn `dc ,denz `zln dleke .rwxwl ye`i yi Ð

ye`i yic `id [dpwzn] m`e .ye`i ea jiiy oi`c miaxd zeyxc `inec ye`i `la epiide ,drhpe rwxw lfbl miaxd zeyxa rhep incn :cere !ely jezl rhepa aiigl il yi df gknjixv Ð

.milrad my erwzypyk dnwe`léëel`" yixa ol `niiwe ,gwela lfbp dia rci `lc ,`ed zrcn `ly ye`i `edd :xn`z m`e Ð edcic ediicia milra ye`i iedip inp ixkpee` effb

ey`izpe da irci `kd la` ,mdn ca`py milrad erciy mcew ecil `ac `kid `l` zrcn `ly ye`i ixwin `lc :xnel yie !ye`i ied `l zrcn `ly ye`ic (a,ak `rivn `aa) "ze`ivn

.rwxwl ye`i oi`c `l` ,mcewn

éåðéùipw `l `ziixe`cnc oeik ,milk o`yre mixqp oebk ,oiteyn mivr lfeba (a,bv `nw `aa) `nw lfebd yixa `zi`ck ,opaxcn ipwc ab lr s`e Ð iepiy diny `l eziixal xfegdÐ

!yixn mrhn `l` ipw `lc ab lr s` ,witpc dkeq iab rnyn (`,`l dkeq) `zaq `iddn ,edine .`kd witp `lalel zceb`a `kde ,miayd zpwz meyn mzd :uxzl yi `l`

"`nw lfebd" yixa ogky`ck ,`q` `zyde `q` `xwirnc ,jka eny dpzyp `lc oeik ,dyrn iepiy aiyg `l xaegnd on uvwpy dne .eceb` xizdl liwpc ,miayd zpwz jiiy `l `nlra

dicic `rx`l `icyc ab lr s` ,dilhwe dixagn `lwic lfbc i`d :(`,ev `nw `aa)`nrh i`n .ipw `l Ð`zeigl wqtc ab lr s`e .ixwin `lwic inp `zyde ixwin `lwic `xwirnc Ð

`nw `aa) "`nw lfebd" yixa opaile xnv ,ozziqe mipa` ,otiye mivr oke .dlfbd zryk mlyne ,mny dpzyp `lc ab lr s` ,iepiy aiygc dpiwfde dndan e` ,xcd `lc `ygkn rxb

.(a,bväåéð÷éìåxfegd iepiyc ,yixn iab (`,fq `nw `aa) "daexn"a opixn`ck ,myd iepiya oicd `ede ,iepiy diny `l eziixal xfegd dyrn iepiyc opixn` `d :dniz Ð myd iepiya

dicda dyrn iepiy `kilc myd iepiya :xnel yi cere .`pixg` `iepiy mzd wiqnc ,sqei axc `ail` `kd jixtc :xnel yie !iepiy diny `l myd iepiya eziixal,eziixal xfega ipw `l Ð

ecb`c `kd la` .dyrn iepiy aiyg `l dxiaa e`pa `edy enkc .yixn enk,(a,eq) mzdc `avere :xn`z m`e .dizlnl xcdc ab lr s` ,ipwe myd iepiy icda dyrn iepiy aiyg ixd Ð

daygn `l` da oi`e reviw da zilc oeikye`i `kilc `kidc .myd iepiy icda ye`i `ki` mzdc :xnel yie !ipw i`n`e ,`ed eziixal xfeg dicic myd iepiy ok m` Ðdaygn oi` Ð

.`kd `pwiqnck ipw `l ye`i mr elit`c ,eziixal xfegd dyrn iepiyn ,`aver iab ogky`ck ,ye`i mr ipwc xfegd myd iepiy sicre .milrad ey`iizp `ly itl :ipzwck ,ez`nhn

lfeblld ziae (`,eq my) "daexn"c izkec dnka gkenck ,ipw ye`i `la dicegl dyrn iepiy `lde ?iccdl inc ikidc .inc dyrn iepiyk myd iepiy :mzd opixn`wc `d `gip `zyde

xcd `lc `kid la` ,eziixal xfeg `averc meyn :`nrh epiid ,`l` !`averc `idd gkenck ,ye`i icda `l` ipw `l myd iepiy eli`e ,(a,bv my) "`nwapbc `idd`c .dicegl ipw Ð

ikd e`l i`c ,rnyn .li` iexw enei oa li` ,xey iexw enei oa xey :ipyne !dynge drax` aiigzi `le ,myd iepiya edpipwile :(`,dq) lirl mzd jixt ,xey dyrpe lbr ,li` dyrpe dlh

xfeg epi`y myd iepiy oke ,xfeg epi`y dyrn iepiyc ;xaca mipic dnk yi `zyde .dicegl myd iepiya ipw Ðxfegd dyrn iepiye .y`iizp `lc ab lr s` ,`ziixe`cn ipw Ðdpew Ð

dizlnl xcdc myd iepiye .miayd zpwz meyn `nrhe ,(a,cv `nw `aa) "`nw lfebd" yixa rnynck ,opaxcn ye`i `la,miayd zpwz meyn yixn oiprln ueg ,llk ipw `l ye`i `la Ð

,myd iepiya edpipwl :`kd jixtc `d :xn`z m`e .mivr inc `l` dl oi` ongp ax xn`e ,dy`izp `l `nl` ,`geevc (`,`l sc) `zaq `iddc `zrny gkenck ea `veike rwxw oipa lke

.dyrn iepiy `le myd iepiy `l dia zilc ,dceb` elfbya `nwe`l `ki` oizipznc :xnel yie !(a,hk dkeq) "lefbd alel"c oizipzn` dil iywz
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Leàé eåäéìcíéìòaúeLøä éepéLå ,eäãéc eäééãéa §¤¡¥§¨¦¦©§¦§§¦¨¨

éøkðååà eææb ék ,óBñ óBñ .eëééãéa¯Leàé éåäéì ¦©§¦¨§£©§¨¥¤¡¥¥
,àëéøö àì !ïãéa úeLøä éepéLå ,eäééãéa íéìòa§¨¦¦©§§¦¨¨¦©¨§¦¨

àðòLBäa!äNòî éepéLa deéð÷éìå .eäééôeb éøkðååàc §©§¨©£©§¨¥©§§¦§¦§¦©£¤
éøö ïéà áìeì :øáñ à÷øîBì éöîz íàå .ãâà C ¨¨©¨¥¨¦¤¤§¦¦§¥©

éøö áìeìãâà C¯ä éepéLBúéiøáì øæBç,àeä ¨¨¦¤¤¦©¥¦§¦¨
deéð÷éìå .éepéL déîL àì Búéiøáì øæBçä éepéLå§¦©¥¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦
àzLäå ,àñà déì äåä àøwéòîc ,íMä éepéLa§¦©¥§¥¦¨¨£¨¥¨¨§¨§¨
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ò÷ø÷åy dpicúìæâð dðéàzipwpe milrad zeyxn z`vei dpi` - §©§©¥¨¦§¤¤
,olfbl mipwp milhlhn la` ,zeyx iepiye ye`i meya olfbl
lfb ixkpd `l ,xaegndn miqcdd z` mz` effbz m`y `vnpe
z` mzlfb mz` `l` ,l`xyi zeyxn miqcdd z` `ivede
,xaegndn mze` mzylze miqcdd z` mzffby i"ry ,miqcdd
,dpew epi` ecal ye`ie ,md oilhlhn ixdy ,l`xyi zeyxn e`vi
d`ad devn meyn mileqt miqcdd eidi dpew ecal ye`i m` s`e

.dxiaraeäðéà äeææâì ,Ckìämiqcdd z` mnvr mixkpd effbi - ¦§¨¦§§¨¦§
,mdn egwz mz`e miplfbd eidi mde ,xaegndneåäéìc éëéä ék¦¥¦§¦§

eäãéc eäééãéa íéìòa Leàémcia milrad ly ye`id didiy jk - ¥§¨¦¦©§¦§
,zexitd lkn ey`iizd xak milrady oeik ,mixkpd lyéepéLå§¦

úeLøädidi,eëééãéadfa oi`e .dpew zeyx iepiy mr cgi ye`ie ¨§¦©§
.devnd mcew qcdd dpwp xaky oeik ,dxiara d`ad devn meyn
z` effbi `ly ixkpee`l `ped ax xn` recn :`xnbd dywn

d ,mnvra miqcddixóBñ óBñmbéøkðååà eææb ékz` mnvra ¦¨§£©§¨¥
,xaegndn miqcddeäééãéa íéìòa Leàé éåäéì,ixkpee`d ly ¦§¥¥§¨¦¦©§

miqcdd lr ye`id lg xaegnd on miqcdd z` eylzy dryay
,ixkpee`d ly mciaïãéa úeLøä éepéLåmigwel ep`yke - §¦¨§§¨¨

zeyx iepiye ye`ie ,zeyx iepiy meyn dfa yi ixd ixkpee`dn
ep` `ly oeik ,dxiara d`ad devn meyn dfa oi`e ,dpew i`ce

.dfa yi leqt dne ,xaegndn eylz ixkpee`d `l` eplfbzvxzn

:`xnbdeäééôeb éøkðååàc àðòLBäa ,àëéøö àì`ped ax ixac - Ÿ§¦¨§©§¨©£©§¨¥©§
jxevl migwel mil`xyid ixkpee`dy miqcdd mze` lr exn`p
,mnvra effbi m` okle ,alel zlihpa daeg ici mda z`vl mnvr

.zeyx iepiy o`k oi` oiicry oeik ,mileqt miqcdd eididywn
miqcdd z` mnvra effbi mil`xyid ixkpee`d m` mb :`xnbd
mewn lkn ,zeyx iepiy dfa oi`y s`e ,daeg ici mda z`vl elkei

,äNòî éepéLa äeéð÷éìåaleld mr miqcdd z` micbe`yky §¦§§¨§¦©£¤
z` dpew dyrn iepiye ,qcda iepiy `ed cb`d dyrn ,daxrde

.olfbl utgd
:`xnbd zvxznøáñ à÷`ped axéøö ïéà áìeìãâà Cxwirn - ¨¨©¨¥¨¦¤¤

xyt`e ,zeaxrde miqcdd mr aleld z` ceb`l jxev oi` oicd
,miceb` mpi`yk mb mlhiloldl `ziixaa dfa ewlgpe](.bl)[

,cb` o`k oi` `linneås`øîBì éöîz íàxn`c o`nkéøö áìeìC §¦¦§¥©¨¨¦
,ãâà`ed cb`dy oeik dyrn iepiy o`k oi`Búéiøáì øæBçä éepéL ¤¤¦©¥¦§¦¨
àeäzeidl miqcdd mixfege cb`d z` xizdl leki ixdy -

,dligzak,éepéL déîL àì Búéiøáì øæBçä éepéLådpwp utgd oi`e §¦©¥¦§¦¨Ÿ§¥¦
.olfbl eci lr:`xnbd dywnäeéð÷éìåz` mil`xyid ixkpee`d §¦§§¨

miqcddíMä éepéLamipew dyrn iepiye zeyx iepiyy myky - §¦©¥
mr cgi dpew ,utgd ly eny dpzyp m` mb jk ,ye`i mr cgi

,miqcdd ly mny dpzyp o`k mbe ,ye`iàøwéòîccb`d mcew §¥¦¨¨
déì äåäenyàqà,qcd -àzLäåcb`d xg`l eiykre - £¨¥©¨§©§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר גדעון שי' נאור

שלום וברכה!

לאחר ההפסק הארוך, קבלתי בנועם מכתבו מכ"ה אדר א', ות"ח במיוחד בעד שימת לבבו 

הידיעות  פי  שעל  בפרט  גת,  קרית  בעירו  שנתקיים  חב"ד  לתנועת  המוקדש  ערב  דבר  על  לי  לכתוב 

שקבלתי הי' מוצלח. וכיון שעמנו בכלל הוא עם מעשי, ואין פלא שהרי הורונו חכמינו ז"ל במשנתם, 

מעשה הוא העיקר, יהי רצון שערב המוצלח הנ"ל יומשך עד למעשה בפועל ובחיי היום-יום של דרי 

העיר אשר בארצנו הקדושה ת"ו, שיתאימו לתואר הנודע בכל קצוי תבל ואפילו בין אומות העולם - 

ארץ הקודש.

יכול לפעול הרבה בכיוון האמור,  וכשרונותיו שחונן בהם  כ' במשרתו הנכבדה  ובודאי אשר 

ותקותי שמנצל השפעתו במילואה.

וששון  ושמחה  אורה  היתה  ליהודים  המגילה,  כסגנון  שאז,  הפורים,  יום  למחרת  ובעמדנו 

ויקר, כפשוטו וכדרשת חכמינו ז"ל - אורה זו תורה, זאת אומרת, שאין חיי בני ישראל יכולים להיות 

מוארים ומאירים כי אם על ידי תיאומם להוראות התורה עלי' נאמר ותורה אור, יהי רצון שיהי' כן 

בחיי בני עירו בתוככי כלל ישראל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

בצער וגם בתימהון גדול הבנתי ממכתבו שעד עתה לא נמסרו שני הספרי תורה שנשלחו זה 

מכבר, ואולי נתעכבו על ידי המשרדים. בכל אופן כתבתי תיכף לעסקנינו אשר באה"ק ת"ו בבקשה 

לברר הדבר ולזרזו ככל האפשרי.



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dkeq(iying meil)

eny,àðòLBä:`xnbd zvxzn .`pryed jxevl cb`py my lr ©§¨
énð àøwéòîcb`d mcew mb -déì eø÷ àðòLBä àqàìmi`xew - ¥¦¨¨©¦§©¨©§¨¨¥

oeik ,bga `pryedl ecb`l milibxy my lr ,`pryed qcdl
.`pryedd xwir `edy

äìeæb äkeñ ,ïðaø eðzCkñîäå ,ezkeq dyerde -íéaøä úeLøa- ¨©¨¨¨§¨§©§©¥¦§¨©¦
,miaxd z` lfeby oeik dlefb ezkeqyíéîëçå ,ìñBt øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©£¨¦

ïéøéLëî:zwelgnd z` `xnbd zxxan .carica,ïîçð áø øîà ©§¦¦¨©©©§¨
ú÷Bìçîminkge xfril` iaxBøéáç úà ó÷BzLaegxk lr dwfga ©£¤§¤¥¤£¥

Búkeqî BàéöBäå,da ayie ,lfbpd ly rwxwa zxaegne diepay §¦¦¨
ìL Búkeña BúáBç éãé àöBé íãà ïéà øîàc ,déîòèì øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©£¥§¨©¥¨¨¥§¥¨§¨¤

,BøéáçzMQd bg' aizkc ,dleqt dle`y dkeq ezrcly meyn £¥©©ªŸ
,dleqt dkeqd jytp dnn okle ,'jlyn' yxece 'Ll dUrYcéà ©£¤§¦

y xaeq xfril` iaxúìæâð ò÷ø÷zcnere olfbl zipwp `ide ©§©¦§¤¤
y meyn dleqt dkeqd didz ,milhlhn x`yk ezwfgaäkeñ¨

,àéä äìeæbhrnl 'jl dyrz' weqtdn dhrnzp dlefb dkeqe §¨¦
.jly dpi`y dlefbénð éàåy xaeq m` mbe -úìæâð dðéà ò÷ø÷ §¦©¦©§©¥¨¦§¤¤

,milrad zeyxa zx`ypey meyn dleqt dkeqd didzäkeñ¨
,àéä äìeàLezkeqa ezaeg ici `vei mc` oi` xfril` iax zrcle §¨¦
.exiag lyïðaøå,efk dlefb dkeq mixiyknyeäééîòèì- §©¨¨§©£©§

,mzhiyl,Bøéáç ìL Búkeña BúáBç éãé àöBé íãà éøîàc§¨§¥¨¨¥§¥¨§¨¤£¥
ec mpi`y meyn ,dxyk dle`y dkeq mzrclyzMQd bg' miyx©©ªŸ

,dlefb dkeq hrnl `l` dle`y dkeq hrnl 'Ll dUrYåmixaeq ©£¤§§
yúìæâð dðéà ò÷ø÷,milrad zwfga zx`ypeåef dkeq ok m` ©§©¥¨¦§¤¤§

lfbpd rwxwl zxaegn `idy,àéä äìeàL äkeñdlefb `le ¨§¨¦
.dxiyk `id jkitleìáàm`,ïäa Ckéñå íéöò ìæbdpwy oeik £¨¨©¥¦§¦¥¨¤

zpwz meyn mze` dpwy e` ,myd iepiyae dyrn iepiya mze`
,yixnìkä éøác,opaxl oiae xfril` iaxl oia -Bì ïéàlfbpl ¦§¥©Ÿ¥

olfbd lr driazàlàz` el mlyiyéîcd ieeyíéöò,epnn lfby ¤¨§¥¥¦
dkeqd okle ,yixn zpwza e` iepiya olfbd mze` dpwy oeik
.mincd z` mlyl olfbd aiige xfril` iax zrcl mb dxiyk

:`xnbd zx`anéànîlqt xfril` iaxy ongp ax wiic okidn - ¦©
exiag z` swzy ote`a wx `ziixaaote`a `le ezkeqn e`ivede

,mda jkiqe mivr lfbyéðz÷cîdlefb dkeq `ziixaaàéîec ¦§¨¨¥§¨
ca jkqn,íéaøä úeLø,dey mpicy rnyníéaøä úeLø äî ¦§¨©¦¨§¨©¦

dy xaecn,àeä déãéc åàì ò÷ø÷aäkeñdlefbénða xaecnåàì ©§©¨¦¥¨©¦¨
,àeä déãéc ò÷ø÷,ely rwxw lr milefb mivra jkiq `ly epiidc ©§©¦¥

.ezkeqn e`ivede exiag z` sweza `l`
àzáñ àéää`zelb yix ly micard dpnn elfby ,dpwf dy` - ©¦¨§¨

,mda ekkiqe mivrdéì äøîà ,ïîçð áøc dén÷ì éàúàc,ongp axl ©£©§©¥§©©§¨¨§¨¥
éáúé eåä äìeæb äkeña àúeìb Léø éác ïðaø eäleëå àúeìb Léø- ¥¨¨§§©¨¨§¥¥¨¨§¨§¨£¨§¥

oeik ,dlefb dkeqa miayei minkg icinlzd lke `zelb yix
,ilyn milefb md mivrdyeäçååömivrd z` dl exifgiyàìå ¨§¨§Ÿ

déì äøîà ,ïîçð áø da çbLàdper jpi` recn ,ongp axl `zaqd ©§©¨©©§¨¨§¨¥
,ilàäeáàì déì äåäc àúzéàxnelk ,dia`l didy dy` - ¦§¨©£¨¥©£¨

,epia` mdxa`léãáò éøñ éðîúå äàî úìzdpenye ze`n yly - §¨§¨§©§¥§¥©§¥
xn`py ,micar dxyr(ci ci ziy`xa)Fzia icili eikipg z` wxIe'©¨¤¤£¦¨§¦¥¥

,'zF`n WlWE xUr dpnWda eúéçbLà àìå eëéén÷ àçååö- §Ÿ¨¨¨§Ÿ¥¨§¨©©§§Ÿ©§§¦¨
.da migibyn mpi`e mkiptl zwrevïîçð áø eäì øîàopaxl ¨©§©©§¨

,my eayiyàc àéä àúéòt,dizeprha ynn oi`e ef `id ziplew - ¨¦¨¦¨
ïéàåxifgdl jxevéîc àlà dìdíéöòdly,ãáìamivrd la` §¥¨¤¨§¥¥¦¦§¨

epwiz xaky ,dlefb dkeq ef oi`e ,`zelb yixl epwp xak mnvr
xezql jixv epi` ,oipaa drawe [dxewÎ] yixn lfebdy minkg
zpwz iptn ,dinc z` mlyi `l` ,dlifbd z` aiydl ick epipa
xefgln erpni dnvr dxewd z` aiydl maiigp m`y] miayd
mpi` el` mivra dkeqd z` epa xaky oeik o`k s`e ,[daeyza

.dxiyk dkeqde minc `l` dl miaiig
äìeæâc àzìlèîc àøeLk éàä ,àðéáø øîàjkqne dlfby dxew - ¨©©¦¨©§¨¦§©©§¨¦§¨

,dilràzðwz ïðaø déì éãáòjxhvi `ly dpwz opax eyr - ¨§¥¥©¨¨©©§¨
`l` ,dxifgdle ezkeq xezqlminc mlyiLéøî úðwz íeMî¦©¨©¨¦

lirl xkfpk.:`xnbd zl`eyàèéLt`zllhnc `xeyka yiy §¦¨
c ,yixn zpwzíéöòî àðL éàîmda yiy lirl exn`y dkeq ly ©§¨¥¥¦

:`xnbd zvxzn .yixn zpwzàîéúc eäîy xne` iziid -íéöò ©§¥¨¥¦
éçéëLokle ,mzenk mixg` - minca zepwl ievn milibx mivr - §¦¥

`l` ,epipa xezql jxhvi `ly yixn zpwz meyn minkg epwiz
,mixg` dpwie gxhi lfbpde mdinc z` oziéàä ìáàly dxewd - £¨©

dkeqdàçéëL àìe dzenk zepwl ievn `l -àîéàdayàìepwiz Ÿ§¦¨¥¨Ÿ
z` aiydl jxhvi okle cqtp `vi lfbpd ixdy yixn zpwz minkg

,dnvr dxewdïì òîLî à÷yixn zpwz minkg epwiz da mby ¨©§©¨
.minc xifgdl lekie:`xnbd zx`anéléî éðäzpwz minkg eyry ¨¥¦¥

wx ,dkeq ivra yixnäòáL Bâa,zekeqd bg ini zray jeza - §¦§¨
äòáL øúáì ìáà,bgd ini zray exnbpy xg`l -déðéòa øãä- £¨§¨©¦§¨¨©§¥¥

.ezkeq z` xezql cnery oeik ,mnvra mivrd z` xifgdl jixv
àðéèa Bøaç éàå,reaw oipa x`yk hiha mivrd z` xaig m`e - §¦¦§§¦¨

éîc déì áéäé énð äòáL øçàì eléôàåini zray xg`l elit` - ©£¦§©©¦§¨©¦¨¦¥§¥
,mnvr mivrd z` xifgdl jixv epi`e minc xifgdl leki bgd

.yixn zpwz ea epwizy reaw oipa df ixdy
,àðzd alel.øéLëî äãeäé éaø ,ìeñt Láé:`xnbd zx`anøîà ¨¨¨¥¨©¦§¨©§¦¨©

áìeìa ú÷Bìçî ,àáø,yaiéøáñ ïðaøcixR' xn`p weqtay oeiky ¨¨©£¤§¨§©¨¨¨§¥§¦
ok m`e ,bexz`l alel weqtd jnqy ixd ,'mixnY zRM xcd ur¥¨¨©Ÿ§¨¦

éòa âBøúà äî ,âBøúàì áìeì ïðéLwîdidiyøãäixR' dia aizkck ©§¦¨¨§¤§¨¤§¨¥¨¨§¦
,leqt yai `ed m` okle 'xcd urøãä éòa áìeì óàalel mbe ¥¨¨©¨¨¥¨¨

.leqt yaiâBøúàì áìeì ïðéLwî àì ,øáñ äãeäé éaøålawzd `ly §©¦§¨¨©Ÿ©§¦¨¨§¤§
,epzrcn ywid zeyrl xyt` i`e ,ipiqn df ywidâBøúàa ìáà£¨§¤§

,ïðéòa øãä ìkä éøácxR' ea xn`pydcedi iaxl s`e 'xcd ur i ¦§¥©Ÿ¨¨¨¦¨§¦¥¨¨
:`xnbd dywn .leqt yai bexz`eikäãeäé éaø éòa àì áìeìá§¨Ÿ¨¥©¦§¨

didiy,øîBà äãeäé éaø ,ïðzäå ,øãä,dxcydn eilr ecxtpy alel ¨¨§¨§©©¦§¨¥
äìòîìî epãâàémr mixaegn eidiy dlrnln milrd z` xeywi - ¤¤§¤¦§©§¨

.carica leqt ,dlrnln ecb` `l m`e ,dxcydeàîòè éàî©©£¨
,ecb`l jixvyéòác íeMî åàìdidi aleldy,øãälr dywe ¨¦§¨¥¨¨

zvxzn .xcd didi alely jixvn `l dcedi iaxy xn`y `ax
:`xnbd,àìdcedi iax ly enrh oi``l` ,xcd meynéðz÷ãk Ÿ¦§¨¨¥

`ziixaa,ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaø ,àîòèdxeza xn`p ©£¨©¦§¨¥¦©¦©§
'íéøîz úBtk'aleld didiy yexcl yieúeôk,xebq -åepiid ©§¨¦¨§

yepútëé ãeøt äéä íà.epcb`i - ¦¨¨¨¦§§¤
:`xnbd dywn ceråikéòa àìdidiy alela dcedi iax,øãä §Ÿ¨¥¨¨

áìelä úà ïéãâBà ïéà ,ïðzäåcgi zeaxrde miqcdd mr -àlà §¨§©¥§¦¤©¨¤¨
an `edy hegBðéî,aleld ly.äãeäé éaø éøác`xnbd dxaqe §¦¦§¥©¦§¨
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äì åø÷ àðòùåä.bga `pryedl ocbe`l oilibxy my lr Ðíéáøä úåùøá êëñîäåÐ

.miaxd lfb inp `dú÷åìçî,dwfga exiag z` swzy oebk xfril` 'x liqtc `d Ð

.rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd lke ,lfbp ly erwxwa diepad ezkeqn e`ivede'øå
äéîòèì øæòéìà,jkld .(a,fk dkeq) "oyid" wxta ,da oi`vei oi` dle`y dkeq :xn`c Ð

.dleqt ef jytp dnnúìæâð ò÷ø÷ éà,xnelk Ð

oilhlhn x`yk lfb zxez rwxwd lr yi m`

.olfbd zwfga cenrlàéä äìåæâ äëåñ'xe Ð

"jl dyrz" :yixc xfril``le ,jlyn Ð

.dle`y `le dlefbúìæâð äðéà éàålke Ð

.dle`y dl `ied `id dilra zeyxa minid

`ki` ,(a,fiw `nw `aa) "lfebd"a `id `zbelte

,herine ieaix yixcc zlfbp rwxw xn`c o`nl

yixcc zlfbp dpi` rwxw xn`c o`nl `ki`e

.ihxte illkåäééîòèì ïðáøå`vei :ixn`c Ð

edl `xiaqe .dle`ya ,ely epi`y dkeqa mc`

wxta ixn`c `id opaxc ,zlfbp dpi` rwxwc

dilr ibilte .zlfbp dpi` rwxwc (my) "lfebd"

jkld ,rwxw zlifbc `da inp xfril` 'xc

ongp axl dil dedc inp oicd `ede .`id dle`y

"lfebd"a xn`c ,dinrhl xfril` 'xc xninl

iy`iinc ,`id dlefb dkeqe ,zlfbp rwxw :(my)

rwxw dil dedc ,oilhlhn x`yk dpin milra

rwxw :ixn`c ,ediinrhl opaxe .olfb zwfga

ikd xn` i` `l` .`id dle`ye ,zlfbp dpi`Ð

miw op`e ,dle`ya xfril` 'x icenc rnyn ied

.liqt dle`ya s`c (a,fk dkeq) "oyid"a ol

i` ,xnelk .jytp dnn ongp ax dl xn` jkld

dpi` rwxw xfril` 'xl dil `xiaq ded inp

opaxk zlfbpmeyn dl liqt ikd elit` Ð

.dle`yïäá êëéñå íéöò ìæâ ìáà`l ef oi` Ð

iepiye dyrn iepiya edppwc ,dle`y `le dlefb

jixv epi` miayd zpwz meyn ,cere .myd

wxta opixn`ce .minc xefgi `l` epipa xezql

dlefba opax ecenc (my) "oyid"lfeba e`l Ð

mivr lfeba `le ,rwxwl zxaegnd dkeq

y`xa dieyrd dkeq lfeba `l` ,oda jkqne

zlfbp dnvr `idc ,dpitqd y`xae dlbrd

xifgdl eilr oi`e ,rwxwl zxaegn dpi`y

meyn o`k oi`c ,diepa `idy enk `l` minc

`le ,dzepal dilr gxh `l ixdy miayd zpwz

ze`ivi dilr `ived.`id dlefb jkld Ðéàîî
.dle`yc `nrhae ,ibilt rwxw zlifbac Ð

àúáñ àéää`zelb yix icar dpnn elfbc Ð

.oda ekkqe ,mivräçååödl xifgdl dgeev Ð

.onvr mivràäåáàìicili ,epia` mdxa`l Ð

.ze`n ylye xyr dpny eziaàúéòôÐ

.ef `id ziplewíéöò éîã àìàminkg zpwzc Ð

lehiy dxiaa e`pay lefbd yixnd lr ef `id

epipa z` rwrwl edeaiig `le ,einc z` lfbpd

.(`,dp) oihib zkqna ,miayd zpwz iptnåãáò
àúð÷ú ïðáø.einc lehl Ðùéøî úð÷ú éðôî

xizqie ,daexn cqtd o`k oi` :opixn` `le Ð

.raw oipak dray lk dil ieyn devnc .ezkeq

íéöòî àðù éàî àèéùôlfb :lirl oxn`c Ð

oda jkiqe mivr.minc `l` el oi` Ðíéöò
éçéëùjkld ,df el oziy minca zepwl Ð

`dc ,lfebl edegxh` `l miayd zpwz meyn

.oafne gxhin ivn lfbpàðéèá äøáç éàåded Ð

.reaw oipa x`yk diløãä éòá âåøúà äî.dia aizkck Ðïðéù÷î àìlw `l` oda zyxcp dxezdy zecn dxyr yly lkn envrn yexcl ozip `le .dfn df cenll eywed `l Ð

.xnegeøãä éòá ìëä éøáã âåøúà ìáà.(`,dl) onwl i`fr oa dil yixcck ,ipeei oeyl xeci` dcedi iaxl dil opiyxc `le .dia aizk xcdc Ðúåôëzekn) opzck ,dxiq` oeyl Ð

.cenrd lr eici izy ztek :(a,akáìåìä úà ïéãâåà ïéàcgi mipind dyly edlek ,`pryed epiid alel i`d Ð.áéñá åìéôà.miptb ialel oirk ,eiaiaq jxkpe lwcd zeaiaq lcbd Ð

àì÷éãã àø÷éòá åìéôàå.`ed xcd meyn e`l mzd dcedi 'xc `nrhc .oind eze`n `diy calae ,aleld d`xnl dnec odi`xn oi`y it lr s`e .dtilwd on Ðøáñ÷ã íåùî àìà
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éà"`xza lfeblld zia ikd dil opirnyc ,ok xaq xfril` 'xc `ed zn` Ð zlfbp rwxw

.oipr lka eixac ayiil dvex `l` ,(a,fiw `nw `aa)

ìáàiepiye dyrn iepiya edppwc ,dle`y `le dlefb `l df oi` Ð oda jkiqe mivr lfb

`de .minc xifgi `l` ,epipa z` xezql eilr el oi` miayd zpwz meyn :cere .myd

opax ecenc (a,fk dkeq) "oyid" wxta opixn`c

dlefba`le rwxwl zxaegnd dkeq lfeba e`l Ð

dieyrd dkeq lfeba `l` oda jkiqe mivr lfeba

dnvr `ide dpitqd y`xa e` dlbrd y`xa

xifgdl eilr oi`e ,rwxwl zxaegn dpi`y zlfbp

zpwz meyn da oi`c ,diepa `idy enk `l` minc

miaydeilr `ived `le ,ezepal gxh `l ixdyÐ

lre .qxhpewa yxit jk ,`id dlefb jkld ,ze`ivi

wxta dlefb opihrnnc "jl" aizkcnc ,wgc mpg

oda jkiqe mivr lfbe ,(a,fk dkeq) "oyid"iepiy Ð

meyne .ipw `l `ziixe`cne ,`ed eziixal xfegd

yixn zpwzmwezin `xwe ,opaxcn epiid Ð

dpitqe dlbr `la [opaxcn] elit`e .`ziixe`cn

dkeq dpay oae`xa oebk ,`xw dinewe`l `ki`

z` swze oerny `ae ,ezrcn oerny ly exvga

ezkeqn e`ivede oae`xzxez dilr oi`c Ð

`le ,oae`x ly ezeyxa `niiw `lc oeik dle`y

oi` jkle ,zcner milrad zwfgac rwxwl `inc

.zlfbp rwxw

äãåäé 'øåÐ bexz`l alel opiywn `l xaq

cenll eywed `l :qxhpewa yxit

yly lkn envrn yexcil ozip `le ,dfn df

lw `l` oda zyxcp dxezdy zecn dxyr

,oikenq elit`c .yxit dlecb dnize .xnege

yxcil epzip dfl df oikenqd ze`xwn ipy epiidc

on oikenq :(`,c) zenai yixa oxn`ck ,dxezd on

oipn dxezdmlerl crl mikenq" :xn`py Ð

ipy epiidc `yiwid oky lk ,"xyie zn`a mieyr

xl elit`e .cg` weqta miywend mixacdcedi '

,dptene gkenc `kid `l` oikenq yixc `lc

,`l` .dcen `yiwida mewn lkn ,mzd opixn`ck

oi`c ,dey dxfbn ueg ,envrn oc mc` zecnd lk

,ibilt `xaqa `kde .eaxn dcnl ok m` `l` oc

`nye .xac eze`l myiwdl oi`y mixac yic

.zexita `l` xcd oeyl jiiy `l xaqw

ïéàikid :dniz Ð epina `l` aleld z` oicbe`

lqt `de :xcd irac meyn xninl ira

oiyer eidy adf ly zeipeniba (a,el) oizipzna

.jinrhile xninl ivn ied `nye !iep meyn

àìÐ yixt `le oenx `l `iai `l bexz` `vn

jxan xyk `vn `l m`c o`kn wcwcl yi

la` .zegcl yie .oenx e` yixt :hwpcn ,leqta

zrya opaxl leqt alel enk ,ixyc wcwcl yi
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,àéä äìeàLezkeqa ezaeg ici `vei mc` oi` xfril` iax zrcle §¨¦
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dkeqd okle ,yixn zpwza e` iepiya olfbd mze` dpwy oeik
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,mda jkiqe mivr lfbyéðz÷cîdlefb dkeq `ziixaaàéîec ¦§¨¨¥§¨
ca jkqn,íéaøä úeLø,dey mpicy rnyníéaøä úeLø äî ¦§¨©¦¨§¨©¦
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,àeä déãéc ò÷ø÷,ely rwxw lr milefb mivra jkiq `ly epiidc ©§©¦¥
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xefgln erpni dnvr dxewd z` aiydl maiigp m`y] miayd
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éçéëLokle ,mzenk mixg` - minca zepwl ievn milibx mivr - §¦¥
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ezny in` cenr `l sc ± iyily wxt`nei
äì åø÷ àðòùåä.bga `pryedl ocbe`l oilibxy my lr Ðíéáøä úåùøá êëñîäåÐ

.miaxd lfb inp `dú÷åìçî,dwfga exiag z` swzy oebk xfril` 'x liqtc `d Ð

.rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd lke ,lfbp ly erwxwa diepad ezkeqn e`ivede'øå
äéîòèì øæòéìà,jkld .(a,fk dkeq) "oyid" wxta ,da oi`vei oi` dle`y dkeq :xn`c Ð

.dleqt ef jytp dnnúìæâð ò÷ø÷ éà,xnelk Ð

oilhlhn x`yk lfb zxez rwxwd lr yi m`

.olfbd zwfga cenrlàéä äìåæâ äëåñ'xe Ð

"jl dyrz" :yixc xfril``le ,jlyn Ð

.dle`y `le dlefbúìæâð äðéà éàålke Ð

.dle`y dl `ied `id dilra zeyxa minid

`ki` ,(a,fiw `nw `aa) "lfebd"a `id `zbelte

,herine ieaix yixcc zlfbp rwxw xn`c o`nl

yixcc zlfbp dpi` rwxw xn`c o`nl `ki`e

.ihxte illkåäééîòèì ïðáøå`vei :ixn`c Ð

edl `xiaqe .dle`ya ,ely epi`y dkeqa mc`

wxta ixn`c `id opaxc ,zlfbp dpi` rwxwc

dilr ibilte .zlfbp dpi` rwxwc (my) "lfebd"

jkld ,rwxw zlifbc `da inp xfril` 'xc

ongp axl dil dedc inp oicd `ede .`id dle`y

"lfebd"a xn`c ,dinrhl xfril` 'xc xninl

iy`iinc ,`id dlefb dkeqe ,zlfbp rwxw :(my)

rwxw dil dedc ,oilhlhn x`yk dpin milra

rwxw :ixn`c ,ediinrhl opaxe .olfb zwfga

ikd xn` i` `l` .`id dle`ye ,zlfbp dpi`Ð

miw op`e ,dle`ya xfril` 'x icenc rnyn ied

.liqt dle`ya s`c (a,fk dkeq) "oyid"a ol

i` ,xnelk .jytp dnn ongp ax dl xn` jkld

dpi` rwxw xfril` 'xl dil `xiaq ded inp

opaxk zlfbpmeyn dl liqt ikd elit` Ð

.dle`yïäá êëéñå íéöò ìæâ ìáà`l ef oi` Ð

iepiye dyrn iepiya edppwc ,dle`y `le dlefb

jixv epi` miayd zpwz meyn ,cere .myd

wxta opixn`ce .minc xefgi `l` epipa xezql

dlefba opax ecenc (my) "oyid"lfeba e`l Ð

mivr lfeba `le ,rwxwl zxaegnd dkeq

y`xa dieyrd dkeq lfeba `l` ,oda jkqne

zlfbp dnvr `idc ,dpitqd y`xae dlbrd

xifgdl eilr oi`e ,rwxwl zxaegn dpi`y

meyn o`k oi`c ,diepa `idy enk `l` minc

`le ,dzepal dilr gxh `l ixdy miayd zpwz

ze`ivi dilr `ived.`id dlefb jkld Ðéàîî
.dle`yc `nrhae ,ibilt rwxw zlifbac Ð

àúáñ àéää`zelb yix icar dpnn elfbc Ð

.oda ekkqe ,mivräçååödl xifgdl dgeev Ð

.onvr mivràäåáàìicili ,epia` mdxa`l Ð

.ze`n ylye xyr dpny eziaàúéòôÐ

.ef `id ziplewíéöò éîã àìàminkg zpwzc Ð

lehiy dxiaa e`pay lefbd yixnd lr ef `id

epipa z` rwrwl edeaiig `le ,einc z` lfbpd

.(`,dp) oihib zkqna ,miayd zpwz iptnåãáò
àúð÷ú ïðáø.einc lehl Ðùéøî úð÷ú éðôî

xizqie ,daexn cqtd o`k oi` :opixn` `le Ð

.raw oipak dray lk dil ieyn devnc .ezkeq

íéöòî àðù éàî àèéùôlfb :lirl oxn`c Ð

oda jkiqe mivr.minc `l` el oi` Ðíéöò
éçéëùjkld ,df el oziy minca zepwl Ð

`dc ,lfebl edegxh` `l miayd zpwz meyn

.oafne gxhin ivn lfbpàðéèá äøáç éàåded Ð

.reaw oipa x`yk diløãä éòá âåøúà äî.dia aizkck Ðïðéù÷î àìlw `l` oda zyxcp dxezdy zecn dxyr yly lkn envrn yexcl ozip `le .dfn df cenll eywed `l Ð

.xnegeøãä éòá ìëä éøáã âåøúà ìáà.(`,dl) onwl i`fr oa dil yixcck ,ipeei oeyl xeci` dcedi iaxl dil opiyxc `le .dia aizk xcdc Ðúåôëzekn) opzck ,dxiq` oeyl Ð

.cenrd lr eici izy ztek :(a,akáìåìä úà ïéãâåà ïéàcgi mipind dyly edlek ,`pryed epiid alel i`d Ð.áéñá åìéôà.miptb ialel oirk ,eiaiaq jxkpe lwcd zeaiaq lcbd Ð

àì÷éãã àø÷éòá åìéôàå.`ed xcd meyn e`l mzd dcedi 'xc `nrhc .oind eze`n `diy calae ,aleld d`xnl dnec odi`xn oi`y it lr s`e .dtilwd on Ðøáñ÷ã íåùî àìà
ãâà êéøö áìåì.iying oin cb`i m` "siqez la"a xaer `vnpe ,devnd on ied enr cb`pd lk :jkld Ðùéøô.`"ipexew* =íéùåîë.y"icivlt** =
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éà"`xza lfeblld zia ikd dil opirnyc ,ok xaq xfril` 'xc `ed zn` Ð zlfbp rwxw

.oipr lka eixac ayiil dvex `l` ,(a,fiw `nw `aa)

ìáàiepiye dyrn iepiya edppwc ,dle`y `le dlefb `l df oi` Ð oda jkiqe mivr lfb

`de .minc xifgi `l` ,epipa z` xezql eilr el oi` miayd zpwz meyn :cere .myd

opax ecenc (a,fk dkeq) "oyid" wxta opixn`c

dlefba`le rwxwl zxaegnd dkeq lfeba e`l Ð

dieyrd dkeq lfeba `l` oda jkiqe mivr lfeba

dnvr `ide dpitqd y`xa e` dlbrd y`xa

xifgdl eilr oi`e ,rwxwl zxaegn dpi`y zlfbp

zpwz meyn da oi`c ,diepa `idy enk `l` minc

miaydeilr `ived `le ,ezepal gxh `l ixdyÐ

lre .qxhpewa yxit jk ,`id dlefb jkld ,ze`ivi

wxta dlefb opihrnnc "jl" aizkcnc ,wgc mpg

oda jkiqe mivr lfbe ,(a,fk dkeq) "oyid"iepiy Ð

meyne .ipw `l `ziixe`cne ,`ed eziixal xfegd

yixn zpwzmwezin `xwe ,opaxcn epiid Ð

dpitqe dlbr `la [opaxcn] elit`e .`ziixe`cn

dkeq dpay oae`xa oebk ,`xw dinewe`l `ki`

z` swze oerny `ae ,ezrcn oerny ly exvga

ezkeqn e`ivede oae`xzxez dilr oi`c Ð

`le ,oae`x ly ezeyxa `niiw `lc oeik dle`y

oi` jkle ,zcner milrad zwfgac rwxwl `inc

.zlfbp rwxw

äãåäé 'øåÐ bexz`l alel opiywn `l xaq

cenll eywed `l :qxhpewa yxit

yly lkn envrn yexcil ozip `le ,dfn df

lw `l` oda zyxcp dxezdy zecn dxyr

,oikenq elit`c .yxit dlecb dnize .xnege

yxcil epzip dfl df oikenqd ze`xwn ipy epiidc

on oikenq :(`,c) zenai yixa oxn`ck ,dxezd on

oipn dxezdmlerl crl mikenq" :xn`py Ð

ipy epiidc `yiwid oky lk ,"xyie zn`a mieyr

xl elit`e .cg` weqta miywend mixacdcedi '

,dptene gkenc `kid `l` oikenq yixc `lc

,`l` .dcen `yiwida mewn lkn ,mzd opixn`ck

oi`c ,dey dxfbn ueg ,envrn oc mc` zecnd lk

,ibilt `xaqa `kde .eaxn dcnl ok m` `l` oc

`nye .xac eze`l myiwdl oi`y mixac yic

.zexita `l` xcd oeyl jiiy `l xaqw

ïéàikid :dniz Ð epina `l` aleld z` oicbe`

lqt `de :xcd irac meyn xninl ira

oiyer eidy adf ly zeipeniba (a,el) oizipzna

.jinrhile xninl ivn ied `nye !iep meyn

àìÐ yixt `le oenx `l `iai `l bexz` `vn

jxan xyk `vn `l m`c o`kn wcwcl yi

la` .zegcl yie .oenx e` yixt :hwpcn ,leqta

zrya opaxl leqt alel enk ,ixyc wcwcl yi
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קעו
ezny ina cenr `l sc ± iyily wxt`nei

ïéëøë éðáá.my mievn milwc oi`e ,oiqcxt mewn lr oixc oi`y Ðàðéî éúééî éà
àðéøçà.dicda dil cib` `le Ðïéîéá áìåìå ìàîùá âåøúà äáø øîàã ïåéëmeyn Ð

oinia bexz` el oipzepy ,dil oitlgnc oipnife .devn cg bexz`e ,zevn zlz `kdc

,silgiy cr eicin zg`a alelde bexz`d feg`le cil cin oktdl jixve ,l`nya alele

i`cn xzei lecb ded i`eeicin leti `ny Ð

.awp ea rx`iy ,leqtieúçà åãéá íéðùÐ

cg`d mewnay ,zg` ecia mibexz` ipy .opiqxb

.oktdiyk aleld fg`iäðùì äðùî åðìéàá øãä
ixt oi`y ,`xw xn` bexz`c opirny `kdn Ð

.ok dyer xg`æ"ò ìù áìåìea eyniyy Ð

:inp i` ,rwxw diptl cakl dxf dcearl

.ea dwxfl e` diptl exiardl ,alela dzceary

ìåèé àì.deabl qi`nc Ðøùë ìèð íàås`e Ð

zepdil e`l zevnc ,`ed d`pd ixeqi`c ab lr

`l` ,sebd z`pd zevn meiw oi` :xnelk .epzip

.eaxl car zcearäùîã äøùàáeidy mze` Ð

aezkd okixvdy ,l`xyi ux` yeaik zrya

oetxyz mdixy`e" (ai mixac) aizkck ,dtxy

zzkinc o`nk i`de ,xeriy jixv alele ."y`a

.i`w dtxylc oeik ,dixeriy÷ãñðewcqp Ð

.oilrd iy`xóåôë,oenb`k setk ey`x Ð

oitetke oigy odiy`xy owfde oab yi`l zenec
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ìéàåäi`de i`w dicegl i`d `pixg` `pin iziin i` cb` jixv alel dcedi 'x xn`e

jixvc meyn dcedi 'xlc lirl rnync ,opaxl oky lk :dniz Ð i`w dicegl

xg` oinn dil cib` i` ,cb`cb` jixv oi`c ,opaxl la` .oipind zyng dil ded ÐÐ

"oiwpgpd od el`" wxta `icda opixn` inp ikde .i`w dicegl i`de i`w dicegl i`dc ,`l

`xiaq i`c ,rxeb siqend lk iab (a,gt oixcdpq)

cb` jixv oi` alel oli`de i`w dicegl i`d Ð

eze` ozepya ixiin `kdc :xnel yie !i`w dicegl

`l ok m` :xn`z m`e .dcedi 'xl cb`l ueg

enk iziinwc `pixg` `pin i`d ztqez aygi

`lc :xnel yie !cb` jixv oi`c ,lirlc opaxl

epina `ly ecb`iykc ,incaygil el oi` Ð

mipine ,ozlicb jxck df oi`c meyn ,siqenk

la` (a,dn) onwlck ozlicb oirk opira alelay

cb` irac dcedi iaxlsiqenk aygil el yi Ð

`kde .ezlicb jxck `ly 'ceb` lkc ,ezceb`a

`pixg` `pin iziinc xn`w dcedi iaxl elit`

aiyg cb`l ueg elit`c ,ezlicb jxck dil hwpe

oixcdpqa xn`wc `de .opaxl oky lke ,siqenk

dicegl i`d cb` jixv oi` xn`c o`nl (a,gt)

i`w dicegl i`de i`wlk df oi`c oiprl epiid Ð

xaerc `l` `vi devn ici mlerlc rxeb siqend

'xc `nw `pzc ,`gip `zyde ."siqez la" lr

siqen oi` alelay mipin drax` ipzwc dcedi

`lc ediizbelt xa opax epiid `nzqne ,odilr

cb` eraepiide ,"siqez la" `ki` ikd elit`e Ð

.ozlicb jxc dil hiwpc oebk

÷åøéäravk ed`xny rnyn Ð izxkk

zekxac `idde .f"rla c"xie* oixewy

opzc ,f"rla `"cpxi`**l dnecy zvw rnyn

,izxkl zlkz oia xikiyn :(a,h) `nw wxt mzd

wxt zegpnae .dfn df oipeyn hrnc rnyn

mie ,mil dnec zlkzc opixn` (a,bn) "zlkzd"

riwxl dnec`"cpxi` oixewy rav oirk edfe Ð

c"xie rav `edy rnyn inlyexia la` .f"rla

miiqn izxkl zlkz oiac `idd`c ,miayr oirk

,miayrl dnec mie ,mil dnec zlkz :dil

(a,fn oileg) "zetixh el`" wxtae .riwxl miayre

`zria oebk :opixn`c ,f"rla d"l`i*** rav oirk `edy ,dvia ly oenlgl inc wexic rnyninc ikid dxykc dwexi `l` :jixte .dtxh Ðmirbpc `ztqeza rnyn oke .izxkk Ð

.dy`a mi`nh minc 'd iab (`,hi) dcpc ipy wxta rnyn oke .lwc ly uexgke qeeh spkk :xne` qekneq ,lnxegke deryk :xne` xfrl` 'x ,miwexiay wexi :`ipzc ,deryl dnecy

dhep oda oi` izxkfy miravd lkae ,zinenc` d`xnl dhep ok m`` dy`a ze`nhl oi`c rnyn .mec` `edy dcp mcl oipn :mzd opixn`e .`nhn l`lldn oa `iawr ,wexid :opzc

z) aizkck ,wexi `xwpd `edy giken inp `xwe .f"rla d"l`i rav `l` zinenc` d`xnl.dliegd on `ad adf `edy mgpn 'it zxagnd xtqae "uexg wxwxia dizexa`e" (gq mild

z`c dnk ,zeilbxne zeaeh mipa`a owixedy :xn` yiwl yix ,"eikipg z` wxie"c `xw` (bn dyxt) dax ziy`xaa opixn`c ,`id i`xen`c `zbelte .daeh oa` df uexg :yxit ypece

"uexg wxwxia dizexa`e" zxn`"aald jxe `xid yi`d in" zxn` z`c dnk ,owixed mixhey zyxta :xne` iel 'x .zeytp zlvda ewqrzie ,oennd xg` oihedl edi `ly yexit Ð

cge mixhey zyxta ,dxeza owixedy :xn` cg ,l`enye ax ,"eikipg z` wxie" :(`,al) "mixcp drax`" idliya opixn`e .xefgl ewwfedy dna eyiiazpe ,ociay zexiarn xnelk Ð

izxkk miwexi epiptl mi`ad mibexz` mze`e .deryl dnec exwir bexz` ,edine .d"l`i ravl dnec adfe ,yixcw "uexg wxwxia"c `xw :yexit .adfa owixedy xn`elit` mixyk Ð

.miixt xnb i`cec ,daexn onf ilka edyy xg`l yelza elit` mibexz` x`y d`xnl mixfegyk ,dcedi 'xløåòéù'x da ibiltc xqead bexz`c `zbelt ef oi` Ð ohw bexz`

`l elit` ,`kdc i`de .xcd irac meyn ipy mrh itle ,cg` mrhl ,drixf xa e`lc meyn `aiwr 'x dil liqt dviake feb`k lecb elit` `dc ,(`,el) oiwxita onwl opaxe `aiwr

xcd irabexz` la` ,md miphw inp mleyia xnbac miapr iab xnz` `xeriy `eddc ,oald letk xqead bexz` onwl qxhpewa 'ity enk `le .`xit xnb `lc meyn dil liqt Ð

lecb ixt `edy,xnl dviake ,xnl feb`ka xiykn `kd mzd liqtc `aiwr 'x elit`c ,xzei lcbil eteq oi`ya `kde .daxd xzei lcbil eteqyk .`ed xqea dviakn xzei elit` Ð

o`kn zegt la` .ixt xnb aiygcmdn yiy miapra `ed ievne .ixt leyia icil e`eai `l mlerly daxd mixac yic ,xzei lcbil eteq oi`y it lr s` ,ixt xnb aiyg `l Ð

:xne` `aiwr 'x ,xqead bexz` :ipz inlyexia zexyrnc `nw wxtae .ith `xit aiyg xqead bexz`c ,o`kn zegta `kd ilqt mzd ixiyknc opax elit`c okzi cer .xqea mlerly

.ixt epi` :mixne` minkge ,ixtøáãi`fr oa Ð dpyl dpyn epli`a xcd.zexg` zeyxc my yie ,(`,dl) oiwxita onwl ikd yixcc `edìùÐ leqt zgcpd xir lye dxy`

rwz m` ,dxf dcear ly xtey :`ipzc `dn jixte .zgcpd xir xtra oiqkne ,epzip zepdil e`l zevn :`ax xn`c (mye `,ht oileg) "mcd ieqik" seqadcear ly alele ,`vi `l Ð

dxfrwz xteye alel iab `xwirn wiq`c meyn ,`ziixan iiez`l dil `gip `l` .leqt dxy` ly :ipzwc ,oizipznn iieyw`l ivn ded ,`vi `l lhp m` Ðlhp ,`vi Ð.`vi Ð

äøùàáede`x" wxtae .`vi `l rwz :mzd ipzwc ,xtey` uxzl jixv oke .`vi `l lhp m`c (mye `,ht oileg) "mcd ieqik" seqc `ziixa oke Ð dixeriy zzkin izezkc dync

dxf dcear ly xt'eya (mye `,gk dpyd y`x) "oic ziarwz m`e ,rwzi `l Ðdxf dcear ly lcpqa :`ax xn` (mye a,bw zenai) "dvilg zevn" wxta oke .`vi Ðdzvilg Ð

`vi `l ipzwc `edde .lehia dl yic ,ixkpc dxf dceara edpdc .dixeriy zzknc opixn` `le ,dxykixkpc dxf dcear :xn`z m`e .zinler dliha dpi`y ,l`xyic dxf dceara Ð

ddab`cn ,inp,zepwl `ly zpn lr diabdy oebk :xnel yie !dl lhan xcde dl dabn `nlc opixfb (`,an dxf dcear) "minlvd lk" wxta opixn`ck ,l`xyi ly dyrpe ,diipw Ð
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eäðéëBtàì éúàå ,déì éôìçîc ïéðîéæàeää !øãä áéúk àä äãeäé éaøì àìàå .éìeñôéàì éúàå , ¦§¦§¦©§¦¥§¨¥§©¦§§¨¥§¦§¥§¤¨§©¦§¨¨§¦¨¨©

ì äðMî Bðìéàa øcä":àáø øîàäå ?ìeñt äøLà ìLå ."úçcpä øéò ìLå äøLà ìL" ."äðL ©¨§¦¨¦¨¨§¨¨¤£¥¨§¤¦©¦©©§¤£¥¨¨§¨¨©¨¨
ìèð íàå ,ìBhé àì äøæ äãBáò ìL áìeì¯àëä !øLkäøLàaéúezëc ,ïðé÷ñò äLîcúzëéî ¨¤£¨¨¨Ÿ¦§¦¨©¨¥¨¨©£¥¨§¤¨§¦©§©¥¦§©

:àðeä áø øîà ."BLàø íè÷ð" .dpéî òîL ,úçcpä øéòc àéîec éðú÷c éîð à÷éc .déøeòéL¦¥©§¨©¦§¨¨¥§¨§¦©¦©©§©¦¨¦§©Ÿ¨©©¨
÷cñð ìáà ,íè÷ð àìà eðL àì¯÷cñðå .øLk,óeôk áìeì :àéðúäå ?øLk Ÿ¨¤¨¦§©£¨¦§©¨¥§¦§©¨¥§¨©§¨¨¨
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dkeq(iying meil)

ïékøk éðáa,miievn milwc oi`y mewna mixcyúà ïéLéøBî eéäL ¦§¥§©¦¤¨¦¦¤
,ïäéða éðáì ïäéáìeì,alel zevnl mze` milhep eid odipa ipae §¥¤¦§¥§¥¤

.mixyk miyai mialely ixd ,miyai eid el` mialely i`ceae
] (íäì) eøîàBì[ike ,minkg,äéàø íMîixd÷çcä úòL ïéà ¨§¦¨§¨¨¥§©©§¨

,äéàøelhpe mixg` mdl did `ly ,wgcd zry mdl dzid mye §¨¨
e`vi `ly s`e ,alel zxez mdn gkzyz `ly ick miyaid z`

.alel zlihp zaeg ici mda:`xnbd zwiicnúäéî éðz÷lk lr - ¨¨¥¦©
y `ziixaa x`ean miptåàì éàî ,ïéøLk ïéLáé óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¥¦§¥¦©¨

mb exn`p yai xiykdy dcedi iax ixacy,âBøúààs`y gkene ©¤§
bexz` xiykd okle xcd didiy dcedi iax jixvn `l bexz`a

.yai:`xnbd zvxzn,àìwx md `ziixaa dcedi iax ixacáìelà Ÿ©¨
la` ,mda xyk yai okle xcd eidiy jixv oi`y ,mipind x`ye

.ea leqt yaie xcd didiy jixv bexz`
:ef `ziixa yxtl `xnbd zwwfp ,o`k ef `ziixa dxkfedy oeik

,øî øîàalelay mipin drax`ïéà Ck ïäî ïéúçBt ïéàL íLk ¨©©§¥¤¥£¦¥¤¨¥
.ïäéìò ïéôéñBî:`xnbd zl`eyàèéLtmdilr siqedl xeq`y ¦¦£¥¤§¦¨

dne zevnd lka oicd `ed ok ixdy ,siqez laa xaery meyn
:`xnbd zvxzn .dfa yecigdàîéúc eäî,xne` iziid -ìéàBä ©§¥¨¦

éøö áìeì äãeäé éaø øîàåãâà Cmr aleld z` ceb`l daeg - §¨©©¦§¨¨¨¦¤¤
dna `l` siqez la xeqi` oi` ,leqt ecb` `l m`e ,mipind x`y

dceb`a mdnr `edyàðéøçà àðéî éúééî éàå ,sqep oin `iai m` - §¦©§¥¦¨©£¦¨
oeik siqez la lr xeari `l ,ceb`d aleld mr cgi ecb`i `le

yéà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàäeipin mr ceb`d aleld - ©§¥¨¥§©§¥¨¥
,envrl cner siqedy oinde envrl cnerïì òîLî à÷xaery ¨©§©¨

.siqez la meyn,øî øîà,`ziixad jyndaàì âBøúà àöî àì ¨©©Ÿ¨¨¤§Ÿ
àèéLt :àøîâä äù÷î .øçà øác àìå Léøt àìå ïBnø àì àéáé̈¦Ÿ¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨¨©¥§¦¨
`iadl dxn` dxezd ixdy bexz` epi`y xg` oin `iai `ly

:`xnbd zvxzn .xg` oin `le bexz`àîéúc eäîoi`y ote`ay ©§¥¨
c minkg epwiz bexz` eléúééìenewna xg` oin `iaiy -éëéä ék ©§¥¦¥¦

úøBz çëMz àlLzlihpïì òîLî à÷ ,âBøúà,xg` oin lehi `ly ¤Ÿ¦¨©©¤§¨©§©¨
meyncdépéî àaøeç ÷éôðc ïéðîéæ,leykn jkn `vi minrty - ¦§¦§¨¦§¨¦¥

Cøñîì éúàcoind z` lehil ekiyni ,bexz` mdl didiyk s`y - §¨¥§¦§©
.xyk xg` oin mb jk ,xyk bexz`y myk exn`ie ,xg`d

jixvn dcedi iaxy xn`y `ax ixac lr zeywdl zxfeg `xnbd
:yaia xiykn alela wxe ,xcd bexz`d didiyâBøúà ,òîL àz̈§©¤§

,øéLëî äãeäé éaøå ,ìeñt ïLiä,xcd epi`y i`ce oyi bexz`e ©¨¨¨§©¦§¨©§¦
,àzáeéz ,àáøc àzáeézoi` bexz`a mby `icdl gken o`kny §§¨§¨¨§§¨
.xcd dcedi iax jixvn

:`xnbd dywnåikéòa àìdidiy bexz`a dcedi iaxàäå ,øãä §Ÿ¨¥¨¨§¨
,ïðz ïðàbexz`ézøëk ÷Bøiäiayr ly mravl dnec `edy - £¨§©©¨§©§¦

,dcydåàì .ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî øéàî éaøenrh oi` ike - ©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥¨
lqety dcedi iax lyéòác íeMîbexz`d didiyøãä.zvxzn ¦§¨¥¨¨

:`xnbd,àìwexi bexz`a leqtd mrhàøét øîb àìc íeMî- Ÿ¦§Ÿ¨©¥¨
`le bexz` my eilr oi`e ,ie`xk ixtd liyad `l oiicry meyn

.xcd epi`y meyn:dywne `xnbd dtiqen,òîL àzednøeòéL ¨§©¦
ïè÷ âBøúà,xyk didie,øîBà øéàî éaøn zgti `léaø ,æBâàk ¤§¨¨©¦¥¦¥¨¡©¦

,øîBà äãeäén zgti `líeMî åàì ,äöéakiax ly enrh m`d - §¨¥©¥¨¨¦
meyn epi` dviak lecb jixvny dcedi,øãä éòácohw bexz`e §¨¥¨¨

:`xnbd zvxzn .xcd eppi`,àìohwd bexz`a leqtd mrh Ÿ
dviaknàøét øîb àìc íeMîgiken bexz`d ly elceby - ¦§Ÿ¨©¥¨

.xcd epi`y meyn `le ,ekxv lk liyad `l oiicry

:`xnbd dywnòîL àzlqti `l oiicre bexz`d lceb didi dnk ¨§©
,ezelcb zngnáebexz`ìBãbexeriyiL éãkl lkeíéðL æBçà- §¨§¥¤¡§©¦

mibexz` ipy,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,úçà Bãéabexz` §¨©©¦§¥©¦§¨©¦¥¥
xyk lecbeléôàbexz` wifgdl jixv m`éàî .åéãé ézLa ãçà £¦¤¨¦§¥¨¨©

àîòèecia ezenk mipy feg`l leki epi`y bexz` dcedi iax lqet ©£¨
,zg`,øãä éòác íeMî åàì.xcd epi` jk lk lecb bexz`e ¨¦§¨¥¨¨

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,xcd meyn leqtd mrh oi`øîàc ïåék Ÿ¥¨§¨©
,äaød z`yáìeìfeg`l jixv daxrde qcdd mr cgiaciïéîé ©¨¨§¨¦

åz`dâBøúàfeg`l jixvacidéì éôìçîc ïéðîéæ ,ìàîNminrt - §¤§§§Ÿ¦§¦§¦©§¥¥
,epinia bexz`d z`e el`nya aleld z` el epzie el etilgiy

cil cin mktedl jixveeäðéëetàì éúàå,cil cin mktedl `eaie - §¨¥§©¦§
mktedl icke el`nya bexz`d z`e epinia aleld z` lehile
`ly lecb bexz`d didi m`e ,zg` cia bexz`de aleld z` lehi
bexz`d leti `ny yeygl yi ,zg` ecia ezenk mipy feg`l lkei

,ecinéìeñtéàì éúàåzngn awp ea didiy leqt icil `eaie - §¨¥§¦§¥
.dfk lecb bexz` dcedi iax lqt okl ,xg` bexz` el oi`e ezlitp

:`xnbd dywnäãeäé éaøì àlàådidi bexz`dy jixvn epi`y §¤¨§©¦§¨
,xcdáéúk àäur ixR' bexz` lr dxeza,'øãäxnel xyt` ji`e ¨§¦§¦¥¨¨

xaeq dcedi iax :`xnbd zvxzn .xcd bexz`d didiy aeig oi`y
yàeääoin zgwl jixvy cnll `a weqta xn`py 'xcd'øcä- ©©¨

xbdì äðMî Bðìéàa,äðL`l` ,ltep epi`e urd lr ax onf wifgny §¦¨¦¨¨§¨¨
oi`y bexz`l dpeekdy micnl dfne ,mipy dnk s` lecbl jiynn
didiy jixvy weqtd zpeek oi` la` ,ok dyery xg` ixt oin cer

:xcd df oin
lwcn `ad alel :dpyna epipy,úçcpä øéò ìLå äøLà ìLleqt: ¤£¥¨§¤¦©¦©©

dywn:`xnbdåalel ikäøLà ìLdxf dcear ly epiidc,ìeñt §¤£¥¨¨
ìeì ,àáø øîàäåäøæ äãBáò ìL ádcear jxevl ea eynzydy - §¨¨©¨¨¨¤£¨¨¨

aleld z` mixiarny jka dzceary e` ,diptl cakl oebk dxf
,dxf dceard iptlìBhé àìdligzkl,qe`n `edy meyn Ÿ¦

,devnl ea ynzydløLk ìèð íàå,ezaeg ici `vies`y §¦¨©¨¥
lr dywe .epzip zepdil e`l zeevn ,dxf dcearn zepdil xeq`y
dlqty dpyndn ,dxf dcear ly alel carica xiykdy `ax

.carica s`dxf dcear ly alely `ax ixac :`xnbd zvxzn
eplhai m`y epicy ,ixkp ly dxf dceara xen` carica xyk
cner `edy aygp epi` jkitle d`pda xzen `ed ixd ixkpd

la` ,dtixylàëädpyna -ïðé÷ñò äLîc äøLàaxaecn - ¨¨©£¥¨§Ÿ¤©§¦¨
ux` yeaik zrya dyn ly epnfa dzidy dxiy` ly alela

dxez dzeiv ef dxiy` lre ,l`xyi(b ai mixac)oEtxUY mdixW`e'©£¥¥¤¦§§
,'W`Ao`nk `id ixd ,dtixyl zcner ef dxiy`y oeikeéúezëc ¨¥§©¥

déøeòéL úúkéîxack `ed `l` miiw exeriy oi`y ink - ¦§©¦¥
ick [migth drax`] xeriy ea didiy jixv alele ,xxetnd

.leqt ,carica mb okle ,xyk didiydpyndy `xnbd dgiken
:dtixy aiigd alela zxacnéðz÷c ,énð à÷écly alel dpyna ©§¨©¦§¨¨¥

dxiy`c àéîecly alel,úçcpä øéòzgcpd xir ly alel dn §¨§¦©¦©©
micner da xy` lke zgcpd xir ixdy ,dixeriy zzkin izezk
zzkin izezky alell dpeekd dxiy` ly alel s` ,dtixyl

,dtixyl zcnerd dync dxiy`a epiide ,dixeriy:dpéî òîL§©¦¨
y alel :dpyna epipy,BLàø íè÷ð:leqteðL àì ,àðeä áø øîà ¦§©Ÿ¨©©¨Ÿ¨

leqtyàlàm`íè÷ð,ey`xìáàm`÷cñðxnelk ,ey`x ¤¨¦§©£¨¦§©
,milrd iy`x ewcqpy.øLk,`xnbd dywnåik÷cñðey`x,øLk ¨¥§¦§©¨¥

áìeì ,àéðzäåey`xyóeôk,dhnl §¨©§¨¨¨
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קעז
ezny ina cenr `l sc ± iyily wxt`nei

ïéëøë éðáá.my mievn milwc oi`e ,oiqcxt mewn lr oixc oi`y Ðàðéî éúééî éà
àðéøçà.dicda dil cib` `le Ðïéîéá áìåìå ìàîùá âåøúà äáø øîàã ïåéëmeyn Ð

oinia bexz` el oipzepy ,dil oitlgnc oipnife .devn cg bexz`e ,zevn zlz `kdc

,silgiy cr eicin zg`a alelde bexz`d feg`le cil cin oktdl jixve ,l`nya alele

i`cn xzei lecb ded i`eeicin leti `ny Ð

.awp ea rx`iy ,leqtieúçà åãéá íéðùÐ

cg`d mewnay ,zg` ecia mibexz` ipy .opiqxb

.oktdiyk aleld fg`iäðùì äðùî åðìéàá øãä
ixt oi`y ,`xw xn` bexz`c opirny `kdn Ð

.ok dyer xg`æ"ò ìù áìåìea eyniyy Ð

:inp i` ,rwxw diptl cakl dxf dcearl

.ea dwxfl e` diptl exiardl ,alela dzceary

ìåèé àì.deabl qi`nc Ðøùë ìèð íàås`e Ð

zepdil e`l zevnc ,`ed d`pd ixeqi`c ab lr

`l` ,sebd z`pd zevn meiw oi` :xnelk .epzip

.eaxl car zcearäùîã äøùàáeidy mze` Ð

aezkd okixvdy ,l`xyi ux` yeaik zrya

oetxyz mdixy`e" (ai mixac) aizkck ,dtxy

zzkinc o`nk i`de ,xeriy jixv alele ."y`a

.i`w dtxylc oeik ,dixeriy÷ãñðewcqp Ð

.oilrd iy`xóåôë,oenb`k setk ey`x Ð

oitetke oigy odiy`xy owfde oab yi`l zenec

.dhnl
õåå÷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ìéàåäi`de i`w dicegl i`d `pixg` `pin iziin i` cb` jixv alel dcedi 'x xn`e

jixvc meyn dcedi 'xlc lirl rnync ,opaxl oky lk :dniz Ð i`w dicegl

xg` oinn dil cib` i` ,cb`cb` jixv oi`c ,opaxl la` .oipind zyng dil ded ÐÐ

"oiwpgpd od el`" wxta `icda opixn` inp ikde .i`w dicegl i`de i`w dicegl i`dc ,`l

`xiaq i`c ,rxeb siqend lk iab (a,gt oixcdpq)

cb` jixv oi` alel oli`de i`w dicegl i`d Ð

eze` ozepya ixiin `kdc :xnel yie !i`w dicegl

`l ok m` :xn`z m`e .dcedi 'xl cb`l ueg

enk iziinwc `pixg` `pin i`d ztqez aygi

`lc :xnel yie !cb` jixv oi`c ,lirlc opaxl

epina `ly ecb`iykc ,incaygil el oi` Ð

mipine ,ozlicb jxck df oi`c meyn ,siqenk

la` (a,dn) onwlck ozlicb oirk opira alelay

cb` irac dcedi iaxlsiqenk aygil el yi Ð

`kde .ezlicb jxck `ly 'ceb` lkc ,ezceb`a

`pixg` `pin iziinc xn`w dcedi iaxl elit`

aiyg cb`l ueg elit`c ,ezlicb jxck dil hwpe

oixcdpqa xn`wc `de .opaxl oky lke ,siqenk

dicegl i`d cb` jixv oi` xn`c o`nl (a,gt)

i`w dicegl i`de i`wlk df oi`c oiprl epiid Ð

xaerc `l` `vi devn ici mlerlc rxeb siqend

'xc `nw `pzc ,`gip `zyde ."siqez la" lr

siqen oi` alelay mipin drax` ipzwc dcedi

`lc ediizbelt xa opax epiid `nzqne ,odilr

cb` eraepiide ,"siqez la" `ki` ikd elit`e Ð

.ozlicb jxc dil hiwpc oebk

÷åøéäravk ed`xny rnyn Ð izxkk

zekxac `idde .f"rla c"xie* oixewy

opzc ,f"rla `"cpxi`**l dnecy zvw rnyn

,izxkl zlkz oia xikiyn :(a,h) `nw wxt mzd

wxt zegpnae .dfn df oipeyn hrnc rnyn

mie ,mil dnec zlkzc opixn` (a,bn) "zlkzd"

riwxl dnec`"cpxi` oixewy rav oirk edfe Ð

c"xie rav `edy rnyn inlyexia la` .f"rla

miiqn izxkl zlkz oiac `idd`c ,miayr oirk

,miayrl dnec mie ,mil dnec zlkz :dil

(a,fn oileg) "zetixh el`" wxtae .riwxl miayre

`zria oebk :opixn`c ,f"rla d"l`i*** rav oirk `edy ,dvia ly oenlgl inc wexic rnyninc ikid dxykc dwexi `l` :jixte .dtxh Ðmirbpc `ztqeza rnyn oke .izxkk Ð

.dy`a mi`nh minc 'd iab (`,hi) dcpc ipy wxta rnyn oke .lwc ly uexgke qeeh spkk :xne` qekneq ,lnxegke deryk :xne` xfrl` 'x ,miwexiay wexi :`ipzc ,deryl dnecy

dhep oda oi` izxkfy miravd lkae ,zinenc` d`xnl dhep ok m`` dy`a ze`nhl oi`c rnyn .mec` `edy dcp mcl oipn :mzd opixn`e .`nhn l`lldn oa `iawr ,wexid :opzc

z) aizkck ,wexi `xwpd `edy giken inp `xwe .f"rla d"l`i rav `l` zinenc` d`xnl.dliegd on `ad adf `edy mgpn 'it zxagnd xtqae "uexg wxwxia dizexa`e" (gq mild

z`c dnk ,zeilbxne zeaeh mipa`a owixedy :xn` yiwl yix ,"eikipg z` wxie"c `xw` (bn dyxt) dax ziy`xaa opixn`c ,`id i`xen`c `zbelte .daeh oa` df uexg :yxit ypece

"uexg wxwxia dizexa`e" zxn`"aald jxe `xid yi`d in" zxn` z`c dnk ,owixed mixhey zyxta :xne` iel 'x .zeytp zlvda ewqrzie ,oennd xg` oihedl edi `ly yexit Ð

cge mixhey zyxta ,dxeza owixedy :xn` cg ,l`enye ax ,"eikipg z` wxie" :(`,al) "mixcp drax`" idliya opixn`e .xefgl ewwfedy dna eyiiazpe ,ociay zexiarn xnelk Ð

izxkk miwexi epiptl mi`ad mibexz` mze`e .deryl dnec exwir bexz` ,edine .d"l`i ravl dnec adfe ,yixcw "uexg wxwxia"c `xw :yexit .adfa owixedy xn`elit` mixyk Ð

.miixt xnb i`cec ,daexn onf ilka edyy xg`l yelza elit` mibexz` x`y d`xnl mixfegyk ,dcedi 'xløåòéù'x da ibiltc xqead bexz`c `zbelt ef oi` Ð ohw bexz`

`l elit` ,`kdc i`de .xcd irac meyn ipy mrh itle ,cg` mrhl ,drixf xa e`lc meyn `aiwr 'x dil liqt dviake feb`k lecb elit` `dc ,(`,el) oiwxita onwl opaxe `aiwr

xcd irabexz` la` ,md miphw inp mleyia xnbac miapr iab xnz` `xeriy `eddc ,oald letk xqead bexz` onwl qxhpewa 'ity enk `le .`xit xnb `lc meyn dil liqt Ð

lecb ixt `edy,xnl dviake ,xnl feb`ka xiykn `kd mzd liqtc `aiwr 'x elit`c ,xzei lcbil eteq oi`ya `kde .daxd xzei lcbil eteqyk .`ed xqea dviakn xzei elit` Ð

o`kn zegt la` .ixt xnb aiygcmdn yiy miapra `ed ievne .ixt leyia icil e`eai `l mlerly daxd mixac yic ,xzei lcbil eteq oi`y it lr s` ,ixt xnb aiyg `l Ð

:xne` `aiwr 'x ,xqead bexz` :ipz inlyexia zexyrnc `nw wxtae .ith `xit aiyg xqead bexz`c ,o`kn zegta `kd ilqt mzd ixiyknc opax elit`c okzi cer .xqea mlerly

.ixt epi` :mixne` minkge ,ixtøáãi`fr oa Ð dpyl dpyn epli`a xcd.zexg` zeyxc my yie ,(`,dl) oiwxita onwl ikd yixcc `edìùÐ leqt zgcpd xir lye dxy`

rwz m` ,dxf dcear ly xtey :`ipzc `dn jixte .zgcpd xir xtra oiqkne ,epzip zepdil e`l zevn :`ax xn`c (mye `,ht oileg) "mcd ieqik" seqadcear ly alele ,`vi `l Ð

dxfrwz xteye alel iab `xwirn wiq`c meyn ,`ziixan iiez`l dil `gip `l` .leqt dxy` ly :ipzwc ,oizipznn iieyw`l ivn ded ,`vi `l lhp m` Ðlhp ,`vi Ð.`vi Ð

äøùàáede`x" wxtae .`vi `l rwz :mzd ipzwc ,xtey` uxzl jixv oke .`vi `l lhp m`c (mye `,ht oileg) "mcd ieqik" seqc `ziixa oke Ð dixeriy zzkin izezkc dync

dxf dcear ly xt'eya (mye `,gk dpyd y`x) "oic ziarwz m`e ,rwzi `l Ðdxf dcear ly lcpqa :`ax xn` (mye a,bw zenai) "dvilg zevn" wxta oke .`vi Ðdzvilg Ð

`vi `l ipzwc `edde .lehia dl yic ,ixkpc dxf dceara edpdc .dixeriy zzknc opixn` `le ,dxykixkpc dxf dcear :xn`z m`e .zinler dliha dpi`y ,l`xyic dxf dceara Ð

ddab`cn ,inp,zepwl `ly zpn lr diabdy oebk :xnel yie !dl lhan xcde dl dabn `nlc opixfb (`,an dxf dcear) "minlvd lk" wxta opixn`ck ,l`xyi ly dyrpe ,diipw Ð
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.ïäéðá éðáì ïäéáìeì úà ïéLéøBî eéäL ïékøë éðáa¦§¥§©¦¤¨¦¦¤§¥¤¦§¥§¥¤

.äéàø ÷çcä úòL ïéà !?äéàø íMî :(íäì) eøîà̈§¨¤¦¨§¨¨¥§©©§¨§¨¨
éàî .ïéøLk ïéLáé óà :øîBà äãeäé éaø ,úäéî éðú÷̈¨¥¦©©¦§¨¥©§¥¦§¥¦©

åàì¯ïéàL íLk :øî øîà .áìeìà ,àì ?âBøúàà ¨©¤§Ÿ©¨¨©¨§¥¤¥
eäî !àèéLt .ïäéìò ïéôéñBî ïéà Ck ïäî ïéúçBt£¦¥¤¨¥¦¦£¥¤§¦¨©

éøö áìeì äãeäé éaø øîàå ìéàBä :àîéúcéàå ,ãâà C §¥¨¦§¨©©¦§¨¨¨¦¤¤§¦
àðéøçà àðéî éúééî¯déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàä ©§¦¦¨©£¦¨©§¥¨¥§©§¥

àì âBøúà àöî àì :øî øîà .ïì òîLî à÷ ,éà÷̈¥¨©§©¨¨©¨Ÿ¨¨¤§Ÿ
eäî !àèéLt .øçà øác àìå Léøt àìå ïBîø àì àéáé̈¦Ÿ¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨¨©¥§¦¨©

àìL éëéä ék ,éúééì :àîéúcçëMzà÷ ,âBøúà úøBz §¥¨©§¥¦¥¦¤Ÿ¦¨©©¤§¨
.Cøñîì éúàc ,dépéî àáøeç ÷éôðc ïéðîéæ ïì òîLî©§©¨¦§¦§¨¥§¨¦¥§¨¥§¦§©
.øéLëî äãeäé éaøå ,ìeñt ïLiä âBøúà :òîL àz̈§©¤§©¨¨¨§©¦§¨©§¦

ïðà àäå ?øãä éòa àìå .àzáeéz ,àáøc àzáeéz:ïðz §§¨§¨¨§§¨§¨¨¥¨¨§¨£©§©
÷Bøiä.ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî øéàî éaø ,ézøkk ©¨©©§¦©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥

.àøét øîb àìc íeMî ,àì ?øãä éòác íeMî åàì̈¦§¨¥¨¨Ÿ¦§Ÿ¨©¥¨
,æBâàk :øîBà øéàî éaø ,ïè÷ âBøúà øeòéL :òîL àz̈§©¦¤§¨¨©¦¥¦¥¨¤

:òîL àz .àøét øîb àìc íeMî ,àì ?øãä éòác íeMî åàì .äöéak :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¥¨¨¦§¨¥¨¨Ÿ¦§Ÿ¨©¥¨¨§©
ézLa ãçà eìéôà :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,úçà Bãéa íéðL æBçàiL éãk ìBãâáe§¨§¥¤¤¡§©¦§¨©©¦§¥©¦§¨©¦¥¥£¦¤¨¦§¥

àîòè éàî .åéãé¯âBøúàå ïéîia áìeì :äaø øîàc ïåék ,àì ?øãä éòác íeMî åàììàîNa, ¨¨©©§¨¨¦§¨¥¨¨Ÿ¥¨§¨©©¨¨©¨¦§¤§©§Ÿ
eäðéëBtàì éúàå ,déì éôìçîc ïéðîéæàeää !øãä áéúk àä äãeäé éaøì àìàå .éìeñôéàì éúàå , ¦§¦§¦©§¦¥§¨¥§©¦§§¨¥§¦§¥§¤¨§©¦§¨¨§¦¨¨©

ì äðMî Bðìéàa øcä":àáø øîàäå ?ìeñt äøLà ìLå ."úçcpä øéò ìLå äøLà ìL" ."äðL ©¨§¦¨¦¨¨§¨¨¤£¥¨§¤¦©¦©©§¤£¥¨¨§¨¨©¨¨
ìèð íàå ,ìBhé àì äøæ äãBáò ìL áìeì¯àëä !øLkäøLàaéúezëc ,ïðé÷ñò äLîcúzëéî ¨¤£¨¨¨Ÿ¦§¦¨©¨¥¨¨©£¥¨§¤¨§¦©§©¥¦§©

:àðeä áø øîà ."BLàø íè÷ð" .dpéî òîL ,úçcpä øéòc àéîec éðú÷c éîð à÷éc .déøeòéL¦¥©§¨©¦§¨¨¥§¨§¦©¦©©§©¦¨¦§©Ÿ¨©©¨
÷cñð ìáà ,íè÷ð àìà eðL àì¯÷cñðå .øLk,óeôk áìeì :àéðúäå ?øLk Ÿ¨¤¨¦§©£¨¦§©¨¥§¦§©¨¥§¨©§¨¨¨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dkeq(iying meil)

ïékøk éðáa,miievn milwc oi`y mewna mixcyúà ïéLéøBî eéäL ¦§¥§©¦¤¨¦¦¤
,ïäéða éðáì ïäéáìeì,alel zevnl mze` milhep eid odipa ipae §¥¤¦§¥§¥¤

.mixyk miyai mialely ixd ,miyai eid el` mialely i`ceae
] (íäì) eøîàBì[ike ,minkg,äéàø íMîixd÷çcä úòL ïéà ¨§¦¨§¨¨¥§©©§¨

,äéàøelhpe mixg` mdl did `ly ,wgcd zry mdl dzid mye §¨¨
e`vi `ly s`e ,alel zxez mdn gkzyz `ly ick miyaid z`

.alel zlihp zaeg ici mda:`xnbd zwiicnúäéî éðz÷lk lr - ¨¨¥¦©
y `ziixaa x`ean miptåàì éàî ,ïéøLk ïéLáé óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¥¦§¥¦©¨

mb exn`p yai xiykdy dcedi iax ixacy,âBøúààs`y gkene ©¤§
bexz` xiykd okle xcd didiy dcedi iax jixvn `l bexz`a

.yai:`xnbd zvxzn,àìwx md `ziixaa dcedi iax ixacáìelà Ÿ©¨
la` ,mda xyk yai okle xcd eidiy jixv oi`y ,mipind x`ye

.ea leqt yaie xcd didiy jixv bexz`
:ef `ziixa yxtl `xnbd zwwfp ,o`k ef `ziixa dxkfedy oeik

,øî øîàalelay mipin drax`ïéà Ck ïäî ïéúçBt ïéàL íLk ¨©©§¥¤¥£¦¥¤¨¥
.ïäéìò ïéôéñBî:`xnbd zl`eyàèéLtmdilr siqedl xeq`y ¦¦£¥¤§¦¨

dne zevnd lka oicd `ed ok ixdy ,siqez laa xaery meyn
:`xnbd zvxzn .dfa yecigdàîéúc eäî,xne` iziid -ìéàBä ©§¥¨¦

éøö áìeì äãeäé éaø øîàåãâà Cmr aleld z` ceb`l daeg - §¨©©¦§¨¨¨¦¤¤
dna `l` siqez la xeqi` oi` ,leqt ecb` `l m`e ,mipind x`y

dceb`a mdnr `edyàðéøçà àðéî éúééî éàå ,sqep oin `iai m` - §¦©§¥¦¨©£¦¨
oeik siqez la lr xeari `l ,ceb`d aleld mr cgi ecb`i `le

yéà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàäeipin mr ceb`d aleld - ©§¥¨¥§©§¥¨¥
,envrl cner siqedy oinde envrl cnerïì òîLî à÷xaery ¨©§©¨

.siqez la meyn,øî øîà,`ziixad jyndaàì âBøúà àöî àì ¨©©Ÿ¨¨¤§Ÿ
àèéLt :àøîâä äù÷î .øçà øác àìå Léøt àìå ïBnø àì àéáé̈¦Ÿ¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨¨©¥§¦¨
`iadl dxn` dxezd ixdy bexz` epi`y xg` oin `iai `ly

:`xnbd zvxzn .xg` oin `le bexz`àîéúc eäîoi`y ote`ay ©§¥¨
c minkg epwiz bexz` eléúééìenewna xg` oin `iaiy -éëéä ék ©§¥¦¥¦

úøBz çëMz àlLzlihpïì òîLî à÷ ,âBøúà,xg` oin lehi `ly ¤Ÿ¦¨©©¤§¨©§©¨
meyncdépéî àaøeç ÷éôðc ïéðîéæ,leykn jkn `vi minrty - ¦§¦§¨¦§¨¦¥

Cøñîì éúàcoind z` lehil ekiyni ,bexz` mdl didiyk s`y - §¨¥§¦§©
.xyk xg` oin mb jk ,xyk bexz`y myk exn`ie ,xg`d

jixvn dcedi iaxy xn`y `ax ixac lr zeywdl zxfeg `xnbd
:yaia xiykn alela wxe ,xcd bexz`d didiyâBøúà ,òîL àz̈§©¤§

,øéLëî äãeäé éaøå ,ìeñt ïLiä,xcd epi`y i`ce oyi bexz`e ©¨¨¨§©¦§¨©§¦
,àzáeéz ,àáøc àzáeézoi` bexz`a mby `icdl gken o`kny §§¨§¨¨§§¨
.xcd dcedi iax jixvn

:`xnbd dywnåikéòa àìdidiy bexz`a dcedi iaxàäå ,øãä §Ÿ¨¥¨¨§¨
,ïðz ïðàbexz`ézøëk ÷Bøiäiayr ly mravl dnec `edy - £¨§©©¨§©§¦

,dcydåàì .ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî øéàî éaøenrh oi` ike - ©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥¨
lqety dcedi iax lyéòác íeMîbexz`d didiyøãä.zvxzn ¦§¨¥¨¨

:`xnbd,àìwexi bexz`a leqtd mrhàøét øîb àìc íeMî- Ÿ¦§Ÿ¨©¥¨
`le bexz` my eilr oi`e ,ie`xk ixtd liyad `l oiicry meyn

.xcd epi`y meyn:dywne `xnbd dtiqen,òîL àzednøeòéL ¨§©¦
ïè÷ âBøúà,xyk didie,øîBà øéàî éaøn zgti `léaø ,æBâàk ¤§¨¨©¦¥¦¥¨¡©¦

,øîBà äãeäén zgti `líeMî åàì ,äöéakiax ly enrh m`d - §¨¥©¥¨¨¦
meyn epi` dviak lecb jixvny dcedi,øãä éòácohw bexz`e §¨¥¨¨

:`xnbd zvxzn .xcd eppi`,àìohwd bexz`a leqtd mrh Ÿ
dviaknàøét øîb àìc íeMîgiken bexz`d ly elceby - ¦§Ÿ¨©¥¨

.xcd epi`y meyn `le ,ekxv lk liyad `l oiicry

:`xnbd dywnòîL àzlqti `l oiicre bexz`d lceb didi dnk ¨§©
,ezelcb zngnáebexz`ìBãbexeriyiL éãkl lkeíéðL æBçà- §¨§¥¤¡§©¦

mibexz` ipy,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,úçà Bãéabexz` §¨©©¦§¥©¦§¨©¦¥¥
xyk lecbeléôàbexz` wifgdl jixv m`éàî .åéãé ézLa ãçà £¦¤¨¦§¥¨¨©

àîòèecia ezenk mipy feg`l leki epi`y bexz` dcedi iax lqet ©£¨
,zg`,øãä éòác íeMî åàì.xcd epi` jk lk lecb bexz`e ¨¦§¨¥¨¨

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,xcd meyn leqtd mrh oi`øîàc ïåék Ÿ¥¨§¨©
,äaød z`yáìeìfeg`l jixv daxrde qcdd mr cgiaciïéîé ©¨¨§¨¦

åz`dâBøúàfeg`l jixvacidéì éôìçîc ïéðîéæ ,ìàîNminrt - §¤§§§Ÿ¦§¦§¦©§¥¥
,epinia bexz`d z`e el`nya aleld z` el epzie el etilgiy

cil cin mktedl jixveeäðéëetàì éúàå,cil cin mktedl `eaie - §¨¥§©¦§
mktedl icke el`nya bexz`d z`e epinia aleld z` lehile
`ly lecb bexz`d didi m`e ,zg` cia bexz`de aleld z` lehi
bexz`d leti `ny yeygl yi ,zg` ecia ezenk mipy feg`l lkei

,ecinéìeñtéàì éúàåzngn awp ea didiy leqt icil `eaie - §¨¥§¦§¥
.dfk lecb bexz` dcedi iax lqt okl ,xg` bexz` el oi`e ezlitp

:`xnbd dywnäãeäé éaøì àlàådidi bexz`dy jixvn epi`y §¤¨§©¦§¨
,xcdáéúk àäur ixR' bexz` lr dxeza,'øãäxnel xyt` ji`e ¨§¦§¦¥¨¨

xaeq dcedi iax :`xnbd zvxzn .xcd bexz`d didiy aeig oi`y
yàeääoin zgwl jixvy cnll `a weqta xn`py 'xcd'øcä- ©©¨

xbdì äðMî Bðìéàa,äðL`l` ,ltep epi`e urd lr ax onf wifgny §¦¨¦¨¨§¨¨
oi`y bexz`l dpeekdy micnl dfne ,mipy dnk s` lecbl jiynn
didiy jixvy weqtd zpeek oi` la` ,ok dyery xg` ixt oin cer

:xcd df oin
lwcn `ad alel :dpyna epipy,úçcpä øéò ìLå äøLà ìLleqt: ¤£¥¨§¤¦©¦©©

dywn:`xnbdåalel ikäøLà ìLdxf dcear ly epiidc,ìeñt §¤£¥¨¨
ìeì ,àáø øîàäåäøæ äãBáò ìL ádcear jxevl ea eynzydy - §¨¨©¨¨¨¤£¨¨¨

aleld z` mixiarny jka dzceary e` ,diptl cakl oebk dxf
,dxf dceard iptlìBhé àìdligzkl,qe`n `edy meyn Ÿ¦

,devnl ea ynzydløLk ìèð íàå,ezaeg ici `vies`y §¦¨©¨¥
lr dywe .epzip zepdil e`l zeevn ,dxf dcearn zepdil xeq`y
dlqty dpyndn ,dxf dcear ly alel carica xiykdy `ax

.carica s`dxf dcear ly alely `ax ixac :`xnbd zvxzn
eplhai m`y epicy ,ixkp ly dxf dceara xen` carica xyk
cner `edy aygp epi` jkitle d`pda xzen `ed ixd ixkpd

la` ,dtixylàëädpyna -ïðé÷ñò äLîc äøLàaxaecn - ¨¨©£¥¨§Ÿ¤©§¦¨
ux` yeaik zrya dyn ly epnfa dzidy dxiy` ly alela

dxez dzeiv ef dxiy` lre ,l`xyi(b ai mixac)oEtxUY mdixW`e'©£¥¥¤¦§§
,'W`Ao`nk `id ixd ,dtixyl zcner ef dxiy`y oeikeéúezëc ¨¥§©¥

déøeòéL úúkéîxack `ed `l` miiw exeriy oi`y ink - ¦§©¦¥
ick [migth drax`] xeriy ea didiy jixv alele ,xxetnd

.leqt ,carica mb okle ,xyk didiydpyndy `xnbd dgiken
:dtixy aiigd alela zxacnéðz÷c ,énð à÷écly alel dpyna ©§¨©¦§¨¨¥

dxiy`c àéîecly alel,úçcpä øéòzgcpd xir ly alel dn §¨§¦©¦©©
micner da xy` lke zgcpd xir ixdy ,dixeriy zzkin izezk
zzkin izezky alell dpeekd dxiy` ly alel s` ,dtixyl

,dtixyl zcnerd dync dxiy`a epiide ,dixeriy:dpéî òîL§©¦¨
y alel :dpyna epipy,BLàø íè÷ð:leqteðL àì ,àðeä áø øîà ¦§©Ÿ¨©©¨Ÿ¨

leqtyàlàm`íè÷ð,ey`xìáàm`÷cñðxnelk ,ey`x ¤¨¦§©£¨¦§©
,milrd iy`x ewcqpy.øLk,`xnbd dywnåik÷cñðey`x,øLk ¨¥§¦§©¨¥

áìeì ,àéðzäåey`xyóeôk,dhnl §¨©§¨¨¨
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dkeq(iyiy meil)

)`edy e`õeå÷e` ,mivew oink mivwer ezxcyn mi`veiy -÷eãñ ¨¨
ezirvn`ay e` ,milrd iy`x ewcqpy epiidy `xnbd dpiade -

`edíe÷ò`edy cr ixnblìbîì äîBc,ezeinenwr zngn,ìeñt ¨¤§©¨¨
alel .xcd epi` el` mipte` lkay meynúeøçeilr eyrpy - ¨

dxcyd l` mze` xagl xyt` i`e ,dxcyd sebn ewgxzde miyw
,micia elit`,ìeñt.alel llkn `viywx `ed m` la`äîBc ¨¤

úeøçì,ixnbl dywzd `l oiicr la` zeywzdl ligzdy -øLk. §¨¨¥
`ziixadn ,xyk wcqpy alely xn`y `ped ax lr dywe

:`xnbd zvxzn .wecq alel dlqty,àtt áø øîàxn`py dn ¨©©¨¨
milrd iy`x ewcqpyk dpeekd oi` leqt wecq alely `ziixaa

`l` ,dxcyd dwcqpy e`ãéáòcmiieyr aleld ilr -÷ðîéäk- §¨¦§¦§©
izy oink aleld lcb jk ,miy`x ipy el yiy mixteq ly ilkk
,daxd gezte o`kl eilr zivgne o`kl eilr zivgn ze`xcy
,wpnidk ieyr epi`y wcqp la` ,xcd epi`y meyn leqt okle

.xyk
aleld m`y ,`ziixaa exn`y dn :`xnbd zyxtníe÷òcr ¨

yìbîì äîBc,leqt,ïøîà àì ,àáø øîààlàmewr `ed m` ¤§©¨¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨
åéðôìdpeyn `edy iptn ,dxcyd cbpk `edy milrd cvl - §¨¨

,mialel x`ynìáàmewr `ed m`åéøçàì,dxcyd cvl - £¨§©£¨
àeä déúéiøa.xyke jka ezclez -,ïîçð áø øîàmewr aleld m` §¦¨¥¨©©©§¨

k ïéããvìmewry aleléîc åéðôì.leqtedì éøîàå,mixaeqd yie - ©§¨¦§§¨¨¨¦§¨§¥¨
ykmewry aleléîc åéøçàì.xyke÷éìñc àáìeì éàä ,àáø øîàå §§©£¨¨¦§¨©¨¨©¨¨§¨¦

àöeä ãça,cg` cva milcb eilr lky alel -àeä íeî ìòa §©¨©©
ìeñôe: ¨

:dpyna epipy'eë åéìò eöøôðzx`an :xyk eilr ecxtp ,leqt ¦§§¨¨
:`xnbdeöøôð ,àtt áø øîàepiid ,eilrãéáòcaleldàéôeç ék ¨©©¨¨¦§§§¨¦¦§¨

miyelz alel ilrn eze` miyere ,ziad z` ea micakny ilkk -
eilr eylzpy epiid eilr evxtpy alele ,cgia daxd micbe`y

.dxcydneãøôðepiid ,eilréãeøtà ãeøtéàcmilrd ecxtp - ¦§§§¦§¦§¥
.dpnn eylzp `l la` ,mkxe` lka da miweac mpi`e dxcydn

úîBézä ä÷ìçð ,àtt áø éòamilrd ipy dfn df ewlgp m` - ¨¥©¨¨¤§§¨©§¤
e ,dxcyd seq mdy mirvn`d mipeilrdcr milrd ecxtp

mdn dhnly milrd cr dxcyd dwcqpyeäîdf alel m`d - ©
:`xnbd zhyet .xykïeúî éaø] (ïðçåé éáø) øîàc ,òîL àz[ ¨§©§¨©©¦¨

,éåì ïa òLBäé éaø øîàm`äìhéðdylzp -úîBézä,aleldn ¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨©§¤
ìeñt,åàì éàî .`l m`d -ïécä àeäaä÷ìçð.leqty zneizd ¨©¨©¦¤§§¨

:`xnbd dgecäìhéð ,àìzneizdéðàLzneizd dlhipa `weec - Ÿ¦§¨¨¥
leqtdéì øñç àäcdwlgp la` ,aleld sebn xqgp ixdy - §¨¨¥¥

.xyk didiy xyt` aleldn melk xqg `ly zneizdàkéà¦¨
éøîàcdwlgp oiprl exn`p oezn iax ixacy mixne` yi - §¨§¥

,`tt ax ly ewitq z` heytl yie zneizdéaø] (ïðçåé éáø) øîà̈©©¦
äìhépL éîk äNòð úîBézä ä÷ìçð éåì ïa òLBäé éaø øîà [ïeúî̈¨©©¦§ª©¤¥¦¤§§¨©§¤©£¨§¦¤¦§¨

:ìeñôe úîBézä©§¤¨
,xyk eilr ecxtp :dpyna epipy,øîBà äãeäé éaøepcb`i ©¦§¨¥

:dlrnlnàéðz,dcedi iax ly enrh xe`iaaøîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥
,ïBôøè éaø íeMîdxeza xn`p'ebe oFW`xd mFIA mkl mYgwlE' ¦©¦©§§©§¤¨¤©¨¦

,'íéøîz útkoeyln 'zRM' miyxeceúeôkzeidl jixv aleldy ©Ÿ§¨¦©Ÿ¨
y ,xeywe zetkäéä íàaleldãeøt,ezxcyn micext eilry - ¦¨¨¨

,da miweac mpi`eepútëé.epxywi - ¦§§¤
éànî ,éMà áøì àðéáø déì øîàyxtl epl oipn -úBtk éàäc ¨©¥©¦¨§©©¦¦©§©©

íéøîzdxez dxn`yàeä àáìeìc,alell dzpeek -àîéà- §¨¦§¨¨¥¨
l dpeekd `nyàúeøçeidy ixg` eywzd xaky lwcd itprl - £¨

xak mdly milrde ,zepli` x`y itpr jxck mipy dnk lwca
,iy` ax el xn` .miccvl ecxtpàðéòalkeiy alela jixv - ¨¥¨

ezeyrlúeôk,'mixnY zRM' weqtd oeylke xeyweå`zexga ¨©Ÿ§¨¦§
àkéì:`piax l`y .dilr eywzd xaky ixg` dzetkl xyt` i` - ¥¨

àîéàål mixnz zetka dxezd zpeekyàzôeàrfbn ur zkizg - §¥¨§¨
dxn`y dnn ,iy` ax el dpr .dpnn xzei zetk jl oi`y ,lwcd

zeidl jixv aleldy dxezàkéàc ììkî ,úeôk`edy alelãeøt ¨¦§¨§¦¨¨
,eztekl leki dz`eéàäå`zte`íìBòì ãîBòå úeôkoi`y oeike §©¨§¥§¨

.zetk el z`xew dxezd dzid `l cext didiy jiiy:`piax l`y
àîéàål mixnz zetka dxezd zpeekyàøôekxaky lwcd spr - §¥¨§¨

ixnbl milrd eywzd `l oiicry `l` ,hrn dywzpe eilr ecxtp
.dxcyl mxagle mzetkl lekie,éiaà øîàixdy ok xnel oi` ¨©©©¥

,áéúk 'íBìL äéúáéúð ìëå íòð éëøã äéëøc'dzeivy okzi `le §¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨§¦
epnn mi`veiy milrd `xtekae ,wifnd xaca devn zeyrl dxez

.micid z` mihxqne mivewk miieyräàôñBz àáø déì øîà̈©¥¨¨§¨¨
àîéàå ,àðéáøìegwiy dxezd dzeivyéøîúc étk ézøzipy - §©¦¨§¥¨©§¥©¥§©§¥

,['sk' `xwp mixnzd mielz eilry leky`d] mixnz zeleky`
.alell `id dxezd zpeeky oipne ,'mixnY zRM' weqtd oeylke©Ÿ§¨¦

:`piax dpráéúk útk`le ,cigi oeyla 'zRM' `xwpy 'e xqg ©Ÿ§¦©©
xyt` i` okle ,mipy `le cg` wx rnyne ,miax oeyla 'zFRM'©

:d`tqez `ax l`y .zeleky` ipy zgwl ekxhviy xnelàîéàå§¥¨
wx zgwl jixv zn`ayàãç.alel `le ,cg` mixnz leky` - £¨

:`piax dpràeääì,df leky`l -ókmixnzdéì éø÷zRM' `le §©©¨¥¥©Ÿ
jixvy cnll `a 'mixnY zRM' dxeza xn`py dne .'mixnY§¨¦©Ÿ§¨¦
,mixnza `le milra wx zkiiy dzitke ,aleld z` zetkl lkeiy

:alell `id dxezd zpeeky ecnl dfne
:dpyna epipyìæøaä øä épéömixvw mdilry mialel -:äøLk ¦¥©©©§¤§¥¨

:`xnbd zyxtneðL àì ,éiaà øîàxd ipivn mi`ad mialely ¨©©©¥Ÿ¨
,mixyk lfxadìL BLàøL àlàdlròébî äæedaebaBøwéò ãöì ¤¨¤Ÿ¤¤©¦©§©¦¨

äæ ìL,eilrny dlrd `vei eay mewnl -ìáàm`ìL BLàø ïéà ¤¤£¨¥Ÿ¤
dlr,ìeñt ,äæ ìL Bøwéò ãöì òébî äædxcyd lk oi`y oeiky ¤©¦©§©¦¨¤¤¨

.xcd epi` ,milra dqekn.äìeñt ìæøaä øä épéö ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦¥©©©§¤§¨
åc ,zeywdl yiïðz ïðà àälfxad xd ipivy dpynaàlà .äøLk §¨£¨§©§¥¨¤¨

éiaàk dpéî òîLribny oebk ,mixyk lfxad xd ipivy ote` yiy §©¦¨§©©¥
oi`yk ,mileqt mdy ote` yie ,df ly exwir cvl df ly ey`x

,df ly exwir cvl df ly ey`x ribn.dpéî òîL§©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

dey dxifbd,äçé÷ì äçé÷ìm` `l` dey dxifb oc mc` oi`e §¦¨§¦¨
`l elld ze`xwn `ny ,epiax dyn cr eaxn eaxe eaxn dcnl

.dey dxifb yexcl eazkp
:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîopax epy `pz dfi` itk - ©¨¨§¨§¨©¨¨

y oicd z`éà ,épî .øLk Bãâà àì íàå ,BãâBàì äåöî áìeìzrck ¨¦§¨§§§¦Ÿ£¨¨¥©¦¦
äãeäé éaøok m` ,aleld z` ceb`l miaiigy xaeqyBãâà àì ék ©¦§¨¦Ÿ£¨

,øLk éànà.akrne miweqtdn cnlp cb` oic ixdïðaø éàå`ly ©©¨¥¦©¨¨
,dey dxifbd z` miyxecãéáò à÷ äåöî éàî`ed devn dfi` - ©¦§¨¨¨¦

zx`an .cb` jixv epi` alel ixd ,aleld z` cbe`yk dyer
:`xnbdíìBòìk `ziixadå ,ïðaøyiy mixaeq opax mbäåöî §¨©¨¨§¦§¨

dligzkl aleld z` ceb`l,'eäåðàå éìà äæ' íeMîdevn yiy ¦¤¥¦§©§¥
epi`y aleln xzei d`p eipin mr ceb` alele ,zeevna ze`pzdl

.o`kle o`kl mixftzn daxrd itpr oi`y ,ceb`
:dpyna epipyåéáðò eéäL Bàqcdd lyïéaeøî:leqt ,eilrnøîà ¤¨£¨¨§¦¨©

ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áøax -íB÷näå ,Bøîàjexa yecwd - ©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨
`edeðL àì ,Bøæòa äéäé,leqt eilrn zeaexn eiaprykyàlà ¦§¤§¤§Ÿ¨¤¨

mlek eiapryìáà ,ãçà íB÷îamixfetn miaprd m`Bà íéðLa §¨¤¨£¨¦§©¦
ìLúBîB÷î äLeilrn zeaexn md m` s` ,qcdaøLkdéì øîà . §Ÿ¨§¨¥¨©¥

,àáø̈¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

המשך ביאור למסכת סוכה ליום שבת דוקש עמ' א

ezny in` cenr al sc ± iyily wxt`nei
õåå÷.oivew oink oivwer ely dxcya oi`veiy Ðìâîì äîåã íå÷ò.`id `zln `cg Ð

úåøçdxcyde ,minybd zenia mixyep eilr ,aleld jxc oky .zeixg dyrpy ,dyw Ð

.ur dyrpe dywznúåøçì äîåã.ur dyrp `l oiicre ,zeywzdl ligzd Ðáø øîà
àôôleqt wecq ipzwc `d Ð.dxcy e` oilr iy`x ewcqpy e`l Ðéë ãéáòã àìà

÷ðîéäyiy ,mixteq ly lfxa ly x"etvieti* =

lcb jk ,lvetn cg` ey`xe miy`x ipy el

o`kl oilr zivgn ,ze`xcy izy oink aleld

.o`kl oilr zivgneåéøçàìcvl mwrpy Ð

.dxcyåéðôìîdxcy .dxcyd cbpky cvl Ð

zerlvdy ,dnda ly dxcyk ieyrd cv edf

drvn`e ,o`kne o`kn da oixaegn zeilegde

.lwnk dlere wlgàöåä ãçá ÷éìñãlky Ð

.cg` cvn eilràéôåç éëeay ,`"aewy`** =

alel ly oilrn dze` oiyere .ziad z` oicakn

.cgia daxd odn oicbe`e ,dxcydn oiyelzd

éãåøôéà ãåøôéàãitprk oicxtp odiy`x Ð

dhnln la` ,dxcyd mr oinvnevn oi`e ,lwc

.da oixaegn odúîåéúä ä÷ìçðoilr ipy Ð

df ewlgp ,dlk dxcyd myy ,mirvn` mipeilr

.mdn dhnly oilrd cr dxcyd dwcqpe dfn

úîåéú.mine`zk oiwaecny itl Ðàúåøç=

sproi`veie ,ylye mipy izy dywzpyn lwcd

md mb eywzpe odilr exypy daxd oialel ea

itprk ,o`kl dpet dfe o`kl dpet df ,ur eyrpe

.zepli` x`yúåôë ïðéòácext did m`y Ð

,eztekl leki dz` oi`e ,cext df ixde .epztki

miztkp o`ke o`k micextd eitpr ediy

itl ,ea oixaegn ody mdia` lv` mikrnzne

.od oiywyàúôåà àîéàå,`"lihy`*** =

epnn `vei spr oi`e wlg `edy ,lwcd xwirn

.epnid zetk jl oi`y ,o`kle o`klúåôëÐ

.eztek dz`e ,dlgzn cexty rnynàîéàå
àøôåëoiicr `l` ,`zexg oirk ur inp epiid Ð

dz`e ,evr darzp `le mipy izy e` dpy oa

dlrnl otwfle ceb` ici lr eitpr zetkl leki

.odia` mr ocbe`líòåð éëøã äéëøãel`e Ð

,daxd oivwer oda oi`veie ,mivewk oieyr

.micid z` oihxqneéøîúã éôë éúøúmixnz Ð

zecakna cgia oielz daxd zeidl okxc onvr

.`"wexh**** = sk mdl oixewe ,mdlyúôë
áéúë.`cg Ðäéì éø÷ óëlr ztk aizk ike Ð

.aleld [ilr] lr `l` ltep df oeyl oi`e ,dcext m` zetk myìæøáä øä éðéöoialel Ð

,okx`l od miphwy cere .daxd dfn dlrnl df oiwgexn dxcya oihren oilrd odly

.df ly exwirl df dlr ly ey`x ribn oi`y minrte
àëéàå

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

ivn ded oizrnyae .ipy aeh meia alele ,dxyk dzvilg :opz ely epi`y lrpna `dc

ipzwc meyn `l` ,dync dxy`a inwe`l jixv ded `le ,oey`x aeh meia oizipznc iiepyl

,ixkpc dxf dceara edlekc :yxtn mz epiaxe .ipy aeh meia elit`e zgcpd xirc `inec

o`keo`ke ,lehia mcew Ð,rwzi `le lehi `l dlgzkl ,inp lehia xg`le .lehia xg`l Ð

dcear my eilr didy itl ,devn oiprl qi`nc

m` elit`e .dlgzkl ea uelgz `l oke .dxf

dcear xtra dlgzkl zeqkl ixyc xnel ivniz

zgcpd xir lya enk dxfieqik inc `l Ð

`le dync dxy`a `kd ipync `de .dvilgl

lehia mcewe ixkpca ipynuvwpync meyn Ð

"dvilg zevn" wxtae .lhazp lwcd on aleld

dxf dcear ly lcpq oia biltn (a,bw zenai)

,lehia el oi`c ,dxf dcear zaexwz ly lcpql

lehia mcew oia diteb dxf dcear lya biltn `le

lehia xg`l oiaol rnyn `w digxe` ab` Ð

.zinler dliha dpi` dxf dcear zaexwzc

`ax biltnc ,ith dyw "oic zia ede`x"c `iddae

xir ly xteyl dxf dcear ly xtey oia mzd

wlgl leki did diteb dxf dcear lyac ,zgcpd

jixv jgxk lre .lehia xg`l oia lehia mcew oia

dn itl mz epiax yexitk ,lehia xg`l dnewe`l

mcew i`c .dcedi ax ,mixtq aexa my aezky

lehiaxteya lirl mzd xn`c dcedi ax `d Ð

,edine .epzip zepdil zevnc ,`vi `l minly

.dcedi ax `le ,qxb `ax mewn lknc xnel jixv

zgcpd xir ly xteyc `nrh mzd yxtn `dc

`vi `laxle ,dixeriy zzkin izezkc meyn Ð

zepdil zevnc meyn xninl dil ded dcedi

dcear) "minlvd lk" wxtac ;dyw ,edine .epzip

,lwcl degzynd :yiwl yix ira (`,fn dxf

dxy`a inic ax wiqne ?devnl edn ealel

oi` e` zevn lv` iegc yi ;dil `irainw dlhay

`l `xen` meyc `zln `gkene .zevn lv` iegc

opgei iaxcn `hytinl irac `zln `d dil hiyt

,dil `irainw diteb `tt axc ipyne ,`tt axcne

mz epiax yexitl `zyde .ewiza `niiwe`d Ð

oi` :`nl` `vi lhp m` `kd xn`c `ax ogky`

xn`c] `dc :xnel yi ,edine !`lewl elit` iegc

`vic [`ax`de ,aeh mei axrn dlhayk Ð

iegc yi i` ol iraincf`c ,aeh meia lhiayk Ð

'x irac ,(`,bl) oiwxita onwl gkenck ,iegc jiiy

axra dxnz ea dzlr la` aeh meia dxnz ea dzlre ,aeh mei axrn ey`x mhwp :dinxi

aeh mei,ziyixtc `nw `pyille .aeh mei axrn dlhaa oicd `ede .iegc aiyg `l Ð

"mkl" ira `lc ,ipy aeh meia oebk ,`vei lehia `la elit` ixkpc dxf dcearc,`iyw Ð

lehia dl yic ,ixiin ixkpc dxy`a mzdcdl aiygcn ,`vi `lc rnyn ikd elit`e Ð

lehia mcew ely did `ly itl ,iegc dil aiygc `ed oey`x aeh meiac `niz ike .iegcÐ

oipr meya dpwz oi` dxf dcear lyc ,i`d ilek inc `lc ab lr s`e ?`vi `l aeh meia alel el epzpy in ok m`liqtin `l `zyd `ki`c dxf dcear xeqi` meync oeik mewn lkn ÐÐ

"minlvd lk" wxta dcedi 'xa iqei iaxc dilr ibiltc opaxke ,ecar seqale erhpy oli`ae ,l`xyi ly dxf dceara elit` ixy `axc yxtl d`xpe .ely epi`y zngn iegc eayegl epl oi`

lhp m` oey`x aeh meia elit`e ,mdidl` oprx ur `le "mdidl` oprx ur lk zgz" opiyxcc ,jkl dlgzn erhp ok m` `l` ,heicdl exyc (`,gn dxf dcear)"mkl"e ,heicdl ixyc ,`vi Ð

leqt dxy` lyc 'zipzne .dia `pixwyz mdixy`e"c `xw opax iwen `iddac ,dync dxy` epiide ,jkl dligzn drhpyk Ðlk"c `irae .heicdl elit` xeq`c (ai mixac) "y`a oetx

"minlvd,heicdl exyc opaxc `ail`e ,ecar seqale erhpy oli`a ol iraiz ik xn`wc mzdc `nw `pyill ,edin .`l e` iegc yi m` ,dlha jk xg`e jkl dlgzn drhpc ixkpc dxy`a Ð

.`vic dil `hiyt `da la` ,dil `irainw iegc yic wiqnc ,inic axk dil `xiaq `ax `l` .`vi lhp m` xn`wcn ,`axcn `hytinl ivn ded ,`l e` ,deablk qi`n ?devn oiprl edn

ohrin m`e ,eilrn oiaexn eiaprc oizipznn iegc oi`c heytiz :xn`z m`eohwle xar `d :`xnba xn`e .aeh meia oihrnn oi`e ,xyk Ðeiapr opilqt `lc lenz`n xegy`c `kid .xyk Ð

lenz`n xegy` ike .`l zewxi la` ,zexegya `l` zeaexnxeq`c idpc .owzl eciac mzd ip`yc :xnel yie !zevn lv` iegc oi` :`nl` .iegc ied `l ,aeh mei zlgza ,`xwirn iegc Ð

hrnl.ieb ly dxf dcear lhan l`xyi oi`c ,lhal ecia oi` dxf dcear iab la` .hrnl ecia mewn lkn Ðíè÷ð.oiwxit yixa eyexit Ð ey`xõåå÷oi`veiy ;qxhpewa yxit Ð

.dzinv oipr yxit jexrae .mivew oink mivwer ely dxcyaãéáòã.oizipzna eyexit Ð `iteg ikä÷ìçðikd edlekc ,dxcyd y`xay oilr ey`xa ewcqpy ixiin `l Ð zneizd

zneizd dwlgp :yxit zelecb zekldae .dhnly milrd cr dxcyd dwcqpe ,dfn df ewlgp dlk dxcyd myy miirvn` mipeilr eilr ipy :qxhpewa yxitck `l` .edpzi``ab `edd Ð

inc eilr evxtpk i` .cg edl ieyne ,eda miiznc `edd iccd` ewiacc `kid ,`vedcinc eilr ecxtpk i` ,leqt Ð.xyk Ðäéëøãiziin `l ikd meyn ,my did `l `ax Ð mrep ikxc

.onwlck "melyde "zn`d"c `xw `kdúôë.`nrh jixve ,zxeqnl m` yic ecen `nlr ilek i`da Ð aizk
excy
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,õeå÷÷eãñìbîì äîBc íe÷ò ,¯úeøç .ìeñt¯ ¨¨¨¤§©¨¨¨
úeøçì äîBc .ìeñt¯ãéáòc :àtt áø øîà !øLk ¨¤§¨¨¥¨©©©¨§¨¥

ïøîà àì :àáø øîà "ìbîì äîBc íe÷ò" .÷ðîéäk§¥¨¨¨¤§©¨¨©¨¨¨£¨©
åéøçàì ìáà ,åéðôì àìà¯áø øîà .àeä déúéiøa ¤¨§¨¨£¨§©£¨§¦¨¥¨©©

ïéããvì :ïîçð:dì éøîàå ,éîc åéðôìkåéøçàìk.éîc ©§¨©§¨¦¦§¨¨¨¥§¨§¦¨¦§©£¨¨¥
àöeä ãça ÷éìñc àáìeì éàä :àáø øîàå¯ìòa §¨©¨¨©¨¨§¨¥§©¨©©

:àtt áø øîà .'åë "åéìò eöøôð" .ìeñôe ,àeä íeî¨¦§§¨¨¨©©©¨
eöøôð¯eãøôð ,àéôeç ék ãéáòc¯.éãeøôà ãeøôéàc ¦§§§¨¥¦§¨¦§§§¦§©§¥

øîàc ,òîL àz ?eäî úîBézä ä÷ìçð :àtt áø éòä¥©©¨¤§§¨©§¤©¨§©§¨©
úîBézä äìhéð :éåì ïa òLBäé éaø øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨©§¤

¯åàì éàî .ìeñt¯äìhéð ,àì ?ä÷ìçð ïécä àeä ¨©¨©¦¤§§¨Ÿ¦§¨
.déì øñç àäc ,éðàLïðçBé éaø øîà ,éøîàc àkéà ¨¥§¨¨¥¥¦¨§¨§¦¨©©¦¨¨

øîàúîBézä ä÷ìçð :éåì ïa òLBäé éaø¯éîk äNòð ¨©©¦§ª©¤¥¦¤§§¨©§¤©£¤§¦
,úîBézä äìhépL,àéðz ."øîBà äãeäé éaø" .ìeñôe ¤¦§¨©§¤¨©¦§¨¥©§¨

íeMî øîBà äãeäé éaø"íéøîz úBtk" :ïBôøè éaø¯ ©¦§¨¥¦©¦©§©§¨¦
ãeøt äéä íà ,úeôk¯áøì àðéáø déì øîà .eðútëé ¨¦¨¨¨¦§§¤£©¥¨¦¨§©

àîéà ?àeä àáìeìc íéøîz úBtk éàäc éànî :éLà©¦¦©§©©§¨¦§¨¨¥¨
úeôk !àúôBà àîéàå .àkéìå ,úeôk àðéòa !àúeøç̈¨¨¥¨¨§¥¨§¥¨¨¨¨
àîéàå .íìBòì ãîBòå úeôk éàäå ,ãeøt àkéàc ììkî¦§¨§¦¨¨§©¨§¥§¨§¥¨

ìëå íòBð éëøã äéëøc" :ééaà øîà !àøôekäéúBáéúð §¨¨©©©¥§¨¤¨©§¥©§¨§¦¤¨
àîéàå :àðéáøì äàôñBz àáø déì øîà .áéúk "íBìL̈§¦£©¥¨¨§¨¨§¨¦¨§¥¨
àeääì !àãç àîéàå .áéúk "útk" !éøîúc étk ézøz©§¥©¥§©§¥©Ÿ§¦§¥¨£¨§©
:ééaà øîà ."äøLk ìæøaä øä épéö" .déì éø÷ "ók"©¨¥¥¦¥©©©§¤§¥¨¨©©©¥
ìL Bøwéò ãöì òébî äæ ìL BLàøL àìà eðL àìŸ¨¤¨¤Ÿ¤¤©¦©§©¦¨¤
äæ ìL Bøwéò ãöì òébî äæ ìL BLàø ïéà ìáà ,äæ¤£¨¥Ÿ¤¤©¦©§©¦¨¤¤

¯àäå .äìeñt ìæøaä øä épéö :éëä éîð àéðz .ìeñẗ©§¨©¦¨¦¦¥©©©§¤§¨§¨
.dpéî òîL ,ééaàk dpéî òîL àìà !äøLk ïðz ïðà£©§©§¥¨¤¨§©¦¨§©©¥§©¦¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dkeq(iyiy meil)

)`edy e`õeå÷e` ,mivew oink mivwer ezxcyn mi`veiy -÷eãñ ¨¨
ezirvn`ay e` ,milrd iy`x ewcqpy epiidy `xnbd dpiade -

`edíe÷ò`edy cr ixnblìbîì äîBc,ezeinenwr zngn,ìeñt ¨¤§©¨¨
alel .xcd epi` el` mipte` lkay meynúeøçeilr eyrpy - ¨

dxcyd l` mze` xagl xyt` i`e ,dxcyd sebn ewgxzde miyw
,micia elit`,ìeñt.alel llkn `viywx `ed m` la`äîBc ¨¤

úeøçì,ixnbl dywzd `l oiicr la` zeywzdl ligzdy -øLk. §¨¨¥
`ziixadn ,xyk wcqpy alely xn`y `ped ax lr dywe

:`xnbd zvxzn .wecq alel dlqty,àtt áø øîàxn`py dn ¨©©¨¨
milrd iy`x ewcqpyk dpeekd oi` leqt wecq alely `ziixaa

`l` ,dxcyd dwcqpy e`ãéáòcmiieyr aleld ilr -÷ðîéäk- §¨¦§¦§©
izy oink aleld lcb jk ,miy`x ipy el yiy mixteq ly ilkk
,daxd gezte o`kl eilr zivgne o`kl eilr zivgn ze`xcy
,wpnidk ieyr epi`y wcqp la` ,xcd epi`y meyn leqt okle

.xyk
aleld m`y ,`ziixaa exn`y dn :`xnbd zyxtníe÷òcr ¨

yìbîì äîBc,leqt,ïøîà àì ,àáø øîààlàmewr `ed m` ¤§©¨¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨
åéðôìdpeyn `edy iptn ,dxcyd cbpk `edy milrd cvl - §¨¨

,mialel x`ynìáàmewr `ed m`åéøçàì,dxcyd cvl - £¨§©£¨
àeä déúéiøa.xyke jka ezclez -,ïîçð áø øîàmewr aleld m` §¦¨¥¨©©©§¨

k ïéããvìmewry aleléîc åéðôì.leqtedì éøîàå,mixaeqd yie - ©§¨¦§§¨¨¨¦§¨§¥¨
ykmewry aleléîc åéøçàì.xyke÷éìñc àáìeì éàä ,àáø øîàå §§©£¨¨¦§¨©¨¨©¨¨§¨¦

àöeä ãça,cg` cva milcb eilr lky alel -àeä íeî ìòa §©¨©©
ìeñôe: ¨

:dpyna epipy'eë åéìò eöøôðzx`an :xyk eilr ecxtp ,leqt ¦§§¨¨
:`xnbdeöøôð ,àtt áø øîàepiid ,eilrãéáòcaleldàéôeç ék ¨©©¨¨¦§§§¨¦¦§¨

miyelz alel ilrn eze` miyere ,ziad z` ea micakny ilkk -
eilr eylzpy epiid eilr evxtpy alele ,cgia daxd micbe`y

.dxcydneãøôðepiid ,eilréãeøtà ãeøtéàcmilrd ecxtp - ¦§§§¦§¦§¥
.dpnn eylzp `l la` ,mkxe` lka da miweac mpi`e dxcydn

úîBézä ä÷ìçð ,àtt áø éòamilrd ipy dfn df ewlgp m` - ¨¥©¨¨¤§§¨©§¤
e ,dxcyd seq mdy mirvn`d mipeilrdcr milrd ecxtp

mdn dhnly milrd cr dxcyd dwcqpyeäîdf alel m`d - ©
:`xnbd zhyet .xykïeúî éaø] (ïðçåé éáø) øîàc ,òîL àz[ ¨§©§¨©©¦¨

,éåì ïa òLBäé éaø øîàm`äìhéðdylzp -úîBézä,aleldn ¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨©§¤
ìeñt,åàì éàî .`l m`d -ïécä àeäaä÷ìçð.leqty zneizd ¨©¨©¦¤§§¨

:`xnbd dgecäìhéð ,àìzneizdéðàLzneizd dlhipa `weec - Ÿ¦§¨¨¥
leqtdéì øñç àäcdwlgp la` ,aleld sebn xqgp ixdy - §¨¨¥¥

.xyk didiy xyt` aleldn melk xqg `ly zneizdàkéà¦¨
éøîàcdwlgp oiprl exn`p oezn iax ixacy mixne` yi - §¨§¥

,`tt ax ly ewitq z` heytl yie zneizdéaø] (ïðçåé éáø) øîà̈©©¦
äìhépL éîk äNòð úîBézä ä÷ìçð éåì ïa òLBäé éaø øîà [ïeúî̈¨©©¦§ª©¤¥¦¤§§¨©§¤©£¨§¦¤¦§¨

:ìeñôe úîBézä©§¤¨
,xyk eilr ecxtp :dpyna epipy,øîBà äãeäé éaøepcb`i ©¦§¨¥

:dlrnlnàéðz,dcedi iax ly enrh xe`iaaøîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥
,ïBôøè éaø íeMîdxeza xn`p'ebe oFW`xd mFIA mkl mYgwlE' ¦©¦©§§©§¤¨¤©¨¦

,'íéøîz útkoeyln 'zRM' miyxeceúeôkzeidl jixv aleldy ©Ÿ§¨¦©Ÿ¨
y ,xeywe zetkäéä íàaleldãeøt,ezxcyn micext eilry - ¦¨¨¨

,da miweac mpi`eepútëé.epxywi - ¦§§¤
éànî ,éMà áøì àðéáø déì øîàyxtl epl oipn -úBtk éàäc ¨©¥©¦¨§©©¦¦©§©©

íéøîzdxez dxn`yàeä àáìeìc,alell dzpeek -àîéà- §¨¦§¨¨¥¨
l dpeekd `nyàúeøçeidy ixg` eywzd xaky lwcd itprl - £¨

xak mdly milrde ,zepli` x`y itpr jxck mipy dnk lwca
,iy` ax el xn` .miccvl ecxtpàðéòalkeiy alela jixv - ¨¥¨

ezeyrlúeôk,'mixnY zRM' weqtd oeylke xeyweå`zexga ¨©Ÿ§¨¦§
àkéì:`piax l`y .dilr eywzd xaky ixg` dzetkl xyt` i` - ¥¨

àîéàål mixnz zetka dxezd zpeekyàzôeàrfbn ur zkizg - §¥¨§¨
dxn`y dnn ,iy` ax el dpr .dpnn xzei zetk jl oi`y ,lwcd

zeidl jixv aleldy dxezàkéàc ììkî ,úeôk`edy alelãeøt ¨¦§¨§¦¨¨
,eztekl leki dz`eéàäå`zte`íìBòì ãîBòå úeôkoi`y oeike §©¨§¥§¨

.zetk el z`xew dxezd dzid `l cext didiy jiiy:`piax l`y
àîéàål mixnz zetka dxezd zpeekyàøôekxaky lwcd spr - §¥¨§¨

ixnbl milrd eywzd `l oiicry `l` ,hrn dywzpe eilr ecxtp
.dxcyl mxagle mzetkl lekie,éiaà øîàixdy ok xnel oi` ¨©©©¥

,áéúk 'íBìL äéúáéúð ìëå íòð éëøã äéëøc'dzeivy okzi `le §¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨§¦
epnn mi`veiy milrd `xtekae ,wifnd xaca devn zeyrl dxez

.micid z` mihxqne mivewk miieyräàôñBz àáø déì øîà̈©¥¨¨§¨¨
àîéàå ,àðéáøìegwiy dxezd dzeivyéøîúc étk ézøzipy - §©¦¨§¥¨©§¥©¥§©§¥

,['sk' `xwp mixnzd mielz eilry leky`d] mixnz zeleky`
.alell `id dxezd zpeeky oipne ,'mixnY zRM' weqtd oeylke©Ÿ§¨¦

:`piax dpráéúk útk`le ,cigi oeyla 'zRM' `xwpy 'e xqg ©Ÿ§¦©©
xyt` i` okle ,mipy `le cg` wx rnyne ,miax oeyla 'zFRM'©

:d`tqez `ax l`y .zeleky` ipy zgwl ekxhviy xnelàîéàå§¥¨
wx zgwl jixv zn`ayàãç.alel `le ,cg` mixnz leky` - £¨

:`piax dpràeääì,df leky`l -ókmixnzdéì éø÷zRM' `le §©©¨¥¥©Ÿ
jixvy cnll `a 'mixnY zRM' dxeza xn`py dne .'mixnY§¨¦©Ÿ§¨¦
,mixnza `le milra wx zkiiy dzitke ,aleld z` zetkl lkeiy

:alell `id dxezd zpeeky ecnl dfne
:dpyna epipyìæøaä øä épéömixvw mdilry mialel -:äøLk ¦¥©©©§¤§¥¨

:`xnbd zyxtneðL àì ,éiaà øîàxd ipivn mi`ad mialely ¨©©©¥Ÿ¨
,mixyk lfxadìL BLàøL àlàdlròébî äæedaebaBøwéò ãöì ¤¨¤Ÿ¤¤©¦©§©¦¨

äæ ìL,eilrny dlrd `vei eay mewnl -ìáàm`ìL BLàø ïéà ¤¤£¨¥Ÿ¤
dlr,ìeñt ,äæ ìL Bøwéò ãöì òébî äædxcyd lk oi`y oeiky ¤©¦©§©¦¨¤¤¨

.xcd epi` ,milra dqekn.äìeñt ìæøaä øä épéö ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦¥©©©§¤§¨
åc ,zeywdl yiïðz ïðà àälfxad xd ipivy dpynaàlà .äøLk §¨£¨§©§¥¨¤¨

éiaàk dpéî òîLribny oebk ,mixyk lfxad xd ipivy ote` yiy §©¦¨§©©¥
oi`yk ,mileqt mdy ote` yie ,df ly exwir cvl df ly ey`x

,df ly exwir cvl df ly ey`x ribn.dpéî òîL§©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

dey dxifbd,äçé÷ì äçé÷ìm` `l` dey dxifb oc mc` oi`e §¦¨§¦¨
`l elld ze`xwn `ny ,epiax dyn cr eaxn eaxe eaxn dcnl

.dey dxifb yexcl eazkp
:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîopax epy `pz dfi` itk - ©¨¨§¨§¨©¨¨

y oicd z`éà ,épî .øLk Bãâà àì íàå ,BãâBàì äåöî áìeìzrck ¨¦§¨§§§¦Ÿ£¨¨¥©¦¦
äãeäé éaøok m` ,aleld z` ceb`l miaiigy xaeqyBãâà àì ék ©¦§¨¦Ÿ£¨

,øLk éànà.akrne miweqtdn cnlp cb` oic ixdïðaø éàå`ly ©©¨¥¦©¨¨
,dey dxifbd z` miyxecãéáò à÷ äåöî éàî`ed devn dfi` - ©¦§¨¨¨¦

zx`an .cb` jixv epi` alel ixd ,aleld z` cbe`yk dyer
:`xnbdíìBòìk `ziixadå ,ïðaøyiy mixaeq opax mbäåöî §¨©¨¨§¦§¨

dligzkl aleld z` ceb`l,'eäåðàå éìà äæ' íeMîdevn yiy ¦¤¥¦§©§¥
epi`y aleln xzei d`p eipin mr ceb` alele ,zeevna ze`pzdl

.o`kle o`kl mixftzn daxrd itpr oi`y ,ceb`
:dpyna epipyåéáðò eéäL Bàqcdd lyïéaeøî:leqt ,eilrnøîà ¤¨£¨¨§¦¨©

ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áøax -íB÷näå ,Bøîàjexa yecwd - ©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨
`edeðL àì ,Bøæòa äéäé,leqt eilrn zeaexn eiaprykyàlà ¦§¤§¤§Ÿ¨¤¨

mlek eiapryìáà ,ãçà íB÷îamixfetn miaprd m`Bà íéðLa §¨¤¨£¨¦§©¦
ìLúBîB÷î äLeilrn zeaexn md m` s` ,qcdaøLkdéì øîà . §Ÿ¨§¨¥¨©¥
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ezny in` cenr al sc ± iyily wxt`nei
õåå÷.oivew oink oivwer ely dxcya oi`veiy Ðìâîì äîåã íå÷ò.`id `zln `cg Ð

úåøçdxcyde ,minybd zenia mixyep eilr ,aleld jxc oky .zeixg dyrpy ,dyw Ð

.ur dyrpe dywznúåøçì äîåã.ur dyrp `l oiicre ,zeywzdl ligzd Ðáø øîà
àôôleqt wecq ipzwc `d Ð.dxcy e` oilr iy`x ewcqpy e`l Ðéë ãéáòã àìà

÷ðîéäyiy ,mixteq ly lfxa ly x"etvieti* =

lcb jk ,lvetn cg` ey`xe miy`x ipy el

o`kl oilr zivgn ,ze`xcy izy oink aleld

.o`kl oilr zivgneåéøçàìcvl mwrpy Ð

.dxcyåéðôìîdxcy .dxcyd cbpky cvl Ð

zerlvdy ,dnda ly dxcyk ieyrd cv edf

drvn`e ,o`kne o`kn da oixaegn zeilegde

.lwnk dlere wlgàöåä ãçá ÷éìñãlky Ð

.cg` cvn eilràéôåç éëeay ,`"aewy`** =

alel ly oilrn dze` oiyere .ziad z` oicakn

.cgia daxd odn oicbe`e ,dxcydn oiyelzd

éãåøôéà ãåøôéàãitprk oicxtp odiy`x Ð

dhnln la` ,dxcyd mr oinvnevn oi`e ,lwc

.da oixaegn odúîåéúä ä÷ìçðoilr ipy Ð

df ewlgp ,dlk dxcyd myy ,mirvn` mipeilr

.mdn dhnly oilrd cr dxcyd dwcqpe dfn

úîåéú.mine`zk oiwaecny itl Ðàúåøç=

sproi`veie ,ylye mipy izy dywzpyn lwcd

md mb eywzpe odilr exypy daxd oialel ea

itprk ,o`kl dpet dfe o`kl dpet df ,ur eyrpe

.zepli` x`yúåôë ïðéòácext did m`y Ð

,eztekl leki dz` oi`e ,cext df ixde .epztki

miztkp o`ke o`k micextd eitpr ediy

itl ,ea oixaegn ody mdia` lv` mikrnzne

.od oiywyàúôåà àîéàå,`"lihy`*** =

epnn `vei spr oi`e wlg `edy ,lwcd xwirn

.epnid zetk jl oi`y ,o`kle o`klúåôëÐ

.eztek dz`e ,dlgzn cexty rnynàîéàå
àøôåëoiicr `l` ,`zexg oirk ur inp epiid Ð

dz`e ,evr darzp `le mipy izy e` dpy oa

dlrnl otwfle ceb` ici lr eitpr zetkl leki

.odia` mr ocbe`líòåð éëøã äéëøãel`e Ð

,daxd oivwer oda oi`veie ,mivewk oieyr

.micid z` oihxqneéøîúã éôë éúøúmixnz Ð

zecakna cgia oielz daxd zeidl okxc onvr

.`"wexh**** = sk mdl oixewe ,mdlyúôë
áéúë.`cg Ðäéì éø÷ óëlr ztk aizk ike Ð

.aleld [ilr] lr `l` ltep df oeyl oi`e ,dcext m` zetk myìæøáä øä éðéöoialel Ð

,okx`l od miphwy cere .daxd dfn dlrnl df oiwgexn dxcya oihren oilrd odly

.df ly exwirl df dlr ly ey`x ribn oi`y minrte
àëéàå
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ivn ded oizrnyae .ipy aeh meia alele ,dxyk dzvilg :opz ely epi`y lrpna `dc

ipzwc meyn `l` ,dync dxy`a inwe`l jixv ded `le ,oey`x aeh meia oizipznc iiepyl

,ixkpc dxf dceara edlekc :yxtn mz epiaxe .ipy aeh meia elit`e zgcpd xirc `inec

o`keo`ke ,lehia mcew Ð,rwzi `le lehi `l dlgzkl ,inp lehia xg`le .lehia xg`l Ð

dcear my eilr didy itl ,devn oiprl qi`nc

m` elit`e .dlgzkl ea uelgz `l oke .dxf

dcear xtra dlgzkl zeqkl ixyc xnel ivniz

zgcpd xir lya enk dxfieqik inc `l Ð

`le dync dxy`a `kd ipync `de .dvilgl

lehia mcewe ixkpca ipynuvwpync meyn Ð

"dvilg zevn" wxtae .lhazp lwcd on aleld

dxf dcear ly lcpq oia biltn (a,bw zenai)

,lehia el oi`c ,dxf dcear zaexwz ly lcpql

lehia mcew oia diteb dxf dcear lya biltn `le

lehia xg`l oiaol rnyn `w digxe` ab` Ð

.zinler dliha dpi` dxf dcear zaexwzc

`ax biltnc ,ith dyw "oic zia ede`x"c `iddae

xir ly xteyl dxf dcear ly xtey oia mzd

wlgl leki did diteb dxf dcear lyac ,zgcpd

jixv jgxk lre .lehia xg`l oia lehia mcew oia

dn itl mz epiax yexitk ,lehia xg`l dnewe`l

mcew i`c .dcedi ax ,mixtq aexa my aezky

lehiaxteya lirl mzd xn`c dcedi ax `d Ð

,edine .epzip zepdil zevnc ,`vi `l minly

.dcedi ax `le ,qxb `ax mewn lknc xnel jixv

zgcpd xir ly xteyc `nrh mzd yxtn `dc

`vi `laxle ,dixeriy zzkin izezkc meyn Ð

zepdil zevnc meyn xninl dil ded dcedi

dcear) "minlvd lk" wxtac ;dyw ,edine .epzip

,lwcl degzynd :yiwl yix ira (`,fn dxf

dxy`a inic ax wiqne ?devnl edn ealel

oi` e` zevn lv` iegc yi ;dil `irainw dlhay

`l `xen` meyc `zln `gkene .zevn lv` iegc

opgei iaxcn `hytinl irac `zln `d dil hiyt

,dil `irainw diteb `tt axc ipyne ,`tt axcne

mz epiax yexitl `zyde .ewiza `niiwe`d Ð

oi` :`nl` `vi lhp m` `kd xn`c `ax ogky`

xn`c] `dc :xnel yi ,edine !`lewl elit` iegc

`vic [`ax`de ,aeh mei axrn dlhayk Ð

iegc yi i` ol iraincf`c ,aeh meia lhiayk Ð

'x irac ,(`,bl) oiwxita onwl gkenck ,iegc jiiy

axra dxnz ea dzlr la` aeh meia dxnz ea dzlre ,aeh mei axrn ey`x mhwp :dinxi

aeh mei,ziyixtc `nw `pyille .aeh mei axrn dlhaa oicd `ede .iegc aiyg `l Ð

"mkl" ira `lc ,ipy aeh meia oebk ,`vei lehia `la elit` ixkpc dxf dcearc,`iyw Ð

lehia dl yic ,ixiin ixkpc dxy`a mzdcdl aiygcn ,`vi `lc rnyn ikd elit`e Ð

lehia mcew ely did `ly itl ,iegc dil aiygc `ed oey`x aeh meiac `niz ike .iegcÐ

oipr meya dpwz oi` dxf dcear lyc ,i`d ilek inc `lc ab lr s`e ?`vi `l aeh meia alel el epzpy in ok m`liqtin `l `zyd `ki`c dxf dcear xeqi` meync oeik mewn lkn ÐÐ

"minlvd lk" wxta dcedi 'xa iqei iaxc dilr ibiltc opaxke ,ecar seqale erhpy oli`ae ,l`xyi ly dxf dceara elit` ixy `axc yxtl d`xpe .ely epi`y zngn iegc eayegl epl oi`

lhp m` oey`x aeh meia elit`e ,mdidl` oprx ur `le "mdidl` oprx ur lk zgz" opiyxcc ,jkl dlgzn erhp ok m` `l` ,heicdl exyc (`,gn dxf dcear)"mkl"e ,heicdl ixyc ,`vi Ð

leqt dxy` lyc 'zipzne .dia `pixwyz mdixy`e"c `xw opax iwen `iddac ,dync dxy` epiide ,jkl dligzn drhpyk Ðlk"c `irae .heicdl elit` xeq`c (ai mixac) "y`a oetx

"minlvd,heicdl exyc opaxc `ail`e ,ecar seqale erhpy oli`a ol iraiz ik xn`wc mzdc `nw `pyill ,edin .`l e` iegc yi m` ,dlha jk xg`e jkl dlgzn drhpc ixkpc dxy`a Ð

.`vic dil `hiyt `da la` ,dil `irainw iegc yic wiqnc ,inic axk dil `xiaq `ax `l` .`vi lhp m` xn`wcn ,`axcn `hytinl ivn ded ,`l e` ,deablk qi`n ?devn oiprl edn

ohrin m`e ,eilrn oiaexn eiaprc oizipznn iegc oi`c heytiz :xn`z m`eohwle xar `d :`xnba xn`e .aeh meia oihrnn oi`e ,xyk Ðeiapr opilqt `lc lenz`n xegy`c `kid .xyk Ð

lenz`n xegy` ike .`l zewxi la` ,zexegya `l` zeaexnxeq`c idpc .owzl eciac mzd ip`yc :xnel yie !zevn lv` iegc oi` :`nl` .iegc ied `l ,aeh mei zlgza ,`xwirn iegc Ð

hrnl.ieb ly dxf dcear lhan l`xyi oi`c ,lhal ecia oi` dxf dcear iab la` .hrnl ecia mewn lkn Ðíè÷ð.oiwxit yixa eyexit Ð ey`xõåå÷oi`veiy ;qxhpewa yxit Ð

.dzinv oipr yxit jexrae .mivew oink mivwer ely dxcyaãéáòã.oizipzna eyexit Ð `iteg ikä÷ìçðikd edlekc ,dxcyd y`xay oilr ey`xa ewcqpy ixiin `l Ð zneizd

zneizd dwlgp :yxit zelecb zekldae .dhnly milrd cr dxcyd dwcqpe ,dfn df ewlgp dlk dxcyd myy miirvn` mipeilr eilr ipy :qxhpewa yxitck `l` .edpzi``ab `edd Ð

inc eilr evxtpk i` .cg edl ieyne ,eda miiznc `edd iccd` ewiacc `kid ,`vedcinc eilr ecxtpk i` ,leqt Ð.xyk Ðäéëøãiziin `l ikd meyn ,my did `l `ax Ð mrep ikxc

.onwlck "melyde "zn`d"c `xw `kdúôë.`nrh jixve ,zxeqnl m` yic ecen `nlr ilek i`da Ð aizk
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קפ
ezny ina cenr al sc ± iyily wxt`nei

àîøéî åäì éîøã àëéàåiia`c xnz` edcic `inx ab`e ,`ziixae oizipznl Ð

.edpiiepylúåøîú éúù.milwc ipy =íðä ïá àéâ.milyexil jenq Ðàöåé áìåì àäéù
ñãää ïî äìòîì.olekn epina deab `edy myk Ðåøãùmikex` milrdy ,cal Ð

.ea oilere oiweac oilr cer oi`y ,dxcyd dzlky xg`l dlrnlòðòðì éãëå àîéàÐ

.rprpnd `ed cb`d on dlrnl `veiy dneøîì
'åë äéì úéàãë'xle ,eilr mr gth l`enyl Ð

.dxcy gth opgeiïéìò éãäá åàì éàîÐ

.opgei 'xc `zaeizeäùîç úá äîàá`w Ð

wlqqcd zeidl jixv :xn`w ikdc dizrc `

.migth dyng za dn` daxreäéøî äéì àøù
ywal `ed jixv ,xnelk .epeax el legni Ð

.eixac lr dlignïðéçëùî àì äùìù úåáòÐ

`diy `evnl oileki ep` oi` migth dyly

dnece drilw oink relw ,ie`xk zear

dhey qcd oikex`d aexe .onwlck zxyxyl

gixhne ,dyng za dn`a epl xne` `ede ,md

.l`xyi lréîéã áø àúà éë'xcl dyxt Ð

,`id `hef `xneg oetxh 'xc `dc xn`e ,oetxh

migtha xryny `l` ,xn`w dyly inp edi`c

migthd :`nw `pzl dil xn`w ikde .milecb

oi`lnn odn dyng ediy ,milecb edi el`d

.miipepia migth dyy ody ,zipepia dn`äîà
äùù úádpnid dyre milecb migtha jezg Ð

gthe qcdl dyly xryz odae ,miwlg dyng

.alell xzeiáìåìì øàùäåztqedy riax Ð

.el`k lecb gtha `di alellåäì ååä äîëÐ

`zlze miipepia migth `zlz daxre qcdl

.iyneg÷ã àìhwpe ,dixeriya l`eny Ð

.dylyíéçôè äùîç úá äîà,miipepia Ð

odae ,miphw migtha miwlg dyyl dze` welg

oetxh 'xe .alell drax`e qcdl dyly xeriy

xn`wc ,`ziixaa dizln rnyn ikde ,`lewl

ep`y migth dyly oze` :`nw `pzl dil

,od dn` ivg migth dyly mzqe ,oda oixryn

ivg `l` edi `le ,eidi miphw elld migth

dn`.dyng za dn`a÷ã àìl`eny Ð

.oetxh 'xk `blte ixza ibqc ,dyly xeriya

äðùîåéìò åöøôð.exyp Ðåéáðòixt Ð

.aprl dnecy ,eay

àøîâðòúåáò õò óurdy ,spr eleky Ð

,drilwa oiieyr ody ici lr oilra dtegn

.odit` lr oiakeyeàúéæ àîéàåoilr elek Ð

z` oiqkn oiaexn ody jezne ,mitevxe mikex`

.urdúåáò ïðéòáediy ,zxyxy dyrn Ð

.df lr df oiakxenàáìåã,oenxr ur =

oitevx eilr oi` la` `ed relw ,x"iiphyw*

.evr lk zeqklóåãøéäoiieyr drilw oink Ð

.eilríòåð éëøãmicid z` fixa fxan i`de Ð

.hgnk oicg oiieyr eilr iy`xy ,mivewkúîàä
åáäà íåìùäå,mely `le zn` `l epi` dfe Ð

.zend mql ieyr `edyàðé÷ ãçá àúìú àúìú
uwer jezn oi`vei cg` owa oilr dyly Ð

.cg`ãçå éøúdlre ,cg` uwera oilr ipy Ð

.mipyd lr akexe dlere ,dhnln cg`øãäî
ãçå éøúàlk `piw cga `zlzc ab lr s` Ð

.`pdk axc dinetn wtpe li`ed ,xykc oky

àåääì àáà.dil ixw dhey qcd ,cge ixzc Ð

åéìò áåø.zear lkn ixz Ð
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åøãùipzc ,jpxt 'xl dil `riiqn (mye `,ek dcp) "zltnd" wxtc `ziixa Ð alel ly

.alel ly excy aiyg `we ,gth oxeriy dyng :`iixag onc `xirf `irye`

.`irye` iaxe `iig 'x ia `ipzin `lc ,yiig `l l`enyeàöx`yde qcdl dyly odn

aezky mixtq yie .el`k gtha `di alela ztqedy riaxde :qxhpewd yxit Ð alell

`l yxtpy oipr lkae .alell gthe :`icda

dyng (`,ek dcp) [`ipzc] `idd `nwezin

dey epi` alelc gthc ,oetxh 'xk gth oxeriy

.mixg`làáìåã,x"iiphyw* ,oenxr ur Ð

opi` m`" wxtae .qxhpewa yxit jk .`ed relw

iab dil aiyg (mye `,bk dpyd y`x) "oixikn

df oi`c mz epiax xne`e .od mifx` ipin dxyr

.relw epi`y ,x"iiphywäéëøãÐ mrep ikxc

oieyr oilr iy`xy ,mivewk micid z` fxan i`de

.hgnk oicg

úîàäzn` `l epi` dfe Ð ead` melyde

jk ,zend mql ieyr `edy mely `le

ipta mrh xnel wwfed mpg lre .qxhpewd yxit

jezne .ediiexz` jiiy cg lkc ,`xw lk` envr

el`" wxta iptecxd epiid secxidc rnyn eyexit

,zpyernde ,mc zfeg` :(a,gp oileg) "zetxh

i`e .dndal zend mq `edy ,iptecxd dlk`ye

migqt) "dry lk" wxta gkenck ,ok xnel xyt`

iab iptecxd aiyg `wc ,xexn iab (mye `,hl

secxide ,gqta ezaeg ici oda `vei mc`y zewxi

mirxf oin dvn dnc meyn mzd lqtxexn s` Ð

`le mrep `l aiyg `lc epiid `l` .mirxf oin

melyz` oivwere oicg eilr iy`xy itl Ð

,xexn iab xninl ivn ied `l `nrh i`de .micid

la` .lek`le eivwer xiqdl e` eyzekl lekiy

alel zlihp iab ,`kdjxck mipind lk jixv Ð

.ozlicb

àúìúowa oilr dyly Ð `piw cga itxh

,cg` uwer jezn oi`veie ,cg`

cge ixz yxit oke .qxhpewa yxitckoilr ipy Ð

lr akexe dlere dhnln cg` dlre ,cg` uwera

`nye .ievn epi`c ,`ed dlecb `xnege .mipyd

,dfa df miweace mikenq mdyk ixwin `piw cga

`piwa `zlz (edine) evwera cg` lky it lr s`

`nw `aa) "qpekd" wxt xn`ck ,iazi eed cg

dyly ok enke ,zg` dxeya milwc dyly (`,gp

.cg` uwern [opi`] oilr
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àáøc déøa àçà áø .ãçå éøz eìéôà :øîà àðäk áø .àpé÷a étøè àúìz àúìz éîéé÷c§¨§¦§¨¨§¨¨©§¥§¦¨©¨£¨¨©£¦§¥§©©©¨§¥§¨¨
,àaà :éLà áøì øîéîà øa øî déì øîà .àðäk áøc déîetî ÷éôðå ìéàBä ,ãçå éøzà øcäî§©¥©§¥§©¦§¨¥¦¥§©¨£¨£©¥¨©©¥¨§©©¦©¨

èeòéî Ba eøéizLðå åéìò áBø eøLð :ïðaø eðz .déì éø÷ "äèBL ñãä" àeääì¯ãáìáe ,øLk §©£©¤¨¥¥¨©¨©¨§¨¨§¦§©§¦¨¥¦§©
àäzL ãáìáe" éðz øãäå ,øLk åéìò áBø eøLð zøîà ;àéL÷ àôeb àä .úîéi÷ Búeáò àäzL¤§¥¨©¤¤¨¨©§¨¨§©§¨§¨¨¨¥©£©¨¥¦§©¤§¥

éøz eäì éøúðc ïåék ,"úîéi÷ Búeáò¯dì úçkLî :ééaà øîà ?dì úçkLî éëéä úBáò ¨©¤¤¥¨§¨§¦§§¥¨¥¦©§©©¨¨©©©¥©§©©¨
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dkeq(iyiy meil)

àîøéî déì éîøc àkéàådxizq ayiil `a iia`y mixne` yi - §¦¨§¨¦¥¦§¨
.`ziixal dpyndn,ïðzn alel,àéðzäå ,øLk ìæøaä øä épéö §©¦¥©©©§¤¨¥§¨©§¨

lfxad xd ipivn alelyïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîà .äìeñt- §¨¨©©©¥Ÿ©§¨¨
xaecn dpynakìL BLàøLdlrìL Bøwéò ãöì òébî äædlräæ ¤Ÿ¤¤©¦©§©¦¨¤¤

,eilrnyïàk`ziixaa -k xaecnìL BLàø ïéàLdlròébî äæ ¨¤¥Ÿ¤¤©¦©
ìL Bøwéò ãöìdlr,éåì ïa òLBäé éaø øîà ïBéøî éaø øîà .äæ §©¦¨¤¤¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦

úBøîz ézL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø íeMî éøî øa äaø éðz dì éøîàå- §¨§¥¨¨¥©¨©¨¦¦©¨¨¨¤©©§¥§¨
lwc ivr ipya Lé`xwpy mewnípä ïa àéâjenq `edy ¥§¥¤¦Ÿ

,milyexileäæå ,íäéðéaî ïLò äìBòå`ed el` lwc ivr lr - §¤¨¨¦¥¥¤§¤
eðéðMLy dpynaúBøLk ìæøaä øä épéö,alellìL dçút àéä Bæå ¤¨¦¦¥©©©§¤§¥§¦¦§¨¤
,ípäéb:my oyr dler jk meyne ¥¦Ÿ

:dpyna epipyìL Ba LiL áìeìíéçôè äL:xyk ,ea rprpl ick ¨¤¥§¨§¨¦
øeòéL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàjxe`ìL äáøòå ñãääL ¨©©§¨¨©§¥¦£©©£¨¨§¨

,migthåd jxe` xeriyäòaøà áìeì,migthàäiL éãkdáìeì §¨©§¨¨§¥¤§¥¨
àöBédlrnlñãää ïî,mlhepy drya daxrde.çôèic df itle ¥¦©£©¤©

.migth drax` milrd seq cr ey`xn deab didiyðøt éaøåC §©¦©§¨
,ïðçBé éaø øîà`l` ,milrd sexiva miccen oi`áìeì ìL BøãL ¨©©¦¨¨¦§¤¨

aleld ilr mi`vei dpnny dxcyd -éøöàöiL Cdlrnlïî ¨¦¤¥¥¦
ñãäädaxrde,çôèy`xn dlrnl milery milrdn cal ©£©¤©

:`xnbd dywn .dxcydìL Ba LiL áìeì ,ïðzéãk íéçôè äL §©¨¤¥§¨§¨¦§¥
,øLk Ba òðòðìmigth dyely aleld jxe`a didiy icy rnyn §©§¥©¨¥

:`xnbd zvxzn .drax` `leàîéà,dpynd ixaca qexbl yi ¥¨
migth dyely ea yiy alel''øLk Ba òðòðì éãëecer ea yie - §¥§©§¥©¨¥

`l` rprpl xyt` i` ixdy ,xyk ea rprpl elkeiy ick gth
,mipind x`yn deaby aleld ly wlgaeøîl`eny -yxtn ©

dpynd z`déì úéàãkmr ekxe` zeidl jixvy ,ezhiyk - ¦§¦¥
,migth drax` milrdøîedpynd z` yxtn opgei iax -úéàãk ©¦§¦

déìdrax` dxcyd seq cr ekxe` zeidl jixvy ezhiyk - ¥
:opgei iax zrc lr `xnbd dywn .migthøeòéL ,òîL àzjxe` ¨§©¦

ìL äáøòå ñãääL,migtháìeìåekxe` xeriyäòaøà.migth £©©£¨¨§Ÿ¨§¨©§¨¨
åàì éàîmigth drax` aleld jxe` xeriyy `ziixad zpeek ©¨

éãäad mr cgi -,ïéìòjxe` didiy jixvdy opgei iax lr dywe ©£¥¨¦
:`xnbd dgec .dnvr dxcya migth drax` aleld,àìzpeek Ÿ

migth drax` aleld jxe` xeriyy `ziixadïéìòî ãáì`l` §©¥¨¦
.drax`n xzei ekxe` milrd mre ,dnvr dxcya

àôeb,,`ziixaa epipyøeòéLjxe`ìL äáøòå ñãääL,migth ¨¦£©©£¨¨§¨
åd jxe` xeriyäòaøà áìeì.migthïBôøè éaøe wleg,øîBà §¨©§¨¨©¦©§¥

miccnp daxre qcdy.íéçôè äMîç úa änàa`xnbd dxaq §©¨©£¦¨§¨¦
dyng zeidl jixv daxrde qcdd jxe`y oetxh iax zpeeky

,migthïBôøè éaøì déøî déì àøL ,àáø øîàepec` el legni - ¨©¨¨§¨¥¨¥§©¦©§
,eixac lr dlign ywal oetxh iax jixv xnelk ,oetxh axl

àzLäqcdúBáò[jenqa x`eaiy epick] miyleyn eilry - ©§¨¨
jxe`aìLäLmigthïðéçkLî àìiyewa `l` `evnl dyw - §Ÿ¨Ÿ©§§¦¨

,lecb gxehaezear qcdäMîç úamigth dyng ekxe`y - ©£¦¨
àéòaî,`evnl dywy oky lk -gixhn oetxh iaxy `vnpe ¦©§¨

miqcdd aex ixdy ,mixyk miqcd `evnl l`xyi lr daxd
.mileqt mde miyleyn mpi` mikex`døîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦¨©

dyng zeidl jixv qcdd jxe`y oetxh iax zpeek oi`y x`al
za dn`a miccnp qcdd ly migthd dylyy `l` ,migth

y ezpeeke ,migth dyngúa dúBà äNò íéçôè äML úa änà©¨©¦¨§¨¦£¥¨©
äMîçdze` wlg ,migth dyyl dn`d jxe` z` wlgl mewna - £¦¨

gth `ed ,gth lk ly elceby `vnpe ,milecb migth dyngl
oetxh iax xn`e ,[milibx migthn] ziyingeìL ïäî àöñãäì äL ¥¥¤§¨©£©

,el`k migth dyely zeidl jixv daxrde qcdd jxe` -øàMäå§©§¨
áìelì,qcddn deab zeidl aleld jixvy iriaxd gthd mbe - ©¨

df itle ,lecb gth `l` ipepia gth epi`eäì eåä änkjxe` dnk - ©¨¨§
,oetxh iaxl daxrde qcddéLîeç àúìúå àúìzdyely - §¨¨§§¨¨§¥

.milibx migthn gthd zeiying yely cere migth`l df itle
.zhren `xneg `l` oetxh iax xingd

:`xnbd dywnäãeäé áø øîà àëä ,ìàeîLcà ìàeîLc àéL÷©§¨¦§¥©¦§¥¨¨¨©©§¨

øeòéL ,ìàeîL øîàjxe`ìL äáøòå ñãääLyxit `le ,migth ¨©§¥¦£©©£¨¨§¨
dn`a] milibx migthl `id ezpeek ok m`e ,milecb migth mdy

,[migth dyy zaéaøk äëìä ìàeîL øîà àðeä áø øîà íúäå§¨¨¨©©¨¨©§¥£¨¨§©¦
,ïBôøèxingdyjixvdldyely:`xnbd zvxzn .milecb migth ©§

l`eny÷c àìmigthd eidiy jixvy yxit `ly dna eixaca Ÿ¨
:`xnbd zl`ey .oetxh iaxk xaeq l`eny zn`a la` ,milecb

÷c àì ïðéøîàc øîéà`l` eixaca wiic `l `xen`y xnel oi` - ¥©§©§¦¨Ÿ¨
mxeb eweic i`y,àøîeçìeixacn rnyp m` la`éî ,àle÷ì §§¨§¨¦

÷c àì ïðéøîàxyt` i` o`k s`e ,wiic `ly xnel xyt` ike - ©§¦¨Ÿ¨
qcd exiykiy leykn eixacn `vi ixdy wiic `l l`enyy

:`xnbd zvxzn .milibx migth dyely mkxe`y daxreàúà ék¦£¨
øîà ïéáø,xg` ote`a oetxh iax zpeek z` x`aläMîç úa änà ©¦¨©©¨©£¦¨

äML dúBà äNò íéçôèza zipepia dn`n migth dyng leh - §¨¦£¥¨¦¨
migth dyyl migth dyngd mze` z` welge ,migth dyy

,miphwìL ïäî àöñãäì äLyi el` miphw migth dyelyae - ¥¥¤§¨©£©
,daxrde qcdd jxe` z` xryláìelì øàMäågthd mbe - §©§¨©¨

`l` ipepia gth epi` ,qcddn deab zeidl aleld jixvy iriaxd
df itle ,ohw gtheäì éåä änk,oetxh iaxl daxrde qcdd jxe` ©¨¨¥§

àbìôe éøzmigth dyely ixdy ,mipepia migth ivge mipy - §¥©§¨
,dyngdn ivg md ,mipepia migth dyingn miieyrd dyydn
`ly ,lwdl `a oetxh iaxy `vnpe .migth ivge mipy md ixde
migth ipy jxe`a ic `l` ,migth dyely jxe`d didiy jixv

.ivge:`xnbd dywn,ìàeîLcà ìàeîLc àéL÷ óBñ óBñixdy ©§¨¦§¥©¦§¥
,migth dyely daxrde qcdd jxe` zeidl jixvy xn` l`eny
ipy `ed jxe`d xeriy ezrcly oetxh iaxk l`eny wqt ji`e

l`eny :`xnbd zvxzn .ivge migth÷c àìyibcd `ly dna Ÿ¨
,miphw migthl dpeekd migth dylyy÷c àì àøîeçì eðééäå- §©§§§¨Ÿ¨

,`xnegl zerh mxeb eweic i` df itleìàeîL øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©§¥
ïBôøè éaøk äëìä:migth ivge mipy jxe`a icy £¨¨§©¦©§

äðùî
ìeæbä ñãäxn`py ,leqt(n bk `xwie)minkg eyxce 'mkl mYgwlE' £©©¨§©§¤¨¤

.mklynåqcd okLáiä,mdipt epialdy cr eilr aex eyaiy - §©¨¥
,ìeñt.xcd epi`y meynqcdäøLà ìLdcearl eze` ecary - ¨¤£¥¨

,dtixy oerhe ,dxfåqcd okúçcpä øéò ìLl`xyi ly xir - §¤¦©¦©©
z` sexyl jixve ,dxf dcear cearl diayei aex eztzpe egcedy

,da `vnpd lk,ìeñtsexyk aygp ,dtixyl cner `edy oeiky ¨
.qcda didiy jixvy xeriyd z` ea oi`eBLàø íè÷ðspr y`x - ¦§©Ÿ

.xcd epi`y meyn ,leqt ,qcddeöøôðaex exyp -,åéìò,leqt ¦§§¨¨
.xg` oink `ed ixde eilr eny oi`yBàqcdåéáðò eéäLixt - ¤¨£¨¨

qcda lcbyåéìòî úBaeøî,zenewn dnka oia cg` mewna oia §¥¨¨
,ìeñt.xcd epi`y meynïèòéî íàåcr miaprdn ylz m`e - ¨§¦¦£¨

,eiaprn zeaexn eilryøLkïéèòîî ïéàå .qcdd iapr z`íBéa ¨¥§¥§©£¦§
,áBèmeyn xeq`e ,exiykne leqt didy ,ilk owznk `edy itl

:zeay

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`pðò''úáò õò óxnelk spr eleky ur epiide ¨©¨¨£©¥¨Ÿ

ur oinåéôðòLeilr -Böò úà ïéôBç,milra dqekn urdy -éàå ¤£¨¨¦¤¥§¥
àeä äæ,df oipra ieyrd ur,ñãä äæ øîBà éåäz` miqkn eilry ¤¡¥¥¤£©

.milcb md eay sprd lk:`xnbd dywnàîéàådxezd zpeeky §¥¨
l `idàúéæmd mbe mitevxe mikex` eilry ,zifd urn mitprl - ¥¨

:`xnbd zvxzn .miaexn mdy jezn sprd z` miqknïðéòä¦¨
'úBáò',zxyxy dyrnk df lr df miakxen milrd eidiy -àkéìå ¨§¥¨

.qcdd itpra `l` zifd itpra df xac oi`e -:`xnbd dywn
àîéàål dxezd zpeekyàáìecmiqkn eilry oenxr urn sprl - §¥¨§¨

:`xnbd zvxzn .'zear' `ed ixde df z` dfïðéòayåéôðòeilr - ¨¦¨£¨¨
eidiBöò úà ïéôBç,milrd eqki `ly dlebn mewn spra didi `le ¦¤¥

àkéìå`l` `alecd itpra df xac oi`e - §¥¨
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קפי
ezny ina cenr al sc ± iyily wxt`nei

àîøéî åäì éîøã àëéàåiia`c xnz` edcic `inx ab`e ,`ziixae oizipznl Ð

.edpiiepylúåøîú éúù.milwc ipy =íðä ïá àéâ.milyexil jenq Ðàöåé áìåì àäéù
ñãää ïî äìòîì.olekn epina deab `edy myk Ðåøãùmikex` milrdy ,cal Ð

.ea oilere oiweac oilr cer oi`y ,dxcyd dzlky xg`l dlrnlòðòðì éãëå àîéàÐ

.rprpnd `ed cb`d on dlrnl `veiy dneøîì
'åë äéì úéàãë'xle ,eilr mr gth l`enyl Ð

.dxcy gth opgeiïéìò éãäá åàì éàîÐ

.opgei 'xc `zaeizeäùîç úá äîàá`w Ð

wlqqcd zeidl jixv :xn`w ikdc dizrc `

.migth dyng za dn` daxreäéøî äéì àøù
ywal `ed jixv ,xnelk .epeax el legni Ð

.eixac lr dlignïðéçëùî àì äùìù úåáòÐ

`diy `evnl oileki ep` oi` migth dyly

dnece drilw oink relw ,ie`xk zear

dhey qcd oikex`d aexe .onwlck zxyxyl

gixhne ,dyng za dn`a epl xne` `ede ,md

.l`xyi lréîéã áø àúà éë'xcl dyxt Ð

,`id `hef `xneg oetxh 'xc `dc xn`e ,oetxh

migtha xryny `l` ,xn`w dyly inp edi`c

migthd :`nw `pzl dil xn`w ikde .milecb

oi`lnn odn dyng ediy ,milecb edi el`d

.miipepia migth dyy ody ,zipepia dn`äîà
äùù úádpnid dyre milecb migtha jezg Ð

gthe qcdl dyly xryz odae ,miwlg dyng

.alell xzeiáìåìì øàùäåztqedy riax Ð

.el`k lecb gtha `di alellåäì ååä äîëÐ

`zlze miipepia migth `zlz daxre qcdl

.iyneg÷ã àìhwpe ,dixeriya l`eny Ð

.dylyíéçôè äùîç úá äîà,miipepia Ð

odae ,miphw migtha miwlg dyyl dze` welg

oetxh 'xe .alell drax`e qcdl dyly xeriy

xn`wc ,`ziixaa dizln rnyn ikde ,`lewl

ep`y migth dyly oze` :`nw `pzl dil

,od dn` ivg migth dyly mzqe ,oda oixryn

ivg `l` edi `le ,eidi miphw elld migth

dn`.dyng za dn`a÷ã àìl`eny Ð

.oetxh 'xk `blte ixza ibqc ,dyly xeriya

äðùîåéìò åöøôð.exyp Ðåéáðòixt Ð

.aprl dnecy ,eay

àøîâðòúåáò õò óurdy ,spr eleky Ð

,drilwa oiieyr ody ici lr oilra dtegn

.odit` lr oiakeyeàúéæ àîéàåoilr elek Ð

z` oiqkn oiaexn ody jezne ,mitevxe mikex`

.urdúåáò ïðéòáediy ,zxyxy dyrn Ð

.df lr df oiakxenàáìåã,oenxr ur =

oitevx eilr oi` la` `ed relw ,x"iiphyw*

.evr lk zeqklóåãøéäoiieyr drilw oink Ð

.eilríòåð éëøãmicid z` fixa fxan i`de Ð

.hgnk oicg oiieyr eilr iy`xy ,mivewkúîàä
åáäà íåìùäå,mely `le zn` `l epi` dfe Ð

.zend mql ieyr `edyàðé÷ ãçá àúìú àúìú
uwer jezn oi`vei cg` owa oilr dyly Ð

.cg`ãçå éøúdlre ,cg` uwera oilr ipy Ð

.mipyd lr akexe dlere ,dhnln cg`øãäî
ãçå éøúàlk `piw cga `zlzc ab lr s` Ð

.`pdk axc dinetn wtpe li`ed ,xykc oky

àåääì àáà.dil ixw dhey qcd ,cge ixzc Ð

åéìò áåø.zear lkn ixz Ð
àñà
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åøãùipzc ,jpxt 'xl dil `riiqn (mye `,ek dcp) "zltnd" wxtc `ziixa Ð alel ly

.alel ly excy aiyg `we ,gth oxeriy dyng :`iixag onc `xirf `irye`

.`irye` iaxe `iig 'x ia `ipzin `lc ,yiig `l l`enyeàöx`yde qcdl dyly odn

aezky mixtq yie .el`k gtha `di alela ztqedy riaxde :qxhpewd yxit Ð alell

`l yxtpy oipr lkae .alell gthe :`icda

dyng (`,ek dcp) [`ipzc] `idd `nwezin

dey epi` alelc gthc ,oetxh 'xk gth oxeriy

.mixg`làáìåã,x"iiphyw* ,oenxr ur Ð

opi` m`" wxtae .qxhpewa yxit jk .`ed relw

iab dil aiyg (mye `,bk dpyd y`x) "oixikn

df oi`c mz epiax xne`e .od mifx` ipin dxyr

.relw epi`y ,x"iiphywäéëøãÐ mrep ikxc

oieyr oilr iy`xy ,mivewk micid z` fxan i`de

.hgnk oicg

úîàäzn` `l epi` dfe Ð ead` melyde

jk ,zend mql ieyr `edy mely `le

ipta mrh xnel wwfed mpg lre .qxhpewd yxit

jezne .ediiexz` jiiy cg lkc ,`xw lk` envr

el`" wxta iptecxd epiid secxidc rnyn eyexit

,zpyernde ,mc zfeg` :(a,gp oileg) "zetxh

i`e .dndal zend mq `edy ,iptecxd dlk`ye

migqt) "dry lk" wxta gkenck ,ok xnel xyt`

iab iptecxd aiyg `wc ,xexn iab (mye `,hl

secxide ,gqta ezaeg ici oda `vei mc`y zewxi

mirxf oin dvn dnc meyn mzd lqtxexn s` Ð

`le mrep `l aiyg `lc epiid `l` .mirxf oin

melyz` oivwere oicg eilr iy`xy itl Ð

,xexn iab xninl ivn ied `l `nrh i`de .micid

la` .lek`le eivwer xiqdl e` eyzekl lekiy

alel zlihp iab ,`kdjxck mipind lk jixv Ð
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,milyexileäæå ,íäéðéaî ïLò äìBòå`ed el` lwc ivr lr - §¤¨¨¦¥¥¤§¤
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,migthåd jxe` xeriyäòaøà áìeì,migthàäiL éãkdáìeì §¨©§¨¨§¥¤§¥¨
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:`xnbd dgec .dnvr dxcya migth drax` aleld,àìzpeek Ÿ
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àôeb,,`ziixaa epipyøeòéLjxe`ìL äáøòå ñãääL,migth ¨¦£©©£¨¨§¨
åd jxe` xeriyäòaøà áìeì.migthïBôøè éaøe wleg,øîBà §¨©§¨¨©¦©§¥
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,eixac lr dlign ywal oetxh iax jixv xnelk ,oetxh axl
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jxe`aìLäLmigthïðéçkLî àìiyewa `l` `evnl dyw - §Ÿ¨Ÿ©§§¦¨

,lecb gxehaezear qcdäMîç úamigth dyng ekxe`y - ©£¦¨
àéòaî,`evnl dywy oky lk -gixhn oetxh iaxy `vnpe ¦©§¨
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.mileqt mde miyleyn mpi` mikex`døîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦¨©

dyng zeidl jixv qcdd jxe`y oetxh iax zpeek oi`y x`al
za dn`a miccnp qcdd ly migthd dylyy `l` ,migth

y ezpeeke ,migth dyngúa dúBà äNò íéçôè äML úa änà©¨©¦¨§¨¦£¥¨©
äMîçdze` wlg ,migth dyyl dn`d jxe` z` wlgl mewna - £¦¨

gth `ed ,gth lk ly elceby `vnpe ,milecb migth dyngl
oetxh iax xn`e ,[milibx migthn] ziyingeìL ïäî àöñãäì äL ¥¥¤§¨©£©

,el`k migth dyely zeidl jixv daxrde qcdd jxe` -øàMäå§©§¨
áìelì,qcddn deab zeidl aleld jixvy iriaxd gthd mbe - ©¨

df itle ,lecb gth `l` ipepia gth epi`eäì eåä änkjxe` dnk - ©¨¨§
,oetxh iaxl daxrde qcddéLîeç àúìúå àúìzdyely - §¨¨§§¨¨§¥

.milibx migthn gthd zeiying yely cere migth`l df itle
.zhren `xneg `l` oetxh iax xingd

:`xnbd dywnäãeäé áø øîà àëä ,ìàeîLcà ìàeîLc àéL÷©§¨¦§¥©¦§¥¨¨¨©©§¨

øeòéL ,ìàeîL øîàjxe`ìL äáøòå ñãääLyxit `le ,migth ¨©§¥¦£©©£¨¨§¨
dn`a] milibx migthl `id ezpeek ok m`e ,milecb migth mdy

,[migth dyy zaéaøk äëìä ìàeîL øîà àðeä áø øîà íúäå§¨¨¨©©¨¨©§¥£¨¨§©¦
,ïBôøèxingdyjixvdldyely:`xnbd zvxzn .milecb migth ©§

l`eny÷c àìmigthd eidiy jixvy yxit `ly dna eixaca Ÿ¨
:`xnbd zl`ey .oetxh iaxk xaeq l`eny zn`a la` ,milecb

÷c àì ïðéøîàc øîéà`l` eixaca wiic `l `xen`y xnel oi` - ¥©§©§¦¨Ÿ¨
mxeb eweic i`y,àøîeçìeixacn rnyp m` la`éî ,àle÷ì §§¨§¨¦

÷c àì ïðéøîàxyt` i` o`k s`e ,wiic `ly xnel xyt` ike - ©§¦¨Ÿ¨
qcd exiykiy leykn eixacn `vi ixdy wiic `l l`enyy

:`xnbd zvxzn .milibx migth dyely mkxe`y daxreàúà ék¦£¨
øîà ïéáø,xg` ote`a oetxh iax zpeek z` x`aläMîç úa änà ©¦¨©©¨©£¦¨

äML dúBà äNò íéçôèza zipepia dn`n migth dyng leh - §¨¦£¥¨¦¨
migth dyyl migth dyngd mze` z` welge ,migth dyy

,miphwìL ïäî àöñãäì äLyi el` miphw migth dyelyae - ¥¥¤§¨©£©
,daxrde qcdd jxe` z` xryláìelì øàMäågthd mbe - §©§¨©¨

`l` ipepia gth epi` ,qcddn deab zeidl aleld jixvy iriaxd
df itle ,ohw gtheäì éåä änk,oetxh iaxl daxrde qcdd jxe` ©¨¨¥§

àbìôe éøzmigth dyely ixdy ,mipepia migth ivge mipy - §¥©§¨
,dyngdn ivg md ,mipepia migth dyingn miieyrd dyydn
`ly ,lwdl `a oetxh iaxy `vnpe .migth ivge mipy md ixde
migth ipy jxe`a ic `l` ,migth dyely jxe`d didiy jixv

.ivge:`xnbd dywn,ìàeîLcà ìàeîLc àéL÷ óBñ óBñixdy ©§¨¦§¥©¦§¥
,migth dyely daxrde qcdd jxe` zeidl jixvy xn` l`eny
ipy `ed jxe`d xeriy ezrcly oetxh iaxk l`eny wqt ji`e

l`eny :`xnbd zvxzn .ivge migth÷c àìyibcd `ly dna Ÿ¨
,miphw migthl dpeekd migth dylyy÷c àì àøîeçì eðééäå- §©§§§¨Ÿ¨

,`xnegl zerh mxeb eweic i` df itleìàeîL øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©§¥
ïBôøè éaøk äëìä:migth ivge mipy jxe`a icy £¨¨§©¦©§

äðùî
ìeæbä ñãäxn`py ,leqt(n bk `xwie)minkg eyxce 'mkl mYgwlE' £©©¨§©§¤¨¤

.mklynåqcd okLáiä,mdipt epialdy cr eilr aex eyaiy - §©¨¥
,ìeñt.xcd epi`y meynqcdäøLà ìLdcearl eze` ecary - ¨¤£¥¨

,dtixy oerhe ,dxfåqcd okúçcpä øéò ìLl`xyi ly xir - §¤¦©¦©©
z` sexyl jixve ,dxf dcear cearl diayei aex eztzpe egcedy

,da `vnpd lk,ìeñtsexyk aygp ,dtixyl cner `edy oeiky ¨
.qcda didiy jixvy xeriyd z` ea oi`eBLàø íè÷ðspr y`x - ¦§©Ÿ

.xcd epi`y meyn ,leqt ,qcddeöøôðaex exyp -,åéìò,leqt ¦§§¨¨
.xg` oink `ed ixde eilr eny oi`yBàqcdåéáðò eéäLixt - ¤¨£¨¨

qcda lcbyåéìòî úBaeøî,zenewn dnka oia cg` mewna oia §¥¨¨
,ìeñt.xcd epi`y meynïèòéî íàåcr miaprdn ylz m`e - ¨§¦¦£¨

,eiaprn zeaexn eilryøLkïéèòîî ïéàå .qcdd iapr z`íBéa ¨¥§¥§©£¦§
,áBèmeyn xeq`e ,exiykne leqt didy ,ilk owznk `edy itl

:zeay

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`pðò''úáò õò óxnelk spr eleky ur epiide ¨©¨¨£©¥¨Ÿ

ur oinåéôðòLeilr -Böò úà ïéôBç,milra dqekn urdy -éàå ¤£¨¨¦¤¥§¥
àeä äæ,df oipra ieyrd ur,ñãä äæ øîBà éåäz` miqkn eilry ¤¡¥¥¤£©

.milcb md eay sprd lk:`xnbd dywnàîéàådxezd zpeeky §¥¨
l `idàúéæmd mbe mitevxe mikex` eilry ,zifd urn mitprl - ¥¨

:`xnbd zvxzn .miaexn mdy jezn sprd z` miqknïðéòä¦¨
'úBáò',zxyxy dyrnk df lr df miakxen milrd eidiy -àkéìå ¨§¥¨

.qcdd itpra `l` zifd itpra df xac oi`e -:`xnbd dywn
àîéàål dxezd zpeekyàáìecmiqkn eilry oenxr urn sprl - §¥¨§¨

:`xnbd zvxzn .'zear' `ed ixde df z` dfïðéòayåéôðòeilr - ¨¦¨£¨¨
eidiBöò úà ïéôBç,milrd eqki `ly dlebn mewn spra didi `le ¦¤¥

àkéìå`l` `alecd itpra df xac oi`e - §¥¨
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

äàøöî àqàa,mixvna lcbd qcda -qcd oin `edyéîéé÷c §©¨¦§¨¨§¨§¥
àpé÷ ãça äòáL äòáL,zg` dxeya milr dray ea mi`vei - ¦§¨¦§¨§©¦¨

äòaøà éøúð éëcaex mdy milr drax` epnn exypy s`y - §¦¨§¥©§¨¨
oiicr ,eilràúìz eäì eLtezeare milr dyely ea ex`yp - ¨§§¨¨

.xyk herin ea exiizypy s`y `ziixad dxn` df lre ,zniiw
dpéî òîL ,éiaà øîà,`ziixadnàðòLBäì øLk äàøöî àqà éàä ¨©©©¥§©¦¨©©¨¦§¨¨¨¥§©§¨

.eipine alel zlihp zaeg ici ea z`vl xyk ixvn qcd eze` -
:`xnbd dywnàèéLtdne ixvn qcda daeg ici mi`veiy §¦¨

:`xnbd zvxzn .dfa yecigddéì úéàå ìéàBä àîéúc eäî- ©§¥¨¦§¦¥
df qcdléååì íLepiid ,'ixvn qcd' `l` 'qcd' `xwp epi`y - ¥§©

y mixne`ïì òîLî à÷ ,øMkúî àìel yiy s` xyk `edy iia` Ÿ¦§©©¨©§©¨
:`xnbd zl`ey .ieel myénð éëä àîéàåieel my el yiy qcdy §¥¨¨¦©¦

dxn` `l dxezdy oeik :`xnbd dper .xyk `edy oiipne ,leqt
`l` 'qcd' yexitaíB÷î ìkî ,àðîçø øîà 'úBáò õò'`edy - ¥¨¨©©£¨¨¦¨¨

.ieel my yi enyly s` ,df llka `ed ixd 'zear ur' `xwpy lk
,ïðaø eðzy qcdìL Ba eøàLðå åéìò áBø eLáééca äLqcd itpr - ¨©¨¨¨§¨¨§¦§£§Ÿ¨©¥

dyely yi mdn cg` lkayïéçì ïéìò,cg` mewna.øLkla` ¨¦©¦¨¥
oeik ,leqt ,mdn cg` lka migl milr dyelyn zegt ex`yp m`

.zear epi`yå ,àcñç áø øîàåmilrd zyely ex`yiy jixv §¨©©¦§¨§
migldãçàå ãçà ìk Làøaici lry ,xyk didiy ick miqcddn §Ÿ¨¤¨§¤¨

m` la` ,qcdd lk lr xcd my yi qcdd y`xa migld milrdy
.xcd epi`y oeik ,leqt ,miqcdd rvn`a milrd zyely ex`yp

:dpyna epipyBLàø íè÷ð:leqt ,qcdd ly,àððéç øa àìeò éðz ¦§©Ÿ¨¥¨©¦§¨
y qcdBa äúìòå BLàø íè÷ðdnihwd mewnaäøîzixt oink - ¦§©Ÿ§¨§¨§¨¨

,wexi,øLkeli`k df ixde zxkip dnihwd oi` dxnzd ici lry ¨¥
.mhwp `lBLàø íè÷ð ,äéîøé éaø éòaqcdd ly,áBè íBé áøòî ¨¥©¦¦§§¨¦§©Ÿ¥¤¤

ie`x did `l aleld mr cb`py dryae bgd zqipkay `vnpe
,ezeevnlBa äúìòådnihwd mewna dlcbe -áBè íBéa äøîz §¨§¨§¨¨§

ie`x dyrpe xfge,cb`p xaky xg`l,eäîm`dLéoicìöà éeçc ©¥¦¥¤
d lkúBöîdgcpy oeiky ,zepaxwa iegic oic yiy myk dxezay ¦§

s`e ,ie`x dyrpy s` mlerl daxwdl xyk epi` aey ,zg` dry
ligzay oeik o`k,exykdl xfeg epi` leqt did ezeevn onf zBà

,àìqcdd o`ke ,zeevnd lka `le miycwa wx `ed iegic oicy Ÿ
.xyk

:`xnbd zl`eydéì èBLôúådf wtql,ïðúc àäîe` dig hgy §¦§¥¥¨¦§©
e sereäqk,eicia xtra mcd z` -åjk xg`älbúðici lr mcd ¦¨§¦§©¨

,xtrd z` dxfity gexdúBqëlî øeèt,aeydligzn m` la` ¨¦§©
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå .úBqëì áéiç ,çeøä eäqk¦¨¨©©¨§©§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

eðL àìzeqkle xefgl aiig gexd dzqik m`yàlàote`aøæçL Ÿ¨¤¨¤¨©
mcdälbúðå,gexd eze` dzqiky xg`lälbúðå øæç àì ìáà §¦§©¨£¨Ÿ¨©§¦§©¨

,úBqëlî øeèt.cnere dqekn mcd ixdyda ïðéeäåepiywde - ¨¦§©§©¦¨¨
,dfaälbúðå øæç ékgexd dzqiky ixg` mcd,úBqëì áéiç éànà ¦¨©§¦§©¨©©©¨§©

y xn`p `l dnléçcéàå ìéàBäixdy ,ieqik zevnn zg` dry ¦§¦§¥
mcd did `le ,ieqik zevnn xhtp gexd ieqika dqekn didyk

aey ,ezeqkl ie`xéçcéàxeht didi dlbzpe xfgyk mbe ixnbl ¦§¥
,zeqklnúøîBà úàæ ,àtt áø øîàåy gken ef `iyew gkn -ïéà §¨©©¨¨Ÿ¤¤¥

oicúBöî ìöà éeçcokle ,d`xi `l aey dgcpe li`ed ea xn`py ¦¥¤¦§
,ieqikd zevn z` ea miiwln zg` dry iegc mcd didy s`
z` heytl yi ok m`e .zeqkl aiig ,ezeqkl ie`x didpe xfegyk
ie`x zeidl xfge iegc didy qcd oiprl dinxi iax ly ewtq

:`xnbd dgec .xyk `edydéì àéòaéî àôeb àtt áøciax - §©¨¨¨¦©§¨¥
dxn`y dn ok` m` ,envr `tt ax ly eixaca wtzqd dinxi
meyn `ed zeqkl aiig dlbzpe gexd edqk m`y dpynd

ydéì èéLt èéLôéî`pzl el heyt -,úBöî ìöà éeçc ïéàcitle ¦§¦§¦¥§¥¦¥¤¦§
y cnlp ok` dfàøîeçì àðL àìå àle÷ì àðL àìmixne`,okyie Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§§¨

.xyk `edy exykdl xfge dligzn leqt didy qcda lwdlBà
àîìcheyty meyn epi` zeqkl aiigy dpynd dxn`y dn ¦§¨

`l` ,zeevn lv` iegic oi`y `pzldéì à÷tñî é÷etñm` `pzl ©¥§©§¨¥
zeqkle xefgl jixvde xingd wtqne ,`l e` zeevn lv` iegic yi

wx df itle ,gexd eze` dzqiky ixg` dlbzpy mcd z`àøîeçì§§¨
ïðéøîàla` ,iegic oi`yàle÷ìdidy qcdd z` xiykdl oebk ©§¦¨§¨

iegc,ïðéøîà àìlv` iegic yi `ny ,wtqn eze` leqtl yie Ÿ©§¦¨
.leqt qcdde zeevn.e÷éz¥

:`xnbd zl`eyéàpúk àîéìdinxi iax ly ewtqy xn`p `ny - ¥¨§©¨¥Ÿ
xeq`y dpynd ixac lr `ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgna iepy
ick aeh meia milrd lr miaexnd qcdd iapr z` hrnl

m`y ,exiykdlïèwìå øáò,aeh meia(ïa) øæòìà éaø éøác ,ìeñt ¨©§¦§¨¨¦§¥©¦¤§¨¨¤
äeøáñ .ïéøéLëî íéîëçå ,÷Bãö [éaøa]yxcnd zia inkg epiad - §©¦¨©£¨¦©§¦¦©§¨

[`l e` zeevn lv` iegic yi m` mzwelgn z` zelzl evxy]
meyn `ed lqty wecv iaxa xfril` iax ly enrhy yxtl oi`y
qcdd did mipind zcib` zryay oeiky] ieyrd on `le dyrz
`vnp ,miaprd z` hwily ici lr eil`n xyked jk xg`e ,leqt

meyn ,[xykda dcib`d dyrn dyrp `lyàîìò éleëciax - §¥¨§¨
y mixaeq minkge wecv iaxa xfrl`éøö ïéà áìeìãâà Caeig oi` - ¨¥¨¦¤¤

m`e ,alel zlihp zrya zeaxrde miqcdd mr aleld z` ceb`l
,ieyrd on `le dyrz oic o`k jiiy `l okåmbøîBì éöîz íà §¦¦§¥©

alely xaeq wecv iaxa xfrl` iaxyéøö,ãâà Coi` mewn lkn ¨¦¤¤
`le dyrz' meyn `ed wecv iaxa xfrl` iax ly enrhy yxtl
jiiy didiy 'dyrz' dxeza xn`p `l alel lr ixdy ,'ieyrd on

,'dyrz' dxez dxn` dkeqay s`e ,'ieyrd on `le' yexclàìŸ
ïðéôìéa` oipaa'äNòz' da áéúëc äkeqî áìeìdyrz' miyxece ¨§¦©¨¦¨¦§¦¨©£¤

.'éeNòä ïî àìå`l`àäa åàì éàîdf xaca -ïàîc ,éâìôéî÷ §Ÿ¦¤¨©¨§¨¨¦§§¥§©
ìéñôcwecv iaxa xfrl` iax -,úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà ,øáñ §¨¦¨©©§¦¨¥¦¥¤¦§

`xwpe leqt qcdd did aleld mr qcdd z` cb`y dryay oeike
mlerl iegc `ed ixd ,iegc didy drya devn ly alel my eilr

,eiapr z` epnn hwily s`øáñ øéLëîc ïàîe,mixaeq minkg - ©§©§¦¨©
úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà àìhrin m` okle ,zepaxw oiprl `l` Ÿ©§¦¨¥¦¥¤¦§

.xyk eiapr z`
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìoiae wecv iaxa xfrl` iaxl oia - Ÿ§¥¨§¨

opaxl,úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà àìalely mixaeq `nlr ileke Ÿ©§¦¨¥¦¥¤¦§
,cb` jixvøî ,éâìôéî à÷ äkeqî áìeì óìéîa àëäåxfrl` iax - §¨¨§¥©¨¦¨¨¦§§¥©

wecv iaxaäkeqî áìeì ïðéôìé ,øáñdkeqe li`ed ,a` oipaa ¨©©§¦¨¨¦¨
,diiyra alele diiyraon `le dyrz' leqt yi dkeqay myke

,df leqt yi alela mb jk ,'dyrz' da xn`p ixdy 'ieyrd
cb`y oeiky meyn ,aeh meia miaprd z` hrinyk lqt jkitle
hrin m` ,qcda miapr eidyk ,leqta [eziiyr `edy] aleld z`
.ieyrd on `le dyrz meyn leqte eil`n xyk dyrp miaprd z`

øáñ øîe,mixaeq minkge -úéòaéàå ,äkeqî áìeì ïðéôìé àì ©¨©Ÿ©§¦¨¨¦¨§¦¨¥
éà ,àîéàdedïì àøéáñyéøö áìeì,ãâà Cdiiyr zkiiyy `vnpe ¥¨¦§¦¨¨¨¨¦¤¤

,alelaàîìò éleëcy micen eidäkeqî áìeì ïðéôìéa` oipaa §¥¨§¨©§¦¨¨¦¨
.'ieyrd on `le dyrz' leqt didi alela mbyéøö áìeìa àëäåC §¨¨§¨¨¦

,éâìôéî à÷ ãâà` iaxycb` jixv alely xaeq wecv iaxa xfrl ¤¤¨¦§§¥
on `le dyrz meyn lqtp `edy dkeqn alel cnel mb okle
mixaeq minkge .cb`d xg`l miaprd z` hrin m` lqete ,ieyrd
leqt dfa jiiy `l ,alela diiyr oic oi`y oeike ,cb` jixv epi`y
,mcb`y xg`l miaprd z` hrin m` s`e ,ieyrd on `le dyrz

.xyke`id mzwelgnïéa ,áìeì ,àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôá¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨¨¥
`edyãeâà,daxrde qcdd mräãeäé éaø .øLk ,ãeâà BðéàL ïéa ¨¥¤¥¨¨¥©¦§¨

.ìeñt ãeâà BðéàL ,øLk ãeâà ,øîBà`nw `pzk mixaeq minkge ¥¨¨¥¤¥¨¨
.dcedi iaxk xaeq xfrl` iaxe ,cb` jixv epi` alely `ziixac

:`xnbd zx`anäãeäé éaøc àîòè éàîceb` epi`y alel lqety ©©£¨§©¦§¨
y meyn ,daxrde qcdd mréìéódey dxifbaäçé÷ì äçé÷ì ¨¦§¦¨§¦¨

àëä áéúk ,áBæà úceâàî,alel iablïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe' ¥£©¥§¦¨¨§©§¤¨¤©¨¦
'lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM 'ebe(n bk `xwie)íúä áéúëe ©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©§¦¨¨

(ak ai zeny)ïläl äî ,'áBæà úceâà ízç÷ìe'dgiwld aef` iabl §©§¤£©¥©§©¨
a zeidl dkixväceâà,'aFf` zCEb`' aezkd oeylkïàk óàiabl £¨£©¥©¨

a zeidl dkixv dgiwld aleläceâà.mipind x`y mråly mnrh £¨§
ïðaøy meyn ,ecb` `l m` s` aleld z` mixiyknyeäì úéìz` ©¨¨¥§
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המשך בעמוק דעמ

ezny in` cenr bl sc ± iyily wxt`nei
äàøöî àñà.gilvne gayn `ed iept mewn el yiy jezne ,dcy ly xvind lr lcb Ð

.ixvn qcd = d`xvn `q` :`pixg` `pyilïéçì ïéìò éãá äùìùlkae ,oica dyly Ð

.zear ied `l oilr dylyn xivaac .oigl oilr dyly cae caãçà ìë ùàøáåediy Ð

mrvn`a la` ,micad iy`xa oigld oilr.`ed xcd e`l Ðäøîú åá äúìòåoink Ð

oilra minrt daxr ilra `vnpd oirk ,dxnz

miypd ea oiraeve ,wexi ixt oink weac

.mditirváåè íåéá äøîú åá äúìòåÐ

.dia `wlq inp yelzac .cb`pynìöà éåçã ùé
úåöîzevn lv` iegc zxez zbdep ,xnelk Ð

zgcpe d`xp m`c .zepaxw lv` zbdepy myk

dhgypyn.ifg xcd `l ezc ,dgci zxn` Ð

mhwpyk dgcpe li`ed ,inp `kdxcd `l ez Ð

iegc oia wiic `l `zyde .dxnz ziilra ifgin

,dgcpe d`xpl `xwirnmei axrn mhwpc i`dc

aeh.mlern d`xp `l Ðåäñëmcl mc` Ð

.ser e` digåðù àìaiig gexd edqkc Ð

.dlbzpe xfgy `l` zeqkléçãéàå ìéàåälr Ð

`l ikc xn`wck ,devn ly ieqikn ,gexd ici

.zeqkln xeht dlbzpéçãéàelit`e ,mlerl Ð

.dlbzpàôô áø øîàå.opiqxbäéôåâ àôô áøã
.dinxi 'xl dil `irain `tt axc `weic i`d Ð

äéì èéùô èùôéîgexd edqk :`pzc .`pzl Ð

.iegc oi`c ,zeqkl aiigàøîåçì àðù àìik Ð

oi`c `nrh meyn ieqika dil aiignc `kd

.iegcàìå÷ì àðù àìå,dinxi 'xc `idd ik Ð

iegc oi` opixn` i`ciegc yi m`e ,xyk ied Ð

.opixykne ,iegc oi` 'ixn`e .leqt ied Ðåà
äéì à÷ôñî àîìã`xnegl `witqne ,`pzl Ð

.iegc oi` `ny ,ieqika dil aiignc `edìáà
àìå÷ìdxnz oiprl oebk Ð.ïðéøîà àì`l` Ð

.iegc oi` e` iegc yi `ny ,opilqtïè÷ìå øáò
m` :opze ,oilrn oiaexn eidy qcd iapirl Ð

,zeay meyn aeh meia oihrnn oi`e .xyk ohrin

ohrine xar m`e ,exiykne ilk owznl dnecy

.lif`e `nrh yxtnck ,leqt Ðäåøáñopax Ð

yia `zbelt jdc xninl erac ,`yxcn iac

.`id iegc oi`e iegcàîìò éìåëã'xe opax Ð

.wecv 'xa xfrl`ãâà êéøö ïéà áìåì`le Ð

lqtc xfrl` 'xc `nrh iwelc ,diyr dia jiiy

inp i`e .zeleqta ieyrd on `le "dyrz" meyn

cb` jixvon `le "dyrz" meyn ,d"t` Ð

aizk `l dicica `dc ,liqtin `l ieyrd

.dyrzéìé àì äëåñî áìåìåó,jkld Ð

,iegc meyn `l` dilqtinl `kil `zydn

ly alel my eilr `xwpe leqta ecb`y oeikc

iegc zrya devnab lr s`e ,mlerl dgcp Ð

.`xwirn iegc `l` ,`ed dgcpe d`xp `lc

aeh meia ohrina ediizbelt hiwpc i`deÐ

aeh meia `dc ,`ed dicb`c xza `nzqc meyn

cb` jixv `l i`e ,dil cib` `ljixhvi` Ð

meid ycwc e`l i`c meyn aeh meia hwpinl

devn my `le ,devn onf dilr lg `l izk`

.iegc diixwnløáñ øùëîã ïàîåiegc oi` Ð

.zepaxw oebk ,dyecw oiprl `l` devn oiprl

äåöîá éåçã ùé ïðéøîà àì àîìò éìåëã àì.ibilt dkeqn alel slina `kde .diyr dia jiiye ,cbinl jixv alel :xaqwc ,`ed ieyrd on `le dyrz meyn lqtc o`nc `nrhe Ð

ïðéôìéieyrd on `le df dn diyra dfe ,diyra dfe li`ed ,a` oipaa Ð.ieyrd on `le df s` Ðåäåðàå.eiptl d`pzd Ðåðéáø.ax =ãçà íå÷îáedine ,cgia olek miaprdy Ð

.opiqxb ikd .qcdd lkay oilrd lr od oiaexn.ìåñôå øîðåî äéì äåä úåîå÷î äùìùå íéðù àáø äéì øîà .øùë úåîå÷î äùìùå íéðùá ìáà ãçà íå÷îá àìà åðù àìopiqxb ikd

.bexz`a ziffg dzlr oiprl onwl dl
øîåðî
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àîéàåaizk qcd icin ,ieel my meyn dilqtinl jzrc `wlq i`n :dniz Ð inp ikd

."mrep ikxc dikxc" aizkc meyn e`l i` ,opixykn secxid elit` `d ?`xwa

íè÷ðd`xp xikfd qxhpeway it lr s` Ð edn aeh meia dxnz ea dzlre aeh mei axrn

onwl gkenck ,ifg `l aeh mei zlgzac oeik ,`ed `xwirn iegc `kdc `d ,dgcpe

`hiyt miycw iabc idpe .aeh meirn xegy` iab

dawp yixtn iab ,iegc ied `xwirn iegcc ol

(mye `,gv migqt) "`nh didy in" wxta egqtl

migafc `nw wxta mitzey ipy ly dnda iabe

iab ,(mye `,f) oiyecwc `nw wxtae (mye `,ai)

iab opiwq`c `d :`niz ike .ol `irain devn

xegy`!iegc ied `l `xwirn iegcc heytz Ð

mzd ip`yc ,lirl `pyixtck ,`kdl oiinc `l

i`dn oixiykn miycwa elit`e .hwll eciac

a,cl) "oileqtd lk" wxt migaf zkqna `nrh

xifgi leqtl ozpe xykd law iab opzc ,(mye

:iy` ax ipyne !iegc iedile :`xnba jixte .xykl

inc ixnbl `l ,edine .iegc ied `l eciay lk

opiwqn onwle .`ed dgcpe d`xp `dc ,`pic i`dl

s` ,d`xpe xfeg dgcpe d`xp dipin heytz `lc

oaxw yixtdc `idda oke .ohwll eciac ab lr

wxt opixn` ikd elit`e ,xefgl eciac ,zc xinde

dgcpe li`ed (mye a,ai) migafc `nw.dgci Ð

:(mye `,hp) "miycw iycw" wxt migafa xn` cer

,gafnd mbtp `ly cr ehgypy miycwd lk

gafnd mbtp jk xg`edgcpe li`edc ,oileqt Ð

wlgl jixve .owzl eciay it lr s` ,dgci

mcd ieqikc `idd `kd incnc `de .mixaca

zelbl eciac,iegc eaygl el did mewn lkn Ð

on e`ivedl aiigzp `l zeqkln xhtpe li`ed

`nil iziinc `de .zeqkle xefgl ick iegcd

xn`c o`nc iiegcl ivn ded ,ohwle xarn i`pzk

oi`c `kd la` ,owzl eciac meyn iegc oi` mzd

owzl ecia.iegc yi Ðàëäåalel slina

opireny`l ivn dede Ð ibltinw dkeqn

aeh mei axrn oebk ,xzida ohwila ediizbelt

ohwila ediizbelt hwpc `de .ocb`y xg`l

aeh meia oebk ,xeqi`aikd elit`c 'ireny`l Ð

.iegc oi`c ,oixiykn minkg
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

äàøöî àqàa,mixvna lcbd qcda -qcd oin `edyéîéé÷c §©¨¦§¨¨§¨§¥
àpé÷ ãça äòáL äòáL,zg` dxeya milr dray ea mi`vei - ¦§¨¦§¨§©¦¨

äòaøà éøúð éëcaex mdy milr drax` epnn exypy s`y - §¦¨§¥©§¨¨
oiicr ,eilràúìz eäì eLtezeare milr dyely ea ex`yp - ¨§§¨¨

.xyk herin ea exiizypy s`y `ziixad dxn` df lre ,zniiw
dpéî òîL ,éiaà øîà,`ziixadnàðòLBäì øLk äàøöî àqà éàä ¨©©©¥§©¦¨©©¨¦§¨¨¨¥§©§¨

.eipine alel zlihp zaeg ici ea z`vl xyk ixvn qcd eze` -
:`xnbd dywnàèéLtdne ixvn qcda daeg ici mi`veiy §¦¨

:`xnbd zvxzn .dfa yecigddéì úéàå ìéàBä àîéúc eäî- ©§¥¨¦§¦¥
df qcdléååì íLepiid ,'ixvn qcd' `l` 'qcd' `xwp epi`y - ¥§©

y mixne`ïì òîLî à÷ ,øMkúî àìel yiy s` xyk `edy iia` Ÿ¦§©©¨©§©¨
:`xnbd zl`ey .ieel myénð éëä àîéàåieel my el yiy qcdy §¥¨¨¦©¦

dxn` `l dxezdy oeik :`xnbd dper .xyk `edy oiipne ,leqt
`l` 'qcd' yexitaíB÷î ìkî ,àðîçø øîà 'úBáò õò'`edy - ¥¨¨©©£¨¨¦¨¨

.ieel my yi enyly s` ,df llka `ed ixd 'zear ur' `xwpy lk
,ïðaø eðzy qcdìL Ba eøàLðå åéìò áBø eLáééca äLqcd itpr - ¨©¨¨¨§¨¨§¦§£§Ÿ¨©¥

dyely yi mdn cg` lkayïéçì ïéìò,cg` mewna.øLkla` ¨¦©¦¨¥
oeik ,leqt ,mdn cg` lka migl milr dyelyn zegt ex`yp m`

.zear epi`yå ,àcñç áø øîàåmilrd zyely ex`yiy jixv §¨©©¦§¨§
migldãçàå ãçà ìk Làøaici lry ,xyk didiy ick miqcddn §Ÿ¨¤¨§¤¨

m` la` ,qcdd lk lr xcd my yi qcdd y`xa migld milrdy
.xcd epi`y oeik ,leqt ,miqcdd rvn`a milrd zyely ex`yp

:dpyna epipyBLàø íè÷ð:leqt ,qcdd ly,àððéç øa àìeò éðz ¦§©Ÿ¨¥¨©¦§¨
y qcdBa äúìòå BLàø íè÷ðdnihwd mewnaäøîzixt oink - ¦§©Ÿ§¨§¨§¨¨

,wexi,øLkeli`k df ixde zxkip dnihwd oi` dxnzd ici lry ¨¥
.mhwp `lBLàø íè÷ð ,äéîøé éaø éòaqcdd ly,áBè íBé áøòî ¨¥©¦¦§§¨¦§©Ÿ¥¤¤

ie`x did `l aleld mr cb`py dryae bgd zqipkay `vnpe
,ezeevnlBa äúìòådnihwd mewna dlcbe -áBè íBéa äøîz §¨§¨§¨¨§

ie`x dyrpe xfge,cb`p xaky xg`l,eäîm`dLéoicìöà éeçc ©¥¦¥¤
d lkúBöîdgcpy oeiky ,zepaxwa iegic oic yiy myk dxezay ¦§

s`e ,ie`x dyrpy s` mlerl daxwdl xyk epi` aey ,zg` dry
ligzay oeik o`k,exykdl xfeg epi` leqt did ezeevn onf zBà

,àìqcdd o`ke ,zeevnd lka `le miycwa wx `ed iegic oicy Ÿ
.xyk

:`xnbd zl`eydéì èBLôúådf wtql,ïðúc àäîe` dig hgy §¦§¥¥¨¦§©
e sereäqk,eicia xtra mcd z` -åjk xg`älbúðici lr mcd ¦¨§¦§©¨

,xtrd z` dxfity gexdúBqëlî øeèt,aeydligzn m` la` ¨¦§©
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå .úBqëì áéiç ,çeøä eäqk¦¨¨©©¨§©§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

eðL àìzeqkle xefgl aiig gexd dzqik m`yàlàote`aøæçL Ÿ¨¤¨¤¨©
mcdälbúðå,gexd eze` dzqiky xg`lälbúðå øæç àì ìáà §¦§©¨£¨Ÿ¨©§¦§©¨

,úBqëlî øeèt.cnere dqekn mcd ixdyda ïðéeäåepiywde - ¨¦§©§©¦¨¨
,dfaälbúðå øæç ékgexd dzqiky ixg` mcd,úBqëì áéiç éànà ¦¨©§¦§©¨©©©¨§©

y xn`p `l dnléçcéàå ìéàBäixdy ,ieqik zevnn zg` dry ¦§¦§¥
mcd did `le ,ieqik zevnn xhtp gexd ieqika dqekn didyk

aey ,ezeqkl ie`xéçcéàxeht didi dlbzpe xfgyk mbe ixnbl ¦§¥
,zeqklnúøîBà úàæ ,àtt áø øîàåy gken ef `iyew gkn -ïéà §¨©©¨¨Ÿ¤¤¥

oicúBöî ìöà éeçcokle ,d`xi `l aey dgcpe li`ed ea xn`py ¦¥¤¦§
,ieqikd zevn z` ea miiwln zg` dry iegc mcd didy s`
z` heytl yi ok m`e .zeqkl aiig ,ezeqkl ie`x didpe xfegyk
ie`x zeidl xfge iegc didy qcd oiprl dinxi iax ly ewtq

:`xnbd dgec .xyk `edydéì àéòaéî àôeb àtt áøciax - §©¨¨¨¦©§¨¥
dxn`y dn ok` m` ,envr `tt ax ly eixaca wtzqd dinxi
meyn `ed zeqkl aiig dlbzpe gexd edqk m`y dpynd

ydéì èéLt èéLôéî`pzl el heyt -,úBöî ìöà éeçc ïéàcitle ¦§¦§¦¥§¥¦¥¤¦§
y cnlp ok` dfàøîeçì àðL àìå àle÷ì àðL àìmixne`,okyie Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§§¨

.xyk `edy exykdl xfge dligzn leqt didy qcda lwdlBà
àîìcheyty meyn epi` zeqkl aiigy dpynd dxn`y dn ¦§¨

`l` ,zeevn lv` iegic oi`y `pzldéì à÷tñî é÷etñm` `pzl ©¥§©§¨¥
zeqkle xefgl jixvde xingd wtqne ,`l e` zeevn lv` iegic yi

wx df itle ,gexd eze` dzqiky ixg` dlbzpy mcd z`àøîeçì§§¨
ïðéøîàla` ,iegic oi`yàle÷ìdidy qcdd z` xiykdl oebk ©§¦¨§¨

iegc,ïðéøîà àìlv` iegic yi `ny ,wtqn eze` leqtl yie Ÿ©§¦¨
.leqt qcdde zeevn.e÷éz¥

:`xnbd zl`eyéàpúk àîéìdinxi iax ly ewtqy xn`p `ny - ¥¨§©¨¥Ÿ
xeq`y dpynd ixac lr `ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgna iepy
ick aeh meia milrd lr miaexnd qcdd iapr z` hrnl

m`y ,exiykdlïèwìå øáò,aeh meia(ïa) øæòìà éaø éøác ,ìeñt ¨©§¦§¨¨¦§¥©¦¤§¨¨¤
äeøáñ .ïéøéLëî íéîëçå ,÷Bãö [éaøa]yxcnd zia inkg epiad - §©¦¨©£¨¦©§¦¦©§¨

[`l e` zeevn lv` iegic yi m` mzwelgn z` zelzl evxy]
meyn `ed lqty wecv iaxa xfril` iax ly enrhy yxtl oi`y
qcdd did mipind zcib` zryay oeiky] ieyrd on `le dyrz
`vnp ,miaprd z` hwily ici lr eil`n xyked jk xg`e ,leqt

meyn ,[xykda dcib`d dyrn dyrp `lyàîìò éleëciax - §¥¨§¨
y mixaeq minkge wecv iaxa xfrl`éøö ïéà áìeìãâà Caeig oi` - ¨¥¨¦¤¤

m`e ,alel zlihp zrya zeaxrde miqcdd mr aleld z` ceb`l
,ieyrd on `le dyrz oic o`k jiiy `l okåmbøîBì éöîz íà §¦¦§¥©

alely xaeq wecv iaxa xfrl` iaxyéøö,ãâà Coi` mewn lkn ¨¦¤¤
`le dyrz' meyn `ed wecv iaxa xfrl` iax ly enrhy yxtl
jiiy didiy 'dyrz' dxeza xn`p `l alel lr ixdy ,'ieyrd on

,'dyrz' dxez dxn` dkeqay s`e ,'ieyrd on `le' yexclàìŸ
ïðéôìéa` oipaa'äNòz' da áéúëc äkeqî áìeìdyrz' miyxece ¨§¦©¨¦¨¦§¦¨©£¤

.'éeNòä ïî àìå`l`àäa åàì éàîdf xaca -ïàîc ,éâìôéî÷ §Ÿ¦¤¨©¨§¨¨¦§§¥§©
ìéñôcwecv iaxa xfrl` iax -,úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà ,øáñ §¨¦¨©©§¦¨¥¦¥¤¦§

`xwpe leqt qcdd did aleld mr qcdd z` cb`y dryay oeike
mlerl iegc `ed ixd ,iegc didy drya devn ly alel my eilr

,eiapr z` epnn hwily s`øáñ øéLëîc ïàîe,mixaeq minkg - ©§©§¦¨©
úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà àìhrin m` okle ,zepaxw oiprl `l` Ÿ©§¦¨¥¦¥¤¦§

.xyk eiapr z`
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìoiae wecv iaxa xfrl` iaxl oia - Ÿ§¥¨§¨

opaxl,úBöî ìöà éeçc Lé ïðéøîà àìalely mixaeq `nlr ileke Ÿ©§¦¨¥¦¥¤¦§
,cb` jixvøî ,éâìôéî à÷ äkeqî áìeì óìéîa àëäåxfrl` iax - §¨¨§¥©¨¦¨¨¦§§¥©

wecv iaxaäkeqî áìeì ïðéôìé ,øáñdkeqe li`ed ,a` oipaa ¨©©§¦¨¨¦¨
,diiyra alele diiyraon `le dyrz' leqt yi dkeqay myke

,df leqt yi alela mb jk ,'dyrz' da xn`p ixdy 'ieyrd
cb`y oeiky meyn ,aeh meia miaprd z` hrinyk lqt jkitle
hrin m` ,qcda miapr eidyk ,leqta [eziiyr `edy] aleld z`
.ieyrd on `le dyrz meyn leqte eil`n xyk dyrp miaprd z`

øáñ øîe,mixaeq minkge -úéòaéàå ,äkeqî áìeì ïðéôìé àì ©¨©Ÿ©§¦¨¨¦¨§¦¨¥
éà ,àîéàdedïì àøéáñyéøö áìeì,ãâà Cdiiyr zkiiyy `vnpe ¥¨¦§¦¨¨¨¨¦¤¤

,alelaàîìò éleëcy micen eidäkeqî áìeì ïðéôìéa` oipaa §¥¨§¨©§¦¨¨¦¨
.'ieyrd on `le dyrz' leqt didi alela mbyéøö áìeìa àëäåC §¨¨§¨¨¦

,éâìôéî à÷ ãâà` iaxycb` jixv alely xaeq wecv iaxa xfrl ¤¤¨¦§§¥
on `le dyrz meyn lqtp `edy dkeqn alel cnel mb okle
mixaeq minkge .cb`d xg`l miaprd z` hrin m` lqete ,ieyrd
leqt dfa jiiy `l ,alela diiyr oic oi`y oeike ,cb` jixv epi`y
,mcb`y xg`l miaprd z` hrin m` s`e ,ieyrd on `le dyrz

.xyke`id mzwelgnïéa ,áìeì ,àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôá¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨¨¥
`edyãeâà,daxrde qcdd mräãeäé éaø .øLk ,ãeâà BðéàL ïéa ¨¥¤¥¨¨¥©¦§¨

.ìeñt ãeâà BðéàL ,øLk ãeâà ,øîBà`nw `pzk mixaeq minkge ¥¨¨¥¤¥¨¨
.dcedi iaxk xaeq xfrl` iaxe ,cb` jixv epi` alely `ziixac

:`xnbd zx`anäãeäé éaøc àîòè éàîceb` epi`y alel lqety ©©£¨§©¦§¨
y meyn ,daxrde qcdd mréìéódey dxifbaäçé÷ì äçé÷ì ¨¦§¦¨§¦¨

àëä áéúk ,áBæà úceâàî,alel iablïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe' ¥£©¥§¦¨¨§©§¤¨¤©¨¦
'lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM 'ebe(n bk `xwie)íúä áéúëe ©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©§¦¨¨

(ak ai zeny)ïläl äî ,'áBæà úceâà ízç÷ìe'dgiwld aef` iabl §©§¤£©¥©§©¨
a zeidl dkixväceâà,'aFf` zCEb`' aezkd oeylkïàk óàiabl £¨£©¥©¨

a zeidl dkixv dgiwld aleläceâà.mipind x`y mråly mnrh £¨§
ïðaøy meyn ,ecb` `l m` s` aleld z` mixiyknyeäì úéìz` ©¨¨¥§
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ezny in` cenr bl sc ± iyily wxt`nei
äàøöî àñà.gilvne gayn `ed iept mewn el yiy jezne ,dcy ly xvind lr lcb Ð

.ixvn qcd = d`xvn `q` :`pixg` `pyilïéçì ïéìò éãá äùìùlkae ,oica dyly Ð

.zear ied `l oilr dylyn xivaac .oigl oilr dyly cae caãçà ìë ùàøáåediy Ð

mrvn`a la` ,micad iy`xa oigld oilr.`ed xcd e`l Ðäøîú åá äúìòåoink Ð

oilra minrt daxr ilra `vnpd oirk ,dxnz

miypd ea oiraeve ,wexi ixt oink weac

.mditirváåè íåéá äøîú åá äúìòåÐ

.dia `wlq inp yelzac .cb`pynìöà éåçã ùé
úåöîzevn lv` iegc zxez zbdep ,xnelk Ð

zgcpe d`xp m`c .zepaxw lv` zbdepy myk

dhgypyn.ifg xcd `l ezc ,dgci zxn` Ð

mhwpyk dgcpe li`ed ,inp `kdxcd `l ez Ð

iegc oia wiic `l `zyde .dxnz ziilra ifgin

,dgcpe d`xpl `xwirnmei axrn mhwpc i`dc

aeh.mlern d`xp `l Ðåäñëmcl mc` Ð

.ser e` digåðù àìaiig gexd edqkc Ð

.dlbzpe xfgy `l` zeqkléçãéàå ìéàåälr Ð

`l ikc xn`wck ,devn ly ieqikn ,gexd ici

.zeqkln xeht dlbzpéçãéàelit`e ,mlerl Ð

.dlbzpàôô áø øîàå.opiqxbäéôåâ àôô áøã
.dinxi 'xl dil `irain `tt axc `weic i`d Ð

äéì èéùô èùôéîgexd edqk :`pzc .`pzl Ð

.iegc oi`c ,zeqkl aiigàøîåçì àðù àìik Ð

oi`c `nrh meyn ieqika dil aiignc `kd

.iegcàìå÷ì àðù àìå,dinxi 'xc `idd ik Ð

iegc oi` opixn` i`ciegc yi m`e ,xyk ied Ð

.opixykne ,iegc oi` 'ixn`e .leqt ied Ðåà
äéì à÷ôñî àîìã`xnegl `witqne ,`pzl Ð

.iegc oi` `ny ,ieqika dil aiignc `edìáà
àìå÷ìdxnz oiprl oebk Ð.ïðéøîà àì`l` Ð

.iegc oi` e` iegc yi `ny ,opilqtïè÷ìå øáò
m` :opze ,oilrn oiaexn eidy qcd iapirl Ð

,zeay meyn aeh meia oihrnn oi`e .xyk ohrin

ohrine xar m`e ,exiykne ilk owznl dnecy

.lif`e `nrh yxtnck ,leqt Ðäåøáñopax Ð

yia `zbelt jdc xninl erac ,`yxcn iac

.`id iegc oi`e iegcàîìò éìåëã'xe opax Ð

.wecv 'xa xfrl`ãâà êéøö ïéà áìåì`le Ð

lqtc xfrl` 'xc `nrh iwelc ,diyr dia jiiy

inp i`e .zeleqta ieyrd on `le "dyrz" meyn

cb` jixvon `le "dyrz" meyn ,d"t` Ð

aizk `l dicica `dc ,liqtin `l ieyrd

.dyrzéìé àì äëåñî áìåìåó,jkld Ð

,iegc meyn `l` dilqtinl `kil `zydn

ly alel my eilr `xwpe leqta ecb`y oeikc

iegc zrya devnab lr s`e ,mlerl dgcp Ð

.`xwirn iegc `l` ,`ed dgcpe d`xp `lc

aeh meia ohrina ediizbelt hiwpc i`deÐ

aeh meia `dc ,`ed dicb`c xza `nzqc meyn

cb` jixv `l i`e ,dil cib` `ljixhvi` Ð

meid ycwc e`l i`c meyn aeh meia hwpinl

devn my `le ,devn onf dilr lg `l izk`

.iegc diixwnløáñ øùëîã ïàîåiegc oi` Ð

.zepaxw oebk ,dyecw oiprl `l` devn oiprl

äåöîá éåçã ùé ïðéøîà àì àîìò éìåëã àì.ibilt dkeqn alel slina `kde .diyr dia jiiye ,cbinl jixv alel :xaqwc ,`ed ieyrd on `le dyrz meyn lqtc o`nc `nrhe Ð

ïðéôìéieyrd on `le df dn diyra dfe ,diyra dfe li`ed ,a` oipaa Ð.ieyrd on `le df s` Ðåäåðàå.eiptl d`pzd Ðåðéáø.ax =ãçà íå÷îáedine ,cgia olek miaprdy Ð

.opiqxb ikd .qcdd lkay oilrd lr od oiaexn.ìåñôå øîðåî äéì äåä úåîå÷î äùìùå íéðù àáø äéì øîà .øùë úåîå÷î äùìùå íéðùá ìáà ãçà íå÷îá àìà åðù àìopiqxb ikd

.bexz`a ziffg dzlr oiprl onwl dl
øîåðî
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àîéàåaizk qcd icin ,ieel my meyn dilqtinl jzrc `wlq i`n :dniz Ð inp ikd

."mrep ikxc dikxc" aizkc meyn e`l i` ,opixykn secxid elit` `d ?`xwa

íè÷ðd`xp xikfd qxhpeway it lr s` Ð edn aeh meia dxnz ea dzlre aeh mei axrn

onwl gkenck ,ifg `l aeh mei zlgzac oeik ,`ed `xwirn iegc `kdc `d ,dgcpe

`hiyt miycw iabc idpe .aeh meirn xegy` iab

dawp yixtn iab ,iegc ied `xwirn iegcc ol

(mye `,gv migqt) "`nh didy in" wxta egqtl

migafc `nw wxta mitzey ipy ly dnda iabe

iab ,(mye `,f) oiyecwc `nw wxtae (mye `,ai)

iab opiwq`c `d :`niz ike .ol `irain devn

xegy`!iegc ied `l `xwirn iegcc heytz Ð

mzd ip`yc ,lirl `pyixtck ,`kdl oiinc `l

i`dn oixiykn miycwa elit`e .hwll eciac

a,cl) "oileqtd lk" wxt migaf zkqna `nrh

xifgi leqtl ozpe xykd law iab opzc ,(mye

:iy` ax ipyne !iegc iedile :`xnba jixte .xykl

inc ixnbl `l ,edine .iegc ied `l eciay lk

opiwqn onwle .`ed dgcpe d`xp `dc ,`pic i`dl

s` ,d`xpe xfeg dgcpe d`xp dipin heytz `lc

oaxw yixtdc `idda oke .ohwll eciac ab lr

wxt opixn` ikd elit`e ,xefgl eciac ,zc xinde

dgcpe li`ed (mye a,ai) migafc `nw.dgci Ð

:(mye `,hp) "miycw iycw" wxt migafa xn` cer

,gafnd mbtp `ly cr ehgypy miycwd lk

gafnd mbtp jk xg`edgcpe li`edc ,oileqt Ð

wlgl jixve .owzl eciay it lr s` ,dgci

mcd ieqikc `idd `kd incnc `de .mixaca

zelbl eciac,iegc eaygl el did mewn lkn Ð

on e`ivedl aiigzp `l zeqkln xhtpe li`ed

`nil iziinc `de .zeqkle xefgl ick iegcd

xn`c o`nc iiegcl ivn ded ,ohwle xarn i`pzk

oi`c `kd la` ,owzl eciac meyn iegc oi` mzd

owzl ecia.iegc yi Ðàëäåalel slina

opireny`l ivn dede Ð ibltinw dkeqn

aeh mei axrn oebk ,xzida ohwila ediizbelt

ohwila ediizbelt hwpc `de .ocb`y xg`l

aeh meia oebk ,xeqi`aikd elit`c 'ireny`l Ð

.iegc oi`c ,oixiykn minkg
mipy
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קפד
ezny ina cenr bl sc ± iyily wxt`nei

ìåñôå øîåðîy"vh* = xnepn oiwexi oilrde zexegy miaprd ixdy ,`ed xcd e`lc Ð

.f"rlaúåøåçù íéáðòäù àìà.md oiwexi ozlgzne ,oixigyne yaiil eligzd xaky Ð

åäðéð ñãäã éðéî.xnepn d`xp epi`e ,el dey odi`xny Ðïééîã úåøåçùë úåîåãàåÐ

.mixegy eidi xzei hrn eyaiiykle ,ozexixgy edfe ,`ed wexi oin e`lcàðéðç 'ø øîàã
.dcp mc oiprl Ðøåçù íãmec` dy`a Ð

.`edä÷ìù àìàdcp) opzck .ede`nh jkitl Ð

mec`d :dy`a oi`nh minc dyng :(`,hi

.'ek xegydeàèéùôon `l ?dilqtp i`n` Ð

o`k yi ieyrd`le ,xykda cb`p ixdy Ð

o`k yi iegc meyndevn my `xw `l ixdy Ð

.iegca dilräéãâàã øúá àìàopirny`e Ð

dilqtinl opitli `l dkeqn alelc `pz i`d

ded iegc meyn ,edin .leqta ieyrd on meyn

`pryed my eilr `xwp ixdy ,dilqtinl ol

dil xykncne .ezcib` zrya dleqtrny Ð

dpin heytpe .`ed iegc e`l `xwirn iegc dpin

oi` e` zevn lv` iegc yi ol `irai`c ,`blt

iegc`l `xwirn iegcc `kdn heytp Ð

ok m` `l` iegc ied `le .iegc iedc da opixn`

dgcpy lk .dgcp jk xg`e aeh meia d`xp

:opiqxb ikd .`xwirn iegc ixw aeh mei mcew

äðîæä ãâà øáñ à÷å äéãâàã øúá íìåòì
àåä àîìòázeidl my z`ixw ezceb` oi` Ð

elit` jklde ,zegcl leqt alel my eilr lg

meid eilr ycwiy cr o`k oi` 'xwirn iegc

ifg `le devn onf `hnc oeikc ,eleqta epcere

diliegc e`l ikd inwn la` iegc ixwin Ð

`ed.øùë áåè íåéá åäðéèòî àäab lr s`e Ð

,dil cib` `l aeh meia `dc .xak cb`pc

.ilqt `l zewxi eli`c ?zni` miapr xegy`ce

àåä àø÷éòî éåçã`le devn onf `hn `dc Ð

.`xwirn iegc dil dede ,ifgíåéá øåçùàã àìà
áåè.exigydyk dgcpe ,aeh meia d`xp ixde Ð

'åë äðéî òîù.dinza Ð'åë äéðéî èåùôúÐ

dnc .dgcpe d`xpn sicr `xwirn iegc i`cec

eiykr cr mlern devnl d`xp `ly`zyd Ð

,eiykr ycwedy oaxwk iede ,ifgzinc `ed

devnl d`xp la` .did onf xqegn ezlgzne

dpnn dgcpe.iegc dil ded Ðàðî ï÷úîÐ

.exiykne leqt didyïè÷ìùiaprl Ðelld m

oiekzn epi`e ,olke`l zpn lr qcdd on

.exiykdlàìå äéùéø ÷éñôá ïåòîù 'ø éãåî àäå
úåîézaya ef dnda y`x jezg` :xne`a Ð

`ly xyt` i`c oeikc .zenzy dvex ipi`e

zenzxac opixn` ike .dil aiyg oiekznk Ð

xzen oiekzn oi`ydil xyt`c `kid oebk Ð

lqtqe `qk dhn mc` xxeb ,oebk .xeqi` `la

ab lr s`e .uixg zeyrl oiekzi `ly calae

`lc oeik ,uixg ciar `nlc yginl `ki`c

dxenb dk`ln iedc uixg inp ciar ik ,uixg `la dxixbl xyt`e ikdl oiekznciar i`cec `kid la` .aiigin `l Ð.icen Ðéúéøçà àðòùåä äéì úéàã àëéøö àìjixv `le Ð

izixg` ied `l i` la` .ilk oewiz `kil `kde ,jytp dnn dnyp zlihp `ki` mzdc ,diyix wiqtl `zyd inc `le .dxeyk`l dil `kixv `lc ,ilk oewiz o`k oi` jkld .i`dl

ikdl oiekzn `lc ab lr s`e .ikdl jixv `dc ,`pn dil ieyn Ð.zeni `le diyix wiqt iedc ,xeq` Ðåãâà øúåäaeh meia alel ly Ðcb`d jexki ,`nlra dkixka ecbe` Ð

,`ed `niiw ly dfe ,`ed zek`ln zea`n `niiw ly xywc ,mixyw x`yk cg`k miy`xd ipy xeywi `le wxi zceb` oicbe`y enk ,jxkd jeza ey`x aegzie aiaqyyeg epi`y

.zinler exizdléàîàå.`peeb i`d ika dil zwgc Ðáðòéî äéáðòéì.dxiyw e`l daiprc ,`kil dk`ln xeqi`e ,ith miiwn ikde Ð'åë àéä äãåäé 'ø,(`,biw) zay zkqna Ð

.epapri `ly calae ,`iwqt e` `cpet eilr jxek :xne` dcedi 'x ,eaper `l` exyew oi` wqtpy ilc lag :`ipzcéòá àéìòî øù÷ äãåäé 'ø éàceb` epi`y lirl `ipzck Ð,leqt Ð

.`ed ceb` e`l i`de ,aef` zceb`n xnbcàãçá äéúååë äì øáñ àðú éàä.zay oiprl `id dxiyw daiprc Ðäéìò âéìôåalela opirac `kdn opirny .cb` jixv oi`c ,alela Ð

wxi ly dceb`k ocbe`de .cb`d iy`x ipy xeywiy ,xenb xywxyk ceb` epi`y alel ixn`e ,dcedi 'xc dilr ibiltc opax elit`e .`ed cb` e`l Ð`ipzck ,ecbe`l devnc ecen Ð

.opaxk `pniwe`e ,"edep`e il` df" meyn lirläðùîäìåñô äùáéå äìåæâ äáøò.i`w edlek` "mkl"c ,alell Ðäìåñô úçãðä øéò ìùå äøùà ìùizezk i`w dtixylc oeikc Ð

.dixeriy zzkinäôöôö.`xwn dl liqte ,onwl opixn`ck lebr dly dlre ,daxr oin Ðäùåîë.`"ixlt** =ìòá ìùå.dxykc sili `xnbae .lgpd lr `ly ,dcya dlicb Ð

ìòá(aq ediryi) "dleza xega lrai ik" enk ,`zeaziinc `pyil lra (`,a ohw cren) "oiglyd zia oiwyna" opixn`ck .minyd xhna dil ibqc ,zewydl dkixv dpi`y rwxw Ð

edl ipze axir `le bexz` oke daxr oke diytp it`a qcde ,diytp it`a alel ipze ,iaa rax`a oizipzna edl biltc i`de .`zleza mr mlr aziiznc dnk ix` :opinbxznemeyn Ð

eilrn oiaexn eiapre ,alela `l` jiiy `l lfxad xd ipiv eli`c .exiaga oi`y dn cg` lka yic`kiiy `l dnexze dlxre ,daxra `l` `kiiy `l dtvtve ,qcda `l` jiiy `l

.iaa rax` ekixhvi` jkld ,bexz`a `l`àøîâìçðä ìò úåìéãâä ìçð éáøò.miax oeyl "iaxr" aizkck onwlck ,dxyk lra ly ,edine .efa devn min ilgp Ðêåùî`le Ð

.dtvtvl hxt ,lebríéøä ìùå.dtvtv `le mixd ly daxr Ðíå÷î ìëî éáøò.miax oeyl Ð
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íéðùogky`ck ,daxc` iqxbc mixtq zi` Ð leqte xnepnk ifgzn inp zenewn dylye

ikd xnzi` i` `l` wiqn ikc ,dyw `qxib dze` itle .ziffg dzlr iab onwl

xnzi`herin eze`c cg` mewna `l` epy `l ,xyk ehrn m` :`kti` iweq`l ivn ded Ð

opiqxb `l i` la` .ziffg iab onwl wiqn `peeb `d ikc .cg` mewna eed mix`ypd miapr

daxc`dey lkdy `xaqd dil rnync ,`gip Ð

.ziffg oiprl oiwelgy it lr s` ,miapr oiprl

íìåòì`nlra dpnfd cb` xaqwe ocb`c xza

mixtq zi`e .qxhpewd zqxib ef Ð `ed

xnel cenlz`e ,cb` jixv oi` alel xaqwe :iqxbc

cb` jixv,llk okzi `le .`ed `nlra dpnfd Ð

cb` jixv i`c`le dyrz meyn liqtin ok m` Ð

lirl opixn`ck ,dkeqn alel opitli i` ieyrd on

.(a,`i)

èåùôúÐ iegc ied `l `xwirn iegc dpin

.lirl 'yxitck ,`wec zevn oiprl

mhwpc `iraeizyxitck ,`hiyti` `l inp Ð

.lirl inpäãåî`le diyix wiqta oerny 'x

"dlinc xfril` 'x" wxt ediizlin xwir Ð zeni

zxda my yiy ab lr s` xya iab (`,blw zay)

zezixk) "lk` wtq" wxt seqa :xn`z m`e .uewi

exraede zaya milgb dzeg iab (mye a,k

dcedi iaxk dl xaq aiignc o`nc ,xn` odil`n

lre .oerny 'xk xhtc o`ne ,oiekzn oi`y xaca

.dcedi iaxl aiigncn ,`ed diyix wiqt jigxk

`xeqi` `l` `kil diyix wiqt e`lc `zlinac

yie ?xeht i`n` oerny 'xl ok m`e .`nlra

mzdc oiekzn oi`c :xnelyyeg oi`c epiid Ð

dk`ln iedc meyn y"xl xeht jkl ,mzxrada

jixv oi`e `neb xteg enk ,dtebl dkixv dpi`y

wiqtc it lr s` oerny 'xl xehtc ,dxtrl `l`

idliya ,ervetde oeflg cvd oke .`ed diyix

`kd ipync `d oke .(`,dr zay) "lecb llk"

`xizi `pryed dil zi`cied f`c meyn epiid Ð

elit`c ab lr s`e .dtebl dkixv dpi`y dk`ln

xeq` la` xeht oerny 'xlmeyn ixy `kd Ð

iab (mye .e) zeaezkc `nw wxtae .devn

o`k yxit qxhpewae .epkx`d `ziifpc `ixkeqn

izixg` `pryed dil zi` ikcoewiz o`k oi` Ð
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ìLe íéðLéà ,àìà !ìeñôe ,øneðî éåä úBîB÷î äL §©¦§¨§¨¥§¨¨¤¨¦
åéìòî ïéaeøî åéáðò eéäL Bà :øîzà éëä øîzà¯ ¦§©¨¦¦§©¤¨£¨¨§¦¥¨¨

,Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác :àcñç áø øîà .ìeñẗ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨
úBøBçL åéáðò àìà eðL àì :Bøæòa äéäé íB÷näå§©¨¦§¤§¤§Ÿ¨¤¨£¨¨§

úBweøé åéáðò ìáà¯øîà .øLëå ,àeä ñãäc éðéî £¨£¨¨§¦¥©£©§¨¥¨©
úBneãà :àtt áø.ïééîc úBøBçLk:àðéðç éaø øîàc ©©¨£¦§¨§¨§¨©©¦£¦¨

øBçL íc éàä¯ïèòéî íà" .ä÷ìL àìà ,àeä íBãà ©¨¨¨¤¨¤¨¨¦¦£¨
déãâàìc dénwî àîéìéà ?úîéà eäðéèòîc ."øLk̈¥§©£¦§¥©¦¥¨¦©¥¦§©§¥

¯déãâàìc øúáì àìà !àèéLt¯àøwéòî éeçc §¦¨¤¨§¨©¦§©§¥¨¥¦¨¨
!éeçc éåä àì àøwéòî éeçc dpéî èBLôz !àeä¦§¦¨¨¥¦¨¨¨¨¥¨
àîìòa dðîæä ãâà :øáñ÷å ,déãâàc øúa íìBòì§¨¨©§©§¥§¨¨©¤¤©§¨¨§¨§¨

äðîæäå ,àeäïéèòîî ïéàå" .àeä íeìk åàì àîìòa §©§¨¨§¨§¨¨§§¥§©£¦
øáò àä ."áBè íBéaïè÷ìeéàî¯øeçLàc ,øLk §¨¨©§¨¨©¨¥§©§

ìBîúàî øeçLàc àîéìéà ?úîéà¯àøwéòî éeçc ¥©¦¥¨§©§¥¤§¨¥¦¨¨
!éeçc éåä àìc àøwéòî éeçc dpéî èBLôz ,àeä¦§¦¨¨¥¦¨¨§¨¨¥¨

åàì àìà¯,àeä äçãðå äàøð ,áBè íBéa øeçLàc ¤¨¨§©§§¦§¤§¦§¤
íìBòì ,àì !äàøðå øæBç äçãðå äàøð dpéî zòîL̈§©§¦¨¦§¤§¦§¤¥§¦§¤Ÿ§¨

øwéòî øeçLàcéeçc éåä àìc àøwéòî éeçc ,à¯ §©§¥¦¨¨¨¥¦¨¨§¨¨¥¨
äàøðå øæBç äçãðå äàøð ìáà ,dpéî èBLôz¯àì ¦§¦¨£¨¦§¤§¦§¤¥§¦§¤Ÿ

éaø íeMî ,áBè íBéa ïéèòîî ïéà :ïðaø eðz .èBLôz¦§¨©¨©¥§©£¦§¦©¦
ïwúî à÷ àäå .ïéèòîî :eøîà ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨§§©£¦§¨¨§©¥

àðî,äìéëàì ïè÷ìL ïBâk :éLà áø øîà !áBè íBéa ¨¨§¨©©©¦§¤§¨¨©£¦¨
:øîàc ,deáàk dì øáñ ïBòîL éaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨©£§¨©
éøîàc àáøå ééaà àäå .øzeî ïéekúî ïéàL øác̈¨¤¥¦§©¥¨§¨©©¥§¨¨§¨§¦
!úeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø äãBî :eäééåøz©§©§¤©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨
eðz .éúéøçà àðòLBä déì úéàc ïðé÷ñò äna àëä̈¨©¤¨§¦©§¦¥©§¨©£¦¦¨

Bcâà øzeä :ïðaøáBè íBéa¯BãâBàäceâàkìL ©¨©©©§§§©£¨¤
äãeäé éaø épî àä !áðòéî déápòéì ?éànàå .÷øé̈¨§©©¥©§¥¦©©¨©¦©¦§¨
àpz éàä !éòa àúééìòî ãâà ,äãeäé éaø éà .àéä àúééìòî äøéL÷ äáéðò :øîàc ,àéä¦§¨©£¦¨§¦¨§©§§¨¦¦©¦§¨¤¤§©§§¨¨¥©©¨

.àãça déìò âéìôe ,àãça déúååk dì øáñäðùîäLáéå äìeæb äáøò¯ìL ,äìeñt ¨©¨§¨¥©£¨¨¥£¥©£¨£¨¨§¨¦¥¨§¨¤
úçcpä øéò ìLå äøLà¯eöøôð ,dLàø íè÷ð .äìeñtäéìòäôöôväå ,¯,äLeîk .äìeñt £¥¨§¤¦©¦©©§¨¦§©Ÿ¨¦§§¨¤¨§©©§¨¨§¨§¨

ìòa ìLå ,äéìò úö÷î eøMpLå¯.äøLkàøîâ"ìçð éáøò" :ïðaø eðz¯äìò ïéìéãb §¤¨§¦§¨¨¤¨§¤©©§¥¨¨©¨©©§¥¨©©§¥¦©
"ìçð éáøò" :øçà øác .ìçpä¯ïéà ."ìçð éáøò" :Cãéà àéðz .ìçðk CeLî dìL äìòL ©©©¨¨©¥©§¥¨©¤¨¤¤¨¨©©©©§¨¦¨©§¥¨©¥

ïéépî íéøä ìLå ìòa ìL ,ìçð éáøò àìà éì¯:øîBì ãeîìz.íB÷î ìkî ,"ìçð éáøò" ¦¤¨©§¥¨©¤©©§¤¨¦¦©¦©§©©§¥¨©¦¨¨
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סוכה. פרק שלישי - לולב הגזול דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

a mixfetn miaprd m` mbìLe íéðLúBîB÷î äLmiaexn md m` §©¦§Ÿ¨§
milrdnéåäk d`xp qcddøneðîmiaprd ixdy ,mipey mipeeba ¨¥§¨

,miwexi milrde zexegyìeñôe.xcd epi`y meynøîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©
,ax ixac,øîzà éëädpyna epipyåéìòî ïéaeøî åéáðò eéäL Bà ¨¦¦§©¤¨£¨¨§¦¥¨¨

äéäé íB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ,ìeñẗ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨¦§¤
eðL àì ,Bøæòa,eilrn zeaexn eiapryk leqtyàlàeid m`åéáðò §¤§Ÿ¨¤¨£¨¨

úBøBçLzewexi miaprd dligzny] yaiizdl eligzd xaky §
,[zexigyn jk xg`eìáàm`àeä ñãäc éðéî ,úBweøé åéáðòixd - £¨£¨¨§¦¥©£©

epi`e milrd d`xnl dey miaprd d`xn ixdy ,qcdd oink md
,xnepnk d`xpøLëå.eilrn miaexn eiapr m` s`,àtt áø øîà §¨¥¨©©¨¨

miaprk úBneãàmiaprïééîc úBøBçL`id ef `l` wexi oin mpi` - £§§¨§¨
milqete ,zexegy eidi hrn cer eyaiiziyke ozixexgy zligz

,milrdn miaexn md m` qcdd z` mdàðéðç éaø øîàcoiprl §¨©©¦£¦¨
,dcp mc,øBçL íc éàämcy meyn ,`ed `nhàeä íBãà,exewna ©¨¨¨

ä÷lL àlà`tt ax cnl jkne ,xgyed ok zngne lwlwzdy - ¤¨¤¨¨
.zexegyk zenec`y qcdd iapr oiprl

la` ,leqt ,eilrn zeaexn qcdd iapr eid m` :dpyna epipyíà¦
:øLk ïèòéî:`xnbd zxxaneäðéèòîcmiaprlúîéàizn - ¦£¨¨¥§©£¦§¥©

,mhrindéãâàìc (ä)énwî àîéìéàmcew mhriny xn`p m` - ¦¥¨¦©¥§¤¤§¥Ÿ
,aleld mr qcdd z` cb`yàèéLt,dfa yecigd dne xyky §¦¨

,cb`y mcew hriny oeik ,'ieyrd on `le dyrz' leqt ea oi` ixd
ie`x didy drya leqt did `ly oeik ,dgcp leqt ea oi` mbe

,devnlàlàmhriny xnel jixvdéãâàìc øúáìcb`y ixg` - ¤¨§¨©§¤¤§¥
,aleld mr qcdd z`alel micnel `ly ycgl dpynd d`ae

zl`ey .'ieyrd on `le dyrz' leqt alela didiy dkeqn
y meyn leqtl yi mewn lkn :`xnbdàeä àøwéòî éeçcixdy - ¨¥¦¨¨

epi` aey dgcpy oeike ,leqt qcdd did aleld z` cb`y drya
df qcd dxiykn dpyndy dnne ,xyk dyrpe xfegdpéî èBLôz¦§¦¨

ie`x epi`y xacy ,zeevna iegic oic yiy xn`p m` s`y
lirl dfa epwtzqdy] d`xpe xfeg epi` aey ezeevnl(`"r)lkn [

mewnàøwéòî éeçc,ezeevnl ie`x did `l mlerny xac -àì ¦¥¦¨¨Ÿ
,éeçc éåäie`x did dligzn m` wxe ,d`xpe xfeg `ed `l` ¨¥¦

did h"ei zligzae cb`d zryay oebk ,devnlxg`e xyk qcdd
dgec .d`xpe xfeg epi`y iegic oic yi ,ey`x mhwp h"eia jk

:`xnbdíìBòìqcdd iapr z` hrinyk dpyna xaecnøúa §¨¨©
décâàc,aleld mr ecb`y ixg` -øáñ÷åy dpyna `pzdãâà §©§¥§¨¨©¤¤

eipin mr aleldàîìòa äðîæäcala dpkd -àeä,àîìòa äðîæäå ©§¨¨§¨§¨§©§¨¨§¨§¨
àeä íeìk åàìokle ,eilr alel my `xwpy ef dpkda aygp epi` - ¨§

ea eid m` la` .iegic aygp epi` ecb`y xg` miapr ea eidy s`
,leqt aleld did h"ei zqipk zryae ,h"ei qpkpy ixg` miapr
s`e ,zeevn lv` iegic yi m` wtzqdl yie iegic aygp df ixd

.d`xpe xfeg epi` ,`xwirn iegc didy
:dpyna epipyïéèòîî ïéàåmilrd on miaexnd miaprd z`íBéa §¥§©£¦§

:áBè:`xnbd zwiicnàäm`øáòxeqi`d lrïèwìåmiaprl ¨¨©§¦§¨
mhrnl ick aeh meiaéàî,øLk.:`xnbd zxxanúîéà øeçLàc- ©¨¥§©§¥©

mdy onf lk ixdy] qcdd lqtp ok zngny miaprd exigyd izn
,[lirl x`azdy itk xyk qcdd miwexiøeçLàc àîéìéà¦¥¨§©§

ìBîúàîqcdd ok m` ,aeh mei mcew -,àeä àøwéòî éeçc ¥¤§¨¥¦¨¨
did devnd onf ribdy dryny ,devnl ie`x did `l mlerny

ok m` ,xyk mhwle xar m` ok it lr s`e ,leqtdpéî èBLôz, ¦§¦¨
iabl,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçciegic oic yiy xn`p m` s`e ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦

,dgcpe devnl d`xp didy xaca wx edf mewn lkn ,zeevn lv`
.ie`x dyrpe xfeg ,`xwirn iegc did m` la`åàì àlà`ly ick ¤¨¨

dpyna xaecny yxtz ,ok heytpøeçLàãmiaprd,áBè íBéa §©§§
jk xg`e ,devnl ie`x qcdd did aeh mei zqipka dligzny
,mhrine mdn ylzy eiykre ,miaprd exigydy zngn dgcp

ixd ,d`xp aey,àeä äçãðå äàøðok m`edpéî úòîLrnyp - ¦§¤§¦§¤¨§©¦¨
y dpynd ixacn,äàøðå øæBç äçãðå äàøðdgec .devnl xyke ¦§¤§¦§¤¥§¦§¤

:`xnbdøeçLàc íìBòì ,àìmiaprdàøwéòî,aeh mei mcewok`e Ÿ§¨§©§¥¦¨¨
y oicd z`dpéî èBLôz ,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçcxyt` - ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦¦§¦¨

ie`x qcdd did `l meid zqipkay it lr s`y ,epizpynn heytl
z` hrin m` mewn lkn ,eilrn miaexn eiapr eidy iptn ezeevnl

.xyk `ed ixd ,miaprdìáày oicd z`,äàøðå øæBç äçãðå äàøð £¨¦§¤§¦§¤¥§¦§¤
yecig xzei `edyèBLôz àìote`a dcinrdl yiy ,epizpynn Ÿ¦§

.h"ei iptl miaprd exigydy
,ïðaø eðzzeaexn zexegyd eiapry zngn leqt `edy qcd ¨©¨¨

,eilrnïéèòîî ïéàeiapr z`áBè íBéaixack ,exiykdl ick ¥§©£¦§
.dpyndïéèòîî ,eøîà ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMîelit` eze` ¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨§§©£¦

oerny iaxa xfrl` iax xizn ji` :`xnbd dywn .aeh meia
,aeh meia dligzkl qcdd iapr z` hrnlàðî ïwúî à÷ àäå- §¨¨§©¥¨¨

ilk owzn `ed ixde,áBè íBéadhiwlae leqt did qcdd ixdy §
:`xnbd zvxzn .exiykn `edïèwlL ïBâk ,éMà áø øîàmiaprl ¨©©©¦§¤¦§¨

qcddn elldìjxev,äìéëà,qcdd z` xiykdl ick `leéaøå §£¦¨§©¦
øzeî ïéekúî ïéàL øác øîàc ,deáàk dì øáñ ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨©£¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
oiekzn epi` m` ,xeqi` xac dci lr dyrpy s` dlert dyerd -
miaprd z` hewll xzen o`k s`e ,ok zeyrl xzen ,xeq`d xacl
xiykn jkay s` ,qcdd z` xiykdl ick `le dlik`l ezpeekyk

:`xnbd dywn .qcdd z`eäééåøz éøîàc àáøå éiaà àäå,äãBî §¨©©¥§¨¨§¨§¥©§©§¤
ïBòîL éaøxeq`y `ed dcen ,oiekzn oi`y xac xizn `edy s` ©¦¦§

úeîé àìå déLéø ÷éñôaoi`e dndad y`x z` jezg` xne`a] ¦§¦¥¥§Ÿ¨
s` ,xeqi` xacl znxeb gxkday dlert xnelk [zenzy izpeek
yexita dl oiekzd eli`k df ixd ,xeqi`l oiekzn epi`y it lr
xaca `l` oerny iax xizd `le ,oerny iax zrcl s` dxeq`e
eilr did o`k s` ok m`e ,eiyrn gkn dk`ln dyriz m` wtqy
oeik ,dlik`l ezpeeky s` qcdd iapr z` hwll xeq`l

:`xnbd zvxzn .qcdd z` i`cea xiykn ezhiwlayéàîa àëä̈¨§©
éúéøçà àðòLBä déì úéàc ,ïðé÷ñò,ea z`vl xg` qcd el yiy - ©§¦¨§¦¥©§¨©£¦¦

z` hwel `l` ,devnd jxevl dfd qcdd z` jixv epi`y oeike
.llk ilk oewiz o`k oi` ,dlik` jxevl eiapr

Bcâà øzeä ,ïðaø eðzaleld cb` ly xywd xzed -áBè íBéa ¨©¨¨©¤§§
ly xyw `edy iptn ,cgi eiy`x ipy z` ekxck xeywl xeq`

iiw`l` ,zinler exizdl cizr epi`y `nBãâBà`nlra dkixka §
kl miyery en÷øé ìL äceâàz` ageze aiaq hegd z` jxeky - §£¨¤¨¨

.dkixkd jeza hegd y`x:`xnbd zl`eyéànàåekxek recn - §©©
,ylg xyw `edy wxi ly dceb`káðòéî déáðòéìleki ixd - ¦©§¥¦§¨

xzei miiwzn `ede ,xyw ivg wx `edy daipr ly xyw xeywl
zvxzn .aeh meie zaya dk`ln xeqi` da oi`e ,dkixkdn

:`xnbdøîàc ,àéä äãeäé éaø épî àäly xywäøéL÷ äáéðò ¨©¦©¦§¨¦§¨©£¦¨§¦¨
,àéä àúéélòî:`xnbd dywn .aeh meie zaya dxeq`eéà §©©§¨¦¦

`ziixadäãeäé éaøixd ,ekxeky dn liren dn ,`idãâà ©¦§¨¤¤
éòa àúéélòîlirl ezrc ixdy ,wfg cb`a aleld ceb`l yi - §©©§¨¨¥

(`"r)zceb`n dey dxifba cnlpy dxezdn cb` jixv alely
:`xnbd zvxzn .cb` dpi` dkixke ,aef`àpz éàä`ziixac ©©¨

,dkixk ici lr ceb`l lireny xaeqydéúååk dì øáñdcedi iaxc ¨©¨§¨¥
,àãçak zaya dxeq` daipry,dxiywdéìò âéìôedcedi iaxc ©£¨¨¦£¥
àãçadevn iepl `l` ,dxezd on cb` jixv epi` alely xaeqe ©£¨

`l` ,ynn dxiywa ceb` epi`y s` daeg ici `vei okle ,cala
.wxi ly dceb`k

äðùî
,äìeæb äáøòxn`py ,dleqt(n bk `xwie)eyxce 'mkl mYgwlE' £¨¨§¨§©§¤¨¤

.mklyn minkgådaxr okäLáéepialdy cr dilr aex eyaiy - §§¥¨
,mdipt,äìeñt.xcd dpi`y meyndaxräøLà ìLoli`n - §¨¤£¥¨

,dtixy oerhy ,dxf dcearl eze` micaeryåurn daxr okìL §¤
úçcpä øéòcearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir - ¦©¦©©

,da `vnpd lk z` sexyl jixve ,dxf dcear,äìeñtoeiky §¨
jxvpd xeriy da oi`e dtexyk zaygp ,dtixyl zcnery

.daxrldLàø íè÷ðy`x -meyn ,dleqt ,daxrd ly sprd ¦§©Ÿ¨
.xcd dpi`yeöøôðaex exyp -,äéìò.xcd dpi`y meyn ,dleqt ¦§§¨¤¨

åokäôöôvä,daxr oin -,äìeñtla` .`xnba x`eaiy mrhdn §©©§¨¨§¨
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קפה
ezny ina cenr bl sc ± iyily wxt`nei

ìåñôå øîåðîy"vh* = xnepn oiwexi oilrde zexegy miaprd ixdy ,`ed xcd e`lc Ð

.f"rlaúåøåçù íéáðòäù àìà.md oiwexi ozlgzne ,oixigyne yaiil eligzd xaky Ð

åäðéð ñãäã éðéî.xnepn d`xp epi`e ,el dey odi`xny Ðïééîã úåøåçùë úåîåãàåÐ

.mixegy eidi xzei hrn eyaiiykle ,ozexixgy edfe ,`ed wexi oin e`lcàðéðç 'ø øîàã
.dcp mc oiprl Ðøåçù íãmec` dy`a Ð

.`edä÷ìù àìàdcp) opzck .ede`nh jkitl Ð

mec`d :dy`a oi`nh minc dyng :(`,hi

.'ek xegydeàèéùôon `l ?dilqtp i`n` Ð

o`k yi ieyrd`le ,xykda cb`p ixdy Ð

o`k yi iegc meyndevn my `xw `l ixdy Ð

.iegca dilräéãâàã øúá àìàopirny`e Ð

dilqtinl opitli `l dkeqn alelc `pz i`d

ded iegc meyn ,edin .leqta ieyrd on meyn

`pryed my eilr `xwp ixdy ,dilqtinl ol

dil xykncne .ezcib` zrya dleqtrny Ð

dpin heytpe .`ed iegc e`l `xwirn iegc dpin

oi` e` zevn lv` iegc yi ol `irai`c ,`blt

iegc`l `xwirn iegcc `kdn heytp Ð

ok m` `l` iegc ied `le .iegc iedc da opixn`

dgcpy lk .dgcp jk xg`e aeh meia d`xp

:opiqxb ikd .`xwirn iegc ixw aeh mei mcew

äðîæä ãâà øáñ à÷å äéãâàã øúá íìåòì
àåä àîìòázeidl my z`ixw ezceb` oi` Ð

elit` jklde ,zegcl leqt alel my eilr lg

meid eilr ycwiy cr o`k oi` 'xwirn iegc

ifg `le devn onf `hnc oeikc ,eleqta epcere

diliegc e`l ikd inwn la` iegc ixwin Ð

`ed.øùë áåè íåéá åäðéèòî àäab lr s`e Ð

,dil cib` `l aeh meia `dc .xak cb`pc

.ilqt `l zewxi eli`c ?zni` miapr xegy`ce

àåä àø÷éòî éåçã`le devn onf `hn `dc Ð

.`xwirn iegc dil dede ,ifgíåéá øåçùàã àìà
áåè.exigydyk dgcpe ,aeh meia d`xp ixde Ð

'åë äðéî òîù.dinza Ð'åë äéðéî èåùôúÐ

dnc .dgcpe d`xpn sicr `xwirn iegc i`cec

eiykr cr mlern devnl d`xp `ly`zyd Ð

,eiykr ycwedy oaxwk iede ,ifgzinc `ed

devnl d`xp la` .did onf xqegn ezlgzne

dpnn dgcpe.iegc dil ded Ðàðî ï÷úîÐ

.exiykne leqt didyïè÷ìùiaprl Ðelld m

oiekzn epi`e ,olke`l zpn lr qcdd on

.exiykdlàìå äéùéø ÷éñôá ïåòîù 'ø éãåî àäå
úåîézaya ef dnda y`x jezg` :xne`a Ð

`ly xyt` i`c oeikc .zenzy dvex ipi`e

zenzxac opixn` ike .dil aiyg oiekznk Ð

xzen oiekzn oi`ydil xyt`c `kid oebk Ð

lqtqe `qk dhn mc` xxeb ,oebk .xeqi` `la

ab lr s`e .uixg zeyrl oiekzi `ly calae

`lc oeik ,uixg ciar `nlc yginl `ki`c

dxenb dk`ln iedc uixg inp ciar ik ,uixg `la dxixbl xyt`e ikdl oiekznciar i`cec `kid la` .aiigin `l Ð.icen Ðéúéøçà àðòùåä äéì úéàã àëéøö àìjixv `le Ð

izixg` ied `l i` la` .ilk oewiz `kil `kde ,jytp dnn dnyp zlihp `ki` mzdc ,diyix wiqtl `zyd inc `le .dxeyk`l dil `kixv `lc ,ilk oewiz o`k oi` jkld .i`dl

ikdl oiekzn `lc ab lr s`e .ikdl jixv `dc ,`pn dil ieyn Ð.zeni `le diyix wiqt iedc ,xeq` Ðåãâà øúåäaeh meia alel ly Ðcb`d jexki ,`nlra dkixka ecbe` Ð

,`ed `niiw ly dfe ,`ed zek`ln zea`n `niiw ly xywc ,mixyw x`yk cg`k miy`xd ipy xeywi `le wxi zceb` oicbe`y enk ,jxkd jeza ey`x aegzie aiaqyyeg epi`y

.zinler exizdléàîàå.`peeb i`d ika dil zwgc Ðáðòéî äéáðòéì.dxiyw e`l daiprc ,`kil dk`ln xeqi`e ,ith miiwn ikde Ð'åë àéä äãåäé 'ø,(`,biw) zay zkqna Ð

.epapri `ly calae ,`iwqt e` `cpet eilr jxek :xne` dcedi 'x ,eaper `l` exyew oi` wqtpy ilc lag :`ipzcéòá àéìòî øù÷ äãåäé 'ø éàceb` epi`y lirl `ipzck Ð,leqt Ð

.`ed ceb` e`l i`de ,aef` zceb`n xnbcàãçá äéúååë äì øáñ àðú éàä.zay oiprl `id dxiyw daiprc Ðäéìò âéìôåalela opirac `kdn opirny .cb` jixv oi`c ,alela Ð

wxi ly dceb`k ocbe`de .cb`d iy`x ipy xeywiy ,xenb xywxyk ceb` epi`y alel ixn`e ,dcedi 'xc dilr ibiltc opax elit`e .`ed cb` e`l Ð`ipzck ,ecbe`l devnc ecen Ð

.opaxk `pniwe`e ,"edep`e il` df" meyn lirläðùîäìåñô äùáéå äìåæâ äáøò.i`w edlek` "mkl"c ,alell Ðäìåñô úçãðä øéò ìùå äøùà ìùizezk i`w dtixylc oeikc Ð

.dixeriy zzkinäôöôö.`xwn dl liqte ,onwl opixn`ck lebr dly dlre ,daxr oin Ðäùåîë.`"ixlt** =ìòá ìùå.dxykc sili `xnbae .lgpd lr `ly ,dcya dlicb Ð

ìòá(aq ediryi) "dleza xega lrai ik" enk ,`zeaziinc `pyil lra (`,a ohw cren) "oiglyd zia oiwyna" opixn`ck .minyd xhna dil ibqc ,zewydl dkixv dpi`y rwxw Ð

edl ipze axir `le bexz` oke daxr oke diytp it`a qcde ,diytp it`a alel ipze ,iaa rax`a oizipzna edl biltc i`de .`zleza mr mlr aziiznc dnk ix` :opinbxznemeyn Ð

eilrn oiaexn eiapre ,alela `l` jiiy `l lfxad xd ipiv eli`c .exiaga oi`y dn cg` lka yic`kiiy `l dnexze dlxre ,daxra `l` `kiiy `l dtvtve ,qcda `l` jiiy `l

.iaa rax` ekixhvi` jkld ,bexz`a `l`àøîâìçðä ìò úåìéãâä ìçð éáøò.miax oeyl "iaxr" aizkck onwlck ,dxyk lra ly ,edine .efa devn min ilgp Ðêåùî`le Ð

.dtvtvl hxt ,lebríéøä ìùå.dtvtv `le mixd ly daxr Ðíå÷î ìëî éáøò.miax oeyl Ð
àáà
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íéðùogky`ck ,daxc` iqxbc mixtq zi` Ð leqte xnepnk ifgzn inp zenewn dylye

ikd xnzi` i` `l` wiqn ikc ,dyw `qxib dze` itle .ziffg dzlr iab onwl

xnzi`herin eze`c cg` mewna `l` epy `l ,xyk ehrn m` :`kti` iweq`l ivn ded Ð

opiqxb `l i` la` .ziffg iab onwl wiqn `peeb `d ikc .cg` mewna eed mix`ypd miapr

daxc`dey lkdy `xaqd dil rnync ,`gip Ð

.ziffg oiprl oiwelgy it lr s` ,miapr oiprl

íìåòì`nlra dpnfd cb` xaqwe ocb`c xza

mixtq zi`e .qxhpewd zqxib ef Ð `ed

xnel cenlz`e ,cb` jixv oi` alel xaqwe :iqxbc

cb` jixv,llk okzi `le .`ed `nlra dpnfd Ð

cb` jixv i`c`le dyrz meyn liqtin ok m` Ð

lirl opixn`ck ,dkeqn alel opitli i` ieyrd on

.(a,`i)

èåùôúÐ iegc ied `l `xwirn iegc dpin

.lirl 'yxitck ,`wec zevn oiprl

mhwpc `iraeizyxitck ,`hiyti` `l inp Ð

.lirl inpäãåî`le diyix wiqta oerny 'x

"dlinc xfril` 'x" wxt ediizlin xwir Ð zeni

zxda my yiy ab lr s` xya iab (`,blw zay)

zezixk) "lk` wtq" wxt seqa :xn`z m`e .uewi

exraede zaya milgb dzeg iab (mye a,k

dcedi iaxk dl xaq aiignc o`nc ,xn` odil`n

lre .oerny 'xk xhtc o`ne ,oiekzn oi`y xaca

.dcedi iaxl aiigncn ,`ed diyix wiqt jigxk

`xeqi` `l` `kil diyix wiqt e`lc `zlinac

yie ?xeht i`n` oerny 'xl ok m`e .`nlra

mzdc oiekzn oi`c :xnelyyeg oi`c epiid Ð

dk`ln iedc meyn y"xl xeht jkl ,mzxrada

jixv oi`e `neb xteg enk ,dtebl dkixv dpi`y

wiqtc it lr s` oerny 'xl xehtc ,dxtrl `l`

idliya ,ervetde oeflg cvd oke .`ed diyix

`kd ipync `d oke .(`,dr zay) "lecb llk"

`xizi `pryed dil zi`cied f`c meyn epiid Ð

elit`c ab lr s`e .dtebl dkixv dpi`y dk`ln

xeq` la` xeht oerny 'xlmeyn ixy `kd Ð

iab (mye .e) zeaezkc `nw wxtae .devn

o`k yxit qxhpewae .epkx`d `ziifpc `ixkeqn

izixg` `pryed dil zi` ikcoewiz o`k oi` Ð
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,Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác :àcñç áø øîà .ìeñẗ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dkeq(ycew zay meil)

a mixfetn miaprd m` mbìLe íéðLúBîB÷î äLmiaexn md m` §©¦§Ÿ¨§
milrdnéåäk d`xp qcddøneðîmiaprd ixdy ,mipey mipeeba ¨¥§¨

,miwexi milrde zexegyìeñôe.xcd epi`y meynøîzà éà àlà ¨¤¨¦¦§©
,ax ixac,øîzà éëädpyna epipyåéìòî ïéaeøî åéáðò eéäL Bà ¨¦¦§©¤¨£¨¨§¦¥¨¨

äéäé íB÷näå Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà ,ìeñẗ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨§©¨¦§¤
eðL àì ,Bøæòa,eilrn zeaexn eiapryk leqtyàlàeid m`åéáðò §¤§Ÿ¨¤¨£¨¨

úBøBçLzewexi miaprd dligzny] yaiizdl eligzd xaky §
,[zexigyn jk xg`eìáàm`àeä ñãäc éðéî ,úBweøé åéáðòixd - £¨£¨¨§¦¥©£©

epi`e milrd d`xnl dey miaprd d`xn ixdy ,qcdd oink md
,xnepnk d`xpøLëå.eilrn miaexn eiapr m` s`,àtt áø øîà §¨¥¨©©¨¨

miaprk úBneãàmiaprïééîc úBøBçL`id ef `l` wexi oin mpi` - £§§¨§¨
milqete ,zexegy eidi hrn cer eyaiiziyke ozixexgy zligz

,milrdn miaexn md m` qcdd z` mdàðéðç éaø øîàcoiprl §¨©©¦£¦¨
,dcp mc,øBçL íc éàämcy meyn ,`ed `nhàeä íBãà,exewna ©¨¨¨

ä÷lL àlà`tt ax cnl jkne ,xgyed ok zngne lwlwzdy - ¤¨¤¨¨
.zexegyk zenec`y qcdd iapr oiprl

la` ,leqt ,eilrn zeaexn qcdd iapr eid m` :dpyna epipyíà¦
:øLk ïèòéî:`xnbd zxxaneäðéèòîcmiaprlúîéàizn - ¦£¨¨¥§©£¦§¥©

,mhrindéãâàìc (ä)énwî àîéìéàmcew mhriny xn`p m` - ¦¥¨¦©¥§¤¤§¥Ÿ
,aleld mr qcdd z` cb`yàèéLt,dfa yecigd dne xyky §¦¨

,cb`y mcew hriny oeik ,'ieyrd on `le dyrz' leqt ea oi` ixd
ie`x didy drya leqt did `ly oeik ,dgcp leqt ea oi` mbe

,devnlàlàmhriny xnel jixvdéãâàìc øúáìcb`y ixg` - ¤¨§¨©§¤¤§¥
,aleld mr qcdd z`alel micnel `ly ycgl dpynd d`ae

zl`ey .'ieyrd on `le dyrz' leqt alela didiy dkeqn
y meyn leqtl yi mewn lkn :`xnbdàeä àøwéòî éeçcixdy - ¨¥¦¨¨

epi` aey dgcpy oeike ,leqt qcdd did aleld z` cb`y drya
df qcd dxiykn dpyndy dnne ,xyk dyrpe xfegdpéî èBLôz¦§¦¨

ie`x epi`y xacy ,zeevna iegic oic yiy xn`p m` s`y
lirl dfa epwtzqdy] d`xpe xfeg epi` aey ezeevnl(`"r)lkn [

mewnàøwéòî éeçc,ezeevnl ie`x did `l mlerny xac -àì ¦¥¦¨¨Ÿ
,éeçc éåäie`x did dligzn m` wxe ,d`xpe xfeg `ed `l` ¨¥¦

did h"ei zligzae cb`d zryay oebk ,devnlxg`e xyk qcdd
dgec .d`xpe xfeg epi`y iegic oic yi ,ey`x mhwp h"eia jk

:`xnbdíìBòìqcdd iapr z` hrinyk dpyna xaecnøúa §¨¨©
décâàc,aleld mr ecb`y ixg` -øáñ÷åy dpyna `pzdãâà §©§¥§¨¨©¤¤

eipin mr aleldàîìòa äðîæäcala dpkd -àeä,àîìòa äðîæäå ©§¨¨§¨§¨§©§¨¨§¨§¨
àeä íeìk åàìokle ,eilr alel my `xwpy ef dpkda aygp epi` - ¨§

ea eid m` la` .iegic aygp epi` ecb`y xg` miapr ea eidy s`
,leqt aleld did h"ei zqipk zryae ,h"ei qpkpy ixg` miapr
s`e ,zeevn lv` iegic yi m` wtzqdl yie iegic aygp df ixd

.d`xpe xfeg epi` ,`xwirn iegc didy
:dpyna epipyïéèòîî ïéàåmilrd on miaexnd miaprd z`íBéa §¥§©£¦§

:áBè:`xnbd zwiicnàäm`øáòxeqi`d lrïèwìåmiaprl ¨¨©§¦§¨
mhrnl ick aeh meiaéàî,øLk.:`xnbd zxxanúîéà øeçLàc- ©¨¥§©§¥©

mdy onf lk ixdy] qcdd lqtp ok zngny miaprd exigyd izn
,[lirl x`azdy itk xyk qcdd miwexiøeçLàc àîéìéà¦¥¨§©§

ìBîúàîqcdd ok m` ,aeh mei mcew -,àeä àøwéòî éeçc ¥¤§¨¥¦¨¨
did devnd onf ribdy dryny ,devnl ie`x did `l mlerny

ok m` ,xyk mhwle xar m` ok it lr s`e ,leqtdpéî èBLôz, ¦§¦¨
iabl,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçciegic oic yiy xn`p m` s`e ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦

,dgcpe devnl d`xp didy xaca wx edf mewn lkn ,zeevn lv`
.ie`x dyrpe xfeg ,`xwirn iegc did m` la`åàì àlà`ly ick ¤¨¨

dpyna xaecny yxtz ,ok heytpøeçLàãmiaprd,áBè íBéa §©§§
jk xg`e ,devnl ie`x qcdd did aeh mei zqipka dligzny
,mhrine mdn ylzy eiykre ,miaprd exigydy zngn dgcp

ixd ,d`xp aey,àeä äçãðå äàøðok m`edpéî úòîLrnyp - ¦§¤§¦§¤¨§©¦¨
y dpynd ixacn,äàøðå øæBç äçãðå äàøðdgec .devnl xyke ¦§¤§¦§¤¥§¦§¤

:`xnbdøeçLàc íìBòì ,àìmiaprdàøwéòî,aeh mei mcewok`e Ÿ§¨§©§¥¦¨¨
y oicd z`dpéî èBLôz ,éeçc éåä àìc àøwéòî éeçcxyt` - ¦¥¦¨¨§Ÿ¨¥¦¦§¦¨

ie`x qcdd did `l meid zqipkay it lr s`y ,epizpynn heytl
z` hrin m` mewn lkn ,eilrn miaexn eiapr eidy iptn ezeevnl

.xyk `ed ixd ,miaprdìáày oicd z`,äàøðå øæBç äçãðå äàøð £¨¦§¤§¦§¤¥§¦§¤
yecig xzei `edyèBLôz àìote`a dcinrdl yiy ,epizpynn Ÿ¦§

.h"ei iptl miaprd exigydy
,ïðaø eðzzeaexn zexegyd eiapry zngn leqt `edy qcd ¨©¨¨

,eilrnïéèòîî ïéàeiapr z`áBè íBéaixack ,exiykdl ick ¥§©£¦§
.dpyndïéèòîî ,eøîà ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMîelit` eze` ¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨§§©£¦

oerny iaxa xfrl` iax xizn ji` :`xnbd dywn .aeh meia
,aeh meia dligzkl qcdd iapr z` hrnlàðî ïwúî à÷ àäå- §¨¨§©¥¨¨

ilk owzn `ed ixde,áBè íBéadhiwlae leqt did qcdd ixdy §
:`xnbd zvxzn .exiykn `edïèwlL ïBâk ,éMà áø øîàmiaprl ¨©©©¦§¤¦§¨

qcddn elldìjxev,äìéëà,qcdd z` xiykdl ick `leéaøå §£¦¨§©¦
øzeî ïéekúî ïéàL øác øîàc ,deáàk dì øáñ ïBòîL éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨©£¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
oiekzn epi` m` ,xeqi` xac dci lr dyrpy s` dlert dyerd -
miaprd z` hewll xzen o`k s`e ,ok zeyrl xzen ,xeq`d xacl
xiykn jkay s` ,qcdd z` xiykdl ick `le dlik`l ezpeekyk

:`xnbd dywn .qcdd z`eäééåøz éøîàc àáøå éiaà àäå,äãBî §¨©©¥§¨¨§¨§¥©§©§¤
ïBòîL éaøxeq`y `ed dcen ,oiekzn oi`y xac xizn `edy s` ©¦¦§

úeîé àìå déLéø ÷éñôaoi`e dndad y`x z` jezg` xne`a] ¦§¦¥¥§Ÿ¨
s` ,xeqi` xacl znxeb gxkday dlert xnelk [zenzy izpeek
yexita dl oiekzd eli`k df ixd ,xeqi`l oiekzn epi`y it lr
xaca `l` oerny iax xizd `le ,oerny iax zrcl s` dxeq`e
eilr did o`k s` ok m`e ,eiyrn gkn dk`ln dyriz m` wtqy
oeik ,dlik`l ezpeeky s` qcdd iapr z` hwll xeq`l

:`xnbd zvxzn .qcdd z` i`cea xiykn ezhiwlayéàîa àëä̈¨§©
éúéøçà àðòLBä déì úéàc ,ïðé÷ñò,ea z`vl xg` qcd el yiy - ©§¦¨§¦¥©§¨©£¦¦

z` hwel `l` ,devnd jxevl dfd qcdd z` jixv epi`y oeike
.llk ilk oewiz o`k oi` ,dlik` jxevl eiapr

Bcâà øzeä ,ïðaø eðzaleld cb` ly xywd xzed -áBè íBéa ¨©¨¨©¤§§
ly xyw `edy iptn ,cgi eiy`x ipy z` ekxck xeywl xeq`

iiw`l` ,zinler exizdl cizr epi`y `nBãâBà`nlra dkixka §
kl miyery en÷øé ìL äceâàz` ageze aiaq hegd z` jxeky - §£¨¤¨¨

.dkixkd jeza hegd y`x:`xnbd zl`eyéànàåekxek recn - §©©
,ylg xyw `edy wxi ly dceb`káðòéî déáðòéìleki ixd - ¦©§¥¦§¨

xzei miiwzn `ede ,xyw ivg wx `edy daipr ly xyw xeywl
zvxzn .aeh meie zaya dk`ln xeqi` da oi`e ,dkixkdn

:`xnbdøîàc ,àéä äãeäé éaø épî àäly xywäøéL÷ äáéðò ¨©¦©¦§¨¦§¨©£¦¨§¦¨
,àéä àúéélòî:`xnbd dywn .aeh meie zaya dxeq`eéà §©©§¨¦¦

`ziixadäãeäé éaøixd ,ekxeky dn liren dn ,`idãâà ©¦§¨¤¤
éòa àúéélòîlirl ezrc ixdy ,wfg cb`a aleld ceb`l yi - §©©§¨¨¥

(`"r)zceb`n dey dxifba cnlpy dxezdn cb` jixv alely
:`xnbd zvxzn .cb` dpi` dkixke ,aef`àpz éàä`ziixac ©©¨

,dkixk ici lr ceb`l lireny xaeqydéúååk dì øáñdcedi iaxc ¨©¨§¨¥
,àãçak zaya dxeq` daipry,dxiywdéìò âéìôedcedi iaxc ©£¨¨¦£¥
àãçadevn iepl `l` ,dxezd on cb` jixv epi` alely xaeqe ©£¨

`l` ,ynn dxiywa ceb` epi`y s` daeg ici `vei okle ,cala
.wxi ly dceb`k

äðùî
,äìeæb äáøòxn`py ,dleqt(n bk `xwie)eyxce 'mkl mYgwlE' £¨¨§¨§©§¤¨¤

.mklyn minkgådaxr okäLáéepialdy cr dilr aex eyaiy - §§¥¨
,mdipt,äìeñt.xcd dpi`y meyndaxräøLà ìLoli`n - §¨¤£¥¨

,dtixy oerhy ,dxf dcearl eze` micaeryåurn daxr okìL §¤
úçcpä øéòcearl diayei aex eztzpe egcedy l`xyi ly xir - ¦©¦©©

,da `vnpd lk z` sexyl jixve ,dxf dcear,äìeñtoeiky §¨
jxvpd xeriy da oi`e dtexyk zaygp ,dtixyl zcnery

.daxrldLàø íè÷ðy`x -meyn ,dleqt ,daxrd ly sprd ¦§©Ÿ¨
.xcd dpi`yeöøôðaex exyp -,äéìò.xcd dpi`y meyn ,dleqt ¦§§¨¤¨

åokäôöôvä,daxr oin -,äìeñtla` .`xnba x`eaiy mrhdn §©©§¨¨§¨
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.âúaLa älçzëì äìeúa ìBòáì øzî[`iÎiäðBLàø äìéòáa úaMa dì LiL øòvä íeMî øeqà äæa ïéàå ª¨¦§§¨§©§¦¨§©¨§¥¨¤¦¦©©©¤¥¨§©¨¦§¦¨¦¨
àlà íçøä úéa éìúBëa òìáî Bðéà íéìeúaä ícL éôì íc àéöBnL äîa ìáBç íeMî øeqà ïéà íâå§©¥¦¦¥§©¤¦¨§¦¤©©§¦¥ª§¨§§¥¥¨¤¤¤¨

BëBzî ícä àöiL éìkä çúBôk àlà Bðéà äæå éìkä CBúa òðöîe ã÷ôîk íL àeä ñepk22øeqà ïéà íâå ¨¨§ª§¨ª§¨§©§¦§¤¥¤¨§¥©©§¦¤¥¥©¨¦§©¥¦
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.øúBé Bì äçBð äìeúaäL éôì çeúẗ©§¦¤©§¨¨¥
íéøîBàäì óàå23äáeLç äìeúaäL àeä ì÷ì÷î äæ íB÷î ìkî ,äéìò áéç dôeâì äëéøö dðéàL äëàìnL §©§¨§¦¤§¨¨¤¥¨§¦¨§¨©¨¨¤¨¦¨¨¤§©§¥¤©§¨£¨

dðéàL äëàìî àéä íà óà íéøôBñ éøáãî øeñà älçzëlL óàå íéøeht íéì÷ì÷nä ìëå äìeòaä ïî¦©§¨§¨©§©§§¦§¦§©¤§©§¦¨¨¦¦§¥§¦©¦¦§¨¨¤¥¨
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`zax `zkld
úáùá äìçúëì [é דם במטלית אחרֿכך לקנח ומותר -

.18בתולים 
úáùá äìçúëì [àé קודם תרופות ליטול הצריך -

שלא  בשביל או כחו לחזק בשביל לאחריו או תשמיש

למניעת 19יינזק  רפואות ליטול הצריכה אשה וכן ,
שכחו 20הריון  או כשאיֿאפשר בשבת ליטלן יכולים -

השבת  קודם .21ליטלן

zetqede mipeiv
קלקול.18) דרך דהוא צובע, מלאכת חשש ללא

אפילו  שהוא כתב יד סי' חי"ח אליעזר ציץ ובשו"ת
והוא  בזה, מיוחד היתר בדעתי עולה עוד וז"ל: לכתחילה
שתקנח  כדי זה, לשם מיוחד (מטלית) מפה דמייחדים בהיות
שלו  בשו"ע ז"ל מלאדי הגרש"ז עפי"ד והוא בזה, אח"כ
או  מפית לדבר שמייחד דהיכא שהעלה בקו"א ש"ב סימן
מפני  זאת ומוכיח צביעה, משום בו אין לכך מיוחד מוך
מוך  שום ליתן בשבת נדה שפרסה לאשה אסור דאל"כ
על  בגד ליתן שאסור כמו צובע משום לנדתה שהתקינה
הרמב"ם  דלדעת ש"ג בסי' הב"י כתב ובהדיא המכה,
נחלקו  לא והתוס' בשבת, לכתחילה ליתן מותר וסייעתו
דחש  מאן לית צביעה משום אבל לרה"ר הוצאה לענין אלא
שהוא  דהיינו לנדתה, שהתקינה במוך דתנן משום וע"כ לה,
הדברים  בהרחבת בזה מ"ש גם ויעוין עיי"ש, לכך מיוחד
עיי"ש. י"א אות השלחן בבדי קל"ו סי' השלחן קצות בספר
בשבת  וסתן כשמקבלות שהנשים דבר עמא מאי חזי [ופוק
כדי  וכדומה גפן צמר או לבנה חגורה מקום באותו שמים
אם  לנידוננו וא"כ מוחה]. באין הדם בהם ויקלוט שיזול
הר"ז  הבעילה לאחר בו לקנח כדי במטרה מטלית מייחדים
איפוא  עדיף עוד וזה לצביעה, חשש כל ואין בכלל מותר
סדין  דפריסת רצו"ל שם משה בדברי שהשואלים ממה
שם  משה והדברי מיוחדת, מפה מהוספת עדיף עליו לשכב
לי  דמה הוא כלום לאו ודאי דסדין בזאת, רק דבריהם דחה
בסדין  אפילו מתכוונים דלכך דמאחר קטנה, או גדולה מפה
קטנה  מפה עדיף שפיר הנז' לפי אבל ע"ש, לאסור יש גדול
על  פריסה לשם בעיקרו שבא גדול מסדין לכך שמייחדים
בלשון  במתכוון בכתובות בגמרא כתוב לכך ואולי המשכב.
לכך  שמייחדים מפה ור"ל, למה", מפה למה "שושבינין
ראי' ויהא מותר, ולכן שושבינין, כך לשם שמייחדים בדומה

מלאדי. ז"ל, הגרש"ז שו"ע של האמור לחידושו מזה גם

או 19) התשמיש לפני תרופות ליטול וצריך חלש ליבו אם
ליקח  שענין כיון ליטלן, מותר ינזק, שלא כדי לאחריו
דשבות  משבות עוד קיל מלאכה, סרך בו שאין זו, רפואה
לצורך  דשרי דשבות שבות משאר גרע ולא מלאכה, בסרך

קח). סי' ח"א יצחק מנחת (שו"ת מצוה.
ראיתי 20) לזה בדומה לז: סי' חי"א אליעזר ציץ שו"ת

שנשאל  כ"ד סי' (הנדמ"ח) ח"ג בריסק מהר"ם שו"ת בספר
גדולי  מפי במוך להשתמש לה הותר אשר אשה אודות על
קודם  להניחו טאבלעט לה נתן והרופא ישראל, חכמי
עונת  בליל הכי למיעבד כשר אם שם, ונימס באו"מ תשמיש
שהסמים  זה מכח להתיר צידד תשובתו ובדברי שב"ק,
מחזקים  ואינם מחלה שום מרפאים אינם באו"מ שמניחים
לזה  לדמות יש ולכן לקלוט הזרע מניחים שאינם רק המזג
לעשות  דמותר אלמא וכו' ספוג דנותנין כ"ג דסעי' להא

עיי"ש. מכאוב למנוע פעולה
שינוי. ידי על התירו לריפוי כשהוא שאפילו עוד שם וראה

או 21) חיזוק לצורך תרופות נטילת אסרו פוסקים כו"כ
סי' ח"א משה באר שו"ת (ראה חולה שאינו במי גם רפואה
וכשאי  מער"ש, יטלנה מער"ש ליטלה כשאפשר וע"כ לג),
שהחומרא  במקום ובפרט גזרו, לא מצוה במקום הרי אפשר

קולא. לידי לבוא יכול
ÏÒ"‚עד"ז22) ÁÎ˘ ÔÓÈÒ· שחין לחוך אסור אבל :

ליחה  להוצאת דומה ואינו חובל משום בו ויש דם שמוציא
כמופקדת  אלא בבשר ומובלעת מחוברת אינה שהליחה
אלא  אינו להוציאה השחין וכשמפיס כלי בתוך ונתונה
שהוא  בדם כן שאין מה שבתוכו מה להוציא כלי כפותח

בבשר. ומובלע מחובר
(23‚"Ò ÁÚ¯ ÔÓÈÒ שאינה שמלאכה להאומרים זה וכל :

סופרים  מדברי אלא אסורה ואינה עליה פטור לגופה צריכה
שאין  מלאכה שאפילו ואומרים זה על חולקין יש אבל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

íeMî àeä çút çBzôì øeqàL ãBòå .íéîëç eøæb àì äåöî íB÷îa íB÷î ìkî ,ì÷ì÷îe dôebì äëéøö§¦¨§¨§©§¥¦¨¨¦§¦§¨Ÿ¨§£¨¦§¤¦¦§©¤©¦
ç"ëù ïîéña øàaúiL Bîk éìk ï÷ú[î]24éøö BðéàLëeBîk íeìk äNò àìå ììk ïewz äæ ïéà äæ çútì C §©¥§¦§¤¦§¨¥§¦¨§¤¥¨¦§¤©¤¥¤¦§¨§Ÿ¨¨§§

íL øàaúiL[biÎai: ¤¦§¨¥¨
ג  סעיף המיטה תשמיש דין רפ סימן
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`zax `zkld
íù øàáúéù [áé שבתֿקודש בליל אומרים רבים -

בבוקר  וכן טוב, לילה ולא טוב' 'שבת או שלום' 'שבת
טוב' 'בוקר אומרים אין .25שבתֿקודש

íù øàáúéù [âé בליל המטה שעל שמע בקריאת -
וכן  מוחל הריני רבוש"ע אומרים אין ויו"ט שבת

בבוא  גו' .26למנצח

zetqede mipeiv
הרבה  דברים ויש התורה... מן עליה חייב לגופה צריכה
צריך  כן אם אלא התורה מן איסור בהם שאין מודים שהכל

לגופן.
לה 24) לעשות כדי אם בשבת מורסא המפיס לב: סעיף

משום  חייב זה הרי לרפואה האויר בה שיכנס בשביל פה
פתח  המתקן וכל פתח לה מתקן שהוא מפני בפטיש מכה
מכה  תולדת שהוא כלי תיקון משום חייב תלוש דבר לשום
ואם  ... מכה תיקון לי ומה כלי תיקון לי ומה ... בפטיש
כדי  ולא בלבד המצערתו הליחה ממנה להוציא כדי הפיסה
פתח  נעשה שממילא ואע"פ מותר לרפואה אויר בו להכניס
לכך  צריך שאינו כיון מקום מכל ולהוציא להכניס הראוי
להאומרים  ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה זו הרי
כאן  מקום מכל עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה

צריך כיון  כשאינו כן אם המכה תיקון משום הוא שחיובו
חשוב  זה אין מאליו שנעשה אף לו מתכוין ואינו זה לתיקון

כלום. ולא עשה לא כאילו זה והרי כלל תיקון
המבקר 25) אדם קטו: עמ' מצוה, נר פרק ח"ו הק' בשל"ה

בחול  שאומר כדרך לו יאמר לא שחרית בשבת לחבירו
[גוט  טוב' 'שבת או שלום', 'שבת לו יאמר רק טבא', 'צפרא

לקדשו, השבת יום את דזכור המצוה בזה לקיים שבת]
טעם  מראדזיל: הרה"ק בשם תכח אות המנהגים טעמי ובס'
בחול, כמו טוב" "לילה שבת בליל אומרים אנו שאין מה

כתוב  לא ולכך אור. כולו כי כלל, לילה אין שבשבת מפני
מאיר  שבת שליל לפי בוקר, ויהי ערב ויהי בשבת כן גם
ולא  כאורה, כחשיכה יאיר כיום לילה השבוע, מימי יותר

ערב. בשם לקרותו שייך
חצות 26) בתקון תחנון. בהם שא"א ימים בשאר צ"ל אבל

יום  (היום תחנון בהם שא"א בימים בבוא גו' למנצח א"א
דמה  הבין ב, אות לו פרק הכולל ובשער א), אדר כח
הרבש"ע  יאמר לא שבשבת בסידור כתב לא שאדמו"ר
שבליל  כתב לא אחטא שלא כו' רצון יהי ובכן קודם ואפילו
בליל  כתב כו' והגן קודם בהשכיבנו וא"כ זה. א"א שבת
לא  ויו"ט בשבת שגם אדמו"ר שדעת הרי זה. א"א שבת
שיטת  שהרי זה על ותמה חטא, הזכרת בהרבש"ע ידלג
בשבת  צרכיו שאילת או ועון חטא הזכרת לומר שלא אדה"ז
הש"ס  חכמי לאמרו שתיקנו דבר שכל וביאר מקום, בכל
רצון  יהי (כמו אעפ"כ בסידורו רבינו הכניס לכן וקודם
וכו' נצור אלהי וכן הקדוש), מרבינו (מקורו בבוקר שתצילני

דרבינא)). בריה ממר (מקורו
שאין  בימים גם לאה תיקון אומרים חצות, תיקון האומרים
שאין  רק חדש וראש טוב ויום בשבת ואפילו תחנון אומרים
וכו' בבוא לדוד מזמור למנצח ולא יענך למנצח אומרים

(סידור). אומרים הסדר שאר אבל

•
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Ë אלא בהן לנעול התירו לא ציר להן כשיש ואפילו
מותר  ואז בהן לנעול יום מבעוד שם ותלאן כשקשרן
וכשנועלן  בארץ נגררות הן כשפותחן אם אף בהן לנעול
ומחוברות  קשורות שהן שכיון האסקופה על וזוקפן מגביהן

בשבת. כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

נגררות  אינן כשפותחן שאף בענין שם וקבעו קשרו ואם
מותר  נימא כמלא אלא הארץ מן גבוהין אינן אפילו בארץ
נראה  שאינו מפני ציר היכר להן אין אם אף בהם לנעול
מחוברים  הן פתוחין כשהן ואף הואיל זו בנעילה כבונה

בארץ: נגררות שאינן היטב שם וקבועין

È אפילו לנועלו מותר תדיר וליציאה לכניסה העשוי ופתח
כשפותחה  בארץ נגררת והיא ציר היכר לה שאין בדלת
שאינה  אותה כשפותחין לגמרי אותה שומטין אפילו או
אינו  תדיר להפתח שעשויה שכיון לפי כלל שם קשורה

כלל  איסור ואין עראי אלא קבועה מחיצה בנעילתה עושה
שט"ו: בסי' שיתבאר ע"ד אלא בשבת עראי מחיצת לעשות

‡È שזוקפין התחתונה אסקופה לה שיש בדלת זה וכל
עשויה  שהיא הדלת על מוכחת שאסקופה עליה אותה
בה  וכשנועלין אסקופה לה אין אם אבל לבנין ולא לנעילה
ועוקרין  אותה שומטין וכשפותחין הארץ על אותה מורידין
יש  אפילו בה נועלין אין הפתח צורת לה ואין הואיל אותה
מן  גבוהה היא ואפילו צירה על סובבת שאינה כל ציר לה

וי  תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח הוא ואפילו ש הארץ
בדברי  להקל ויש תדיר ויציאה לכניסה העשוי בפתח מתירין

סופרים:

·È אותה שומטין וכשפותחין אחד מלוח העשוי דלת וכן
אין  דלתות לשאר דומה ואינה הואיל אותה ועוקרים
צירה  על סובבת שאינה כל ציר לה יש אפילו בה נועלין
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úáùá äìçúëì [é דם במטלית אחרֿכך לקנח ומותר -

.18בתולים 
úáùá äìçúëì [àé קודם תרופות ליטול הצריך -

שלא  בשביל או כחו לחזק בשביל לאחריו או תשמיש

למניעת 19יינזק  רפואות ליטול הצריכה אשה וכן ,
שכחו 20הריון  או כשאיֿאפשר בשבת ליטלן יכולים -

השבת  קודם .21ליטלן

zetqede mipeiv
קלקול.18) דרך דהוא צובע, מלאכת חשש ללא

אפילו  שהוא כתב יד סי' חי"ח אליעזר ציץ ובשו"ת
והוא  בזה, מיוחד היתר בדעתי עולה עוד וז"ל: לכתחילה
שתקנח  כדי זה, לשם מיוחד (מטלית) מפה דמייחדים בהיות
שלו  בשו"ע ז"ל מלאדי הגרש"ז עפי"ד והוא בזה, אח"כ
או  מפית לדבר שמייחד דהיכא שהעלה בקו"א ש"ב סימן
מפני  זאת ומוכיח צביעה, משום בו אין לכך מיוחד מוך
מוך  שום ליתן בשבת נדה שפרסה לאשה אסור דאל"כ
על  בגד ליתן שאסור כמו צובע משום לנדתה שהתקינה
הרמב"ם  דלדעת ש"ג בסי' הב"י כתב ובהדיא המכה,
נחלקו  לא והתוס' בשבת, לכתחילה ליתן מותר וסייעתו
דחש  מאן לית צביעה משום אבל לרה"ר הוצאה לענין אלא
שהוא  דהיינו לנדתה, שהתקינה במוך דתנן משום וע"כ לה,
הדברים  בהרחבת בזה מ"ש גם ויעוין עיי"ש, לכך מיוחד
עיי"ש. י"א אות השלחן בבדי קל"ו סי' השלחן קצות בספר
בשבת  וסתן כשמקבלות שהנשים דבר עמא מאי חזי [ופוק
כדי  וכדומה גפן צמר או לבנה חגורה מקום באותו שמים
אם  לנידוננו וא"כ מוחה]. באין הדם בהם ויקלוט שיזול
הר"ז  הבעילה לאחר בו לקנח כדי במטרה מטלית מייחדים
איפוא  עדיף עוד וזה לצביעה, חשש כל ואין בכלל מותר
סדין  דפריסת רצו"ל שם משה בדברי שהשואלים ממה
שם  משה והדברי מיוחדת, מפה מהוספת עדיף עליו לשכב
לי  דמה הוא כלום לאו ודאי דסדין בזאת, רק דבריהם דחה
בסדין  אפילו מתכוונים דלכך דמאחר קטנה, או גדולה מפה
קטנה  מפה עדיף שפיר הנז' לפי אבל ע"ש, לאסור יש גדול
על  פריסה לשם בעיקרו שבא גדול מסדין לכך שמייחדים
בלשון  במתכוון בכתובות בגמרא כתוב לכך ואולי המשכב.
לכך  שמייחדים מפה ור"ל, למה", מפה למה "שושבינין
ראי' ויהא מותר, ולכן שושבינין, כך לשם שמייחדים בדומה

מלאדי. ז"ל, הגרש"ז שו"ע של האמור לחידושו מזה גם

או 19) התשמיש לפני תרופות ליטול וצריך חלש ליבו אם
ליקח  שענין כיון ליטלן, מותר ינזק, שלא כדי לאחריו
דשבות  משבות עוד קיל מלאכה, סרך בו שאין זו, רפואה
לצורך  דשרי דשבות שבות משאר גרע ולא מלאכה, בסרך

קח). סי' ח"א יצחק מנחת (שו"ת מצוה.
ראיתי 20) לזה בדומה לז: סי' חי"א אליעזר ציץ שו"ת

שנשאל  כ"ד סי' (הנדמ"ח) ח"ג בריסק מהר"ם שו"ת בספר
גדולי  מפי במוך להשתמש לה הותר אשר אשה אודות על
קודם  להניחו טאבלעט לה נתן והרופא ישראל, חכמי
עונת  בליל הכי למיעבד כשר אם שם, ונימס באו"מ תשמיש
שהסמים  זה מכח להתיר צידד תשובתו ובדברי שב"ק,
מחזקים  ואינם מחלה שום מרפאים אינם באו"מ שמניחים
לזה  לדמות יש ולכן לקלוט הזרע מניחים שאינם רק המזג
לעשות  דמותר אלמא וכו' ספוג דנותנין כ"ג דסעי' להא

עיי"ש. מכאוב למנוע פעולה
שינוי. ידי על התירו לריפוי כשהוא שאפילו עוד שם וראה

או 21) חיזוק לצורך תרופות נטילת אסרו פוסקים כו"כ
סי' ח"א משה באר שו"ת (ראה חולה שאינו במי גם רפואה
וכשאי  מער"ש, יטלנה מער"ש ליטלה כשאפשר וע"כ לג),
שהחומרא  במקום ובפרט גזרו, לא מצוה במקום הרי אפשר

קולא. לידי לבוא יכול
ÏÒ"‚עד"ז22) ÁÎ˘ ÔÓÈÒ· שחין לחוך אסור אבל :

ליחה  להוצאת דומה ואינו חובל משום בו ויש דם שמוציא
כמופקדת  אלא בבשר ומובלעת מחוברת אינה שהליחה
אלא  אינו להוציאה השחין וכשמפיס כלי בתוך ונתונה
שהוא  בדם כן שאין מה שבתוכו מה להוציא כלי כפותח

בבשר. ומובלע מחובר
(23‚"Ò ÁÚ¯ ÔÓÈÒ שאינה שמלאכה להאומרים זה וכל :

סופרים  מדברי אלא אסורה ואינה עליה פטור לגופה צריכה
שאין  מלאכה שאפילו ואומרים זה על חולקין יש אבל
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íù øàáúéù [áé שבתֿקודש בליל אומרים רבים -

בבוקר  וכן טוב, לילה ולא טוב' 'שבת או שלום' 'שבת
טוב' 'בוקר אומרים אין .25שבתֿקודש

íù øàáúéù [âé בליל המטה שעל שמע בקריאת -
וכן  מוחל הריני רבוש"ע אומרים אין ויו"ט שבת

בבוא  גו' .26למנצח

zetqede mipeiv
הרבה  דברים ויש התורה... מן עליה חייב לגופה צריכה
צריך  כן אם אלא התורה מן איסור בהם שאין מודים שהכל

לגופן.
לה 24) לעשות כדי אם בשבת מורסא המפיס לב: סעיף

משום  חייב זה הרי לרפואה האויר בה שיכנס בשביל פה
פתח  המתקן וכל פתח לה מתקן שהוא מפני בפטיש מכה
מכה  תולדת שהוא כלי תיקון משום חייב תלוש דבר לשום
ואם  ... מכה תיקון לי ומה כלי תיקון לי ומה ... בפטיש
כדי  ולא בלבד המצערתו הליחה ממנה להוציא כדי הפיסה
פתח  נעשה שממילא ואע"פ מותר לרפואה אויר בו להכניס
לכך  צריך שאינו כיון מקום מכל ולהוציא להכניס הראוי
להאומרים  ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה זו הרי
כאן  מקום מכל עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה

צריך כיון  כשאינו כן אם המכה תיקון משום הוא שחיובו
חשוב  זה אין מאליו שנעשה אף לו מתכוין ואינו זה לתיקון

כלום. ולא עשה לא כאילו זה והרי כלל תיקון
המבקר 25) אדם קטו: עמ' מצוה, נר פרק ח"ו הק' בשל"ה

בחול  שאומר כדרך לו יאמר לא שחרית בשבת לחבירו
[גוט  טוב' 'שבת או שלום', 'שבת לו יאמר רק טבא', 'צפרא

לקדשו, השבת יום את דזכור המצוה בזה לקיים שבת]
טעם  מראדזיל: הרה"ק בשם תכח אות המנהגים טעמי ובס'
בחול, כמו טוב" "לילה שבת בליל אומרים אנו שאין מה

כתוב  לא ולכך אור. כולו כי כלל, לילה אין שבשבת מפני
מאיר  שבת שליל לפי בוקר, ויהי ערב ויהי בשבת כן גם
ולא  כאורה, כחשיכה יאיר כיום לילה השבוע, מימי יותר

ערב. בשם לקרותו שייך
חצות 26) בתקון תחנון. בהם שא"א ימים בשאר צ"ל אבל

יום  (היום תחנון בהם שא"א בימים בבוא גו' למנצח א"א
דמה  הבין ב, אות לו פרק הכולל ובשער א), אדר כח
הרבש"ע  יאמר לא שבשבת בסידור כתב לא שאדמו"ר
שבליל  כתב לא אחטא שלא כו' רצון יהי ובכן קודם ואפילו
בליל  כתב כו' והגן קודם בהשכיבנו וא"כ זה. א"א שבת
לא  ויו"ט בשבת שגם אדמו"ר שדעת הרי זה. א"א שבת
שיטת  שהרי זה על ותמה חטא, הזכרת בהרבש"ע ידלג
בשבת  צרכיו שאילת או ועון חטא הזכרת לומר שלא אדה"ז
הש"ס  חכמי לאמרו שתיקנו דבר שכל וביאר מקום, בכל
רצון  יהי (כמו אעפ"כ בסידורו רבינו הכניס לכן וקודם
וכו' נצור אלהי וכן הקדוש), מרבינו (מקורו בבוקר שתצילני

דרבינא)). בריה ממר (מקורו
שאין  בימים גם לאה תיקון אומרים חצות, תיקון האומרים
שאין  רק חדש וראש טוב ויום בשבת ואפילו תחנון אומרים
וכו' בבוא לדוד מזמור למנצח ולא יענך למנצח אומרים

(סידור). אומרים הסדר שאר אבל

•
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Ë אלא בהן לנעול התירו לא ציר להן כשיש ואפילו
מותר  ואז בהן לנעול יום מבעוד שם ותלאן כשקשרן
וכשנועלן  בארץ נגררות הן כשפותחן אם אף בהן לנעול
ומחוברות  קשורות שהן שכיון האסקופה על וזוקפן מגביהן

בשבת. כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

נגררות  אינן כשפותחן שאף בענין שם וקבעו קשרו ואם
מותר  נימא כמלא אלא הארץ מן גבוהין אינן אפילו בארץ
נראה  שאינו מפני ציר היכר להן אין אם אף בהם לנעול
מחוברים  הן פתוחין כשהן ואף הואיל זו בנעילה כבונה

בארץ: נגררות שאינן היטב שם וקבועין

È אפילו לנועלו מותר תדיר וליציאה לכניסה העשוי ופתח
כשפותחה  בארץ נגררת והיא ציר היכר לה שאין בדלת
שאינה  אותה כשפותחין לגמרי אותה שומטין אפילו או
אינו  תדיר להפתח שעשויה שכיון לפי כלל שם קשורה

כלל  איסור ואין עראי אלא קבועה מחיצה בנעילתה עושה
שט"ו: בסי' שיתבאר ע"ד אלא בשבת עראי מחיצת לעשות

‡È שזוקפין התחתונה אסקופה לה שיש בדלת זה וכל
עשויה  שהיא הדלת על מוכחת שאסקופה עליה אותה
בה  וכשנועלין אסקופה לה אין אם אבל לבנין ולא לנעילה
ועוקרין  אותה שומטין וכשפותחין הארץ על אותה מורידין
יש  אפילו בה נועלין אין הפתח צורת לה ואין הואיל אותה
מן  גבוהה היא ואפילו צירה על סובבת שאינה כל ציר לה

וי  תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח הוא ואפילו ש הארץ
בדברי  להקל ויש תדיר ויציאה לכניסה העשוי בפתח מתירין

סופרים:

·È אותה שומטין וכשפותחין אחד מלוח העשוי דלת וכן
אין  דלתות לשאר דומה ואינה הואיל אותה ועוקרים
צירה  על סובבת שאינה כל ציר לה יש אפילו בה נועלין
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ואפילו  אסקופה לה יש ואפילו הארץ מן גבוהה היא ואפילו
כבונה  שנראה מפני תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח היא
ויציאה  לכניסה העשוי בפתח מתירין ויש בכותל קרש ונותן

סופרים: בדברי להקל ויש תדיר

‚È אסקופה לה ויש הרבה מקרשים העשוייה דלת אבל
לכניסה  העשוי בפתח הכל לדברי בה לנעול מותר
כשפותחה  לגמרי אותה ועוקרין ששומטין אף תדיר ויציאה
כמו  ציר היכר לה אין אם ואף כלל שם קשורה שאינה
הרבה  בקרשים שנועלין במקום הדין והוא למעלה שנתבאר
הקרשים  שם שמכניסין ולמטה למעלה חקיקה ויש מפורדים
אחת  כדלת כולם חשובים קרשים בכמה נעול והפתח הואיל
ששומטין  אף בהם לנעול ומותר הרבה מקרשים עשוייה
אלא  ציר היכר להם שאין ואף כשפותחין לגמרי אותה

תדיר: ויציאה לכניסה העשוי פתח שהוא

„È להם שיש ומגדל תיבה שידה כגון הכלים דלתות כל
ראשים  שני דהיינו צירים שני להן ויש מצדיהם דלתות
שבמשקוף  בחור הנכנס למעלה אחד הדלת מן הבולטים
התחתון  ציר יצא אם שבאסקופה בחור הנכנס למטה ואחד
דהיינו  יתקע שמא גזרה להחזירו אסור ממקומו כולו

לצאת  עוד יוכל שלא וגרזן במקבות בחוזק שם שיהדקו
מכה  משום או שיתבאר כמו בונה משום ויתחייב משם
דוחקו  מקצתו יצא אם אבל שי"ד בסי' שיתבאר כמו בפטיש
שאין  לפי יתקע שמא חוששין ואין למקומו שמחזירו עד
יצא  אם אבל מהחור יוצא כולו ואין הואיל לזה כך כל צריך
למקומו  ולהחזירו לדוחקו אסור מקצתו אפילו העליון ציר
יותר  בחוזק להדקו צריך שהעליון יתקע שמא גזרה
כשהעליון  בחורו מאליו מתקיים הוא שהתחתון מהתחתון

במקומו: הוא

ÂË אלא למטה ולא למעלה לא ציר לה שאין דלת ואפילו
יש  וכנגדו אחד ראש בולט שבאמצעה דהיינו באמצעה
הדלת  כשנועלין בחור אותו ותוחבין הפתח במזוזת חור
שמא  לחוש אין שכאן מהחור אותו מוציאין וכשפותחין
אסור  אעפ"כ תדיר ולנעול לפתוח עשוייה הדלת שהרי יתקע
באמצע  שאינו ציר משום גזרה בשבת לחורו זה ציר להחזיר

ביו" אבל שיתבאר הדלת כמו יו"ט שמחת משום מותר ט
תקי"ט: בסי'

טֿטו  סעיפים בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ביתו תוכןתוכןתוכןתוכן פתח על חנוכה נר הדלקת ענין

דוקא  מבחוץ

úéáä çúô ìò åð÷úù äëåðç øð ïéðò åäæå
.õåçáî

- המאמר שבתחילת הקושיא לתרץ יש ומעתה
ציון" בת ושמחי "רני הפסוק בין השייכות מהי
ב"רני  שהחידוש לעיל דנתבאר חנוכה, של לענינו
במדריגה  ישראל בהיות שגם הוא, ציון" בת ושמחי
להיות  אפשר בעבודתם) (שחסר ציון" "בת של
כביכול, בעצמי אני - ש"הנני מפני ושמחי", "רני

בתוכך". ושכנתי בא - ממש ב "ה סוף אין אור

שתקנו  חנוכה, נרות של ענינם גם וזהו
דוקא. מבחוץ ביתו פתח על להדליקם

בזה:] [והענין

éøòù ,ùåøéô ,÷ãö éøòù éì åçúô ïéðòë àåäå
êú÷ãö úðéçá úåéäì àåáî úðéçá íä ÷ãö

.äøîæã é÷åñô åð÷ú äæ øáã ìòù ,åððøé
לי  "פתחו שנאמר כענין הוא "פתח" של ענינו
השער  הוא, צדק" "שערי דפירוש צדק", שערי
העבודה  שהיא "צדק", לבחינת להגיע והמבוא

בו  לדבקה וההשתוקקות הרינה ירננו", ד"וצדקתך
ההתבוננות  ידי על באדם המתעוררת יתברך

דזמרה. בפסוקי מקום של בשבחו

úðéçá åì ïéàù ,çúôì õåçáî àåäù éî êà
å"ç ãáàé äæ éðôî àì ,áìä úåìòôúäå äððø

.åùôð ìò ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ
מי  - הוא ברוחניות לפתח חוץ העומד וענין
שאין  "רננה", צדק", ד"שערי העבודה אצלו שאין
עבודה  סדר פי שעל ה', אל להשתוקק מתפעל לבו
לידי  (המביאו בנפשו אלקי אור לגילוי שייך אינו

בה'). שמחה

ולחשוב  ח"ו להתייאש לו אל מקום, ומכל
על  ב"ה סוף אין אור ויתגלה שיאיר שייך שאינו

נפשו.

ב  סוף אין אור יתגלה כיצד בנפשו?]ה"[אך

,õåçáî çúôä ìò ïîùå øåà ÷éìãäì åð÷ú àìà
ä"á óåñ ïéà øåà êùîåé çúôì õåçáî íâù

.ãîåìù äøåúå äùåòù äåöî ìëá
פתח  על חנוכה נרות להדליק תיקנו לזה אלא
מ"חוץ" שהוא זה אדם אצל שגם מבחוץ, ביתו

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

סוף  אין אור נמשך צדק", שערי לי "פתחו לבחינת
שעל  והיינו שלומד, ותורה שעושה מצוה בכל ב"ה
עליון  רוחני שאור זוכה חנוכה נר הדלקת ידי
המצוות  וקיום התורה לימוד ידי על למטה שיורד
מאיר  חנוכה שבנרות לפי בנפשו, ומתגלה מאיר
שיהא  למה "דוגמא - ממש ב"ה סוף אין אור
שאור  - בתוכך" ושכנתי בא הנני כי דכתיב לעתיד

כנ"ל. ציון" ב"בת אפילו מאיר זה

ìò ÷éìãäì äúéä íéîëç úð÷úù àìà ãåò àìå
åðééäã ,õåçáî íéáøä úåùøì êåîñä çúôä
àëôäàì ,úåôéì÷ä íå÷î ,ùîî íéáøä úåùøá

.'åë àøåäðì àëåùç
כפי  ישראל בבני גם מאיר זה שאור בלבד זו לא
שחסר  אע"פ סוף (דסוף ציון" ד"בת במדריגה שהם
תורה  שלומד במי המדובר מקום מכל בעבודתו,

מאיר  האלקי שהאור זאת, עוד אלא מצוות), ומקיים
"פתח  פירוש (שזהו הרבים ברשות ממש, בחוץ גם
שהוא  הרבים), לרשות הסמוך פתח - מבחוץ" ביתו
את  ומהפך עליהן פועל הזה והאור הקליפות, מקום
"אתהפכא  הזהר בלשון לאור, הקליפות חושך

לנהורא". חשוכא

.'ä ìà íéáø íéåâ ååìðå åäæå
(לאחרי  בההפטרה שממשיך מה יובן ובזה
גוים  "ונלוו גו'") בא הנני כי ציון בת ושמחי "רני
רק  לא מאיר בא" ד"הנני גילוי כי ה'", אל רבים
מקום  הרבים, ברשות גם אלא ציון" ב"בת
זה  ולפיכך לאור, החושך את ומהפך הקליפות,

ה'. אל ילוו הגוים שגם פועל גו'" בא ש"הנני
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פי'Â‰ÊÂ(נד) המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יביאו
אדם  בחי' כל אל המקיף לבוש. בחי'
אחת  בהשוואה רגליו בחי' עד לראשו ממעל העליון.
שלפני  אא"ס עצמות מבחי' אור המשכת בחי' והיינו
ע"י  למעלה יביאו זה מלכות לבוש ובחינת כו' הצמצום
דוקא  הרצון לבעל הרצון ביטול בבחי' אתדל"ת
ישראל  שהקדימו ע"י והוא כו' דכ"ר רעוא שנקרא
בפ"מ  עשיה בבחי' דוקא נעשה כנ"ל לנשמע נעשה
דוקא  סובב מבחי' נמשך העשיה בחי' דשרש וכנ"ל
מפני  דוקא רצון בבטול המצוה קיום בחינת ע"י ודוקא
למעלה  מגיע הטעם מן שלמעלה זה עצמי שבטול
הנ"ל  מלכות לבוש בחי' דהיינו הראשון ומקור בשרש
כתר  נתן ואשר אמר ואח"כ כנ"ל כו' בגלגלתא שמאיר
כו' אמו לו שעטרה עטרה בחי' שהוא בראשו מלכות
מל' לבוש מבחי' למטה שהיא הראש. ע"ג כעטרה
בחי' שהן אור עמודי תר"ך עליון כתר בחי' והוא
עצמן  מצד במצות המלובש כו' דגלגלתא ארחין תרי"ג
טובות  לאבנים שנמשל גשמיים מדברים עשוין כשהן
בכ"ז  מבואר למעלה (אך למעלה כמ"ש שבעטרה
מל' כתר מבחי' למטה מלכות לבוש דבחי' להפך
שמקיימין  טרם עצמם המצות מבחי' הוא מל' שלבוש
המלובש  הרצון שהוא מעשה דסוף משום אותם

אנא  להיות המחשבה בתחלת עלה גשמיים בדברים
קיום  אבל כו' דא"ס מלכות בחי' רק שזהו אמלוך
בחי' למעלה מעורר כו' דנעשה בבטול כמו המצוה
הראש  ע"ג העטרה בחי' והוא זה דא"ס דמל' כתר
מלכות  כתר נתן ואשר וזהו כו' שאמר לפניו נח"ר שזהו
למעלה  כמ"ש מל' לבוש מבחי' למעלה שהוא בראשו
ההפרש  ענין בשרש באור בתוס' מובן ובכ"ז באריכות)
בזה  שאין מה בזה מעלה שיש הנ"ל למצות תורה בין
בגלגלתא  ששורה הכללי סובב הארת מצד דהיינו
משרש  למעלה ה"ז שבמצות העליון רצון בחי' שהוא
זה  סובב הארת שם שאין מו"ס בבחי' שהוא התורה
והחכמה  כמ"ש גדול ודלוג צמצום ע"י רק כ"כ בגלוי

אבל  כו' במה מאין בשרשה בתורה יש יתירה מעלה
ומעתה  וד"ל כנ"ל בחצוניות ולא פנימית בבחי' שהיא
המלך  עליו רכב אשר וסוס ענין בשרש להבין יש הנה
להבין  וגם כו' סוסיך על תרכב כי במ"ת מ"ש שזהו
קודב"ה  עביד קא מאי בליליא רז"ל מאמר ענין שרש
שנא' עלמין אלף בח"י ושט שלו קל כרוב על רוכב
דהיינו  שאינן אלא שנאן א"ת כו' רבתים אלקים רכב
בבחינת  הן עולמות אלף ח"י הנה כי אלפים ב' שחסר
האצילות  מבחי' נמשך הוא ושרשן בבי"ע והוא גבול
דצלותא  ברכאן ח"י שהן חוליות ח"י בחי' הוא ושם
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ואפילו  אסקופה לה יש ואפילו הארץ מן גבוהה היא ואפילו
כבונה  שנראה מפני תדיר ויציאה לכניסה העשוי פתח היא
ויציאה  לכניסה העשוי בפתח מתירין ויש בכותל קרש ונותן

סופרים: בדברי להקל ויש תדיר

‚È אסקופה לה ויש הרבה מקרשים העשוייה דלת אבל
לכניסה  העשוי בפתח הכל לדברי בה לנעול מותר
כשפותחה  לגמרי אותה ועוקרין ששומטין אף תדיר ויציאה
כמו  ציר היכר לה אין אם ואף כלל שם קשורה שאינה
הרבה  בקרשים שנועלין במקום הדין והוא למעלה שנתבאר
הקרשים  שם שמכניסין ולמטה למעלה חקיקה ויש מפורדים
אחת  כדלת כולם חשובים קרשים בכמה נעול והפתח הואיל
ששומטין  אף בהם לנעול ומותר הרבה מקרשים עשוייה
אלא  ציר היכר להם שאין ואף כשפותחין לגמרי אותה

תדיר: ויציאה לכניסה העשוי פתח שהוא

„È להם שיש ומגדל תיבה שידה כגון הכלים דלתות כל
ראשים  שני דהיינו צירים שני להן ויש מצדיהם דלתות
שבמשקוף  בחור הנכנס למעלה אחד הדלת מן הבולטים
התחתון  ציר יצא אם שבאסקופה בחור הנכנס למטה ואחד
דהיינו  יתקע שמא גזרה להחזירו אסור ממקומו כולו

לצאת  עוד יוכל שלא וגרזן במקבות בחוזק שם שיהדקו
מכה  משום או שיתבאר כמו בונה משום ויתחייב משם
דוחקו  מקצתו יצא אם אבל שי"ד בסי' שיתבאר כמו בפטיש
שאין  לפי יתקע שמא חוששין ואין למקומו שמחזירו עד
יצא  אם אבל מהחור יוצא כולו ואין הואיל לזה כך כל צריך
למקומו  ולהחזירו לדוחקו אסור מקצתו אפילו העליון ציר
יותר  בחוזק להדקו צריך שהעליון יתקע שמא גזרה
כשהעליון  בחורו מאליו מתקיים הוא שהתחתון מהתחתון

במקומו: הוא

ÂË אלא למטה ולא למעלה לא ציר לה שאין דלת ואפילו
יש  וכנגדו אחד ראש בולט שבאמצעה דהיינו באמצעה
הדלת  כשנועלין בחור אותו ותוחבין הפתח במזוזת חור
שמא  לחוש אין שכאן מהחור אותו מוציאין וכשפותחין
אסור  אעפ"כ תדיר ולנעול לפתוח עשוייה הדלת שהרי יתקע
באמצע  שאינו ציר משום גזרה בשבת לחורו זה ציר להחזיר

ביו" אבל שיתבאר הדלת כמו יו"ט שמחת משום מותר ט
תקי"ט: בסי'

טֿטו  סעיפים בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ביתו תוכןתוכןתוכןתוכן פתח על חנוכה נר הדלקת ענין

דוקא  מבחוץ

úéáä çúô ìò åð÷úù äëåðç øð ïéðò åäæå
.õåçáî

- המאמר שבתחילת הקושיא לתרץ יש ומעתה
ציון" בת ושמחי "רני הפסוק בין השייכות מהי
ב"רני  שהחידוש לעיל דנתבאר חנוכה, של לענינו
במדריגה  ישראל בהיות שגם הוא, ציון" בת ושמחי
להיות  אפשר בעבודתם) (שחסר ציון" "בת של
כביכול, בעצמי אני - ש"הנני מפני ושמחי", "רני

בתוכך". ושכנתי בא - ממש ב "ה סוף אין אור

שתקנו  חנוכה, נרות של ענינם גם וזהו
דוקא. מבחוץ ביתו פתח על להדליקם

בזה:] [והענין

éøòù ,ùåøéô ,÷ãö éøòù éì åçúô ïéðòë àåäå
êú÷ãö úðéçá úåéäì àåáî úðéçá íä ÷ãö

.äøîæã é÷åñô åð÷ú äæ øáã ìòù ,åððøé
לי  "פתחו שנאמר כענין הוא "פתח" של ענינו
השער  הוא, צדק" "שערי דפירוש צדק", שערי
העבודה  שהיא "צדק", לבחינת להגיע והמבוא

בו  לדבקה וההשתוקקות הרינה ירננו", ד"וצדקתך
ההתבוננות  ידי על באדם המתעוררת יתברך

דזמרה. בפסוקי מקום של בשבחו

úðéçá åì ïéàù ,çúôì õåçáî àåäù éî êà
å"ç ãáàé äæ éðôî àì ,áìä úåìòôúäå äððø

.åùôð ìò ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ
מי  - הוא ברוחניות לפתח חוץ העומד וענין
שאין  "רננה", צדק", ד"שערי העבודה אצלו שאין
עבודה  סדר פי שעל ה', אל להשתוקק מתפעל לבו
לידי  (המביאו בנפשו אלקי אור לגילוי שייך אינו

בה'). שמחה

ולחשוב  ח"ו להתייאש לו אל מקום, ומכל
על  ב"ה סוף אין אור ויתגלה שיאיר שייך שאינו

נפשו.

ב  סוף אין אור יתגלה כיצד בנפשו?]ה"[אך

,õåçáî çúôä ìò ïîùå øåà ÷éìãäì åð÷ú àìà
ä"á óåñ ïéà øåà êùîåé çúôì õåçáî íâù

.ãîåìù äøåúå äùåòù äåöî ìëá
פתח  על חנוכה נרות להדליק תיקנו לזה אלא
מ"חוץ" שהוא זה אדם אצל שגם מבחוץ, ביתו
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סוף  אין אור נמשך צדק", שערי לי "פתחו לבחינת
שעל  והיינו שלומד, ותורה שעושה מצוה בכל ב"ה
עליון  רוחני שאור זוכה חנוכה נר הדלקת ידי
המצוות  וקיום התורה לימוד ידי על למטה שיורד
מאיר  חנוכה שבנרות לפי בנפשו, ומתגלה מאיר
שיהא  למה "דוגמא - ממש ב"ה סוף אין אור
שאור  - בתוכך" ושכנתי בא הנני כי דכתיב לעתיד

כנ"ל. ציון" ב"בת אפילו מאיר זה

ìò ÷éìãäì äúéä íéîëç úð÷úù àìà ãåò àìå
åðééäã ,õåçáî íéáøä úåùøì êåîñä çúôä
àëôäàì ,úåôéì÷ä íå÷î ,ùîî íéáøä úåùøá

.'åë àøåäðì àëåùç
כפי  ישראל בבני גם מאיר זה שאור בלבד זו לא
שחסר  אע"פ סוף (דסוף ציון" ד"בת במדריגה שהם
תורה  שלומד במי המדובר מקום מכל בעבודתו,

מאיר  האלקי שהאור זאת, עוד אלא מצוות), ומקיים
"פתח  פירוש (שזהו הרבים ברשות ממש, בחוץ גם
שהוא  הרבים), לרשות הסמוך פתח - מבחוץ" ביתו
את  ומהפך עליהן פועל הזה והאור הקליפות, מקום
"אתהפכא  הזהר בלשון לאור, הקליפות חושך

לנהורא". חשוכא

.'ä ìà íéáø íéåâ ååìðå åäæå
(לאחרי  בההפטרה שממשיך מה יובן ובזה
גוים  "ונלוו גו'") בא הנני כי ציון בת ושמחי "רני
רק  לא מאיר בא" ד"הנני גילוי כי ה'", אל רבים
מקום  הרבים, ברשות גם אלא ציון" ב"בת
זה  ולפיכך לאור, החושך את ומהפך הקליפות,

ה'. אל ילוו הגוים שגם פועל גו'" בא ש"הנני
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פי'Â‰ÊÂ(נד) המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יביאו
אדם  בחי' כל אל המקיף לבוש. בחי'
אחת  בהשוואה רגליו בחי' עד לראשו ממעל העליון.
שלפני  אא"ס עצמות מבחי' אור המשכת בחי' והיינו
ע"י  למעלה יביאו זה מלכות לבוש ובחינת כו' הצמצום
דוקא  הרצון לבעל הרצון ביטול בבחי' אתדל"ת
ישראל  שהקדימו ע"י והוא כו' דכ"ר רעוא שנקרא
בפ"מ  עשיה בבחי' דוקא נעשה כנ"ל לנשמע נעשה
דוקא  סובב מבחי' נמשך העשיה בחי' דשרש וכנ"ל
מפני  דוקא רצון בבטול המצוה קיום בחינת ע"י ודוקא
למעלה  מגיע הטעם מן שלמעלה זה עצמי שבטול
הנ"ל  מלכות לבוש בחי' דהיינו הראשון ומקור בשרש
כתר  נתן ואשר אמר ואח"כ כנ"ל כו' בגלגלתא שמאיר
כו' אמו לו שעטרה עטרה בחי' שהוא בראשו מלכות
מל' לבוש מבחי' למטה שהיא הראש. ע"ג כעטרה
בחי' שהן אור עמודי תר"ך עליון כתר בחי' והוא
עצמן  מצד במצות המלובש כו' דגלגלתא ארחין תרי"ג
טובות  לאבנים שנמשל גשמיים מדברים עשוין כשהן
בכ"ז  מבואר למעלה (אך למעלה כמ"ש שבעטרה
מל' כתר מבחי' למטה מלכות לבוש דבחי' להפך
שמקיימין  טרם עצמם המצות מבחי' הוא מל' שלבוש
המלובש  הרצון שהוא מעשה דסוף משום אותם

אנא  להיות המחשבה בתחלת עלה גשמיים בדברים
קיום  אבל כו' דא"ס מלכות בחי' רק שזהו אמלוך
בחי' למעלה מעורר כו' דנעשה בבטול כמו המצוה
הראש  ע"ג העטרה בחי' והוא זה דא"ס דמל' כתר
מלכות  כתר נתן ואשר וזהו כו' שאמר לפניו נח"ר שזהו
למעלה  כמ"ש מל' לבוש מבחי' למעלה שהוא בראשו
ההפרש  ענין בשרש באור בתוס' מובן ובכ"ז באריכות)
בזה  שאין מה בזה מעלה שיש הנ"ל למצות תורה בין
בגלגלתא  ששורה הכללי סובב הארת מצד דהיינו
משרש  למעלה ה"ז שבמצות העליון רצון בחי' שהוא
זה  סובב הארת שם שאין מו"ס בבחי' שהוא התורה
והחכמה  כמ"ש גדול ודלוג צמצום ע"י רק כ"כ בגלוי

אבל  כו' במה מאין בשרשה בתורה יש יתירה מעלה
ומעתה  וד"ל כנ"ל בחצוניות ולא פנימית בבחי' שהיא
המלך  עליו רכב אשר וסוס ענין בשרש להבין יש הנה
להבין  וגם כו' סוסיך על תרכב כי במ"ת מ"ש שזהו
קודב"ה  עביד קא מאי בליליא רז"ל מאמר ענין שרש
שנא' עלמין אלף בח"י ושט שלו קל כרוב על רוכב
דהיינו  שאינן אלא שנאן א"ת כו' רבתים אלקים רכב
בבחינת  הן עולמות אלף ח"י הנה כי אלפים ב' שחסר
האצילות  מבחי' נמשך הוא ושרשן בבי"ע והוא גבול
דצלותא  ברכאן ח"י שהן חוליות ח"י בחי' הוא ושם
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ע"י  לבי"ע מאצילות עליונות המשכות בחי' שהן
שם  בחי' שנמשך הוא אתה בברוך שכורע הכריעה
מאין  בגלוי אלקינו הוי"ה להיות שבאצילות הוי"ה
שרש  ואמנם עולמות אלף ח"י שהן בבי"ע ליש
בבחי' הוא חוליות דח"י הללו המשכות של הראשון
בחכמה  ולא חכים בחי' שהוא שבראש עליוני' המוחין
הראש  בכפיפת הכריעה ע"י וזהו וכו' מבין ידיעא
ואח"כ  מוחא חכמה המשכת בחי' שזהו תחלה שכופף
חוט  ועובר הולך שבהן חוליות ח"י בחי' נמשך ממילא
חלש  ששם הירכין בחי' עד כו' שבראש המוח מן א'
בח"י  כמו כפיפה אין שם וגם כו' הזה החוט כח
אור  שפע כל ונשפע נמשך ע"י אמנם אבל חוליות

ההשפעה  כלי בחי' שהן והוד נצח בחי' ונק' הנמשך
כידוע  כו' ומודים רצה אחרונות ברכות ג' ענין והוא
ונמשך  נשפע כאשר והנה וד"ל. הש"ע בכוונת
שבאצילות  ברכאן ח"י מבחי' אזי לבי"ע מאצילות
וא' א' כל כי עולמות אלף לח"י ומתחלק נמשך
מאצילות  והשפע האור בבוא מדרגות לאלף מתחלק
האצי' אור לגבי הגבול בבחי' הן בי"ע שהרי לבריאה
כמו  האצילות אור הארת המלאכים שיקבלו א"א וע"כ
ונמצא  לאלף האור שיתחלק ע"י אלא באצי' שהוא
מכפי  יותר יקבל שאם האלף חלק רק מקבל א' מלאך
אצבעו  הושיט כענין לגמרי מציאותו יתבטל המדה

וד"ל: כידוע ושרפם ביניהם קטנה
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯Â‡È·Â'בחי שני האדם בנפש יש הנה הוא, הענין
ומדות, מוחין שהם הנפש ע"ס בחי' הוא הא'
דהיינו  המדה, יהי' השכל ערך שלפי רואים אנו והנה
מדת  בחי' יוליד אזי אלקו' מעניני היטב יתבונן אם
האהבה  יהי' יותר בעומק מתבונן ואם לאלקו' אהבה
ערך  שלפי איש, יהולל שכלו לפי וכמ"ש חזקה, יותר
בכאו"א  כח שיש רואים אנו והנה האדם, מתנהג השכל
שע"פ  השכל נגד זה אשר לאלקי' נפשו למסור מישראל
מס"נ  בחי' אך נפשו, שימסור להיות יכול אינו השכל
מן  למעלה שהוא מישראל בכאו"א כח שיש מחמת זהו
הרי  חייך הוא כי ה' את לאהבה וכמ"ש והטעם השכל
שא"כ  מה דוקא חייך הוא כי מפני הוא, לאהבה שטעם
שאינו  רק כלל, טעם אין ולזה החיים, היפוך הוא מס"נ
רצון  בחי' והוא השכל מן למעלה רק ודעת טעם ע"פ
בחי' וזהו כו', ומובן המושג השכל מן למעלה שהוא
הנפש  ע"ס בחי' הוא צלם הנה כי בנים, ובחי' צלם,
ומס"נ  הכח הוא בנים בחי' אבל ומדות חכ' שהוא
בחי' שני ושרש השכל, מן שלמעלה הרצון בחי' שהוא
כי  חכ', מבחי' הוא העולמות השתל' הנה כי הוא אלו
ומהותו  עצמותו אבל ההשתלשלות, ראשית הוא חכ'
חכים  אנת כמאמר כו' עולמות מגדר למעלה הוא ית'
מדות  אינון מכל כו' לך דאית לאו ידיעא בחכ' ולא
עלמא, מתנהג איך לאחזאה אלא אינם שהמדות כלל,
מאין, הוא החכ' שמהות תמצא מאין והחכ' וכמ"ש
מאתו  שנתהווה האין לגבי החכ' בחי' ערוך אין והנה

הבחי' שני שורש הם אלו בחי' ומשני החכ', בחי'
הנפש, בחי' עשר בחי' הא' מישראל בכאו"א הנמצאי'
נגד  זה אשר למס"נ מישראל בכאו"א כח שיש הב'
כנודע. החכ' מן שלמעלה אין מבחי' ושרשה השכל,

‰‰Â במדריגת מתגלה השכל מן שלמעלה זו בחי'
באחד, למס"נ יכול התפלה ע"י כי התפלה
שיש  מס"נ מכח הארה מתפשטת התפלה ע"י כי והיינו
הארה  תפלה קודם כי הגוף, בחי' לכל מישראל בכ"א
בשכלו  שמשיג אף כי והיינו לבד במוחו רק הוא זו
אינו  מ"מ אבל חשיבי כלא קמי' שכולא איך ענין היטב
ג"כ  בגוף מתפשטת התפלה ע"י אבל לעצמו כלל נוגע
בפ' תחילה התבוננות ע"י והיינו בגוף ג"כ שמרגיש
יודע  שאינו מסופק ב"ז ר"י שהי' וזהו ישראל. שמע
אעפי"כ  התורה שר שהי' אף הנה כי כו' דרך באיזה
אבל  נפקת, מח"ע אורייתא כי החכ' בבחי' אלא אינו
בחי' נגד יתירה מעלה בה יש התפלה ומעלת בחי'
בחי' שהוא הנשמה עצמות מחמת דהיינו התורה,

שלמעל  הי'הרצון אם מסופק הי' ובזה השכל, מן ה
רבי  בכה שארז"ל וזהו זו. בבחי' גם שלימה עבודתו
ע"י  שהשיג מה שכל א' בשעה עולמו קונה יש ואמר
בחי' כי והיינו א', בשעה ראב"ד הגיע שניו כל תורתו
התורה  בחי' כל כולל פשוט רצון בחי' שהוא מס"נ
החיות  קרסולי כולם כנגד החיות רגלי מ"ש ע"ד והוא
כל  כוללת הגבוה ממדריגה אחת שבחי' כולם, כנגד

הימנה. שלמטה הבחי'
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÁÎ‰Â'בבחי זו אמונה בבחי' להיות לנש"י שיש
בני  מאמינים להיותם וסוכ"ע, ממכ"ע
ודבור  מח' בענין רואי' אנו דהנה הוא והענין מאמינים,
דבר  איזהו המלבישי' אותיות הם שניהם כי אם
הוא  עצמו לגבי המח' שענין במ"א מזה וכמשנ"ת
ומ"מ  (ך"ח), אלקי' רכב בד"ה ע' זולתו, לגבי כדיבור
והוא  לדבור, מח' בין גדול הפרש רואי' אנו הרי
מ"מ  שכל בו להלביש לבוש היותו עם שהדבור
למנוע  יכול ברצונו כי ונמצא כלל, מדבר אינו כשרוצה
המח' משא"כ לדבר, ועת לחשות עת וכמ"ש מלדבר,
מלחשוב, המח' תשבות לא ולילה יום תמיד, היא
שלו  האין בחי' הוא ממקורו תמיד נובע השכל שהרי
שכלו  שבמקור המבריק ברק בחי' מתלבש ותמיד
שיבין  או אצלו מובן שיהי' עד המח' אותיות בבחי'
לבלי  המח' כח לעצור א"א עכ"פ והרי מובן, אינו שזה
להיותה  המח' על הוא הציווי עיקר ולכן כלל, יחשוב
לכן  הדבור מן יותר ורוחני' דקה להיותה כי וגם תמיד,
עבירה  הרהורי שארז"ל וזהו יותר, פעולתה פועלת היא
שע"י  וכשם הנ"ל, מטעמי' והיינו העבירה, מן קשין
ונכונה  טובה מח' ע"י כן נפשו להוריד יכול המחשבה
היא  המח' שבחי' למעלה יובן ועד"ז כו'. נפשו מעלה
מחשבותיכם  מחשבותי לא כי כתי' והנה כו'. תמיד
בזולתו, מאומה תפעול לא המח' הנה באדם שלמטה

שע"י  שבאדם, המח' על הדבור יתרון הוא שבזה
הדבר ויעשה זולתו יבין לעשות,הדבור שמצוה

יבין  לא כולו היום כל יחשוב אם אפי' המח' משא"כ
שלא  נא' למעלה אבל כלל. הדבר יעשה ולא זולתו
ברצונו  כשעלה שתיכף מחשבותיכם מחשבותי
דוקא  המח' מן הוא ההתהוות ועיקר נתהוה, להתהוות
ומה  העולמות, כל נבראו א' שבמח' בזהר וכמ"ש
מפני  זהו בדבור פרטיים מאמרות בעשרה שנפרטו
הנבראי' מציאות הי' לא לבד המח' מבחי' היו שאם
עלמא  וע"ד תמיד הביטול בבחי' היו כ"א ודבר ליש
בתחתונים  דירה שיהי' בכדי הי' רצונו ועיקר דאתכסי',
צריך  הי' לזה תחלה התחתוני' מציאת בלתי שא"א
מבחי' הוא התהוותם עיקר באמת אבל בדבור, לפרוט
יותר, בעילוי הם המח' מבחי' שנשארו מה וגם המח',
יובן  ועפ"ז דאתגלי'. עלמא על דאתכסי' עלמא וכערך
בהיות  וממכ"ע, סוכ"ע בבחי' מאמיני' הם שנש"י מה
שנובעת  המח' בענין ונת"ל במח', עלו נש"י כי ידוע
הם  ולכן מאמיני' בני ה"ה במח' כשעלו ולכן תמיד,
רגע  ובכל עת בכל תמיד מאין יש בחידוש מאמינים
בראשית, מעשה תמיד יום בכל מחדש ובטובו כמאמר
ומלואו  העולם כל חוזר הי' א' רגע על נפסק הי' ואם
בני  מאמיני' נש"י נק' זה מפני אשר ואפס, לאין

כו'. מאמינים
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.èë
ביכולתם ולכן  באורות הגדר את  מגלה הצמצום
אור  של ג ') (מתוך הדרגות ב ' ביאור בכלים. להתלבש
לאחר  שנאצל וכפי  בשורשו  שהוא כפי - הגבול

הצמצום.
,íéìëá úåøåàä úåùáìúä ïéðò ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå
יב) (בפרק  בו שעסק לנושא  חוזר כאן נ"ע  הרבי -
- לא  או  פשוטים האורות אם הדיון לכל הגיע שממנו 

של בחינה  שהם כלים בתוך להתלבש  יכולים אורות איך
גבול?

גדולה: úðéçááוהפליאה íä íéìëäå úåøåàä éøäù
åîëå äæî äæ êøòä ÷åçéøמ וכלים לאורות óåâäהמשל

àåä óåâäå éðçåø ùôðäù ãàî íëøò ÷åçøù ùôðäå
úåøåàä ïä úàæë àîâåãá ïë åîë ,'åë éîùâå øîåç

øîàîëå íéìëäå זוהר 51ïåìהתיקוני úðé÷ú ïéôåâ äîëå
,'åëאת שמשווה כלומר - להם) התקנת גופים (כמה 

אליהו).51). (פתח בהקדמה



קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ע"י  לבי"ע מאצילות עליונות המשכות בחי' שהן
שם  בחי' שנמשך הוא אתה בברוך שכורע הכריעה
מאין  בגלוי אלקינו הוי"ה להיות שבאצילות הוי"ה
שרש  ואמנם עולמות אלף ח"י שהן בבי"ע ליש
בבחי' הוא חוליות דח"י הללו המשכות של הראשון
בחכמה  ולא חכים בחי' שהוא שבראש עליוני' המוחין
הראש  בכפיפת הכריעה ע"י וזהו וכו' מבין ידיעא
ואח"כ  מוחא חכמה המשכת בחי' שזהו תחלה שכופף
חוט  ועובר הולך שבהן חוליות ח"י בחי' נמשך ממילא
חלש  ששם הירכין בחי' עד כו' שבראש המוח מן א'
בח"י  כמו כפיפה אין שם וגם כו' הזה החוט כח
אור  שפע כל ונשפע נמשך ע"י אמנם אבל חוליות

ההשפעה  כלי בחי' שהן והוד נצח בחי' ונק' הנמשך
כידוע  כו' ומודים רצה אחרונות ברכות ג' ענין והוא
ונמשך  נשפע כאשר והנה וד"ל. הש"ע בכוונת
שבאצילות  ברכאן ח"י מבחי' אזי לבי"ע מאצילות
וא' א' כל כי עולמות אלף לח"י ומתחלק נמשך
מאצילות  והשפע האור בבוא מדרגות לאלף מתחלק
האצי' אור לגבי הגבול בבחי' הן בי"ע שהרי לבריאה
כמו  האצילות אור הארת המלאכים שיקבלו א"א וע"כ
ונמצא  לאלף האור שיתחלק ע"י אלא באצי' שהוא
מכפי  יותר יקבל שאם האלף חלק רק מקבל א' מלאך
אצבעו  הושיט כענין לגמרי מציאותו יתבטל המדה

וד"ל: כידוע ושרפם ביניהם קטנה
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯Â‡È·Â'בחי שני האדם בנפש יש הנה הוא, הענין
ומדות, מוחין שהם הנפש ע"ס בחי' הוא הא'
דהיינו  המדה, יהי' השכל ערך שלפי רואים אנו והנה
מדת  בחי' יוליד אזי אלקו' מעניני היטב יתבונן אם
האהבה  יהי' יותר בעומק מתבונן ואם לאלקו' אהבה
ערך  שלפי איש, יהולל שכלו לפי וכמ"ש חזקה, יותר
בכאו"א  כח שיש רואים אנו והנה האדם, מתנהג השכל
שע"פ  השכל נגד זה אשר לאלקי' נפשו למסור מישראל
מס"נ  בחי' אך נפשו, שימסור להיות יכול אינו השכל
מן  למעלה שהוא מישראל בכאו"א כח שיש מחמת זהו
הרי  חייך הוא כי ה' את לאהבה וכמ"ש והטעם השכל
שא"כ  מה דוקא חייך הוא כי מפני הוא, לאהבה שטעם
שאינו  רק כלל, טעם אין ולזה החיים, היפוך הוא מס"נ
רצון  בחי' והוא השכל מן למעלה רק ודעת טעם ע"פ
בחי' וזהו כו', ומובן המושג השכל מן למעלה שהוא
הנפש  ע"ס בחי' הוא צלם הנה כי בנים, ובחי' צלם,
ומס"נ  הכח הוא בנים בחי' אבל ומדות חכ' שהוא
בחי' שני ושרש השכל, מן שלמעלה הרצון בחי' שהוא
כי  חכ', מבחי' הוא העולמות השתל' הנה כי הוא אלו
ומהותו  עצמותו אבל ההשתלשלות, ראשית הוא חכ'
חכים  אנת כמאמר כו' עולמות מגדר למעלה הוא ית'
מדות  אינון מכל כו' לך דאית לאו ידיעא בחכ' ולא
עלמא, מתנהג איך לאחזאה אלא אינם שהמדות כלל,
מאין, הוא החכ' שמהות תמצא מאין והחכ' וכמ"ש
מאתו  שנתהווה האין לגבי החכ' בחי' ערוך אין והנה

הבחי' שני שורש הם אלו בחי' ומשני החכ', בחי'
הנפש, בחי' עשר בחי' הא' מישראל בכאו"א הנמצאי'
נגד  זה אשר למס"נ מישראל בכאו"א כח שיש הב'
כנודע. החכ' מן שלמעלה אין מבחי' ושרשה השכל,

‰‰Â במדריגת מתגלה השכל מן שלמעלה זו בחי'
באחד, למס"נ יכול התפלה ע"י כי התפלה
שיש  מס"נ מכח הארה מתפשטת התפלה ע"י כי והיינו
הארה  תפלה קודם כי הגוף, בחי' לכל מישראל בכ"א
בשכלו  שמשיג אף כי והיינו לבד במוחו רק הוא זו
אינו  מ"מ אבל חשיבי כלא קמי' שכולא איך ענין היטב
ג"כ  בגוף מתפשטת התפלה ע"י אבל לעצמו כלל נוגע
בפ' תחילה התבוננות ע"י והיינו בגוף ג"כ שמרגיש
יודע  שאינו מסופק ב"ז ר"י שהי' וזהו ישראל. שמע
אעפי"כ  התורה שר שהי' אף הנה כי כו' דרך באיזה
אבל  נפקת, מח"ע אורייתא כי החכ' בבחי' אלא אינו
בחי' נגד יתירה מעלה בה יש התפלה ומעלת בחי'
בחי' שהוא הנשמה עצמות מחמת דהיינו התורה,

שלמעל  הי'הרצון אם מסופק הי' ובזה השכל, מן ה
רבי  בכה שארז"ל וזהו זו. בבחי' גם שלימה עבודתו
ע"י  שהשיג מה שכל א' בשעה עולמו קונה יש ואמר
בחי' כי והיינו א', בשעה ראב"ד הגיע שניו כל תורתו
התורה  בחי' כל כולל פשוט רצון בחי' שהוא מס"נ
החיות  קרסולי כולם כנגד החיות רגלי מ"ש ע"ד והוא
כל  כוללת הגבוה ממדריגה אחת שבחי' כולם, כנגד

הימנה. שלמטה הבחי'
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ÁÎ‰Â'בבחי זו אמונה בבחי' להיות לנש"י שיש
בני  מאמינים להיותם וסוכ"ע, ממכ"ע
ודבור  מח' בענין רואי' אנו דהנה הוא והענין מאמינים,
דבר  איזהו המלבישי' אותיות הם שניהם כי אם
הוא  עצמו לגבי המח' שענין במ"א מזה וכמשנ"ת
ומ"מ  (ך"ח), אלקי' רכב בד"ה ע' זולתו, לגבי כדיבור
והוא  לדבור, מח' בין גדול הפרש רואי' אנו הרי
מ"מ  שכל בו להלביש לבוש היותו עם שהדבור
למנוע  יכול ברצונו כי ונמצא כלל, מדבר אינו כשרוצה
המח' משא"כ לדבר, ועת לחשות עת וכמ"ש מלדבר,
מלחשוב, המח' תשבות לא ולילה יום תמיד, היא
שלו  האין בחי' הוא ממקורו תמיד נובע השכל שהרי
שכלו  שבמקור המבריק ברק בחי' מתלבש ותמיד
שיבין  או אצלו מובן שיהי' עד המח' אותיות בבחי'
לבלי  המח' כח לעצור א"א עכ"פ והרי מובן, אינו שזה
להיותה  המח' על הוא הציווי עיקר ולכן כלל, יחשוב
לכן  הדבור מן יותר ורוחני' דקה להיותה כי וגם תמיד,
עבירה  הרהורי שארז"ל וזהו יותר, פעולתה פועלת היא
שע"י  וכשם הנ"ל, מטעמי' והיינו העבירה, מן קשין
ונכונה  טובה מח' ע"י כן נפשו להוריד יכול המחשבה
היא  המח' שבחי' למעלה יובן ועד"ז כו'. נפשו מעלה
מחשבותיכם  מחשבותי לא כי כתי' והנה כו'. תמיד
בזולתו, מאומה תפעול לא המח' הנה באדם שלמטה

שע"י  שבאדם, המח' על הדבור יתרון הוא שבזה
הדבר ויעשה זולתו יבין לעשות,הדבור שמצוה

יבין  לא כולו היום כל יחשוב אם אפי' המח' משא"כ
שלא  נא' למעלה אבל כלל. הדבר יעשה ולא זולתו
ברצונו  כשעלה שתיכף מחשבותיכם מחשבותי
דוקא  המח' מן הוא ההתהוות ועיקר נתהוה, להתהוות
ומה  העולמות, כל נבראו א' שבמח' בזהר וכמ"ש
מפני  זהו בדבור פרטיים מאמרות בעשרה שנפרטו
הנבראי' מציאות הי' לא לבד המח' מבחי' היו שאם
עלמא  וע"ד תמיד הביטול בבחי' היו כ"א ודבר ליש
בתחתונים  דירה שיהי' בכדי הי' רצונו ועיקר דאתכסי',
צריך  הי' לזה תחלה התחתוני' מציאת בלתי שא"א
מבחי' הוא התהוותם עיקר באמת אבל בדבור, לפרוט
יותר, בעילוי הם המח' מבחי' שנשארו מה וגם המח',
יובן  ועפ"ז דאתגלי'. עלמא על דאתכסי' עלמא וכערך
בהיות  וממכ"ע, סוכ"ע בבחי' מאמיני' הם שנש"י מה
שנובעת  המח' בענין ונת"ל במח', עלו נש"י כי ידוע
הם  ולכן מאמיני' בני ה"ה במח' כשעלו ולכן תמיד,
רגע  ובכל עת בכל תמיד מאין יש בחידוש מאמינים
בראשית, מעשה תמיד יום בכל מחדש ובטובו כמאמר
ומלואו  העולם כל חוזר הי' א' רגע על נפסק הי' ואם
בני  מאמיני' נש"י נק' זה מפני אשר ואפס, לאין

כו'. מאמינים
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.èë
ביכולתם ולכן  באורות הגדר את  מגלה הצמצום
אור  של ג ') (מתוך הדרגות ב ' ביאור בכלים. להתלבש
לאחר  שנאצל וכפי  בשורשו  שהוא כפי - הגבול

הצמצום.
,íéìëá úåøåàä úåùáìúä ïéðò ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå
יב) (בפרק  בו שעסק לנושא  חוזר כאן נ"ע  הרבי -
- לא  או  פשוטים האורות אם הדיון לכל הגיע שממנו 

של בחינה  שהם כלים בתוך להתלבש  יכולים אורות איך
גבול?

גדולה: úðéçááוהפליאה íä íéìëäå úåøåàä éøäù
åîëå äæî äæ êøòä ÷åçéøמ וכלים לאורות óåâäהמשל

àåä óåâäå éðçåø ùôðäù ãàî íëøò ÷åçøù ùôðäå
úåøåàä ïä úàæë àîâåãá ïë åîë ,'åë éîùâå øîåç

øîàîëå íéìëäå זוהר 51ïåìהתיקוני úðé÷ú ïéôåâ äîëå
,'åëאת שמשווה כלומר - להם) התקנת גופים (כמה 

אליהו).51). (פתח בהקדמה
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בבחינת האור היה ואם לגופים , הספירות  של הכלים
- אבל להבין , יכולים היינו  בלבד éøäמקיף íå÷î ìëîå

úðéçáá åäæù íéìëá úåùáìúä úðéçáá íéàá úåøåàä
,'åë ùîî àñéôúå úåùáìúä

- יובן זה הרי  האחרונים במאמרים המבואר פי  על אך
øåàá ïøå÷îå ïùøùá ïäù åîë íâ úåøåàäáù éðôî àåäå

úåøéôñ øùò úðéçáá íä éøä óåñ ïéàשיש כלומר –
הצמצום לפני  גם המוגבלים לאורות Yשרש  àåäå)

ספירות, העשר של àåäùהשרש ïåöøä úåìò úðéçáá
äøòùää ïéðòהצמצום לפני  הבורא äãîáשל øéàäì

,('åë ìåáâå
ïäù úåéä íòãהאורות שרש  –íùהצמצום,לפני

ãò úåèéùô úðéçáá ïäù åðééäã úåãçàúää úéìëúá
éøä íå÷î ìëî 'åë ììë ïîöòì úøëéð äðéçáá íðéàù

.íéðô ìë ìò úåøéôñ øùò úðéçáá íäבהם יש  כן ואם
גדר. שהוא איזה

åðééä íåöîöä éãé ìò àåä íúåìâúäå íúëùîä ïôåàå

ïîöò éðôá úåéèøô úåøéôñ êùîðùחכמה שאותה
הספירות עשר כל עם  הצמצום לפני  מאוחדת שנמצאת

נפרדת, כנקודה מופיעה úéùòðהגנוזות äæ éãé ìòù
úøëéð úåàéöî úðéçáá, הצמצום לאחר ìòבהתגלותו 

'åë íéìëá ùáìúäì êøòá àåä ïëכיצד ההסבר זה –
בכלים. להתלבש  יכולים  האורות

,('åë íöòá úå÷ìà ïë íâ ïäù íéìëá åðééäå) כלומר -
בחינה שהם דאצילות, כלים על נכון הזה ההסבר כל
בתכלית שרשם שהאורות אף ולכן  ממש, אלוקות של
יכולים הצמצום, לפני  סוף  אין באור ההתאחדות
כן  גם שהם כיון דאצילות, בכלים ולהתגלות להתלבש
עצמו  מראה שאלוקות כפי  שהם אלא ממש אלוקות
חד". וגרמוהי  ד"איהו אומרים שם  דווקא ולכן בגבול.
יצירה בריאה עולמות על כשמדברים  זאת, לעומת
הוא הגבול שם הרי  'נפרדים', עולמות שהם עשיה,
האורות יכולים  אין  וממילא ופירוד, נבראים של בבחינה

איתם. ולהתאחד להתלבש  שהם  כפי
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ּכח p‰Â‰ז) מּפנימּיּות אפּלּו ּביֹותר נעלים הם הּמּדֹות ¿ƒ≈ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹ
הּלב  ּדהרי ּבהּכלים, ּגם הּוא וכן ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַהּמעׂשה,
חלק  ּגם הראׁש חלק לגּבי אמנם הּמּדֹות, מׁשּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

ּב אינֹו מקֹום הּגּוף ׁשם הראׁש ּדבחלק ,ּכ ּכל חׁשיבּות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּומּכל  וריח, טעם ּוׁשמיעה ּדראּיה נעלים הּיֹותר ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָהחּוׁשים
הּלב  האדם לחּיי ׁשּבהּנֹוגע והגם ׁשּבּמח, הּׂשכל ּכח ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשּכן
אי  ּכן ראׁש ּבלא לחיֹות אפׁשר ׁשאי ּדכׁשם ׁשוים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹוהּמח

הינּו15אפׁשר  חיצֹוני ּבאדם ׁשהּוא ּוכׁשם לב, ּבלי לחיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבחּיים  הּוא כן ּכמֹו הּנה ּבגׁשמּיּות, האדם ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבחּיי
ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו ּפנימי, אדם ּבחּיי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּפנימּיים
ולא  מחּוׁש ּכל לב, ּכאב ולא ּכאב "ּכל א) יא, ְְְְֵֵֵֵַָָָֹֹ(ׁשּבת
ולב, מח לֹו ׁשּיׁש הּוא הּבריא ּדהאדם ראׁש", ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמחּוׁש
ׁשחכמתֹו מי והינּו הּנּסיֹון", ּכבעל חכם "אין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּוכמאמר
אׁשר  ּדיׁשנם הּטֹובה, ּבמעׂשה ּדבר לפעל לֹו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָֹעמדה

אבל  והּטֹוב, האמת את מבינים טֹוב, הם ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָּבהּׂשגה
ּדאינֹו והּוא יֹותר, ולא ׂשכלית ידיעה רק היא זֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹחכמתם
הּלב  על ּפֹועל אינֹו ּדהּמח והינּו ּכלל, הּפעל אל ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹנֹוגע
אזֹוי  אז פארׁשטייט ער הּמח, אל נׁשמע אינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹוהּלב

אזֹוי  ניט איז ּבפעל אּבער זאיין והּבריאּות יא ּדארף , ְְְְְִִִֶַַַַַָֹ
ּפעּלתם  ּפֹועלים ׁשניהם והּמח הּלב ּכאׁשר הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהאמּתי
רחבה  הּׂשגה מקּבל ּדהּמח והינּו להם, הראּוי ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכפי
ּבתּקּון  המחּיב ּכפי הּפעל אל מּכח מביא והּלב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻּבּטֹוב,
ׁשניהם  ולב מח ּכן ואם ההיא, ההּׂשגה ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמּדֹות
הּוא  הּמח הּנה ּבחׁשיבּות מקֹום ּומּכל האדם, ּבחּיי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשוים

ּדלּבא  ּדרעּותא והגם מהּלב, יֹותר מן יב נעלה ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור זהּו אמנם ּדוקא, ּבּלב הּוא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׂשכל
ּדברעּותא  ּבּגּוף, הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות מאֹור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

מדרגֹות  ב' יׁש הרי הּבא 16ּדלּבא ּדלּבא הרעּותא הא' , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
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כסף 15) כן גם ועיין חדא. רגעא אפילו ב: רכא, ג חלק זוהר
ולב. מוח כגון ט: הלכה י פרק שחיטה הלכות לרמב"ם משנה
- צבי החכם על חולקים יש אבל עדֿעז. סימן צבי חכם שו"ת
שו"ת  ד. ס"ק מ סימן ופלתי כרתי לג. סימז מהרמ"ז שו"ת ראה
קכא. סימן א חלק יעב"ץ שאילת כג. סימן א חלק מאירות פנים
מ"ם  סימן סוף זהב משבצות קמ"ו. סימן זרוע אור מהר"ח שו"ת

בפסקי  כי קצת עיון צריך - שם. תשובה בדרכי שהובאו ואחרונים
החולק  ופלתי הכרתי כהכרעת העיקר כי כתב צדק להצמח דינים
פי  על לומר אפשר או שאני, דאדם לומר יש אבל צבי. החכם על
שאול  ביד ועיין עג. פרק א חלק נבוכים למורה באפודי שכתב מה

מקומו. כאן ואין שם. דעה ליורה
עא).16) (קונטרס כג פרק השי"ת השנה ראש המשך ראה

כך.יא. אינו בפועל אבל להיות, צריך שכך מבין הלב.יב.הוא שרצון

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אבל  עצמי רצֹון הּוא ּדהרצֹון והגם התּבֹוננּות, ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָעלֿידי
ּבאֹור  הּוא ׁשההתּבֹוננּות רק התּבֹוננּות, עלֿידי ּבא ְְְְְְִִֵֶַַַָהּוא

מהׁשּתלׁש ׁשּלמעלה סֹוף ּבּמח אין היא וההתּבֹוננּות לּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹ
העצמי  הרצֹון היא והב' ּבהּלב, ּבהתעֹוררּות ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּובאה
ּבהתקּׁשרּותּה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּבעצם והּוא ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּנׁשמה,
"חבּוקה  ּוכמאמר הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבעצמּות ְְְְֲֲִֵַַַַָָָהעצמי
ּכמֹו הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור הּוא זה ּדכל ,"ּב ְְְְְֶֶֶַַָָָּודבּוקה

אבל  ּבּגּוף, הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות מאֹור למעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
הּוא  הראׁש חלק ּבּגּוף, הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבאֹור

יֹותר. ְֵֶֻמעּלה
.¯ev˜,האדם חּיּות ּתלּוי ּבׁשניהם ולב ּדמח יבאר ƒְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

הּמּדה  ּתּקּון לפעל צריכה ׁשּבּמח ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹּדהּׂשגה
הּלב  ּומעלת ּדלּבא, ּברעּותא מדרגֹות ב' יבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּבּלב.

והּׂשגה. ּבהׂשּכלה הּמח ּומעלת ּדלּבא, ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹּברעּותא
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חצות  אחר הראשונה שעה רבע התחילה הועידה
זו  בועידה החמישית, וחצי שעה עד ונמשכה היום
דברו  ההרצאות, על ודנו החשבונות את בדקו
יד, מלאכת עבודת אירגון אודות על והתווכחו
אשר  ה. א. ומר מ. הרב  נגד הכריעו מ. ק. ג. הרבנים
כמו   תתנהל יד במלאכת והתמיכה האירגון הנהלת
שעה  הכללי. המרכז הנהלת תחת רק  עתה עד
אני  רק או להד"ר יסעו כולם אם א) דנו: ארוכה

התמיכ  דרישת כמות ב) א)לבדי. אשר: והחליטו ה.
השעה. מצב לפי לנכון שאמצא כמה ב) אני. אסע

מחר  להפגש  והתדברנו בצבור מנחה התפללנו
רש"י, של דירתו בבית היום, חצות אחר רביעית שעה

תנאים. קישורי של מצוה סעודת בהזדמנות

* * *

למועד  ובאנו להד"ר נסענו ג. מר והגזבר אנכי
וראיתי  פנינו לקבל יצא הד"ר ששית. בשעה הקבוע
לרגלי  הוא בטח אשר והבינותי עליו, טובה רוחו  כי
טובה  רוחו ואז יפה שעלתה ציבורית עבודה איזה
באיזה  פוריה ציבורית עבודה הוא אוהב כי עליו

שיהי'. מקצוע
בעליצות   ויאמר משכיתו לחדר הכניסנו הד"ר
במשרדי  והיום הבאנק בבית בבקרי "תמול  נפש
בכמה  הכבירה עבודתכם ואודות אודותכם שמעתי

וכלכלה. מחיה ובעניני הדת בעניני המדינה חלקי
א. פוכס מר לי ספרו העברי בבאנק תמול בישבי
עבודתכם  של הטובות מהתוצאות אורנסאן ומר ל.
מעזרתכם  חוץ ואשר יד, למלאכות גדולה בתעמולה
לאריגה, שונות מכונות לקנות משפחות לעשרות
נעלים  ושרוכי הכפתורים נחושת של ותעשיה תפירה
משפחות  מאות עוררה התעמולה הנה  וכדומה

יד. במלאכות להתענין

מפלכי  שונים אנשים והיום תמול אותי בקרו כן
וויטעבסק, מינסק, זיטאמיר, פאלטאווא, קיוב,
שונים  צעירים בקרו בעריהם אשר שמעתי ומכולם
 שניאורסאהן הרבי שלוחי הם כי הגידו בסוד 
הבטיחו  ולאחדים יד במלאכת עבודה אודות לעורר
שעשה  מה לעבודה, מכונות לקנות ותמיכה עזרה

גדול. רושם
לעזור  מוכן והנני לבבי את לוקחת הלזו העבודה
של  גדול ענף בזה רואה הנני כי יכולתי בכל בזה לכם

נפשות". לאלפי פרנסה

* * *

ישרה  דיעה לי נתן השי"ת כי ראיתי בשעה בה
היא. נכונה ג. מר להגזבר הגדתי אשר והצעתי,

לידידי  ג. ומר אני נסענו הועידה את שעזבנו אחרי
את  לאכול בזאראדיע כהן שלום ברוך ר' החסיד

הצהרים. סעודת
הועידה  לחברי שהיתה השיחה את לי סיפר ג. מר
שני  אודות על להחליט לבדם אותם עזבי אחרי
על  דיברו אחד פה כולם "כי ששאלתים הדברים
הישרנות  על ביותר והדגישו עבודתי חריצות אודות
ומפלגת  החסידים מפלג בין פדות לעשות מבלי
פעם  אף קרה לא שנים כחמש ובמשך האשכנזים,
בשעה  גם ומה החסידים, לצד ויתור איזה שיהיה
בסכנת  הכרוכה התעמולה בעבודת העובדים כל אשר
תמימים". "תומכי ישיבת תלמידי רק הם נפשות
שעשיתם  התעמולה לולא אשר הדגיש הרי"ק
אחוזים  עשרה אף מקבלים היו לא ובחו"ל במדינה

שמקב  לבדכם ממה תסעו כי והחליטו עתה לים
להציע  דעתכם ומה לנכון שתמצאו מה ותדברו

להד"ר".
כי  מהד"ר לבקש  ג. למר אמרתי  חזקה דעתי
אבל  יד, למלאכת התקציב  על תמיכתו את יכפיל
השי"ת  יעזור בטח אבל בזה, לדבר איך אדע לא עדיין
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בבחינת האור היה ואם לגופים , הספירות  של הכלים
- אבל להבין , יכולים היינו  בלבד éøäמקיף íå÷î ìëîå

úðéçáá åäæù íéìëá úåùáìúä úðéçáá íéàá úåøåàä
,'åë ùîî àñéôúå úåùáìúä

- יובן זה הרי  האחרונים במאמרים המבואר פי  על אך
øåàá ïøå÷îå ïùøùá ïäù åîë íâ úåøåàäáù éðôî àåäå

úåøéôñ øùò úðéçáá íä éøä óåñ ïéàשיש כלומר –
הצמצום לפני  גם המוגבלים לאורות Yשרש  àåäå)

ספירות, העשר של àåäùהשרש ïåöøä úåìò úðéçáá
äøòùää ïéðòהצמצום לפני  הבורא äãîáשל øéàäì

,('åë ìåáâå
ïäù úåéä íòãהאורות שרש  –íùהצמצום,לפני

ãò úåèéùô úðéçáá ïäù åðééäã úåãçàúää úéìëúá
éøä íå÷î ìëî 'åë ììë ïîöòì úøëéð äðéçáá íðéàù

.íéðô ìë ìò úåøéôñ øùò úðéçáá íäבהם יש  כן ואם
גדר. שהוא איזה

åðééä íåöîöä éãé ìò àåä íúåìâúäå íúëùîä ïôåàå

ïîöò éðôá úåéèøô úåøéôñ êùîðùחכמה שאותה
הספירות עשר כל עם  הצמצום לפני  מאוחדת שנמצאת

נפרדת, כנקודה מופיעה úéùòðהגנוזות äæ éãé ìòù
úøëéð úåàéöî úðéçáá, הצמצום לאחר ìòבהתגלותו 

'åë íéìëá ùáìúäì êøòá àåä ïëכיצד ההסבר זה –
בכלים. להתלבש  יכולים  האורות

,('åë íöòá úå÷ìà ïë íâ ïäù íéìëá åðééäå) כלומר -
בחינה שהם דאצילות, כלים על נכון הזה ההסבר כל
בתכלית שרשם שהאורות אף ולכן  ממש, אלוקות של
יכולים הצמצום, לפני  סוף  אין באור ההתאחדות
כן  גם שהם כיון דאצילות, בכלים ולהתגלות להתלבש
עצמו  מראה שאלוקות כפי  שהם אלא ממש אלוקות
חד". וגרמוהי  ד"איהו אומרים שם  דווקא ולכן בגבול.
יצירה בריאה עולמות על כשמדברים  זאת, לעומת
הוא הגבול שם הרי  'נפרדים', עולמות שהם עשיה,
האורות יכולים  אין  וממילא ופירוד, נבראים של בבחינה

איתם. ולהתאחד להתלבש  שהם  כפי
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ּכח p‰Â‰ז) מּפנימּיּות אפּלּו ּביֹותר נעלים הם הּמּדֹות ¿ƒ≈ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹ
הּלב  ּדהרי ּבהּכלים, ּגם הּוא וכן ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַהּמעׂשה,
חלק  ּגם הראׁש חלק לגּבי אמנם הּמּדֹות, מׁשּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

ּב אינֹו מקֹום הּגּוף ׁשם הראׁש ּדבחלק ,ּכ ּכל חׁשיבּות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּומּכל  וריח, טעם ּוׁשמיעה ּדראּיה נעלים הּיֹותר ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָהחּוׁשים
הּלב  האדם לחּיי ׁשּבהּנֹוגע והגם ׁשּבּמח, הּׂשכל ּכח ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשּכן
אי  ּכן ראׁש ּבלא לחיֹות אפׁשר ׁשאי ּדכׁשם ׁשוים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹוהּמח

הינּו15אפׁשר  חיצֹוני ּבאדם ׁשהּוא ּוכׁשם לב, ּבלי לחיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבחּיים  הּוא כן ּכמֹו הּנה ּבגׁשמּיּות, האדם ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבחּיי
ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו ּפנימי, אדם ּבחּיי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּפנימּיים
ולא  מחּוׁש ּכל לב, ּכאב ולא ּכאב "ּכל א) יא, ְְְְֵֵֵֵַָָָֹֹ(ׁשּבת
ולב, מח לֹו ׁשּיׁש הּוא הּבריא ּדהאדם ראׁש", ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמחּוׁש
ׁשחכמתֹו מי והינּו הּנּסיֹון", ּכבעל חכם "אין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּוכמאמר
אׁשר  ּדיׁשנם הּטֹובה, ּבמעׂשה ּדבר לפעל לֹו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָֹעמדה

אבל  והּטֹוב, האמת את מבינים טֹוב, הם ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָּבהּׂשגה
ּדאינֹו והּוא יֹותר, ולא ׂשכלית ידיעה רק היא זֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹחכמתם
הּלב  על ּפֹועל אינֹו ּדהּמח והינּו ּכלל, הּפעל אל ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹנֹוגע
אזֹוי  אז פארׁשטייט ער הּמח, אל נׁשמע אינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹוהּלב

אזֹוי  ניט איז ּבפעל אּבער זאיין והּבריאּות יא ּדארף , ְְְְְִִִֶַַַַַָֹ
ּפעּלתם  ּפֹועלים ׁשניהם והּמח הּלב ּכאׁשר הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהאמּתי
רחבה  הּׂשגה מקּבל ּדהּמח והינּו להם, הראּוי ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכפי
ּבתּקּון  המחּיב ּכפי הּפעל אל מּכח מביא והּלב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֻּבּטֹוב,
ׁשניהם  ולב מח ּכן ואם ההיא, ההּׂשגה ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמּדֹות
הּוא  הּמח הּנה ּבחׁשיבּות מקֹום ּומּכל האדם, ּבחּיי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשוים

ּדלּבא  ּדרעּותא והגם מהּלב, יֹותר מן יב נעלה ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור זהּו אמנם ּדוקא, ּבּלב הּוא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׂשכל
ּדברעּותא  ּבּגּוף, הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות מאֹור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

מדרגֹות  ב' יׁש הרי הּבא 16ּדלּבא ּדלּבא הרעּותא הא' , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
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כסף 15) כן גם ועיין חדא. רגעא אפילו ב: רכא, ג חלק זוהר
ולב. מוח כגון ט: הלכה י פרק שחיטה הלכות לרמב"ם משנה
- צבי החכם על חולקים יש אבל עדֿעז. סימן צבי חכם שו"ת
שו"ת  ד. ס"ק מ סימן ופלתי כרתי לג. סימז מהרמ"ז שו"ת ראה
קכא. סימן א חלק יעב"ץ שאילת כג. סימן א חלק מאירות פנים
מ"ם  סימן סוף זהב משבצות קמ"ו. סימן זרוע אור מהר"ח שו"ת

בפסקי  כי קצת עיון צריך - שם. תשובה בדרכי שהובאו ואחרונים
החולק  ופלתי הכרתי כהכרעת העיקר כי כתב צדק להצמח דינים
פי  על לומר אפשר או שאני, דאדם לומר יש אבל צבי. החכם על
שאול  ביד ועיין עג. פרק א חלק נבוכים למורה באפודי שכתב מה

מקומו. כאן ואין שם. דעה ליורה
עא).16) (קונטרס כג פרק השי"ת השנה ראש המשך ראה

כך.יא. אינו בפועל אבל להיות, צריך שכך מבין הלב.יב.הוא שרצון

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אבל  עצמי רצֹון הּוא ּדהרצֹון והגם התּבֹוננּות, ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָעלֿידי
ּבאֹור  הּוא ׁשההתּבֹוננּות רק התּבֹוננּות, עלֿידי ּבא ְְְְְְִִֵֶַַַָהּוא

מהׁשּתלׁש ׁשּלמעלה סֹוף ּבּמח אין היא וההתּבֹוננּות לּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹ
העצמי  הרצֹון היא והב' ּבהּלב, ּבהתעֹוררּות ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּובאה
ּבהתקּׁשרּותּה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּבעצם והּוא ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּנׁשמה,
"חבּוקה  ּוכמאמר הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבעצמּות ְְְְֲֲִֵַַַַָָָהעצמי
ּכמֹו הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור הּוא זה ּדכל ,"ּב ְְְְְֶֶֶַַָָָּודבּוקה

אבל  ּבּגּוף, הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות מאֹור למעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
הּוא  הראׁש חלק ּבּגּוף, הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבאֹור

יֹותר. ְֵֶֻמעּלה
.¯ev˜,האדם חּיּות ּתלּוי ּבׁשניהם ולב ּדמח יבאר ƒְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

הּמּדה  ּתּקּון לפעל צריכה ׁשּבּמח ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹּדהּׂשגה
הּלב  ּומעלת ּדלּבא, ּברעּותא מדרגֹות ב' יבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּבּלב.

והּׂשגה. ּבהׂשּכלה הּמח ּומעלת ּדלּבא, ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹּברעּותא
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חצות  אחר הראשונה שעה רבע התחילה הועידה
זו  בועידה החמישית, וחצי שעה עד ונמשכה היום
דברו  ההרצאות, על ודנו החשבונות את בדקו
יד, מלאכת עבודת אירגון אודות על והתווכחו
אשר  ה. א. ומר מ. הרב  נגד הכריעו מ. ק. ג. הרבנים
כמו   תתנהל יד במלאכת והתמיכה האירגון הנהלת
שעה  הכללי. המרכז הנהלת תחת רק  עתה עד
אני  רק או להד"ר יסעו כולם אם א) דנו: ארוכה

התמיכ  דרישת כמות ב) א)לבדי. אשר: והחליטו ה.
השעה. מצב לפי לנכון שאמצא כמה ב) אני. אסע

מחר  להפגש  והתדברנו בצבור מנחה התפללנו
רש"י, של דירתו בבית היום, חצות אחר רביעית שעה

תנאים. קישורי של מצוה סעודת בהזדמנות

* * *

למועד  ובאנו להד"ר נסענו ג. מר והגזבר אנכי
וראיתי  פנינו לקבל יצא הד"ר ששית. בשעה הקבוע
לרגלי  הוא בטח אשר והבינותי עליו, טובה רוחו  כי
טובה  רוחו ואז יפה שעלתה ציבורית עבודה איזה
באיזה  פוריה ציבורית עבודה הוא אוהב כי עליו

שיהי'. מקצוע
בעליצות   ויאמר משכיתו לחדר הכניסנו הד"ר
במשרדי  והיום הבאנק בבית בבקרי "תמול  נפש
בכמה  הכבירה עבודתכם ואודות אודותכם שמעתי

וכלכלה. מחיה ובעניני הדת בעניני המדינה חלקי
א. פוכס מר לי ספרו העברי בבאנק תמול בישבי
עבודתכם  של הטובות מהתוצאות אורנסאן ומר ל.
מעזרתכם  חוץ ואשר יד, למלאכות גדולה בתעמולה
לאריגה, שונות מכונות לקנות משפחות לעשרות
נעלים  ושרוכי הכפתורים נחושת של ותעשיה תפירה
משפחות  מאות עוררה התעמולה הנה  וכדומה

יד. במלאכות להתענין

מפלכי  שונים אנשים והיום תמול אותי בקרו כן
וויטעבסק, מינסק, זיטאמיר, פאלטאווא, קיוב,
שונים  צעירים בקרו בעריהם אשר שמעתי ומכולם
 שניאורסאהן הרבי שלוחי הם כי הגידו בסוד 
הבטיחו  ולאחדים יד במלאכת עבודה אודות לעורר
שעשה  מה לעבודה, מכונות לקנות ותמיכה עזרה

גדול. רושם
לעזור  מוכן והנני לבבי את לוקחת הלזו העבודה
של  גדול ענף בזה רואה הנני כי יכולתי בכל בזה לכם

נפשות". לאלפי פרנסה

* * *

ישרה  דיעה לי נתן השי"ת כי ראיתי בשעה בה
היא. נכונה ג. מר להגזבר הגדתי אשר והצעתי,

לידידי  ג. ומר אני נסענו הועידה את שעזבנו אחרי
את  לאכול בזאראדיע כהן שלום ברוך ר' החסיד

הצהרים. סעודת
הועידה  לחברי שהיתה השיחה את לי סיפר ג. מר
שני  אודות על להחליט לבדם אותם עזבי אחרי
על  דיברו אחד פה כולם "כי ששאלתים הדברים
הישרנות  על ביותר והדגישו עבודתי חריצות אודות
ומפלגת  החסידים מפלג בין פדות לעשות מבלי
פעם  אף קרה לא שנים כחמש ובמשך האשכנזים,
בשעה  גם ומה החסידים, לצד ויתור איזה שיהיה
בסכנת  הכרוכה התעמולה בעבודת העובדים כל אשר
תמימים". "תומכי ישיבת תלמידי רק הם נפשות
שעשיתם  התעמולה לולא אשר הדגיש הרי"ק
אחוזים  עשרה אף מקבלים היו לא ובחו"ל במדינה

שמקב  לבדכם ממה תסעו כי והחליטו עתה לים
להציע  דעתכם ומה לנכון שתמצאו מה ותדברו

להד"ר".
כי  מהד"ר לבקש  ג. למר אמרתי  חזקה דעתי
אבל  יד, למלאכת התקציב  על תמיכתו את יכפיל
השי"ת  יעזור בטח אבל בזה, לדבר איך אדע לא עדיין
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כאמור  בזה שהלב 2גם צריך  לב " מערכי "לאדם :
שמה' בטוח להיות אפשר ואז להשי"ת ערוך יהיה

לשון. מענה
הצעה  אודות בינינו שוחחנו להד"ר כשנסענו
לא  אבל כאמור, יד, מלאכת של התקציב  להכפיל
בעצמו  שהד"ר מכיון אבל הדבר, להציע איך ידענו
ראיתי  יד למלאכות התעמולה בשבח לדבר התחיל
להביע  פה פתחון לי לתת העליונה ההשגחה רמז בזה

ואמרתי: הצעתי את
להתעסק  שהתחלתי יד מלאכות דבר הדבר, כן
שנים  בשתי הנה שנים שלש זה זו בתעמולה
בעיר  זולת רב , פרי הדבר עשה לא הראשונות
ובפלכי  ובאריגה, פפירוסים בעבודת רוסטוב
הצליחה  זו בשנה אמנם ומאהליב. טשרניגוב
להציע  ובאתי יד במלאכת החפצים ונתרבו התעמולה
סכום  ומכשיריהם, מכונות מחו"ל יביא הד"ר אשר
קמעא  לתשלומים ידוע וסכום חנם יחלקו ידוע

קמעא.
אבל  רבים, בקשיים סבוכה מחו"ל ההובאה הד"ר:
מתענין  והוא מוכן הוא גופא במדינה לקנות לעזור

מסודרת. הצעה לשמוע
מלאכת  מפיצי ארגון שמציע העבודה תכנית אני:
חדשים  איזה במשך אשר היא היהודים, בקרב  יד
כששים  סכום על יד למלאכות שונות מכונות יחלקו

במדינה. לקנותם ואפשר ויותר, אלף
האמור? סכום דרוש זמן איזה במשך הד"ר:

או  חדש וכעבור אחוזים חמשים יספיק כעת אני:
והשאר  אחוזים עשרים עוד דרוש שבועות חמשה

שבועות. עשרה או חדשים כשני במשך
על  רשם שבידו ובעפרון במחשבתו התעמק הד"ר
יתעוררו  כי לה' ומתפלל למרום לבי ואני ניר, פסת
ויתן  הק' רבותינו אבותי כ"ק הוד בזכות שמים רחמי

התקציב . את ימלא אשר להד"ר ישרה דיעה
האמור  התקציב  את לכם נותן הנני כן, הד"ר:
עשרים  עתה, אחוזים חמשים הקבועים, בזמנים
שני  בעוד אחוזים ושלשים ימים חדש בעוד אחוזים
ויקבל  צהרים מחר שיבוא ג. מר אל ויפנה חדשים.
אודות  ולהסוכן לסגנו וימסור הראשון התשלום את

התשלומ  שבועים שני בעוד מתכונן בעצמו הוא כי ין
לחו"ל. לנסוע

העבודה  אודות על להרציא בחפצי עתה אני:
בישיבות  התורה ומוסדות הדת מוסדות בהחזקת

והשו"בים. הרבנים והחזקת וחדרים
העבודה  דבר על שמעתי הדבר, כן הד"ר:
ומלמדים. שו"בים רבנים, שקבעתם קרים במושבות
שהנכם   חאווקין הפראפ' בקרני העברה בשבוע
לבקר  ממסעיו בחזרתו  העברה משנה אותו מכירים
מוסדות  בעניני גם התענין מקום בכל המושבות. את
שו"בים  רבנים, הדת, מוסדות סדרי על ויתפלא הדת
עשה  אלה כל כי לו ונודע בצבור, תפלה ובתי מלמדים
אתכם, להפגש  חפצו את ויביע שניאורסאהן הרבי
 הקדחת במחלת מחקרי לביקור נסע כעת אבל
קאווקאז  לערי  שנה כארבעים בזה שעוסק
אשר  הדבר וראוי חדשים, כשני שמה ויתמהמה
מרובה  תועלת ויביא עמו תתראו למאסקווא בחזירתו

הכלל. בעניני
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ז"ל. הירש ב"ר סענדער ר' הנזכר, משה ר' אבי הי' הוא סענדער ר' הרב

שקלאוו  עיר מנכבדי  הי' ז"ל  הירש ר' ובפעם 27הרב הגדול. רבינו נשיאות ימי בתחלת , ָ
כללי, ענין בדבר בשקלאוו הגדול רבינו שהי' ָהראשון

1

2

3

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מלכות"
מהמו"ל. הם הממוספרות ההערות

ב"ילקוט  מובא אברהם ב"ר הירש צבי הר"ר אודות (27
תרנ"ג) אודסה אלכסנדראוו", למשפחת יוחסין ("אגרת ָמשפחות"
ומנהיג  כפרנס ושימש שקלאוו לתושבי שני דור שהי' ,8 ָע'
(ראה  מפראג למהר"ל שביעי דור הי' המשפחתי ביחוסו הקהילה.

.(7 ע' שם
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לא  כי נודע וכבר החסידים, על שחלקו המתנגדים בין הגדולה המחלוקת אחר כבר הי' (זה
העכור  האויר מן קלוטים יסודות ועל המתנגדים, באו בעלילה ואדרבא החסידים, על חלקו בצדק

החסידים) את לרדוף ובניניהם  יסודותיהם בנו

לו  ונתן הגדול. לרבינו שנתקרב הראשון העיר, מנכבדי אחד כמו הירש, ר' הרב הוא הי'
הכלל  עניני על רב הון לרבינו 28ברשותו והתקרב ביותר, גדול עסק ובעל גדול עשיר להיותו ,

ונפשו  לבו בכל רבינו.29הגדול של גאונו מחריפות מאד נהנה מופלג למדן ולהיותו ,

אין  בחסידות הנה [אומר]: ז"ל הירש ר' הרב הי' הנזכר, משה ר' הרב נכדו של עדותו לפי
רבינו  (אל אליו נוסע והייתי לי אשר כל מניח הייתי כזה זקן הייתי לא ולולי וחוש, השגה לי
בלימוד, ממש עיני פיקח בפועל אשר גמרא. סוגיא לימוד לשמוע שהוא, מקום בכל הגדול),
פעם  ובכל הענין, לי שהוקשה אז מני החמישי, בפעם ההיא הגמרא שלמדתי אחת וסוגיא
עירינו  מלומדי וכמה כמה שאלתי וגם רבים, ימים זה על מצטער הייתי הקושיא, אצלי התחזקה

קאצערע  א וויא קרום איז עס נאר גיזאגט, עּפעס האט העניך עונה. ושאלתיו,30ואין הוא ובא . ַָָָָ
ניט. קושיא קיין דאך איז עס זו, קושיא לי קשה מדוע כלומר בזה, ידיעתי העדר על ָוהתפלא
ארבעה  (במשך עמי למד וכאשר הרא"ש, שיטת עד המשנה מתחלת ההיא הסוגיא עמי ולמד
ההסברה  כי הוא, טוב כי וחשבתי דימיתי הראשון ביום הנה ובעלֿפה), ביום שעות איזה ימים
והשלישי  השני ביום ואח"כ יתרצה. איך לי, שקשה הקושיא עם יהי' מה אבל מאד, נעלית היתה
כאשר  ואח"כ שלי. הקושיא על ושכחתי חדש, עולם שראיתי עונג, מרב ממש כמבולבל הייתי

זו. בסוגיא קושיא לי  הי' כי הזכרתי הענין גמר

שתהי' חפצתי (וגם עמי שלימד כפי אלי' לחזור זו בסוגיא שעסקתי שבועות איזה וכעבור
בענין  אחר במקום גם ללמוד אבין ממנה אשר אב, לבנין לי להיות עמי שלמד הזאת הסוגיא לי
לבין  ביני נתביישתי כי הנ"ל) ר"ה סיפר (כן לי והאמינו שלי, הקושיא למצוא וחפצתי כזה),
בלימוד  דרך לי נתן והוא ברכושי, גדול רוח נחת לו עשיתי לעירינו שני' פעם ובבואו עצמי.

ממש. נפשי החי' אשר

מאנשיו  שיהי' ז"ל, סענדר אביך בני, את לו נתתי בלימוד 31ואנכי דרך לו שיורה בתנאי ,
ספר  על (הכוונה הקונטרס את ללמוד סענדר בני אביך חפץ כאשר כי דוקא. דק בעיון הגמרא
הישן  השם ירשו עוד הזקנים בכלֿזאת אמרים, לקוטי תניא, בשם ונקרא נדפס שהי' אף התניא,
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בשבחם  סיפר הצ"צ כשאדמו"ר ,17 שבהערה ב"האח" (28ָָ
"הנה  לו: אמר מהר"ש, לאדמו"ר הירש ר' ואביו סענדר ר' של
לקמצן, הירש ר' אביו את החזיקו סענדר הר"ר של פזורו בערך
לתת  שקלאוו עשירי את העריך נ"ע הזקן שהאדמו"ר מעשה והי'
הירש  הר"ר והי' כללי, ענין איזה על רו"כ אלף כמאה גדול סך
במכתבו, וכתב ר[ו]"כ אלפים ששת מיד שלח אשר הראשון ז"ל

א  כ"ה עוד ישלח שידרש עת בכל הקמצן,כי הי' זה הנה רו"כ, לף
ז"ל". סענדר הר"ר בנו של פזרנותו על לדון תוכלו ומזה

מהחסידים  הי' לא "והוא א)): (עא, פכ"ו  (ח"א רבי בבית (29
ש"הי' כותב שם משפחות" ב"ילקוט אך כ"כ". מנגד הי' לא אך
גם  וראה מלאדי". נ"ע זלמן מהר"ש הגאון הזקן אדמו"ר מחסידי
"פון  הזכרונות בסידרת .22 שבהערה תש"ג השיחות ספר
שמוצאה  מובא – (17 הערה (הנ"ל הויף" רבין'ס ליבאוויטשער

משקלאוו, למדנים של מפורסמת ממשפחה רבקה הרבנית ָשל
נלהבים. חסידים אח"כ ונעשו נלהבים מתנגדים בתחילה שהיו

מגל. = (30
והערות" וב"מקורות ב)) (יט, פי"א (ח"א רבי בבית (31
את  מייחס לג, ע' תשע"ב) (קה"ת, הזקן אדמו"ר לאגרותֿקודש
מכתבו  כמקבל – משקלאוו הירש צבי ב"ר סענדר אלכסנדר ָהר"ר
שם). (אגרותֿקודש התפלה עבודת בענין הזקן אדמו"ר של
לא  כי ואף שקלאוו, מגדולי הי' סענדר] [ר' "הוא שם: ָָָב"האח"
לא  אך אליו, ומהנוסעים נ"ע הזקן אדמו"ר מחסידי אז עוד הי'
לו  כותב נ"ע הזקן שאדמו"ר מצאנו ואדרבה כן, גם לו התנגד
כפי  שם, באגרותֿקודש הנ"ל למכתב הכוונה =] ביחוד" מכתב
חלק  וסיפורים" "שמועות ראה אודותו עוד שם]. ב"האח" ָָשנעתק

ואילך. 40 ע' תש"נ) (מהדורת א
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כאמור  בזה שהלב 2גם צריך  לב " מערכי "לאדם :
שמה' בטוח להיות אפשר ואז להשי"ת ערוך יהיה

לשון. מענה
הצעה  אודות בינינו שוחחנו להד"ר כשנסענו
לא  אבל כאמור, יד, מלאכת של התקציב  להכפיל
בעצמו  שהד"ר מכיון אבל הדבר, להציע איך ידענו
ראיתי  יד למלאכות התעמולה בשבח לדבר התחיל
להביע  פה פתחון לי לתת העליונה ההשגחה רמז בזה

ואמרתי: הצעתי את
להתעסק  שהתחלתי יד מלאכות דבר הדבר, כן
שנים  בשתי הנה שנים שלש זה זו בתעמולה
בעיר  זולת רב , פרי הדבר עשה לא הראשונות
ובפלכי  ובאריגה, פפירוסים בעבודת רוסטוב
הצליחה  זו בשנה אמנם ומאהליב. טשרניגוב
להציע  ובאתי יד במלאכת החפצים ונתרבו התעמולה
סכום  ומכשיריהם, מכונות מחו"ל יביא הד"ר אשר
קמעא  לתשלומים ידוע וסכום חנם יחלקו ידוע

קמעא.
אבל  רבים, בקשיים סבוכה מחו"ל ההובאה הד"ר:
מתענין  והוא מוכן הוא גופא במדינה לקנות לעזור

מסודרת. הצעה לשמוע
מלאכת  מפיצי ארגון שמציע העבודה תכנית אני:
חדשים  איזה במשך אשר היא היהודים, בקרב  יד
כששים  סכום על יד למלאכות שונות מכונות יחלקו

במדינה. לקנותם ואפשר ויותר, אלף
האמור? סכום דרוש זמן איזה במשך הד"ר:

או  חדש וכעבור אחוזים חמשים יספיק כעת אני:
והשאר  אחוזים עשרים עוד דרוש שבועות חמשה

שבועות. עשרה או חדשים כשני במשך
על  רשם שבידו ובעפרון במחשבתו התעמק הד"ר
יתעוררו  כי לה' ומתפלל למרום לבי ואני ניר, פסת
ויתן  הק' רבותינו אבותי כ"ק הוד בזכות שמים רחמי

התקציב . את ימלא אשר להד"ר ישרה דיעה
האמור  התקציב  את לכם נותן הנני כן, הד"ר:
עשרים  עתה, אחוזים חמשים הקבועים, בזמנים
שני  בעוד אחוזים ושלשים ימים חדש בעוד אחוזים
ויקבל  צהרים מחר שיבוא ג. מר אל ויפנה חדשים.
אודות  ולהסוכן לסגנו וימסור הראשון התשלום את

התשלומ  שבועים שני בעוד מתכונן בעצמו הוא כי ין
לחו"ל. לנסוע

העבודה  אודות על להרציא בחפצי עתה אני:
בישיבות  התורה ומוסדות הדת מוסדות בהחזקת

והשו"בים. הרבנים והחזקת וחדרים
העבודה  דבר על שמעתי הדבר, כן הד"ר:
ומלמדים. שו"בים רבנים, שקבעתם קרים במושבות
שהנכם   חאווקין הפראפ' בקרני העברה בשבוע
לבקר  ממסעיו בחזרתו  העברה משנה אותו מכירים
מוסדות  בעניני גם התענין מקום בכל המושבות. את
שו"בים  רבנים, הדת, מוסדות סדרי על ויתפלא הדת
עשה  אלה כל כי לו ונודע בצבור, תפלה ובתי מלמדים
אתכם, להפגש  חפצו את ויביע שניאורסאהן הרבי
 הקדחת במחלת מחקרי לביקור נסע כעת אבל
קאווקאז  לערי  שנה כארבעים בזה שעוסק
אשר  הדבר וראוי חדשים, כשני שמה ויתמהמה
מרובה  תועלת ויביא עמו תתראו למאסקווא בחזירתו

הכלל. בעניני
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א.2) טו, משלי

•
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ז"ל. הירש ב"ר סענדער ר' הנזכר, משה ר' אבי הי' הוא סענדער ר' הרב

שקלאוו  עיר מנכבדי  הי' ז"ל  הירש ר' ובפעם 27הרב הגדול. רבינו נשיאות ימי בתחלת , ָ
כללי, ענין בדבר בשקלאוו הגדול רבינו שהי' ָהראשון

1

2

3

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מלכות"
מהמו"ל. הם הממוספרות ההערות

ב"ילקוט  מובא אברהם ב"ר הירש צבי הר"ר אודות (27
תרנ"ג) אודסה אלכסנדראוו", למשפחת יוחסין ("אגרת ָמשפחות"
ומנהיג  כפרנס ושימש שקלאוו לתושבי שני דור שהי' ,8 ָע'
(ראה  מפראג למהר"ל שביעי דור הי' המשפחתי ביחוסו הקהילה.

.(7 ע' שם
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לא  כי נודע וכבר החסידים, על שחלקו המתנגדים בין הגדולה המחלוקת אחר כבר הי' (זה
העכור  האויר מן קלוטים יסודות ועל המתנגדים, באו בעלילה ואדרבא החסידים, על חלקו בצדק

החסידים) את לרדוף ובניניהם  יסודותיהם בנו

לו  ונתן הגדול. לרבינו שנתקרב הראשון העיר, מנכבדי אחד כמו הירש, ר' הרב הוא הי'
הכלל  עניני על רב הון לרבינו 28ברשותו והתקרב ביותר, גדול עסק ובעל גדול עשיר להיותו ,

ונפשו  לבו בכל רבינו.29הגדול של גאונו מחריפות מאד נהנה מופלג למדן ולהיותו ,

אין  בחסידות הנה [אומר]: ז"ל הירש ר' הרב הי' הנזכר, משה ר' הרב נכדו של עדותו לפי
רבינו  (אל אליו נוסע והייתי לי אשר כל מניח הייתי כזה זקן הייתי לא ולולי וחוש, השגה לי
בלימוד, ממש עיני פיקח בפועל אשר גמרא. סוגיא לימוד לשמוע שהוא, מקום בכל הגדול),
פעם  ובכל הענין, לי שהוקשה אז מני החמישי, בפעם ההיא הגמרא שלמדתי אחת וסוגיא
עירינו  מלומדי וכמה כמה שאלתי וגם רבים, ימים זה על מצטער הייתי הקושיא, אצלי התחזקה

קאצערע  א וויא קרום איז עס נאר גיזאגט, עּפעס האט העניך עונה. ושאלתיו,30ואין הוא ובא . ַָָָָ
ניט. קושיא קיין דאך איז עס זו, קושיא לי קשה מדוע כלומר בזה, ידיעתי העדר על ָוהתפלא
ארבעה  (במשך עמי למד וכאשר הרא"ש, שיטת עד המשנה מתחלת ההיא הסוגיא עמי ולמד
ההסברה  כי הוא, טוב כי וחשבתי דימיתי הראשון ביום הנה ובעלֿפה), ביום שעות איזה ימים
והשלישי  השני ביום ואח"כ יתרצה. איך לי, שקשה הקושיא עם יהי' מה אבל מאד, נעלית היתה
כאשר  ואח"כ שלי. הקושיא על ושכחתי חדש, עולם שראיתי עונג, מרב ממש כמבולבל הייתי

זו. בסוגיא קושיא לי  הי' כי הזכרתי הענין גמר

שתהי' חפצתי (וגם עמי שלימד כפי אלי' לחזור זו בסוגיא שעסקתי שבועות איזה וכעבור
בענין  אחר במקום גם ללמוד אבין ממנה אשר אב, לבנין לי להיות עמי שלמד הזאת הסוגיא לי
לבין  ביני נתביישתי כי הנ"ל) ר"ה סיפר (כן לי והאמינו שלי, הקושיא למצוא וחפצתי כזה),
בלימוד  דרך לי נתן והוא ברכושי, גדול רוח נחת לו עשיתי לעירינו שני' פעם ובבואו עצמי.

ממש. נפשי החי' אשר

מאנשיו  שיהי' ז"ל, סענדר אביך בני, את לו נתתי בלימוד 31ואנכי דרך לו שיורה בתנאי ,
ספר  על (הכוונה הקונטרס את ללמוד סענדר בני אביך חפץ כאשר כי דוקא. דק בעיון הגמרא
הישן  השם ירשו עוד הזקנים בכלֿזאת אמרים, לקוטי תניא, בשם ונקרא נדפס שהי' אף התניא,
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בשבחם  סיפר הצ"צ כשאדמו"ר ,17 שבהערה ב"האח" (28ָָ
"הנה  לו: אמר מהר"ש, לאדמו"ר הירש ר' ואביו סענדר ר' של
לקמצן, הירש ר' אביו את החזיקו סענדר הר"ר של פזורו בערך
לתת  שקלאוו עשירי את העריך נ"ע הזקן שהאדמו"ר מעשה והי'
הירש  הר"ר והי' כללי, ענין איזה על רו"כ אלף כמאה גדול סך
במכתבו, וכתב ר[ו]"כ אלפים ששת מיד שלח אשר הראשון ז"ל

א  כ"ה עוד ישלח שידרש עת בכל הקמצן,כי הי' זה הנה רו"כ, לף
ז"ל". סענדר הר"ר בנו של פזרנותו על לדון תוכלו ומזה

מהחסידים  הי' לא "והוא א)): (עא, פכ"ו  (ח"א רבי בבית (29
ש"הי' כותב שם משפחות" ב"ילקוט אך כ"כ". מנגד הי' לא אך
גם  וראה מלאדי". נ"ע זלמן מהר"ש הגאון הזקן אדמו"ר מחסידי
"פון  הזכרונות בסידרת .22 שבהערה תש"ג השיחות ספר
שמוצאה  מובא – (17 הערה (הנ"ל הויף" רבין'ס ליבאוויטשער

משקלאוו, למדנים של מפורסמת ממשפחה רבקה הרבנית ָשל
נלהבים. חסידים אח"כ ונעשו נלהבים מתנגדים בתחילה שהיו

מגל. = (30
והערות" וב"מקורות ב)) (יט, פי"א (ח"א רבי בבית (31
את  מייחס לג, ע' תשע"ב) (קה"ת, הזקן אדמו"ר לאגרותֿקודש
מכתבו  כמקבל – משקלאוו הירש צבי ב"ר סענדר אלכסנדר ָהר"ר
שם). (אגרותֿקודש התפלה עבודת בענין הזקן אדמו"ר של
לא  כי ואף שקלאוו, מגדולי הי' סענדר] [ר' "הוא שם: ָָָב"האח"
לא  אך אליו, ומהנוסעים נ"ע הזקן אדמו"ר מחסידי אז עוד הי'
לו  כותב נ"ע הזקן שאדמו"ר מצאנו ואדרבה כן, גם לו התנגד
כפי  שם, באגרותֿקודש הנ"ל למכתב הכוונה =] ביחוד" מכתב
חלק  וסיפורים" "שמועות ראה אודותו עוד שם]. ב"האח" ָָשנעתק

ואילך. 40 ע' תש"נ) (מהדורת א



c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

בשמו קונטרס וקראוהו בשם בבות 32הקדוש הג' שידע עד לו הסכמתי לא גיטין 33), כתובות ,
בעיון. וחולין קדושין

כאילו  עצמי ועשיתי נודעתי ואח"כ ממני. בהעלם בו לומד והי' אלי שמע לא ובכלֿזאת
להיות  משהתחיל אך טוב, במזג הי' תולדותו מטבע כי אף בו, אלקים ברכת ראיתי כי יודע, איני
התורה  בעסק כימים לילות משים והי' מאד, בהזמן מייקר והי' הגדולים אל והתחבר רבינו מאנשי
היתה  אלקים ברכת וגם במאד, השתנו ומדותיו בתפלה מאריך והי' במאד, נעימה היתה ותפלתו

הרבה  מרויח והי' .34בעסקיו 

1

2

3

4

5

6

7

פרקים  בקונטרסים זה הי' התניא, ספר שנדפס "קודם (32
שהורגלו  ואלו קונטרסים, בשם זה ונקרא פרקים וחצאי בודדים
קונטרסים" בשם התניא ספר את אח"כ גם קראו זה שם בקריאת

בהערה)). ב יא, ח"א (לקו"ד ס"א תרצ"ג כסלו יט (שיחת
בתרא. ובבא מציעא בבא קמא, בבא = (33

מנכסיו  שירד מובא י) (אות אותיות" "רמ"ח בקונטרס (34

"בעל  ענין מהו לו שהסביר הזקן לאדמו"ר ובא חוב, בעל ונעשה
והתחיל  הגשמיים עניניו ממנו שנשכחו עד ברוחניות, חוב"
לסלק  הצליח לביתו, שב הזקן אדמו"ר בהוראת מאד. לבכות
שהוא  הזקן אדמו"ר ואמר גדול. גביר שוב ונעשה חובותיו

לא. פרק בתניא כמבואר העצבות, את להפוך הצורך בדוגמת

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שו"ב  שי' משה ישראל מו"ה

וברכה  שלום

לדרוש  הדבר הי' נכון תי' בתו בדבר מכתבו, על במענה

לה  וישלח בריאותה יחזק והשי"ת בקיוב, הרופאי' עצת

רפואה. הצריכים כאחב"י בתוך בקרוב רפו"ש

אד"מ 

וישיבה  תורה תלמוד חדר נמצא אם ישאל מעצמו

לומדי' ואם בשם, שי' התמימים מהתלמידי' מי יש והאם

דא"ח.

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

ipy ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âøëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬
Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½

:ýåýé éðôì Bðöøìãäìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
:åéìr øtëì Bì äöøðå(éåì)äïa-úà èçLå §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãrBî ìäà çút-øLàåäìòä-úà èéLôäå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
:äéçúðì dúà çzðåæïäkä ïøäà éða eðúðå §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Làçeëørå ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À
Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìrèíéna õçøé åérøëe Baø÷å ©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦
äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

:ýåýéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ
øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷̈§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬

:epáéø÷é íéîzàéçaænä Cøé ìr Búà èçLå ¨¦−©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö̈−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úàáéBúà çzðå ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦©³ŸÆ
ïäkä Cørå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

:çaænäâéáéø÷äå íéna õçøé íérøkäå áøwäå ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàô ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁשּטֹוב ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

ׁשהּוא  מּפני טֹוב, נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ּבמס' הּתֹוספֹות ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקׁשה

ּדרּוׁשה  ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּברכֹות

להבינֹו. ּבכדי רּבה ְְְְִִִֵַַָָהתיּגעּות

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרב הגאון המפורסם חו"ב סוע"ה

סדרן ופלפלן וו"ח אי"א בעל מדות תרומיות איש אשכולות וכו' וכו' 

מוהררי"ר שליט"א רב ראשי ראשון לציון

שלום וברכה!

בגבעתים,  לרבנות בשכונים  ברוידה, מועמד  שי'  על האברך הרב משה אהרן  באתי להמליץ 

ששמעתי עליו ונוכחתי מפי כתבו - מכתביו רבים שהוא ירא שמים ויד לו בהוראה, בחינוך ובהשפעה 

וראוי לאותה איצטלא. ובודאי גם כהדר"ג שליט"א מכירו.

אני תקוה שכת"ר שליט"א ימצאהו מתאים למשרה הנ"ל, בפרט שיש לו לאברך הנ"ל היכרות 

וידידים בגבעתים, וגם אביו שי' רב שם, ואם יתמנה למשרה הנ"ל התקוה חזקה שיצליח בעבודתו 

בקדש.

בכבוד ובברכה לבשורות משמחות אלו דמרבים בהם בשמחה.



קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשמו קונטרס וקראוהו בשם בבות 32הקדוש הג' שידע עד לו הסכמתי לא גיטין 33), כתובות ,
בעיון. וחולין קדושין

כאילו  עצמי ועשיתי נודעתי ואח"כ ממני. בהעלם בו לומד והי' אלי שמע לא ובכלֿזאת
להיות  משהתחיל אך טוב, במזג הי' תולדותו מטבע כי אף בו, אלקים ברכת ראיתי כי יודע, איני
התורה  בעסק כימים לילות משים והי' מאד, בהזמן מייקר והי' הגדולים אל והתחבר רבינו מאנשי
היתה  אלקים ברכת וגם במאד, השתנו ומדותיו בתפלה מאריך והי' במאד, נעימה היתה ותפלתו

הרבה  מרויח והי' .34בעסקיו 

1

2

3

4

5

6

7

פרקים  בקונטרסים זה הי' התניא, ספר שנדפס "קודם (32
שהורגלו  ואלו קונטרסים, בשם זה ונקרא פרקים וחצאי בודדים
קונטרסים" בשם התניא ספר את אח"כ גם קראו זה שם בקריאת

בהערה)). ב יא, ח"א (לקו"ד ס"א תרצ"ג כסלו יט (שיחת
בתרא. ובבא מציעא בבא קמא, בבא = (33

מנכסיו  שירד מובא י) (אות אותיות" "רמ"ח בקונטרס (34

"בעל  ענין מהו לו שהסביר הזקן לאדמו"ר ובא חוב, בעל ונעשה
והתחיל  הגשמיים עניניו ממנו שנשכחו עד ברוחניות, חוב"
לסלק  הצליח לביתו, שב הזקן אדמו"ר בהוראת מאד. לבכות
שהוא  הזקן אדמו"ר ואמר גדול. גביר שוב ונעשה חובותיו

לא. פרק בתניא כמבואר העצבות, את להפוך הצורך בדוגמת

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שו"ב  שי' משה ישראל מו"ה

וברכה  שלום

לדרוש  הדבר הי' נכון תי' בתו בדבר מכתבו, על במענה

לה  וישלח בריאותה יחזק והשי"ת בקיוב, הרופאי' עצת

רפואה. הצריכים כאחב"י בתוך בקרוב רפו"ש

אד"מ 

וישיבה  תורה תלמוד חדר נמצא אם ישאל מעצמו

לומדי' ואם בשם, שי' התמימים מהתלמידי' מי יש והאם

דא"ח.

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8
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àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âøëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬
Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½

:ýåýé éðôì Bðöøìãäìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
:åéìr øtëì Bì äöøðå(éåì)äïa-úà èçLå §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãrBî ìäà çút-øLàåäìòä-úà èéLôäå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
:äéçúðì dúà çzðåæïäkä ïøäà éða eðúðå §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Làçeëørå ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À
Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìrèíéna õçøé åérøëe Baø÷å ©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦
äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

:ýåýéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ
øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷̈§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬

:epáéø÷é íéîzàéçaænä Cøé ìr Búà èçLå ¨¦−©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö̈−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úàáéBúà çzðå ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦©³ŸÆ
ïäkä Cørå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

:çaænäâéáéø÷äå íéna õçøé íérøkäå áøwäå ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàô ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁשּטֹוב ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

ׁשהּוא  מּפני טֹוב, נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ּבמס' הּתֹוספֹות ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקׁשה

ּדרּוׁשה  ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּברכֹות

להבינֹו. ּבכדי רּבה ְְְְִִִֵַַָָהתיּגעּות

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
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רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈
:çaænä-ìàè-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ¤©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©
:ýåýéìéåéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®

:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷àéøLà äçðnä-ìk ¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³
øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì eáéø÷z©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

áé-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤
:ççéð çéøì eìré-àì çaænäâéïaø÷-ìëå ©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨¨§©´

úéøa çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈
äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ≈»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה ְְְְִַַָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´

iying - c - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי הי' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©®̈§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ



קצט iriax ,iyily - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈
:çaænä-ìàè-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ¤©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©
:ýåýéìéåéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®

:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷àéøLà äçðnä-ìk ¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³
øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì eáéø÷z©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

áé-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤
:ççéð çéøì eìré-àì çaænäâéïaø÷-ìëå ©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨¨§©´

úéøa çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈
äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ≈»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה ְְְְִַַָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´

iying - c - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי הי' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©®̈§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ



iyyר - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח הּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא
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ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

xihtn ,iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות

והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן
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åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח הּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàåírî §¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬

:íLàå äðéNrú-àìçëBúàhç åéìà òãBä Bà Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−
äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç øLà£¤´¨®̈§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´

:àèç øLà Búàhç-ìr äá÷ðèëBãé-úà Cîñå §¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©®̈§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâì-úà Cîñå §©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤

úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé̈½©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îaãìïäkä ç÷ìå ¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

äìk øéñé daìç-ìk-úàåáìç øñeé øLà §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤

íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî áNkä©¤»¤»¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ
ïäkä åéìr øtëå ýåýé éMà ìr äçaænä©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²

:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìrô ©©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«
äààeäå äìà ìB÷ ärîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´

:Bðår àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr¥½¬¨−̈´¨®̈¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«
áúìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧

Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ã| òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´
äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà́§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈
:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤

äøLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìr àèçåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå ¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

xihtn ,iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות

והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤

:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzé-àìåáédàéáäå §«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»
Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä-ìà¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhçâéBúàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯
äúéäå Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬

:äçðnk ïäkìñãéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåèäââLa äàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈

ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦
-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz̈¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤

:íLàì LãwäæèLãwä-ïî àèç øLà úàå ©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤
ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®

ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå:Bì çô §©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«
æéúåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ

àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬
:BðårçéEkøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå £Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬

BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯
:Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââL-øLàèéàeä íLà £¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®

:ýåýéì íLà íLàôëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlàëýåýéa ìrî äìrîe àèçú ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®

ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½
:Búéîr-úà ÷Lr BàáëLçëå äãáà àöî-Bà −¨©¬¤£¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤

äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå dä−§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬
:äpäá àèçì íãàäâëíLàå àèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼

÷Lòä-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ
Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr øLà£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬

:àöî øLà äãáàä-úàãëòáMé-øLà ìkî Bà ¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´
óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìr̈¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´
:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr̈¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«

äëïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
äkä-ìà íLàì Ekøra:ïåëïäkä åéìr øtëå §¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²

äNré-øLà ìkî úçà-ìr Bì çìñðå ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−
:dá äîLàìttt §©§¨¬¨«

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

øéèôîãëílLå ø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³
Bì àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa BúàŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨®̈©«£¤̧¬²

:BúîLà íBéa epðzéäëýåýéì àéáé BîLà-úàå ¦§¤−§¬©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®
:ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

åëtëå-ìr Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìr ø §¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©
:dá äîLàì äNré-øLà ìkî úçàttt ©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

.ïîéñ ä"åéö .ïîéñ ì"àåòã ,íé÷åñô à"é÷
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
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dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì àø÷éå úùøôì äøèôä

âî ÷øô äéòùéá

àë:eøtñé éúläz éì ézøöé eæ-íráëéúà-àìå ©Æ¨©´§¦¦½§¦¨¦−§©¥«§«ŸŸ¦¬
:ìàøNé éa zrâé-ék á÷ré úàø÷âëél úàéáä-àì ¨−̈¨©«£®Ÿ¦«¨©¬§¨¦−¦§¨¥««Ÿ¥¥³¨¦Æ

éúìr äNéçáæe Eézãárä àì éðzãaë àì EE ¥´«ŸŸ¤½§¨¤−´Ÿ¦©§¨®¦³Ÿ¤«¡©§¦̧Æ
ézrâBä àìå äçðîa:äðBáìa Eãëél úéð÷-àì §¦§½̈§¬Ÿ«©§¦−¦§¨««Ÿ¨¦̧¨¦³
éçáæ áìçå äð÷ óñkáéðzãárä Cà éðúéåøä àì E ©¤̧¤Æ¨¤½§¥¬¤§¨¤−´Ÿ¦§¦¨®¦©À¤«¡©§©̧¦Æ

éúàhçaéúðBra éðzrâBä E:Eäëàeä éëðà éëðà §©Ÿ¤½«©§©−¦©«£«Ÿ¤«¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬²
érLô äçîéúàhçå éðrîì E:økæà àì E Ÿ¤¬§¨¤−§©«£¦®§©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ

åë:÷cöz ïrîì äzà øtñ ãçé äèôMð éðøékæä©§¦¥¾¦¦¨«§¨−¨®©©¥¬©−̈§©¬©¦§¨«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(àë,éì ézøöé eæ íòúBéäì ézøöé øLà íòä ©¨©§¦¦¨¨£¤¨©§¦¦§
.íòì éì,eøtñé éúläzéúläz eøtñé ïòîì ¦§©§¦¨¦§©¥§©©§©§§¦¨¦

.íäì äNòàL íéqpä ìò(áëúàø÷ éúà àìå ©©¦¦¤¤¡¤¨¤§ŸŸ¦¨¨¨
,á÷òéúéðt ék ,éúBà úàø÷ àì á÷òé äzà ìáà ©£Ÿ£¨©¨©£ŸŸ¨¨¨¦¦¨¦¨

.äøæ äãBáò øçà,éa zòâé ékúéNòð ék ©©£¨¨¨¦¨©§¨¦¦©£¥¨
éòå òâé.úBðaøwä úãBáò úà zìháe éúãBáòa ó ¨¥©§¨¥©£¨¦¦©§¨¤£©©¨§¨

(áë,'åâå él úàéáä àìéîéa äéä äæ Ÿ¥¥¨¦¤¨¨¦¥

.Lc÷nä úéa úãBáò ìhaL äãeäé Cìî æçà̈¨¤¤§¨¤¦¥£©¥©¦§¨
ézãáòä àì,'åâå äçðîa Eéìò ézìhä àìE Ÿ¤¡©§¦§¦§¨Ÿ¦©§¦¨¤

ék ,äçðnä úàáäa äaøî äàöBäå äL÷ äãBáò£¨¨¨§¨¨§ª¨©£¨©©¦§¨¦
éúéeö àì ïëå .äpnî õî÷ ÷ø íéøéè÷î äçðî¦§¨©§¦¦©Ÿ¤¦¤¨§¥Ÿ¦¦¦

.äðBáìa úBaøäì(ãë,äð÷íNá-äð÷ àeäáìçå §©§¦§¨¨¤§¥Ÿ¤§¥¤
éçáæ,éðúéåøä àì E.éðôì ízáø÷ä àì ékCà §¨¤Ÿ¦§¦¨¦¦Ÿ¦§©§¨§¨©©

éúåàhça éðzãáòä,'åâå Eézãáòä àì éðà,E ¤¡©§©¦§©Ÿ¤£¦Ÿ¤¡©§¦
éúåàhça éðzãáòä äzà ìáàéìò eéä íäL ,E £¨©¨¤¡©§©¦§©Ÿ¤¤¥¨¨©

.íëúà éúélk àìå íëàOî ézìáñ äæ ìk íòå .çøèì(äë,éðòîìíà íénòa éîL ìlçé àlL éðòîì àlà ,Eú÷ãöa àì §Ÿ©§¦¨¤¨©§¦©¨£¤§Ÿ¦¦¦¤§¤§©£¦Ÿ§¦§¨§¤¨§©£¦¤Ÿ§ª©§¦¨©¦¦

.íëéàèçk äìk íënò äNòà(åë,éðøékæä.éìò Eì Lé ìeîb äî éúBà øékæä ,Bøáçì øîBàä íãàk,ãçé äèôMðøøáð ¤¡¤¦¨¤¨¨©£¨¥¤©§¦¥¦§¨¨¨¥©£¥©§¥¦©§¥§¨©¦¨§¨¨©§¨¥
.ïécä éî íò úBàøì eðéøác,äzà øtñ.écâð ÷écö äéäz àì ,älçza äzà øtñz íà óà ,øîBìk .älçz äzà øtñ §¨¥¦§¦¦©¦©¥©¨©¥©¨§¦¨§©©¦§©¥©¨©§¦¨Ÿ¦§¤©¦¤§¦

æëéáàéöéìîe àèç ïBLàøä E:éá eòLt E ¨¦¬¨«¦−¨¨®§¦¤−¨¬§¦«
çëìûøNéå á÷ré íøçì äðzàå Lã÷ éøN ìlçàå©«£©¥−¨´¥®Ÿ¤§¤§¨³©¥̧¤Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−

:íéôecâìãîàìûøNéå écár á÷ré òîL äzrå §¦¦«§©¨¬§©−©«£´Ÿ©§¦®§¦§¨¥−
:Bá ézøçaáïèaî Eøöéå ENò ýåýé øîà-äk ¨©¬§¦««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¬Ÿ¤²§«Ÿ¤§¬¦¤−¤

:Bá ézøça ïeøLéå á÷ré écár àøéz-ìà jøæré©§§¤®¨©¦¨Æ©§¦´©«£½Ÿ¦«ª−¨©¬§¦«
â÷và äLaé-ìr íéìæBðå àîö-ìr íéî-÷và ék¦³¤¨©̧¦Æ©¨¥½§«§¦−©©¨¨®¤³Ÿ

éàöàö-ìr éúëøáe Erøæ-ìr éçeø:Eãïéáa eçîöå ¦Æ©©§¤½¦§¨¦−©¤«¡¨¤«§¨«§−§¥´
:íéî-éìáé-ìr íéáørk øéöçäýåýéì øîàé äæ ¨¦®©«£¨¦−©¦§¥¨«¦¤³Ÿ©Æ©«Ÿ̈´

é ázëé äæå á÷ré-íLá àø÷é äæå éðàýåýéì Bã ½̈¦§¤−¦§¨´§¥«©«£®Ÿ§¤À¦§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:äpëé ìûøNé íLáeåìûøNé-Cìî ýåýé øîà-äk §¥¬¦§¨¥−§©¤««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¯¤«¤¦§¨¥²

ïBøçà éðàå ïBLàø éðà úBàáö ýåýé Bìàâå§«Ÿ£−§Ÿ̈´§¨®£¦³¦Æ©«£¦´©«£½
:íéýìû ïéà éãrìaîeæäãébéå àø÷é éðBîë-éîe ¦©§¨©−¥¬¡Ÿ¦«¦¨´¦¦§À̈§©¦¤³¨

øLàå úBiúàå íìBò-ír éîeOî éì äëøréå§©§§¤̧¨Æ¦½¦¦−©¨®§«Ÿ¦²©«£¤¬
:Bîì eãébé äðàázçàìä eäøz-ìàå eãçôz-ìà ¨−Ÿ¨©¦¬¨«©¦§£Æ§©¦§½£¬Ÿ

ézrîLä æàîdBìà Léä éãr ízàå ézãbäå E ¥¨²¦§©§¦¬§¦©−§¦§©¤´¥¨®£¥³¡¸Ÿ©Æ
:ézrãé-ìa øeö ïéàå éãrìaîèílk ìñô-éøöé ¦©§¨©½§¥¬−©¨¨«§¦«Ÿ§¥¤³¤ª¨Æ

eàøé-ìa änä íäéãrå eìérBé-ìa íäéãeîçå eäz½Ÿ©«£«¥¤−©¦®§¥«¥¤´¥À¨©¦§²
:eLáé ïrîì eòãé-ìáeéCñð ìñôe ìû øöé-éî ©¥«§−§©¬©¥«Ÿ¦¨©¬¥−¤´¤¨¨®

:ìérBä ézìáìàéíéLøçå eLáé åéøáç-ìk ïä §¦§¦−¦«¥³¨£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬
eLáé eãçôé eãîré ílë eöa÷úé íãàî änä¥−¨¥«¨¨®¦§©§³ª¨Æ©«£½Ÿ¦§£−¥¬Ÿ

:ãçéáéúBáwnáe íçta ìrôe ãörî ìæøa Løç ¨«©¨©³©§¤Æ©«£½̈¨©Æ©¤½̈©©¨−
çk ïéàå árø-íb Bçk rBøæa eäìrôiå eäøvé¦§¥®©¦§¨¥̧Æ¦§´©Ÿ½©¨¥Æ§¥´½Ÿ©

:óriå íéî äúL-àìâéå÷ äèð íéör Løç Ÿ¨¬¨©−¦©¦¨«¨©´¥¦»¨´¨¨¼

(æëéáà,àèç ïBLàøä Eàèç ïBLàøä íãà ¨¦¨¦¨¨¨¨¨¦¨¨
ízãìBpL ízà ïkL ìëå ,úòcä õòî Bìëàa§¨§¥¥©©©§¨¤¥©¤¤©§¤

.äMàå Léàîéöéìîe,EäzàL íéöéìîä elôà ¥¦§¦¨§¦¤£¦©§¦¦¤©¨

íéøLkä íäå ,Eãòa áBè õéìîäì íäéìò CîBñ¥£¥¤§©§¦©©§§¥©§¥¦
.éa eòLt íä íb äpä ,øBcaL(çëéøN ìlçàå ¤©¦¥©¥¨§¦©£©¥¨¥

,Lã÷íéøOä úà ïélçk äNòà íëéúBðåò ìéáLa Ÿ¤¦§¦£Ÿ¥¤¤¡¤§ª¦¤©¨¦
.íëaL íéLBãwä,íøçì äðzàåøñîàå ©§¦¤¨¤§¤§¨©¥¤§¤§Ÿ

.ïBcáàì,íéôecâì.úBðBéæáìe úBôøçì(àäzòå ©£©§¦¦©£¨§¦§§©¨
,òîLì òîL.éúøBúì áeL(á,ïeøLéåíééeø÷ ïk §©§©¨§¨¦¦ª¥§¦

.íénòä ïéa øLiä íòä àeäL íL ìò ,ìàøNé(â ¦§¨¥©¥¤¨¨©¨¨¥¨©¦
,'åâå àîö ìò íéî ÷và ék÷öBé éðàL Bîk ¦¤¨©¦©¨¥§¤£¦¥

.äàîö õøà ìò íéî,Eòøæ ìò éçeø ÷vàïk ©¦©¤¤§¥¨¤Ÿ¦©©§¤¥

.Eòøæ ìò áBhä éðBöø ÷và(ãïéáa eçîöå ¤Ÿ§¦©©©§£§¨§§¥
,øéöççîBvä øéöçä Bîk úeøéäîa eaøéå eçîöéå ¨¦§¦§§§¦§¦§¦§¤¨¦©¥©

.äøäîa,íéî éìáé ìò íéáøòkìçð éáøòk ¦§¥¨©£¨¦©¦§¥¨¦§©§¥©©
ìk íúeçìa íéãîBòL íéî éâìt ìò íéìeúMä©§¦©©§¥©¦¤§¦§©¨¨

.íéîiä(ä,éðà 'äì øîàé äæ,eøîàé íé÷écvä ©¨¦¤Ÿ©©¨¦©©¦¦Ÿ§
.Ba ïéîàäì 'äì íìBòî eðàíLá àø÷é äæå ¨¥¨©§©£¦§¤¦§¨§¥

,á÷òéeéäé àìå ,íéòLø ìL íéða íépè÷ elà ©£Ÿ¥§©¦¨¦¤§¨¦§Ÿ¦§
úà eàø÷é àlà ,íéòLøä íäéáà úòc øçà íéèBð¦©©©©£¦¤¨§¨¦¤¨¦§§¤

.eäBîk íé÷écö úBéäì á÷òé íLa íîöòäæå ©§¨§¥©£Ÿ¦§©¦¦¨§¤
,'äì Bãé ázëéúà eáiçiL ,äáeLz éìòa elà ¦§Ÿ¨©¥©£¥§¨¤§©§¤

ì íîöò.Bãé áúëa áiçúnä Bîk 'äì áeLíLáe ©§¨¨©§©¦§©¥¦§©¨§¥
,äpëé ìàøNé.íéøbä elà(å,ïBLàø éðàíã÷ ¦§¨¥§©¤¥©¥¦£¦¦Ÿ¤
.íìBòä úàéøa,ïBøçà éðàåäìëiL øçàì §¦©¨¨©£¦©£§©©¤¦§¤

.íìBòä(æ,àø÷é éðBîë éîeøLà àeä éîe ¨¨¦¨¦¦§¨¦£¤
.éðBîk àeäL øîBì àø÷é,éì äëøòéå äãébéå ¦§¨©¤¨¦§©¦¤¨§©§§¤¨¦

.éðôì Cøòéå ãébéå,íìBò íò éîeOîíéøácä §©¦§©£Ÿ§¨©¦¦©¨©§¨¦
úòî ,øîBìk ,íìBò íò éîeN úòî íéNòpä©©£¦¥¥¦©¨§©¥¥

.íìBòaL úBiøaä ìk úà éúàøaL,úBiúàå ¤¨¨¦¤¨©§¦¤¨¨§Ÿ¦
.úôBî éøáãå,äðàáz øLàåúBãéúòä úàå §¦§¥¥©£¤¨Ÿ¨§¤¨£¦

.àBáì,Bîì eãébé.älà ìk úà ãébäì eìëeé éëå ¨©¦¨§¦§§©¦¤¨¥¤
(ç,eãçôz ìà.íéøçà íéäìàî eãçôz ìà ©¦§£©¦§£¥¡Ÿ¦£¥¦

,eäøz ìàåïéðò ïk íb àeäå) íäî ezçz ìàå §©¦§§©¥©¥¤§©¥¦§©

.(ãçtézòîLä æàî àìä,ézãbäå Eàìä ©©£Ÿ¥¨¦§©§¦§¦©§¦£Ÿ

ézòîLä éðéñ øä ãîòîa æàîïéàL ézãbäå E ¥¨§©£©©¦©¦§©§¦§¦©§¦¤¥
.éãòìaî dBìà,éãò ízàåúàøä äzà" áeúkk ¡©¦©§¨©§©¤¥¨©¨©¨¨§¥¨

"'åâå íéäìàä àeä 'ä ék úòãì.(dl,c mixac),ézòãé ìa øeö ïéàåàeä éðà àìä ,øîà elàëe ;éðà åézòãé àì øLà íìBòa ÷æç ïéà ¨©©¦¨¡Ÿ¦§¥©¨¨§¦¥¨¨¨¨£¤Ÿ§©§¦£¦§¦¨©£Ÿ£¦

.íé÷æçä ìëì çk ïúBpä(è,íäéãeîçå.íäì íéãeîç íäL íéìéñtä,'åâå änä íäéãòå,eìéòBé àlL íîöòa íéãò íä íéìéñtä ©¥Ÿ©§¨©£¨¦©£¥¤©§¦¦¤¥£¦¨¤§¥¥¤¥¨©§¦¦¥¥¦§©§¨¤Ÿ¦
éà ïk íàå ,äîeàî eòøé àìå eàøé àì ék.íéøçàì eìéòBé C,eùáé ïòîì.íúBà íéãîBçä eLBáé ïòîì ìéòBz àéää úeãòä(é,Cñð ¦Ÿ¦§§Ÿ¨¥§¨§¦¥¥¦©£¥¦§©©¥Ÿ¨¥©¦¦§©©¥©§¦¨¨¨

lî .÷öé"äëqîe ìñt" ïBL.(eh,fk mixac)(àé,åéøáçíéøaçúnä.Búøéöé ìñt úà ãáòì åéìà,íãàî änä íéLøçåíéðnàä ¨©¦§¤¤©¥¨£¥¨©¦§©§¦¥¨©£Ÿ¤¤¤§¦¨§¨¨¦¥¨¥¨¨¨ª¨¦
éàå ,íãà éðaî íä àìä ,ìñtä úà íéLBòä.ìà eNòiL øLôà C,ãçé eùáé eãçôé.íäéNòîa eùáéå 'äî eãçôé(áéLøç ¨¦¤©¤¤£Ÿ¥¦§¥¨¨§¥¤§¨¤©£¥¦§£¥Ÿ¨©¦§£¥§¥Ÿ§©£¥¤¨©

,ãöòî ìæøa.íéðnàä éìkî éìk àeä ,ãöòî äNòé ìæøaä úëàìî ìL ïnàä,íçta ìòôeä÷æç Là øéòáî íçtä éãé ìò ©§¤©£¨¨ª¨¤§¤¤©©§¤©£¤©£¨§¦¦§¥¨ª¨¦¨©©¤¨©§¥©¤¨©§¦¥£¨¨

.úeðnà éìk epnî úBNòì úëznä úà Ckøì,'åâå áòø íbáòøiLk elôà ,äéìò ìa÷iL øëOáe äëàìna B÷Lç áøî ,ïnàä §©¥¤©©¤¤©£¦¤§¦¨¨©¨¥¨¨¨¥Ÿ¦§©§¨¨©¨¨¤§©¥¨¤¨£¦§¤¦§©
éò äNòpL ãò ,íéî äzLé àì àîöiLëe .çk Ba øàLð àlL ãò ãáBòå ,Bzëàìî áæòé àì.òâéå ó(âé,å÷ äèð íéöò Løç Ÿ©£Ÿ§©§§¥©¤Ÿ¦§¨Ÿ©§¤¦§¨Ÿ¦§¤©¦©¤©£¤¨¥§¨¥©¨©¥¦¨¨¨



רד

äâeçnáe úBòö÷na eäùré ãøOá eäøàúé§¨«£¥´©¤½¤©«£¥̧ŸÆ©©§ª½©§−̈
íãà úøàôúk Léà úéðáúk eäùriå eäøàúé§¨«¢¥®©©«£¥̧ŸÆ§©§¦´¦½§¦§¤¬¤¨−̈

ì:úéa úáLãéïBlàå äæøz çwiå íéæøà Bì-úøëì ¨¤¬¤¨«¦¦§¨´£¨¦½©¦©³¦§¨Æ§©½
øà òèð øré éöra Bì-õnàéåï:ìcâé íLâååèäéäå ©§©¤−©«£¥¨®©¨©¬−Ÿ¤§¤¬¤§©¥«§¨¨³

íçì äôàå ÷éOé-óà íçiå íäî çwiå øráì íãàì§¨¨Æ§¨¥½©¦©³¥¤Æ©½̈¨©©¦−§¨´¨¨®¤
:Bîì-ãbñiå ìñô eäNr eçzLiå ìà-ìrôé-óà©¦§©¥Æ©¦§½̈¨¨¬¤¤−©¦§¨¨«

æèäìöé ìëàé øNa Béöç-ìr Là-Bîa óøN Béöç¤§Æ¨©´§¥½©¤§Æ¨¨´Ÿ¥½¦§¤¬
éúéàø éúBnç çàä øîàéå íçé-óà òaNéå éìö̈¦−§¦§¨®©¨ŸÆ§Ÿ©´¤½̈©¦−¨¦¬¦

:øeàæéBìñôì äNr ìûì BúéøàLeBì-ãbñé «§¥´¦½§¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³
:äzà éìà ék éðìévä øîàéå åéìà ìltúéå eçzLéå§¦§©̧Æ§¦§©¥´¥½̈§Ÿ©Æ©¦¥½¦¦¬¥¦−¨«¨

çéíäéðér úBàøî çè ék eðéáé àìå eòãé àì¬Ÿ¨«§−§´Ÿ¨¦®¦´©³¥«§Æ¥«¥¤½
:íúaì ìékNäîèéúrã àìå Baì-ìà áéLé-àìå ¥«©§¦−¦Ÿ¨«§«Ÿ¨¦´¤¦À§¸Ÿ©¬©

óàå Là-Bîá ézôøN Béöç øîàì äðeáú-àìå§«Ÿ§¨»¥Ÿ¼¤§º¨©´§¦§¥À§Â©Â
Bøúéå ìëàå øNá äìöà íçì åéìçb-ìr éúéôà̈¦³¦©¤«¨¨Æ¤½¤¤§¤¬¨−̈§Ÿ¥®§¦§Æ

:ãBbñà õr ìeáì äùrà äárBúìëáì øôà ärø §«¥¨´¤«¡¤½Ÿ§¬¥−¤§«Ÿ¤´¥½¤¥¬
àBìä øîàé àìå BLôð-úà ìévé-àìå eähä ìúeä©−¦¨®§«Ÿ©¦³¤©§Æ§´ŸŸ©½£¬

:éðéîéa ø÷Làë-écár ék ìûøNéå á÷ré älà-øëæ ¤−¤¦«¦¦«§¨¥´¤©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦´©§¦
ézøöé äzà:éðLðú àì ìûøNé äzà éì-ãár E ¨®¨§©§¦³¤«¤¦Æ©½¨¦§¨¥−¬Ÿ¦¨¥«¦

áëérLt árë éúéçîéúàhç ïðrëå Eéìà äáeL E ¨¦³¦¨¨Æ§¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−
ézìàâ ék:Eâëeòéøä ýåýé äNr-ék íéîL epø ¦¬§©§¦«¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¨¦¸Æ

Ba õr-ìëå øré äpø íéøä eçöt õøà úBizçz©§¦´½̈¤¦§³¨¦Æ¦½̈©−©§¨¥´®
:øàtúé ìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦§¨¨«

íéöòä ïnà æà ,ãöònä úëàìî íìLzLëe§¤ª§©§¤¤©©£¨¨ª©¨¥¦
éôì ãöòna dëúçì äøBwä ìò äcnä å÷ äèBð¤©©¦¨©©¨§¨§¨©©£¨§¦

.BðBéòø,eäøàúé.eätéé,ãøOaéðénî ïéî ©§§¨£¥§©¥©¤¤¦¦¦¥

.øBqî ìL âeñ ,øçà Leøt .òávä,úBòö÷na ©¤©¥©¥¤©©©§ª
.õòä éìk úà íé÷éìçî íäaL íéìk,äâeçnáe ¥¦¤¨¤©£¦¦¤§¥¨¥©§¨

.íéìebò øiöì Bà ,íéìebò úèéøçì éìk§¦©£¦©¦¦§©¥¦¦
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6:356:248:388:329:209:1410:1810:1417:4417:5318:1618:2517:3318:37אוקראינה, אודסה )ח(

6:085:578:098:038:538:469:509:4617:1417:2317:4717:5617:0418:09אוקראינה, דונייצק )ח(

6:206:088:208:139:048:5810:029:5717:2517:3417:5818:0717:1518:20אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:476:358:458:389:319:2410:2810:2317:4817:5818:2318:3317:3918:47אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:406:278:378:309:239:1610:2010:1517:4117:5118:1618:2617:3118:39אוקראינה, קייב )ח(

7:006:499:048:589:469:4010:4410:3918:1118:2018:4318:5118:0019:03איטליה, מילאנו )ח(

6:236:218:548:539:229:2110:2510:2418:3018:2818:5218:5018:1018:59אקוואדור, קיטו )ח(

6:426:479:169:189:529:5410:5810:5819:2919:2119:5619:4819:0519:59ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:287:3510:0010:0410:4010:4311:4711:4920:2620:1720:5620:4620:0020:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:386:298:498:449:269:2110:2510:2118:0018:0618:2918:3517:4718:46ארה״ב, בולטימור )ח(

6:286:198:388:339:169:1110:1510:1117:4817:5518:1718:2417:3618:35ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:296:198:388:339:179:1110:1510:1117:4917:5518:1818:2517:3618:36ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:066:569:149:089:539:4810:5210:4818:2318:3118:5319:0018:1119:12ארה״ב, דטרויט )ח(

6:466:399:059:019:389:3410:3810:3518:2118:2518:4718:5118:0719:01ארה״ב, האוסטון )ח(

6:196:128:358:319:109:0510:0910:0617:4917:5418:1618:2117:3618:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:436:379:049:019:369:3310:3610:3418:2318:2618:4818:5118:0819:00ארה״ב, מיאמי )ח(

6:256:158:348:289:129:0710:1110:0717:4417:5018:1318:2017:3118:31ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:246:148:328:279:119:0610:1010:0617:4217:4918:1218:1917:3018:30ארה״ב, שיקגו )ח(

6:336:349:069:079:379:3710:4110:4018:5618:5219:2019:1518:3519:24בוליביה, לה-פס )ח(

7:257:129:219:1410:0810:0111:0511:0018:2418:3519:0019:1018:1519:24בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:257:129:229:1510:0810:0111:0511:0018:2518:3519:0019:1018:1619:24בלגיה, בריסל )ח(

6:036:058:378:389:099:0910:1310:1318:3518:2918:5918:5318:1219:03ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:515:548:258:268:578:5810:0110:0118:2218:1718:4618:4118:0018:50ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:446:318:398:329:269:1910:2310:1817:4217:5318:1818:2817:3618:42בריטניה, לונדון )ח(

6:556:418:478:399:369:2810:3310:2717:4818:0018:2618:3717:4318:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:516:388:458:379:339:2610:3010:2417:4717:5818:2418:3417:3818:49גרמניה, ברלין )ח(

7:076:559:058:589:519:4410:4810:4318:0918:1918:4318:5317:5919:07גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:016:058:368:379:089:0910:1310:1318:3718:3119:0218:5618:1419:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:576:539:229:199:529:4910:5310:5118:4418:4619:0819:1018:2819:19הודו, מומבאי )ח(

6:536:499:189:159:489:4510:4910:4718:4118:4219:0419:0618:2419:15הודו, פונה )ח(

6:236:118:248:189:079:0110:0510:0017:3017:3918:0318:1117:1918:24הונגריה, בודפשט )ח(

6:336:248:438:379:219:1610:2010:1617:5217:5918:2218:2817:4018:40טורקיה, איסטנבול )ח(

6:566:479:089:039:459:4010:4410:4018:1918:2518:4718:5318:0619:04יוון, אתונה )ח(

6:436:328:458:399:289:2210:2610:2117:5118:0018:2418:3217:4018:45מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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
6:546:509:199:169:499:4610:5010:4818:4218:4319:0519:0718:2519:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:066:158:388:429:229:2510:3010:3219:1619:0519:4819:3718:4919:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:286:218:478:449:209:1610:2010:1718:0518:0818:3018:3317:5018:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:139:459:4410:1310:1211:1611:1519:1919:1819:4219:4019:0119:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:206:078:158:079:028:559:599:5417:1717:2817:5318:0417:0818:18פולין, ורשא )ח(

6:116:118:448:449:149:1310:1710:1618:3018:2618:5218:4918:0918:58פרו, לימה )ח(

7:187:079:229:1610:049:5711:0110:5718:2818:3719:0019:0818:1719:21צרפת, ליאון )ח(

7:317:199:319:2410:1510:0811:1211:0818:3518:4519:0919:1818:2519:32צרפת, פריז )ח(

6:086:058:378:369:069:0410:0810:0718:0918:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:526:428:598:539:399:3310:3710:3318:0818:1518:3818:4617:5618:58קנדה, טורונטו )ח(

6:316:208:358:299:179:1110:1510:1017:4317:5118:1418:2217:3118:35קנדה, מונטריאול )ח(

6:146:068:298:249:048:5910:0310:0017:4217:4718:0918:1417:2818:24קפריסין, לרנקה )ח(

7:447:299:339:2510:2410:1611:2111:1518:3418:4619:1219:2418:2619:39רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:197:049:068:589:599:5010:5410:4818:0618:1818:4518:5817:5819:13רוסיה, מוסקבה )ח(

7:006:499:028:559:459:3810:4210:3818:0718:1618:4018:4917:5719:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:056:539:069:009:509:4310:4710:4218:1218:2118:4518:5418:0119:06שוויץ, ציריך )ח(

6:346:319:018:599:309:2810:3210:3018:2718:2818:5018:5018:1018:59תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רז לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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
6:076:008:248:208:588:549:589:5517:4017:4418:0618:1017:2318:20באר שבע )ח(

6:076:008:238:198:588:539:579:5417:3817:4218:0418:0917:1218:19חיפה )ח(

6:055:588:238:188:568:529:569:5317:4217:4718:0418:0817:0618:18ירושלים )ח(

6:076:008:248:208:588:549:589:5517:3917:4418:0518:1017:2318:20תל אביב )ח(

6:346:228:358:289:199:1210:1610:1117:4017:4918:1318:2217:3018:35אוסטריה, וינה )ח(

7:057:119:399:4110:1710:1911:2311:2419:5919:5020:2820:1919:3420:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:356:248:388:329:209:1410:1810:1417:4417:5318:1618:2517:3318:37אוקראינה, אודסה )ח(

6:085:578:098:038:538:469:509:4617:1417:2317:4717:5617:0418:09אוקראינה, דונייצק )ח(

6:206:088:208:139:048:5810:029:5717:2517:3417:5818:0717:1518:20אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:476:358:458:389:319:2410:2810:2317:4817:5818:2318:3317:3918:47אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:406:278:378:309:239:1610:2010:1517:4117:5118:1618:2617:3118:39אוקראינה, קייב )ח(

7:006:499:048:589:469:4010:4410:3918:1118:2018:4318:5118:0019:03איטליה, מילאנו )ח(

6:236:218:548:539:229:2110:2510:2418:3018:2818:5218:5018:1018:59אקוואדור, קיטו )ח(

6:426:479:169:189:529:5410:5810:5819:2919:2119:5619:4819:0519:59ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:287:3510:0010:0410:4010:4311:4711:4920:2620:1720:5620:4620:0020:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:386:298:498:449:269:2110:2510:2118:0018:0618:2918:3517:4718:46ארה״ב, בולטימור )ח(

6:286:198:388:339:169:1110:1510:1117:4817:5518:1718:2417:3618:35ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:296:198:388:339:179:1110:1510:1117:4917:5518:1818:2517:3618:36ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:066:569:149:089:539:4810:5210:4818:2318:3118:5319:0018:1119:12ארה״ב, דטרויט )ח(

6:466:399:059:019:389:3410:3810:3518:2118:2518:4718:5118:0719:01ארה״ב, האוסטון )ח(

6:196:128:358:319:109:0510:0910:0617:4917:5418:1618:2117:3618:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:436:379:049:019:369:3310:3610:3418:2318:2618:4818:5118:0819:00ארה״ב, מיאמי )ח(

6:256:158:348:289:129:0710:1110:0717:4417:5018:1318:2017:3118:31ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:246:148:328:279:119:0610:1010:0617:4217:4918:1218:1917:3018:30ארה״ב, שיקגו )ח(

6:336:349:069:079:379:3710:4110:4018:5618:5219:2019:1518:3519:24בוליביה, לה-פס )ח(

7:257:129:219:1410:0810:0111:0511:0018:2418:3519:0019:1018:1519:24בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:257:129:229:1510:0810:0111:0511:0018:2518:3519:0019:1018:1619:24בלגיה, בריסל )ח(

6:036:058:378:389:099:0910:1310:1318:3518:2918:5918:5318:1219:03ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:515:548:258:268:578:5810:0110:0118:2218:1718:4618:4118:0018:50ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:446:318:398:329:269:1910:2310:1817:4217:5318:1818:2817:3618:42בריטניה, לונדון )ח(

6:556:418:478:399:369:2810:3310:2717:4818:0018:2618:3717:4318:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:516:388:458:379:339:2610:3010:2417:4717:5818:2418:3417:3818:49גרמניה, ברלין )ח(

7:076:559:058:589:519:4410:4810:4318:0918:1918:4318:5317:5919:07גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:016:058:368:379:089:0910:1310:1318:3718:3119:0218:5618:1419:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:576:539:229:199:529:4910:5310:5118:4418:4619:0819:1018:2819:19הודו, מומבאי )ח(

6:536:499:189:159:489:4510:4910:4718:4118:4219:0419:0618:2419:15הודו, פונה )ח(

6:236:118:248:189:079:0110:0510:0017:3017:3918:0318:1117:1918:24הונגריה, בודפשט )ח(

6:336:248:438:379:219:1610:2010:1617:5217:5918:2218:2817:4018:40טורקיה, איסטנבול )ח(

6:566:479:089:039:459:4010:4410:4018:1918:2518:4718:5318:0619:04יוון, אתונה )ח(

6:436:328:458:399:289:2210:2610:2117:5118:0018:2418:3217:4018:45מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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
6:546:509:199:169:499:4610:5010:4818:4218:4319:0519:0718:2519:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:066:158:388:429:229:2510:3010:3219:1619:0519:4819:3718:4919:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:286:218:478:449:209:1610:2010:1718:0518:0818:3018:3317:5018:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:139:459:4410:1310:1211:1611:1519:1919:1819:4219:4019:0119:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:206:078:158:079:028:559:599:5417:1717:2817:5318:0417:0818:18פולין, ורשא )ח(

6:116:118:448:449:149:1310:1710:1618:3018:2618:5218:4918:0918:58פרו, לימה )ח(

7:187:079:229:1610:049:5711:0110:5718:2818:3719:0019:0818:1719:21צרפת, ליאון )ח(

7:317:199:319:2410:1510:0811:1211:0818:3518:4519:0919:1818:2519:32צרפת, פריז )ח(

6:086:058:378:369:069:0410:0810:0718:0918:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:526:428:598:539:399:3310:3710:3318:0818:1518:3818:4617:5618:58קנדה, טורונטו )ח(

6:316:208:358:299:179:1110:1510:1017:4317:5118:1418:2217:3118:35קנדה, מונטריאול )ח(

6:146:068:298:249:048:5910:0310:0017:4217:4718:0918:1417:2818:24קפריסין, לרנקה )ח(

7:447:299:339:2510:2410:1611:2111:1518:3418:4619:1219:2418:2619:39רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:197:049:068:589:599:5010:5410:4818:0618:1818:4518:5817:5819:13רוסיה, מוסקבה )ח(

7:006:499:028:559:459:3810:4210:3818:0718:1618:4018:4917:5719:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:056:539:069:009:509:4310:4710:4218:1218:2118:4518:5418:0119:06שוויץ, ציריך )ח(

6:346:319:018:599:309:2810:3210:3018:2718:2818:5018:5018:1018:59תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

     



אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:
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קבצים: להורדת
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