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שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

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.
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 בזבוז זמן, והעיקר 
שידעו את האותיות ויתחילו לקרוא, שכן לימוד כזה הוא בבחי' ציפור המצפצפת )תוכי( . . ואינו שייך 

כלל לתורת ה'.

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.
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. 
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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¥¤¤¤
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éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
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éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

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.
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 בזבוז זמן, והעיקר 
שידעו את האותיות ויתחילו לקרוא, שכן לימוד כזה הוא בבחי' ציפור המצפצפת )תוכי( . . ואינו שייך 

כלל לתורת ה'.

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.
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. 
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Ôb חתּום מעין נעּול ּגל ּכּלה אחֹותי ּומביא 1נעּול , «ְֲִִֵַַַָָָָָ
איּיר  ּדב' ההּלדת יֹום ּבעל מהר"ׁש ְְֲִֶֶַַַַַָָֻאדמּו"ר
תר"ם  זֹו מצה ּבהמׁש ּתזריעֿמצֹורע ּדפרׁשת 2ּבהּמאמר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואיֿאפׁשר  נעּול הּוא ׁשּגןֿעדן ּדכמֹו הּתרּגּום, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּפרּוׁש
אֹוגדין  יׂשראל ּכן הּצּדיקים, נפׁשֹות ּכיֿאם ּבֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָלּכנס

ּבהּמאמר  ּומבאר הּקּב"ה. זה  לּבעלם ּדגן 3ּפתחיהם , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רק  הּתענּוג ׁשאין הּוא נעּול ּגן וענין ּתענּוג, ְְֲֲִֵֶַַַַַַָהּוא

חפצּתי  לא ועּמ ֿ 4ּבאלקּות, ׁשּלפני ׁשּבהּמאמר ּולהעיר . ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מרע 5זה  סּור הּוא נעּול ּדגן מרע 6מבאר סּור ּדענין . ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

(עלּֿפי  זה ׁשּבמאמר והחּדּוׁש מּמׁש. ּבפעל ּבעּקר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּוא
הּוא  הּתרּגּום) ׁשּלֹו7ּפרּוׁש הּתענּוג ׁשּגם הּוא נעּול ּדגן , ְְֲֵֶֶַַַַַַָ

ּבאלקּות  רק .8הּוא ֱֶַֹ

‰p‰Â הם ׁשּיׂשראל מפרׁש, הּפסּוק על ּדוד' ּב'מצּודת ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבעל  ּכיֿאם ּבֹו, לבֹוא ׁשּיּוכל מי ׁשאין הּנעּול ְִִִֵֶֶַַַַַָָּכגן
ּבּגן  ּגם הּוא ּתענּוג הּוא ׁשּגן זה הרי להבין, וצרי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָהּגן.
מּובן  ּכפׁשּוטֹו, נעּול ּדגן מהּמׁשל ּגם ּכן, ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּכפׁשּוטֹו,
רק  הּוא ׁשּלֹו ׁשהּתענּוג הּוא ּפתחיהן אֹוגדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַּדענין
אֹוגדים  ּדיׂשראל הענין ּבהבנת מתוּסף ּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבאלקּות,
ּגןֿעדן. על קאי נעּול ׁשּגן הּפרּוׁש עלֿידי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפתחיהם,

ּבפ  נעּול ּדגן ּדוד')ּובפרט ה'מצּודת (ּכפרּוׁש ׁשטּות ְְְְְְִִֵַַַַָָָ
נעּול  ׁשּגן ּדכיון להּנמׁשל. יֹותר לכאֹורה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמתאים
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הננו  ― נ"ע מהר"ש אדמו"ר כ"ק הולדת יום שבתפארת, תפארת אייר, ב' "לקראת תש"נ, ― אייר ב' בקונטרס לאור יצא (*

(1 ה'תש"נ". שנת אייר, אדר"ח ניסן, ל' .. לאור יב.מוציאים ד, ב 2)שה"ש כרך שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה יט). (ע' פי"ד

תמג). ע' שם תלב. תלב).3)(ע' (ע' שם באוה"ת וכ"ה כא). (ע' כה.4)פט"ו עג, יח).5)תהלים (ע' פי"ג שמיני לומר,6)דפ' ויש

היתר. תאוות גם נכלל מרע דברים 7)דבסור מלדבר נעול פיה "שיהי' הוא נעול דגן כב) ע' ריש ― (פט"ז זה במאמר שגם להעיר,

נעול. גן עה"פ התרגום לפירוש בהמשך אינו זה ביאור אבל בלקו"ת 8)בטלים". (ועד"ז ואילך סע"א מה, שלח מלקו"ת להעיר

הוא  פתחיהן אוגדין שענין מובן, דמזה זרים". אחרי הלהוטה זונה כמו זרה אש ורשפי התלהבות בחי' נק' "זנות ד) עה, פינחס

תאוות. אחרי להוט אינו שגם אלא בפועל עושה שאינו רק לא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ìe˙Á ÔÈÚÓ ÏeÚ Ïb ‰lk È˙BÁ‡ ÏeÚ Ôb:דוד במצודת ופירש «»¬ƒ«»«»«¿»»

מי  שאין הנעול כגן את הרי יאמר וכה הצניעות בדבר לשבחה חוזר "עתה

על  הוא והנמשל ... הנעול כמעין נעול את ... הגן בעל אם כי בו לבוא יוכל

ומזלות" כוכבים עובדי מן ÏÚaההרחקה L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»««
¯iÈ‡ '·c ˙„l‰‰ ÌBÈ«À∆∆¿ƒ»
(בשנת  אייר ב' ביום שנולד

שלו Ó‡n‰a¯תקצ"ג) ¿««¬»
Ú¯BˆÓŒÚÈ¯Êz ˙L¯Ùc¿»»««¿ƒ«¿»

CLÓ‰a מאמרים סדרת ¿∆¿≈
 ֿ בדיבור שפותחת אחד בהמשך

BÊהמתחיל ‰ˆÓ תר"ם משנת «»
,Ìeb¯z‰ Le¯t זה פסוק על ≈««¿

ÏeÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL BÓÎcƒ¿∆«≈∆»
Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡Â ולא ¿ƒ∆¿»ƒ»≈

לגןֿעדן  להיכנס רשאי אחד כל

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ Ì‡ŒÈkƒƒ«¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡ Ï‡¯NÈ Ôk קושרים ≈ƒ¿»≈¿ƒ

את ∆≈¿Ì‰ÈÁ˙tƒומייחדים
‰"aw‰ ‰Ê ÌÏÚaÏ ולא ¿«¬»∆«»»

מלבד  אחד לאף מאפשרים

להיכנס  הקדושֿברוךֿהוא

Ó‡n‰a¯בתוכם. ¯‡·Óe¿…»¿««¬»
מהר"ש, הרבי של »¿Ô‚cהנזכר

,‚eÚz ‡e‰ מהבית בשונה «¬
נועד  הגן הכרחי, צורך שהוא

ותענוג ÏeÚלהנאה Ôb ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»
ישראל  שבני האמירה תוכן

נעול לגן ÔÈ‡Lנמשלו ‡e‰∆≈
˙e˜Ï‡a ˜¯ ‚eÚz‰ שהם ««¬«∆¡…

התענוגים  סוגי כל בפני 'נעולים'

באלוקות, רק הוא שלהם והעונג

שכתוב  Ï‡וכמו EnÚÂ¿ƒ¿…
ÈzˆÙÁ בחסידות וכמבואר »«¿ƒ

ולא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל הוא היהודי של והחפץ שהרצון שהכוונה

אל  בקירוב "עמך" שהם גבוהות רוחניות לדרגות לא ואפילו אחר דבר לשום

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡n‰aL ¯ÈÚ‰Ïe'המשך' באותו הקודם במאמר ¿»ƒ∆¿««¬»∆ƒ¿≈∆
ÏeÚמאמרים Ô‚c ¯‡·Ó'ה Ú¯Óבחינת‰e‡בעבודת ¯eÒ הזהירות ¿…»¿«»≈»

לאֿתעשה. מצוות על ÏÚÙaמלעבור ¯wÚa ‡e‰ Ú¯Ó ¯eÒ ÔÈÚc¿ƒ¿«≈»¿ƒ»¿…«
LnÓ.במוח והשגה והתבוננות הלב לרגש כלֿכך קשורה שלא עבודה וזו «»

Ô‚c ,‡e‰ (Ìeb¯z‰ Le¯t ÈtŒÏÚ) ‰Ê ¯Ó‡ÓaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆¿«¬»∆«ƒ≈««¿¿«
‡e‰ ÏeÚ'ה רצון על לעבירה מקום נתינת שאין במובן "נעול" רק לא »

אלא  בפועל »∆ÌbLבמעשה
BlL ‚eÚz‰ כוח שהוא ««¬∆

בנפש  ונעלה ¯˜עמוק ‡e‰«
.˙e˜Ï‡a∆¡…

ÏÚ '„Âc ˙„eˆÓ'a ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«
˜eÒt‰"...נעול L¯ÙÓ,"גן «»¿»≈

ÏeÚp‰ Ô‚k Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿««»
‡B·Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ∆«»
Ôb‰ ÏÚa Ì‡ŒÈk ,Baƒƒ««««
מכניסים  לא ישראל בני ובנמשל,

מלבד  זר גורם אף רשותם לתוך

CÈ¯ˆÂ¿»ƒהקדושֿברוךֿהוא.
,ÔÈ·‰Ï המצודת פירוש לפי ¿»ƒ

הרבי  בדברי קושי מתעורר דוד,

כי  במאמר  Ê‰מהר"ש È¯‰¬≈∆
‡e‰ ÔbLשל eÚz‚מקום ∆««¬

,BËeLÙk Ôba Ìb ‡e‰«««ƒ¿
וכד' ופרחים עצים של גן שהרי

בו ולהתענג ליהנות Ì‡Â¿ƒנועד
ÏeÚ Ô‚c ÏLn‰Ó Ìb ,Ôk≈«≈«»»¿«»

,BËeLÙk נפרש אם גם ƒ¿
זה  שבפסוק נעול" מ"גן שהמשל

גן  הפשוט, במובן גן על מדבר

עדיין ÔÈÚcגשמי, Ô·eÓ»¿ƒ¿«
Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡ בנמשל ¿ƒƒ¿≈∆

BlL ‚eÚz‰L ‡e‰ של ∆««¬∆
ה' את העובד ¯˜האדם ‡e‰«

ÛqÂ˙Ó ‰Óe ,˙e˜Ï‡a∆¡…«ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈc ÔÈÚ‰ ˙·‰a«¬»«»ƒ¿»¿ƒ¿»≈

Ì‰ÈÁ˙t ÌÈ„‚B‡,הקדושֿברוךֿהוא מלבד אחד, לאף מאפשרים ולא ¿ƒƒ¿≈∆
בתוכם, ‰Le¯tלבוא È„ÈŒÏÚ התרגום ÏÚשל È‡˜ ÏeÚ ÔbL «¿≈«≈∆«»»≈«

?.Ô„ÚŒÔb«≈∆
Ë¯Ù·eהעובדה לאור יותר מתחזק eËLÙa˙,הקושי ÏeÚ Ô‚c גשמי גן ƒ¿»¿«»¿«¿

ÏLÓp‰Ï ¯˙BÈ ‰¯B‡ÎÏ ÌÈ‡˙Ó ('„Âc ˙„eˆÓ'‰ Le¯Ùk)¿≈«¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»≈¿«ƒ¿»
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  גן נעול אחותי כלהה "מאמר ד  )ג
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   בוריםילקוטי ד  )לא
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  אגרות קודש   )לג

פק  ..........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו
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קפב  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לה

צק..........................  מצורע-תזריעלשבוע פרשת לוח זמנים   )לו
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

'b ,rxevnÎrixfz zyxt zay .c"qa
*f"nyz'd xii`

Ôb חתּום מעין נעּול ּגל ּכּלה אחֹותי ּומביא 1נעּול , «ְֲִִֵַַַָָָָָ
איּיר  ּדב' ההּלדת יֹום ּבעל מהר"ׁש ְְֲִֶֶַַַַַָָֻאדמּו"ר
תר"ם  זֹו מצה ּבהמׁש ּתזריעֿמצֹורע ּדפרׁשת 2ּבהּמאמר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואיֿאפׁשר  נעּול הּוא ׁשּגןֿעדן ּדכמֹו הּתרּגּום, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּפרּוׁש
אֹוגדין  יׂשראל ּכן הּצּדיקים, נפׁשֹות ּכיֿאם ּבֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָלּכנס

ּבהּמאמר  ּומבאר הּקּב"ה. זה  לּבעלם ּדגן 3ּפתחיהם , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רק  הּתענּוג ׁשאין הּוא נעּול ּגן וענין ּתענּוג, ְְֲֲִֵֶַַַַַַָהּוא

חפצּתי  לא ועּמ ֿ 4ּבאלקּות, ׁשּלפני ׁשּבהּמאמר ּולהעיר . ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מרע 5זה  סּור הּוא נעּול ּדגן מרע 6מבאר סּור ּדענין . ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

(עלּֿפי  זה ׁשּבמאמר והחּדּוׁש מּמׁש. ּבפעל ּבעּקר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּוא
הּוא  הּתרּגּום) ׁשּלֹו7ּפרּוׁש הּתענּוג ׁשּגם הּוא נעּול ּדגן , ְְֲֵֶֶַַַַַַָ

ּבאלקּות  רק .8הּוא ֱֶַֹ

‰p‰Â הם ׁשּיׂשראל מפרׁש, הּפסּוק על ּדוד' ּב'מצּודת ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבעל  ּכיֿאם ּבֹו, לבֹוא ׁשּיּוכל מי ׁשאין הּנעּול ְִִִֵֶֶַַַַַָָּכגן
ּבּגן  ּגם הּוא ּתענּוג הּוא ׁשּגן זה הרי להבין, וצרי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָהּגן.
מּובן  ּכפׁשּוטֹו, נעּול ּדגן מהּמׁשל ּגם ּכן, ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּכפׁשּוטֹו,
רק  הּוא ׁשּלֹו ׁשהּתענּוג הּוא ּפתחיהן אֹוגדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַּדענין
אֹוגדים  ּדיׂשראל הענין ּבהבנת מתוּסף ּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבאלקּות,
ּגןֿעדן. על קאי נעּול ׁשּגן הּפרּוׁש עלֿידי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפתחיהם,

ּבפ  נעּול ּדגן ּדוד')ּובפרט ה'מצּודת (ּכפרּוׁש ׁשטּות ְְְְְְִִֵַַַַָָָ
נעּול  ׁשּגן ּדכיון להּנמׁשל. יֹותר לכאֹורה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמתאים
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הננו  ― נ"ע מהר"ש אדמו"ר כ"ק הולדת יום שבתפארת, תפארת אייר, ב' "לקראת תש"נ, ― אייר ב' בקונטרס לאור יצא (*

(1 ה'תש"נ". שנת אייר, אדר"ח ניסן, ל' .. לאור יב.מוציאים ד, ב 2)שה"ש כרך שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה יט). (ע' פי"ד

תמג). ע' שם תלב. תלב).3)(ע' (ע' שם באוה"ת וכ"ה כא). (ע' כה.4)פט"ו עג, יח).5)תהלים (ע' פי"ג שמיני לומר,6)דפ' ויש

היתר. תאוות גם נכלל מרע דברים 7)דבסור מלדבר נעול פיה "שיהי' הוא נעול דגן כב) ע' ריש ― (פט"ז זה במאמר שגם להעיר,

נעול. גן עה"פ התרגום לפירוש בהמשך אינו זה ביאור אבל בלקו"ת 8)בטלים". (ועד"ז ואילך סע"א מה, שלח מלקו"ת להעיר

הוא  פתחיהן אוגדין שענין מובן, דמזה זרים". אחרי הלהוטה זונה כמו זרה אש ורשפי התלהבות בחי' נק' "זנות ד) עה, פינחס

תאוות. אחרי להוט אינו שגם אלא בפועל עושה שאינו רק לא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ìe˙Á ÔÈÚÓ ÏeÚ Ïb ‰lk È˙BÁ‡ ÏeÚ Ôb:דוד במצודת ופירש «»¬ƒ«»«»«¿»»

מי  שאין הנעול כגן את הרי יאמר וכה הצניעות בדבר לשבחה חוזר "עתה

על  הוא והנמשל ... הנעול כמעין נעול את ... הגן בעל אם כי בו לבוא יוכל

ומזלות" כוכבים עובדי מן ÏÚaההרחקה L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»««
¯iÈ‡ '·c ˙„l‰‰ ÌBÈ«À∆∆¿ƒ»
(בשנת  אייר ב' ביום שנולד

שלו Ó‡n‰a¯תקצ"ג) ¿««¬»
Ú¯BˆÓŒÚÈ¯Êz ˙L¯Ùc¿»»««¿ƒ«¿»

CLÓ‰a מאמרים סדרת ¿∆¿≈
 ֿ בדיבור שפותחת אחד בהמשך

BÊהמתחיל ‰ˆÓ תר"ם משנת «»
,Ìeb¯z‰ Le¯t זה פסוק על ≈««¿

ÏeÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL BÓÎcƒ¿∆«≈∆»
Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡Â ולא ¿ƒ∆¿»ƒ»≈

לגןֿעדן  להיכנס רשאי אחד כל

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ Ì‡ŒÈkƒƒ«¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡ Ï‡¯NÈ Ôk קושרים ≈ƒ¿»≈¿ƒ

את ∆≈¿Ì‰ÈÁ˙tƒומייחדים
‰"aw‰ ‰Ê ÌÏÚaÏ ולא ¿«¬»∆«»»

מלבד  אחד לאף מאפשרים

להיכנס  הקדושֿברוךֿהוא

Ó‡n‰a¯בתוכם. ¯‡·Óe¿…»¿««¬»
מהר"ש, הרבי של »¿Ô‚cהנזכר

,‚eÚz ‡e‰ מהבית בשונה «¬
נועד  הגן הכרחי, צורך שהוא

ותענוג ÏeÚלהנאה Ôb ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»
ישראל  שבני האמירה תוכן

נעול לגן ÔÈ‡Lנמשלו ‡e‰∆≈
˙e˜Ï‡a ˜¯ ‚eÚz‰ שהם ««¬«∆¡…

התענוגים  סוגי כל בפני 'נעולים'

באלוקות, רק הוא שלהם והעונג

שכתוב  Ï‡וכמו EnÚÂ¿ƒ¿…
ÈzˆÙÁ בחסידות וכמבואר »«¿ƒ

ולא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל הוא היהודי של והחפץ שהרצון שהכוונה

אל  בקירוב "עמך" שהם גבוהות רוחניות לדרגות לא ואפילו אחר דבר לשום

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡n‰aL ¯ÈÚ‰Ïe'המשך' באותו הקודם במאמר ¿»ƒ∆¿««¬»∆ƒ¿≈∆
ÏeÚמאמרים Ô‚c ¯‡·Ó'ה Ú¯Óבחינת‰e‡בעבודת ¯eÒ הזהירות ¿…»¿«»≈»

לאֿתעשה. מצוות על ÏÚÙaמלעבור ¯wÚa ‡e‰ Ú¯Ó ¯eÒ ÔÈÚc¿ƒ¿«≈»¿ƒ»¿…«
LnÓ.במוח והשגה והתבוננות הלב לרגש כלֿכך קשורה שלא עבודה וזו «»

Ô‚c ,‡e‰ (Ìeb¯z‰ Le¯t ÈtŒÏÚ) ‰Ê ¯Ó‡ÓaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆¿«¬»∆«ƒ≈««¿¿«
‡e‰ ÏeÚ'ה רצון על לעבירה מקום נתינת שאין במובן "נעול" רק לא »

אלא  בפועל »∆ÌbLבמעשה
BlL ‚eÚz‰ כוח שהוא ««¬∆

בנפש  ונעלה ¯˜עמוק ‡e‰«
.˙e˜Ï‡a∆¡…

ÏÚ '„Âc ˙„eˆÓ'a ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«
˜eÒt‰"...נעול L¯ÙÓ,"גן «»¿»≈

ÏeÚp‰ Ô‚k Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿««»
‡B·Ï ÏÎeiL ÈÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ∆«»
Ôb‰ ÏÚa Ì‡ŒÈk ,Baƒƒ««««
מכניסים  לא ישראל בני ובנמשל,

מלבד  זר גורם אף רשותם לתוך

CÈ¯ˆÂ¿»ƒהקדושֿברוךֿהוא.
,ÔÈ·‰Ï המצודת פירוש לפי ¿»ƒ

הרבי  בדברי קושי מתעורר דוד,

כי  במאמר  Ê‰מהר"ש È¯‰¬≈∆
‡e‰ ÔbLשל eÚz‚מקום ∆««¬

,BËeLÙk Ôba Ìb ‡e‰«««ƒ¿
וכד' ופרחים עצים של גן שהרי

בו ולהתענג ליהנות Ì‡Â¿ƒנועד
ÏeÚ Ô‚c ÏLn‰Ó Ìb ,Ôk≈«≈«»»¿«»

,BËeLÙk נפרש אם גם ƒ¿
זה  שבפסוק נעול" מ"גן שהמשל

גן  הפשוט, במובן גן על מדבר

עדיין ÔÈÚcגשמי, Ô·eÓ»¿ƒ¿«
Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡ בנמשל ¿ƒƒ¿≈∆

BlL ‚eÚz‰L ‡e‰ של ∆««¬∆
ה' את העובד ¯˜האדם ‡e‰«

ÛqÂ˙Ó ‰Óe ,˙e˜Ï‡a∆¡…«ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈc ÔÈÚ‰ ˙·‰a«¬»«»ƒ¿»¿ƒ¿»≈

Ì‰ÈÁ˙t ÌÈ„‚B‡,הקדושֿברוךֿהוא מלבד אחד, לאף מאפשרים ולא ¿ƒƒ¿≈∆
בתוכם, ‰Le¯tלבוא È„ÈŒÏÚ התרגום ÏÚשל È‡˜ ÏeÚ ÔbL «¿≈«≈∆«»»≈«

?.Ô„ÚŒÔb«≈∆
Ë¯Ù·eהעובדה לאור יותר מתחזק eËLÙa˙,הקושי ÏeÚ Ô‚c גשמי גן ƒ¿»¿«»¿«¿

ÏLÓp‰Ï ¯˙BÈ ‰¯B‡ÎÏ ÌÈ‡˙Ó ('„Âc ˙„eˆÓ'‰ Le¯Ùk)¿≈«¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»≈¿«ƒ¿»
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dlkו izeg` lerp ob

ׁשל הּתענּוג הּוא נעּול mc`dּבהּנמׁשל ׁשהּוא (יׂשראל) ְְֲִֶַַַָ¨¨¨ְִֵֶָָ
העֹולם  ּבתענּוגי מּלהתעּנג הּמתאים 9וסגּור הּמׁשל הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ׁשּגן  הּתרּגּום מפרׁש ול ּמה סתם, מּגן הּוא לכאֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלזה
הּתענּוג  (מּלכּתחּלה) ׁשהּוא ּגןֿעדן על קאי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָנעּול

ֱֶֹּבאלקּות.

הּוא ·) נעּול ּדגן ּבהּמאמר, ּׁשּכתוב מה עלּֿפי זה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָויּובן
הּידּוע  עלּֿפי זה ּומבאר הּקּדּוׁשין. ּבענין 10ּכענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו11קּדׁשנּו , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
הּוא  הּקּדּוׁשין ּדענין קּדּוׁשין, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִִִִֶַַּבמצֹותי
ּומיחדת  מזּמנת היא הּמתקּדׁשת ׁשהאּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהזמנה,

העֹולם  ּכל על נאסרת היא ועלֿידיֿזה ותן 12לבעלּה, . ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפנימּיּות, המׁשכה הּנּׂשּואין, ענין הּוא ּבתֹורת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָחלקנּו

חלקנּו ׁשּנעׂשית ועד ההמׁשכה, את קֹולט ׁשהאדם 13ועד ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו וזהּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ּדיׂשראל).
מּקיף, ּבבחינת היא הּמצֹות ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדההמׁשכה

(ּבעּקר  היא ה ּמצוה את המקּים ּבהאדם )14ּופעּלתּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבדגמת  הרעֹות, מּדֹות ּומּכל מהּתאוֹות מבּדל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּיהיה
זה  (ּבעּקר) הּוא לבעלּה מתקּדׁשת ׁשהאּׁשה ּדזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָקּדּוׁשין,

העֹולם  ּכל על נאסרת נעׂשה 15ׁשהיא הּוא ועלֿידיֿזה . ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מעי  ּבתֹו ותֹורת הּתֹורה, אֹור לקלט ניּׂשּוא 16ּכלי ין., ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

LÈÂ לאירּוסין ותֹורה ּדמצֹות ׁשהּדמיֹון להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְִִִִֵֶַָ
ההמׁשכה, ּבאֹופן ענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָוניּׂשּואין,
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העולם.9) בתענוגי יתענג שלא פתחו, את לאגוד לפעולה, שצריך מוכח פתחיהן אוגדין שמהלשון צא,10)ובפרט שמע"צ לקו"ת

ועוד. ב. סח, בלק ג. טז, במדבר לקו"ת גם וראה .2 שבהערה באוה"ת הובא ― ויו"ט.11)א שבת ב.12)תפלת ב, קידושין

כהקדש. אכו"ע לה דאסר ד"ה שם תתעא.13)ובתוס' ע' תצא אוה"ת כ)14)ראה ע' (ריש שם ובהמאמר שם ברכה לקו"ת ראה

דמצוות. המכוון קידושין.15)שזהו אינם אדם שום על אוסרים שאינם דקידושין אהנו", לא דשמעון "קידושי ב פב, גיטין ראה

ואילך).16) סע"ב (ט, פ"ה תניא וראה ט. מ, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרוחני. עדן גן ÏLמאשר ‚eÚz‰ ‡e‰ ÏLÓp‰a ÏeÚ ÔbL ÔÂÈÎc¿≈»∆«»¿«ƒ¿»««¬∆

È‚eÚ˙a ‚pÚ˙‰lÓ ¯e‚ÒÂ ÏeÚ ‡e‰L (Ï‡¯NÈ) Ì„‡‰»»»ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬≈
ÌÏBÚ‰,באלוקות לעונג רק ÊÏ‰ופתוח ÌÈ‡˙n‰ ÏLn‰ È¯‰ »»¬≈«»»««¿ƒ»∆

Ì˙Ò ÔbÓ ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏ גן של למושג יותר ומובן פשוט משל שהוא ƒ¿»ƒ«¿»
זרים, בפני אותו נועל שבעליו

Ìeb¯z‰ L¯ÙÓ ‰nÏÂ¿»»¿»≈««¿
Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆

‰lÁzÎlÓ) ‡e‰L במשל ∆ƒ¿«¿ƒ»
בנמשל  רק לא ‰eÚz‚עצמו, (««¬

?.˙e˜Ï‡a∆¡…
‰Ê Ô·eÈÂ לכך ·) הטעם ¿»∆

ש"גן" הפירוש מובא שבמאמר

עדן גן Ó‰הוא ÈtŒÏÚ«ƒ«
Ô‚c ,¯Ó‡n‰a ·Â˙kM∆»¿««¬»¿«

ÏeÚ המדמה המשל של התוכן »
נעול  לגן ישראל כנסת ‰e‡את

ÔÈLecw‰ ÔÈÚk"ש"נועל ¿ƒ¿««ƒƒ
העולם  כל בפני האשה את

(כפי  לבעלה רק אותה ומתיר

ומבאר). שהולך

‰Ê ¯‡·Óe מהר"ש הרבי ¿»≈∆
המאמר ÈtŒÏÚ«ƒבהמשך

Úe„i‰ החסידות בתורת «»«
ÔÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

התפילה ≈¿̃»eLcנוסח
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
eLc˜c ,E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈
ÔBLlÓ ‡e‰ EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆ƒ¿
ÔÈLecw‰ ÔÈÚc ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

‰ÓÊ‰ ‡e‰ הכנה של במובן «¿»»
סימון  כמו וקידוש הכנה בה שיש

מיוחדת, למטרה ‰Lc˜˙n˙דבר ‰M‡‰Lלבעלה˙nÊÓ ‡È‰ מוכנה ∆»ƒ»«ƒ¿«∆∆ƒ¿À∆∆
ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ומוקדשת  ,dÏÚ·Ï ˙„ÁÈÓe מקודשת שהיא בעקבות ¿À∆∆¿«¬»¿«¿≈∆

לבעלה Ò‡¯˙ומיוחדת ‡È‰ ממילאÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ מבקשים אנו וכך ƒ∆¡∆∆«»»»
וקשורים  לקדושֿברוךֿהוא ומוקדשים מיוחדים נהיה המצוות קיום שעלֿידי

מיוחד. בקשר ‰ÔÈ‡eOp,בו ÔÈÚ ‡e‰ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆ƒ¿««ƒƒ
,˙eiÓÈÙa ‰ÎLÓ‰ השלב שהוא ואשה, בעל בין הקידושין שלאחר כשם «¿»»ƒ¿ƒƒ

העמוק  השני, השלב שהוא הנישואין עניין בא שביניהם, בקשר הראשון

מבקשים  אנו כך פנימי, יחוד ביניהם נוצר שבו שביניהם בקשר יותר, והפנימי

יהיה  המצוות, קיום עלֿידי שנוצר הקדושֿברוךֿהוא עם לקשר שבנוסף

פנימי ויותר עמוק יותר ויחוד קשר התורה לימוד Ì„‡‰Lעלֿידי „ÚÂ¿«∆»»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙‡ ËÏB˜,בפנימיות בתוכו האלוקית ÚÂ„וההתגלות ≈∆««¿»»¿«

e˜ÏÁ ˙ÈNÚpL ומצוות בתורה העוסק היהודי של הפרטית ונחלתו חלקו ∆«¬≈∆¿≈
.(Ï‡¯NÈc)¿ƒ¿»≈

e‰ÊÂ של הפנימי התוכן ¿∆
EÈ˙BˆÓaהתפילה  eLc«̃¿≈¿ƒ¿∆

,E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆
‰ÎLÓ‰‰c האלוקי והגילוי ¿««¿»»

È„ÈŒÏÚL קיום˙Bˆn‰ ∆«¿≈«ƒ¿
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ
בעומק  חודרת ואינה מלמעלה,

האדם, נפש ובפנימיות

d˙lÚÙe של ההשפעה ¿À»»
זו והתגלות «««¿Ì„‡‰aהמשכה

‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
Ïc·Ó ‰È‰iL (¯wÚa)¿ƒ»∆ƒ¿∆À¿»
˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó≈««¬ƒ»ƒ
,ÔÈLec˜ ˙Ó‚„a ,˙BÚ¯‰»»¿À¿«ƒƒ

והבדלה קדושה ∆¿Êc‰שפירושם
˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰L∆»ƒ»ƒ¿«∆∆
(¯wÚa) ‡e‰ dÏÚ·Ï¿«¬»¿ƒ»
מקודשת  שהאשה העובדה

בעיקר  ביטוי לידי באה לבעלה

ÏÚבדבר  ˙¯Ò‡ ‡È‰L ‰Ê∆∆ƒ∆¡∆∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿«¿≈∆
מצליח  שהאדם העובדה מכוח

מתאוות  ומובדל רחוק להיות

רעות וממידות הזה ‰e‡העולם
ÈÏk ‰NÚ ומוכשר ראוי «¬∆¿ƒ

‰¯Bz‰ ¯B‡ ËÏ˜Ï בצורה ƒ¿…«»
ועמוקה, ÈÚÓ,פנימית CB˙a E˙¯B˙Â עניין כאמור ÔÈ‡eOÈשהוא שהם ¿»¿¿≈»ƒƒ

בחסיד  שמבואר (וכפי הקידושין מעניין יותר ופנימי עמוק ויחוד בכמה קשר ות

באופן  היא התורה לימוד ופעולת 'מקיף' בדרך היא המצוות שפעולת מקומות

מחוץ  שנמצא ללבוש נמשלו שהמצוות ד פרק בתניא שמוסבר וכפי פנימי,

זה  לעניין הובא ושם האדם בפנימיות שחודר למזון נמשלה והתורה לאדם

מעי"). בתוך "ותורתך הפסוק

,ÔÈ‡eOÈÂ ÔÈÒe¯È‡Ï ‰¯B˙Â ˙BˆÓc ÔBÈÓc‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿ƒƒ
הוא  התורה ועניין קידושיןֿאירוסין בדוגמת הוא המצוות שעניין לעיל, האמור
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היא  הּמצוה את הּמקּים ּבהאדם ּדהּמצֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשההמׁשכה
ּבהאדם  ּדתֹורה וההמׁשכה (ארּוסין), מּקיף ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבבחינת
וגם  ּכּנ"ל. (נּׂשּואין) ּבפנימּיּות היא ּבּתֹורה ְְִִִִִִֵַַַַָָהעֹוסק
נעלית  המׁשכה היא ּדתֹורה ּדההמׁשכה עצמּה, ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָּבהמׁשכה

ּדמצֹות  מההמׁשכה יֹותר ׁשההמׁשכה 17ּופנימית [ועד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּדתֹורה  ההמׁשכה לג ּבי אחֹורים ּבחינת היא ],18ּדמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

הּטּפה 19ולכן  המׁשכת ּדגמת היא ּדתֹורה ההמׁשכה , ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻ
ענין  ׁשּגם לֹומר, ויׁש עצמית. המׁשכה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ(נּׂשּואין)
ׁשני  חלקנּו, ּדבלׁשֹון .ּבתֹורת חלקנּו ּבותן מרּמז ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻזה
וׁשהיא  (ּכּנ"ל), ּדיׂשראל חלקנּו נעׂשית ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענינים.

מהּקּב"ה  אּתה 13חלק העצם מן ּבחלק ּתֹופס ּדכׁשאּתה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבכּלֹו .20ּתֹופס ְֵֻ

הקּדמה ‚) הּוא ּבמצֹותי ׁשּקּדׁשנּו ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָויׁש
ׁשּקֹודם  זה על מהּטעמים הּוא ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלותן

החֹודׁש ּפרׁשת נאמרה מצרים ּכּמה 21יציאת ּבּה ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּמצֹות], ּבמנין ונמנֹות לדֹורֹות [ׁשּנֹוהגֹות מצֹות ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָוכּמה

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין הּותחל מצרים ּביציאת ולכן 22ּכי , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
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התורה 17) (ש)ע"י .. וגם .. יותר עליונה בחי' המשכת "שהיא ענינים שני המצוות על התורה דבמעלת א עד, בלק לקו"ת גם ראה

פנימיות". בבחי' הגילוי ב.18)נמשך עא, שם ב. סח, בלק ב).19)לקו"ת (סח, שם בלק בלקו"ת תקכב.20)כ"מ ע' תרס"ו המשך

.19 הע' 32 ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ועוד. א'פא. ע' ח"ב תטו. ע' שם גם וראה תקנג. ע' ח"א תער"ב יב,21)המשך בא

ואילך. והחירות 22)א הגאולה על גם הכח ניתן מצרים דיציאת שבהגאולה קמט, ע' ניסן המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה

למעלה). יעלו שלא הגזירה (ביטול דהתחתונים

לפני  שנאמר החודש הפסוק את ע"ז ומביא ― תורה במתן (בכללות) שהיו האירוסין בענין שמדבר ספט"ו, משמו"ר ולהעיר

מצרים. ל)יציאת (וסמוך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נישואין ÌÈÈÚ.בדוגמת ÈLa ‡e‰ ובהשוואה בדמיון אחד עניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא על ‰‰ÎLÓ‰צורת ÔÙB‡aהאמורה הנפעלת האלוקית וההתגלות ¿∆««¿»»
התורה, לימוד ועלֿידי המצוות קיום Ì„‡‰aידי ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿¿»»»

‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ המצוות קיום ידי על שנפעלת האלוקית ההתגלות «¿«≈∆«ƒ¿»
האדם על שלה È‰ƒ‡וההשפעה

(ÔÈÒe¯‡) ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ
בפנימיות, לחדור מבלי מלמעלה

‰ÎLÓ‰‰Â וההתגלות ¿««¿»»
Ì„‡‰aהאלוקית ‰¯B˙c¿»¿»»»

‡È‰ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ
(ÔÈ‡eO) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒƒ

.Ï"pk בהשוואה השני והענין ««
לתורה  ונישואין אירוסין בין

ההמשכה  אופן מלבד ומצוות,

הוא  האדם על »¿Ì‚Âופעולתה
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a מקום יש ««¿»»«¿»

הזו, ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰להשוואה
‰¯B˙c האלוקית ההתגלות ¿»

ידי  על וממשיך פועל שהאדם

התורה  ‰ÎLÓ‰לימוד ‡È‰ƒ«¿»»
ושורש ÈÏÚ˙והתגלית  ממקור «¬≈

ונעלה  גבוה ÈÓÈÙe¿ƒƒ˙יותר
¯˙BÈ על שלה האדם וההשפעה ≈

יותר  פנימי באופן היא

‰Ó˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰ ≈««¿»»¿ƒ¿
ידי  שעל ההמשכה בין [וההבדל המצוות קיום ידי שעל האלוקית ההתגלות

מאד  ומשמעותי גדול הוא המצוות ידי שעל להמשכה כך ÚÂ„תורה כדי ¿«
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«≈««¿»»

‰¯B˙c והתגלות המשכה פועלים המצוות קיום שעלֿידי בחסידות כמבואר ¿»
וההמשכה  כולם" כנגד תורה "תלמוד זאת ועם מאורֿאיןֿסוף, נעלית אלוקית

שעל  שההתגלות כך כדי עד בהרבה נעלית התורה לימוד שעלֿידי וההתגלות

ביחס  העליון האלוקי הרצון מ"חיצוניות" המשכה נחשבת המצוות ידי

הרצון  מ"פנימיות" להמשכה הנחשבת התורה לימוד שעלֿידי להתגלות

בחינת  בין למרחק נמשל ל"פנימיות" "חיצוניות" בין והמרחק העליון האלוקי

המשכה  זו הרצון פנימיות של התגלות כשיש – "אחוריים" לבחינת "פנים"

של  התגלות וכשיש ורצון, וקירוב עניין מתוך המשכה "פנים", מבחינת

רצון  ללא "אחוריים" מבחינת להשפעה דומה הדבר בלבד, הרצון חיצוניות

לאחוריו  דבר המשליך ÔÎÏÂ,כאדם הגדול ], והיתרון המיוחדת המעלה בגלל ¿»≈

‰th‰של  ˙ÎLÓ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ אל מהאיש ««¿»»¿»ƒÀ¿««¿»««ƒ»
ÈÓˆÚ˙האשה  ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L (ÔÈ‡eO) ופנימיות מעצמיות שנמשכת ƒƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒ

התורה  לימוד שעלֿידי האלוקית ההמשכה כביכול, למעלה, גם וכך האדם

העליון. הרצון ועצמיות מפנימיות היא

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»∆
e˜ÏÁ Ô˙Âa Ên¯Ó¿À»ƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a הזו הבקשה ונוסח ¿»∆
לכך  גם רומז בתפילה

היא  התורה ידי שעל שההמשכה

שהולך  כפי במיוחד, נעלית

e˜ÏÁ,ומבאר. ÔBLÏ·c¿ƒ¿∆¿≈
ÌÈÈÚ ÈL ותן" לבקשה שכן ¿≈ƒ¿»ƒ

יש  בתורתך" משמעות חלקנו

- האחת «»∆Bz‰L¯‰כפולה.
Ï‡¯NÈc e˜ÏÁ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿≈¿ƒ¿»≈

Ï"pk) האלוקות שהמשכת ««
ידי  הופכת שעל התורה לימוד

היהודי  של ונחלתו חלקו להיות

È‰LÂ‡והשנייה ),הלומד  -¿∆ƒ
‰"aw‰Ó ˜ÏÁ,13 ≈∆≈«»»

היא  הזו וההתגלות שההמשכה

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא חלק

ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡LÎcƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ
BlÎa ÒÙBz ‰z‡ ÌˆÚ‰»∆∆«»≈¿À
שאמר  לכלל בהתאם וזאת

ל'תפיסה' נחשבת דבר של ופנימיות מעצמיות בחלק ש'תפיסה' הבעלֿשםֿטוב

שלא  אחת נקודה בעצם, היא, והפנימיות שהעצמיות למרות ולכן בכולו,

שמחוץ  פרטים על מדובר הרי חלוקה בה יש אם (כי שונים מחלקים מורכבת

מתגלה  ולא נעלם העצם כללות כאשר גם הרי והפנימית), העצמית לנקודה

ובענייננו  כולו. העצם כמו נחשבת 'מקצת' אותה גילוי, לידי באה 'מקצת' ורק

המשכת  למעשה, הוא, התורה לימוד עלֿידי הנמשך הפנימי מהעניין 'מקצת' –

העצם. כל

EÈ˙BˆÓa eLcwL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הקידושיןֿאירוסין ‚) עניין ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰,הנישואין ‰e‡עניין «¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿»∆

ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÌÈ¯ˆÓאחד ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ‰Ê ÏÚ לפני ועוד ≈«¿»ƒ«∆∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
סיני  בהר תורה nk‰במצרים Ó‡¯‰מתן da LiL ,L„BÁ‰ ˙L¯t ∆∆¿»»»««∆∆≈»«»

˙BˆÓ ‰nÎÂ מצוות אלא שעה לאותה שייכות שהיו מצות רק [ולא ¿«»ƒ¿
˙Bˆn‰ ÔÈÓa ˙BÓÂ ˙B¯B„Ï ˙B‚‰BpL במתן שניתנו מצוות כמו ∆¬¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿
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ז f"nyz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz zyxt zay

היא  הּמצוה את הּמקּים ּבהאדם ּדהּמצֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשההמׁשכה
ּבהאדם  ּדתֹורה וההמׁשכה (ארּוסין), מּקיף ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבבחינת
וגם  ּכּנ"ל. (נּׂשּואין) ּבפנימּיּות היא ּבּתֹורה ְְִִִִִִֵַַַַָָהעֹוסק
נעלית  המׁשכה היא ּדתֹורה ּדההמׁשכה עצמּה, ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָּבהמׁשכה

ּדמצֹות  מההמׁשכה יֹותר ׁשההמׁשכה 17ּופנימית [ועד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּדתֹורה  ההמׁשכה לג ּבי אחֹורים ּבחינת היא ],18ּדמצֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

הּטּפה 19ולכן  המׁשכת ּדגמת היא ּדתֹורה ההמׁשכה , ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻ
ענין  ׁשּגם לֹומר, ויׁש עצמית. המׁשכה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ(נּׂשּואין)
ׁשני  חלקנּו, ּדבלׁשֹון .ּבתֹורת חלקנּו ּבותן מרּמז ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻזה
וׁשהיא  (ּכּנ"ל), ּדיׂשראל חלקנּו נעׂשית ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענינים.

מהּקּב"ה  אּתה 13חלק העצם מן ּבחלק ּתֹופס ּדכׁשאּתה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבכּלֹו .20ּתֹופס ְֵֻ

הקּדמה ‚) הּוא ּבמצֹותי ׁשּקּדׁשנּו ּדזה להֹוסיף, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָויׁש
ׁשּקֹודם  זה על מהּטעמים הּוא ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלותן

החֹודׁש ּפרׁשת נאמרה מצרים ּכּמה 21יציאת ּבּה ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּמצֹות], ּבמנין ונמנֹות לדֹורֹות [ׁשּנֹוהגֹות מצֹות ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָוכּמה

ּדמּתןּֿתֹורה  הענין הּותחל מצרים ּביציאת ולכן 22ּכי , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
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התורה 17) (ש)ע"י .. וגם .. יותר עליונה בחי' המשכת "שהיא ענינים שני המצוות על התורה דבמעלת א עד, בלק לקו"ת גם ראה

פנימיות". בבחי' הגילוי ב.18)נמשך עא, שם ב. סח, בלק ב).19)לקו"ת (סח, שם בלק בלקו"ת תקכב.20)כ"מ ע' תרס"ו המשך

.19 הע' 32 ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ועוד. א'פא. ע' ח"ב תטו. ע' שם גם וראה תקנג. ע' ח"א תער"ב יב,21)המשך בא

ואילך. והחירות 22)א הגאולה על גם הכח ניתן מצרים דיציאת שבהגאולה קמט, ע' ניסן המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה

למעלה). יעלו שלא הגזירה (ביטול דהתחתונים

לפני  שנאמר החודש הפסוק את ע"ז ומביא ― תורה במתן (בכללות) שהיו האירוסין בענין שמדבר ספט"ו, משמו"ר ולהעיר

מצרים. ל)יציאת (וסמוך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נישואין ÌÈÈÚ.בדוגמת ÈLa ‡e‰ ובהשוואה בדמיון אחד עניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא על ‰‰ÎLÓ‰צורת ÔÙB‡aהאמורה הנפעלת האלוקית וההתגלות ¿∆««¿»»
התורה, לימוד ועלֿידי המצוות קיום Ì„‡‰aידי ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿¿»»»

‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ המצוות קיום ידי על שנפעלת האלוקית ההתגלות «¿«≈∆«ƒ¿»
האדם על שלה È‰ƒ‡וההשפעה

(ÔÈÒe¯‡) ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ
בפנימיות, לחדור מבלי מלמעלה

‰ÎLÓ‰‰Â וההתגלות ¿««¿»»
Ì„‡‰aהאלוקית ‰¯B˙c¿»¿»»»

‡È‰ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ
(ÔÈ‡eO) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒƒ

.Ï"pk בהשוואה השני והענין ««
לתורה  ונישואין אירוסין בין

ההמשכה  אופן מלבד ומצוות,

הוא  האדם על »¿Ì‚Âופעולתה
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a מקום יש ««¿»»«¿»

הזו, ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰להשוואה
‰¯B˙c האלוקית ההתגלות ¿»

ידי  על וממשיך פועל שהאדם

התורה  ‰ÎLÓ‰לימוד ‡È‰ƒ«¿»»
ושורש ÈÏÚ˙והתגלית  ממקור «¬≈

ונעלה  גבוה ÈÓÈÙe¿ƒƒ˙יותר
¯˙BÈ על שלה האדם וההשפעה ≈

יותר  פנימי באופן היא

‰Ó˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰ ≈««¿»»¿ƒ¿
ידי  שעל ההמשכה בין [וההבדל המצוות קיום ידי שעל האלוקית ההתגלות

מאד  ומשמעותי גדול הוא המצוות ידי שעל להמשכה כך ÚÂ„תורה כדי ¿«
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙BˆÓc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«≈««¿»»

‰¯B˙c והתגלות המשכה פועלים המצוות קיום שעלֿידי בחסידות כמבואר ¿»
וההמשכה  כולם" כנגד תורה "תלמוד זאת ועם מאורֿאיןֿסוף, נעלית אלוקית

שעל  שההתגלות כך כדי עד בהרבה נעלית התורה לימוד שעלֿידי וההתגלות

ביחס  העליון האלוקי הרצון מ"חיצוניות" המשכה נחשבת המצוות ידי

הרצון  מ"פנימיות" להמשכה הנחשבת התורה לימוד שעלֿידי להתגלות

בחינת  בין למרחק נמשל ל"פנימיות" "חיצוניות" בין והמרחק העליון האלוקי

המשכה  זו הרצון פנימיות של התגלות כשיש – "אחוריים" לבחינת "פנים"

של  התגלות וכשיש ורצון, וקירוב עניין מתוך המשכה "פנים", מבחינת

רצון  ללא "אחוריים" מבחינת להשפעה דומה הדבר בלבד, הרצון חיצוניות

לאחוריו  דבר המשליך ÔÎÏÂ,כאדם הגדול ], והיתרון המיוחדת המעלה בגלל ¿»≈

‰th‰של  ˙ÎLÓ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ אל מהאיש ««¿»»¿»ƒÀ¿««¿»««ƒ»
ÈÓˆÚ˙האשה  ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L (ÔÈ‡eO) ופנימיות מעצמיות שנמשכת ƒƒ∆ƒ«¿»»«¿ƒ

התורה  לימוד שעלֿידי האלוקית ההמשכה כביכול, למעלה, גם וכך האדם

העליון. הרצון ועצמיות מפנימיות היא

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»∆
e˜ÏÁ Ô˙Âa Ên¯Ó¿À»ƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a הזו הבקשה ונוסח ¿»∆
לכך  גם רומז בתפילה

היא  התורה ידי שעל שההמשכה

שהולך  כפי במיוחד, נעלית

e˜ÏÁ,ומבאר. ÔBLÏ·c¿ƒ¿∆¿≈
ÌÈÈÚ ÈL ותן" לבקשה שכן ¿≈ƒ¿»ƒ

יש  בתורתך" משמעות חלקנו

- האחת «»∆Bz‰L¯‰כפולה.
Ï‡¯NÈc e˜ÏÁ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿≈¿ƒ¿»≈

Ï"pk) האלוקות שהמשכת ««
ידי  הופכת שעל התורה לימוד

היהודי  של ונחלתו חלקו להיות

È‰LÂ‡והשנייה ),הלומד  -¿∆ƒ
‰"aw‰Ó ˜ÏÁ,13 ≈∆≈«»»

היא  הזו וההתגלות שההמשכה

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא חלק

ÔÓ ˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡LÎcƒ¿∆«»≈¿≈∆ƒ
BlÎa ÒÙBz ‰z‡ ÌˆÚ‰»∆∆«»≈¿À
שאמר  לכלל בהתאם וזאת

ל'תפיסה' נחשבת דבר של ופנימיות מעצמיות בחלק ש'תפיסה' הבעלֿשםֿטוב

שלא  אחת נקודה בעצם, היא, והפנימיות שהעצמיות למרות ולכן בכולו,

שמחוץ  פרטים על מדובר הרי חלוקה בה יש אם (כי שונים מחלקים מורכבת

מתגלה  ולא נעלם העצם כללות כאשר גם הרי והפנימית), העצמית לנקודה

ובענייננו  כולו. העצם כמו נחשבת 'מקצת' אותה גילוי, לידי באה 'מקצת' ורק

המשכת  למעשה, הוא, התורה לימוד עלֿידי הנמשך הפנימי מהעניין 'מקצת' –

העצם. כל

EÈ˙BˆÓa eLcwL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הקידושיןֿאירוסין ‚) עניין ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿≈¿ƒ¿∆
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙ÂÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰,הנישואין ‰e‡עניין «¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿»∆

ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÌÈ¯ˆÓאחד ˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ‰Ê ÏÚ לפני ועוד ≈«¿»ƒ«∆∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
סיני  בהר תורה nk‰במצרים Ó‡¯‰מתן da LiL ,L„BÁ‰ ˙L¯t ∆∆¿»»»««∆∆≈»«»

˙BˆÓ ‰nÎÂ מצוות אלא שעה לאותה שייכות שהיו מצות רק [ולא ¿«»ƒ¿
˙Bˆn‰ ÔÈÓa ˙BÓÂ ˙B¯B„Ï ˙B‚‰BpL במתן שניתנו מצוות כמו ∆¬¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿
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dlkח izeg` lerp ob

היה  ׁשּזה מצֹות, ּבכּמה נצטּוּו מצרים יציאת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלפני
ׁשהת  ּדמּתןּֿתֹורה להענין מצרים.הקּדמה ּביציאת חיל ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבמרה  מצֹות עׂשר נצטּוּו הכנה 23ּולאחריֿזה היה ׁשּזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדזה  לֹומר, יׁש יֹותר ּובכללּות ּבפֹועל. ְְְְִֵֵֶַַַַָָלמּתןּֿתֹורה

ּכח  מּׁשּום ּבבראׁשית, מתחלת הּגיד 24ׁשהּתֹורה מעׂשיו ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּגֹוים  נחלת להם לתת ההקּדמה 25לעּמֹו עלּֿדר הּוא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּתלּויֹות  הּמצֹות ׁשל רּוּבם ּכי לּתֹורה, הּמצֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּדמעׂשה
ּגֹוים). (נחלת ֲִֶַַָָּבארץ

LÈÂ חג ׁשּקֹודם זה על מהּטעמים ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ¿≈ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
וכּמה  ּכּמה יׁשנם ּתֹורתנּו, מּתן זמן ְְְֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשבּועֹות
ספירת  ּומצות הּפסח ּדחג הּמצֹות מיחדֹות, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָֻמצֹות
ּברּיה  נעׂשה ּכׁשהאדם יֹום, ׁשּבכל ּדכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָהעֹומר.

ּכּמה 26חדׁשה  קּיּום לאחרי הּוא הּתֹורה לּמּוד (עּקר) , ְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
וכּו') ּתפּלה ּתפילין, (קריאתֿׁשמע, מצֹות ,27וכּמה ְְְְְְְִִִִִַַַָָ

ׁשנה  ּבכל הּפסח ׁשּבחג הּׁשנה, ּבזמּני הּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה
יׂשראל  לידת הּוא הּמצֹות 28וׁשנה קּיּום ׁשּלאחרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ספירת  ודימי הּפסח ּדחג (מצֹות אּלּו ּדזמּנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהמיּוחדות
ּתֹורתנּו. מּתן זמן הּוא ְֵֶַַַָָהעֹומר)

ואּׁשה „) איׁש ׁשּקידּוׁשי ּדכמֹו ּבהּמאמר, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּוממׁשי
(ּפרּוטה  ּדבר לּה נֹותן ׁשהאיׁש עלֿידי הּוא ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּכפׁשּוטם
נפׁשּה, חּיי לקנֹות יכֹולה היא ׁשּבֹו ּפרּוטה) ׁשוה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָאֹו
ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ׁשהּקּב"ה לזה ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעלּֿדרֿזה
ׁשּמקּים  להאדם חּיּות נמׁש הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי
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שהסיבה  אף ― ד) פ"ג, משמו"ר יב. ג, שמות עה"פ (פרש"י התורה שקבלו בזכות היתה ממצרים ישראל שיציאת יומתק ועפ"ז

מצרים. ביציאת התחיל תורה דמתן הענין כי ― ממצרים)* (היציאה המסובב לפני להיות צריכה (הזכות)

ב.23) נו, ו.24)סנהדרין קיא, בראשית.25)תהלים ר"פ סי"גֿיד.26)פרש"י ס"ד או"ח מהדו"ב אדה"ז שו"ע שו"ע 27)ראה ראה

ספר  ― מנחם תורת וראה ב. צו, ברכה לקו"ת וראה התפלה". אחר מיד אותה לקבוע המובחר מן "מצוה קנה ר"ס או"ח אדה"ז

קכח. ע' כסלו טז.28)המאמרים קאּפיטל ַיחזקאל

מקודם. ישנה להתענות בפועל שהקבלה לפי הוא כשינצלו" כו' להתענות עליהם "יקבלו תקעא סו"ס או"ח בשו"ע ומ"ש (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÁ˙eתורה], ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa Èk מסויים ŒÔzÓcבמובן ÔÈÚ‰ ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿««

eeËˆ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ישראל בני‰nÎa »¿»≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»
‰fL ,˙BˆÓ ממצרים היציאה לפני החודש בפרשת שנאמרו ‰È‰המצוות ƒ¿∆∆»»

‰Óc˜‰ והכנה.ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÏÈÁ˙‰L ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰Ï «¿»»¿»ƒ¿»¿««»∆ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe היציאה אחרי ¿«¬≈∆

עדי  אבל מתן ממצרים לפני ין

ישראל eeËˆתורה  NÚ¯בני ƒ¿«∆∆
˙BˆÓ שניתנו אלה על נוספות ƒ¿

החודש  בפרשת ««¿Óa¯‰להם
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰È‰ ‰fL∆∆»»¬»»¿««

ÏÚBÙa ‰¯Bz של זה ועניין »¿«
למתן  הכנה בתור שבאו מצוות

לעיל  המבואר כעין הוא תורה

הכנה  הוא במצוותיך" ש"קדשנו

כשם  בתורתך" חלקנו ל"תן

לנישואין. הכנה הם שהקידושין

¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e כללי באופן ƒ¿»≈
בפרטיות  להיכנס מבלי יותר,

שניתנו  המצוות בין להבדלים

במרה  שניתנו למצוות במצרים

תורה  במתן שניתנו ≈LÈוהמצוות
‰¯Bz‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆«»

,˙ÈL‡¯·a ˙ÏÁ˙Ó ולא «¿∆∆ƒ¿≈ƒ
שהיא  לכם" הזה ב"החודש

לבני  שניתנה הראשונה המצווה

רש"י  בפירוש (כמבואר ישראל

התורה) על פירושו בתחילת

„Èb‰ ÂÈNÚÓ Ák ÌeMÓƒ…««¬»ƒƒ
˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï BnÚÏ¿«»≈»∆«¬«

,ÌÈBb שאם – רש"י (כדברי ƒ
לבני  העולם אומות יאמרו

שכבשתם  אתם ליסטים ישראל

ברצונו  הקדושֿברוךֿהוא, של היא הארץ שכל להם יענו גויים, שבעה ארצות

לנו) ונתנה מהם נטלה וברצונו להם, ‰‰˜Óc‰נתנה C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆««¿»»
BÈeÏz˙וההכנה  ˙Bˆn‰ ÏL Ìae¯ Èk ,‰¯BzÏ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc¿«¬≈«ƒ¿«»ƒ»∆«ƒ¿¿

(ÌÈBb ˙ÏÁ) ı¯‡a לארץ ישראל בני של השייכות את להזכיר ראוי ולכן »»∆«¬«ƒ
לכם". הזה ב"החודש שתחילתו המצוות מעשה על הציווי לפני ישראל

ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הטעמים Ì„BwLאחד ‰Ê ÏÚ ¿≈«∆∆«≈«¿»ƒ«∆∆∆

,e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ˙BÚe·M‰ ‚Á התורה שעניינו nk‰לימוד ÌLÈ ««»¿«««»≈∆¿»«»
˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓe ÁÒt‰ ‚Ác ˙Bˆn‰ ,˙B„ÁÈÓ ˙BˆÓ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿¿À»«ƒ¿¿««∆«ƒ¿«¿ƒ«

¯ÓBÚ‰ השבועות בחג תורה למתן הכנות ÌBÈ,שהם ÏÎaL BÓÎc . »∆ƒ¿∆¿»
‰L„Á ‰i¯a ‰NÚ Ì„‡‰Lk ונשמתו הלילה משנת שהתעורר לאחר ¿∆»»»«¬∆¿ƒ»¬»»

לכוחות  זוכה והוא אליו חזרה

ומחודשים  (wÚ¯)רעננים ,ƒ«
È¯Á‡Ï ‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¿«¬≈
˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nk Ìeiƒ̃«»¿«»ƒ¿
,ÔÈÏÈÙz ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜)¿ƒ«¿«¿ƒƒ

('eÎÂ ‰lÙz שלימוד כך ¿ƒ»¿
הכנה  אחרי (בעיקר) בא התורה

מצוות  כמה של ŒÏÚוהקדמה ,«
ÈpÓÊa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿«≈

,‰M‰ מהלך בסדר שגם «»»
במצוות, היא ההתחלה השנה

בתורה »¿∆ÁaL‚וההמשך
‰LÂ ‰L ÏÎa ÁÒt‰«∆«¿»»»¿»»

,Ï‡¯NÈ ˙„ÈÏ ‡e‰ בדומה ≈«ƒ¿»≈
בוקר  מידי נעשה אדם שכל לכך

כולו  ישראל עם כך חדשה, בריה

מידי  הפסח בחג מחדש נולד

בשנה  ˜Ìeiשנה È¯Á‡lL∆¿«¬≈ƒ
˙Â„ÁeÈÓ‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿»…

el‡ ÌÈpÓÊc הפסח חג של ƒ¿«ƒ≈
אחריו  הבאים שהם (והימים

ÈÓÈ„Â ÁÒt‰ ‚Ác ˙BˆÓƒ¿¿««∆«¿ƒ≈
ÔÓÊ ‡e‰ (¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆¿«

e˙¯Bz ÔzÓ קיום היינו ««»≈
התורה. לימוד כך ואחר המצוות

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe („«¿ƒ¿««¬»
מהר"ש, הרבי של ¿BÓÎcƒהנזכר

‰M‡Â LÈ‡ ÈLe„ÈwL∆ƒ≈ƒ¿ƒ»
) ¯·c dÏ Ô˙B LÈ‡‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌËeLÙk לפחות‰Ëe¯t ƒ¿»«¿≈∆»ƒ≈»»»¿»

B‡ חפץdLÙ ÈiÁ ˙B˜Ï ‰ÏBÎÈ ‡È‰ BaL (‰Ëe¯t ‰ÂL ובכך »∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«≈«¿»
לו, מקודשת להיות מסכימה ÊÏ‰היא Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«¿∆
,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ‰"aw‰L כביכול,וקידש אליו, È„ÈŒÏÚLאותנו ∆«»»ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¿≈

,˙Bˆn‰ Ìi˜nL Ì„‡‰Ï ˙eiÁ CLÓ ˙Bˆn‰ Ìei˜ לכך בדומה ƒ«ƒ¿ƒ¿»«¿»»»∆¿«≈«ƒ¿
והתגלות  המשכת כך חיות, ידו על לקבל יכולה שהיא דבר לאשה נותן שהאיש
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו וחי 29הּמצֹות, האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּדרצֹון העליֹון, רצֹון הם ׁשהּמצֹות והגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבהם.
ּומּובּדל  קדֹוׁש הּוא עצמֹו ׁשּמּצד סֹובב, ְְְִִֵֶַַַָָּבחינת
להאדם  חּיּות זה מאֹור נמׁש מּכלֿמקֹום ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָמהעֹולמֹות,

ּפנימי[ת]ׁש חּיּות הּמצֹות, מּזה 30ּמקּים ּגם וכּמּובן . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבמחׁשבה  רק (לא ּפֹועל הּמצֹות עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהאֹור
ּבהרצֹון  ועד ּבהּמּדֹות ּגם אּלא) ׁשּלֹו, ּומעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּדּבּור
מהּמאמר, אֿב) (סעיף לעיל וכּמּובא ׁשּבֹו, ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָותענּוג
מּדֹות  ּומּכל מהּתאוֹות מּובדל נעׂשה הּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי
עלֿידי  (ּׁשּנעׂשה ּפתחיהן אֹוגדין וׁשענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרעֹות,

לֹו ׁשאין הּוא ׁשּכל bEprYהּמצֹות) אּלא ּבאלקּות. אּלא ְִֵֶַ©£ֱֶֶֶֶָָָֹ
ּתֹו ּבתֹו עדין נקלט ולא הּלב ּבחיצֹונּיּות רק הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹזה

ארּוסה  נקראת ולכן לבבֹו. .31עֹומק ְְְֲִֵֵֶָָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על קאי נעּול ׁשּגן הּתרּגּום ּפרּוׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכיֿאם  ּבֹו לּכנס ׁשאיֿאפׁשר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָּגןֿעדן,
הּנ"ל  ּבאֹופן ּפתחיהן ּדאֹוגדין הענין ּכי הּצּדיקים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָנפׁשֹות
המׁשכת  עלֿידי הּוא ּבאלקּות , רק הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּגם
על  הּמׁשל ולכן ה ּמצֹות), קּיּום (עלֿידי מּלמעלה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהאֹור
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חיות".29) מהם שמקבל ― בהם "וחי ואילך)] א (פב, פע"ה חיים בדרך [ועד"ז א ב, שה"ש ובלקו"ת ה. יח, גם 30)אחרי ראה

.50 הערה שם  המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה ― פמ"ו מתניא ולהעיר נח. ע' אדר המאמרים ספר ― מנחם ראה 31)תורת

נשואה. נק' דוקא אז לבבו", עומק תוך "בתוך האור דכשנקלט ג, פה, מטות לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיות  לו משפיעה המצוות קיום עלֿידי לאדם שבאה e˙kL·האלוקות BÓk¿∆»

המצוות  Ì‰a.על ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡¬∆«¬∆»»»»»«»∆
Ò ˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯c ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L Ì‚‰Â,··B «¬«∆«ƒ¿≈¿»∆¿¿»¿ƒ«≈

,˙BÓÏBÚ‰Ó Ïc·eÓe LB„˜ ‡e‰ BÓˆÚ „vnL שקיום האמור על ∆ƒ««¿»¿»≈»»
יש  חיות לאדם ממשיך המצוות

שבכוחות  כשם לשאול: מקום

(השכל  והמידות המוחין הנפש

'פנימיים' כוחות הם והרגש)

והם  הגוף, באברי (שמלובשים

ומחולקים) מוגדרים כוחות

כוח  הוא הרצון כוח ואילו

הגוף  בכל שנמצא וכללי 'מקיף'

כביכול, למעלה, כך בשווה,

המשכות  הם הספירות עשר

העליון  הרצון ואילו 'פנימיות'

ולמעלה  וכללי 'מקיף' הוא

ובנבראים  בעולם מהתלבשות

שהמצוות  ומאחר פנימי, באופן

איך  העליון, לרצון ביטוי הן

המצוות  שקיום לומר אפשר

על  פנימית? חיות לאדם ממשיך

המענה: בא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכך
נמשכות אף  המצוות שבמקור

זאת  בכל ה'מקיף', מהרצון

CLÓ ומתגלה‰Ê ¯B‡Ó ƒ¿»≈∆
Ìi˜nL Ì„‡‰Ï ˙eiÁ«¿»»»∆¿«≈
.[˙]ÈÓÈt ˙eiÁ ,˙Bˆn‰«ƒ¿«¿ƒƒ

המצוות  קיום ידי על האדם בנפש הנמשך שלאור לכך הוכחה ומביא וממשיך

מקיף: בדרך פעולה רק ולא פנימית השפעה יש

‡Ï) ÏÚBt ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿≈…
,BlL ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa לעומת שהם ¯˜ חיצוניים דברים «¿«¬»»ƒ«¬∆∆

מקיף, מאור כתוצאה גם להיות יכולה עליהם והשפעה עצמם הנפש כוחות

היינו  ומעשה, דיבור במחשבה עליו להשפיע שכדי האדם בטבע שרואים כפי

יזדהה  והוא בפנימיות בו תחדור שההשפעה הכרח אין בפועל, בהנהגה

השכל  על ולהשפיע שינוי לחולל כדי מהֿשאיןֿכן המעשים, תוכן עם לחלוטין

על  הנמשך האלוקי האור שכאן וכיוון פנימית, בהשפעה צורך יש שלו והרגש

דיבור  המחשבה, של החיצוני החלק על רק לא משפיע המצוות קיום ידי

Bcn‰a˙ומעשה  Ìb (‡l‡ הלב BaL,רגש ‚eÚ˙Â ÔBˆ¯‰a „ÚÂ ∆»«¿«ƒ¿«¿»»¿«¬∆
שהם  והעונג הרצון יותר, הנעלים הכוחות על גם השפעה לזה שיש מזו ויתירה

בנפש  יותר עמוקים Ó‡n‰Ó¯,כוחות (·Œ‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ¿«»¿≈≈««¬»
˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó Ï„·eÓ ‰NÚ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¬∆¿»≈««¬ƒ»ƒ

,˙BÚ¯‰ חיצוני עניין רק ולא מהותי פנימי שינוי בו שנפעל ÔÈÚLÂהרי »»¿∆ƒ¿«
Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡"נעול "גן הכתוב בפירוש לעיל (NÚpM‰האמור ¿ƒƒ¿≈∆∆«¬∆

˙e˜Ï‡a ‡l‡ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ (˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ בשום ולא «¿≈«ƒ¿∆≈«¬∆»∆¡…
(למרות  ביותר ופנימית עמוקה היא שההשפעה מוכיח בוודאי שזה אחר דבר

העליון  ברצון מקורה שכאמור

בכוחו  כי ומקיף, 'סובב' שהוא

את  להביא המצוות קיום של

בפנימיות). הזו ההמשכה

‰Ê ÏkL ‡l‡ שמדובר אף ∆»∆»∆
בעבודת  ונעלים גבוהים בדברים

מתאוות  מהתרחקות החל ה'

אין  שבו למצב ועד רעות ומידות

התענוג  מלבד תענוג שום לאדם

¯˜באלוקות  ‡e‰«
·l‰ ˙eiBˆÈÁa שכל היינו ¿ƒƒ«≈

בפנימיות  לו נוגע בהחלט זה

שינוי  בו ועושה לליבו וחודר

רק  מגיע הדבר זאת ובכל מהותי

הלב  ËÏ˜לחיצוניות ‡ÏÂ¿…ƒ¿»
˜ÓBÚ CBz CB˙a ÔÈ„Ú¬«ƒ¿∆

B··Ï עמוקה נקודה ויש ¿»
עומק  תוך "תוך מאד, ופנימית

לא  עדיין ההשפעה שבה לבבו",

˜¯‡˙חודרת. ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈
‰Òe¯‡ עניין נפעל כאשר ורק ¬»

של  ההתקרבות אזי הנישואין,

כזו  במידה היא לאלוקות האדם

הלב. עומק בתוככי גם והשפעה פעולה לה שיש

הובא ועתה  מה לשם המאמר: בתחילת שנשאלה השאלה ליישוב חוזר

שהמשל  נפרש אם גם והרי עדן גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש במאמר

מובן  עדיין גשמי, גן הפשוט, במובן גן על מדבר זה שבפסוק נעול" מ"גן

ומה  באלוקות רק הוא שהתענוג היינו בנמשל פתחיהן" בהבנת ש"אוגדין נוסף

והביאור: עדן? גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש עלֿידי העניין

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המצוות בקיום העיסוק עצם אלא רק מדבר לא נעול" ש"גן ¿«ƒ∆
כניסה  מאפשר ולא "נעול" שהוא בדרגא נמצא שהאדם אלא התורה ובלימוד

באלוקות  התענוג מלבד ("גן") עונג שום ‰Ìeb¯zשל Le¯t ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈≈««¿
Ì‡ŒÈk Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆∆ƒ∆¿»ƒ»≈ƒƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ,צדיקים שאינם האדם בני שאר כל בפני "נעול" והוא «¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡c ÔÈÚ‰ Èk וסוגרים קושריםÌbL Ï"p‰ ÔÙB‡a Ô‰ÈÁ˙t ƒ»ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈∆¿∆««∆«

BlL ‚eÚz‰שלו והמעשה והדיבור המחשבה רק ¯˜ולא ‡e‰ ««¬∆«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¿≈«¿»«»ƒ¿«¿»«¿≈ƒ
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו וחי 29הּמצֹות, האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּדרצֹון העליֹון, רצֹון הם ׁשהּמצֹות והגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבהם.
ּומּובּדל  קדֹוׁש הּוא עצמֹו ׁשּמּצד סֹובב, ְְְִִֵֶַַַָָּבחינת
להאדם  חּיּות זה מאֹור נמׁש מּכלֿמקֹום ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָמהעֹולמֹות,

ּפנימי[ת]ׁש חּיּות הּמצֹות, מּזה 30ּמקּים ּגם וכּמּובן . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבמחׁשבה  רק (לא ּפֹועל הּמצֹות עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהאֹור
ּבהרצֹון  ועד ּבהּמּדֹות ּגם אּלא) ׁשּלֹו, ּומעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּדּבּור
מהּמאמר, אֿב) (סעיף לעיל וכּמּובא ׁשּבֹו, ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָותענּוג
מּדֹות  ּומּכל מהּתאוֹות מּובדל נעׂשה הּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי
עלֿידי  (ּׁשּנעׂשה ּפתחיהן אֹוגדין וׁשענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרעֹות,

לֹו ׁשאין הּוא ׁשּכל bEprYהּמצֹות) אּלא ּבאלקּות. אּלא ְִֵֶַ©£ֱֶֶֶֶָָָֹ
ּתֹו ּבתֹו עדין נקלט ולא הּלב ּבחיצֹונּיּות רק הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹזה

ארּוסה  נקראת ולכן לבבֹו. .31עֹומק ְְְֲִֵֵֶָָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על קאי נעּול ׁשּגן הּתרּגּום ּפרּוׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכיֿאם  ּבֹו לּכנס ׁשאיֿאפׁשר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָּגןֿעדן,
הּנ"ל  ּבאֹופן ּפתחיהן ּדאֹוגדין הענין ּכי הּצּדיקים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָנפׁשֹות
המׁשכת  עלֿידי הּוא ּבאלקּות , רק הּוא ׁשּלֹו הּתענּוג ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּגם
על  הּמׁשל ולכן ה ּמצֹות), קּיּום (עלֿידי מּלמעלה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהאֹור
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חיות".29) מהם שמקבל ― בהם "וחי ואילך)] א (פב, פע"ה חיים בדרך [ועד"ז א ב, שה"ש ובלקו"ת ה. יח, גם 30)אחרי ראה

.50 הערה שם  המאמרים ספר ― מנחם תורת ראה ― פמ"ו מתניא ולהעיר נח. ע' אדר המאמרים ספר ― מנחם ראה 31)תורת

נשואה. נק' דוקא אז לבבו", עומק תוך "בתוך האור דכשנקלט ג, פה, מטות לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיות  לו משפיעה המצוות קיום עלֿידי לאדם שבאה e˙kL·האלוקות BÓk¿∆»

המצוות  Ì‰a.על ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡¬∆«¬∆»»»»»«»∆
Ò ˙ÈÁa ‡e‰ ÔBˆ¯c ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L Ì‚‰Â,··B «¬«∆«ƒ¿≈¿»∆¿¿»¿ƒ«≈

,˙BÓÏBÚ‰Ó Ïc·eÓe LB„˜ ‡e‰ BÓˆÚ „vnL שקיום האמור על ∆ƒ««¿»¿»≈»»
יש  חיות לאדם ממשיך המצוות

שבכוחות  כשם לשאול: מקום

(השכל  והמידות המוחין הנפש

'פנימיים' כוחות הם והרגש)

והם  הגוף, באברי (שמלובשים

ומחולקים) מוגדרים כוחות

כוח  הוא הרצון כוח ואילו

הגוף  בכל שנמצא וכללי 'מקיף'

כביכול, למעלה, כך בשווה,

המשכות  הם הספירות עשר

העליון  הרצון ואילו 'פנימיות'

ולמעלה  וכללי 'מקיף' הוא

ובנבראים  בעולם מהתלבשות

שהמצוות  ומאחר פנימי, באופן

איך  העליון, לרצון ביטוי הן

המצוות  שקיום לומר אפשר

על  פנימית? חיות לאדם ממשיך

המענה: בא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכך
נמשכות אף  המצוות שבמקור

זאת  בכל ה'מקיף', מהרצון

CLÓ ומתגלה‰Ê ¯B‡Ó ƒ¿»≈∆
Ìi˜nL Ì„‡‰Ï ˙eiÁ«¿»»»∆¿«≈
.[˙]ÈÓÈt ˙eiÁ ,˙Bˆn‰«ƒ¿«¿ƒƒ

המצוות  קיום ידי על האדם בנפש הנמשך שלאור לכך הוכחה ומביא וממשיך

מקיף: בדרך פעולה רק ולא פנימית השפעה יש

‡Ï) ÏÚBt ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯B‡‰L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿≈…
,BlL ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa לעומת שהם ¯˜ חיצוניים דברים «¿«¬»»ƒ«¬∆∆

מקיף, מאור כתוצאה גם להיות יכולה עליהם והשפעה עצמם הנפש כוחות

היינו  ומעשה, דיבור במחשבה עליו להשפיע שכדי האדם בטבע שרואים כפי

יזדהה  והוא בפנימיות בו תחדור שההשפעה הכרח אין בפועל, בהנהגה

השכל  על ולהשפיע שינוי לחולל כדי מהֿשאיןֿכן המעשים, תוכן עם לחלוטין

על  הנמשך האלוקי האור שכאן וכיוון פנימית, בהשפעה צורך יש שלו והרגש

דיבור  המחשבה, של החיצוני החלק על רק לא משפיע המצוות קיום ידי

Bcn‰a˙ומעשה  Ìb (‡l‡ הלב BaL,רגש ‚eÚ˙Â ÔBˆ¯‰a „ÚÂ ∆»«¿«ƒ¿«¿»»¿«¬∆
שהם  והעונג הרצון יותר, הנעלים הכוחות על גם השפעה לזה שיש מזו ויתירה

בנפש  יותר עמוקים Ó‡n‰Ó¯,כוחות (·Œ‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ¿«»¿≈≈««¬»
˙BcÓ ÏkÓe ˙BÂ‡z‰Ó Ï„·eÓ ‰NÚ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¬∆¿»≈««¬ƒ»ƒ

,˙BÚ¯‰ חיצוני עניין רק ולא מהותי פנימי שינוי בו שנפעל ÔÈÚLÂהרי »»¿∆ƒ¿«
Ô‰ÈÁ˙t ÔÈ„‚B‡"נעול "גן הכתוב בפירוש לעיל (NÚpM‰האמור ¿ƒƒ¿≈∆∆«¬∆

˙e˜Ï‡a ‡l‡ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ‡e‰ (˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ בשום ולא «¿≈«ƒ¿∆≈«¬∆»∆¡…
(למרות  ביותר ופנימית עמוקה היא שההשפעה מוכיח בוודאי שזה אחר דבר

העליון  ברצון מקורה שכאמור

בכוחו  כי ומקיף, 'סובב' שהוא

את  להביא המצוות קיום של

בפנימיות). הזו ההמשכה

‰Ê ÏkL ‡l‡ שמדובר אף ∆»∆»∆
בעבודת  ונעלים גבוהים בדברים

מתאוות  מהתרחקות החל ה'

אין  שבו למצב ועד רעות ומידות

התענוג  מלבד תענוג שום לאדם

¯˜באלוקות  ‡e‰«
·l‰ ˙eiBˆÈÁa שכל היינו ¿ƒƒ«≈

בפנימיות  לו נוגע בהחלט זה

שינוי  בו ועושה לליבו וחודר

רק  מגיע הדבר זאת ובכל מהותי

הלב  ËÏ˜לחיצוניות ‡ÏÂ¿…ƒ¿»
˜ÓBÚ CBz CB˙a ÔÈ„Ú¬«ƒ¿∆

B··Ï עמוקה נקודה ויש ¿»
עומק  תוך "תוך מאד, ופנימית

לא  עדיין ההשפעה שבה לבבו",

˜¯‡˙חודרת. ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈
‰Òe¯‡ עניין נפעל כאשר ורק ¬»

של  ההתקרבות אזי הנישואין,

כזו  במידה היא לאלוקות האדם

הלב. עומק בתוככי גם והשפעה פעולה לה שיש

הובא ועתה  מה לשם המאמר: בתחילת שנשאלה השאלה ליישוב חוזר

שהמשל  נפרש אם גם והרי עדן גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש במאמר

מובן  עדיין גשמי, גן הפשוט, במובן גן על מדבר זה שבפסוק נעול" מ"גן

ומה  באלוקות רק הוא שהתענוג היינו בנמשל פתחיהן" בהבנת ש"אוגדין נוסף

והביאור: עדן? גן הוא נעול" ש"גן התרגום פירוש עלֿידי העניין

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המצוות בקיום העיסוק עצם אלא רק מדבר לא נעול" ש"גן ¿«ƒ∆
כניסה  מאפשר ולא "נעול" שהוא בדרגא נמצא שהאדם אלא התורה ובלימוד

באלוקות  התענוג מלבד ("גן") עונג שום ‰Ìeb¯zשל Le¯t ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈≈««¿
Ì‡ŒÈk Ba ÒkÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÏeÚ ÔbL∆«»»≈««≈∆∆ƒ∆¿»ƒ»≈ƒƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ,צדיקים שאינם האדם בני שאר כל בפני "נעול" והוא «¿««ƒƒ
ÔÈ„‚B‡c ÔÈÚ‰ Èk וסוגרים קושריםÌbL Ï"p‰ ÔÙB‡a Ô‰ÈÁ˙t ƒ»ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈∆¿∆««∆«

BlL ‚eÚz‰שלו והמעשה והדיבור המחשבה רק ¯˜ולא ‡e‰ ««¬∆«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡a∆¡…«¿≈«¿»«»ƒ¿«¿»«¿≈ƒ
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dlkי izeg` lerp ob

(ׁשּמּלמעלה) אלקי ּתענּוג מּגןֿעדן, הּוא לֹומר,32זה ויׁש . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּכי  הּוא, הּתרּגּום, ּפרּוׁש (ּבתחּלתֹו) ּבהּמאמר ׁשּמביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדזה
ׁשאֹוגדין  ׁשּבהּמאמר, להּבאּור הּיסֹוד הּוא זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּפרּוׁש

.ּבמצֹותי קּדׁשנּו ענין הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַּפתחיהן

ּבזה ‰) הּביאּור ּבהקּדים לֹומר יׁש יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָּובעֹומק
ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבענין ּבהּמאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמארי
הּוא  זה ּבמאמר הרי ּדלכאֹורה, הּנּׂשּואין), ענין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ(ׁשהּוא
ּנֹוגע  ּומה ,ּבמצֹותי קּדׁשנּו ענין הּוא נעּול ׁשּגן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבאר
יׁש ּובפׁשטּות .ּבתֹורת חלקנּו ּדותן הענין לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן

חל  ּדותן הענין ּכאן ׁשּמבאר ּדזה ּבתֹורת,לֹומר, קנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבּמדרׁש ּדאיתא  הּכתּוב. ׁשּבהמׁש נעּול לגל ּגן 33נֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּומבאר  הּבעּולֹות, אּלּו נעּול ּגל הּבתּולֹות, אּלּו ְְְֵֵֵַַַָָָנעּול
צדק' נעּול 34ה'צמח וגל ארּוסה, ּבחינת הּוא  נעּול ּדגן ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ

ה'צמח  ּפרּוׁש עם זה לקּׁשר [ויׁש נׂשּואה. ּבחינת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוא
ּגל 35צדק' ענין הּוא נעּול נפלאֹות 36ּדגל ואּביטה עיני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

לבֹוא  לעתיד יהיה הּנּׂשּואין ענין עיקר ּכי ,37מּתֹורת, ְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָ
יהיה  ׁשאז הּתֹורה 38לפי ּדפנימּיּות ּכיון 39הּגּלּוי אבל, .[ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּגן  ּבענין רק מדּבר זּו) מצה (דההמׁשך זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבמאמר
ׁשּלאחריו  ּבהּמאמר מתחיל נעּול ּדגל (והּבאּור ),40נעּול ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּדותן  הענין זה ּבּמאמר ׁשּמבֹואר ּדזה לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמסּתּבר
ּבאּור  מתוּסף עלֿידיֿזה ּכי הּוא, ,ּבתֹורת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָחלקנּו
נעּול  ּדגן העבֹודה ׁשעלֿידי ּדזה נעּול. ּדגן הענין ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבהבנת
קליטה  - ּבתֹורת חלקנּו לותן ּבאים (ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ(קּדׁשנּו
ׁשעלֿידּה ּדהּמצֹות ׁשההמׁשכה לפי הּוא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָּבפנימּיּות,

ּבחּיּות ּבהם ּדוחי ּבאֹופן היא הּקּדּוׁשין, inipR[z]נעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ§¦¦
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אתכפיא 32) נק' זו בחינה גם כי לומר, יש ― באלקות רק הוא שלו שהתענוג אף ― (9 הערה לעיל (ראה פתחיהן אוגדין והלשון

נכלל  הלב, בחיצוניות רק היא שהאהבה אלא ה' אהבת לו כשיש דגם אֿב, צו, להצ"צ מספהמ"צ ולהעיר ג). פד, שם לקו"ת (ראה

יצרו". את ב"כובש עה"פ.33)זה תמג.34)שהש"ר ע' ב' כרך שה"ש תנו.35)אוה"ת ע' שם יח.36)אוה"ת קיט, שמו"ר 37)תהלים

ב.38)ספט"ו. א, שה"ש עה"פ א.39)פרש"י מח, שה"ש פי"ז.40)לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(˙Bˆn‰ לכך הכוח את הנותן הוא בנפש האור וגילוי ÔÎÏÂוהמשכת «ƒ¿¿»≈

(‰ÏÚÓlnL) È˜Ï‡ ‚eÚz ,Ô„ÚŒÔbÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ ÏLn‰ כי «»»«∆ƒ«≈∆«¬¡…ƒ∆ƒ¿«¿»
אלא  באלוקות רק הוא שהתענוג העובדה לעצם משל להביא רק הכוונה אין

שישנו  באלוקות תענוג על מדובר שבמשל שכמו זה במובן גם מכוון המשל

בא  האדם בנמשל כך עדן, בגן

האלוקות  המשכת בכוח כך לידי

בנפשו.

,¯ÓBÏ LÈÂ את וליישב ¿≈«
האמורה  ∆¿Êc‰השאלה

¯Ó‡n‰a ‡È·nL∆≈ƒ¿««¬»
Le¯t (B˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ»≈

,Ìeb¯z‰ האמור ש"גן נעול" ««¿
שגם  (למרות עדן גן הוא בפסוק

הולם) משל הוא כפשוטו גן

‡e‰ ‰Ê Le¯t Èk ,‡e‰ƒ≈∆
¯e‡a‰Ï „BÒi‰«¿¿«≈
ÔÈ„‚B‡L ,¯Ó‡n‰aL∆¿««¬»∆¿ƒ
eLc˜ ÔÈÚ ‡e‰ Ô‰ÈÁ˙tƒ¿≈∆ƒ¿««¿≈

EÈ˙BˆÓa לאלוקות והקירוב ¿ƒ¿∆
המצוות,שנהי' קיום עלֿידי

בהרחבה. לעיל כמבואר

LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (‰¿∆≈≈
¯e‡Èa‰ ÌÈc˜‰a ¯ÓBÏ«¿«¿ƒ«≈

‰Êa הדבר וסיבת בטעם »∆
ÔÈÚa ¯Ó‡n‰a CÈ¯‡nL∆«¬ƒ¿««¬»¿ƒ¿«
E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â¿≈∆¿≈¿»∆
,(ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««ƒƒ
¯Ó‡Óa È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿«¬»
ÏeÚ ÔbL ¯‡·Ó ‡e‰ ‰Ê∆¿»≈∆«»
eLc˜ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿≈
Ô‡k Ú‚Bp ‰Óe ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«≈«»
e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈

E˙¯B˙a הנישואין ענין שהוא ¿»∆
זה.? בעניין להאריך ועוד

e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈÚ‰ Ô‡k ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ˙eËLÙ·e¿«¿≈«¿∆∆¿»≈»»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
·e˙k‰ CLÓ‰aL ÏeÚ Ï‚Ï Ú‚B ,E˙¯B˙a על נוסף עניין שהוא ¿»∆≈«¿«»∆¿∆¿≈«»

נעול". מובא È‡c˙‡"גן זה L¯„naיש, פסוק ‡elעל ÏeÚ Ôb ¿ƒ»«ƒ¿»«»≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe ,˙BÏeÚa‰ el‡ ÏeÚ Ïb ,˙BÏe˙a‰ את «¿«»≈«¿¿»≈«∆«∆∆

הדברים  של הפנימית הרוחנית ÈÁa˙המשמעות ‡e‰ ÏeÚ Ô‚c¿«»¿ƒ«
‰‡eN ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeÚ Ï‚Â ,‰Òe¯‡ שעניין לעיל וכמבואר ¬»¿«»¿ƒ«¿»

האדם  בין יותר ופנימי עמוק קשר על מורה פנימי יחוד שהוא הנישואין

Ê‰והקדושֿברוךֿהוא. ¯M˜Ï LÈÂ] של זה ש"גן פירוש צדק' ה'צמח ¿≈¿«≈∆
הנישואין" עניין הוא נעול" ו"גל האירוסיןֿקידושין עניין הוא ÌÚƒנעול"

Le¯t של ÈÈÚנוסף Ïb ÔÈÚ ‡e‰ ÏeÚ Ï‚c '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ≈«∆«∆∆¿«»ƒ¿««≈«
‰È‰È ÔÈ‡eOp‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ Èk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆ƒƒ«ƒ¿««ƒƒƒ¿∆

,‡B·Ï „È˙ÚÏ הדרגה ∆»ƒ»
עם  ישראל בני ביחוד הגבוהה

לעתיד  תהיה הקדושֿברוךֿהוא

תהיה  האלוקות כאשר לבוא,

התורה  ולימוד עיני" "גל בגילוי,

השלימות  בתכלית ÈÙÏ¿ƒיהיה
Èelb‰ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆«ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc וגם ƒ¿ƒƒ«»
בהעלם, הם שכיום הדברים

בידיעת  הוא עליהם והלימוד

בגלוי  יהיו בלבד. המציאות

המהות  זה ].בהשגת לפי ואמנם

במאמר  מדוע לבאר אפשר

("ותן  נעול" "גל על גם מדובר

"גן  על רק ולא בתורתך") חלקנו

כי  במצוותיך") (קדשנו נעול"

בהמשך  בא הנישואין עניין

הקידושין  ÔÂÈkלעניין ,Ï·‡¬»≈»
ÍLÓ‰‰„) ‰Ê ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆¿«∆¿≈
ÔÈÚa ˜¯ ¯a„Ó (eÊ ‰ˆÓ«»¿«≈«¿ƒ¿«
Ï‚c ¯e‡a‰Â) ÏeÚ Ôb«»¿«≈¿«
¯Ó‡n‰a ÏÈÁ˙Ó ÏeÚ»«¿ƒ¿««¬»

ÂÈ¯Á‡lL זו מצה ב'המשך' ∆¿«¬»
הם  הללו המאמרים ששני תר"ם

ממנו  azÒÓ¯חלקים  ,(ƒ¿«≈
¯‡B·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆¿»

‰Ê ¯Ó‡na דיבורֿהמתחיל ««¬»∆
נעול" Ô˙Âc"גן ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈

,E˙¯B˙a e˜ÏÁ שאין אף ∆¿≈¿»∆
המאמר  של העיקרי הנושא זה

ÏeÚ Ô‚c ÔÈÚ‰ ˙·‰a ¯e‡a ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,‡e‰ƒ«¿≈∆ƒ¿«≈≈«¬»«»ƒ¿»¿«»
נע  ל"גל והקדמה הכנה הוא נעול" ש"גן משום רק (ולא ∆¿Êc‰ול").עצמו

Ô˙ÂÏ ÌÈ‡a (EÈ˙BˆÓa eLc˜) ÏeÚ Ô‚c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿«»«¿≈¿ƒ¿∆»ƒƒ¿≈
,˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏ˜ - E˙¯B˙a e˜ÏÁ לימוד של היתרון התורה שזהו ∆¿≈¿»∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

לעיל  כמבואר המצוות קיום Bˆn‰c˙על ‰ÎLÓ‰‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««¿»»¿«ƒ¿
˙eiÁa Ì‰a ÈÁÂc ÔÙB‡a ‡È‰ ,ÔÈLecw‰ ‰NÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆«ƒƒƒ¿∆¿»«»∆¿«

(„ ÛÈÚÒ Ï"Î) [˙]ÈÓÈt וממשיך מגלה המצוות שקיום לעיל כמוסבר ¿ƒƒ¿ƒ
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f"nyz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz zyxt zay

אּלא ד). סעיף ּבהּניׂשּואין iEliBW(כנ"ל הּוא זה ענין ְִֶָ¤¦ְְִִִֶַָ
.ּבתֹורת חלקנּו ְְְִֵֵֶֶָּדותן

(Â העבֹודה היא נעּול ּדגן גֹו', נעּול ּגל גֹו' נעּול ּגן ְְֲִֶַַַָָָָָוזהּו
ּובפרט  הּתֹורה עסק הּוא נעּול וגל הּמצֹות, ְְְְִִִֵֶַַַָָָּדקּיּום

ּבאֹופן ּפ להיֹות צריכֹות העבֹודֹות ּוׁשּתי הּתֹורה, נימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
ההּולדת  יֹום  ּבעל ּכהֹוראת אריּבער', .41ּד'מלכתחילה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ
חיל  אל מחיל ּדילכּו ּבההילּו הּוא ,42ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

נעּול), (ּגל ּדניׂשּואין להּדרּגא נעּול) (ּגן ּדאירּוסין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָמהּדרּגא
ּדלכתחילה  ּבאֹופן להיֹות צריכים והעלּיה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָׁשההילּו
ׁשּגם  אתערּותאּֿדלעילא, ּובאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאריּבער.
ּתהיה  אּלּו עבֹודֹות ׁשעלֿידי מּלמעלה והּגּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
אריּבער' ה'לכתחילה ּבער ּגם אריּבער', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ'לכתחילה
ּבאֹופן  היא ׁשּכׁשהעבֹודה לזה ּדנֹוסף האדם. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעבֹודת

ּומצאתי  אזי ער43ּדיגעּתי, לפי ׁשּלא היא ּדמציאה , ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
הּדעת  ּבהיסח ּבאה מציאה ׁשהרי המציאה 44הּיגיעה, , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אריּבער'. ּד'לכתחילה ּבאֹופן היא ְְְִִִִֶֶַַָָּגּופא

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּובפרט אּלה, ּבענינים הּדיּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ּבזה, העבֹודה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָעלֿידי
ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו הּׁשלמּות יהיה ׁשאז העתידה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּגאּולה
נעׂשה  וׁשם ― הּמצֹות ׁשלימּות ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָותן

רצֹונ ּכמצות ּתֹורה 45לפני ― הּתֹורה ּוׁשלמ ּות , ְְְְְִֵֶֶַַָָָ
תצא  מאּתי  עּכבן 46חדׁשה ּדלא ּבאֹופן יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
עין  ּכהרף ּד'לכתחילה 47אפילּו ּבאֹופן ּגּופא וזה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

מּמׁש. מּמׁש עין ּכהרף אפילּו עּכבן ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאריּבער',
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ועוד.41) .124 ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר ח.42)אגרותֿקודש פד, ב.43)תהלים ו, צז,44)מגילה סנהדרין

ב 45)א. תתשכח, ו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, שם תו"ח ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח

ובכ "מ. פס"ג . תר"ם  זו מצה  ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם פי"ג,46)ואילך. ויק"ר ד. נא, ישעי'

טו).47)ג. ז, (מיכה נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי והרי מא). יב, בא עה"פ ופרש"י (מכילתא מצרים ביציאת שהי' כמו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפנימיות. Ê‰אלוקות ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡ ניכר לא אך נמשך שתחילה ∆»∆ƒƒ¿»∆

E˙¯B˙aונרגש  e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈ‡eNÈp‰a ‡e‰ ההמשכה שאז ¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆
ניכרת  האדם בנפש ופעולתה גילוי, לידי באה המצוות ידי על שנמשכה

ונרגשת.

Ïb 'B‚ ÏeÚ Ôb e‰ÊÂ (Â¿∆«»«
,'B‚ ÏeÚ הדברים שני ולכן »

זה  אחר בזה בפסוק »¿Ô‚cבאים
Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ÏeÚ»ƒ»¬»¿ƒ

,˙Bˆn‰ הקידושין Ï‚Âעניין «ƒ¿¿«
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ ÏeÚ»≈∆«»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒƒ«»

הנישואין, ≈¿ÈzLeעניין
˙B„B·Ú‰ המצוות קיום של הן »¬

התורה  לימוד של BÎÈ¯¿̂ƒ˙והן
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆
,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ'c¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
ÌBÈ ÏÚa ˙‡¯B‰k¿»«««

˙„Ïe‰‰ שאמר מהר"ש הרבי «∆∆
שנחשב  הידוע הפתגם את

עבודתו: סדר את למאפיין

אפשר  אי שכאשר אומר העולם

מדלגים  אזי מלמטה ללכת

– אומר ואני לכתחילה מלמעלה

יש  שמלכתחילה היינו אריבער,

המכשולים  מעל להתעלות

ליעד. מעבר »¿ŒÏÚÂולהתקדם
CeÏÈ‰‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«ƒ
,ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈc¿≈¿≈«ƒ∆»ƒ
ועליה  והתקדמות הליכה היינו

לדרגה, «¿»»≈b¯c‰Ó‡מדרגה
(ÏeÚ Ôb) ÔÈÒe¯È‡c¿≈ƒ«»
Ïb) ÔÈ‡eNÈc ‡b¯c‰Ï¿««¿«¿ƒƒ«
‰iÏÚ‰Â CeÏÈ‰‰L ,(ÏeÚ»∆«ƒ¿»¬ƒ»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿∆

¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏc מלכתחילה.ללא מכשול בשום התחשבות ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡·e הזוהר כלשון ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מצידו  למעלה, התעוררות וממשיכה פועלת האדם, מצד למטה, שהתעוררות

וכמבואר  עבודתו את לעבוד כוחות לאדם הנותן הקדושֿברוךֿהוא של

מלמטה  ההתעוררות אופן ולפי בהתאמה היא מלמעלה שההתעוררות בחסידות

של  באופן חיל אל מחיל והולך עבודתו את עושה מצידו האדם וכאשר

גורם  זה הרי אריבער" Èelb‰Â"לכתחילה ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL האלוקי ∆«««¿»»¿«ƒ

,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ' ‰È‰z el‡ ˙B„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«¿≈¬≈ƒ¿∆¿«¿ƒ»«ƒ∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úc '¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'‰ C¯Úa Ìb לכתחילה" שהיא «¿∆∆«¿«¿ƒ»«ƒ∆«¬«»»»

"לכתחילה  אלא והדרגה סדר פי על מסודרת לעבודה ביחס רק לא אריבער"

האדם. שמצד אריבער" ל"לכתחילה ביחס אפילו להגבלות ומעבר אריבער"

ה"אתערותא  שכאשר היינו

יציאה  מתוך היא דלתתא"

האדם, של והגבולות מהגדרים

דלעילא" ה"אתערותא אזי

רק  לא היא זה ידי על שנגרמת

האדם  של להתעוררות יחסית

והגבולות  מהגדרים למעלה אלא

מלמעלה. שהם «¿ÛÒBcכפי
‡È‰ ‰„B·Ú‰LkL ‰ÊÏ»∆∆¿∆»¬»ƒ

ÈzÚ‚Èc ÔÙB‡a יותר יגיעה ¿∆¿»«¿ƒ
רגילה, »¬‡ÈÊמעבודה

‡È‰ ‰‡ÈˆÓc ,È˙‡ˆÓe»»ƒƒ¿ƒ»ƒ
,‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL∆…¿ƒ∆∆«¿ƒ»
ידי  על שבא ושכר מרווח בשונה

מידת  כך המאמץ וכמידת עבודה

זוכים  היגיעה בזכות הרי השכר

המאמץ  ערך לפי שאינו לשכר

מציאה  ÈˆÓ‡‰כמו È¯‰L∆¬≈¿ƒ»
˙Úc‰ ÁÒÈ‰a ‰‡a ולא »»¿∆««««

האדם, מצד מאמץ של כתוצאה

מזו  יתירה «ÈˆÓ‰«¿ƒ‡‰אלא
‡Ùeb עצמהÔÙB‡a ‡È‰ »ƒ¿∆

.'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'cƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
,‰l‡ ÌÈÈÚa ¯eaÈc‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

‰Êa,בפועל·B¯˜a ‰kÊ »∆ƒ¿∆¿»
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ LnÓ«»«¿»»¬ƒ»

˙eÓÏM‰ ‰È‰È Ê‡L של ∆»ƒ¿∆«¿≈
לעיל  המבוארים העניינים שני

EÈ˙BˆÓa eLc˜c,נעול"קידושין E˙¯B˙a,"גן e˜ÏÁ Ô˙Â,נישואין ¿«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿»∆
נעול" Z"גל ˙Bˆn‰ ˙eÓÈÏL שמבקשים התפילה הגאולה כנוסח על ¿≈«ƒ¿

המקדש  בית ¯ˆEBובניין ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ עבודת שאז ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
(וכללות  בשלימות,הקרבנות יהיו המצוות) Zקיום ‰¯Bz‰ ˙eÓÏLe כפי ¿≈«»

שאז  לבוא לעתיד על È‰È‰שנאמר ‰Ê ÏÎÂ ,‡ˆ˙ Èz‡Ó ‰L„Á ‰¯Bz»¬»»≈ƒƒ≈≈¿»∆ƒ¿∆
,ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÚ ‡Ïc ÔÙB‡a ומיד תכף Ùeb‡אלא ‰ÊÂ ¿∆¿…ƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ¿∆»

עצמם המהירות  העיכוב ‡¯ÚaÈ¯',ואי ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'c ÔÙB‡a ללא כלומר ¿∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
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אּלא ד). סעיף ּבהּניׂשּואין iEliBW(כנ"ל הּוא זה ענין ְִֶָ¤¦ְְִִִֶַָ
.ּבתֹורת חלקנּו ְְְִֵֵֶֶָּדותן

(Â העבֹודה היא נעּול ּדגן גֹו', נעּול ּגל גֹו' נעּול ּגן ְְֲִֶַַַָָָָָוזהּו
ּובפרט  הּתֹורה עסק הּוא נעּול וגל הּמצֹות, ְְְְִִִֵֶַַַָָָּדקּיּום

ּבאֹופן ּפ להיֹות צריכֹות העבֹודֹות ּוׁשּתי הּתֹורה, נימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
ההּולדת  יֹום  ּבעל ּכהֹוראת אריּבער', .41ּד'מלכתחילה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ
חיל  אל מחיל ּדילכּו ּבההילּו הּוא ,42ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

נעּול), (ּגל ּדניׂשּואין להּדרּגא נעּול) (ּגן ּדאירּוסין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָמהּדרּגא
ּדלכתחילה  ּבאֹופן להיֹות צריכים והעלּיה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָׁשההילּו
ׁשּגם  אתערּותאּֿדלעילא, ּובאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאריּבער.
ּתהיה  אּלּו עבֹודֹות ׁשעלֿידי מּלמעלה והּגּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
אריּבער' ה'לכתחילה ּבער ּגם אריּבער', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ'לכתחילה
ּבאֹופן  היא ׁשּכׁשהעבֹודה לזה ּדנֹוסף האדם. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעבֹודת

ּומצאתי  אזי ער43ּדיגעּתי, לפי ׁשּלא היא ּדמציאה , ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
הּדעת  ּבהיסח ּבאה מציאה ׁשהרי המציאה 44הּיגיעה, , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אריּבער'. ּד'לכתחילה ּבאֹופן היא ְְְִִִִֶֶַַָָּגּופא

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּובפרט אּלה, ּבענינים הּדיּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ּבזה, העבֹודה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָעלֿידי
ּבמצֹותי ּדקּדׁשנּו הּׁשלמּות יהיה ׁשאז העתידה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּגאּולה
נעׂשה  וׁשם ― הּמצֹות ׁשלימּות ,ּבתֹורת חלקנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָותן

רצֹונ ּכמצות ּתֹורה 45לפני ― הּתֹורה ּוׁשלמ ּות , ְְְְְִֵֶֶַַָָָ
תצא  מאּתי  עּכבן 46חדׁשה ּדלא ּבאֹופן יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
עין  ּכהרף ּד'לכתחילה 47אפילּו ּבאֹופן ּגּופא וזה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ

מּמׁש. מּמׁש עין ּכהרף אפילּו עּכבן ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאריּבער',
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ועוד.41) .124 ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר ח.42)אגרותֿקודש פד, ב.43)תהלים ו, צז,44)מגילה סנהדרין

ב 45)א. תתשכח, ו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, שם תו"ח ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח

ובכ "מ. פס"ג . תר"ם  זו מצה  ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם פי"ג,46)ואילך. ויק"ר ד. נא, ישעי'

טו).47)ג. ז, (מיכה נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי והרי מא). יב, בא עה"פ ופרש"י (מכילתא מצרים ביציאת שהי' כמו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפנימיות. Ê‰אלוקות ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡ ניכר לא אך נמשך שתחילה ∆»∆ƒƒ¿»∆

E˙¯B˙aונרגש  e˜ÏÁ Ô˙Âc ÔÈ‡eNÈp‰a ‡e‰ ההמשכה שאז ¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆
ניכרת  האדם בנפש ופעולתה גילוי, לידי באה המצוות ידי על שנמשכה

ונרגשת.

Ïb 'B‚ ÏeÚ Ôb e‰ÊÂ (Â¿∆«»«
,'B‚ ÏeÚ הדברים שני ולכן »

זה  אחר בזה בפסוק »¿Ô‚cבאים
Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ÏeÚ»ƒ»¬»¿ƒ

,˙Bˆn‰ הקידושין Ï‚Âעניין «ƒ¿¿«
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ ÏeÚ»≈∆«»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒƒ«»

הנישואין, ≈¿ÈzLeעניין
˙B„B·Ú‰ המצוות קיום של הן »¬

התורה  לימוד של BÎÈ¯¿̂ƒ˙והן
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆
,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ'c¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
ÌBÈ ÏÚa ˙‡¯B‰k¿»«««

˙„Ïe‰‰ שאמר מהר"ש הרבי «∆∆
שנחשב  הידוע הפתגם את

עבודתו: סדר את למאפיין

אפשר  אי שכאשר אומר העולם

מדלגים  אזי מלמטה ללכת

– אומר ואני לכתחילה מלמעלה

יש  שמלכתחילה היינו אריבער,

המכשולים  מעל להתעלות

ליעד. מעבר »¿ŒÏÚÂולהתקדם
CeÏÈ‰‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«ƒ
,ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈc¿≈¿≈«ƒ∆»ƒ
ועליה  והתקדמות הליכה היינו

לדרגה, «¿»»≈b¯c‰Ó‡מדרגה
(ÏeÚ Ôb) ÔÈÒe¯È‡c¿≈ƒ«»
Ïb) ÔÈ‡eNÈc ‡b¯c‰Ï¿««¿«¿ƒƒ«
‰iÏÚ‰Â CeÏÈ‰‰L ,(ÏeÚ»∆«ƒ¿»¬ƒ»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿∆

¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏc מלכתחילה.ללא מכשול בשום התחשבות ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡·e הזוהר כלשון ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מצידו  למעלה, התעוררות וממשיכה פועלת האדם, מצד למטה, שהתעוררות

וכמבואר  עבודתו את לעבוד כוחות לאדם הנותן הקדושֿברוךֿהוא של

מלמטה  ההתעוררות אופן ולפי בהתאמה היא מלמעלה שההתעוררות בחסידות

של  באופן חיל אל מחיל והולך עבודתו את עושה מצידו האדם וכאשר

גורם  זה הרי אריבער" Èelb‰Â"לכתחילה ‰ÎLÓ‰‰ ÌbL האלוקי ∆«««¿»»¿«ƒ

,'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ' ‰È‰z el‡ ˙B„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«¿≈¬≈ƒ¿∆¿«¿ƒ»«ƒ∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úc '¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'‰ C¯Úa Ìb לכתחילה" שהיא «¿∆∆«¿«¿ƒ»«ƒ∆«¬«»»»

"לכתחילה  אלא והדרגה סדר פי על מסודרת לעבודה ביחס רק לא אריבער"

האדם. שמצד אריבער" ל"לכתחילה ביחס אפילו להגבלות ומעבר אריבער"

ה"אתערותא  שכאשר היינו

יציאה  מתוך היא דלתתא"

האדם, של והגבולות מהגדרים

דלעילא" ה"אתערותא אזי

רק  לא היא זה ידי על שנגרמת

האדם  של להתעוררות יחסית

והגבולות  מהגדרים למעלה אלא

מלמעלה. שהם «¿ÛÒBcכפי
‡È‰ ‰„B·Ú‰LkL ‰ÊÏ»∆∆¿∆»¬»ƒ

ÈzÚ‚Èc ÔÙB‡a יותר יגיעה ¿∆¿»«¿ƒ
רגילה, »¬‡ÈÊמעבודה

‡È‰ ‰‡ÈˆÓc ,È˙‡ˆÓe»»ƒƒ¿ƒ»ƒ
,‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL∆…¿ƒ∆∆«¿ƒ»
ידי  על שבא ושכר מרווח בשונה

מידת  כך המאמץ וכמידת עבודה

זוכים  היגיעה בזכות הרי השכר

המאמץ  ערך לפי שאינו לשכר

מציאה  ÈˆÓ‡‰כמו È¯‰L∆¬≈¿ƒ»
˙Úc‰ ÁÒÈ‰a ‰‡a ולא »»¿∆««««

האדם, מצד מאמץ של כתוצאה

מזו  יתירה «ÈˆÓ‰«¿ƒ‡‰אלא
‡Ùeb עצמהÔÙB‡a ‡È‰ »ƒ¿∆

.'¯ÚaÈ¯‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ'cƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆
È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
,‰l‡ ÌÈÈÚa ¯eaÈc‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

‰Êa,בפועל·B¯˜a ‰kÊ »∆ƒ¿∆¿»
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ LnÓ«»«¿»»¬ƒ»

˙eÓÏM‰ ‰È‰È Ê‡L של ∆»ƒ¿∆«¿≈
לעיל  המבוארים העניינים שני

EÈ˙BˆÓa eLc˜c,נעול"קידושין E˙¯B˙a,"גן e˜ÏÁ Ô˙Â,נישואין ¿«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿»∆
נעול" Z"גל ˙Bˆn‰ ˙eÓÈÏL שמבקשים התפילה הגאולה כנוסח על ¿≈«ƒ¿

המקדש  בית ¯ˆEBובניין ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ עבודת שאז ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
(וכללות  בשלימות,הקרבנות יהיו המצוות) Zקיום ‰¯Bz‰ ˙eÓÏLe כפי ¿≈«»
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.p"yz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn .c"qa
שערב ‡. – זה הש"ק דיום המיוחדים מהענינים

כמארז"ל  השבת, עניני (שמכין שטרח 1שבת "מי
יאכל  שבת ההולדת 2בערב יום אייר, ב' הוא 3בשבת")

מהר"ש  אדמו"ר שנת 4של מתחילה זו בשנה אשר, ,
("זקן" אייר 5הקנ"ז ב' – תקצ"ד אייר (ב' להולדתו (

תש"נ).
בלימוד  ולהבא מכאן להוסיף מסוגל זמן ה"ז ולכן,
ונלכה  מדרכיו הורנו אשר הוראותיו וקיום תורתו

בפתגמו 6באורחותיו  העיקרית, מהוראה ומתחיל ,
ההנהגה  שכללות באופן 7המפורסם להיות צריכה

`xraixד" dligzkl"8 של המיוחדת דרכו היתה שזו ,
הנהגה" בעלֿשם'סקע "א – מהר"ש ועד 9אדמו"ר , ַ

ד"לכתחילה  ההנהגה בעל – זו הנהגה שם על שנקרא
אריבער".

" הלשון דיוק –dligzklובהקדים אריבער"
ובשתים:

ד"אריבער", באופן צ"ל ("לכתחילה") ההתחלה א)
התורה, ע"פ האדם בהנהגת דרכים ב' שיש אף כלומר,
("אריבער") דילוג של והנהגה והדרגה, בסדר הנהגה
בהנהגה  להתחיל מקום ויש והדרגה, מסדר למעלה
ההנהגה  ודרך לאופן לבוא ואח"כ והדרגה סדר שע"פ

של 10ד"אריבער" ונתינתֿכח ההוראה ישנה מ"מ, ,

ההולדת יום (בעל בישראל שיש נשיא אייר) דב'
ד"אריבער". באופן מיד להתחיל

"לכתחילה", היא ד"אריבער" שההנהגה כיון ב)
להנהגה  בנוגע גם (לכתחילה) "התחלה" ה"ז
ד"אריבער", באופן כשמתחיל גם כלומר, ד"אריבער",
לילך  צריך ולאח"ז בלבד, התחלה שזוהי לידע צריך

חיל" אל מחיל ("ילכו בהתנועה 11ולהוסיף (
וכדלקמן. שלפנ"ז, ה"אריבער" לגבי ד"אריבער"

שבין ·. והשייכות הקשר בהקדים זה לבאר ויש
("לכתחילה  מהר"ש אדמו"ר של המיוחדת דרכו

אייר  חודש בהתחלת הולדתו ליום :12אריבער ")
שבו, הימים שכל – אייר חודש של המיוחד ענינו
מצות  מיוחדת, אחת מצוה עם קשור מהם כאו"א

xnerd zxitq סיון וחודש שלפניו ניסן בחודש (משא"כ
בחלק  רק היא העומר דספירת שהמצוה שלאחריו,

אלה) דחדשים .13מהימים

ידוע  האדם: בעבודת העומר דספירת הענין 14ותוכן

על  רומז בהמה, מאכל משעורים, שבא העומר, שקרבן
דספה"ע  הימים מ"ט ובמשך הבהמית, נפש "הקרבת"
שכ"א  כפי מדות ז' דנה"ב, המדות פרטי כל מבררים
פרטית: מדה בירור נעשה יום שבכל מדות, מז' כלולה

וכו' שבחסד גבורה שבחסד, שהעבודה 15חסד היינו, ,
שמגיעים  עד כו', צעד אחר צעד והדרגה, בסדר היא
שבתות  שבע גו' לכם ד"וספרתם העבודה לשלימות

תהיינה" ("וספרתם"16תמימות והזיכוך שהבירור ,
בהירות  ושלימות 17מלשון תמימות של באופן הוא (18.

אדמו"ר  של הולדתו ליום בנוגע ביאור דרוש ועפ"ז
אדמו"ר  של שהולדתו ההסברה מהי אייר: בב' מהר"ש

ד"לכתחילה ההוראה בעל היא `xraixמהר"ש, ,"
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סע"א.1) ג, ע"ז
וצרכיו 2) האדם, צרכי כל כוללת ("יאכל") ש"אכילה" להעיר,

תלוי  שבה כפשוטה באכילה כמודגש יחד, גם והרוחניים הגשמיים
mc`d zeig מובן ומזה בגוף. הנשמה וחיבור קישור נעשה שעי"ז ,

השבת, עניני כל על קאי שבת) דערב הטירחא (ע"י בשבת" ש"יאכל
בני  עדת כל את משה "ויקהל כמו, שבו, העיקריים הענינים ובפרט
ויקהל), ר"פ (יל"ש ושבת" שבת בכל קהילות "להקהיל ישראל",
– וטף נשים אנשים מישראל, כו"כ שמתאספים זו כבהתוועדות

שבת". בערב ד"טרח העבודה עם במיוחד שקשורה
ה"ח 3) פ"ג ר"ה (ירושלמי גובר" "מזלו ההולדת שביום להעיר

ח"ב  ואילך. 331 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה וראה העדה. ובקרבן
ואילך). 398 ע'

ובכ"מ.4) אייר. ב' יום" "היום
ד"5) המיוחדת המעלה (דא"ח owfבביאור הליקוטים ספר ראה – "

ואילך). רמא (ע' זקן ערך .p"yeלהצ"צ)
סז"ך.6) באגה"ק אדה"ז לשון
ושייכת 7) הקשורה כללית הוראה אלא פרטי, בענין הוראה רק לא

צ"ל  הענינים שבכל ומעשה, דיבור במחשבה העבודה עניני לכל
אריבער". ד"לכתחילה באופן

(8.124 ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ועוד.
ועוד.9) .401 ע' חי"ד לקו"ש .87 ע' תש"ב סה"ש

וועל 10) "די הפתגם: בהתחלת מ'קען וכמפורש ווען אז זאגט ַָט
שהולכים  באופן הנהגה שיש היינו, אריבער", מען גייט ארונטער ַַניט
מאי  דאל"כ, התורה, ע"פ היא זו הנהגה שגם ומובן, "ארונטער",

טבע  שמצד ההגבלה ע"פ היא זו שהנהגה אלא, בההמשך, קמ"ל
(והחידוש  כו'" זאגט וועלט "די – הקב"ה) ע"י שנברא (כפי העולם

אריבער"). "לכתחילה – העולם מטבע שלמעלה הנהגה שצ"ל הוא
ח.11) פד, תהלים
העבודה 12) מתחילה שבו  הראשון היום אייר, ב' – ובפרטיות

שכולל  חודש" "ראש לאחרי אייר, דחודש ובפ"ע הפרטיים דהימים
החודש. ימי כל גם

ואילך.13) 263 ס"ע ח"א לקו"ש שסז. ע' בהעלותך אוה"ת ראה
ועוד.

ובכ"מ.14) ואילך. א יו"ד, במדבר ואילך. ב לה, אמור לקו"ת ראה
ממלכות 15) – למעלה מלמטה הוא שהסדר להדעות ובפרט

ועוד), במקומו. האריז"ל סידור (ראה שבחסד חסד עד שבמלכות
והדרגה. בסדר היא שהעבודה יותר עוד מודגש שבזה

טו.16) כג, אמור
שם.17) אמור לקו"ת

p"yz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

מודגשת  שבו בזמן – אייר) (ב' אייר חודש בהתחלת
של באופן שהיא דספה"ע, dbxcdeהעבודה xcq,דוקא

"אריבער"? של באופן ולא

בזה:‚. הביאור לומר ויש
כתיב  העומר דספירת לכם 16בהציווי "וספרתם

zayd zxgnn והניף") התנופה עומר את הביאכם מיום
גו' העומר zaydאת zxgnn"19– גו'" שבתות שבע (

יום  עשר בששה בחודש, היום מפרש אינו שהכתוב
"ממחרת  השבת", "ממחרת אם, כי הראשון, לחודש

פסח" של הראשון טוב שכללות 20יום מודגש שבזה ,
העומר  דספירת bgl("למחרת")jyndaהוא21הענין

.gqtd

היא  דספה"ע שהעבודה – האדם בעבודת וענינו
jynda:הפסח דחג לעבודה

שם  "על – כשמו – הוא הפסח חג של ענינו
דרך . . עבודותיו כל עשו . . והפסיחה belicהדילוג

dvitwe"22 ש"נגלה מהדילוג ומתחיל ("אריבער"),
וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי מלך על 23עליהם "לא ,

הקב"ה אלא כו' מלאך envraeידי  eceaka"24 כמבואר ,
אדנ"ע  כ"ק יום 25בדרושי בעל של מקומו (ממלא

דא"ס  מלכות על קאי ובעצמו" ש"בכבודו ההולדת)
הצמצום. שלפני דא"ס ועצמות

– העומר דספירת העבודה באה לזה ובהמשך
ובהמשך לאחרי היא dvitwdeשהספירה belicdl דפסח

השבת" דפסח 26("ממחרת וקפיצה שהדילוג היינו, ,(
הספירה  ימי בכל ונמשך מיום 27הולך מזה, ויתירה ,

שלא  בכך גם כמודגש יותר, עוד וניתוסף הולך ליום
וכו'), שלישי יום שני, (יום סידורי המספר סופרים
ימים" "שלשה ימים", שני ("היום הכולל המספר אלא
ישנם  הספירה מימי ויום יום שבכל היינו, וכו'),
ועליהם  שלפנ"ז, דהימים ההישגים כל בשלימות
ד"יום  להשלימות שבאים ועד יותר, עוד מוסיפים

שהוא לגבי jexrÎoi`aהחמישים", וקפיצה) (דילוג
בלקו"ת  (כמבואר הספירה ימי ).28מ"ט

הפסח  דחג והקפיצה שהדילוג – הביאור ונקודת
של  במצב יהודי נמצא (שבפסח חדֿפעמי ענין אינו
מדידה  של למצב חוזר ואח"כ וקפיצה, דילוג

בתמידות  ונמשך הולך אלא שנמצא 29והגבלה), היינו, ,
עילוי, אחר ובעילוי וקפיצה, דילוג של בתנועה תמיד
בעבודתו  ושליחותו תפקידו ממלא זו תנועה ומתוך
שגם  ובנדו"ד, פרטים, ופרטי הפרטים בכל לקונו
המדות  פרטי בבירור דספה"ע המסודרת העבודה

וקפיצה. דילוג מתוך ונעשית חדורה

באופן  היא הספירה ימי דכל (שהעבודה זה וענין
של  ה"רבונו בנוסח גם מודגש וקפיצה) דילוג של
"ואטהר  – העומר ספירת לאחרי שאומרים עולם"
לפרט  (וממשיכים מעלה של בקדושה ואתקדש
ורוחותינו  נפשותינו את ולתקן יותר).. בפרטיות
כו' ונשמה) רוח דנפש הדרגות פרטי (כל ונשמותינו

ולקדשנו  רק 30ולטהרנו (לא העליונה בקדושתך
"בקדושת  אלא סתם, מעלה" של ובזה j"בקדושה ,"

"בקדושתך של dpeilrdגופא (באופן סלה" אמן ("
מזה 32ונצחיות 31קיום  יותר וקפיצה דילוג שאין – (

של  בקדושתו ומתקדש מטהר התחתון שהאדם
הקב"ה.
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עשה 18) "מצות – אייר דב' הרמב"ם לשיעור מהשייכות להעיר

המזבח), איסורי הל' (ריש ומובחרים" תמימין הקרבנות כל להיות
הקרבנות, הו"ע שכללותם העבודה עניני בכל ה"תמימות" על שרומז

להקב"ה. קירוב
יא.19) שם,
עה"פ.20) פרש"י
תספרו 21) השביעית השבת ממחרת "עד – וחותמו לסיומו ועד

לא  "שהכתוב – טז) (שם, לה'" חדשה מנחה והקרבתם יום חמישים
בחמישים  רק לחודש ימים בכמה . . השבועות) (חג הזה חג תלה
יו"ט  ממחרת יום חמשים היינו, רסתצ"ד), או"ח אדה"ז (שו"ע לעומר"

פסח. של הראשון
יא.22) יב, בא פרש"י
זו".23) "מצה פיסקא הגש"פ
"ויוציאנו".24) פיסקא שם
תתקכד.25) ע' ח"ב תער"ב המשך ע'עה. אעת"ר סה"מ ראה

סז. ע' תער"בֿע"ו סה"מ
(26– השבת" "ממחרת שבת, בשם נקרא שפסח כפי גם כולל

ע' אמור אוה"ת פט"ז. האמונה שער (ראה משבת גם שלמעלה בחי'
היא  (שהספירה זו הדגשה חשובה כך כדי ועד ועוד). תתסחֿט.
להתפרש  יכול זה שלשון בכך מתחשבים שלא – השבת") "ממחרת

שם). אוה"ת (ראה הצדוקים כפירוש בלתיֿרצוי, באופן
בלאה"כ27) שגם לכך יו"ט zlgzdנוסף (ממחרת הספירה

כיון  אשר, דפסח, שני יום – הפסח בחג עדיין היא פסח) של הראשון
לדילוג  ועד וקפיצה, דילוג הוא ענינו הרי "פסח", בשם שנקרא
אי  דאל"כ, פסח, של ראשון שביום וקפיצה לדילוג בערך גם וקפיצה
לאחרון  עד שלאח"ז, הפסח בימי ועד"ז דפסח, שני יום לקרותו אפשר

כל במשך לארץ), (בחוץ פסח oey`xdשל reayd ראה) דהספירה
זו). שנה פסח של אחרון שיחת בארוכה

שם.28) במדבר
באופן 29) רק לא היא השנה כל על הפסח דחג שהפעולה כידוע

ezx`dyבאופן אלא המועדים), (כבכל השנה כל על bgyנמשכת
envr gqtd.(ואילך 173 ע' ח"ה לקו"ש (ראה השנה כל על נמשך

התיקון 30) ולאחרי (בהמשך ולקדשנו" ש"לטהרנו לומר, ויש
המבואר  ע"ד – ויחידה דחי' הגילוי עם קשור ונשמה) רוח דנפש
היא  וקדושה הכלי' בבחי' היא שטהרה לקדושה טהרה שבין בהחילוק
הליקוטים  ספר ואילך. ג ע, יוהכ"פ דרושי לקו"ת (ראה האור בבחי'

ואילך)). א'יב (ע' טהור ערך להצ"צ) (דא"ח
קי,31) לסנהדרין מהרש"א (חדא"ג ואמיתתו" הדבר "קיום
סע"ב).
עולמית"32) הפסק לו  אין ועד סלה נצח שנאמר מקום "כל

א). נד, (עירובין



יג

.p"yz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn .c"qa
שערב ‡. – זה הש"ק דיום המיוחדים מהענינים

כמארז"ל  השבת, עניני (שמכין שטרח 1שבת "מי
יאכל  שבת ההולדת 2בערב יום אייר, ב' הוא 3בשבת")

מהר"ש  אדמו"ר שנת 4של מתחילה זו בשנה אשר, ,
("זקן" אייר 5הקנ"ז ב' – תקצ"ד אייר (ב' להולדתו (

תש"נ).
בלימוד  ולהבא מכאן להוסיף מסוגל זמן ה"ז ולכן,
ונלכה  מדרכיו הורנו אשר הוראותיו וקיום תורתו

בפתגמו 6באורחותיו  העיקרית, מהוראה ומתחיל ,
ההנהגה  שכללות באופן 7המפורסם להיות צריכה

`xraixד" dligzkl"8 של המיוחדת דרכו היתה שזו ,
הנהגה" בעלֿשם'סקע "א – מהר"ש ועד 9אדמו"ר , ַ

ד"לכתחילה  ההנהגה בעל – זו הנהגה שם על שנקרא
אריבער".

" הלשון דיוק –dligzklובהקדים אריבער"
ובשתים:

ד"אריבער", באופן צ"ל ("לכתחילה") ההתחלה א)
התורה, ע"פ האדם בהנהגת דרכים ב' שיש אף כלומר,
("אריבער") דילוג של והנהגה והדרגה, בסדר הנהגה
בהנהגה  להתחיל מקום ויש והדרגה, מסדר למעלה
ההנהגה  ודרך לאופן לבוא ואח"כ והדרגה סדר שע"פ

של 10ד"אריבער" ונתינתֿכח ההוראה ישנה מ"מ, ,

ההולדת יום (בעל בישראל שיש נשיא אייר) דב'
ד"אריבער". באופן מיד להתחיל

"לכתחילה", היא ד"אריבער" שההנהגה כיון ב)
להנהגה  בנוגע גם (לכתחילה) "התחלה" ה"ז
ד"אריבער", באופן כשמתחיל גם כלומר, ד"אריבער",
לילך  צריך ולאח"ז בלבד, התחלה שזוהי לידע צריך

חיל" אל מחיל ("ילכו בהתנועה 11ולהוסיף (
וכדלקמן. שלפנ"ז, ה"אריבער" לגבי ד"אריבער"

שבין ·. והשייכות הקשר בהקדים זה לבאר ויש
("לכתחילה  מהר"ש אדמו"ר של המיוחדת דרכו

אייר  חודש בהתחלת הולדתו ליום :12אריבער ")
שבו, הימים שכל – אייר חודש של המיוחד ענינו
מצות  מיוחדת, אחת מצוה עם קשור מהם כאו"א

xnerd zxitq סיון וחודש שלפניו ניסן בחודש (משא"כ
בחלק  רק היא העומר דספירת שהמצוה שלאחריו,

אלה) דחדשים .13מהימים

ידוע  האדם: בעבודת העומר דספירת הענין 14ותוכן

על  רומז בהמה, מאכל משעורים, שבא העומר, שקרבן
דספה"ע  הימים מ"ט ובמשך הבהמית, נפש "הקרבת"
שכ"א  כפי מדות ז' דנה"ב, המדות פרטי כל מבררים
פרטית: מדה בירור נעשה יום שבכל מדות, מז' כלולה

וכו' שבחסד גבורה שבחסד, שהעבודה 15חסד היינו, ,
שמגיעים  עד כו', צעד אחר צעד והדרגה, בסדר היא
שבתות  שבע גו' לכם ד"וספרתם העבודה לשלימות

תהיינה" ("וספרתם"16תמימות והזיכוך שהבירור ,
בהירות  ושלימות 17מלשון תמימות של באופן הוא (18.

אדמו"ר  של הולדתו ליום בנוגע ביאור דרוש ועפ"ז
אדמו"ר  של שהולדתו ההסברה מהי אייר: בב' מהר"ש

ד"לכתחילה ההוראה בעל היא `xraixמהר"ש, ,"
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סע"א.1) ג, ע"ז
וצרכיו 2) האדם, צרכי כל כוללת ("יאכל") ש"אכילה" להעיר,

תלוי  שבה כפשוטה באכילה כמודגש יחד, גם והרוחניים הגשמיים
mc`d zeig מובן ומזה בגוף. הנשמה וחיבור קישור נעשה שעי"ז ,

השבת, עניני כל על קאי שבת) דערב הטירחא (ע"י בשבת" ש"יאכל
בני  עדת כל את משה "ויקהל כמו, שבו, העיקריים הענינים ובפרט
ויקהל), ר"פ (יל"ש ושבת" שבת בכל קהילות "להקהיל ישראל",
– וטף נשים אנשים מישראל, כו"כ שמתאספים זו כבהתוועדות

שבת". בערב ד"טרח העבודה עם במיוחד שקשורה
ה"ח 3) פ"ג ר"ה (ירושלמי גובר" "מזלו ההולדת שביום להעיר

ח"ב  ואילך. 331 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה וראה העדה. ובקרבן
ואילך). 398 ע'

ובכ"מ.4) אייר. ב' יום" "היום
ד"5) המיוחדת המעלה (דא"ח owfבביאור הליקוטים ספר ראה – "

ואילך). רמא (ע' זקן ערך .p"yeלהצ"צ)
סז"ך.6) באגה"ק אדה"ז לשון
ושייכת 7) הקשורה כללית הוראה אלא פרטי, בענין הוראה רק לא

צ"ל  הענינים שבכל ומעשה, דיבור במחשבה העבודה עניני לכל
אריבער". ד"לכתחילה באופן

(8.124 ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ועוד.
ועוד.9) .401 ע' חי"ד לקו"ש .87 ע' תש"ב סה"ש

וועל 10) "די הפתגם: בהתחלת מ'קען וכמפורש ווען אז זאגט ַָט
שהולכים  באופן הנהגה שיש היינו, אריבער", מען גייט ארונטער ַַניט
מאי  דאל"כ, התורה, ע"פ היא זו הנהגה שגם ומובן, "ארונטער",

טבע  שמצד ההגבלה ע"פ היא זו שהנהגה אלא, בההמשך, קמ"ל
(והחידוש  כו'" זאגט וועלט "די – הקב"ה) ע"י שנברא (כפי העולם

אריבער"). "לכתחילה – העולם מטבע שלמעלה הנהגה שצ"ל הוא
ח.11) פד, תהלים
העבודה 12) מתחילה שבו  הראשון היום אייר, ב' – ובפרטיות

שכולל  חודש" "ראש לאחרי אייר, דחודש ובפ"ע הפרטיים דהימים
החודש. ימי כל גם

ואילך.13) 263 ס"ע ח"א לקו"ש שסז. ע' בהעלותך אוה"ת ראה
ועוד.

ובכ"מ.14) ואילך. א יו"ד, במדבר ואילך. ב לה, אמור לקו"ת ראה
ממלכות 15) – למעלה מלמטה הוא שהסדר להדעות ובפרט

ועוד), במקומו. האריז"ל סידור (ראה שבחסד חסד עד שבמלכות
והדרגה. בסדר היא שהעבודה יותר עוד מודגש שבזה

טו.16) כג, אמור
שם.17) אמור לקו"ת

p"yz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

מודגשת  שבו בזמן – אייר) (ב' אייר חודש בהתחלת
של באופן שהיא דספה"ע, dbxcdeהעבודה xcq,דוקא

"אריבער"? של באופן ולא

בזה:‚. הביאור לומר ויש
כתיב  העומר דספירת לכם 16בהציווי "וספרתם

zayd zxgnn והניף") התנופה עומר את הביאכם מיום
גו' העומר zaydאת zxgnn"19– גו'" שבתות שבע (

יום  עשר בששה בחודש, היום מפרש אינו שהכתוב
"ממחרת  השבת", "ממחרת אם, כי הראשון, לחודש

פסח" של הראשון טוב שכללות 20יום מודגש שבזה ,
העומר  דספירת bgl("למחרת")jyndaהוא21הענין

.gqtd

היא  דספה"ע שהעבודה – האדם בעבודת וענינו
jynda:הפסח דחג לעבודה

שם  "על – כשמו – הוא הפסח חג של ענינו
דרך . . עבודותיו כל עשו . . והפסיחה belicהדילוג

dvitwe"22 ש"נגלה מהדילוג ומתחיל ("אריבער"),
וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי מלך על 23עליהם "לא ,

הקב"ה אלא כו' מלאך envraeידי  eceaka"24 כמבואר ,
אדנ"ע  כ"ק יום 25בדרושי בעל של מקומו (ממלא

דא"ס  מלכות על קאי ובעצמו" ש"בכבודו ההולדת)
הצמצום. שלפני דא"ס ועצמות

– העומר דספירת העבודה באה לזה ובהמשך
ובהמשך לאחרי היא dvitwdeשהספירה belicdl דפסח

השבת" דפסח 26("ממחרת וקפיצה שהדילוג היינו, ,(
הספירה  ימי בכל ונמשך מיום 27הולך מזה, ויתירה ,

שלא  בכך גם כמודגש יותר, עוד וניתוסף הולך ליום
וכו'), שלישי יום שני, (יום סידורי המספר סופרים
ימים" "שלשה ימים", שני ("היום הכולל המספר אלא
ישנם  הספירה מימי ויום יום שבכל היינו, וכו'),
ועליהם  שלפנ"ז, דהימים ההישגים כל בשלימות
ד"יום  להשלימות שבאים ועד יותר, עוד מוסיפים

שהוא לגבי jexrÎoi`aהחמישים", וקפיצה) (דילוג
בלקו"ת  (כמבואר הספירה ימי ).28מ"ט

הפסח  דחג והקפיצה שהדילוג – הביאור ונקודת
של  במצב יהודי נמצא (שבפסח חדֿפעמי ענין אינו
מדידה  של למצב חוזר ואח"כ וקפיצה, דילוג

בתמידות  ונמשך הולך אלא שנמצא 29והגבלה), היינו, ,
עילוי, אחר ובעילוי וקפיצה, דילוג של בתנועה תמיד
בעבודתו  ושליחותו תפקידו ממלא זו תנועה ומתוך
שגם  ובנדו"ד, פרטים, ופרטי הפרטים בכל לקונו
המדות  פרטי בבירור דספה"ע המסודרת העבודה

וקפיצה. דילוג מתוך ונעשית חדורה

באופן  היא הספירה ימי דכל (שהעבודה זה וענין
של  ה"רבונו בנוסח גם מודגש וקפיצה) דילוג של
"ואטהר  – העומר ספירת לאחרי שאומרים עולם"
לפרט  (וממשיכים מעלה של בקדושה ואתקדש
ורוחותינו  נפשותינו את ולתקן יותר).. בפרטיות
כו' ונשמה) רוח דנפש הדרגות פרטי (כל ונשמותינו

ולקדשנו  רק 30ולטהרנו (לא העליונה בקדושתך
"בקדושת  אלא סתם, מעלה" של ובזה j"בקדושה ,"

"בקדושתך של dpeilrdגופא (באופן סלה" אמן ("
מזה 32ונצחיות 31קיום  יותר וקפיצה דילוג שאין – (

של  בקדושתו ומתקדש מטהר התחתון שהאדם
הקב"ה.
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עשה 18) "מצות – אייר דב' הרמב"ם לשיעור מהשייכות להעיר

המזבח), איסורי הל' (ריש ומובחרים" תמימין הקרבנות כל להיות
הקרבנות, הו"ע שכללותם העבודה עניני בכל ה"תמימות" על שרומז

להקב"ה. קירוב
יא.19) שם,
עה"פ.20) פרש"י
תספרו 21) השביעית השבת ממחרת "עד – וחותמו לסיומו ועד

לא  "שהכתוב – טז) (שם, לה'" חדשה מנחה והקרבתם יום חמישים
בחמישים  רק לחודש ימים בכמה . . השבועות) (חג הזה חג תלה
יו"ט  ממחרת יום חמשים היינו, רסתצ"ד), או"ח אדה"ז (שו"ע לעומר"

פסח. של הראשון
יא.22) יב, בא פרש"י
זו".23) "מצה פיסקא הגש"פ
"ויוציאנו".24) פיסקא שם
תתקכד.25) ע' ח"ב תער"ב המשך ע'עה. אעת"ר סה"מ ראה

סז. ע' תער"בֿע"ו סה"מ
(26– השבת" "ממחרת שבת, בשם נקרא שפסח כפי גם כולל

ע' אמור אוה"ת פט"ז. האמונה שער (ראה משבת גם שלמעלה בחי'
היא  (שהספירה זו הדגשה חשובה כך כדי ועד ועוד). תתסחֿט.
להתפרש  יכול זה שלשון בכך מתחשבים שלא – השבת") "ממחרת

שם). אוה"ת (ראה הצדוקים כפירוש בלתיֿרצוי, באופן
בלאה"כ27) שגם לכך יו"ט zlgzdנוסף (ממחרת הספירה

כיון  אשר, דפסח, שני יום – הפסח בחג עדיין היא פסח) של הראשון
לדילוג  ועד וקפיצה, דילוג הוא ענינו הרי "פסח", בשם שנקרא
אי  דאל"כ, פסח, של ראשון שביום וקפיצה לדילוג בערך גם וקפיצה
לאחרון  עד שלאח"ז, הפסח בימי ועד"ז דפסח, שני יום לקרותו אפשר

כל במשך לארץ), (בחוץ פסח oey`xdשל reayd ראה) דהספירה
זו). שנה פסח של אחרון שיחת בארוכה

שם.28) במדבר
באופן 29) רק לא היא השנה כל על הפסח דחג שהפעולה כידוע

ezx`dyבאופן אלא המועדים), (כבכל השנה כל על bgyנמשכת
envr gqtd.(ואילך 173 ע' ח"ה לקו"ש (ראה השנה כל על נמשך

התיקון 30) ולאחרי (בהמשך ולקדשנו" ש"לטהרנו לומר, ויש
המבואר  ע"ד – ויחידה דחי' הגילוי עם קשור ונשמה) רוח דנפש
היא  וקדושה הכלי' בבחי' היא שטהרה לקדושה טהרה שבין בהחילוק
הליקוטים  ספר ואילך. ג ע, יוהכ"פ דרושי לקו"ת (ראה האור בבחי'

ואילך)). א'יב (ע' טהור ערך להצ"צ) (דא"ח
קי,31) לסנהדרין מהרש"א (חדא"ג ואמיתתו" הדבר "קיום
סע"ב).
עולמית"32) הפסק לו  אין ועד סלה נצח שנאמר מקום "כל

א). נד, (עירובין
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– השבועות לחג הכנה ג"כ נעשית זו ועבודה
ז' פרטי (בכל מציאותו דכל והקפיצה הדילוג שע"י

מדות) מז' כלולה שכ"א כפי ולהתקדש המדות להטהר
וראוי מוכן נעשה הקב"ה, של dxezdבקדושתו zlawl

ycgn הקב"ה עם דכנס"י היחוד שנעשה בעילוי 33,
jexrÎoi`ay.

הכנה  נעשית דספה"ע שהעבודה – ועיקר ועוד
חדשה  "תורה לבוא, לעתיד תורה דמתן להחידוש

תצא" מש"נ 34מאתי ע"ד דייקא, "מאתי" כולם 35, "כי
וקב"ה  דישראל היחוד שלימות שמתגלה אותי", ידעו

ממש  חד כולל 36כולא דספה"ע וקפיצה הדילוג כי, -
כמודגש  הגאולה, אל מהגלות וקפיצה דילוג גם

להברכה  ובסמיכות תיכף שאומרים 37בהתפלה

המקדש  בית עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמן והספירה:
סלה" אמן בימינו במהרה .38למקומה

דהולדתו „. והשייכות הקשר גם לבאר יש עפ"ז
ד"לכתחילה  ההוראה בעל מהר"ש, אדמו"ר של
החודש  אייר), (ב' אייר חודש להתחלת אריבער",

דספה"ע:

הנהגה  אופן גם יש בנ"י שאצל העובדה עצם
בה  אין – מיוחדים) ומצבים (בזמנים ד"אריבער"
בהוראה  הוא החידוש עיקר (כ"כ); חידוש משום

לא dligzklד" היא ד"אריבער" שההנהגה – אריבער"
העבודה  הקדמת (לאחרי מיוחדים ומצבים בזמנים רק

אלא והדרגה), בהנהגה dlgzddyשבסדר היא
באופן  שלאח"ז ההמשך גם נעשה ועי"ז ד"אריבער",

dceardד"אריבער", ipipr lky שבסדר הענינים (גם
בחג  כמודגש – ד"אריבער" באופן נעשים והדרגה)
(החל  דבנ"י העבודה שהתחלת העומר, וספירת הפסח

ישר  עם הפסח מלידת בחג דילוג 39אל של באופן היא (
בעבודה  גם ופועלת ונמשכת ("אריבער"), וקפיצה

העומר. בספירת והדרגה סדר שע"פ

ההוראה  בעל של בהולדתו מרומז זה וענין

החודש  אייר, חודש בהתחלת אריבער" ד"לכתחילה
גם  חודרת ד"אריבער" שההנהגה ללמדנו – דספה"ע
העומר, כבספירת והדרגה, שבסדר העבודה בעניני
חג  סיום לאחרי ג"כ, החול בימי – עצמה ובספה"ע
אייר), ב' ֿ) אייר ר"ח ולאחרי ניסן, חודש וכל הפסח

ד"אריבער".dlgzddyכיון באופן היא ("לכתחילה")

ועוד: זאת

חדֿפעמי, ענין אינה ד"אריבער" שהתנועה כיון
מובן, העבודה, עניני בכל שחודר תמידי, ענין אלא

ד"אריבער" בהתנועה וניתוסף הולך לזמן ,40שמזמן
של  באופן היא עצמה ד"אריבער" שהתנועה היינו,

") הולך dligzklהתחלה לזמן ומזמן אריבער"),
דילוג  עילוי, אחר בעילוי בה"אריבער" וניתוסף

שלפנ"ז. וקפיצה דילוג לגבי וקפיצה

ההוראה  בעל של בהולדתו מרומז זה ענין וגם
החודש  אייר, חודש בהתחלת אריבער" ד"לכתחילה
העילוי  כבר שישנו לאחרי שגם ללמדנו – דספה"ע
והתחלת  הפסח חג לאחרי עתה, עד ד"אריבער"
("כפלים  שבועות שני עברו שכבר עד ספה"ע,

וביום 41לתושי" השלישי בשבוע כבר ונמצאים ,(
בהנהגה 42השלישי  יותר עוד להוסיף צריך ,

"אריבער" לגבי "אריבער" .43ד"אריבער",

הפרטית  הספירה עם קשור זה שענין לומר, ויש
אייר, zx`tzayדב' zx`tz44 היא התפארת מדת כי, -

הקצה  מן המבריח התיכון בריח הנקרא יעקב של מדתו
כל  סוף עד ומדרגות המעלות (מרום הקצה אל

ד"לכתחילה 45דרגין) באופן העבודה נעשית ידה ועל ,
העבודה  שהתחלת – הקצוות ובשני אריבער",
וגם  ד"אריבער", באופן היא ("לכתחילה")
כיון  ("לכתחילה"), בלבד התחלה הוא שה"אריבער"

ד"א  בתנועה וניתוסף עילוי שהולך אחר בעילוי ריבער"
מרום  היא ד"אריבער" שהתנועה היינו, איןֿסוף, עד

דרגין. כל סוף עד ומדרגות המעלות
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ואילך.33) סע"א צז, זח"ג ראה
ג.34) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
לג.35) לא, ירמי'
א.36) עג, זח"ג ראה
יחזיר 37) הוא "הרחמן התפלה על גם קאי שהברכה לומר, ויש

זו  תפלה מתקיימת שבודאי מובן ומזה כו'", המקדש בית עבודת לנו
חשש  משום להקל ברכות ספק (ש"הרי בעולם" וס"ס ספק שום "בלי
לברכת  בשייכות (פי"א) באגה"ת המבואר ע"ד – לבטלה") ברכה

ישראל". "גואל
"בנינא igvpביהמ"ק38) – הפסק) לו שאין ד"סלה", (באופן

בגאולה א), רכא, ח"ג א. כח, ח"א (זהר אחרי'zigvpdדקב"ה" שאין
גלות.

שם.39) ובמפרשים ד טז, יחזקאל ראה

(ברכות 40) בקודש" "מעלין הציווי ישנו קדושה עניני בכל שהרי
באופן  מלכתחילה שהוא קדושה של בענין ועאכו"כ וש"נ), א. כח,

ד"אריבער".
ו.41) יא, איוב – הכ' ל'
תליתאי 42) לעם תליתאי "אוריאן – תורה למתן מהשייכות להעיר

א). פח, (שבת תליתאי" ביום תליתאי בירחא כו'
(לדוגמא:43) המפורסמים מה"המשכים" שכמה מהידוע להעיר

של  בתורתו תר"ם) – זו מצה תרל"ז. – וככה תרל"א. – והחרים
מהר  הנ"ל:אדמו"ר ענינים ב' מרומז שבזה – הפסח בחג התחלתם "ש

באופן dlgzdd(א) ההתחלה לאחרי גם (ב) ד"אריבער", באופן היא
" ישנו ד"אריבער"jyndד"אריבער" בהענין וניתוסף שהולך ,"

עילוי. אחר בעילוי הפסח) דחג ("המשך"
(44.4 שבהערה יום" "היום ראה
ובכ"מ.45) ס"ו. אגה"ק פי"ג. תניא ראה

rixfz zyxt zegiy ihewl יב כרך

נגעים ‡. במס' לבן 1תנן לשער קדמה בהרת "אם :
ספק  ואם טהור. לבהרת קדם לבן שער ואם טמא,

כיהה" יהושע ור' בגמרא 2טמא, ומפרש "מאי 3. :
מבאר  יהושע ר' של וטעמו וטהור". "כיהה - כיהה"

קרא  "אמר שם: הואיל 4בגמרא לטמאו, או לטהרו
תחלה". בטהרה הכתוב בו ופתח

מציעא  בבא במתיבתא 5ובמס' מיפלגי "קא איתא:
שער  ואם טמא. לבן לשער קודמת בהרת אם דרקיעא,
טהור  אומר הקב"ה ספק, טהור. לבהרת קודם לבן
נוכח, מאן ואמרי טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו
יחיד  אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח
כו' בתרי' שליחא שדרו באהלות. יחיד אני בנגעים

טהור". טהור אמר

דרקיעא  שהמתיבתא שייך איך תמוה: - ולכאורה
נחמני  בר שרבה ההסברה ומהי הקב''ה? על יחלקו

ביניהם  ?6יכריע

ידוע ·. דיעות 7והנה ב' בין ההכרעה בענין
"מסכים  שהמכריע פירושה אין אשר לזו, זו המנגדות
דיעה  היא אם כי (הסברות), הדיעות" מב' לאחת
הטעם  וזהו הדיעות. ב' וכוללת "הסובלת" שלישית

המכריע" כדברי המכריע 8ש"הלכה שדעת מכיון -
עליו a'כוללת החולק זה של דעתו את (גם הדיעות

הפכית  אינה החולקת הסברא במילא הענין), במסקנת
כמותו. הלכה ולכן המכריע, מסברת
דמדה שמצינו למה מדת ובדוגמא השלישית,

החסד  מדת בין ומכרעת כוללת שהיא (ת"ת) הרחמים

(גבורה) הדין (כמו 9למדת הרחמים מדת שגם אף -
לכולם. טוב להשפיע שצריך "אומרת" החסד) מדת
מדת  בזה: והביאור הגבורה. מדת גם כוללת זאת בכל

כולם הרי ובמילא אדם, בכל טוב רואה miie`xהחסד
ולזה - וחסד טוב הגבורה,zcbpnלהשפעת מדת

בעיניו. זכו לא שמים שגם עד ביותר לדקדק שענינה
) שהיא הרחמים מדת ידי על ההשפעה כן שאין l`מה

שהם למדת miie`xמשום היא מסכמת בזה כי לזה,
זאת  ובכל - להם מגיעה הטוב השפעת שאין הגבורה,

מצד להם) להשפיע זה zepngxdצריך ועל שעליהם,
הגבורה  דמדת ההתנגדות .10אין

נחמני ‚. בר רבה של בהכרעתו - בעניננו יובן מזה
שדעת  - דרקיעא המתיבתא ודעת הקב''ה דעת בין

) טהור" "טהור שמטעמה `dpiרבה הסברא אותה מצד
שלישית  סברא היא אלא) טהור", אומר "הקב"ה
המתיבתא  סברת גם אשר הסברות), ב' את (הכוללת

לה. מנגדת אינה דרקיעא
בין  להכריע יכול היה נחמני בר שרבה והטעם
שם: בגמרא כדאיתא - הוא דרקיעא, ומתיבתא הקב"ה
יחיד  אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה "נוכח
שרבה  זה שמצד והיינו, באהלות". יחיד אני בנגעים
ביכלתו  לכן באהלות". ו"יחיד בנגעים" "יחיד היה
ביניהן. ולהכריע הסברות ב' את הכוללת סברא לחדש

תורה „. בלקוטי המבואר בהקדים זה, ויובן
ו"מתיבתא 11דפרשתנו  הוא" ברוך "הקדוש בענין

האלקות  בחי' הוא הוא" ברוך "הקדוש אשר דרקיעא",
שלכן  עלמין'', כל "סובב בחינת - מעולמות שלמעלה

" בשם קדוש yecwנקרא שהוא לפי - הוא" ברוך
מעולמות  ב"מתיבתא 12ומובדל שמאיר והאור :

- העולמות שבערך האלקות מבחי' הוא דרקיעא"
עלמין". כל "ממלא בחינת

מתיבתא  וכולהו טהור, אומר הקב"ה "ספק, וזהו
טמא": אמרי דרקיעא

- בטבילה (וטהרתה הישות מצד בא הטומאה ענין
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ספ"ד.1)
ובמשנה 2) בכ"ף). (כיהה הבאה שבהערה בגמרא הובא כן

(בקו"ף). קיהה שם): והרע"ב הרמב"ם בפירוש (וראה שבמשניות
וראה  הגירסות. ב' מביא א) יט, נדה ב. עה, (כתובות כהה ד"ה וברש"י

שם. נגעים המשנה מפרשי
ב.3) סה, נזיר
פרשתנו.4) סוף
א.5) פו,
במתיבתא 6) מפלגי קא כו' דב"מ בגמרא ד"ה בפרשתנו לקו"ת

ע' ב') (כרך פרשתנו אוה"ת - זה לד"ה הצ"צ הגהות (וראה דרקיע
הזקן  אדמו"ר "מאמרי (בספר לבן שער ד"ה גם וראה ואילך. תקלא
סעיף  המצורע טומאת מצות להצ"צ ספהמ"צ ז"ל"), הר"פ הנחות -

ג').
בנ"א  הרי - דארעא במתיבתא דבשלמא ולהמתיק להסביר ויש
א) לח, סנה' א. נח, (ברכות זל"ז שוות דעותיהן דאין באופן, נבראו
משא"כ  ב), נט, (ב"מ קול בבת משגיחין ואין היא בשמים לא ותורה

.riwxc`במתיבתא
(סעיף 7) שם (הב') השני ביום ו'). (סעיף תרכ"ז אלקים וידבר ד"ה

תרס"ו). (בהמשך תרס"ז בחקותי אם ב').
סע"ב.8) לט, שבת

המרחם 9) כל בד"ה (הובא ב) (רצא, ויצא פ' תושב"כ חלק של"ה
ג. כג, פרשתנו לקו"ת גם וראה ועוד. סי"ב. אגה"ק הבאה). שבהערה

תש"ט.10) המרחם כל ד"ה - ובארוכה .7 בהערה בהנסמן ראה
(11.6 הערה וראה ב. כד, ג. כב,
(כ 12) שם בחי'בלקו"ת הוא וברוך סוכ"ע בחי' הוא "קדוש ג): ב,

האור  שלגבי משמע, ב) (כד, שם בלקו"ת ממ"ש אבל ממכ"ע".
- דרקיע במתיבתא היא zellkהמתגלה הוא" ברוך "הקדוש בחינת

"סובב". בחינת



טו p"yz'd xii` 'b ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

– השבועות לחג הכנה ג"כ נעשית זו ועבודה
ז' פרטי (בכל מציאותו דכל והקפיצה הדילוג שע"י

מדות) מז' כלולה שכ"א כפי ולהתקדש המדות להטהר
וראוי מוכן נעשה הקב"ה, של dxezdבקדושתו zlawl

ycgn הקב"ה עם דכנס"י היחוד שנעשה בעילוי 33,
jexrÎoi`ay.

הכנה  נעשית דספה"ע שהעבודה – ועיקר ועוד
חדשה  "תורה לבוא, לעתיד תורה דמתן להחידוש

תצא" מש"נ 34מאתי ע"ד דייקא, "מאתי" כולם 35, "כי
וקב"ה  דישראל היחוד שלימות שמתגלה אותי", ידעו

ממש  חד כולל 36כולא דספה"ע וקפיצה הדילוג כי, -
כמודגש  הגאולה, אל מהגלות וקפיצה דילוג גם

להברכה  ובסמיכות תיכף שאומרים 37בהתפלה

המקדש  בית עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמן והספירה:
סלה" אמן בימינו במהרה .38למקומה

דהולדתו „. והשייכות הקשר גם לבאר יש עפ"ז
ד"לכתחילה  ההוראה בעל מהר"ש, אדמו"ר של
החודש  אייר), (ב' אייר חודש להתחלת אריבער",

דספה"ע:

הנהגה  אופן גם יש בנ"י שאצל העובדה עצם
בה  אין – מיוחדים) ומצבים (בזמנים ד"אריבער"
בהוראה  הוא החידוש עיקר (כ"כ); חידוש משום

לא dligzklד" היא ד"אריבער" שההנהגה – אריבער"
העבודה  הקדמת (לאחרי מיוחדים ומצבים בזמנים רק

אלא והדרגה), בהנהגה dlgzddyשבסדר היא
באופן  שלאח"ז ההמשך גם נעשה ועי"ז ד"אריבער",

dceardד"אריבער", ipipr lky שבסדר הענינים (גם
בחג  כמודגש – ד"אריבער" באופן נעשים והדרגה)
(החל  דבנ"י העבודה שהתחלת העומר, וספירת הפסח

ישר  עם הפסח מלידת בחג דילוג 39אל של באופן היא (
בעבודה  גם ופועלת ונמשכת ("אריבער"), וקפיצה

העומר. בספירת והדרגה סדר שע"פ

ההוראה  בעל של בהולדתו מרומז זה וענין

החודש  אייר, חודש בהתחלת אריבער" ד"לכתחילה
גם  חודרת ד"אריבער" שההנהגה ללמדנו – דספה"ע
העומר, כבספירת והדרגה, שבסדר העבודה בעניני
חג  סיום לאחרי ג"כ, החול בימי – עצמה ובספה"ע
אייר), ב' ֿ) אייר ר"ח ולאחרי ניסן, חודש וכל הפסח

ד"אריבער".dlgzddyכיון באופן היא ("לכתחילה")

ועוד: זאת

חדֿפעמי, ענין אינה ד"אריבער" שהתנועה כיון
מובן, העבודה, עניני בכל שחודר תמידי, ענין אלא

ד"אריבער" בהתנועה וניתוסף הולך לזמן ,40שמזמן
של  באופן היא עצמה ד"אריבער" שהתנועה היינו,

") הולך dligzklהתחלה לזמן ומזמן אריבער"),
דילוג  עילוי, אחר בעילוי בה"אריבער" וניתוסף

שלפנ"ז. וקפיצה דילוג לגבי וקפיצה

ההוראה  בעל של בהולדתו מרומז זה ענין וגם
החודש  אייר, חודש בהתחלת אריבער" ד"לכתחילה
העילוי  כבר שישנו לאחרי שגם ללמדנו – דספה"ע
והתחלת  הפסח חג לאחרי עתה, עד ד"אריבער"
("כפלים  שבועות שני עברו שכבר עד ספה"ע,

וביום 41לתושי" השלישי בשבוע כבר ונמצאים ,(
בהנהגה 42השלישי  יותר עוד להוסיף צריך ,

"אריבער" לגבי "אריבער" .43ד"אריבער",

הפרטית  הספירה עם קשור זה שענין לומר, ויש
אייר, zx`tzayדב' zx`tz44 היא התפארת מדת כי, -

הקצה  מן המבריח התיכון בריח הנקרא יעקב של מדתו
כל  סוף עד ומדרגות המעלות (מרום הקצה אל

ד"לכתחילה 45דרגין) באופן העבודה נעשית ידה ועל ,
העבודה  שהתחלת – הקצוות ובשני אריבער",
וגם  ד"אריבער", באופן היא ("לכתחילה")
כיון  ("לכתחילה"), בלבד התחלה הוא שה"אריבער"

ד"א  בתנועה וניתוסף עילוי שהולך אחר בעילוי ריבער"
מרום  היא ד"אריבער" שהתנועה היינו, איןֿסוף, עד

דרגין. כל סוף עד ומדרגות המעלות
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ואילך.33) סע"א צז, זח"ג ראה
ג.34) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
לג.35) לא, ירמי'
א.36) עג, זח"ג ראה
יחזיר 37) הוא "הרחמן התפלה על גם קאי שהברכה לומר, ויש

זו  תפלה מתקיימת שבודאי מובן ומזה כו'", המקדש בית עבודת לנו
חשש  משום להקל ברכות ספק (ש"הרי בעולם" וס"ס ספק שום "בלי
לברכת  בשייכות (פי"א) באגה"ת המבואר ע"ד – לבטלה") ברכה

ישראל". "גואל
"בנינא igvpביהמ"ק38) – הפסק) לו שאין ד"סלה", (באופן

בגאולה א), רכא, ח"ג א. כח, ח"א (זהר אחרי'zigvpdדקב"ה" שאין
גלות.

שם.39) ובמפרשים ד טז, יחזקאל ראה

(ברכות 40) בקודש" "מעלין הציווי ישנו קדושה עניני בכל שהרי
באופן  מלכתחילה שהוא קדושה של בענין ועאכו"כ וש"נ), א. כח,

ד"אריבער".
ו.41) יא, איוב – הכ' ל'
תליתאי 42) לעם תליתאי "אוריאן – תורה למתן מהשייכות להעיר

א). פח, (שבת תליתאי" ביום תליתאי בירחא כו'
(לדוגמא:43) המפורסמים מה"המשכים" שכמה מהידוע להעיר

של  בתורתו תר"ם) – זו מצה תרל"ז. – וככה תרל"א. – והחרים
מהר  הנ"ל:אדמו"ר ענינים ב' מרומז שבזה – הפסח בחג התחלתם "ש

באופן dlgzdd(א) ההתחלה לאחרי גם (ב) ד"אריבער", באופן היא
" ישנו ד"אריבער"jyndד"אריבער" בהענין וניתוסף שהולך ,"

עילוי. אחר בעילוי הפסח) דחג ("המשך"
(44.4 שבהערה יום" "היום ראה
ובכ"מ.45) ס"ו. אגה"ק פי"ג. תניא ראה

rixfz zyxt zegiy ihewl יב כרך

נגעים ‡. במס' לבן 1תנן לשער קדמה בהרת "אם :
ספק  ואם טהור. לבהרת קדם לבן שער ואם טמא,

כיהה" יהושע ור' בגמרא 2טמא, ומפרש "מאי 3. :
מבאר  יהושע ר' של וטעמו וטהור". "כיהה - כיהה"

קרא  "אמר שם: הואיל 4בגמרא לטמאו, או לטהרו
תחלה". בטהרה הכתוב בו ופתח

מציעא  בבא במתיבתא 5ובמס' מיפלגי "קא איתא:
שער  ואם טמא. לבן לשער קודמת בהרת אם דרקיעא,
טהור  אומר הקב"ה ספק, טהור. לבהרת קודם לבן
נוכח, מאן ואמרי טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו
יחיד  אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח
כו' בתרי' שליחא שדרו באהלות. יחיד אני בנגעים

טהור". טהור אמר

דרקיעא  שהמתיבתא שייך איך תמוה: - ולכאורה
נחמני  בר שרבה ההסברה ומהי הקב''ה? על יחלקו

ביניהם  ?6יכריע

ידוע ·. דיעות 7והנה ב' בין ההכרעה בענין
"מסכים  שהמכריע פירושה אין אשר לזו, זו המנגדות
דיעה  היא אם כי (הסברות), הדיעות" מב' לאחת
הטעם  וזהו הדיעות. ב' וכוללת "הסובלת" שלישית

המכריע" כדברי המכריע 8ש"הלכה שדעת מכיון -
עליו a'כוללת החולק זה של דעתו את (גם הדיעות

הפכית  אינה החולקת הסברא במילא הענין), במסקנת
כמותו. הלכה ולכן המכריע, מסברת
דמדה שמצינו למה מדת ובדוגמא השלישית,

החסד  מדת בין ומכרעת כוללת שהיא (ת"ת) הרחמים

(גבורה) הדין (כמו 9למדת הרחמים מדת שגם אף -
לכולם. טוב להשפיע שצריך "אומרת" החסד) מדת
מדת  בזה: והביאור הגבורה. מדת גם כוללת זאת בכל

כולם הרי ובמילא אדם, בכל טוב רואה miie`xהחסד
ולזה - וחסד טוב הגבורה,zcbpnלהשפעת מדת

בעיניו. זכו לא שמים שגם עד ביותר לדקדק שענינה
) שהיא הרחמים מדת ידי על ההשפעה כן שאין l`מה

שהם למדת miie`xמשום היא מסכמת בזה כי לזה,
זאת  ובכל - להם מגיעה הטוב השפעת שאין הגבורה,

מצד להם) להשפיע זה zepngxdצריך ועל שעליהם,
הגבורה  דמדת ההתנגדות .10אין

נחמני ‚. בר רבה של בהכרעתו - בעניננו יובן מזה
שדעת  - דרקיעא המתיבתא ודעת הקב''ה דעת בין

) טהור" "טהור שמטעמה `dpiרבה הסברא אותה מצד
שלישית  סברא היא אלא) טהור", אומר "הקב"ה
המתיבתא  סברת גם אשר הסברות), ב' את (הכוללת

לה. מנגדת אינה דרקיעא
בין  להכריע יכול היה נחמני בר שרבה והטעם
שם: בגמרא כדאיתא - הוא דרקיעא, ומתיבתא הקב"ה
יחיד  אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה "נוכח
שרבה  זה שמצד והיינו, באהלות". יחיד אני בנגעים
ביכלתו  לכן באהלות". ו"יחיד בנגעים" "יחיד היה
ביניהן. ולהכריע הסברות ב' את הכוללת סברא לחדש

תורה „. בלקוטי המבואר בהקדים זה, ויובן
ו"מתיבתא 11דפרשתנו  הוא" ברוך "הקדוש בענין

האלקות  בחי' הוא הוא" ברוך "הקדוש אשר דרקיעא",
שלכן  עלמין'', כל "סובב בחינת - מעולמות שלמעלה

" בשם קדוש yecwנקרא שהוא לפי - הוא" ברוך
מעולמות  ב"מתיבתא 12ומובדל שמאיר והאור :

- העולמות שבערך האלקות מבחי' הוא דרקיעא"
עלמין". כל "ממלא בחינת

מתיבתא  וכולהו טהור, אומר הקב"ה "ספק, וזהו
טמא": אמרי דרקיעא

- בטבילה (וטהרתה הישות מצד בא הטומאה ענין
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ספ"ד.1)
ובמשנה 2) בכ"ף). (כיהה הבאה שבהערה בגמרא הובא כן

(בקו"ף). קיהה שם): והרע"ב הרמב"ם בפירוש (וראה שבמשניות
וראה  הגירסות. ב' מביא א) יט, נדה ב. עה, (כתובות כהה ד"ה וברש"י

שם. נגעים המשנה מפרשי
ב.3) סה, נזיר
פרשתנו.4) סוף
א.5) פו,
במתיבתא 6) מפלגי קא כו' דב"מ בגמרא ד"ה בפרשתנו לקו"ת

ע' ב') (כרך פרשתנו אוה"ת - זה לד"ה הצ"צ הגהות (וראה דרקיע
הזקן  אדמו"ר "מאמרי (בספר לבן שער ד"ה גם וראה ואילך. תקלא
סעיף  המצורע טומאת מצות להצ"צ ספהמ"צ ז"ל"), הר"פ הנחות -

ג').
בנ"א  הרי - דארעא במתיבתא דבשלמא ולהמתיק להסביר ויש
א) לח, סנה' א. נח, (ברכות זל"ז שוות דעותיהן דאין באופן, נבראו
משא"כ  ב), נט, (ב"מ קול בבת משגיחין ואין היא בשמים לא ותורה

.riwxc`במתיבתא
(סעיף 7) שם (הב') השני ביום ו'). (סעיף תרכ"ז אלקים וידבר ד"ה

תרס"ו). (בהמשך תרס"ז בחקותי אם ב').
סע"ב.8) לט, שבת

המרחם 9) כל בד"ה (הובא ב) (רצא, ויצא פ' תושב"כ חלק של"ה
ג. כג, פרשתנו לקו"ת גם וראה ועוד. סי"ב. אגה"ק הבאה). שבהערה

תש"ט.10) המרחם כל ד"ה - ובארוכה .7 בהערה בהנסמן ראה
(11.6 הערה וראה ב. כד, ג. כב,
(כ 12) שם בחי'בלקו"ת הוא וברוך סוכ"ע בחי' הוא "קדוש ג): ב,

האור  שלגבי משמע, ב) (כד, שם בלקו"ת ממ"ש אבל ממכ"ע".
- דרקיע במתיבתא היא zellkהמתגלה הוא" ברוך "הקדוש בחינת

"סובב". בחינת



rixfzטז zyxt - zegiy ihewl

ביטול  או 13אותיות לטהר אם ספק כשיש ולכן, .(
כדי  בה יש האדם של הישות אם (היינו, לטמא
טמא  שהוא אמרי דרקיעא מתיבתא לאו), אם לטמאו,

(האור בעולמות המתלבש האור כי -byend במתיבתא
והביטול  וישות, למציאות מקום נותן דרקיעא)

היש" "ביטול רק הוא זה אור שמצד ,14שבעולמות
זה  [אשר נטמא שהאדם וחשש ספק כשישנו לכן,
שאינו  הוכחה זה הרי נטמא, שהוא חשש שיש גופא,

פנים 15כדבעי  כל על (מספק טמא הוא - והקב"ה 16] :(
שלמעלה  האור בחינת כי - טהור שהוא אמר,
אור  שמצד והביטול לישות, מקום נותן אינו מעולמות

במציאות" "ביטול בחינת הוא שלא 17זה כל ולכן, ,
טהור. הוא - נטמא שהאדם בבירור נודע

לו ‰. יש עלמין", כל הסובב "אור שגם ידוע והנה
ומטעם  לעלמין". "סובב" הוא שהרי לעולמות, שייכות
הוא", ברוך "הקדוש בשם הסובב אור נקרא זה

הוא "קדוש" שצריך lcaenשפירוש מזה כי - כנ"ל
מוכח 18"להודיע" הרי מעולמות, מובדל שהוא

שייכות  איזו לה שיש דאלקות בדרגא שהמדובר
אין  לעולמות, שייכות מכל למעלה הוא דבאם אליהם;

מהם  מובדל שהוא עליו לומר גם .19שייך
בחינת  שמצד דעולמות הביטול שגם מובן, ומזה

במציאו  "ביטול שהוא היות עם זה, אין אור כנ"ל, ת",
מעיקרה, העולמות מציאות לגמרי השולל באופן זה
אליו  בטילה שהיא "מציאות" איזו שישנה אם כי
במציאות"). "ביטול של באופן הוא (והביטול יתברך

בחינת 20אמנם  היא זו ביטול מבחינת למעלה
יתברך" ומהותו "עצמותו שמצד העולמות ביטול
באופן  הוא זה ביטול כי כלל". עלמין בגדר "שאינו

כן exwirnהשולל שאין (מה יתברך זולתו מציאות כל
הנותן  באופן שהוא הסובב, אור בחינת שמצד הביטול
בטילה  זו שמציאות אלא העולמות ל"מציאות" מקום

כנ"ל). יתברך, אליו

עליו  שייך "לא יתברך עצמותו שלגבי מבואר, ולכן
"אחד" כי - אחד" מציאות `epiמלת שלילת על מורה

שיש  המנוי" "אחד גם יש (שהרי וכל מכל העולמות
שמציאות  הוא אחד" שב"הוי' האחדות וענין לו), שני
ז' שישנם [והיינו יתברך עמו מאוחדת העולמות
רוחות  וד' ד"אחד") ח' באות (המרומזים וארץ רקיעים
עם  הם ומאוחדים ד"אחד"), בהד' (המרומזים העולם

ד"אחד") בהא' (המרומז עולם של אלופו -21הקב"ה [
האור  בבחינת רק שייך זה שבאופן) (האחדות וענין
עצמותו  שמצד היחוד כן שאין מה העולמות. שבגדר
ד"יחיד", באופן אלא) ד"אחד", באופן (לא הוא יתברך

זולתו". ואפס הוא לבדו "שהוא היינו

.Â החידוש - אפשר בדרך - לבאר יש הנ''ל פי על
הענין  אותו שאינו טהור" "טהור רבה שאמר במה
רבה  של דעתו דוקא ולכן טהור", אמר ד"הקב''ה

דרקיעא": ה"מתיבתא דעת את הכריעה
והיחוד  שהביטול הוא", ברוך "הקדוש בחינת לגבי
"אחד", בבחינת הוא זו בחינה שמצד העולמות של
הנה  - כנ"ל) בטלים, שהם (אלא עולמות שישנם היינו
(ולהשגת  לעולמות מקום תפיסת יש זו בחינה לגבי

והבנתו). העולם

"כולהו דרך zaizn`ולכן (על שענינה - דרקיע
אמרי  - דוקא והשגה הבנה למטה) התורה לימוד
הגילוי  כי - טהור אומר שהקב"ה שידעו אף - טמא"
ד"אחד" הביטול (היינו הוא" ברוך "הקדוש דבחינת
בבחינת  היה בהם, שהאיר הסובב) בחינת שמצד

במציאותו,22מקיף  שנשאר בשכלם מושג אינו אבל ,
עלמין)23כנ"ל  כל ממלא (בחינת הם מדרגתם  ומצד ,

ד'; סעיף כנ"ל טמא, שהוא נותנת הסברא

" שהיה נחמני בר רבה כן שאין בנגעים",cigiמה
"יחיד" מבחינת בו שהאיר עלמין 24היינו בגדר שאינו

שבהם) (והשכל העולמות אין זו בחינה לגבי - כלל
דעת  הכריעה רבה של סברתו ולכן כלל, מקום תופסים
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שנתחלף 13) אלא ושם: סע"ד). (קנט, המקווה כוונת סוף סידור
לבו  שהמכוון כשם מקואות: הל' סוף מרמב"ם ולהעיר בה"א. הוי"ו
כו' לפרוש בלבו שהסכים כיון כו' כך כו' טהור שטבל כיון לטהר

הטהור. הדעת במי נפשו והביא
ובכ"מ.14) תרס"ו. ושבתה ד"ה ראה
כו'.15) א"כ אלא בדבר נחשד אדם אין ב: יח, מו"ק ראה
גם 16) וראה שם. ובכס"מ ספ"ב. צרעת טומאת הל' רמב"ם ראה

שם  אנשי בתוס' במש"כ ודלא ב). (קלג, ג' סי' יו"ד להצ"צ פס"ד
ע"פ  - שם רמב"ם מל"מ שם. נגעים תויו "ט ראה אבל ספ"ד). (נגעים
דעדות  דס"ל פוסקים מכמה ולהעיר - א. פז, סנה' ורשב"ל תוד"ה

אע"פ חקו"ד א"צ וקדושין שו"ת i"nezyגיטין ראה - ד"נ בגדר נכנס
ואכ"מ. ס"ב. עדות ד"ה להצ"צ החקירה ס' סקכ"ג. אה"ע צ"צ

ובכ"מ.17) ב. צח, תו"א
פ"ה,18) ברכות (ירוש' מנין הבדלה דעה אין אם מחז"ל וע"ד

ה"ב).
פ"ב),19) תרפ "ט חכמה תכלית תרס"ו. לך לך (ד"ה הידוע וע"ד

השגת  גם שייך אינו כלל, לעולמות שייך שאינו אוא"ס שבעצמות
פ"ט. משעהיוה"א ולהעיר השלילה.

ואילך.20) סע"ב נה, תו"א ראה - הסעיף) סוף (עד לקמן בהבא
פי"ח. התפלה מצות שרש להצ"צ ספהמ"צ

סס"א.21) או"ח בב"י הובא סמ"ק
שם 22) ספהמ"צ קנו). (ע' שם הר"פ הנחות ב). (כד, שם לקו"ת

קד). (ע'
הלכה 23) קבעו שלא שם) בלקו"ת הובא ב (יג, מעירובין להעיר

סוף על לעמוד חבריו יכלו שלא מפני .ezrcכר"מ
שם.24) לקו"ת גם וראה שם. ספהמ"צ

rixfz zyxt - zegiy ihewl

"יחיד", מבחינת שהיה להיות כי דרקיעא", ה"מתיבתא
גם זו בחינה המשיך -lky(וב zenleraלכן שבהם)

רב  [של] פסקֿדין עלֿדרך הטעם 25והוא שכששאלוהו
wzy בו חזר לא אבל דהשגה) באותיות הסבירו (ולא

זה  דין .26מפסק

"יחיד היה שרבה מה רבה mirbpa[וזהו שאצל - "
גם  אלא) סתם, בעולמות רק (לא "יחיד" בחינת האיר

ד"נגעים'']. בהענין

(פעם  "טהור" אמר שהקב''ה זה יובן זה פי ועל
(שתי  טהור" "טהור אמר רבה כן שאין מה אחת)
(רק) זה הרי "טהור" אמר שהקב"ה מה כי - פעמים)
- מעולמות שלמעלה האור בחינת שמצד הטהרה ענין
דרבה  ההכרעה כן שאין מה אחת; פעם "טהור" ולכן
אמר  ולכן - "טהור" הוא העולמות מצד שגם היא
האור  בחינת מצד "טהור" פעמים: שתי טהור" "טהור

העולמות. מצד ו"טהור" מעולמות, שלמעלה

.Ê שער או קדמה בהרת (אם ש"ספק זה דין והנה
השיחה) בתחלת (כנ"ל נלמד טהור", קדם) לבן

פרשתנו. שבסוף לטמאו" או "לטהרו מהכתוב
ותחלתן  בתחלתן סופן "נעוץ הכלל פי ועל

בר 27בסופן" רבה של (הכרעתו הנ"ל ענין לקשר יש -
כי 28נחמני  "אשה פרשתנו בתחלת שכתוב מה עם (

רז"ל  למדו שממנו זכר", וילדה "אשה 29תזריע :
יולדת  תחלה מזריע (איש זכר יולדת תחלה מזרעת

נקבה)".

בזה: והביאור

מענינם  הם משתלשלים הגשמיים הענינים כל
שבאיש  זה זה: לענין ובנוגע ברוחניות. (ושרשם)
מזרעת  ב"אשה ומעלה יתרון יש (כפשוטו) ואשה,
- אז דוקא אשר תחלה") מזריע "איש (על תחלה"
ו"אשה" ב"איש" הוא שכן לפי זה הרי זכר", "יולדת
זאת  ישראל. וכנסת הקב''ה - כביכול הרוחניים,

") דכנס"י בעבודה ומעלה יתרון שיש `dyאומרת
שנמשכת  אלקות המשכת על תחלה"), מזרעת

תחלה" מזריע ("איש דלעילא וכמאמר 30באתערותא .(
ישראל)31רז"ל  דכנסת (עבודה צדיקים מעשה גדולים :

הקב"ה). (מעשה וארץ שמים ממעשה יותר

(המעלה  הסדרה תחלת שבין הקישור וזהו
בר  רבה של (הכרעתו וסופה מזרעת") שב"אשה

):28נחמני 

לא  ותורה קול בבת משגיחין שאין ההלכה דרך על
בריך  שקודשא מפני שטהור הדין לפסוק אין - בשמים

הרמב"ם  פוסק ולכן טהור, אומר וזהו 32הוא שטמא,
וכי  - כו' בנגעים יחיד שהוא כו' רבה דנוכח שאמרו

הוא, בריך מקודשא יותר יחיד הוא 

חייך  והקב''ה דוקא למטה ניתנה שתורה - אלא
בני  נצחוני רבה33ואמר ואמר dhnlc34ולכן 35נוכח

שטהור.

רבה  של תורתו הענינים: בפנימיות זה דרך ועל
" - צדיקים" ("מעשה טהור" "טהור `dyואמירתו

ממה כביכול יותר גדולה טהור d"awdyמזרעת") אמר
(שהמשיכה  רבה של ואמירתו מזריע") מבחינת ("איש

דרקיעא. המתיבתא דעת את שהכריעה היא - "יחיד")

תחלה" מזרעת "אשה בענין שהיתרון וכמו
" - הוא xkf(כפשוטו) zclei שיש היא הזכר שמעלת ,"

נשים  כן שאין מה משתנית, שאינה חזקה דעת לו
קלות  ;36דעתן

בזה בנדוןֿדידן: הוא אמר d''awdyעלֿדרךֿזה
זה  על שיחלקו האפשרות נשללה לא - טהור
ה"טהרה" שבבחי' נמצא, כן ואם דרקיעא. במתיבתא
שייך  - (תחלה)" מזריע "איש - הקב"ה מצד שנמשכה

זה כן שאין מה כביכול. "שינויים" אמר daxyבה
על  שנמשכה ה"טהרה" בבחינת היינו טהור", "טהור
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תש"ח 25) מנסה כי לד"ה בהערה (נסמן השיטות לפי א ו, ביצה
ובכ"מ. שם מנסה כי בד"ה נתבאר בו, חזר שלא ספ"ז)

שגם 26) קנו ), (ע' שם הר"פ ובהנחות ב) (כד, שם בלקו"ת ראה
שטהור, הוא שהדין הקב"ה) שאמר (לאחרי ידעו דרקיע המתיבתא
שיבא  - הוא נוכח" "מאן ופירוש הדין טעם את ידעו שלא ורק

. . אצלם א).dbydaלהתאמת קד, שם (ספהמ"צ
פ"א.27) יצירה ספר
של 28) שטעמו שם, וסהמ"צ ואילך) סע"ב כד, (שם לקו"ת ראה

זה. מפסוק הוא לטהר רבה
וש"נ.29) א. לא, נדה

ב,30) ויקרא לקו"ת גם וראה ואילך. א כ, פרשתנו לקו"ת ראה
ובכ"מ. ג.

המעלה 31) לענין ע') (ע' פרשתנו באוה"ת הובא - א ה, כתובות
תחלה". מזרעת ד"אשה

שם.32) ובכס"מ ספ"ב. צרעת טומאת הל'
ב.33) נט, ב"מ
כשנאמר 34) הרי - כו' נשמה יציאת דבשעת להכס"מ ואפילו

נשמה. יציאת בשעת שיהי' נודע לא - נוכח דרבה
דטהור 35) כתב (שם) בלקו"ת והנה דנגעים. ספ"ד ר"ש ראה

כו'. טהור אומר דקוב"ה משום
בפלוגתת להכרעה בנוגע בא הוא שם לא mi`pzdאבל ושעדיין

ענינו  עיקר שבלקו"ת י"ל כן בני). מנצחוני ל"ק (ולכן פס"ד בזה הי'
כו' יחיד שהי' רבה זה: לפני וככתבו האמת. חכמת סוד, ע"פ לבאר
ומ"מ  שהקדים: מה ג"כ יומתק ועפ"ז יחידה. דחי' המקיף מבחי'

zn`a.ואכ"מ כו'. י"ל
וש"נ.36) ב. פ, קדושין
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"יחיד", מבחינת שהיה להיות כי דרקיעא", ה"מתיבתא
גם זו בחינה המשיך -lky(וב zenleraלכן שבהם)

רב  [של] פסקֿדין עלֿדרך הטעם 25והוא שכששאלוהו
wzy בו חזר לא אבל דהשגה) באותיות הסבירו (ולא

זה  דין .26מפסק

"יחיד היה שרבה מה רבה mirbpa[וזהו שאצל - "
גם  אלא) סתם, בעולמות רק (לא "יחיד" בחינת האיר

ד"נגעים'']. בהענין

(פעם  "טהור" אמר שהקב''ה זה יובן זה פי ועל
(שתי  טהור" "טהור אמר רבה כן שאין מה אחת)
(רק) זה הרי "טהור" אמר שהקב"ה מה כי - פעמים)
- מעולמות שלמעלה האור בחינת שמצד הטהרה ענין
דרבה  ההכרעה כן שאין מה אחת; פעם "טהור" ולכן
אמר  ולכן - "טהור" הוא העולמות מצד שגם היא
האור  בחינת מצד "טהור" פעמים: שתי טהור" "טהור

העולמות. מצד ו"טהור" מעולמות, שלמעלה

.Ê שער או קדמה בהרת (אם ש"ספק זה דין והנה
השיחה) בתחלת (כנ"ל נלמד טהור", קדם) לבן

פרשתנו. שבסוף לטמאו" או "לטהרו מהכתוב
ותחלתן  בתחלתן סופן "נעוץ הכלל פי ועל

בר 27בסופן" רבה של (הכרעתו הנ"ל ענין לקשר יש -
כי 28נחמני  "אשה פרשתנו בתחלת שכתוב מה עם (

רז"ל  למדו שממנו זכר", וילדה "אשה 29תזריע :
יולדת  תחלה מזריע (איש זכר יולדת תחלה מזרעת

נקבה)".

בזה: והביאור

מענינם  הם משתלשלים הגשמיים הענינים כל
שבאיש  זה זה: לענין ובנוגע ברוחניות. (ושרשם)
מזרעת  ב"אשה ומעלה יתרון יש (כפשוטו) ואשה,
- אז דוקא אשר תחלה") מזריע "איש (על תחלה"
ו"אשה" ב"איש" הוא שכן לפי זה הרי זכר", "יולדת
זאת  ישראל. וכנסת הקב''ה - כביכול הרוחניים,

") דכנס"י בעבודה ומעלה יתרון שיש `dyאומרת
שנמשכת  אלקות המשכת על תחלה"), מזרעת

תחלה" מזריע ("איש דלעילא וכמאמר 30באתערותא .(
ישראל)31רז"ל  דכנסת (עבודה צדיקים מעשה גדולים :

הקב"ה). (מעשה וארץ שמים ממעשה יותר

(המעלה  הסדרה תחלת שבין הקישור וזהו
בר  רבה של (הכרעתו וסופה מזרעת") שב"אשה

):28נחמני 

לא  ותורה קול בבת משגיחין שאין ההלכה דרך על
בריך  שקודשא מפני שטהור הדין לפסוק אין - בשמים

הרמב"ם  פוסק ולכן טהור, אומר וזהו 32הוא שטמא,
וכי  - כו' בנגעים יחיד שהוא כו' רבה דנוכח שאמרו

הוא, בריך מקודשא יותר יחיד הוא 

חייך  והקב''ה דוקא למטה ניתנה שתורה - אלא
בני  נצחוני רבה33ואמר ואמר dhnlc34ולכן 35נוכח

שטהור.

רבה  של תורתו הענינים: בפנימיות זה דרך ועל
" - צדיקים" ("מעשה טהור" "טהור `dyואמירתו

ממה כביכול יותר גדולה טהור d"awdyמזרעת") אמר
(שהמשיכה  רבה של ואמירתו מזריע") מבחינת ("איש

דרקיעא. המתיבתא דעת את שהכריעה היא - "יחיד")

תחלה" מזרעת "אשה בענין שהיתרון וכמו
" - הוא xkf(כפשוטו) zclei שיש היא הזכר שמעלת ,"

נשים  כן שאין מה משתנית, שאינה חזקה דעת לו
קלות  ;36דעתן

בזה בנדוןֿדידן: הוא אמר d''awdyעלֿדרךֿזה
זה  על שיחלקו האפשרות נשללה לא - טהור
ה"טהרה" שבבחי' נמצא, כן ואם דרקיעא. במתיבתא
שייך  - (תחלה)" מזריע "איש - הקב"ה מצד שנמשכה

זה כן שאין מה כביכול. "שינויים" אמר daxyבה
על  שנמשכה ה"טהרה" בבחינת היינו טהור", "טהור
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תש"ח 25) מנסה כי לד"ה בהערה (נסמן השיטות לפי א ו, ביצה
ובכ"מ. שם מנסה כי בד"ה נתבאר בו, חזר שלא ספ"ז)

שגם 26) קנו ), (ע' שם הר"פ ובהנחות ב) (כד, שם בלקו"ת ראה
שטהור, הוא שהדין הקב"ה) שאמר (לאחרי ידעו דרקיע המתיבתא
שיבא  - הוא נוכח" "מאן ופירוש הדין טעם את ידעו שלא ורק

. . אצלם א).dbydaלהתאמת קד, שם (ספהמ"צ
פ"א.27) יצירה ספר
של 28) שטעמו שם, וסהמ"צ ואילך) סע"ב כד, (שם לקו"ת ראה

זה. מפסוק הוא לטהר רבה
וש"נ.29) א. לא, נדה

ב,30) ויקרא לקו"ת גם וראה ואילך. א כ, פרשתנו לקו"ת ראה
ובכ"מ. ג.

המעלה 31) לענין ע') (ע' פרשתנו באוה"ת הובא - א ה, כתובות
תחלה". מזרעת ד"אשה

שם.32) ובכס"מ ספ"ב. צרעת טומאת הל'
ב.33) נט, ב"מ
כשנאמר 34) הרי - כו' נשמה יציאת דבשעת להכס"מ ואפילו

נשמה. יציאת בשעת שיהי' נודע לא - נוכח דרבה
דטהור 35) כתב (שם) בלקו"ת והנה דנגעים. ספ"ד ר"ש ראה

כו'. טהור אומר דקוב"ה משום
בפלוגתת להכרעה בנוגע בא הוא שם לא mi`pzdאבל ושעדיין

ענינו  עיקר שבלקו"ת י"ל כן בני). מנצחוני ל"ק (ולכן פס"ד בזה הי'
כו' יחיד שהי' רבה זה: לפני וככתבו האמת. חכמת סוד, ע"פ לבאר
ומ"מ  שהקדים: מה ג"כ יומתק ועפ"ז יחידה. דחי' המקיף מבחי'

zn`a.ואכ"מ כו'. י"ל
וש"נ.36) ב. פ, קדושין



rixfzיח zyxt - zegiy ihewl

של דינו ופסק תורתו לימוד מזרעת daxידי ''אשה -
דרקיעא  המתיבתא דעת את הכריע זה הנה - 37תחלה"

גם  ו)הטהרה (היחוד בחינת המשיך שרבה (וכנ"ל
"יולדת - .xkf"38בעולם)

(d"kyz ,rixfz zyxt zay zgiyn)

1

2

3

4

"זכר"37) שבחי' סע"ג), (כ, פרשתנו בלקו"ת מהמבואר להעיר
והטעם  - שינויים בה שאין רבה אהבה בחי' היא ה') (בעבודת

מבחי' להיותה הוא שינויים שייך אין תצא dcigiשבאה"ר (לקו"ת
(כנ"ל  "יחיד" מבחי' בו שהאיר לפי רבה, של הכרעתו בדוגמת - ג) לז,

ו'). סעיף
שב"וידעת"f"crראה38) המעלה בענין 1335 ע' ח"ד לקו"ש

שדוקא  מלמעלמ"ט), (גילוי הראת" "אתה על מלמטלמ"ע) (עבודה
ע"ש. השינוי. שלילת על שמורה "היום" תיבת נאמרה "וידעת" בפסוק

             

          
           

           
           

     
          

           
        

          
        

           
            

           
            

           
         

          
          


         

          
     

         
         

          
            

      
          

           
        

         
           

          
         

         
        

       
       

        
        

        
     

       
          

         
         
       

           
      

          
          

          
           
          

    
        

       
        

        
            

   
        

           
        

          
        

          
          

           
       
        

        


         
          

         
          

          
          

          
          

         
         

          
         

     
        

     
      

       
        

        
         

   





























































































































































































המשך ביאור למסכת עירובין ליום ראשון עמ' א
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וביאור  מ"תוהו",  הוא  המות  מלאך  דשרש  רמזים 
מיני  תתק"ג  תוצאות"  "למות  ח.(  )ברכות  מאחז"ל 

מיתות נבראו וכו'

הוא  ויניקתו  אחיזתו  ליצלן,  רחמנא  המות  מלאך 
מבחי' גבורות ודינים.

כי השרש דמלאך המות הוא מתהו שנשבר ומת וכו'.
ק"ב2  שאוחז  היינו  מ"ת,  ק"ב  גי'  המו"ת1  מלא"ך 
מיתה ר"ל, והוא תהו3 ק"ב חרובין, מספר בל"ע4, ועיין 

בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג.
שייך  זה  מה  אדנ"י,  הוי'  גי'  מלא"ך5  שתיבת  ומה 
לענין מיתה ר"ל, הוא על דרך מה שכתוב6 ולהוי' אדנ"י 
למות תוצאות, תוצאות הוא תתק"ג מיני מיתות רחמנא 
ליצלן כדרז"ל7, והם יוצאים מהוי' אדנ"י מלאים8, הוי' 

מ"ת   +  )102( ק"ב  וכן   ,542  =  )415( המו"ת   + )בגי'91(  מלא"ך   )1
.542 = )440(

2( מבואר בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג )המצויין כאן, וכן בלקוטי תורה 
להאריז"ל דניאל )ד, יד( בפ' גזירת עירין ע"ש(, גבורות ודינים נאחזין 

מבחי' אחוריים.
והנה יש ארבעה שמות במילוי של שם הוי', והם, ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן, 

ומספר כל האותיות של המילוי והאחוריים הם מספר ק"ב, והוא:
שם ע"ב "המילוי והאחוריים": יו"ד –  יו"ד, ה"י – יו"ד, ה"י, וי"ו – 

יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )26 אותיות(.
שם ס"ג "המילוי והאחוריים": יו"ד – יו"ד, ה"י – יו"ד, ה"י, וא"ו – 

יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )26 אותיות(.
שם מ"ה "המילוי והאחוריים": יו"ד – יו"ד, ה"א – יו"ד, ה"א, וא"ו – 

יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א )26 אותיות(.
שם ב"ן "המילוי והאחוריים": יו"ד – יו"ד, ה"ה – יו"ד, ה"ה, ו"ו – 

יו"ד, ה"ה,  ו"ו, ה"ה )24 אותיות(.
סך הכל, 26 + 26 + 26 + 24 = 102, מספר ק"ב.

]ועיין ביאור שם, שזהו"ע ק"ב חרובין אשר זה הי' מיתה וחורבן של 
המלכים שמלכו בארץ אדום ומתו, ועיין לקמן סימן[.

3( ראה זהר חלק ג' פרשת פנחס דף רטז ע"ב. )אור התורה פרשת שלח 
עמוד תקה(.

4( ראה לקמן סימן, דמלכי אדום )וישלח לו, א( שרשם מעולם התוהו, 
והמלך הראשון הי' בלע בן בעור. ע"ש.

5( מאורי אור אות המ"ם )ס"א(. קהלת יעקב ע' מלאכים. מלא"ך )בגי' 
91(, וכן הוי')26( + אדנ"י )65( = 91.

6( תהלים סח, כא. "הא-ל לנו א-ל למושעות ולה' אדנ-י למות תוצאות". 
ופרש"י וז"ל: אל מושיע הוא לנו, ולפנינו יש הרבה מיני מות תוצאות, 
דרכים אל המות, אך לא עלינו הוא נותנם, אבל ימחץ בהם ראש אויביו.

מאות  תשע  תניא  תוצאות",  "למות  כא(  סח,  )תהלים  ח.  ברכות   )7
הכי  תוצאות  תוצאות,  למות  שנא'   בעולם  נבראו  מיתה  מיני  ושלשה 
דה"ל  גימטריא,  תוצאות  ודריש  מהרש"א:  ]בחדא"ג  בגימטריא.  הוו 

למכתוב מוצאות במ' וק"ל[.
8( מבואר בחסידות דענין "מלוי" הוא צמצום וירידה מהאות או מהשם 
עצמו. ראה פרי עץ חיים שער השופר פרק א' וז"ל: "וכבר ידעת כי כל 
קודש  אגרות  יצחק  לוי  לקוטי  אלקי"ם".  בגי'  מלוי  כי  דין,  הוא  מלוי 
עמוד שלה. ספר הערכים אל"ף – אטב"ח סוף עמוד יא וש"נ. וראה גם 

ציצין ופרחים ערך מלאך )מר' יעקב עמדין ז"ל(.

תרע"א,  הוא  במלואו  ואדנ"י  רל"ב,  הוא  מלואיו9  בד' 
צ"א10 שבאמצע  האותיות  תוצאו"ת,  הוא מספר  ביחד 
התיבה הוא מספר הוי' אדנ"י פשוט, ונתוסף מן הצדדין 

ת"ו בכל צד הוא ההשלמה להוי' אדנ"י מלאים.
ליצלן,  רחמנא  מיתה  על  רומזים  ת"ו  ואותיות 
וכמ"ש11 והתוית תו על מצחות האנשים, ועיין בשבת12 

דף נ"ה.
ר"ל  המיתה  ענין  ועיקר  ת"ו,  אותיות  יש  במות  גם 

הוא מצד אותיות ו"ת13 ד"מות" וכו'.
וכן בתיבת תה"ו יש אותיות ת"ו מלפניו ומלאחריו, 
והוא מה שתהו נשבר ומת, ויש ב' פעמים14 תהו בפסוק 
היתה  והארץ  בר"ת  ב'  מפורש,  א'  תהו,  היתה  והארץ 

תהו למפרע, א"כ הוא ב' פעמים ת"ו15.
על  בעיקר  רומזים  ת"ו  שאותיות  מה  עוד,  וי"ל 
מיתה16, הוא כי חיים נמשך מחכמה כמ"ש17 והחכמה 
תחי', וכתיב18 ימותו ולא בחכמה, הנה בחכמה הוא שם 
ע"ב שהד' יודי"ן כ"א כלול מי' עולה ת', ויש בו עוד 

ותיבת "מלאך" שהוא בגי' הוי' אדנ"י הוא מלאך הברי"ת ומלאך הגואל.
בגי'  וזהו שהוא  וגבורה,  דין  זהו   – ה"מלוי"   – שיוצא מהשמות  ומה 
כדלקמן,  לצדדין  הולך  המות  שהמלאך  וזהו  כדלקמן,  המות  מלאך 

דה"פנים" הוא מלאך טוב. וזהו רמז "תוצאות" וד"ל.
9( הוי' בד' מלואיו )כנ"ל הערה 2( היינו, השמות ע"ב )72( + ס"ג )63( 

+ מ"ה )45( + ב"ן )52( = 232.
שם אד' במילואו הוא, אל"ף )111( + דל"ת )434( + נו"ן )106( + יו"ד 

)20( = 671, תרע"א.
ביחד 232 + 671, הוא מספר 903, שהוא מספר "תוצאות".

האותיות  "תו-צא-ות",  כזה  מחלקים  "תוצאות"  תיבת  פירוש:   )10
באמצע "צא" בגי' הוי' )26( + אדנ"י )65( = 91 צ"א )בגי' "מלאך"(, 

והאותיות מהשני צדדים, תו-ות" מרמזים על המות כדלקמן.
11( יחזקאל ט, ד.

בתוך  העיר  בתוך  עבור  אליו  ה'  ויאמר  ד(  ט,  )יחזקאל,  נה.  דף   )12
כל  על  והנאנקים  הנאנחים  האנשים  מצחות  על  תיו  והתוית  ירושלים 
הקב"ה  א"ל  הצדיקים[,  אלו  ]רש"י:  וגו'  בתוכה  הנעשות  התועבות 
לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם 
בהן  שישלטו  כדי  דם  של  תיו  רשעים  של  מצחם  ועל  חבלה,  מלאכי 
מלאכי חבלה וכו', ומאי שנא תיו, אמר רב תיו תחיו, תיו תמות. )ראה 

גם לקמן סימן כו(.
13( ראה בפנים בליקוטי לוי יצחק, עוד רמזים עפ"י קבלה דעיקר ענין 

המיתה הוא מצד אותיות ו"ת ד"מות".
14( ראה גם לעיל סימן יא.

15( "וב' ההי"ן, הב' ההי"ן הוא הב'ההי"ן שבשם, ס"ג וב"ן, שזהו ענין 
תהו. ועיין בע"ח שער דרושי נקודות פ"א" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

עמוד  )ז-ת(  האותיות  מערכת  הערכים  ספר  ראה  לקמן  בהבא   )16
מנחם  תורת  ואילך.   610 ב'עמוד  חלק  שיחות  לקוטי  ועיין  תסו-תעא. 

התוועדויות חלק יד עמוד 199 ואילך.
17( קהלת ז, יב.
18( איוב ד, כא.

פנינים מתורת לוי יצחק על התורה



כ

ו' אותיות19 זהו ת"ו, הנה מה שאותיות ת"ו רומזים על 
מיתה, הוא ע"ד כמו שמצורע שאין בו אור20 החכמה, 
גי' ת"ו, ומצורע21 נחשב כמת ר"ל. ועיין בע"ח22  הוא 

שער לאה ורחל פ"ז ע"ש.
וכן ע"ם האר"ץ שאין בו תורה שאורייתא23 מחכמה 
נפקת, שרשו הוא מן והארץ היתה תהו, ומספרו24 ת"ו 

לרמז על העדר אור החכמה25.
והב' פעמים ת"ו שמימין ומשמאל, בתיבת תוצאו"ת, 
הרחובות,  בצדי  מהלך26  המות  שמלאך  ע"ד  הוא  י"ל 

19( פירוש: שם ע"ב הוא, שם הוי' במילו יודי"ן "יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י", 
ונשאר  "ת",  מספר  עולה  מעשרה  כלול  אחד  וכל  יודי"ן  ד'  כאן  דיש 

מאותיות המילוי ששה אותיות, והם – ודהוו"ה – נעשה מספר ת"ו.
20( ראה לקוטי תורה פרשת מצורע כג, ב. לקוטי שיחות חלק יז עמוד 

.141
21( נדרים סד, ב.

22( )שער לח( וז"ל: אמרו רז"ל שהמצורע חשוב כמת, כי כבר נתבאר 
אצלינו בענין האבלות כי הסתלקות מוחין עלאין דז"א דמצד אבא הוא 
ימותו ולא בחכמה כי סיבת המיתה  ד, כא(  )איוב  וז"ס  גרמת המיתה, 
הוא לסבת חסרון החכמה שהם המוחין כנ"ל, כי )קהלת ז, יב( החכמה 
תחי' את בעלי' ובהסתלקותה המיתה מצוי' שהוא היפך ותמורת החיים, 
כנ"ל  החכמה  של  המוחין  הסתלקות  ענין  הוא  מצורע  גם  כי  ולהיות 
לכן הוא חשוב כמת. ונלע"ד כי מצורע גימטריא ת"ו רמז אל החסרון 
החכמה שהוא אבא שהוא שם ע"ב דמילוי יודי"ן אשר בו י' אותיות הד' 
מהם בחי' יודי"ן אשר כל אחד מהם כלולה מי' הם ת' ועם ו' אותיות 
אחרות הם ת"ו לרמז כי הסתלקות אבא מז"א גורם הצרעת. ראה לקוטי 

תורה פרשת מצורע שם.
23( זהר חלק ב' דף קכא, א. שם פה, א.

24( פירוש: ע"ם )בגי' 110( + האר"ץ )296( = 406, כמספר ת"ו.
25( וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק וז"ל: זהו )אבות ב, ה( ולא עם הארץ 

חסיד שאין בו החסד דהדר מקור התיקון וד"ל. עכ"ל.
]ועיין לקמן סימן, דהז' מלכים דמלכי אדום )וישלח לו, א ואילך( הם 

הז' מלכים דתוהו, והמלך השמיני "הדר" הוא מקור התיקון, ע"ש[.
26( בבא קמא ס, ב.

בצדדין דוקא מימין ומשמאל, כי תהו הי' רק בסוד ב' 
קוין כמ"ש בתורה אור27 בד"ה וישלח יעקב ע"ש.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד קצח יג

)בראשית  כו'  מחנות  לשני  כו'  העם  את  ויחץ  וז"ל:  ד.  כד,  עמוד   )27
לב, ח(. הנה הטעם שחלק לשני מחנות דוקא, יובן ע"פ הקדמה הידוע 
היו  התהו  שבעולם  התקון,  לעולם  התהו  עולם  בין  ההפרש  שעיקר 
הספירות מפורדים זה תחת זה אבל בעולם התקון הם בציור קוין דהיינו 
ג' קוין ימין ושמאל ואמצע שהקו האמצעי הוא המחבר ומייחד ג"כ ב' 
הקוין דימין ושמאל להיות מתכללים יחד כידוע דתפארת הוא הממוצע 
ג'  אומרים  התקון  בבחי'  שהם  ישראל  ולכך  יחד,  ומחברים  חו"ג  בין 
הוא  שהסגו"ל  סגולה  לי  והייתם  ג"כ  בהם  וכתיב  דוקא  קדוש  פעמים 
שהיו  התהו  בעולם  אבל  כו'  ואמצע  ושמאל  ימין  בחינת  נקודות  ג' 
בבחי'פירוד זה תחת זה ולא נתייחדו יחד, ה"ז רק בחי' ב' קוין שהחסד 

הוא בפ"ע והגבורה הוא בפ"ע.
האורות  היו  שבתהו  לפי  הוא  שהענין  במ"א  הדברים  ביאור  וכמ"ש 
מרובים והכלים מועטים ולכן מצד קוטן הכלי לפ"ע האור ע"כ אין הכלי 
יכולה להכיל ב' הפכים חו"ג יחד עד"מ באדם מי ששכלו קטן לא יכיל 
ב' הפכים כלל אלא אם יטה שכלו לזכות לא ימצא אז שום שכל לחוב 
ובהיפוך  בלבד.  וחסד  טוב  רק  אלא  בלבו  לחוב  נטי'  שום  יסבול  ולא 
בקו  אלא  אינו  ונמצא  לזכות  נטי'  כלל  יסבול  לא  לחוב  יטה  כאשר 
א'תמיד פעמים בקו הימין לזכות ופעמים בקו השמאל לחוב והרי הקוין 
להיפוך,  וכן  דין  בחי'  לסבול  יוכל  לא  בבחי' חסד  מפורדים שכשהוא 
וזהו הנק' בחינת ב' קוין שהחסד הוא בפני עצמו והגבורה בפני עצמה.

יוכל  הדין  בשעת  שגם  היינו  חו"ג  בין  מכריע  שהתפארת  בתקון  אבל 
להיות ג"כ נטי' לזכות וכן להיפך, לפי שבתקון האורות מועטים והכלים 
מרובים נמצא הכלי רחב לקבל גם ב'הפכים, וכמו באדם שדעתו רחבה 
יוכל לסבול ב' הפכים יחד וישכנו במוחו ולבו שמצד זה יש סברא לזכות 
אע"פ שמצד אחר יש סברא לחוב כו' והרי בתקון מתייחדים חו"ג יחדו 

וזהו ענין ג' קוין.
יצחק אגרות קודש ריש עמוד תטז. שיחות קודש  לוי  גם לקוטי  ]ראה 
ה'תשל"ד פרשת תולדות סעיף ב'. ה'תשל"ה פרשת משפטים סעיף ה'. 
ה'תשל"ח פרשת חוקת סעיף כג. ה'תשמ"א פרשת בהעלותך סעיף נד. 

ספר המאמרים תשל"ד עמוד 42[.

פנינים מתורת לוי יצחק

             

       
         

         
        

        
      

       
          

          
        
          
        
          

        
         

        
         

        
      

       
       

         
         
         
         
        
         
         
          

       
       

         
          

   





































































המשך ביאור למסכת עירובין ליום שלישי עמ' ב
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כה  חוברת

ה"פרולטרי" בביתֿהכנסת נוראים ימים
.1935 שנת שנה, באותה הם אף התרחשו דלהלן שהמאורעות דומתני

ביתֿכנסת  העיר. במרכז וחברו העיר, בקצה אחד בלבד: קטנים בתיֿמדרשות שני בעירנו נותרו עת באותה

ובעליֿמלאכה. פועלים היו ומתפלליו שמייסדיו מאחר השלטונות, עלֿידי הוחרם לא זה

מקצועות  בעלי הם אף היו המתפללים ורוב סנדלר, – הגזבר חייט, היה הגבאי הרב. התפלל זה בביתֿכנסת

כוחותיהם. לפי נוהלה והיא הזעירה, ממלכתם את שם ניהלו הם דומים.

שונים  למעמדות שהשתייכו רבים מתפללים בעקבותיו להגיע החלו – שם להתפלל שניאורסון משהחל

ימשיכו  שהם ההכרח מן היה זאת עם יחד הקיימת. ההנהלה עבור מדי קשה נעשתה והמלאכה לחלוטין,

אופן  על לספר שניתן קוריוזים (ישנם הפרולטריון טהרת על תהיה ביתֿהכנסת שהנהלת כדי בתפקידיהם,

כלֿכך). חשוב זה אין אך התנהלותם,

לא  הם הביטול. תכלית ומתוך גמור בכבוד אליו מתייחסים שהם לומר נוהגים היו הם – לרב הנוגע בכל

נראה  – מאוד והגון טוב יהודי הוא הרב הנראה "ככל אמרו: אליו שהתוודעו ולאחר לכן, קודם אותו הכירו

בכל"... לו להאמין אפוא וניתן ה"בורגנות", עם אחת יד עושה אינו שהוא

מושג  להם שהיה רבים אנשים היו תשרי חודש לקראת אך ברוסיה. אז היו לא כמעט – מקצועיים חזנים

ממשל  במוסדות פקידים אלה היו בדרךֿכלל – התפילה בנוסח פרק ידעו או יהודית, להם בנגינה שהגיעה תיים,

מחוץ  אחרת, לעיר בדרךֿכלל נוסעים – תשרי בחודש יהיה שלהם המנוחה שחודש והשתדלו חודש, של חופשה

הנוראים. בימים כשלוחיֿציבור לשמש עצמם את משכירים היו ושם מגוריהם, לעיר

תמימה. שנה במשך שם שהצטבר מה כל – לבם על היה אשר את בתפילתם הביעו אלו חזנים

כדי  מינימלי, שכר  להם שולם כאילו הוצג בגלוי בסתר. זאת גם נאה, סכוםֿכסף להם שולם שירותם תמורת

שם. ששררו לחוקים בהתאם מסים, כך על לשלם עליהם יהיה שלא

שימש  מהם אחד אנשים: שני הסוכות, וחג הנוראים הימים למשך זו, למטרה ממוסקבה הגיעו ליקטרינוסלב

למקובל  דומים היו הכללי ומראהו לבושו שבשחקנים. מהטובים ונחשב אופרה, בתיאטרון כזמר השנה ימות כל

אדם  עבד השנה כל במשך לשליחֿציבור. יותר דומה שנראה נוסף, אדם הגיע עמו יחד שם. השחקנים בקרב

הרב  של מצאצאיו והיה יודעֿספר, היה אף הוא לשיר. בכשרון ניחן והוא ממשלתי, במשרד כרואהֿחשבון זה

.92מסלאוויטא 

המלאך  אברהם ר' של מצאצאיו כמדומתני, היה, לקייב.93השחקן הסמוכה פסטוב בעיר כבוד שמנוחתו ,

שפם; נטולות מאופרות, היו פניו סבו. של משפחתו שם זה היה ולדבריו ליבר, היה השחקן של משפחתו שם

אמיתי.******* כחסיד לב, שברון מתוך בכלל, חסידים וסיפורי מסבו, ששמע סיפורים מספר היה הוא אך

יהודית, בסביבה יהיו בכלל, תשרי חודש באווירת והחיים שהתפילות, היתה ששאיפתם סיפרו החזנים שני

ליקטרינוסלב. לנסוע החליטו – תקופה באותה שניאורסון של הנהגתו אופן על במוסקבה וכששמעו

עבודתם, תמורת שכר שיקבלו לסדר כיצד להם שייעץ כדי שניאורסון, אל היישר השניים פנו לעיר בהגיעם

חפצים  שהשלטונות יהודיים רגשות אותם את ולחזק לעורר כדי תפילתם את לנצל להם שיסייע כדי גם אבל

אמרו. הרב", אליכם, באנו כך "לשם לחסל.

הסוכות. ובחג הנוראים בימים בעלי התפלל שבו בביתֿהכנסת כמובן, כחזנים, לשמש נשכרו הם

ימים, באותם ֿ הכנסת בבית ששררה הנפש השתפכות ואת האווירה את לתאר מכדי דלות שלי הכתיבה יכולות

ושלוחיֿהציבור. הרב של השפעתם תחת

בסלאוויטא.92) ביתֿהדפוס ומייסד מקוריץ פינחס ר' הרה"ק של בנו מסלאוויטא, שפירא משה ר' להרה"ג הכוונה כנראה
א).93) (סב, פכ"ה ח"א רבי בית ראה ממעזריטש. המגיד הרב של בנו

זכרונות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כב

שניאורסון  עבורם הנהיג כך משום וביוםֿהכיפורים. בראש ֿהשנה גם לעבודה לצאת היו מוכרחים רבים

בבוקר, שמונה השעה עד הסתיימה זה במניין התפילה ראשון". "מניין שכונה נפרד, מניין בראשֿהשנה

לעבודתם. המתפללים יצאו ומביתֿהכנסת

ל  זה שביום אלא ביוםֿהכיפורים, גם התקיים זה חזרו מניין אלא לבתיהם, מעבודתם המתפללים שבו א

ברחוב  וגם לפה, מפה מלא ביתֿהכנסת היה נעילה תפילת בשעת נעילה. לתפילת מגיעים היו הם לביתֿהכנסת.

רבים. אנשים התגודדו

היה  כך על נוסף מאוד. גדולים למרחקים הרגלית ומההליכה מהצום פיזית, פשוט יגעים, היו כולם

שמשל  שברוןֿהלב את לתאר ניתן לא שכזה. ביום לעבוד נאלצים שהם הידיעה בשל מאוד מר מצבֿרוחם

אלו. בתפילות בכיפה

בוקר  בשעת ולו בציבור, להתפלל להם שאפשר הפתרון את עבורם שהגה כך על לב מקרב לבעלי הודו הכל

מוקדמת.

נהנה  הוא מעיניו. ניגרות שליש כשדמעות בוכה היה זה, נושא על המתפללים עם משוחח בעלי כשהיה

יהודים!" של מהותם זוהי "אח, שכזו: שמחה במין אומר והיה אלה, אנשים של הרוחנית מההתעוררות מאוד

זאת  להגשים בידו שעלה כך על שבעֿרצון היה בעלי דא; כגון מעשים על בדברים להרבות חששו הכל

במעשה.

כך  התפילות של הזמנים סדר את לנהל דיפלומטית, בצורה בעלי, החל יוםֿהכיפורים חצות לאחר מיד

הרי  האפשר; ככל מוקדם הצום את לסיים רצה מצדו הציבור מדי. מוקדם מביתֿהכנסת יצאו לא שהמתפללים

כדי  בהרבה. מוקדמת בשעה התפילה את סיימו האחרים ובבתיֿהכנסת החוגים, מכל אנשים היו המתפללים בין

כבר  נעילה שבתפילת כך התפילות, את לנהל כדי החזן עם אחת יד עושה בעלי היה כאן, גם יקרה לא שהדבר

בשירה. להאריך זמן נותר לא

זכרונות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

              

          
          

         
             

           
          


         

      
           

           
         

 
         

      
           

     
       

          
          

        
   

           
         

        
          
         

          
 

           
          

        
         

         
         

           
          

         
           

         
        

         
         
           

 
         

       
        

        
         

        
        

       
          

          
      

          
 





















































































































המשך ביאור למסכת עירובין ליום שבת זודש עמ' ב



כג

שניאורסון  עבורם הנהיג כך משום וביוםֿהכיפורים. בראש ֿהשנה גם לעבודה לצאת היו מוכרחים רבים

בבוקר, שמונה השעה עד הסתיימה זה במניין התפילה ראשון". "מניין שכונה נפרד, מניין בראשֿהשנה

לעבודתם. המתפללים יצאו ומביתֿהכנסת

ל  זה שביום אלא ביוםֿהכיפורים, גם התקיים זה חזרו מניין אלא לבתיהם, מעבודתם המתפללים שבו א

ברחוב  וגם לפה, מפה מלא ביתֿהכנסת היה נעילה תפילת בשעת נעילה. לתפילת מגיעים היו הם לביתֿהכנסת.

רבים. אנשים התגודדו

היה  כך על נוסף מאוד. גדולים למרחקים הרגלית ומההליכה מהצום פיזית, פשוט יגעים, היו כולם

שמשל  שברוןֿהלב את לתאר ניתן לא שכזה. ביום לעבוד נאלצים שהם הידיעה בשל מאוד מר מצבֿרוחם

אלו. בתפילות בכיפה

בוקר  בשעת ולו בציבור, להתפלל להם שאפשר הפתרון את עבורם שהגה כך על לב מקרב לבעלי הודו הכל

מוקדמת.

נהנה  הוא מעיניו. ניגרות שליש כשדמעות בוכה היה זה, נושא על המתפללים עם משוחח בעלי כשהיה

יהודים!" של מהותם זוהי "אח, שכזו: שמחה במין אומר והיה אלה, אנשים של הרוחנית מההתעוררות מאוד

זאת  להגשים בידו שעלה כך על שבעֿרצון היה בעלי דא; כגון מעשים על בדברים להרבות חששו הכל

במעשה.

כך  התפילות של הזמנים סדר את לנהל דיפלומטית, בצורה בעלי, החל יוםֿהכיפורים חצות לאחר מיד

הרי  האפשר; ככל מוקדם הצום את לסיים רצה מצדו הציבור מדי. מוקדם מביתֿהכנסת יצאו לא שהמתפללים

כדי  בהרבה. מוקדמת בשעה התפילה את סיימו האחרים ובבתיֿהכנסת החוגים, מכל אנשים היו המתפללים בין

כבר  נעילה שבתפילת כך התפילות, את לנהל כדי החזן עם אחת יד עושה בעלי היה כאן, גם יקרה לא שהדבר

בשירה. להאריך זמן נותר לא

יב, ב – דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי 
תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת 

דותה תטמא

עתידין  בניסן  אם  יא.(  )ר"ה  המחלוקת  ביאור 
ליגאל או בתשרי, ומפרש בזה מאחז"ל אשה מזרעת 
תחלה יולדת זכר, איש מזריע תחלה יולדת נקבה וכו'

יולדת  תחילה  מזרעת  אשה  זכר.  וילדה  תזריע  כי  אשה 
זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה )ברכות ס.(. ובו יבואר 
וחד  ליגאל,  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  אמר  חד  הפלוגתא 

אמר בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאל )ר"ה יא.(.
הכלל יש שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברוב רחמיו מרחם 
ויש  התחתונים.  התעוררות  שום  בלי  ישראל,  עמו  על 
מחמת  ישראל  עמו  על  עצמו  מרחם  הוא  ברוך  שהקדוש 
במה  הנאים  במעשיהם  ישראל,  מעמו  התחתונים  מעשה 
שעושים ומקיימים מצותיו, והבחינה הב' יותר טוב לפני עמו 

ישראל.
בכל  חיות  המשפיע  הוא  ברוך  הקדוש  כי  הרמז,  וזהו 
והעולמות  "איש",  בשם  נקרא  העולמות  כל  על  ורגע  עת 
המקבלים חיות מאתו בכל עת ורגע נקראים בבחינת "אשה".

מחמת  בא  כשהשפע  דהיינו  תחילה,  מזרעת  אשה  וזהו 
מחמת  בא  כשהשפע  מרמז  זכר,  יולדת  התחתונים,  מעשה 
זכר,  יולדת  וזהו  ח"ו,  בו שום קטרוג  אין  מעשה התחתונים, 
על הרמז כאיש גבורתו )שופטים ח, כא(. איש מזריע תחילה, 
דהיינו כשהקב"ה בעצמו מעורר השפע על עמו ישראל, זהו 
הרמז יולדת נקבה, על הרמז תש כחו כנקבה )ברכות לב.(, כי 

שם ח"ו יש קטרוג.
הגאולה  אי"ה  כשיהי'  כי  פליגי,  ולא  בגמרא,  הרמז  וזהו 
הגאולה  יהי'  אז  התחתון,  התעוררות  מחמת  בימינו  במהרה 
בתשרי, אפילו שהחודש הזה מורה על הדין, כיון שהגאולה 
הגאולה  כשיהי'  אבל  התחתון,  התעוררות  מחמת  אי"ה  יהי' 
דינין  שאין  בעת  בניסן,  דווקא  יהי'  אז  רחמיו,  רוב  מחמת 
שורה כלל, כי על זה רומז שהחודש ניסן נקרא חודש אביב, 
)זוה"ק ח"ב  הוא אותיות תשר"ק  ותשרי  בי"ת כסדר,  אל"ף 
קפו.(, כי ניסן הוא אור הישר מורה על חסד, ותשרי הוא אור 

החוזר מורה על דין )זוה"ק שם(1.
קדושת לוי

גאולה האחרונה בחי' "שיר לשון זכר" וזהו "וילדה 
זכר", וקודם לזה יהי' ד' גליות, המרומז בפ' – "וטמאה 

1( ראה ]קדושת לוי[ פר' בא ד"ה היום אתם יוצאים.

מדי(,  )גלות  נדת"  "כימי  בבל(,  )גלות  ימים"  שבעת 
ואח"כ  אדום(,  )גלות  "תטמא"  יון(,  )גלות  "דותה" 

גאולה שלימה

במסכת  של"ה  הגאון  הנה  זכר.  וילדה  תזריע  כי  אשה 
פסחים כתב על הא דאמרו חז"ל תורה וארץ ישראל ועולם 
מצרים,  של  יסורין  הי'  התורה  קבלת  שקודם  ביסורין,  הבא 
ארבעים  במדבר  עיכוב  של  יסורין  הי'  ישראל  ארץ  וקודם 
)קהלת  וזהו  שיזדככו,  כדי  גליות  ד'  הם  עוה"ב  וקודם  שנה, 
עול  ישראל  שיקבלו  למען  החושך,  מן  האור  כיתרון  ב( 
יראת  ועול  כנגד מדבר,  ועול מצות  עול מצרים,  כנגד  תורה 
יראה  שישיגו  עוה"ב,  עיקר  שהוא  גליות  ד'  כנגד  הרוממות 
ואהבה בשלימות, שיהיו מרכבה כמו האבות מרכבה בחייהם 

שנאמר )בראשית יז( ויעל אלקים מעל אברהם.
הגאולה האחרונה יהי' בבחינת זכר שאין אחריו גלות, ויהי' 
שיר חדש ל' זכר, וכתיב וזרעתי לי בית ישראל, שעיקר פיזור 

הגלות להוסיף גרים על ישראל לקבץ נפוצות הניצוצות.
ישראל  כנסת  היא  אשה  תזריע,  כי  אשה  שכתוב  וזהו 
יש  הראשונות  שהגאולות  נקיבה,  בלשון  הכל  שנקרא 
אחריהם גלות, ואמר כי תזריע, שיהיו זרועים בארבע כנפות 
זכר  בחינת  שהוא  אחרונה  גאולה  שהיא  זכר,  וילדה  הארץ. 
לגאולה  שיזכו  מאוד  לזכות  צריך  רק  גלות.  אחריו  שאין 

אחרונה שהוא עוה"ב חיות הנצחיות, ובזה צריך לד' גליות.
והנה בגלות בבל היו ישראל בטומאת ארץ העמים, ובגלות 
פרס  מלכות  ובתחלת  ישראל,  בארץ  ישראל  היו  ויון  מדי 
בארץ  היו  ואח"כ  המקדש  בית  בנין  קודם  בבבל  ישראל  היו 
בבל  גלות  על  רמז  ימים,  שבעת  וטמאה  כתיב  לכך  ישראל, 

שהיו בארץ טמאה שבעת ימים, היינו שבעין שנין.
כימי נדת, רמז על גלות מדי, שבתחלתם היו בבבל ואחר 
כך בארץ ישראל, וז"ש כימי נדת לרמז על טומאה, ולא נכתב 

טומאה בפירוש.
דותה מרמז על גלות יון, שהיו בא"י רק שצרות גדולות היו 
בימי יון, לכך פירש רש"י דותה לשון מדוה וחולה ולא לשון 

טומאה.
ר"ת  תטמ"א  כתיב  לכך  אדום,  גלות  על  מרמז  תטמא 

'תהיה 'טמאה 'מגלות 'אדום.
ואח"כ יהי' גאולה שלימה במהרה בימינו, לכך כתיב וביום 
ויום  וטמא,  ערל  ישאר  שלא  ערלתו,  בשר  ימול  השמיני 
השמיני מרמז על בחינה מדה השמיני שהוא עוה"ב שאז יהי' 

גאולה שלימה בב"א.
גנזי יוסף

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת תזריע
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i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ּבמעׂשה (ויקרא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ועֹוף  חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ˙ÚÈ¯Ê.ּבראׁשית, Èk∑(כז ׁשּנמחה (נדה מחּוי, ילדּתּו ׁשאפּלּו לרּבֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְְְֲִִֶֶַַָָָ

לדה  טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ÓËz‡.ונע ׂשה d˙Bc ˙c ÈÓÈk∑ ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, האמּורה טמאה ּכל ּכסדר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּדם  ּבלא הּקבר נפּתח ואפּלּו אּׁשה ∑d˙Bc.לדה, ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון אחר: לׁשֹון מּגּופּה. הּזב ּדבר לׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

עליה  ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם .רֹואה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

)ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 74 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr
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זכר זכר זכר זכר  וילדהוילדהוילדהוילדה תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה
ּבהמה  ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ּבמעׂשה ועֹוף וחּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי, רּבי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאמר

ועֹוף. רש"י)חּיה ובפירוש ב. (יב, ַָָ
ּדעל־זה  ועֹוף, ּבהמה אחר ּתֹורתֹו ׁשּנתּפרׁשה זה לבין – ּבראׁשית מעׂשה ּבסֹוף אדם ׁשל יצירתֹו ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הם. ׁשוים אּלּו ענינים שּב' היינּו כּו'", ּכ כּו' "ּכׁשם ׂשמלאי רּבי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
מה־ּׁשאין־ּכן  לחטא, ּוביכלּתֹו ּבחירה ּבעל ׁשהּוא ּבזאת הּנבראים מּכל נחּות ׁשהאדם ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ּדברי על־ּפי לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּגם  אּלא ּבפֹועל החטא ּבמעׂשה רק לא הּוא ּביניהם ׁשההבּדל הינּו ,יתּבר רצֹונֹו על ּכלל לעבֹור יכֹולים ׁשאינם הּנבראים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשאר

ּבאדם. מה־ּׁשאין־ּכן לחטא, האפׁשרּות ּבכלל אין ׁשאצלם לחטא, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבאפׁשרּות
והעיּלּוי  ׁשהּברּור כּו', הּבהמה ּתֹורת נׁשנית ּדתחּלה הּכבד, אל מהּקל הּוא ּדהּסדר ּבּתֹורה, ּפרׁשֹותיהם סדר לבאּור ּכן ּגם נבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּומּזה
לאחרי־זה  רק ולכן לחטא, האפׁשרּות ּבֹו ׁשּיׁש – ּדהאדם מהּבירּור יֹותר ּבנקל הּוא לחטא, יכֹולים ׁשאינם – ועֹוף חּיה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדבהמה

האדם. ּתֹורת ְִֵַָָָנׁשנית

ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ` zegiy ihewl)

תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ב)אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מצומצומצומצוֹוֹוֹוֹותתתת(יב, הזרעתהזרעתהזרעתהזרעת .... .... אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנקראתקראתקראתקראת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכנסתנסתנסתנסת עלעלעלעל .... .... החיים)ירמזירמזירמזירמז ועל (אור 'איׁש', נקרא הּקּב"ה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּוא  רצֹונֹו וכל לה', ׁשּקׁשּור יהּודי אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי – 'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשמֹו
'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם הּכתּוב, מלּמדנּו והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע עלּול ּכזה אדם והּנה, אליו. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלהתקרב

צמיחה). לידי מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה (ּכׁשם וארצּיֹות ּגׁשמּיֹות עזרא עזרא עזרא עזרא מצֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(â):Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i zegiy ihewl)

ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם למלמלמלמּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו(יב, ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל מצמצמצמצּוּוּוּוהההה ׁשׁשׁשׁשהאבהאבהאבהאב ּׁשּנאמר (ירושלמי)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, מּמה זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני"וּימל האב),ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם על מּטלת ׁשהיא ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אברהםאברהםאברהםאברהםאּלא האב.ווווּיּיּיּימלמלמלמל על מּלכּתחּלה מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא  לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻואיּכא

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  ‡˙z‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿»¬≈
ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡·‡ÒÓ È‰˙e ¯Îc „ÈÏ˙e ÈcÚ¿̇«ƒ¿ƒ¿»¿≈¿»»»ƒ¿«ƒ

:‡·‡ÒÓ È‰z d˙·BÒ ˜eÁ¯ ÈÓBÈk¿≈ƒ¿«¿≈¿»»»

„d˙Ï¯Ú:ג  ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

aÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ ּתֹורת ׁשהׁשלים אחר . ƒ»ƒ«¿ƒ«ְִִֶַַַ
אדם. טמא  הז ּכיר ּבנאכלין, והּטמא ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָהּטהֹור
היא  הּלידה ּכי הּיֹולדת, האּׁשה מן ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהחל
ּתחּלה  מזרעת  ׁשהאּׁשה אמרּו ורּבים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּתחּלה.
ּדעת  ּכן ועל זכר. וילדה ּכן על זכר, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹולדת

מקּפיא, הּזכר וזרע לאּׁשה, ׁשהּזרע יון ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחכמי 
ּתזריע, ּפרּוׁש והּנה האּׁשה. מּדם הּבן ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוכל

וי''ו הארץ: ּכמֹו היא ּכי זרע, ÓËÂ‡‰ּתּתן ְִִִֵֶֶַָָָ¿»¿»
טמאתּה וסּבת יׁשמעאל. ּבלׁשֹון רפה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֻּכפ''א
יּמצא  וכן הּמרּבע. אל ׁשּובּה עד ימים, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשבעת

ז': ּכל  סֹוף  עד יראה  הּׁשּנּוי ּכי החֹולי , ִִִִֵֵֶַַַָָּבימי
˙c מּפעלי ׁשניהם והם ּבּזת. ּבמׁשקל ׁשם . ƒ«ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָ

מדוה d˙Bcהּכפל: ּכמֹו חלי, ּכמֹו טעמֹו . ֶֶַ¿»ְְְְִֵַַֹ
ּבבׂשר  חלי הּוא הּיֹוצא, הּדם ּכי ְְִִִִִֵַַַַָֹמצרים.

ִָָהאּׁשה:

rxevnÎrixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 53 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr

Epia` mdxa` lW FzixA§¦¤©§¨¨¨¦

ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו:::: ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּנאמר הּבן את המצוות)למּול במנין היד, ספר (רמב"ם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זכר. ּכל לכם הּמֹול לאברהם ית' אמרֹו וה ּוא הּבן, את למּול ׁשּצּונּו היא רטו רטו)מצוה מצוה המצוות (ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר מּמה זאת למד הּמצֹות ּדבספר ה"יד", לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשּנּוי טעם להבין יּמֹול (ּבפרׁשתנּו)וצרי הּׁשמיני "ּובּיֹום ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זכר"? ּכל לכם "הּמֹול אבינּו לאברהם ׁשּנאמר מּמה זאת למד ה"יד" ּובספר ערלתֹו", ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבׂשר
הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּבהקּדים ז)ויּובן פרק סוף אּלא (חולין עֹוׂשין אנּו אין הּיֹום עֹוׂשים אֹו מרחיקים ּׁשאנּו מה "ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשאברהם  מּפני מלין אנּו אין . . ּכגֹון ׁשּלפניו לּנביאים זה אמר ׁשהּקּב"ה לא עליו־הּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבמצות
אבינּו אברהם ׁשּמל ּכמֹו ׁשּנמּול רּבינּו מׁשה על־ידי אֹותנּו צּוה ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ּביתֹו ואנׁשי עצמֹו מל עליו־הּׁשלֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹאבינּו

ַָָָעליו־הּׁשלֹום".
מׁשה. על־ידי הּקּב"ה צּוּוי מּפני ורק א הּוא מּתן־ּתֹורה, קֹודם עליהם ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות אף - עּתה הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהינּו

מּתן־ּתֹורה, לאחר אף מילה ׁשּמצות מּתן־ּתֹורה, קֹודם אף עליהם ׁשּנצטּוּו הּמצֹות לׁשאר מילה מצות ּבין הבּדל ׁשּיׁש לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָויׁש
ולא  רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ׁשּציונּו מּפני הּוא הּמצוה ׁשחּיּוב ּדאף־על־ּפי אבינּו", אברהם ׁשל ּבבריתֹו "להכניסֹו הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּתֹוכנּה
אברהם. עם ׁשּנכרתה ּברית ּבאֹותֹו מתקּׁשרים ּכי אבינּו", אברהם ׁשל "ּבריתֹו הּוא ּומהּותּה ּתֹוכנּה זה ּכל עם לאברהם, ה ּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבגלל

הּו ה"ּיד" ׁשּספר ה"יד": לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשיּנּוי ּטעם ּבפרׁשת וזהּו ׁשהּוא ּדהּמצוה החּיּוב מקֹור מביא ולכן הלכה, ספר א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
וגדרּה מהּותּה המבארים הּכתּובים מביא והלכֹותיהם), (ּתֹוכנם הּמצֹות ּפרּוׁש הּוא ׁשענינֹו הּמצֹות וספר מּתן־ּתֹורה), (לאחרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּתזריע

אבינּו. אברהם אצל הּכתּובים הּמצוה, עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

(ã)ìLeìLe íBé íéLäøäè éîãa áLz íéîé úL §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
úàìî-ãò àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì Lã÷-ìëa§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ

:døäè éîé§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א):אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ÈÓ„a."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹƒ¿≈

‰¯‰Ë∑ טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק d¯‰Ë.לא ÈÓÈ∑ »√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈»√»
ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּביבמֹות∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל, עה)אזהרה שם)∑L„˜ŒÏÎa.(דף יבמות יד. (מכות ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆

ׁשקיעת  עד לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרּבֹות
טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל .החּמה ְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרהטהרהטהרהטהרה ּבּבּבּבדמידמידמידמי ד)ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבב טהר טהר טהר טהר (יב, ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו ּדּדּדּדברברברבר ׁשׁשׁשׁשםםםם והוהוהוהּוּוּוּואאאא הההה""""אאאא,,,, ממממּפּפּפּפיקיקיקיק לאלאלאלא טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורהרהרהרה.... ׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹואהאהאהאה אףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי ְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַֹֹ
מׁשּפיע (רש"י) החׁש ׁשאין לוּדא עליו לראׁש לכל א והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁש את להפ האדם ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּתפקידֹו

סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - טהֹורה" ׁשרֹואה "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁש את להפ יכֹול אז ורק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹעליו,
ׁשם  "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה מּגיע ועל־ידי־זה טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻּדם

טהר". ל"ּדם ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה ה ֹופ הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמ ֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ä)íBé íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬Æ
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

ÏÎaד  eÎc Ì„a ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»
„Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe ·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»≈«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈»«

‡¯Úa‰ה  ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

dxezd lr `xfr oa`

bÈÈÓM‰ ÌBi·e ולא ּבּיֹום חז''ל, אמרּו . ««¿ƒƒְְֲַַָֹ
ׁשקיעת  קֹודם ׁשעה  חצי הּנֹולד והּנה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבּלילה.
ּכי  יֹום, וחצי ימים לׁשּׁשה נּמֹול יהיה ְְֲִִִִִִֶַַַָָָהחּמה ,

לעת: מעת אינֹו הּתֹורה מּבנין ÏBnÈיֹום . ְֵֵֵֵַָƒְִִַ
היּו. מּולים מּגזרת ויהיה יּכֹון. לא ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶַַָֹנפעל,
ּכמֹו ּונמלּתם, מּגזרת נּו''ן, חסר להיֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָויּתכן

אֹו אביו ּכמֹו הּמל, ויחסר נדר. יּדֹור ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָאיׁש
ּדין: ואין B˙Ï¯Úּבית ּבערוה. הּוא ּכי ידּועה . ִֵ»¿»ְְְִֵֶָָָ

סמּוכים: ּכּלם ּכי ואזן, וׂשפה לב ערלת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻּכן
`''d c‰¯‰Ë להראֹות ראּוי והיה נעלם. נח . ¥»√»ְְְֵֶָָָָָָ

טהרה, ּדמי וטעם נבח. לה וּיקרא ְְְְֳִֵֵַַַַָָָָֹּכה''א,
ואי  נּדה, ּדם ּכנגד טהר ּדם מטּמא.ׁשהּוא נּנּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתׁשלם  אׁשר הּזכר ּכמסּפר הּזכר, על ּגזר ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֻוהּׁשם
ּברּור  ּדבר וזה ּכפלים. והּנקבה ּבּבטן. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָצּורת ֹו

˙Úbּומנּסה: ‡Ï L„˜ ÏÎa הּמעׂשר ּכמֹו . ְֶֻ¿»…∆…ƒ»ְֲֵַַ
ׁשלמים: ּובׂשר ‰Lc˜nוהּתרּומה Ï‡Â אל . ְְְְִַַָָ¿∆«ƒ¿»ֶ

הּמקּדׁש: ּבבית העזרה אל אֹו מֹועד, אהל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹחצר
‰¯‰Ë ÈÓ„a:הּוא אחד טהרה, ּדמי על אֹו . ƒ¿≈»√»ְֳֵֶַָָָ
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ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו:::: ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּנאמר הּבן את המצוות)למּול במנין היד, ספר (רמב"ם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זכר. ּכל לכם הּמֹול לאברהם ית' אמרֹו וה ּוא הּבן, את למּול ׁשּצּונּו היא רטו רטו)מצוה מצוה המצוות (ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר מּמה זאת למד הּמצֹות ּדבספר ה"יד", לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשּנּוי טעם להבין יּמֹול (ּבפרׁשתנּו)וצרי הּׁשמיני "ּובּיֹום ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זכר"? ּכל לכם "הּמֹול אבינּו לאברהם ׁשּנאמר מּמה זאת למד ה"יד" ּובספר ערלתֹו", ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבׂשר
הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּבהקּדים ז)ויּובן פרק סוף אּלא (חולין עֹוׂשין אנּו אין הּיֹום עֹוׂשים אֹו מרחיקים ּׁשאנּו מה "ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשאברהם  מּפני מלין אנּו אין . . ּכגֹון ׁשּלפניו לּנביאים זה אמר ׁשהּקּב"ה לא עליו־הּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבמצות
אבינּו אברהם ׁשּמל ּכמֹו ׁשּנמּול רּבינּו מׁשה על־ידי אֹותנּו צּוה ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ּביתֹו ואנׁשי עצמֹו מל עליו־הּׁשלֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹאבינּו

ַָָָעליו־הּׁשלֹום".
מׁשה. על־ידי הּקּב"ה צּוּוי מּפני ורק א הּוא מּתן־ּתֹורה, קֹודם עליהם ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות אף - עּתה הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהינּו

מּתן־ּתֹורה, לאחר אף מילה ׁשּמצות מּתן־ּתֹורה, קֹודם אף עליהם ׁשּנצטּוּו הּמצֹות לׁשאר מילה מצות ּבין הבּדל ׁשּיׁש לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָויׁש
ולא  רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ׁשּציונּו מּפני הּוא הּמצוה ׁשחּיּוב ּדאף־על־ּפי אבינּו", אברהם ׁשל ּבבריתֹו "להכניסֹו הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּתֹוכנּה
אברהם. עם ׁשּנכרתה ּברית ּבאֹותֹו מתקּׁשרים ּכי אבינּו", אברהם ׁשל "ּבריתֹו הּוא ּומהּותּה ּתֹוכנּה זה ּכל עם לאברהם, ה ּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבגלל

הּו ה"ּיד" ׁשּספר ה"יד": לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשיּנּוי ּטעם ּבפרׁשת וזהּו ׁשהּוא ּדהּמצוה החּיּוב מקֹור מביא ולכן הלכה, ספר א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
וגדרּה מהּותּה המבארים הּכתּובים מביא והלכֹותיהם), (ּתֹוכנם הּמצֹות ּפרּוׁש הּוא ׁשענינֹו הּמצֹות וספר מּתן־ּתֹורה), (לאחרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּתזריע

אבינּו. אברהם אצל הּכתּובים הּמצוה, עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

(ã)ìLeìLe íBé íéLäøäè éîãa áLz íéîé úL §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
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:døäè éîé§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א):אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ÈÓ„a."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹƒ¿≈

‰¯‰Ë∑ טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק d¯‰Ë.לא ÈÓÈ∑ »√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈»√»
ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּביבמֹות∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל, עה)אזהרה שם)∑L„˜ŒÏÎa.(דף יבמות יד. (מכות ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆

ׁשקיעת  עד לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרּבֹות
טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל .החּמה ְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרהטהרהטהרהטהרה ּבּבּבּבדמידמידמידמי ד)ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבב טהר טהר טהר טהר (יב, ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו ּדּדּדּדברברברבר ׁשׁשׁשׁשםםםם והוהוהוהּוּוּוּואאאא הההה""""אאאא,,,, ממממּפּפּפּפיקיקיקיק לאלאלאלא טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורהרהרהרה.... ׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹואהאהאהאה אףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי ְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַֹֹ
מׁשּפיע (רש"י) החׁש ׁשאין לוּדא עליו לראׁש לכל א והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁש את להפ האדם ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּתפקידֹו

סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - טהֹורה" ׁשרֹואה "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁש את להפ יכֹול אז ורק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹעליו,
ׁשם  "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה מּגיע ועל־ידי־זה טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻּדם

טהר". ל"ּדם ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה ה ֹופ הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמ ֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ä)íBé íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬Æ
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

ÏÎaד  eÎc Ì„a ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»
„Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe ·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»≈«
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‡¯Úa‰ה  ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

dxezd lr `xfr oa`

bÈÈÓM‰ ÌBi·e ולא ּבּיֹום חז''ל, אמרּו . ««¿ƒƒְְֲַַָֹ
ׁשקיעת  קֹודם ׁשעה  חצי הּנֹולד והּנה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבּלילה.
ּכי  יֹום, וחצי ימים לׁשּׁשה נּמֹול יהיה ְְֲִִִִִִֶַַַָָָהחּמה ,

לעת: מעת אינֹו הּתֹורה מּבנין ÏBnÈיֹום . ְֵֵֵֵַָƒְִִַ
היּו. מּולים מּגזרת ויהיה יּכֹון. לא ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶַַָֹנפעל,
ּכמֹו ּונמלּתם, מּגזרת נּו''ן, חסר להיֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָויּתכן

אֹו אביו ּכמֹו הּמל, ויחסר נדר. יּדֹור ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָאיׁש
ּדין: ואין B˙Ï¯Úּבית ּבערוה. הּוא ּכי ידּועה . ִֵ»¿»ְְְִֵֶָָָ

סמּוכים: ּכּלם ּכי ואזן, וׂשפה לב ערלת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻּכן
`''d c‰¯‰Ë להראֹות ראּוי והיה נעלם. נח . ¥»√»ְְְֵֶָָָָָָ

טהרה, ּדמי וטעם נבח. לה וּיקרא ְְְְֳִֵֵַַַַָָָָֹּכה''א,
ואי  נּדה, ּדם ּכנגד טהר ּדם מטּמא.ׁשהּוא נּנּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתׁשלם  אׁשר הּזכר ּכמסּפר הּזכר, על ּגזר ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֻוהּׁשם
ּברּור  ּדבר וזה ּכפלים. והּנקבה ּבּבטן. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָצּורת ֹו

˙Úbּומנּסה: ‡Ï L„˜ ÏÎa הּמעׂשר ּכמֹו . ְֶֻ¿»…∆…ƒ»ְֲֵַַ
ׁשלמים: ּובׂשר ‰Lc˜nוהּתרּומה Ï‡Â אל . ְְְְִַַָָ¿∆«ƒ¿»ֶ

הּמקּדׁש: ּבבית העזרה אל אֹו מֹועד, אהל ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹחצר
‰¯‰Ë ÈÓ„a:הּוא אחד טהרה, ּדמי על אֹו . ƒ¿≈»√»ְֳֵֶַָָָ



rxevnÎrixfzכו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy

(å)úàìîáe|BúðL-ïa Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤¤§¨Æ
ãòBî-ìäà çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−

:ïäkä-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©Ÿ¥«

(æ)äéîc ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ¨¤®¨
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. חּטאת,(זבחים זה הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתלּויה  הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר קרּויה ∑ËÂ‰¯‰.ׁשּנאמר: ּכאן ׁשעד מּכלל ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿»≈»ְְִֶַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .טמאה  אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(ç)Bà íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À³
äéìò øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬¨¤²¨

ô :äøäèå ïäkä©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ּכ לעֹולה, קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּבזבחים ע"א)ׁשנינּו צ' עזרא עזרא עזרא עזרא .(דף אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֶֶַָָָָ

âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)úøäá Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïäkä ïøäà-ìà àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א מּזֹו(נגעים  זֹו ּולבנֹות הם, נגעים וכן ∑a‰¯˙.ׁשמֹות ּבלע"ז, טייא"ר חברּבּורֹות ¿≈«««¿ְְְִִֵָָ«∆∆ְְְֲֵַַַ

לז) ּבּׁשחק (איוב הּוא "ּבהיר B‚Â'.ים": Ô¯‰‡ Ï‡∑ ּכהן עלּֿפי אּלא וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ְִִַָָ∆«¬…¿ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.(ת"כ)

ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת (לקוטי רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
להֹוסיף:תורה) יהיהיהיהיהיהיהיהויׁש נקרית.ּכּכּכּכיייי מקרה אּלא הרגיל, ּדבר זה אין ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו– לבׂשרֹו,ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר לא ואף האדם לעצם ׁשּי אינֹו הּנגע – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבלבד. לעֹורֹו אם צרעתצרעתצרעתצרעתנ נ נ נ ּכי ּבֹו.געגעגעגע נֹוגע רק אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּי אינֹו הּנגע נגיעה; מּלׁשֹון ּגם נגע – ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת (לקוטי רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
חסר תורה) מּתֹו הרע לׁשֹון ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ּביֹותר. חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׁש

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ּבפנימּיּותֹו, הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׂשימת

z¯·Ï‡ו  B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡ÈÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡‰k«¬»

Èk„˙Âז  dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

q˙Â·ח  ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב  ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i‰k È‰BaÓƒ¿ƒ»¬«»

dxezd lr `xfr oa`

eB˙L Ôaלנּו מפרׁש היה מי הּקּבלה, לּולי . ∆¿»ְִֵֵַַָָָָָָ
יֹותר  לא ּתמימה, ׁשנה ּבן  הּוא אם ׁשנתֹו, ְְִִֵֶֶָָָָֹּבן 
ׁשּטעם  אֹומרים ויׁש ּתֹוספֹות. אֹו ּפחֹות ְְִֵֶַַָָאֹו
על  מחׁשבה ׁשּום עלתה ׁשּמא לע ֹולה, ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָהּכבׂש
ׁשּמא  חּטאת, הּצער. מרב לדּתּה, ּבׁשעת ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹרּוחּה

ּבפיה: ְְִִָָּדּברה

fB·È¯˜‰Â ּבן אֹו והּתֹור הּכבׂש וזה, זה . ¿ƒ¿ƒְֶֶֶֶֶַַָ
הזּכיר  לא וכן קצרה. ּדר אחז והּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיֹונה.
אֹוכל  אינּנּו הּכהן ּכי העֹוף, חּטאת ְִִֵֵֵֶַַַַָֹמליקת

עֹוף: ÈÏÚ‰חּטאת ¯tÎÂ:ּפרׁשּתי ּכאׁשר . ַַ¿ƒ∆»∆»ְֲִֵֶַַ
‰ÈÓc ¯B˜nÓ ‰¯‰ËÂ ּתטהר לא ּכי אֹות זה . ¿»¬»ƒ¿»∆»ְִִֶַֹ

הּספּורים: הּימים עד ְְְִִַַַַָָּבתֹולדּתּה

gd„È ‡ˆÓz.מּׂשגת ידֹו ואין ּכטעם .¯tÎÂ ƒ¿»»»ְְֵֶֶַַַָ¿ƒ∆
‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ יכּפר לא אם יֹורה, זה . »∆»«…≈¿»≈»ְִֵֶֶַֹ

ּבארץ: ּתלּוי וזה ּתטהר. לא הּכהן, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעליה
`Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ וטעם . «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְַַ

מי  אדם, נגעי ּכל יהיּו ּפיו על ּכי ְְֲִִִִִֵַַָָָֹאהרן,
ׁשּיטמא: ּומי ְְִִִֶֶַָׁשּיטהר

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת (לקוטי רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
ואינֹותורה) ּגדֹול, ּבתקף הּוא הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפי

ׁשּכּלּה האדם, ׁשל הּפנימּיּות את רק ׁשרֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן ּגׁשמית ּבראּיה להתצמצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻיכֹול
חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹטֹוב.

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים אינּה(לקוטי ּבׁשרׁשּה ּגבּורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
אּלא הּׁשפע, מניעת נגע ּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתצמצּום, ּכאן: ואף ּכפׁשּוטֹו. ודין צמצּום מּמּנה  מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּוא "אֹורֹותּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּבׁשרׁשֹו קדּׁשה, והּדבר עליעליעליעליֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ׁשל טמא. נגע מראה מׁשּתלׁשל ּומהם קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְִִִִָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
הּגבּורה  המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה אינּה 'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבא

לחסד. ְֲִֶֶַָָוהפיכתּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים עליֹונים"(לקוטי "אֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּגּוף  מּכלי לצאת הּתׁשּוקה ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהיינּו
יּוכל  ּבּתֹורה, עֹוסק אינֹו אם ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָולּכלל

תה"ו. ּבגימטרּיא - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלהתהּוֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים לבאר (לקוטי יׁש זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב ׁשּגם למעללמעללמעללמעלּיּיּיּיּוּוּוּותא תא תא תא מה ּולהעיר, הּדרגֹות. מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

ּולמעלה  מהאבֹות (למעלה מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻמׁשיח,
רּבנּו). ִֵֶַֹמּמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 88 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr

cqgd Wi` iciÎlr ± mirbPd z`nEh§©©§¨¦©§¥¦©¤¤

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים:::: ממממּבּבּבּבניוניוניוניו אלאלאלאל־־־־אחדאחדאחדאחד אאאאֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן וה וה וה וה ּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ׂשׂשׂשׂשאתאתאתאת בעבעבעבעֹוֹוֹוֹורררר־־־־ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ב)אדםאדםאדםאדם .(יג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ
לֹו, וא ֹומר ר ֹואהּו, החכם לראֹות, יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד, ּבּכהן. ּתלּויה והּטהרה הּטּומאה – נגעים לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאף־על־ּפי

טמא אֹומר והּכהן טמא, ב)אמֹור הלכה ט פרק צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְֱֵֵֵֵַָָֹ
אֹומרת  החכם), ּדברי על סֹומ (ולכן וההלכה הּדין את יֹודע ואינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן הּוא ׁשהּכהן ּדאף־על־ּפי ּפלא: ּדבר הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדין

'טמא'. לפֹועל ויאמר הּדין ׁשּיפסֹוק מי יהיה הּוא ּדדוקא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּתֹורה
מֹוׁשבֹו", לּמחנה מחּוץ יׁשב "ּבדד טּומאֹות: ּבׁשאר ׁשאינּה חּומרא יׁש צרעת ּדבטמאת האדם, ועבֹודת הּדרּוׁש ּבדר לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻויׁש
ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו אחרים. טמאים עם לא אפילּו "ּבדד", לבד לׁשבת צרי הּוא ׁשם וגם מחנֹות, לג' מחּוץ נׁשלח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהמצֹורע

מֹוׁשבֹו". לּמחנה "מחּוץ הּקדּוׁשה למחנה ׁשּיכּות ּכל לֹו אין על־ידּה ׁשּנטמא ׁשּלמי עד ,ּכל־ּכ חמּורה טּומאה היא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּצרעת
על־ידי אּלא להעׂשֹות אי־אפׁשר ,ּכל־ּכ חמּור ׁשּדבר הּתֹורה מלּמדת רק ועל־זה ּבאהבה". יׂשראל עּמֹו את לבר" ׁשענינֹו ּכהן, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכל  את ויחּפׂש יׁשקֹוט, ולא ינּוח ׁשּלא לסמֹו אפׁשר עליו רק ּכי יהּודי. על חמּור ּדין ּכזה לפסֹוק יכֹול ּבאמת יׂשראל ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאֹוהב
מּובן. הּיֹום־יֹום ּבחּיי והּנמׁשל הּנגע. את יטּמא ימצא, ּכׁשּלא ורק להּתיר, ּתֹורה על־ּפי עזרא עזרא עזרא עזרא הּטעמים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(â)Côä òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå| §¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´
àeä úòøö òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì̈À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«

Òa¯‡ג  CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

aÌ„‡,יׂשראל מּבית איׁש איׁש אמר ולא . »»ְְִִִִֵֵַָָֹ
ּכי  מּכם, יקריב ּכי אדם וכן הּגרים. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלהכניס 

ּכן. ּגם ּבקרּבנֹות ולּגר לאזרח אחת ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָּתֹורה
היא  הּצרעת ּכי אחר יטמא, ׁשּלא הּגר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹוהכניס

הּנד  הּׁשלם:מהחליים אל מהחֹולה ּבקים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
‡·e‰Âּבֹו הרֹואה ּכי ּברצ ֹונֹו, וׁשּלא ּברצֹונֹו . ¿»ְְְִִִֶֶָֹ



כז rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת (לקוטי רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
ואינֹותורה) ּגדֹול, ּבתקף הּוא הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפי

ׁשּכּלּה האדם, ׁשל הּפנימּיּות את רק ׁשרֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן ּגׁשמית ּבראּיה להתצמצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻיכֹול
חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹטֹוב.

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים אינּה(לקוטי ּבׁשרׁשּה ּגבּורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
אּלא הּׁשפע, מניעת נגע ּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתצמצּום, ּכאן: ואף ּכפׁשּוטֹו. ודין צמצּום מּמּנה  מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּוא "אֹורֹותּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּבׁשרׁשֹו קדּׁשה, והּדבר עליעליעליעליֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ׁשל טמא. נגע מראה מׁשּתלׁשל ּומהם קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְִִִִָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
הּגבּורה  המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה אינּה 'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבא

לחסד. ְֲִֶֶַָָוהפיכתּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים עליֹונים"(לקוטי "אֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּגּוף  מּכלי לצאת הּתׁשּוקה ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהיינּו
יּוכל  ּבּתֹורה, עֹוסק אינֹו אם ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָולּכלל

תה"ו. ּבגימטרּיא - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלהתהּוֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים לבאר (לקוטי יׁש זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב ׁשּגם למעללמעללמעללמעלּיּיּיּיּוּוּוּותא תא תא תא מה ּולהעיר, הּדרגֹות. מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

ּולמעלה  מהאבֹות (למעלה מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻמׁשיח,
רּבנּו). ִֵֶַֹמּמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 88 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr

cqgd Wi` iciÎlr ± mirbPd z`nEh§©©§¨¦©§¥¦©¤¤

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים:::: ממממּבּבּבּבניוניוניוניו אלאלאלאל־־־־אחדאחדאחדאחד אאאאֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן וה וה וה וה ּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ׂשׂשׂשׂשאתאתאתאת בעבעבעבעֹוֹוֹוֹורררר־־־־ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ב)אדםאדםאדםאדם .(יג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ
לֹו, וא ֹומר ר ֹואהּו, החכם לראֹות, יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד, ּבּכהן. ּתלּויה והּטהרה הּטּומאה – נגעים לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאף־על־ּפי

טמא אֹומר והּכהן טמא, ב)אמֹור הלכה ט פרק צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְֱֵֵֵֵַָָֹ
אֹומרת  החכם), ּדברי על סֹומ (ולכן וההלכה הּדין את יֹודע ואינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן הּוא ׁשהּכהן ּדאף־על־ּפי ּפלא: ּדבר הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדין

'טמא'. לפֹועל ויאמר הּדין ׁשּיפסֹוק מי יהיה הּוא ּדדוקא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּתֹורה
מֹוׁשבֹו", לּמחנה מחּוץ יׁשב "ּבדד טּומאֹות: ּבׁשאר ׁשאינּה חּומרא יׁש צרעת ּדבטמאת האדם, ועבֹודת הּדרּוׁש ּבדר לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻויׁש
ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו אחרים. טמאים עם לא אפילּו "ּבדד", לבד לׁשבת צרי הּוא ׁשם וגם מחנֹות, לג' מחּוץ נׁשלח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהמצֹורע

מֹוׁשבֹו". לּמחנה "מחּוץ הּקדּוׁשה למחנה ׁשּיכּות ּכל לֹו אין על־ידּה ׁשּנטמא ׁשּלמי עד ,ּכל־ּכ חמּורה טּומאה היא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּצרעת
על־ידי אּלא להעׂשֹות אי־אפׁשר ,ּכל־ּכ חמּור ׁשּדבר הּתֹורה מלּמדת רק ועל־זה ּבאהבה". יׂשראל עּמֹו את לבר" ׁשענינֹו ּכהן, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכל  את ויחּפׂש יׁשקֹוט, ולא ינּוח ׁשּלא לסמֹו אפׁשר עליו רק ּכי יהּודי. על חמּור ּדין ּכזה לפסֹוק יכֹול ּבאמת יׂשראל ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאֹוהב
מּובן. הּיֹום־יֹום ּבחּיי והּנמׁשל הּנגע. את יטּמא ימצא, ּכׁשּלא ורק להּתיר, ּתֹורה על־ּפי עזרא עזרא עזרא עזרא הּטעמים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(â)Côä òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå| §¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´
àeä úòøö òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì̈À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«

Òa¯‡ג  CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

aÌ„‡,יׂשראל מּבית איׁש איׁש אמר ולא . »»ְְִִִִֵֵַָָֹ
ּכי  מּכם, יקריב ּכי אדם וכן הּגרים. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלהכניס 

ּכן. ּגם ּבקרּבנֹות ולּגר לאזרח אחת ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָּתֹורה
היא  הּצרעת ּכי אחר יטמא, ׁשּלא הּגר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹוהכניס

הּנד  הּׁשלם:מהחליים אל מהחֹולה ּבקים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
‡·e‰Âּבֹו הרֹואה ּכי ּברצ ֹונֹו, וׁשּלא ּברצֹונֹו . ¿»ְְְִִִֶֶָֹ



rxevnÎrixfzכח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור B¯Na.(ת"כ)מּתחּלה ¯BÚÓ ˜ÓÚ∑ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈¿»
הּצל (ת"כ) מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑ לבן ׁשּׂשער אּתה', 'טמא לֹו: יאמר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵֵֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב  ּגזרת הּוא, טמאה .סימן ְְִֵַַַָָֻ

(ã)äàøî-ïéà ÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ¥«©§¤´¨
òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì Côä-àì äøòNe øBòä-ïî¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£‰‡¯ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ּפרּוׁשֹו ידעּתי ויֹוכיחּו∑ÈbÒ‰Â¯.לא הּׁשבּוע, סֹוף עד יראה ולא אחד, ּבבית יסּגירּנּו ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עליו  עזרא עזרא עזרא עזרא .סימנים אבןאבןאבןאבן ִִָָָ

(ä)åéðéòa ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´§¥½̈
:úéðL íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£ÂÈÈÚa∑ הראׁשֹון ּובׁשעּורֹו ÈL˙.ּבמראהּו .B¯ÈbÒ‰Â∑ מחלט טמא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּפׂשה אם עזרא עזרא עזרא עזרא .הא אבןאבןאבןאבן ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ

(å)ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
àåä úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©¦½

:øäèå åéãâa ñaëå§¦¤¬§¨−̈§¨¥«
i"yx£‰‰k∑ טמא – ּפׂשה אֹו ּבמראיתֹו עמד אם הא מּמראיתֹו; טהֹור ∑ÁtÒÓ˙.הכהה נגע ÂÈ„‚a.ׁשם ÒaÎÂ ≈»ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆¿»»

¯‰ËÂ∑ טבילה וצרי טמא נקרא להסּגר, ונזקק עזרא עזרא עזרא עזרא .הֹואיל אבןאבןאבןאבן ¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑"ּתהיה "זאת ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי .ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‡Â‰ ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכר הּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. .לׁשֹון »««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

d¯Òaד  CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ ¯ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ

Â‰‡ה  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙eÈzƒ¿»

eÈz˙ו  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa d˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯ז  ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙eÈ˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח  ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּיבא: יכריחנּו אּלּו, מּסימנים ‡Ïאחד B‡ ְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ∆
ÌÈ‰k‰ ÂÈaÓ „Á‡ הּכהן הּוא אהרן, טעם . ««ƒ»»«…¬ƒֲֵַַַַֹֹ

הּכהנים, מּבניו אחד וטעם ּתחּתיו. ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹהּמׁשּוח
ּככהני  לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּיּמצאּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹההדיֹוטים

וטעם מהּפסּולים:‰ÌÈ‰kענתֹות: יהיּו ׁשּלא . ְֲַַָ«…¬ƒְְִִֵֶַֹ
החּלה.N‡˙ּומּלת והּמׂשאת  וכן ׂשרפה. ּכמֹו . ִַ¿≈ְְְְְֵֵֵֵֵַַָָ

ׁשהאׁש ּבעבּור ּכן  ׁשּנקרא ויּתכן ּדוד . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוּיּׂשאם
למעלה: להּנׂשא מּגזרת ÁtÒ˙ּתֹולדּתּה . ְְְְִֵַַָָָ«««ְִִַ

ׁשּיתחּבר  חלי יעקב, ּבית  על ונס ּפחּו נא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹספחני
אחד: מקֹום ֶֶָָאל

c˙¯‰a והּוא ּבּׁשחקים. הּוא ּבהיר מּגזרת . «∆∆ְְְִִִִַַָָ

וסימן: אֹות ּכדמּות ׁשּיעׂשה Ô·Ïנֹודע CÙ‰. ְְִִֵֶֶַָָ»«»»
ללבן: נהּפ ּבעמקֹוBÓÚ˜טעמֹו יׁש יֹותר . ְְְֶַַָָ»ְְֵֵָ

ׁשפל: ּכמֹו ואינּנּו העֹור, ‡B˙Bמעמק ‡nËÂ. ְְֵֵֵֶֶָָֹ¿ƒ≈
טמא: ׁשהּוא ׁשּיאמר ‰Ô‰kּבדּבּור ¯ÈbÒ‰Â ְִֵֶֶַָֹ¿ƒ¿ƒ«…≈

ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ú‚p‰ נסּגר,‡˙ יהיה האדם . ∆«∆«ƒ¿«»ƒְְִִֶָָָָ
החליים  רּבי ּכי ימים. ׁשבעת עד ייחל ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָֻוהּוא

הּׁשביעי: ּבּיֹום ְְִִִַַַיׁשּתּנּו
dÂÈÈÚa „ÓÚ הּמראה ּכי ּבמראהּו, הּטעם . »«¿≈»ְְְִֵֶַַַַַַ

ׁשּטעמֹו אמרּו המפרׁשים וכל ּבעין. ְְְְֲִִֶַַַָָָָהּוא
היה: ּכאׁשר והּטעם ּכענין NÙ‰ּבעצמֹו. . ְְְֲֶַַַַַָָ»»ְְִַ

ָנפּוׁש:

e˙ÈL:ׁשנית ּפעם .Ú‚p‰ ‰‰k רּבים . ≈ƒִֵַַ≈»«∆«ִַ
וּתכהין ה  ועדּותם, .חׁש ּכמֹו אמרּו, חכמים  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּפרּוׁשֹו לבנֹות, ּכהֹות ּכי ואמרּו מראֹות. ְְְְִֵֵֵֵָָָעיניו
ּולפי  ׁשניהם. ּבֹו ׁשּיהיּו אדמּדמת  לבנה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
וּתכהין  ּומּגזרת פׂשה. הפ ּכהה ׁשּמּלת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתי,
וטעם  ּבם. כהה ולא אליו , והּקרֹוב  ְְְִֵֵַַַָָָָָֹעיניו.
ׁשני  הם  והּנה אחר. ּבמק ֹום הּנגע , פׂשה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלא
פׂשה  ולא הּנגּוע הּמקֹום ׁשּכהה ְִִֶַַַָָָָָָָֹסימנים,

ּכי B¯‰ËÂּבׁשלם: טהֹור, ׁשהּוא יאמר . ְֵָ¿ƒ¬ִֶַָֹ
הּנֹו ּכן, אחר ּפׂשתה ואם היתה. ְְְְִִִֵַַַַָָָָמסּפחת

ֵָטמא:
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(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא ּבּבּבּבאדםאדםאדםאדם תהיהתהיהתהיהתהיה ּכּכּכּכיייי צרעתצרעתצרעתצרעת ט)נגענגענגענגע ּכבר (יג, צרעת לדיני ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
זֹו ּתֹופעה - סברא אּלא הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדר הּוא", טהֹור לבן הפ "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאמּורה
אין  ולכן צרעת" "נגע חלּות ּכאן אין לבן הפ ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמֹוכיחה

הּכהן". אל "והּובא עזרא עזרא עזרא עזרא ּכאן אבןאבןאבןאבן ְֵֶַָָֹ

(é)øòN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì̈¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ ׂשער - טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ותֹולדֹותיהן  הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבן

טמאה  סימן עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְִַָֻ

(àé)àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ
:àeä àîè ék epøbñé©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙LB ˙Ú¯ˆ∑;לחה מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אטהרּנה  – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹ

(áé)úà úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
:ïäkä éðéò äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«

i"yx£BL‡¯Ó∑ רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל ÈÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(âé)øäèå BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½§¦©−
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑!?טמאה סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי מחיה, ּבֹו צמחה הרי (ת"כ)אם אּלא ¿≈»»»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכאחד  ּכּלֹו הּנגע נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מטּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּמחיה, ּבֹו ונראית רחב ונעׂשה ׁשהבריא ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּׁשֹופע

ׁשּתטּמא  הּכתּוב רֹואה ∑ÌBÈ·e.לּמדנּו אּתה ׁשאין יֹום ויׁש ּבֹו רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ללּמד , לֹומר? ּתלמּוד מה ְְִֵֶַַָָ¿ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. ולכסּותֹו ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו.

הרגל  ימי .ּכל ְֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 37 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr

"FA d`Fx dY` i`W mFi"d xcB¤¤©¤¦©¨¤

יטמאיטמאיטמאיטמא:::: חיחיחיחי ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו הראהראהראהראֹוֹוֹוֹותתתת יד)ּוּוּוּוביביביביֹוֹוֹוֹוםםםם (יג, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא ב)איתא ז, קטן ׁשּנֹולד (מועד חתן אמרּו, מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ויׁש ּבֹו, רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ּבֹו, הראֹות "ּוביֹום : ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אם  הּבית, את ּופּנּו הּכהן וצּוה אֹומר הּוא הרי .צרי אינֹו אֹומר, רּבי יהּודה. רּבי ּדברי כּו', הּמׁשּתה ימי ז' לֹו נֹותנין נגע, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבֹו

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

d¯Òaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d¯‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג  ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

h‡·e‰Â:ּכחברֹו האדם . ¿»ֲֵַָָָ
i‰ÎÙ‰ ‡È‰Â:ללבן הּׁשחֹור הּׂשער .˙ÈÁÓe. ¿ƒ»¿»ְֵַַָָָָƒ¿«

ירּגיׁש, ׁשּלא הּבׂשר והּנה חי. ּבׂשר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּפרּוׁש

ּכן: ֵֵֶאינּנּו
`i˙LBמּלת קדמֹונית: .ep¯bÒÈ יֹוצאה . ∆∆ְִִַַ«¿ƒ∆ְָ

ׁשּיּסגר: ׁשּיצּוה והּטעם, ּפעּולים. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָלׁשנים

biÚ‚p‰ ˙‡ ¯‰ËÂּכּלֹו הּנגע יצא ּכבר ּכי . ¿ƒ«∆«»«ְִֶַַָָָֻ
וטעם מּמּנּו. סר והּוא ‰Ú‚pלחּוץ, ˙‡ ¯‰ËÂ. ְְִֶַַַָ¿ƒ«∆«»«

אחרים: יטּמא לא הּנגע ׁשאֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹּבדּבּור,



כט rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא ּבּבּבּבאדםאדםאדםאדם תהיהתהיהתהיהתהיה ּכּכּכּכיייי צרעתצרעתצרעתצרעת ט)נגענגענגענגע ּכבר (יג, צרעת לדיני ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
זֹו ּתֹופעה - סברא אּלא הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדר הּוא", טהֹור לבן הפ "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאמּורה
אין  ולכן צרעת" "נגע חלּות ּכאן אין לבן הפ ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמֹוכיחה

הּכהן". אל "והּובא עזרא עזרא עזרא עזרא ּכאן אבןאבןאבןאבן ְֵֶַָָֹ

(é)øòN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì̈¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ ׂשער - טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ותֹולדֹותיהן  הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבן

טמאה  סימן עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְִַָֻ

(àé)àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ
:àeä àîè ék epøbñé©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙LB ˙Ú¯ˆ∑;לחה מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אטהרּנה  – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹ

(áé)úà úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
:ïäkä éðéò äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«

i"yx£BL‡¯Ó∑ רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל ÈÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(âé)øäèå BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½§¦©−
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑!?טמאה סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי מחיה, ּבֹו צמחה הרי (ת"כ)אם אּלא ¿≈»»»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכאחד  ּכּלֹו הּנגע נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מטּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּמחיה, ּבֹו ונראית רחב ונעׂשה ׁשהבריא ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּׁשֹופע

ׁשּתטּמא  הּכתּוב רֹואה ∑ÌBÈ·e.לּמדנּו אּתה ׁשאין יֹום ויׁש ּבֹו רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ללּמד , לֹומר? ּתלמּוד מה ְְִֵֶַַָָ¿ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. ולכסּותֹו ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו.

הרגל  ימי .ּכל ְֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 37 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr
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יטמאיטמאיטמאיטמא:::: חיחיחיחי ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו הראהראהראהראֹוֹוֹוֹותתתת יד)ּוּוּוּוביביביביֹוֹוֹוֹוםםםם (יג, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא ב)איתא ז, קטן ׁשּנֹולד (מועד חתן אמרּו, מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ויׁש ּבֹו, רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ּבֹו, הראֹות "ּוביֹום : ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אם  הּבית, את ּופּנּו הּכהן וצּוה אֹומר הּוא הרי .צרי אינֹו אֹומר, רּבי יהּודה. רּבי ּדברי כּו', הּמׁשּתה ימי ז' לֹו נֹותנין נגע, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבֹו

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

d¯Òaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d¯‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג  ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

h‡·e‰Â:ּכחברֹו האדם . ¿»ֲֵַָָָ
i‰ÎÙ‰ ‡È‰Â:ללבן הּׁשחֹור הּׂשער .˙ÈÁÓe. ¿ƒ»¿»ְֵַַָָָָƒ¿«

ירּגיׁש, ׁשּלא הּבׂשר והּנה חי. ּבׂשר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּפרּוׁש

ּכן: ֵֵֶאינּנּו
`i˙LBמּלת קדמֹונית: .ep¯bÒÈ יֹוצאה . ∆∆ְִִַַ«¿ƒ∆ְָ

ׁשּיּסגר: ׁשּיצּוה והּטעם, ּפעּולים. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָלׁשנים

biÚ‚p‰ ˙‡ ¯‰ËÂּכּלֹו הּנגע יצא ּכבר ּכי . ¿ƒ«∆«»«ְִֶַַָָָֻ
וטעם מּמּנּו. סר והּוא ‰Ú‚pלחּוץ, ˙‡ ¯‰ËÂ. ְְִֶַַַָ¿ƒ«∆«»«

אחרים: יטּמא לא הּנגע ׁשאֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹּבדּבּור,



rxevnÎrixfzל zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy
מצוה". לדבר ּכל־ׁשּכן הרׁשּות, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָממּתינים

ראּית  ׁשּדֹוחים א. אֹופּנים: ּבׁשני לֹומר ּדיׁש מסּוימים, ּבימים נגעים רֹואים ׁשאין הּדין ּבגדר יהּודה ורּבי רּבי ׁשחלּוקים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָונראה,
ּכלל. עליהם חלים ולא נגעים, ראית מּדיני אּלּו ימים ׁשהּופקעּו ב. אחרים. לימים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנגע

הּנה  הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים אֹומרים ּדאם אּלּו, ּבימים הּנגע את וראה הּכהן עבר אם הּוא, האֹופּנים ׁשני ּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ[וה'נפקא־מינּה'
הּנה  הּנגע, ראית מּדיני אּלּו ימים ׁשהּופקעּו הּב', ּכאֹופן אֹומרים אם א טמא. זה הרי ,ּכ ּבין הּנגע את וראה הּכהן, ּדחה לא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאם

ּכלּום]. ּבכ אין הּנגע, את ראה אם ְְִֵֶֶַַַָָָּגם
ּבגדר  ׁשהּוא ּדסבירא־ליּה מׁשמע הּבית", את ּופּנּו הּכהן מ"וצּוה הּדין את הּלֹומד ּדרּבי יהּודה. לרּבי רּבי ּבין הּמחלקת טעם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹוזהּו

מה־ּׁשאין־ּכן מה. לזמן הּנגע ראית את ודֹוחים מהּבית, ּכליו את ׁשּיֹוציא עד לֹו" ׁש"ממּתינים מהּפסּוק ּדחּיה, הּלֹומד יהּודה לרּבי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ
ולא  נגעים, מראית הּופקע זה ׁשּיֹום אּלא הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים רק זה אין ּבֹו", רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ּד"יׁש ּבֹו" הראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ"ּוביֹום

ּכלל. אּלּו ּדינים עליו ְִִִֵָָָָחלים
הרשות) לדבר גם ממתינים אם יהודה, ורבי רבי מחלוקת לפי־זה שם שנתבארה הדברים, במקור .(ויעויין

(åè)àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬
:àeä úòøö àeä−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑ זכר לׁשֹון ּבׂשר, ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ

(æè)àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈
:ïäkä-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©Ÿ¥«

(æé)ïäkä øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²
ô :àeä øBäè òâpä-úà¤©¤−©¨¬«

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
i"yx£ÔÈÁL∑(ח האּור (חולין מחמת ׁשּלא מּכה, מחמת לֹו הּבא ּבלּקּוי הּבׂשר ׁשּנתחּמם חּמּום, הּׁשחין ∑t¯Â‡.לׁשֹון ¿ƒְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿»ְִַ

אחר  נגע עלה ּובמקֹומֹו ארּוכה, .העלה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָ

(èé)äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡∑ ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאין אבןאבןאבןאבן «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)Côä døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´
:äçøt ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì̈¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨

i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑ מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּצל  אבןאבןאבןאבן ֵַ

Òa¯‡טו  dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏ¯טז  CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז  CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

ÁL‡יח  dkLÓa d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

·‰¯‡יט  B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ  ‡‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡‰k dÈ·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»

:˙‡È‚Ò ‡ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

fh·eLÈ ÈÎ B‡:ׁשּיׁשּוב ׁשּיּתכן . ƒ»ִֵֶֶָָ
hi˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï העינים מּׁשני מערבת . ¿»»¬«¿»∆ְְִִֵֵֶֶַָֹ

וׁשלחּתי  וכן מחלה. צרעת, מּלת ּכן: קצתם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָאֹו
ּכי  טענה, וׁשלחּתי מּלת ואין הּצרעה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאת

מּגפֹותי. ּכל את ׁשֹולח אני  ּדברֹו. יׁשּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנה 
אּפֹו: חרֹון ּבם ְֲַַַָיׁשּלח

k‰‡¯Ó ‰p‰Âמראּה ּבדקּדּוק, יּתכן לא . ¿ƒ≈«¿∆»ְְְִִֵַָָֹ
ּכמֹו ּבמּפיק והה''א האל''ף, ּתחת ּגדֹול ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבקמץ

רגלּה. הה''א ידּה ּבבעלי ּכן נמצא לא ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יראּנה  נּו''ן ודגׁשּות הּמּלה. ּבסֹוף  הּנעלם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּנח
מּלת  וכן הּנֹוסף. הה''א  לחסרֹון יסּגירּנה , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו

ּומּמּנּו: ִִֶֶָמּמּנה

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k ipy meil inei xeriy

(àë)íàå|äìôLe ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬
:íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

(áë):àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«
i"yx£‡Â‰ Ú‚∑ הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−
ñ :ïäkä Bøäèå àåä¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ "צרבת"∑ˆ¯·˙ ּכל ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, ג)לׁשֹון כא ּבלע"ז (יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :.˙·¯ˆ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ»∆∆

ּבלע"ז  עזרא עזרא עזרא עזרא .רייטרישמענ"ט אבןאבןאבןאבן ְַַ

ß oqip g"k ipy mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ מכוה וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין ח)וסימני ּבּׁשחין (חולין ּגריס חצי נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגריס  יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס עזרא עזרא עזרא עזרא .וחצי אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִִַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
ànèå äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³

:àåä úòøö òâð ïäkä BúàŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬

:íéîé̈¦«

(æë)øBòa äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
äåënä úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤©¦§−̈

:àåä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

eÁ¯כא  ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„e¯כד  ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה  ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו  ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז  Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

bk‰ÈzÁz Ì‡Âיׁש ּכי ּבמקֹומּה, עמדה אם . ¿ƒ«¿∆»ְְִִִֵָָָ
מקֹום: אל מּמקֹום ׁשּיּסע ּכמֹוˆ¯·˙נגע . ִִֶֶֶַַָָ»∆∆ְ

ולהבת: וחם מֹוקד ּכטעם ּפנים. ּכל ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹונצרבה
ck‰·Ï B‡:לבּדּה . ¿»»ְַָ

gk˙¯‰a‰ „ÓÚ˙ ‰ÈzÁz Ì‡Â.‰‰Î ‡È‰Â. ¿ƒ«¿∆»«¬…««∆∆¿ƒ≈»
ואם  ּבּפסּוק ּכן הזּכיר ולא ּפרׁשּתי. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹּכאׁשר



לי rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k ipy meil inei xeriy

(àë)íàå|äìôLe ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬
:íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

(áë):àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«
i"yx£‡Â‰ Ú‚∑ הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−
ñ :ïäkä Bøäèå àåä¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ "צרבת"∑ˆ¯·˙ ּכל ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, ג)לׁשֹון כא ּבלע"ז (יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :.˙·¯ˆ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ»∆∆

ּבלע"ז  עזרא עזרא עזרא עזרא .רייטרישמענ"ט אבןאבןאבןאבן ְַַ

ß oqip g"k ipy mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ מכוה וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין ח)וסימני ּבּׁשחין (חולין ּגריס חצי נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגריס  יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס עזרא עזרא עזרא עזרא .וחצי אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִִַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
ànèå äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³

:àåä úòøö òâð ïäkä BúàŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬

:íéîé̈¦«

(æë)øBòa äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
äåënä úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤©¦§−̈

:àåä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

eÁ¯כא  ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„e¯כד  ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה  ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו  ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז  Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

bk‰ÈzÁz Ì‡Âיׁש ּכי ּבמקֹומּה, עמדה אם . ¿ƒ«¿∆»ְְִִִֵָָָ
מקֹום: אל מּמקֹום ׁשּיּסע ּכמֹוˆ¯·˙נגע . ִִֶֶֶַַָָ»∆∆ְ

ולהבת: וחם מֹוקד ּכטעם ּפנים. ּכל ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹונצרבה
ck‰·Ï B‡:לבּדּה . ¿»»ְַָ

gk˙¯‰a‰ „ÓÚ˙ ‰ÈzÁz Ì‡Â.‰‰Î ‡È‰Â. ¿ƒ«¿∆»«¬…««∆∆¿ƒ≈»
ואם  ּבּפסּוק ּכן הזּכיר ולא ּפרׁשּתי. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹּכאׁשר



rxevnÎrixfzלב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k ipy meil inei xeriy

(èë):ï÷æá Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑ וזה לבן ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
צהב  ּבׂשער עזרא עזרא עזרא עזרא .סימנֹו אבןאבןאבןאבן ְִֵָָָֹ

(ì)òä-ïî ÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøåøB §¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½
úòøö àeä ÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©

:àeä ï÷fä Bà Làøä̈²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑ לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ.‡e‰ ˜˙∑נגע ׁשל ׁשמֹו ׂשער (ת"כ)ּכ עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבמקֹום אבןאבןאבןאבן ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

(àì)eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ
òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò̈´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©

:íéîé úòáL ÷úpä©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑ טהרה סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, .הּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹ

(áì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´
÷îò ïéà ÷úpä äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBòä-ïî¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäå÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úòáL¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑ הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ) אם נּכר ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּגּלּוח  למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפׂשה, אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(ãì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
Búà øäèå øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

LzÎÓ‡כט  d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

È‰BÊÁÓל  ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡˜„ B‡ƒ¿»

Â‰‡לא  ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

ÚÈ·L‡‰לב  ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙ ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג  ‡Ï ‡˜˙ ÌÚ„e ‡˜˙ È¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד  ‡ÓBÈa ‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּבעבּור  הראׁשֹון, הּבהרת ּתעמד ְֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹּתחּתיה
היתה: ּכאׁשר הּבהרת ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָׁשעמדה

xiMfdl mrhe hk‰M‡ B‡ LÈ‡Â ּבעבּור . §©©§©§¦¿ƒƒ»ֲַ
הּקרח  על לאמר צרי הּוא ּכי ועֹוד ְִִֵֵַַַַַָָָֹהּזקן.
האּׁשה. להֹוציא ּכלל אדם, ולא איׁש ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹוהּגּבח,
ר''ל  אּׁשה אֹו ואיׁש מ''ח (ּפי' ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֵָוהּנה
לאּׁשה  ּכֹולל ׁשאינֹו איׁש לׁשֹון ׁשּלקח ְְִִֵֵֶֶַַַָָאחר
ּבעבּור  אּׁשה לֹומר הּוצר אדם. מּלת ְְֲִִַַַַָָָּכמֹו

לאיׁש ׁשב הּזקן ּכי הּזקן. ּבעבּור לא ֲִִַַַָָָָָָָֹֹהראׁש,
ׁשאמר  ּכמֹו אמר ּובגּבח ּובקרח לאּׁשה. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא
אּׁשה, ּבֹו הזּכיר ולא ראׁשֹו, יּמרט ּכי ְְְִִִִִִֵָָֹֹואיׁש
מּפני  ּבאּׁשה וגּבחת קרחת ּתּמצא לא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹּכי
ׁשאמר  ּומה למ ּטה. ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָהּלחּות
ּכלל  ׁשהּוא אדם אמר ולא ר''ל אדם, ְְְֶַָָָָָָֹֹולא
נגע, ּבֹו יהיה ּכי ּכאן) עד ולאּׁשה. ְְִִִִֶַַָָָָָלאיׁש

לאיׁש: בּזקן, אֹו ְְִָָָֹּבראׁש

l·‰ˆ:הּלבן מעין קרֹוב יׁשמעאל, ּבלׁשֹון . »…ְְִִֵֵֵֶַָָֹ
‡e‰ ˜˙.הּנערת ּפתיל יּונּתק ּכאׁשר מּגזרת . ∆∆ְְְְֲִִִֶֶַַַַֹ

הּׂשער: על ְֵַַַַַָוהּטעם,
blÁlb˙‰Â הּנתק ּומקֹום הּזקן. אֹו הראׁש . ¿ƒ¿«»ְֶֶַַָָָֹ

יגּלח: ְֵַַֹלא
clÂÈ„‚a ÒaÎÂ ׁשּירחץ לאמר צֹור ואין . ¿ƒ∆¿»»ְְִֵֶֶַַֹ

ִַַּבּמים:

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ּתלמּוד אין ׁשני? ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה .לֹומר: ְִֶַָ

(åì)ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²
:àeä àîè áävä øòOì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

(æì)àtøð Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²¦§¨¬
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑ לתבנית ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז  אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", ‰Ô‰k.הּזהב, B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑ טהֹור לא הּכהן, ׁשּטהרֹו טמא הא ְְַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֵֶַָָָֹֹ

ז) .(מו"ק

(çì)úøäa úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ
:úðáì§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑ חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úðáì úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙·Ï ˙B‰k∑ ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן רוש"ו,∑a‰˜.ׁשאין ׁשּקֹורין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח  ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קרּוי אדמימּותֹו, חברּבּורֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß oqip h"k iyily mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת ּבסימני ׁשאינֹוטהֹור אּלא ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון  ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור .נגעי ְְְְִִִֵֵָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר עעעעֹוֹוֹוֹורררר נגעינגעינגעינגעי ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא .... .... וזקןוזקןוזקןוזקן ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני ננננּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן מ)ׁשׁשׁשׁשאינאינאינאינֹוֹוֹוֹו יג, מטּמא.(רש"י אינֹו ראׁשֹו" ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכהרמּב"ן, (ּודלא ּדוקא מּנׁשירה נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו ּכ" רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹונּמּוקֹו
לֹומר  סברא אין נגע, אינּה ׂשערֹות ׁשּנׁשירת ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁשל ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צר ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" זה.נגענגענגענגעׁש"יּמרט ּבמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּנֹולד אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(àî):àeä øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«

i"yx£ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי עזרא עזרא עזרא עזרא .קדקד אבןאבןאבןאבן ְְֲֵַַַָָָָֹ

a˙¯לה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו  ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז  Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח  CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט  ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ  ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

¯dLÈמא  ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

elÔ‰k‰ ¯w·È ‡Ï וכן יבּקׁש. הּטעם, . …¿«≈«…≈ְְֵֵַַַַ
יבּקר  לא וכן הבּדלה. מּלׁשֹון וקרֹוב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּוב ּקרּתם.

לרע: טֹוב ֵַָּבין

hl‡e‰ ˜‰a ּבלׁשֹון ידּועה הּמּלה זאת . …«ְְִִַָָֹ
ּבּמקרא: לֹו רע ואין ְְֲִֵֵַַַָחז''ל,

nË¯nÈ הּׂשער ּבעבּור למֹורטים, ּולחיי ּכמֹו . ƒ»≈ְְְְֲִֵַַַָָ

הּלחיים: סביב תׂשימּו˜¯Áׁשהּוא לא מּגזרת . ְְִִֶַַָ≈≈«ְִִִַָֹ
וטעם ּכּלֹו:¯‡BLקרחה. . ְְַַָָ…ֻ

`nÁab.הּזאת מהּפרׁשה חּוץ חבר, לֹו אין . ƒ≈«ֵֵֵַַָָָָֹ



לג rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ּתלמּוד אין ׁשני? ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה .לֹומר: ְִֶַָ

(åì)ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²
:àeä àîè áävä øòOì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

(æì)àtøð Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²¦§¨¬
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑ לתבנית ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז  אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", ‰Ô‰k.הּזהב, B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑ טהֹור לא הּכהן, ׁשּטהרֹו טמא הא ְְַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֵֶַָָָֹֹ

ז) .(מו"ק

(çì)úøäa úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ
:úðáì§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑ חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úðáì úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙·Ï ˙B‰k∑ ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן רוש"ו,∑a‰˜.ׁשאין ׁשּקֹורין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח  ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קרּוי אדמימּותֹו, חברּבּורֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß oqip h"k iyily mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת ּבסימני ׁשאינֹוטהֹור אּלא ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון  ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור .נגעי ְְְְִִִֵֵָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר עעעעֹוֹוֹוֹורררר נגעינגעינגעינגעי ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא .... .... וזקןוזקןוזקןוזקן ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני ננננּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן מ)ׁשׁשׁשׁשאינאינאינאינֹוֹוֹוֹו יג, מטּמא.(רש"י אינֹו ראׁשֹו" ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכהרמּב"ן, (ּודלא ּדוקא מּנׁשירה נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו ּכ" רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹונּמּוקֹו
לֹומר  סברא אין נגע, אינּה ׂשערֹות ׁשּנׁשירת ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁשל ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צר ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" זה.נגענגענגענגעׁש"יּמרט ּבמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּנֹולד אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(àî):àeä øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«

i"yx£ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי עזרא עזרא עזרא עזרא .קדקד אבןאבןאבןאבן ְְֲֵַַַָָָָֹ

a˙¯לה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו  ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז  Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח  CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט  ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ  ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

¯dLÈמא  ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

elÔ‰k‰ ¯w·È ‡Ï וכן יבּקׁש. הּטעם, . …¿«≈«…≈ְְֵֵַַַַ
יבּקר  לא וכן הבּדלה. מּלׁשֹון וקרֹוב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּוב ּקרּתם.

לרע: טֹוב ֵַָּבין

hl‡e‰ ˜‰a ּבלׁשֹון ידּועה הּמּלה זאת . …«ְְִִַָָֹ
ּבּמקרא: לֹו רע ואין ְְֲִֵֵַַַָחז''ל,

nË¯nÈ הּׂשער ּבעבּור למֹורטים, ּולחיי ּכמֹו . ƒ»≈ְְְְֲִֵַַַָָ

הּלחיים: סביב תׂשימּו˜¯Áׁשהּוא לא מּגזרת . ְְִִֶַַָ≈≈«ְִִִַָֹ
וטעם ּכּלֹו:¯‡BLקרחה. . ְְַַָָ…ֻ

`nÁab.הּזאת מהּפרׁשה חּוץ חבר, לֹו אין . ƒ≈«ֵֵֵַַָָָָֹ



rxevnÎrixfzלד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

(áî)úòøö ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®¨©³©
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøtŸ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚ÌcÓ„‡∑– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ׁשאר מּנין .הּצרעת ּפתּו ּכמראה ∆«»»¬«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשני  ונּדֹון מראֹות ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאמּור
ׂשער, מקֹום ׁשל נתקין ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשבּועֹות,

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין .ׁשאין ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

(âî)úîcîãà äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤
:øNa øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬¨¨«

(ãî)BLàøa ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬
:Bòâð¦§«

i"yx£BÚ‚ BL‡¯a∑ את לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על .ּכּלן. ְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

(äî)BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé|:àø÷é àîè ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑ קרּועים.Úe¯Ù∑ ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ ּכאבל.ÌÙN∑ ּבלע"ז גרינו"ן הּׂשפתים, .ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ
‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע עזרא עזרא עזרא עזרא .(מו"ק אבןאבןאבןאבן ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)áLé ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½
ñ :BáLBî äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑?ּבדד ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יּבדל  הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא ÁnÏ‰.הֹואיל ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָƒ««¬∆ְָֹ

סז)מחנֹות .(פסחים ֲַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

ייייּבּבּבּבדלדלדלדל ההההּוּוּוּואאאא אףאףאףאף .... .... הרעהרעהרעהרע ּבּבּבּבללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן הבהבהבהבּדּדּדּדיליליליל והוהוהוהּוּוּוּואאאא מו)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל יג, אחד (רש"י מּכל ּתענּוג מקּבל יתּבר הּׁשם עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּומביא  . . הּבֹורא ּתענּוג מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּיׂשראל,

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפ . . ּכביכֹול עצבּות מּדת עזרא עזרא עזרא עזרא ּבֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(æî)ãâáa Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLt¦§¦«

·‚d˙eLBÏמב  B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈

LzÎÓ‡מג  ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד  ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה  È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו  ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

e¯È‚Òמז  LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  ׁשּקרח ּדעּתי, ּולפי הּתאר. ׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַַֹוהּוא
ּבעבּור  האּׁשה, הזּכיר ולא הראׁש. ׁשל ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹּבּמעלה
ּכי  ראׁשּה, יּקרח לא ּבּה, ׁשּיׁש הרּבה ִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּלחה

עׂשב: ּכדמּות הּוא ְִֵֵֶַָהּׂשער
bn¯Na ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók:הּגּוף ׁשאר . ¿«¿≈»»«»»ְַָ
dnÌÈÓe¯Ù eÈ‰È ÂÈ„‚aלהּכירֹו קרּועים, ּכמֹו . ¿»»ƒ¿¿ƒְְְִִַ

אבל, ּכענין  טעמֹו אֹו מׁשּונה. ּבמנהג ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָללכת
ּפרּוע. וראׁשֹו פרּומים יהיּו ּבגדיו ּכן ְְְְִִֵַַָָָֹעל
ּבעבּור  ּכי מעׂשיו. רע על ׁשּיתאּבל ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָֹוהּטעם,

הּנגע: זה לֹו ּבא ÌÙNמעׂשיו, ÏÚÂ למעלה . ֲֶֶַַַָָ¿«»»ְְַָ
עׂשה  ולא והעד, מהּׁשרׁש. והּמ''ם ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמהּׂשפם,

אֹור.ËÚÈ‰ׂשפמֹו: עֹוטה מּגזרת ּבבגדיו, . ְָ«¿∆ְְִִִֶַָָ

ּפיו: ּברּוח י ּזיק ׁשּלא ּפעמים ÓËÂ‡והּטעם . ְְִִֶַַַַַֹ¿»≈ְִָ
ׁשם  ׁשּיׁש ּבמסּלה, ּבעברֹו ּתמיד ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיאמר

ּבֹו: יּגעּו ולא אדם ּבני ׁשּיּׁשמרּו ְְְְִִִֵֶָָָֹיּׁשּוב,
en‡ÓËÈ Ba Ú‚p‰ ¯L‡ ÈÓÈ Ïk טמא ּכי . »¿≈¬∆«∆«ƒ¿»ִֵָ

מּלת ּבאמת: ּבמגּלת a„„הּוא מפרׁשת . ֱִֶֶַ»»ְְִִֶֶַֹ
ֵָאיכה:

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

(çî)Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−
:øBò úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמר ׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑ מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור Î‡ÏÓŒÏÎa˙.זה B‡ «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ¿»¿∆∆
¯BÚ∑ מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
àeä úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©®

:ïäkä-úà äàøäå§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק עזרא עזרא עזרא עזרא .אדם אבןאבןאבןאבן ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)íéîé úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå: §¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«

(àð)àøåãâaa òâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤
øBòä äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«
i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "סּלֹון כח)לׁשֹון ּתהנה (יחזקאל ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הימּנּו' אבןאבןאבןאבן ֵֶ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|øîva áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©

:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«
i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ ּפׁשּתן ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

"ּבּצמר  לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, עּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר: ּתלמּוד עּמֹו? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׂשרפם
אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? סח)אֹו אמרא (פסחים ּכמֹו ׂשפה, לׁשֹון אמרּיֹות, .. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âð)Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá: ©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ ּכּלֹו∑‡˙ הּבגד ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום טעּון יכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
עּמֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד .ּכּבּוס? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ÓÚÏe¯‡מח  ‡zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט  ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ  ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯ea ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

gn·¯Ú· B‡ È˙L· B‡ להיֹות ויּתכן ידּועים. . ƒ¿ƒ¿≈∆ְְְִִִֵָ
יסֹוד. ׁשהּוא ׁשת, וחׂשּופי מּגזרת  ּבׁשתי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַּגזרת
ׁשּיתערב  ערב, וטעם יהרסּון . הּׁשתֹות ּכי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהעד,

הּׁשתי: ·BÚ¯עם B‡:הּוא ּכאׁשר .ÏÎa ְִִַ»ֲֶַ¿»
¯BÚ ˙Î‡ÏÓ:ונאד מכּבר ּכמֹו . ¿∆∆ְְְִָֹ

wxwxi hn וזה ּכמֹוהּו. העין ּכי ירק, מּגזרת . §©§©ְְִִִִֶַַָָָֹ
אֹומרים  ויׁש ׁשחרחרת. וכן לחּסרֹון. ְְְְְְִִֵֵֶַָָֹּכפּול 

הּדבר: ֵֶַָָהפ
`p˙¯‡ÓÓ ׁשּסּלֹון ואחר ממאיר. סּלֹון ּכמֹו . «¿∆∆ְְְִִִֶַַַ

והּמ''ם  מכאיב. ּכמֹו ממאיר יהיה קֹוץ, ְְְְְְִִִֵֶַַַּכמֹו

מּגזרת  ואינּה ׁשֹורׁש. ממארת, ּבמּלת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּב'
יּתכן  גפן, וצמר מׁשי הזּכיר ׁשּלא וטעם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמארה.
ּכי  ּכטעם הּנמצא, ההוה  על הּכתּוב ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדּבר
והּפרד. הּסּוס מׁשּפט וכן .ׂשֹונא חמֹור ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַתראה
ּופׁשּתים: לצמר אם ּכי הּנגע יארע ׁשּלא יּתכן ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹו



לה rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

(çî)Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−
:øBò úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמר ׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑ מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור Î‡ÏÓŒÏÎa˙.זה B‡ «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ¿»¿∆∆
¯BÚ∑ מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
àeä úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©®

:ïäkä-úà äàøäå§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק עזרא עזרא עזרא עזרא .אדם אבןאבןאבןאבן ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)íéîé úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå: §¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«

(àð)àøåãâaa òâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤
øBòä äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«
i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "סּלֹון כח)לׁשֹון ּתהנה (יחזקאל ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הימּנּו' אבןאבןאבןאבן ֵֶ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|øîva áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©

:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«
i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ ּפׁשּתן ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

"ּבּצמר  לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, עּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר: ּתלמּוד עּמֹו? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׂשרפם
אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? סח)אֹו אמרא (פסחים ּכמֹו ׂשפה, לׁשֹון אמרּיֹות, .. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âð)Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá: ©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ ּכּלֹו∑‡˙ הּבגד ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום טעּון יכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
עּמֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד .ּכּבּוס? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ÓÚÏe¯‡מח  ‡zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט  ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ  ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯ea ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

gn·¯Ú· B‡ È˙L· B‡ להיֹות ויּתכן ידּועים. . ƒ¿ƒ¿≈∆ְְְִִִֵָ
יסֹוד. ׁשהּוא ׁשת, וחׂשּופי מּגזרת  ּבׁשתי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַּגזרת
ׁשּיתערב  ערב, וטעם יהרסּון . הּׁשתֹות ּכי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהעד,

הּׁשתי: ·BÚ¯עם B‡:הּוא ּכאׁשר .ÏÎa ְִִַ»ֲֶַ¿»
¯BÚ ˙Î‡ÏÓ:ונאד מכּבר ּכמֹו . ¿∆∆ְְְִָֹ

wxwxi hn וזה ּכמֹוהּו. העין ּכי ירק, מּגזרת . §©§©ְְִִִִֶַַָָָֹ
אֹומרים  ויׁש ׁשחרחרת. וכן לחּסרֹון. ְְְְְְִִֵֵֶַָָֹּכפּול 

הּדבר: ֵֶַָָהפ
`p˙¯‡ÓÓ ׁשּסּלֹון ואחר ממאיר. סּלֹון ּכמֹו . «¿∆∆ְְְִִִֶַַַ

והּמ''ם  מכאיב. ּכמֹו ממאיר יהיה קֹוץ, ְְְְְְִִִֵֶַַַּכמֹו

מּגזרת  ואינּה ׁשֹורׁש. ממארת, ּבמּלת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּב'
יּתכן  גפן, וצמר מׁשי הזּכיר ׁשּלא וטעם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמארה.
ּכי  ּכטעם הּנמצא, ההוה  על הּכתּוב ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדּבר
והּפרד. הּסּוס מׁשּפט וכן .ׂשֹונא חמֹור ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַתראה
ּופׁשּתים: לצמר אם ּכי הּנגע יארע ׁשּלא יּתכן ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹו



rxevnÎrixfzלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

ß oqip 'l iriax mei ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|Côä-àì äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â«Ÿ¨©̧
epôøNz Làa àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½¨¥−¦§§¤®

:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«
i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑ העׂשֹות ‡˙BÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑,ׁשמענּו «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»ְַָ

ּתלמּוד  לֹו? יעׂשה מה יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשאם
ּורמזּתיה  ּכהנים, ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר:

אפניו  על הּמקרא ליּׁשב ‰Â‡.ּכאן ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב היא,(שמואל ׁשפלה ּכלֹומר הּפחתים", "ּבאחת : ְְְִֵַַַָָָָ¿∆∆ƒְְְְְְִִַַַַָָָָֻ
ׁשֹוקעין  ׁשּמראיו ·‚BzÁa.נגע B‡ BzÁ¯˜a∑בחדתּותּה אֹו ּבׁשחיקּותּה יׁשנים.∑˜¯BzÁ.ּכתרּגּומֹו: ׁשחקים ְְִֶֶַַָ¿»«¿¿««¿ְְְְִִֵֵַַָ»«¿ְְִִָָ

ונאמרה  ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה טהֹורה? ׁשהיא ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ׁשהצר הּמדרׁש ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּומּפני
לׁשֹון  הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" ְְְְְְְִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ"קרחת
נכּתב  ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - קרחת מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ"קרחת
וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבאחריתֹו

ּכהנים  ּבתֹורת מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .והּקרחת, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(åð)Búà ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®
Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−¬

:áøòä-ïî¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע  ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
Ba-øLà úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−

:òâpä©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑ וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑ הּבגד ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øLà øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑ לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו ÈL˙.אם ÒaÎÂ∑.טבילה לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְְִָ
'ויצטּבע'. ּתרּגּומֹו לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור", לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרּגּום

'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל .וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f zegiy ihewl)

טבילהטבילהטבילהטבילה נח)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתא א א א אפׁשר לּבּון.ההההּנּנּנּנגע גע גע גע . – מׁשמעּותּה זה ּולפי .ב ב ב ב , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
"וכּבסטמאתטמאתטמאתטמאתהסרת ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ּבהמׁשׁשׁשׁשׁשנית נית נית נית הּנגע ּבא ׁשהּוא מׁשמע " ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֻ

Â‰‡נה  ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯ea ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

a˙¯נו  ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז  ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯ea¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

dpÚ‚p‰ ˙‡ Òak‰ נקרא ׁשּלא הּפעל, ׁשם . À«≈∆«∆«ְִֵֶַַָֹֹ
הּנֹוסף: הּכבד מהּבנין ּפֹועלֹו .Át˙˙ׁשם ְֳִֵֵֵַַַָָָ¿∆∆

ּבלׁשֹון  ידּועה והיא ּבּמקרא. אח לּה ְְְְִִִֵַָָָָאין
ּבקרחת  ׁשארע הּוא חּסרֹון וטעמֹו, ְְְֲִֵֶַַַַַָָחז''ל.

ׁשּפרׁש אמר, והּגאֹון בגּבחּתֹו. אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבגד
מּפאת ּבקרחת  היא ּבּגּבחת ּכי האחרת . הּפאה ְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הראׁש. מאחֹור קרח יהיה ּכן אם הּבגד, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּפני
ּפרׁש: ְֵֵֶָויפה

fp„BÚ ‰‡¯z Ì‡Â ּפֹורחת וכן הּפחתת. . ¿ƒ≈»∆ְְֵֶֶַַַ
מקֹום  ּכי ּבאר ּתׂשרפּנּו, ׁשאמר ואחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָהיא.

יּׂשרף: לבּדֹו ְִֵֶַַַָהּנגע

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy
את  והּׁשני הּנגע, את מסיר הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא  – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם א עזרא עזרא עזרא עזרא הּטמאה. אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|Bà íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³
Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬

:Bànèì עזרא עזרא עזרא עזרא ôôôאבןאבןאבןאבן §©§«
סימן. בני"ה פסוקים, תזריע ס"ז פרשת חסלת

ãé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹורערערערע ---- ההההּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל הּׁשם ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה התקּבל האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ּתהיה', זאת 'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבזמן  למצרע, ּבנֹוגע ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו והרע החׁש ׁשּלעתיד־לבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר וטעם מצֹורע'. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ'ּפרׁשת
ׁשהּמּׂשג  ּכ ּכזכּיֹות', לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה הּמצרע ׁשל הּתׁשּובה לעתיד־לבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא מצֹורע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּגלּות
ּבּׁשם  הׁשּתּמׁשּו לכן ׁשלילי, ּבדבר להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו לא הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמצֹורע
הּמצרע  יהפ ׁשאז מׁשיח לביאת הּקרֹובים האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע יהיה ׁשּלעתיד־לבֹוא לכ רמז ּתהיה' ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ'זאת

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר רק יהיה הּמצֹורע ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד על־ׁשם מצֹורע לּפרׁשה קֹוראים חּיּובי, עזרא עזרא עזרא עזרא לדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

(á)àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz úàæ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê∑(כא ּבּלילה (מגילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין .מלּמד, …ƒ¿∆««¿…»¿ְְְֲִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 78 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl oiieri

mFIA ziUrp rxFvOd zxdHW cgEind cEniNd©¦©§¨¤¨¢©©§¨©£¥©

טהרתטהרתטהרתטהרתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֳֳֳֳָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה רש"י)זאת ובפירוש ב. (יד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ואין  קרּבן, הבאת ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע מטהרין ׁשאין מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהקׁשּו
הּפסּוק על ּכהנים' ּב'תֹורת ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות לח)מקריבים ז, ּבּיֹום.(צו רק ּכׁשרים הּקרּבנֹות ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ועֹוד, אחד". יֹום בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן הּלילה, ׁשֹוללת יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָויׁש
לּלימּוד  מקֹום אין רׁש"י, ׁשל ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". ּכל הּכֹותי "ּביֹום ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשעל

הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ללימּוד רׁש"י הּוצר ולכן צּותֹו", ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹמ"ּביֹום
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "זאת הּתיבֹות רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מהא ׁשּפיר מּמּנה וידּויק (ׁשּלכאֹורה "ּביֹום" ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבּלילה. ׁשאינֹו מקרא) ׁשל (ּבפׁשּוטֹו ללמֹוד אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ּב"וגֹו'" רׁש"י רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָנלמד

ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ּכאן "ּביֹום" ּתיבת ּגם נדרׁשת ולכן הּמיּוחדת, למׁשמעּותם הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ׁשּבֹו נתיחד, זה ׁשּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹורק
התיבות]. בשאר הדיוקים השיחה בפנים [ויעויין

ÓÚ¯נט  Le·Ïa e¯È‚Ò LzÎÓ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒƒ¿¬«
Ô‡Ó Ïk B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡zÎ B‡ƒ»»ƒ¿»«¿»»«

Ù Ù Ù :d˙e·‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï CLÓcƒ¿»¿«»≈¿«¬≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„„d˙eÎב  ‡ÓBÈa ‡¯È‚Ò„ ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

dxezd lr `xfr oa`

gp˙ÈL ÒaÎÂ:ּפעמים לכּבסֹו מצוה .¯ÒÂ ¿À«≈ƒְְְֲִִַַַָ¿»
Ú‚p‰ Ì‰Ó ּוכבר הּנגע. מהם סר ּוכבר . ≈∆«»«ְְֵֶֶַַָָָ

ׁשּלא  ּפעל וכּבס, ּומּלת  ּכמֹוהּו. רּבים ְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֻהראיתי
ּפֹועלֹו: ׁשם ְֳִֵָנקרא

hp¯Óv‰ „‚a ˙Ú¯ˆ Ú‚ ˙¯Bz ˙‡Ê ארּבע . …«∆«»»«∆∆«∆∆ְַַ

מלאכת  חיל. ּגּבֹורי חמׁש ּבּמקרא, ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָסמּוכים.
ׁשהּוא  הּׁשם, אל סמּוכים וכּלם ה', ּבית ְְֲִֵֵֶֶַַָֻעבֹודת

הּנֹופלים: לכל ְְִֵַָסֹומ
‰'אמר` ¯a„ÈÂ.הּמּטהר ּתֹורת יחל ּכי . ַָ«¿«≈ִִֵֵַַַָ

נגע  נרּפא ּכי הּמדקּדק, הּספרּדי יֹונה ר' ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָואמר

ראּוי  והיה  .הפּו הּוא הּצרּוע מן ְִַַַַַָָָָָָהּצרעת
ולּמה  הּצרעת. מּנגע הּצרּוע נרּפא ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָלהיֹותֹו,
ּדעּתנּו. חסר ּבעבּור חּיים, אלהים ּדברי ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹנהפ
הּוא. טהֹור הּנתק נרּפא ּכי ּכתּוב, ׁשם ְֲִִֶֶַַָָָָֹוהלא 

הּנגע: נרּפא ּכי ְְִִַַָָועֹוד,



לז rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy
את  והּׁשני הּנגע, את מסיר הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא  – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם א עזרא עזרא עזרא עזרא הּטמאה. אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|Bà íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³
Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬

:Bànèì עזרא עזרא עזרא עזרא ôôôאבןאבןאבןאבן §©§«
סימן. בני"ה פסוקים, תזריע ס"ז פרשת חסלת

ãé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹורערערערע ---- ההההּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל הּׁשם ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה התקּבל האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ּתהיה', זאת 'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבזמן  למצרע, ּבנֹוגע ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו והרע החׁש ׁשּלעתיד־לבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר וטעם מצֹורע'. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ'ּפרׁשת
ׁשהּמּׂשג  ּכ ּכזכּיֹות', לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה הּמצרע ׁשל הּתׁשּובה לעתיד־לבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא מצֹורע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּגלּות
ּבּׁשם  הׁשּתּמׁשּו לכן ׁשלילי, ּבדבר להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו לא הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמצֹורע
הּמצרע  יהפ ׁשאז מׁשיח לביאת הּקרֹובים האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע יהיה ׁשּלעתיד־לבֹוא לכ רמז ּתהיה' ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ'זאת

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר רק יהיה הּמצֹורע ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד על־ׁשם מצֹורע לּפרׁשה קֹוראים חּיּובי, עזרא עזרא עזרא עזרא לדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

(á)àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz úàæ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê∑(כא ּבּלילה (מגילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין .מלּמד, …ƒ¿∆««¿…»¿ְְְֲִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 78 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl oiieri

mFIA ziUrp rxFvOd zxdHW cgEind cEniNd©¦©§¨¤¨¢©©§¨©£¥©

טהרתטהרתטהרתטהרתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֳֳֳֳָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה רש"י)זאת ובפירוש ב. (יד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ואין  קרּבן, הבאת ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע מטהרין ׁשאין מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהקׁשּו
הּפסּוק על ּכהנים' ּב'תֹורת ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות לח)מקריבים ז, ּבּיֹום.(צו רק ּכׁשרים הּקרּבנֹות ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ועֹוד, אחד". יֹום בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן הּלילה, ׁשֹוללת יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָויׁש
לּלימּוד  מקֹום אין רׁש"י, ׁשל ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". ּכל הּכֹותי "ּביֹום ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשעל

הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ללימּוד רׁש"י הּוצר ולכן צּותֹו", ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹמ"ּביֹום
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "זאת הּתיבֹות רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מהא ׁשּפיר מּמּנה וידּויק (ׁשּלכאֹורה "ּביֹום" ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבּלילה. ׁשאינֹו מקרא) ׁשל (ּבפׁשּוטֹו ללמֹוד אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ּב"וגֹו'" רׁש"י רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָנלמד

ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ּכאן "ּביֹום" ּתיבת ּגם נדרׁשת ולכן הּמיּוחדת, למׁשמעּותם הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ׁשּבֹו נתיחד, זה ׁשּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹורק
התיבות]. בשאר הדיוקים השיחה בפנים [ויעויין

ÓÚ¯נט  Le·Ïa e¯È‚Ò LzÎÓ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒƒ¿¬«
Ô‡Ó Ïk B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡zÎ B‡ƒ»»ƒ¿»«¿»»«

Ù Ù Ù :d˙e·‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï CLÓcƒ¿»¿«»≈¿«¬≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„„d˙eÎב  ‡ÓBÈa ‡¯È‚Ò„ ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

dxezd lr `xfr oa`

gp˙ÈL ÒaÎÂ:ּפעמים לכּבסֹו מצוה .¯ÒÂ ¿À«≈ƒְְְֲִִַַַָ¿»
Ú‚p‰ Ì‰Ó ּוכבר הּנגע. מהם סר ּוכבר . ≈∆«»«ְְֵֶֶַַָָָ

ׁשּלא  ּפעל וכּבס, ּומּלת  ּכמֹוהּו. רּבים ְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֻהראיתי
ּפֹועלֹו: ׁשם ְֳִֵָנקרא

hp¯Óv‰ „‚a ˙Ú¯ˆ Ú‚ ˙¯Bz ˙‡Ê ארּבע . …«∆«»»«∆∆«∆∆ְַַ

מלאכת  חיל. ּגּבֹורי חמׁש ּבּמקרא, ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָסמּוכים.
ׁשהּוא  הּׁשם, אל סמּוכים וכּלם ה', ּבית ְְֲִֵֵֶֶַַָֻעבֹודת

הּנֹופלים: לכל ְְִֵַָסֹומ
‰'אמר` ¯a„ÈÂ.הּמּטהר ּתֹורת יחל ּכי . ַָ«¿«≈ִִֵֵַַַָ

נגע  נרּפא ּכי הּמדקּדק, הּספרּדי יֹונה ר' ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָואמר

ראּוי  והיה  .הפּו הּוא הּצרּוע מן ְִַַַַַָָָָָָהּצרעת
ולּמה  הּצרעת. מּנגע הּצרּוע נרּפא ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָלהיֹותֹו,
ּדעּתנּו. חסר ּבעבּור חּיים, אלהים ּדברי ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹנהפ
הּוא. טהֹור הּנתק נרּפא ּכי ּכתּוב, ׁשם ְֲִִֶֶַַָָָָֹוהלא 

הּנגע: נרּפא ּכי ְְִִַַָָועֹוד,



rxevnÎrixfzלח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 100 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr

odMd l` `aEn xzFiA KEnPd mB©©¨§¥¨¤©Ÿ¥

ללללּמּמּמּמחנהחנהחנהחנה אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ויצאויצאויצאויצא אלאלאלאל־־־־ההההּכּכּכּכהןהןהןהן:::: והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יד, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
ואכן  הּכהן, אל יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על נאסר ׁשהרי הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה

"ּובא". נכּתב ולא "והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ הּמצֹורע אל ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהמׁש
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור חטאֹו מחמת מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל מו)עֹונׁשֹו יג, תזריע הימצאּותֹו(רש"י ּכן ואם , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הּתֹורה  מבטיחה ּכזה, ּבמּצב הּנמצא יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא נמצא הרּוחנית ׁשּבדרּגתֹו מחמת היא לּמחנה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמחּוץ
רּוח  עליו יערה ׁשהּקּב"ה ּדכיון ּכֹורחֹו, ּבעל ׁשּיּובא ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון הרמז וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּסֹופֹו

הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב וּדאי ֲִֶֶֶַַַַָָמּמרֹום,
היא  הּתׁשּובה ׁשּתחּלת ׁשאף הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל מּפנימּיּותֹו הּתׁשּובה ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹוכיון

את  להמׁשי היא אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע את המרֹוממת מּלמעלה, מּתנה לדרּגת ּבדר "החּוצה", הּקד ּוׁשה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו מּצד־עצמֹו, ׁשהּוא ּכפי עזרא עזרא עזרא עזרא האדם אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

(â)àtøð äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .חּוץ אבןאבןאבןאבן ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(ã)úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות (חולין הרע∑B¯‰Ë˙.ּפרט לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. לעֹוף טו)ּפרט ׁשהּוא (ערכין , «ְְִֵָ¿…ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
קֹול  ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי ‡¯Ê.מעׂשה ıÚÂ∑ ׁשהּנגעים לפי ְְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ¿≈∆∆ְְִִֶַָ

הרּוח  ּגּסּות על Ê‡Â·.ּבאין ˙ÚÏB˙ ÈLe∑ ּוכאזֹוב ּכתֹולעת מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו ıÚ.מה ִַַַָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ≈
Ê¯‡∑ ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל ÈLe∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

הרהרהרהרּוּוּוּוחחחח ּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת עלעלעלעל .... .... הרעהרעהרעהרע ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן עלעלעלעל ּבּבּבּבאיןאיןאיןאין ד)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנגעיםגעיםגעיםגעים יד, (ּפטּפּוטי (רש"י ּבלבד ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – הרהרהרהרּוּוּוּוח ח ח ח ּדברים) יֹותר ּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת ועמק ּפנימי ׁשּמקֹומּה , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם עזרא עזרא עזרא עזרא ּבנפׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

(ä)Nøç-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦¤−¤
:íéiç íéî-ìò©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעית נֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכדי אבןאבןאבןאבן ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ÈÊÁÈÂג  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈ¯tד  ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

dxezd lr `xfr oa`

mrhe a‡·e‰Â ׁשּיסּור אחר ּכי חבריו. ּכמֹו . §©©¿»ְֲִֵֶַַָָ
ׁשּמחּיב: מה להביא ירצה לא הּצרעת. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻנגע

b‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ אף . ¿»»«…≈∆ƒ««¬∆ַ
הּמחנה  אל יּכנס לא הּכהן, ׁשּטהרֹו ּפי ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעל 
ּכל  ויׁשלם טהרתֹו ׁשּיּתן עד ּבּמדינה, ְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָאֹו

צּוה: ‰Ô‰kאׁשר ‡ˆÈÂ.ּגדֹול ּכהן אינּנּו . ֲִֶָ¿»»«…≈ֵֵֶָֹ
מּבניו  אחד אל אֹו ּפרּוׁש, נתּברר ְְִִִֵֵֵֶַַָָָוהּנה

ֲִַֹהּכהנים:

c¯‰hnÏ Á˜ÏÂויׁש מּׁשּלֹו. יּקח הּכהן . ¿»««ƒ«≈ְִִֵֵֶַַֹ
מבלע  התּפעל ותי''ו יּתנם. הּמצרע ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֻאֹומר,
מתהּלל: איׁש מׁשקל על והּוא הּטי''ת, ְְְְְִִִֵֵַַַַַּבדג ׁשּות

ÌÈ¯tˆ ÈzL יּקח והּנה צּפֹור. יּקרא עֹוף ּכל . ¿≈ƒ√ƒְִִִִֵֵַָָ
ׁשּימצא: עֹוף מתֹות:BiÁ˙ּכל  ולא .˙B¯B‰Ë. ְִֶָָ«ְֵֹ¿

מהּטמאֹות: יּקח BÊ‡Â·ׁשּלא Ê¯‡ ıÚÂ הּוא . ְִֵֵֶַַֹ¿≈∆∆¿≈
מּדברי  והעד, הּצמחים. ּבמיני וקטן ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּגדֹול
האזֹוב  על לחּפׂש צֹור ואין ׁשלמה. ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹֹחכמת

והּבית  הּמצרע, והּנה ּבּקּבלה. ידּוע הּוא ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹּכי
הם  ּגם והּנה קרֹובים, הּמת וטמאת ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֻֻהּמנּגע

מצרים: ּפסח ְְִִִֶַַּכדמּות
dËÁLÂ Ô‰k‰ ‰eˆÂ.יׂשראל אֹו אחר ּכהן . ¿ƒ»«…≈¿»«ְִֵֵֵַָֹ

רחֹוק: והּוא הּמצֹורע. אֹומרים, ÈÏkויׁש Ï‡ ְְְְִֵַָָ∆¿ƒ
Ò¯Á:התּפּללּתי הּזה הּנער אל וכן על, ּכמֹו . ∆∆ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ÌÈiÁ ÌÈÓ:נֹובע מּמקֹום לקּוחים . «ƒ«ƒְִִֵַָ

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

(å)éðL-úàå æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä|äiçä øtvä ©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ ּכרּוכים והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יכֹול, לׁשלׁשּתן. אחת קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיחד
את  החזיר החּיה", הּצּפֹור ואת אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻּכׁשם

טבילה  לכלל עזרא עזרא עזרא עזרא .הּצּפֹור אבןאבןאבןאבן ְְִִִַָָ

(æ)Bøäèå íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)õçøå BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³
Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה (ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור עזרא עזרא עזרא עזרא .מלּמד אבןאבןאבןאבן ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

(è)BLàø-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤Ÿ³
ñaëå çlâé BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´

:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«
i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכלל אבןאבןאבןאבן ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

(é)úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²
ìLe äîéîz dúðL-úaäìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL ©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

:ïîL ãçà âìå ïîMá©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ טעּונין מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

יז)נסכים ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ ּבהֹונֹות ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .להּזֹות אבןאבןאבןאבן ְִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

eÌ˙B‡ Ï·ËÂ:והאזֹוב והּׁשני הארז .ÏÚ ¿»«»ְְִֵֶֶַָָָ«
ÌÈn‰:עּמם מעֹורב ׁשהּדם . ««ƒְִֶַָָָ

f‰f‰Â הּצּפֹור ּגם טּבּול אחר הּמעֹורב, מהּדם . ¿ƒ»ְִִֵַַַַַַָָ
והּנזּכרים: ‰O„‰החּיה Èt ÏÚ ׁשאין מקֹום . ְְִִַַַָָ«¿≈«»∆ֵֶָ

וההּזיה  הּצרעת. ּתדּבק ׁשּלא יּׁשּוב, ְְִִֶַַַַַַָָָָֹׁשם
הּמת: ּכטמאת לבּדֹו, ּבאזֹוב אֹו ְְְְְְִֵֵַַַָָֻּבׁשלׁשּתן

gÒaÎÂ.B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚Â:ּכלל .ıÁ¯Â ¿ƒ∆¿ƒ«∆»¿»ְָ¿»«
¯‰ËÂ ÌÈna ׁשב ּכן ואחר ּכּמׁשּפט. ּבערב, . ««ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַַַָָָ

היה  וכן ׁשבעה. ימים אחר יהיה זה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפרׁש
את מׁשּפ יגּלח ּכי ּופרט מרים. ׁשל ׁשבעה ט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

את  ׂשערֹו ּכל ּובאר, הּׁשביעי. ּבּיֹום ׂשערֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָּכל
הּמּלה  וזאת עיניו. ּגּבֹות ואת זקנֹו ואת ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹראׁשֹו

ּגב: מּגזרת ְְִִַַָקרֹובה
hB¯ÚN Ïk ˙‡Â,אֹומרים ויׁש הרגלים. ׂשער . ¿∆»¿»ְְְְִִֵַַָָ

והחזה: וׁשֹוקיו זרעיו ְְְֶֶַָָָֹאף
i˙Á‡ ‰N·ÎÂ ÌÈN·k ÈL היֹות ּבעבּור . ¿≈¿»ƒ¿«¿»««ֱֲַ

ּכן  על הּלׁשֹון, מעׂשה על מּוסר הּצרעת ֲֵֵֶַַַַַַַַָָָנגע
העֹולה  ּכל ּכמׁשּפט  לעֹולה, אחד ּכבׂש ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָיקריב
אׁשם. ּכל ּכמׁשּפט אׁשם, ואחד הרּוח. ְְְִֶַַַָָָָָָָעל
ּוׁשלׁשה  חּטאת. ּכל ּכמׁשּפט לחּטאת, ְְְְְִֵַַַָָָָָֹּונקבה 

לּכבׂש: עּׂשרֹון ּכמׁשּפט ‡Á„עׂשרֹונים, ‚BÏÂ. ְְְִִִֶֶֶַַָ¿∆»
הּכבׂשים  אֹותם וטעם אח. לֹו ואין ְְְִִֵַַַָָָָמּדה.
החּטאת  זאת ּגם האׁשם, זה ּגם ְְִֶַַַַַָָָָָֹוהּכבׂשה,

מהאמּורים: חּוץ ִֵֵֵַָֹלּכהן



לט rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

(å)éðL-úàå æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä|äiçä øtvä ©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ ּכרּוכים והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יכֹול, לׁשלׁשּתן. אחת קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיחד
את  החזיר החּיה", הּצּפֹור ואת אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻּכׁשם

טבילה  לכלל עזרא עזרא עזרא עזרא .הּצּפֹור אבןאבןאבןאבן ְְִִִַָָ

(æ)Bøäèå íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)õçøå BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³
Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה (ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור עזרא עזרא עזרא עזרא .מלּמד אבןאבןאבןאבן ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

(è)BLàø-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤Ÿ³
ñaëå çlâé BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´

:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«
i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכלל אבןאבןאבןאבן ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

(é)úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²
ìLe äîéîz dúðL-úaäìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL ©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

:ïîL ãçà âìå ïîMá©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ טעּונין מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

יז)נסכים ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ ּבהֹונֹות ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .להּזֹות אבןאבןאבןאבן ְִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

eÌ˙B‡ Ï·ËÂ:והאזֹוב והּׁשני הארז .ÏÚ ¿»«»ְְִֵֶֶַָָָ«
ÌÈn‰:עּמם מעֹורב ׁשהּדם . ««ƒְִֶַָָָ

f‰f‰Â הּצּפֹור ּגם טּבּול אחר הּמעֹורב, מהּדם . ¿ƒ»ְִִֵַַַַַַָָ
והּנזּכרים: ‰O„‰החּיה Èt ÏÚ ׁשאין מקֹום . ְְִִַַַָָ«¿≈«»∆ֵֶָ

וההּזיה  הּצרעת. ּתדּבק ׁשּלא יּׁשּוב, ְְִִֶַַַַַַָָָָֹׁשם
הּמת: ּכטמאת לבּדֹו, ּבאזֹוב אֹו ְְְְְְִֵֵַַַָָֻּבׁשלׁשּתן

gÒaÎÂ.B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚Â:ּכלל .ıÁ¯Â ¿ƒ∆¿ƒ«∆»¿»ְָ¿»«
¯‰ËÂ ÌÈna ׁשב ּכן ואחר ּכּמׁשּפט. ּבערב, . ««ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַַַָָָ

היה  וכן ׁשבעה. ימים אחר יהיה זה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפרׁש
את מׁשּפ יגּלח ּכי ּופרט מרים. ׁשל ׁשבעה ט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

את  ׂשערֹו ּכל ּובאר, הּׁשביעי. ּבּיֹום ׂשערֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָּכל
הּמּלה  וזאת עיניו. ּגּבֹות ואת זקנֹו ואת ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹראׁשֹו

ּגב: מּגזרת ְְִִַַָקרֹובה
hB¯ÚN Ïk ˙‡Â,אֹומרים ויׁש הרגלים. ׂשער . ¿∆»¿»ְְְְִִֵַַָָ

והחזה: וׁשֹוקיו זרעיו ְְְֶֶַָָָֹאף
i˙Á‡ ‰N·ÎÂ ÌÈN·k ÈL היֹות ּבעבּור . ¿≈¿»ƒ¿«¿»««ֱֲַ

ּכן  על הּלׁשֹון, מעׂשה על מּוסר הּצרעת ֲֵֵֶַַַַַַַַָָָנגע
העֹולה  ּכל ּכמׁשּפט  לעֹולה, אחד ּכבׂש ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָיקריב
אׁשם. ּכל ּכמׁשּפט אׁשם, ואחד הרּוח. ְְְִֶַַַָָָָָָָעל
ּוׁשלׁשה  חּטאת. ּכל ּכמׁשּפט לחּטאת, ְְְְְִֵַַַָָָָָֹּונקבה 

לּכבׂש: עּׂשרֹון ּכמׁשּפט ‡Á„עׂשרֹונים, ‚BÏÂ. ְְְִִִֶֶֶַַָ¿∆»
הּכבׂשים  אֹותם וטעם אח. לֹו ואין ְְְִִֵַַַָָָָמּדה.
החּטאת  זאת ּגם האׁשם, זה ּגם ְְִֶַַַַַָָָָָֹוהּכבׂשה,

מהאמּורים: חּוץ ִֵֵֵַָֹלּכהן



rxevnÎrixfzמ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

(àé)íúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים (מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

(áé)íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈
éðäå ïîMä âì-úàå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑ אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי ∑ÛÈ‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ‡˙Ì.ׁשהּוא ÛÈ‰Â∑ את ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ…»ֶ
הּלג  ואת .האׁשם ְֶַָָָֹ

(âé)úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²
ïäkì àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½

:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ ּבפרׁשת אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את כ)"צו ּתהא (זבחים יכֹול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום hÁk‡˙.ׁשחיטתֹו Èk∑ החּטאֹות ּככל .ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָƒ««»ְִַַָָ

ÌL‡‰∑ הּזה.Ô‰kÏ ‡e‰∑ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא לחּטאת, זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל »»»ֶַ«…≈ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
"ּכי  נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ּדמים מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמּכלל

ּכהנים  ּבתֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד ּכח ּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם .ּכחּטאת ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(ãé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéä©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר אבןאבןאבןאבן ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìå:úéìàîOä ïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
íéîòt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) הּקדׁשים קדׁשי ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכנגד אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc ìò úéðîéä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

ÈkcÓcיא  ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב  ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

È˙יג  ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

ciCez ÏÚ והּנה מּמקֹומֹו. ידּוע טעמֹו . «¿ְְְִִֵַַָ
הּכהן  ּכמֹו ּבגּוף, ׁשהּוא מהּצרעת ְִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמּטהר
ּבּנפׁש. הּצרעת ּכמֹו העֹון, ּכי ידֹו. ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּימּלא
הּמעׂשים. ּכל עיּקר והּוא חּבּור. מקֹום ְְְֲִִִֶַַַַָֹוה ּבהן

זכר  והּתנּו הּימין, הּצד  ּכח ּבעבּור ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָֹוה ּימנּות
צּוה: אׁשר ְֲִִֶַָלׁשמֹוע

eh˙ÈÏ‡ÓO‰ Ô‰k‰ Ûk ÏÚ הּכהן ּכף היא . «««…≈«¿»ƒִֵַַֹ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון צחּות ּדר ּכן רק ְְִֵֵֶֶֶַַַַַֹהמטהר,

אחריו: הּבא הּפסּוק ְֲֵַַַָָָָוהעד,
fh'‰ ÈÙÏ:מֹועד אהל ּפתח אל . ƒ¿≈ֵֶֶֶַֹ
fiÌL‡‰ Ìc ÏÚ:ּובהֹונֹות ּתנּו ׁשהּוא . ««»»»ְְֶ

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` iying meil inei xeriy

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)Búàîhî øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−¦ª§¨®
:äìòä-úà èçLé øçàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
ñ :øäèå ïäkä åéìò̈¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל נסכים עזרא עזרא עזרא עזרא .מנחת אבןאבןאבןאבן ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß xii` '` iying mei ß

(àë)íLà ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬¨¨²
ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬©¤²¤

:ïîL âìå äçðîì§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑ לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑,הּבהֹונֹות על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ְִֵֶַַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .וׁשמן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

(áë)äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³
:äìò ãçàäå úàhç ãçà¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìåó §¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧
:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúàŸ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)íLàä ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈
úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)Btk-ìò øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

hi˙‡hÁ‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰NÚÂ,הּכבׂשה היא . ¿»»«…≈∆««»ְִִַָ
חּטאת: ּכל ְַַָָּכתֹורת

k‰ÏÚ‰Â.‰ÏÚ‰ ּומנחתֹו‡˙ הּכבׂש, הּוא . ¿∆¡»∆»…»ְִֶֶַָ

יקריב  הּמנחה ׁשּכל  אֹומרים ויׁש עּׂשרֹון. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשהּוא
החמּור: ׁשהּוא האׁשם ּובתחּלה .ËÂ‰¯לעֹולה, ְְִִֶֶָָָָָָ¿»≈
הּטהֹורים: ּככל טהֹור יהיה ְְְִִֶַָָָאז

`kÏc אׁשרי ורעֹות. ּדּלֹות ּכמֹו ּבגּוף, יׁש . «ְְְֵֵַַַָ
ּדל  ויׁש .הּמל ּבן ּדל ּככה ּדל. אל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָמׂשּכיל

ממֹון: לֹו ֵֶָׁשאין



מי rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` iying meil inei xeriy

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)Búàîhî øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−¦ª§¨®
:äìòä-úà èçLé øçàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
ñ :øäèå ïäkä åéìò̈¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל נסכים עזרא עזרא עזרא עזרא .מנחת אבןאבןאבןאבן ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß xii` '` iying mei ß

(àë)íLà ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬¨¨²
ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬©¤²¤

:ïîL âìå äçðîì§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑ לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑,הּבהֹונֹות על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ְִֵֶַַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .וׁשמן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

(áë)äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³
:äìò ãçàäå úàhç ãçà¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìåó §¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧
:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúàŸ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)íLàä ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈
úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)Btk-ìò øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

hi˙‡hÁ‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰NÚÂ,הּכבׂשה היא . ¿»»«…≈∆««»ְִִַָ
חּטאת: ּכל ְַַָָּכתֹורת

k‰ÏÚ‰Â.‰ÏÚ‰ ּומנחתֹו‡˙ הּכבׂש, הּוא . ¿∆¡»∆»…»ְִֶֶַָ

יקריב  הּמנחה ׁשּכל  אֹומרים ויׁש עּׂשרֹון. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשהּוא
החמּור: ׁשהּוא האׁשם ּובתחּלה .ËÂ‰¯לעֹולה, ְְִִֶֶָָָָָָ¿»≈
הּטהֹורים: ּככל טהֹור יהיה ְְְִִֶַָָָאז

`kÏc אׁשרי ורעֹות. ּדּלֹות ּכמֹו ּבגּוף, יׁש . «ְְְֵֵַַַָ
ּדל  ויׁש .הּמל ּבן ּדל ּככה ּדל. אל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָמׂשּכיל

ממֹון: לֹו ֵֶָׁשאין



rxevnÎrixfzמב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|ïæà Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑ נתק ּגֹורם אפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(èë)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬
:Bãé âéOz©¦−¨«

(àì)ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬
:ýåýé éðôì øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìòŸ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)Bãé âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−
ô :Búøäèa§¨«¢¨«

ß xii` 'a iyiy mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה ׁשל (ויקרא מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וע  ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים  ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות ּומֹוצאן זהב הּבית נֹותץ הּנגע .לֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע לד)ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי מטממטממטממטמֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת(יד, אמאמאמאמֹוֹוֹוֹוררררּיּיּיּייםיםיםים ּדּבּור (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהטמינהטמינהטמינהטמינּוּוּוּו על ׁשרֹומז ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו הּנגעים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבקדּׁשה. ּגם הּדּבּור ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ּבבּתים ּדוקא א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻרע,

ׁשּכתּוב ּוּוּוּובקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתי י י י ּוכמֹו ּבּבּבּבחרחרחרחרּבּבּבּביייי האמהאמהאמהאמֹוֹוֹוֹורירירירי ממממּיּיּיּידדדד לקחלקחלקחלקחּתּתּתּתיייי -אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּובתפּלה ּבתֹורה ּבֹו ּולהׁשּתּמׁש הּדּבּור ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּוּוּוּובבעבבעבבעבבעּוּוּוּותי תי תי תי  .ּבּבּבּבצלצלצלצלֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 66 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr

mc`d WtpA xEAiCd zlErR§©©¦§¤¤¨¨¨

אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי לאחלאחלאחלאחּזּזּזּזהההה לכםלכםלכםלכם נתןנתןנתןנתן אניאניאניאני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו לד)ּכּכּכּכיייי (יד, ִִִִָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשהּוּתץ  עד ּברׁשעֹו עמד ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאֹות
ׁשּיּׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם . . ׁשעליו הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם . . ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין – ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּבית

¯Ìeכח  ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ‰ל  Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂ ‡˙ÁÓ ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב  Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

blÔ¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ:הּבית צרעת לבאר החל . «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֵֵֵַַַַָָ

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy
זה  ענין ועל הרע, ּולׁשֹון הּליצנּות ׁשהיא הרׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מּובדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמׁשּתּנה
ארע  מה התּבֹוננּו אֹומר הּוא הרי ,ּבּדר למרים אלקי ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר ואֹומר ּבּתֹורה מזהיר ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא

הּנביאה. ה"י)למרים פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְִִַָָ
לׁשֹון־הרע  ּבחֹומר ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו הלכה ּדלכאֹורה הּקׁשיא ּבהקּדם הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש

צרעת? ּבהלכֹות אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ("ּכאילּו
הּבא  ּבלׁשֹון־הרע עֹוסק לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים (המדּבר ּדעֹות ּבהלכֹות איּכא. הרע לׁשֹון ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש

על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה החּסרֹון ׁשעּקר – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות לּזּולת.מחמת דֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּדיּבּור  עצמֹו, ּבאדם הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה מּתֹו ׁשּבא לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאבל

הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ׁשּבודאי הּנביאה ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹרע
חלק  ׁשאינֹו ּבביתֹו, הּוא מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, להאדם לגמרי חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־זה
לטבעֹו לחּדֹור מתחיל הרע לׁשֹון־הרע, ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל רכּוׁשֹו. – חיצֹוני הכי הּדבר והּוא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמהאדם,
עֹוד  חֹודר ׁשהרע הרי ּברׁשעֹו, לעמֹוד ממׁשי ואם ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ּבכלי נענׁש ּולכ ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולמּדֹותיו,

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ּומתּבּטא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - 91 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr

dpW mirAx` miIxFn`d zpnhd©§¨©¨¡¦¦©§¨¦¨¨

אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא ובפירוש ּבׂשֹורה לד. (יד, ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

רש"י)

ּבּמדּבר", יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש רׁש"י) ׁשל מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָצרי
עליהם" "ּבטּוחין האּומֹות ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ׁשההטמנה ׁשּיּתכן ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר תחילת והרי (רש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אֹוצרֹותיהם?בלק) להטמין והחּלּו ּבפחד נאחזּו ׁשאז ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבּמלחמה  וינּצחּום יׂשראל יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, מּצד והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָויׁש

ממֹונם  את הּבּתים,ויּקחּו ּבקירֹות האֹוצרֹות מטמינים ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ּגם היא מראה ,מאיד א . ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ְְְֲִֶֶֶַַַָָׁשּיעמֹוד

היתה  ׁשנה הארּבעים ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת (ולא ׁשנה ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּובזה
ׁשהּגיע  [וידעּו האמֹורי" עֹון ּב"ׁשלם הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי יחזרּו, ׁשּיׂשראל ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָמּׁשּום
יּׁשלחּו יׂשראל ּובני יֹום יבֹוא ׁשאּולי הּתקוה להם נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת הבינּו, ּומּכ לארצם]. לחזֹור ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָזמּנם
ׁשהטמינּו לכ מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו הּמטמֹונּיֹות. וליקח לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו (אם מארצם הם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא ממֹונם, אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

(äì)äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬
:úéaa éì¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, לֹומר:(נגעים ּברּור ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה .'נגע ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

(åì)úBàøì ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´
ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−

:úéaä-úà úBàøì¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז טמאה ׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין Èaa˙.מן ¯L‡ŒÏk ‡ÓËÈ ‡ÏÂ∑ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆«»ƒ
על (ת"כ) אם ּתֹורה? חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאם

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe clÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èk ּכי . §©©ƒ»…∆∆∆¿««ִ
מעלת  ּגֹודל ּבעבּור לבּדּה, ּבארץ נֹוהג ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָזה

ּבתֹו והּכבֹוד ּבתֹוכם, הּמקּדׁש ּכי ְְְְִִֶַַָָָָָהארץ.
ה':Èz˙Âהּמקּדׁש: ּבנתינת ּתלּוי הּדבר . ְִַָ¿»«ƒְִִַַָָָ

˙Èa‰ BÏ ¯L‡ ‡·e אל ׁשּיבא מצוה . »¬∆««ƒְִֶֶָָֹ
ֵַֹהּכהן:



מג rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy
זה  ענין ועל הרע, ּולׁשֹון הּליצנּות ׁשהיא הרׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מּובדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמׁשּתּנה
ארע  מה התּבֹוננּו אֹומר הּוא הרי ,ּבּדר למרים אלקי ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר ואֹומר ּבּתֹורה מזהיר ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא

הּנביאה. ה"י)למרים פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְִִַָָ
לׁשֹון־הרע  ּבחֹומר ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו הלכה ּדלכאֹורה הּקׁשיא ּבהקּדם הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש

צרעת? ּבהלכֹות אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ("ּכאילּו
הּבא  ּבלׁשֹון־הרע עֹוסק לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים (המדּבר ּדעֹות ּבהלכֹות איּכא. הרע לׁשֹון ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש

על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה החּסרֹון ׁשעּקר – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות לּזּולת.מחמת דֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּדיּבּור  עצמֹו, ּבאדם הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה מּתֹו ׁשּבא לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאבל

הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ׁשּבודאי הּנביאה ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹרע
חלק  ׁשאינֹו ּבביתֹו, הּוא מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, להאדם לגמרי חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־זה
לטבעֹו לחּדֹור מתחיל הרע לׁשֹון־הרע, ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל רכּוׁשֹו. – חיצֹוני הכי הּדבר והּוא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמהאדם,
עֹוד  חֹודר ׁשהרע הרי ּברׁשעֹו, לעמֹוד ממׁשי ואם ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ּבכלי נענׁש ּולכ ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולמּדֹותיו,

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ּומתּבּטא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - 91 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr

dpW mirAx` miIxFn`d zpnhd©§¨©¨¡¦¦©§¨¦¨¨

אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא ובפירוש ּבׂשֹורה לד. (יד, ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

רש"י)

ּבּמדּבר", יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש רׁש"י) ׁשל מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָצרי
עליהם" "ּבטּוחין האּומֹות ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ׁשההטמנה ׁשּיּתכן ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר תחילת והרי (רש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אֹוצרֹותיהם?בלק) להטמין והחּלּו ּבפחד נאחזּו ׁשאז ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבּמלחמה  וינּצחּום יׂשראל יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, מּצד והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָויׁש

ממֹונם  את הּבּתים,ויּקחּו ּבקירֹות האֹוצרֹות מטמינים ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ּגם היא מראה ,מאיד א . ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ְְְֲִֶֶֶַַַָָׁשּיעמֹוד

היתה  ׁשנה הארּבעים ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת (ולא ׁשנה ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּובזה
ׁשהּגיע  [וידעּו האמֹורי" עֹון ּב"ׁשלם הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי יחזרּו, ׁשּיׂשראל ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָמּׁשּום
יּׁשלחּו יׂשראל ּובני יֹום יבֹוא ׁשאּולי הּתקוה להם נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת הבינּו, ּומּכ לארצם]. לחזֹור ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָזמּנם
ׁשהטמינּו לכ מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו הּמטמֹונּיֹות. וליקח לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו (אם מארצם הם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא ממֹונם, אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

(äì)äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬
:úéaa éì¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, לֹומר:(נגעים ּברּור ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה .'נגע ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

(åì)úBàøì ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´
ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−

:úéaä-úà úBàøì¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז טמאה ׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין Èaa˙.מן ¯L‡ŒÏk ‡ÓËÈ ‡ÏÂ∑ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆«»ƒ
על (ת"כ) אם ּתֹורה? חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאם

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe clÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èk ּכי . §©©ƒ»…∆∆∆¿««ִ
מעלת  ּגֹודל ּבעבּור לבּדּה, ּבארץ נֹוהג ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָזה

ּבתֹו והּכבֹוד ּבתֹוכם, הּמקּדׁש ּכי ְְְְִִֶַַָָָָָהארץ.
ה':Èz˙Âהּמקּדׁש: ּבנתינת ּתלּוי הּדבר . ְִַָ¿»«ƒְִִַַָָָ

˙Èa‰ BÏ ¯L‡ ‡·e אל ׁשּיבא מצוה . »¬∆««ƒְִֶֶָָֹ
ֵַֹהּכהן:



rxevnÎrixfzמד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy
ּכלי  על אּלא ּתֹורה חסה לא הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכלי

ּבמקוה  טהרה להם ׁשאין עזרא עזרא עזרא עזרא .חרס, אבןאבןאבןאבן ְְֳִֵֶֶֶֶֶָָָ

(æì)úøeøò÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ
:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«

i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשֹוקעֹות אבןאבןאבןאבן ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)-úà øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤
:íéîé úòáL úéaä©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)òâpä äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©
:úéaä úøé÷a§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£‰Œ˙‡ eˆlÁÂÌÈ·‡∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה (דברים לׁשֹון נעלֹו", ‡ÌB˜ÓŒÏ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ∆»
‡ÓË∑(ת"כ)ּבֹו ּבעֹודן מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין .מקֹום »≈ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB 'a§¨¦¦§¥¨¨¨

אתאתאתאת־־־־האבניםהאבניםהאבניםהאבנים וחוחוחוחּלּלּלּלצצצצּוּוּוּו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן מ)וצוצוצוצּוּוּוּוהההה (יד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לׁשכנֹו אֹוי לרׁשע אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – הפסוק)וחלצּו על כהנים (תורת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים
ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת ׁשניהן (סוף ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים "ּבתֹורת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

את  לחלֹוץ חּיבים ּבּתים, ּבב' הּנראה אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם הּוא, לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחֹולצין".
הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית האבן חלק את אף ּכּולּה, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן

מפרׁשים יׁש ב)א משנה יג ופרק ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה הּׁשכן (ראה ּגם חּיב ּבּתים, ב' ׁשּבין ּבּכתל נגע נראה אם ׁשּגם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו אף הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹלחלֹוץ 

אֹופּנים: ּבב' לֹומר ּדיׁש לׁשכנֹו", אֹוי לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ּדדבר לפרׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָויׁש
הּׁשכינּות  ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן הּׁשכן, ּבמעׂשי לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָא.
ּכי  לׁשכנֹו", "אֹוי וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ׁשּגרים ּדזה לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלרׁשע

להרׁשע. הּוא ּדֹומה ּבאמת הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשכינּות
ּדאז  לחּלצֹו, חּיבים הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ּכן ואם הּׁשכן. מעׂשי על רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהּוא

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני חלק על ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע  ּדחלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאמרינן
ׁשּבאמת  מֹוכיחה הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים לא אם ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
אּלּו אבנים ׁשּגם המנּוגע, לאבן הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ּכלל הּנגע נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדֹומים

לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּיכֹות אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àî)øLà øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

el˙Èa‰ ˙‡ epÙe אנׁשי וכל הּבית ּבעל . ƒ∆««ƒְְִֵַַַַַָ
מהרה: לפּנֹותֹו רּבים, לׁשֹון וטעם Ì¯Ëaּבית ֹו. ְְְְִֵֵַַַַָ¿∆∆

Ô‰k‰ ‡·È.הּספק ּבעבּור הּבית יסּגיר עֹוד ּכי . »…«…≈ְֲִִִֵַַַַַָ
ספקֹו: ּבֹואֹו ְְֵֶֶוטרם

fl˙B¯e¯Ú˜L ולא הּזאת. לּמּלה אחֹות אין . ¿«¬ְִֵַַָָֹֹ
האחרֹון  האֹות ּכפּולה מרּבעת היא אם ְְֲִִֵַַַַָָָֻנדע
טעם  לפי ּופרּוׁשיה אֹותּיֹות. מחמׁשת ְֲִִֵֵֵֶֶַַָאֹו
חּוטין. אֹו סימנין ּכדמּות  אֹומרים, יׁש ְְִִִִִֵַָָהּמקֹום.

וּתׁשקע  מּטעם מרּכבת מּלה ׁשהיא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻויׁש
רחֹוק: וזה ּבׂשרֹו. רר מּגזרת ורּורֹות ְְְְִִֵֶַָָָָהאׁש,

Ô‰È‡¯Óeּכ ּומראה ׁשפל:. מהם אחד ל «¿≈∆ְֵֶֶֶַָָָָ
nÌÈ·‡‰ ˙‡ eˆlÁÂ'ה חּלצני וכן יסירּו. . ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְִִֵֵַָ

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy
i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה ּכהנים ∑È·Ò·.מּבפנים (ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון ּבתֹורת הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְֲִִֶַַַֹ

הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, סביב ∑‰˜ˆe.נדרׁש הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ מׁשקל והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, B‚Â'.לׁשֹון Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ) וׁשב" לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְִִֵֵֵָָ¿ƒ»«∆«¿ְְְֵֵַַַַָָָָ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכהן", אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ)"ממארת "צרעת נאמר: ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את  טּמא ּכאן אף ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבבּתים,
אּלא  זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהחֹוזר
נגע  על אּלא ללּמד ּבא לא הא ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ"ונתץ
ּבעֹומד  ּכלּום למעלה הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּבעיניו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹומד
לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ּבראׁשֹון ּבעֹומד אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעיניו
מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא הּכהן", "וׁשב לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיכֹול

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וק ֹוצה חֹולץ ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה לא מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
טהֹור לֹומר:(ת"כ)חזר, ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין ּבא )"ּובא"(. "ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור. ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיבא",
לאֿפׂשה",)"ּובא"(אמּור: והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

נרּפא  "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה
ּבעליֹונה  מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? יעׂשה מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּנגע",
ּכהנים. ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ּדּגמר ׁשבּוע לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹחֹולץ
הּמקראֹות  וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע אּלא נתיצה אין ּדבר: ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּגמרֹו
הּכתּוב  ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", "ואםֿיׁשּוב", הּוא: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכ
חֹולץ  לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבעֹומד

ׁשבּועֹות  מּׁשלׁשה יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ , – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח .וקֹוצה ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(äî)øôò-ìk úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰

‡È‰BÚמה  ˙ÈÂ È‰B·‡ ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ¿»»ƒ
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ ‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¬«≈»¿«≈¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

רע: ÓË‡מאדם ÌB˜Ó Ï‡ מּׁשם יּקחם ׁשּלא . ֵָָָ∆»»≈ִִֵֶָָֹ
טמאים: ׁשהם נּכרים ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶָָָאדם,

`nÚÈˆ˜È ˙Èa‰ ˙‡Â וכן מקצעֹות. מּגזרת . ¿∆««ƒ«¿ƒ«ְְְִִִֵַֹ
ויׁש ּפצּולֹות. וטעמֹו קציעֹות. ואהלֹות ְְְְְֲִֵַַָֹמר
ּכי  נכֹון, זה  ואין הּמקצֹוע. ׁשּיפצלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָאֹומרים
הּבית: ּכל יקציע רק ּבּבית. נגע ּפׂשה ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָּכבר

מּבפנים:ÈaÓ˙וטעם .eˆ˜‰,קצה מּגזרת . ְַַƒ«ƒְִִִƒ¿ְִִֶַָ
לבּדֹו: הסירּו למעלה, ההּוא קצתֹו ְְְְִִֵַַַָָּכי

anÁËÂ טחים מּגזרת והּוא יקציע. הפ . ¿»ְְְִִִִֵֶַַַָ
טפל: ֵָאֹותֹו

bnılÁ ¯Á‡ הקצֹות ואחרי ׁשחּלץ, אחר . ««ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַַַ
ּומּלת ּבתחּלה. הּבית e‡È·‰Âאת eÁ˜ÏÂ. ְִִִִֶַַַָ¿»¿¿≈ƒ

ּבמהרה: ÁwÈרּבים ¯Á‡ ¯ÙÚÂ הּבית ּבעל . ְִִֵַָ¿»»«≈ƒ«ִַַַַ
הּכהן: ּובא יׁשּוב הּנגע ואם ּבֹו. לדּור ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּירצה

dn˙Èa‰ ˙‡ ı˙Â.והֹוציא וכן ּבצּוּוי. . ¿»«∆««ƒְְְִִֵ
הּכתּוב  רק ימים, ׁשבעת יהיה ׁשּסגּור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָוהּקרֹוב,
ּכל  הּבית אל והּבא והעד, קצרה. ּדר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחז

ּובּׁשנּיה: ּבראׁשֹונה אֹותֹו, הסּגיר ְְְִִִִֵַָָָימי



מה rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy
i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה ּכהנים ∑È·Ò·.מּבפנים (ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון ּבתֹורת הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְֲִִֶַַַֹ

הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, סביב ∑‰˜ˆe.נדרׁש הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ מׁשקל והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, B‚Â'.לׁשֹון Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ) וׁשב" לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְִִֵֵֵָָ¿ƒ»«∆«¿ְְְֵֵַַַַָָָָ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכהן", אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ)"ממארת "צרעת נאמר: ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את  טּמא ּכאן אף ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבבּתים,
אּלא  זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהחֹוזר
נגע  על אּלא ללּמד ּבא לא הא ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ"ונתץ
ּבעֹומד  ּכלּום למעלה הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּבעיניו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹומד
לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ּבראׁשֹון ּבעֹומד אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעיניו
מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא הּכהן", "וׁשב לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיכֹול

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וק ֹוצה חֹולץ ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה לא מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
טהֹור לֹומר:(ת"כ)חזר, ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין ּבא )"ּובא"(. "ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור. ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיבא",
לאֿפׂשה",)"ּובא"(אמּור: והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

נרּפא  "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה
ּבעליֹונה  מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? יעׂשה מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּנגע",
ּכהנים. ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ּדּגמר ׁשבּוע לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹחֹולץ
הּמקראֹות  וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע אּלא נתיצה אין ּדבר: ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּגמרֹו
הּכתּוב  ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", "ואםֿיׁשּוב", הּוא: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכ
חֹולץ  לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבעֹומד

ׁשבּועֹות  מּׁשלׁשה יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ , – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח .וקֹוצה ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(äî)øôò-ìk úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰

‡È‰BÚמה  ˙ÈÂ È‰B·‡ ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ¿»»ƒ
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ ‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¬«≈»¿«≈¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

רע: ÓË‡מאדם ÌB˜Ó Ï‡ מּׁשם יּקחם ׁשּלא . ֵָָָ∆»»≈ִִֵֶָָֹ
טמאים: ׁשהם נּכרים ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶָָָאדם,

`nÚÈˆ˜È ˙Èa‰ ˙‡Â וכן מקצעֹות. מּגזרת . ¿∆««ƒ«¿ƒ«ְְְִִִֵַֹ
ויׁש ּפצּולֹות. וטעמֹו קציעֹות. ואהלֹות ְְְְְֲִֵַַָֹמר
ּכי  נכֹון, זה  ואין הּמקצֹוע. ׁשּיפצלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָאֹומרים
הּבית: ּכל יקציע רק ּבּבית. נגע ּפׂשה ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָּכבר

מּבפנים:ÈaÓ˙וטעם .eˆ˜‰,קצה מּגזרת . ְַַƒ«ƒְִִִƒ¿ְִִֶַָ
לבּדֹו: הסירּו למעלה, ההּוא קצתֹו ְְְְִִֵַַַָָּכי

anÁËÂ טחים מּגזרת והּוא יקציע. הפ . ¿»ְְְִִִִֵֶַַַָ
טפל: ֵָאֹותֹו

bnılÁ ¯Á‡ הקצֹות ואחרי ׁשחּלץ, אחר . ««ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַַַ
ּומּלת ּבתחּלה. הּבית e‡È·‰Âאת eÁ˜ÏÂ. ְִִִִֶַַַָ¿»¿¿≈ƒ

ּבמהרה: ÁwÈרּבים ¯Á‡ ¯ÙÚÂ הּבית ּבעל . ְִִֵַָ¿»»«≈ƒ«ִַַַַ
הּכהן: ּובא יׁשּוב הּנגע ואם ּבֹו. לדּור ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּירצה

dn˙Èa‰ ˙‡ ı˙Â.והֹוציא וכן ּבצּוּוי. . ¿»«∆««ƒְְְִִֵ
הּכתּוב  רק ימים, ׁשבעת יהיה ׁשּסגּור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָוהּקרֹוב,
ּכל  הּבית אל והּבא והעד, קצרה. ּדר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחז

ּובּׁשנּיה: ּבראׁשֹונה אֹותֹו, הסּגיר ְְְִִִִֵַָָָימי
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(åî):áøòä-ãò àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà àaäå§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ) ּתלמּוד נגעֹו? את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול נגעֹו. את ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
"ּכלֿימי" Ú‰Œ„Ú¯·.לֹומר: ‡ÓËÈ∑(ת"כ) אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא ׁשאין ּפרס?מלּמד, אכילת ּבכדי ׁשהה (עירובין ּלּו ְֵַָƒ¿»«»»∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין פג) "והּׁשכב". לֹומר ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". יכּבס ּבּבית "והאכל לֹומר: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּתלמּוד
"אכל  נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. "יכּבס", "יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל לא וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלי

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור לּתן מא)וׁשכב"? עזרא עזרא עזרא עזרא .(ברכות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָֹ

(æî)ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−
åéãâa-úà: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¨¨«

(çî)úéaa òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦
àtøð ék úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈

:òâpä©¨«©
i"yx£‡·È ‡aŒÌ‡Â∑ ׁשני ׁשבּוע NÙŒ‡Ï‰.לסֹוף ‰p‰Â ‰‡¯Â∑,ּובּׁשני ּבראׁשֹון ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈…»»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

לא  הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ּכמׁשמעֹו יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמה
וקּצּוי  חליצה טעּון זה, אבל הּנגע. חזר ולא והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, את אּלא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻטהרּתי

והּנה "וראה ּבּׁשני, יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. וׁשבּוע טיחה וטיחה ואין יטּיחּנּו, לאֿפׂשה", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּנגע", נרּפא "ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף חזר לא אם אתֿהּבית", הּכהן וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹּבלא

נתיצה  ׁשּטעּון החֹוזר על ּפרׁש ּכבר  חזר, .ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

(èî)éðLe æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬
:áæàå úòìBú עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©−©§¥«Ÿ

(ð):íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|úòìBzä éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´©©À©
äèeçMä øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈

:íéîòt òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©§¨¦«

(áð)øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)äãOä éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®
:øäèå úéaä-ìò øtëå§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦

È‰Èמו  d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈ Ïk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e¿≈¿≈»»ƒ¿«¿«»≈¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

È‰BLe·Ïמז  ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח  ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

ˆÔÈ¯tמט  ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ  ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא  ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב  ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג  ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד  LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

en·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈּבׂשרֹו ׁשּירחץ אחר . ƒ¿»«»»∆ְְִֶַַַָ
ְִַָּכּמׁשּפט:

fn·ÎBM‰Â ורחץ ּבגדיו יכּבס ּכן על חמּור, . ¿«≈ְְְֵֵַַַָָָָ
הּכתּוב, הזּכירֹו ולא הערב. עד וטמא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבּמים

ּבּבית: ּבא הּוא ואֹוכל, ׁשֹוכב ּכל ְִִֵֵַַָָּכי
hnÁ˜ÏÂ:ּבחברֹו . ¿»«ֲֵַ

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולולולולּבּבּבּביתיתיתית ההההּבּבּבּבגדגדגדגד נה)ּוּוּוּולצרעתלצרעתלצרעתלצרעת היּו(יד, ׁשּלא ז"ל קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
) ּבחיצֹונּיּותֹו רק הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר  ּדהּנה לבאר, ויׁש ּבעֹור לעֹולם". ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּגם  נדיר היה ולכן ּבתכלית; חיצֹוני רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבׂשרֹו),
זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּימים

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .איזה אבןאבןאבןאבן ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה ׁשחלק (ת"כ. אחר . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
נּדה, - קּלה טמאה מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה ּבזבה: וטמא ּבזב טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּכתּוב

זיבה  - חמּורה טמאה מטּמא קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, - חמּורה טמאה B·BÊ.מטּמאה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
‡ÓË∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ודחּוי(נדה ׂשעֹורין ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב ודהוי). ללבן (ס"א ודֹומה , »≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּוזרת  ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. .ּביצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול ∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר ּפי ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו את וסֹותם עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְִֵֵֶֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם מ"ג)האּמה נדה ח'. ּוקראֹו(מגילה ׁשּתים ראיֹות הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

"טמאתֹו ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ"טמא",
מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ׁשּתים ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּבזֹובֹו,

.לקרּבן  ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרלקרלקרלקרּבּבּבּבן ן ן ן  מזקיקמזקיקמזקיקמזקיקּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשליליליליׁשׁשׁשׁשיתיתיתית לטמאהלטמאהלטמאהלטמאה ג)ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיםיםיםים טו, הּטמאה.(רש"י חמרת לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
מּפׁשּוטם, הּכתּובים ׁשני את להֹוציא ּכדי ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש
ּבענין  הם ׁשחלּוקים ּכרח ועל ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁש ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻהיינּו

הּקרּבן. חֹובת - עזרא עזרא עזרא עזרא אחר אבןאבןאבןאבן ְֵַַַָָ

(ã)éìkä-ìëå àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®§¨©§¦²
:àîèé åéìò áLé-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. ׁשכב'הראּוי 'אׁשר יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, ∑‡LÈŒ¯L·.לא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ¬∆≈≈

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב  אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

fp‡Óh‰ ÌBÈa הּבג אֹו האדם ׁשּיהיה ּבּיֹום ד . ¿«»≈ְִֶֶֶֶַַָָָ
טהֹור: אֹו טמא הּבית, ִֵַַָָאֹו

bB˙‡ÓË ‰È‰z ˙‡ÊÂ הּוא הּזֹוב ּכי הּטעם . ¿…ƒ¿∆À¿»ִַַַַ

ּדרכים: ב' B¯Naעל רירֹו¯¯ וּיֹורד מּגזרת . ְִַָ»¿»ְִִִֶַַ
זקנֹו: ‰ÌÈzÁעל B‡ ּכי מּגזרת נסּגר, ּכמֹו . ְַָ∆¿ƒְְְִִִִַַ

ונקרׁש, הּזֹוב ׁשהתחּבר והּטעם, הּוא. ְְְְִִֵֶַַַַַָָחתּום

אחת  ּוגזרה האּׁשה. עם בׁשכבֹו הּקרי יצא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
מהם, ּבאחד הּנֹוגע וכן ּולמֹוׁשב. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָלמׁשּכב

לֹו: אחד ְִֶָָמׁשּפט



מז rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולולולולּבּבּבּביתיתיתית ההההּבּבּבּבגדגדגדגד נה)ּוּוּוּולצרעתלצרעתלצרעתלצרעת היּו(יד, ׁשּלא ז"ל קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
) ּבחיצֹונּיּותֹו רק הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר  ּדהּנה לבאר, ויׁש ּבעֹור לעֹולם". ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּגם  נדיר היה ולכן ּבתכלית; חיצֹוני רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבׂשרֹו),
זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּימים

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .איזה אבןאבןאבןאבן ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה ׁשחלק (ת"כ. אחר . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
נּדה, - קּלה טמאה מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה ּבזבה: וטמא ּבזב טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּכתּוב

זיבה  - חמּורה טמאה מטּמא קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, - חמּורה טמאה B·BÊ.מטּמאה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
‡ÓË∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ודחּוי(נדה ׂשעֹורין ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב ודהוי). ללבן (ס"א ודֹומה , »≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּוזרת  ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. .ּביצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול ∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר ּפי ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו את וסֹותם עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְִֵֵֶֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם מ"ג)האּמה נדה ח'. ּוקראֹו(מגילה ׁשּתים ראיֹות הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

"טמאתֹו ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ"טמא",
מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ׁשּתים ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּבזֹובֹו,

.לקרּבן  ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרלקרלקרלקרּבּבּבּבן ן ן ן  מזקיקמזקיקמזקיקמזקיקּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשליליליליׁשׁשׁשׁשיתיתיתית לטמאהלטמאהלטמאהלטמאה ג)ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיםיםיםים טו, הּטמאה.(רש"י חמרת לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
מּפׁשּוטם, הּכתּובים ׁשני את להֹוציא ּכדי ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש
ּבענין  הם ׁשחלּוקים ּכרח ועל ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁש ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻהיינּו

הּקרּבן. חֹובת - עזרא עזרא עזרא עזרא אחר אבןאבןאבןאבן ְֵַַַָָ

(ã)éìkä-ìëå àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®§¨©§¦²
:àîèé åéìò áLé-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. ׁשכב'הראּוי 'אׁשר יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, ∑‡LÈŒ¯L·.לא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ¬∆≈≈

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב  אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

fp‡Óh‰ ÌBÈa הּבג אֹו האדם ׁשּיהיה ּבּיֹום ד . ¿«»≈ְִֶֶֶֶַַָָָ
טהֹור: אֹו טמא הּבית, ִֵַַָָאֹו

bB˙‡ÓË ‰È‰z ˙‡ÊÂ הּוא הּזֹוב ּכי הּטעם . ¿…ƒ¿∆À¿»ִַַַַ

ּדרכים: ב' B¯Naעל רירֹו¯¯ וּיֹורד מּגזרת . ְִַָ»¿»ְִִִֶַַ
זקנֹו: ‰ÌÈzÁעל B‡ ּכי מּגזרת נסּגר, ּכמֹו . ְַָ∆¿ƒְְְִִִִַַ

ונקרׁש, הּזֹוב ׁשהתחּבר והּטעם, הּוא. ְְְְִִֵֶַַַַַָָחתּום

אחת  ּוגזרה האּׁשה. עם בׁשכבֹו הּקרי יצא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
מהם, ּבאחד הּנֹוגע וכן ּולמֹוׁשב. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָלמׁשּכב

לֹו: אחד ְִֶָָמׁשּפט



rxevnÎrixfzמח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy

(ä)íéna õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑ לטּמא אדם, לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע .ּבגדים; ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(å)åéãâa ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå(הספר (חצי §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ) ּבמׁשּכב וכן מֹוׁשב מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על זה ּכלים עׂשרה אפּלּו נגע, לא .אפּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨¨«¤

(ç)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא (ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ונגע אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑,מרּכב מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב  טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין עזרא עזרא עזרא עזרא .והאּכף אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַָָָָֻֻ

(é)áøòä-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ) על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְִֵֶַָָ
מּבּמרּכב  ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא ‡Ì˙B.הּמרּכב ‡NBp‰Â∑ האמּור ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿«≈»ָָָ

ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמר ּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבענין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àé)é øLà ìëåñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑ מטּמא טבילה, ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
טעּון  ּביתֿהּסתרים ׁשאין ,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבכל

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, סו)ּביאת נדה עזרא עזרא עזרא עזרא .(ת"כ. אבןאבןאבןאבן ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

È‰BLe·Ïה  ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

·Bc‡ו  È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז  ÚaˆÈ ‡·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

dxezd lr `xfr oa`

f·f‰ ¯N·a Ú‚Bp‰Â:ׁשּיהיה אבר ּבאיזה . ¿«≈«ƒ¿««»ְְִֵֵֶֶֶָ
g˜¯È ּדגׁשּות והעד, הּכפל. מּפעלי ידּוע . »…ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ

מהחלים  הּזֹוב ּכי יּזיק, רּקֹו ּגם הּנה  רּקי. ֳִִִִִֵֵֶַַַָֻֻקו''ף 
חברֹו, ּבפני ׁשּירק  האדם מנהג ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנד ּבקים.
על  ונפל רּקֹו, זרק הּזב ּכי ּבכּונה. אינּנּו ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֻרק

ַָהּטהֹור:
h·k¯n‰ ÏÎÂ ּכדברי טמאה מקּבל ׁשהּוא . ¿»«∆¿»ְְְְִֵֵֶַָֻ

ְִִַַהּמעּתיקים:
iÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa,הּמרּכב ּתחת . ¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְֶַַַָ

אֹותם, הּנֹוׂשא וטּומאת קּלה. טמאה ְְְְִֵַַַָָָָֻיטמא
חמּורה: ֲֵָיֹותר

`iÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂלנּו נראה היה . ¿»»…»«««ƒְִֶָָָ
הּזב, ּבֹו ׁשּיּגע לֹו והּדֹומה מאכל ּכל ְֲִִֶֶַַַַָָָּכי
אינּנּו ׁשטּופֹות, וידיו ּבּידים, היא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּנגיעה

רק  הּזֹוב. ּבמקֹום נגע ׁשּלא ּבעבּור ְֲִֵֶַַַַָָֹטמא,
ּכגּופֹו, וידיו ּפרׁשּו אבֹותינּו ּכל ראינּו ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָּכאׁשר
טהֹור  ּכל ּכי הּפׁשט, ּדר ועל ּדבריהם. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָקּבלנ ּו
ולא  יטמא הּוא ׁשטּופֹות, וידיו הּזב, ּבֹו ְְְְִִֶַַָָָָֹׁשּיּגע 
ּבגדיו. יּטמאּו ׁשטּופֹות, היּו לא ואם ְְְְְִִָָָָָָֹּבגדיו.

תחּתיו: יהיה אׁשר ּבכל הּנֹוגע ּכמֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹוזה

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(áé)óèMé õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½¦¨¥−
:íéna©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑מּגעֹו איזהּו 'עד ּכהנים: ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? .ׁשהּוא ְֱֵֵֵֶֶֶֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים:::: ייייּׁשּׁשּׁשּׁשטףטףטףטף וכלוכלוכלוכל־־־־ּכּכּכּכלילילילי־־־־עץעץעץעץ ייייּׁשּׁשּׁשּׁשברברברבר ההההּזּזּזּזבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ייייּגּגּגּגעעעע־־־־ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יב)ּוּוּוּוכליכליכליכלי־־־־חרחרחרחרׂשׂשׂשׂש (טו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
וכּו'. ּבֹו יּגע אׁשר לֹומר ּתלמּוד כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו כהנים)יכֹול (תורת ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָ

"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת, ּכלי אֹו עץ ּכלי מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדין
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

"אחֹורים". נקרא נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ו"אחֹוריו" מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכלי
הּוא  מּוכרח אּלא ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ּבכל לעסֹוק יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוהּנה

האדם. ּבגּוף להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ּופרנסה ּוׁשתּיה ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלהתעּסק
לחׁשֹוב  הּוא עלּול וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגא להּׁשאר יכֹול ואינֹו הּזה , עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

הּזה. עֹולם ּבטּומאת "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעל־ידי־זה
ּבדברים  ההתעּסקּות על־ידי נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה נׁשארת הּטהֹורה ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָוזהּו

הּגּוף. לצֹור ְֵֶֶַׁשהם
לּכל  ּכעפר "ונפׁשי ּבביטּול עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת להּׁשאר האדם על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא
ּבבחינת  ׁשהּוא אֹו ּכגדֹול, עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", "ּכלי ּבבחינת הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּתהיה",
לטּמא  יכֹולים הּזה עֹולם ועניני מאחֹוריו, הּוא נטמא אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, עצמֹו את ׁשּמקׁשה מּתכת", ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ"ּכלי

חס־וׁשלֹום. נׁשמתֹו את ְְִֶַַָָאף

(âé)Búøäèì íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−
:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«

i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים וכּלן ׁשבעת זֹוב, יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻֻ
סח)רצּופין עזרא עזרא עזרא עזרא .(נדה אבןאבןאבןאבן ְִ

(ãé)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
àáe|:ïäkä-ìà íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åè)øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò̈¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ß xii` 'b ycew zay ß

(æè)-úà íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦¤
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

zÈ·¯יב  ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

dxezd lr `xfr oa`

biB˙¯‰ËÏ עֹולה והּקרּבן טהרתֹו. מּיֹום . ¿»√»ְְֳִַַָָָָ
עֹון: על מּוסר הּזֹוב ּכי ּבעבּור ְֲִַַַַָָָוחּטאת,

fhepnÓ ‡ˆ˙ Èk:ּברצֹונֹו ׁשּלא .˙·ÎL ƒ≈≈ƒ∆ְִֶֹƒ¿«
Ú¯Ê היה יׁשּכיב. מי מּגזרת הּטל, ׁשכבת ּכמֹו . »«ְְְְִִִִִַַַַָָָ

אם  העֹור, אֹו הּבגד רחיצת ׁשּצרי לנּו ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָנראה
ּכדברי  והאמת יבׁש. אֹו לח זרע ּבֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָהיה
יחל  וע ּתה הּזכר, ּדבר והׁשלים ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָהּקּבלה.
ׁשב  הּוא, הּמׁשּכב על  ואם ּופרּוׁש ְְְִִֵֵַַַָָָּבּנקבה .

על  הּכלי והּנה עליו. ּתׁשב אׁשר הּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאל
קּלה. הּטמאה ּכן על ּכלי, על ּכלי אֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָָֻהּמׁשּכב
(ס''א  (בהמ') ּכי מרּכב לאּׁשה הזּכיר ְְְִִִִֶָָָֹולא

אחד: והּמׁשּפט הּכתּוב, ּדּבר ְְִִֶֶַַָָָבהווה)



מט rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(áé)óèMé õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½¦¨¥−
:íéna©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑מּגעֹו איזהּו 'עד ּכהנים: ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? .ׁשהּוא ְֱֵֵֵֶֶֶֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים:::: ייייּׁשּׁשּׁשּׁשטףטףטףטף וכלוכלוכלוכל־־־־ּכּכּכּכלילילילי־־־־עץעץעץעץ ייייּׁשּׁשּׁשּׁשברברברבר ההההּזּזּזּזבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ייייּגּגּגּגעעעע־־־־ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יב)ּוּוּוּוכליכליכליכלי־־־־חרחרחרחרׂשׂשׂשׂש (טו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
וכּו'. ּבֹו יּגע אׁשר לֹומר ּתלמּוד כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו כהנים)יכֹול (תורת ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָ

"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת, ּכלי אֹו עץ ּכלי מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדין
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

"אחֹורים". נקרא נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ו"אחֹוריו" מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכלי
הּוא  מּוכרח אּלא ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ּבכל לעסֹוק יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוהּנה

האדם. ּבגּוף להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ּופרנסה ּוׁשתּיה ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלהתעּסק
לחׁשֹוב  הּוא עלּול וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגא להּׁשאר יכֹול ואינֹו הּזה , עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

הּזה. עֹולם ּבטּומאת "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעל־ידי־זה
ּבדברים  ההתעּסקּות על־ידי נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה נׁשארת הּטהֹורה ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָוזהּו

הּגּוף. לצֹור ְֵֶֶַׁשהם
לּכל  ּכעפר "ונפׁשי ּבביטּול עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת להּׁשאר האדם על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא
ּבבחינת  ׁשהּוא אֹו ּכגדֹול, עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", "ּכלי ּבבחינת הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּתהיה",
לטּמא  יכֹולים הּזה עֹולם ועניני מאחֹוריו, הּוא נטמא אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, עצמֹו את ׁשּמקׁשה מּתכת", ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ"ּכלי

חס־וׁשלֹום. נׁשמתֹו את ְְִֶַַָָאף

(âé)Búøäèì íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−
:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«

i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים וכּלן ׁשבעת זֹוב, יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻֻ
סח)רצּופין עזרא עזרא עזרא עזרא .(נדה אבןאבןאבןאבן ְִ

(ãé)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
àáe|:ïäkä-ìà íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åè)øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò̈¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ß xii` 'b ycew zay ß

(æè)-úà íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦¤
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

zÈ·¯יב  ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

dxezd lr `xfr oa`

biB˙¯‰ËÏ עֹולה והּקרּבן טהרתֹו. מּיֹום . ¿»√»ְְֳִַַָָָָ
עֹון: על מּוסר הּזֹוב ּכי ּבעבּור ְֲִַַַַָָָוחּטאת,

fhepnÓ ‡ˆ˙ Èk:ּברצֹונֹו ׁשּלא .˙·ÎL ƒ≈≈ƒ∆ְִֶֹƒ¿«
Ú¯Ê היה יׁשּכיב. מי מּגזרת הּטל, ׁשכבת ּכמֹו . »«ְְְְִִִִִַַַַָָָ

אם  העֹור, אֹו הּבגד רחיצת ׁשּצרי לנּו ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָנראה
ּכדברי  והאמת יבׁש. אֹו לח זרע ּבֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָהיה
יחל  וע ּתה הּזכר, ּדבר והׁשלים ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָהּקּבלה.
ׁשב  הּוא, הּמׁשּכב על  ואם ּופרּוׁש ְְְִִֵֵַַַָָָּבּנקבה .

על  הּכלי והּנה עליו. ּתׁשב אׁשר הּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאל
קּלה. הּטמאה ּכן על ּכלי, על ּכלי אֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָָֻהּמׁשּכב
(ס''א  (בהמ') ּכי מרּכב לאּׁשה הזּכיר ְְְִִִִֶָָָֹולא

אחד: והּמׁשּפט הּכתּוב, ּדּבר ְְִִֶֶַַָָָבהווה)
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(æé)ñaëå òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©§ª©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ ּבית מּגע ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּוא  .הּסתרים ְִַָ

(èé)úòáL døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®¦§©³
:áøòä-ãò àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé̈¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדם (ויקרא אין ּדמיה", אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּמקֹור מן הּבא אּלא יז)מטּמא d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑ אדם הּוא אםּֿכן אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה .אין ְִֵֶַַַָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְִֵֵֵֶַָָָָֹ

d˙ca∑יח)ּכמֹו יח אדם (איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c· ‰È‰z∑ ראּיה אּלא ראתה לא אפּלּו ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»ְֲֲִִֶָָָָֹ
.ראׁשֹונה  ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה ּתּתּתּתהיההיההיההיה ימיםימיםימיםימים יט)ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ּבּה(טו, יצר ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל ד)מציאּות אּסּור (קמו, יּתר לבֹוא ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

הּדעת. עץ חטא ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – עזרא עזרא עזרא עזרא נּדה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

(ë)áLz-øLà ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ£¤¥¥¬
:àîèé åéìò̈−̈¦§¨«

(àë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(áë)åéãâa ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) הּוא אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבגדים ּבדת ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את ÓËÈ‡.לרּבֹות B· BÚ‚a∑ ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿ƒ¿»

מ"עלֿהּכלי" ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚a∑ אין ׁשהּמרּכב ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא .מּגעֹו ְְְִֵֵַַַָָָָ

È‰BÏÚיז  È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח  ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

„d·Bיט  È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

dxezd lr `xfr oa`

hid¯N·a:ּכל והעד, לבד. האבר ּבׂשרֹו, ּכל את קרי ּבבעל המפרׁשים וטעּו האּׁשה. ערות . ƒ¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(ãë)àîèå åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−
ñ :àîèé åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה ימים (ת"כ. ג' אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּוכלי  אדם מטּמאה היא מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמֹותּה?

חרס  ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף עזרא עזרא עזרא עזרא .חרס, אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)dúcð-úò àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈
dúcð éîék dúàîè áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäz¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙cŒÏÚ.הּימים הּנּדה,(נדה ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקר ּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשּתראה  רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבין

זבה  ּתהא הּללּו, יֹום עׂשר .ּבאחד ְְֵַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

ררררּבּבּבּביםיםיםים ימיםימיםימיםימים ּדּדּדּדממממּהּהּהּה זזזזֹוֹוֹוֹובבבב יזיזיזיזּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכיייי כה)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ננננּדּדּדּדהההה(טו, לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת ננננּדּדּדּדהההה ססססֹוֹוֹוֹוףףףף ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביןיןיןין ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעׂשׂשׂשׂשרררר הרה"ג (רש"י)אחדאחדאחדאחד מאאמו"ר ׁשמעּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: יא יא יא יא והרה"ח נזירנזירנזירנזיר רז"ל.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה למאמר ב)(הּכּונה עב, לנזיר,(נדה יין ּורביעית לתֹודה, ׁשמן לג "חצי : ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום ע ׂשר עזרא עזרא עזרא עזרא ואחד אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(åë)ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬
äéäé àîè åéìò áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½

:dúcð úàîèk§ª§©−¦¨¨«

(æë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(çë)øçàå íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−§©©¬
:øäèz¦§¨«

(èë)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

dxezd lr `xfr oa`

ckd˙B‡ LÈ‡ ·ÎL Ì‡Â ׁשֹוכב רק זדֹון ּבלא . ¿ƒ»«ƒ»ְֵַָֹ
וזה  עּמֹו. והיתה נּדתּה, ּבאה והּנה ּבׁשֹוגג. ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָעּמּה
ּבזדֹון. נּדה עם הּׁשֹוכב על יׁש ּכרת ּכי עליו, ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָטעם

נזּכר: לא ואם הּזבה. מׁשּפט הּוא ÏÎÂוכן  ְְְְִִִֵַַָָָֹ¿»
‡ÓËÈ ÂÈÏÚ ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ טמא הּוא ּכי . «ƒ¿»¬∆ƒ¿«»»ƒ¿»ִֵָ

נכּתב: לא ואם אחרים יטּמא וגם ׁשבעה. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֻטמאת

dkd˙c ˙Ú ‡Ïa ÌÈa¯ ÌÈÓÈ אּׁשה לכל . »ƒ«ƒ¿…∆ƒ»»ְִָָ
נּדתּה: על זֹוב לּה יארע אֹו ידּועֹות. ְֱִִִֶַַָָָעּתים

hkÌ˙B‡ ‰‡È·‰Â:זרה מּלה והיא מלרע. . ¿≈ƒ»»ְְִִִַָָָ



ני rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(ãë)àîèå åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−
ñ :àîèé åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה ימים (ת"כ. ג' אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּוכלי  אדם מטּמאה היא מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמֹותּה?

חרס  ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף עזרא עזרא עזרא עזרא .חרס, אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)dúcð-úò àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈
dúcð éîék dúàîè áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäz¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙cŒÏÚ.הּימים הּנּדה,(נדה ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקר ּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשּתראה  רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבין

זבה  ּתהא הּללּו, יֹום עׂשר .ּבאחד ְְֵַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

ררררּבּבּבּביםיםיםים ימיםימיםימיםימים ּדּדּדּדממממּהּהּהּה זזזזֹוֹוֹוֹובבבב יזיזיזיזּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכיייי כה)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ננננּדּדּדּדהההה(טו, לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת ננננּדּדּדּדהההה ססססֹוֹוֹוֹוףףףף ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביןיןיןין ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעׂשׂשׂשׂשרררר הרה"ג (רש"י)אחדאחדאחדאחד מאאמו"ר ׁשמעּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: יא יא יא יא והרה"ח נזירנזירנזירנזיר רז"ל.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה למאמר ב)(הּכּונה עב, לנזיר,(נדה יין ּורביעית לתֹודה, ׁשמן לג "חצי : ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום ע ׂשר עזרא עזרא עזרא עזרא ואחד אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(åë)ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬
äéäé àîè åéìò áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½

:dúcð úàîèk§ª§©−¦¨¨«

(æë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(çë)øçàå íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−§©©¬
:øäèz¦§¨«

(èë)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

dxezd lr `xfr oa`

ckd˙B‡ LÈ‡ ·ÎL Ì‡Â ׁשֹוכב רק זדֹון ּבלא . ¿ƒ»«ƒ»ְֵַָֹ
וזה  עּמֹו. והיתה נּדתּה, ּבאה והּנה ּבׁשֹוגג. ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָעּמּה
ּבזדֹון. נּדה עם הּׁשֹוכב על יׁש ּכרת ּכי עליו, ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָטעם

נזּכר: לא ואם הּזבה. מׁשּפט הּוא ÏÎÂוכן  ְְְְִִִֵַַָָָֹ¿»
‡ÓËÈ ÂÈÏÚ ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ טמא הּוא ּכי . «ƒ¿»¬∆ƒ¿«»»ƒ¿»ִֵָ

נכּתב: לא ואם אחרים יטּמא וגם ׁשבעה. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֻטמאת

dkd˙c ˙Ú ‡Ïa ÌÈa¯ ÌÈÓÈ אּׁשה לכל . »ƒ«ƒ¿…∆ƒ»»ְִָָ
נּדתּה: על זֹוב לּה יארע אֹו ידּועֹות. ְֱִִִֶַַָָָעּתים

hkÌ˙B‡ ‰‡È·‰Â:זרה מּלה והיא מלרע. . ¿≈ƒ»»ְְִִִַָָָ



rxevnÎrixfzנב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' א)אין וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.e˙ÓÈ ‡ÏÂ ¿ƒ«¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ¿…»À
Ì˙‡ÓËa∑'מיתה' קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל הּכרת עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ¿À¿»»ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑ טמא קרי, ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲִֵֵֶַַָ
ערב  עזרא עזרא עזרא עזרא .טמאת אבןאבןאבןאבן ְֶֶַֻ

(âì)Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾
:äàîè-íò ákLé øLà£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה לג)והוהוהוהּדּדּדּדוהוהוהוה ּבּה(טו, יצר ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבעלּה אין אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמציאּות

הּדעת. עץ חטא ׁשל והּזהמא מהרע הּטהרה על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה לן ּדקיימא מאי לפי (אף ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבעיר
סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ·≈≈

ÎL·˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

ú"åîùì òøåöî òéøæú úùøôì äøèôäã á-íéëìî

ãáîìL ìraî àa Léàåíéøeka íçì íéýìûä Léàì àáiå äL §¦̧¹̈¦©´©¨¦À¨©¨¥Á§¦̧¨«¡Ÿ¦¹¤³¤¦¦Æ

:eìëàéå írì ïz øîàiå Bðì÷öa ìîøëå íéøòN íçì-íéøNr¤§¦«¤´¤§Ÿ¦½§©§¤−§¦§Ÿ®©¾Ÿ¤¥¬¨−̈§Ÿ¥«

âîírì ïz øîàiå Léà äàî éðôì äæ ïzà äî BúøLî øîàiå©¸Ÿ¤Æ§¨´§½¨µ¤¥´¤½¦§¥−¥´¨¦®©ÀŸ¤¥³¨¨Æ

:øúBäå ìBëà ýåýé øîà äë ék eìëàéåãîeìëàiå íäéðôì ïziå §Ÿ¥½¦´¬Ÿ¨©²§Ÿ̈−¨¬§¥«©¦¥¯¦§¥¤²©«Ÿ§¬

:ýåýé øáãk eøúBiåäàLéà äéä íøà-Cìî àáö-øN ïîrðå ©¦−¦§©¬§Ÿ̈«§Â©«£Â̈©§¨̧¤«¤£¹̈¨¨´¦Á

íøàì äreLz ýåýé-ïúð Bá-ék íéðô àNðe åéðãà éðôì ìBãb̈¸¦§¥³£Ÿ¨Æ§ª´¨¦½¦²¨«©§Ÿ̈¬§−̈©«£®̈

:òøöî ìéç øBab äéä Léàäåáõøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå §¨¦À¨¨²¦¬©−¦§Ÿ̈«©«£¨Æ¨«§´§¦½©¦§²¥¤¬¤

:ïîrð úLà éðôì éäzå äpè÷ äørð ìûøNéâdzøáb-ìà øîàzå ¦§¨¥−©«£¨´§©¨®©§¦¾¦§¥−¥¬¤©«£¨«©¸Ÿ¤Æ¤§¦§½̈

:Bzrøvî Búà óñàé æà ïBøîLa øLà àéápä éðôì éðãà éìçà©«£¥´£Ÿ¦½¦§¥¬©¨¦−£¤´§«Ÿ§®¨²¤«¡¬ŸŸ−¦¨«©§«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

ìL ìòaî (áî,äL.õøàä íBøãa íB÷î íL ¦©©¨¦¨¥¨¦§¨¨¤
,íéäìàä Léàì.òLéìà àéápìíçì §¦¨¡Ÿ¦©¨¦¡¦¨¤¤

,íéøekaøö÷pL ïBLàø øéöwî éeNòä íçì ¦¦¤¤¤¨¦¨¦¦¤¦§©
.øîòä øçà,íéøBòN íçì íéøNòeéäå ©©¨Ÿ¤¤§¦¤¤§¦§¨

.íéøBòN çîwî íçì íéøNò øtñîaìîøëå §¦§©¤§¦¤¤¦¤©§¦§©§¤
,BðBì÷öaíäL éôk íéàìîe íékø íéìaLå §¦§§¦¢¦©¦§¥¦§¦¤¥

.Béeqëáe Bútì÷a ,"BðBì÷öa" .íäéúBtì÷a ïéãò£©¦¦§¦¥¤§¦§¦§¦¨§¦
úà àNð BaL ÷N ïéî ,"BðBì÷öa" ,øçà Leøt¥©¥§¦§¦©¤¨¨¤
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ãBò äNré-àBì ék äîãà íéãøt-ãîö àOî Ecárì àð-ïzé àìå̈¾Ÿª©¨´§©§§½©¨¬¤«¤§¨¦−£¨¨®¦¿©«£¤Á¸

:ýåýéì-íà ék íéøçà íéýìûì çáæå äìò EcárçéïBnø-úéá éðãà àBáa Ecárì ýåýé çìñé äfä øácì ©§§¹Ÿ¨³¨¤̧©Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½¦−¦©«Ÿ̈«©¨¨´©¤½¦§©¬§Ÿ̈−§©§¤®§´£Ÿ¦´¥«¦Á

-çìñé ïnø úéa éúéåçzLäa ïnø úéa éúéåçzLäå éãé-ìr ïrLð | àeäå änL úBçzLäì[àð áéúë]ýåýé §¦§©«£¸¹̈¨§´¦§¨´©¨¦À§¦§©«£¥̧¦Æ¥´¦½Ÿ§¦§©«£¨¨̧¦Æ¥´¦½Ÿ¦§©¨§Ÿ̈¬

:äfä øáca Ecárìèéì Cì Bì øîàiå:õøà úøák Bzàî Cìiå íBìL §©§§−©¨¨¬©¤«©¬Ÿ¤−¥´§¨®©¥¬¤¥«¦−¦§©¬¨«¤

çô÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì òøåöî úùøôì úøèôä

.äðçnä ìà ñðkéå óñàé àtøúé øLàëå§©£¤¦§©¥¥¨¥§¦¨¥¤©©£¤

,åéðBãàì ãbiå àáiå (ãéðôì øácä øtñ ïîòð ©¨Ÿ©©¥©¨©£¨¦¥©¨¨¦§¥
.Cìnä,àa Cì (äìà àBáe (ïðBkúä) äáä ©¤¤¤Ÿ¨¨¦§¥¤
.àéápä,øôñ.úøbà,áäæ.áäæ úBòaèî ©¨¦¥¤¦¤¤¨¨©§§¨¨

.(àéápì äçðî àéáäì),äzòå (åLøt àì §¨¦¦§¨©¨¦§©¨Ÿ¥¥
ïáeî ék ,úøbàä Làøa áúkM äî áeúkä©¨©¤¨©§Ÿ¨¦¤¤¦¨

åéøác óBñáe ,íBìLa Bã÷ôì âäðnä éôk áúkL¤¨©§¦©¦§¨§¨§§¨§§¨¨
.'åâå øôqä àBák äzòå" áúkBzôñàå ¨©§©¨§©¥¤©£©§

,Bzòøvîàéápä úà äeöé àeäL ,øîBìk ¦¨©§§©¤§©¤¤©¨¦
.Bzòøvî Bôñàì,úBéçäìe úéîäì (æïéà ék §¨§¦¨©§§¨¦§©£¦¥

úéîäì BãéaL éî àlà ,òøöîä àtøì ìëeiL éî¦¤©§©¥©§Ÿ̈¤¨¦¤§¨§¨¦
ïéîàä àì ,òLø BúBéäa áàçàå .úBéçäìe§©£§©§¨¦§¨¨Ÿ¤¡¦
Bîöòa àeäL ïekúî íøà CìnL áLçå ,àéápa©¨¦§¨©¤¤¤£¨¦§©¥¤§©§

.eäàtøé,éì àeä äpàúîäìéìò àöîì Búðek §©§¥¦§©¤¦©¨¨¦§Ÿ£¦¨

.éa íçläìe ìlòúäìàéáð Lé ék òãéå (ç §¦§©¥§¦¨¥¦§¥©¦¥¨¦
,ìàøNéaðòîì àìïòîì àlà ,BúBà àtøà E §¦§¨¥Ÿ§©©§£©¥¤¨§©©

.'ä úMã÷,'åâå àöé éìà (àéézáLç §ª©¥©¥¥¨©§¦
ãBákä Cøãk ,éðôì ãîòéå éìà àöé éãBáëlL¤¦§¦¥¥¥©§©£Ÿ§¨©§¤¤©¨
ïéðòìe .íéìBãbä íéøOì íãà éða íéNBòL¤¦§¥¨¨©¨¦©§¦§¦§©

ìà Bãé óôBðéå 'ä íLa àø÷iL ézáLç ,äàeôøä̈§¨¨©§¦¤¦§¨§¥¦¥¨¤
ét ìò äàeôøä úà íL òétLäì úòøvä íB÷î§©¨©©§©§¦©¨¤¨§¨©¦

.úòøvä àtøúúå ñð(áé,'åâå áBè àìä ¥§¦§©¥©¨©©£Ÿ
íéîòt òáL õçøiL àéápä øîàL äæa ,øîBìk§©¨¤¤¨©©¨¦¤¦§©¤©§¨¦

Cøc ìò åéøác øîàL äàøð ïk íà ,ïcøia©©§¥¦¥¦§¤¤¨©§¨¨©¤¤
,Lnî åéøáãa ïéà éàcåa àìäå ,úéòáè äàeôø§¨¦§¦©£Ÿ§©©¥¦§¨¨©¨

ìkî øúBé íéáBè ÷Nnc úBøäð éøäLéîéî ¤£¥©£©¤¤¦¥¦¨¥¥
íäa õçøúäì éðà ãéîúnL ét ìò óàå ,ìàøNé¦§¨¥§©©¦¤©§¦£¦§¦§©¥¨¤

.ézòøvî øähäì éì eìéòBä àì(âé,éáàBîk Ÿ¦¦§¦©¥¦¨©§¦¨¦§
."éðBãà",ìBãb øác.ìBãb çøè øácék óàå £¦¨¨¨§©Ÿ©¨§©¦

,øîà.øîàL ïkL-ìëå(ãé,øäèiå.àtøúäå ¨©§¨¤¥¤¨©©¦§¨§¦§©¥
(åè,åéðôì ãîòiå.ïBãàä éðôì ãáòk,äëøa ©©£Ÿ§¨¨§¤¤¦§¥¨¨§¨¨

"éúëøa úà àð ç÷" Bîk .íBìL úçðîziy`xa) ¦§©¨§©¨¤¦§¨¦

.(`i,bl(æé,àìåì."éàåìä" Bîk ,äLwa ïBL ¨Ÿ§©¨¨§©§©
,äîãà íéãøt ãîö àOîìàøNé õøàî øôò ©¨¤¤§¨¦£¨¨¨¨¥¤¤¦§¨¥

íäî àlîì ìéáLa .íéãøt éðL ìL àOî øeòLa§¦©¨¤§¥§¨¦¦§¦§©¥¥¤
éìaî ïk úBNòì äöø àìå .'äì åéìò çaæì çaæî¦§¥©¦§Ÿ©¨¨©§Ÿ¨¨©£¥¦§¦

.äæì úeLø Bì ïzé àéápäL(çé,ïBnø úéa ¤©¨¦¦¥§¨¤¥¦
.ïBnø dîML äøæ äãBáò úéaéúéåçzLäå ¥£¨¨¨¤§¨¦§¦§©£¥¦

,ïnø úéa.Bnò éðà íb äåçzLà éçøk-ìòáe ¥¦Ÿ§©¨§¦¤§©£¤©£¦¦
(èé,õøà úøák.ìéî øeòL àeäå ,ò÷ø÷ úcî ¦§©¨¤¦©©§©§¦¦



נד

לשבת פרשת תזריע-מצורע תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ז ניסן
פרק כ

מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום רביעי - ל' ניסן
פרק כ

מפרק קמה
עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ח ניסן
פרק כ

מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום חמישי - א' אייר
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט ניסן
פרק כ

מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' אייר
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' אייר
פרק כ 

מפרק יח  עד סוף פרק כב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר  שי' 
החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר 
איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

oqip f"k oey`x mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ז ראשון יום
פרק מב  ,120 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë äðäå,`q 'nr cr.[ç"éì

¯ ,äéäiL éî äéäé ,ìàøNiî íãà ìk ,äpäåavn dfi`a §¦¥¨¨¨¦¦§¨¥¦§¤¦¤¦§¤
,didiy dbixcneéà ,íBé ìëa äìBãb äòL äæa ïðBaúiLkC §¤¦§¥¨¤¨¨§¨§¨¥

Y úà Lnî àìî àeä-Ceøa-LBãwäLzenlerdúàå íéðBéìòä ¤©¨¨¨¥©¨¤¨¤§¦§¤
zenlerd¯ ,Lnî õøàä úàå íéîMä úàå ,íéðBzçzä`l ©©§¦§¤©¨©¦§¤¨¨¤©¨

ux`de minyd z` wx
zexitqd mdy ,miipgexd
miny m` ik ,dlrnly

,miinyb ux`eìë àìî"§Ÿ¨
,Lnî "BãBák õøàä̈¨¤§©¨
ïçBáe èéaîe äôBöå§¤©¦¥

Y Baìå åéúBéìkeizepeirx ¦§¨§¦
,miiniptd eizeybxeìëå§¨

ìëå ,åéøeaãå åéNòî©£¨§¦¨§¨
Y øtñé åéãòöd"awd §¨¨¦§Ÿ

lk lr zeihxta gibyn
ly eixeaice eiyrnn cg`
z` dpene xteqe ,mc`d
wnrziyk ixd ± eicrv

xen`d lka mc`déæà ¯£©
ìëì äàøiä Baìa òáwz¦¨©§¦©¦§¨§¨

¯ ,Blk íBiäzerya mb ©ª
mipipra oda weqr `edy
ezexyt`a f` oi`e mixg`

xen`da wnrzdl¯
Y øæçiLk,meid jyna xzei xge`nelôà ,äæa ïðBaúéå §¤©£Ÿ§¦§¥¨¤£¦

¯ ,äl÷ úeððBaúäaonf jkl miyxcpy dwenr zeppeazda `le §¦§§©¨
,al zniye cgeinúò ìëa20òøî øeñ" äéäé ,äòL ìëáe §¨¥§¨¨¨¦§¤¥©

¯ ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòålr xearln rpni `ed ©£¥§©£¨¨¦©£¤
,dyrne xeaic ,daygna ,dyrÎzevn lk miiwie dyrzÎ`làlL¤Ÿ

Y BãBák éðéò íBìLå ñç úBøîìd"awd lyLà ,ìë àìî" ø ©§©§¨¥¥§£¤§Ÿ¨
¯ ,"õøàädidi okle ,lkd d`exd d"awd z` zexndl cgti `ed ¨¨¤

.dyrne xeaic ,daygna "aeh dyre rxn xeq"øîàîëe21ïaø §©£©©¨
Y .ìéòì økæpk åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBéoevx idi" ;`n wxta ¨¨¤©©§©§¦¨©¦§¨§¥

.rx ziiyrn rpnidl ± "mce xya `xenk mkilr miny `xen `diy
áeúkä øîàL eäæå22¯ :l`ey jiwl` 'd dn l`xyi dzre" §¤¤¨©©¨

jnrnéäìà 'ä úà äàøéì íà ék ¯,"åéëøc ìëa úëìì E- ¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤¨¤¤§¨§¨¨
xne` weqtdy ,ohw xac `id d`xi ike :`xnbd zl`ey jk lry

l`xyi ipan yxec d"awdywx,ok` :dper `xnbde ?eze` d`xil
df wxt zligza zl`yp xekfke .lwe ohw xac df ± dyn iabl

l`ey" weqta xn`p ixd :dl`ydcg` lkn "jnrn`le ,l`xyin

ok` `id "d`xi" m`d ,l`xyin cg` lk iable ,epax dynn wx
lkl lw dil` ,df weqta zxkfend d`xid ,`l` !?lwe ohw xac
zkll"l (weqtd ly eneiqk) d`iand d`xid `id ,ribdl icedi

,"eikxc lkaCøaúé åéúBöî íei÷ì äàéáîä äàøé àéäL¤¦¦§¨©§¦¨§¦¦§¨¦§¨¥
,"áBè äNòå òøî øeñ"a§¥©©£¥
Y äàzz äàøé àéäå§¦¦§¨©¨¨

,dpezgz d`xiúøkæpä©¦§¤¤
,ìéòìuexizd oaen jkae - §¥

`zlin dyn iabl" :`xnba
dyn iabl ± "`id izxhef
:xnelk ,- ohw xac df
éaâì eðéäc ,äLî éaâìe§©¥Ÿ¤§©§§©¥
Lôð ìëaL úòcä úðéça§¦©©©©¤§¨¤¤

,úéäìàä ìàøNiî- ¦¦§¨¥¨¡Ÿ¦
dpyiy dyn zpiga `idy

"jnr",l`xyin cg` lka ,
¯ ,àéä ézøèeæ àúlî¦§¨©§¦¦
ohw xac ,ef d`xi deedn

,lweY ìéòì økæpk©¦§¨§¥
ezrc z` winriyky
z` mixxernd mipipra
d`xil i`cea ribi ± d`xid

efàeä úòcäL] ¯¤©©©
úðéa éðetöî øM÷îä©§©¥©§¥¦©

,Lnî äáLçîa éelb úðéça ìà áläzenelrzay 'd z`xiy - ©¥¤§¦©¦§©£¨¨©¨
l`xyin cg` lkay ,epcnly itk ± l`xyin cg` lk ly eal
,ynn daygna dlbzz ± 'd z`xi ly xzqene mezg xve` epyi
,dyrnae xeaica zlret `id f`y ,daygna d`xid z` yibxiy

Y [ïç éòãBéì òeãikgdnkplr exaca .[dlawd zxez ,dxzq ©¨©§§¥¥
`idy ,owfd epax xn` ,d"awdn icedil zeidl dkixvy d`xid
lka `vnp ixd d"awd ,oky ,"jlnd iptl cnerk" zeidl dkixv
cg`yk :dl`yd zl`yp ,j` .'eke eiyrna lkzqne hiane mewn
mb `l` ,eze` d`ex jlndy cala ef `l ixd ,jln iptl cner
cgte d`xi ea zxxern ef di`xe ,jlnd z` d`ex ecvn `ed
,d"awd ,jlnd ,ok` ,ixdy ,xacd dpey lynpa eli`e ,jlndn
± !?d"awd ,jlnd z` d`ex epi` ,mc`d ,`ed la` ,eze` d`ex
z` ea xxerl egekay sqep oipr miiwy ,oldl mixacd exaqei
:`ede ,lekiak jlnd zii`x ly oiprd o`k mb miiw ,oky ,d`xid
da yi ± mze` dign d"awdy mi`exad lke ux`de minyd zii`x

:"`ipz"d oeylae ,mze` dignd ziwl`d zeigd zii`x meyn
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íéøîà éèå÷éì
áîäðäå

äòù äæá ïðåáúéùë äéäéù éî äéäé ìàøùéî íãà ìë
íéðåéìòä úà ùîî àìî ä"á÷äù êéà íåé ìëá äìåãâ
àìî ùîî õøàä úàå íéîùä úàå íéðåúçúä úàå
åáìå åéúåéìë ïçåáå èéáîå äôåöå ùîî åãåáë õøàä ìë
åáìá òá÷ú éæà øåôñé åéãòö ìëå åéøåáãå åéùòî ìëå
åìéôà äæá ïðåáúéå øåæçéùë åìåë íåéä ìëì äàøéä
òøî øåñ äéäé äòù ìëáå úò ìëá äì÷ úåððåáúäá
å"ç úåøîì àìù äùòîå øåáã äáùçîá áåè äùòå
ïá ïðçåé ïáø øîàîëå õøàä ìë àìî øùà åãåáë éðéò
úà äàøéì íà éë áåúëä ù"æå ì"ðë åéãéîìúì éàëæ
äàéáîä äàøé àéäù åéëøã ìëá úëìì êéäìà 'ä
äàøé àéäå .áåè äùòå òøî øåñá 'úé åéúåöî íåé÷ì
ìëáù úòãä 'éçá éáâì åðééäã äùî éáâìå ì"ðä äàúú
ì"ðë àéä éúøèåæ àúìéî úéäìàä ìàøùéî ùôð
éåìéâ 'éçá ìà áìä úðéá éðåôöî øù÷îä àåä úòãäù]

[ç"éì òåãéë ùîî äáùçîá
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י"ד 20. שבפרק מזה אך וגו' מרע סור יהי' וגו' עת שבכל למטה או כו' ויתבונן כשיחזור למע' מוסב וכו'" עת "בכל אם הכרע אין לכאו'
למטה. שמוסב הכוונה כאן שגם מסתבר לכאו' ומח' דבור במעשה שזה ומבאר בינוני להיות בנוגע זה ב.21.מזכיר כח, י,22.ברכות דברים

יב.



נה oqip f"k oey`x mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ז ראשון יום
פרק מב  ,120 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë äðäå,`q 'nr cr.[ç"éì

¯ ,äéäiL éî äéäé ,ìàøNiî íãà ìk ,äpäåavn dfi`a §¦¥¨¨¨¦¦§¨¥¦§¤¦¤¦§¤
,didiy dbixcneéà ,íBé ìëa äìBãb äòL äæa ïðBaúiLkC §¤¦§¥¨¤¨¨§¨§¨¥

Y úà Lnî àìî àeä-Ceøa-LBãwäLzenlerdúàå íéðBéìòä ¤©¨¨¨¥©¨¤¨¤§¦§¤
zenlerd¯ ,Lnî õøàä úàå íéîMä úàå ,íéðBzçzä`l ©©§¦§¤©¨©¦§¤¨¨¤©¨

ux`de minyd z` wx
zexitqd mdy ,miipgexd
miny m` ik ,dlrnly

,miinyb ux`eìë àìî"§Ÿ¨
,Lnî "BãBák õøàä̈¨¤§©¨
ïçBáe èéaîe äôBöå§¤©¦¥

Y Baìå åéúBéìkeizepeirx ¦§¨§¦
,miiniptd eizeybxeìëå§¨

ìëå ,åéøeaãå åéNòî©£¨§¦¨§¨
Y øtñé åéãòöd"awd §¨¨¦§Ÿ

lk lr zeihxta gibyn
ly eixeaice eiyrnn cg`
z` dpene xteqe ,mc`d
wnrziyk ixd ± eicrv

xen`d lka mc`déæà ¯£©
ìëì äàøiä Baìa òáwz¦¨©§¦©¦§¨§¨

¯ ,Blk íBiäzerya mb ©ª
mipipra oda weqr `edy
ezexyt`a f` oi`e mixg`

xen`da wnrzdl¯
Y øæçiLk,meid jyna xzei xge`nelôà ,äæa ïðBaúéå §¤©£Ÿ§¦§¥¨¤£¦

¯ ,äl÷ úeððBaúäaonf jkl miyxcpy dwenr zeppeazda `le §¦§§©¨
,al zniye cgeinúò ìëa20òøî øeñ" äéäé ,äòL ìëáe §¨¥§¨¨¨¦§¤¥©

¯ ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòålr xearln rpni `ed ©£¥§©£¨¨¦©£¤
,dyrne xeaic ,daygna ,dyrÎzevn lk miiwie dyrzÎ`làlL¤Ÿ

Y BãBák éðéò íBìLå ñç úBøîìd"awd lyLà ,ìë àìî" ø ©§©§¨¥¥§£¤§Ÿ¨
¯ ,"õøàädidi okle ,lkd d`exd d"awd z` zexndl cgti `ed ¨¨¤

.dyrne xeaic ,daygna "aeh dyre rxn xeq"øîàîëe21ïaø §©£©©¨
Y .ìéòì økæpk åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBéoevx idi" ;`n wxta ¨¨¤©©§©§¦¨©¦§¨§¥

.rx ziiyrn rpnidl ± "mce xya `xenk mkilr miny `xen `diy
áeúkä øîàL eäæå22¯ :l`ey jiwl` 'd dn l`xyi dzre" §¤¤¨©©¨

jnrnéäìà 'ä úà äàøéì íà ék ¯,"åéëøc ìëa úëìì E- ¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤¨¤¤§¨§¨¨
xne` weqtdy ,ohw xac `id d`xi ike :`xnbd zl`ey jk lry

l`xyi ipan yxec d"awdywx,ok` :dper `xnbde ?eze` d`xil
df wxt zligza zl`yp xekfke .lwe ohw xac df ± dyn iabl

l`ey" weqta xn`p ixd :dl`ydcg` lkn "jnrn`le ,l`xyin

ok` `id "d`xi" m`d ,l`xyin cg` lk iable ,epax dynn wx
lkl lw dil` ,df weqta zxkfend d`xid ,`l` !?lwe ohw xac
zkll"l (weqtd ly eneiqk) d`iand d`xid `id ,ribdl icedi

,"eikxc lkaCøaúé åéúBöî íei÷ì äàéáîä äàøé àéäL¤¦¦§¨©§¦¨§¦¦§¨¦§¨¥
,"áBè äNòå òøî øeñ"a§¥©©£¥
Y äàzz äàøé àéäå§¦¦§¨©¨¨

,dpezgz d`xiúøkæpä©¦§¤¤
,ìéòìuexizd oaen jkae - §¥

`zlin dyn iabl" :`xnba
dyn iabl ± "`id izxhef
:xnelk ,- ohw xac df
éaâì eðéäc ,äLî éaâìe§©¥Ÿ¤§©§§©¥
Lôð ìëaL úòcä úðéça§¦©©©©¤§¨¤¤

,úéäìàä ìàøNiî- ¦¦§¨¥¨¡Ÿ¦
dpyiy dyn zpiga `idy

"jnr",l`xyin cg` lka ,
¯ ,àéä ézøèeæ àúlî¦§¨©§¦¦
ohw xac ,ef d`xi deedn

,lweY ìéòì økæpk©¦§¨§¥
ezrc z` winriyky
z` mixxernd mipipra
d`xil i`cea ribi ± d`xid

efàeä úòcäL] ¯¤©©©
úðéa éðetöî øM÷îä©§©¥©§¥¦©

,Lnî äáLçîa éelb úðéça ìà áläzenelrzay 'd z`xiy - ©¥¤§¦©¦§©£¨¨©¨
l`xyin cg` lkay ,epcnly itk ± l`xyin cg` lk ly eal
,ynn daygna dlbzz ± 'd z`xi ly xzqene mezg xve` epyi
,dyrnae xeaica zlret `id f`y ,daygna d`xid z` yibxiy

Y [ïç éòãBéì òeãikgdnkplr exaca .[dlawd zxez ,dxzq ©¨©§§¥¥
`idy ,owfd epax xn` ,d"awdn icedil zeidl dkixvy d`xid
lka `vnp ixd d"awd ,oky ,"jlnd iptl cnerk" zeidl dkixv
cg`yk :dl`yd zl`yp ,j` .'eke eiyrna lkzqne hiane mewn
mb `l` ,eze` d`ex jlndy cala ef `l ixd ,jln iptl cner
cgte d`xi ea zxxern ef di`xe ,jlnd z` d`ex ecvn `ed
,d"awd ,jlnd ,ok` ,ixdy ,xacd dpey lynpa eli`e ,jlndn
± !?d"awd ,jlnd z` d`ex epi` ,mc`d ,`ed la` ,eze` d`ex
z` ea xxerl egekay sqep oipr miiwy ,oldl mixacd exaqei
:`ede ,lekiak jlnd zii`x ly oiprd o`k mb miiw ,oky ,d`xid
da yi ± mze` dign d"awdy mi`exad lke ux`de minyd zii`x

:"`ipz"d oeylae ,mze` dignd ziwl`d zeigd zii`x meyn
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íéøîà éèå÷éì
áîäðäå

äòù äæá ïðåáúéùë äéäéù éî äéäé ìàøùéî íãà ìë
íéðåéìòä úà ùîî àìî ä"á÷äù êéà íåé ìëá äìåãâ
àìî ùîî õøàä úàå íéîùä úàå íéðåúçúä úàå
åáìå åéúåéìë ïçåáå èéáîå äôåöå ùîî åãåáë õøàä ìë
åáìá òá÷ú éæà øåôñé åéãòö ìëå åéøåáãå åéùòî ìëå
åìéôà äæá ïðåáúéå øåæçéùë åìåë íåéä ìëì äàøéä
òøî øåñ äéäé äòù ìëáå úò ìëá äì÷ úåððåáúäá
å"ç úåøîì àìù äùòîå øåáã äáùçîá áåè äùòå
ïá ïðçåé ïáø øîàîëå õøàä ìë àìî øùà åãåáë éðéò
úà äàøéì íà éë áåúëä ù"æå ì"ðë åéãéîìúì éàëæ
äàéáîä äàøé àéäù åéëøã ìëá úëìì êéäìà 'ä
äàøé àéäå .áåè äùòå òøî øåñá 'úé åéúåöî íåé÷ì
ìëáù úòãä 'éçá éáâì åðééäã äùî éáâìå ì"ðä äàúú
ì"ðë àéä éúøèåæ àúìéî úéäìàä ìàøùéî ùôð
éåìéâ 'éçá ìà áìä úðéá éðåôöî øù÷îä àåä úòãäù]

[ç"éì òåãéë ùîî äáùçîá
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י"ד 20. שבפרק מזה אך וגו' מרע סור יהי' וגו' עת שבכל למטה או כו' ויתבונן כשיחזור למע' מוסב וכו'" עת "בכל אם הכרע אין לכאו'
למטה. שמוסב הכוונה כאן שגם מסתבר לכאו' ומח' דבור במעשה שזה ומבאר בינוני להיות בנוגע זה ב.21.מזכיר כח, י,22.ברכות דברים

יב.



oqipנו g"k ipy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ח שני יום
,`q 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåëæé úàæ ãåòå,122 'nr cr:à"îá ù"îë

ä"äâä
íäù ïéòä úééàøá äàøð íâå)
ìë íúàååçúùäá 'úé åøåàì íéìèá
ì"æøàîë íúòé÷ùá áøòî éôìë íåé
íéåçúùî êì íéîùä àáöå ô"ò
íëåìéä àöîðå áøòîá äðéëùäù
êøã àåä áøòî éôìë íåéä ìë
éî íâ äðäå ìåèéáå äàååçúùä
åðéàå íìåòî êìîä úà äàø àìù
øöçì ñðëðùë ë"ôòà ììë åøéëî
íéãáëðå íéáø íéøù äàåøå êìîä
åéìò ìåôú 'à ùéàì íéåçúùî

:(ãçôå äîéà

Y úàæ ãBòåsqep xacøwò íãå øNa CìîaL Bîk ék ,økæé , §Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¤¤¨¨¨¨¦©
Y äàøiäjlnd iptnY àéä ,d`aY Búeiçå Búeiîéðtîly ©¦§¨¦¦§¦¦§©

jlndY ïLiLk éøäL ,Bôebî àìå ,jlnd,epnî äàøé íeL ïéà , §Ÿ¦¤£¥§¤¨¥¥¦§¨¦¤
¯,`l` ,xr `edy drya jlnl yiy seb eze` `ed eteby zexnl

`id d`xidy iptn
,jlnd ly ezeige ezeiniptn
ezeinipt ,oyi `edy dryae

l ,okl ± mlrda od ezeige`
jkn .eiptn d`xid f` zniiw
d`xid xwiry ± oaen
`a ± xr `edyk ± jlndn

.ezeige ezeiniptnäpäå§¦¥
Y Búeiçå Búeiîéðtly §¦¦§©

jlndéðéòì äàøð ïéà ,¥¦§¤§¥¥
Y ìëOä éðéòa ÷ø ,øNä¨©§¥¥©¥¤
df sebay oiane rcei lkyd
ly ezeige ezeinipt opyi

,jlndéðéò úiàø éãé ìò©§¥§¦©¥¥
¯ ,åéLeáìe Bôeâa øNaly ¨¨§§¨

,jlndBúeiçL òãBiL¤¥©¤©
¯ ,íëBúa Laìîeze`xa §ª¨§¨

eteb z` zeinybd eipira
ze`ex ,jlnd ly eiyeale
ezeinipt z` elky ipir
dfe ± jlnd ly ezeige

.jlnd zii`xn d`xid z` xxernY ïk íàå`l ,lynpa mby ixd §¦¥
,d"awdn d`xid z` ea lret dfe ,eze` d`ex ,d"awd ,jlndy wx

,mb `l`øNa éðéò úiàø éãé ìò ,'ä úà àøéì Bì Lé Lnî äëk̈¨©¨¥¦¨¤©§¥§¦©¥¥¨¨
Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øLà ,íàáö ìëå õøàå íéîMa©¨©¦¨¨¤§¨§¨¨£¤¥¨§ª¨

.íúBéçäì íäayi ,zeinyb mipira ei`exae mlerd zii`x ici lre ± ¨¤§©£¨
mze` dignd ziwl`d zeigd z` ze`xl icedi ly lkydÎipir icia
eilr zlrety dcn dze`a ,d`xid ybx z` ea xxeri df xace ±

.jlnd zii`xddbdici lry ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda :*
ziwl` zeig mda dpyiy wx `l mi`ex ,'eke ux`de minyd zii`x
milha ei`xape mlerdy ji` ze`xl mb xyt` `l` ,mze` dignd
z`hazn ,axrnl gxfnn "minyd `av" jldnay ,ziwl`d zeigl

.axrna `id dpikyd ik ,d"awdl mlehiae mz`eegzydäàøð íâå)§©¦§¤
Y Cøaúé BøBàì íéìèa íäL ,ïéòä úiàøa?d`xp df dnae cvik ¦§¦©¨©¦¤¥§¥¦§¦§¨¥

¯ ,íúòé÷La áøòî étìk íBé ìk íúàåçzLäamirwey mdy §¦§©£¨¨¨¨§©¥©£¨¦§¦¨¨
,axrn cvaì"æø øîàîk23Eì íéîMä àáöe" :÷eñt ìò §©£©©©©¨§¨©¨©¦§

Y àöîðå ,áøòna äðéëMäL ¯ "íéåçzLî,efn dxizi ,ixd `vei ¦§©£¦¤©§¦¨©©£¨§¦§¨
iwy zrya wx `ly,`l` ,milha md mzrétìk íBiä ìk íëelä¦¨¨©§©¥

.ìeháe äàåçzLä Cøc àeä áøòîixd `aen xacdy itk ,oky ± ©£¨¤¤¦§©£¨¨¦
jixv did ,epte`a cg` lk ,miakekde gxid ,ynyd ly mzeriaw itk
,axrnl gxfnn meid lk mkelide ,gxfnl axrnn mkelid zeidl

raep df xac ± `l` ,mrahn jtidl df ixd ± axrna axra mzriwye
,zegexd rax` ly ozeriawa ,oky ± .axrna dpikydy dnn
"dpiky" `idy ,"zekln"a `ed axrn - ,zepeilrd zexitqa oyxeya
mi`xapdn cg` lk ly eytpy oeikne ± mi`xapd ly mzeig xewn ±
± dxewnl dlha ,mixen`d
,eteba `hazn df ixd
ea ,axrn cvl ekelida
mby ,ixd .dpikyd z`vnp
,ziyep`d oird ly dzii`x
ly mlehia z` d`ex
.ziwl`d zeigl mi`xapd
úà äàø àlL éî íb ,äpäå§¦¥©¦¤Ÿ¨¨¤
Bøékî Bðéàå ,íìBòî Cìnä©¤¤¥¨§¥©¦
ïë ét ìò óà ,ììk§¨©©¦¥
Y Cìnä øöçì ñðëpLk§¤¦§©©£©©¤¤
cner ea mewnd epi` myy"]
`l my ,ixnbl ieliba jlnd
'eke jlnd `qk mewn
l"vy dfd mler ± lynpa)
d`egzyd egixkiy zei`x

± (jlnl lehiaew"k zxrd
`"hily x"enc`,[äàBøå§¤

íéãaëðå íéaø íéøN̈¦©¦§¦§¨¦
Y ãçà Léàì íéåçzLî¦§©£¦§¦¤¨
oi` qpkpd ± ezeipeviga"

± "welig d`ex`"hily x"enc` w"k zxrd,ãçôå äîéà åéìò ìtz¦Ÿ¨¨¥¨¨©©
¯lehiaa mcnra ± minyd `av ± milecbd mi`xapd zii`x mb jk

epcnl .d"awdn cgte d`xi xxerl ef di`x geka yi ± d"awd iptl
mb xacd jk ,mce xya jln ly lyna xacdy myky ,df wxta ixd
`vnpy mircei ,mi`xapd z` xya ipira di`xd ici lry ,lynpa
.d"awdn d`xil `ian df xace ,mze` dignd ziwl`d zeigd mda
xya jln ly eteb lr milkzqnyk :le`yl xyt` dxe`kl ,mxa
lkydÎoir d`ex jk ici lre ,jlnd ly eteb edfy xexiaa mi`ex ,mce
zeigd dqekn ,mleray mi`xapa eli`e ,jlnd ly zeigd z`
,mdilr milkzqny xacd okziy ,miyeal daxd jk lka ziwl`d
ziwl`d zeigl miyeald md mdy mircei `l dyrn zryae

zyaelndmc`d lr jkay ,xiaqdl owfd epax jiynn ?mda
,cin xekfi ± mleray mi`xapd lr lkzqn `edy dryay ,lbxzdl
,mze` dignd ziwl`d zeigl cala miipevig miyeal mieedn mdy

± jk ici lreze`xl:"`ipz"d oeylae .mleray ziwl`d zeigd z`
Y íéaø íéLeáìa úeLaìúä éãé ìò àeäL óàåziwl`d zeigd §©¤©§¥¦§©§¦§¦©¦

,dilr miqknd miax miyeala zyaeln ,mi`xapd z` dignd
zeigd ly miyeal md dl`y mi`ex `l ,mi`xapd lr milkzqnyke

Î ziwl`dïéa ,íãå øNa Cìî úàøéa ììk Løôäå ìcáä ïéà éøä£¥¥¤§¥§¤§¥§¨§¦§©¤¤¨¨¨¨¥
íøò àeäL24Leáì àeäL ïéáe ,ãçà Leáì Leáì àeäL ïéáe , ¤¥Ÿ¥¤¨§¤¨¥¤¨
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íéøîà éèå÷éì
åîë éë øåëæé úàæ ãåòå
åúåéçå åúåéîéðôî àéä äàøéä ø÷éò íãå øùá êìîáù
äðäå .åðîî äàøé íåù ïéà ïùéùë éøäù åôåâî àìå
éðéòá ÷ø øùá éðéòì äàøð ïéà åúåéçå åúåéîéðô
òãåéù åéùåáìå åôåâá øùá éðéò úééàø éãé ìò ìëùä
àøéì åì ùé ùîî äëë ë"àå íëåúá ùáåìî åúåéçù
ìëå õøàå íéîùá øùá éðéò úééàø é"ò 'ä úà

ä"á ñ"à øåà øùà íàáö
*íúåéçäì íäá ùáåìî
úåùáìúä é"ò àåäù óàå
ïéà éøä íéáø íéùåáìá
úàøéá ììë ùøôäå ìãáä
àåäù ïéá íãå øùá êìî
ùåáì àåäù ïéáå íåøò
àåäù ïéáå ãçà ùåáì
àìà íéáø íéùåáìá ùåáì
ìéâøäì ìâøää àåä ø÷éòä
ãéîú åúáùçîå åúòã
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א.23. כה, בתרא –24.בבא דסנהדרין" ספ"ב ממשנה ˘ËÈÏ"‡."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

oqip h"k iyily mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ט שלישי יום
פרק מג  ,122 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå âî ÷øô,aq 'nr cr.äîëç ïéà

.íéaø íéLeáìaxwird ,oky ,eiptny d`xid zcna dpyn df oi` ¦§¦©¦
jk .d`xid z` zxxern ef drici ,o`k `vnp jlndy dricid `ed
,mlerd i`xap lr ezelkzqday ,jka mc`d lbxziyk ,eppipra mb
z` ea xxeri df ± ziwl`d zeigl miyeald mieedn mdy xekfi

.d`xidàeä øwòä àlà¤¨¨¦¨
Bzòc ìébøäì ,ìbøää©¤§¥§©§¦©§
úBéäì ,ãéîz BzáLçîe©£©§¨¦¦§
,ãéîz Bçîe Baìa òeá÷̈©§¦Ÿ¨¦
äàBøM äî ìk øLà£¤¨©¤¤
õøàäå íéîMä ,åéðéòa§¥¨©¨©¦§¨¨¤
íéLeáì íä ìkä ,dàìîe§Ÿ¨©Ÿ¥§¦
Cìnä ìL íéðBöéçä©¦¦¤©¤¤
ìòå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©
ìò ãéîz økæé äæ éãé§¥¤¦§Ÿ¨¦©

Y .íúeiçå íúeiîéðtly §¦¦¨§©¨
± zewl` ody ,dl` mi`xap
d`xi ea xxeri dfe

.d"awdnw"k zxrd
:`"hily x"enc`

oipr `id ef zeppeazdy x`azp b"l wxtay dyw dxe`kle"
dfi`e ± 'ek mipin`n l`xyi :(.a ,q) envr df wxta oke dpen`d
oianyk) df z` df milley daxc` d"de ,dpen`e dpadl xeyiw

"...'llkp dfe' :uxzne ± ('ek dpen`a jxev oi`ïk íb ììëð äæå§¤¦§¨©¥
ìaY àeäL ,"äðeîà" ïBL,dpen` dlndì,"úeìéâø" ïBL ¦§¡¨¤§§¦

Y .'eëå åéãé ïnàîä ïîBà Bîk ,Bîöò úà íãàä ìébønL¤©§¦¨¨¨¤©§§¨©§©¥¨¨§
,df oexyk el yi ,eytpa dze` rceiy" :`"hily x"enc` w"k zxrd
milk ziiyr ,xeiva) dyrna lreta `eaiy ,eici on`l jixvy `l`
d`ex ,d"awd ,jlnd :mipiprd ipy mpyi lynpa mby ,ixd ."('eke
ezelkzqd ici lry ,lekiak jlnd z` d`ex `ed mbe ,eze`
.mze` dignd ziwl`d zeigd z` rceie d`ex `ed ,mi`xapa

:`"hily x"enc` w"k zxrdzcnk d`xid 'idzy wx liren l"pd"
:cere .ebidpne ea "lyen" ely lkydy dcnke ely zeppeazdd

zeppeazdd oiprlkyaixd ±cinz `llekicg` lkdbxca zeidl

lyzilky zeppeazdyibxn epi` 'gne egena mby :` ,fp d`x) 'eke
meyokle ,cinz zeidl ixd dkixv 'd z`xi eli`e ± (dyeae d`xi

"...'zeidl mbe' xiaqne owfd epax jiynnãéîz ïBøkæì úBéäì íâå§©¦§§¦¨¨¦
Yyi ,dxedhd dpen`d cvn `l` ,dligza zeppeazd ila mb

z` xekflìì"æç ïBL §£©
úeëìî ìò úìa÷"©¨©Ÿ©§
ïéðòk àeäL ,"íéîL̈©¦¤§¦§©

éìò íéNz íBN""Cìî E25, ¨¦¨¤¤¤
¯mc` lk jixv jk

envr lr miyl l`xyin
lr lawl ,jlnl d"awd z`
ly ezekln ler envr

,d"awdøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ ,'eëå øçà íB÷îadfe §¨©¥§

xne` owfd epaxy dn
s`"y ,`"n wxt zligza
cgte dni` eilr letz `ly
ok`y itk ,"eal zelbzda
cvn zelbzda ef d`xi d`a

± zeppeazdde lkyd"miyi",envr lr jlnl d"awd z`lawie
df oipr `vnp ,my xn`pl m`zdae ;miny zekln ler envr lr
z` zexndl `ly dnypd rah cvn ,l`xyin mc` lka zn`a

zeidl leki df jk meyne ,miklnd ikln jlncinz.-LBãwä ék¦©¨
Y úà çépî àeä-Ceøazenlerd ly mi`xapdíéðBéìòä ¨©¦©¤¨¤§¦

íéðBzçzäå,d`ixad ly dpeekd zilkz md oi` :xnelk ±ãçéîe §©©§¦§©¥
Y eðéìò Búeëìîl`xyi ipa¯ ,'eëå íéìa÷î eðçðàå ,'eëå , ©§¨¥§©£©§§©§¦§

.miny zekln ler epnvr lrúlôúaL úBàåçzLää ïéðò eäæå§¤¦§©©¦§©£¨¤¦§¦©
Y ç"é"dxyr dpeny"øeaãa íéîL úeëìî ìò úìa÷ øçà ,©©©¨©Ÿ©§¨©¦§¦

¯ ,òîL úàéø÷a,'eke "cg` 'd epiwl` 'd" mixne`ykøæçì ¦§¦©§©©£Ÿ
Y ìa÷ìe,aey envr lrY Lnî ìòôalr ,miny zekln ler §©¥§Ÿ©©¨

ici¯ ,'eëå äNòîalehiad ± ze`eegzydd ly zernynd idef §©£¤§
,d`eegzyd ly ziyrn drepza `haznd ,d"awdlBîk§

:øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

.âî ÷øtl`xyin cg` lky mixne` dilry d`xidy ,xaqed mcewd wxta ¤¤
dyre rxn xeq"a ,zeevnd meiwl zrbepd d`xid ef ixd ± dil` ribdl leki

,b"n wxta .d`xiay dpezgzd dbixcnd ,"d`zz d`xi" z`xwpd `ide ,"aeh

:d`xiay zebixcnd izy z` owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze`

jkay dpeilr d`xi ± "d`lir d`xi"e ± dpezgz d`xi ± "d`zz d`xi"

oi` dnkg oi` m`" l"f epizeax mixne` dpdy ,dpynay dxizqd mb xaqez

zeidl dleki okn xg`l wxe "dnkg" didzy gxkdd on dligzay ± "d`xi

oi` d`xi oi` m`" :jtidl l"f epinkg mixne` df ixg`l cin eli`e ,"d`xi"

± `l` ?"dnkg"d d`a dixg`l wxe "d`xi"d d`a dligzay ± "dnkg
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,"d`zz d`xi" ,d`xi ly dpezgzd dbixcnl dpeekd ± "dnkg oi` ± d`xi

d`xi xcrdayef,zeevne dxez ly oneiw ± "dnkg" didzy xyt` i` ,

k) "dnkg" dlna x`eznd,("miaeh miyrne daeyz ± dnkg zilkz" ixd ,i

d`xi" ,d`xi ly dpeilrd dbixcnl dpeekd ± "d`xi oi` ± dnkg oi` m`"

dbxcl qgiae ,"d`lirefdxez ly oneiw ,diptl didiy gxkdd on ,d`xi ly

± d`xi ly xzei dpeilrd dbixcnl ribdl xyt` okn xg`l wxe ,zeevne

izy opyi "dad`"a mby ,owfd epax xiaqi ,wxtd jynda ."d`lir d`xi"
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נז oqip h"k iyily mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ט שלישי יום
פרק מג  ,122 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå âî ÷øô,aq 'nr cr.äîëç ïéà

.íéaø íéLeáìaxwird ,oky ,eiptny d`xid zcna dpyn df oi` ¦§¦©¦
jk .d`xid z` zxxern ef drici ,o`k `vnp jlndy dricid `ed
,mlerd i`xap lr ezelkzqday ,jka mc`d lbxziyk ,eppipra mb
z` ea xxeri df ± ziwl`d zeigl miyeald mieedn mdy xekfi

.d`xidàeä øwòä àlà¤¨¨¦¨
Bzòc ìébøäì ,ìbøää©¤§¥§©§¦©§
úBéäì ,ãéîz BzáLçîe©£©§¨¦¦§
,ãéîz Bçîe Baìa òeá÷̈©§¦Ÿ¨¦
äàBøM äî ìk øLà£¤¨©¤¤
õøàäå íéîMä ,åéðéòa§¥¨©¨©¦§¨¨¤
íéLeáì íä ìkä ,dàìîe§Ÿ¨©Ÿ¥§¦
Cìnä ìL íéðBöéçä©¦¦¤©¤¤
ìòå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©
ìò ãéîz økæé äæ éãé§¥¤¦§Ÿ¨¦©

Y .íúeiçå íúeiîéðtly §¦¦¨§©¨
± zewl` ody ,dl` mi`xap
d`xi ea xxeri dfe

.d"awdnw"k zxrd
:`"hily x"enc`

oipr `id ef zeppeazdy x`azp b"l wxtay dyw dxe`kle"
dfi`e ± 'ek mipin`n l`xyi :(.a ,q) envr df wxta oke dpen`d
oianyk) df z` df milley daxc` d"de ,dpen`e dpadl xeyiw

"...'llkp dfe' :uxzne ± ('ek dpen`a jxev oi`ïk íb ììëð äæå§¤¦§¨©¥
ìaY àeäL ,"äðeîà" ïBL,dpen` dlndì,"úeìéâø" ïBL ¦§¡¨¤§§¦

Y .'eëå åéãé ïnàîä ïîBà Bîk ,Bîöò úà íãàä ìébønL¤©§¦¨¨¨¤©§§¨©§©¥¨¨§
,df oexyk el yi ,eytpa dze` rceiy" :`"hily x"enc` w"k zxrd
milk ziiyr ,xeiva) dyrna lreta `eaiy ,eici on`l jixvy `l`
d`ex ,d"awd ,jlnd :mipiprd ipy mpyi lynpa mby ,ixd ."('eke
ezelkzqd ici lry ,lekiak jlnd z` d`ex `ed mbe ,eze`
.mze` dignd ziwl`d zeigd z` rceie d`ex `ed ,mi`xapa

:`"hily x"enc` w"k zxrdzcnk d`xid 'idzy wx liren l"pd"
:cere .ebidpne ea "lyen" ely lkydy dcnke ely zeppeazdd

zeppeazdd oiprlkyaixd ±cinz `llekicg` lkdbxca zeidl

lyzilky zeppeazdyibxn epi` 'gne egena mby :` ,fp d`x) 'eke
meyokle ,cinz zeidl ixd dkixv 'd z`xi eli`e ± (dyeae d`xi

"...'zeidl mbe' xiaqne owfd epax jiynnãéîz ïBøkæì úBéäì íâå§©¦§§¦¨¨¦
Yyi ,dxedhd dpen`d cvn `l` ,dligza zeppeazd ila mb

z` xekflìì"æç ïBL §£©
úeëìî ìò úìa÷"©¨©Ÿ©§
ïéðòk àeäL ,"íéîL̈©¦¤§¦§©

éìò íéNz íBN""Cìî E25, ¨¦¨¤¤¤
¯mc` lk jixv jk

envr lr miyl l`xyin
lr lawl ,jlnl d"awd z`
ly ezekln ler envr

,d"awdøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ ,'eëå øçà íB÷îadfe §¨©¥§

xne` owfd epaxy dn
s`"y ,`"n wxt zligza
cgte dni` eilr letz `ly
ok`y itk ,"eal zelbzda
cvn zelbzda ef d`xi d`a

± zeppeazdde lkyd"miyi",envr lr jlnl d"awd z`lawie
df oipr `vnp ,my xn`pl m`zdae ;miny zekln ler envr lr
z` zexndl `ly dnypd rah cvn ,l`xyin mc` lka zn`a

zeidl leki df jk meyne ,miklnd ikln jlncinz.-LBãwä ék¦©¨
Y úà çépî àeä-Ceøazenlerd ly mi`xapdíéðBéìòä ¨©¦©¤¨¤§¦

íéðBzçzäå,d`ixad ly dpeekd zilkz md oi` :xnelk ±ãçéîe §©©§¦§©¥
Y eðéìò Búeëìîl`xyi ipa¯ ,'eëå íéìa÷î eðçðàå ,'eëå , ©§¨¥§©£©§§©§¦§

.miny zekln ler epnvr lrúlôúaL úBàåçzLää ïéðò eäæå§¤¦§©©¦§©£¨¤¦§¦©
Y ç"é"dxyr dpeny"øeaãa íéîL úeëìî ìò úìa÷ øçà ,©©©¨©Ÿ©§¨©¦§¦

¯ ,òîL úàéø÷a,'eke "cg` 'd epiwl` 'd" mixne`ykøæçì ¦§¦©§©©£Ÿ
Y ìa÷ìe,aey envr lrY Lnî ìòôalr ,miny zekln ler §©¥§Ÿ©©¨

ici¯ ,'eëå äNòîalehiad ± ze`eegzydd ly zernynd idef §©£¤§
,d`eegzyd ly ziyrn drepza `haznd ,d"awdlBîk§

:øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

.âî ÷øtl`xyin cg` lky mixne` dilry d`xidy ,xaqed mcewd wxta ¤¤
dyre rxn xeq"a ,zeevnd meiwl zrbepd d`xid ef ixd ± dil` ribdl leki

,b"n wxta .d`xiay dpezgzd dbixcnd ,"d`zz d`xi" z`xwpd `ide ,"aeh

:d`xiay zebixcnd izy z` owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze`

jkay dpeilr d`xi ± "d`lir d`xi"e ± dpezgz d`xi ± "d`zz d`xi"

oi` dnkg oi` m`" l"f epizeax mixne` dpdy ,dpynay dxizqd mb xaqez

zeidl dleki okn xg`l wxe "dnkg" didzy gxkdd on dligzay ± "d`xi

oi` d`xi oi` m`" :jtidl l"f epinkg mixne` df ixg`l cin eli`e ,"d`xi"

± `l` ?"dnkg"d d`a dixg`l wxe "d`xi"d d`a dligzay ± "dnkg

oi` m`" :d`xi ly zebixcn izy lr mixacn l"f epinkg ± owfd epax xiaqn

,"d`zz d`xi" ,d`xi ly dpezgzd dbixcnl dpeekd ± "dnkg oi` ± d`xi

d`xi xcrdayef,zeevne dxez ly oneiw ± "dnkg" didzy xyt` i` ,

k) "dnkg" dlna x`eznd,("miaeh miyrne daeyz ± dnkg zilkz" ixd ,i

d`xi" ,d`xi ly dpeilrd dbixcnl dpeekd ± "d`xi oi` ± dnkg oi` m`"

dbxcl qgiae ,"d`lirefdxez ly oneiw ,diptl didiy gxkdd on ,d`xi ly

± d`xi ly xzei dpeilrd dbixcnl ribdl xyt` okn xg`l wxe ,zeevne

izy opyi "dad`"a mby ,owfd epax xiaqi ,wxtd jynda ."d`lir d`xi"
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oqipנח h"k iyily mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,Bæ äàzz äàøé ìò äpäåcg` lky ,xaqed mcewd wxtay §¦¥©¦§¨©¨¨
,dil` ribdl leki l`xyinY àéäL,zyxcpåéúBöî íei÷ì ¤¦§¦¦§¨

Y òøî øeñ" úðéçáa Cøaúé,dyrzÎ`l lr xearln rpnidl ¦§¨¥¦§¦©¥©
¯ ,"áBè äNòåef d`xi lr ixd ,dyrdÎzeevn lk miiwle:eøîà ©£¥¨§

¯l"f epinkg1:ïéà íà"¦¥
."äîëç ïéà äàøéoi` ± ¦§¨¥¨§¨

,zeevne dxez ly oneiw
;("dnkg" dlna x`eznd)
dxez miiwl ick ,oky
didzy gxkdd on ,zeevne

d`xief,da Léådbixcna ± §¥¨
,"d`xi"d ly efúðéça§¦©

.úeìãb úðéçáe úeðè÷± ©§§¦©©§
yi ± "d`zz d`xi"a mb
`idy d`xi :zepiga izy
oi` ,ik ,"zephw" zpigaa
dpad ici lr zxvep `id
ik ,'d zelcba zeppeazde
xxern `edy ici lr wx m`
rahay d`xid z` eaxwa
ici lr l`xyin cg` lk

zpigaa `idy d`xie ;d`xid z` mixxernd mipipra ezewnrzd
oiadl milekiy ,'d zelcba zeppeazddn d`a ,ef d`xi ik ,"zelcb"

.zenlerdn,eðéäc`xid zx`ezn izn -?"zelcb" zpiga xeza d §©§
-Bæ äàøé úðéça úëLîpLkzkynp dpezgzd d`xidyk ± §¤¦§¤¤§¦©¦§¨

,mc`a zxvepe,'ä úlãâa úeððBaúääîz` ezeigdn zi`xpd - ¥©¦§§¦§ª©
,mi`xapde zenlerd,ïéîìò ìk àlîî eäéàc`lnn d"awd - §¦§©¥¨¨§¦

ziwl`d zeigdy ote`a mze` dign `ed ,zenlerd lk z`
`idy `xap lke mler lk itl zn`zen ef zeige ,mda zyalzn
zyaeln ,`xap e` mler ly xzei dpeilr dbixcnay jk ,dign

,zeig ly xzei dpeilr dbixcnY ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî"å§¥¨¨¤¨¨¦©©£¨
,ze`n yng,'eë òé÷øì òé÷ø ïéáe ,'eëå äðLly jldn aey - ¨¨§¥¨¦©§¨¦©

,dpy ze`n yng"'eëå ïlk ãâðk úBiçä éìâø2,,milbxd - ©§¥©©§¤¤ª¨§
lkn dlrnl od ,"ycewd zeig"a xzeia dpezgzd dbixcnd

,odn dhnly zebixcndlzLä ïëåäìòîì úBîìBòä ìk úeìL §¥¦§©§§¨¨¨§©§¨
Y úBìònä íeø ãò äìòîel yie ,mc`d opeazn ,xen`d lka ©§¨©©©£

zebixcnde zenlerd lk z` dignd ziwl`d zeiga dpade dbyd
zpiga z`xwpd ,ely d`xid d`a 'd zelcba ef ezpadne ,zexen`d
d`xi" mya ef d`xi z`xwp ,`eti` ,recn ,jk m` ,mxa ."zelcb"

"d`zzxiaqn ,`l` ± ?'d zelcba ezbyd jezn d`a `id ixd ,
zpadn d`a `idy zngn "d`zz d`xi" z`xwp `id ,owfd epax

ziwl`d zeigdzyaelnd."oinlr lk `lnn" zpiga ,zenlera
elkei zenlerdy ,dfk ote`a ,zenlera zxzqen ef ziwl` zeig
zeigl lha `edy `l` ,iynn xack ,"yi"k mnvr z` yibxdl
zpiga wx mc`a ef zeppeazd zxxern okle .eze` dignd ziwl`d

lehiae d`xiyidd`xi z`xwp jk meyne ,ze`ivna lehia `le ±
d`xi" mya efd`zz:"`ipz"d oeylae ."úàø÷ð ïë ét ìò óà©©¦¥¦§¥

,äàzúå úéðBöéç äàøé Bæ äàøé,dpezgz d`xi -øçàî ¦§¨¦§¨¦¦§©¨¨¥©©
,úBîìBòäî úëLîpLcvny 'd zelcba dpadde dbyddn - ¤¦§¤¤¥¨¨

ziwl`d zeigdy ,zenlerd
,mze` digníäL± ¤¥
,md zenlerdìL íéLeáì§¦¤

,àeä-Ceøa-LBãwä Cìnä©¤¤©¨¨
ílòúîe øzzñî øLà£¤¦§©¥¦§©¥
íúBéçäì íäa Laìúîe¦§©¥¨¤§©£¨
ïéàî Lé úBéäì íîi÷ìe§©§¨¦§¥¥©¦

.'eëåmd ,exvep mdy iptl ± §
eid"oi`"eid `l md ,

,e`xapy ixg`e ,`vnpa
xac ,"yi" zpigaa eidp
± eze`ivna miyibxny
zeig dign dfk ote`ae

ziwl`efmi`xapd z`
,mda zyalzn `idy
mnvr z` yibxdl elkeiy
zeigl lha df "yi"e ,"yi"l
zpigaa d`xi wx dxen`d zeppeazdd zxxern `linn ;ziwl`d
d`xia epyiy itk ,ze`ivna hlgen lehia `le ,"yid lehia"

,d`liràéäL ÷ø`id ,ef "d`zz d`xi" ±íei÷ì çútäå øòMä ©¤¦©©©§©¤©§¦
.úBönäå äøBzä(dpezgz) d`zz d`xid d`ian ,xen`k ,oky ± ©¨§©¦§

m`" :l"f epinkg mixne` ,ef d`xi zpiga lre .zeevne dxez meiwl
wxe ,d`xi didzy gxkdd on xac ziy`xy ,"dnkg oi` ± d`xi oi`

.zeevne dxez meiw ± "dnkg" zeidl dleki okn xg`läàøiä Cà©©¦§¨
äàlòz`xwpd ,dpeilrd d`xid ±,úLa àøéd`ad d`xi ± ¦¨¨§¥Ÿ¤

iptn ixnbl lhae yiiazny ink ,'d zelcbn miyiiazny dyeadn
wicve lecb mc`3ly ezehytzde ezeipevign `a df oi`y ,execa

,lynl ,jln iptn `id d`xidy itk ± wicvde execa lecbd mc`d
ze`haznd jlnd ly ezehytzde ezeipevign `a jlndn cgtdy
ezeida ,ezekln zehytzd xzei dlecby lkke) eigxf` lr epehlya
xzei dlecb jk ± zepicn dnk lr e` xzei dlecb dpicn lr jln
d`ad ,dxen`d d`xid mb `id df jxc lr ;(eiptn d`xid

era zewl` zehytzdae "miyeal"a zeppeazddn`id okly ,zenl
zelhazde dyea zxxern `id oi`y iptn ,"d`zz d`xi" z`xwp
,wicve execa lecb mc` ly ezlrna dxkdd zxxerny itk ,d`ln
,ely "mvr"dn m` ik ,ezehytzde ezeipevig cvn df oi`y
,eznerl qt`k envr z` yg `edy efk `id eitlk zelhazdde
± "zya `xi" ,mya d`lir d`xi z`xwp mb jk .ezlecbn yiiazne
driten `idy itk `l ,d"awd ly ezlecb ipta dyean d`ad d`xi

.zenlera ielbaäàøéå`id ef ±úéîéðtî úëLîð àéäL ,úéîéðt §¦§¨§¦¦¤¦¦§¤¤¦§¦¦
Y úBîìBòä CBúaL úeäìàäzeinipta dxkd mc`l yiyk ¨¡Ÿ¤§¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå âî ÷øôíåé÷ì àéäù åæ äàúú äàøé ìò

äùòå òøî øåñ 'éçáá 'úé åéúåöî
úåðè÷ 'éçá äá ùéå äîëç ïéà äàøé ïéà íà åøîà áåè
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יז.1. ג, א.2.אבות יג, חצות.3.חגיגה לתיקון בהערה בסידורו ביאור בתוספת זאת מסביר הזקן שרבנו כפי

oqip h"k iyily mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeigd iably ,zenlera zehytzdn dlrnly ,zewl`d zenvre
lehia"a ,ixnbl zenlerd milha ± zenlerdn dlrnly ziwl`d
lehia ± ef dxkd ea zxxern ± ("yid lehia" wx `le) "ze`ivnd

,"d`lir d`xi" `edy ,ze`ivnaäéìò,d`xi ly ef dbixcn lr ± ¨¤¨
:eøîà:l"f epinkg -íà" ¨§¦

,"äàøé ïéà äîëç ïéà- ¥¨§¨¥¦§¨
didzy gxkdd on dligza
okn xg`l wxe "dnkg"
."d`xi" zeidl dleki

ä"î ç"k àéä äîëçc4Y §¨§¨¦Ÿ©¨
ly epiprlehia`haznd

" dlnadnaezky enk ,"5:
lehia" edfy ,"dn epgpe"

,"ze`ivnaïéàî äîëçäå"§©¨§¨¥©¦
"àönz6,dnkg okle - ¦¨¥

`idoi`,lehiaeeäæéà"å§¥¤
"ãìBpä úà äàBøä íëç7, ¨¨¨¤¤©¨
ác ìk äàBøL Leøtø ¥¤¤¨¨¨

éàïéàî äeäúðå ãìBð C ¥©§¦§©¨¥©¦
åét çeøå 'ä øáãa ,Léì§¥¦§©§©¦

áeúkL Bîk ,Cøaúé8: ¦§¨¥§¤¨
."íàáö ìk åét çeøáe"§©¦¨§¨¨

,úàæì éàåxac"a wxy - §¦¨Ÿ
,"oi`"n mi`xapd lk e`xap "'díàáö ìëå õøàäå íéîMä éøä£¥©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨

,mi`xapd lk ,xnelk ±Lnî úeàéöna íéìèa,yid lehia `l ± §¥¦©§¦©¨
,ynn ze`ivna lehia m` ik ,lha `edy `l` xac epyiyøáãa¦§©

éáéLç Lnî àìëe ,åét çeøå 'ä,ynn melkk md miaygpe ± §©¦§¨©¨£¦¥
LîMä åéæå øBà ìehák ,Lnî ñôàå ïéàåmi`vnp mdyk ± §©¦¨¤¤©¨§¦§¦©¤¤

,dîöò LîMä óeâasebl uegn `vnp ynyd xe`y drya - §©¤¤©§¨
ynyd xe`yk eli`e ;eife xe` ly ze`ivn xcba `ed ,ynyd
lcge (ynyd seb) exewna ixnbl lha `ed ,ynyd seba `vnp
f` d`xpe miiw oky ± xe` ly ziynn ze`ivnk miiwzdln ixnbl
ze`ivna mi`xapd lk milha mb jk ± dnvr ynyd ,xewnd wx
zeppeazd ."yil oi`n" mze` deednd "'ied xac" `edy ,mxewna
lehia" zpigaa didz ,d"awdl ezelhazd mby ,mc`a zxxern ef

."ze`ivna,ììkäî Bîöò íãà àéöBé ìàå,mi`xapd lk ly - §©¦¨¨©§¥©§¨
- xnelk ,d"awdl ze`ivna milha mdy oian `edyBôeb íbL¤©
,'ä øáãa úeàéöna íéìèa BúîLðå Bçeøå BLôðådeednd - §©§§§¦§¨§¥¦©§¦¦§©

,ely dnypde gexde ,ytpde sebd z`ãçéî Cøaúé Bøeaãå§¦¦§¨¥§ª¨
,'eë BzáLçîaixd ,jxazi ez` cg` xac ixd `id ezaygne - §©£©§

lehia `ed lehiad `l` ,'d xac itlk wx `l `ed lehiady
.envr d"awdl ze`ivnaúeëéøàa [àëå ë ÷øt] ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥¤¤©£¦

BzáLçîe Bøeacî ãçà øeacL ,íãàä Lôpî ìLî Cøãa§¤¤¨¨¦¤¤¨¨¨¤¦¤¨¦¦©£©§
.'eë Lnî àìklbeqn egekny ,mc`ay xeaicd gek znerl ± §¨©¨

,llk mewn cg` xeaic qtez `l ,seq ila mixeaic xacl `ed
,daygnd gek iabl llk mewn qtez cg` xeaic oi`y i`ceae
mcew xdxdn `edy dn xacn mc` ,oky) xeaicd xewn `edy
llk mewn qtez xeaicd oi`y dnke dnk zg` lre ;(daygna
zecnd e` lkyd gek iabl
daygnd xewn mdy
oipra xdxdn mc`y)
dna e` ,zecnd exxery
i`ce ,i`cee ;(oian lkydy
jxr xeaicl oi`y xacd
ytpd mvr iabl llk mewne
zecnd e` lkyd geky)
lcadd .(dly gek wx `ed
xeaicdy ,jka `hazn
ixd ,eitn mc` `ivedy
,exewnn lcap ,xeaicd lad
,envr ipta xack d`xpe
exeaic ixd ,dlrnl eli`e
z` `xead ,d"awd ly

,mi`xapdepi`qg lcap
,envr d"awdn melye
eze`ae ,mewn lka `vnpy
ly exewn mb `vnp xeaic
`ed ,d`ixad xewn `edy ,xeaicdy ,xzei cer oaen jk ,xeaicd
dlha dlek d`ixad ± `linne ,d"awdl cegide lehiad zilkza

.d"awdl ynn ze`ivnaáeúkä øîàL eäæå9'ä úàøé ïä" : §¤¤¨©©¨¥¦§©
Y ."äîëç àéäze`ivna lehia `id d`lir d`xi ,xen`k oky ¦¨§¨
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áeúkL eäæå ,úéðBöéçä äàzz äàøé éãé-ìò ,úBönäå7:íà" §©¦§©§¥¦§¨©¨¨©¦¦§¤¤¨¦
Y ."äîëç ïéà äàøé ïéàd`xi" didzy gxkdd on dligzay ¥¦§¨¥¨§¨

okn xg`l wxe ,el d`ian `idy zeevne dxez meiwe ,"d`zz
lehiae "d`lir d`xi"l ± "dnkg"l ribdl mc`l el xyt`
izy opyi dad`a mby ,xiaqne owfd epax jiynn ,oldl .ze`ivna
eil` d`ay ef `id ,dad`a dpeilrd dbixcnd :zeillk zebixcn
,d`xid zcna zenilya `ed mc`y drya ± dlrnln dpznk
.dpzn jxca dad` ly dpeilrd dbixcnd dlrnln el zpzip
s` ribn did `l ,ezeppeazde ezbyd ici lr ,envr mc`d eli`e

dbixcnl mrtefef ,`id dad`a dipyd dbixcnd ;dad`ay
dbixcnd .'d zelcba ezeppeazd ici lr dil` ribn mc`y
zad`" ± dipyd dbixcnde ,"dax dad`" z`xwp dpey`xd
oian mc`y 'd zelcba zeppeazd ici lr d`a `id ik ,"mler
oeylae .mlerd z` dignd ziwl`d zeigdn ,mlerd ipiprn
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íéøîà éèå÷éì
äîëçã äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà äéìò úåîìåòä
äàåøä íëç åäæéàå àöîú ïéàî äîëçäå ä"î ç"ë àéä
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íàáö ìë åéô çåøáå ù"îë 'úé åéô çåøå 'ä øáãá ùéì
íéìèá íàáö ìëå õøàäå íéîùä éøä úàæì éàå
éáéùç ùîî àìëå åéô çåøå 'ä øáãá ùîî úåàéöîá
ùîùä óåâá ùîùä åéæå øåà ìåèéáë ùîî ñôàå ïéàå
åùôðå åôåâ íâù ììëäî åîöò íãà àéöåé ìàå äîöò
'úé åøåáãå 'ä øáãá úåàéöîá íéìèá åúîùðå åçåøå
î"ãá úåëéøàá [à"ëå 'ë 'ô] ì"ðëå 'åë åúáùçîá ãçåéî
àìë åúáùçîå åøåáãî ãçà øåáãù íãàä ùôðî
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äøåúä íåé÷á àìà åæ äîëçå äàøéì âéùäì øùôà
äàøé ïéà íà ù"æå úéðåöéçä äàúú äàøé é"ò úåöîäå
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נט oqip h"k iyily mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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didzy gxkdd on dligza
okn xg`l wxe "dnkg"
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lehia" edfy ,"dn epgpe"
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lcge (ynyd seb) exewna ixnbl lha `ed ,ynyd seba `vnp
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lehia" zpigaa didz ,d"awdl ezelhazd mby ,mc`a zxxern ef

."ze`ivna,ììkäî Bîöò íãà àéöBé ìàå,mi`xapd lk ly - §©¦¨¨©§¥©§¨
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,daygnd gek iabl llk mewn qtez cg` xeaic oi`y i`ceae
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oqipס 'l iriax mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ל' רביעי יום
,aq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùé äáäàá äðäå,124 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

:úBâøãî ézL ïk íb Lé äáäàa ,äpäå:zeillk -"äaø äáäà" §¦¥¨©£¨¥©¥§¥©§¥©£¨©¨
,"íéâeðòúa äáäà" àéä "äaø äáäà" ."íìBò úáäà"å- §©£©¨©£¨©¨¦©£¨§©£¦

,miieqn "ywean" zbviin dad`dy `l ± zewl`n beprze dad`
zelkdl e` d"awd mr cg`zdl :lynle ,dn xac zbydl dti`y

dad`d `l` ,zewl`a
beprz drnyn dnvr

,zewl`a zewiaceàéäå§¦
,äéìàî äìBòä úáäìL- ©§¤¤¨¨¥¥¤¨

wilcne xvei mc`dy `l
dad` `l` ,ef dad` eaxwa

,dnvrn eil` d`a efäàáe¨¨
äðzî úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©©¨¨

,äàøéa íìL àeäL éîì- §¦¤¨¥§¦§¨
elv` d`xidy in
dpzn el mipzep ,zenilya
dad`"l ribiy ,dlrnln

;"mibeprzaòãBpkrecik ± ©©
yexitdeðéúBaø øîàî ìò©©£©©¥

ì"æ10Léà ìL Bkøc" : ©©§¤¦
,"äMà øçà øfçì- §©¥©©¦¨

:`ed ,'d zceara eyexity
"Léà" úàø÷ð äáäàL¤©£¨¦§¥¦

áeúkL Bîk ,"øëæ"å11: §¨¨§¤¨
,"Bcñç ¯ øëæ"jxcay - ¨©©§

cqg zpigay ,ernyn fnx
zpiga `id ,dad`e ("ecqg")

,"xkf"¯ äMà"åzpiga `id §¦¨
"'ä úàøé12,oeylay - ¦§©

,"d`xi"l "dy`" ly zekiiyd zfnexn ± "'d z`xi dy`" weqtd
;òãBpkdad`d zpiga ,"dy` xg` xfgl yi` ly ekxc" edfe - ©©

zpigay mewna ("xfgl ekxc") dlbzne dlrnln d`a ("yi`")
,zenilya `id ("dy`") d`xiøLôà éà äàøiä úîéã÷ éìáe§¦§¦©©¦§¨¦¤§¨

,úeìéöà úðéçaî àéä Bæ äáäà ék ,Bæ äaø äáäàì òébäì§©¦©§©£¨©¨¦©£¨¦¦§¦©£¦
.íBìLå ñç ãeøôe õev÷ ïnz úéìczeliv`d mlera ea oi`y ± §¥©¨¦¥©§¨

wzepne cxtp xac my oi` ik zecxtzde zewzpzd ly xac mey
lha my lkd ,`l` ,envrl ze`ivnl ybxen didiy ,zewl`n
dppi` "zeliv`"ny dad`d mby ,oaen ixd .zewl`l ze`ivna
oiicry in ,zenilya dppi` elv` d`xidy ina ,zexyl dleki
.zewl`l ixnbl lha epi`e ,`idy efi` ze`ivnl envr z` yibxn

"íìBò úáäà" Cà,dad`a dipyd dbixcnd ±äàaä àéä ©©£©¨¦©¨¨
ìk àlînä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa úòãå úeððBaúäî¥¦§§§©©¦§ª©¥¨©§©¥¨

ïéîìòznvnevne zinipt zeiga zenlerd lk z` digne `lnnd ± ¨§¦

,`xap lk ly eakxdl m`zda,ïéîìò ìk ááBñålk z` digne - §¥¨¨§¦
y zeiga zenlerddlrnljxr itl znvnevn dppi`e zenlerdn

,dign `idy `xape mler lk,áéLç Lnî àìk dén÷ àlëå- §ª¨©¥§¨©¨¨¦
,ynn melkl aygp epi` ,d"awd iabl lkdãçà øeac ìeháëe§¦¦¤¨

BãBòa úìkNnä Lôpa©¤¤©©§¤¤§
dzáLçîadrya ± §©£©§¨

oiicr `vnp xeaicdy
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ïn÷ì øàaúiL15.ici lr icedi ribn mdil` dad`d ipte` ihxt ± ¤¦§¨¥§©¨
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äáäà úåâøãî éúù ë"â ùé äáäàá äðäå
'éâåðòúá äáäà àéä äáø äáäà .íìåò úáäàå äáø
'éçáá äìòîìî äàáå äéìàî äìåòä úáäìù àéäå
ì"æø øîàî ìò òãåðë äàøéá íìù àåäù éîì äðúî
ùéà úàø÷ð äáäàù äùà øçà øæçì ùéà ìù åëøã
éìáå òãåðë 'ä úàøé äùàå åãñç øëæ ù"îë øëæå
éë åæ äáø äáäàì òéâäì øùôà éà äàøéä úîéã÷
å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã úåìéöà 'éçáî àéä åæ äáäà
úìåãâá úòãå äðåáúäî äàáä àéä íìåò úáäà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à 'ä
ùôðá ãçà øåáã ìåèéáëå áéùç ùîî àìë äéî÷
øùà ì"ðë áìä úãîçá åà äúáùçîá åãåòá 'ìëùîä
ùôðáù äáäàä úãî èùôúú àìéîî åæ 'åððåáúä é"ò
äàðä øáã íåùá ùáìúú àìù åðééäã äéùåáìî
ììë õåôçì àìå åúåà äáäàì éðçåø åà éîùâ âåðòúå
ìë ìù íééçä øå÷î åãáì 'ä éúìá íìåòá øáã íåù
äéî÷ ùîî àìëå úåàéöîá íéìéèá íìåëù íéâåðòúä
ïéàù åîë å"ç íäéðéá ììë ïåéîãå êåøò ïéàå éáéùç
ù"îëå íééçöð íééç éáâì èìçåîä ñôàå ïéàì êåøò
éøàù äìë õøàá éúöôç àì êîòå íéîùá éì éî
úãî ïéàù éî íâå ïî÷ì ù"îëå 'åâå éááì øåö éááìå
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ב.10. ב, ג.11.קדושין צח, ל.12.תהלים לא, כ-כא.13.משלי כה-כו.14.פרק עג, מח.15.תהלים בפרק

xii` '` iying mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  א' חמישי יום
,124 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà 'éçá äðäå,124 'nr cr:[ç"éì

ly ybx el yiy ina `ed xen`d lk .'d zelcba zeppeazdd
dad`d zcny ea zlret zeppeazdde ,miniieqn mixacl dad`

la zewl`l didze ,mlerd ipiprn "hytzz"in ,j` .ca
xac dfi`l dad` ly ybx mey ea oi`e ,xw `ed erahay

z` xiardl ick ,`edy
mdn dad`d zcn
el dyw `linne ,zewl`l
ybx eaxwa xxerl daxda
ok it lr s` ± dad` ly
eaxwa xevil `ed mb leki

oeylae .dxen`d zeppeazdd ici lr ,d"awdl zhdel dad`
:"`ipz"dììk úLaìî BLôðaL äáäà úcî ïéàL éî íâå§©¦¤¥¦©©£¨¤§©§§ª¤¤§¨

ìBëé ¯ éðçeø Bà éîLb âeðòz íeLa,`ed mb ±áéäìäì §©£©§¦¨¦¨§©§¦

,äîéîMä äìBòä áäìå äfò úáäìLå Là étLøk BLôð©§§¦§¥¥§©§¤¤©¨§©©¨¤©¨©§¨
,ìéòì úøkæpä úeððBaúä éãé ìòezeppeazd ici lr - ©§¥¦§§©¦§¤¤§¥

,d"awdl zhdel dad` eaxwa `ed mb xxeri ,mixen`d mipipra
.ïn÷ì øàaúiL Bîkly xzei dpeilrd dbixcnl qgia ± §¤¦§¨¥§©¨

`idy ,epcnl ,dad`
ina wx zeidl dleki
,zenilya `id d`xidy
dbixcnl qgia eli`e
zexnl) dad`ay dipyd
ok mb jixv ,xcq it lry
on `vei lr ,oldl xaqei (dad` dixg`le d`xi mcew zeidl

dad`l ribdl lkeiy ,llkdefxne` jke .d`xid zncwd ila
:owfd epax

úðéça éôk ,äàøéì úîãBwL íéîòt ,Bæ äáäà úðéça ,äpäå§¦¥§¦©©£¨§¨¦¤¤¤§¦§¨§¦§¦©
,dãéìBnä úòcä,dad`d z` -íéãñç ììBk úòcäL] òãBpk ©©©©¦¨©©¤©©©¥£¨¦

,äàøéå äáäà íäL ,úBøeáâe,d`xi ± dxeabe ,dad` ± cqg - §¤¥©£¨§¦§¨
:xnelk ;odizy zelbzdl d`iane odizy z` dkeza zllek "zrc"e

ly dwfgd zexywzdd
,'d zelcba ely "zrc"d
z` dlbne mc`a zxxern
d`xi ly zeybxd ipy

,dad`eíéãñçäL íéîòôe§¨¦¤©£¨¦
,[úBlbúäìe ãøéì íéîãB÷§¦¥¥§¦§©
ytpae ,zexeabd xy`n ±
dlbzn minrtly ,epiid
dad` ,zrcd zexywzdn

iptl.d`xiøLôà ïëìå§¨¥¤§¨
úBøáò ìòáe òLøì§¨¨©©£¥
äáäàî äáeLz äNòiL¤©£¤§¨¥©£¨
úà Bøëæa ,Baìa äãìBpä©§¨§¦§¨§¤

.åéäìà 'änly ±cry zex ¡Ÿ¨
lrae ryx did dzr
z`xi el dzid `le zexiar
ea zxvep z`f lka ± 'd
d`iand d"awdl dad`

;daeyzl eze`da äìeìk ïk íb äàøiä ,íB÷î ìkîedad`a ± ¦¨¨©¦§¨©¥§¨¨
,dnvr efàéäL ÷ø ,àìénî,d`xid ±,íìòäå úeðè÷ úðéçáa ¦¥¨©¤¦¦§¦©©§§¤§¥

,dad`d jeza -àèç úàøé eðéäc,cala ±,íBìLå ñç Ba ãøîì §©§¦§©¥§¦§Ÿ©§¨
.Bçîe Baì úelbúäa àéä äáäàäåyibxn `ed egenae eala ± §¨©£¨¦§¦§©¦Ÿ

.d"awdl dad`a wxCà,d`xid iptl d`a dad`dy df oipr ±eäæ ©¤
,wx ±,'ä úàî úéèøt äçbLäa ,äòL úàøBäå äø÷î Cøc¤¤¦§¤§¨©¨¨§©§¨¨§¨¦¥¥

,äòL Cøöìd"awdl dad`a xxerzi dxiard lrae ryxdy ick - §Ÿ¤¨¨
,daeyz lral jtdidleàiãøBc ïa øæòìà éaøc äNòîk16.± §©£¥§©¦¤§¨¨¤§©¨

dad` jezn daeyza xfg rztle ± zexiar lrae ryx didy
meyn jka dzidy ixd .ezaeyza z`vi eznypy cr ,d"awdl

aezky enk .dry z`xed17,
did `iicxec oa xfrl` 'xy
,lecb odk opgei ly leblb
odkk dpy mipeny yniyy

iwecv dyrpe lecb18lre ±
'xa dlbleb eznypy ici
didy) `iicxec oa xfrl`
lrae ryx ,xen`k ,mcewn
xfg okn xg`le ,zexiar
dad` jezn daeyza
ezxez lk elrzp ± (d"awdl
odk opgei ly eizeevne

lecb19.äãBáòä øãñ ìáà£¨¥¤¨£¨
úøéçáa äéeìúe äòeáwä©§¨§¨¦§¦©

éøö ¯ íãàäíéc÷äì C ¨¨¨¨¦§©§¦
äøBzä íei÷ älçz§¦¨¦©¨
äàøé éãé ìò úBönäå§©¦§©§¥¦§¨
,úeðè÷ úðéçáa äàzz©¨¨¦§¦©©§

,"áBè äNòå òøî øeñ"a ,íéðt ìk ìòdxiar lkn rpnidl - ©¨¨¦§¥©©£¥
,devn lk miiwle,äéúBöîe äøBzä øBàa úéäìàä BLôð øéàäì§¨¦©§¨¡Ÿ¦§©¨¦§¤¨

'á àiøèîéâa "záäàå" ék] äáäàä øBà äéìò øéàé Ck øçàå§©©¨¨¦¨¤¨¨©£¨¦§¨©§¨§¦©§¦¨
:ïç éòãBéì òeãik ,"øBà" íéîòtxnelk ± [dxzqp dnkg - §¨¦©¨©§§¥¥

okn xg`l wxe ,mc`d ytpa zeevne dxez ly xe` yxcp dligza
.dad`d xe`l ribdl mc`d zlekia
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íéøîà éèå÷éì

åà éîùâ âåðòú íåùá ììë úùáåìî åùôðáù äáäà
äæò úáäìùå ùà éôùøë åùôð áéäìäì ìåëé éðçåø
ïî÷ì ù"îë ì"ðä 'åððåáúä é"ò äîéîùä äìåòä áäìå

'éçá éôë äàøéì úîãå÷ù íéîòô åæ äáäà 'éçá äðäå
úåøåáâå íéãñç ììåë úòãäù] òãåðë äãéìåîä úòãä
ãøéì íéîãå÷ íéãñçäù íéîòôå äàøéå äáäà íäù
äùòéù úåøéáò ìòáå òùøì øùôà ïëìå [úåìâúäìå
î"îå åéäìà 'ä úà åøëæá åáìá äãìåðä äáäàî äáåùú
úåðè÷ 'éçáá àéäù ÷ø àìéîî äá äìåìë ë"â äàøéä
àéä äáäàäå å"ç åá ãåøîì àèç úàøé åðééäã íìòäå
äòù úàøåäå äø÷î êøã åäæ êà åçåîå åáì úåìâúäá
à"øã äùòîë äòù êøåöì 'ä úàî úéèøô äçâùäá
äéåìúå äòåá÷ä äãåáòä øãñ ìáà .àééãøåã ïá
äøåúä íåé÷ äìçú íéã÷äì êéøö íãàä úøéçáá
øåñá ô"ëò úåðè÷ 'éçáá äàúú äàøé é"ò úåöîäå
äøåúä øåàá úéäìàä åùôð øéàäì áåè äùòå òøî
úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå
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ב.16. יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל תורה א.18.בלקוטי כט, ברכות ˘ËÈÏ"‡:19.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מכ ג"כ "וראה
– בזה אדמו"ר ‰‡‰·‰מו"ח 'È¯„Ó· ˙ÂÈË¯Ù·Âכאן אדה"ז דכוונת – העבודה קונ' בסוף הנדפס –‰·‰‡Ï מפשטות יוקשה לא ולכן דראב"ד.

נפשו  דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. (ז, תקס"ב בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל. והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד הסיפור
זה שייך דאיך – התשובה".·‡‰"Ú:בבכי' מצד בא שזה אלא
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,dad`d jeza -àèç úàøé eðéäc,cala ±,íBìLå ñç Ba ãøîì §©§¦§©¥§¦§Ÿ©§¨
.Bçîe Baì úelbúäa àéä äáäàäåyibxn `ed egenae eala ± §¨©£¨¦§¦§©¦Ÿ

.d"awdl dad`a wxCà,d`xid iptl d`a dad`dy df oipr ±eäæ ©¤
,wx ±,'ä úàî úéèøt äçbLäa ,äòL úàøBäå äø÷î Cøc¤¤¦§¤§¨©¨¨§©§¨¨§¨¦¥¥

,äòL Cøöìd"awdl dad`a xxerzi dxiard lrae ryxdy ick - §Ÿ¤¨¨
,daeyz lral jtdidleàiãøBc ïa øæòìà éaøc äNòîk16.± §©£¥§©¦¤§¨¨¤§©¨

dad` jezn daeyza xfg rztle ± zexiar lrae ryx didy
meyn jka dzidy ixd .ezaeyza z`vi eznypy cr ,d"awdl

aezky enk .dry z`xed17,
did `iicxec oa xfrl` 'xy
,lecb odk opgei ly leblb
odkk dpy mipeny yniyy

iwecv dyrpe lecb18lre ±
'xa dlbleb eznypy ici
didy) `iicxec oa xfrl`
lrae ryx ,xen`k ,mcewn
xfg okn xg`le ,zexiar
dad` jezn daeyza
ezxez lk elrzp ± (d"awdl
odk opgei ly eizeevne

lecb19.äãBáòä øãñ ìáà£¨¥¤¨£¨
úøéçáa äéeìúe äòeáwä©§¨§¨¦§¦©

éøö ¯ íãàäíéc÷äì C ¨¨¨¨¦§©§¦
äøBzä íei÷ älçz§¦¨¦©¨
äàøé éãé ìò úBönäå§©¦§©§¥¦§¨
,úeðè÷ úðéçáa äàzz©¨¨¦§¦©©§

,"áBè äNòå òøî øeñ"a ,íéðt ìk ìòdxiar lkn rpnidl - ©¨¨¦§¥©©£¥
,devn lk miiwle,äéúBöîe äøBzä øBàa úéäìàä BLôð øéàäì§¨¦©§¨¡Ÿ¦§©¨¦§¤¨

'á àiøèîéâa "záäàå" ék] äáäàä øBà äéìò øéàé Ck øçàå§©©¨¨¦¨¤¨¨©£¨¦§¨©§¨§¦©§¦¨
:ïç éòãBéì òeãik ,"øBà" íéîòtxnelk ± [dxzqp dnkg - §¨¦©¨©§§¥¥

okn xg`l wxe ,mc`d ytpa zeevne dxez ly xe` yxcp dligza
.dad`d xe`l ribdl mc`d zlekia
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åà éîùâ âåðòú íåùá ììë úùáåìî åùôðáù äáäà
äæò úáäìùå ùà éôùøë åùôð áéäìäì ìåëé éðçåø
ïî÷ì ù"îë ì"ðä 'åððåáúä é"ò äîéîùä äìåòä áäìå

'éçá éôë äàøéì úîãå÷ù íéîòô åæ äáäà 'éçá äðäå
úåøåáâå íéãñç ììåë úòãäù] òãåðë äãéìåîä úòãä
ãøéì íéîãå÷ íéãñçäù íéîòôå äàøéå äáäà íäù
äùòéù úåøéáò ìòáå òùøì øùôà ïëìå [úåìâúäìå
î"îå åéäìà 'ä úà åøëæá åáìá äãìåðä äáäàî äáåùú
úåðè÷ 'éçáá àéäù ÷ø àìéîî äá äìåìë ë"â äàøéä
àéä äáäàäå å"ç åá ãåøîì àèç úàøé åðééäã íìòäå
äòù úàøåäå äø÷î êøã åäæ êà åçåîå åáì úåìâúäá
à"øã äùòîë äòù êøåöì 'ä úàî úéèøô äçâùäá
äéåìúå äòåá÷ä äãåáòä øãñ ìáà .àééãøåã ïá
äøåúä íåé÷ äìçú íéã÷äì êéøö íãàä úøéçáá
øåñá ô"ëò úåðè÷ 'éçáá äàúú äàøé é"ò úåöîäå
äøåúä øåàá úéäìàä åùôð øéàäì áåè äùòå òøî
úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå

:[ç"éì òåãéë øåà ô"á àéøèîéâá
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ב.16. יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל תורה א.18.בלקוטי כט, ברכות ˘ËÈÏ"‡:19.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מכ ג"כ "וראה
– בזה אדמו"ר ‰‡‰·‰מו"ח 'È¯„Ó· ˙ÂÈË¯Ù·Âכאן אדה"ז דכוונת – העבודה קונ' בסוף הנדפס –‰·‰‡Ï מפשטות יוקשה לא ולכן דראב"ד.

נפשו  דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. (ז, תקס"ב בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל. והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד הסיפור
זה שייך דאיך – התשובה".·‡‰"Ú:בבכי' מצד בא שזה אלא



`xiiסב 'a iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ב' שישי יום
פרק מד  ,124 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãî ÷øô,bq 'nr cr.'åë àøôö

.ãî ÷øtzeillkd zebixcnd izy z` ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
lbeqn epi` ,envr zegeka mc` ± .dlrnln d`ad ,"dax dad`" - :dad`ay

`edyk wx .dad` ly ef dlrp dbixcnl 'd zelcba zeppeazd ici lr ribdl

,"mler zad`" - ;dpzn ly jxca dlrnln ef dad` lawn `ed ± jkl dkef

zelcba zeppeazd ici lr d`ad

oiane wnrzn icediy ici lr ,'d

dze`l ribn `ed ± 'd zelcb

.dad`

äáäà úâøãî ìk ,äpäå§¦¥¨©§¥©©£¨
úBâøãî 'áîäáäà" :elà ¦©§¥¥©£¨

¯ "íìBò úáäà"å "äaø©¨§©£©¨
úBðéça änëì ú÷ìçð¤§¤¤§©¨§¦

,õ÷ ïéàì úBâøãîeopyi - ©§¥§¥¥
,dad` ly zebixcn seqÎoi`
"dax dad`" zbixcna mb
,"mler zad`" zbixcna mbe
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,délcitl cg` lk - ¦¥
dad`d zbixcn ,exeriy
m`zda `id cg` lka

;zipgexd ezbxclBîk§
LBãwä øäfa áeúkL1ìò ¤¨©Ÿ©©¨©

íéøòMa òãBð" :÷eñẗ¨©§¨¦
"dìòa2¯"dlra"yàc" ©§¨¨

éøa-àLã÷,àeä-C± l`xyi zqpk ly "lra" `xwp d"awd - ª§¨§¦
- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e÷acúàå òcéúà eäéàc`ed ± §¦¦§©©§¦§©¥

- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep"øòLîc äî íeôì ãç ìëì§¨©§©¦§©¥
."'eëå déaìa,jk .eala "qtez"e "xryn" `edy itk cg` lkl ± §¦¥§

,dad` ly zillk dbixcn dze`a mdipy micnery miyp` ipyy
.zeihxtd zebxca lcad miiw z`f lkaeeìéçc íéàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¦§¦

¯ eîéçøe,dad`e d`xi"eðéäìà 'äì úBøzñpä"3,zbixcn ik - §¦©¦§¨©¡Ÿ¥
`ed oi`e zeid ,xg` icedi iabl zxzqen ,cg` icedi ly dad`d

,dbixcn dze`a cneråðéðáìe eðì úBìâpä" ïä ¯ úBöîe äøBúå§¨¦§¥©¦§¨§¨¥
,"'eë úBNòì,cg` lkl zeeye zeielb od zeevne dxez eli`e -ék ©£¦

úBöîe äøBzä ìk íei÷a ,eðlëì ãçà ètLîe úçà äøBz¨©©¦§¨¤¨§ª¨§¦¨©¨¦§
,äNòî úðéçáamieezyn ,zeevnde dxezd lk meiwe ziiyra - ¦§¦©©£¤

dey dgpd ly ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk
xzeia zegpd icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv`

.l`xyiaeîéçøe eìéçãa ïk ïéàM äîd`xil qgia xacd dpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e,áìå çîaL 'ä úà úòcä éôì íäLcg` dpey jka - ¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©¨¥

ez`xi okle xzei dwenre dlecb zewl`a ezriciy in yi :ipyd on
mb okle ,xzei dzegt ezrici xy` yie ,xzei zelecb 'd z` ezad`e

,xzei dzegt dbixcna od 'd z` ezad`e ez`xi.ìéòì økæpkwxta ©¦§¨§¥
zad`"l "dax dad`" oia lcaddy ,owfd epax xiaqd mcewd
mc`de ,dlrnln d`ad dad` `id "dax dad`" :`ed "mler
"mler zad`" eli`e ,dil` ribdl mrt s` leki did `l ezceara
ribn mc`y dad` `id
ly dceard ici lr dil`
zelcba zeppeazde dbyd
owfd epax siqen o`k .'d
zllekd efk dad` zniiwy
zebixcnd izy z` dkeza
zbixcn da yi :zexen`d
`idy jka ,"dax dad`"
eznypa icedi lkl d`a

dlrnlnon dyexi xeza
zelbl ick ,j` ,zea`d
wwcfdl yi ,ef dad`
zelcba zeppeazdle dpadl
zbxce zpiga xak idefy ,'d
,xen`ky ,"mler zad`"
zcear ici lr dlbzn

:"`ipz"d oeylae .mc`dCà©
äìeìkä äáäà àéä úçà©©¦©£¨©§¨
úBâøãîe úBðéça ìkî¦¨§¦©§§
úáäà"å "äaø äáäà"©£¨©¨§©£©

,"íìBòzepiga lk dkeza zllekd ,zcgeine dcigi dad` dpyi - ¨
,"mler zad`"e "dax dad`" zebixcneLôð ìëì äåL àéäå§¦¨¨§¨¤¤

;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiîcg` lky ,dyecwd dnypa - ¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
.ef dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyinøäfä áúkM äî ,eðéäå§©§©¤¨©©Ÿ©

÷eñt ìò4Y "'Bâå äìéla Eúéeà éLôð" :"xdef"d]5itly ,wiicn ©¨©§¦¦¦¦©©§¨§
ytpd lr xaecn m` :zwiiecn oeyld oi` ,weqtd ly heytd eyexit
iytp :xnelk ,"jze` iytp" xnel eilr did ,("iytp") xzqp oeyla
,jl a`z ip` ± "jizie` ip`" :xnel jixv did e`l m`e ,jl da`z
,ecra xacnk ,envr l` cin xaere ,"iytp"a ligzn ,`ed cvik
dlndy "xdef"d yxtne ± ?jl a`z ip` :xnelk ± "jizie`" xne`e
dpet eil`e ,xac lk ly ytpd `edy ,d"awd lr zaqen "iytp"
"jizie`" ± okl ,ily ytpd `ed dz`y iptn ± "iytp" :icedi xne`e

.[jl a`z ip` ±éøa àLã÷ì íéçøéc"àLôðc àúeîéçø àeä C ¦¨¦§ª§¨§¦§¦¨§©§¨
àçeøå,gexe ytp zad` d"awd z` aed`l icedi lr ±äîk §¨§©

."'eëå ïBì íéçø àôeâå àôeâa ïéìéà e÷acúàcytpdy enk ± §¦§©§¦¥§¨§¨¨¦§
.'eke oze` ade` sebde ,seba zewaczn gexdeéLôð" :áeúkL eäæå§¤¤¨©§¦

Cëì ,íéizîàä éiçå "éLôð" 'ä äzàL éðtî øîBìk ,"Eúéeà¦¦¦§©¦§¥¤©¨©§¦§©©¨£¦¦¦§¨
,"Eúéeà";jl a`z ip` -íãàk Eì áàúå äeàúî éðàL Leøt ¦¦¦¥¤£¦¦§©¤§¨¥§§¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ãî ÷øôúåâøãî 'áî äáäà úâøãî ìë

íìåò úáäàå äáø äáäà åìà
íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
äáø äáäà úåâøãîå 'éçá ìëî äìåìëä äáäà àéä
äùåøéå ìàøùéî ùôð ìëì äåù àéäå íìåò úáäàå
êéúéåà éùôð ô"ò øäæä ù"î åðééäå .åðéúåáàî åðì
äîë àçåøå àùôðã àúåîéçø ä"á÷ì íéçøéã 'åâå äìéìá
éùôð ù"æå .'åëå ïåì íéçø àôåâå àôåâá ïéìéà å÷áãúàã
íéúéîàä ééçå éùôð 'ä äúàù éðôî øîåìë êéúéåà
äåàúîä íãàë êì áàúå äåàúî éðàù 'éô êéúéåà êëì
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ב.1. קג, א; כג.2.חלק לא, כח.3.משלי כט, ט.4.דברים כו, א.5.ישעי' סח, ג; חלק

xii` 'b ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ג' קודש שבת יום
,bq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìåãâå äáø äáäàå,126 'nr cr.òáè äùòð

ìç àeäLëe ,BLôð éiçì äeàúnäòîe Láàúå äeàúî äp ©¦§©¤§©¥©§§¤¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥
¯ ,åéìà BLôð áeLzL`ed miigd beprz ,xac ly ezn`ly ¤¨©§¥¨

lr xzeei mc`y ,mi`ex ep`y enk ,mc`d ly xzeia lecbd beprzd
miigd beprze zweyzy ,xacd oaen ixd .digiy ick ,mibeprzd lk

lkn xzei miwfge milecb
zeid ,`l` ;mibeprzd
epi` ± icinz beprz"e
yg epi` mc` ,"beprz
okl ,icinz beprza yibxne
beprza yibxn `ed oi`
drya ,j` .miigay lecbd
oi`e ,siir e` ylg `edy
zelbzda elv` f` zeigd
`ed f` ± zeidl jixvy enk

.miigl dweyza ygïëå§¥
ïLéì CìBä àeäLk± dpiy" oky ,zenlrzda `id zeigd f`y ± §¤¥¦Ÿ

"dzina miyyn cg`6,f` mc`d okle ,áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨
óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî éðà Ck ¯ BúðMî øBòiLk åéìà¥¨§¤¥¦§¨¨£¦¦§©¤§¨¥§¥

,àeä-Ceøa,`edy -ìò éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä íéiçä éiç ¨©¥©©¦¨£¦¦¦§©§¦§¦§¦©
,äìéla éúðMî éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãéiig ,seqÎoi` xe` z` - §¥¥¤©¨©£¦¦¦§¨¦©©§¨

,dxezd ici lr iaxwa jiyndl ip` a`z ,miizin`d miigd
éøa-àLã÷å àúéøBàc,ãç àlk àeä-Cmd d"awde dxezd oky - §¨§¨§ª§¨§¦ª¨©

:xnelk ± seq oi` xe` iaxwa jiyn` dxez cenil ici lre ,cg` xac

lry ,dxezd cenill mc`d z` d`ian dzr dpecipd dad`d zbxc
dignd ,ziwl`d zeigay enke .d"awda miwaczne micg`zn eci
lka eaeha ycgnd") zicinz zeycgzd dpyi ,llka mlerd z`
eidi mei lka" ixd ,hxta dxez iable ,("ziy`xa dyrn cinz mei
ixd ± "miycgk jipira
zeigl dweyzde dad`dy
jiynn mc`y ziwl`d
,dxezd cenil ici lr eaxwa
ly ef enk ,zeidl dkixv
wewf `edy ygd mc`
f`y ,zycegn zeigl
dwfg `id zeigl dweyzd

.dielbeøäfä áúkL Bîk§¤¨©©Ÿ©
Lð øa éòác" :íL̈§¨¥©©

éøa-àLã÷c àúeîéçøî-C ¥§¦¨§ª§¨§¦
."'eë àøôö ãò dðçìôa àìczLàì ,àìéì ìëa í÷éîì àeä± §¥©§¨©§¨§¦§©§¨§ª§¨¥©©§¨

weqrle dlil lka mewl mc`d lr ,d"awdl ezad` zngn
iytp" ly dad`d zernyn idef .xweal cr ,'d zcear ,ezceara
yg `edyk ,d"awdl ,zewl`l icedil yiy dad`d ± "jizie`
eznypa dpyi ef dad` ixdy ,zizin`d ezeige eytp `ed d"awdy
zeppeazd ici lr dzelbl eilre ,zea`d on dyexia icedi ly
jynda xaqeiy itk ± epiig xewn `ed d"awd ji` ,dtekze dwenr

.wxtd

,Bfî äìBãâe äaø äáäàådlrnl `idy ,dax dad` dpyi cer - §©£¨©¨§¨¦
d"awdl dad` ,"jizie` iytp" zad` `idy ,dxen`d dad`dn
,xen`k xy` ,miigd iig `ed d"awdy iptn ,miigl dad`d znbeca
zniiw :okae ± zea`d on dyexia ,l`xyin cg` lka dpyi `id

- efn dlecb dad`àéäå§¦
Lôð ìëa ïk íb úøzñî§ª¤¤©¥§¨¤¤
äMøéa ìàøNiî¦¦§¨¥¦ª¨
äî ,àéä ,eðéúBáàî¥£¥¦©

àðîéäî àéòøa áeúkM7: ¤¨§©§¨§¥§¨
øúa ìczLàc àøák"§¨¨§¦§©¥¨©
ïBì íéçøc ,dénàå éBáà£§¦¥§¨¦
déLôðå déîøbî øéúé̈¦¦©§¥§©§¥

,"'eë déçeøåly ezcear - §¥
,dzid d"awdl epax dyn

,envr z` xy`n xzei mze` ade` `edy ,en`e eia`l oa zceark
eytp z` xqen `ed :my miiqn "xdef"dy itke .egexe eytp ,eteb z`
eid ,el`k dad`e dcear ± miiayn mze` zectl ,en`e eia` xear
zxzeqn dad` eytpa dpyi l`xyin cg` lka mbe ,epax dyna

- efk.eðlëì ãçà áà àìä" ékepax dyna enk :xnelk ± ¦£Ÿ¨¤¨§ª¨
beq icedi lka mb yi jk ,eia` `ed d"awdy iptn dzid ezad`y
`id ef dad` ± .icedi lk ly eia` `ed d"awd ixdy ,efk dad`
dzeiday ,"jizie` iytp" zad` ,ixdy ,zncewd dad`dn dlrnl
zaiign ,miigl dad` enk
`idy dcn dze`a wx
dpi` j` ,miigl dxeyw
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סג xii` 'b ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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`xiiסד 'b ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי (או ·Ú·Ë"ע"ד האהבה למדת
– זו באהבה ג"כ (דמדבר מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' ‡·ÈÂכמבואר ¯˙· Ï„˙˘‡„משה שאהבת כאן הכוונה הי' דאם –‰ÓˆÚ
˙È˘Ú מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי' דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' –

             

         
         

         
     

       
        

      
       

        
        

        
        

         
     

      
         

         
       

        
           
           
           

    
          

         
          

         
       

     


        
          

          
        
       

        
         

        
         

         
      

       
          

         
       

        
        

         
          
          
           
          

  
         
        

       

















































































































המשך ביאור למסכת עירובין ליום ראשון עמ' ב



סה היום יום . . . 
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êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי (או ·Ú·Ë"ע"ד האהבה למדת
– זו באהבה ג"כ (דמדבר מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' ‡·ÈÂכמבואר ¯˙· Ï„˙˘‡„משה שאהבת כאן הכוונה הי' דאם –‰ÓˆÚ
˙È˘Ú מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי' דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' –

ה'תש"גכז ניסן, יב לעומריום ראשון

חומש: קדושים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ֵעֶדן  ָמתֹו  ִנׁשְ ֵקן[  ]ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ מּור,  ּגָ ַרע  ֵהם   – ַלֲהָנָאתֹו  אֹוָתם  ה  עֹוׂשֶ ִאם  ִרים,  ּתָ ַהּמֻ ָבִרים  ּדְ
ֶהם  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִרים  ּתָ ַהּמֻ ָבִרים  ּדְ ּבַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ְלַהְכִניס  ָצִריְך  ְלָך.  ר  ּתָ ּמֻ ּבַ ַעְצְמָך  ׁש  ַקּדֵ ּדְ ְלִפי   . ז(  ֶרק  ּפֶ ְנָיא  )ּתַ

ַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות. ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִיְרַאת ׁשָ ְכִלית ׁשֶ ּתַ

ה'תש"גכח ניסן, יג לעומריום שני

חומש: קדושים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק מד. והנה כל . . . סג צפרא כו'.

ַען:  ָרֵאל? ַוּיַ ֵקן: ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ַנֲעֵלית יֹוֵתר, ַאֲהַבת ה' אֹו ַאֲהַבת ִיׂשְ ֲאלּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַהֲחִסיִדים ׁשָ
ָרֵאל. ּוִמְקָרא  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ָמתֹו רּוחֹו ְוַנְפׁשֹו ׁשֶ ִנׁשְ ַאַחת ֲחקּוקֹות ּבְ יֶהן ּכְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ַאֲהַבת ה' ְוַאֲהַבת ִיׂשְ
ָהָאהּוב אֹוֵהב. ֶ אֹוֵהב ַמה ּשׁ ָרֵאל, ּדְ ְגדֹוָלה ַאֲהַבת ִיׂשְ י ֶאְתֶכם, ָאַמר ה'", ֲהֵרי ּדִ תּוב: "ָאַהְבּתִ ר ַהּכָ ּבֵ ָמֵלא ּדִ

ה'תש"גכט ניסן, יד לעומריום שלישי

חומש: קדושים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ואהבה רבה . . . 126 טבע.

ָהִראׁשֹונֹות  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ לֹשׁ  ׁשָ ַעל  ֲחִסידּות  י  רּוׁשֵ ּדְ ]=ֵסֶפר  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ג'  ַעל  ּתֹוָרה"  ּקּוֵטי  ַה"ּלִ ַמת  ַהְקּדָ
ִלְפֵני  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲאָמרֹו  ׁשֶ ַמֲאָמר  הּוא  ֹתאְכלּו",  לֹא  ִתיב  ּכְ ה  ִהּנֵ ָהֱאלִֹקית,  ֶנֶפׁש  ִעְנַין  "ְלָהִבין  ּתֹוָרה[,  ּבַ ׁשֶ

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְכּתֹב  ַוּיִ ַהְטָעָמה?  נּו,  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַוּיֹאֶמר  ְלָפָניו,  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַוֲחָזרֹו  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ
ַעת  ַהּצָ י  ּפִ ַעל  ֲאָמר.  ַהּמַ ְפִנים  ּבִ הֹות  ַהַהּגָ ְלַהְכִניס  ַוְיַצּוֹו  ַהֲהָנָחה,  יּהַ  ִהּגִ נּו  ַרּבֵ ף.  ּקָ ּמֻ ּבַ הֹות  ַהּגָ ִעם  ֲהָנָחה 

ּקּוֵטי ּתֹוָרה". ָמה ְלַה"ּלִ תֹור ַהְקּדָ ַמֲאָמר ֶזה ּבְ ֲחרּו ּבְ "ּב[ ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גל ניסן, ר"ח, טו לעומריום רביעי

חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ואף אם . . . 126 מצרפה כו'.

 – ַאַנ"ׁש  ּומֹוֲעֵדי  ים  ֳחָדׁשִ י  ָראׁשֵ ּבְ  – ַפְגָרא  ּדְ ְויֹוֵמי  ְמָבְרִכים,  ת  ּבָ ׁשַ ית,  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּדִ ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרִטִיים. יֶהם ַהּפְ ָבּתֵ ְחיּו ּבְ ּיִ ה – ֵאֶצל ַאַנ"ׁש ׁשֶ ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ ֶנֶסת. ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ ֵבית ַהּכְ ם ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַקּיֵ

ה'תש"גא אייר, ב דר"ח, טז לעומריום חמישי

חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה ב' . . . סד אהבת עולם.

מען הָאט געזָאגט אמָאל פאר'ן טַאטען - אין א פארבריינגען ספירהצייט אין די יָאהרען 
תרנ"אנ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמָאל ציילען. דער ווָארט איז דעם 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . סו

טַאטען זייער געפעלען געווָארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די שעות דארפען 
זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א טָאג, דארף מען 
וויסען ווָאס מ'הָאט אויפגעטָאן און ווָאס מ'דארף ווייטער טָאן . . בכלל דארף מען זעהן 

אז דער מָארגען זָאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.

ַאְדמֹו"ר  ֲחִסיֵדי   – תרנ"א־נ"ג  ִנים  ׁשָ ּבְ ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ  – א  ַאּבָ נֹוְכחּות  ּבְ ָאְמרּו  ַעם  ּפַ
עֹות  ָ ל "ֲעבֹוָדה"; ַהּשׁ א, ְוָאַמר: זֹוִהי ִעְנָיָנּה ׁשֶ ֵעיֵני ַאּבָ ם ְמֹאד ָמָצא ֵחן ּבְ ְתּגָ ִמיד סֹוְפִרים. ַהּפִ ֵקן ָהיּו ּתָ ַהּזָ
ִלְפֹעל  ׁש  ּיֵ ּוַמה  ֲעלּו  ּפָ ַמה  ָלַדַעת  ָצִריְך  יֹום,  עֹוֵבר  ׁשֶ ּכְ ְספּוִרים.  ִמים  ַהּיָ ְוָאז  ְספּורֹות,  ִלְהיֹות  ְצִריכֹות 

ר ַהּיֹום. ה יֹוֵתר "ָיֶפה" ֵמֲאׁשֶ ָחר ִיְהֶיה ַהְרּבֵ ַהּמָ ִמיד ׁשֶ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָעִתיד.. ֵיׁש ְלִהׁשְ ּבֶ

ה'תש"גב אייר, יז לעומריום ששי

חומש: קדושים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק שאעפ"כ . . . וכנודע.

יום הולדת את אאזמו"ר - בשנת תקצ"ג.
צו זיבען יָאהר הָאט עם אמָאל דער צ"צ פארהערט. דער זיידע הָאט געמַאכט אזוי גוט, 
אז זיין מלמד איז זייער נתפעל געווָארען, האט זיך ניט געקענט איינהאלטען און געזָאגט 
דעם צ"צ: הַא, ווָאס זָאגט איהר, ער מַאכט גוט. דער צ"צ הָאט איהם געענטפערט: ווָאס 

איז די התפעלות, אז תפארת שבתפארת מאכט גוט.

ַנת תקצ"ג. ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – ּבִ ֶדת ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלֶ

ֵעל ְמֹאד,  ּלֹו ִהְתּפַ ד ׁשֶ ַהְמַלּמֵ ְך ִהְצִליַח, ׁשֶ ל ּכָ ָבא ּכָ ַעם. ַהּסָ ָחנֹו ּפַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ַבע, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ַמח  ם אֹוְמִרים? הּוא ַמְצִליַח! ָעָנה לֹו ַה"ּצֶ ַמח ֶצֶדק": ַהא, ָמה ַאּתֶ ק, ְוָאַמר ַל"ּצֶ ל ְלִהְתַאּפֵ לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ

ְפֶאֶרת" ַמְצִליָחה? ּתִ ּבַ ְפֶאֶרת ׁשֶ "ּתִ ֵעל ׁשֶ ׁש ְלִהְתּפַ ֶצֶדק": ַמה ּיֵ

ה'תש"גג אייר, יח לעומרשבת
ַבר גו' ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי.  ַהְפָטָרה: ַוְיִהי ּדְ

חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק מה. עוד יש . . . כמ"ש במ"א.

ָלה. ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ֹקֶדם ַהְבּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ מֹוֵתיֶהם, ֶאְפׁשָ ֳאָרם ּוׁשְ י ּתָ ם ָרעֹות ַעל ּפִ ּדֹות ַהּלֹא טֹובֹות, אֹו ּגַ ם ַהּמִ ּדֹות, ַאף ּגַ ל ַהּמִ ּכָ
ה  ּמָ ם זּוְסָיא ַזַצ"ל ֵמהַאִניּפָאִליא ָלַמד ּכַ ּלָ י ְמׁשֻ יק ַרּבִ ּדִ ָהַרב ַהּצַ י ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ֶהם ַלֲעבֹוַדת ה' ַעל ּפִ ּבָ
ָדָבר  ָבר ַהּיֹוֵתר ָקָטן ָחׁשּוב ּכְ ָנה ג( ּדָ ַסּכָ ב: א( ַהְצֵנַע ֶלֶכת ב( ַמֲעִמיד ַעְצמֹו ּבְ ּנָ ַדְרֵכי ָהֲעבֹוָדה ִמּגַ ָרִכים ּבְ ּדְ
חֹוֵזר  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ִהְצִליַח  לֹא  ִאם  ז(  ה  ּוְמַקּוֶ ּבֹוֵטַח  ו(  ְזִריזּות  ה(  דֹוָלה,  ּגְ ִטְרָחא  ּבְ ָעֵמל  ד(  דֹול  ּגָ

ָעִמים. ה ּפְ ַהְרּבֵ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  ניסן כ"ז ראשון יום ראש  אד"ו לא

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰ïéòáB÷ ïéà äî éðtîe¦§¥¨¥§¦
çøiä õea÷ì àeä äfä ïBaLçäL éôì ?å"ãà éîéa äæ ïBaLça§¤§¤¦¥§¦¤©¤§©¤§¦©¨¥©
,eðòãBäL Bîk ,ézîàä íB÷na àì ,éòöîàä dëeläa LîMäå§©¤¤§¦¨¨¤§¨¦Ÿ©¨¨£¦¦§¤©§
.ézîàä õea÷ íBéa òbôì éãk ,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eOò Cëéôì§¦¨¨§¦¨§§¦¨§¥¦§Ÿ©§¦¨£¦¦

...ïéçBc éòéáøa ,ïéòáB÷ éLéìMa ?ãöék¥©¦§¦¦§¦¦§¦¦¦
השנה) (ראש בתשרי האחד את קובעים שאין מבאר הרמב"ם
סוגי  שני יש הלבנה במולד כי ושישי, רביעי ראשון, בימי
לפי  החודשים כל של הממוצע הוא האמצעי', 'מולד א. חשבון:
הירח  [של קבוצם שעת ויודעים בקירוב שמחשבין "החשבון
במהלכם  אלא [בערך] דקדוק בלא המולד] הוא והשמש,
שלפעמים  המדויק המולד הוא האמיתי' 'מולד ב. האמצעי".

אחריו  ולפעמים האמצעי' ה'מולד לפני ה"א)הוא פ"ו לעיל .(כמבואר
האמצעי' ה'מולד לפי השנה ראש קביעת את להשוות וכדי
אמרו  האמיתי' ה'מולד פי על לחול צריכה שהיתה לקביעה
וכך  אחד ביום השנה ראש קביעת את דוחים שלפעמים חכמים
ראש  את קובעים לא לכן וה'אמצעי'. ה'אמיתי' המולד ישתוו

ובשבת. בחמישי בשלישי, בשני, אלא אד"ו בימים השנה
הראב"ד: והקשה

באד"ו  יחול לא השנה שראש תקנו שחכמים מבואר בגמרא
הכפורים  יום יחול שישי או רביעי בימים ר"ה יחול שאם משום
ימות  ואם רצופים, קדושה ימי שני ויהיו ראשון או שישי בימים
לאחר  אלא לקוברו יהיה אפשר אי משניהם הראשון ביום מת

יסריח  שמא לחשוש ויש ימים, כ,א)שני ביום (ר"ה ר"ה יחול ואם .
הערבה  חיבוט מצות ותתבטל בשבת רבה הושענא יחול ראשון

ב) מג, טעם (סוכה כתב אלא אלו טעמים הרמב"ם הביא לא ומדוע .
אד"ו? בימי השנה ראש קביעת לאי אחר

יהושע' ה'פני ויתיישב)ומיישב ד"ה שם :(ר"ה
הצורך  הוא אד"ו בימי השנה ראש קביעת לאי העיקרי הטעם
רשות  ניתנה כך ולשם כנ"ל, המולדות, שני את להשוות
לדחות  השבוע, ימי בדילוג הקביעות ימי את "לעשות לחכמים
אלא  האמיתי" במולד שיקבעו כדי אחד יום ולקבוע אחד יום
שקבעו  והטעם בגה"ז מהימים יום גם לדחות יכלו זה שלענין
המתים  מפני בגמרא, האמור הטעם הוא לדחיה אדו"ו את דוקא
עיקר  את נקט שהרמב"ם להתפלא ואין ערבה, מצות ומפני

הטעם.

ה'תשע"ג יום  ניסן כ"ח שני השנה  של אורכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Lé ¯ änçä úðL§©©©¨¥
ìL àéäL ,íéøîBàL ìàøOé éîëçîíBé íéMLå äMîç úBàî L ¥©§¥¦§¨¥¤§¦¤¦§¥£¦¨§¦¦

úBçt àeäL ,íéøîBàL ïäî Léå ;úBòL LL àeäL ,íBé òéáøe§¦©¤¥¨§¥¥¤¤§¦¤¨
.íBiä òéáøî¥§¦©©

ה"א)להלן שנת (פ"י השניה הדעה שלפי הרמב"ם מפרט
ומ"ח  חלקים ותתקצ"ז שעות וחמש יום "שס"ה היא החמה
מהתקופה  פחות שלנו, השעון לפי דקות ל-5 4 בין (שהם רגע"

הראשונה).
כתב ו)ועוד הלכה תקופה (שם חשבון שעל הדברים לי ונראין :

זה  שחשבון לפי השנה... עיבור לענין סומכין היו (השניה) זו
הראשון". מן יותר האמת הוא

הראשון" מן יותר אמת הוא זה "שחשבון מלשונו והנה,
לגבי  ואכן, מסוימת. במידה נכון הראשון החשבון שגם משמע
הדעה  לפי נוהגים החמה שנת באורך התלויים דינים כמה
ששים  הוא שזמנה בחו"ל גשמים שאלת לענין וכגון הראשונה,
לארבעה  מתחלקת השנה (שכן תשרי תקופת תחילת לאחר יום
יום  שס"ה חשבון לפי נעשית זו וחלוקה ('תקופות'), חלקים

ש  החמה' 'ברכת לגבי וכן הראשונה). כדעה שעות, קבעוה ושש

החמה  חוזרת אז הראשון החשבון לפי כי שנים לכ"ח אחת
בראשית, ימי ששת של הרביעי ביום ברקיע נתלתה שבו למקום

שנים. י"ט בכל המחזור נשלם השני החשבון לפי ואילו
"אמת  (שהוא השני החשבון לפי תמיד נוהגים אין ומדוע

מהראשון")? יותר
יותר) (המדויק הראשון והחשבון מאחר כי שביארו יש
(כגון  הציבור לכלל הנוגעים בעניינים הרי ומורכב, מסובך
שעות  ושש יום (שס"ה 'מעוגל' בחשבון נוקטים גשמים) שאילת
פי  על נוהגים דין לבית רק הנוגע השנה בעיבור ורק שלימות)

המדויק קלד)החשבון סי' ח"ב תשב"ץ .(ראה
נוהגים  איך מדויק, אינו הראשון החשבון אם קשה: ועדיין

לבטלה? לברכה חוששים ולא החמה, ברכת לענין פיו על
הרבי: ומבאר

העיקר  העליון בשורש אך יותר, מדויק השני שהחשבון אף
משתלשל  מסוימות שמסיבות אלא הראשונה, הדעה כפי הוא
עם  להתחשב יש להלכה כן ועל אחר, בזמן למטה הדבר

למעלה. שהיא כפי התקופה
(233 'nr ,a"k zegiy ihewl).

ה'תשע"ג יום  ניסן כ"ט שלישי ניסית  והנהגה טבעית הנהגה

˙ÂÎÏ‰:א הלכה יב פרק החודש, LîMäקדוש Cìäî©£©©¤¤
...úBòL íéøOòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä̈¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨

ארבעת  את היוצר והוא כשנה, נמשך השמש של סיבובה
מאידך, החדשים. קביעת על השפעה לו אין אך השנה, תקופות
שנה  בין המבדיל דבר בו ואין לחודשים רק שייך הלבנה סיבוב

לשנה.
עזרא' ה'אבן מסביר ב)בכך יב, הזה (בא "החודש הפסוק את

והכתוב  בתשרי הוא לשנים השנה ראש חדשים": ראש לכם
שהוא ניסן על החדשיםמדבר למנין ישראל,'mkl'ראשון עם –

ללבנה. המונים
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ה'תשע"ג  ניסן כ"ז ראשון יום ראש  אד"ו לא

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰ïéòáB÷ ïéà äî éðtîe¦§¥¨¥§¦
çøiä õea÷ì àeä äfä ïBaLçäL éôì ?å"ãà éîéa äæ ïBaLça§¤§¤¦¥§¦¤©¤§©¤§¦©¨¥©
,eðòãBäL Bîk ,ézîàä íB÷na àì ,éòöîàä dëeläa LîMäå§©¤¤§¦¨¨¤§¨¦Ÿ©¨¨£¦¦§¤©§
.ézîàä õea÷ íBéa òbôì éãk ,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eOò Cëéôì§¦¨¨§¦¨§§¦¨§¥¦§Ÿ©§¦¨£¦¦

...ïéçBc éòéáøa ,ïéòáB÷ éLéìMa ?ãöék¥©¦§¦¦§¦¦§¦¦¦
השנה) (ראש בתשרי האחד את קובעים שאין מבאר הרמב"ם
סוגי  שני יש הלבנה במולד כי ושישי, רביעי ראשון, בימי
לפי  החודשים כל של הממוצע הוא האמצעי', 'מולד א. חשבון:
הירח  [של קבוצם שעת ויודעים בקירוב שמחשבין "החשבון
במהלכם  אלא [בערך] דקדוק בלא המולד] הוא והשמש,
שלפעמים  המדויק המולד הוא האמיתי' 'מולד ב. האמצעי".

אחריו  ולפעמים האמצעי' ה'מולד לפני ה"א)הוא פ"ו לעיל .(כמבואר
האמצעי' ה'מולד לפי השנה ראש קביעת את להשוות וכדי
אמרו  האמיתי' ה'מולד פי על לחול צריכה שהיתה לקביעה
וכך  אחד ביום השנה ראש קביעת את דוחים שלפעמים חכמים
ראש  את קובעים לא לכן וה'אמצעי'. ה'אמיתי' המולד ישתוו

ובשבת. בחמישי בשלישי, בשני, אלא אד"ו בימים השנה
הראב"ד: והקשה

באד"ו  יחול לא השנה שראש תקנו שחכמים מבואר בגמרא
הכפורים  יום יחול שישי או רביעי בימים ר"ה יחול שאם משום
ימות  ואם רצופים, קדושה ימי שני ויהיו ראשון או שישי בימים
לאחר  אלא לקוברו יהיה אפשר אי משניהם הראשון ביום מת

יסריח  שמא לחשוש ויש ימים, כ,א)שני ביום (ר"ה ר"ה יחול ואם .
הערבה  חיבוט מצות ותתבטל בשבת רבה הושענא יחול ראשון

ב) מג, טעם (סוכה כתב אלא אלו טעמים הרמב"ם הביא לא ומדוע .
אד"ו? בימי השנה ראש קביעת לאי אחר

יהושע' ה'פני ויתיישב)ומיישב ד"ה שם :(ר"ה
הצורך  הוא אד"ו בימי השנה ראש קביעת לאי העיקרי הטעם
רשות  ניתנה כך ולשם כנ"ל, המולדות, שני את להשוות
לדחות  השבוע, ימי בדילוג הקביעות ימי את "לעשות לחכמים
אלא  האמיתי" במולד שיקבעו כדי אחד יום ולקבוע אחד יום
שקבעו  והטעם בגה"ז מהימים יום גם לדחות יכלו זה שלענין
המתים  מפני בגמרא, האמור הטעם הוא לדחיה אדו"ו את דוקא
עיקר  את נקט שהרמב"ם להתפלא ואין ערבה, מצות ומפני

הטעם.

ה'תשע"ג יום  ניסן כ"ח שני השנה  של אורכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Lé ¯ änçä úðL§©©©¨¥
ìL àéäL ,íéøîBàL ìàøOé éîëçîíBé íéMLå äMîç úBàî L ¥©§¥¦§¨¥¤§¦¤¦§¥£¦¨§¦¦

úBçt àeäL ,íéøîBàL ïäî Léå ;úBòL LL àeäL ,íBé òéáøe§¦©¤¥¨§¥¥¤¤§¦¤¨
.íBiä òéáøî¥§¦©©

ה"א)להלן שנת (פ"י השניה הדעה שלפי הרמב"ם מפרט
ומ"ח  חלקים ותתקצ"ז שעות וחמש יום "שס"ה היא החמה
מהתקופה  פחות שלנו, השעון לפי דקות ל-5 4 בין (שהם רגע"

הראשונה).
כתב ו)ועוד הלכה תקופה (שם חשבון שעל הדברים לי ונראין :

זה  שחשבון לפי השנה... עיבור לענין סומכין היו (השניה) זו
הראשון". מן יותר האמת הוא

הראשון" מן יותר אמת הוא זה "שחשבון מלשונו והנה,
לגבי  ואכן, מסוימת. במידה נכון הראשון החשבון שגם משמע
הדעה  לפי נוהגים החמה שנת באורך התלויים דינים כמה
ששים  הוא שזמנה בחו"ל גשמים שאלת לענין וכגון הראשונה,
לארבעה  מתחלקת השנה (שכן תשרי תקופת תחילת לאחר יום
יום  שס"ה חשבון לפי נעשית זו וחלוקה ('תקופות'), חלקים

ש  החמה' 'ברכת לגבי וכן הראשונה). כדעה שעות, קבעוה ושש

החמה  חוזרת אז הראשון החשבון לפי כי שנים לכ"ח אחת
בראשית, ימי ששת של הרביעי ביום ברקיע נתלתה שבו למקום

שנים. י"ט בכל המחזור נשלם השני החשבון לפי ואילו
"אמת  (שהוא השני החשבון לפי תמיד נוהגים אין ומדוע

מהראשון")? יותר
יותר) (המדויק הראשון והחשבון מאחר כי שביארו יש
(כגון  הציבור לכלל הנוגעים בעניינים הרי ומורכב, מסובך
שעות  ושש יום (שס"ה 'מעוגל' בחשבון נוקטים גשמים) שאילת
פי  על נוהגים דין לבית רק הנוגע השנה בעיבור ורק שלימות)

המדויק קלד)החשבון סי' ח"ב תשב"ץ .(ראה
נוהגים  איך מדויק, אינו הראשון החשבון אם קשה: ועדיין

לבטלה? לברכה חוששים ולא החמה, ברכת לענין פיו על
הרבי: ומבאר

העיקר  העליון בשורש אך יותר, מדויק השני שהחשבון אף
משתלשל  מסוימות שמסיבות אלא הראשונה, הדעה כפי הוא
עם  להתחשב יש להלכה כן ועל אחר, בזמן למטה הדבר

למעלה. שהיא כפי התקופה
(233 'nr ,a"k zegiy ihewl).

ה'תשע"ג יום  ניסן כ"ט שלישי ניסית  והנהגה טבעית הנהגה

˙ÂÎÏ‰:א הלכה יב פרק החודש, LîMäקדוש Cìäî©£©©¤¤
...úBòL íéøOòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä̈¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨

ארבעת  את היוצר והוא כשנה, נמשך השמש של סיבובה
מאידך, החדשים. קביעת על השפעה לו אין אך השנה, תקופות
שנה  בין המבדיל דבר בו ואין לחודשים רק שייך הלבנה סיבוב

לשנה.
עזרא' ה'אבן מסביר ב)בכך יב, הזה (בא "החודש הפסוק את

והכתוב  בתשרי הוא לשנים השנה ראש חדשים": ראש לכם
שהוא ניסן על החדשיםמדבר למנין ישראל,'mkl'ראשון עם –

ללבנה. המונים
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את  מבטאים והלבנה השמש מהלך העניינים, פנימיות לפי
על  החוזר השמש מהלך בעולם: הקב"ה של ההנהגות שתי
בה  שאין הטבע הנהגת את מסמל קבוע שנתי במחזור עצמו
ומתחדש  ליום מיום משתנה שאורה הלבנה ומהלך שינויים,
שלעתים  הניסית ההנהגה את מסמל חידוש) (מלשון חודש מידי

בעולם. מתגלית
נאמר י"א)ובמדרש פט"ו, בעולמו (שמו"ר הקב"ה "משבחר :

ראש  בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע
הקב"ה  "בחר - ה'עקידה' בעל ומבאר גאולה", של חודש

העולם, בבריאת שנקבעה הטבעית ההנהגה היא בעולמו"
ובניו" ביעקב ו"משבחר תשרי, בחודש הוא זו להנהגה וה'ראש'
הוא  זו להנהגה ו'ראש' ישראל, עם לצורך הניסית ההנהגה היא

ממצרים. היציאה חודש ניסן, בחודש
חודש  וניסן: תשרי לחודשים ההנהגות שתי בין השייכות וזו
הטבעית, ההנהגה – השמש למהלך השנה ראש הוא תשרי
ההנהגה  - הלבנה למהלך השנה ראש הוא ניסן חודש ואילו

הניסית.
(149 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  ניסן ל' רביעי יום חז"ל  בדברי התכונה עניני

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰elà ìkL øçàîe¥©©¤¨¥
íãàì øLôà éàå ,éôc íäa ïéàL ,íä úBøeøa úBéàøa íéøácä©§¨¦¦§¨§¥¤¥¨¤Ÿ¦§¦¤§¨§¨¨
íéàéáð íúBà eøaçL ïéa ,øaçîì ïéLLBç ïéà ¯ íäéøçà øäøäì§©§¥©£¥¤¥§¦©§©¥¥¤¦§¨§¦¦
äòãBðå ,Bîòè älbúpL øác ìkL ;úBnàä íúBà eøaçL ïéa¥¤¦§¨¨ª¤¨¨¨¤¦§©¨©§§§¨
BøîàL Léàä äæ ìò ïéëîBñ eðà ,éôc íäa ïéàL úBéàøa Búzîà£¦¨¦§¨¤¥¨¤Ÿ¦¨§¦©¤¨¦¤£¨

.òãBpL íòhäå äúlbúpL äéàøä ìò BãnlL Bà¤¦§©¨§¨¨¤¦§©§¨§©©©¤©
נבוכים' יד)ב'מורה היתה (ח"ג, לא שלחז"ל הרמב"ם כותב

התכונ  בענייני להם מסורת הידוע פי על נאמרו ודבריהם ה
אין  זה ומטעם הדורות. מחכמי ששמעו מה או מחכמתם
באותו  שהמדעים "לפי כיום, לנו הידוע עם דבריהם את להשוות

חסרים". היו זמן
חוששין  ש"אין כאן המבואר עם אחד בקנה עולים והדברים
בראיות  אמיתתו ונודעה טעמו שנתגלה דבר שכל למחבר...

זה". על סומכין אנו דופי בהם שאין
התשב"ץ כתב קסה)מאידך, ספר (א, בעל הפליג "וכבר :

חכמי  השיגו אשר מהשיג היוונים שכל ליאות להראות הכוזרי
האומות  מחכמת גדולה חז"ל חכמת הכוזרי ולדברי ישראל"

התחומים. בכל
ב)ובגמרא צד, לחכמי (פסחים ישראל חכמי בין מחלוקת מובאת

"אמר  ואמרו: ובלילה, ביום השמש הילוך אופן לגבי האומות
שביום  מדברינו, האומות) חכמי (של דבריהם נראין רבי:
שחז"ל  נראה הדברים ומפשטות רותחין", ובלילה צוננין מעינות

תם רבינו אך האומות. דעת את וצוין קיבלו יג, כתובות בשטמ"ק (הובא

שם) פסחים הש"ס' בטענות ב'גליון ניצחו העולם שאומות שאף פירש
ישראל. חכמי עם האמת עמם, שהצדק ונראה

שחיטה בהלכות כותב עצמו יבֿיג)והרמב"ם שדיני (פ"י, ,
המחלות  וכל חז"ל, קבלת ע"פ ורק אך נקבעים בבהמות טריפות
תרופה, להן יש הרופאים ולדברי תרופה להן שאין חז"ל שקבעו
שבעניינים  וכנראה חכמים". שמנו מה אלא לנו "אין להיפך, וכן

קבלה. לחז"ל היתה אלו
נוסחאות  לגבי רק אמורים כאן הרמב"ם שדברי ועוד
ומאחר  התוצאה, אל להגיע מנת על טכניות דרכים המשמשות
(על  עליהן להסתמך שלא סיבה אין כמדויקות והוכחו שנבדקו
פעולת  לחישוב קצרה דרך בעצם שהיא הכפל פעולת משל: דרך
ענייני  ידיעות לגבי מכך להקיש ניתן לא אבל מורכבת), חיבור
דווקא  שמדובר הרמב"ם הדגשת לפי ובפרט בזה. וכיוצא הטבע
דופי" בהם שאין "בראיות ספק מכל למעלה שהוכחו בדברים

לח) ע' ח"ה תשס"ג) (ירושלים לברכה' ה' 'מועדי .(ראה

ה'תשע"ג  אייר א' חמישי יום הצעקה  כח

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰äøBzä ïî äOò úåöî¦§©£¥¦©¨
:øîàpL .øeavä ìò àBázL äøö ìk ìò úBøöBöça òéøäìe ÷òæì¦§Ÿ§¨¦©©£§©¨¨¨¤¨©©¦¤¤¡©
øöiL øác ìk :øîBìk .úøööça íúòøäå ¯ íëúà øøvä øvä ìò©©©©Ÿ¥¤§¤©£¥Ÿ¤©£Ÿ§Ÿ§©¨¨¨¤¨¥

.eòéøäå ïäéìò e÷òæ ,ïäa àöBiëå äaøàå øáãå úøva ïBâk ,íëì̈¤§©Ÿ¤§¤¤§©§¤§©¥¨¤©££¥¤§¨¦
את  אלוקים "וישמע מצרים בגלות האמור הפסוק על

אלוקים" וידע ישראל, בני את אלוקים וירא ב,נאקתם... (שמות

עליהם כדֿכה) שנגזר הזמן שנשלם פי על "אף הרמב"ן: כותב
תפילתם  קבל הצעקה מפני אלא להגאל... ראויים היו לא

נאמר וכן ז)ברחמיו". כו, את (דברים ה' וישמע ה', אל "ונצעק :
קולנו".

בחיי רבנו שועתם)ומבאר ותעל ד"ה כג שם, מעלה (שמות שיש
פעמים  שני הזכיר ולכן היסורים. מתוך וזעקה בתפילה מיוחדת
שוועתם  ותעל העבודה, מן ישראל בני ("ויאנחו העבודה' 'מן
אדם  של תפילתו שאין ללמדך העבודה"), מן האלוקים אל

יותר  שהיא והדוחק הצרה מתוך מתפלל שהוא כאותה שלימה
ישעיה  הנביא שאמר וזה יתברך... לפניו העולה והיא מקובלת

טו) רוח (נז, להחיות רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום :
בגמרא  דרשו זה פסוק ועל נדכאים, לב ולהחיות (סוטה,שפלים

ב) את ה, אני אמר וחד דכא, אתי אמר חד חסדא ורב הונא "רב
אצלו". שכינתי מרכין "אני רש"י ומפרש דכא",

להתפלל  המצוה שמלבד כאן הרמב"ם שכתב מה גם וזהו
אלוקיכם" ה' את "ועבדתם שנאמר יום ה)(ספר בכל מ"ע המצוות,

מ  הוא יש זה שדבר ומוסיף צרה, בעת להתפלל נוספת צווה
ידעו  ויריעו, עליה ויזעקו צרה שתבוא שבזמן התשובה מדרכי
להסיר  להם יגרום וזה להם, הורע הרעים מעשיהם שבגלל הכל

מעליהם. הצרה
הרמב"ן שם)וגם המצוות מצוה (ספר היא שתפילה הסובר

משמעה  תפילה, זו ולעבדו הספרי, שדרשת הוסיף מדרבנן
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עבדים  כעיני ה' על וליבנו עיננו ותהיינה הצרות בעת שנתפלל
המקדש: חנוכת בעת שלמה שאמר כענין אדוניהם, יד אל
כי  יהיה, כי דבר יהיה, כי רעב מטר... יהיה ולא שמים "בהעצר

לכל  תהיה אשר תחינה כל תפילה, כל בארץ... אויבו לו יצר
הזה". הבית אל כפיו ופרש האדם...

להֿלח) ח, א, .(מלכים

ה'תשע"ג  אייר ב' שישי יום לתענית  תענית בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰øeavä ìò ïéøæBb ïéà¥§¦©©¦
.øènä ììâáe ãáìa ìàøOé õøàa àlà øetk íBö ïBâk úéðòz©£¦§¦¤¨§¤¤¦§¨¥¦§©¦§©©¨¨

רק  היא זו חומרה ישראל בארץ שגם משנה' ה'מגיד וכתב
ישראל, בארץ אפילו הצרות, "בשאר אבל המטר על בתעניות
חומרות  בגמרא בהן שהזכירו ראינו שלא זה, חומר להם אין

מותרין". הן הסתם מן ולפיכך אלו
בתענית  דווקא מדוע – העניינים פנימיות פי על לבאר ויש

זו: חומרה מצינו המטר על
של  המעלה מפני הגזירה את מבטלת התענית צרות בשאר
הכוח  את לה שיש ותפילה בתענית למטה האדם עבודת
מהשתלשלות" שלמעלה סוף אין אור "המשכת להמשיך
סוף  אין אור "המשכת היא תפילה כי הטבע את לשנות היכולה
לשנות  ממש האור רק בלבד, התלבשות בדרך לא ב"ה...

החולה" שיתרפא שהם מכמות א)הנבראים קנה, קו"א, .(תניא,
כי  האדם לעבודת נוספת שייכות יש המטר על בתענית אבל

הנ  מהעננים בא שהגשם ככתוב כשם שבאדמה, מהלחות וצרים
ו) ב, כך (בראשית – האדמה" את והשקה הארץ מן יעלה "ואד :

) בחסידות עיי"ש)מבואר פס"ו, תרל"ז וככה הרוחנית המשך שהסיבה 
למטה, האדם עבודת מצד דווקא נמשך שהגשם משום היא לכך

רש"י מדברי גם שמובן ה)וכפי פסוק שאדם (שם לפי המטיר, "לא :
– אדם... וכשבא האדמה... את לעבוד עליהם lltzdאין

וירדו".
המטר: על לתענית צרות שאר על התעניות בין ההבדל וזה
השפעת  בשביל היא (התענית) האדם עבודת – צרות בשאר
שייכות  אין למטה הנמשך עצמו לענין אבל הנדרש, הענין
(לא  היא האדם עבודת מטר שעל בתענית אבל האדם, לעבודת

של מציאות שתהיה בשביל אלא) השפעתו, בשביל xhnרק
התעניות. בשאר שאין חומרה יש המטר על בתענית ולכן

(38 'rd dpx 'nr ,c ,hweln mixn`nd xtq)

ה'תשע"ג  אייר ג' קודש שבת המגילה  קריאת של תוקפה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰òeãé ïéàå ÷ôñ àéäL øéò¦¤¦¨¥§¥¨©
,äôwä ïk øçà Bà ïeð ïa òLBäé úBîéa äîBç úôwî äúéä íà¦¨§¨ª¤¤¨¦§ª©¦©©¥ª§¨
.íäéìéìáe ,øOò äMîçå øOò äòaøà ïäL ,íéîiä éðLa ïéàøB÷§¦¦§¥©¨¦¤¥©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨§¥¥¤
dúàéø÷ ïîæ àéäå ìéàBä ,ãáìa øOò äòaøàa dúàéø÷ ìò ïéëøáîe§¨§¦©§¦¨¨§©§¨¨¨¨¦§©¦§¦§©§¦¨¨

.íìBòä áøì§Ÿ¨¨
ה,ב)בגמרא בארביסר (מגילה בטבריא קרי ש"חזקיה מסופר

ובחמיסר", בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב וכן ובחמיסר",
מימות  חומה מוקפים היו אלו מקומות האם מסופקים היו כי

כאן הרמב"ם של מקורו וזה נון. בן גם (מ"מ)יהושע נפסק וכך ,
ושו"ע תרפח)בטור סי' הר"ן(א"ח אבל א). ב, שמצד (מגילה כתב

ספק  ליה "הוה הדין מעיקר אבל כן", עושין היו חסידות "מדת
בלבד. בי"ד בקריאה חובתם ידי ויוצאים ולקולא" דבריהם של

נזר' ה'אבני מבאר המחלוקת סכ"ו)ובטעמי תקטז, סי' :(או"ח
ובאין  עבודתן מבטלין - בעבודתן כהנים ש"אפילו הוא דין

מגילה" מקרא ה"א)לשמוע הר"ן(לעיל וכתב ב). ב, "דוקא ( שזהו

אין  ודאי - הכי לאו הא העבודה. להשלים אח"כ בשיכולים
לענין  כלומר, דרבנן". מגילה משום דאורייתא העבודה מבטלין
מצוה  לבטל אין אבל המצות, לשאר קודמת מגילה בזמן קדימה

מגילה. מקרא בגלל התורה מן
הט"ז סק"ב)אבל תרפז סי' הרמב"ם(א"ח מלשון "וכן (שם)מדייק

לשאר  וחומר קל מגילה, מקרא לשמוע תורה תלמוד מבטלין
שאר  שגם - מגילה" מקרא מפני נדחין שכולן תורה של מצות
ולמרות  מגילה. מקרא מפני לגמרי נדחות דאורייתא מצות
קבלה, כדברי היא הרי הר"ן), (כדברי מדרבנן היא שמגילה

תורה". כדברי קבלה ו"דברי
חובה  ידי יוצאות המסופקות עיירות הר"ן שלשיטת ומכאן
הרמב"ם  לשיטת אבל לקולא; דרבנן ספיקא כי בלבד י"ד ביום
לקרוא  צריך ולכן תורה, דברי של תוקף מגילה למקרא נתנו

הדין. מעיקר הימים בשני

קפי
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

גוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא כל ליל שני, י"ד ניגן

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אסרות קודש
 ב"ה,  ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד אבא שי'

שלום וברכה!

ויה"ר שיסתדרו באופן הכי טוב  זוגתו שיחיו לאה"ק ת"ו,  על הבשו"ט מביאת הורי  ת"ח ת"ח 

לפניהם בגו"ר בטוב הנראה והנגלה. וזכות התעסקותו בביסוס עניני כפר חב"ד, אשר תקותי חזקה שלא 

יסתפק באופן עבודתו עד עתה כמזכיר הכפר, אלא יוסיף על זה באופן הדרוש יעמוד לו ולכל המשפחה 

הק'  נשיאינו  רבותינו  לברכות  קבלה  כלי  להיות  מביאו  תפקידו  זה  כפר  שהרי  הפרטים,  בעניניהם  גם 

בני  לכללות  ידם  ועל  ת"ו  אה"ק  שבכל  אנ"ש  בשביל  לברכותיהם  הצנור  וגם  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ישראל אשר שם, שהרי כל ישראל עליהם נאמר נצבים כולכם, קומה אחת שלימה וכמבואר בלקו"ת ריש 

פרשת נצבים.

בברכת חג פסח כשר ושמח ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.



סט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עבדים  כעיני ה' על וליבנו עיננו ותהיינה הצרות בעת שנתפלל
המקדש: חנוכת בעת שלמה שאמר כענין אדוניהם, יד אל
כי  יהיה, כי דבר יהיה, כי רעב מטר... יהיה ולא שמים "בהעצר

לכל  תהיה אשר תחינה כל תפילה, כל בארץ... אויבו לו יצר
הזה". הבית אל כפיו ופרש האדם...

להֿלח) ח, א, .(מלכים

ה'תשע"ג  אייר ב' שישי יום לתענית  תענית בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰øeavä ìò ïéøæBb ïéà¥§¦©©¦
.øènä ììâáe ãáìa ìàøOé õøàa àlà øetk íBö ïBâk úéðòz©£¦§¦¤¨§¤¤¦§¨¥¦§©¦§©©¨¨

רק  היא זו חומרה ישראל בארץ שגם משנה' ה'מגיד וכתב
ישראל, בארץ אפילו הצרות, "בשאר אבל המטר על בתעניות
חומרות  בגמרא בהן שהזכירו ראינו שלא זה, חומר להם אין

מותרין". הן הסתם מן ולפיכך אלו
בתענית  דווקא מדוע – העניינים פנימיות פי על לבאר ויש

זו: חומרה מצינו המטר על
של  המעלה מפני הגזירה את מבטלת התענית צרות בשאר
הכוח  את לה שיש ותפילה בתענית למטה האדם עבודת
מהשתלשלות" שלמעלה סוף אין אור "המשכת להמשיך
סוף  אין אור "המשכת היא תפילה כי הטבע את לשנות היכולה
לשנות  ממש האור רק בלבד, התלבשות בדרך לא ב"ה...

החולה" שיתרפא שהם מכמות א)הנבראים קנה, קו"א, .(תניא,
כי  האדם לעבודת נוספת שייכות יש המטר על בתענית אבל

הנ  מהעננים בא שהגשם ככתוב כשם שבאדמה, מהלחות וצרים
ו) ב, כך (בראשית – האדמה" את והשקה הארץ מן יעלה "ואד :

) בחסידות עיי"ש)מבואר פס"ו, תרל"ז וככה הרוחנית המשך שהסיבה 
למטה, האדם עבודת מצד דווקא נמשך שהגשם משום היא לכך

רש"י מדברי גם שמובן ה)וכפי פסוק שאדם (שם לפי המטיר, "לא :
– אדם... וכשבא האדמה... את לעבוד עליהם lltzdאין

וירדו".
המטר: על לתענית צרות שאר על התעניות בין ההבדל וזה
השפעת  בשביל היא (התענית) האדם עבודת – צרות בשאר
שייכות  אין למטה הנמשך עצמו לענין אבל הנדרש, הענין
(לא  היא האדם עבודת מטר שעל בתענית אבל האדם, לעבודת

של מציאות שתהיה בשביל אלא) השפעתו, בשביל xhnרק
התעניות. בשאר שאין חומרה יש המטר על בתענית ולכן

(38 'rd dpx 'nr ,c ,hweln mixn`nd xtq)

ה'תשע"ג  אייר ג' קודש שבת המגילה  קריאת של תוקפה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰òeãé ïéàå ÷ôñ àéäL øéò¦¤¦¨¥§¥¨©
,äôwä ïk øçà Bà ïeð ïa òLBäé úBîéa äîBç úôwî äúéä íà¦¨§¨ª¤¤¨¦§ª©¦©©¥ª§¨
.íäéìéìáe ,øOò äMîçå øOò äòaøà ïäL ,íéîiä éðLa ïéàøB÷§¦¦§¥©¨¦¤¥©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨§¥¥¤
dúàéø÷ ïîæ àéäå ìéàBä ,ãáìa øOò äòaøàa dúàéø÷ ìò ïéëøáîe§¨§¦©§¦¨¨§©§¨¨¨¨¦§©¦§¦§©§¦¨¨

.íìBòä áøì§Ÿ¨¨
ה,ב)בגמרא בארביסר (מגילה בטבריא קרי ש"חזקיה מסופר

ובחמיסר", בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב וכן ובחמיסר",
מימות  חומה מוקפים היו אלו מקומות האם מסופקים היו כי

כאן הרמב"ם של מקורו וזה נון. בן גם (מ"מ)יהושע נפסק וכך ,
ושו"ע תרפח)בטור סי' הר"ן(א"ח אבל א). ב, שמצד (מגילה כתב

ספק  ליה "הוה הדין מעיקר אבל כן", עושין היו חסידות "מדת
בלבד. בי"ד בקריאה חובתם ידי ויוצאים ולקולא" דבריהם של

נזר' ה'אבני מבאר המחלוקת סכ"ו)ובטעמי תקטז, סי' :(או"ח
ובאין  עבודתן מבטלין - בעבודתן כהנים ש"אפילו הוא דין

מגילה" מקרא ה"א)לשמוע הר"ן(לעיל וכתב ב). ב, "דוקא ( שזהו

אין  ודאי - הכי לאו הא העבודה. להשלים אח"כ בשיכולים
לענין  כלומר, דרבנן". מגילה משום דאורייתא העבודה מבטלין
מצוה  לבטל אין אבל המצות, לשאר קודמת מגילה בזמן קדימה

מגילה. מקרא בגלל התורה מן
הט"ז סק"ב)אבל תרפז סי' הרמב"ם(א"ח מלשון "וכן (שם)מדייק

לשאר  וחומר קל מגילה, מקרא לשמוע תורה תלמוד מבטלין
שאר  שגם - מגילה" מקרא מפני נדחין שכולן תורה של מצות
ולמרות  מגילה. מקרא מפני לגמרי נדחות דאורייתא מצות
קבלה, כדברי היא הרי הר"ן), (כדברי מדרבנן היא שמגילה

תורה". כדברי קבלה ו"דברי
חובה  ידי יוצאות המסופקות עיירות הר"ן שלשיטת ומכאן
הרמב"ם  לשיטת אבל לקולא; דרבנן ספיקא כי בלבד י"ד ביום
לקרוא  צריך ולכן תורה, דברי של תוקף מגילה למקרא נתנו

הדין. מעיקר הימים בשני

קפי
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

גוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא כל ליל שני, י"ד ניגן

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אסרות קודש
 ב"ה,  ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד אבא שי'

שלום וברכה!

ויה"ר שיסתדרו באופן הכי טוב  זוגתו שיחיו לאה"ק ת"ו,  על הבשו"ט מביאת הורי  ת"ח ת"ח 

לפניהם בגו"ר בטוב הנראה והנגלה. וזכות התעסקותו בביסוס עניני כפר חב"ד, אשר תקותי חזקה שלא 

יסתפק באופן עבודתו עד עתה כמזכיר הכפר, אלא יוסיף על זה באופן הדרוש יעמוד לו ולכל המשפחה 

הק'  נשיאינו  רבותינו  לברכות  קבלה  כלי  להיות  מביאו  תפקידו  זה  כפר  שהרי  הפרטים,  בעניניהם  גם 

בני  לכללות  ידם  ועל  ת"ו  אה"ק  שבכל  אנ"ש  בשביל  לברכותיהם  הצנור  וגם  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ישראל אשר שם, שהרי כל ישראל עליהם נאמר נצבים כולכם, קומה אחת שלימה וכמבואר בלקו"ת ריש 

פרשת נצבים.

בברכת חג פסח כשר ושמח ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.
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ה'תשע"ג  ניסן כ"ז ראשון יום

ycFgd yEcw zFkld¦§¦©¤
ו  ּפרק
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 

¤¤
ׁשעה ‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] ּבדקּדּוק [נפגש]ׁשּיתקּבץ[של החּמה עם הּירח ּבּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מדוייק]הרּבה ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר החוזים , -] ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

יראה.בכוכבים] לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו זה]ּותחּלת לחשבון החׁשּבֹון [הבסיס הּוא , ְְְִֶֶַַַ

ּבקרּוב ּבלא [בממוצע]ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶַַָֹ
האמצעי, ּבמהלכם אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדקּדּוק;

' הּנקרא קג]'מֹולד הּוא בעמוד ערכו החׁשּבֹון [ראה ועּקרי . ְְְְִִֵֶַַָָ
הראּיה, על ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמחּׁשבין
'עּבּור'; הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָוהּוא

הן: ְֵֵואּלּו
והּלילה ה ·. קג]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים [ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ

ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
ל  מחּלקת חלקים והּׁשעה, ּוׁשמֹונים בעמוד אלף ערכו [ראה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ

ּבֹוקג] יׁש זה ׁשּמנין לפי זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וׁשמין ּורביע וחמׁש[ושמינית]חצי ּותׁשיע, ּוׁשתּות ּוׁשליׁש , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹ

הּׁשמֹות. אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָועּׂשּור,
עד [יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם בעמוד האמצעי םמהלכ ׁשּיתקּבצּו ערכו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
ׁשלׁשים קג] מּיֹום ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ

מּׁשעת  חלקים ותׁשעים ׁשלׁשה מאֹות ּוׁשבע לילֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹמּתחּלת
הּוא  וזה ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן הּוא וזה עׂשרה; ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁש

לבנה. ׁשל ְְֶָָָָחדׁשּה
לבנה „. ׁשל קג]ׁשנה בעמוד ערכו ׁשנים [ראה ּתהיה אם - ְְְִִֵֶֶָָָָ

וארּבעה  מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשר
וׁשבעים  וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָוחמּׁשים

מע  ּתהיה ואם חדׁשחלקים; עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ
ועׂשרים  ואחת י ֹום ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה -ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
החּמה, ּוׁשנת חלקים. ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָׁשעֹות
נמצא  ׁשעֹות. וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹהיא

החּמה ּתֹוספת קג]ׁשנת בעמוד ערכו הּלבנה,[ראה ׁשנת על ְְְֶֶַַַַַַָָָ
חלקים. וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָעׂשרה

.‰ׁשהם [תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשבע ימי ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

תשצ"ג; י"ב א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹמאֹות
ׁשנת  ימי ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזֹו
מּמּנה  יּׁשאר - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָהּלבנה
וׁשבעים  וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָארּבעה

ׁשנה  ׁשארית היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן ְְֲִִִִֵֶָָָָָחלקים,
חמּׁשה  ׁשאריתּה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻּפׁשּוטה.
ּוׁשמֹונים  ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָימים

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן ֲִִֶָָָחלקים,
.Â עליו ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּיהיה

יֹום  זה ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָא'
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמימי

.Ê ּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ׁשעֹות ּכיצד? ּבחמׁש ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּכׁשּתֹוסיף  ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבּיֹום
מֹולד  יצא - תשצ"ג י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹעליו
חלקים, מאֹות ּותׁשע ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָאּיר
חדׁש העֹולם, סֹוף עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם ְִֶֶֶֶַַָָָָֹסימן

חדׁש. ֶַַֹאחר
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם  הּפׁשּוטה, ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה  מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
והּמֹולד  העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
ראׁשֹונה  ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון
ּומאתים  ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
ּתחּלת  היא ּומּמּנּו ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָוארּבעה

ְֶַהחׁשּבֹון.
.Ë ּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
ּוכׁשּיתקּבץ  הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּתׁשלים
למנין  ותֹוסיף יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָמן
ּתׁשלי ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּימים;
לידע  מחּׁשבין אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשבעה
ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמנין

הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשעה
.È מעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה בעמוד 'מחזֹור ּוׁשּתים ערכו [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ
מנין קג] מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשעֹותיהן  מעּברֹות וׁשבע ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻימי
ּוׁשמֹונ  אלף ּכל ותׁשלים וכל וחלקיהן, ׁשעה, חלקים ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּתמצא  - הּימים למנין ותֹוסיף יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָארּבע
ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
יּׁשאר  ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹמאֹות
אחת  מּׁשעה חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ּבכל החּמה ימי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּמנין
תפ"ה. א' להם סימן חלקים, וחמּׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָוארּבע

.‡È,הּלבנה חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשּבכל  המעּברֹות הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻוהּׁשנים
מן  ׁשליׁשית ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָמחזֹור
ארּבע  ּוׁשנת עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַהּמחזֹור

עׂשרה  ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת .עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַ
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.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ
מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה
.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

וכן  ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד  ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„È ּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם  ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
הּמחזֹורין  מנין ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַמחזֹורין
נׁשלם; לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעברּו,
ּפׁשּוטה  ׁשנה ּולכל תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ְְְְֲֲִַַַָָָָָותּקח
מעּברת  ׁשנה ּולכל תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשני
ׁשעֹות, החלקים ותׁשלים הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ְְְֲִִֵַַַַָָֹה'
ׁשבעה; ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלים
ׁשנה  מֹולד הּוא והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה. לידע ְִֵֶֶַָָׁשּתרצה
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון; מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי.
מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ְְְִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשּתֹוסיף
העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכסלו;

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה  ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי  חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
הּיֹום,·. מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ׁשהיה  הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקֹובעין
ׁשעֹות, ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום ִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמֹולד
חצי  קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹקֹובעין
יֹום  ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,

אד"ו  מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; .הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹ
לּיֹום ‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה

זה  הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו
ּבּׁשליׁשי  קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנדחה
ּבחצֹות  ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּיֹום
ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהּיֹום,

אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכזה,
ּבׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹֹאחר

ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה, ׁשנה היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה
ּבׁשנה  ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּדֹוחין

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא .זֹו, ְֲִִֶַַָָ
ּבּיֹום ‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן

רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
ׁשעברה  לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּׁשנה
אּלא  זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻמעּברת

.ּבׁשליׁשי  ְִִִ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
אֹו תקפ"ח ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד  ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה  יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב  אֹו ּברביעי אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,

ּב הּמֹולד היה אם אֹו הּיֹום ׁשּבת, בעמוד חצֹות ערכו [ראה ֲִַַַַָָָָ
היהקג] אם אֹו חצֹות, אחר חלקים אֹו וארּבעה ּבמאתים ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשנה  והיתה זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָמּׁשעה
ּוׁשמֹונים  ּתׁשעה מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפׁשּוטה,
ּפׁשּוטה  הּׁשנה והיתה ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים

- המעּברת האּלּו,ׁשאחר ּדברים מארּבעה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלאחר אין אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קג]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא האמּתי , [ראה מקֹומם ְְֲִִִִֶָָָָֹ

קג] בעמוד קביעה ערכו יֹום עׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו ,ְְְְִִֶַָָָ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, בעמוד ויֹום ערכו [ראה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

ּבקג] ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבׁשליׁשי ּכיצד? חמיׁשי . ְְְֲִִִִִִִִִִֵַַ
ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָקֹובעין,

קֹובעין. ְְִִֵּבׁשני
.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים  לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל  ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא  אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח  ¤¤ּפרק
וחלקים ‡. ּומחצה יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ,חדׁשּה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ
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.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ
מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה
.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

וכן  ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד  ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„È ּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם  ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
הּמחזֹורין  מנין ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַמחזֹורין
נׁשלם; לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעברּו,
ּפׁשּוטה  ׁשנה ּולכל תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ְְְְֲֲִַַַָָָָָותּקח
מעּברת  ׁשנה ּולכל תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשני
ׁשעֹות, החלקים ותׁשלים הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ְְְֲִִֵַַַַָָֹה'
ׁשבעה; ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלים
ׁשנה  מֹולד הּוא והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה. לידע ְִֵֶֶַָָׁשּתרצה
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון; מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי.
מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ְְְִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשּתֹוסיף
העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכסלו;

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה  ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי  חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
הּיֹום,·. מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ׁשהיה  הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקֹובעין
ׁשעֹות, ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום ִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמֹולד
חצי  קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹקֹובעין
יֹום  ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,

אד"ו  מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; .הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹ
לּיֹום ‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה

זה  הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו
ּבּׁשליׁשי  קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנדחה
ּבחצֹות  ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּיֹום
ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהּיֹום,

אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכזה,
ּבׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹֹאחר

ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה, ׁשנה היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה
ּבׁשנה  ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּדֹוחין

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא .זֹו, ְֲִִֶַַָָ
ּבּיֹום ‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן

רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
ׁשעברה  לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּׁשנה
אּלא  זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻמעּברת

.ּבׁשליׁשי  ְִִִ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
אֹו תקפ"ח ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד  ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה  יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב  אֹו ּברביעי אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,

ּב הּמֹולד היה אם אֹו הּיֹום ׁשּבת, בעמוד חצֹות ערכו [ראה ֲִַַַַָָָָ
היהקג] אם אֹו חצֹות, אחר חלקים אֹו וארּבעה ּבמאתים ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשנה  והיתה זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָמּׁשעה
ּוׁשמֹונים  ּתׁשעה מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפׁשּוטה,
ּפׁשּוטה  הּׁשנה והיתה ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים

- המעּברת האּלּו,ׁשאחר ּדברים מארּבעה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלאחר אין אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קג]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא האמּתי , [ראה מקֹומם ְְֲִִִִֶָָָָֹ

קג] בעמוד קביעה ערכו יֹום עׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו ,ְְְְִִֶַָָָ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, בעמוד ויֹום ערכו [ראה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

ּבקג] ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבׁשליׁשי ּכיצד? חמיׁשי . ְְְֲִִִִִִִִִִֵַַ
ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָקֹובעין,

קֹובעין. ְְִִֵּבׁשני
.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים  לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל  ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא  אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח  ¤¤ּפרק
וחלקים ‡. ּומחצה יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ,חדׁשּה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ
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ּבמקצת  יהיה החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכמֹו
מהּבא, ּומקצתֹו ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹום,
ׁשּימים  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ימים" חדׁש "עד ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאּתה
ּתׁשעה ·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ

זה  על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשל  ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ׁשעֹות, ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלבנה

ׁשלמים. ימים ְִִֵֶָָאּלא
ּומחצה ‚. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו

ׁשנת  ימי והיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבלבד,
חדׁשים  ׁשּׁשה יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָָָֹהּלבנה
חדׁש ּבכל ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחסרים
עד  וימים, ׁשעֹות מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחדׁש
הּמלאים, על יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו

החסרים  על יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים .ּובמקצת ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבחׁשּבֹון „. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום  יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ראׁש ּוׁשלׁשים אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּתׁשלּום
ּולפיכ הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש
אחד  יֹום אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹעֹוׂשין

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ְְְִִֵֶֶַָָֹּבלבד,
.‰ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת

חסר  אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּיר ּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובּׁשנה  חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָחסר,

חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמעּברת,
.Â ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

ּופעמים יהיּו חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשני  ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה  'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
'חסרין'; חדׁשיה נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
חדׁשיה  נקראּו מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוׁשנה

.'ּכסדרן' ְְִָ
.Êאֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

ׁשּנקּבע  יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ׁשּלאחריה, הּׁשנה ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרק
וׁשל  זֹו ׁשל הּקביעה מּיֹום חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּותחּׁשב
חסרים; הּׁשנה חדׁשי יהיּו ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָזֹו.
ּתמצא  ואם ּכסדרם; יהיּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָֹואם

ׁשלמים. יהיּו ימים, ארּבעה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָּביניהם
.Á לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא  אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור

ארּבעה  ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא  ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Ë והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּלאחריה  הּׁשנה וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹראׁש
זֹו ׁשּׁשנה ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשני
ּבׁשליׁשי, ׁשּלאחריה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹחדׁשיה

זֹו ׁשנה חדׁשי זֹוהיּו ּבׁשנה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ׁשלמים; ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ
ׁשנה  חדׁשי היּו ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו המעּברת, לּׁשנה ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזֹו

.È ּבחׁשּבֹון ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיׁש
החׁשּבֹון  זה עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָסּדּור
ׁשנה  ּכל הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּקביעֹות
לפי  ּכסדרם לעֹולם ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיה
הּׁשנה  ראׁש יהיה ואם מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחׁשּבֹון
ּבפׁשּוטה, ּבין לעֹולם, ּכסדרם ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבׁשּבת
ּפׁשּוטה  אם - ּבחמיׁשי הּׁשנה ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין
ואם  זה, חׁשּבֹון לפי חסרים חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהיא,
חׁשּבֹון  לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻמעּברת

ֶזה.

ה'תשע"ג  ניסן כ"ח שני יום

ט  ¤¤ּפרק
החּמה ‡. קג]ׁשנת בעמוד ערכו יׂשראל [ראה מחכמי יׁש - ְְְִֵֵֵֵַַַַָָ

ּורביע  יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹׁשהּוא
ּפחֹות  ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָיֹום,
ּבדבר  מחלקת ּביניהם יׁש ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמרביע

ֶזה.
יֹום ·. וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה  ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּוׁשאחת  וחמּׁשה מאֹות ׁשאמרנּו.וארּבע ּכמֹו חלקים, מֹונים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעֹות  וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּומּׁשּתדע ׁשעה; ׁשעה וחצי ואיזֹו יֹום ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומן  ׁשאחריה, הּׁשנּיה לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא,
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, ְְִִִַַַָָָהּׁשנּיה

קג]ניסן ּתק ּופת‚. בעמוד ערכו והחלק [ראה הּׁשעה היא , ְְִִֵֶַַַָָָ
לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו קג]מּזל ׁשּתּכנס בעמוד ערכו טלה;[ראה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּותקּופת  סרטן; מּזל ּבתחּלת הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַָּותקּופת
טבת, ּותקּופת מאזנים; מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּתׁשרי,
ּבּׁשנה  היתה ניסן ּותקּופת ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹהיֹות
ניסן  מֹולד קדם זה, חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹהראׁשֹונה
וארּבעים  ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשבעה

קג]חלקים  בעמוד ערכו תרמ"ב.[ראה ט' ז' סימנּה - ֲִִָָָ
ּכּמה „. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים בעמוד מחזֹור מחזֹורין ערכו [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ
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וארּבע קג] אחת ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתרצה,
ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָמאֹות
ׁשעֹות  ותׁשע ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹוכל
אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָוׁשׁש

יצא הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד ּבאיזֹועל ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשנה  אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעה
אחד  למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹונה
ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָותׁשעים
ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּׁשלמים  הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָׁשעה
ימים  עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל
ׁשנה; לכל חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָואחת
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
לבנה  חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר חלקים, וארּבעים ׁשנים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתׁשעה
אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות והּנׁשאר חלקים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹותׁשעים
ׁשל  ניסן ּתקּופת זמן ותדע הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּתקּופת  ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ּבכּמה הּׁשנה, ְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָניסן
ּותקּופת  הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו הּלילה, ּבחצי ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָאֹו
אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז,
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, אחת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעה
ּבין  ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
מּׁשנת  ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשעה
ועׂשרים  ׁשמֹונה הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיצירה
לכל  קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשמֹונה
עליו  והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשנה
ּומן  הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה,
ולאׁשר  ּבׁשּבת. אחד  ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשעֹות,

ּבֹו החׁשּבֹון, מֹוסיפין יּגיע ולּמה ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
היתה  היצירה ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה?

רביעי. ליל ְְִִִִֵַּבתחּלת
ׁשלׁשים ‰. ׁשנת ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?

מאֹות ד'תתקל]ּותׁשע שנת -]- ליצירה אלפים וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַַָָ
ּתּׁשאר  ועׂשרים, ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּתׁשלי
עליו  ותֹוסיף ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנה
ׁשעֹות  ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ניסן, ּתקּופת נמצאת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹׁשלׁשה,
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּלילה.
ׁשבע  עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז
מּיֹום  ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעֹות
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחמיׁשי;
עליה  ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטבת

יֹום  ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשבע
ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ועל ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשי.

.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם
ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות  ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על  ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
ׁשלׁשים  הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹֹׁשלׁשים;
הֹוסף  לאו, ואם מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹחדׁש
ׁשּיּגיע  עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיֹום
למנֹות  ּתתחיל מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻליֹום
הּיֹום  ּבאֹותֹו החׁשּבֹון, ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמראׁש

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש ְְִִֶֶַַָֹמן
.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָּבחמיׁשי,
ּכׁשּתּקח  ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה  הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹּוׁשמֹונים;
ּכׁשּתתחיל  ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹֹֹהּכל
יּגיע  ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה ְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמנֹות
ּבׁשּבת, ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּבֹון
ׁשּתּגיע  עד יֹום, אחר יֹום ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבׁשנה  ניסן ּתקּופת נמצאת - הּתקּופה יֹום ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלחמיׁשי
ּבכל  ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו,

וׁשנה. ְָָָָׁשנה
.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
להֹוסיף  צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשל ׁשה; אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּתדע  זה, על יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָארּבעה.

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹׁשּטעית

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
ּוׁשמֹונה  חלקים ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוחמׁש
ּולפי  ּבחלק. וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוארּבעים
הּלבנה  ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחׁשּבֹון

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים חלק עׂשרה ועׂשרים ואחד אה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ולא ּוׁשמֹונה מ"ח. קכ"א כ"א י' להן סימן - ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבכל  אּלא ּכלל, עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתמצא
הּפׁשּוטֹות  הּלבנה ׁשני עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמחזֹור

ְְַָֻוהמעּברֹות.
ותׁשעים ·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד  חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
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וארּבע קג] אחת ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתרצה,
ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָמאֹות
ׁשעֹות  ותׁשע ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹוכל
אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָוׁשׁש

יצא הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד ּבאיזֹועל ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשנה  אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעה
אחד  למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹונה
ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָותׁשעים
ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּׁשלמים  הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָׁשעה
ימים  עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל
ׁשנה; לכל חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָואחת
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
לבנה  חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר חלקים, וארּבעים ׁשנים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתׁשעה
אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות והּנׁשאר חלקים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹותׁשעים
ׁשל  ניסן ּתקּופת זמן ותדע הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּתקּופת  ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ּבכּמה הּׁשנה, ְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָניסן
ּותקּופת  הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו הּלילה, ּבחצי ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָאֹו
אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז,
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, אחת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעה
ּבין  ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
מּׁשנת  ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשעה
ועׂשרים  ׁשמֹונה הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיצירה
לכל  קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשמֹונה
עליו  והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשנה
ּומן  הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה,
ולאׁשר  ּבׁשּבת. אחד  ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשעֹות,

ּבֹו החׁשּבֹון, מֹוסיפין יּגיע ולּמה ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
היתה  היצירה ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה?

רביעי. ליל ְְִִִִֵַּבתחּלת
ׁשלׁשים ‰. ׁשנת ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?

מאֹות ד'תתקל]ּותׁשע שנת -]- ליצירה אלפים וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַַָָ
ּתּׁשאר  ועׂשרים, ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּתׁשלי
עליו  ותֹוסיף ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנה
ׁשעֹות  ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ניסן, ּתקּופת נמצאת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹׁשלׁשה,
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּלילה.
ׁשבע  עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז
מּיֹום  ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעֹות
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחמיׁשי;
עליה  ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטבת

יֹום  ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשבע
ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ועל ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשי.

.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם
ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות  ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על  ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
ׁשלׁשים  הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹֹׁשלׁשים;
הֹוסף  לאו, ואם מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹחדׁש
ׁשּיּגיע  עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיֹום
למנֹות  ּתתחיל מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻליֹום
הּיֹום  ּבאֹותֹו החׁשּבֹון, ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמראׁש

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש ְְִִֶֶַַָֹמן
.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָּבחמיׁשי,
ּכׁשּתּקח  ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה  הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹּוׁשמֹונים;
ּכׁשּתתחיל  ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹֹֹהּכל
יּגיע  ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה ְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמנֹות
ּבׁשּבת, ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּבֹון
ׁשּתּגיע  עד יֹום, אחר יֹום ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבׁשנה  ניסן ּתקּופת נמצאת - הּתקּופה יֹום ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלחמיׁשי
ּבכל  ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו,

וׁשנה. ְָָָָׁשנה
.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
להֹוסיף  צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשל ׁשה; אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּתדע  זה, על יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָארּבעה.

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹׁשּטעית

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

יֹום  וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
ּוׁשמֹונה  חלקים ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוחמׁש
ּולפי  ּבחלק. וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוארּבעים
הּלבנה  ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחׁשּבֹון

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים חלק עׂשרה ועׂשרים ואחד אה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ולא ּוׁשמֹונה מ"ח. קכ"א כ"א י' להן סימן - ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבכל  אּלא ּכלל, עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתמצא
הּפׁשּוטֹות  הּלבנה ׁשני עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמחזֹור

ְְַָֻוהמעּברֹות.
ותׁשעים ·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד  חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
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ּוכׁשּתדע  ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין  רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת  ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל ‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים  מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם  היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע  ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות  וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
ּתקּופה  לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה

הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,
זה,‰. חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם

לכל  ותּקח הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּתדע
ּכל  וקּבץ מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשנה

ימים,הרגעים  הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָָ
וׁשׁש ׁשעֹות ּתׁשע הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדר
חדׁשי  ּתׁשליכֹו - והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָמאֹות
מֹולד  על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלבנה;
ּתקּופת  ּתהיה הּמנין, ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָניסן

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ִֶַָָָָניסן
.Â סֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין

ׁשהן  מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
הּוא  זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
ׁשּנתּבארּו מּדברים קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָָָהאמת
ׁשנת  ּבֹו ׁשהיתה הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבאצטגנינּות

יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹהחּמה
.Ê ּבקרּוב הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון

אבל  האמּתי; ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא,
אּלּו, ּבזמּנים ניסן ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹום
זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיֹוצאין הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּבכמֹו
ׁשּמחּׁשב  למי ּבין ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבין

יֹום. מרביע ְְִֵַָלפחֹות

יא  ¤¤ּפרק
מחּׁשבין ‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בליל ּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לדברי שלושים] ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד העיבור]החכמֹות לידע [של יתאּוה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ
יראה  אם אדם ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹותן

יראה. לא אֹו זה, ּבליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּירח
חכמי ·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים הקפת הּגֹוים [זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָ
ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהשמש] חכמים [הנדסה ואנׁשים . ְְֲֲִִִִַַַָָ

להם  ונֹולדּו ּדברים מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים

הּנכֹונה  ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספקֹות;
חרׂש והעלה אּדירים, ּבמים צלל אּלא הּירח, ראּית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשּבֹון

ְָּבידֹו.
למקצת ‚. נֹודע והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב  הּימים אר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֹּולפי

אּלּו ּבעּקרים לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחכמים
הידּועים  ּבּספרים נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹקּבלֹות
חׁשּבֹון  ּדרכי לבאר ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלּכל.

לּבֹו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי אל זה, לקרבה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
אֹותּה. לעׂשֹות ְֲַַָָָהּמלאכה

אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל
רחֹוקים  ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין

והּוא הם, העּבּור ועמּקים קג]ס ֹוד בעמוד ערכו ׁשהיּו[ראה ְֲִִֵֶַָָֻ
לכל  אֹותֹו מֹוסרין ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהחכמים

א  נבֹונים. לסמּוכים אּלא ׁשאין אדם ּבזמן החׁשּבֹון זה בל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אפּלּו הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבית
ארּבעה  ּבׁשלׁשה סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּתינֹוקֹות

ִָימים.
יׂשראל ‰. מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית  ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
ּדעּתֹו על ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּירח
קרּוב. הּדר ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנתעּלם
ּבֹו, ּדקּדקנּו ׁשּלא ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאל

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו ּבראיֹות [החשבונות]מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
חֹוׁשׁשין  ואין הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּברּורֹות,

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ ְְְִִַָֹלֹו;
.Â מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
קרֹובים  ּבדרכים לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
רגיל  ׁשאינֹו האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹּבלא
הּירח. ּבראּית מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבדברים

.Ê חׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים
ּדברים  לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,

הּגלּגל, הם: אּלּו וׁשּׁשים - מאֹות ּבׁשלׁש מחּלק ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻ
קג]מעלֹות  בעמוד ערכו ׁשלׁשים [ראה ּומּזל מּזל ּכל ; ְֲִַַַָָָֹ

וכל טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה ערכו מעלה מעלֹות, [ראה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ
קג] ׁשּׁשים בעמוד וחלק, חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּומעלה,

ּתדקּדק  וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָׁשנּיֹות;
ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק ְְְְִֵֶֶֶַַַָהחׁשּבֹון,

.Á ּבּגלּגל מקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלפיכ
ּתדע  ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹּבׁשבעים
עׂשרה  אחת מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּכֹוכב
ׁשֹור  ּומּזל מעל ֹות, ׁשלׁשים טלה  ׁשּמּזל לפי - זה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּזל
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשלׁשים,

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëּב מקֹומֹו יצא אם קג]ּגלּגל וכן בעמוד ערכו ּבׁשלׁש[ראה ְְְְִִֵַַַָָֹ

ּבעׂשרים  ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמאֹות
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ּכ הּמּזלֹות, וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעלה
מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹהּוא:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, ְְְִִִֶֶַָָעקרב,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות  מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
הּמעלֹות. עם והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָעם
ותֹוסיף  חלק ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָוכל
ּתׂשים  - ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹעל
ּוכׁשּתקּבץ  הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָאֹותֹו
מאֹות  ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא  ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין
.‡È אם - מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

אפּלּו מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות  ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.·È מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע  הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא  הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן  אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על  ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים  החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד  חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
ׁשּׁשים  אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
ּתׁשעה  החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָחלקים,
ועׂשרים  ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָוׁשבעים;
מאֹות  ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹֹחלקים.
ועׂשיתּה אחת מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָותׁשע
ונמצא  מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָחלקים;
וגרעֹון. ּגרעֹון ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשאר,

והּירח, ְֵֶֶַַַָהּׁשמׁש
,(‚È) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ּכבדּות  ולא קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
למחר, מהלכֹו ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא -ְְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָ
אף  מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו

ּבאמצעֹו הארץ אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי .על ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹות ׁשהּוא קג]ּגלּגל בעמוד ערכו הּלּוכֹו,[ראה יׁשּתּנה - ְְִִֶֶַַַַַָ

על  יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָונמצא
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָמהלכֹו

.ÂË הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, בעמוד 'אמצע ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותר קג] ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ה  הּוא - חסר האמּתיּופעמים קג]ּמהל בעמוד ערכו ,[ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי. הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּובֹו
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹות ּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי  ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹעׂשרה
ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
קֹוראים  ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת ְְְִֶֶַָָָאֹותּה
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה  הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים  ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ  נֹוטה הּוא הּיּׁשּוב וכן קג]אמצע בעמוד ערכו ּכנגד [ראה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשבע  עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָרּוח

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ג  ניסן כ"ט שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ועׂשרים ‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה סימנם ׁשעֹות, - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָ
ואחד  מעלֹות ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָנט"ח.
נ"א  ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹוחמּׁשים
מעלֹות  ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָכ"ג.
סימנם  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָֹֹֹּוׁשלׁשה
אחר  יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָצ"ח
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּתׁשלי
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹמאתים
ׁשארית  ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
מעלֹות  ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהלכּה
כ"ח  קל"ו סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָּוׁשמֹונה
מנין  לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹכ'.
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּתרצה;

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין  ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום  מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצע אחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קג]הּׁשמׁש בעמוד ערכו ולׁשלׁש[ראה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

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



עה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - oqip h"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכ הּמּזלֹות, וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעלה
מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹהּוא:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, ְְְִִִֶֶַָָעקרב,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות  מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
הּמעלֹות. עם והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָעם
ותֹוסיף  חלק ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָוכל
ּתׂשים  - ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹעל
ּוכׁשּתקּבץ  הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָאֹותֹו
מאֹות  ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא  ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין
.‡È אם - מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

אפּלּו מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות  ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.·È מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע  הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא  הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן  אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על  ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים  החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד  חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
ׁשּׁשים  אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
ּתׁשעה  החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָחלקים,
ועׂשרים  ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָוׁשבעים;
מאֹות  ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹֹחלקים.
ועׂשיתּה אחת מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָותׁשע
ונמצא  מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָחלקים;
וגרעֹון. ּגרעֹון ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשאר,

והּירח, ְֵֶֶַַַָהּׁשמׁש
,(‚È) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ּכבדּות  ולא קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
למחר, מהלכֹו ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא -ְְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָ
אף  מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו

ּבאמצעֹו הארץ אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי .על ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹות ׁשהּוא קג]ּגלּגל בעמוד ערכו הּלּוכֹו,[ראה יׁשּתּנה - ְְִִֶֶַַַַַָ

על  יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָונמצא
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָמהלכֹו

.ÂË הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, בעמוד 'אמצע ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותר קג] ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ה  הּוא - חסר האמּתיּופעמים קג]ּמהל בעמוד ערכו ,[ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי. הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּובֹו
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹות ּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי  ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹעׂשרה
ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
קֹוראים  ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת ְְְִֶֶַָָָאֹותּה
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה  הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים  ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ  נֹוטה הּוא הּיּׁשּוב וכן קג]אמצע בעמוד ערכו ּכנגד [ראה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשבע  עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָרּוח

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ג  ניסן כ"ט שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ועׂשרים ‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה סימנם ׁשעֹות, - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָ
ואחד  מעלֹות ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָנט"ח.
נ"א  ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹוחמּׁשים
מעלֹות  ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָכ"ג.
סימנם  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָֹֹֹּוׁשלׁשה
אחר  יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָצ"ח
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּתׁשלי
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹמאתים
ׁשארית  ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
מעלֹות  ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהלכּה
כ"ח  קל"ו סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָּוׁשמֹונה
מנין  לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹכ'.
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּתרצה;

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין  ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום  מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצע אחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קג]הּׁשמׁש בעמוד ערכו ולׁשלׁש[ראה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ
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ּבזמן  הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאֹות
ׁשּבזמן  סדּורה'; 'ׁשנה הּנקראת והיא - ּכסדרם ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשחדׁשיה
עלי קל החׁשּבֹון יהיה מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מּליל  ּגמּורים יֹום ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי הּירח, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָלראּית
וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהראּיה
ּבכל  חפצנּו ׁשאין יתר, ולא יֹום ועׂשרים מּתׁשעה ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאין
הראּיה  מּליל וכן ּבלבד. הראּיה לדעת אּלא החׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלּו
הּבאה, לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל עד זה חדׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשל
ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן אחד; ויֹום ׁשנה אֹו סדּורה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשנה
ועׂשרים  ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה האמצעי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשמׁש
כ"ח  סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמעלֹות
ּוׁשמֹונה  מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה א'; ְְְְֲֵֶַָָָָָֹל"ה
עׂשרה  וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוארּבעים

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ְִִָָׁשנּיֹות
ּב·. יׁש אחת הּׁשמׁש'נקּדה קג]'גלּגל בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ

ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
ּגלּגל  ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻיהיה
ּבׁשוה, סֹובבת הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש
זֹו, ּונקּדה אחת. מעלה ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֻּומהלכּה

'ּגבּה'. הּנקראת הּׁשמׁשהיא -ּגבּה קג] בעמוד ערכו [ראה ְִִֵֶֶַַַַֹֹ
ׁשהיא  ׁשנּיה, וחצי אחת ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָמהלכּה
עׂשרה  חמׁש יֹום, ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹׁשנּיֹות,
ונמצא  חלקים. וע ׂשרים חמּׁשה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּומהלכֹו
ּבׁשנה  ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ארּבע יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָמהלכֹו
ׁשּמּמּנּו ׁשהעּקר אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹסדּורה,
ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ליל מּתחּלת הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָההתחלה
מאֹות  ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן לחדׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹׁשליׁשי
האמצעי  ּבמהלכּה הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָוארּבעת
ּוׁשּתים  חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
ּגבּה ּומקֹום ל"ב; ג' ז' סימנן - טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
וחמּׁשה  מעלֹות ועׂשרים ּבׁשׁש זה, ּבעּקר היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמׁש
סימנם  - ּתאֹומים מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָוארּבעים
ּבמהלכּה הּׁשמׁש מק ֹום לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָכ"ו
יֹום  ׁשּמּתחּלת הּימים מנין ּתּקח ׁשּתרצה, זמן ּבכל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהאמצעי
ּבאֹותן  האמצעי מהלכּה ותֹוציא ׁשּתרצה, הּיֹום עד ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעּקר
העּקר, על הּכל ותֹוסיף ׁשהֹודענּו; הּסימנין מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּימים
הּׁשמׁש מקֹום הּוא והּיֹוצא, מינֹו. עם מין ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּותקּבץ
לידע  ׁשרצינּו הרי ּכיצד? הּיֹום. לאֹותֹו האמצעי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמהלכּה
ארּבעה  ׁשּיֹומֹו הּׁשּבת ליל ּבתחּלת האמצעי הּׁשמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמקֹום
מצינּו - העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹעׂשר
לידע  רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ּתחּלת עד העּקר מּיֹום הּימים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמנין
למאה  מהלכּה אמצע לקחנּו יֹום; מאה ּבֹו, הּׁשמׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו נ"ג, ל"ג צ"ח ׁשהּוא ְְִֶֶַַָָיֹום,
ּוׁשלׁשים  וׁשבעה מעלֹות וחמׁש מאה החׁשּבֹון, מן יצא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹל"ב.
כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶָָָָחלקים
סרטן  ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ּבמהל מקֹומּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָונמצא

מּמע  חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו מעלֹות עׂשרה לת ּבחמׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
יהיה  ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא והאמצע עׂשרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשׁש
אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם אֹו ּבׁשוה, הּלילה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ודבר ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר

זה קרּוב מׁשלימים אנּו ׁשהרי הראּיה, ['מעגלים'ּבחׁשּבֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּתעׂשה בחשבון] הּזאת הּדר ועל הּירח. לאמצע ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹּכׁשּנחׁשב

ׁשּתקּבץ  - ׁשנים אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתמיד
האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, על ותֹוסיף הּׁשארית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
מאחר  - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ּתעׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוכן
ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתדע
ותֹוסיף  ׁשּתרצה והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתתחיל,
ּתעׂשה  וכן אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
על  הּׁשנים אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבגבּה
וכן  ׁשּתרצה. הּיֹום לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהעּקר,
מעּקר  חּוץ מּמּנּו ׁשּתתחיל אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
ּבתחּלת  עּקר אֹותֹו ׁשּיהיה ּכדי זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
הרׁשּות  - הּמאֹות מן מאה ּבתחּלת אֹו ידּוע, מחזֹור ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָׁשנת
מּׁשנים  מּמּנּו ׁשּתתחיל העּקר להיֹות ּתרצה ואם .ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּביד
הּדר - זה מעּקר ׁשנים ּכּמה לאחר אֹו זה, עּקר קדם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעברּו
לׁשנה  הּׁשמׁש מהל ידעּת ּכבר ?הּדר היא ּכיצד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָידּועה.
אחד. ליֹום ּומהלכּה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ּומהלכּה ְְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָסדּורה,
על  יתרה היא ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ׁשהּׁשנה ידּוע, ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָודבר
מן  חסרה היא חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה אחד; יֹום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסדּורה
חדׁשיה  יהיּו אם המעּברת, והּׁשנה אחד. יֹום ְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּסדּורה
ואם  יֹום; ׁשלׁשים הּסדּורה הּׁשנה על יתרה ּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכסדרן,
ּוׁשלׁשים  אחד הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, חדׁשיה ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיּו
ּתׁשעה  הּסדּורה על יתרה היא חסרין, חדׁשיה היּו ואם ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָיֹום;

ּו יֹום. ּתֹוציא ועׂשרים ידּועים, האּלּו הּדברים ׁשּכל מאחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ותֹוסיף  ׁשּתרצה, והּימים הּׁשנים לכל הּׁשמׁש אמצע ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמהל
מּׁשנים  ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ל יצא - ׁשעׂשינּו העּקר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
האמצע  ּתגרע אֹו עּקר; הּיֹום אֹותֹו ותעׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּבאֹות,
ׁשּתרצה  לּיֹום העּקר ל ויצא ׁשעׂשינּו, העּקר מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהֹוצאת
ּתעׂשה  וכזה עּקר. אמצע אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשנים
ּוכבר  .ל ידּועים יהיּו אם הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבאמצע
לכל  הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ּדברינּו, מּכלל ל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנתּבאר
יֹום  לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹום

ׁשעברּו. מּימים ְְִִִֶֶֶָָׁשּתרצה

יג  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּׁשמׁש בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ
ּתחּלהקג] ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום האמצעי ּבכל [ראה מקֹומּה ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ

קג] בעמוד ותֹוציא ערכו ׁשּבארנּו, הּדר על הּיֹום ְְְִֵֶֶֶַַַַלאֹותֹו
מּמקֹום  הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַֹֹמקֹום

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמצעי. מסלּול הּׁשמׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
קג]'הּׁשמׁש בעמוד ערכו .[ראה ֶֶַ

יהיה ·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה
ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנת הּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
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קג]הּמסלּול  בעמוד ערכו האמצעי;[ראה הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְִִֶֶֶַַַָָ
ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹואם
הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַמאֹות
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאמצעי.

האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם ׁשלׁשודע, אֹו ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

האמצעי  הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאֹות
האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא

עׂשר „. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָחלקים;
ּתהיה  מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָותׁשעה
ׁשבעים  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמעלֹות,
וׁשבעה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָוחמּׁשים
מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמעלה
ואם  חלקים; וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיהיה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוחמּׁשה
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמנתֹו
חלקים; עׂשר ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוארּבעים,
וחלק  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
וארּבעים  ׁשנים מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד;
ועׂשרים  אחד מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָחלקים;
ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים;
האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש מקֹום אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו,

ע ‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
הרי  ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מאֹות  מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהיה
ׁשּמנת  הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת  וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים,
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן  - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

ּומנת  חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמנת
נמצא  חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשבעים,
יהיה  הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבין

חמׁש ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלכל
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָוׁשּׁשים,

.Á מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל  ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון  ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ë ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא  - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ּכמֹו כ"ה ל"ז ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע

י  הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא לׁשּבארנּו; צא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
יצא  האמצעי, מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹסימנֹו
חלקים  וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָל
מסלּול  ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָָּוׁשּתי
ּתפנה  אל מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹעל
מעלה  אֹותם ּתחּׁשב יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹאליהם;
יהיה  ,לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָאחת,
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמסלּול

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשּבארנּו
.È ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

יּׁשאר  הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנה
ועׂשרים  וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמאה
האמּתי  הּׁשמׁש מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשנּיֹות
ּפחֹות  ּבֹו, מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבתחּלת
ולא  הּׁשמׁש, ּבמקֹום לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשנּיֹות.
על  חקר אּלא - הראּיה חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ולא הּירח, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמקֹום
עׂשה  לׁשלׁשים, קרֹוב  הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ּבלבד; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָֹהחלקים

החלקים. על והֹוסיפֹו חלק ְֲִִֵֶַַָָאֹותם
.‡È יֹום ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

הּבאֹות  ּתקּופֹות ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּתקּופה
מּׁשנים  ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחר

ְִַקדמֹונּיֹות.

יד  ¤¤ּפרק
.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּול האמצעי [ראה 'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

קג] בעמוד ּגדֹול ערכו ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָָ
הּקטן  ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּקיף
הּנקרא  הּוא העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבאֹותֹו

הּירח ' קג]'אמצע בעמוד ערכו הּירח [ראה אמצע מהל . ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּביֹום

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות ·. ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹנמצא

קל"א  סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים ְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבע  מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה
ועׂשרים  וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
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קג]הּמסלּול  בעמוד ערכו האמצעי;[ראה הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְִִֶֶֶַַַָָ
ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹואם
הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַמאֹות
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאמצעי.

האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם ׁשלׁשודע, אֹו ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

האמצעי  הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאֹות
האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא

עׂשר „. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָחלקים;
ּתהיה  מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָותׁשעה
ׁשבעים  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמעלֹות,
וׁשבעה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָוחמּׁשים
מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמעלה
ואם  חלקים; וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיהיה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוחמּׁשה
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמנתֹו
חלקים; עׂשר ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוארּבעים,
וחלק  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
וארּבעים  ׁשנים מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד;
ועׂשרים  אחד מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָחלקים;
ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים;
האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש מקֹום אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו,

ע ‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
הרי  ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מאֹות  מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהיה
ׁשּמנת  הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת  וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים,
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן  - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

ּומנת  חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמנת
נמצא  חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשבעים,
יהיה  הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבין

חמׁש ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלכל
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָוׁשּׁשים,

.Á מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל  ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון  ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ë ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא  - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ּכמֹו כ"ה ל"ז ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע

י  הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא לׁשּבארנּו; צא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
יצא  האמצעי, מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹסימנֹו
חלקים  וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָל
מסלּול  ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָָּוׁשּתי
ּתפנה  אל מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹעל
מעלה  אֹותם ּתחּׁשב יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹאליהם;
יהיה  ,לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָאחת,
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמסלּול

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשּבארנּו
.È ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

יּׁשאר  הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנה
ועׂשרים  וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמאה
האמּתי  הּׁשמׁש מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשנּיֹות
ּפחֹות  ּבֹו, מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבתחּלת
ולא  הּׁשמׁש, ּבמקֹום לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשנּיֹות.
על  חקר אּלא - הראּיה חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ולא הּירח, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמקֹום
עׂשה  לׁשלׁשים, קרֹוב  הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ּבלבד; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָֹהחלקים

החלקים. על והֹוסיפֹו חלק ְֲִִֵֶַַָָאֹותם
.‡È יֹום ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

הּבאֹות  ּתקּופֹות ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּתקּופה
מּׁשנים  ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחר

ְִַקדמֹונּיֹות.

יד  ¤¤ּפרק
.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּול האמצעי [ראה 'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

קג] בעמוד ּגדֹול ערכו ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָָ
הּקטן  ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּקיף
הּנקרא  הּוא העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבאֹותֹו

הּירח ' קג]'אמצע בעמוד ערכו הּירח [ראה אמצע מהל . ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּביֹום

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות ·. ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹנמצא

קל"א  סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים ְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבע  מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה
ועׂשרים  וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
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ּבאלף  מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשנּיֹות
חלקים  ועׂשרים ּוׁשלׁשה מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
חלקים  וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשלׁש יֹום, אלפים ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבעׂשרת
מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָועׂשרים
חלקים  וׁשּׁשה מעלֹות ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָּבתׁשעה
ׁשארית  ונמצא נ"ו. ו' כ "ב סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָוׁשׁש
מעלֹות  וארּבעים וארּבע מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָֹמהלכֹו
להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָֹוׁשּׁשה
ׁשנים  אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל מ"ג. כ"ו ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹשמ"ד

ְִֶֶׁשּתרצה.
מעלֹות ‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל

סימ  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים נ"ד.ּוׁשלׁשה ג' י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ
ּתׁשעה  מעלֹות ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹנמצא
ונמצא  ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ְְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּוׁשלׁשים
מעלֹות  ועׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשארית
סימנם  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָֹותׁשעה
מאה  יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָרכ"ו
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָָוארּבע
אלפים  ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
וארּבעים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹיֹום,
ונמצא  כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶָָָָחלקים
מעלֹות  עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשארית
ד'. נ"ג י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

וחמׁש„. מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹונמצא
י"ג. ש"ה סימנם - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
העּקר  ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עׂשר  וארּבעה אחת מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות
ואמצע  מ"ג. י"ד א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹחלקים
ּוׁשמֹונה  מעלֹות ּוׁשמֹונים ארּבע זה, ּבעּקר היה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
כ"ח  פ"ד סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָועׂשרים
ׁשהּוא  והאמצע הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ"ב.
עת  ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעּקר
ׁשּתֹוציא  ואחר ה ּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּתרצה,
ודע  ּבּׁשמׁש, התּבֹונן - ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע

הּוא. מּזל זה ְֵֶַָּבאי
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי  הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד  אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר  חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל  חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע  ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח

ׁשלׁשים  הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים  עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â,מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

לאחר  הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָאֹו
ׁשּתֹוציא  הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשקיעת
הראּיה'. לׁשעת הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע

ה'תשע"ג  ניסן ל' רביעי יום

טו  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּירח בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לׁשעת קג] הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּמסלּול  אמצע ּתֹוציא וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהראּיה
מאמצע  הּׁשמׁש אמצע ותגרע העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמצע

' הּנקרא הּוא וזה - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר מרחק הּירח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
קג]'הּכפּול  בעמוד ערכו .[ראה ַָ

הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר  אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר  ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה ‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין  אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
הּמסלּול  אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות  עׂשרה מּׁשּתים הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי  הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד  מעלֹות עׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות;
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָֹארּבע
מעלֹות  ועׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות;
ארּבע  הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַֹעד
מעלֹות  ּוׁשלׁשים מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמעלֹות;
הּמסלּול  אמצע על  ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַֹעד
ּוׁשלׁשים  מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחמׁש
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על  ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף  מעלֹות, וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמּׁשּתים
הּמרחק  יהיה ואם מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל

וׁשּׁשי  ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים על הּכפּול ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הּמסלּול  אמצע ּׁשּיהיה ּומה מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאמצע

הּנקרא הּוא אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף 'מסלּול אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
קג]הּנכֹון' בעמוד ערכו .[ראה ַָ

אם „. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר
הּזה  הּמסלּול מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהיה
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הּמסלּול  היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנכֹון
מאֹות  ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּנכֹון
הּירח  אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוׁשּׁשים,
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת

הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע
ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,

יהיה  אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח  מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Â עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים  וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
וׁשּׁשה  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים;
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָעׂשר
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
מעלֹות  חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחמׁש
מעלֹות  חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחמּׁשה

ו  חלקים; ארּבע ּוׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
מאה  יהיה ואם חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתהיה
חלקים; עׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשים,
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹואם
ׁשּתי  מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמעלֹות
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּתהיה
ואם  חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָמאה
אּלא  - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיהיה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואם

ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹּתגרע
הּמסלּול  ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעׂשית
ּכפי  הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחדים

ׁשּבארנּו ּכדר ּכהאחדים. ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ְֲֶֶַַַַַָָּתעׂשה

.Á ּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד  העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
יצא  זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹל
ותֹוציא  ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו  ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמצע

וׁשּׁשה  מעלֹות ּוׁשלׁשים וחמּׁשים ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ

לעת  הּמסלּול אמצע  ותֹוציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות
ועׂשרים  ואחד מעלֹות וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזֹו,
ּתגרע  מ"ו; כ"א ק"ג סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים
מעלֹות  עׂשרה ׁשבע יּׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
הּמרחק; הּוא וזה - ׁשנּיֹות וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּוׁשמֹונה
מעלֹות  ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּתכּפל
ל"ה  סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשּתים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָוׁשּׁשה
מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב; ְְְֲִִֵֶַַַַַָָנ"ו
ּוׁשמֹונה  מאה הּנכֹון, הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
החלקים  על מקּפידין ואין חלקים, ועׂשרים ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעלֹות

ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַּבּמסלּול,
.Ëלחקר ׁשהּוא [לחשב]ּובאנּו הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ

אחד; וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
ּתגרע  ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולפי
הּירח; אמצע מן אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמנה
חלקים  ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹיּׁשאר
על  ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹותׁשע
ׁשֹור  ּבמּזל זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקים.
מּמעלת  חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשמֹונה
מקֹום  ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשע
ׁשהיא  זֹו ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּירח

העֹולם. סֹוף עד ִַָָָָהעּקר,

טז  ¤¤ּפרק
קג]עּגּולה ה ‡. בעמוד ערכו ּתמיד,ׁשּס[ראה הּירח ּבּה ֹובב ִִֵֵֶַַָָָָָ

חציּה - ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְְְֵֵֶֶֶָָָָֻנֹוטה
,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָּכנגד
ׁשל  ּבעּגּולה סֹובב נמצא מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּיהיה
מׁשּתי  מאחת הּירח יצא ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמׁש
הּנקּדה  לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻהּנקּדֹות,
הּנקראת  היא הּׁשמׁש, לצפֹון לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה

קג]'ראׁש' בעמוד ערכו הּירח [ראה יתחיל ׁשּמּמּנה והּנקּדה ; ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
' הּנקראת היא הּׁשמׁש, לדרֹום בעמוד 'זנב לנטֹות ערכו [ראה ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ולא קג] ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ּומהל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
ּומּדגים  לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות הֹול והּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעֹון;

ּתמיד. סֹובב הּוא וכן ְְִִִֵֵָלדלי,
ואחת ·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים  אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים  יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים  ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה
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הּמסלּול  היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנכֹון
מאֹות  ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּנכֹון
הּירח  אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוׁשּׁשים,
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת

הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע
ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,

יהיה  אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח  מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Â עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים  וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
וׁשּׁשה  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים;
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָעׂשר
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
מעלֹות  חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחמׁש
מעלֹות  חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחמּׁשה

ו  חלקים; ארּבע ּוׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
מאה  יהיה ואם חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתהיה
חלקים; עׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשים,
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹואם
ׁשּתי  מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמעלֹות
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּתהיה
ואם  חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָמאה
אּלא  - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיהיה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואם

ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹּתגרע
הּמסלּול  ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעׂשית
ּכפי  הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחדים

ׁשּבארנּו ּכדר ּכהאחדים. ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ְֲֶֶַַַַַָָּתעׂשה

.Á ּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד  העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
יצא  זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹל
ותֹוציא  ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו  ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמצע

וׁשּׁשה  מעלֹות ּוׁשלׁשים וחמּׁשים ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ

לעת  הּמסלּול אמצע  ותֹוציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות
ועׂשרים  ואחד מעלֹות וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזֹו,
ּתגרע  מ"ו; כ"א ק"ג סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים
מעלֹות  עׂשרה ׁשבע יּׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
הּמרחק; הּוא וזה - ׁשנּיֹות וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּוׁשמֹונה
מעלֹות  ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּתכּפל
ל"ה  סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשּתים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָוׁשּׁשה
מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב; ְְְֲִִֵֶַַַַַָָנ"ו
ּוׁשמֹונה  מאה הּנכֹון, הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
החלקים  על מקּפידין ואין חלקים, ועׂשרים ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעלֹות

ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַּבּמסלּול,
.Ëלחקר ׁשהּוא [לחשב]ּובאנּו הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ

אחד; וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
ּתגרע  ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולפי
הּירח; אמצע מן אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמנה
חלקים  ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹיּׁשאר
על  ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹותׁשע
ׁשֹור  ּבמּזל זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקים.
מּמעלת  חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשמֹונה
מקֹום  ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשע
ׁשהיא  זֹו ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּירח

העֹולם. סֹוף עד ִַָָָָהעּקר,

טז  ¤¤ּפרק
קג]עּגּולה ה ‡. בעמוד ערכו ּתמיד,ׁשּס[ראה הּירח ּבּה ֹובב ִִֵֵֶַַָָָָָ

חציּה - ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְְְֵֵֶֶֶָָָָֻנֹוטה
,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָּכנגד
ׁשל  ּבעּגּולה סֹובב נמצא מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּיהיה
מׁשּתי  מאחת הּירח יצא ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמׁש
הּנקּדה  לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻהּנקּדֹות,
הּנקראת  היא הּׁשמׁש, לצפֹון לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה

קג]'ראׁש' בעמוד ערכו הּירח [ראה יתחיל ׁשּמּמּנה והּנקּדה ; ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
' הּנקראת היא הּׁשמׁש, לדרֹום בעמוד 'זנב לנטֹות ערכו [ראה ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ולא קג] ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ּומהל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
ּומּדגים  לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות הֹול והּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעֹון;

ּתמיד. סֹובב הּוא וכן ְְִִִֵֵָלדלי,
ואחת ·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים  אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים  יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים  ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה
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מהל  ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנה ותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים  וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,
ואמצע  מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
ּוׁשמֹונים  מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
- ׁשנּיֹות ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָמעלֹות

כ"ח. נ"ז ק"פ ִָָסימנם
ּתֹוציא ‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע  הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם  ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ערב „. ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?

- העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת
זֹו ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

והּוא ‰. ׁשּידעּת, הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף
ועׂשרים  ותׁשעה מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמצע
ל"ז; כ"ט קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְֲִִִִֶַָָָֹחלקים
וׁשבע  מאה ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתגרע
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָֹֹוׁשבעים
אל  ּתפנה ואל הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז ְְְְִִֶֶֶַָָָֹסימנם
ועׂשרים  ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּׁשנּיֹות.
ּדגים  ּבמּזל ּכנג ּדֹו, הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹמעלֹות

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְֲֲִִִֶֶַַָֹּבׁשבע
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי  הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזל לפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר  הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Ê הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה  הּירח ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
לפני  הּירח ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
נֹוטה  ׁשהּירח ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הּוא  והרי הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצפֹון

הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהֹול
.Á היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה

' הּירח הּנקראת קג]'רחב בעמוד ערכו נֹוטה [ראה היה אם ; ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
נקרא  לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹלצפֹון,
לא  - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֻ'רחב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו ְְְִֵֶֶַַֹיהיה
.Ë ּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב  לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
עד  נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע

לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע
ַֹרחב.

.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם
ּתֹוציא  - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹום ואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ

מּמקֹום  הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחב הּירח [ראה 'מסלּול ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

קג] בעמוד עד ערכו אחת מּמעלה הרחב מסלּול יהיה אם .ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ
הּמסלּול  היה ואם צפֹוני; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמאה
היה  ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה על ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיתר
אין  ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹמאה
היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ותחזר ּכלל. רחב ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלּירח
'רחב  הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור ְְְְְְִִִַַָָָָֹוהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' ְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּירח
.‡Èהיא הרחב וכּמה מסלּול קג]מנת בעמוד ערכו ?[ראה ְְְִַַַַָָֹ

ׁשנים  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאם
מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָוחמּׁשים

וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ואם ּתהיה חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹיהיה
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
חמּׁשים, הּמסלּול יהיה  ואם חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמעלֹות
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּתהיה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָהּמסלּול
ּוׁשנים  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, הּמסלּול יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָואם
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָוארּבעים
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָארּבע

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.·È לפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה  ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
חלקים  ׁשלׁשה חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹנמצא
ׁשלׁש ׁשהּוא זה מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹלכל
ועל  חלקים. וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹוחמּׁשים,

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ְְְֲִִֶֶֶַָָָּדר
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה  ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול  ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
.„È מאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר  וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע
.ÊËאֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
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ׁשלׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּמאה
מאה  מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתי

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָֹוחמּׁשים,
.ÊÈ,ּוׁשמֹונים מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

אחת  מעלה היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר
ּתהיה  מאתים, מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹמעלה
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈ הּוא רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
לחדׁש ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹאם
ּבליל  היה האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָאּיר
- ׁשֹור מּמּזל חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָזה
ּבׁשבע  העת, ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח ְְְִֵֶַָָָָָָֹסימנֹו
כ"ז  סימנֹו - ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹועׂשרים
הרחב  מסלּול ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹל'.
רל"א  סימנֹו - חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמאתים
ונמצא  הּמסלּול. ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָו'
ׁשלׁש זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמנה
הּירח  רחב הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמעלֹות
מאה  על יתר הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבתחּלת

ְִּוׁשמֹונים.

יז  ¤¤ּפרק
ּומּוכנים ‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום  האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא

מּמק  האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹום הראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹון הּירח ראה 'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קג] בעמוד .ערכו
רחב ·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
' ראׁשֹון הּנקרא ערכו*]'רחב הּזה [ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
מעלֹות ‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

ׁשּיראה  לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
עׂשרה  חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ואין  יׂשראל, ארץ ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעלֹות
מּתׁשע  הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
ּבחׁשּבֹונֹות  ולחקר לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמעלֹות

יראה. לא אֹו יראה אם ׁשּתדע עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
האמּתי „. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום  היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח

הּירח  ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
האר היה ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנראה
ּבכל  יראה וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהראׁשֹון
עד  מעלֹות מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגבּול
הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹארּבע

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע ִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעד
ּבאיזה ‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון  האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן  ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתגרע  ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהאר
סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמן
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתגרע
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאריה,
ואם  חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹיהיה
ארּבעה  האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחלקים;
האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
מן  ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָֹׁשּׁשה
ּתגרע  ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהאר
ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹמן
האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּתגרע

' הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אראחר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
קג]'ׁשני  בעמוד ערכו .[ראה ִֵ

.Â האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה
ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין

ׁשל  החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּוי ואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרחב  ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם  מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשני החלקים, קג]'רחב בעמוד ערכו .[ראה ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Á יהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עׂשר  ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעׂשרה
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה  קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם  חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ë הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע  ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
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ׁשלׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּמאה
מאה  מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתי

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָֹוחמּׁשים,
.ÊÈ,ּוׁשמֹונים מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

אחת  מעלה היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר
ּתהיה  מאתים, מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹמעלה
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈ הּוא רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
לחדׁש ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹאם
ּבליל  היה האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָאּיר
- ׁשֹור מּמּזל חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָזה
ּבׁשבע  העת, ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח ְְְִֵֶַָָָָָָֹסימנֹו
כ"ז  סימנֹו - ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹועׂשרים
הרחב  מסלּול ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹל'.
רל"א  סימנֹו - חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמאתים
ונמצא  הּמסלּול. ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָו'
ׁשלׁש זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמנה
הּירח  רחב הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמעלֹות
מאה  על יתר הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבתחּלת

ְִּוׁשמֹונים.

יז  ¤¤ּפרק
ּומּוכנים ‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום  האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא

מּמק  האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹום הראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹון הּירח ראה 'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קג] בעמוד .ערכו
רחב ·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
' ראׁשֹון הּנקרא ערכו*]'רחב הּזה [ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
מעלֹות ‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

ׁשּיראה  לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
עׂשרה  חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ואין  יׂשראל, ארץ ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעלֹות
מּתׁשע  הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
ּבחׁשּבֹונֹות  ולחקר לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמעלֹות

יראה. לא אֹו יראה אם ׁשּתדע עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
האמּתי „. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום  היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח

הּירח  ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
האר היה ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנראה
ּבכל  יראה וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהראׁשֹון
עד  מעלֹות מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגבּול
הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹארּבע

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע ִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעד
ּבאיזה ‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון  האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן  ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתגרע  ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהאר
סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמן
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתגרע
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאריה,
ואם  חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹיהיה
ארּבעה  האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחלקים;
האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
מן  ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָֹׁשּׁשה
ּתגרע  ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהאר
ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹמן
האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּתגרע

' הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אראחר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
קג]'ׁשני  בעמוד ערכו .[ראה ִֵ

.Â האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה
ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין

ׁשל  החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּוי ואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרחב  ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם  מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשני החלקים, קג]'רחב בעמוד ערכו .[ראה ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Á יהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עׂשר  ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעׂשרה
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה  קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם  חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ë הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע  ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
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ותכין  הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה
עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו

.È מּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר
ערכו*]נלֹוז ׁשהּירח הּמקצת [ראה היא וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

עד  טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתּקח
עׂשרים  עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעׂשרים
יהיה  ואם חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעלה
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּירח
ּתּקח  - עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעׂשרים
מעלֹות  מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב  מּמּזל מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל
יהיה  ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
מעׂשרים  אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
מעלֹות  עׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָואם
ּתּקח  - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד קׁשת מּזל מּתחּלת אֹו ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּמּנּו,
מעלֹות  מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עד  קׁשת מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּמּזל
יהיה  ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹעׂשרים
ועׂשרים  חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמקֹום
- מּמּנּו ועׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו,
הּירח  מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתּקח
מּמּזל  מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ועׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמחמׁש
מעלֹות  חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים מחמׁש אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָסרטן,
מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח לא - ּגדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל מחמׁש הּירח יהיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָואם
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמחמׁש
עד  סרטן מּמּזל מעׂשר הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָרביע
ּתּקח  - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַעׂשרים
הּירח  מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמן
עד  ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד סרטן מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמעׂשרים
הּירח  יהיה ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹסֹופֹו
מּזל  מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַמּתחּלת
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּדלי

עד ח  אריה מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָמיׁשיתֹו;
ּתּקח  - מּמּנּו עׂשרים עד ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַעׂשרים
מּמּזל  מעׂשרים הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמן
עד  ּדלי מּמּזל מעׂשרים אֹו ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָאריה
ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל מעלֹות ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעׂשר
מעׂשר  אֹו סֹופֹו, עד ּבתּולה מּמּזל מעׂשר הּירח יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָואם
חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּדגים ְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹמּמּזל

' הּנקראת היא הּׁשני, הרחב מן ׁשּתּקח הּמקצת מעּגל וזאת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
קג]'הּירח  בעמוד ערכו .[ראה ֵַַָ

.‡È הּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר
הּזה  הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
הּמעּגל  ּתֹוסיף ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
מקֹום  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה

היה  אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר  יהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על  הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן  הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהאר
עליו  ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא  ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב  מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ּכלּום הארהּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קג]הּׁשליׁשי  בעמוד ערכו יתר.[ראה ולא ּפחֹות ּבלא ְְְִִֵַָָֹֹ

.·È והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה  אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי  האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיף ׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּבמּזל  אֹו מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשליׁשי
ּׁשּיהיה  ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּבתּולה,
ּתּניח  אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאר
ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹו
ׁשליׁשיו  ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

' הּנקרא הּוא וזה - הּמדינה לעֹולם ּגבּה ערכו 'מנת [ראה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹ
קג] צפֹוני,בעמוד הּירח רחב יהיה אם - ותראה ותתּבֹונן .ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

רחב  יהיה ואם הרביעי; האר על הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹּתֹוסיף
הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּירח
אֹו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי האר ּׁשּיהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּומה

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא הּוא - עליו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוסיפין
.‚È ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום  ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע  האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
ּוׁשלׁשים  וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמקֹום
הּירח, רחב ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחלקים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום סימנֹוּברּוח - חלקים וחמּׁשים ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹג'
ועׂשרים  וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמקֹום
ּולפי  הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - ְְֲִִִִֶֶָָָָֹחלקים
מעלה  האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשני,
ׁשרחב  ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ׁשהּוא  הּמראה ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ארּבע הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשרה
עׂשרה  ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלקים
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רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות
' הּנקרא הּירח והּוא קג]'מעּגל בעמוד ערכו ל[ראה יצא ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשאין  לפי אחד, וחלק אחת מעלה זֹו, לעת הּירח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמעּגל
ּבּׁשנּיֹות. ְְְְִִַַמדקּדקין

.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
הּׁשני; האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ּוׁשמֹונה  מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיצא
ּבמּזל  הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹועׂשרים
ׁשּתי  ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ראּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹור,
ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמעלֹות
מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה
מנת  יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹּגבּה
מן  הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עׂשר  ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאר

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - הראּיה היאחלקים ערכו קׁשת [ראה ְְֲִִִִֶֶָָָָ
קג] קׁשת בעמוד ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל הּזה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּלילה

ראּיה  ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָהראּיה
לעֹולם. ְְִֶֶָׁשּתרצה,

.ÂË קׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ארץ  ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּיה
עׂשרה  ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל;
יׂשראל. ארץ לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות,

.ÊË עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן הראּיה לֹו; קג]'קּצי בעמוד ערכו .[ראה ְְְִִִִֵֵַָָָ
.ÊÈ על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ויהיה  עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה  .לא ֵֶָֹ
.ÁÈ סֹוף עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם  יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
לא  - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.
.ËÈ מעלֹות ו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Î מעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

ויהיה  עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעד
ואם  יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהאר
לא  - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.

.‡Î מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם
עׂשרה  ארּבע על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמעלֹות,
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - ְִִִֵֶֶַַָָֹמּזה
.·Î ׁשּבת ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

הראּיה, קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשני
ּולפי  ׁשּידעּת; ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאחת
ערכנּו עׂשרה, ארּבע עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

הּזה [השוונו] ׁשהאר ידעּת ּוכבר הראׁשֹון; האר אל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאֹותּה
ּולפי  חלקים. ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת זה, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבליל
והיה  מעלֹות, עׂשרה אחת על יתר הראּיה קׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה
יראה  ׁשּוּדאי יּודע - עׂשרה אחת על יתר הראׁשֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאר
קׁשת  ּבכל ּתעׂשה וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבליל

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם ִִֶֶֶֶָָָָֹוקׁשת,
.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד  הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
ארּכה  הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים
.„Î,זה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם

הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות  חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם  הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי  ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
ּבהם  ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין  אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ׁשאין  ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

ׁשּנ והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ֹודע.אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ה'תשע"ג  אייר א' חמישי יום

יח  ¤¤ּפרק
יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון [יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ

יראה  ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח
ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
למי  יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא  למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן  ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
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רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות
' הּנקרא הּירח והּוא קג]'מעּגל בעמוד ערכו ל[ראה יצא ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשאין  לפי אחד, וחלק אחת מעלה זֹו, לעת הּירח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמעּגל
ּבּׁשנּיֹות. ְְְְִִַַמדקּדקין

.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
הּׁשני; האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ּוׁשמֹונה  מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיצא
ּבמּזל  הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹועׂשרים
ׁשּתי  ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ראּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹור,
ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמעלֹות
מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה
מנת  יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹּגבּה
מן  הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עׂשר  ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאר

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - הראּיה היאחלקים ערכו קׁשת [ראה ְְֲִִִִֶֶָָָָ
קג] קׁשת בעמוד ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל הּזה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּלילה

ראּיה  ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָהראּיה
לעֹולם. ְְִֶֶָׁשּתרצה,

.ÂË קׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ארץ  ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּיה
עׂשרה  ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל;
יׂשראל. ארץ לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות,

.ÊË עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן הראּיה לֹו; קג]'קּצי בעמוד ערכו .[ראה ְְְִִִִֵֵַָָָ
.ÊÈ על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ויהיה  עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה  .לא ֵֶָֹ
.ÁÈ סֹוף עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם  יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
לא  - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.
.ËÈ מעלֹות ו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Î מעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

ויהיה  עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעד
ואם  יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהאר
לא  - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.

.‡Î מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם
עׂשרה  ארּבע על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמעלֹות,
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - ְִִִֵֶֶַַָָֹמּזה
.·Î ׁשּבת ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

הראּיה, קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשני
ּולפי  ׁשּידעּת; ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאחת
ערכנּו עׂשרה, ארּבע עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

הּזה [השוונו] ׁשהאר ידעּת ּוכבר הראׁשֹון; האר אל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאֹותּה
ּולפי  חלקים. ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת זה, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבליל
והיה  מעלֹות, עׂשרה אחת על יתר הראּיה קׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה
יראה  ׁשּוּדאי יּודע - עׂשרה אחת על יתר הראׁשֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאר
קׁשת  ּבכל ּתעׂשה וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבליל

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם ִִֶֶֶֶָָָָֹוקׁשת,
.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד  הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
ארּכה  הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים
.„Î,זה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם

הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות  חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם  הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי  ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
ּבהם  ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין  אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ׁשאין  ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

ׁשּנ והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ֹודע.אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ה'תשע"ג  אייר א' חמישי יום

יח  ¤¤ּפרק
יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון [יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ

יראה  ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח
ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
למי  יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא  למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן  ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
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למי  אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

יֹותר ·. הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
החּמה מּמה ּבימֹות אם ּׁשּיראה הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יֹותר, ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיהיה
החּמה, ּבימֹות אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּפני
קטן. הּירח ויראה האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻיהיה

ו ‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קטֹון  הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא  ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
סֹוף  על והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
הּקׁשת  אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקּצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
.„- ּבלבבם אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

'ּבאיזה  העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם:
קצרה  הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? ויּתן מקֹום , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

ּתׁשע  הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עׂשרה  ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
אֹותם  ּובֹודקין להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה ְְְִִֶֶָָָָָָאֹו
- ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהרּבה;

עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, הּמבּדילין.[עננים]וּדאי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּדין ‰. ּבית וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים

יֹום  ועׂשרים ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹוקּדׁשּו
ׁשאי  מּפני - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמן

עבים  ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו ּדין אפׁשר ּבית והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹמצּפין
אחד  יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,
ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ

יראה  ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין  מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ונמצא  ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
ועׂשרים  חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבחדׁש
והפסד  ׂשחֹוק ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבֹו,

מּזה. ִֵֶיֹותר
.Ê ׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

ּופעמים  הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָיראה
אר ׁשם הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּבֹות
ּבכל  הּירח יראה ׁשּלא אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהעבים
.ּכ אחר ויראה החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה,
וחדׁשים  ׁשּיראה, לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּופעמים
מּפני  אֹו העבים, מּפני יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאפׁשר

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה
.Á מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים  ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום  ועׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעין וחדׁש מחּׁשבין, וכן . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשאין  ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻחדׁש
מלא, אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמקּדׁשין

החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר  ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר  חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתין עֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה  על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי  ׁשּמעּברין א ּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק  ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.È סֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

והרׁשּות  להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
לעּבר  אֹו לחּסר חדׁשים ּבידם ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבזמן  ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשנה,
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ְְִִֶֶַַָֹֹׁשּלא

.‡È הּוא ,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
אחד  ועֹוׂשין חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָּבחדׁשים
לחּסר  אֹו חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלא
ּבזמּנֹו; הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

היֹותֹו[אבל]אּלא ּתחּלת ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ואי  לעֹולם, מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנראה

לעּבר  ולא לדחֹות לא .אפׁשר ְְְְִֵֶַָֹֹ
.·È וסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּקביעה  על אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזה

אּלּו ּבהלכֹות .ׁשּבארנּו ְֲֵֵֶַַָ
.‚È ׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר

ׁשהן  העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה
ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם [באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל  ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
יׂשראל, ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
.„È ּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה  ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂË ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות  יׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיראה
ּבמדינֹות  ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנגּדּה;
ּבמדינה  יראה אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות,
ׁשּנראה  ּבידּוע ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
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ּבזה  אין הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,

.ÊË ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל
מּׁשלׁשים  העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻוׁשּבמזרח
נֹוטֹות  היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְֲֲֲִִֵַַַָָָֹמעלֹות
ׁשהרי  - להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלצפֹון
ּבערי  ׁשּבארנּו אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאינן
להגּדיל  הראּיה מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמזרח
סֹומכין  מערב ּבני אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּתֹורה
אין  לעֹולם אּלא ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

יׂשראל  ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא ּכמֹוסֹומכין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפעמים. ּכּמה ְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו

יט  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשר את - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי  ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית  לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קג]עּגּולה ה ·. בעמוד ערכו ּבמחצית [ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם  ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו  מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה ‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה  - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים  מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשה הּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה  ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות  ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
על  ׁשהּוא מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּכנגד  ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקו
הּקו  מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹרּוח
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשוה
עד  הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

נֹוטה  ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי  ותׁשקע מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Â הּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Ê ׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו

נטּיתם  מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּזלֹות;
מעלֹות; ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָארּבע
ּומחצה; מעלֹות עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשים
חמּׁשים  מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעים
מעלֹות, ׁשּׁשים מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָמעלֹות,
ׁשּתים  נטּיתם מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָנטּיתם
ועׂשרים  ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים
וחצי  מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹמעלֹות;

ֲַָמעלה.
.Á ׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח  ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ועׂשרים, ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנטּיתם
ׁשעם  האחדים ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטּיתם

ֲָָהעׂשרֹות.
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום  ּכדר ּכּלן נטּית היה ּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד  ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
יֹותר  היה ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאתים
אֹותֹו ּתגרע וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹעל
נטּית  והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמּׁשלׁש

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.È הּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע  - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאיזֹו האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ות  לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא ותֹוציא רּוח ותחׁשב חזר ְְְְְְְִִַַַָָָֹֹ
אם  ּדרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח  מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע

מּׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמעל
.‡È הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?

ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון  נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבּדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו
עׂשרה  ארּבע יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עׂשרה  ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות.
עׂשרה  ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
לפי  ּדקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות

ּבראּיה. מֹועיל ְִִֵֶָָׁשאינֹו
.·È הּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם

על  יהיה אם הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה,
אֹו ּבצפֹון מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבדרֹום

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
.‚È יראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
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ּבזה  אין הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,

.ÊË ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל
מּׁשלׁשים  העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻוׁשּבמזרח
נֹוטֹות  היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְֲֲֲִִֵַַַָָָֹמעלֹות
ׁשהרי  - להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלצפֹון
ּבערי  ׁשּבארנּו אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאינן
להגּדיל  הראּיה מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמזרח
סֹומכין  מערב ּבני אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּתֹורה
אין  לעֹולם אּלא ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

יׂשראל  ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא ּכמֹוסֹומכין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפעמים. ּכּמה ְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו

יט  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשר את - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי  ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית  לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קג]עּגּולה ה ·. בעמוד ערכו ּבמחצית [ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם  ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו  מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה ‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה  - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים  מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשה הּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה  ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות  ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
על  ׁשהּוא מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּכנגד  ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקו
הּקו  מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹרּוח
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשוה
עד  הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

נֹוטה  ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי  ותׁשקע מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Â הּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Ê ׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו

נטּיתם  מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּזלֹות;
מעלֹות; ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָארּבע
ּומחצה; מעלֹות עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשים
חמּׁשים  מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעים
מעלֹות, ׁשּׁשים מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָמעלֹות,
ׁשּתים  נטּיתם מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָנטּיתם
ועׂשרים  ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים
וחצי  מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹמעלֹות;

ֲַָמעלה.
.Á ׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח  ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ועׂשרים, ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנטּיתם
ׁשעם  האחדים ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטּיתם

ֲָָהעׂשרֹות.
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום  ּכדר ּכּלן נטּית היה ּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד  ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
יֹותר  היה ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאתים
אֹותֹו ּתגרע וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹעל
נטּית  והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמּׁשלׁש

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.È הּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע  - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאיזֹו האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ות  לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא ותֹוציא רּוח ותחׁשב חזר ְְְְְְְִִַַַָָָֹֹ
אם  ּדרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח  מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע

מּׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמעל
.‡È הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?

ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון  נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבּדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו
עׂשרה  ארּבע יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עׂשרה  ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות.
עׂשרה  ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
לפי  ּדקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות

ּבראּיה. מֹועיל ְִִֵֶָָׁשאינֹו
.·È הּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם

על  יהיה אם הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה,
אֹו ּבצפֹון מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבדרֹום

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
.‚È יראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
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מּכנגד  נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע  העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

.„È יראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
מּכנגד  נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
רב  ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹמזרח

ְִַָהּנטּיה.
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

הראּיה  קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן  הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה,
קׁשת  אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים  ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי .הראּיה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.ÊË ּבידיעת להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

למבינים, ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראּיה,
אחריה  לבּקׁש יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹולא
מהּנה  אחת - ּוקראּו ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבספרים

נעּדרה" .לא ְֶָָֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ספר זמנים -
zFIprY zFkld¦§©£¦

ּגדֹולה  צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א  ¤¤ּפרק
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע [להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על [מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם  - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא ·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרה ודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּורע  הרעים מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויזעקּו
ׁשּיגרם  הּוא וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהן

מעליהם. הּצרה להסיר ְֲִֵֵֶֶַָָָָלהם
יאמרּו:אבל ‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זה אם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

ּדר זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה  לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּמנהג
ותֹוסיף  הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאכזרּיּות,
עּמי  "והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה
ּכׁשאביא  ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבקרי

קרי ׁשהיא ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה ,[מקרה]עליכם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
קרי. אֹותֹו חמת לכם ֲִִֶֶַָאֹוסיף

סֹופרים„. ׁשּתבֹוא [חכמים]ּומּדברי צרה ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
האּלּו, הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻעל
ואם  ּבלבד; ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר  הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו

קצר] הּיֹום [קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ
אּלא  ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפני  הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש,

ה'". ֶֶַהּמל

יֹום ‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות
זה  ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואין אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּלאחריו  ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד  וׁשני, וחמיׁשי ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּובׁשני

ְֲֶֻׁשּירחמּו.
.Â ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות;טֹובים  ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
עיר  היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָיחיד
אבל  ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָמתעּנין
אֹותם  לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

ְִַָּולהּצילם.
.Ê ּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על  להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
אחד  יֹום אפּלּו מתעּנין,הּצרה - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ְְֲִִִַַַּומׁשלימין
.Á לא ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

מניקֹות  ולא אף עּברֹות, ּבּלילה, לאכל ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי  - יחיד ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן; ׁשּלא והּוא, הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם ְֲִֵֵֵַָָאבל
.Ë על מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
להת  לֹו יׁש - האסּורין ּבבית עליו אסּור ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא  ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא  חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.È הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר  מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי  על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל  ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף  - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,והתעּנה ּבלבד, למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ׁשּלן [גם]ולּלילה ּפי על אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתעניתֹו,
ּבּבקר  והׁשּכים ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
.·È ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור
ּבׁשּבת  ׁשּלא ואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה
ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני

.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום [חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ
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ּומתעּסק  ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן  מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם  הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל  ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„È על אֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

לא  זה הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלֹומֹו,
וטֹוב  ׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹינהג

חי,לב  אדם ּיתאֹונן "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבכדי  ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּגבר
ואכל, ׁשכח ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרביעית

ּתעניתֹו. ְֲִִַַמׁשלים
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּנים ועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין מּמקֹום למקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עּמהן. מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין
עּדּונין  ינהג ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

ְְַּבעצמֹו.
.ÊË ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול  הּלל וקֹוראים הּלל ּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

- חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
היּו אם וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻהֹואיל
קדם  אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמתעּנים

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈ הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּבית ּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה  על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
ּומסירים  הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
על  וחֹוקרים ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּמכׁשֹולֹות

ועב  חמס זרֹוע ּבעלי ּבעלי ועל אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ולערב  הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומׁשּפילים
ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקלל ֹות ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע -ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּומפטירים  ּבתֹוכחּתֹו", ּתקץ ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹ"מּוסר
- האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּנביא

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ּומתחּננים מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָֹמתּפללים

ה'תשע"ג  אייר ב' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן על אּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועל  הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
ועל  הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה

הּמזֹונֹות ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל [שהוזלו הּירקֹון, ְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּמטר.הסחורות] ועל ,ְַַָָ

אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנה ּכל העיר א ֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ולא  מתעּנֹות - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּומתרעת,

אין  מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמתריעֹות,
ׁשאמ  ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא מּצרת צֹועקים חּוץ - רנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

מתריעים  אין אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמזֹונֹות,
ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה

ּכיצד ‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מּידם  לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
ׁשּסביבֹותיהם, הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמתעּנים
להתקּבץ  ּתקעּו ּכן אם אּלא מתריעים, אין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתעּנים;

ְְֶָָלעזרתן.
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי  על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים  צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה  ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום  יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה ּדבר;מּמּנה זה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לפי  וכן ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיצאּו
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחׁשּבֹון

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Â יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה  ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות  ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Ê מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני  ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה  ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
אחריהן  ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
ואם  מׁשּלחת. אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
אּלא  מׁשּלחת, אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
אכלה  אם אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָאם
מקֹומּה; הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשניהן

מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּומּפני
.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים -[שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּתינֹוק  ונטלה לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהֹואיל
אינּה זֹו, למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻמעריסה
למקֹום  ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחת,

ַַהחּיֹות.
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
מתריעים  ולא עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ;ויּתּוׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּתרּועה. ּבלא זֹועקים ְְֲֲִָָֹאבל
.È ּכנף אּלא  מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל ועל אחד עליהם; ּומתריעין מתעּנים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ּומתעּסק  ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן  מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם  הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל  ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„È על אֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

לא  זה הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלֹומֹו,
וטֹוב  ׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹינהג

חי,לב  אדם ּיתאֹונן "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבכדי  ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּגבר
ואכל, ׁשכח ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרביעית

ּתעניתֹו. ְֲִִַַמׁשלים
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּנים ועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין מּמקֹום למקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עּמהן. מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין
עּדּונין  ינהג ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

ְְַּבעצמֹו.
.ÊË ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול  הּלל וקֹוראים הּלל ּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

- חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
היּו אם וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻהֹואיל
קדם  אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמתעּנים

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈ הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּבית ּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה  על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
ּומסירים  הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
על  וחֹוקרים ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּמכׁשֹולֹות

ועב  חמס זרֹוע ּבעלי ּבעלי ועל אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ולערב  הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומׁשּפילים
ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקלל ֹות ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע -ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּומפטירים  ּבתֹוכחּתֹו", ּתקץ ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹ"מּוסר
- האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּנביא

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ּומתחּננים מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָֹמתּפללים

ה'תשע"ג  אייר ב' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן על אּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועל  הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
ועל  הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה

הּמזֹונֹות ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל [שהוזלו הּירקֹון, ְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּמטר.הסחורות] ועל ,ְַַָָ

אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנה ּכל העיר א ֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ולא  מתעּנֹות - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּומתרעת,

אין  מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמתריעֹות,
ׁשאמ  ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא מּצרת צֹועקים חּוץ - רנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

מתריעים  אין אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמזֹונֹות,
ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה

ּכיצד ‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מּידם  לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
ׁשּסביבֹותיהם, הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמתעּנים
להתקּבץ  ּתקעּו ּכן אם אּלא מתריעים, אין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתעּנים;

ְְֶָָלעזרתן.
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי  על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים  צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה  ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום  יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה ּדבר;מּמּנה זה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לפי  וכן ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיצאּו
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחׁשּבֹון

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Â יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה  ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות  ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Ê מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני  ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה  ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
אחריהן  ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
ואם  מׁשּלחת. אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
אּלא  מׁשּלחת, אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
אכלה  אם אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָאם
מקֹומּה; הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשניהן

מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּומּפני
.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים -[שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּתינֹוק  ונטלה לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהֹואיל
אינּה זֹו, למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻמעריסה
למקֹום  ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחת,

ַַהחּיֹות.
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
מתריעים  ולא עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ;ויּתּוׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּתרּועה. ּבלא זֹועקים ְְֲֲִָָֹאבל
.È ּכנף אּלא  מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל ועל אחד עליהם; ּומתריעין מתעּנים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ארבה]הּגֹובאי מתעּנין [מין אין - החגב אבל ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא ְְְֲִִִִֶַַָָָֹעליו,

.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל
ּתּנּור  ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפות לא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ

התנור] פי הממלא לחם ּומתריעין.ממנה ּתענית עליו ּגֹוזרין ,ְְֲִִִִַַָָ
.·È ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל

חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים אדמה]ּומתעּנים רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

מתעּנין  והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל
עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין

.‚È הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
אסּכרה  ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ

צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
ּכׁשחין  הּוא הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
אבל  עליו; ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹּפֹורח,

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, ְֲִִִֵַָָָחּכּו
.„È ּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורה על ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל  ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב
עד  והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא  ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂË ּכיצד הּמטר  ׁשּיצרּועל עד  ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה  צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ  קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ  ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד  אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
הּצמחים  לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים  ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈ הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבה וכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים  להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם  יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈ ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

ׁשּירדּו עד וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם  ׁשּיעבר עד אֹו .הּגׁשמים, ְְֲִֶַַַַָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ימֹות ‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים

ׁשני ּגׁשמים  להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ
הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ

ּכסלו ·. חדׁש ראׁש ּדין הּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ
ּומּתרין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין

מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדים ּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ
שבוע] אותו עֹוסקים במקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין

ּומתּפללין  ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה.
הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוזֹועקים

ּתענּיֹות ‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו
וחמיׁשי  וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

ואנׁשי  ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְְְִִִִִֵֶַאֹוכלין
אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשמר

ּבעב  העֹוסקין ּכל והם מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
ּופסק, אכל אם - יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָעּקר.
ׁשהּות  ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹוגמר

ַּבּיֹום.
מלאכה „. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
מּתר  ורגליו ידיו ּפניו הּמרחצאֹות.אבל את נֹועלים לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואסּורין  מּתר. הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻואסּורין
מּתר  ,ּבּדר אבל ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתׁשמיׁש
ּכׁשאר  ּומתחּננים וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹלנעל.

ֲִַַהּתענּיֹות.
ּתענּיֹות ‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַאחרֹות
אבל וׁשני  מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּפי  על ואף מתעּנֹות; ּומניקֹות עּברֹות אין הּתענּיֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻּבׁשאר
אֹוכלֹות  אּלא ּבפּנּוקין, עצמן מעּנגין אין מתעּנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

מׁשלימין  ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית ּדבר ואנׁשי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
הּׁשבע  ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ֲַָהאחרֹונֹות.
.Ê ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם,העיר  ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את  ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את [- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
ּכבֹוד  מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֻהחנּיֹות;
ונֹועל  אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת לפניה [ספסל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח -ְְְֲִִֵֵֵַַַ

.Á ּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ׁשל עברּו ּובבנין , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון הקירות]ׂשמחה קישוט ׁשל [- ּובנטיעה , ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ּבארּוסין [בשמים]ׂשמחה ּוממעטין . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָ
מי  וכל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹונּׂשּואין,
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ּבׁשני  מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקּים
ותלמידי רעבֹון  לחברֹו; אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ועם  לּמקֹום, וכמנּדין ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹֻחכמים
וכבד  רפה ּבׂשפה לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהארץ

ֹראׁש.
.Ë ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשני ּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור  לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר  ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּיצא  עד הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻניסן,
ּכל  ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל  ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין  - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר  ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ׁשבעה  ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבראׁשי
הּצּבּור  על ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ְְְִִִִִִֵַַָָָֹימים;

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה .ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור  על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל  ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבע הּמטר  אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד  ¤¤ּפרק
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

ׁשל  לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים  ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפר עיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ּכדי [- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מן  נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן ּבמקֹום האפר, ין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
נֹוטל  ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
חכם ·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ולא  זקן לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חשוב]חכם, אֹומר [- והּוא . ְֲִִֵֶַָָָָָ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנו אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה ‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ואם  אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא „. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין ּבּׂשדה.[די יגיעה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ּבעל  עליו והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
עליו  יצא ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעברה
נעימה, לֹו ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם
זה  הרי האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוקֹולֹו
האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹמפאר;

ְִֵַיתּפּלל.
יׂשראל';‰. 'ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח

הּצרה  מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ה'ואֹומר "אל ואֹומר: , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ההרים", אל עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּצרתה

וגֹו'". יעטף כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֹ"מּמעמ ּקים
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר

ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה
אתכם  יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ'מי

ּגֹואל וי  ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
.יׂשראל' ְִֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי  ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת  ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ë הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' .ׁשֹומע ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡È ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
.·È,הּדגה מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צרה' ּבעת העֹונה ה', .אּתה ְֵֶַָָָָ

.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול  ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
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ּבׁשני  מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקּים
ותלמידי רעבֹון  לחברֹו; אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ועם  לּמקֹום, וכמנּדין ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹֻחכמים
וכבד  רפה ּבׂשפה לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהארץ

ֹראׁש.
.Ë ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשני ּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור  לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר  ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּיצא  עד הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻניסן,
ּכל  ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל  ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין  - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר  ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ׁשבעה  ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבראׁשי
הּצּבּור  על ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ְְְִִִִִִֵַַָָָֹימים;

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה .ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור  על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל  ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבע הּמטר  אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד  ¤¤ּפרק
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

ׁשל  לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים  ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפר עיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ּכדי [- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מן  נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן ּבמקֹום האפר, ין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
נֹוטל  ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
חכם ·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ולא  זקן לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חשוב]חכם, אֹומר [- והּוא . ְֲִִֵֶַָָָָָ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנו אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה ‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ואם  אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא „. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין ּבּׂשדה.[די יגיעה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ּבעל  עליו והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
עליו  יצא ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעברה
נעימה, לֹו ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם
זה  הרי האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוקֹולֹו
האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹמפאר;

ְִֵַיתּפּלל.
יׂשראל';‰. 'ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח

הּצרה  מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ה'ואֹומר "אל ואֹומר: , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ההרים", אל עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּצרתה

וגֹו'". יעטף כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֹ"מּמעמ ּקים
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר

ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה
אתכם  יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ'מי

ּגֹואל וי  ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
.יׂשראל' ְִֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי  ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת  ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ë הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' .ׁשֹומע ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡È ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
.·È,הּדגה מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צרה' ּבעת העֹונה ה', .אּתה ְֵֶַָָָָ

.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול  ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
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עֹונין  העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;
ּכל  אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'

.הּברכֹות  ְַָ
.„È;הּסדר על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָואֹומר

מקֹום  ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. .ותֹוקעין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר  ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה  את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן  יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
עֹונין  והן יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
הּכנסת  וחּזן ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָאחריו:

הכנסת] בית ּתקעּו'![שמש הּכהנים, 'ּתקעּו לּתֹוקעים: ְְְֲִִִִֵַַֹאֹומר
הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחֹוזר
ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים, ְְְְֲִִִִִַֹּתֹוקעין
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי  אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולם הּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
על  ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים

ּומריעין  ותֹוקעין מריעין, ּכ .ואחר ְְְְְִִִִִַַָ
.ÊÈ ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין  ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא  זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין  ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר  ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין  הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לא ּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשּגֹוזרין  הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינה הּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ג  אייר ג' ש"ק יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשם‡. מּפני [במציאות]יׁש ּבהן מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּדרכי  ולפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרֹות
ּומעׂשה  הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּתׁשּובה.
אֹותן  ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו

ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;
אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו

ּבן ·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו
ּגלּותם  להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחיקם,

כשנהרג] גלו ּבבל [- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּובמצֹוק; ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָנבּוכדנאּצר
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים  והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, והעמיד ּבחרּבן ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל. ֵֶֶַָצלם

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראל ותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּובּׁשנּיה; ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ביתר]ונלּכדה ּבּה[- והיּו ׁשמּה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָ
ּגדֹול מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות כוזיבא]אלפים ,[בן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ונפל  הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודּמּו
חרּבן  ּכמֹו ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻֻּביד
טֹורנֹוסרֹופֹוס  חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו ְְְְְִַַַַָָָָֻהּמקּדׁש;
- "צּיֹון לקּים סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרׁשע

תחרׁש". ֵֵֶָָׂשדה
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות ‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשר ונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי  ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות הּצמֹות  ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל  עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
אֹותֹו ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ׁשּבת. ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלאחר
ּתפּלת  מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּובכל
מׁשה". ּב"ויחל ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹנעילה;

ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ְְְְְְִִִִַַָָָָֻּובכּלן
.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל [שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכלי  וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס  ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא  יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר  עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּתענית;

הּתענית. ֲִַַַעד
.Ê אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים  ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; ולא מּבעֹוד . ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר אבל [ישן]יאכל ּבּה; הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

ואֹוכל  ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹותה
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ׁשני  יאכל ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׂשר
ְִִַּתבׁשילין.

.Á אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
מפסיק  ׁשהּוא ּפי  על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;

ּׁשּירצה  מה ּכל אֹוכל להיֹות ּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר ְְֵֵַאינֹו
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּבאב  ּתׁשעה ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל
ּבמים  וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים ,היּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשל  קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָויֹוׁשב
וכזה  לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמים
אכלנּו לא ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראּוי

עדׁשים  ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ּכן ערב אם אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשּבת. ְַָָָהיה

.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ
ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת  ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡È ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ,ּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוים יֹוׁשבין נתן [מצטערים]אּלא ואם ּכאבלים; נאנחים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלהם
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָואסּור
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
ׁשּלא  נֹוהגין חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו ְְִִִַָָֹלהניח
.·È חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין [מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
אּמה  מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמלכים,
מסּידת  חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעל

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים. ְְִִַָֹלקלף

.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
הּקערֹות  מן קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמחּסר
הּכסף  ּתכׁשיטיה עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ׁשּלא  ּכדי ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּזהב,
ונֹותן  מקלה אפר לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהיה
לזּכר  ּכדי הּדברים, אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹּבראׁשֹו

ימיני.ירּוׁשלים  ּתׁשּכח ירּוׁשלים, ,אׁשּכח "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
את  אעלה לא אם אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹּתדּבק

ׂשמחתי". ראׁש על ְְִִִַַָָֹירּוׁשלים
.„È זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו וכל וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לׁשמען, ואסּור ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
ׁשּנאמר: אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמּפני
ּדברי  לֹומר יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"ּבּׁשיר,
הּיין. על ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתׁשּבחֹות

.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- חוק חתנים -] ְְְְֲִַַַַָָָָ
ּכלילותקנה] ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ

על  ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, נחושת]עטרֹות -], ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

לּכּלה. ֶֶַַָֻמּתרת
.ÊËהיּו קדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻמי

קדׁשנּומדּבר" "ּבית אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
הּצֹופים; מן לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹותפארּתנּו
ּתחּלה, ּבּמקּדׁש ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוכׁשּיּגיע
על  ּומֹוסיף הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיבֹוא

ְִַָירּוׁשלים.
.ÊÈ מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכל ּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, קרעים [תופר]ּכסּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ללקטן למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, תפירות אּלּו -] ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָ

סּלמֹותחלשות] ּכמין ישרה]ּולתפרן שאינה תפירה -]. ְְְִָָָֻ
.ÁÈ ׁשלׁשים ּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ְִִִִֵֵַָָָָָֹהיה

חֹוזר  יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַֹיֹום,
.וקֹורע  ְֵַ

.ËÈ הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולא ּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׂשׂשֹון  וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום  הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה  לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
אהבּו". והּׁשלֹום והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָָֹלׂשׂשֹון

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן  ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א  ּפרק
הלכות מגילה וחנוכה ספר זמנים -

¤¤
סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים  ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיבים והּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים  וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל  מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ׁשּנדחה  ּדבר ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּתֹורה,
ׁשהּפֹוגע  קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמקרא

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ְְְִֵַַָָּבֹו
ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
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ׁשני  יאכל ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׂשר
ְִִַּתבׁשילין.

.Á אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
מפסיק  ׁשהּוא ּפי  על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;

ּׁשּירצה  מה ּכל אֹוכל להיֹות ּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר ְְֵֵַאינֹו
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּבאב  ּתׁשעה ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל
ּבמים  וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים ,היּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשל  קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָויֹוׁשב
וכזה  לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמים
אכלנּו לא ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראּוי

עדׁשים  ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ּכן ערב אם אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשּבת. ְַָָָהיה

.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ
ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת  ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡È ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ,ּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוים יֹוׁשבין נתן [מצטערים]אּלא ואם ּכאבלים; נאנחים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלהם
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָואסּור
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
ׁשּלא  נֹוהגין חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו ְְִִִַָָֹלהניח
.·È חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין [מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
אּמה  מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמלכים,
מסּידת  חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעל

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים. ְְִִַָֹלקלף

.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
הּקערֹות  מן קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמחּסר
הּכסף  ּתכׁשיטיה עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ׁשּלא  ּכדי ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּזהב,
ונֹותן  מקלה אפר לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהיה
לזּכר  ּכדי הּדברים, אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹּבראׁשֹו

ימיני.ירּוׁשלים  ּתׁשּכח ירּוׁשלים, ,אׁשּכח "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
את  אעלה לא אם אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹּתדּבק

ׂשמחתי". ראׁש על ְְִִִַַָָֹירּוׁשלים
.„È זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו וכל וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לׁשמען, ואסּור ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
ׁשּנאמר: אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמּפני
ּדברי  לֹומר יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"ּבּׁשיר,
הּיין. על ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתׁשּבחֹות

.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- חוק חתנים -] ְְְְֲִַַַַָָָָ
ּכלילותקנה] ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ

על  ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, נחושת]עטרֹות -], ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

לּכּלה. ֶֶַַָֻמּתרת
.ÊËהיּו קדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻמי

קדׁשנּומדּבר" "ּבית אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
הּצֹופים; מן לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹותפארּתנּו
ּתחּלה, ּבּמקּדׁש ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוכׁשּיּגיע
על  ּומֹוסיף הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיבֹוא

ְִַָירּוׁשלים.
.ÊÈ מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכל ּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, קרעים [תופר]ּכסּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ללקטן למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, תפירות אּלּו -] ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָ

סּלמֹותחלשות] ּכמין ישרה]ּולתפרן שאינה תפירה -]. ְְְִָָָֻ
.ÁÈ ׁשלׁשים ּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ְִִִִֵֵַָָָָָֹהיה

חֹוזר  יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַֹיֹום,
.וקֹורע  ְֵַ

.ËÈ הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולא ּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׂשׂשֹון  וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום  הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה  לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
אהבּו". והּׁשלֹום והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָָֹלׂשׂשֹון

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן  ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א  ּפרק
הלכות מגילה וחנוכה ספר זמנים -

¤¤
סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים  ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיבים והּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים  וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל  מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ׁשּנדחה  ּדבר ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּתֹורה,
ׁשהּפֹוגע  קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמקרא

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ְְְִֵַַָָּבֹו
ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
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לקריאת  ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
אלהינּוהּיֹום  ה' אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מקרא  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל
נּסים  ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמגּלה';
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאבֹותינּו
ּובּיֹום, הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
אחריה, לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאינֹו
את  הרב האל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר
לנּו והּנפרע נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנּו
ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמּצרינּו,

הּמֹוׁשיע'. האל צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאל
לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מדינה "ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין  ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין  חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל  .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי  על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה  עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
ּבימי ‰. חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס  היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ,יהֹוׁשע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי  הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה  ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם

זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין
.Â ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

הּכניסה  ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָּובחמיׁשי,
בו] שמתכנסים יום להיֹות [- עׂשר ארּבעה חל אם ּכיצד? .ְְִִֵַַָָָָָ

ּביֹום  להיֹות חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּבׁשני
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַאחר

עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי
.Ê מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי  להיֹות חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
ּברביעי  להיֹות חל עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

עׂשר  ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין ׁשּמקּדימין - אּלּו וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות  אֹותּה ק ֹוראין אין עׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעׂשרה.
.Á נכנסיןּכפ ׁשאין אין [מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

עׂשרה  ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָקֹוראין
ּככפר, היא הרי - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבטלנין
ּבני  עׂשרה ּבעיר אין ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָּומקּדימין

קלקלתֹו ּתּקנתֹו היא אדם, המצומצמת האנשים כמות -] ְַַָָָָָָ
בי"ד] לקרוא ואין הגורמת ּגדֹולה, עיר ּכאנׁשי הם והרי ,ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא ְְְִֶַָָָָָקֹוראין
.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

אין  - הּזה ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן

ויֹום  עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה  קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָחמּׁשה

עׂשר  ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני .עׂשר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ
.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר [עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא  ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר  אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
וכל  ,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָזמן
על  יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשר.אלּפים ּבחמּׁשה וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
.‡È חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני  קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
זמן  והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה
.·È את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
.‚È יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ארּבע  ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל  ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין  וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„È ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
מ  קֹוראים עירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשּבת  ּבאחד -ּבזמּנם ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
ארּבעה  יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעׂשר;

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל

ב  ¤¤ּפרק
למפרע‡. הּמגּלה את אחרונים הּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוק לראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי  ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד  אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

ׁשּזה  ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
הּסדר  על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קרא קֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

את  לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה
יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ְִֵֶַַָָָָָֻּכּלּה

חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועז הּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון [- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע

ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הן הּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָאֹומרין,
עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, -ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת [ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ
אּלא  ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
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ּבכתב  ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון  ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה ‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם [בודקה], - ְְִִַָָָ
יצא. לא לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכּון

יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹקרא,
.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון
נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הספר] מתוך ידי [שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב
ּבׁשעת  ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו

ְִָקריאה.
.Ê קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא

שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין [אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שאר ּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתה ספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא  יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עור אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצא מעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס  צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור  על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.È נּכר רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

היה  אם - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו -ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻ
הּסֹופר  ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻרּבּה

יצא  - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו .אֹותּיֹות ְְִִֵֶַַָָָָ
.‡È מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה

ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.
ּפסּולה  ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

היריעה, ּבקצה ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכספר;
מּפני  ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשלׁש

'אּגרת'. ְִִֵֶֶֶׁשּנקראת
.·È ּבנׁשימה ו'עׂשרת' המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוצרי

ּכאחד  ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי ּומנהג אחת, . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּמגּלה, את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכאּגרת;ּכל ּופֹוׁשט קֹורא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ְְְְְִֵֵֶָָָֹֻּוכׁשּיגמר,

.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
לבני  ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים  הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית  ּכפרים ּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים  לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„È ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה  מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית  ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
אמרּו מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָמלאכה;
סימן  רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָחכמים:
אם  - ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּברכה'.
הּמׁשּתה  אבל יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָחּלקּו
ואם  עׂשר, ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּׂשמחה,
יצא  לא ּבּלילה, ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹהקּדימּו

חֹובתֹו. ְֵָידי
.ÂË ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת נאה,ּכיצד סעּודה ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

וירדם  ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכפי
ׁשל  אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
וכל  אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח מחליף [מנות]הּמרּבה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעם

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ְְְְִִֵֵֵֵַַָּכדי
.ÊË מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

ּתבׁשיל  מיני אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענּיים;
לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני מּתנֹות,אֹו ׁשּתי - ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּפֹוׁשט  ּכל אּלא ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָלׁשני
אחרת. לצדקה ּפּורים מעֹות מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹידֹו

.ÊÈ מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב
ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
.ÁÈ לימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

ּכחמּׁשה  קּימת היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמׁשיח,
ּבטלין  ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחּמׁשי

"ּכי לעֹולם  ׁשּנאמר: יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
יּבטלּו, לא הּפּורים ימי - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָֹנׁשּכחּו
הּיהּודים, מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים "וימי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

מּזרעם". יסּוף לא ְְְִִַָָָֹוזכרם
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ּבכתב  ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון  ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה ‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם [בודקה], - ְְִִַָָָ
יצא. לא לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכּון

יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹקרא,
.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון
נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הספר] מתוך ידי [שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב
ּבׁשעת  ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו

ְִָקריאה.
.Ê קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא

שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין [אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שאר ּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתה ספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא  יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עור אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצא מעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס  צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור  על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.È נּכר רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

היה  אם - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו -ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻ
הּסֹופר  ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻרּבּה

יצא  - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו .אֹותּיֹות ְְִִֵֶַַָָָָ
.‡È מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה

ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.
ּפסּולה  ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

היריעה, ּבקצה ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכספר;
מּפני  ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשלׁש

'אּגרת'. ְִִֵֶֶֶׁשּנקראת
.·È ּבנׁשימה ו'עׂשרת' המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוצרי

ּכאחד  ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי ּומנהג אחת, . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּמגּלה, את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכאּגרת;ּכל ּופֹוׁשט קֹורא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ְְְְְִֵֵֶָָָֹֻּוכׁשּיגמר,

.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
לבני  ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים  הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית  ּכפרים ּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים  לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„È ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה  מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית  ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
אמרּו מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָמלאכה;
סימן  רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָחכמים:
אם  - ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּברכה'.
הּמׁשּתה  אבל יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָחּלקּו
ואם  עׂשר, ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּׂשמחה,
יצא  לא ּבּלילה, ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹהקּדימּו

חֹובתֹו. ְֵָידי
.ÂË ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת נאה,ּכיצד סעּודה ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

וירדם  ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכפי
ׁשל  אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
וכל  אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח מחליף [מנות]הּמרּבה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעם

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ְְְְִִֵֵֵֵַַָּכדי
.ÊË מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

ּתבׁשיל  מיני אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענּיים;
לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני מּתנֹות,אֹו ׁשּתי - ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּפֹוׁשט  ּכל אּלא ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָלׁשני
אחרת. לצדקה ּפּורים מעֹות מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹידֹו

.ÊÈ מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב
ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
.ÁÈ לימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

ּכחמּׁשה  קּימת היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמׁשיח,
ּבטלין  ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחּמׁשי

"ּכי לעֹולם  ׁשּנאמר: יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
יּבטלּו, לא הּפּורים ימי - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָֹנׁשּכחּו
הּיהּודים, מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים "וימי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

מּזרעם". יסּוף לא ְְְִִַָָָֹוזכרם



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



xyrnצד zekld - mirxf xtq - oqip g"kÎf"k ipyÎoey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"ryz'd xii` 'bÎoqip f"k -

ה'תשע"ג  ניסן כ"ז ראשון יום

-mirxfxtq
xUrn zFkld¦§©£¥

יא  ¤¤ּפרק
הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול הארץ,[- לעם ְְְִֶֶַַַָָָֹ

ּדבר  לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאֹו
- חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָהאסּור;
אדם  ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

מעּׂשר. ׁשּזה ְֱֶֶֶָָֻנאמן
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל ללקוח]ּבמּדה שמוסיפים -], ְְִִִַַַָָָ

הּדמאי  את למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻּכגֹון
חכמים  התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָּולׁשּלחֹו;
מעׂשר  הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּיהיה

ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל והּמֹוכר [במדויק]ּדמאי. הֹואיל - ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ
מתּקן. אּלא יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹֹֻמׂשּתּכר,

מּדה ‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה
הּלח  ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא „. ּפי על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי
אכסרה במדויקמֹוכרן בהערכה][לא למכרן אלא אסּור , ְְְְְַָָָָָ

ְַּדמאי.
ׁשהיה ‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

והּלֹוקח  ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר
הּוא  ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

.Âהמעשרות]חבר על נאמן אביהן [- את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבמקֹום  חּטים אּתה 'טל ל ֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ ְִִֶֶַַַָָָָָֹעם
ׁשּבמקֹום  יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָּפלֹוני,
'טל  לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹֹּפלֹוני,
אּטל  ואני הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹאּתה

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' ְְִֵֵֵֶֶֶַַָאת
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

ׁשּיעּׂשר; עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכדמאי  אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Á הּׁשּוק מן ירק ׁשקל הּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לא  - החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹֹולא

ׁשּיעּׂשר. עד ְֲִֵֶַַַיחזיר
.Ë ּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא

ׁשעדי  למעׂשר מּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכר ן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ
ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,

.È עד אצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹנטלן
לאחרים  ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי נטלן ׁשּיעּׂשר, מּתחּלה ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לאכלן  ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן ְְְְְְֵַַָָָָָאֹו

.‡Èירק עלים]קנֹובת ּפטּורה [פסולת זֹו הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ׁשעל  חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַמן

מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ְְֵֶֶַַָָָָֻּגּבי
.·È ׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן

ׁשהּוא  את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן
ׁשהיא מּפני מּמּנה, אבל נֹוטל ּבזה. זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

לׁשכנּתֹו, אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּנֹותן
מעׂשר  מּׁשּום לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַֹּפת
ּבּמה  להחליף. חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹולא
לקדרה  ּותבלין לעּסה ׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּדברים

מעׂשרֹות[לתבשיל] מּׁשּום חֹוׁשׁש - נתן לא אם אבל [שמא . ְֲִִֵַַַָָֹ
מעושר] לא וחֹוׁשׁשהתבלין מּמּנה; ּׁשּיּטל מה מעּׂשר ּולפיכ ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

הּפת  - ׁשמּטה ׁשנת היתה אם ּולפיכ ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָמּׁשּום
הּוא.אסּורה, ׁשביעית מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְֲִִִִֵֶַָָ

.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי
הן  הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו

הּמפקיד ּדמאי  וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
להחליף  חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל

ִַָהּפּקדֹון.
.„È על אף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם

ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּפי
.החליף  ְִֶ

.ÂË ׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
הּפּקדֹון  להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אחר  יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות  לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ְְְְְְְִַָָֹּבהלכֹות
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הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

לעּׂשר  יכֹול ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָוׁשכח
על  אֹוכל - הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻ
'מעּׂשרין  נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפיו
ּפרֹות  לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - ְֲִִֵֵֵַַַָָָהן'
עּמי  על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻאחרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו ְֲֵֵֵֶָָָָהארץ,
יאכל ·. לא זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאף

ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מספק]מאֹותן על [- ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
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הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,
טֹוב  ויֹום ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹוהאמינּוהּו,
ׁשּלא  מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹסמּו

ּגלּיֹות. ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻנראה
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

הּמעׂשרֹות  על ּבּׁשּבת מאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ
מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה

ּדמאי.ה  ׁשּיעּׂשר עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹניה
מעׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין  ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו
למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

על  ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ

המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,
ראׁשֹון ‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי

נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון  מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן  אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על  והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא  נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין  נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן  ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשאינֹו למי מּמי האֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

אמר  ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו:
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
נאמן' ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני,

נאמן  אינֹו -. ֱֵֶָ
.Ê ּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
מאֹותֹו ולֹוקח והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמר

ּפיו  על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף לּקח ּפלֹוני, הל . ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשּׁשלח 'זה לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו,
אּלּו הרי זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאצלי'

ֱִֶָנאמנין.
.Á אבל ׁשם. אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

ׁשהה  ואם הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
לא  אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ְִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשם

הּממחה  מן אּלא .יּקח ְִִֶֶַַָֻ
.Ë אבל ּומעׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא

מן  אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין
.הּממחה  ְֶַֻ

.È אינן אּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין

נאמן; אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻֻמתּקנין,
ּביניהן  הּׂשכר ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא .ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‡Èּבסּוריה ּפרֹות ונוהגים הּמֹוכר דוד, ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ
ישראל] ארץ מדיני חלק הן'בה יׂשראל ארץ 'מּׁשל ואמר: ,ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשאסר  ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה מסוריא]הּוא לעּׂשר;[כלומר חּיב - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ואם  ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן, - הן' ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ'מעּׂשרין
חּיב  - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹידּוע

מּׂשדהּו. ׁשהביא ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלֹוקח
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה  והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבֹומצּויין  ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

נאמנין, אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום.
ּבני  ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל

אֹותֹו. לּתן אדם
יום שני כ "ח ניסן 

ִֵָָ
.‚È קמח' נאמנין. הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?

נאמנין  אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים ואין זה . ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ענּיים  מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מתעּׂשר  אּלא ּדמאי.הּוא', ת ְְִֶֶֶַַָ
.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר  'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; הּוא'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּכן  אם אּלא מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנאמנין
מבּׁשל  ירק מעט לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיה
לי', נתנֹו הּבית 'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמּקדרתֹו

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: ְְֲִִִִַַַַָיכֹול
.ÂË ׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלה וכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכׁשם  מעׂשר, ּתרּומת על לע ֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
עליו  נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׂשראל

ׁשני. מּמעׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ, ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה  למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה  זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם

ׁשמן  ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ואין ּומעׂשר, . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא לּקח [מחסנו]אסּור מּתר - ְֲִֶֶַָָָָָָָֹֻ

ׁשּמא  - ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּמּנּו,
למכרֹו ׁשני מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיּודע
מעׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשם

מּדבריהם  קנס - זה .וכל ְְְִִֵֶֶָָ
.ÊÈ אחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמן חׁשּוד אדם - אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הארץ  עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו - ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
אחרים, ּבׁשל - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמן;
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הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,
טֹוב  ויֹום ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹוהאמינּוהּו,
ׁשּלא  מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹסמּו

ּגלּיֹות. ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻנראה
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

הּמעׂשרֹות  על ּבּׁשּבת מאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ
מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה

ּדמאי.ה  ׁשּיעּׂשר עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹניה
מעׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין  ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו
למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

על  ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ

המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,
ראׁשֹון ‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי

נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון  מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן  אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על  והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא  נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין  נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן  ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשאינֹו למי מּמי האֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

אמר  ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו:
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
נאמן' ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני,

נאמן  אינֹו -. ֱֵֶָ
.Ê ּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
מאֹותֹו ולֹוקח והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמר

ּפיו  על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף לּקח ּפלֹוני, הל . ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשּׁשלח 'זה לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו,
אּלּו הרי זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאצלי'

ֱִֶָנאמנין.
.Á אבל ׁשם. אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

ׁשהה  ואם הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
לא  אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ְִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשם

הּממחה  מן אּלא .יּקח ְִִֶֶַַָֻ
.Ë אבל ּומעׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא

מן  אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין
.הּממחה  ְֶַֻ

.È אינן אּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין

נאמן; אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻֻמתּקנין,
ּביניהן  הּׂשכר ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא .ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‡Èּבסּוריה ּפרֹות ונוהגים הּמֹוכר דוד, ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ
ישראל] ארץ מדיני חלק הן'בה יׂשראל ארץ 'מּׁשל ואמר: ,ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשאסר  ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה מסוריא]הּוא לעּׂשר;[כלומר חּיב - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ואם  ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן, - הן' ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ'מעּׂשרין
חּיב  - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹידּוע

מּׂשדהּו. ׁשהביא ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלֹוקח
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה  והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבֹומצּויין  ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

נאמנין, אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום.
ּבני  ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל

אֹותֹו. לּתן אדם
יום שני כ "ח ניסן 

ִֵָָ
.‚È קמח' נאמנין. הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?

נאמנין  אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים ואין זה . ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ענּיים  מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מתעּׂשר  אּלא ּדמאי.הּוא', ת ְְִֶֶֶַַָ
.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר  'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; הּוא'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּכן  אם אּלא מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנאמנין
מבּׁשל  ירק מעט לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיה
לי', נתנֹו הּבית 'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמּקדרתֹו

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: ְְֲִִִִַַַַָיכֹול
.ÂË ׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלה וכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכׁשם  מעׂשר, ּתרּומת על לע ֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
עליו  נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׂשראל

ׁשני. מּמעׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ, ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה  למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה  זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם

ׁשמן  ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ואין ּומעׂשר, . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא לּקח [מחסנו]אסּור מּתר - ְֲִֶֶַָָָָָָָֹֻ

ׁשּמא  - ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּמּנּו,
למכרֹו ׁשני מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיּודע
מעׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשם

מּדבריהם  קנס - זה .וכל ְְְִִֵֶֶָָ
.ÊÈ אחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמן חׁשּוד אדם - אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הארץ  עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו - ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
אחרים, ּבׁשל - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמן;
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.ÁÈ אמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור  ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה  אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר  הרי הּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תשע"ג  ניסן כ"ט שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאנים ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פירות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות מדבריות], ,[תאנים ְְְִַָ

ענבים]והּגפנן ּתמרה[מין ונֹובלֹות מהרוח], שנפלו ,[תמרים ְְְְְִַָָֻ
ׂשא ֹור הּטילּו לא ׁשעדין בישולם]והן נגמר והּנצּפה [שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ

והּלֹוקח [צלף] הּדמאי. מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻ
ּתרּומת  לא מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ מעם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעׂשר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשר
מן  ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין' 'אינן הארץ עם לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאמר

הּׁשמּור. מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו [שהבשילו והּסיפֹות[פירות ְְַַַָ

הּדמאיבסוף] מן ּפטּורין מספק]ׁשּבּבקעה, מעשר -]; ְְְִִִֶַַַָ
הּבּכּורֹות? הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבּגּנה
הּבקעה  על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
אחר  ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלׁשמר

הּמקצּועֹות לייבוש]ׁשּיקּפלּו ויּניחּום [מחצלות הּׂשדֹות, מן ְְְְִִֶַַַַַָ
מן  ּפטּור הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבלא

ְַַהּדמאי.
הּדמאי‚. על ּפרֹות [לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ולפנים; מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
ולחּוץ  מּכזיב הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּוכזיב

ּבֹו.- ׁשּנמצאּו מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּפטּורין
ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות

ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על דוד]אף ע"י שנכבשו ,[שטחים ְְְִִֵֶַַָָ
הרי  - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין
ּומעׂשר  מעׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאּלּו
ּבארץ  אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשני.
והחרּובין  הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּׁשוין הּגדֹול [ישרים]הּגדֹולים והּכּמֹון ּבי ֹותר, הּלבן והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּובסּוריה; יׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אּלּו. ְֵֵּבפרֹות
ׁשחזקתן ‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים

לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לארץ  חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
נּכר, היה ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן [מחסנים]ה ּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ

חמֹור  וכן אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
הּדמ  מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס אי,יחידי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

העיר. מּׂשדה ְְִִֵֶֶָָָׁשחזקתן
.Ê ׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח

הארץ  מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו

לארץ  מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.Á היה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

ּדמאי  ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
היה  יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,

הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא הביא איזה אם אבל ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

אֹו אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹּפעם
ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻׁשהביא

.È הּדמאי על לארץ ּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו

.‡È חּיבין אּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרֹות
ּדברים  וכן הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבדמאי;

לארץ  מחּוצה ּתדיר ודרמסקנּיֹותׁשחזקתם אגֹוזים ּכגֹון [מין , ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּדמאי.שזיף] מן ּפטּורין אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵַַ

.·È,הּמראה אחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
ה  אחר ּכל ולא הרב: אחר אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

אסּור  לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, אבל ׁשרּבּו ּבעיר רּבּו ּכיצד? . ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ולא  ּבהר רּבּו ּבעיר, רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹלא
לחנוני  רּבּו ּבהר, רּבּו ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹרּבּו
- לחנוני רּבּו ולא הּבית לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָֹֹולא

ּבדמאי. חּיב ּבֹו, רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו ְִֶֶֶַַַַָָָֹֻזה
.‚È הּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו

ּבדמאי  חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ
.„È הּדמאי על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים :ואּלּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעֹורֹות  קמח אֹו לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
לרטּיה אֹו למלּוגמא תחבושות]אֹו אֹו[- הּנר להדלקת ׁשמן , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו וחּלת[משחה]לסּו הפרשת , -] ְְִִִֵֶַַַַָ
של] והמדּמעחלה הארץ, מעורבים]עם וחולין ,[תרומה ְְֶַַָָָֻ

ותֹוספת  הּמנחֹות, ּוׁשירי ׁשני, מעׂשר ּבכסף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּלקּוח
עם  לֹו ׁשאמר וכיון הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבּכּורים

לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין ְְִִֵֵֵֶַָָָָֻהארץ:
.ÂË לבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות זה הּלֹוקח הרי - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לגֹוי  ימּכרם אחרים,לא לבהמת אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
ּדמאי. ׁשּיתּקנם ְְְֵֶַַַעד

.ÊË לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה  ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה
.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על ׁשמן [הנאמן לֹו לּתן ְִִִֵֵֶֶֶַָָ
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ּבוּדאי - מּכתֹו הּגֹוי [טבל]על נתן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִַַַַַַַָָָָֻ
להתעּגל טבלה ּגּבי על מּׁשעמד,[להתגלגל]ׁשמן - עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אחריו. ליׁשב ליׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָָֻמּתר
.ÁÈואינֹו מ ׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [יין אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם , [לטוחנם ְְֲִִִִַָ

יין בדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדמאי  מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבדמאי  ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן  נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈ אם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה  ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
ּכדמאי  הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא -ְָָֹ
.Î ואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּותרּומת  ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא  והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי  ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן

ּגדֹולה  ּתרּומה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואבדה
ׁשני  מעׂשר ּומפריׁש ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּותרּומת

ּכדמאי  .ּבלבד, ְְִִַַ

ה'תשע"ג  ניסן ל' רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
הּסיטֹון [קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ

מין  ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית  את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על  הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין [קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

אגּדה  ּומּכל וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ְְֲִַָָָָָָֻואגּדה,

מעּׂשר ‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות  לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא  ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה  על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
הּצֹוננת ‰. על החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

הּיֹום  וׁשל אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני -ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
אחד' .מּׁשל ִֶֶָ

.Â הּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה אף [- - ְִֵֵַַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹעל
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Ê הֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן  אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה  מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ּומּתנה.
יום ד 'ֿ ה 'ל 'ניסן ֿ א 'אייר 

ַָָ
.Ë הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל  על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים

ואחת  אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אייר א' חמישי יום

ספר זרעים -
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה  חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ(ב)
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ  ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
נטע  להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ(ז)
ּכמעׂשר  לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻרבעי
מצוֹות  ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
מפריׁשין ‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מעׂשר [משנות מפריׁשין - ְְְְֲִִִִִִַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף .עני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
וקטנּיֹות ·. ּתבּואה למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבאחד

אחד וירקֹות  הּוא סתם, הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
למעׂשר  הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.

מגודלם] שליש שצמחו -]- ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶַָָֹלפני
מעׂשר  מהן מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַאף
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ּבוּדאי - מּכתֹו הּגֹוי [טבל]על נתן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִַַַַַַַָָָָֻ
להתעּגל טבלה ּגּבי על מּׁשעמד,[להתגלגל]ׁשמן - עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אחריו. ליׁשב ליׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָָֻמּתר
.ÁÈואינֹו מ ׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [יין אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם , [לטוחנם ְְֲִִִִַָ

יין בדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדמאי  מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבדמאי  ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן  נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈ אם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה  ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
ּכדמאי  הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא -ְָָֹ
.Î ואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּותרּומת  ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא  והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי  ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן

ּגדֹולה  ּתרּומה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואבדה
ׁשני  מעׂשר ּומפריׁש ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּותרּומת

ּכדמאי  .ּבלבד, ְְִִַַ

ה'תשע"ג  ניסן ל' רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
הּסיטֹון [קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ

מין  ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית  את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על  הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין [קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

אגּדה  ּומּכל וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ְְֲִַָָָָָָֻואגּדה,

מעּׂשר ‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות  לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא  ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה  על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
הּצֹוננת ‰. על החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

הּיֹום  וׁשל אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני -ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
אחד' .מּׁשל ִֶֶָ

.Â הּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה אף [- - ְִֵֵַַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹעל
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Ê הֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן  אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה  מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ּומּתנה.
יום ד 'ֿ ה 'ל 'ניסן ֿ א 'אייר 

ַָָ
.Ë הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל  על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים

ואחת  אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אייר א' חמישי יום

ספר זרעים -
irax rhpe ipW xUrn zFkld¦§©£¥¥¦§¤©§¨¦

מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה  חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ(ב)
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ  ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
נטע  להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ(ז)
ּכמעׂשר  לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻרבעי
מצוֹות  ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
מפריׁשין ‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מעׂשר [משנות מפריׁשין - ְְְְֲִִִִִִַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף .עני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
וקטנּיֹות ·. ּתבּואה למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבאחד

אחד וירקֹות  הּוא סתם, הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
למעׂשר  הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.

מגודלם] שליש שצמחו -]- ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶַָָֹלפני
מעׂשר  מהן מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַאף
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הּׁשנה  ראׁש לאחר אּלא הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשני;
האילן  ּפרֹות וכן עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

הּמעׂשרֹות לעֹונת בעונתו]ׁשּבאּו פרי עׂשר [כל חמּׁשה קדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹ
כן  אחרי ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשבט
מהן  ּומפריׁשין לׁשעבר מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבסֹוף
עׂשר  חמּׁשה קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשר
ּברביעית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָּבׁשבט
אחר  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָמפריׁשין

להּבא. מתעּׂשרין ּבׁשבט, עׂשר ְְְְֲִִִִַַָָָָָחמּׁשה
עׂשר ‚. חמּׁשה קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחרּובין

מּדברי  ּומעׂשרֹותיהן הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשבט
חכמים]סֹופרים  יראה[מתקנת אמּורים,. הּדברים ׁשאין לי, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

רב  למאכל ראּויין ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשאר  אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאדם,

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה ְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהחרּובין,
ּביֹום „. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת [ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
ואם  עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות

ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט
ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן

לׁשביעית  ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר אם והֹולכין ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ
מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָנלקט
חמּׁשה  קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹמעׂשר
נלקט  אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעׂשר
מעׂשר  מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית

ִָעני.
.Â ׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ
ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונֹות איל [- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ן ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ -[שני]ואחר ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּכמי  ונמצא ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָנֹותנֹו

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָׁשהפריׁש
.Áוהּדחן קטנית]הארז על [מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ

אחר  אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי  על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל
.Ëה ּסריסים אותם הּבצלים ומשקים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ

וׁשל הרבה] הּׁשנה, ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע
גשמים]ּבעל במקום שנזרעו הסריסים, ׁשלׁש[- מהן ׁשּמנע ֵֶֶַַַָָֹ

השקאה]עֹונֹות מנע [של לׁשעבר; מתעּׂשר - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני
ראׁש קדם ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות ְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹמהן

להּבא. מתעּׂשרין ְְְִִַַַָָָהּׁשנה,

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר  - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע

זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על ראׁשמּזרעֹו לפני ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּבׁשעת  וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה

לּקט לקיטתֹו; אם אבל הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹאחר

מחׁשבּתֹו. אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב  לירק,לזרע, זרעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכן  אם אּלא עליו, חלה זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחׁשב

ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו לפני [השקאות]מנע ׁשליׁש ׁשהביא והּוא, ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּׁשנה; ׁשּלא ראׁש ּפי על אף הּׁשנה, ראׁש אחר הביא אבל ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻנמנע
ּגמּורים לגמרי]קצצים הזרעים זרעֹו[גדלו - הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְִִִֵַַָָָֹ

קצצין  עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתעּׂשר
ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - עׂשה לא ּומקצתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּגמּורין,

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ונמצא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלתֹוכֹו,
.‡È ׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית
עני  מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשר מפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשהן  ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן  מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל
הּתֹורםוכ  וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראוי ל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

וכל לתרום] זה. מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
הרי  זה, מעׂשר עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

ׁשאין מי וכל מעׂשר; הֹוציא הּוא אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
מעׂשר. אינֹו זה, ֲֲֵֵֵֶַַמעׂשר

.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות
ׁשּיֹוציא [שיתחייבו] קדם עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלמעׂשר

מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשר
לאכל  אסּור - הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלמעׂשר

עני. מעׂשר את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהם
.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ

ּבהמה;לירושלים] ּכבכֹור לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְְִִִִֵֵֶָָָָ
ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,מקומות לפיכ -] ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד ׁשּמעׂשר שכבש לי, ויראה .ְֲִֵֵֶֶַָ
ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ּפֹודין [בבל]ׁשני - מצרים ּובארץ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלא  לי, יראה וכן לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותֹו
עני  מעׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹחּיבּו

עלי  סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי הן.- ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ה'תשע"ג  אייר ב' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
לבעליו ‡. נאכל ׁשני -מעׂשר ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לׁשּכן  יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

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

ipy xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'a iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם המקדש]ׁשמֹו ּבפני [בזמן וׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: הּבית, ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל ְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבית,
מּפי  - "וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר

רבינו]הּׁשמּועה ממשה נאכל [מסורת אינֹו ּבכֹור מה למדּו, ְְְֱֵֶַַָָָ
הּבית. ּבפני אּלא יאכל לא ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאּלא

חסידּות,·. ּבׁשויהּו,מּדת הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
רצה  ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא  ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות ‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

לאחרים  ּתּקלה יהיּו ׁשּלא רבעיּכדי נטע ּכפדיֹון פירות , -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות
ּבירּוׁשלים „. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין -ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ואין  ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין  - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
וכן  ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
,לפיכ ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אּלא  הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
ׁשם, אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמֹוציאין

ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּופֹודהּו.
רביעית ‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹיין
ּבפני  ואחד אחד ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשערי

אכל  אם ,לפיכ ׁשלׁשעצמֹו. לֹוקה לחֹומה, חּוץ ׁשלׁשּתן ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ
ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמלקּיֹות
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּתירׁש
?'ּבׁשערי תאכלם 'לא נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ְְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּדגנ

עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלחּיב
.Â ׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו

ירּוׁשלים  וגֹו'",לחֹומת ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
אכילתֹו, למקֹום ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ואכלּת
לירּוׁשלים, ׁשּיּכנס קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואכלֹו

מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְִִִֵֶַַַַמּכין
.Ê ׁשעדין מּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקצת

מּזה  ּבחּוץ והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹלא
לֹוקה  .ׁשּנכנס, ְִֶֶַ

.Á נטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ,אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נפּדה, הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אפּלּו ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואינֹו
זה  הרי הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיה

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו ְְִַַָָָֻמּתר
.Ë ּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני פירות מעׂשר -] ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מעושרים] קלטּוהּוספק ׁשּכבר מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְְִִֶָָָָ

העיר]מחיצֹות מעׂשר,[חומות ּבכסף הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
אֹו והֹוציאן, עבר ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מחיצֹות, ּוקליטת ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיצאּו

חכמים]מּדבריהם ׁשוה [מתקנת ּבחמׁשֹו ׁשאין מעׂשר אפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻ
ואסּור  אֹותֹו, קֹולטֹות מחיצֹות - מּדבריהם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶָָּפרּוטה,
לירּוׁשלים, נכנסין - ׁשני מעׂשר מעֹות אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָלהֹוציאֹו;

ְְִויֹוצאין.
.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה -ּפרֹות ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּלא  אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו
ויאכל  ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנסּו
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
הֹואיל  - ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. ְְְָָוקלטּו,
.‡È ו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא יצאּו,ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי מּתר [לייבוש]ּכגֹון - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
על  אף - ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלפּדֹות
ּפֹודין  - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפי

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני ֲִֵֵֶֶַַָמעׂשר
.·È אם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות

הּטמאה ּבולד בדבר נטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ
ׁשּולד טמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנטמאּו אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה
לירּוׁשלים  ׁשּנכנסּו ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֻּבחּוץ

מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ
.‚È ּתתּפׂשן ׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

הּוא  והרי ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָֹהּמחיצֹות;
ּכבר  הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטהֹור

יֹוצא  ואינֹו מחיצֹות, .קלטּוהּו ְְְִֵֵָ
.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

גדילתם]צמחֹונין וכן [בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם [מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

לירּוׁשלים  להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו
.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לחֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
ּכמה  הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּומעׂשר

לירּוׁשלים. ְִִִֶַַָּׁשּנכנס
.ÊË החֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
החֹומה  מּכנגד - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהחמיר.
החֹומה  ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולחּוץ

להחמיר  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין והחּלֹונֹות ולפנים, . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
ּכלפנים. החֹומה, ְְֳִִִַָָועבי
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הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם המקדש]ׁשמֹו ּבפני [בזמן וׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: הּבית, ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל ְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבית,
מּפי  - "וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר

רבינו]הּׁשמּועה ממשה נאכל [מסורת אינֹו ּבכֹור מה למדּו, ְְְֱֵֶַַָָָ
הּבית. ּבפני אּלא יאכל לא ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאּלא

חסידּות,·. ּבׁשויהּו,מּדת הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
רצה  ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא  ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות ‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

לאחרים  ּתּקלה יהיּו ׁשּלא רבעיּכדי נטע ּכפדיֹון פירות , -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות
ּבירּוׁשלים „. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין -ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ואין  ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין  - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
וכן  ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
,לפיכ ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אּלא  הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
ׁשם, אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמֹוציאין

ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּופֹודהּו.
רביעית ‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹיין
ּבפני  ואחד אחד ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשערי

אכל  אם ,לפיכ ׁשלׁשעצמֹו. לֹוקה לחֹומה, חּוץ ׁשלׁשּתן ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ
ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמלקּיֹות
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּתירׁש
?'ּבׁשערי תאכלם 'לא נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ְְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּדגנ

עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלחּיב
.Â ׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו

ירּוׁשלים  וגֹו'",לחֹומת ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
אכילתֹו, למקֹום ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ואכלּת
לירּוׁשלים, ׁשּיּכנס קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואכלֹו

מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְִִִֵֶַַַַמּכין
.Ê ׁשעדין מּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקצת

מּזה  ּבחּוץ והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹלא
לֹוקה  .ׁשּנכנס, ְִֶֶַ

.Á נטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ,אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נפּדה, הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אפּלּו ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואינֹו
זה  הרי הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיה

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו ְְִַַָָָֻמּתר
.Ë ּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני פירות מעׂשר -] ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מעושרים] קלטּוהּוספק ׁשּכבר מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְְִִֶָָָָ

העיר]מחיצֹות מעׂשר,[חומות ּבכסף הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
אֹו והֹוציאן, עבר ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מחיצֹות, ּוקליטת ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיצאּו

חכמים]מּדבריהם ׁשוה [מתקנת ּבחמׁשֹו ׁשאין מעׂשר אפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻ
ואסּור  אֹותֹו, קֹולטֹות מחיצֹות - מּדבריהם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶָָּפרּוטה,
לירּוׁשלים, נכנסין - ׁשני מעׂשר מעֹות אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָלהֹוציאֹו;

ְְִויֹוצאין.
.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה -ּפרֹות ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּלא  אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו
ויאכל  ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנסּו
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
הֹואיל  - ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. ְְְָָוקלטּו,
.‡È ו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא יצאּו,ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי מּתר [לייבוש]ּכגֹון - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
על  אף - ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלפּדֹות
ּפֹודין  - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפי

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני ֲִֵֵֶֶַַָמעׂשר
.·È אם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות

הּטמאה ּבולד בדבר נטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ
ׁשּולד טמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנטמאּו אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה
לירּוׁשלים  ׁשּנכנסּו ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֻּבחּוץ

מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ
.‚È ּתתּפׂשן ׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

הּוא  והרי ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָֹהּמחיצֹות;
ּכבר  הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטהֹור

יֹוצא  ואינֹו מחיצֹות, .קלטּוהּו ְְְִֵֵָ
.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

גדילתם]צמחֹונין וכן [בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם [מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

לירּוׁשלים  להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו
.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לחֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
ּכמה  הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּומעׂשר

לירּוׁשלים. ְִִִֶַַָּׁשּנכנס
.ÊË החֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
החֹומה  מּכנגד - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהחמיר.
החֹומה  ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולחּוץ

להחמיר  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין והחּלֹונֹות ולפנים, . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
ּכלפנים. החֹומה, ְְֳִִִַָָועבי
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ה'תשע"ג  אייר ג' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
בערּתי ‡. "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהאֹוכל

ּבין  טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּמּנּו
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּמעׂשר
ּבטמאה, אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבירּוׁשלים

אבל אכילתֹו. ּבמקֹום חּוץ אּלא ּבטמאה אכלֹו אם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד ·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא".ׁשּיּפדה  מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבארנּו‚. ּפֹודין ּכבר - ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּפרֹות  ּבתֹורת ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; ְְְְְֳִֵֵֵֶַָָָָָאֹותֹו,
טבל  ּכׁשהן ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמעׂשר,

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש -ְְְֲִִֵֵֵַַָֻ
הּתֹורה,„. מן לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהערל

ּתרּומה  אכילת על ׁשּלֹוקה קדׁש',ּכדר' קרּויה ׁשהּתרּומה ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לה'". "קדׁש ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּומעׂשר
העריב  ׁשּלא ּפי על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוטמא

לגמרי]ׁשמׁשֹו יטהר שאז השמש, שקעה טרם -]. ְִ
ׁשּנאמר:‰. לֹוקה, - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל

ּבמקֹום  אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי ְְְְִִִִֶֶַַָֹֹֹ"לא
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,

ּדבריהםׁשא  ׁשל ּבאנינּות ּבפנים חכמים]כלֹו מּכין [מתקנת - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Â הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא  - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

מּדבריהם  אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ׁשּנאמר:אֹונן , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אסּור  הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא  הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן
.Ê אכלן אם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

אֹותֹו מּכין ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָּבאנינּות
מרּדּות  .מּכת ְַַַ

.Á ּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
-[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר מעֹות ולא מעׂשר, ּבמעֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל  ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
י  ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות אבל ׁשּמא הארץ; עם ּבנֹו ד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין
.Ë אּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר

לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל לאּבד מֹוליכֹו ּומּתר ְִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּבּדרכים  ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעּוט?מעּוט היא וכּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות אבל [- ּבפרּוד; ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּדמאי  ׁשל ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּכגרֹוגרת,
ּכנגּדֹו. ואֹוכל הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפחֹות
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל

.È ּוׁשתּיה לאכילה נּתן ׁשני לפני מעׂשר "ואכלּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשאר  להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
"לא  ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרכיו,
ׁשאינֹו ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנתּתי
אפּלּו - ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָמקּים
מצוה  למת ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבדבר

מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַ
.‡È ל ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ּדבר ּבמעׂשר וׁשֹותה האכל, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

וחמץ, יין יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּדרּכֹו
הּׁשמן  את הּוא ס מהן אבל להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשמן  את מפּטמין ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמׁשקין,
מרקחת] אֹותֹו[במיני מחּיבין ואין הּיין. את מפּטמין אבל ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מאכל  ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל
קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה ְְִֶָָָָָֻאדם,

.·È ׁשני ּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
חּלין  ּבתֹורת ׁשנילאכלֹו מעׂשר ׁשל ׁשמרים עליהן . ׁשּנתן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

- –]מים ה מּתר [בפעם וׁשני ּכמעׂשר, אסּור זה הרי ראׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ְְֲִִִֶַַָֻֻּכחּלין;

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון  לפי לקמן]הּׁשבח יבאר עם [- ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

חציר]קפלֹוטֹות לפי [מין הּׁשבח והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
ְֶחׁשּבֹון.

.„È לּׁשני הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל [-עּסה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
שני] נ למעשר ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: זה אם [בטעמו]ּכר. - ְְִִִֶֶַָָֹ

הֹותירה [הוסיף]הֹותיר לא ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ּבּמּדה, ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
אפּלּו - נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדה,

ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח ּבּמּדה, ְִִִִֵֶַַַַַָהֹותיר
.ÂË,ׁשלׁשה ׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

ּבמּדתֹו, והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנפל
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי [באופן והׁשּביחּוהּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ

לחולין] המעשר בין ּורביעיחסי ארבע ּבארּבעה של בכפולות -] ְְְִַַָָ
יחסיים] בחלקים לרביעיות, ּבׁשאר וחלוקות זֹו ּדר על וכן .ְְִֵֶֶַָ

ְִַָהּדברים.
.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על חבורות]לא עֹוׂשין [- ואין ; ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו

.ÊÈ הּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני הּוא".מעׂשר "לה' ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ
והמקּבל  הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין  ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין ואין [- ְְְְְְְִִִֵֵֵַַ
אֹותֹו. ְִִַמחליפין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ׁשּלֹו ׁשני אין מעׂשר ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר . ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

,ּביד ויהיה זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמרהינין
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'הא  יאמר: לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֻותן
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָל
- מּתר ׁשמן, לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻיין,
הּלה  רצה ואם לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

יּתן. ִִֵֵלּתן,
.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ּדינרי [כמשקולת]מעׂשר אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

יכּון  ׁשּמא - ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזהב,
ּבהן  ׁשֹוקל והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין  מעׂשר מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Îׁשחלקּו ּכנגד [בירושה]האחים זה יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מֹוכרין  ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָזה.
לׁשלחני  יּתנם ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותן,
הלון  ואם ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. חלּדה, יעלּו ֲֲֶַָָֹֻֻׁשּלא
.‡Î ּפֹורע מהן ואין עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין [מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ
מחותנו] לו ששלח פירות צדקה [עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבית
להֹודיע מעשר]וצרי שזה .[למקבל ְְִִַָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ׂשכר  ּכנֹותן זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלירּוׁשלים,

לירּוׁשלים  הבאתֹו על ׁשני 'העלם,מּמעׂשר לֹו: אֹומר אבל ; ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּנאכלם

.‚Î מעׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹומר
סיכתֹו ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף .ׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש מׁשּלם .אינֹו ְֵֵֶַֹ
.‰Î ּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּפֹודהּו מי הרוצה]אֹותֹו כל את [- להקּדׁש לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר מההקדש ׁשּלֹו תחילה פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶַ

לחולין] המעשר פודה .ואח"כ
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ה'תשע"ג  ניסן כ"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ רביעי כ "ז ֿ ל 'ניסן 

ה'תשע"ג  ניסן כ"ח שני יום

ה'תשע"ג  ניסן כ"ט שלישי יום

ה'תשע"ג  ניסן ל' רביעי יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים (zriawּולחּׁשב ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹ
("yeciw" `xwp ycgÎy`x meiהחדׁש" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶֶַַָֹ

חדׁשים" ראׁש לכם a)הּזה ,ai zeny)נאמר ּובפרּוׁש ,y`x) ְֱֳִֵֶֶֶַַָָֹ
(.ak dpydזֹו מצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ

ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה (zayd.אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
(ziy`xa dyrnn `ed jexa yecwd zay day myÎlr―

ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי וׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכל

הּתֹורני dxezd)ּבחׁשּבֹון inkg erawy itk geld iaeyig) ְִֶַַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש zeaiqdויעׂשה zg`) ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairlוזּולתֹו(zxg` daiq e`)להתחּׁשב ּׁשראּוי מּמה ְְְִִֵֶַַָָ
אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבֹו
ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ּדוקא הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבית
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה הּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצלינּו

מח הּקרּבנֹות הקרבת ּובזהׁשּבטלה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָטעּו
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּגם

הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחׁשכת
לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻויֹודעים
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ (jenqdחכמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
(jklּבחּוצה חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ,
(.bq zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ―(y)ּתמיד ּכמעט ְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבית
ּובהתקּבצם אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַָָָָָָֻחדׁשים

ַָיחד.

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדין
חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹחדׁש,
על זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּוא

ּבּקּבלה לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון (y`xּפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
(.dk dpydאתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :(a ,bk `xwie)לי אין ― ְְֲִִֵֶָֹ

ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָֹמֹועדֹות
ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו ְְֲֲֲֲֲִִִִִִָֻמֹועדֹות,
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבא

ֿ יׂשר ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּבסדרׁשּנדע ּכיון אל, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ועל ּבראּיה; לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹזה
חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. על לא ― סֹומכים אנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹקביעתם
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'הא  יאמר: לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֻותן
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָל
- מּתר ׁשמן, לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻיין,
הּלה  רצה ואם לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

יּתן. ִִֵֵלּתן,
.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ּדינרי [כמשקולת]מעׂשר אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

יכּון  ׁשּמא - ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזהב,
ּבהן  ׁשֹוקל והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין  מעׂשר מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Îׁשחלקּו ּכנגד [בירושה]האחים זה יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מֹוכרין  ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָזה.
לׁשלחני  יּתנם ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותן,
הלון  ואם ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. חלּדה, יעלּו ֲֲֶַָָֹֻֻׁשּלא
.‡Î ּפֹורע מהן ואין עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין [מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ
מחותנו] לו ששלח פירות צדקה [עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבית
להֹודיע מעשר]וצרי שזה .[למקבל ְְִִַָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ׂשכר  ּכנֹותן זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלירּוׁשלים,

לירּוׁשלים  הבאתֹו על ׁשני 'העלם,מּמעׂשר לֹו: אֹומר אבל ; ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּנאכלם

.‚Î מעׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹומר
סיכתֹו ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף .ׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש מׁשּלם .אינֹו ְֵֵֶַֹ
.‰Î ּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּפֹודהּו מי הרוצה]אֹותֹו כל את [- להקּדׁש לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר מההקדש ׁשּלֹו תחילה פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶַ

לחולין] המעשר פודה .ואח"כ
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ה'תשע"ג  ניסן כ"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ רביעי כ "ז ֿ ל 'ניסן 

ה'תשע"ג  ניסן כ"ח שני יום

ה'תשע"ג  ניסן כ"ט שלישי יום

ה'תשע"ג  ניסן ל' רביעי יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים (zriawּולחּׁשב ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹ
("yeciw" `xwp ycgÎy`x meiהחדׁש" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶֶַַָֹ

חדׁשים" ראׁש לכם a)הּזה ,ai zeny)נאמר ּובפרּוׁש ,y`x) ְֱֳִֵֶֶֶַַָָֹ
(.ak dpydזֹו מצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ

ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה (zayd.אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
(ziy`xa dyrnn `ed jexa yecwd zay day myÎlr―

ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי וׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכל

הּתֹורני dxezd)ּבחׁשּבֹון inkg erawy itk geld iaeyig) ְִֶַַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש zeaiqdויעׂשה zg`) ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairlוזּולתֹו(zxg` daiq e`)להתחּׁשב ּׁשראּוי מּמה ְְְִִֵֶַַָָ
אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבֹו
ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ּדוקא הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבית
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה הּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצלינּו

מח הּקרּבנֹות הקרבת ּובזהׁשּבטלה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָטעּו
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּגם

הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחׁשכת
לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻויֹודעים
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ (jenqdחכמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
(jklּבחּוצה חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ,
(.bq zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ―(y)ּתמיד ּכמעט ְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבית
ּובהתקּבצם אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַָָָָָָֻחדׁשים

ַָיחד.

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדין
חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹחדׁש,
על זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּוא

ּבּקּבלה לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון (y`xּפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
(.dk dpydאתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :(a ,bk `xwie)לי אין ― ְְֲִִֵֶָֹ

ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָֹמֹועדֹות
ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו ְְֲֲֲֲֲִִִִִִָֻמֹועדֹות,
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבא

ֿ יׂשר ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּבסדרׁשּנדע ּכיון אל, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ועל ּבראּיה; לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹזה
חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. על לא ― סֹומכים אנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹקביעתם

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



`xiiקב 'bÎ'` ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּלתא לגּלֹויי epnfa)אּלא rawp xaky xac zelbl)זה והבן , ְְְִֵֵֶֶַָָָ
ֵֵהיטב.

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
― יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהרי
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים

מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא b)מּצּיֹון ,a diryi)ואם . ְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיתּבֹונן
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנה
ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשאנּו
מּימים למֹועדּה הּזאת ֿ החּקה את "וׁשמרּת אמרּו: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמאּלה

i)ימימה" ,bi zeny)אמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְִָָָ
הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"מלּמד

gqt)לּמֹועד" crenl jenqd Ð xc` ycega)ואמרּו(my): ְְֵַָ
מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את מעּברין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"מּנין
ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא ֿ החדׁש ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: a)ואמר ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
(.d"ימים מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ―ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ימים" "חדׁש k`)ואמר: ,`i xacna)אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֶַַָָָָָֹ

"ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹמחּׁשב
האביב" ֿ חדׁש `)את ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה
gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl)ּוכבר . ְַָָ

מּסנהדרין א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנתּבארּו
(.`i)הּׁשנה ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת .(bq.)וגם ְְְִֶֶַַַָָָֹ

ה'תשע"ג  אייר א' חמישי יום

.Ë .‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש א 'ֿ ג 'אייר 

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ֿ קרּבן ּכל הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו
ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ

(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ
ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ
"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות

וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ג  אייר ב' שישי יום

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ֿ קרּבן ּכל הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ג  אייר ג' קודש שבת יום

ˆÓË ‰˘Ú ˙Â:

'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ‚ˆŒ‡ˆ

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ֿ קרּבן ּכל הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ
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קיקג לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את היום והלילה, ל - 12 שעות יום, ו - 12 שעות לילה, בין בקיץ ובין בחורף, 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.

קי לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את היום והלילה, ל - 12 שעות יום, ו - 12 שעות לילה, בין בקיץ ובין בחורף, 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.



קד
ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
         

      
           

          
       

          
          

            
          

          
          

          
        

        
       

          
        
     

      
   

        
         

        
       

        
         

         
        

           
       

       
         

        
       

    
      

         
          

            
         

         
           

          
         

          
          
         

        
        

         
      

         
        

         
         

          
          

         
         

          
      

          
      


        

      
        

        
       

      
          

           
           

         
          

          
         

        
       

        
     

         
        

    
         

          
         

        
         

        
        

           
         

        
         

       
        

          
        

 
       

         
        

         
        

        
          

        
         
      

          
         

           
         

           









































































































































































































































המשך בעמוד זטק
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא מביא דף יב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

            
         

        
           

       
         

         
         

           
          

          
       

          
           

          
          

     


       
       

       
       

         
           

        
         

         
         

          
      

        
       

         
          

        
         

         
        

        
        

       
         

          
           

            
          

       
          

       
      

        
           

        
         

      
        

         
      

         
         

       
      

          
          

          
           

           
       

         
         

        
        

            
          

         
          
         

    
        

          
        

            
            

         
         

           
        

         
         

        
         

       
           

         
         

          
           

             


          
        

         
         

       
         

          
          

        
         

        
      
   

          
        

        
           











































































































































































































































קז
ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

            
         

        
           

       
         

         
         

           
          

          
       

          
           

          
          

     


       
       

       
       

         
           

        
         

         
         

          
      

        
       

         
          

        
         

         
        

        
        

       
         

          
           

            
          

       
          

       
      

        
           

        
         

      
        

         
      

         
         

       
      

          
          

          
           

           
       

         
         

        
        

            
          

         
          
         

    
        

          
        

            
            

         
         

           
        

         
         

        
         

       
           

         
         

          
           

             


          
        

         
         

       
         

          
          

        
         

        
      
   

          
        

        
           









































































































































































































































המשך בעמוד זמ



קח
ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
           

        
        

       
         

          
          

   
        

        
         

            
         

        
         

          
        

          
      
         

         
          

             
           

       
         

          
         

         
          

         
          

 
          

     
 

        
         

         
       

         
          

        
       

          
         

          
           

       
          

         
          

             
       

         
       

         

          
          

          
         

        
          

          
         

        
         

       
        

           
       

           
          

       
           
          

           
            

        
           

        
          
        

  
          

          
         

          
           

       
          

         
         

          
         

      
        

           
           

      
         

          
          

          
          

      
         

      
         

           
        

         
         

         
    









































































































































































































































המשך בעמוד זכק
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא מביא דף יג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

           
      

          
           

         
        

         
         

            
         

        
        

         
         

         
           

           
        

         
           

        
         

       
         

         
     

         
        

        
          

         
           

       
         

         
          

             
         

        
           


           

        
           

          
          

          
   

         
        

        
          

          
        

        


         
           

             
         

          
           

          
        

          
          

          
          
      
          

          
          

            
   

           
           

          
          

         
         

          
         

         
         

          
           

           
         

           
     

       
         

            
         


        

      
        

         
           

          
        

          
           

        
        

         
           

 
       

        
            

          
         

          
       











































































































































































































































קיי
ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

           
      

          
           

         
        

         
         

            
         

        
        

         
         

         
           

           
        

         
           

        
         

       
         

         
     

         
        

        
          

         
           

       
         

         
          

             
         

        
           


           

        
           

          
          

          
   

         
        

        
          

          
        

        


         
           

             
         

          
           

          
        

          
          

          
          
      
          

          
          

            
   

           
           

          
          

         
         

          
         

         
         

          
           

           
         

           
     

       
         

            
         


        

      
        

         
           

          
        

          
           

        
        

         
           

 
       

        
            

          
         

          
       









































































































































































































































המשך בעמוד זכ



קיב
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

          
          

          
          

       
  

      
          

        
          

       
       

        
         

      
         

        
        

          
        

       
        

       
         

         
         

         
          

        
          

            
            

           
         
           

        
           

           
           

          
         

            
          

       
         

           
           

        
           

          
       

          
         


        

        
       

             

           
         

            
          

            
           

            
          

           
      

            
          

          
             

           
           

         
           

           
           

          
        

         
          

          
           

        
             

            
         
            

          
          
          

         
            

          
           
          
            

         
       

         
         

           
          

        
            

         
           

         
           

 
        

          
          

            
        











































































































































































































































קטו
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

          
          

          
          

       
  

      
          

        
          

       
       

        
         

      
         

        
        

          
        

       
        

       
         

         
         

         
          

        
          

            
            

           
         
           

        
           

           
           

          
         

            
          

       
         

           
           

        
           

          
       

          
         


        

        
       

             

           
         

            
          

            
           

            
          

           
      

            
          

          
             

           
           

         
           

           
           

          
        

         
          

          
           

        
             

            
         
            

          
          
          

         
            

          
           
          
            

         
       

         
         

           
          

        
            

         
           

         
           

 
        

          
          

            
        









































































































































































































































המשך בעמוד זנק



קטז
ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

        
         

         
         

       
  

        
          


        

        
        

        
        

       
           

      
         

         
      

       
        

        
       

         
      

         
          

           
        

 
      

         
           

          
         
           

         
           

           
          

          

         
          

           
          

           
         

   
         

          
       

       
         

        
          

           
       

         
         

      
           

          
           

          
           

          
         

           
          

        
           

         
         

         
         

            
           
          

        
       

          
         

 









































































































































































             

        
          
         
           

     
          

         
         

        
          

          
          

         
        

          
      

         
          
 







































המשך ביאור למס' סוטה ליום שנים עשר לעומר עמ' א
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

       
           

       
         

          
         

            
         

         
         

        
           

        
       

         
           

        
           

          
          

        
        

          
           

           
   

          
        

        
          

          
         

        
           

            
        
          

          
            

        
       

           
          

          
          

        
          

       
           

            
        

           
          

          

         
           

         
      

          
          

          
         

    
           

         
          

         
         

         
         

         
     

          
          
         

         
         
          

  
        

         
          

           
           
          
         
          

     
          

        
            

         
        

        
        

            
         

           
        

        
       

        
          
       

         
            

         




























































































































































































































קיט
ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

       
           

       
         

          
         

            
         

         
         

        
           

        
       

         
           

        
           

          
          

        
        

          
           

           
   

          
        

        
          

          
         

        
           

            
        
          

          
            

        
       

           
          

          
          

        
          

       
           

            
        

           
          

          

         
           

         
      

          
          

          
         

    
           

         
          

         
         

         
         

         
     

          
          
         

         
         
          

  
        

         
          

           
           
          
         
          

     
          

        
            

         
        

        
        

            
         

           
        

        
       

        
          
       

         
            

         




























































































































































































































קכ
ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

          
          

           
        
       

      
        

       
           

          
        

      
          

           
          

           
           

           
        

          
         

           
         

          
         

         
       

       
          

       
            

         
        

           
        

               
          

          
         
           
           

        
           

          
          

           
        

        
            

         
          

          
          

     
        

         
        

         
      

       
          

             
         

         
        

          
          

           
         

      
         

          
          

          
         
            
          

          
         

          
          

           
         

          
       

           













































































































































































             

         
         

      
         

          
     

          
          

         

        
         
   

          
         

           
         

      



































המשך ביאור למס' סוטה ליום שלושה עשר לעומר עמ' ב
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
        

         
          

          
         

         
         

           
          

        
      

         
          

         
           

 
          

         
         

         
          

           
           

         
          

        
          

           
           

         
          

         
         

       
            

        
           

          
          

          
         

         
  

         
        

        
         

          
         

          
           

        
          

          
         

           
        

        
       

       
        

          
        

        
          

         
       

         
           

           
    

        
        

           
           

         
          

           
        

        
         

           
       

           
           
           

         
         

             
           

       
           

          
        

          
       

           
         

           
             

            
           
         

      
         

         
          

           
          

       
       

         
           

           
          









































































































































































































































המשך בעמוד זפא



קכד
ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

       
         

      
         

      
         

           
          

   
        
       

         
  

         
       

       
       

        
         

        
      

























































קכז
ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

       
         

      
         

      
         

           
          

   
        
       

         
  

         
       

       
       

        
         

        
      























































הקנית חשיבות הלימוד. כמו  הלימוד, אלא עצם  כמות  נוגע  כי היסוד בלימוד תורה הוא שאינו 
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 התכלית הוא אינו בעצם 
הלימוד אלא בשביל שיוכל להתפרנס מהן ברווח לעבודת ה'10, "קרדום לחתוך בהן"11 )שכן ע"י חטא 

עץ הדעת12 נפלו ניצוצות קדושה ונתלבשו בענינים 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.

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 מעמוד ג
נקודות משיחות קודש - מזמור קיב



קכח
ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

          
       

          
      

        
       
        

         
          

   
      

         
           

          
          

        
        

          
           
      

         
         

         
         

          
           

           
          

         
          

        
         

          
           

        
         

         
          

           
            

        
            

          
         

           
          

           
        

            

        
        

          
        

         


        
       

     
          

         
       
     

        
          

          
         

         
        


          

         
      

        
          

        
          

        
         

         
          

          
           

          
         

       
       

         
         

  
      
          

          
          

           
           

           
         

           





































































































































































































   

           
            

           
         

    
    

    
    

    
      

    
      

      
      

    
     

    
    

     
      

     
      
     

      
    

      
       

   


























































          
         

           
             

      
      
     

     
      
       
      
      
     
      
      

       

      
      
     
      
     
     
     
      
       
       
      
      
         
       
     
     

     
      

     

      
      
                         

                           
                        

                        
                           
                        

                        
                           
                         

                         
                         

                        
                        

                       
                          
                             

                         

                          
                            
                           
                          

                        
                        

                    




























































































































        
   

         
        
         

         
         

         
        

         
          
          
        
        
        
        
      

        
       
         

               
              

                
             

                


















































             

         
           

           
           

       
          

  

















המשך ביאור למס' סוטה ליום שלושה עשר לעומר עמ' א
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
           
         
         

        
          

          
       

        
          

          
          

          
        

          
         

           
         

            
           

             
       

         
          

        
            

          
         

         
           

         
         

           
           

        
       
         

        
          

          
          

          
          

        
           
           
           
          

        
  

          
          
         
          

           
        

        
            

          
         

         
          
          
           

  
         

           
        

      
        

        
       

          
         

         
          
          

         
            

         
          

            
         

         
        
          

          
              

          
           

           
   

          
       

        
          

        
       

             
        

      
           

           
           

         
          

        
         

          
        

         
          

          
        

    









































































































































































































































קלי
ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
           
         
         

        
          

          
       

        
          

          
          

          
        

          
         

           
         

            
           

             
       

         
          

        
            

          
         

         
           

         
         

           
           

        
       
         

        
          

          
          

          
          

        
           
           
           
          

        
  

          
          
         
          

           
        

        
            

          
         

         
          
          
           

  
         

           
        

      
        

        
       

          
         

         
          
          

         
            

         
          

            
         

         
        
          

          
              

          
           

           
   

          
       

        
          

        
       

             
        

      
           

           
           

         
          

        
         

          
        

         
          

          
        

    









































































































































































































































i`קלב wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmikln`ihkÎgi

àéçéíéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøöî eàáiå ïøàtî ínò íéLðà eç÷iå ïøàt eàáiå ïéãnî eî÷iå©¨ªÆÆ¦¦§½̈©¨−Ÿ¨¨®©¦§Á£¨¦̧¦¹̈¦¨À̈©¨³Ÿ¦§©Æ¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦
:Bì ïúð õøàå Bì øîà íçìå úéá Bì-ïziåèéúBçà-úà äMà Bì-ïziå ãàî äòøô éðéòa ïç ããä àöîiå ©¦¤´©À¦§¤Æ¤Æ¨´©½§¤−¤¨¬©«©¦§¨Æ£©¬¥²§¥¥¬©§−Ÿ§®Ÿ©¦¤³¦¨Æ¤£´

:äøéábä ñéðtçz úBçà BzLàëúéa CBúa ñðtçú eäìîâzå Bða úáðb úà ñéðtçz úBçà Bì ãìzå ¦§½£−©§§¥¬©§¦¨«©¥̧¤¹£´©§§¥À¥µ§ª©´§½©¦§§¥´©§§¥½§−¥´
:äòøô éða CBúa äòøt úéa úáðâ éäéå äòøtàëúî-éëå åéúáà-íò ãåc áëL-ék íéøöîa òîL ããäå ©§®Ÿ©§¦³§ª©Æ¥´©§½Ÿ§−§¥¬©§«Ÿ©£©º¨©´§¦§©À¦¦«¨©³¨¦Æ¦£Ÿ½̈§¦¥−

:éöøà-ìà Cìàå éðçlL äòøt-ìà ããä øîàiå àávä-øN áàBéáëøñç äzà-äî ék äòøô Bì øîàiå ¨´©«©¨¨®©³Ÿ¤£©Æ¤©§½Ÿ©§¥−¦§¥¥¬¤©§¦«©Ÿ̄¤´©§ÀŸ¦Â¨©¨³¨¥Æ
päå énò:éðçlLz çlL ék àì | øîàiå Eöøà-ìà úëìì Lwáî EâëïBæø-úà ïèN Bì íéäìà í÷iå ¦¦½§¦§¬§©¥−¨¤¤́¤©§¤®©Ÿ́¤½Ÿ¦¬©¥−©§©§¥«¦©¨̧¤¡Ÿ¦¬Æ¨½̈¤§−

:åéðãà äáBö-Cìî øæòããä úàî çøa øLà òãéìà-ïaãëâøäa ãeãb-øN éäéå íéLðà åéìò õa÷iå ¤¤§¨¨®£¤´¨©À¥¥²£©§¤¬¤¤«¤−̈£Ÿ¨«©¦§³Ÿ¨¨Æ£¨¦½©§¦´©§½©£¬Ÿ
:÷Nnãa eëìîiå dá eáLiå ÷Nnã eëìiå íúà ãåcäëäòøä-úàå äîìL éîé-ìk ìàøNéì ïèN éäéå ¨¦−Ÿ¨®©¥§³©¤Æ¤Æ©¥´§½̈©¦§§−§©¨«¤©§¦̧¨¨³§¦§¨¥Æ¨§¥´§Ÿ½Ÿ§¤¨¨−̈

:íøà-ìò Cìîiå ìàøNéa õ÷iå ããä øLàåëäòeøö Bnà íLå äãøvä-ïî éúøôà èáð-ïa íòáøéå £¤´£¨®©Æ̈¨Æ§¦§¨¥½©¦§−Ÿ©£¨«§¨¨§¨Á¤§¨̧¤§¨¦¹¦©§¥À̈§¥³¦Æ§¨Æ
ì ãáò äðîìà äMà:Cìna ãé íøiå äîìLæëàBlnä-úà äða äîìL Cìna ãé íéøä-øLà øácä äæå ¦¨´©§¨½̈¤−¤¦§Ÿ®Ÿ©¨¬¤−̈©¤«¤§¤´©¨½̈£¤¥¦¬−̈©¤®¤§ŸŸÆ¨¨´¤©¦½

:åéáà ãåc øéò õøt-úà øâñçëäëàìî äNò-ék øòpä-úà äîìL àøiå ìéç øBab íòáøé Léàäå ¨©¾¤¤¾¤¦−¨¦¬¨¦«§¨¦¬¨¨§−̈¦´¨®¦©©̧§§Ÿ¹Ÿ¤©©À©¦«Ÿ¥³§¨¨Æ
:óñBé úéa ìáñ-ìëì Búà ã÷ôiå àeäèëäiçà Búà àöîiå íìLeøéî àöé íòáøéå àéää úòa éäéå ½©©§¥´Ÿ½§¨¥−¤¥¬¥«©«§¦Æ¨¥´©¦½§¨«̈§−̈¨¨´¦¨¨®¦©¦§¨´Ÿ¿£¦¨Á

:äãOa ícáì íäéðLe äLãç äîìNa äqkúî àeäå Cøca àéápä éðìéMä©¦Ÿ¦̧©¨¦¹©¤À¤§³¦§©¤Æ§©§¨´£¨½̈§¥¤¬§©−̈©¨¤«
i"yx

(ÁÈ).ÂÏ ¯Ó‡ ÌÁÏÂ תנו לחם וכך כך למשרתיו, אמר
ליום: „Â„.(Î‡)המלכה:‰‚·È¯‰.(ËÈ)לו ·Î˘ ÈÎ

שנהרג, יואב שכיבה, בו נאמרה עצמו, מיתת שמת דוד
ממלא  הגון בן שהניח דוד אחר: דבר מיתה. בו נאמרה
הגון  בן הניח שלא יואב שכיבה, בו נאמר מקומו,

מיתה אם כי שכיבה, בו נאמרה לא מקומו, (בבא ממלא

א) קטז ˘ÔË.(Î‚):בתרא ÂÏ ÌÈ‰Ï‡ Ì˜ÈÂ וזה לשלמה,
לדוד הנביא נתן שאמר יד)הוא ז ב אשר (שמואל :

אנשים: בשבט והוכחתיו ‰¯Ú‰(Î‰)בהעוותו ˙‡Â
.„„‰ של ‡˘¯ זו גם היתה הדד, ידי שעל הרעה עם

·ÍÏÓ.(ÂÎ)רזון: „È Ì¯ÈÂ:ברבים ÊÂ‰(ÊÎ)הוכיחו
עליו:‰„·¯. הוכיחו ‰ÂÏÓ‡.אשר ˙‡ ‰· ‰ÓÏ˘

אחורי  הפרץ שהיה דוד, העיר פרץ את סגר זה ובבנין
בו  ליכנס בחומה פרצות פרץ אביך לו: אמר המלוא,
לבת  אנגריא לעשות אותה, גדרת ואתה רגלים, עולי

ומשרתיה עבדיה  שם להושיב ב)פרעה, קא :(סנהדרין
(ÁÎ).¯Ú‰ ˙‡ ‰ÓÏ˘ ‡¯ÈÂ:לכן ÂÚ˘‰קודם ÈÎ

.‡Â‰ ‰Î‡ÏÓ:וזריז במלאכתו ·È˙מהיר Ï·Ò ÏÎÏ
.ÛÒÂÈ(:תרגום) מנשה יוסף, דבית מיסין מסקי לכל

היה: אפרים שמשבט לפי ואפרים,

cec zcevn
(ÁÈ).ÔÈ„ÓÓ ÂÓÂ˜ÈÂ,לפארן באו ומשם  מדין, דרך  ברחו כי

אנשים, למרבית  למצרים  ללכת  משם, אנשים  עמהם ולקחו 
וגדול : לשר פרעה בעיני נראה  ביתÔ˙ÈÂ.להיות  לו נתן פרעה 

ארץ לו  נתן ואף מאכלו, לחם לו לתת  ואמר  בה, לשבת 
Ú¯Ù‰.(Î)לנחלה: ˙È·:פרעה ÂÎÂ'.בבית È· ÍÂ˙·להיות

להם : ודומה עמהם ‡¯ˆÈ.(Î‡)מגודל  Ï‡לאסוף חשב כי
מישראל : הגבורה מתה עמהם  וכאילו באדום , המכים  הצבא ושר  המלך  שמת  בשמעו בישראל, ללחום Ó‰(Î·)אנשים ÈÎ

ארצך :‡˙‰. אל  ללכת תבקש ומדוע בתמיה, עמי, בהיותך חסר אתה  מה וכי לומר: חיל ·‰¯Â‚.(Î„)רצה דוד  שהרג בעת
בה, ומשלו דמשק אל ואנשיו  הוא גם הלך לארצו, הדד  ובשוב לראש, להם ויהי אנשים , אליו  וקבץ רזון, אז ברח  הדדעזר ,

בישראל: וללחום הדד  עם להתחבר דעתו  ˘ÓÏ‰.(Î‰)והיה ÈÓÈ ÏÎ:מותו יום עד  שסרח ‰¯Ú‰.מעת  ˙‡Âרעתו לומר : רצה 
לו: יכול  היה לא לבדו היה אם כי  הדד , עשה אשר הרעה עם היתה  רזון בארםı˜ÈÂ.של עוד  שימשל אבה  ולא בישראל , מאס

ב בשמואל שנאמר כמו בארם נציבים  דוד ששם  מאז, י)כאשר  מישראל :ÍÂÏÓÈÂ.:(ח מלך  נציב  ולא בארם, הוא ומלך 
(ÂÎ).È˙¯Ù‡: אפרים È„.מבני  Ì¯ÈÂ:לו עבד היה בעוד בו, ‰„·¯.(ÊÎ)מרד ‰ÊÂאשר במלך, מרד הזה בדבר  לומד: רצה

הצורך : לעת  בו להתאסף פנוי, הניחו הלא ודוד  המלוא, את בנה  שלמה ואמר בפרסום, מעשיו ÂÎÂ'.גינה  ¯‚Òמאז לומר: רצה
אינו כאילו הפרצה, סגר  שלמה והנה  ריבותם , דברי אליו להגיש המלך, אל  בה  ולבוא לצאת דוד, עיר חומת פרוצה היתה

העם : משפט  לעשות Î‡ÏÓ‰.(ÁÎ)חושש  ‰˘ÂÚ ÈÎ:במעשיו וזריז מהיר שהוא  לומר: ‡Â˙Â.רצה  „˜ÙÈÂהרים לא  עד  מאז
המס: מהם לגבות  לומר: רוצה  יוסף, בית סבל  על  מינהו יד , ‰‰È‡.(ËÎ)בו ˙Ú· È‰ÈÂללכת מירושלים ויצא מינהו, כאשר 

המס: חוזר:Â‰Â‡.לגבות השילוני אחיה  Ì„·Ï.על  Ì‰È˘Â:יעשה אשר  הדבר לגלות מי, שם  היה  ולא 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰¯È·‚‰:המלכה(Î).Â‰ÏÓ‚˙Âהיונק הפרדת ענין

כמו אמו, ח)משדי  כא הגמל:(בראשית חיל ‚„Â„.(Î„)ביום 
כמו ı˜ÈÂ.(Î‰)אנשים: מו)מאס , כז בחיי:(שם קצתי

(ÁÎ).„˜ÙÈÂכמו וגזברות , מנוי ה)ענין לט הפקיד (שם מאז
המס:Ï·Ò.אותו: משא

gr wxt mildz - miaezk

mildzçòflÎhi

.çòèé:øaãna ïçìL Cøòì ìà ìëeéä eøîà íéäìàa eøaãéåëíéìçðe íéî eáeæiå | øeö-äkä ïä ©«§©§À¥«ÅŸ¦¬−¨«§£´©¥®©«£¬Ÿª¹§À̈©¦§¨«¥³¦¨¸©¨´©¦»§¨¦¶
:Bnòì øàL ïéëé-íà úz ìëeé íçì-íâä eôèLéàëá÷òéá ä÷Oð Làå øaòúiå ýåýé òîL | ïëì ¦Å§¬Ÿ£©−¤¤´©¥®¦¨¦−§¥´§©«¨¥³¨©¬§Ÿ̈À©¦§©Å¨¬−§¥¦§¨´§©«£®Ÿ

:ìàøNéá äìò óà-íâåáë:BúòeLéa eçèá àìå íéäìàa eðéîàä àì ékâëéúìãå ìònî íé÷çL åöéå §©©¹À¨¨¬§¦§¨¥«¦³´Ÿ−¤«¡¦¥«Ÿ¦®§¬Ÿ¨« ¹§À¦«¨«©§©´§¨¦´¦¨®©§©§¥−
:çút íéîLãë:Bîì ïúð íéîL-ïâãe ìëàì ïî íäéìò øèîiåäëçìL äãéö Léà ìëà íéøéaà íçì ¨©´¦¨¨«©©§¥Ä£¥¤´¨´¤«¡®Ÿ§©¹̈©À¦¨´©¨«¤´¤−©¦¦¨´©¦®¥Ä̈¨©−
:òáNì íäìåë:ïîéú Bfòa âäðéå íéîMa íéã÷ òqéæëóBò íéné ìBçëe øàL øôòk íäéìò øèîiå ¨¤´¨«Ÿ©©©´−¨¦©¨¨®¦©§©¥−§ª´¥¨«©©§¥Ä£¥¤´¤«¨¨´§¥®§¬¹©¦À´

ðk:óçë:åéúðkLîì áéáñ eäðçî áø÷a ìtiåèë:íäì àáé íúåàúå ãàî eòaNiå eìëàiåìeøæ-àì ¨¨«−©©¥§¤´¤©«£¥®¹̈¦À§¦§§Ÿ¨«©«Ÿ§´©¦§§´§®Ÿ§¹©«£¨À̈¨¦¬¨¤«Ÿ¨¬
:íäéôa íìëà ãBò íúåàzîàì:òéøëä ìàøNé éøeçáe íäépîLîa âøäiå íäá äìò | íéäìà óàå ¦©«£¨¨®¹À¨§¨¬§¦¤«§©³¡Ÿ¦̧»̈¨³¨¤À−©©«£Ÿ§¦§©¥¤®©«¥−¦§¨¥´¦§¦«©

áì:åéúBàìôða eðéîàä-àìå ãBò-eàèç úàæ-ìëaâì:äìäaa íúBðLe íäéîé ìáäa-ìëéåãìíâøä-íà §¨−Ÿ¨«§®§Ÿ¤« ¹¡¦À§¦§§¨«©§©©¤¬¤§¥¤®¹§À̈©¤«¨¨«¦£¨¨¬
:ìà-eøçLå eáLå eäeLøãeäì:íìàb ïBéìò ìàå íøeö íéäìà-ék eøkæiååììáe íäéôa eäezôéåíðBL §¨®§¹À̈§¦«£¥«−©¦§§¦¡Ÿ¦´¨®§¥¬¤¹§À«Ÿ£¨«©§©¬§¦¤®¹¦§À̈

:Bì-eáfëéæì:Búéøáa eðîàð àìå Bnò ïBëð-àì íaìå §©§«−§¦¨Ÿ¨´¦®§¬Ÿ¤« ¹¤§À¦§¦«

i"yx
(Î).¯‡˘:בשר(‡Î).·˜ÚÈ· ‰˜˘ ˘‡Â כמו

והשיקו לט)ובערו ותבערה (יחזקאל היסק ל' שהוא
ה': אש בם ותבער ‡·ÌÈ¯È.(Î‰)כדכתיב ÌÁÏ

נבלע  שהיה איברים אבירים ד"א מלאכים, של לחמם
לנקביהם: צריכים היו ולא האברים ÚÒÈ(ÂÎ)בכל

.ÌÈ„˜שלוים ויגז ה' מאת נסע י"א)ורוח :(במדבר
(ÊÎ).¯‡˘:בשר(Ï).Ì˙Â‡˙Ó Â¯Ê ‡Ï נעשו לא

השיגו: תאותם כל כי מתאותם ‡ÌÏÎזרים „ÂÚ

.Ì‰ÈÙ· מתאותם זרו לא אחר דבר בעם, חרה ה' ואף
הפורענות: להם שבאת עד מתאותם נתרחקו לא

(‡Ï).Ï‡¯˘È È¯ÂÁ·Â הם והאספסוף שבהם נבחרים
לי אספה בהם שנאמר ‰¯‚ÌÂ(Ï„):(שם)הזקנים Ì‡

.'Â‚Â Â‰Â˘¯„Â בפה בפתוי אלא באמת לא היא אף
בלשונם: ואף Ì·ÏÂ.(ÊÏ)וכזבו נכון. כפיהם לא

ולא  תמיד עונם ומכפר להם רחום והוא עפ"כ
השחיתם:

cec zcevn
(ËÈ).ÏÎÂÈ‰להאכילם מלא  שלחן במדבר  לערוך  יוכל  האם 

לבד ‰Ô.(Î)בשר : וזה המים  וזב צור  הכה כי ראינו הן אמרו
הבשר ר"ל הלחם  את תת יוכל  גם אם לדעת ננסה  לזה ראינו

לחמי קרבני את כז)כמ "ש  הדבר(במדבר כפל שאר, יכין אם 
וזעם:Ú˙ÈÂ·¯.(Î‡)במ "ש : עברה  ˘˜‰.נתמלא  ˘‡Âבערה

וכו': אף וגם לומר עוד  וכפל במ"ש הדבר  וכפל  חמתו כאש
(·Î).ÂÈÓ‡‰ ‡Ï ÈÎ:משאלותם למלאות ·ÂÁË.שיוכל  ‡ÏÂ

נסיון: וכו ':ÂˆÈÂ.(Î‚)מבלי השחקים צוה  כבר תקצר :ËÓÈÂ¯.(Î„)הלא לא שידו א"כ  וראו  המן המטיר  ˘ÌÈÓ.וכבר  Ô‚„Â
במ "ש : הדבר  וכפל  המן ‡·ÌÈ¯È.(Î‰)הוא  ÌÁÏחזקים עליהם  נאמר וכן  חוזק ענין שהוא אבירים הקרואים השמים  מן לחם

מוצק  לז)כראי ‡È˘.:(איוב ÏÎ‡:שמים לחם אכל  מהאדמה נברא שאיש  הוא תימה  דבר הלא להשביעםÚ·Â˘Ï.כאומר ר"ל 
כהוגן: שלא הבשר א"כ  ושאלו המטעמים  כל  במן טעמו כי שירצו מין השמים:ÚÒÈ.(ÂÎ)מכל מן  קדים רוח  ונשב הסיע עכ"ז

.ÔÓÈ˙:מזרחית דרומית  ממקצוע  היתה הרוח כי דרום  כעפר:ÙÚÎ¯.(ÊÎ)רוח  ÛÎ.מרובה ÛÂÚ:כנף בעל  ·˜¯·(ÁÎ)עוף 
.Â‰ÁÓ:למרחוק אחריהם  ללכת יטריחו לא  ÂÈ˙ÂÎ˘ÓÏ.למען ·È·Ò:במ "ש הדבר אשרÌ˙Â‡˙Â.(ËÎ)כפל הנסיון בדבר

ה': את  Â¯Ê.(Ï)נסו  ‡Ïומתענגים אוכלים בפיהם אכלם עוד והיה  משאלותם מילא  המקום כי  מתאותם זרים  נעשו  לא כי עם 
ההיא:Û‡Â.(Ï‡)בהם: בעת ה ' אף בהם עלה  זה לעומת שבהם:·Ì‰ÈÓ˘Ó.עכ"ז שבהםÈ¯ÂÁ·Â.בהחשובים הנבחרים 

ונפלו: Ê‡˙.(Ï·)כרעו ÏÎ·:המרגלים בדבר עוד  חטאו עכ"ז גמול משלם שהמקום רואם אחרי כלהÏÎÈÂ.(Ï‚)אף  עי "ז
שמה: ומתו במדבר ונדים  נעים היו כי ובבהלה בהבל  ‰¯‚Ì.(Ï„)ימיהם  Ì‡:'לה ודרשו חזרו  במדבר להרגם אמר  כאשר

(‰Ï).Â¯ÎÊÈÂ:חזקם הוא אלהים  אשר בפיהם זוכרים ה'Â‰Â˙ÙÈÂ.(ÂÏ)היו את  לפתות  חשבו רק  שלם  בלב היה  לא אבל 
בלשונם: לפניו ויכזבו ה':Ì·ÏÂ.(ÊÏ)בפיהם עם  נכון היה  לא  לבם אבל 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÍÂ¯ÚÏ:סדור נתיצה:˙˙.(Î)ענין בשר˘‡¯.מל '

עמי שאר אכלו ג)כמו וזעם:Ú˙ÈÂ·¯.(Î‡):(מיכה עברה  מל '
.‰˜˘:והבערה היסק ˆÈ„‰.חזקים:‡·ÌÈ¯È.(Î‰)מל '

שמן:·Ì‰ÈÓ˘Ó.(Ï‡)בחזקו:·ÂÊÚ.(ÂÎ)מזון: מל'
.ÚÈ¯Î‰:ברכים על  הנפילה דרישהÂ¯Á˘Â.(Ï„)ענין ענין

טוב שוחר יח)כמו :(משלי

xe` ldi
el.תשאויפתוהו כי  רבות ע "א. ד "ח דתענית פ"ק 

ב' קפ"ה  פי"ב מצורע ב') מ"א (שהוא  ב ' קנ"ז פמ"ב 
ד ') ט "ז (שהוא ד' רכ "ג  פ"ז  במדבר ב') כ ' (שהוא 

א' רצ"ג הפרשה  תוך עקב  פ ' שם. תשא כי בפ' כנזכר 
(שהוא ד ' רצ"ח תבא  כי ס "פ  ד ') עמוד  ריש פ"ו (שהוא 

א '): צ "ג



קלג gr wxt mildz - miaezk

mildzçòflÎhi

.çòèé:øaãna ïçìL Cøòì ìà ìëeéä eøîà íéäìàa eøaãéåëíéìçðe íéî eáeæiå | øeö-äkä ïä ©«§©§À¥«ÅŸ¦¬−¨«§£´©¥®©«£¬Ÿª¹§À̈©¦§¨«¥³¦¨¸©¨´©¦»§¨¦¶
:Bnòì øàL ïéëé-íà úz ìëeé íçì-íâä eôèLéàëá÷òéá ä÷Oð Làå øaòúiå ýåýé òîL | ïëì ¦Å§¬Ÿ£©−¤¤´©¥®¦¨¦−§¥´§©«¨¥³¨©¬§Ÿ̈À©¦§©Å¨¬−§¥¦§¨´§©«£®Ÿ

:ìàøNéá äìò óà-íâåáë:BúòeLéa eçèá àìå íéäìàa eðéîàä àì ékâëéúìãå ìònî íé÷çL åöéå §©©¹À¨¨¬§¦§¨¥«¦³´Ÿ−¤«¡¦¥«Ÿ¦®§¬Ÿ¨« ¹§À¦«¨«©§©´§¨¦´¦¨®©§©§¥−
:çút íéîLãë:Bîì ïúð íéîL-ïâãe ìëàì ïî íäéìò øèîiåäëçìL äãéö Léà ìëà íéøéaà íçì ¨©´¦¨¨«©©§¥Ä£¥¤´¨´¤«¡®Ÿ§©¹̈©À¦¨´©¨«¤´¤−©¦¦¨´©¦®¥Ä̈¨©−
:òáNì íäìåë:ïîéú Bfòa âäðéå íéîMa íéã÷ òqéæëóBò íéné ìBçëe øàL øôòk íäéìò øèîiå ¨¤´¨«Ÿ©©©´−¨¦©¨¨®¦©§©¥−§ª´¥¨«©©§¥Ä£¥¤´¤«¨¨´§¥®§¬¹©¦À´

ðk:óçë:åéúðkLîì áéáñ eäðçî áø÷a ìtiåèë:íäì àáé íúåàúå ãàî eòaNiå eìëàiåìeøæ-àì ¨¨«−©©¥§¤´¤©«£¥®¹̈¦À§¦§§Ÿ¨«©«Ÿ§´©¦§§´§®Ÿ§¹©«£¨À̈¨¦¬¨¤«Ÿ¨¬
:íäéôa íìëà ãBò íúåàzîàì:òéøëä ìàøNé éøeçáe íäépîLîa âøäiå íäá äìò | íéäìà óàå ¦©«£¨¨®¹À¨§¨¬§¦¤«§©³¡Ÿ¦̧»̈¨³¨¤À−©©«£Ÿ§¦§©¥¤®©«¥−¦§¨¥´¦§¦«©

áì:åéúBàìôða eðéîàä-àìå ãBò-eàèç úàæ-ìëaâì:äìäaa íúBðLe íäéîé ìáäa-ìëéåãìíâøä-íà §¨−Ÿ¨«§®§Ÿ¤« ¹¡¦À§¦§§¨«©§©©¤¬¤§¥¤®¹§À̈©¤«¨¨«¦£¨¨¬
:ìà-eøçLå eáLå eäeLøãeäì:íìàb ïBéìò ìàå íøeö íéäìà-ék eøkæiååììáe íäéôa eäezôéåíðBL §¨®§¹À̈§¦«£¥«−©¦§§¦¡Ÿ¦´¨®§¥¬¤¹§À«Ÿ£¨«©§©¬§¦¤®¹¦§À̈

:Bì-eáfëéæì:Búéøáa eðîàð àìå Bnò ïBëð-àì íaìå §©§«−§¦¨Ÿ¨´¦®§¬Ÿ¤« ¹¤§À¦§¦«

i"yx
(Î).¯‡˘:בשר(‡Î).·˜ÚÈ· ‰˜˘ ˘‡Â כמו

והשיקו לט)ובערו ותבערה (יחזקאל היסק ל' שהוא
ה': אש בם ותבער ‡·ÌÈ¯È.(Î‰)כדכתיב ÌÁÏ

נבלע  שהיה איברים אבירים ד"א מלאכים, של לחמם
לנקביהם: צריכים היו ולא האברים ÚÒÈ(ÂÎ)בכל

.ÌÈ„˜שלוים ויגז ה' מאת נסע י"א)ורוח :(במדבר
(ÊÎ).¯‡˘:בשר(Ï).Ì˙Â‡˙Ó Â¯Ê ‡Ï נעשו לא

השיגו: תאותם כל כי מתאותם ‡ÌÏÎזרים „ÂÚ

.Ì‰ÈÙ· מתאותם זרו לא אחר דבר בעם, חרה ה' ואף
הפורענות: להם שבאת עד מתאותם נתרחקו לא

(‡Ï).Ï‡¯˘È È¯ÂÁ·Â הם והאספסוף שבהם נבחרים
לי אספה בהם שנאמר ‰¯‚ÌÂ(Ï„):(שם)הזקנים Ì‡

.'Â‚Â Â‰Â˘¯„Â בפה בפתוי אלא באמת לא היא אף
בלשונם: ואף Ì·ÏÂ.(ÊÏ)וכזבו נכון. כפיהם לא

ולא  תמיד עונם ומכפר להם רחום והוא עפ"כ
השחיתם:

cec zcevn
(ËÈ).ÏÎÂÈ‰להאכילם מלא  שלחן במדבר  לערוך  יוכל  האם 

לבד ‰Ô.(Î)בשר : וזה המים  וזב צור  הכה כי ראינו הן אמרו
הבשר ר"ל הלחם  את תת יוכל  גם אם לדעת ננסה  לזה ראינו

לחמי קרבני את כז)כמ "ש  הדבר(במדבר כפל שאר, יכין אם 
וזעם:Ú˙ÈÂ·¯.(Î‡)במ "ש : עברה  ˘˜‰.נתמלא  ˘‡Âבערה

וכו': אף וגם לומר עוד  וכפל במ"ש הדבר  וכפל  חמתו כאש
(·Î).ÂÈÓ‡‰ ‡Ï ÈÎ:משאלותם למלאות ·ÂÁË.שיוכל  ‡ÏÂ

נסיון: וכו ':ÂˆÈÂ.(Î‚)מבלי השחקים צוה  כבר תקצר :ËÓÈÂ¯.(Î„)הלא לא שידו א"כ  וראו  המן המטיר  ˘ÌÈÓ.וכבר  Ô‚„Â
במ "ש : הדבר  וכפל  המן ‡·ÌÈ¯È.(Î‰)הוא  ÌÁÏחזקים עליהם  נאמר וכן  חוזק ענין שהוא אבירים הקרואים השמים  מן לחם

מוצק  לז)כראי ‡È˘.:(איוב ÏÎ‡:שמים לחם אכל  מהאדמה נברא שאיש  הוא תימה  דבר הלא להשביעםÚ·Â˘Ï.כאומר ר"ל 
כהוגן: שלא הבשר א"כ  ושאלו המטעמים  כל  במן טעמו כי שירצו מין השמים:ÚÒÈ.(ÂÎ)מכל מן  קדים רוח  ונשב הסיע עכ"ז

.ÔÓÈ˙:מזרחית דרומית  ממקצוע  היתה הרוח כי דרום  כעפר:ÙÚÎ¯.(ÊÎ)רוח  ÛÎ.מרובה ÛÂÚ:כנף בעל  ·˜¯·(ÁÎ)עוף 
.Â‰ÁÓ:למרחוק אחריהם  ללכת יטריחו לא  ÂÈ˙ÂÎ˘ÓÏ.למען ·È·Ò:במ "ש הדבר אשרÌ˙Â‡˙Â.(ËÎ)כפל הנסיון בדבר

ה': את  Â¯Ê.(Ï)נסו  ‡Ïומתענגים אוכלים בפיהם אכלם עוד והיה  משאלותם מילא  המקום כי  מתאותם זרים  נעשו  לא כי עם 
ההיא:Û‡Â.(Ï‡)בהם: בעת ה ' אף בהם עלה  זה לעומת שבהם:·Ì‰ÈÓ˘Ó.עכ"ז שבהםÈ¯ÂÁ·Â.בהחשובים הנבחרים 

ונפלו: Ê‡˙.(Ï·)כרעו ÏÎ·:המרגלים בדבר עוד  חטאו עכ"ז גמול משלם שהמקום רואם אחרי כלהÏÎÈÂ.(Ï‚)אף  עי "ז
שמה: ומתו במדבר ונדים  נעים היו כי ובבהלה בהבל  ‰¯‚Ì.(Ï„)ימיהם  Ì‡:'לה ודרשו חזרו  במדבר להרגם אמר  כאשר

(‰Ï).Â¯ÎÊÈÂ:חזקם הוא אלהים  אשר בפיהם זוכרים ה'Â‰Â˙ÙÈÂ.(ÂÏ)היו את  לפתות  חשבו רק  שלם  בלב היה  לא אבל 
בלשונם: לפניו ויכזבו ה':Ì·ÏÂ.(ÊÏ)בפיהם עם  נכון היה  לא  לבם אבל 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÍÂ¯ÚÏ:סדור נתיצה:˙˙.(Î)ענין בשר˘‡¯.מל '

עמי שאר אכלו ג)כמו וזעם:Ú˙ÈÂ·¯.(Î‡):(מיכה עברה  מל '
.‰˜˘:והבערה היסק ˆÈ„‰.חזקים:‡·ÌÈ¯È.(Î‰)מל '

שמן:·Ì‰ÈÓ˘Ó.(Ï‡)בחזקו:·ÂÊÚ.(ÂÎ)מזון: מל'
.ÚÈ¯Î‰:ברכים על  הנפילה דרישהÂ¯Á˘Â.(Ï„)ענין ענין

טוב שוחר יח)כמו :(משלי

xe` ldi
el.תשאויפתוהו כי  רבות ע "א. ד "ח דתענית פ"ק 

ב' קפ"ה  פי"ב מצורע ב') מ"א (שהוא  ב ' קנ"ז פמ"ב 
ד ') ט "ז (שהוא ד' רכ "ג  פ"ז  במדבר ב') כ ' (שהוא 

א' רצ"ג הפרשה  תוך עקב  פ ' שם. תשא כי בפ' כנזכר 
(שהוא ד ' רצ"ח תבא  כי ס "פ  ד ') עמוד  ריש פ"ו (שהוא 

א '): צ "ג
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
דמן  וזריקת שחיטתן אחר הכיפורים, יום קרבנות בפרשת עוד: הגמרא מקשה א. עמוד נ דף

נאמר והשעיר הפר טזשל úàhçä,כז)(ויקרא øéòN úàå úàhçä øt úàå''וגו §¥©©©¨§¥§¦©©¨
'פר'. בתורה נקרא הדם זריקת לאחר שאף ומוכח וגו', באׁש' וׂשרפּו לּמחנה מחּוץ אל ְְֲִִֵֶֶַַָָיֹוציא

הגמרא: aמתרצת ,àtt áø øîà ה על שמדובר Løôeמקום øNáe øBò,הפר של ¨©©¨¨§¨¨¤¤
éâéìt àì àîìò éleëc שהתורה הכיפורים יום בפר ולכך שחיטה, לאחר אף 'פר' שנקרא §¥¨§¨Ÿ§¦¥

'פר', התורה כתבה והפרש, והבשר העור את לשרוף íãaמצווה éâéìt ék האם לבדו, הפר ¦§¦¥§¨
הפר, דם היינו בתורה האמור ש'פר' לומר ícשייך øáñ øîe ,øt éø÷éà íc øáñ øî©¨©¨¦§¥©©¨©¨

.øt éø÷éà àìŸ¦§¥©
פר: של בדמו ואפילו 'בפר' שסובר מי כמו מוכיחה àøazñîהגמרא ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§©§¨

áéúëc ,øt éø÷éà íc øîàc ïàîkהכיפורים יום עבודת ג)בפרשת 'úàæa(שם §©§¨©¨¦§¥©¦§¦§Ÿ
,'ø÷a ïa øôa Lãwä ìà ïøäà àáé אלא פר של דמו פירושו אין ש'פר' נאמר ואם ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©¤¨¨

ממש, déìפר ìéiòî déðø÷a eèà לפני ומכניסו הפר של בקרניו הכהן אוחז האם - ¨§©§¥§©¥¥
שיכנס àlàולפנים, הכוונה הפר,Bîãaודאי déìשל éø÷å בתורה,'øt' שדמו מוכח ¤¨§¨§¨¥¥©

פר. נקרא כן גם פר כך,Cãéàåשל הפסוק יפרש פר נקרא אינו פר של שדמו שסובר מי - §¦¨
פירושו,שא  כך אלא לקודש, כשנכנס הפר את שיביא הּקדׁש' אל אהרן יבא 'ּבזאת הכוונה ְֲֶֶַַָֹֹֹֹין

Lãwä ìà àáì ïøäà øLëeä äîa,להכנס רשאי שיהא כדי לעשות נצרך הוא מה - ©¤§©©£Ÿ¨Ÿ¤©Ÿ¤
úàhçì ø÷a ïa øôa.בענין האמורות העבודות את ויעשה לעזרה חי פר שיביא ידי על - §©¤¨¨§©¨

לא: או בדמו להכנס אחר כהן יכול אם ומת שחט גבי הספק גוף על הגמרא ¥§etéúå÷שואלת
déì,בדמו להכנס יכול אחר שאין לומר אחר טעם àéäשיש äéìòa eúnL úàhçc- ¥§©¨¤¥§¨¤¨¦

חטאת, קרבן הוא גדול הכהן שמביא הפר äéìòaשהרי eúnL úàhçå למשה הלכה §©¨¤¥§¨¤¨
ד  היא àìæàמסיני äúéîì.:הגמרא àáøì,מתרצת àcà áø øa ïéáø déì øîà §¦¨©§¨¨©¥¨¦©©©¨§¨¨

éãéîìz éøîàCשכך,íøîò áø øîà הכיפורים יום של àéä,פר øeaö úàhç שבא ¨§¥©§¦¨¨©©©§¨©©¦¦
יחיד, חטאת ולא ישראל, כל על ציבור åלכפר àìæàחטאת äúéîì àì. שנקרא ומצינו §Ÿ§¦¨©§¨

ציבור, חטאת תמורהïðúcהפר יד.)במסכת דוחין (דף הציבור שקרבנות קמא, תנא דעת , ¦§©
וטומאה, שבת דוחות אינן יחיד וקרבנות הטומאה ואת השבת øéàî,את éaø Bì øîà̈©©¦¥¦

ìBãb ïäë éúéáçå íéøetkä íBé øt àìäåúà äçBãå ,àeä ãéçé ïaø÷c ,çñôe ©£Ÿ©©¦¦©£¦¥Ÿ¥¨¤©§¨§©¨¦§¤¤
.äàîehä úàå úaMä,מהמשנה עמרם רב ììkîומדייק åàì מאיר רבי מדברי - ©©¨§¤©§¨¨¦§¨

øîàcמשמע ïàîì àkéàc קרבנות ופסח, וחביתין הכיפורים יום של הם,øeaöcשפר §¦¨§©§¨©§¦
השבת. את דוחים ציבור קרבנות שרק סובר קמא תנא שהרי

רבא: לו á÷òéבברייתא,éðz÷cהא éîòèìeCהקשה éaø Bì øîà שכל שאומר לתנא §©§¥§¨¨¥¨©©¦©£Ÿ
וטומאה, שבת דוחים ציבור úãBáòקרבנות éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øt àìäå©£Ÿ©¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©

äâéâçå íéáëBkøeaö ïaø÷c הואå הכי äàîehä,אפילו úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéà מהברייתא תדייק גם ììkîהאם ¨¦©£¦¨§¨§©¦§¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¦§¨
øîàc ïàîì àkéàc קרבנות הם אלו מפורש ãéçécשקרבנות כוכבים עבודת ושעירי דבר העלם פר והרי וטומאה, שבת דוחין אין ולכן §¦¨§©§¨©§¨¦

ציבור, או יחיד קרבנות הם אם אלו קרבנות על נחלקו שלא לומר צריך כרחך ועל ציבור, קרבנות שהם פירושו,àlàבתורה àpúìכך ¤¨§©¨
øîà÷c déòîLc ,déì øcäî à÷ àn÷ שלעולם הקרבנות, לכל כלל שנקט -äàîehä úàå úaMä úà äçBc øeaö ïaø÷ ©¨¨§©¥¥§¨§¥§¨¨©¨§©¦¤¤©©¨§¤©§¨

øéàî éaø Bì øîà ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì äçBc Bðéà ãéçé ïaø÷å דוחה אינו יחיד שקרבן דבריו על קמא לתנא §¨§©¨¦¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¨©©¦¥¦
וכי  וטומאה, àeäשבת àììk ãéçé ïaø÷,דוחה ïäëשאינו éúéáçå íéøetkä íBé øt àìäåãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb לכל ¨§©¨¦§¨¨©£Ÿ©©¦¦©£¦¥Ÿ¥¨¤©§¨§©¨¦

á÷òéהדעות  éaø Bì øîàå ,äàîehä úàå úaMä úà ïéçBcå àeä וכי וטומאה, שבת דוחה ציבור שקרבן דבריו על קמא לתנא §¦¤©©¨§¤©§¨§¨©©¦©£Ÿ
àeä àììk øeaö ïaø÷,דוחים àeäשכולם øeaö ïaø÷c ,äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øt àìäå ¨§©¦§¨¨©£Ÿ©¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦

הכל, Eãéaלדברי àììk éàä èB÷ð àlà ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéàå,בידך זה כלל תפוס -ìk קרבןBpîfL §¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¤¨§©§¨¨¦¨¨¤§©
òeá÷ תשלומין לו אין זמנו עבר ואם הקרבתו זמן תורה שקבעה -a eléôà äàîehä úàå úaMä úà äçBc קרבןãéçé פסח כגון ¨©¤¤©©¨§¤©§¨£¦§¨¦

בזמנן, להקריבן שצריך לפי aקרבן ìëåוחביתין, eléôàå ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì äçBc Bðéà òeá÷ Bpîæ ïéàL קרבנות §¨¤¥§©¨©¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨©£¦§
øeaö ראיית את רבא שדחה ונמצא ובטהרה. בחול כך אחר להקריבם ויכול עובר זמנם שאין לפי כוכבים, עבודת ושעירי דבר העלם פר כגון ¦

ציבור. קרבן שאינו וסובר ציבור, קרבן הוא הכיפורים יום של שפר עמרם רב
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שנים עשר לעומר עמ' ב



קמי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
דמן  וזריקת שחיטתן אחר הכיפורים, יום קרבנות בפרשת עוד: הגמרא מקשה א. עמוד נ דף

נאמר והשעיר הפר טזשל úàhçä,כז)(ויקרא øéòN úàå úàhçä øt úàå''וגו §¥©©©¨§¥§¦©©¨
'פר'. בתורה נקרא הדם זריקת לאחר שאף ומוכח וגו', באׁש' וׂשרפּו לּמחנה מחּוץ אל ְְֲִִֵֶֶַַָָיֹוציא

הגמרא: aמתרצת ,àtt áø øîà ה על שמדובר Løôeמקום øNáe øBò,הפר של ¨©©¨¨§¨¨¤¤
éâéìt àì àîìò éleëc שהתורה הכיפורים יום בפר ולכך שחיטה, לאחר אף 'פר' שנקרא §¥¨§¨Ÿ§¦¥

'פר', התורה כתבה והפרש, והבשר העור את לשרוף íãaמצווה éâéìt ék האם לבדו, הפר ¦§¦¥§¨
הפר, דם היינו בתורה האמור ש'פר' לומר ícשייך øáñ øîe ,øt éø÷éà íc øáñ øî©¨©¨¦§¥©©¨©¨

.øt éø÷éà àìŸ¦§¥©
פר: של בדמו ואפילו 'בפר' שסובר מי כמו מוכיחה àøazñîהגמרא ,éMà áø øîà̈©©©¦¦§©§¨

áéúëc ,øt éø÷éà íc øîàc ïàîkהכיפורים יום עבודת ג)בפרשת 'úàæa(שם §©§¨©¨¦§¥©¦§¦§Ÿ
,'ø÷a ïa øôa Lãwä ìà ïøäà àáé אלא פר של דמו פירושו אין ש'פר' נאמר ואם ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©¤¨¨

ממש, déìפר ìéiòî déðø÷a eèà לפני ומכניסו הפר של בקרניו הכהן אוחז האם - ¨§©§¥§©¥¥
שיכנס àlàולפנים, הכוונה הפר,Bîãaודאי déìשל éø÷å בתורה,'øt' שדמו מוכח ¤¨§¨§¨¥¥©

פר. נקרא כן גם פר כך,Cãéàåשל הפסוק יפרש פר נקרא אינו פר של שדמו שסובר מי - §¦¨
פירושו,שא  כך אלא לקודש, כשנכנס הפר את שיביא הּקדׁש' אל אהרן יבא 'ּבזאת הכוונה ְֲֶֶַַָֹֹֹֹין

Lãwä ìà àáì ïøäà øLëeä äîa,להכנס רשאי שיהא כדי לעשות נצרך הוא מה - ©¤§©©£Ÿ¨Ÿ¤©Ÿ¤
úàhçì ø÷a ïa øôa.בענין האמורות העבודות את ויעשה לעזרה חי פר שיביא ידי על - §©¤¨¨§©¨

לא: או בדמו להכנס אחר כהן יכול אם ומת שחט גבי הספק גוף על הגמרא ¥§etéúå÷שואלת
déì,בדמו להכנס יכול אחר שאין לומר אחר טעם àéäשיש äéìòa eúnL úàhçc- ¥§©¨¤¥§¨¤¨¦

חטאת, קרבן הוא גדול הכהן שמביא הפר äéìòaשהרי eúnL úàhçå למשה הלכה §©¨¤¥§¨¤¨
ד  היא àìæàמסיני äúéîì.:הגמרא àáøì,מתרצת àcà áø øa ïéáø déì øîà §¦¨©§¨¨©¥¨¦©©©¨§¨¨

éãéîìz éøîàCשכך,íøîò áø øîà הכיפורים יום של àéä,פר øeaö úàhç שבא ¨§¥©§¦¨¨©©©§¨©©¦¦
יחיד, חטאת ולא ישראל, כל על ציבור åלכפר àìæàחטאת äúéîì àì. שנקרא ומצינו §Ÿ§¦¨©§¨

ציבור, חטאת תמורהïðúcהפר יד.)במסכת דוחין (דף הציבור שקרבנות קמא, תנא דעת , ¦§©
וטומאה, שבת דוחות אינן יחיד וקרבנות הטומאה ואת השבת øéàî,את éaø Bì øîà̈©©¦¥¦

ìBãb ïäë éúéáçå íéøetkä íBé øt àìäåúà äçBãå ,àeä ãéçé ïaø÷c ,çñôe ©£Ÿ©©¦¦©£¦¥Ÿ¥¨¤©§¨§©¨¦§¤¤
.äàîehä úàå úaMä,מהמשנה עמרם רב ììkîומדייק åàì מאיר רבי מדברי - ©©¨§¤©§¨¨¦§¨

øîàcמשמע ïàîì àkéàc קרבנות ופסח, וחביתין הכיפורים יום של הם,øeaöcשפר §¦¨§©§¨©§¦
השבת. את דוחים ציבור קרבנות שרק סובר קמא תנא שהרי

רבא: לו á÷òéבברייתא,éðz÷cהא éîòèìeCהקשה éaø Bì øîà שכל שאומר לתנא §©§¥§¨¨¥¨©©¦©£Ÿ
וטומאה, שבת דוחים ציבור úãBáòקרבנות éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øt àìäå©£Ÿ©¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©

äâéâçå íéáëBkøeaö ïaø÷c הואå הכי äàîehä,אפילו úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéà מהברייתא תדייק גם ììkîהאם ¨¦©£¦¨§¨§©¦§¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¦§¨
øîàc ïàîì àkéàc קרבנות הם אלו מפורש ãéçécשקרבנות כוכבים עבודת ושעירי דבר העלם פר והרי וטומאה, שבת דוחין אין ולכן §¦¨§©§¨©§¨¦

ציבור, או יחיד קרבנות הם אם אלו קרבנות על נחלקו שלא לומר צריך כרחך ועל ציבור, קרבנות שהם פירושו,àlàבתורה àpúìכך ¤¨§©¨
øîà÷c déòîLc ,déì øcäî à÷ àn÷ שלעולם הקרבנות, לכל כלל שנקט -äàîehä úàå úaMä úà äçBc øeaö ïaø÷ ©¨¨§©¥¥§¨§¥§¨¨©¨§©¦¤¤©©¨§¤©§¨

øéàî éaø Bì øîà ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì äçBc Bðéà ãéçé ïaø÷å דוחה אינו יחיד שקרבן דבריו על קמא לתנא §¨§©¨¦¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¨©©¦¥¦
וכי  וטומאה, àeäשבת àììk ãéçé ïaø÷,דוחה ïäëשאינו éúéáçå íéøetkä íBé øt àìäåãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb לכל ¨§©¨¦§¨¨©£Ÿ©©¦¦©£¦¥Ÿ¥¨¤©§¨§©¨¦

á÷òéהדעות  éaø Bì øîàå ,äàîehä úàå úaMä úà ïéçBcå àeä וכי וטומאה, שבת דוחה ציבור שקרבן דבריו על קמא לתנא §¦¤©©¨§¤©§¨§¨©©¦©£Ÿ
àeä àììk øeaö ïaø÷,דוחים àeäשכולם øeaö ïaø÷c ,äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øt àìäå ¨§©¦§¨¨©£Ÿ©¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦

הכל, Eãéaלדברי àììk éàä èB÷ð àlà ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéàå,בידך זה כלל תפוס -ìk קרבןBpîfL §¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¤¨§©§¨¨¦¨¨¤§©
òeá÷ תשלומין לו אין זמנו עבר ואם הקרבתו זמן תורה שקבעה -a eléôà äàîehä úàå úaMä úà äçBc קרבןãéçé פסח כגון ¨©¤¤©©¨§¤©§¨£¦§¨¦

בזמנן, להקריבן שצריך לפי aקרבן ìëåוחביתין, eléôàå ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì äçBc Bðéà òeá÷ Bpîæ ïéàL קרבנות §¨¤¥§©¨©¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨©£¦§
øeaö ראיית את רבא שדחה ונמצא ובטהרה. בחול כך אחר להקריבם ויכול עובר זמנם שאין לפי כוכבים, עבודת ושעירי דבר העלם פר כגון ¦

ציבור. קרבן שאינו וסובר ציבור, קרבן הוא הכיפורים יום של שפר עמרם רב

i"yx
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z`hg `dc ezhigya qpkp xg`
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øåáöã øîàã ïàîì àëéàãllkn e`l .

xeavc xn`c `nw `pzl dirnyc
:igcc `nrh epiide `idéáø åì øîà

á÷òéediiexz xi`n 'xc `nw `pzl .
xeav oaxw xn`c ixcdnw `pz cgl

:dgec epi` cigi oaxw ,dgecäâéâç.
dil ixw `nrh i`n dinwl yxtn

:xeav oaxwìåãâ ïäë éúéáçopnf .
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המשך בעמוד יק



קמג ezny in` cenr l sc ± iyily wxtoiaexir

.opiqxb ikdàì íééðòì íéøéùò éãâá ìáà,mixiyr icba opira `l miiprl :xnelk Ð
efg edciclc oeik `l`oztil e`l i`qxtlc ab lr s` ,inp `kd ,ediixza ilf` Ð

oztil ied ociclc oeik ,`ed.`hef xeriya ibqip Ðàøîåçì àëä,edl efgc oeikc Ð
.d`neh ilawnàøîåçì àëäå`xeriy irail ,`nlr ilekl oztil iedc crc Ð

.daxàéðúäåowfl efgc oeikc ,aexir iab Ð
oefn ied `l mc` lklc ab lr s` ,dlegle

zecerq izy.ifgc o`nl `din oiaxrn Ð
ith lik`c ozarx iabe,zipepiaa ibq Ð
.opilf` `lewl :`nl`åàåìîë åçúôÐ

ifgc gzt `kil i`e ,migzt x`y lr livdl
dil.oi`nh milzkay sexb` `ln xeg lk Ð

äéîãäéð éîåãä.oixai`l edegzpi Ðéâéìô
ïðáø.ziaa zna Ðíéðè÷ íéçúôoizegt Ð

.rax`nçååøî àåääálr livn jkld Ð
zen` xyra e` rax`a ,oiey olek la` olek
.witne geexn ida irci `lc ,oi`nh olek Ð
e` ,oixebq mixg`de odn cg` gztp elit`e
`xnba opzc .odn cg`a e`ivedl eilr ayig
mixedh oleke `nh `ed :(a,fl) dvia zkqna
elit`e ,dil ifg i`dc ikid ilin ipd Ð
,dil ifg cg `kilc `kid la` dil ifg edlek

oiey oleke geexn iraeida opirci `l Ð
.geexnéðéñiwa didy itl ,sqei ax ixw Ð

.zeziixaae zeipynaàãç äéðéáúåà åàìå
àðîéæ.(a,dl) "oikxan cvik"a Ðìë øîåàá

éìò ïæäe`l ilin lka dil xq`c oizipzn Ð
oefn ilr xq`i xn`coefn ixwin `l i`cec Ð

oin eedc ,oipin dyng `l`icrqe ipiifc ,obc
,"ofd lk ilr xq`i" xn`c oebk `l` .`ail
ueg ipiif ilin lkc riaynd xac lk rnync
exwin `le icrq `l crqin la` ,glne minn

.oefnøñåðéâdizexite ,zxpik mi ux` Ð
.oiweznàðåéæ éì íéòè àìãizlk` `l Ð

.arx ip` oiicre ,raeylêúòã à÷ìñ àðåéæ
,zekxa zkqna `l` ,`kd opiqxb `l Ð

.`pefn `ni` :opiqxb `kdeäá åì ïéáøòîÐ
`ifg `lc meyn i`e .dlik`n `l` xcp `lc

dilxifp` dedc icin ,ipixg`l `ifg `d Ð
.oiiaéìò åæ øëëdz`pd xac lk :rnyn Ð

.dilr xq`wéìò øîàã åàì éàîrnye Ð
jxc `l` dizrc` yipi` xq` `lc dpin

xcp ike ,dz`pd xwirdlik`c `zrc` Ð
.xcpåæ éøä øîàã àìlke` `ly dreay" Ð

."ef xkkùã÷ä,ze`pd lka xq` i`ce Ð
.mc` meyl ie`x epi`eäéãéãály xkka Ð

.oilegïéáøòî éìò øîàã àëéä ìë éàî àìà
.dlik` `l` rnyn `lc Ðàùéø àéù÷Ð

izni` :ipzwc`ly dreay" xn`y onfa Ð
"ilr" xn` `d :rnync ,"dpnrh`.`l Ð

cr 'ek `xqgin ixeqgc ,`iyw `l `d :ipyne
xeq`l dizrc` wiqn `lc 'ek xne`k dyrp

.dlik` epiidc ,dz`pd jxc `l` eilríãà
ìëåàá åîöò øñåàdyrna xcpd dlzy Ð

.lke` `ly epiidc ,envra dyer `edy
äá åì ïéáøòî,`id `linnc d`pd `dc Ð

.ciar edi` e`leíãàä ìò øñàðä ìëåàÐ
`ly dreay" e` ,"ilr xq`iz ef xkk" oebk
xeqi`d dlz `l `zydc ,"ef xkkn dpd`
`linnc d`pd elit` `l` ,etebay dyrna
xkk" :`pixg` `pyil .da el oiaxrn oi` Ð

da el oiaxrn "ilr efdil `ifg `lc meyn i`e .ol ztki` `l d`pd meyn ,jkld .epzip zepdil e`l zevne ,devn xacl `l` oiaxrn oi` :(`,`l oiaexir) xn`c Ð`d Ð
ycwd ef xkk .oiia xifpc `inec ,mixg`l `ifg.xwir df .onwlck ,opira die`xd dcerq op`e ,ipixg`l `le dicicl `l `ifg `l Ð
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àîéìfxe`a `l` bilt `l l`enye ax` biltc o`n `de :xn`z m`e Ð `zaeiz iedz

zekxa) "oikxan cvik"c oizipzn dil iywiz :cere !edlekl dywz ok m`e ,ogece

axl `weecc :xnel yie !":qxhpewd yxita" e` "lkdy" eilr oikxanc mixac dnk yic (a,n

`xiaq ok m` ,ediilr `zcerq inp irawc ab lr s` ,ogece fxe` iaiyg `lc jixt l`enye

oipin dyng `l` oefn exwin `l ilin lkc edl

lkc xity xaq ,ediilr biltc o`n la` .cala

ipin `xea" epwz `lc j` ,oefn exwi` ilin

fxe``e ediilr `zcerq irawc jd `l` "zepefn

.inp iraw ogeceøëëda el oiaxrn oi` ilr ef

dreay i`da hwp i`n` :wgvi epiaxl dniz Ð

ded diteb xcpa e` dteb dreaya ?xcp i`dae

Ð dlik`a dilr xq`c `kidc ibeltl ivn

.da el oiaxrn oi` Ð d`pda ,da el oiaxrn

`nlr ilekl :(`,`l oiaexir) onwl xn`c :cere

e`l zevne ,devn xacl `l` oiaxrn oi`

`de Ð biltc `pz `kilc rnyn ,epzip zepdil

oi`c ,ilr ef xkk :xn`c ,jenqac xfril` iax

xaq ok m` .d`pda xeq`c meyn da el oiaxrn

zepdil zevn e` ,zeyxd xacl el oiaxrnc

:yxtnc ,xi`n oa l`eny epiaxk d`xpe !epzip

zlik` mpew xn` elit` Ð da el oiaxrn oi`c

iz`e ycwd oirk ied mpewc meyn .ilr ef xkk

xn` elit` ,dreay xn` la` ycwda itelg`l

slgin `lc oeik ,ef xkkn dpd` `ly dreay

`l` oiaxrn oi`c .da el oiaxrn Ð ycwda

hwpe .epzip zepdil e`l zevne ,devn xacl

oi` mpewa ikd elit`c Ð lke` `ly dreay

jenqa jixt ikc :eyexitl dywe .da el oiaxrn

ikdc ipyil Ð dicica ipzile beltil `ped axl

ef xkk xne`k dyrp Ð ilr xn` la` :xn`w

qxhpewd yexitle .da el oiaxrn oi`e ,ycwd

dicicl ixiq`c zeycwda zelzl el oi`c ,`gip

meyn ikd iiepyl ivn `lc :xnel yie .ipixg`le

rnyn ,zeycwda oiaxrn oi`y itl da miiqnc

.oiaxrn zenpewa la` Ð zeycwda `weec
dnexz
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ïéáøòî :áø øîà ,éLà áø øa àéiç áø øîà .çåøî à÷̈©§©¨©©¦¨©©©¦¨©©§¨§¦
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ïBænä ïî øãBpä" .íézL :øîà¯çìî ."'åë íéna øzeî ¨©§©¦©¥¦©¨¨©¨¦¤©
.ïBæî éø÷éà éléî ìk àä ,ïBæî éø÷éà àìc àeä íéîe©¦§¨¦§¦¨¨¨¦¥¦§¦¨
éøîàc ìàeîLe áøc ,ìàeîLe áøc àzáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¨§©§¥§©§¥§¨§¦
ìò àlà "úBðBæî éðéî àøBa" ïéëøáî ïéà :eäééåøz©§©§¥§¨§¦¥¦¥§¤¨©
àîéì !?àðîéæ àãç déðéáúBà àìå .ãáìa ïéðénä úLîç£¥¤©¦¦¦§©§¨§¦¥£¨¦§¨¥¨
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éléî ìk àä ,éðééæ àìc àeä çìîe íéî ,"éìò ïfä¯ ©¨¨©©¦¤©§¨¨§¦¨¨¦¥
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éa ïðéåä ék ,äøNò äøNò ãçå ãç ìëì ïðéè÷ðî äåä£¨©§©¦©§¨©§©£¨¨£¨¨¦¨¥©¥

äøNò¯ìëå ,äàî äàî ãçå ãç ìëì ïðéè÷ðî äåä £¨¨£¨©§©¦©§¨©§©§¨§¨§¨
:øîàå ,ïBäìeëì eäì ìéëà äåäå .éåàñ àúìz úa àpö eäì ÷éæçî éåä (àì) eäéépéî äàî§¨¦©§¨¨¥©£¦§©¨©§¨¨¨¥©£¨¨¥§§§©£©
ìëBà àlL äòeáL" :áø øîà ,àðeä áø øîà .àðBæî àîéà !àðeiæ éì íéòè àìc àúòeáL§£¨§¨¨¥¦¦¨¥¨§¨¨©©¨¨©©§¨¤Ÿ©
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éúîéà¯ïéáøòî ïéàc éîð éëä ?éàî "éìò" øîà ìáà ."äpîòèà àlL äòeáL" øîàL ïîæa ¥¨©¦§©¤¨©§¨¤Ÿ¤§£¤¨£¨¨©¨©©¨¦©¦§¥§¨§¦
da Bì¯"Lc÷ä Bæ økk" éðúcà ,éëä éà¯,úBLc÷äa ïéáøòî ïéàL éôì da Bì ïéáøòî ïéà ¨©§¨¥¦¨¤§¥¥§¨§¦¨§¦¤¥§¨§¦§¤§¥

íéøeîà íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì¯"éìò" øîà ìáà ,"Bæ" øîàc¯ïéáøòî ïéà ¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦£¦§¨©£¨¨©¨©¥§¨§¦
éøeqç !àLéø àéL÷ ?ïéáøòî "éìò" øîàc àëéä ìk ,éàî àlà :àðeä áø Cì øîà !da Bì¨¨©¨©¨¤¨©¨¥¨§¨©¨©§¨§¦©§¨¥¨©¥

økkä ïî øãBpä :éðú÷ éëäå àøqçéî¯øîBàk äNòð "éìò" øîà eléôàå ,da Bì ïéáøòî ¦©§¨§¨¦¨¨¥©¥¦©¦¨§¨§¦¨©£¦¨©¨©©£¤§¥
éaø ,àéðúc .øæòéìà éaøk øîàc àeä !àðeä áøì àéL÷ íB÷î ìkî .äpîòèà àlL äòeáL§¨¤Ÿ¤§£¤¨¦¨¨©§¨§©¨§¨©§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦

"Bæ økk ìëBà àlL äòeáL" :øîBà øæòéìà¯"éìò Bæ økk" ,da Bì ïéáøòî¯ïéáøòî ïéà ¡¦¤¤¥§¨¤Ÿ©¦¨§¨§¦¨¦¨¨©¥§¨§¦
ìëBàa Bîöò øñBà íãà :ììkä äæ ,àéðúäå ?éëä øæòéìà éaø øîà éîe .da Bì¯ïéáøòî ¨¦¨©©¦¡¦¤¤¨¦§¨©§¨¤©§¨¨¨¥©§§¤§¨§¦

íãàì Bì øñàpä ìëBà ,da Bì¯"éìò Bæ økk" :øîBà øæòéìà éaø .da Bì ïéáøòî ïéà¯ ¨¤©¤¡¨¨¨¨¥§¨§¦¨©¦¡¦¤¤¥¦¨¨©
"Lc÷ä Bæ økk" ,da Bì ïéáøòî¯!úBLc÷äa Bì ïéáøòî ïéàL éôì ,da Bì ïéáøòî ïéà §¨§¦¨¦¨¤§¥¥§¨§¦¨§¦¤¥§¨§¦§¤§¥

.éànL úéak àìc ïéúéðúî ."'åë ïéia øéæpì ïéáøòî" .øæòéìà éaøc àaélàå ,éàpz éøz§¥©¨¥§©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨§¦©¨¦©©¦©§¦¦§¨¥©©
:íéøîBà ìlä úéa .äîeøza ìàøNéìe ïéia øéæpì ïéáøòî ïéà :íéøîBà éànL úéa ,àéðúc§©§¨¥©©§¦¥§¨§¦©¨¦©©¦§¦§¨¥©§¨¥¦¥§¦

ì eøîà .äîeøza ìàøNéìe ïéia øéæpì ïéáøòîíéãBî ízà éà :éànL úéaì ìlä úéa ïä §¨§¦©¨¦©©¦§¦§¨¥©§¨¨§¨¤¥¦¥§¥©©¦©¤¦
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eznyקמד ina cenr l sc ± iyily wxtoiaexir

ìåãâì ïéáøòîùab lr s`e .iepra aiigy zexry izy `iady lecb `edy inl Ð
dil ifg `l xgnlc.oiyper xa epi`y ohwl ifge li`ed Ðìáà.zn` Ðíåé ãåòáî

.mixetkd mei axr ly Ðäéððçë àìã ïàîëzia eidy rnync oizipzn `d Ð
.dippgk `lc ,aexira oicen i`nyíéøåçùá áøéòayie jlde mixegy yeal did Ð

dziay my dpwy cr dn` mitl` seqa
.ezial xfge ,meid eilr yciwyéìë ìë

åùéîùúikxv lk wit` `l i`c rnyn Ð
.dicicl aexir ied `l ,yinyzìéùúéîã

äéúåøéæðà,excp el xizie mkgl l`yi Ð
.el ie`x oii `dieäéìò ìéùúéîgztie Ð

:(`,`l xifp) opze .jkl izpeekzp `l :dhxga
.ycwd epi` zerh ycwdàìáèì àøãäÐ

.ifg `l laheøçà íå÷îî äéìò ùåøôéìåÐ
oia ,`lahl `xcde dlr liyznc xzal
:xninl ivn aexir ziipw zrya zeynyd
,ef lr dnexz edi iziaa il yiy zexit

.dil ifgzc `zpwz dil zi`c gkzy`eó÷åî
(a,en oileg) "ireaa oitiwn" :enk jenq ÐÐ

.efl ef zenec m` oi`exe ,efl ef mikneqy
dcp zkqnc "my dl `xewe ztwn" :enke

.(a,`r) `xza wxtaó÷åîä ïî àìùÐ
iedilc ,ilk eze`a el jenq epi`y xacn

.diae dipinàøåòéù äéì úéìãizy oefny Ð
dnexz yixtn i`e ,gipd zenvnevn zecerq

edc lk dipin.aexir xeriy dil xva Ðéàîå
à÷ñô?`vexiz i`d i`n :xnelk ,dinza Ð

ozep mc` oi`c dizlinl `pz `wqt ike
dizlina mzq hwpc ,mevnva `l` eaexir

.ikdïðáøë äì øáñ,iaxc dilr ibiltc Ð
.(a,cl oiaexir) onwlúåùîùä ïéá åéìò åøæâ

zeay dnexz zdabde ,dnvr zayak Ð
xninl zirae ,dpwz `l `xwirnc oeike ,`id
dlr liyznc `zry `eddl ifg ied ira i`
:xn` xcde .`lahl dxcde `idy mewn lk
oey`x xyrne ,day oetva dznexz
oia dil owzn ok m` .mlek oke .dnexca
dfyk aexir ziipwe ,zeay` xarwe zeynyd

.`vei dfe qpkpåøîàù ùémixac yi Ð
oi`e .mc` `edy dn itl oxeriy exn`y

.lka dey oxeriyúøè÷ åéðôç àìîmeia Ð
.mixetkdàîåâøú`xeriy ilzc `dl Ð

envr mc`a`le ,`lewle owfe dleg` Ð
.ezrc dlhac `xnegle ozarx`íãà çôðî

ñøôä úéádlekc ,xaw da yxgpy dcy Ð
xya `la zenvre ,`id zenvr meyn `witq
m` ,eilbx iptl gtpnyke ,ld`a `nhn epi`

lecb mvr my yiohw mvre ,eil`n d`xp Ð
.eilbxa ehiqn epi`e ,dgitpa d`xp Ðùãéðù

.mc` ipa ilbx zqixca Ðøåäèxaky Ð
.dxerykn ezgtpe eay zenvr eycipìäà

÷åøæ.lhlhind ld` Ðìäà äéîùÐ
.d`nehd oial epia uvegeíéîòä õøàÐ

.ld`a d`nhnäãéùdlbr ,miyp zakxn Ð
.`qtewk dieyrìãâî.x"ihyn Ð÷åøæ ìäà

ìäà äéîù åàìepi` ld` epi`y lke Ð
.uvegìäà äéîùdlecbae .uvege Ð

dphw i`c .yaia miixek mdy gla d`q mirax` zwfgny ,opiwqr`id ilk Ð
oiae dcedi iaxl oiae ,edl `xiaq iaxk oizipznc opaxe .`viig `le d`neh zlawne
.opira `zry `idda dilkinl dil ifgc icin :xn`c ,edl dxiaq qekneqk opaxl
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äîåøúl ivn `l ezc odk cia dnexza dnwe`l ivn `le liyznc xyt` inpileyz`

,oilega ipzwcn Ð (`,hp sc mixcp) "wxid on xcepd" wxta xn`ck ,dilr

.`l l`xyi cia elit` ,dnexza la` .oilega `weec rnynùåøôìåxg` mewnn dilr

lr s`e .zeynyd oia eilr exfb `l zeay meyn `edy xac lkc jzrc `wlq `zyd Ð

(a,gl) `wxita opixn` dpkd dil zi`c daxc ab

Ð ol `niiw dizeeke ,aexir dpew meid zligzc

oia eilr exfb `lc ,lahd owzl xzen mewn lkn

`de .recie zxkip dlil `dzy cr zeynyd

wtqc (`,cl zay) "oiwilcn dn`xza `aa opzc

opaxk epiide Ð i`ced z` oixyrn i` dkiyg

oizipzn jdc jzrc `wlq `w ikd elit` iaxc

zeipyn `ki`c meyn ,iaxk `iz` Ð `kdc

m`e .iaxk onwl cenlzd edl iwenc `aeh

`l la` oizipzn ipzw i`n` ,ok m` :xn`z

xnel oi`e !zeynyd oia ipewzl ifg `d ,laha

oiaexir) onwl jixtcn ,iaxk `lc `iz` `iddc

`yix jixt `le ,opax `tiqe iax `yix (a,cl

onwl jixtc :cere !iax `zrivne opax `tiqe

o`n `kilc rnyn !`hiyt laha `l la`

Ð `hiyt jixtc `d :xninl `ki` ,edine ,biltc

oiaxrn :ipzwc ,dl opirny `yixnc meyn epiid

epi`c :xnel yie .laha `l la` rnync i`nca

`zyd ifgc icina `l` epwzl ie`xy dn liren

,rcze .mipdkl `ifgc dnexz oebk ,mc` meyl

lr s` Ð zeycwda oiaxrn oi`c lirl xn`c

.ediilr ileyzi`l xyt`c abàìecygp

,ixy zay ceak meync ab lr s` Ð mixag

epiid Ð (`,bv zenai) "dax dy`d"a xn`ck
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קמה ezny ina cenr l sc ± iyily wxtoiaexir

ìåãâì ïéáøòîùab lr s`e .iepra aiigy zexry izy `iady lecb `edy inl Ð
dil ifg `l xgnlc.oiyper xa epi`y ohwl ifge li`ed Ðìáà.zn` Ðíåé ãåòáî

.mixetkd mei axr ly Ðäéððçë àìã ïàîëzia eidy rnync oizipzn `d Ð
.dippgk `lc ,aexira oicen i`nyíéøåçùá áøéòayie jlde mixegy yeal did Ð

dziay my dpwy cr dn` mitl` seqa
.ezial xfge ,meid eilr yciwyéìë ìë

åùéîùúikxv lk wit` `l i`c rnyn Ð
.dicicl aexir ied `l ,yinyzìéùúéîã

äéúåøéæðà,excp el xizie mkgl l`yi Ð
.el ie`x oii `dieäéìò ìéùúéîgztie Ð

:(`,`l xifp) opze .jkl izpeekzp `l :dhxga
.ycwd epi` zerh ycwdàìáèì àøãäÐ

.ifg `l laheøçà íå÷îî äéìò ùåøôéìåÐ
oia ,`lahl `xcde dlr liyznc xzal
:xninl ivn aexir ziipw zrya zeynyd
,ef lr dnexz edi iziaa il yiy zexit

.dil ifgzc `zpwz dil zi`c gkzy`eó÷åî
(a,en oileg) "ireaa oitiwn" :enk jenq ÐÐ

.efl ef zenec m` oi`exe ,efl ef mikneqy
dcp zkqnc "my dl `xewe ztwn" :enke

.(a,`r) `xza wxtaó÷åîä ïî àìùÐ
iedilc ,ilk eze`a el jenq epi`y xacn

.diae dipinàøåòéù äéì úéìãizy oefny Ð
dnexz yixtn i`e ,gipd zenvnevn zecerq

edc lk dipin.aexir xeriy dil xva Ðéàîå
à÷ñô?`vexiz i`d i`n :xnelk ,dinza Ð

ozep mc` oi`c dizlinl `pz `wqt ike
dizlina mzq hwpc ,mevnva `l` eaexir

.ikdïðáøë äì øáñ,iaxc dilr ibiltc Ð
.(a,cl oiaexir) onwlúåùîùä ïéá åéìò åøæâ

zeay dnexz zdabde ,dnvr zayak Ð
xninl zirae ,dpwz `l `xwirnc oeike ,`id
dlr liyznc `zry `eddl ifg ied ira i`
:xn` xcde .`lahl dxcde `idy mewn lk
oey`x xyrne ,day oetva dznexz
oia dil owzn ok m` .mlek oke .dnexca
dfyk aexir ziipwe ,zeay` xarwe zeynyd

.`vei dfe qpkpåøîàù ùémixac yi Ð
oi`e .mc` `edy dn itl oxeriy exn`y

.lka dey oxeriyúøè÷ åéðôç àìîmeia Ð
.mixetkdàîåâøú`xeriy ilzc `dl Ð

envr mc`a`le ,`lewle owfe dleg` Ð
.ezrc dlhac `xnegle ozarx`íãà çôðî

ñøôä úéádlekc ,xaw da yxgpy dcy Ð
xya `la zenvre ,`id zenvr meyn `witq
m` ,eilbx iptl gtpnyke ,ld`a `nhn epi`

lecb mvr my yiohw mvre ,eil`n d`xp Ð
.eilbxa ehiqn epi`e ,dgitpa d`xp Ðùãéðù

.mc` ipa ilbx zqixca Ðøåäèxaky Ð
.dxerykn ezgtpe eay zenvr eycipìäà

÷åøæ.lhlhind ld` Ðìäà äéîùÐ
.d`nehd oial epia uvegeíéîòä õøàÐ

.ld`a d`nhnäãéùdlbr ,miyp zakxn Ð
.`qtewk dieyrìãâî.x"ihyn Ð÷åøæ ìäà

ìäà äéîù åàìepi` ld` epi`y lke Ð
.uvegìäà äéîùdlecbae .uvege Ð

dphw i`c .yaia miixek mdy gla d`q mirax` zwfgny ,opiwqr`id ilk Ð
oiae dcedi iaxl oiae ,edl `xiaq iaxk oizipznc opaxe .`viig `le d`neh zlawne
.opira `zry `idda dilkinl dil ifgc icin :xn`c ,edl dxiaq qekneqk opaxl
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,oilega ipzwcn Ð (`,hp sc mixcp) "wxid on xcepd" wxta xn`ck ,dilr

.`l l`xyi cia elit` ,dnexza la` .oilega `weec rnynùåøôìåxg` mewnn dilr

lr s`e .zeynyd oia eilr exfb `l zeay meyn `edy xac lkc jzrc `wlq `zyd Ð

(a,gl) `wxita opixn` dpkd dil zi`c daxc ab

Ð ol `niiw dizeeke ,aexir dpew meid zligzc

oia eilr exfb `lc ,lahd owzl xzen mewn lkn

`de .recie zxkip dlil `dzy cr zeynyd

wtqc (`,cl zay) "oiwilcn dn`xza `aa opzc

opaxk epiide Ð i`ced z` oixyrn i` dkiyg

oizipzn jdc jzrc `wlq `w ikd elit` iaxc

zeipyn `ki`c meyn ,iaxk `iz` Ð `kdc

m`e .iaxk onwl cenlzd edl iwenc `aeh

`l la` oizipzn ipzw i`n` ,ok m` :xn`z

xnel oi`e !zeynyd oia ipewzl ifg `d ,laha

oiaexir) onwl jixtcn ,iaxk `lc `iz` `iddc

`yix jixt `le ,opax `tiqe iax `yix (a,cl

onwl jixtc :cere !iax `zrivne opax `tiqe

o`n `kilc rnyn !`hiyt laha `l la`

Ð `hiyt jixtc `d :xninl `ki` ,edine ,biltc

oiaxrn :ipzwc ,dl opirny `yixnc meyn epiid

epi`c :xnel yie .laha `l la` rnync i`nca
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום קמישי עמ' ב

ezny in` cenr `l sc ± iyily wxtoiaexir

øá÷á äøåäè äîåøúá øåäè ïäëì ïéáøòîenhin inp i`c ,oilega oky lke ÐÐ
dil `ifg `l d`nhn i`c ,dnexza elit` `l` ,dil efg,`zpwz carinl xyt` Ð
d`nha la` ,dxedha xedh hwp `wece .lif`e yxtnck`l dil `ifg `lc ,`l Ð

dil `ifg `lc ,`l inp dxedha `nh odke ,xedh odkl `le `nh odkl.ìéæà éëéä
àúçàã ïåéë àäå ìãâîå äáéú äãéùá

äéì àéîèéîdcedi iaxlc idp :xnelk Ð
lfinl `zpwz `ki` zexawd ziaa elit`
icigi xaw oky lke ,lcbne daiz dciya
ikn dnexz ,`din `l` .elv` cenrl lekiy

.xaw ly elid`a `nhn mzd dgp`éîá
úåøéô.oixiykn oi`y Ðäì éúééî éëéäåÐ

ira elke`l ie`x dcedi iax `dc ,dlke`l
dxedha xedh hwpcn`nh xyk` `le Ð

ipzcn :cere .ipixg`l `ifgc meyn dxedha
."lek`le uegl" oizipznaõò éìë éèåùôá

äàîåè éìá÷î àìãlawnc icina la` Ð
d`neh,zn `nh ilk dil dedc ,`l Ð

ld` zngn `nhinc ,d`nehd a` `edy
dnexza xeq` `nhe ,mc`l dil `nhne
zilc ab lr s`e .dzina dilr i`we ,dxedh
yxtnck dixeg` dil iziinc ,gth gzet da
dxyr dpenya (`,fi zay) ol `niiw ,onwl
d`nehd z` oi`ian oilhlhnd lky ,xac
,ody lka zn lr elid`dyk ,onvr lr
dil `ifg `l eze ,efge`d mc` dil `nhne

.dnexzìéäàî à÷ àäåjzrc `wlq `w Ð
exfbe ,gth etiwda e` ,gth gzet ilka yiyk
ze`ivi"a rcxnd iaera e`yepd mc`d lr

.(my) "zaydäéì éúééîãäéøåçàilkc Ð
.`ed ld` e`l gth ecega oi`yéàî éëä éà

ïðáøã àîòèeblti`c idp .icigi xawa Ð
edl `xiaq `le ,zexawd ziaa oizipzna

wexf lde`a dvivg iedizc`kd la` Ð
.elv` ep`iaie ,ezty lr cenrl lekiøåñà

äàðä éøåñéàá úéá úåð÷ì`de .xawa Ð
ueg wtinl dia ixzyinc ,`id d`pd
.d`pda oixeq` znd iyinyz lke ,megzl
my znze"n (a,fn) oixcdpqa ol `wtpc

ipzc `de ,opax ixq` inp l`xyia elit`e .dtexr dlbrn "my" "my" xnbe ,"mixn
odk.dcedi iaxc egk jricedl Ðåðúð úåðäéì åàì úåöî`l` oiaxrn oi`e Ð

.onwlck dzynd zial e` la`d zial zkll ,devn xaclàáøã àäzkqna Ð
.dler ly xteya oirwez :(`,gk) dpyd y`xøáãì åìéôà ïéáøòî éøáñ ïðáø

úåùøä.`id d`pd jklde Ðóñåé áøã àä.(`,at) "oitzzyn cvik"a Ðäð÷ã ïåéë
áåøéò äéìinp i` ,aexir ziipw cre .`zexihpa dil ztki` `l ez ,zeynyd oia Ð
dil `gip.`ed devn meync ,`id d`pd e`l Ðäðùîéàîãádgwly xkka Ð

.i`nc dpnn yixtd `le ux`d mrnåãôð àìù ùã÷äå éðù øùòîá àìås`e Ð
.wxtn `l `din `zyd ,edl wixt ivnc ab lr
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daiz :xne` dcedi iaxa iqei iax ,(`,dp) "lecb odk" wxta xifpa iziinc `ziixaa ipzw

:xn`z m`e .dxedh Ð zgpen dzid m`e ,d`nh Ð znd ld`a dwxf .milk d`ln dzidy

xaw iptn zewepizd zgzy zezlc miliren eid dn ,ld` diny `l wexf ld` xn`c o`nl

xeaqiy :mz epiax xne`e !`ed wexf ld` `d ,(`,`k dkeq) "oyid" wxta xn`ck ,medzd

mqixky mixeey `l` ,zezlc oi`ian eid `ly

mixeeyde .mzd dcedi iax xn`ck ,dagx

micibe zenvrae" :aizkc ,ld` edpixw `pngx

mdxa` oa oeyny epiaxe ,(i aei`) "ipkkeqz

ied `nlr ilekl mixeey ab lr zezlc :yxtn

mc` :(` dpyn iyy wxt) zeld`a opzc ,ld`

:yexit .xdhl `l la` `nhl ld` miyrp milke

d`neh oia oiwiqtn oi`e ,d`neh oi`ian

mc`a ixiin `le .mdilry milkl mdizgzy

yxtnck `l` ,mild` onvr miyery milke

mc`d lr zezlc e` mipa` ly jacp oebk :mzd

mipa` ilke millb ilk elit` ,milkd lr e`ilke

diny `l wexf ld`c xaqc rnyne .dnc`

iab lr jacpd ozpyk Ð ld` diny i`c ,ld`

`de ?wiqtdl ld` aeyg didi `l i`n` milkd

lawn epi`yk wiqtdl ld` dyrp envr ilk

xn`c o`nl lcbne daiz dciy oebk ,d`neh

mipa` iab lr oezp :`tiq ipzwe .ld` diny

,miig gex ea yiy xac lr e` ,milk mpi`y

:(`,`k dkeq) "oyid" wxta mixeeyc `inec

rnyn .'ek oixedh eilry milk Ð eizgz d`neh

.`nlr ilekl ld` ied df oipracéëéälif`

dcedi iaxlc idp :yxit Ð lcbne daiz dciya

dciy ici lr ,zexawd ziaa elit` dpwz `ki`

qtezy exfby inp icigi xawae ,lcbne daiz

oky lk ,dwgxd meyn Ð eiaiaq zen` rax`

:jixt onwle .lcbne daiz dciya lif` ivnc

ziaac idp ?icigi xawa opaxc ediinrh i`n

`ied `lc `kd ,dvivg ied `l lecb zexawd

lif` ivn `d ?ibilt i`n` Ð dwgxd `l`

.efn dlecb dwgxd jl oi`c ,lcbne daiz dciya

àìùáe` iqxbc mixtqle Ð dxyked

:eyexit ikd Ð zexit ina dyelipy

zta e` ,zexita axiry oebk Ð dxyked `lya

.zexit ina dyelipyéèåùôá,opaxcn elit` d`neh ilawn `lc rnyn Ð ur ilk

ilke ur ilk :(`,fh) zayc `nw wxta dl iziine ,(` dpyn ipy wxt) milk zkqna opz oke

,opaxcn elit` mixedh oiheyt jgxk lre .oi`nh mdilawne mixedh mdiheyt Ð zikekf

oke .zaya xn`ck ,opaxcn `l` d`neh odl oi` Ð leaw zia odl yi elit` zikekf ilkc

`aa) "zia xkend"ac :dywe .opaxcn elit` ur ilk iheyt oixedhc ,izkec dnka rnyn

ixii` `l mzde .oinezgp ly sc iab ,opaxcnc ur ilk iheyt ip`y :xne` (`,eq `xza

`nhn qxcn `nhnd lkc ,`ziixe`c d`neh ilawn edpdc Ð zeqxcnl efgc jpda

oeyny epiaxe .miphw miktn xnege lw (`,dk) ipy wxt `nw `aaa opitlick ,zn z`neh

.zkzn ly sca dl iwenc ,ikd `niiw `l `pwqnc oeik ,yegl oi`c :mzd yxit mdxa` oa

exfb Ð mivtg mdilr gipdl ie`xe ,sc oirk miagx mdy ur ilkc :yxtn wgvi epiaxe

oiynyne ,mc` iyeniy mdy dfa `veike minezgp ly scc :miyxtn yie .opaxcn elit` oixedh Ð miagx mpi`y ur ilk iheyt la` .ur ilk ilawnl encc meyn ,d`neh ediilr opax

niydne :xn`we ."lk"n iwalece `lahe ogley daxne ,ur ilk lk `le "ur ilk"n alewe mleq hrnnc ,"ipinyd meia" zyxta mipdk zxeza gkenck ,d`neh oda opax exfb Ð mc` iye

dil ded "akynd lke"nc :cere .dhne `qk hwp `lcn ,ixii` qxcnl oiie`x oi`yk jgxk lre .'ek iyinyz iynyne mc` iyinyz mdy ,cgein wy dn ."wy" :xnel cenlz ?zi`x

dyxc xwire ,`ed `nlra `zknq` Ð `xwn yixcc ab lr s`e .opaxcn d`neh ilawn :`nl` .owixe `ln lhlhin wy dn xn`w `lcn ,ixii` inp leaw zia odl oi`yke .edpiieaxl

,dzid dhnl zxbqn xne`d ixacl :opgei iax xn` (a,ev zegpn) "mgld izy" wxtac ,rcze .`zknq` wx iedc mipdk zxeza yi zeyxcn dnke ."owixe `ln oilhlhn wy dn"l opiyxc

.jl iraiz zktdznd `lah Ð dzid dlrnl xne`d ixacle .`nh `edy `ki`c llkn Ð "xedhd ogleyd lr"n opiyxcck ,d`nh zktdznd `lah Ð ogleya `le milbxa yexit

heytiz ,iraiz i`n` `zyde .`ed zgpl ieyr xn`z `ly ,milbx ilerl eze` oidiabn eidy `nh `edy llkn xedhdc `xw jixve ,leaiw zia el yiy itl Ð d`neh lawn ycwn lyc

yxitck epiid Ð ur ilk iheyt x`yn `ziixe`c d`neh lawl `ticr zktdznd `lahc mzd rnync `de .ziyixtck ,`id `nlra `zknq` :dpin rny `l` !mipdk zxezc dyxcn

.oiccv ipyn ynzydl ie`xc meyn :qxhpewd

éàîãopaxl elit` diae dipin iyext`l ivnc ,dil ifg `d ,qekneqle :xn`z m`e .miiprl ifg `d Ð dil ifg `lc ab lr s` ,opaxlc .jixt `weec qekneqlc d`xp Ð dil ifg `l `d

jixtc inp (a,l oiaexir) lirle ,oipr lka ixii` oizipzn `nzqnc ,zenvnevn zecerq izy `l` `kil elit` oizipzn dil rnync :xnel yie !i`ncd oixyrn dkiyg wtqc ,iaxc

ivn ded mzde .'ek xwtnc ebin :`kd ik ipyne ,lehlh iab ikd inp jixt (a,fkw zay) "oiptn" wxta edine .zecerq izyn xzia elit` ixii` oizipznc dil rnync meyn Ð `wqt i`n

.(`,fn zekxa) "elk`y dyly" wxtae (a,dl migqt) "dry lk" wxtae ,`kd ik iiepyl dil irain mzdc meyn `l` ,miiprl ifgc xninl
epiax
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,eðzéð úBðäéì åàì úåöî :àáø øîàc àä àlà ,eðzéð¦§¤¨¨©£©¨¨¦§Ÿ¨¥¨¦§
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éðL øNòîa àìå ,Búîeøz äìhð àlL ïBLàø øNòîa§©£¥¦¤Ÿ¦§¨§¨§Ÿ§©£¥¥¦
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déì eæçå ,éðò éåäå déñëðì eäì ø÷ôî éòa éàc Bbéî¯ ¦§¦¨¥©§©§§¦§¥§¨¥¨¦©£¥
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ezny in` cenr `l sc ± iyily wxtoiaexir

øá÷á äøåäè äîåøúá øåäè ïäëì ïéáøòîenhin inp i`c ,oilega oky lke ÐÐ
dil `ifg `l d`nhn i`c ,dnexza elit` `l` ,dil efg,`zpwz carinl xyt` Ð
d`nha la` ,dxedha xedh hwp `wece .lif`e yxtnck`l dil `ifg `lc ,`l Ð

dil `ifg `lc ,`l inp dxedha `nh odke ,xedh odkl `le `nh odkl.ìéæà éëéä
àúçàã ïåéë àäå ìãâîå äáéú äãéùá

äéì àéîèéîdcedi iaxlc idp :xnelk Ð
lfinl `zpwz `ki` zexawd ziaa elit`
icigi xaw oky lke ,lcbne daiz dciya
ikn dnexz ,`din `l` .elv` cenrl lekiy

.xaw ly elid`a `nhn mzd dgp`éîá
úåøéô.oixiykn oi`y Ðäì éúééî éëéäåÐ

ira elke`l ie`x dcedi iax `dc ,dlke`l
dxedha xedh hwpcn`nh xyk` `le Ð

ipzcn :cere .ipixg`l `ifgc meyn dxedha
."lek`le uegl" oizipznaõò éìë éèåùôá

äàîåè éìá÷î àìãlawnc icina la` Ð
d`neh,zn `nh ilk dil dedc ,`l Ð

ld` zngn `nhinc ,d`nehd a` `edy
dnexza xeq` `nhe ,mc`l dil `nhne
zilc ab lr s`e .dzina dilr i`we ,dxedh
yxtnck dixeg` dil iziinc ,gth gzet da
dxyr dpenya (`,fi zay) ol `niiw ,onwl
d`nehd z` oi`ian oilhlhnd lky ,xac
,ody lka zn lr elid`dyk ,onvr lr
dil `ifg `l eze ,efge`d mc` dil `nhne

.dnexzìéäàî à÷ àäåjzrc `wlq `w Ð
exfbe ,gth etiwda e` ,gth gzet ilka yiyk
ze`ivi"a rcxnd iaera e`yepd mc`d lr

.(my) "zaydäéì éúééîãäéøåçàilkc Ð
.`ed ld` e`l gth ecega oi`yéàî éëä éà

ïðáøã àîòèeblti`c idp .icigi xawa Ð
edl `xiaq `le ,zexawd ziaa oizipzna

wexf lde`a dvivg iedizc`kd la` Ð
.elv` ep`iaie ,ezty lr cenrl lekiøåñà

äàðä éøåñéàá úéá úåð÷ì`de .xawa Ð
ueg wtinl dia ixzyinc ,`id d`pd
.d`pda oixeq` znd iyinyz lke ,megzl
my znze"n (a,fn) oixcdpqa ol `wtpc

ipzc `de ,opax ixq` inp l`xyia elit`e .dtexr dlbrn "my" "my" xnbe ,"mixn
odk.dcedi iaxc egk jricedl Ðåðúð úåðäéì åàì úåöî`l` oiaxrn oi`e Ð

.onwlck dzynd zial e` la`d zial zkll ,devn xaclàáøã àäzkqna Ð
.dler ly xteya oirwez :(`,gk) dpyd y`xøáãì åìéôà ïéáøòî éøáñ ïðáø

úåùøä.`id d`pd jklde Ðóñåé áøã àä.(`,at) "oitzzyn cvik"a Ðäð÷ã ïåéë
áåøéò äéìinp i` ,aexir ziipw cre .`zexihpa dil ztki` `l ez ,zeynyd oia Ð
dil `gip.`ed devn meync ,`id d`pd e`l Ðäðùîéàîãádgwly xkka Ð

.i`nc dpnn yixtd `le ux`d mrnåãôð àìù ùã÷äå éðù øùòîá àìås`e Ð
.wxtn `l `din `zyd ,edl wixt ivnc ab lr
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daiz :xne` dcedi iaxa iqei iax ,(`,dp) "lecb odk" wxta xifpa iziinc `ziixaa ipzw

:xn`z m`e .dxedh Ð zgpen dzid m`e ,d`nh Ð znd ld`a dwxf .milk d`ln dzidy

xaw iptn zewepizd zgzy zezlc miliren eid dn ,ld` diny `l wexf ld` xn`c o`nl

xeaqiy :mz epiax xne`e !`ed wexf ld` `d ,(`,`k dkeq) "oyid" wxta xn`ck ,medzd

mqixky mixeey `l` ,zezlc oi`ian eid `ly

mixeeyde .mzd dcedi iax xn`ck ,dagx

micibe zenvrae" :aizkc ,ld` edpixw `pngx

mdxa` oa oeyny epiaxe ,(i aei`) "ipkkeqz

ied `nlr ilekl mixeey ab lr zezlc :yxtn

mc` :(` dpyn iyy wxt) zeld`a opzc ,ld`

:yexit .xdhl `l la` `nhl ld` miyrp milke

d`neh oia oiwiqtn oi`e ,d`neh oi`ian

mc`a ixiin `le .mdilry milkl mdizgzy

yxtnck `l` ,mild` onvr miyery milke

mc`d lr zezlc e` mipa` ly jacp oebk :mzd

mipa` ilke millb ilk elit` ,milkd lr e`ilke

diny `l wexf ld`c xaqc rnyne .dnc`

iab lr jacpd ozpyk Ð ld` diny i`c ,ld`

`de ?wiqtdl ld` aeyg didi `l i`n` milkd

lawn epi`yk wiqtdl ld` dyrp envr ilk

xn`c o`nl lcbne daiz dciy oebk ,d`neh

mipa` iab lr oezp :`tiq ipzwe .ld` diny

,miig gex ea yiy xac lr e` ,milk mpi`y

:(`,`k dkeq) "oyid" wxta mixeeyc `inec

rnyn .'ek oixedh eilry milk Ð eizgz d`neh

.`nlr ilekl ld` ied df oipracéëéälif`

dcedi iaxlc idp :yxit Ð lcbne daiz dciya

dciy ici lr ,zexawd ziaa elit` dpwz `ki`

qtezy exfby inp icigi xawae ,lcbne daiz

oky lk ,dwgxd meyn Ð eiaiaq zen` rax`

:jixt onwle .lcbne daiz dciya lif` ivnc

ziaac idp ?icigi xawa opaxc ediinrh i`n

`ied `lc `kd ,dvivg ied `l lecb zexawd

lif` ivn `d ?ibilt i`n` Ð dwgxd `l`

.efn dlecb dwgxd jl oi`c ,lcbne daiz dciya

àìùáe` iqxbc mixtqle Ð dxyked

:eyexit ikd Ð zexit ina dyelipy

zta e` ,zexita axiry oebk Ð dxyked `lya

.zexit ina dyelipyéèåùôá,opaxcn elit` d`neh ilawn `lc rnyn Ð ur ilk

ilke ur ilk :(`,fh) zayc `nw wxta dl iziine ,(` dpyn ipy wxt) milk zkqna opz oke

,opaxcn elit` mixedh oiheyt jgxk lre .oi`nh mdilawne mixedh mdiheyt Ð zikekf

oke .zaya xn`ck ,opaxcn `l` d`neh odl oi` Ð leaw zia odl yi elit` zikekf ilkc

`aa) "zia xkend"ac :dywe .opaxcn elit` ur ilk iheyt oixedhc ,izkec dnka rnyn

ixii` `l mzde .oinezgp ly sc iab ,opaxcnc ur ilk iheyt ip`y :xne` (`,eq `xza

`nhn qxcn `nhnd lkc ,`ziixe`c d`neh ilawn edpdc Ð zeqxcnl efgc jpda

oeyny epiaxe .miphw miktn xnege lw (`,dk) ipy wxt `nw `aaa opitlick ,zn z`neh

.zkzn ly sca dl iwenc ,ikd `niiw `l `pwqnc oeik ,yegl oi`c :mzd yxit mdxa` oa

exfb Ð mivtg mdilr gipdl ie`xe ,sc oirk miagx mdy ur ilkc :yxtn wgvi epiaxe

oiynyne ,mc` iyeniy mdy dfa `veike minezgp ly scc :miyxtn yie .opaxcn elit` oixedh Ð miagx mpi`y ur ilk iheyt la` .ur ilk ilawnl encc meyn ,d`neh ediilr opax

niydne :xn`we ."lk"n iwalece `lahe ogley daxne ,ur ilk lk `le "ur ilk"n alewe mleq hrnnc ,"ipinyd meia" zyxta mipdk zxeza gkenck ,d`neh oda opax exfb Ð mc` iye

dil ded "akynd lke"nc :cere .dhne `qk hwp `lcn ,ixii` qxcnl oiie`x oi`yk jgxk lre .'ek iyinyz iynyne mc` iyinyz mdy ,cgein wy dn ."wy" :xnel cenlz ?zi`x

dyxc xwire ,`ed `nlra `zknq` Ð `xwn yixcc ab lr s`e .opaxcn d`neh ilawn :`nl` .owixe `ln lhlhin wy dn xn`w `lcn ,ixii` inp leaw zia odl oi`yke .edpiieaxl

,dzid dhnl zxbqn xne`d ixacl :opgei iax xn` (a,ev zegpn) "mgld izy" wxtac ,rcze .`zknq` wx iedc mipdk zxeza yi zeyxcn dnke ."owixe `ln oilhlhn wy dn"l opiyxc

.jl iraiz zktdznd `lah Ð dzid dlrnl xne`d ixacle .`nh `edy `ki`c llkn Ð "xedhd ogleyd lr"n opiyxcck ,d`nh zktdznd `lah Ð ogleya `le milbxa yexit

heytiz ,iraiz i`n` `zyde .`ed zgpl ieyr xn`z `ly ,milbx ilerl eze` oidiabn eidy `nh `edy llkn xedhdc `xw jixve ,leaiw zia el yiy itl Ð d`neh lawn ycwn lyc

yxitck epiid Ð ur ilk iheyt x`yn `ziixe`c d`neh lawl `ticr zktdznd `lahc mzd rnync `de .ziyixtck ,`id `nlra `zknq` :dpin rny `l` !mipdk zxezc dyxcn

.oiccv ipyn ynzydl ie`xc meyn :qxhpewd

éàîãopaxl elit` diae dipin iyext`l ivnc ,dil ifg `d ,qekneqle :xn`z m`e .miiprl ifg `d Ð dil ifg `lc ab lr s` ,opaxlc .jixt `weec qekneqlc d`xp Ð dil ifg `l `d

jixtc inp (a,l oiaexir) lirle ,oipr lka ixii` oizipzn `nzqnc ,zenvnevn zecerq izy `l` `kil elit` oizipzn dil rnync :xnel yie !i`ncd oixyrn dkiyg wtqc ,iaxc

ivn ded mzde .'ek xwtnc ebin :`kd ik ipyne ,lehlh iab ikd inp jixt (a,fkw zay) "oiptn" wxta edine .zecerq izyn xzia elit` ixii` oizipznc dil rnync meyn Ð `wqt i`n

.(`,fn zekxa) "elk`y dyly" wxtae (a,dl migqt) "dry lk" wxtae ,`kd ik iiepyl dil irain mzdc meyn `l` ,miiprl ifgc xninl
epiax
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eznyקמח ina cenr `l sc ± iyily wxtoiaexir

àøîâàéðñëàedl eede ,opefl xird ipa lr oze` oilihny l`xyi ikln zeliig Ð
y ,miiprk.odizaa opi` ixdïéìáùá åîéã÷äùdxezd onc .dlecb dnexzl Ð

xyrn ozep `ed xzend one ,`pngx d`xw "ziy`x"c ,xyrnl zncew dnexzd
miyngn cg` odk epxqgi `ly ick encwe ield mixrd eiykre ,iell oey`x

.xyrnaíëéúåøùòî ìëî.aizk miela Ð
'ä úîåøú ìë úà åîéøúdnexz elit` Ð

.dlecbúéàø äîåaeigc `xw znwenc Ð
enicwda xehtc `xwe ,ixka enicwda

.milayaéàäoeike ,obci` ixka enicwd Ð
aizkck ,dnexzl lah dyrp "obc" `xwpc

."jpbc ziy`x" :(gi mixac)ïâãéà àì éàäå
iel dilwy ike Ðleah did `l oiicr Ð

.dnexzläìèð àìù ïåùàø øùòîá àìå
åúîåøúxyrn znexza jzrc `wlq `w Ð

.`hiyt :jixt `we ,xn`wäëøöð àì
éøëá åîéã÷äùxn`wc dnexz `de ÐÐ

dipin iyext`l ifgc ,dlecb dnexz epiid
.xn`w ,dipin xyrn iyxtilc inwnøîàãë

ééáàì àôô áø äéìlirl Ð.oizrnya
ïåîéñà.frla o"ehpt ,dxev `la drn =ïúðå
óñëäsqie" :aizk edcy yicwna Ð

.(fk `xwie) "jkxr sqk ziyingäðùî
áåøéòá äãåî åðéàù.izek Ðàøîâäáåâ

áåøéòä úà.mdilr axrne ,xvg ipan Ð
úåøéöç éáåøéò`nlra ediizeyx iaexrc Ð

oi`c ab lr s`e axrin `linn jkld ,`ed
melk ohwd dyrnopzck .ol ztki` `l Ð

mr szey didy ziad lra :(`,`r) onwl
eipikyiaexir la` .axrl jixv oi` Ð
oinegzmil` `l ohwe ,`ed dziay iiepw` Ð
.ipwinlåðîéä ìá÷ì,my ribiy mcew Ð

.eilr axir elawndeäéì éèîî àì àîìéã
.lawn ly ecil cr ohw Ðåäàåøå ãîåòáÐ

.ekileny cräéðéî ìé÷ù àì àåää àîìãå
.egihady it lr s` ,dil axrn `le Ðóå÷

ìéôå.micneln ody minrt Ðäøåú ìùá
'åë ä÷æç ïéà,dwfg` opiknq `l :xnelk Ð

.carc opifgc cr
ìùá
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íäøáà ïá ïåùîù åðéáømkizepzn lkn" qixb.dlecb dnexza ixii`c "enixz

xyrn znexza Ð "enixz mkizexyrn lkn" la`

.ixiinw

äîåenicwdl ixka enicwd oia wlgl zi`x dn :xy` oa wgvi epiax yxtn Ð zi`x

xeht inp ixka enicwda `ni` ,oilaya

oiicr rawed `le li`ed dlecb dnexzn

iaeigl iz` Ð "mkizepzn lkn"c `xwe .xyrnl

dne i`d yxtl okzi `l la` ,ziad ipt d`xa

oilaya enicwd aiigl `kti` `nip ,zi`x

:`xaq ef oi`c Ð ixka enicwd xehtle

à÷åm`e Ð akrn yneg oi`c ol rnyn

wxta `kdn hiyt `l i`n` :xn`z

?akrn ynegd oi`c (`,cp `rivn `aa) "adfd"

inewe`le ,igcinl `ki`c meyn :xnel yie

`hiytc `zlinc ab lr s`e .ynegd ozpyk

.ipy xyrn hwp oey`x xyrn ab` Ð `id

åàãôù:qxhpewd yxit Ð oeniq` ab lr

oillgnc `de ,dxev `la drn

zernn ith `qec iaxl ,oeniq` lr ipy xyrn

`aa) "adfd" wxta ugxnd zial oniql oipzipd

ieyr oeniq`c meyn epiid Ð (a,fn `rivn

,dxev `l` xqegn epi`e ,ie`xk agexe lwyna

,mz epiaxl dywe .mdn dnk eriahi lw xacae

meyn i` :xn` (`,dq zay) "dy` dna" wxtac

eilr yic rnyn .`qlet dl caril Ð `zxev

yie !`qlet Ð oeniq` i`n :xn` "adfd"ae .dxev

xac lkl oeniq` ixwc qxhpewd yexitl :xnel

eilr oi`e sqk ly e` ,ezkldk ieyr epi`y

.dxev eilr yie ur ly e` ,dxev

ïúðådey `nlrac ab lr s`e Ð el mwe sqkd

,`herin `ki` `kd Ð sqkk sqk

rnyn oke ,llke hxte llka `xw i`d opiyxcc

oicet oi` :(`,`p) "xeka yi" wxta opzc ,zexekaa

:`xnba yxtne .zeycwda `le 'ek micara `l

llka yixc xeka iabe .el` lka ycwd `le

oipea :(`,ci) dlirna opixn`c ,:xn`z m`e .hxte

zern oillgn `nl` ,oiyicwn jk xg`e lega

aiyg df oiprlc :xnel yie !oipad lr ycwd

aiyg mzd :inp i` .yelz exag seqale yelz

.dyilzl cner yicw `l i`c oeik ,ith yelz

ïàëiaexir :qxhpewd yxit Ð oinegz iaexira

`l ohwe ,`ed dziay iiepw` Ð oinegz

dlirnc `xza wxtac :dywe .ipwinl mil`

:ohwe dhey yxg cia gly iab ,xn` (`,`k)

`de :jixte .lrn ziad lra Ð ezegily dyr

`iddk ede`yr :ipyne !edpip zegily ipa e`l

ixd ,ekilede sewd lr ,ekilede litd lr epzpc

`kd ,ediizegily ciarzi` :`nl` .aexir df

lr elit` :`nl` .edizegily ciarzi` inp

rnyn ,eyexitl ,cere !aexir df ixd lite sewd

iede ,dil ipnidn ded Ð ipwinl mil` ded i`c

`l `nlice jenqa jixt ikid ,ok m`e .aexir

ipnidnc oeikc ?dipin liwy `l `nlce ,ihnn

dlirnc `idde .ed`exe cnera `l m` aexir ied `le ,opax edepnid `le ,ixing Ð `xw` deknq`e li`ed oinegz iaexirc :yxtl d`xp okl !xefgi dipin ilwy `l i`e ,dil ihnn Ð dil

Ð sewd lr dlirna ipzw jkle .aexir df oi` Ð ekilede sewl epzp :oizrnya `ipzck ,aexir ied `l Ð ed`exe cner epi`ykc .ed`exe cnera inp ixiin Ð aexir iedc sewd lr epzpc

ziaa epiid Ð opaxca opax edpipnd ung zwica iab xn` (a,c) migqtc `nw wxtac ab lr s`e .mdilr jneqc rnyn Ð sewl ipzw oizrnya `kde .eznkg lr jneq epi`c rnyn

.jl axr`e `v xn` oia ,axre `v xn` oia wlgn inp inlyexiae ,xag lr dwfg iab onwl :qxhpewd yxit df oirke .iy`iinc xninl `ki` Ð zegily la` ,ediilr inxc ,mdly

ùåçéìådhey yxg cia :ipzwc ,ezegily dyer gily dwfgc opirny oizipznc `weicn `d ?ipyn `w i`ne jixt `w i`n :xn`z m`e Ð l`igi ax xn`ck dipin liwy `l `nlic

`le rpnn Ð zegilyd lka eilr jinq `lc ,mdn lawl mdl xn`y ,`kd la` .ixnbl eilr jneq mzdc :xnel yie !aexir df ixd Ð gwit cia `d ,aexir df oi` Ð ohwe

.ezegily dyer gily dwfg ikd elit`c :ipyne ,jixt ikd meyn .ciaràëéäåiiepyl jixv inp ikdc oizipzn` ediizlin xnzi` `l i`n` :xn`z m`e Ð 'eke `cqg axc xnzi`

l ipnidnc ,oizipzn` icin dyw `l `zyde .oinegz ipwinl inil` `lc meyn `l` ,ipnidn `lc meyn e`l Ð aexir df oi`c oizipznc mrhc dil `xiaqc :xnel yi !oizipzn`,ed

aiyg dil `gipc `dc ,mizif ly ohrnk ede`yrc Ð mzd ipync `pixg` `iepiy iiepyl `ki` dlirnc oizipzne .edl riny `l Ð aexir ied litl elit` ipzwc (dlirnc `ziixae
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המשך בעמוד זפט

ezny in` cenr al sc ± iyily wxtoiaexir

íéøôåñ ìùáciar `l inp i`c ,gily zwfg` opiknq Ðoebk ,`xeqi` xing `l Ð
.oinegz iaexirïé÷åçøäxnerd axw oiicr m` oircei opi`y ,milyexin Ðoixzen Ð

.dil iaxwne ediizegily icare ,epigely ody mipdk` opiknq :`nl` .meid zevgn
'åë àîòè éðúãë íúä`nlra gily` la` ,opiknq `pic ia`e Ð.`l Ðçéìù

àîåé éìåë`zxe`l `hn ikne ,dixhp Ð
xnyy cr meid xar `l i`cec dilr opiknq

.ezghadúåòîmixez izy inc Ð.úðúåðå
øôåùáoipzep myy ,oipiw eilr aezky Ð

iyy wxt) milwya opzck .daeg ipiw zern
.'ek zextey dxyr yly :(d dpynúìáåèå

xqegnde ope`d :(`,`k dbibg) opzc Ð
.ycewl dliah oikixv mixetkúìëåàå

áøòì íéùã÷áoiyer mipdk dwfg :`nl` Ð
miypdy oda ielz xacde li`ed ,ozegily
epwiy cr meid xeari `ly odilr zekneq
ick ,eaixwie ,xtey eze`ay zern lka oipiw
,sebd z`neha miycw miypd elk`i `ly

.zxka `edyïîçð áøåinp `d :jl xn` Ð
.`ed `pic iac dwfgíéðàú êì è÷ìå àö

éúðàúî.ezhiwll dcn ozp `le ÐìëåàÐ
.zehwlpd on hwlndéàøò,xyrn `la Ð
raw olk`l `aykezexyrn i`ce oxyrn Ð

oi`y .dyxtd ipic lke ,dlecb dnexz oi`ce
odilr xyir ziad lra `ny xnel wtq

.hwil dnk rci `l `dc ,xg` mewnnìáà
åæ äìëìë êì àìî åì øîàozepe li`ed Ð

ozepd df `ny xnel yi ,hwel dnk rcei df
,xzid xac el oziy eilr jenqi `ny yyeg
df hwln ,jklid .xg` mewnn odilr xyrne
olke`l `ayke ,xyrn `la i`xr odn lke`

rawi`nc `l` ,i`ce oxyrl jixv oi` Ð
iel ly zexyrnd envra `ed lk`ie ,yixti
ux`d mrn zexit gwel x`yk ,ipr lye
wtq el` s` .oixyern wtqa owifgny

.odilr i`nc zxeze ,od oixyerníéøáã äîá
íéøåîàira `din i`nce ,od wtqc Ð

.iyext`lõøàä íòáux`d mr ozepdy Ð
."xer iptl"a yyeg epi`e ,`edøáçá ìáàÐ

elit` oxyrl jixv oi`e od oixyern i`ce
.i`ncäîá øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø

íéøåîà íéøáãi`nca ibqc Ðonfa Ð
on `ly mexzl ceyge ,ux`d mr ozepdy

.swendìáàlk`i `l xag ozepd did Ð
iax .i`ce zexyrn mxyriy cr ,hweld raw

.ded l`ilnb oa oerny oax ly epaìàå
íéìáè õøàä éîòì åìéëàéyxtn onwl Ð

ux`d mr edip id.åãùçð àì`ly mexzl Ð
ikd e`l `d .swend onopiknq ded i`ce Ð

lheny jk lr gily `edy ,df ziad lra lr
xeqi` lik`i l`e ,ozep `edy dn xyrl eilr

.ux`d mrlåãé úçúîixite li`edc Ð
dnl yiige ,inx dicic dilr ,`ed dicic
exiagn dilr liawc gily la` ."xer iptil
:xaqc ,ciar `le .y`iinc xninl `ki` Ð

.ilr jinq `l `eddêì úééö éîixeyrl Ð
ith dil onidn dixag ux`d mr `d ,wtq

.jpinõøàä íòá éàîã ïøùòî éðú÷ã àùéø
'åë àôéñ øáçì äéì øîà÷ãi`nc oxyrl jixv hwelc mixen` mixac dna :xn`w ikde Ðlra i`d ediilr xyir i` iwetql `ki`c ,hwl xagl el xn`y ux`d mra Ð

epnn rny xg` xage ,ef dlklk hwl ux`d mrl xn`y xaga la` .`l i` ziad,lke` Ðux`d mr hwele xag ozepc oeik i`cec .i`nc xyrl jixv epi`eozepd yiig Ð
.'eke mixag ecygi ahenc ,swend on `ly s` mxeze ,ediilaha edpilkil `lc
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áøaxk wqet `"xxiletn oeyny epiax axd Ð ezegily dyer gily dwfg xn` zyy

mz epiaxle .ixeqi`a zyy axke ,ipica ongp axk dkldc wqet opiqxb ikdac .zyy

,oiyexibl xn` lra :xn` (`,cq oihib) "lawzd" wxtac ,ongp axk dkld `kdc d`xp

jixte .mipyn zegt dexray xac oi` Ð ca`e il ozp zxne` `ide ,oiyexibl xn` yilye

dy` il ycwe `v exiagl xne`d xn`c `dn

:`nl` ,mleray miypd lka xeq` Ð mzq

Ð ilin ipd :ipyne !ezegily dyer gily dwfg

oilegc `nw wxtae .`l Ð `lewl la` ,`xnegl

dyer gily dwfg oi` mlerl :wiqn inp (`,ai)

jlde il mexze `v egelyl xne`de ,ezegily

yipi` `nlic ,mexz ezwfg oi` Ð mexz `vne

ongp ax mzdc ab lr s`e .mxze rny `pixg`

,ikd mzd cenlzd wilq mewn lkn ,dl xn`w

dirny axc cere .dlaiw dipin `rac `edde

did `l zyy axlc ,ongp axk inp xaq jenqac

df lknc :wgvi epiax xne`e .mipdk zwfgl jixv

gily dwfg dil zil inp zyy axc ,di`x oi`

dyri `l m`y mewna `l` ezegily dyer

jenqi m` dxiar icil glynd `ai ezegily

.hb ozil yyeg gilyd oi` hba ,jkle .eilr

Ð mexzle hegyl yyeg epi` ,inp oilegc `idde

`le ,mexz epi`y glynd d`xi mexzi `l m`y

axce .mexzie rnyi xg` `ny dizrc` wiq`

ozil ick xn` `lc xninl `ki` ,inp dirny

ixac ayiil `l` ,mipdkd lr oikneq dnl mrh

oi` :(a,v zenai) "dy`d" wxta xn`c ,ax

dewnc ab lr s` ,uxy `nh lr oiwxefe oihgey

oihgey la` .liah `le ryt `nlic ,epiptl

inp iedc ab lr s`e ,mixetk xqegn lr oiwxefe

,ryt `nlic yginl `kilc Ð dyrn xqegn

.dl iziin inp mzde ,dirny axck

íé÷åçøäjgxk lrc ab lr s` Ð oixzen

zevn meyn aixwdl oikixv

exyc `dn di`x iziin mewn lkn Ð xnerd

lk zedy yic ab lr s` ,jli`e zevgn oiwegx

eidoiwegxdy oirceiy itl ,oixdnny `l` m

lr s` ,zcleie daf ipiw iab oke .odilr oikneq

`l `din Ð mei eze`a aixwdl oieevnc ab

dwfge ,odilr zekneqy meyn e`l i` iaiigin

.ezegily dyer gily

øîåàä"alel" wxta Ð jl hewle `v exagl

alel gweld iab (`,hl dkeq)

,ux`d mrn :i"yx my dibn ,ziriaya exiagn

jixv oi`e .exiag dil ixw ded `lc meyn

,xagl xn`y ux`d mra dl iwen `kdc ,dibdl

"l`eyd" wxt zayae "exagl" ipzwc ab lr s`

il xekye `v exagl mc` xne` :xn` (`,pw)

.ixkp exaga dl iwene ,milret

íéðàúzexit xyrnc ab lr s` Ð izp`zn

lyac dcen ongp axe ,opaxcn

xwirc oeik ,ezegily dyer gily dwfg mixteq

.dxez lyk dl aiyg Ð dxezd on xyrn my
`le
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íéøôBñ ìLa¯úLL áøå .BúeçéìL äNBò çéìL ,ä÷æç §¤§¦£¨¨¨¦©¤§¦§©¥¤
äæ ãçàå äæ ãçà :øîà¯.BúeçéìL äNBò çéìL ,ä÷æç ¨©¤¨¤§¤¨¤£¨¨¨¦©¤§¦

dì àðéîà àðî :úLL éaø øîà¯áøwMî :ïðúc ¨©©¦¥¤§¨¨¦¨¨¦§©¦¤¨©
úBöçî íéøzeî íé÷Bçøäå .ãiî Lãçä øzeä øîBòä̈¤¨¤¨¨¦¨§¨§¦¨¦¥£
íé÷Bçøä :éðú÷å ,àeä àúééøBàc Lãç àäå .Cìéàå íBiä©§¥¨§¨¨¨§©§¨§¨¨¥¨§¦
çéìL ä÷æç íeMî åàì .Cìéàå íBiä úBöçî ïéøzeî¨¦¥£©§¥¨¨¦£¨¨¨¦©
éôì ,àîòè éðú÷ãk íúä :ïîçð áøå ?BúeçéìL äNBò¤§¦§©©§¨¨¨¦§¨¨¥©§¨§¦
øîà ,éøîàc àkéàå .Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL ïéòãBiL¤§¦¤¥¥¦¦§©§¦§¦¨§¨§¦¨©

dì àðéîà àðî ïîçð áø¯ïéòãBiL éôì :àîòè éðú÷c ©©§¨§¨¨¦¨¨§¨¨¥©§¨§¦¤§¦
ïéìvòúî àìc àeä ïéc úéa .Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL¤¥¥¦¦§©§¦¥¦§Ÿ¦§©§¦
ïéc úéa :Cì øîà úLL áøå .Ba ìvòúî çéìL àä ,Ba¨¨¦©¦§©¥§©¥¤¨©¨¥¦

¯çéìL ,àîBéc débìt ãò¯:úLL áø øîà .àîBé élek ©©§¥§¨¨¦©¥¨¨©©¥¤
dì àðéîà àðî¯äãéì äéìò LiL äMàä :àéðúc §¨¨¦¨¨§©§¨¨¦¨¤¥¨¤¨¥¨

úìëBàå úìáBèå ,øôBMa úðúBðå úBòî äàéáî äáéæ Bà¦¨§¦¨¨§¤¤©¨§¤¤§¤¤
àîòè éàî .áøòì íéLãwa¯ä÷æç ïðéøîàc íeMî åàì ©¢¨¦¨¤¤©©§¨¨¦§¨§¦©£¨¨

ïîçð áøå ?BúeçéìL äNBò çéìL¯,äéòîL áøãk íúä ¨¦©¤§¦§©©§¨¨¨¦§©§©§¨
íéðäk ìL ïéã úéá ïéà ä÷æç :äéòîL áø øîàc§¨©©§©§¨£¨¨¥¤Ÿ£¦
áø øîà .øôBMaL úBòî ìk eìëiL ãò íMî íéãîBò§¦¦¨©¤¦§¨¨¤©¨¨©©

dì àðéîà àðî :úLL¯àö" Bøéáçì øîBàä :àéðúc ¥¤§¨¨¦¨¨§©§¨¨¥©£¥¥
"éúðàzî íéðàz Eì èwìå¯ïøOòîe ,éàøò ïäî ìëBà §©¥§§¥¦¦§¥¨¦¥¥¤£©§©§¨

"éúðàzî íéðàz äæ äìkìk Eì àlî" .éàcå¯ìëBà ©©©¥§©§¨¨¤§¥¦¦§¥¨¦¥
íéøeîà íéøác äna .éàîc ïøOòîe ,éàøò ïäî¯íòa ¥¤£©§©§¨§©©¤§¨¦£¦§©

øáça ìáà ,õøàä¯éøö Bðéàå ìëBà.éaø éøác ,øOòì C ¨¨¤£¨§¨¥¥§¥¨¦§©¥¦§¥©¦
íéøeîà íéøác äna :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø¯ ©¨¦§¤©§¦¥¥©¤§¨¦£¦

øáça ìáà ,õøàä íòa¯éôì ,øOòiL ãò ìëBà Bðéà §©¨¨¤£¨§¨¥¥¥©¤§©¥§¦
:éaø øîà .ó÷enä ïî àlL íBøúì íéøáç eãLçð àlL¤Ÿ¤§§£¥¦¦§¤Ÿ¦©¨¨©©¦
íBøúì íéøáç eãLçiL áèeî ,àaà éøácî éøác ïéàøð¦§¦§¨©¦¦§¥©¨¨¤¥¨§£¥¦¦§
ãò .íéìáè õøàä énòì eìéëàé àìå ,ó÷enä ïî àlL¤Ÿ¦©¨§Ÿ©£¦§©¥¨¨¤§¨¦©
àì øáñ øîe ,eãLçð øáñ øîc àlà éâéìt àì ïàk̈¨§¦¦¤¨§¨¨©¤§§¨¨©Ÿ

àîìò élek ìáà .eãLçð¯.BúeçéìL äNBò çéìL ,ä÷æç ¤§§£¨¥¨§¨£¨¨¨¦©¤§¦
àðéðç áø øîàc ,äàæBç àðéðç áøãk íúä :ïîçð áøå§©©§¨¨¨¦§©£¦¨¨¨§¨©©£¦¨
BðéàL øác àéöBî BðéàL øáç ìò àeä ä÷æç :äàæBç¨¨£¨¨©¨¥¤¥¦¨¨¤¥

íéøeîà íéøác äna :øî øîà .Bãé úçzî ïweúî¯ §¨¦©©¨¨©¨©¤§¨¦£¦
íòaøáça ìáà ,õøàä¯éøö Bðéàå ìëBà,øOòì C §©¨¨¤£¨§¨¥¥§¥¨¦§©¥

àîéìéà ?ïàîì déì øîà÷c õøàä íò éàä .éaø éøác¦§¥©¦©©¨¨¤§¨¨©¥§©¦¥¨
déøáç õøàä íòì øîà÷c¯!?úéiö éî ?éàîc ïøNòî §¨¨©§©¨¨¤©§¥©©§¨§©¦©¥

:àôéñ àîéà .øáçì déì øîà÷c õøàä íòa àlà¤¨§©¨¨¤§¨¨©¥§¨¥¥¨¥¨
íBøúì íéøáç eãLçiL áèeî ,àaà éøácî éøác ïéàøð¦§¦§¨©¦¦§¥©¨¨¤¥¨§£¥¦¦§

:àðéáø øîà ?íúä éòa éàî õøàä énò .ïéìáè õøàä énòì eìéëàé ìàå ó÷enä ïî àlL¤Ÿ¦©¨§©©£¦§©¥¨¨¤§¨¦©¥¨¨¤©¨¥¨¨¨©¨¦¨
éaø .BòîBL øçà øáçå õøàä íòì øîàL øáça àôéñ ,øáçì øîàL õøàä íòa àLéø¥¨§©¨¨¤¤¨©§¨¥¥¨§¨¥¤¨©§©¨¨¤§¨¥©¥§©¦
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קני ezny in` cenr al sc ± iyily wxtoiaexir

íéøôåñ ìùáciar `l inp i`c ,gily zwfg` opiknq Ðoebk ,`xeqi` xing `l Ð
.oinegz iaexirïé÷åçøäxnerd axw oiicr m` oircei opi`y ,milyexin Ðoixzen Ð

.dil iaxwne ediizegily icare ,epigely ody mipdk` opiknq :`nl` .meid zevgn
'åë àîòè éðúãë íúä`nlra gily` la` ,opiknq `pic ia`e Ð.`l Ðçéìù

àîåé éìåë`zxe`l `hn ikne ,dixhp Ð
xnyy cr meid xar `l i`cec dilr opiknq

.ezghadúåòîmixez izy inc Ð.úðúåðå
øôåùáoipzep myy ,oipiw eilr aezky Ð

iyy wxt) milwya opzck .daeg ipiw zern
.'ek zextey dxyr yly :(d dpynúìáåèå

xqegnde ope`d :(`,`k dbibg) opzc Ð
.ycewl dliah oikixv mixetkúìëåàå

áøòì íéùã÷áoiyer mipdk dwfg :`nl` Ð
miypdy oda ielz xacde li`ed ,ozegily
epwiy cr meid xeari `ly odilr zekneq
ick ,eaixwie ,xtey eze`ay zern lka oipiw
,sebd z`neha miycw miypd elk`i `ly

.zxka `edyïîçð áøåinp `d :jl xn` Ð
.`ed `pic iac dwfgíéðàú êì è÷ìå àö

éúðàúî.ezhiwll dcn ozp `le ÐìëåàÐ
.zehwlpd on hwlndéàøò,xyrn `la Ð
raw olk`l `aykezexyrn i`ce oxyrn Ð

oi`y .dyxtd ipic lke ,dlecb dnexz oi`ce
odilr xyir ziad lra `ny xnel wtq

.hwil dnk rci `l `dc ,xg` mewnnìáà
åæ äìëìë êì àìî åì øîàozepe li`ed Ð

ozepd df `ny xnel yi ,hwel dnk rcei df
,xzid xac el oziy eilr jenqi `ny yyeg
df hwln ,jklid .xg` mewnn odilr xyrne
olke`l `ayke ,xyrn `la i`xr odn lke`

rawi`nc `l` ,i`ce oxyrl jixv oi` Ð
iel ly zexyrnd envra `ed lk`ie ,yixti
ux`d mrn zexit gwel x`yk ,ipr lye
wtq el` s` .oixyern wtqa owifgny

.odilr i`nc zxeze ,od oixyerníéøáã äîá
íéøåîàira `din i`nce ,od wtqc Ð

.iyext`lõøàä íòáux`d mr ozepdy Ð
."xer iptl"a yyeg epi`e ,`edøáçá ìáàÐ

elit` oxyrl jixv oi`e od oixyern i`ce
.i`ncäîá øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø

íéøåîà íéøáãi`nca ibqc Ðonfa Ð
on `ly mexzl ceyge ,ux`d mr ozepdy

.swendìáàlk`i `l xag ozepd did Ð
iax .i`ce zexyrn mxyriy cr ,hweld raw

.ded l`ilnb oa oerny oax ly epaìàå
íéìáè õøàä éîòì åìéëàéyxtn onwl Ð

ux`d mr edip id.åãùçð àì`ly mexzl Ð
ikd e`l `d .swend onopiknq ded i`ce Ð

lheny jk lr gily `edy ,df ziad lra lr
xeqi` lik`i l`e ,ozep `edy dn xyrl eilr

.ux`d mrlåãé úçúîixite li`edc Ð
dnl yiige ,inx dicic dilr ,`ed dicic
exiagn dilr liawc gily la` ."xer iptil
:xaqc ,ciar `le .y`iinc xninl `ki` Ð

.ilr jinq `l `eddêì úééö éîixeyrl Ð
ith dil onidn dixag ux`d mr `d ,wtq

.jpinõøàä íòá éàîã ïøùòî éðú÷ã àùéø
'åë àôéñ øáçì äéì øîà÷ãi`nc oxyrl jixv hwelc mixen` mixac dna :xn`w ikde Ðlra i`d ediilr xyir i` iwetql `ki`c ,hwl xagl el xn`y ux`d mra Ð

epnn rny xg` xage ,ef dlklk hwl ux`d mrl xn`y xaga la` .`l i` ziad,lke` Ðux`d mr hwele xag ozepc oeik i`cec .i`nc xyrl jixv epi`eozepd yiig Ð
.'eke mixag ecygi ahenc ,swend on `ly s` mxeze ,ediilaha edpilkil `lc
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áøaxk wqet `"xxiletn oeyny epiax axd Ð ezegily dyer gily dwfg xn` zyy

mz epiaxle .ixeqi`a zyy axke ,ipica ongp axk dkldc wqet opiqxb ikdac .zyy

,oiyexibl xn` lra :xn` (`,cq oihib) "lawzd" wxtac ,ongp axk dkld `kdc d`xp

jixte .mipyn zegt dexray xac oi` Ð ca`e il ozp zxne` `ide ,oiyexibl xn` yilye

dy` il ycwe `v exiagl xne`d xn`c `dn

:`nl` ,mleray miypd lka xeq` Ð mzq

Ð ilin ipd :ipyne !ezegily dyer gily dwfg

oilegc `nw wxtae .`l Ð `lewl la` ,`xnegl

dyer gily dwfg oi` mlerl :wiqn inp (`,ai)

jlde il mexze `v egelyl xne`de ,ezegily

yipi` `nlic ,mexz ezwfg oi` Ð mexz `vne

ongp ax mzdc ab lr s`e .mxze rny `pixg`

,ikd mzd cenlzd wilq mewn lkn ,dl xn`w

dirny axc cere .dlaiw dipin `rac `edde

did `l zyy axlc ,ongp axk inp xaq jenqac

df lknc :wgvi epiax xne`e .mipdk zwfgl jixv

gily dwfg dil zil inp zyy axc ,di`x oi`

dyri `l m`y mewna `l` ezegily dyer

jenqi m` dxiar icil glynd `ai ezegily

.hb ozil yyeg gilyd oi` hba ,jkle .eilr

Ð mexzle hegyl yyeg epi` ,inp oilegc `idde

`le ,mexz epi`y glynd d`xi mexzi `l m`y

axce .mexzie rnyi xg` `ny dizrc` wiq`

ozil ick xn` `lc xninl `ki` ,inp dirny

ixac ayiil `l` ,mipdkd lr oikneq dnl mrh

oi` :(a,v zenai) "dy`d" wxta xn`c ,ax

dewnc ab lr s` ,uxy `nh lr oiwxefe oihgey

oihgey la` .liah `le ryt `nlic ,epiptl

inp iedc ab lr s`e ,mixetk xqegn lr oiwxefe

,ryt `nlic yginl `kilc Ð dyrn xqegn

.dl iziin inp mzde ,dirny axck

íé÷åçøäjgxk lrc ab lr s` Ð oixzen

zevn meyn aixwdl oikixv

exyc `dn di`x iziin mewn lkn Ð xnerd

lk zedy yic ab lr s` ,jli`e zevgn oiwegx

eidoiwegxdy oirceiy itl ,oixdnny `l` m

lr s` ,zcleie daf ipiw iab oke .odilr oikneq

`l `din Ð mei eze`a aixwdl oieevnc ab

dwfge ,odilr zekneqy meyn e`l i` iaiigin

.ezegily dyer gily

øîåàä"alel" wxta Ð jl hewle `v exagl

alel gweld iab (`,hl dkeq)

,ux`d mrn :i"yx my dibn ,ziriaya exiagn

jixv oi`e .exiag dil ixw ded `lc meyn

,xagl xn`y ux`d mra dl iwen `kdc ,dibdl

"l`eyd" wxt zayae "exagl" ipzwc ab lr s`

il xekye `v exagl mc` xne` :xn` (`,pw)

.ixkp exaga dl iwene ,milret

íéðàúzexit xyrnc ab lr s` Ð izp`zn

lyac dcen ongp axe ,opaxcn

xwirc oeik ,ezegily dyer gily dwfg mixteq

.dxez lyk dl aiyg Ð dxezd on xyrn my
`le
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íéøôBñ ìLa¯úLL áøå .BúeçéìL äNBò çéìL ,ä÷æç §¤§¦£¨¨¨¦©¤§¦§©¥¤
äæ ãçàå äæ ãçà :øîà¯.BúeçéìL äNBò çéìL ,ä÷æç ¨©¤¨¤§¤¨¤£¨¨¨¦©¤§¦

dì àðéîà àðî :úLL éaø øîà¯áøwMî :ïðúc ¨©©¦¥¤§¨¨¦¨¨¦§©¦¤¨©
úBöçî íéøzeî íé÷Bçøäå .ãiî Lãçä øzeä øîBòä̈¤¨¤¨¨¦¨§¨§¦¨¦¥£
íé÷Bçøä :éðú÷å ,àeä àúééøBàc Lãç àäå .Cìéàå íBiä©§¥¨§¨¨¨§©§¨§¨¨¥¨§¦
çéìL ä÷æç íeMî åàì .Cìéàå íBiä úBöçî ïéøzeî¨¦¥£©§¥¨¨¦£¨¨¨¦©
éôì ,àîòè éðú÷ãk íúä :ïîçð áøå ?BúeçéìL äNBò¤§¦§©©§¨¨¨¦§¨¨¥©§¨§¦
øîà ,éøîàc àkéàå .Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL ïéòãBiL¤§¦¤¥¥¦¦§©§¦§¦¨§¨§¦¨©

dì àðéîà àðî ïîçð áø¯ïéòãBiL éôì :àîòè éðú÷c ©©§¨§¨¨¦¨¨§¨¨¥©§¨§¦¤§¦
ïéìvòúî àìc àeä ïéc úéa .Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL¤¥¥¦¦§©§¦¥¦§Ÿ¦§©§¦
ïéc úéa :Cì øîà úLL áøå .Ba ìvòúî çéìL àä ,Ba¨¨¦©¦§©¥§©¥¤¨©¨¥¦

¯çéìL ,àîBéc débìt ãò¯:úLL áø øîà .àîBé élek ©©§¥§¨¨¦©¥¨¨©©¥¤
dì àðéîà àðî¯äãéì äéìò LiL äMàä :àéðúc §¨¨¦¨¨§©§¨¨¦¨¤¥¨¤¨¥¨

úìëBàå úìáBèå ,øôBMa úðúBðå úBòî äàéáî äáéæ Bà¦¨§¦¨¨§¤¤©¨§¤¤§¤¤
àîòè éàî .áøòì íéLãwa¯ä÷æç ïðéøîàc íeMî åàì ©¢¨¦¨¤¤©©§¨¨¦§¨§¦©£¨¨

ïîçð áøå ?BúeçéìL äNBò çéìL¯,äéòîL áøãk íúä ¨¦©¤§¦§©©§¨¨¨¦§©§©§¨
íéðäk ìL ïéã úéá ïéà ä÷æç :äéòîL áø øîàc§¨©©§©§¨£¨¨¥¤Ÿ£¦
áø øîà .øôBMaL úBòî ìk eìëiL ãò íMî íéãîBò§¦¦¨©¤¦§¨¨¤©¨¨©©

dì àðéîà àðî :úLL¯àö" Bøéáçì øîBàä :àéðúc ¥¤§¨¨¦¨¨§©§¨¨¥©£¥¥
"éúðàzî íéðàz Eì èwìå¯ïøOòîe ,éàøò ïäî ìëBà §©¥§§¥¦¦§¥¨¦¥¥¤£©§©§¨

"éúðàzî íéðàz äæ äìkìk Eì àlî" .éàcå¯ìëBà ©©©¥§©§¨¨¤§¥¦¦§¥¨¦¥
íéøeîà íéøác äna .éàîc ïøOòîe ,éàøò ïäî¯íòa ¥¤£©§©§¨§©©¤§¨¦£¦§©

øáça ìáà ,õøàä¯éøö Bðéàå ìëBà.éaø éøác ,øOòì C ¨¨¤£¨§¨¥¥§¥¨¦§©¥¦§¥©¦
íéøeîà íéøác äna :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø¯ ©¨¦§¤©§¦¥¥©¤§¨¦£¦

øáça ìáà ,õøàä íòa¯éôì ,øOòiL ãò ìëBà Bðéà §©¨¨¤£¨§¨¥¥¥©¤§©¥§¦
:éaø øîà .ó÷enä ïî àlL íBøúì íéøáç eãLçð àlL¤Ÿ¤§§£¥¦¦§¤Ÿ¦©¨¨©©¦
íBøúì íéøáç eãLçiL áèeî ,àaà éøácî éøác ïéàøð¦§¦§¨©¦¦§¥©¨¨¤¥¨§£¥¦¦§
ãò .íéìáè õøàä énòì eìéëàé àìå ,ó÷enä ïî àlL¤Ÿ¦©¨§Ÿ©£¦§©¥¨¨¤§¨¦©
àì øáñ øîe ,eãLçð øáñ øîc àlà éâéìt àì ïàk̈¨§¦¦¤¨§¨¨©¤§§¨¨©Ÿ

àîìò élek ìáà .eãLçð¯.BúeçéìL äNBò çéìL ,ä÷æç ¤§§£¨¥¨§¨£¨¨¨¦©¤§¦
àðéðç áø øîàc ,äàæBç àðéðç áøãk íúä :ïîçð áøå§©©§¨¨¨¦§©£¦¨¨¨§¨©©£¦¨
BðéàL øác àéöBî BðéàL øáç ìò àeä ä÷æç :äàæBç¨¨£¨¨©¨¥¤¥¦¨¨¤¥

íéøeîà íéøác äna :øî øîà .Bãé úçzî ïweúî¯ §¨¦©©¨¨©¨©¤§¨¦£¦
íòaøáça ìáà ,õøàä¯éøö Bðéàå ìëBà,øOòì C §©¨¨¤£¨§¨¥¥§¥¨¦§©¥

àîéìéà ?ïàîì déì øîà÷c õøàä íò éàä .éaø éøác¦§¥©¦©©¨¨¤§¨¨©¥§©¦¥¨
déøáç õøàä íòì øîà÷c¯!?úéiö éî ?éàîc ïøNòî §¨¨©§©¨¨¤©§¥©©§¨§©¦©¥

:àôéñ àîéà .øáçì déì øîà÷c õøàä íòa àlà¤¨§©¨¨¤§¨¨©¥§¨¥¥¨¥¨
íBøúì íéøáç eãLçiL áèeî ,àaà éøácî éøác ïéàøð¦§¦§¨©¦¦§¥©¨¨¤¥¨§£¥¦¦§

:àðéáø øîà ?íúä éòa éàî õøàä énò .ïéìáè õøàä énòì eìéëàé ìàå ó÷enä ïî àlL¤Ÿ¦©¨§©©£¦§©¥¨¨¤§¨¦©¥¨¨¤©¨¥¨¨¨©¨¦¨
éaø .BòîBL øçà øáçå õøàä íòì øîàL øáça àôéñ ,øáçì øîàL õøàä íòa àLéø¥¨§©¨¨¤¤¨©§¨¥¥¨§¨¥¤¨©§©¨¨¤§¨¥©¥§©¦
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eznyקנב ina cenr al sc ± iyily wxtoiaexir

àìéì÷ àøåñéà.swend on `ly Ðäáø àøåñéà.milah lek`l Ðäðùîäìòîì
'åë íéçôè äøùòî.`xnba yxtn Ð'åë øåáá åðúð.`xnba yxtn Ð

àøîâïååëúðã éà.oli` lr ezziay zepwl Ðãçà íå÷îá åáåøéòå àåäelit`e Ð
.aexir eaexir dxyrn dlrnläèîì úåáùì ïååëúðã àìà,jklid .`ed `vexiz Ð

dxyrn dlrnl,aexir eaexir oi` Ð
,ezziay `id my ,zeayl oeekzpy mewnac
dilkine diaexir lwyinl ira ded i`c oeike
oia epiidc ,el dkef aexirdy drya

zeynydzeyxn iziinc ,liwy ivn `l Ð
miaxd zeyxl cigideaexir ded `l Ð

dlrnl iede drax` agx oli`c oebke .aexir
dxyrn dhnl .cigid zeyx dicic dxyrn
dxyrn dhnlc ab lr s`e .aexir eaexir Ð
agexa dryz cr dyly lkc ,`ed zilnxk

`id zilnxk drax`ze`ivi"a oxn`ck ,
dil iziin `we ,(`,g sc zay) "zayd

miaxd zeyxl zilnxkndl inwen `d Ð
`l zeay meyn `edy xac lk :xn`c ,iaxk

.zeynyd oia eilr exfbïìéàá ùîúùî àäå
elit` aexir eaexir i`n`e ,dil liwy ik Ð
,dil liwy ivn `l `de ?dxyrn dhnl
sc dvia) opzck ,`ed zeay oli` yeniyc
.oli`a oiler `l :zeay meyn od el` ,(a,el
iziin `w `de :jxtinl ivnc oicd `ede
`dc oeik `l` .miaxd zeyxl zilnxkn

.hwp ediipin `cg ,zeay `de zeayïéá
úåùîùäoeike .aexir ziipw zry didy Ð

dil liwy ivn `zry `iddcz`vnp Ð
`l eze dry dze`a el die`xd dcerq
oeikc ,zeynyd oia eilr exfb `l .ol ztki`
opaxc zeaye ,`ed `witq zeynyd oiac

`ediax i`n yxtn (`,bl) onwle .xefb `l Ð
.opax i`neøéò ìù äøåáéòepyiy zia lk Ð

dxeair ixw xirl miixiye dn` miray jeza
sc oiaexir) "oixarn cvik" wxta xir ly

.(`,fpìù äøåáéò êåúá ãîåòä ïìéàá ìáà
øéòly dn` mitl` jeza xir didy oebk Ð

gipde ,mitl` cer jlil dvex dide ,exir
jeza cnerd oli`a xird dze`a eaexir

.xir ly dxeairäøùòî äìòîì åìéôàÐ
dhnl zeayl oeekzp `ede.aexir eaexir Ð

àúîãzevign aeyii ztwen `idy jezn Ð
dlebn dpi`e`ilnc o`nk dl `pifg Ð

dlrnl zeayl oeekzpc o`nk iede ,`xtr
`l dilwynl ira i`c ab lr s`e .dxyrn
eizgze cigid zeyx oli` `dc ,liwy ivn

miaxd zeyxeli`k ezziay mewnl opifg Ð
zeayl oeekzp eli`k iedinl ,deab `ed

.aexird el dpwie ,dlrnlàáø øîàã ïåéë
'åë åáåøéò úà ïúåðä`wxit i`da onwl Ð

ipzwc megzl ueg lblbzp iab (`,dl)
epy `l :`ax xn`e ,aexir epi` :oizipzn

zen` rax` jez la` ,zen` rax` megzl ueg lblbzpy `l`eaexir z` ozepd Ð
ikid ike ,zevign zetwenk dil eed eiaiaqy zen` rax` :xnelk .zen` rax` el yi

megzl ueg ezvwne megza ezvwny ziaa eaexir z` ozepdcdvege elek z` jldn
cvik"a onwl opixn`ck ,enegz jeza `ed eli`k ziad lk iedc ,dn` mitl` el
rax` lk :inp `d ,'ek dphw xir lk z` oikldn dlecb xir iyp` :(`,`q) "oixarn

.el od cigid zeyxk `axl :`nl` .megzd jeza .megzl uegn iiezi`l ivne ziak edl eed zen`òé÷øì ãò äìåò ãéçéä úåùøådxyrn dlrnl epzp elit`e Ð`ed Ð
dvign `kil `dc mzdl oli`n dilwynl `ziixe`c `xeqi` iabl ,edpip ynn cigid zeyx `lc idpe .od cigid zeyxa eaexiremewna eaexire `ed iedin oiprl edin Ð

cg`.`ilnc o`nk `ax dil ifgc ,xir ly dxeaira ozepc `inec ,`zeyx cg ied Ðïìéàáueg etepa eaexir gipde ,megzd seq `edy ,zen` rax`l ueg dhep etepy Ð
.zen` rax`l
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àìåzt wiacd iab (`,c) zayc `nw wxt wiqnc `de Ð dax `xeqi` ux`d mr caril

el mxeb `edy ,ip`y `kd Ð jxag dkfiy liaya `hg mc`l mixne` oi`c ,xepza

migqt) "hgyp cinz" wxtac :dyw edine .oxyry xeaqe hewl el xne` `edy ,xearl

.dpyd lka zexpe zxhw `l` miaxrd oia ly cinz xg` akrzny xac jl oi` :xn` (`,hp

,cala migqt iaxra mixetk xqegne gqte

dyr` ipdk ixarwe .axrl egqt lke`e laehy

zevn df miiwiy ick zxk ea oi`y dnlydc

`xza wxta `kd xn` oke !zxk ea yiy dyr

el ekzeg exag Ð zlai el dzlrc odkc (a,bw)

e`l i`c iab lr s`e ,ezcear dyriy ick eipiya

ztd ziicx opixy `l mzde .xeq` did ezcear

wlgl yiy :wgvi epiax xne`e !opaxcn `idy

jenq wiacdy ryty itl ,wiacdc `idda

dil irai` bbey iedc ab lr s`e .dkiygl

Ð icin ryt `lc jpda la` .dizrc` iweq`l

dgty divga (a,gl oihib) ixyc `de .ixy

bdpn da ebdpyk dxxgyl oixeg za divge

inc `l Ð dyra xaery ab lr s` ,xwtd

c zevixt`l eze`y .xepza zt wiacnl edci

micarl dxeq`d dgty la` ,llk qep` did

xyt` i` Ð zepf xg` dhedl `ide oixeg ipale

dedc :cere .oiqpe`l ence ,mc` ipa liykz `ly

iax iab (a,my) ipynck ,miaxc devnk dil

devn dxyrl enilydl ecar xxgiyy xfril`

.ip`y miaxcäîÐ dhnl il dn dlrnl il

,iaxk iz`c dizrc` wiq` `l izk`c `zyd

`l dhnl oiae dlrnl oiac iieyw`l ivn ied

`l` .oli`a ynzync meyn ,aexir didi

ol ztki` `le ,aexir ied dhnlc oeik :jixtc

iedil inp dlrnl Ð oli`a ynzyny dna

.`ed cg` mewna eaexire `edc ,aexir

ãéçéä úåùøãied `l Ð riwxl cr dler

cr dler cigid zeyxc `nrh i`dl jixv

eaexire `ed Ð xeht mewn ied inp i`c ,riwxl

.xne` zn`d `l` ,cg` mewna

àäoicd `edc :i"yx yxit Ð oli`a ynzynw

zilnxkn iziinw `de jxtinl ivn dedc

.hwp ikxit ipyn `cg `l` .miaxd zeyxl

.zilnxka i`wc iiepyl ivn iedc :yxtn i"xdne

àäårax` el yi eaexir ozepd `ax xn`

oeike .dvign ztwen eli`k gex lkl Ð zen`

lr s` ,`ilnc o`nk xir ly dxeair opiaygc

ipal swenk `edy itl miaxd zeyx `edy it

zen` rax`k xird llka aeyg `edy ,xird

onwl) eaexir my ozepl oke ,zay megz oiprl

rax` el yi xir ly exeairl ueg mb Ð (a,q

dn` mitl` oeayg `la ,ezziay mewna zen`

.`ilnc o`nk inp aygi

àëäÐ zen` rax`l ueg dhepy oli`a

Ð dxyrn dhnl jkld :i"yx yxit

rax`n zegt zegt iiez`l ivnc ,aexir eaexir

yxtl jxved `le .eizen` rax` jez cr zen`

did `l m`c ,eizen` rax`n daxd wegxa egipd elit` xiykdl dvexy meyn `l` ok

.zg` zaa e`iadl leki eizen` rax`l ueg zen` izy e` zen` yly `l` dhep

,ezziay mewn cr zg` zaa ekiledl leki `aeh bltena elit`c :yxtn wgvi epiaxdne

.zeay meyn `l` ezgpda aiigzn epi` aey Ð zilnxkn exwerc oeikc
xcdc
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ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtoiaexir

åø÷éòá úåáùì ïååëúð àåäådil witp ivnc ,aexir eaexir dxyrn dhnl ,jkld Ð
jezl cr zen` rax`n zegt diiezii`e dilwynle ,irac dnk eizen` rax`l ueg
lwdl aexir ziipw iabl cigid zeyx dildip edl opieync ab lr s`e .eizen` rax`
e`l `dc .okezl odl dvegn `iadl lkei `ly ,`id dxenb cigid zeyx e`l Ð

o`ne .`ki` zeyx welig `le ,`ki` dvign
zia edl ieyn `w.dil ieync `ed aexir Ð

oeeki` ike`le ,oeeki` `xzidc zial Ð
oi` dxyrn dlrnl .`xeqi`c zia dieeyl
iziin dilwye witp ik `dc ,aexir eaexir
:jixt onwle .miaxd zeyxl cigid zeyxn

.eilr jxc dil iziin ira i` `däìòîì éàîå
äèîì éàîåi`e ,`ed dey dhepd xaca Ð

dia zi` dlrnl`le ,dia zil dhnl Ð
deab oeyl `l` ,dhne dlrn oeyl dia jiiy
oli`a epzp :ipzinl dil `irai` ikde ,jenpe

dxyr deabdeab oi` ,aexir eaexir oi` Ð
dxyrdhne dlrn ipzcne .aexir eaexir Ð

dlrnl gipdl lekie ,sewfc rnyn Ð
.eletiya dhnl e` ,edaebaé÷æ øãäãóÐ

dhne dlrn dia zgkyne ,eziihp seqa
dxyrn dhnl dlek eziihpc oebk .eztiwfa

dxyrn dlrnl i`ceztiwfa zgkyn `l Ð
dlrn.dhneêøã äéì éúééî éòá éà àäå
åéìò,inp zen` rax`l ueg ied ik Ð

zeler eizen` rax`c oeik dxyrn dlrnle
cigid zeyx riwxl crzelrl leki ixd Ð

lk `dc ,elhile dxyrn dlrnl cr oli`l
.ezziay mewnl ep`iane ,cigid zeyx dlrnle dxyrn oli`dïéôúëî íéáøùëÐ

.`lerck miaxd zeyx `iedc dxyrn dkenpd eizen` rax`l uegy sepd ziihp lr
diihp ly dxie` jxc dxyrn dlrnl dil iziin ike,miaxd zeyx xie`a xaer Ð

miaxd zeyx xie` jxc cigid zeyxl cigid zeyxn hiyena ol `niiweelit` Ð
zg` `heica odizy eid :(`,ev zay) "wxefd" wxta opzc ,aiig dxyrn dlrnlÐ

.mield zcear dzid jky ,aiig hiyend ,xeht wxefdäòùú ãåîòhwp `wec Ð
iqxcc ,`id `zkinq `rx` dylyn zegtc (`,g) "zayd ze`ivi"a xn`ck dryz

dryz cr dylyn .miax dlezk `le ,ddaeb iptn dl iqxc qxcn `l Ðitzkn it
dryz ,zilnxk `l` `id miaxd zeyx e`l ,jkld .szkl dkenpy iptn dlrÐ

dxyr .miaxd zeyx iede ,itezkl `ifg.cigid zeyx Ð÷øæårax` zligzn Ð
.rax` seqláééç åéáâ ìò çðåseql rax` zligzn dgpde dxiwr dl `iedc Ð

zen` rax` wxfc ab lr s` ,eilr oitzkn miax oi` la` .miaxd zeyxa rax`
miaxd zeyxa dgpd `ied `lc oeik ,miaxd zeyxa.xeht Ðïéà äøùòî äìòîì

áåøéò åáåøéòueg dhep etepe ,exwira zeayl oeekzpa oizipzn `pniwe`cke Ð
.siwf xcde ,zen` rax`låìèéì øåñàåelhil xeq` dxyrn dhnlc i`d elit` Ð

oli`a ynzync meyn ,elke`l dvx m` zaya xgnlaexir dil ipw ikd elit`e Ð
i`e .zeynyd oia eilr exfb `l ,`ed opaxc zeay oli` yenyc oeikc .zeynyd oia
opaxcn iedc aeh meie zay xeqi` lk .liwy ivn `zry `idd ,dilwynl ira ded

.zeay ixwäùìù êåúá.rwxwl jenq dylyn dhnl oli`a eaexir gipd Ðøúåî
åìèéì`rx`k iedc ,eilr exfb `l oli`a elit` dylyn dhnl lkc ,zaya Ð

dyly ux`d on oideab eiyxy eid :(a,hv) `xza wxta opz inp ikde .`zkinqÐ
.odilr ayi `läìëìëá åðúðáåøéò åáåøéò äøùòî äìòîì åìéôà 'åëonwl Ð

opiqxb i`c .opiqxb `l "elhil xeq`"e .dyly agx oli`d oi`ya yxtni`n` Ð
?dnzn `l iaxc`e ,oixeq` oiccv opax ixaq `w `nil :xn`e ,opaxc` onwl dnzn

'ek elhil xeq`y mewn lk oixn`e ,dilr opax iniiwc meyneazkp jkitl Ð
dil opiqxb i`e .mixtqa.oixeq` oiccv xaqwc meyn `nrh Ðàôéñà àîéìéàelhil xeq` seq seqe li`ed :opax dil ixn`e .aexir eaexir dlklka epzp :iax xn`wc Ð

oli` yeniy meyn zaya.zeynyd oia zeayd lr exfbc ,aexir eaexir oi` Ðïéøåñà ïìéàã ïéããö ïðáø éøáñ÷ àîéðded i` envr oli`a ynzyn epi`c ,`kd oebk Ð
zaya elit` eaexirl liwyxn`c o`nl `ki`e xeq` xn`c o`nl `ki` ,(a,cpw zay) "jiygdy in" wxta `id `zbelte .oli` iciv `edy ,ynzync `ed dlklka Ð

.mixeq` oiccv `zkld mzd opiwqtc i`nl `zriiq `zipzn jd iedize ,miax mewna cigik ixyc `edd iedipe ,oixeq` oiccv `kdn `nip `zyde .xzenàùéøà àìàÐ
dxyrn dhnl oli`a epzp :iax xn`wc ,opax iniiwmeyn zaya elhil xeq`c oeik ,miaxd zeyxa eaexire `edc ab lr s` :opax dil ixn`e .elhil xeq`e ,aexir eaexir Ð

oli`.aexir eaexir oi`e wtq `edy zeynyd oia elhil xeq` Ðäòáøà äéá úéìã éà.agex Ðàåä øåèô íå÷îzayd ze`ivia ol `niiw rax` agexn zegt lkc Ð
ziad lran ,el ozepe iprd on lhep ,dtewq`d lr mc` cner :(`,e my) opixn`ck .odipia cner m` cigid zeyx lv`e miaxd zeyx lv` lhae ,envr ipta zeyx ied `lc

dxyrn dlrnl epzp ik ,`kde .`kil opaxc `xeqi` elit`e .el ozepe.miaxd zeyxl elhil leki ixd ?aexir eaexir oi` i`n`e ,`ed cigid zeyxa e`l Ðäéá úéàã éàå
äòáøà.xeq`e ,`ed cigid zeyx `d ?dlklk dil ipdn i`n` `tiq ,`yix dil xq`w ikd meyne Ðúéàã àùéøäòáøà äéádxyrn dlrnl :ikd meyne Ðeaexir oi` Ð

.cigid zeyxa eaexire miaxd zeyxa `edc ,aexiräòáøà äá úéìã àôéñhwpc dlklke ,`id cigid zeyx e`l ikd meyne Ð:xn`c ,dcedi iaxk dl xaq iaxc meyn Ð
dlklk e`l i` ,jkld .drax` mewn iab lr gpen ok m` `l` ,dlrnl zeayl oiekzp elit`e ,aexir ied `l dxyrn dlrnl gpend aexirmewn iab lr aexir `kil Ð

.drax`l eznilyn dlklk `l` ,drax`
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øãäãoirwea miicb `d ?cigid zeyx dxyrn dlrnl aiyg ikide :xn`z m`e Ð siwf

:xnel yie .zevign oxcda `l` ixy `l dcedi iaxa iqei iax elit`e !eizgz ea

eze`a dxyr daeb yiy oebk :inp i` .irwa ivn `lc ,dtiwfd zgz mezqy oebk ixiinc

zay) "wxefd"a xn`ck .zelbr enk ,oirwea miicbc ab lr s` cigid zeyx aiygc ,dtiwf

odizgzc ab lr s` ,cigid zeyx iedc (`,gv

.miaxd zeyx iedàäåjxc dl iziin ira i`

cr oli`a zelrl lekic :qxhpewd yxit .eilr

dxyrn oli`d lk `dc ,elhile dxyrn dlrnl

mewnl elv` ep`iaie ,cigid zeyx dlrnle

xie`d mby xnel epevxy mixeaq yi .ezziay

diihpd cbpk elit` ,dxyrn dlrnl `edy

`le .cigid zeyx ied Ð dxyrn dzegt dzidy

cigid zeyx ied `lc ,i"yx zrc lr df dlr

mewnl ep`iaie :yxity dne ,zilnxk `l`

,oli` ly exwirl epiidc xnel oi` Ð ezziay

rax`c ab lr s`e .dxenb miaxd zeyx `dc

`wec epiid Ð cigid zeyxk opiayg eizen`

xizdl la` ,cg` mewna eaexire `ed iednl

zeyxn xeq`l e` cigid zeyxn my `iadl

zil `dc ,cigid zeyx aiyg `l Ð my miaxd

miaxyk :ipyne .zeyx wlg `le zevign dil

dkenpd sepd ziihp lr Ð eilr mitzkn

ol `niiwe .`lerck miaxd zeyx iedc ,dxyrn

xie` jxc cigid zeyxl cigid zeyxn hiyena

,aiig dxyrn dlrnl elit` Ð miaxd zeyx

`heica odizy eid :(`,ev my) "wxefd"a opzc

dzid jky ,aiig hiyende xeht wxefd Ð zg`

,zen` rax`l ueg wegx aexird z` xiarn `l` ,`ed hiyen e`lc d`xpe .mield zcear

ieyn `ivend :xfrl` iax xn` ,(`,fv my) "wxefd"a 'i`ck .df cbpk df elit` aiige

.cigid zeyx ied ezgpde ezxiwr mewne ,zdw ipa `yn oky ,aiig Ð dxyrn dlrnl

`de :yxtn wgvi epiaxe !xeht wxefc ,dziayd mewn cbp cr dil wixf ira i` ,izk` :dywe

ep`iaie xefgie ,zilnxk `idy diihpd lr epgipiy epiid Ð eilr jxc dil iziin ira i`

`l `zydc ,eilr oitzkn miaxyk :ipyne !ynn ezziay mewn `edy oli` ly exwirl

wixf ira i`e li`ede .miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven iedc ,diihp lr dil gpn ivn

`l` aexir ied `l izk` inp dil wixf ikc ,xninl `kil Ð dziayd mewn cbp cr dil

opixn` `l i`cee i`d ileke Ð riwxl cr dlere ,cigid zeyx iaiyg zen` rax`c meyn

:dyw j` ."li`ed"ikc :inp i` .gipn dfe xwer dfa oebk Ð aiig epi`c dl zgkyn izk`c

aiignc `dc .dxyrn dlrnl etizk lr e` eci lr gipi diihpd mewn cr dil ihn

dl iwen ikdc .dxyrn dlrnl gp `lca `wec epiid Ð dxyrn dlrnl xiarn "wxefd"a

`nip :jixte .oixeht ozyly Ð ozpe lhp m`c ,dtewq` iab (a,g) zayc `nw wxtc `idd

lkac il d`xpe .gp `kd ,gp `l mzd :ipyne .'ek utg xiarnd :xn`c ,`axc `zaeiz iedz

,zeynyd oia eilr exfbc dcen iax elit` Ð `ziixe`c xeqi` icil `ai lwac oeik ,edpd

.mehwi `ny xfbc ,jikxc dpw iab (a,cl) onwl opixn`ckéàepzp ik drax` dia zi`c

Ð cigid zeyx ixeg dlklk dil `ied Ð cigid zeyx oli`dc oeikc Ð ied i`n dlklka

.ea mirwea miicb m` yegl oi` cigid zeyx ixegae

äìëìëåied `l Ð drax` ied ey`xac ab lr s` :i"yx yxit Ð drax`l eznilyn

`l` cigid zeyx ied `le .drax` agex eizgza oi`e li`ed ,cigid zeyx

wxt idlyac ,d`xp `le .ux`l oikenqd dyly jeza drax` agx zeidl ligzn ok m`

lzek agex dhnl m` ,rax` agx ey`xae dxyr deab cenr :xn` (`,`w zay) "wxefd"

oi`a :xnel jixve ,miicb irwa `l dyly agexc oeik .aiig Ð eiab lr gpe wxf ,dyly
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קנה ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtoiaexir

åø÷éòá úåáùì ïååëúð àåäådil witp ivnc ,aexir eaexir dxyrn dhnl ,jkld Ð
jezl cr zen` rax`n zegt diiezii`e dilwynle ,irac dnk eizen` rax`l ueg
lwdl aexir ziipw iabl cigid zeyx dildip edl opieync ab lr s`e .eizen` rax`
e`l `dc .okezl odl dvegn `iadl lkei `ly ,`id dxenb cigid zeyx e`l Ð

o`ne .`ki` zeyx welig `le ,`ki` dvign
zia edl ieyn `w.dil ieync `ed aexir Ð

oeeki` ike`le ,oeeki` `xzidc zial Ð
oi` dxyrn dlrnl .`xeqi`c zia dieeyl
iziin dilwye witp ik `dc ,aexir eaexir
:jixt onwle .miaxd zeyxl cigid zeyxn

.eilr jxc dil iziin ira i` `däìòîì éàîå
äèîì éàîåi`e ,`ed dey dhepd xaca Ð

dia zi` dlrnl`le ,dia zil dhnl Ð
deab oeyl `l` ,dhne dlrn oeyl dia jiiy
oli`a epzp :ipzinl dil `irai` ikde ,jenpe

dxyr deabdeab oi` ,aexir eaexir oi` Ð
dxyrdhne dlrn ipzcne .aexir eaexir Ð

dlrnl gipdl lekie ,sewfc rnyn Ð
.eletiya dhnl e` ,edaebaé÷æ øãäãóÐ

dhne dlrn dia zgkyne ,eziihp seqa
dxyrn dhnl dlek eziihpc oebk .eztiwfa

dxyrn dlrnl i`ceztiwfa zgkyn `l Ð
dlrn.dhneêøã äéì éúééî éòá éà àäå
åéìò,inp zen` rax`l ueg ied ik Ð

zeler eizen` rax`c oeik dxyrn dlrnle
cigid zeyx riwxl crzelrl leki ixd Ð

lk `dc ,elhile dxyrn dlrnl cr oli`l
.ezziay mewnl ep`iane ,cigid zeyx dlrnle dxyrn oli`dïéôúëî íéáøùëÐ

.`lerck miaxd zeyx `iedc dxyrn dkenpd eizen` rax`l uegy sepd ziihp lr
diihp ly dxie` jxc dxyrn dlrnl dil iziin ike,miaxd zeyx xie`a xaer Ð

miaxd zeyx xie` jxc cigid zeyxl cigid zeyxn hiyena ol `niiweelit` Ð
zg` `heica odizy eid :(`,ev zay) "wxefd" wxta opzc ,aiig dxyrn dlrnlÐ

.mield zcear dzid jky ,aiig hiyend ,xeht wxefdäòùú ãåîòhwp `wec Ð
iqxcc ,`id `zkinq `rx` dylyn zegtc (`,g) "zayd ze`ivi"a xn`ck dryz

dryz cr dylyn .miax dlezk `le ,ddaeb iptn dl iqxc qxcn `l Ðitzkn it
dryz ,zilnxk `l` `id miaxd zeyx e`l ,jkld .szkl dkenpy iptn dlrÐ

dxyr .miaxd zeyx iede ,itezkl `ifg.cigid zeyx Ð÷øæårax` zligzn Ð
.rax` seqláééç åéáâ ìò çðåseql rax` zligzn dgpde dxiwr dl `iedc Ð

zen` rax` wxfc ab lr s` ,eilr oitzkn miax oi` la` .miaxd zeyxa rax`
miaxd zeyxa dgpd `ied `lc oeik ,miaxd zeyxa.xeht Ðïéà äøùòî äìòîì

áåøéò åáåøéòueg dhep etepe ,exwira zeayl oeekzpa oizipzn `pniwe`cke Ð
.siwf xcde ,zen` rax`låìèéì øåñàåelhil xeq` dxyrn dhnlc i`d elit` Ð

oli`a ynzync meyn ,elke`l dvx m` zaya xgnlaexir dil ipw ikd elit`e Ð
i`e .zeynyd oia eilr exfb `l ,`ed opaxc zeay oli` yenyc oeikc .zeynyd oia
opaxcn iedc aeh meie zay xeqi` lk .liwy ivn `zry `idd ,dilwynl ira ded

.zeay ixwäùìù êåúá.rwxwl jenq dylyn dhnl oli`a eaexir gipd Ðøúåî
åìèéì`rx`k iedc ,eilr exfb `l oli`a elit` dylyn dhnl lkc ,zaya Ð

dyly ux`d on oideab eiyxy eid :(a,hv) `xza wxta opz inp ikde .`zkinqÐ
.odilr ayi `läìëìëá åðúðáåøéò åáåøéò äøùòî äìòîì åìéôà 'åëonwl Ð

opiqxb i`c .opiqxb `l "elhil xeq`"e .dyly agx oli`d oi`ya yxtni`n` Ð
?dnzn `l iaxc`e ,oixeq` oiccv opax ixaq `w `nil :xn`e ,opaxc` onwl dnzn

'ek elhil xeq`y mewn lk oixn`e ,dilr opax iniiwc meyneazkp jkitl Ð
dil opiqxb i`e .mixtqa.oixeq` oiccv xaqwc meyn `nrh Ðàôéñà àîéìéàelhil xeq` seq seqe li`ed :opax dil ixn`e .aexir eaexir dlklka epzp :iax xn`wc Ð

oli` yeniy meyn zaya.zeynyd oia zeayd lr exfbc ,aexir eaexir oi` Ðïéøåñà ïìéàã ïéããö ïðáø éøáñ÷ àîéðded i` envr oli`a ynzyn epi`c ,`kd oebk Ð
zaya elit` eaexirl liwyxn`c o`nl `ki`e xeq` xn`c o`nl `ki` ,(a,cpw zay) "jiygdy in" wxta `id `zbelte .oli` iciv `edy ,ynzync `ed dlklka Ð

.mixeq` oiccv `zkld mzd opiwqtc i`nl `zriiq `zipzn jd iedize ,miax mewna cigik ixyc `edd iedipe ,oixeq` oiccv `kdn `nip `zyde .xzenàùéøà àìàÐ
dxyrn dhnl oli`a epzp :iax xn`wc ,opax iniiwmeyn zaya elhil xeq`c oeik ,miaxd zeyxa eaexire `edc ab lr s` :opax dil ixn`e .elhil xeq`e ,aexir eaexir Ð

oli`.aexir eaexir oi`e wtq `edy zeynyd oia elhil xeq` Ðäòáøà äéá úéìã éà.agex Ðàåä øåèô íå÷îzayd ze`ivia ol `niiw rax` agexn zegt lkc Ð
ziad lran ,el ozepe iprd on lhep ,dtewq`d lr mc` cner :(`,e my) opixn`ck .odipia cner m` cigid zeyx lv`e miaxd zeyx lv` lhae ,envr ipta zeyx ied `lc

dxyrn dlrnl epzp ik ,`kde .`kil opaxc `xeqi` elit`e .el ozepe.miaxd zeyxl elhil leki ixd ?aexir eaexir oi` i`n`e ,`ed cigid zeyxa e`l Ðäéá úéàã éàå
äòáøà.xeq`e ,`ed cigid zeyx `d ?dlklk dil ipdn i`n` `tiq ,`yix dil xq`w ikd meyne Ðúéàã àùéøäòáøà äéádxyrn dlrnl :ikd meyne Ðeaexir oi` Ð

.cigid zeyxa eaexire miaxd zeyxa `edc ,aexiräòáøà äá úéìã àôéñhwpc dlklke ,`id cigid zeyx e`l ikd meyne Ð:xn`c ,dcedi iaxk dl xaq iaxc meyn Ð
dlklk e`l i` ,jkld .drax` mewn iab lr gpen ok m` `l` ,dlrnl zeayl oiekzp elit`e ,aexir ied `l dxyrn dlrnl gpend aexirmewn iab lr aexir `kil Ð

.drax`l eznilyn dlklk `l` ,drax`
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øãäãoirwea miicb `d ?cigid zeyx dxyrn dlrnl aiyg ikide :xn`z m`e Ð siwf

:xnel yie .zevign oxcda `l` ixy `l dcedi iaxa iqei iax elit`e !eizgz ea

eze`a dxyr daeb yiy oebk :inp i` .irwa ivn `lc ,dtiwfd zgz mezqy oebk ixiinc

zay) "wxefd"a xn`ck .zelbr enk ,oirwea miicbc ab lr s` cigid zeyx aiygc ,dtiwf

odizgzc ab lr s` ,cigid zeyx iedc (`,gv

.miaxd zeyx iedàäåjxc dl iziin ira i`

cr oli`a zelrl lekic :qxhpewd yxit .eilr

dxyrn oli`d lk `dc ,elhile dxyrn dlrnl

mewnl elv` ep`iaie ,cigid zeyx dlrnle

xie`d mby xnel epevxy mixeaq yi .ezziay

diihpd cbpk elit` ,dxyrn dlrnl `edy

`le .cigid zeyx ied Ð dxyrn dzegt dzidy

cigid zeyx ied `lc ,i"yx zrc lr df dlr

mewnl ep`iaie :yxity dne ,zilnxk `l`

,oli` ly exwirl epiidc xnel oi` Ð ezziay

rax`c ab lr s`e .dxenb miaxd zeyx `dc

`wec epiid Ð cigid zeyxk opiayg eizen`

xizdl la` ,cg` mewna eaexire `ed iednl

zeyxn xeq`l e` cigid zeyxn my `iadl

zil `dc ,cigid zeyx aiyg `l Ð my miaxd

miaxyk :ipyne .zeyx wlg `le zevign dil

dkenpd sepd ziihp lr Ð eilr mitzkn

ol `niiwe .`lerck miaxd zeyx iedc ,dxyrn

xie` jxc cigid zeyxl cigid zeyxn hiyena

,aiig dxyrn dlrnl elit` Ð miaxd zeyx

`heica odizy eid :(`,ev my) "wxefd"a opzc

dzid jky ,aiig hiyende xeht wxefd Ð zg`

,zen` rax`l ueg wegx aexird z` xiarn `l` ,`ed hiyen e`lc d`xpe .mield zcear

ieyn `ivend :xfrl` iax xn` ,(`,fv my) "wxefd"a 'i`ck .df cbpk df elit` aiige

.cigid zeyx ied ezgpde ezxiwr mewne ,zdw ipa `yn oky ,aiig Ð dxyrn dlrnl

`de :yxtn wgvi epiaxe !xeht wxefc ,dziayd mewn cbp cr dil wixf ira i` ,izk` :dywe

ep`iaie xefgie ,zilnxk `idy diihpd lr epgipiy epiid Ð eilr jxc dil iziin ira i`

`l `zydc ,eilr oitzkn miaxyk :ipyne !ynn ezziay mewn `edy oli` ly exwirl

wixf ira i`e li`ede .miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven iedc ,diihp lr dil gpn ivn

`l` aexir ied `l izk` inp dil wixf ikc ,xninl `kil Ð dziayd mewn cbp cr dil

opixn` `l i`cee i`d ileke Ð riwxl cr dlere ,cigid zeyx iaiyg zen` rax`c meyn

:dyw j` ."li`ed"ikc :inp i` .gipn dfe xwer dfa oebk Ð aiig epi`c dl zgkyn izk`c

aiignc `dc .dxyrn dlrnl etizk lr e` eci lr gipi diihpd mewn cr dil ihn

dl iwen ikdc .dxyrn dlrnl gp `lca `wec epiid Ð dxyrn dlrnl xiarn "wxefd"a

`nip :jixte .oixeht ozyly Ð ozpe lhp m`c ,dtewq` iab (a,g) zayc `nw wxtc `idd

lkac il d`xpe .gp `kd ,gp `l mzd :ipyne .'ek utg xiarnd :xn`c ,`axc `zaeiz iedz

,zeynyd oia eilr exfbc dcen iax elit` Ð `ziixe`c xeqi` icil `ai lwac oeik ,edpd

.mehwi `ny xfbc ,jikxc dpw iab (a,cl) onwl opixn`ckéàepzp ik drax` dia zi`c

Ð cigid zeyx ixeg dlklk dil `ied Ð cigid zeyx oli`dc oeikc Ð ied i`n dlklka

.ea mirwea miicb m` yegl oi` cigid zeyx ixegae

äìëìëåied `l Ð drax` ied ey`xac ab lr s` :i"yx yxit Ð drax`l eznilyn

`l` cigid zeyx ied `le .drax` agex eizgza oi`e li`ed ,cigid zeyx

wxt idlyac ,d`xp `le .ux`l oikenqd dyly jeza drax` agx zeidl ligzn ok m`

lzek agex dhnl m` ,rax` agx ey`xae dxyr deab cenr :xn` (`,`w zay) "wxefd"

oi`a :xnel jixve ,miicb irwa `l dyly agexc oeik .aiig Ð eiab lr gpe wxf ,dyly

.'b ezizgza
iaxe
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eznyקנו ina cenr bl sc ± iyily wxtoiaexir

øéàî éáøë äì øáñåedine .milydl oiwweg :(a,`i) `nw wxta dtik iab xn`c Ð
ied `l dxenb cigid zeyxab lr s` 'c agx oli` ly ezizgza oi`c oeik Ð

ok m` `l` ,cigid zeyx ied `l dxyrl dnilyn dlklkc drax` agx ey`xac
"wxefd"a opixn` ikdc .rwxwl mikenqd dyly jezn drax` eagx zeidl ligzn
ode ,oyinc `ziipivea iab (`,`w zay)
agex odileya oi`e micg odileyy zepitq
daxd zeaigxne zekled od dlrnle drax`

dxyr zedeab ozvigneoda oilhlhn oi` Ð
` `l`.edpip cigid zeyx e`lc ,zen` rax

drax` oiagxe dxyr mideabc ab lr s`e
.drax` ied `l odileyae li`ed ,dlrnln
.`ed ikd meyn `nrh inp oli` iab `kde

o`nk :onwl xn`wcn ,mrhd edfy rczeÐ
"wxefd"ae 'eke dcedi iax xa iqei iaxk `lc
.iqei iaxc `dn `iddc dlr opiazen inp

àëéìå äòáøà íå÷î éáâ ìò áåøéò ïðéòáÐ
.opiqxb ikd :dlklk `laäøùò ääåáâ

ïéà åàì íàå áåøéò åáåøéò äòáøà äáçøå
áåøéò åáåøéòdagxe dxyr ddeab Ð

drax`zeyxc ab lr s` ,aexir eaexir Ð
zeayl oeekzp `ede ,dxew jd `id cigid

miaxd zeyxaeaexir z` ozepd :oxn` `d Ð
cr dler cigid zeyxe ,zen` rax` el yi
,aexir ied `lc `ed oli` iabe .riwxl
,zen` rax`l ueg dhep dtepa `pniwe`ck

sep `kilc `kd la`.inc xity Ðåàì íàå
áåøéò åáåøéò ïéàikdc jzrc `wlq `w Ð

e` dxyr ddeab dpi`c ,e`l m`e :xn`w
aexir eaexir oi` ,drax` dagx dpi`y
dpi`ykc ,aexir eaexirc oky lk ,daxc` ?dxyr ddeab dpi` ,opidnzn ikdle

.miaxd zeyxa dgpnc o`nk `ied dxyr ddeabàìàe`l ipzwc "e`l m`e" i`d Ð
yi m` ,dy`xa dgipde dxyr ddeab xn`w ikde .i`w agex` `l` ,i`w ddaeb`

aexir zgpdl aeyg mewn ied drax` dagxaaexir eaexir Ðzeyxa `edc meyne .
rax` el yi eaexir z` ozepdc xn`ck ,xqzin `l cigid zeyxa eaexire miaxd

drax` dagx dpi`e dxyr ddeabc ,e`l m`e .zen`oeikc ,aexir eaexir oi` Ð
drax` mewn iab lr gpen aexird oi`e dxyr ddeabc.xie`a gpenk dil ded Ð

drax` dagx dpi` elit` ,dxyr ddeab dpi` `d opirny `iwecneeaexir Ð
dxyrn dhnlc oeikc ,aexirdhnl lkc ,`inc `rx`` dgpnc o`nk dl `ied Ð

.`inc dgpedy dnk dhelw dxyrnäøùò ääåáâ,miaxd zeyxn `iilcinc Ð
.aeyg mewn my `diy ,drax` dagexa `diy jixvêéøö ïéà äøùò ääåáâ äðéà

äòáøà äáçåø àäéùdxyrn dhnl lkc ,aexir eaexir drax`n zegt elit`c Ð
.`id `rx`` dgpnc o`nkïàîëmilydl oiwwegc ab lr s` ,lirl `piax uxzn Ð

drax` agex `ki`edrax` exwira oi`c meyn ,cigid zeyx ied `l Ð`lc Ð
.dcedi iaxa iqei iaxkì÷ñøèeiab lr gpe miaxd zeyxn wxfe drax` agx lq Ð

agx epi` dpwc ab lr s` :`nl` .cigid zeyxl miaxd zeyxn wxf ixdy ,aiig Ð
drax`yxtn ikde .zig` ceb :opixn`c drax` epeilre li`ed ,cigid zeyx ied Ð

."wxefd"aúåöéçî ïøãä íúäaegz ixdy ,dpwd z` zaaeq lwqxhd Ð
rwxwd cr lwqxhd zevign zig` ceb opixn` ike .ezirvn`a.icin xninl `kil eze ,drax` ellgy zevign swen dpw `vnp Ðúåöéçî ïøãä àì àëädpi` dlklkc Ð

zig` ceb opixn` ike ,oli` ly eiar z` ztwniaxk `lc o`nk :iyxtnc zi`e .opixn` `l izxze ,oli` icda dlklk itexhvi`l milydl oiwweg xninl ol zi` izk` Ð
iqeidlrnln drax` dagxa oi`y dxew :dcedi <i>ax xn`wc .i`w dxew urp` Ð.cigid zeyx ied lwqxh xn`c ,iqei iaxk `lc `d :opixn`e ,cigid zeyx ied `l Ð

.dhnl zexvwe dlrnl zeagxy oyinc `ziipiveaa ixii`c ,`ped axc` dpin opiazene "wxefd"a yxetn `icdac :`cg ;`id `zlin e`le .drax` agx oi`ya dl zinwene
i`e .drax` llga zevign swen dpw ly epezgz `vnpe ,`ed zig` ceb meyn `nrh :`nl` 'ek dcedi iax xa iqei iax `ipz `l in ,`zvign zig` ceb `nipe :opiaze`e

zig` ceb opixn` ik drax` agx lwqxh oi`yk`ed zeyx e`l drax`n zegt xn`c `zkec lka :cere ?ied i`n Ðo`nk :opixn` `l i`n` Ðiaxa iqei iaxk `lc Ð
.`kd xn`ck ,dcediøîà äéîøé éáø.ied i`n dlklka epzp ik jl `iyw `wce drax` agexa `tiqe `yix lirlc oizipzn mlerl Ðäìëìë éðàù,`id dkex`e li`ed Ð

.eaexir z` lehie dxyr jezl `diy cr cg` dy`x dhie ,dziilzn dpxwri `le dzehpl lekiäùåò àåä ãöéë àáù øá áø áéúîzayd iptly aeh meia `id oizipzn Ð
mzdc oeik ,dziay dil ipw inp zt `la - diteb edi` i`c .xn`w egely ici lre ,mitl` seql aeh mei axra oey`xa ekilen ?dyer `ed cvik ,minid ipyl axrl dvxe

.`nei dilr yicwe aiziåéìò êéùçîå.aexird el dpwiy cr Ðåì àáå åìèåðåeaexir lk`p :oizipzn ipzwck .zxgnd meil aexir el oi` aeye ,ca`i `ny my epgipi m`y Ð
oey`xaxg` aeh mei m`e .`ed zayc ,xyt` i` e`iadlc ,dvxi m` my elke`e eilr jiygne ,zay axr `edy ipya ekilene xfege .ipyl eaexir oi`e oey`xl eaexir Ð

`ed zaydca` m`e ,ipyl aexir el `di eilr jiygie ,my epyi oiicr m` d`xie jli xgnle ,my lr my epgipi egxk lr Ðjiledl jixv axrnd :zdin ipzw .eziaa ayi Ð
diihn` `lc ab lr s` :`nip ?aexir myl e`yryn ekiledl jixv i`n`e ,mitl` seql eaexiro`nk `kd `de .dzehpl lekie li`ed :zxn` `dc .inc diihn`c o`nk Ð

iaeze`l hwpc i`de .d`iadl leki il dne ,dzehpl lekie li`ed il dne ,dzehpl lekie li`ed :zxn`we ,cigid zeyxa eaexire miaxd zeyxa `ed `dc ,`id diihn` `lc
zaye aeh meic oizipzn.`kd ik `icda aexir zkled izixg` dpyna opz `lc meyn Ð
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éáøådrax` mewn lr aexir irac dcedi iaxke milydl oiwweg xn`c xi`n iaxk xaq

dhnl dielz e` oli`d iabl dey `id m` ?inc ikid dlklk jde :xn`z m`e Ð

m`e ?dwiwg jixv i`n` ok m` Ð oli`d iabl dey `id m` :oli`d iabl dylyn zegta

ik drax` dia zi` i`e lirl jixt ikid ok m` Ð oli`d iabl dylyn dhnl dielz `id

zeyx aiyg `l `d ?ied i`n dlklkd lr epzp

mrhn `l m` ,drax` oli`a yi elit` cigid

ity oebk :xnel yie !oli`d abn dwegxc dwiwg

ixeg ied ikd meyne ,oli`d iabl dey dlklkd

dlklkd ileya gpen aexirde ,cigid zeyx

`de .dwiwg jixv ikdle ,dyly dwegx `idy

dlklkdy e` ,dlklkd ita aexirdy iwen `lc

l mewn lkne drax` dagx,cigid zeyx ied `

ok m`c :xnel yie !ea oirwea miicbde li`ed

hewpilc ,icin eprinyd `l dlklk hwpc i`na

ezizgza oi`e drax` ey`xa yiy cenr

Ð oixeq` oiccvc opirny`c ab lr s`e .dyly

`l aexiray oeik ,`kd diipznl dil ied `l

dlklk hwp i`ce `l` .melk eprinyd

lr aexir opirae ,milydl oiwwegc opirny`l

dil dnl izk` :xn`z m`e ,drax` mewn

iaxk dl xaqe xi`n iaxk dl xaq ,llk xninl

aexir opira `lc jl `ni` mlerl ,`nil ?dcedi

dey dlklkdyk `kde ,drax` mewn iab lr

aiyg `lc ol rnyn `we ,oli` ly ey`xl

aiygc dcedi iaxa iqei iaxl elit` cigid zeyx

oxcd mzdc meyn Ð cigid zeyx lwqxh

epzp `weec dil rnync yxtl d`xpe !`zvign

Ð oli` iab lr epzp `d ,aexir ied dlklk lr

ipzw `le ,dlklka epzp ipzwcn ,aexir ied `l

dyly wegx dlklkd ileyc xie` jgxk lr :jkld .eaexir my ozpe oli`a dlklkl e`lz

.oli`d abn

ïàîë,`zvign oxcd (ik) mzd jenqa iqxbc mixtql Ð dcedi iaxa iqei iaxk `lc

dil rnyne ,dxew urpc `ziixa` i`wc rnync ,`zvign oxcd `l dxewa la`

oi`c oeikc .aexir ied ikd elit` ,oizipznc `inec eizen` rax`l ueg elit` ixii`c

.ea mirwea miicbc ,cigid zeyx ied `l Ð drax` ey`xc ab lr s` dyly ezizgza

.dcedi iaxa iqei iaxk `lc xn`w ikdleìéàåäÐ dxyr jez e`iadle ezehpl lekie

ilk cb` (`,av zay) "ripvnd"a ixn`c ,opaxk dl xaq `xen` i`dc :l`eny epiax yxit

xeqi` ef dgpda oi` Ð dhnl aexird gpyk dxyrn dlrnl ilk cb`c oeike .cb` diny

cb` diny `l elit` ,edine .elke`le elhil leki miaxd zeyxa gpy xg`e li`ed ,d`ved

,drax` agex m` zilnxk iedc dxyrn dhnl dlklka gpe li`ed ,d`ved xeqi` o`k oi`

.`ziixe`c xeqi` ef diihda oi`eäéáéúéàyxitc qxhpewd yexitl Ð 'ek `ay xa ax

iiez`l ivne li`ed aexir ied dxyrn dhnlc zen` rax`l ueg dhepd oli` iab lirl

ekilen :`eddl `kdc li`ed oia wlgl jixv Ð rax`n zegt zegtlre :qxhpewd yxit :

in" seqac meyn ok yxite .dziay dil ipw zt `la elit` edi`c .xn`w egely ici

axrn xiyre ipr cg`c dcedi iaxc `ail`e ,ongp axk opiwqt (a,`p oiaexir) "ede`ivedy
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קנז ezny ina cenr bl sc ± iyily wxtoiaexir

øéàî éáøë äì øáñåedine .milydl oiwweg :(a,`i) `nw wxta dtik iab xn`c Ð
ied `l dxenb cigid zeyxab lr s` 'c agx oli` ly ezizgza oi`c oeik Ð

ok m` `l` ,cigid zeyx ied `l dxyrl dnilyn dlklkc drax` agx ey`xac
"wxefd"a opixn` ikdc .rwxwl mikenqd dyly jezn drax` eagx zeidl ligzn
ode ,oyinc `ziipivea iab (`,`w zay)
agex odileya oi`e micg odileyy zepitq
daxd zeaigxne zekled od dlrnle drax`

dxyr zedeab ozvigneoda oilhlhn oi` Ð
` `l`.edpip cigid zeyx e`lc ,zen` rax

drax` oiagxe dxyr mideabc ab lr s`e
.drax` ied `l odileyae li`ed ,dlrnln
.`ed ikd meyn `nrh inp oli` iab `kde

o`nk :onwl xn`wcn ,mrhd edfy rczeÐ
"wxefd"ae 'eke dcedi iax xa iqei iaxk `lc
.iqei iaxc `dn `iddc dlr opiazen inp

àëéìå äòáøà íå÷î éáâ ìò áåøéò ïðéòáÐ
.opiqxb ikd :dlklk `laäøùò ääåáâ

ïéà åàì íàå áåøéò åáåøéò äòáøà äáçøå
áåøéò åáåøéòdagxe dxyr ddeab Ð

drax`zeyxc ab lr s` ,aexir eaexir Ð
zeayl oeekzp `ede ,dxew jd `id cigid

miaxd zeyxaeaexir z` ozepd :oxn` `d Ð
cr dler cigid zeyxe ,zen` rax` el yi
,aexir ied `lc `ed oli` iabe .riwxl
,zen` rax`l ueg dhep dtepa `pniwe`ck

sep `kilc `kd la`.inc xity Ðåàì íàå
áåøéò åáåøéò ïéàikdc jzrc `wlq `w Ð

e` dxyr ddeab dpi`c ,e`l m`e :xn`w
aexir eaexir oi` ,drax` dagx dpi`y
dpi`ykc ,aexir eaexirc oky lk ,daxc` ?dxyr ddeab dpi` ,opidnzn ikdle

.miaxd zeyxa dgpnc o`nk `ied dxyr ddeabàìàe`l ipzwc "e`l m`e" i`d Ð
yi m` ,dy`xa dgipde dxyr ddeab xn`w ikde .i`w agex` `l` ,i`w ddaeb`

aexir zgpdl aeyg mewn ied drax` dagxaaexir eaexir Ðzeyxa `edc meyne .
rax` el yi eaexir z` ozepdc xn`ck ,xqzin `l cigid zeyxa eaexire miaxd

drax` dagx dpi`e dxyr ddeabc ,e`l m`e .zen`oeikc ,aexir eaexir oi` Ð
drax` mewn iab lr gpen aexird oi`e dxyr ddeabc.xie`a gpenk dil ded Ð

drax` dagx dpi` elit` ,dxyr ddeab dpi` `d opirny `iwecneeaexir Ð
dxyrn dhnlc oeikc ,aexirdhnl lkc ,`inc `rx`` dgpnc o`nk dl `ied Ð

.`inc dgpedy dnk dhelw dxyrnäøùò ääåáâ,miaxd zeyxn `iilcinc Ð
.aeyg mewn my `diy ,drax` dagexa `diy jixvêéøö ïéà äøùò ääåáâ äðéà

äòáøà äáçåø àäéùdxyrn dhnl lkc ,aexir eaexir drax`n zegt elit`c Ð
.`id `rx`` dgpnc o`nkïàîëmilydl oiwwegc ab lr s` ,lirl `piax uxzn Ð

drax` agex `ki`edrax` exwira oi`c meyn ,cigid zeyx ied `l Ð`lc Ð
.dcedi iaxa iqei iaxkì÷ñøèeiab lr gpe miaxd zeyxn wxfe drax` agx lq Ð

agx epi` dpwc ab lr s` :`nl` .cigid zeyxl miaxd zeyxn wxf ixdy ,aiig Ð
drax`yxtn ikde .zig` ceb :opixn`c drax` epeilre li`ed ,cigid zeyx ied Ð

."wxefd"aúåöéçî ïøãä íúäaegz ixdy ,dpwd z` zaaeq lwqxhd Ð
rwxwd cr lwqxhd zevign zig` ceb opixn` ike .ezirvn`a.icin xninl `kil eze ,drax` ellgy zevign swen dpw `vnp Ðúåöéçî ïøãä àì àëädpi` dlklkc Ð

zig` ceb opixn` ike ,oli` ly eiar z` ztwniaxk `lc o`nk :iyxtnc zi`e .opixn` `l izxze ,oli` icda dlklk itexhvi`l milydl oiwweg xninl ol zi` izk` Ð
iqeidlrnln drax` dagxa oi`y dxew :dcedi <i>ax xn`wc .i`w dxew urp` Ð.cigid zeyx ied lwqxh xn`c ,iqei iaxk `lc `d :opixn`e ,cigid zeyx ied `l Ð

.dhnl zexvwe dlrnl zeagxy oyinc `ziipiveaa ixii`c ,`ped axc` dpin opiazene "wxefd"a yxetn `icdac :`cg ;`id `zlin e`le .drax` agx oi`ya dl zinwene
i`e .drax` llga zevign swen dpw ly epezgz `vnpe ,`ed zig` ceb meyn `nrh :`nl` 'ek dcedi iax xa iqei iax `ipz `l in ,`zvign zig` ceb `nipe :opiaze`e

zig` ceb opixn` ik drax` agx lwqxh oi`yk`ed zeyx e`l drax`n zegt xn`c `zkec lka :cere ?ied i`n Ðo`nk :opixn` `l i`n` Ðiaxa iqei iaxk `lc Ð
.`kd xn`ck ,dcediøîà äéîøé éáø.ied i`n dlklka epzp ik jl `iyw `wce drax` agexa `tiqe `yix lirlc oizipzn mlerl Ðäìëìë éðàù,`id dkex`e li`ed Ð

.eaexir z` lehie dxyr jezl `diy cr cg` dy`x dhie ,dziilzn dpxwri `le dzehpl lekiäùåò àåä ãöéë àáù øá áø áéúîzayd iptly aeh meia `id oizipzn Ð
mzdc oeik ,dziay dil ipw inp zt `la - diteb edi` i`c .xn`w egely ici lre ,mitl` seql aeh mei axra oey`xa ekilen ?dyer `ed cvik ,minid ipyl axrl dvxe

.`nei dilr yicwe aiziåéìò êéùçîå.aexird el dpwiy cr Ðåì àáå åìèåðåeaexir lk`p :oizipzn ipzwck .zxgnd meil aexir el oi` aeye ,ca`i `ny my epgipi m`y Ð
oey`xaxg` aeh mei m`e .`ed zayc ,xyt` i` e`iadlc ,dvxi m` my elke`e eilr jiygne ,zay axr `edy ipya ekilene xfege .ipyl eaexir oi`e oey`xl eaexir Ð

`ed zaydca` m`e ,ipyl aexir el `di eilr jiygie ,my epyi oiicr m` d`xie jli xgnle ,my lr my epgipi egxk lr Ðjiledl jixv axrnd :zdin ipzw .eziaa ayi Ð
diihn` `lc ab lr s` :`nip ?aexir myl e`yryn ekiledl jixv i`n`e ,mitl` seql eaexiro`nk `kd `de .dzehpl lekie li`ed :zxn` `dc .inc diihn`c o`nk Ð

iaeze`l hwpc i`de .d`iadl leki il dne ,dzehpl lekie li`ed il dne ,dzehpl lekie li`ed :zxn`we ,cigid zeyxa eaexire miaxd zeyxa `ed `dc ,`id diihn` `lc
zaye aeh meic oizipzn.`kd ik `icda aexir zkled izixg` dpyna opz `lc meyn Ð

øîà

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

éáøådrax` mewn lr aexir irac dcedi iaxke milydl oiwweg xn`c xi`n iaxk xaq

dhnl dielz e` oli`d iabl dey `id m` ?inc ikid dlklk jde :xn`z m`e Ð

m`e ?dwiwg jixv i`n` ok m` Ð oli`d iabl dey `id m` :oli`d iabl dylyn zegta

ik drax` dia zi` i`e lirl jixt ikid ok m` Ð oli`d iabl dylyn dhnl dielz `id

zeyx aiyg `l `d ?ied i`n dlklkd lr epzp

mrhn `l m` ,drax` oli`a yi elit` cigid

ity oebk :xnel yie !oli`d abn dwegxc dwiwg

ixeg ied ikd meyne ,oli`d iabl dey dlklkd

dlklkd ileya gpen aexirde ,cigid zeyx

`de .dwiwg jixv ikdle ,dyly dwegx `idy

dlklkdy e` ,dlklkd ita aexirdy iwen `lc

l mewn lkne drax` dagx,cigid zeyx ied `

ok m`c :xnel yie !ea oirwea miicbde li`ed

hewpilc ,icin eprinyd `l dlklk hwpc i`na

ezizgza oi`e drax` ey`xa yiy cenr

Ð oixeq` oiccvc opirny`c ab lr s`e .dyly

`l aexiray oeik ,`kd diipznl dil ied `l

dlklk hwp i`ce `l` .melk eprinyd

lr aexir opirae ,milydl oiwwegc opirny`l

dil dnl izk` :xn`z m`e ,drax` mewn

iaxk dl xaqe xi`n iaxk dl xaq ,llk xninl

aexir opira `lc jl `ni` mlerl ,`nil ?dcedi

dey dlklkdyk `kde ,drax` mewn iab lr

aiyg `lc ol rnyn `we ,oli` ly ey`xl

aiygc dcedi iaxa iqei iaxl elit` cigid zeyx

oxcd mzdc meyn Ð cigid zeyx lwqxh

epzp `weec dil rnync yxtl d`xpe !`zvign

Ð oli` iab lr epzp `d ,aexir ied dlklk lr

ipzw `le ,dlklka epzp ipzwcn ,aexir ied `l

dyly wegx dlklkd ileyc xie` jgxk lr :jkld .eaexir my ozpe oli`a dlklkl e`lz

.oli`d abn

ïàîë,`zvign oxcd (ik) mzd jenqa iqxbc mixtql Ð dcedi iaxa iqei iaxk `lc

dil rnyne ,dxew urpc `ziixa` i`wc rnync ,`zvign oxcd `l dxewa la`

oi`c oeikc .aexir ied ikd elit` ,oizipznc `inec eizen` rax`l ueg elit` ixii`c

.ea mirwea miicbc ,cigid zeyx ied `l Ð drax` ey`xc ab lr s` dyly ezizgza

.dcedi iaxa iqei iaxk `lc xn`w ikdleìéàåäÐ dxyr jez e`iadle ezehpl lekie

ilk cb` (`,av zay) "ripvnd"a ixn`c ,opaxk dl xaq `xen` i`dc :l`eny epiax yxit

xeqi` ef dgpda oi` Ð dhnl aexird gpyk dxyrn dlrnl ilk cb`c oeike .cb` diny

cb` diny `l elit` ,edine .elke`le elhil leki miaxd zeyxa gpy xg`e li`ed ,d`ved

,drax` agex m` zilnxk iedc dxyrn dhnl dlklka gpe li`ed ,d`ved xeqi` o`k oi`

.`ziixe`c xeqi` ef diihda oi`eäéáéúéàyxitc qxhpewd yexitl Ð 'ek `ay xa ax

iiez`l ivne li`ed aexir ied dxyrn dhnlc zen` rax`l ueg dhepd oli` iab lirl

ekilen :`eddl `kdc li`ed oia wlgl jixv Ð rax`n zegt zegtlre :qxhpewd yxit :

in" seqac meyn ok yxite .dziay dil ipw zt `la elit` edi`c .xn`w egely ici

axrn xiyre ipr cg`c dcedi iaxc `ail`e ,ongp axk opiwqt (a,`p oiaexir) "ede`ivedy
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעה עשר לעומר עמ' ב



קנט ezny in` cenr cl sc ± iyily wxtoiaexir

àøéæ éáø øîàozziay mewnl oaexir jiledl oiaxrnd lkl opax ekxv`c `d Ð
zxgnd meil axrl zaya diiehn`l ira i`c zayd xg` aeh mei meyn dxifb Ð
diwayp `nlra zxn` i`e .zay axrn ekiledl jixve ,dil ihnn ivn `l Ð

li`ed meyn diziaameia ezziay aexir lr witpe ,dilr jnqinl iz` inp ikd Ð
.`kil li`ed elit` mzde ,zayd xg` aeh

ìúåëá åáåøéò çéðäåmewnl jenq Ð
rax`l ueg ezziay,xn`w zen`

zen` rax` jez i`c .oli`a `pniwe`ckeÐ
.aexir eaexir inp dxyrn dlrnl elit`

.zen` rax` el yi eaexir z` ozepdcäèîì
áåøéò åáåøéò äøùòîeaexirc ab lr s`e Ð

iiezi`e dil liwy ivn eizen` rax`l ueg
elit` `dc ,zen` rax`n zegt zegt
meyn `l` `peeb i`d ik xiq` `l zaya

`ed zeynyd oiac `kde opaxc zeay`l Ð
.xefbáåøéò åðéà äøùòî äìòîìwitp i`c Ð

`le ,miaxd zeyxa i`w eizen` rax`l ueg
zeyxa `edc ,cigid zeyxn dilwynl ivn
`kil `kde .cigid zeyxa eaexire miaxd

ilnc o`nk xninlrax`l ueg `dc Ð
.`ed eizen`ùàøá åúúéáù úåáùì ïååëúð

ìãâîäeaexir gipde daxd deab `ede Ð
.ekezlåáåøéò åçéðä äøùòî äìòîì íà
áåøéòmyn elhil leki epi`y it lr s`e Ð

dil ihnn `dc ,ezziay mewnl e`iadle
zeyx xie` jxc cigid zeyxl cigid zeyxn

ddlrnl elit`c hiyena ol `niiwe ,miax
aiig dxyrndlrnlc oeikc ,my gpen `edy mewna elke`le cxil leki ixd Ð

`cg riwxl cr dxyrn dlrnl lkc ,ynn ezziay mewnak ied `ed dxyrn
.`id `zeyxäøùòî äèîìdilra egipde ,efn dlrnl ef lcbnl zeilr yiy oebk Ð

.zilnxk `iedc 'in dhnlyáåøéò åáåøéò ïéà`eddn ilwyinl ivn `l `dc Ð
dil ihnnc miaxd zeyx xie` meyn ,my zaeyy lcbnd y`xl iiezi`e zilnxk

mzd dil lk`e zigp i`e .cigid zeyxl miaxd zeyx xie` jxcmewnn dil witp Ð
.opira enewna mei ceran die`xd dcerq op`e ,ezziayéàîàådxyrn dhnl Ð

mewn `vnpe ,dhnl ekilydle lcbnd zehpl lekie li`ed :`nip ?aexir epi`
mewna dil lik`e ,zilnxkn dil liwye miaxd zeyxa ux`l lhen ezziay
gipd :`yix ipzcn ,`id iax jgxk lr `dc ,zeayd lr exfb `l `dc .ezziay

dxyrn dhnl lzeka eaexirmiaxd zeyxa `edc ab lr s`e ,aexir eaexir Ð
.zilnxka eaexireøîåñîä ìãâîá.zehpl leki epi`e lzeka zexnqna rewz Ð

êåøà ìãâîá.zen` rax`n xzei ,daxd Ðéëãäéì éèîîey`x iedc cr lcbnl Ð
dxyrn dhnlayei lcbnd didy mewnn zen` rax`l ueg ey`x dil witp Ð

dil lik`e lcbnd y`x cr dil ihn`e dil liwy ike ,dligza`lc gkzyi` Ð
.oda zeayl oeekzpy zen` rax`a i`w'åë àðúéîå àúååë àëéà éàå`zeek Ð

`pzin ,oelgelit`e ,aexira xeywe ecia lag yie lcbnd y`xa daex` m` .lag =
zilnxkn `dc ,lcbn ly ekez jxc elv` ep`iai dxyrn dhnl zilnxka `edyk
e` lcbnd y`xa zeayl oeekzp :xwire ,izrny `pixg` `pyil :`ed cigid zeyxl

jaeyd y`xadlrnl i`c ,`kti` ied `zydc ipzwe .i`w lzeka eaexir gipd` Ð
lzeka egipd dxyrn,elv` e`iadl lekie lzekd lv` lcbndy ,aexir eaexir Ð

zeyx iede eilr oitzkn miaxe iriyz gtha oebk dxyrn dhnl odipia wqtd oi`e
miaxd.cigid zeyxl miaxd zeyxn dil iziin ivn `lc ,aexir eaexir oi` Ð

zeyx jezl e`iadle dziay mewn ly lcbnd zehpl lekie li`ed :`nil ?i`n`e
uegn dil wtp dxyr deab epi`e drax` agxc zilnxk lcbnd y`x iedipc ,miaxd

zen` rax`ldilwynl ivn `le zen` rax` aexird on lcbnd y`x wigxn Ð
z`vnp :inp i` .miaxd zeyxa zen` rax` exiarn `vnpe ,lcbnd y`xl iiezi`le

`pzn .enewn df oi`e zepey`xd eizen` rax` zwgxzn ezziay`zeek ,lag ==
lag xeywe ecia ohw lag yie ,my aexirdy mewn cbpk lcbna oelg yi m` .oelg
`di ipyd y`xe dxyrn dhnl miaxd zeyxa `edyk elit` ,mei ceran aexira

lcbnadil iziin ik zeay meyn `l` epi` ecia ecebi`c oeikc ,elv` ep`iai Ð
bbd y`xa `xew did :"oilitz `vend" yixa opzck ,cigid zeyxl miaxd zeyxn

envr ux`a elit` ,ecin xtqd lblbzpemeyn `edy xac jl oi`y ,elv` elleb Ð
ecia ecebi`c `kid :`nl` .ycewd iazk ipta cner zeay.zeynyd oia zeayd lr exfb `l :xn`c ,iaxc `ail` iz`e .`ed `nlra zeay Ð
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éàîàåhwpc `d :qxhpewd yxit Ð 'ek dil ihnn ivn iiehn`l ira i`c oeik `nip

zkled izixg` dpyna `pz `lc meyn zaye aeh meic oizipznn diaeze`l

zkled xirac `dn la` ,jixt aeh mein `wecc :d`xp wgvi epiaxle .`kdck `icda aexir

ziipw zry `edy zeynyd oia `dc ,jxtinl ivn `l Ð zay axra axrl `adl aexir

xeqi` meyn mzd iiehn`l ivn `l aexir

zkledn i`cec i"yx ixac ayiil oi`e .d`ved

zeywdl leki did [`l] dpyd lk ly aexir

Ð dziayd mewn cr ekiledl jixv did dnl

egipdle ezian e`ivedl wx jixv did `l

izliz ipy xeriyk ,aexw mewna miaxd zeyxa

mdy lin ivg e` lin iriax dyly e` lin

xnle dil zi`ck xnl ,zeynyd oia ixeriy

zegt zegt dil ihnn ira i`c ,dil zi`ck

`l iaxc opaxl `dc .dziayd mewn cr rax`n

jkld zen` rax`n zegt zegt iiehn`l ivn

inp iaxle .dziayd mewn cr ekiledl jixv

mewn cr ekiledl jixvc `dc xninl `ki`

cigid zeyxa ezziayyk epiid Ð dziayd

.ezziay mewnl ezia oia miaxd zeyx yie ,`ed

ezziayyk s`c :wgvi epiaxl d`xp cere

mewn cr iaxl mb ekiledl jixv miaxd zeyxa

zeaya xingdl yiy iax dcenc ,ezziay

xfbc dpwa dceny enk ,eizen` rax`n zegta

zay xeqi` icil `ai lwac meyn mehwi `ny

yi inp zeay i`dac oicd `ede .`ziixe`c

xg` aeh mei meyn dxifb ipyn ike xingdl

zay lk eh` opixfb iiepyl ivn ded Ð 'ek zay

eh` aeh mei xfbnl `ticrc `l` ,zay eh` aeh mei dxifb xn` oizkec dnkac .`nlrc

aeh mei opixfb ded `l ith opiliwnc aexira ,opixfb `nlrac ab lr s` :inp i` .aeh mei

.zay eh`äøéæâlk :oli` iab lirl xn`c `de Ð zayd xg` zeidl lgy aeh mei eh`

zeidl lgy aeh mei meyn opixfb `le ,zeynyd oia eilr exfb `l zeay meyn `edy xac

meyn epiid .oli`a ynzydl xeq` jytp dnn f`c ,zayd iptl e` zayd xg`mzdc

meiac ,`kd la` .opaxcn `l` elhil xeq` epi`e ,zeay meyn `l` `ied `l `teb `id

'ixfb Ð `ziixe`c d`ved xeqi` meyn ekiledl xyt` i` zayd xg` zeidl lgy aeh

.`d eh` aeh mei x`y

åà`lc :oey`x oeyla qxhpewa yxit Ð aexir eaexir oi` dxyrn dhnl lcbnd y`xa

xie` jxc dil ihnnc ,my zaeyy lcbnd y`xl iiezi`le zilnxkn dilwynl ivn

iaxke `ziixe`c `xeqi` `kil `d ?aexir epi` i`n`c :dywe .cigid zeyxl miaxd zeyx

`ki` ecia eceb`ac ab lr s`e .inp ikd Ð `pzne `zeek `ki` i` :ikd xza jixtcn .`iz`

gtha `edy oebk ,miaxd zeyx `l` zilnxk ied `lc d`xp jkl !opaxc `xeqi` inp

ikc :oeir jixve .miaxd zeyxk iedc miaxd zeyx ixega e` ,eilr oitzkn miaxe iriyz

zeyx rwxw jxc hiyen epi`e li`ed ,hiyen ied `peeb i`dka m` ,miaxd zeyx ied inp

lehile lcbnd y`xn hiyedl xyt` i`y ixiinc xnel jixv Ð hiyen ied `l i`e .miaxd

.ezziay mewnl ep`iai myne lcbnd jezl e`iadl jixv aexird cbpky `zeek jxc `l`

éëädhi inp ikc cenlzd xaqwc wgvi epiaxl d`xp Ð ezehpl lekie li`ed `nip inp

m`c .enewnn ff oezgzd y`x oi`y onf lk ,lcbnd y`xa ezziay ied Ð lcbnd y`x

epiidc ,sewf didyk dligza ey`x didy mewna mlerl ezziay lcbnd y`x dhnya

`w dil ihnn i`c ,opiwqr jex` lcbna `kd ipyn i`n ok m` Ð oezgzd y`xd cbpk

oi`y oeik ,zen` rax`l ueg oeilrd y`x `viy dna epl dn ,zen` rax`l ueg witp

xyt` i` jex` lcbna ikdle ,lcbnd y`xa mlerl ezziay i`ce `l` !my ezziay

zen` rax` eaexirn wgexn `vnpe ,zen` rax`l ueg dil witp dil ihnn i`c ,ezehpl

zegta zeaya dcenc lirl yexitck ,iaxl elit` lcbnd y`xl eaexir `iadl lkei `le

ezziay `vnpy meyn :qxhpewd yxitck ,aexir epi` :inp i` .xeq`c zen` rax`n zegt

enewnn lcbnd lk xiqn el`k iede enewn df oi`e ,zepey`xd zen` rax`n zwgxzn

,dligza didy lcbnd zirwxwa ezziay `zydc ,zen` rax`l ueg ecinrne oey`xd

` `l i`ce i`d dilek dil liwye li`ede.exnéàjixt `lc `d Ð `pzne `zeek `ki`

ilekc ,iziipc xnel oi`e .oli` iab zeidl `pzn jxc oi`c meyn Ð oli` iab ikd inp lirl

li`ed xn`c oeikn ,jixt `wec `zydc :xnel yi inp i` ."li`ed" opixn` `l i`ce i`d

.ezehpl lekie
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eznyקס ina cenr cl sc ± iyily wxtoiaexir

:opiqxb ikdéîð éëä ìéòì à÷ìñã éëéä éëå òé÷øì ãò äìåò ãéçéä úåùø àèéùô
úçúì àúçðdxyr wenr xea elit` i`ne Ð.`id cigid zeyx Ðéà÷ã øåáá
úéìîøëá.zilnxk eztye cigid zeyx xea iedc ,zecy epiidc ,drwa oebk Ð

äðùîñãðå÷iax `yix zxn`de :jixt `xnbae .mixaegn mpi`e ,frla e"lt =
.zeynyd oia xaegna exfb `l :xn`c ,`id

äîà äàî äåáâ åìéôàagx epi`e li`ed Ð
dhnl drax`s`e .ded cigid zeyx e`l Ð

iab lr aexir `dc drax` dlrnlc ab lr
.opira drax` mewn`xnbõåòðå ùåìúÐ

xaegn la` ,aexir iedc `edded `l Ð
ynzyn dilwynl ira ikc meyn ,aexir

.oli`aíåè÷é àîù äøéæâjx dpwdy itl Ð
.dil liwy ik mehwi `ny xfbinl `ki` `ed
`nyl zeynyd oiae .`ed dyw oli` la`
dpw znihwl la` ,opiyiig `l yelzie dlri
e`le .`nhwin `kikxc icii` ,`id i`ce
meyn aiiginc ,dk`ln `l` `ed zeay

.xvewàñåîìåô,jlnd lig Ðmewn did
.ligd iyp` iptn micinlzl wegcéùåáë

àîâàá éùáëdf lr df mipwd etke e`v Ð
.odilr ayil ze`qk oink daxdùåìú àì

àì õåòðåxeq`e ,od oli`k mipw :`nl` Ð
.odilr ynzydlïéãøæåòxak dywedy Ð

oicxfer opi`ya opixy ike .oli`k od ixd Ð
`l wxiae ,wxik eedc ,oikx mipwd cera Ð
oibide oich` oicxfer :zeay minkg exikfd

.od mivew ipinïãé÷.dciw enyy myea =
ïéðáøåà.y"ixyxe` =àéù÷.mipw` mipw Ð

íâô:`"cex =äðùîåáåøéò çúôîä ãáàå
áåøéòlcbndy oebke .dl yxtn `xnbae Ð

gztn dia ded i`c .cigid zeyxa`l Ð
zeyxa eaexire `edc ,xeqi` mey dia ded

.cigid`xnbéàîàåzeyxa ediiexzc idp Ð
dil liwy ivn `lc oeik ,edpip cigidded Ð

.zenewn ipyk dilíéðáì ìùgepy Ð
,ipailc `xie`a inewe`l iracke .exzeql
e`lc ,odipia hih `la ef iab lr ef zexecq

.`id dxizqøéàî éáøãdvia zkqna Ð
.(a,`l)úçôðåaeh meia elit` ,eili`n Ð
.envrúçôä íå÷îî ìèåðxqzin `le Ð

.oerny iaxk `nzqe ,dvwen meynóà
äìéçúëì úçåô`xie`a dl iwenck Ð

.`id ld` zxizq e`lc ,ipailcøéòá íà
ãáà.gztnd Ðáåøéò åáåøéògkyn i`c Ð

zebbe zexivg jxc dil iziin ivn dil
.oerny iaxk od zg` zeyx oleky ,zetitxwe

áåøéò åáåøéò ïéà äãùá íàåinp i`c Ð
dil gkynylye dil iiezi`l ivn `l Ð

noia xira oia `nw `pzl :xaca zewelg
dcya.dil xzq ivnc ,aexir eaexir Ð

dcya oia xira oia oizipznc xfril` iaxle
,xzq ivn `l xzqinc ,aexir eaexir oi` Ð
i` ivn `l inp iiezi`e .xi`n iaxc dil zile
oerny iaxc dil zilc ,dil gkyn ded
xfril` iaxe .od zg` zeyx zetitxwe zebbc
iax :inp i` .oerny iaxk dl xaq `ziixac
,dcya `l` ixii` `l oizipznc xfril`

.`ziixac xfril` iax edip `ede
ìáà
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éà`l` ,zen` rax` el yi eaexir ozepdc meyn xninl ivn ded Ð 'eke i`n` dlrnl

lirle .`yixc `inec ,xead on zen` rax`l ueg zeayl oeekzp elit` iiepyl irac

exwira zeayl `ed zelibxc ,zen` rax`l ueg zeayl oeekzpc uxzl dvx `l oli` iab

.oli` ly

ïéðáøåàäå.y"ixyxe` :qxhpewd yxit Ð

dywedyk eze`c ,d`xp epi`e

`ziixaa aygnl dil dede ,xenb ur dyrp

oicxfer opi`yl oicxfer oia wlgle lirlc

.wxi oin my `edy il d`xpe .mipw iab biltnck

éàîàåxg` mewna eaexire cg` mewna `ed

`wlq `zyd `de :xn`z m`e Ð

ipyn `wcn .ilk iedc ixii` ur lcbnac jzrc

mzqc :cere .opiwqr mipal ly lcbna `kd

?jixt i`n ok m`e ,ur ly cenlzday lcbn

,ekezay dn lehile ilkd z` xayl xzen ixd

mc` xaey :(`,enw zay) "ziag" wxta opzck

,`nrhe .zexbexb dpnn lehil ziagd z`

dxizqe oipa oi`c meyn Ð jenqa xn`ck

,lecb lcbna dil rnync :xnel yie !milka

Ð ilk iedc ohwa i`c .dxizqe oipa dia jiiyc

inp ilkac :cere ?biltc xfril` iaxc `nrh i`n

(`,aw my) "dpead"a xn`ck ,dxizqe oipa jiiy

aiig Ð `xnc `pitewa `ztey liirc o`n i`d

ilk xaq xnc jenqa xn`wc `de .dpea meyn

xn`c edpda epiid Ð 'ek milka oipa oi`e `ed

dxizqe oipa ied `lc ,oixifgn `l la` oilhep

xihw lerpna `pwqna iwenck e` ,dxenb

rnyn Ð `pzina xihwa dl iwencne `pzina

Ð elwlwle ilkd xayl la` ,ixy ikda `weec

`de .milka dxizqe oipa jiiy xityc ,xeq`

wxt dviaa dl iwen `d Ð ziagd xayl ixyc

zekizg :yexit .iwzqena (a,bl) "`iand"

iaxc `ail`c ab lr s`e .cgi zewaecnd

xeq` la` xeht ea gixdl enhw xn`c xfril`

iaxl dil zile :jixtc .iwzqena dl iwen

inp opaxl .'eke ziagd z` mc` xaey xfril`

z`hg aiig ded i` micenc ,ikd `nwe`l jixv

zevgl`de .gixdl enhwa xeq` iedc eipiy ea

edn :(`,enw zay) "ziag" wxta zyy axl irac

.ixii` iwzqena Ð `ihxeaa `ziag fxanl

`cd ,`kdc oizipzn` xn`w inlyexia ,edine

ur ly lcbna la` ,oa` ly lcbna `nizc

.zexbexb dpnn lehil ziagd z` xaeyk dyrp

.ur ly ilka ixy inp iwzqen `lac rnyn

ìèåðxqzin `le :i"yx yxit Ð zgtd mewnn

.oerny iaxk `nzqc ,dvwen meyn

yixa xn`c ,wgvi epiax axd epxenl dywe

,dcedi iaxk `pz ol mzq aeh meiac :(a,a) dvia

`nzq jde inp oerny iaxk `pz ol mzq `d

uxiz i"yx ,edine ?d`xza `iedc ,`ticr

aiyg `l zgtd mewnn lhepc `dc dviaa

meyn `l` dvwen ied `le li`ed Ð dvwen

jke .ipailc `xie`a iwenc opaxc iedc ,`zigt

`ed oken lah (a,cl my) "`iand"a opixn` inp

rnyn .owezn Ð epwze xar m`y ,zay lv`

`xeqi` dilr aikx `lc oeik dvwen aiyg `lc

jdc :uxzl d`xp wgvi epiaxdnle .`ziixe`c

iax ixac ipzinl ivn `lc `nzq aiyg `l

zgetc xaeq oerny iaxc xyt`c Ð oerny

(a,epw) zayc `idd la` ,xi`n iaxk dligzkl

.`nzq i`ce aiyg ,ipzw `le oerny iax ixac da ipzinl ivnc oirelcd z` oikzgncøîàäådil zil ipailc `xie` ipdac ,iaxk dinwe`l ivn dede Ð 'eke exn` aeh meia `xif iax

iaxc `nrh ok m`c :xnel yi cere .opaxk `tiq lirl iwe`c `axk ,opaxk dnewe`l dil `gipc `l` .edpivw` edpibxyc oeik (a,`l dvia) "`iand"a xn`ck ,opaxcn `l` `xeqi`

.opaxe iaxc `zbelta ediizbelt `nwe`l dil `gip `le ,opaxk xaqc meyn xq`c xfril`
ixeqg
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המשך בעמוד זפ

ezny in` cenr dl sc ± iyily wxtoiaexir

áåøéò åáåøéò ïéà úáùá ìáà.xzqinl opax dil exy `lc Ðçúôîä àöîðÐ
.zayaáåøéò åáåøéò ïéàlk" wxta oerny iaxc `de .oerny iaxc dil zilc Ð
."zebbíéìëá äøéúñ ïéàå.dil xzq ira i`e Ðùé÷ädciy iab lr etexb`a af Ð
.'ekíéàîè:inp i` .dribpa `nhn `lc ci zia yeal didy oebke .ohiqdy iptn Ð

.eciay ur zkizga eyiwdyàåä ìäàÐ
.d`neh lawn `leàøáñúå`nrhc Ð

.`ed ld` e`le ld` meynèñéðåepi`y Ð
hqip ea yiwnyke ,dti rewzm`e .`nh Ð

daxd cak e` rewze xaegny ,`ed ilk
ezngn hqip epi`y.xedh Ðàôéñ éîð éðú÷å

eid m` ,dciy iab lr yiwdc `ziinwc Ð
oihqipiaxe dingp iaxl elit` oi`nh Ð

ld` meyn e`l ediinrh :`nl` ,oerny
.`edåçë úîçî èñéð ììëä äæhiqdy Ð

ewzipy ,ynn ld`d z` e` ilkd z`
.edyn eayennäãòø úîçîgthy Ð

hqip rwxwd reprip zngne ,rwxwa eilbxa
ux`d on wzipy it lr s` ,ilkd,xedh Ð

.`ed egek gkcàîìò éìåëãiaxl elit` Ð
egk zngn ynn hiqd ,dingp,`nh Ð

.ld` elit`eøåäè äãòø úîçîelit`e Ð
.ilk `edåçë úîçî äãòøá àëäåÐ

,ehqed `le owzp `le ,ynn odilr yiwdy
.ecrx `l`ïéúéðúîåi`na aexirc Ð

`ed lecb i` `nlr ilekl `dc ,dl opinwen
ohw i` ?aexir eaexir i`n`e ,`ed ld` Ð

gla d`q mirax` wifgn epi`y,`ed ilk Ð
.xfril` iaxc `nrh i`neàðúîá øéè÷Ð

.laga lerpnd xeywäé÷ñôéîì àðéëñ éòáå
dicia diwqtinl ivn ded i`c Ðxity Ð

mixyrizg oi`c ,xfril` iaxl elit` inc
lwlwn `kd la` ,xaegna `l` dxeq`
:(a,`l) dvia zkqna `ipzck .ixye ,`ed
s`e .jzege riwtne xizn milkay zenzeg
mzd opixn`e ,`ed ld` `kdc ab lr

jezgl xeq` rwxway,`id opaxc dxifb Ð
.`ed ynn oipa xzeq `le xzeqk ifginc
zeayc oeik ,`ed `nlra zlc zgizt `dc

`ed.zeynyd oia eilr exfb `l Ðàìà
ïùéîùú êøåöìoikq ly eyinyz xwire Ð

xyae mgl `l` ,`ed milag jezgl `l
iaxc dil zil `nw `pz :ibilt ikde .oilke`e

aexir eaexir ,jkld ,dingpdil wiqtc Ð
ca` xira m` :xne` xfril` iax .`pzinlÐ

jxc dil iziin dil xkcn ikc ,aexir df ixd
dcya m`e .zetitxwwiqtinc ,aexir epi` Ð

.dingp iaxck ,ivn `l lerpn
oizipznáåøéò åðéà íåçúì õåç ìâìâúðÐ

eaexir cr my ol `edy ezian yie li`ed
`kid lk jytp dnnc .dn` mitl`n xzei

eaexira i` eziaa i` dziay dpwc`l Ð
.dilwynle lfinl ivnìâ åéìò ìôðÐ

,iieptl `pivge `xn irac `xnba yxtn
.zeay `le dk`ln `iedcúàîèðå äîåøú

.ipixg`l `le dicicl `l `ifg `lc Ð
äëéùçùî,zeynyd oia aexir dpw xak Ð

.dxzed dxzede li`ed zaye÷ôñm` Ð
.dkiygyn m` mei ceranìîâ øîç äæ éøä

mitl` el yi eziane ,aexir dpw `l `ny e` d`lde ezia xarny mitl` ciqtde gex lkl dn` mitl` el yi `kdne ,ezia ied `kde aexir df dil ipw i` ol `wtqnc Ð
elk eaexir xarl dpw `le gex lkljli`e eaexirny mitl` la` .ixzyn jpda jytp dnnc ,eaexirl ezia oiay dn` mitl` `l` jlil xq`p df wtq zngne .m,`l Ð

`l inp jli`e eziane .aexir dpw `l `nlic,ebidpn dfe eiptl jled xengdy ,lnbe xeng bidpnd mc`k .o`kl ekyen dfe ,jlil o`k ekyen df `vnp .aexir dpw `nlc Ð
jyen `ed lnbde.eixg`le eiptl zeptl jixve Ð`xnbåáåøéò úà ïúåðäorlain zen` rax` edpde li`edc ,zen` rax` el yi dziay my zepwl oiekzpe li`ed Ð

`negza.dn` mitl` dl dvege dlek z` jldn dn` sl` `ed elit`y megzd seqay ziaa eaexir z` ozepk iede ,`negzk edl eed Ðäéì ìé÷ù éòá éàãipzwe Ð
.`ed opaxc zeayc ,mipa` lehlh meyn aexir epi` oizipzn
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ux`d on wzipy it lr s` ,ilkd,xedh Ð

.`ed egek gkcàîìò éìåëãiaxl elit` Ð
egk zngn ynn hiqd ,dingp,`nh Ð

.ld` elit`eøåäè äãòø úîçîelit`e Ð
.ilk `edåçë úîçî äãòøá àëäåÐ

,ehqed `le owzp `le ,ynn odilr yiwdy
.ecrx `l`ïéúéðúîåi`na aexirc Ð

`ed lecb i` `nlr ilekl `dc ,dl opinwen
ohw i` ?aexir eaexir i`n`e ,`ed ld` Ð

gla d`q mirax` wifgn epi`y,`ed ilk Ð
.xfril` iaxc `nrh i`neàðúîá øéè÷Ð

.laga lerpnd xeywäé÷ñôéîì àðéëñ éòáå
dicia diwqtinl ivn ded i`c Ðxity Ð

mixyrizg oi`c ,xfril` iaxl elit` inc
lwlwn `kd la` ,xaegna `l` dxeq`
:(a,`l) dvia zkqna `ipzck .ixye ,`ed
s`e .jzege riwtne xizn milkay zenzeg
mzd opixn`e ,`ed ld` `kdc ab lr

jezgl xeq` rwxway,`id opaxc dxifb Ð
.`ed ynn oipa xzeq `le xzeqk ifginc
zeayc oeik ,`ed `nlra zlc zgizt `dc

`ed.zeynyd oia eilr exfb `l Ðàìà
ïùéîùú êøåöìoikq ly eyinyz xwire Ð

xyae mgl `l` ,`ed milag jezgl `l
iaxc dil zil `nw `pz :ibilt ikde .oilke`e

aexir eaexir ,jkld ,dingpdil wiqtc Ð
ca` xira m` :xne` xfril` iax .`pzinlÐ

jxc dil iziin dil xkcn ikc ,aexir df ixd
dcya m`e .zetitxwwiqtinc ,aexir epi` Ð

.dingp iaxck ,ivn `l lerpn
oizipznáåøéò åðéà íåçúì õåç ìâìâúðÐ

eaexir cr my ol `edy ezian yie li`ed
`kid lk jytp dnnc .dn` mitl`n xzei

eaexira i` eziaa i` dziay dpwc`l Ð
.dilwynle lfinl ivnìâ åéìò ìôðÐ

,iieptl `pivge `xn irac `xnba yxtn
.zeay `le dk`ln `iedcúàîèðå äîåøú

.ipixg`l `le dicicl `l `ifg `lc Ð
äëéùçùî,zeynyd oia aexir dpw xak Ð

.dxzed dxzede li`ed zaye÷ôñm` Ð
.dkiygyn m` mei ceranìîâ øîç äæ éøä

mitl` el yi eziane ,aexir dpw `l `ny e` d`lde ezia xarny mitl` ciqtde gex lkl dn` mitl` el yi `kdne ,ezia ied `kde aexir df dil ipw i` ol `wtqnc Ð
elk eaexir xarl dpw `le gex lkljli`e eaexirny mitl` la` .ixzyn jpda jytp dnnc ,eaexirl ezia oiay dn` mitl` `l` jlil xq`p df wtq zngne .m,`l Ð

`l inp jli`e eziane .aexir dpw `l `nlic,ebidpn dfe eiptl jled xengdy ,lnbe xeng bidpnd mc`k .o`kl ekyen dfe ,jlil o`k ekyen df `vnp .aexir dpw `nlc Ð
jyen `ed lnbde.eixg`le eiptl zeptl jixve Ð`xnbåáåøéò úà ïúåðäorlain zen` rax` edpde li`edc ,zen` rax` el yi dziay my zepwl oiekzpe li`ed Ð

`negza.dn` mitl` dl dvege dlek z` jldn dn` sl` `ed elit`y megzd seqay ziaa eaexir z` ozepk iede ,`negzk edl eed Ðäéì ìé÷ù éòá éàãipzwe Ð
.`ed opaxc zeayc ,mipa` lehlh meyn aexir epi` oizipzn
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éøåñçoizipznc ,wc `le .xaca zewelgn ylye :qxhpewd yxit Ð ipzw ikde `xqgin

ibilte ,zaya `vnpyk `ziixae .e`l i` dil xzq ivn i` ibilte ,aeh meia ixii`

ipaa xfril` iaxl minkg micene :oiaexirc (ipy wxt) `ztqeza `ipzc `de .oerny iaxca

eaby zqtxn ipae xvgenewna gztnd oi`y oirceiy it lr s` ,ziaa edepzpe oaexir

iaexirac Ð `nrh epiid .aexir eaexiry

gztn `vnp`c d`xp ,edine .eliwd zexivg

iaxl minkg micene xn`wcn i`w ,zaya

Ð gztn `vnp `l ik ,aeh meiae xfril`

xninl dil dede ,ith eliwd minkg daxc`

.minkgl xfril` iax dcene ,`kti`

øéòálr s` ,zaya `vnpa Ð aexir eaexir

.zeynyd oia cea` didy itéðú÷åm` `tiq

ivn `l cegl `tiq jdn .oi`nh oihqip eid

.ibiltc `ed dcrx zngnc xninl ivnc ,wcinl

ld` Ð hqida la` ,ilkl ld` oia welg yic

inp dcrx zngnc `ziixa iziin jkl .`nh inp

`l inp cegl `ziixae .ilkl ld` oia welig oi`

`le dingp iaxk `l `iz`c `pin` dedc ,`ibq

.ediizlinc `tiq izii` ikdl ,oerny iaxk

ïéúéðúîåira `le .dil iwen i`na

oipa oi`c `zbelta dinewe`l

lld ziae i`ny ziac `zbeltc meyn ,milka

.(`,ak) dviac ipy wxta `id

éòái`c :qxhpewd yxit Ð diwqtinl `pikq

,xfril` iax elit` ixy ded Ð cia

:(a,`l) dvia zkqna `ipzc .`ed lwlwnc

s`e .jzege riwtne xizn Ð milkay zenzeg

Ð xeq` rwxway xn`e ,`ed ld` `kdc ab lr

oipa xzeq `le xzeqk ifginc ,`ed opaxc dxifb

oeike .`ed `nlra zlc zgizt `dc ,`ed ynn

epi`e .zeynyd oia eilr exfb `l Ð `ed zeayc

Ð dingp iaxk xfril` iax xaq inp ikc ,d`xp

jkl .opaxcn `l` xeq` `l oikq lehlhc ixy

diwqtnl ivn ded i`e `ed ilk `kdc xnel yi

iaxk ,xeq` `pikqa la` ,ixy ded Ð cia

epiax wcwcn o`kne .iaxc dil zile ,dingp

,jzege riwtne xizn milkay zenzegc :wgvi

ly gzet la` ,`pzin ly xyw oirk `wec epiid

yi inp ilkac ,xayl xeq` Ð zkzn ly e` ur

.lirl izyxitck dxizqe oipa

ìâìâúð.opaxc oinegz elit` Ð megzl ueg

`edy xac lk :xn`c ,iaxl elit`e

lkn Ð zeynyd oia eilr exfb `l zeay meyn

zeynyd oiac ab lr s` .aexir ied `l mewn

dziay dpw m`c oeik ,iiezi`e dilwyinl ivn

r cner did aexird lblbzpy mewnaueg dz

epwz jklid Ð zen` rax` `l` el oi`e ,megzl

jeza `edyk `l` aexir didi `ly opax

.megzd
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eznyקסד ina cenr dl sc ± iyily wxtoiaexir

éñåé éáøã åçë êòéãåäìmlera epi`c ab lr s`c Ð.xqzin `l Ðåçë êòéãåäì
øéàî éáøãlr zeynyd oiaa dpcinrd :xnel yie ,mlera dpyic ab lr s`c Ð

dzid dxedh okl mcewe ,dzwfg.`lewl dwfg opixn` `l ikd elit` Ðäàîåèá
äøåîç.d`nehd a`a oebk ,dxezd on ez`nhnd d`neha `nhipy Ðäàîåè ìáà

äì÷ixac z`neh efi`e ,`id opaxc Ð
mc` ze`nhl mixteqqxt ivg lk` oebk Ð

oilke`'ek eaexe ey`x `ade ,oi`nh
.zayd ze`ivia od xac dxyr dpenyn

ìáè åìéôàåwtq oebk ,wtq ea xnel yi Ð
epiptl dewn didy ,d`q mirax`a lah
zrya m` mircei ep` oi`e ,xqg `vnpe

.`l e` ,xqig jk xg`e mly did dliahïëå
úåàåå÷î éðùodn cg`a mi`iwa ep`y Ð

.mlern d`q mirax` ea eid `lyå÷éôñ
øåäè.xi`n iax dpyn mzqe Ðéñåé éáøå

àîèîiaxc` iqei iaxc opiywn onwle Ð
.iqeiàúééøåàã ïéîåçú`ziixe`c `witqe Ð

.`xneglåòéìáäì ìåëé åðéà íàwxta Ð
dvexe ccen did :`id (a,fp) "oixarn cvik"
:opze ,oniq my zeyrle xird inegz miiql
,dn` miyng ly laga `l` oiccen oi`
,eriladl lekie rteyn xcbl e` `ibl ribde

dn` miyng ly lagalr s`e ,erilan Ð
ccen did m`e .jxcd z` daxn eretyy it

ipyd xarl eziilre o`kn eretiyea yi Ð
zen` miz`n e` d`n,ol ztki` `l Ð

miyngn xzei oi` ezty l` eztyne li`ed
ly laga eriladl leki epi` m`e .dn`

.dn` miyngéáø øá éàúñåã éáø øîà åæá
ïéøã÷îù éúòîù øéàî éáø íåùî éàðé

íéøäáxzei jex` laga erilan `l Ð
ly laga `l` oiccen oi` :opzdc ,miyngn
zenk epexcn lk ccen `le ,dn` miyng

dwlg rwxwa miyng ly laga `edyÐ
milaga eccen `l` ,ith `xneg `ki`c
ipa ipy ea oifge`e ,zen` rax` ly miphw
y`x ozep oezgzd .lagd iy`x ipya mc`
,eizelbxn cbpk oeilrde ,eal cbpk lagd
ivg xeriyk zen` rax` lka oixkzyne

'oixcwn' oeyle .mc` znew,'oiawep' enk Ð
mewna aewp `ed eli`k xdd zcn deync
mewna eal `vnpe ,oeilrd ilbx cnrn
lagd ozepyke ,eiykr zecner eilbxy

eizelbxn cbpk eiykrozep eli`k dil ded Ð
lk jxck ,dwlg rwxwa eal cbpk eze`

.oiccendäôåøò äìâòá ïéøã÷î ïéàÐ
rcil llgd zeaiaqy mixrd cecnl `ayk

olekn daexw `id efi`mixdd z` ccen Ð
wigxne dcnd z` daxn oexcndy it lr s`e ,ody zenk zei`bd z`e.xird z`

èì÷î éøò íåçúá ïëå.hlew dnegz jk zhlew xirdy myk :ol `niiwc Ðéúòîù
`l dicicle ,izeaxn izrny :xninl `ki` "izrny"e .dil xn`w xi`n iax Ð

.dil `xiaqãçàá òâð.cg` mc`a Ðøäèî øéàî éáødiwfg` dinwe` :xn`c Ð
`lewl dwfg `ki`e `ziixe`c `witqa :`nl` .did ig lenz`exi`n iax lif` Ð
mzd gp` ik `xwirne ,dwfg xza lifip ,inp oizipzne .dwfg xza.i`ed xedh Ðìë

úåùîùä ïéázeynyd oia zligzc ,mei ceran inhi` i`cec ,eteq cre ezligzn Ð
.`ed zay axrn'åë àîéì àäá:ipzw oizipzne .inhi` mei ceran i`ce `d Ð

.lkd ixac aexir eaexir oi` mei ceran'åë íåé ãåòáî úøîåà úçà;ibilt `dae Ð
dgp` ike .`ziinw dwfg` dnexz iwe`e ,ixz icdal ixz iwe` :xaq iqei iax`l `ziixe`c `witqa ,diwfgn dil `wtnc zk `ki`c oeik :xaq xi`n iax .i`ed dxedh Ð

ezwfgn ez`iven zk oi`c ,dlila cg`a rbepa la` .dwfg xza opilf`.ziinc `ed `zyd xninl `ki`c ,opilf` `l ez`ivn zry xzae ,ezwfga dlild lk dil opinwen Ð
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÷ôñikd elit`c ,`tiqc `zeax meyn hwp `witq wtq jd Ð 'ek lah elit`e lah `l

Ð lah elit`e ,ipzw e` e`c :yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .xedh dlw d`neha

.xqg `l `ni`e ezwfg lr dewn cnrd `ni`e ,daxc` :ikd xza jixtcn .lahy e` epiid

lah wtq` jixte ,ipzw e` e` :`l` ?lah `l e` lah wtq` jxtinl jiiy `l `de

.lah `l wtq d`q mirax`a

å÷éôñ)miaxd zeyxa xi`n iax Ð (xedh

zexdh] `ztqeza `ipzck ,ixii`

zeyxa d`neh wtqy xdhn xi`n iax :[e wxt

.xedh miaxdìëÐ oz`ivn zryk ze`nhd

:xne` i`ny zia ,opz (`,a) dcp yixac :dniz

minkge lld elit`e .ozry oiic miypd lk

epiid Ð dciwtl dciwtn e` zrl zrn oi`nhnc

cgl `weec ycwl e` ,miycwe dnexzl `weec

.`nlr ilekl xedh oilegl la` Ð `pyil

oz`ivn zryk ze`nhd lkc opixn` `l i`n`e

!dzwfg lr dy` dnwe`l ol ded `le ,`kd ik

,cigid zeyxa elit` dl opixdhn mzdc :cere
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קסה ezny ina cenr dl sc ± iyily wxtoiaexir

éñåé éáøã åçë êòéãåäìmlera epi`c ab lr s`c Ð.xqzin `l Ðåçë êòéãåäì
øéàî éáøãlr zeynyd oiaa dpcinrd :xnel yie ,mlera dpyic ab lr s`c Ð

dzid dxedh okl mcewe ,dzwfg.`lewl dwfg opixn` `l ikd elit` Ðäàîåèá
äøåîç.d`nehd a`a oebk ,dxezd on ez`nhnd d`neha `nhipy Ðäàîåè ìáà

äì÷ixac z`neh efi`e ,`id opaxc Ð
mc` ze`nhl mixteqqxt ivg lk` oebk Ð

oilke`'ek eaexe ey`x `ade ,oi`nh
.zayd ze`ivia od xac dxyr dpenyn

ìáè åìéôàåwtq oebk ,wtq ea xnel yi Ð
epiptl dewn didy ,d`q mirax`a lah
zrya m` mircei ep` oi`e ,xqg `vnpe

.`l e` ,xqig jk xg`e mly did dliahïëå
úåàåå÷î éðùodn cg`a mi`iwa ep`y Ð

.mlern d`q mirax` ea eid `lyå÷éôñ
øåäè.xi`n iax dpyn mzqe Ðéñåé éáøå

àîèîiaxc` iqei iaxc opiywn onwle Ð
.iqeiàúééøåàã ïéîåçú`ziixe`c `witqe Ð

.`xneglåòéìáäì ìåëé åðéà íàwxta Ð
dvexe ccen did :`id (a,fp) "oixarn cvik"
:opze ,oniq my zeyrle xird inegz miiql
,dn` miyng ly laga `l` oiccen oi`
,eriladl lekie rteyn xcbl e` `ibl ribde

dn` miyng ly lagalr s`e ,erilan Ð
ccen did m`e .jxcd z` daxn eretyy it

ipyd xarl eziilre o`kn eretiyea yi Ð
zen` miz`n e` d`n,ol ztki` `l Ð

miyngn xzei oi` ezty l` eztyne li`ed
ly laga eriladl leki epi` m`e .dn`

.dn` miyngéáø øá éàúñåã éáø øîà åæá
ïéøã÷îù éúòîù øéàî éáø íåùî éàðé

íéøäáxzei jex` laga erilan `l Ð
ly laga `l` oiccen oi` :opzdc ,miyngn
zenk epexcn lk ccen `le ,dn` miyng

dwlg rwxwa miyng ly laga `edyÐ
milaga eccen `l` ,ith `xneg `ki`c
ipa ipy ea oifge`e ,zen` rax` ly miphw
y`x ozep oezgzd .lagd iy`x ipya mc`
,eizelbxn cbpk oeilrde ,eal cbpk lagd
ivg xeriyk zen` rax` lka oixkzyne

'oixcwn' oeyle .mc` znew,'oiawep' enk Ð
mewna aewp `ed eli`k xdd zcn deync
mewna eal `vnpe ,oeilrd ilbx cnrn
lagd ozepyke ,eiykr zecner eilbxy

eizelbxn cbpk eiykrozep eli`k dil ded Ð
lk jxck ,dwlg rwxwa eal cbpk eze`

.oiccendäôåøò äìâòá ïéøã÷î ïéàÐ
rcil llgd zeaiaqy mixrd cecnl `ayk

olekn daexw `id efi`mixdd z` ccen Ð
wigxne dcnd z` daxn oexcndy it lr s`e ,ody zenk zei`bd z`e.xird z`

èì÷î éøò íåçúá ïëå.hlew dnegz jk zhlew xirdy myk :ol `niiwc Ðéúòîù
`l dicicle ,izeaxn izrny :xninl `ki` "izrny"e .dil xn`w xi`n iax Ð

.dil `xiaqãçàá òâð.cg` mc`a Ðøäèî øéàî éáødiwfg` dinwe` :xn`c Ð
`lewl dwfg `ki`e `ziixe`c `witqa :`nl` .did ig lenz`exi`n iax lif` Ð
mzd gp` ik `xwirne ,dwfg xza lifip ,inp oizipzne .dwfg xza.i`ed xedh Ðìë

úåùîùä ïéázeynyd oia zligzc ,mei ceran inhi` i`cec ,eteq cre ezligzn Ð
.`ed zay axrn'åë àîéì àäá:ipzw oizipzne .inhi` mei ceran i`ce `d Ð

.lkd ixac aexir eaexir oi` mei ceran'åë íåé ãåòáî úøîåà úçà;ibilt `dae Ð
dgp` ike .`ziinw dwfg` dnexz iwe`e ,ixz icdal ixz iwe` :xaq iqei iax`l `ziixe`c `witqa ,diwfgn dil `wtnc zk `ki`c oeik :xaq xi`n iax .i`ed dxedh Ð

ezwfgn ez`iven zk oi`c ,dlila cg`a rbepa la` .dwfg xza opilf`.ziinc `ed `zyd xninl `ki`c ,opilf` `l ez`ivn zry xzae ,ezwfga dlild lk dil opinwen Ð
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÷ôñikd elit`c ,`tiqc `zeax meyn hwp `witq wtq jd Ð 'ek lah elit`e lah `l

Ð lah elit`e ,ipzw e` e`c :yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .xedh dlw d`neha

.xqg `l `ni`e ezwfg lr dewn cnrd `ni`e ,daxc` :ikd xza jixtcn .lahy e` epiid

lah wtq` jixte ,ipzw e` e` :`l` ?lah `l e` lah wtq` jxtinl jiiy `l `de

.lah `l wtq d`q mirax`a

å÷éôñ)miaxd zeyxa xi`n iax Ð (xedh

zexdh] `ztqeza `ipzck ,ixii`

zeyxa d`neh wtqy xdhn xi`n iax :[e wxt

.xedh miaxdìëÐ oz`ivn zryk ze`nhd

:xne` i`ny zia ,opz (`,a) dcp yixac :dniz

minkge lld elit`e .ozry oiic miypd lk

epiid Ð dciwtl dciwtn e` zrl zrn oi`nhnc

cgl `weec ycwl e` ,miycwe dnexzl `weec

.`nlr ilekl xedh oilegl la` Ð `pyil

oz`ivn zryk ze`nhd lkc opixn` `l i`n`e

!dzwfg lr dy` dnwe`l ol ded `le ,`kd ik

,cigid zeyxa elit` dl opixdhn mzdc :cere

oi`nhn `kde ,`ziinw `zrnya mzd gkenck

`ztqeza gkenck ,miaxd zeyxa elit`

diwfg` opinwen `l `kdc :`niz ike !iz`ady

ipzwck ,ig did m` mei ceran wcap `lc meyn

ig ede`xa xi`n iaxl minkg micene `tiq

minc da igikyc oeik inp dy`c Ð 'eke axran

.(`,c) dcpa opixn`ck ,`inc dweca dpi`k

oz`ivn zryk ze`nhd lkc :wgvi epiax xne`e

zrl zrn enk ,miycwe dnexzl `l` ied `l

mye ,dcpc `ibeq ayiil jixv df itle .dcpay

zryk ze`nhd lkc dil zi` inp i`nye yxit

miycwl elit` zrl zrn xdhnc `de ,oz`ivn

,inp i` .dwecak dy` aiygc meyn epiid Ð

m`e .(a,b) mzd xn`ck ,diaxe dixt leha meyn

i`n ,miaxd zeyxa xdhnc xi`n iaxle :xn`z

,miaxd zeyxa elit` `nhnc zrl zrnac `py

`ki`c dy`a :xnel yie ?inlyexia xn`ck

bn `zerix.ith exingd Ð dte

øîàÐ 'ek dilr didyk epzpyn dinxi iax

xi`n iaxc `iyew i`ne :xn`z m`e

dinwe` `lc `d oizipznac ,xi`n iaxc`

`id `zydc meyn e`l Ð dwfg` dnexz

,dcbpk zxg` dwfg `ki`c meyn `l` ,d`nh

,inp onwle ,axir `ly zwfga `xabl opinwenc

lr `nh cnrd iqei iaxc `nrh epiid xn`wc

:`nip ,inp oizipzna .lah `l `ni`e ezwfg

`l `ni`e ,ezia megz zwfg lr mc` cnrd

`l axir `ly dwfgc opixn` ded i`e .axir

edine .xity iz` Ð dwfg cenlzd dil aiyg

dwfg Ð ezwfg lr `nh cnrd :onwl yxit i"yx

oizipzna la` `kil `lewle ,`ki` `xnegl

lr mc` cnrdc `xnegl dwfg inp `ki`e ,dzwfg lr dnexz cnrdc ,`lewl dwfg `ki`

dil `gipc xnel yi inp ikde .`lewl opilf` opaxcae .axir `l `ni`e ,ezia megz zwfg

meyn ikd iiepyl ivn `l `zydc ,opaxc oinegz iaexir xi`n iax xaq elit` iiepyl

aexir iedc xninl ivn ied `lewl dwfg inp `ki`c oeikc ,`xnegl dwfg `ki` oizipznc

oeik ikd xninl jiiy `lc micr izik ipya oizipzn iwen ikd meyn ,`lewl opaxc `witqc

.dinxi iax ixac iyextl ez` sqei axe daxe ,dzwfgn dil iwtnc zk `ki`càäá`nil

df ixd dcedi iaxe xi`n iax `nil `da :jxtinl ivn ded Ð xyk aexir wtq iqei iax
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המשך בעמוד כב

ezny in` cenr el sc ± iyily wxtoiaexir

øîà àáømcew zxne` zg` zewelg micr izik ipy yi elit` ,inp cg`a rbp iab Ð
zn eiykr zxne` zg`e ,zn ea rbpy`l ikd elit`e ,xdhn xi`n iax inp ied Ð

.iywizåäðéð é÷æç éøú íúäicdal ixz iwe`c ,`lewl opilf` ikd meyne .xdhl Ð
ezwfg lr rbep cnrd :cere .ded ige ,dlild lk dpey`x ezwfg lr zn cnrde ,ixz

.did xedhe ,dpey`xàëä`cg ,oizipzna Ð
lr dnexz cnrd :xninl `ki`c .`ed dwfg
,icdq opirxn `l dwfg `cg meyne .dzwfg

.`xnegl opilf` ,jkldéñåé éáøã àéù÷Ð
lah `l wtqae lah wtqa ipzwc `ziixac
iqei iaxe 'ek oilke` lk` opaxc d`nehae
,xyk aexir wtq ipzw oizipzne ,`nhn

.iywiz opaxc oinegz elit`eäì ùéå ìéàåä
äøåúä ïî ø÷éò,dxezd on d`neh yic Ð

yiexeng` ikdl ,dzliah wtqa xingdl
`lc ,opaxc d`neh zliah wtqa s` opax
.`ziixe`c d`neh zliah wtqa ileflfl izil

àéä àúééøåàã éîð úáù,jixt oinegz` Ð
`aiwr iaxke ,`ziixe`c oinegzc xninl

.(a,l) dheq zkqnaéñåé éáø øáñ÷ éðùîå
ïðáøã ïéîåçúileflfl ezil `lc meyne Ð

,xfbinl `kil zay zk`lnc zewitq x`ya
ze`neh la` .oinegzl zek`ln enc `lc

.iccdl encäéãéãwtqa elit` xingn Ð
.`id qenleha` diaxc oizipzne ,opaxc

åú÷æç ìò àîè ãîòä,dwfg dilek Ð
`xnegl`lewl ,`ki` Ðla` .`kil Ð

cnrd ;`xnegle `lewl dwfg `ki` oizipzn
,axir `l xn`e ezia megz zwfg lr mc`
opaxcae ,axire dzwfg lr dnexz cnrd

.opilf` `lewläããîð àìùdzligzn Ð
wfga dcnr `le.zexyk zäîåøúá áøéòÐ

.my dgipdyn z`nhpe dxedhãåòáî ÷ôñ
úàîèð äëéùçùî ÷ôñ úàîèð íåéÐ

dizwfg` zeynyd oia dinwe` :opixn`
dkiygyn `zyde ,i`ed dxedhe `ziinw

.inhi`c `edúåøéôá ïëå.lah ly Ð÷ôñ
åð÷úð íåé ãåòáî.my ogipdy xg`l Ð÷ôñ
åð÷úð äëéùçùîopzck ,aexir dpw `le Ð

:i`da jixt onwle ,laha `l la` :oizipzna
,iqei iax xyknc `ki` zexyk zwfg dn
.ezwfg lr lah cnrd xninl `ki` `dc

äøåäè ÷ôñ äàîè ÷ôñdgipdy mcewc Ð
xykd zwfg my did `le wtq dl clep my

.mlern aexiräîåøú àðù éàî`yixc Ð
dkiygyn wtq `nhip mei ceran wtq

.`ziinw dwfg meyn iqei iax xykncúåøéô
,dkiygyn wtq epwzp mei ceran wtq Ð
,eed lahc `ziinw dwfg` inp edpinwep

.leqtileåòîãð`xwirn eed oileg Ð
oi` mipdkl ifgc ab lr s` erncp ici lran m` ,jkld ,dnexza l`xyil oiaxrn oi` :(a,ek lirl) xn`c qekneqk dl xaq `pz i`de erncpe dnexz oda dltpe oipwezn

erncp :`pixg` `pyil .aexir eaexir.odkl elit` ifg `lc ,lah okezl ltpy Ðàéäù íå÷î ìëá äøåäèá éì åáøéòly zexkkae .megzd seqa cgi odizy megipde Ð
oilega i`c ,opiwqr dnexz.dxdha eileg lke` mc` lk e`lc ,od oixzen oi`nh oileg Ðäøåäè àëéìã.z`nhp ici lran `nyc ,zi`ce Ðéñåé éáø åìéôà àîìéã åàÐ

.dwfg` `nwe` xn`c ,`lqtin `l d`neh wtq meyne .ezcerq `id efi`e ,`id `kid dl rci `d `id dxedh i`c meyn `l` oizipzna xykn `lòãé àì àëä ìáàÐ
.ezcerq edip idàëéìå éãé ìòáî äéåàøä äãåòñ ïðéòáoizipzn `nlyac .ied `l lnb xng elit`c ,melk eaexir oi`e Ðcilizi`c `ed `zyde ,i`ed die`xd dcerq Ð

.wtq da'åë åæ øëë.da egely axire ,ycw `di xgnle leg `di meid :my lra zg` xkk lr xn` Ðåäîziipw mcew `nlic opiyiig ,`ed wtq zeynyd oiae li`ed Ð
.ikd opixn` `l e` ,ycwda oiaxrn oi`e ,ycwd dilr lg aexirìåç àäú øçîìå ùãå÷ àäú íåéäzeynyd oia `hn ik opixn` in ?edn ,ziaa il yiy zern lr ÐÐ

.`l e` ,aexir dpwe dizyecwn dil wtpàðù éàîå.`xnegl `kde `lewl `kd `py i`n ,`ed `witq zeynyd oia `d Ðàçìéîã àøåë äìò ìåëéú éëìcecnzykl Ð
.enrh jl xne` ,il edpzze df xac lr gln ly xekùã÷ øçîìå ìåç íåéä.`tiq oke ,`ziinw dizlinn diwtz `l `witqne ,`ed `witq aexir ziipwc zeynyd oiae Ð

øùòî ìùecera mei leah oibl iable .aexirl ifg `le ,mipdkl elit`e ,lah ecera dzina `ed ixde ,xyrn znexz dpnn ield yixtd `ly lah oiicr didy ,oey`x Ð
xyrnle oilegl dribpa xzen mei leahc ,liqt `l lahaixrie ,jygzykl ziagd lr xyrn znexz oiblay ef ixd xn`e ,dnxed `ly dnexz dia `kiztc ab lr s`e .

.dnexzl dxyk `dzy eynyïéîéé÷ åéøáã.dxedh dnexzde Ðíåìë øîà àì äæ ïéâìá éì åáøéò øîà íàå.ded lah izk` zeynyd oia `hn ike li`ed Ðíåéä óåñ
.my lr ly meid seq `edy ,zeynyd oia zligz Ðáåøéò äðå÷.`ed lah izk` meid seqe Ð
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àëäwxtac ab lr s` .'ek ixz icda ixz iwe` dil zil xi`n iaxc Ð micr izik izya

,ip`y `kd Ð `ziixe`ca elit` ixz icda ixz iwe` opixn` (`,k) zeaezkc ipy

.`id d`nh i`ce `zydc

äáøãà`nw wxt xn`ck ,jiptl xqg ixd :iiepyl ivn ded Ð ezwfg lr dewn cnrd

ccnpy dewna `kd ixiin `lc `l` ,(a,a) dcpc

.xqg `vnpeäå÷îám`e Ð ccnp `ly

m` zexdh elit` `nhn iqei iax `de :xn`z

elit` Ð leah lif dil opixn`c oiprlc .oda rbp

wtq iab opixn`ck ,dcen xi`n iaxd`neh

zexdh iwe` `nip daxc` ok m`e .miaxd zeyxa

`kd ik opaxc `witqac :xnel yie !ozwfg lr

`xab` ibilte ,xi`n iaxl leah lif opixn` `l

`lc iqei iax dcen zexdh la` ,dliah ira i`

ipy wxt) ze`ewn zkqna `zi` oke .opi`nhn

`nhil wtqy `nhn iqei iaxe :ipzwc ,(a dpyn

.xedh mixg` `nhl `nh

ìáàÐ dxedh wtq d`nh wtq dnexza axir

did cg` ,eiptl oixeaiv ipy eidy oebk

axire ,dxedh dnexz did cg`e d`nh dnexz

.llk dwfg `kilc Ð odn cg`a

÷ôñoeyla qxhpewd yexitk d`xp Ð erncp

mzqk `le ,oilega lah erncp ipy

yxity oey`x oeyl la` .cenlzday renic

oi` Ð qekneqk `iz`e ,oilega dnexz erncp

.dnexza oiaxrnc `ziixaa ipzw `dc ,d`xp

.odkl dnexza ixiinc xnel wgece

éàîditeb `ax `de :xn`z m`e Ð `py

dpew meid seq zxne` z`f :jenqa xn`w

axc `iz` Ð aexir dpew meid seq m`e .aexir

yie ?`py i`n dil `irainw i`n`e ,xity ongp

meid zlgzc dil zi` `axc jgxk lrc :xnel

,axk (a,c) dvia yixa wiqt `dc ,aexir dpew

axc `nrhe .dfa dxeq` ,dfa dclep :xn`c

zligz xaq dpkd dil zi`c o`ne ,dpkd myn

`axe .(a,gl) oiwxita gkenck ,aexir dpew meid

Ð aexir dpew meid seq zxne` z`f xn`c

.dil `xiaq `l dile ,xn`w `ziixac `ail`
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zn eiykr zxne` zg`e ,zn ea rbpy`l ikd elit`e ,xdhn xi`n iax inp ied Ð
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ezwfg lr rbep cnrd :cere .ded ige ,dlild lk dpey`x ezwfg lr zn cnrde ,ixz
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lr dnexz cnrd :xninl `ki`c .`ed dwfg
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yiexeng` ikdl ,dzliah wtqa xingdl
`lc ,opaxc d`neh zliah wtqa s` opax
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àéä àúééøåàã éîð úáù,jixt oinegz` Ð
`aiwr iaxke ,`ziixe`c oinegzc xninl

.(a,l) dheq zkqnaéñåé éáø øáñ÷ éðùîå
ïðáøã ïéîåçúileflfl ezil `lc meyne Ð

,xfbinl `kil zay zk`lnc zewitq x`ya
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.iccdl encäéãéãwtqa elit` xingn Ð
.`id qenleha` diaxc oizipzne ,opaxc

åú÷æç ìò àîè ãîòä,dwfg dilek Ð
`xnegl`lewl ,`ki` Ðla` .`kil Ð

cnrd ;`xnegle `lewl dwfg `ki` oizipzn
,axir `l xn`e ezia megz zwfg lr mc`
opaxcae ,axire dzwfg lr dnexz cnrd

.opilf` `lewläããîð àìùdzligzn Ð
wfga dcnr `le.zexyk zäîåøúá áøéòÐ

.my dgipdyn z`nhpe dxedhãåòáî ÷ôñ
úàîèð äëéùçùî ÷ôñ úàîèð íåéÐ

dizwfg` zeynyd oia dinwe` :opixn`
dkiygyn `zyde ,i`ed dxedhe `ziinw

.inhi`c `edúåøéôá ïëå.lah ly Ð÷ôñ
åð÷úð íåé ãåòáî.my ogipdy xg`l Ð÷ôñ
åð÷úð äëéùçùîopzck ,aexir dpw `le Ð

:i`da jixt onwle ,laha `l la` :oizipzna
,iqei iax xyknc `ki` zexyk zwfg dn
.ezwfg lr lah cnrd xninl `ki` `dc

äøåäè ÷ôñ äàîè ÷ôñdgipdy mcewc Ð
xykd zwfg my did `le wtq dl clep my

.mlern aexiräîåøú àðù éàî`yixc Ð
dkiygyn wtq `nhip mei ceran wtq

.`ziinw dwfg meyn iqei iax xykncúåøéô
,dkiygyn wtq epwzp mei ceran wtq Ð
,eed lahc `ziinw dwfg` inp edpinwep

.leqtileåòîãð`xwirn eed oileg Ð
oi` mipdkl ifgc ab lr s` erncp ici lran m` ,jkld ,dnexza l`xyil oiaxrn oi` :(a,ek lirl) xn`c qekneqk dl xaq `pz i`de erncpe dnexz oda dltpe oipwezn

erncp :`pixg` `pyil .aexir eaexir.odkl elit` ifg `lc ,lah okezl ltpy Ðàéäù íå÷î ìëá äøåäèá éì åáøéòly zexkkae .megzd seqa cgi odizy megipde Ð
oilega i`c ,opiwqr dnexz.dxdha eileg lke` mc` lk e`lc ,od oixzen oi`nh oileg Ðäøåäè àëéìã.z`nhp ici lran `nyc ,zi`ce Ðéñåé éáø åìéôà àîìéã åàÐ

.dwfg` `nwe` xn`c ,`lqtin `l d`neh wtq meyne .ezcerq `id efi`e ,`id `kid dl rci `d `id dxedh i`c meyn `l` oizipzna xykn `lòãé àì àëä ìáàÐ
.ezcerq edip idàëéìå éãé ìòáî äéåàøä äãåòñ ïðéòáoizipzn `nlyac .ied `l lnb xng elit`c ,melk eaexir oi`e Ðcilizi`c `ed `zyde ,i`ed die`xd dcerq Ð

.wtq da'åë åæ øëë.da egely axire ,ycw `di xgnle leg `di meid :my lra zg` xkk lr xn` Ðåäîziipw mcew `nlic opiyiig ,`ed wtq zeynyd oiae li`ed Ð
.ikd opixn` `l e` ,ycwda oiaxrn oi`e ,ycwd dilr lg aexirìåç àäú øçîìå ùãå÷ àäú íåéäzeynyd oia `hn ik opixn` in ?edn ,ziaa il yiy zern lr ÐÐ

.`l e` ,aexir dpwe dizyecwn dil wtpàðù éàîå.`xnegl `kde `lewl `kd `py i`n ,`ed `witq zeynyd oia `d Ðàçìéîã àøåë äìò ìåëéú éëìcecnzykl Ð
.enrh jl xne` ,il edpzze df xac lr gln ly xekùã÷ øçîìå ìåç íåéä.`tiq oke ,`ziinw dizlinn diwtz `l `witqne ,`ed `witq aexir ziipwc zeynyd oiae Ð

øùòî ìùecera mei leah oibl iable .aexirl ifg `le ,mipdkl elit`e ,lah ecera dzina `ed ixde ,xyrn znexz dpnn ield yixtd `ly lah oiicr didy ,oey`x Ð
xyrnle oilegl dribpa xzen mei leahc ,liqt `l lahaixrie ,jygzykl ziagd lr xyrn znexz oiblay ef ixd xn`e ,dnxed `ly dnexz dia `kiztc ab lr s`e .

.dnexzl dxyk `dzy eynyïéîéé÷ åéøáã.dxedh dnexzde Ðíåìë øîà àì äæ ïéâìá éì åáøéò øîà íàå.ded lah izk` zeynyd oia `hn ike li`ed Ðíåéä óåñ
.my lr ly meid seq `edy ,zeynyd oia zligz Ðáåøéò äðå÷.`ed lah izk` meid seqe Ð
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àëäwxtac ab lr s` .'ek ixz icda ixz iwe` dil zil xi`n iaxc Ð micr izik izya

,ip`y `kd Ð `ziixe`ca elit` ixz icda ixz iwe` opixn` (`,k) zeaezkc ipy

.`id d`nh i`ce `zydc

äáøãà`nw wxt xn`ck ,jiptl xqg ixd :iiepyl ivn ded Ð ezwfg lr dewn cnrd

ccnpy dewna `kd ixiin `lc `l` ,(a,a) dcpc

.xqg `vnpeäå÷îám`e Ð ccnp `ly

m` zexdh elit` `nhn iqei iax `de :xn`z

elit` Ð leah lif dil opixn`c oiprlc .oda rbp

wtq iab opixn`ck ,dcen xi`n iaxd`neh

zexdh iwe` `nip daxc` ok m`e .miaxd zeyxa

`kd ik opaxc `witqac :xnel yie !ozwfg lr

`xab` ibilte ,xi`n iaxl leah lif opixn` `l

`lc iqei iax dcen zexdh la` ,dliah ira i`

ipy wxt) ze`ewn zkqna `zi` oke .opi`nhn

`nhil wtqy `nhn iqei iaxe :ipzwc ,(a dpyn

.xedh mixg` `nhl `nh

ìáàÐ dxedh wtq d`nh wtq dnexza axir

did cg` ,eiptl oixeaiv ipy eidy oebk

axire ,dxedh dnexz did cg`e d`nh dnexz

.llk dwfg `kilc Ð odn cg`a

÷ôñoeyla qxhpewd yexitk d`xp Ð erncp

mzqk `le ,oilega lah erncp ipy

yxity oey`x oeyl la` .cenlzday renic

oi` Ð qekneqk `iz`e ,oilega dnexz erncp

.dnexza oiaxrnc `ziixaa ipzw `dc ,d`xp

.odkl dnexza ixiinc xnel wgece

éàîditeb `ax `de :xn`z m`e Ð `py

dpew meid seq zxne` z`f :jenqa xn`w

axc `iz` Ð aexir dpew meid seq m`e .aexir

yie ?`py i`n dil `irainw i`n`e ,xity ongp

meid zlgzc dil zi` `axc jgxk lrc :xnel

,axk (a,c) dvia yixa wiqt `dc ,aexir dpew

axc `nrhe .dfa dxeq` ,dfa dclep :xn`c

zligz xaq dpkd dil zi`c o`ne ,dpkd myn

`axe .(a,gl) oiwxita gkenck ,aexir dpew meid

Ð aexir dpew meid seq zxne` z`f xn`c

.dil `xiaq `l dile ,xn`w `ziixac `ail`

éàãÐ aexir dpew meid zligz jzrc `wlq
m`e

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

ä÷æç àãç àëäå ,àle÷ì é÷æç éøz íúä :øîà àáø̈¨£©¨¨§¥£¨¥§¨§¨¨£¨£¨¨
øa àðeä áø øîà !éñBé éaøcà éñBé éaøc àéL÷ .àle÷ì§¨©§¨§©¦¥©§©¦¥¨©©¨©
.äøBzä ïî øwéò dì Léå ìéàBä ,äàîeè éðàL :àðpéç¦¨¨¨¥§¨¦§¥¨¦¨¦©¨
ïéîeçz :éñBé éaø øáñ÷ !àéä àúééøBàc éîð úaL©¨©¦§©§¨¦¨¨©©¦¥§¦
à÷éc .déaøc àä ,déãéc àä :àîéà úéòaéàå .ïðaøc§©¨©§¦¨¥¥¨¨¦¥¨§©¥©§¨
íeMî ãéòä ñBîìBèáà" éñBé éaø øîà :éðú÷c ,éîð©¦§¨¨¥¨©©¦¥©§§¥¦¦

"øLk áeøéò ÷ôqL íéð÷æ äMîç¯àáø .dpéî òîL £¦¨§¥¦¤§¥¥¨¥§©¦¨¨¨
ìò àîè ãîòä :éñBé éaøc àîòè eðééä íúä ,øîà̈©¨¨©§©§¨§©¦¥©£¥¨¥©

î ãîòä ,äaøcà .ìáè àì àîéàå ,Bú÷æçBú÷æç ìò äå÷ ¤§¨§¥¨Ÿ¨©©§©¨©£¥¦§¤©¤§¨
øîà ãöék :àéðz .ãcîð àlL äå÷îa !øñç àì àîéàå§¥¨Ÿ¨©§¦§¤¤Ÿ¦§©©§¨¥©¨©
ãBòaî ÷ôñ ,äîeøza áøéò ?øLk áeøéò ÷ôñ éñBé éaø©¦¥§¥¥¨¥¥¥©§¨¨¥¦§

úBøéta ïëå ,úàîèð äëéLçMî ÷ôñ úàîèð íBé¯÷ôñ ¦§¥¨¥¦¤£¥¨¦§¥§¥©¥¨¥
eð÷úð äëéLçMî ÷ôñ ,eð÷úð íBé ãBòaî¯àeä äæ ¦§¦§§¨¥¦¤£¥¨¦§§¤

÷ôñ äøBäè ÷ôñ ,äîeøza áøéò ìáà .øLk áeøéò ÷ôñ§¥¥¨¥£¨¥¥©§¨¨¥§¨¨¥
eð÷úð àì ÷ôñ eð÷úð ÷ôñ ,úBøéta ïëå ;äàîè¯ïéà §¥¨§¥©¥¨¥¦§§¨¥Ÿ¦§§¥

äîeøz àðL éàî .øLk áeøéò ÷ôñ äæ¯ãîòä :øîàc ¤§¥¥¨¥©§¨§¨§¨©©£¥
,éîð úBøét .àéä äøBäè àîéàå ,dú÷æç ìò äîeøz§¨©¤§¨¨§¥¨§¨¦¥©¦
:àîéz àì !eð÷úð àì àîéàå ,Bú÷æç ìò ìáè ãîòä©£¥¤¤©¤§¨§¥¨Ÿ¦§§¨¥¨
ãBòaî ÷ôñ :àîéà àlà ,"eð÷úð íBé ãBòaî ÷ôñ"¨¥¦§¦§§¤¨¥¨¨¥¦§
ìàeîL áø àòa .eòîãð äëéLçMî ÷ôñ ,eòîãð íBé¦§§¨¥¦¤£¥¨¦§§§¨©§¥
úçà ,úBøkk ézL åéðôì eéä :àðeä áøî ÷çöé áø øa©©¦§¨¥©¨¨§¨¨§¥¦¨©©
ìëa äøBäha éì eáøéò :øîàå ,äøBäè úçàå äàîè§¥¨§©©§¨§¨©¥§¦©§¨§¨
;éñBé éaøì éòaéz ,øéàî éaøì éòaéz ?eäî ,àéäL íB÷î̈¤¦©¦¨¥§©¦¥¦¦¨¥§©¦¥
íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò :øéàî éaøì éòaéz¦¨¥§©¦¥¦©¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨

¯àëä ,äøBäè àkéìc¯:àîìéc Bà .äøBäè àkéà àä §¥¨§¨¨¨¨¦¨§¨¦§¨
àúéà íàc ,íúä àlà øîà÷ àì éñBé éaøì eléôà£¦§©¦¥¨¨¨©¤¨¨¨§¦¦¨

äøBäè àéäc¯àëä ìáà ,dì òãé¯!dì òãé àì àä §¦§¨¨©¨£¨¨¨¨Ÿ¨©¨
íBé ãBòaî äéeàøä äceòñ ïðéòa ,øéàî éaøì ïéa éñBé éaøì ïéa :déì øîà¯dépéî àòa .àkéìå ¨©¥¥§©¦¥¥§©¦¥¦¨¥©§¨¨§¨¦§§¥¨§¨¦¥

Báeøéò :déì øîà ?eäî ,äæa éì eáøéò :øîàå ,Lã÷ øçîìe ìBç íBiä Bæ økk :ïîçð áøî àáø̈¨¥©©§¨¦¨©§¨¨Ÿ¤§¨©¥§¦¨¤©£©¥¥
éàî .áeøéò Báeøéò ïéà :déì øîà ?eäî ,äæa éì eáøéò :øîàå ,ìBç øçîìe Lã÷ íBiä .áeøéò¥©Ÿ¤§¨¨§¨©¥§¦¨¤©£©¥¥¥¥©

Lã÷ øçîìe ìBç íBiä .àçìîc àøBk déìò ìBëéz éëì :déì øîà ?àðL¯àúçð àì à÷éôqî §¨£©¥§¦¥£¥¨§¦§¨©§¨¨Ÿ¤¦§¥¨¨¨§¨
ìBç øçîìe Lã÷ íBiä .äMeã÷ déì¯ïéâì :íúä ïðz .dépéî déúMeã÷ déì àò÷t àì à÷éôqî ¥§¨©Ÿ¤§¨¨¦§¥¨¨¨§¨¥§¨¥¦¥§©¨¨¨¦

CLçzLëì øNòî úîeøz äæ éøä :øîàå ,ìáè øNòî ìL úéáçä ïî BàìnL íBé ìeáè¯åéøác §¤¦§¦¤¨¦¤©§©¤¤§¨©£¥¤§©©£¥¦§¤¤§©§¨¨
äæa éì eáøéò øîà íàå ,ïéîéi÷¯.áeøéò äðB÷ íBiä óBñ :úøîBà úàæ ,àáø øîà .íeìk øîà àì ©¨¦§¦¨©¥§¦¨¤Ÿ¨©§¨©¨¨Ÿ¤¤©¤¥

éàã

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

עירובין. פרק שלישי - בכל מערבין דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



eznyקסח ina cenr el sc ± iyily wxtoiaexir

íåéä úìéçú úøîà éàãdpew zeynyd oia seq epiidc ,aexir dpew zay ly Ð
?melk xn` `l i`n` ,aexiräðùîåáåøéò ìò íãà äðúîipy mc` gipn Ð

.ezia axrnl dn` mitl` seql cg`e ezia gxfnl mitl` seql cg` ,oiaexirøîåàå
çøæîä ïî íéåâ åàá íàmdiptn gexal ip` jixve Ð,axrnay iaexir il dpwi Ð

,dn` mitl` zrax` izia axrna il eidie
xgnl cr ez` `lc ab lr s`yi :opixn` Ð

jci`c eaexir el dpw zeynyd oiac ,dxixa
.`qibéøéò éðáë éðéøälkl ixirn mitl` Ð

.o`k ciqtdle o`k xkzydl jixv oi`e ,gex
çøæîì íëç àádvexe ,ixir megzl ueg Ð

rcei ipi` eiykre eitn dxez cenll ip`
mc` ipan rny` xgnle ,`ai cv dfi`l

.aexir ici lr o`kl myn mi`adäãåäé éáø
øîåàeax odn cg`e ,o`kle o`kl e`a m` Ð

ol miwc ,mkg lv` `le eax lv` jli Ð
ipwnl dizrc aexir ziipw zryac dieeba
`ed edi` ,edine .eax cvlc aexir `edd dil
`zyde ,`ai oiccvd on dfi`l rci `lc

.lifil mzdl rcic`xnbàëôéà éðúÐ
on gxea :`kti` ipzc dicia `zipzn izii`

gxfnl mkg `a m` :dpzne ,mkgdeaexir Ð
cv `eddlc ipz mixkp iable 'ek axrnl

.diaexir ipwl mixkp ezilcéðáâäøôi`ab Ð
.mdiptn gxeae qndàúîã éøî`ed jixv Ð
.wervl e` qiitlé÷øéô áéúåîyexcl Ð

.renyle jlil mc`d zrc ,miaxaéø÷î
òîù.lltzdl zewepiz icnln :xnelk Ð

i`dl cg ,ixz ia ez`ca wgvi iaxc oizipzne
aizenc` oizipzne .`qib i`dl cge `qib
iwxit aizen `a :xn`w ikde .i`w iwxit
iaizen ediieexzc o`kle o`kl `a e` ,gxfnl

iwxitel xexaiykle .jl` dvx`y mewnl Ð
ziipw zryac xacd xxaed :opixn` ,xgnl
wgvi iaxce .ded mkg `edd` dizrc aexir
rny ixwn `a :xn`w ikde ,rny ixwn` i`w

gxfnl`a ,axrnl iwxit aizenc` iaexir Ð
axrnl rny ixwniwxit aizenc` iaexir Ð

iaizen edieexz ,o`kle o`kl `a ,gxfnl
oiey odipy e` iwxit.jl` dvx`y mewnl Ð

.izrny jkïðáøå,dcedi iaxc` ibiltc Ð
dn cg` elit`c.dvxiy dfi`l jli eax o

äéáøî éôè äéøáçá ùéðéàì äéì àçéðã ïéðîæã.o`k s` dxixa :xnel yie Ðàúéì
ïéúéðúîìeizeax odipy eid .dcedi iaxl ipzwc Ð:`nl` .jlil dvxiy mewnl Ð

xixa `wc `ed `zyd edi`e ,dpw lenz`n aexir `dc .dxixa dcedi iaxl dil zi`
.ded i`dl dizrc inp lenz`nc xacd xxaed :opixn`e ,dilïéúéðúîì àúéìÐ

.`ed ikd e`lc ei` ipzc oizipzn ogky`e li`ed .ei` ipzcn ,xwir dpi`åéàmy Ð
.mkgíéøáã éðù ìòdxixa oi`c ,jl` dvx`y mewnl o`kle o`kl `a xnel Ð

.'ek gxfnl mkg `a xnele zepzdl leki ,`ai okidl rcei epi`e cg` lr `l`éàî
ïàëìå ïàëì àðù.dcedi iax ixy `lc ,jl` dvx`y dfi`a xnel envr dlzc Ð

äøéøá ïéàãdizrc e`l aexir dpw ik lenz` `ny :opixn` ,xgnl xixa ikc Ð
.jci`` `l` ,ded jd`éîð áøòîå çøæîjzrc `wlq `we .cg` `l` `a `lya Ð

dyy aexird on wegx did oiicry ,gxfnl mkg `a `l oiicr zeynyd oiac `zyd
mitl` drax` jezl qpkpe mitl` jld dkiygyne ,zen` izy zegt mitl`ly

gxfnl iaexir gxfnl `eai m` xn`e ,mkgd zrca dlze eaexir gipdy dfe .xir
ly mitl` zrax` jezl qpkil mkgd zrc did aexir ziipw zryac xn`i in gxfnl `ay rny xgnle ,aexir `di `le ixir ipak ipixd o`kl `le o`kl `l `ai `l m`e

.o`kl ezrc did zeynyd oiay giked eteqc xacd xxaed :opixn`c ,ipwc xn`w dcedi iaxe .df ly eaexir dpw `le ,fefl ezrca did `l `nlic ?xirøáëå ïðçåé éáø øîà
íëç àá,`ed `nlra `zlin iielb el rnypyk xgnle .`l e` `a m` e` ,`a okidl rcei did `l df la` ,zeynyd oia mcew xak mkg `ay opiwqr ikda oizipzn Ð

zi`ce diipw `l` ,wtq zxixa lr jnq ef oi`e .dpw aexir `eddc `zlin i`lbi`e.dpwe ,aexird ziipw mcew `a xak mkgde ,aexird il dpwi mkgd cvl xn` ixdy Ð
åéàãì àúéì äáøãà.`id `ziixa `idde ,xwir oizipznc Ðêúòã à÷ìñ àì.ei`c `iddl iwet`l Ðíéúåëä ïéáî ïéé ç÷åìäzhigy"a yxtnck mpii lr exfby mcew Ð

.xyrne dnexz okezl yixtdl milk dfl oi`e ,dnexz iyxtn `l mizek mzqe ."oileg
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!lirl xn`ck dnexz `zgp `l `witqne ,lah rwt `l `witqnc meyn `nip :xn`z m`e

legz `ly citwn Ð ycw xgnle leg meid xn` ik i`cec ,inc `lc :wgvi epiax xne`e

did m` cin dnexz my eilr legzy `ed dvex Ð `kd la` ,meid zyecw aexird lr

.mei leah zxezn oibl `vzy `l` Ð jygzykl xne` epi`e ,leki

íàåÐ eizeax odipy eidopireny`l jixhv`

.wdaen eax cg` elit`

àìdcedi iaxl dil opirnyc jzrc `wlq

:xn`z m`e Ð 'ek opzc dxixa dil zilc

inwn gweldc `iddle ,ei`cl `zil izk`

oihib) "efg`y in"c oizipzne ,`kdc oizipzn

dpin opiwiicc ,minid oze`a `id dnc (`,br

iaxl dil zi`c (a,dk my) "hbd lk" yixa

`aa) "daexn"c `ziixa inwne ,dxixa dcedi

xne` zixgy :dcedi iax xn`wc (`,hq `nw

zi` ipd lkac Ð 'ek ehwliy dn lk ziad lra

wlgn axc :xnel yie !dxixa dcedi iaxl dil

,envr zrca dlez oia mixg` zrca dlez oia
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çøænì íëç àa (ïk) íà àlà ,ãçàk íéøáã éðL§¥§¨¦§¤¨¤¨¦¥¨¨¨©¦§¨

¯áøònì íëç àa íàå ,çøænì Báeøéò¯Báeøéò ¥©¦§¨§¦¨¨¨©©£¨¥
ïàëìe ïàëì ìáà .áøònì¯ïàëìe ïàëì àðL éàî .àì ©©£¨£¨§¨§¨Ÿ©§¨§¨§¨

àìc¯!äøéøa ïéà éîð áøònì çøænì ,äøéøa ïéàc §Ÿ§¥§¥¨©¦§¨©©£¨©¦¥§¥¨
Biàãì àúéì ,äaøcà .íëç àa øáëe :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¨¨¨©§©¨¥¨¦§©
éaøì déì ïðéòîL àäc ,Cúòc à÷ìñ àì !ïéúéðúîî¦©§¦¦¨¨§¨©£¨§¨¨§¦©¥§©¦
,íéúekä ïéaî ïéé ç÷Blä :ïðúc .äøéøa déì úéìc äãeäé§¨§¥¥§¥¨¦§©©¥©©¦¦¥©¦
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב אלתר שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מיום י"א ניסן, ובטח בינתים קבל מכתבי ג"כ מיום האמור...

אני  מובן שמעונין  וכו',  עליהם תאריכים מהשנים תקנ"ה  ביכל מאמרים שרשום  אודות  במ"ש 

בידיעת תאריכים אלו, וגם בהנוגע לתו"א ולקו"ת שכותב כי רק מעטים ביותר שידועים לי עתה התאריכים 

דהנ"ל ]אף שעדיין צריך חיפוש בכמה ביכלעך ישנים שלפעמים נשמר שם גם התאריך, אף שכנראה חסידים 

הראשונים לא דייקו כלל בהנ"ל ולא עוד אלא שגם לא התבוננו של מי הוא המאמר ובטענתם למאי נפק"מ, 

שהרי אין בזה ענין של פלוגתא והלכה כפ'[. ומאז התחלתי לאסוף ידיעות בהאמור ]שמזה בא בפועל לע"ע 

מפתח מאמרי אדמו"ר מוהר"ש ומפתח מאמרי אדמו"ר מוהרש"ב - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע[.

בכבוד ובברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו

מזכיר

c"ag 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

.éøàMäå øðä øBàì øôqä CBzî åéôa úBéLøtä éLàø øãñìe úB÷Bðézä eàø÷é ïëéäî øðä øBàì úBàøì ìBëé áøä̈©¨¦§§©¥¥¥¨¦§§©¦§©¥¨¥©©§¦§¦¦©¥¤§©¥§©§¨
úö÷áe ät ìòa äLøtä úö÷ òãBiL ìk àlà ãáìa úBiLøt éLàø àìå úB÷Bðézä úà òiñì ät ìòa àøB÷¥§©¤§©¥©¤©¦§Ÿ¨¥©§¦¦§©¤¨¨¤¥©§¨©¨¨¨§©¤¦§¨

éøöàa elôà øôña úBàøì CBì Lé ãéîz øôña ïéòî Bðéà Løç ïéòî BðéàL øçàîL øzî äæ éøä äLøtä òöî ¨¦¦§©¥¤£¦§¤§©©¨¨¨£¥¤ª¨¤¥©©¤¥¤¤¥§©¥©¥¤¨¦¥
ì àáé àìå äæa økä.úBhäìe çkL ¥¤¨¤§Ÿ¨Ÿ¦§Ÿ©§©

äøebL àäz àlL õøàä íò ïéàL éôì øpä øBàì øôña äãbää úBø÷ì øzî úaMa úBéäì ìçL çñt ìéì Cëéôì§¦¨¥¤©¤¨¦§§©¨ª¨¦§©©¨¨©¥¤§©¥§¦¤¥©¨¨¤¤Ÿ§¥§¨
úö÷ åéôa[fhéøö Bðéàåéøö BðéàL ïåék øzî øôña dlk àøBwLk óàå) íé÷øôì àlà øôña ïiòì Cäæì C[fiàeäå ( §¦§¨§¥¨¦§©¥©¥¤¤¨¦§¨¦§©§¤¥ª¨©¥¤ª¨¥¨¤¥¨¦¨¤§

ïkL ìëå øôñä CBzî ïøîàì ìBëé ät ìòa úö÷ ïäa ìéâøéLî ïçìMä ìò úaL ìëa íéøîBàL úBøéîfä ïécä©¦©§¦¤§¦§¨©¨©©ª§¨¦¤©§¦¨¤§¨§©¤¨§¨§¨¦©¥¤§¨¤¥
íéøác øàLe äìôzäL øzî eäfL íBé ãBòaî ÷ìBcä øpä øBàì íL ìltúî úñðkä úéáì úaMa íékLîäL¤©©§¦§©¨§¥©§¤¤¦§©¥¨§©¥©¥¦§¤¤ª¨¤©§¦¨§¨§¨¦
ïéðòa ïéãò ìôà øãçä íà íBé àeä elôà øeñà ãîìì ìáà äãbääî øúBé åéôa íéøebL íä íøîàì ìéâø àeäL¤¨¦§¨§¨¥§¦§¦¥¥©©¨¨£¨¦§Ÿ¨£¦¦©¤¤¨¥£©¦§¦§¨

éøvL:øðì C ¤¨¦§¥
י  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

3

4
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8

9

10

`zax `zkld
úö÷ åéôá [æè מכלֿמקום כלל; בפיו שגורה אינה ואפילו -

ההגדה  לקרוא .19יכול
äæì êéøö åðéàù [æé כדבר נחשבת בספר שקריאה אף -

- כלֿכך לזה צריך כשאינו מקום מכל הרבה, עיון שצריך
ומותר  - הרבה עיון צריך שאינו כדבר .20נחשב

zetqede mipeiv
יבקש 19) אפשר שאם אלא התורה, מן הגדה שמצוה משום

הפמ"ג). בשם יז ס"ק (משנ"ב עליו. דעתו שיתן ממישהו
ג.20) ס"ק אחרון קונטרס ע"פ

•
zay zekld - jexr ogley

ÂÓ רצועות בה שתלויין בכילה מעוטף לצאת מותר אבל
אע"פ  המטה גבי שעל כלונס גבי על בהן אותה שמושכין
מכל  בה ויוצא כשמתעטף לכילה כלל צריכין אינן שהרצועות
לפיכך  הכילה לגבי בטלין הן הרי כלל חשובין שאינן כיון מקום
ובטילות  חשובות שאינן באבנט התלויות ברצועות לצאת מותר
בטילות  ואינן חשובות הן הרי משי של הן אם אבל האבנט לגבי
קשורין  שוקים הבתי או המנעלים כן אם אלא בהן לצאת ואסור

משוי: ואינן ללבישתו משמשות הן שאז בהם

ÊÓ מחובר אחד וראשו הבגד מן שנפסק דבר בכל הדין וכן
לצאת  אסור חשוב הוא אם בהן וכיוצא לולאות כגון לבגד
אחד  ראשו שנפסק מחמת לבגד כלום משמשת שאינו שכיון בו
ודעתו  חשוב שהוא כיון הבגד לגבי בטל ואינו משוי הוא הרי
לצאת  ומותר הבגד לגבי בטל הוא הרי חשוב אינו אם אבל עליו

בו:

ÁÓ הפנים על צל לעשות כדי הראש על שמשימין גדול כובע
כיוצא  וכל הזבובים מפני להגין כדי או החמה מפני להגין
דבר  מאיזה להגין עליו שיאהיל בלבישתו מתכוין שהוא בזה
עשיית  איסור משום הבית בתוך אפילו בשבת ללובשו אסור
הוא  (ואפילו טפח על טפח מראשו להלן מתפשט הוא אם אוהל

בלבד). פניו כנגד

נכפף  שאינו וחזק קשה הוא (הזה) המתפשט כשהטפח בד"א
מטפח  יותר הרבה בולט אם אף למטה נכפף אם אבל למטה
לפרוס  מותר לפיכך ומותר עליו אוהל שם אין ראשו כל סביבות
כן  אם אלא מראשו להלן הרבה שבולט אע"פ ראשו על הטלית
שלא  אומרים ויש גרי"ן) גרא"ב (שקורין הקשה בגד ממין הוא
בקל  לו אפשר (שאי גג כעין ביותר קשה כשהוא אלא אסרו
ביותר  קשה אינו אם אבל אוהל שם עליו יש לכן נכפף להיות
עומד  אינו שאם עוד שמיקל מי ויש ומותר) עליו אוהל שם אין
קשה  שהוא אף ומותר עליו אוהל שם אין בשיפוע אלא בשוה
מאיליו  למטה ממש נכפף שיהא זה (בכל להחמיר וטוב ביותר

כלום). בכך אין בידו בשוה ומעמידו מגביהו אם אף ואז

אם  אבל דבר מאיזה להגן עליו להאהיל בו כשמתכוין זה וכל
סביבו  אוהל נעשה שממילא אע"פ ראשו לכסות רק מתכוין אינו
איסור  אין תחתיו דפנות לו שאין אוהל שכל לפי כלום בכך אין
שיתבאר  כמו אוהל לעשיית בו מתכוין כן אם אלא בעשייתו

שט"ו: בסי'

ËÓ בקצת הנהוג לבד של גדול כובע ללבוש מותר לפיכך
קשה  נייר בתוכו יש אם אף (בריטי"ל) שקורין מקומות
מתכוין  שאינו כיון בשוה ועומד ביותר מתקשה כן ידי שעל
אף  ענין בכל להקל שנהגו ובמקומות ראשו לכסות אלא לאוהל
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c"ag 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

.éøàMäå øðä øBàì øôqä CBzî åéôa úBéLøtä éLàø øãñìe úB÷Bðézä eàø÷é ïëéäî øðä øBàì úBàøì ìBëé áøä̈©¨¦§§©¥¥¥¨¦§§©¦§©¥¨¥©©§¦§¦¦©¥¤§©¥§©§¨
úö÷áe ät ìòa äLøtä úö÷ òãBiL ìk àlà ãáìa úBiLøt éLàø àìå úB÷Bðézä úà òiñì ät ìòa àøB÷¥§©¤§©¥©¤©¦§Ÿ¨¥©§¦¦§©¤¨¨¤¥©§¨©¨¨¨§©¤¦§¨

éøöàa elôà øôña úBàøì CBì Lé ãéîz øôña ïéòî Bðéà Løç ïéòî BðéàL øçàîL øzî äæ éøä äLøtä òöî ¨¦¦§©¥¤£¦§¤§©©¨¨¨£¥¤ª¨¤¥©©¤¥¤¤¥§©¥©¥¤¨¦¥
ì àáé àìå äæa økä.úBhäìe çkL ¥¤¨¤§Ÿ¨Ÿ¦§Ÿ©§©

äøebL àäz àlL õøàä íò ïéàL éôì øpä øBàì øôña äãbää úBø÷ì øzî úaMa úBéäì ìçL çñt ìéì Cëéôì§¦¨¥¤©¤¨¦§§©¨ª¨¦§©©¨¨©¥¤§©¥§¦¤¥©¨¨¤¤Ÿ§¥§¨
úö÷ åéôa[fhéøö Bðéàåéøö BðéàL ïåék øzî øôña dlk àøBwLk óàå) íé÷øôì àlà øôña ïiòì Cäæì C[fiàeäå ( §¦§¨§¥¨¦§©¥©¥¤¤¨¦§¨¦§©§¤¥ª¨©¥¤ª¨¥¨¤¥¨¦¨¤§

ïkL ìëå øôñä CBzî ïøîàì ìBëé ät ìòa úö÷ ïäa ìéâøéLî ïçìMä ìò úaL ìëa íéøîBàL úBøéîfä ïécä©¦©§¦¤§¦§¨©¨©©ª§¨¦¤©§¦¨¤§¨§©¤¨§¨§¨¦©¥¤§¨¤¥
íéøác øàLe äìôzäL øzî eäfL íBé ãBòaî ÷ìBcä øpä øBàì íL ìltúî úñðkä úéáì úaMa íékLîäL¤©©§¦§©¨§¥©§¤¤¦§©¥¨§©¥©¥¦§¤¤ª¨¤©§¦¨§¨§¨¦
ïéðòa ïéãò ìôà øãçä íà íBé àeä elôà øeñà ãîìì ìáà äãbääî øúBé åéôa íéøebL íä íøîàì ìéâø àeäL¤¨¦§¨§¨¥§¦§¦¥¥©©¨¨£¨¦§Ÿ¨£¦¦©¤¤¨¥£©¦§¦§¨

éøvL:øðì C ¤¨¦§¥
י  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1
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10

`zax `zkld
úö÷ åéôá [æè מכלֿמקום כלל; בפיו שגורה אינה ואפילו -

ההגדה  לקרוא .19יכול
äæì êéøö åðéàù [æé כדבר נחשבת בספר שקריאה אף -

- כלֿכך לזה צריך כשאינו מקום מכל הרבה, עיון שצריך
ומותר  - הרבה עיון צריך שאינו כדבר .20נחשב

zetqede mipeiv
יבקש 19) אפשר שאם אלא התורה, מן הגדה שמצוה משום

הפמ"ג). בשם יז ס"ק (משנ"ב עליו. דעתו שיתן ממישהו
ג.20) ס"ק אחרון קונטרס ע"פ

•
zay zekld - jexr ogley

ÂÓ רצועות בה שתלויין בכילה מעוטף לצאת מותר אבל
אע"פ  המטה גבי שעל כלונס גבי על בהן אותה שמושכין
מכל  בה ויוצא כשמתעטף לכילה כלל צריכין אינן שהרצועות
לפיכך  הכילה לגבי בטלין הן הרי כלל חשובין שאינן כיון מקום
ובטילות  חשובות שאינן באבנט התלויות ברצועות לצאת מותר
בטילות  ואינן חשובות הן הרי משי של הן אם אבל האבנט לגבי
קשורין  שוקים הבתי או המנעלים כן אם אלא בהן לצאת ואסור

משוי: ואינן ללבישתו משמשות הן שאז בהם

ÊÓ מחובר אחד וראשו הבגד מן שנפסק דבר בכל הדין וכן
לצאת  אסור חשוב הוא אם בהן וכיוצא לולאות כגון לבגד
אחד  ראשו שנפסק מחמת לבגד כלום משמשת שאינו שכיון בו
ודעתו  חשוב שהוא כיון הבגד לגבי בטל ואינו משוי הוא הרי
לצאת  ומותר הבגד לגבי בטל הוא הרי חשוב אינו אם אבל עליו

בו:

ÁÓ הפנים על צל לעשות כדי הראש על שמשימין גדול כובע
כיוצא  וכל הזבובים מפני להגין כדי או החמה מפני להגין
דבר  מאיזה להגין עליו שיאהיל בלבישתו מתכוין שהוא בזה
עשיית  איסור משום הבית בתוך אפילו בשבת ללובשו אסור
הוא  (ואפילו טפח על טפח מראשו להלן מתפשט הוא אם אוהל

בלבד). פניו כנגד

נכפף  שאינו וחזק קשה הוא (הזה) המתפשט כשהטפח בד"א
מטפח  יותר הרבה בולט אם אף למטה נכפף אם אבל למטה
לפרוס  מותר לפיכך ומותר עליו אוהל שם אין ראשו כל סביבות
כן  אם אלא מראשו להלן הרבה שבולט אע"פ ראשו על הטלית
שלא  אומרים ויש גרי"ן) גרא"ב (שקורין הקשה בגד ממין הוא
בקל  לו אפשר (שאי גג כעין ביותר קשה כשהוא אלא אסרו
ביותר  קשה אינו אם אבל אוהל שם עליו יש לכן נכפף להיות
עומד  אינו שאם עוד שמיקל מי ויש ומותר) עליו אוהל שם אין
קשה  שהוא אף ומותר עליו אוהל שם אין בשיפוע אלא בשוה
מאיליו  למטה ממש נכפף שיהא זה (בכל להחמיר וטוב ביותר

כלום). בכך אין בידו בשוה ומעמידו מגביהו אם אף ואז

אם  אבל דבר מאיזה להגן עליו להאהיל בו כשמתכוין זה וכל
סביבו  אוהל נעשה שממילא אע"פ ראשו לכסות רק מתכוין אינו
איסור  אין תחתיו דפנות לו שאין אוהל שכל לפי כלום בכך אין
שיתבאר  כמו אוהל לעשיית בו מתכוין כן אם אלא בעשייתו

שט"ו: בסי'

ËÓ בקצת הנהוג לבד של גדול כובע ללבוש מותר לפיכך
קשה  נייר בתוכו יש אם אף (בריטי"ל) שקורין מקומות
מתכוין  שאינו כיון בשוה ועומד ביותר מתקשה כן ידי שעל
אף  ענין בכל להקל שנהגו ובמקומות ראשו לכסות אלא לאוהל
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מה  על להם יש כי בידם למחות אין לאוהל מתכוין הוא אם
כאן  גזרו שלא שסוברים ענין בכל לגמרי מתירין שיש שיסמכו

לבישה: דרך ונעשה הואיל אוהל עשיית משום

 כובע גבי על ללבוש אסור אבל בבית הכובע ללבוש זה וכל
להלן  טפח מתפשט שאינו אע"פ בו ולצאת ראשו שעל קטן
וישכח  ראשו מעל הרוח יפריחנו שמא לחוש שיש לפי מראשו

מהו  הוא כן אם אלא אמות ד' בידו שהוא ויביאנו או בראשו דק
או  מראשו להפריחו יכול הרוח ואין לתוכו נכנס שראשו עמוק
לכלום  לחוש אין שבזה גרונו תחת ברצועה קשור שהוא
בלבד  קטן בכובע ברחוב לילך אדם בני דרך שאין ובמקומות
ילך  לא שבודאי ענין בכל בו לצאת מותר הגדול זה כובע בלי
ברחוב  בו לילך שדרך כובע עליו יש אם אבל בלעדו אמות ד'
קטן  בין גדול בין אחר כובע שום עליו ללבוש אסור לפעמים
כן  אם אלא בזה וכיוצא הקור מחמת לו צריך שהוא פי על אף
כמו  ראשו מעל הרוח יפילנו שמא בו לחוש שאין בענין הוא

שנתבאר:

‡ מקום בכל או בשדה או ברה"ר בשבת תפילין שמצא מי
לידי  לבא ויכולין בהם וכיוצא מכלבים משתמרים שאינן
ללבשן  שיכול קשורות רצועות בהם יש אם יעשה כיצד בזיון
יד  של תפילין בחול כדרכן שילבישן דהיינו זוג זוג לעיר יכניסן
(בחצר  בעיר וחולצן ונכנס ראשו על ראש ושל זרועו על
זוג  ולובש ויוצא וחוזר ראשון) המשתמר מקום שהוא החיצונה
על  אף כאחת זוגות ב' ללבוש יכול ואינו כולן שיכניס עד אחר
כלל  תפילין זמן אינו שבת שהרי תוסיף בבל בזה יעבור שלא פי
מכל  כלל תוסיף בל שייך לא בזמנה שלא המצוה על וכשמוסיף
אינו  השני זוג א"כ זוגות ב' לעולם לובש אין שבחול כיון מקום

משום  חכמים התירו ולא הוא כמשוי אלא לבישה דרך נקרא
ואינו  בחול לבישה כדרך שהוא אחד זוג אלא התפילין בזיון
גזירה  משום אלא בזיון במקום שלא איסורו ואין כמשוי נראה

למעלה: שנתבאר כמו בידו יביאנו שמא

· כולן להכניס היום יספיק שלא בענין הרבה זוגות היו ואם
לא  משתחשך גם להכניס שיצטרך כיון לבישה דרך זוג זוג
יכניס  ואז שתחשך עד לשמרן כאן ישב אלא ביום כלל יכניסן

בידיו. כולן

אחד  זוג הן אפילו תפילין שמצאה אשה אבל באיש זה וכל
שכיון  מלבוש דרך לעיר תכניסן ולא הלילה עד ותשמרן תשב
משוי  אלא להן מלבוש אינן בחול תפילין מניחות הנשים שאין

גמור.

לילה  שודדי ליסטים מפני שתחשך עד כאן לישב מתיירא ואם
כדרך  אמות מד' פחות פחות ויוליכן מיד בידיו כולן יטול
כולן  נותן או החיצונה לחצר שמגיע עד רס"ו בסי' שנתבאר
עד  שאצלו לחבירו וחבירו אמות ד' בתוך שאצלו לחבירו

מקום שהוא עיר של החיצונה לחצר הראשון שיגיעו המשתמר
בחצר  העומד לחבירו אותן יושיט ההוא החצר לפני וכשיגיע
עקירה  עושה הוא שנמצא הולך שהוא בשעה מידו יטלן וחבירו
יכניסו  או היחיד ברשות הנחה עושה וחבירו הרבים מרשות
אבל  כולן להכניס ביום שהות יש אם לבישה דרך זוג זוג אותן
בזיון  מפני רס"ו בסי' שנתבאר כמו יד כלאחר לחצר יזרקם לא

רפ"ב: סי' בי"ד כמ"ש התפילין

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

מוֿנב  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שבתון תוכןתוכןתוכןתוכן "שבת הכתוב לשון כפל פירוש

דשבת. יתירה" "נשמה של ענינה וביאור לה'"

ימי  וששת ששבת להקדים, יש זה פרק תוכן [להבנת

שבוע  של אחת חטיבה ומהווים בזה זה קשורים החול

האדם  בנפש שמאירה שבת קדושת שתכלית לפי שלם,

במשך  האדם על רושם ותשאיר תשפיע זו שקדושה היא,

האדם  על החול ימי ששת במשך ומאידך, החול, ימי ששת

בו  תאיר השבת בבוא שאזי לשבת, עצמו את להכין

לאלקות. באמת שיתקרב באופן כראוי שבת קדושת

ימי  בששת האדם של הרוחנית העבודה בין הקשר

ע  יובן השבת יום ועבודת שתי "החול בין הקשר ביאור פ

מן  הנולדת אהבה לעיל, שנתבארו ה' בעבודת המדרגות

" (הנק' התחתון השכל שלמעלה "רצון לה' ורצון ואהבה (

" (הנק' השכל העליון מן ששת "רצון בין ההבדל שזהו - (

בארוכה). לעיל שנתבאר (כפי ושבת החול ימי

ומבאר:] שהולך וזהו

.'äì ïåúáù úáù ïéðò åäæå
הנשמה  של בענינה לעיל שנתבאר מה ע"פ
שבת) (גבי הכתוב לשון כפל יובן דשבת, היתירה

לה'". שבתון "שבת

ïåöøä úðéçá àåäù ïåéìòä ïåöøä úëùîä äðä éë
àåä ,úáùá äìâúîå êùîðä ìëùäî äìòîìù

.äæ øåà éåìéâì éìë ùéùë à÷åã
לאדם  ניתנת דשבת היתירה שהנשמה אע"פ
דמיקדשא  שבת קדושת כללות (כמו מלמעלה במתנה
בנפש  להתגלות לה אפשר אי מקום, מכל וקיימא),
מן  (שלמעלה לה' רבה באהבה שיתעורר האדם,

זו. להתגלות ראוי כלי הוא האדם אם אלא השכל),

ìëùä ïî ãìåðù ïåúçúä ïåöøä úðéçá àåä éìëäå
.äùòîä éîé úùù ìëá úåððåáúääå

ימי  (בששת לה' והאהבה הרצון התעוררות
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נקרא  שהוא - ית' באחדותו התבוננות ע"י המעשה)
עליונים  ואהבה לרצון ה"כלי" היא - התחתון" "רצון

לה' ואהבתו שרצונו באופן, השכל, מן שלמעלה יותר,
והגבלה. מדידה בלי הם בשבת

c wxt dyn ldwie d"c

∑

1

2

3

4

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מר Â‰ÊÂ(יא) דכתיב מנין התורה מן מרדכי שאמרז"ל
בחי' דכיא מרי פי' דכיא מרי ומתרגמינן דרור
בהן  שנאמר ההלכות בחי' דהיינו טהור. שממקום מרירות
ה' דבר בחי' להיותן כו' לו עולם הליכות אלי הליכות
בהן  ע"כ ממש המאציל עצמות בבחי' וקשור אחוז ששרשו
עד"מ  הלכות נק' ולכן ממש עצמותו הילוך בחי' דוקא
מ"ש  הוא וכן זו בהליכה מהו"ע כל הרי כשהולך המלך
הוא  הללו הליכות התלבשות בחי' אף כו' אלי הליכות
שנק' דעוה"ז הגסות פסולת בבחי' שהן גשמיים בדברים
מרורות  אשכלות בהן שנאמר דנוגה קשות גבורות בחי' מר
לטהר  שהיא למיתקא מרירו לאהפכא הוא התורה וכל כו'
להבדיל  וז"ש וטהרה טומאה הלכות כל כמו כו' ולטמא
נתלבשו  טמאים בשקצים גם הרי הטהור ובין הטמא בין
ע"כ  דנוגה מרירו דבחי' הבירורים בבחי' שהן ההלכות
שהוא  טהור ממקום שבאה מרירות בחי' דכיא מרי נקרא
רע  קשות מרירות בחי' כל אתברירו שבחכמה מה הכח
הטומאה  מן לעולה רק טהרה אין כי דכיא נק' שזהו דנוגה
היורדת  דאחד ח"ע בחי' אחד לא מטמא טהור יתן מי וז"ש
הטמא  את לטמא כמו הרחוק את לרחק כו' לברר למטה
דכיא  מרי נק' ע"כ כו' הטהור את ולטהר יקרא טמא וטמא

הנשמה  על וקאי המור בשמן חדשים ששה וזהו וד"ל.
מי  אשרי בג"ע שמכריזין ז"ל כמ"ש לג"ע בבואה האלקית
ששה  ע"י כ"א לבא תוכל שלא בידו ותלמודו לכאן שבא
שמלובשות  ההלכות עסק בחי' שזהו המור בשמן חדשים
עוה"ז  וחומריות דגסות ומרירות מור בבחי' גשמי בענין
בירור  בחי' בא דוקא שבח"ע ולפי כו' הטמא בין להבדיל
במקור  בח"ע שרשו שמן פי' המור שמן נקרא ע"כ זה
במור  השמן שנקלט במור המעורב שמן וכמו החכמה
דנוגה  במור דח"ע הבירור אחר הוא כן כו' טוב ריח ומריח
תעסוק  חדשים ששה ע"כ כו' טוב ריח בבחי' שעולה
כו' בבשמים חדשים וששה הזה המור בשמן הנשמה
ענין  הוא הזה המור שמן ובחי' כו' התורה פנימית בהשגות
שא' וזהו לעתיד יבוטלו לא וע"כ ההלכות שהן דכיא מרי
הפורים  וימי שנאמר מרדכי גם בזה שכולל אסתר מגלת
שהרי  כלל מובן זה אין לכאורה אך וד"ל כו' יעברו לא

לאחר  יהיה א"כ לעתיד כו' דרפ"ח הברורים כל תשלום
ולמה  שבח"ע הבירורים בחי' שהוא המור לשמן צריך למה
לעתיד  יבוטלו שלא מרדכי בחי' שהוא בהלכות גם אמר
לידי  אז שיבא גם דלעתיד ההוא ביום גם מוסתרים ויהיו

כנ"ל: גלוי

mixetd xry

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â והיא מכולם למטה שהוא רביעית בחי' עוד יש
שרים  הע' והן הקליפו' מדור ששם העשי' בעולם
בוראם  את שמכירין כידוע דנוגה כתרין י' המה שכללותם
ודבר  יש להיות יכול ואעפי"כ ממש מאין אותם שמהווה
אלקי  שכח לפי והוא כע"ז, כו"ע נפרד בבחי' כנ"ל בפ"ע
ורק  והעלמות הסתרות בריבוי מאד מאד בהם מצומצם
המקור  הראשון כח שהוא כלומר דאלקי' אלקא לי' דקארו
ענין  והוא כו' ממנו הנמצאים מוגבלים כחות לכל האמיתי
זה  בהם המצומצם אא"ס ובחי' לבד בנפעל הפועל כח

אעפ"י  לכך ההעלם, בתכלית מהם ונעלם מוסתר האלקי
השגת  בבחי' בוראן את ומשיגים ומכירים שיודעים
אלא  כלל ממציאותם הביטול התפעלות בהם אין המציאות
ונראה  האין את מסתיר שהיש מפני בפ"ע ודבר ליש יהי'
בבחי' אלא בהם אין האלקי האין אבל בלבד, היש להם
אלקא  לי' דקרו הע"ש מדריגת וזהו בלבד, מרחוק השגה
השגת  רק להם שאין אף בעוה"ז למטה נש"י אך דאלקי',
היש  ואין בהם מוסתר אלקי אור אין מ"מ לבד המציאות
בג"ע  ונשמות לאלקות, בטלים הם ולכך האין, על מסתיר
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נקרא  שהוא - ית' באחדותו התבוננות ע"י המעשה)
עליונים  ואהבה לרצון ה"כלי" היא - התחתון" "רצון

לה' ואהבתו שרצונו באופן, השכל, מן שלמעלה יותר,
והגבלה. מדידה בלי הם בשבת

c wxt dyn ldwie d"c

∑

1

2

3

4

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מר Â‰ÊÂ(יא) דכתיב מנין התורה מן מרדכי שאמרז"ל
בחי' דכיא מרי פי' דכיא מרי ומתרגמינן דרור
בהן  שנאמר ההלכות בחי' דהיינו טהור. שממקום מרירות
ה' דבר בחי' להיותן כו' לו עולם הליכות אלי הליכות
בהן  ע"כ ממש המאציל עצמות בבחי' וקשור אחוז ששרשו
עד"מ  הלכות נק' ולכן ממש עצמותו הילוך בחי' דוקא
מ"ש  הוא וכן זו בהליכה מהו"ע כל הרי כשהולך המלך
הוא  הללו הליכות התלבשות בחי' אף כו' אלי הליכות
שנק' דעוה"ז הגסות פסולת בבחי' שהן גשמיים בדברים
מרורות  אשכלות בהן שנאמר דנוגה קשות גבורות בחי' מר
לטהר  שהיא למיתקא מרירו לאהפכא הוא התורה וכל כו'
להבדיל  וז"ש וטהרה טומאה הלכות כל כמו כו' ולטמא
נתלבשו  טמאים בשקצים גם הרי הטהור ובין הטמא בין
ע"כ  דנוגה מרירו דבחי' הבירורים בבחי' שהן ההלכות
שהוא  טהור ממקום שבאה מרירות בחי' דכיא מרי נקרא
רע  קשות מרירות בחי' כל אתברירו שבחכמה מה הכח
הטומאה  מן לעולה רק טהרה אין כי דכיא נק' שזהו דנוגה
היורדת  דאחד ח"ע בחי' אחד לא מטמא טהור יתן מי וז"ש
הטמא  את לטמא כמו הרחוק את לרחק כו' לברר למטה
דכיא  מרי נק' ע"כ כו' הטהור את ולטהר יקרא טמא וטמא

הנשמה  על וקאי המור בשמן חדשים ששה וזהו וד"ל.
מי  אשרי בג"ע שמכריזין ז"ל כמ"ש לג"ע בבואה האלקית
ששה  ע"י כ"א לבא תוכל שלא בידו ותלמודו לכאן שבא
שמלובשות  ההלכות עסק בחי' שזהו המור בשמן חדשים
עוה"ז  וחומריות דגסות ומרירות מור בבחי' גשמי בענין
בירור  בחי' בא דוקא שבח"ע ולפי כו' הטמא בין להבדיל
במקור  בח"ע שרשו שמן פי' המור שמן נקרא ע"כ זה
במור  השמן שנקלט במור המעורב שמן וכמו החכמה
דנוגה  במור דח"ע הבירור אחר הוא כן כו' טוב ריח ומריח
תעסוק  חדשים ששה ע"כ כו' טוב ריח בבחי' שעולה
כו' בבשמים חדשים וששה הזה המור בשמן הנשמה
ענין  הוא הזה המור שמן ובחי' כו' התורה פנימית בהשגות
שא' וזהו לעתיד יבוטלו לא וע"כ ההלכות שהן דכיא מרי
הפורים  וימי שנאמר מרדכי גם בזה שכולל אסתר מגלת
שהרי  כלל מובן זה אין לכאורה אך וד"ל כו' יעברו לא

לאחר  יהיה א"כ לעתיד כו' דרפ"ח הברורים כל תשלום
ולמה  שבח"ע הבירורים בחי' שהוא המור לשמן צריך למה
לעתיד  יבוטלו שלא מרדכי בחי' שהוא בהלכות גם אמר
לידי  אז שיבא גם דלעתיד ההוא ביום גם מוסתרים ויהיו

כנ"ל: גלוי

mixetd xry

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â והיא מכולם למטה שהוא רביעית בחי' עוד יש
שרים  הע' והן הקליפו' מדור ששם העשי' בעולם
בוראם  את שמכירין כידוע דנוגה כתרין י' המה שכללותם
ודבר  יש להיות יכול ואעפי"כ ממש מאין אותם שמהווה
אלקי  שכח לפי והוא כע"ז, כו"ע נפרד בבחי' כנ"ל בפ"ע
ורק  והעלמות הסתרות בריבוי מאד מאד בהם מצומצם
המקור  הראשון כח שהוא כלומר דאלקי' אלקא לי' דקארו
ענין  והוא כו' ממנו הנמצאים מוגבלים כחות לכל האמיתי
זה  בהם המצומצם אא"ס ובחי' לבד בנפעל הפועל כח

אעפ"י  לכך ההעלם, בתכלית מהם ונעלם מוסתר האלקי
השגת  בבחי' בוראן את ומשיגים ומכירים שיודעים
אלא  כלל ממציאותם הביטול התפעלות בהם אין המציאות
ונראה  האין את מסתיר שהיש מפני בפ"ע ודבר ליש יהי'
בבחי' אלא בהם אין האלקי האין אבל בלבד, היש להם
אלקא  לי' דקרו הע"ש מדריגת וזהו בלבד, מרחוק השגה
השגת  רק להם שאין אף בעוה"ז למטה נש"י אך דאלקי',
היש  ואין בהם מוסתר אלקי אור אין מ"מ לבד המציאות
בג"ע  ונשמות לאלקות, בטלים הם ולכך האין, על מסתיר
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ושרש  במח' עלו שנש"י לפי מלאכי' מן גם למעלה הם
להם  אין ע"כ מל' בחי' דבור מבחי' רק הוא המלאכי'
תו"מ  וע"י במח' עלו נש"י משא"כ מל', בבחי' רק השגה

האלה  הדברים והי' וכמ"ש אנכי מבחי' ששרשן שמקיימין
בבחי' המהות השגת משיגים עי"ז היום מצוך אנכי אשר

כנ"ל. המלאכים מהשגת למעלה ממש אא"ס

awri igie
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‡¯˜ÈÂ וקחו משכו אליהם ויאמר ישראל זקני לכל משה
מיותר  הוא משכו תיבת הלא וצ"ל כו'. צאן לכם
יומין  משכו מפרש ובזהר וקחו, של הציווי הוא שהעיקר
משכו  ותיבת אותם, לחבר היינו תתאין, ביומין עילאין
עילאין, יומין הוי' שמש החמה ימות כמנין שס"ו עולה
כמו  היינו שס"ו הוא ומשכו שס"ה הם החמה שימות ומה
אבר  להיות וא"א מצלעותיו א' חוה שהיתה הנסירה קודם
שהוא  מאד גבוה ממקום הוא ההמשכה ושרש גיד, בלא
ליומין  עילאין מיומין הוא החיבור אך הנסירה, קודם
דוקא  למה צ"ל אך החמה, ימות כמנין שס"ה שהוא תתאין

ימים. מיני דב' החיבור דוקא צ"ל הי' ביצי"מ
Í‡ דכמו אלקים הוי' ומגן שמש כי מ"ש בהקדים יובן

אור, בריבוי מלמעלמ"ט אורה מאירה שהשמש
שלא  בשוה, דבר כל ועל מונע באין מטה מטה ומאירה
קטן  דבר ועל יותר מאירה גדול דבר שעל לומר יתכן
דבר  שיש לא אם בשוה אורה שמאירה אלא פחות, מאירה

בליל  אבל ביום, דוקא זהו אך ומונע, הולכת המגביל היא ה
בהעלם  הוא אך הלבנה, ע"י מאירה ומ"מ הארץ כדור תחת
צמצומים  ריבוי ע"י הוא בלבנה ותשפיע שתאיר כדי כי
ומסתרת  מעלמת והלבנה בלבנה האור מתעלם ואח"כ
מאירה  שהלבנה ומה אחר, מהות שנעשה עד לגמרי אורה
ונמצא  השמש אור העלמת לאחר הוא ולדרים לארץ

אפ"ל  או השמש, אור ולא אחר אור בעולם שמאירה
בלבנה  השמש שמהכאות או"ח בדרך השמש אור שמאירה

שאיין). ווידער בל"א (הנק' או"ח נעשה
ÔÎÂ גילוי בעולמות מאיר הי' שאילו למעלה בנמשל יובן

כמו  ית' מדותיו שהן הוי' שמש הנק' עילאין יומין
וריבוי  בע"ג נבראים התהוות מציאות הי' לא שהם
ועשי' ויצירה הבריאה עולם ערכו לפי עולם כל התחלקות
גילוי  הוא אצי' כי התחלקות, ובריבוי הגשמי' עוה"ז
מאיר  הי' ואם ממש אלקות ה"ז וא"כ מאלקות ההעלם
למעלה  כמו למטה אלקות גילוי היה שהוא, כמו למטה
ז"א  אור שנתעלם ע"י אלא ודבר, יש מציאות הי' ולא
כבוד  כמ"ש הצמצומים ריבוי ע"י זה וגם במל' דאצי'
האור  מתעלם ואח"כ ידברו, וגבורתך יאמרו מלכותך
עי"ז  האצילות אור מעין שלא חדש אור שנעשה עד לגמרי
אלקות, ג"כ הוא ההעלם כח כי והגם הנבראים, מתהווים
נוהג  כמנהגו שעולם ונראה ודבר ליש שנראה מה הרי מ"מ
יצירת  ע"ד והוא ומסתיר, המעלים אלקים משם דוקא ה"ז
וכדי  הוולד בערך רוחני עדיין הוא שהטפה הוולד
האם  בבטן ששוהה ע"י הוא אחר מציאות מהות שיתהווה
הוא  בבי"ע גילוי לידי כשבא האצי' אור וכן חדשים, ט'
עד  האור מתגשם ועי"ז חדשים ט' המל' בבטן משתהה

נברא. מציאות להיות שיוכל

egwe ekyn 'eb dyn `xwie d"c

.a"lxz ,`a 't w"y ,c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

êåøò-ïéàá åà íìòää éåìéâ úåìéöàä íàä êååéúä
ïáåé äæ éô ìòåהחכמה בחינת של בגדרה  לכאורה הסתירה

אחד דמצד האצילות, בחינת עיקר שהיא äîדאצילות,
áåúëù75àöîú ïéàî äîëçäå כלומרäîëçä úååäúäã

êåøò-ïéàá åðééäã ïéàî ùé úðéçáá àåä øúëã ïéàîשהרי -

עד למקורו , ֿ ערוך באין הוא שהיש זה מאין, יש הפירוש 
בתכלית. ונעלם  נסתר - 'אין' בחינת הוא מצדàìäåשלגביו 

ה שעולם ידוע åëשני íìòää éåìéâ úðéçáá àåä úåìéöà',
סוף, שבאין ההעלם גילוי אלא  התחדשות שאינו  כלומר -

חדש. משהו ולא
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àåä ïéðòä:מדברים למה ביחס תלוי שזה הוא התירוץ -
ïäù äæãהאצילות בעולם הבחינות -íìòää éåìéâ úðéçáá

úðéçáá ïéìåìëù åîë úåøéôñ øùòä øå÷îå ùøù éáâì åðééä
øúëäשל בחינות  יש  הכתר שבתוך לעיל שהתבאר כפי -

הכתר  עצמות את מבטאות אינם אך  ספירות, åë'øåàãעשר ,
äæ éøä øúëáù äîëç úðéçá éáâì úåìéöàã äîëçä
úðéçá àéä øúëáù äîëç íâù øçàî íìòää éåìéâ úðéçáá

åë äîëç,והשערה העלם של בבחינה זה ששם אלא .'
ואינן  ממש חידוש  זה אין  אך בגילוי , זה ובאצילות

ֿ ערוך. באין 
àéäù íâäå שבכתר הנעלמת החכמה -äìòî äìòîì

äàìéò äîëç úðéçáîדאצילותìéòì øëæðëåי "ד ïéðòáפרק
åë äáùçîá äìò êë ÷åúù',החכמה בין ההפרש גודל –

הסתומה לחכמה  úðéçáהגלויה  àéä íâ éøä íå÷î ìëî גדר
ìëùäîשל äìòîìù äîìòð äîëç àéäù àìà ,äîëç

åë âùåîä íòèåולא ההעלם גילוי  הוא ביניהם  היחס ולכן .'
מאין. יש

הרי חכמה , של בגדר ששניהם מזה חוץ  נ"ע: הרבי  ומחדד
àéäù äî ø÷éòäåהסתומה החכמה -ìëùäî äìòîì

âùåîä"'וכו "שתוק זה  על לומר שאפשר מצדàåäועד לא
בעיקר  אלא בטהרתו, שבאצילות  החכמה אור של הגדר

הסתומה החכמה של äîëçäביחס éìë éáâì,כלומר -äîã
äîëçä øåàùשבאצילותéôë âùåî ìëù úðéçáá àåä

éìëä úåäîשכלית הבנה של ענין  כבר שהוא החכמה, של
øåàäáמדודה ìòåô éìëäù äî äæ éøäהחכמה åë'åîëשל

,ìéòì øàáúðù האור את כביכול מבודדים  היינו  אם אבל
אור  בין ושייכות קירבה רואים  היינו  מהכלי , החכמה של
של בגדר הם ששניהם שבכתר, בחכמה לשרשו החכמה

äàîéúñחכמה, àçåî úðéçá éáâì ïë ìòåהחכמה -
הרי שבכתר, äîëçäהסתומה øåàשבאצילותúðéçáá àåä

êøò שבכתר åëלחכמה  íìòääî éåìéâ úðéçááå.'
ìáàשבאצילות החכמה זאת, øúëäלעומת úåîöò éáâì

שבכתר  הכתר בחינת כלומר êåøò-ïéàáממש , äæ éøä
àåäå ,éøîâì äîëç øãâî äìòîì øúëä úåîöòã úåéäìã

äîëçä ïë íà ,ùîî ìåáâ éìá úðéçáגבול בחינת שהיא
היא åëוגדר åæ äâéøãî éáâì éøîâì êåøò-ïéàá.'
ïë åîëåאל דאצילות החכמה של ביחס הבדל שיש  כמו -

כך עצמו , הכתר ואל שבכתר החכמה å÷äמול úðéçáá àåä
בעולמות, שמאיר המוגבל האור שהוא -óåñ ïéà øåà éáâì

íåöîöä éðôìù אין באור בחינות לאיזה ביחס הבדל שיש
אותו . מעריכים øùòäסוף ïäù å÷ä øå÷îå ùøù éáâì äðä

àåä éøä úåæåðâä úåøéôñ הקו -åë íìòää éåìéâ úðéçáá',
כבר  סוף אין באור שגם כיון  ממש, התחדשות ולא  בלבד

גנוזות. ספירות עשר של גדר ìáàïéàיש øåà úåîöò éáâì
ùîî óåñ ïéà úðéçááù øåàä åðééä óåñשל הדרגה שזו -

לומר  אין זו דרגה מול הרי  שהתבאר, כפי  קץ אין ספירות 
ספירות זה בהעלם שיש מה כי  ההעלם, גילוי בבחינת שזה

ולכן  ספירות, עשר רק בזה יש בגילוי  ואילו  קץ, éøäאין
åë êåøò-ïéà úðéçáá àåä.'

קץ אין הספירות מול איןֿערוך בבחינת הוא הקו לסיכום :
הוא וכן הגנוזות. הספירות  מול אל ההעלם  גילוי  ובבחינת 
ֿ ערוך באין שהיא הכתר, מול דאצילות החכמה ביחס

שבכתר. החכמה מול אל ההעלם וגילוי הכתר  לעצמות
õ÷ ïéà úåøéôñáù éîì íâ ùàø úàéùð

áåúëù äî ïáåî ìéòì øëæðä éô ìòå76éðá ùàø úà àùð
åë íä íâ ïåùøâ',הדיוקים את לתרץ נ"ע הרבי  חוזר כאן -

גרשון  בני  בין שמחלק הענין מה המאמר: בתחילת שהובאו
נשיאת של בכלל הענין ומה  הם", "גם  באומרו קהת לבני

ראש.
á åéä ïëùîá äðäã'íéìëäå ïëùîä úåòéøé íéðéðò.òåãéå

åäæùכנגדé÷î øåàå éîéðô øåàåë ïçìù ïåøà íéìëäã ó'
éîéðô øåà úðéçá íä אור של מסוים גילוי  מבטא  כלי ,שכל

úåòéøéäå בכללותו המשכן את øåàהמקיפות úðéçá íä
é÷îåë ó.'
éðáå,úåòéøéä éàùåð åéä ïåùøâ לאור שייכות להם יש כלומר

úàéùðהמקיף, êééù åðéà íäáù øîåì íå÷î ùé ïë ìòå
åë ùàø'ùàø úðéçá äéáâäì àåä ùàø úàéùð ïéðò äðäã ,

ïéçåîåאותם êåøáולהעלות óåñ ïéà øåà úåîöò úðéçáá
áåúëù åîëå àåä77éáâישראל בני  åëמנין åàù'íúìâìåâì

את מסמל åëשזה øúë úðéçá', אלו שרק לומר מקום והיה
שייך ומוגבל פנימי  אור בחינת  שזה הכלים, את שנושאים
אור  מדרגת  להתעלות שצריכים ראש , נשיאת עליהם לומר
היריעות, נושאי  שהם אלו אבל מקיף, אור דרגת אל פנימי
עליהם לומר שייך מה מקיף, אור  בדרגת כבר שהם כלומר

ראש"? úåòéøéä"נשיאת éàùåð ïäù ïåùøâ éðá ïë íàå
é÷î øåà úðéçáåë ùàø úàéùð íéëéøö ïéà ó.'

ùàø úà àùð ïë íâ íäá øîàð íå÷î ìëîå,לזה והטעם –
é÷î øåàä íâù úåéäìíà éë úåîöòä úðéçá äæ ïéà ó

íéðô ìë ìò õ÷ ïéà úåøéôñ íù êééùå éåìéâå øåà úðéçá
åë', ואינו גילוי הוא ספירה של ענין שכל שהתבאר  וכפי

ממש , ùàøהעצמות úàéùð ïë íâ íéëéøö ïë ìòמול אל 
ממש åë'øîàðùהעצמות åäæå הלשון , íäבפסוק íâ

חידוש של ענין שזה משמע זו úðéçáשלשון ïäù íâäù
é÷î øåàåë ùàø úà àùð íäá úåéäì êéøö íå÷î ìëî ó.'

והם הצמצום , לפני  כלליות, דרגות ד' שיש כן, אם נמצא
למעלה): (מלמטה
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àåä ïéðòä:מדברים למה ביחס תלוי שזה הוא התירוץ -
ïäù äæãהאצילות בעולם הבחינות -íìòää éåìéâ úðéçáá

úðéçáá ïéìåìëù åîë úåøéôñ øùòä øå÷îå ùøù éáâì åðééä
øúëäשל בחינות  יש  הכתר שבתוך לעיל שהתבאר כפי -

הכתר  עצמות את מבטאות אינם אך  ספירות, åë'øåàãעשר ,
äæ éøä øúëáù äîëç úðéçá éáâì úåìéöàã äîëçä
úðéçá àéä øúëáù äîëç íâù øçàî íìòää éåìéâ úðéçáá

åë äîëç,והשערה העלם של בבחינה זה ששם אלא .'
ואינן  ממש חידוש  זה אין  אך בגילוי , זה ובאצילות

ֿ ערוך. באין 
àéäù íâäå שבכתר הנעלמת החכמה -äìòî äìòîì

äàìéò äîëç úðéçáîדאצילותìéòì øëæðëåי "ד ïéðòáפרק
åë äáùçîá äìò êë ÷åúù',החכמה בין ההפרש גודל –

הסתומה לחכמה  úðéçáהגלויה  àéä íâ éøä íå÷î ìëî גדר
ìëùäîשל äìòîìù äîìòð äîëç àéäù àìà ,äîëç

åë âùåîä íòèåולא ההעלם גילוי  הוא ביניהם  היחס ולכן .'
מאין. יש

הרי חכמה , של בגדר ששניהם מזה חוץ  נ"ע: הרבי  ומחדד
àéäù äî ø÷éòäåהסתומה החכמה -ìëùäî äìòîì

âùåîä"'וכו "שתוק זה  על לומר שאפשר מצדàåäועד לא
בעיקר  אלא בטהרתו, שבאצילות  החכמה אור של הגדר

הסתומה החכמה של äîëçäביחס éìë éáâì,כלומר -äîã
äîëçä øåàùשבאצילותéôë âùåî ìëù úðéçáá àåä

éìëä úåäîשכלית הבנה של ענין  כבר שהוא החכמה, של
øåàäáמדודה ìòåô éìëäù äî äæ éøäהחכמה åë'åîëשל

,ìéòì øàáúðù האור את כביכול מבודדים  היינו  אם אבל
אור  בין ושייכות קירבה רואים  היינו  מהכלי , החכמה של
של בגדר הם ששניהם שבכתר, בחכמה לשרשו החכמה

äàîéúñחכמה, àçåî úðéçá éáâì ïë ìòåהחכמה -
הרי שבכתר, äîëçäהסתומה øåàשבאצילותúðéçáá àåä

êøò שבכתר åëלחכמה  íìòääî éåìéâ úðéçááå.'
ìáàשבאצילות החכמה זאת, øúëäלעומת úåîöò éáâì

שבכתר  הכתר בחינת כלומר êåøò-ïéàáממש , äæ éøä
àåäå ,éøîâì äîëç øãâî äìòîì øúëä úåîöòã úåéäìã

äîëçä ïë íà ,ùîî ìåáâ éìá úðéçáגבול בחינת שהיא
היא åëוגדר åæ äâéøãî éáâì éøîâì êåøò-ïéàá.'
ïë åîëåאל דאצילות החכמה של ביחס הבדל שיש  כמו -

כך עצמו , הכתר ואל שבכתר החכמה å÷äמול úðéçáá àåä
בעולמות, שמאיר המוגבל האור שהוא -óåñ ïéà øåà éáâì

íåöîöä éðôìù אין באור בחינות לאיזה ביחס הבדל שיש
אותו . מעריכים øùòäסוף ïäù å÷ä øå÷îå ùøù éáâì äðä

àåä éøä úåæåðâä úåøéôñ הקו -åë íìòää éåìéâ úðéçáá',
כבר  סוף אין באור שגם כיון  ממש, התחדשות ולא  בלבד

גנוזות. ספירות עשר של גדר ìáàïéàיש øåà úåîöò éáâì
ùîî óåñ ïéà úðéçááù øåàä åðééä óåñשל הדרגה שזו -

לומר  אין זו דרגה מול הרי  שהתבאר, כפי  קץ אין ספירות 
ספירות זה בהעלם שיש מה כי  ההעלם, גילוי בבחינת שזה

ולכן  ספירות, עשר רק בזה יש בגילוי  ואילו  קץ, éøäאין
åë êåøò-ïéà úðéçáá àåä.'

קץ אין הספירות מול איןֿערוך בבחינת הוא הקו לסיכום :
הוא וכן הגנוזות. הספירות  מול אל ההעלם  גילוי  ובבחינת 
ֿ ערוך באין שהיא הכתר, מול דאצילות החכמה ביחס

שבכתר. החכמה מול אל ההעלם וגילוי הכתר  לעצמות
õ÷ ïéà úåøéôñáù éîì íâ ùàø úàéùð

áåúëù äî ïáåî ìéòì øëæðä éô ìòå76éðá ùàø úà àùð
åë íä íâ ïåùøâ',הדיוקים את לתרץ נ"ע הרבי  חוזר כאן -

גרשון  בני  בין שמחלק הענין מה המאמר: בתחילת שהובאו
נשיאת של בכלל הענין ומה  הם", "גם  באומרו קהת לבני

ראש.
á åéä ïëùîá äðäã'íéìëäå ïëùîä úåòéøé íéðéðò.òåãéå

åäæùכנגדé÷î øåàå éîéðô øåàåë ïçìù ïåøà íéìëäã ó'
éîéðô øåà úðéçá íä אור של מסוים גילוי  מבטא  כלי ,שכל

úåòéøéäå בכללותו המשכן את øåàהמקיפות úðéçá íä
é÷îåë ó.'
éðáå,úåòéøéä éàùåð åéä ïåùøâ לאור שייכות להם יש כלומר

úàéùðהמקיף, êééù åðéà íäáù øîåì íå÷î ùé ïë ìòå
åë ùàø'ùàø úðéçá äéáâäì àåä ùàø úàéùð ïéðò äðäã ,

ïéçåîåאותם êåøáולהעלות óåñ ïéà øåà úåîöò úðéçáá
áåúëù åîëå àåä77éáâישראל בני  åëמנין åàù'íúìâìåâì

את מסמל åëשזה øúë úðéçá', אלו שרק לומר מקום והיה
שייך ומוגבל פנימי  אור בחינת  שזה הכלים, את שנושאים
אור  מדרגת  להתעלות שצריכים ראש , נשיאת עליהם לומר
היריעות, נושאי  שהם אלו אבל מקיף, אור דרגת אל פנימי
עליהם לומר שייך מה מקיף, אור  בדרגת כבר שהם כלומר

ראש"? úåòéøéä"נשיאת éàùåð ïäù ïåùøâ éðá ïë íàå
é÷î øåà úðéçáåë ùàø úàéùð íéëéøö ïéà ó.'

ùàø úà àùð ïë íâ íäá øîàð íå÷î ìëîå,לזה והטעם –
é÷î øåàä íâù úåéäìíà éë úåîöòä úðéçá äæ ïéà ó

íéðô ìë ìò õ÷ ïéà úåøéôñ íù êééùå éåìéâå øåà úðéçá
åë', ואינו גילוי הוא ספירה של ענין שכל שהתבאר  וכפי

ממש , ùàøהעצמות úàéùð ïë íâ íéëéøö ïë ìòמול אל 
ממש åë'øîàðùהעצמות åäæå הלשון , íäבפסוק íâ

חידוש של ענין שזה משמע זו úðéçáשלשון ïäù íâäù
é÷î øåàåë ùàø úà àùð íäá úåéäì êéøö íå÷î ìëî ó.'

והם הצמצום , לפני  כלליות, דרגות ד' שיש כן, אם נמצא
למעלה): (מלמטה
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ùøù ,ìåáâä çë Y åîéùø.íéìëä
הצמצום, לפני  הקו של ההשערה - הגנוזות ספירות עשר

הממלא. אור שרש  והוא 
בזה שייך עדיין אך הסובב, אור שרש  - קץ אין הספירות

וגילוי . ספירות
ולא כלל, גילוי בבחינת שאינו - ממש בעצמות הכלול האור

ספירה. של עניין בו שייך
גרשון  בני  כמו קץ, אין הספירות בדרגת שנמצא מי וגם 
הם גם הנה  ממש , המקיף  האור - היריעות  את שנשאו 

ממש. בעצמות להתכלל כלומר ראש" "נשיאת צריכים
.øåöé÷

éùøù åðîìöá ,úåìéöàã íãà úðéçá ,íãà äùòð åäæå
íéìëä ùøù åîéùø åðúåîãë ,úåøåàä)øåàá íâ íå÷î ìëîå

úåøéôñ ùé àì øåàä íöòáå õ÷ ïéà úåøéôñ êééù óåñ ïéàä
ììë(,øúëá ïë åîë íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá åîëå ,

óåñ ïéà úðéçá øúëä íöò.
äâéøãî éáâìã ,íéìåìëä úåøéôñ øùòã úåøåàä éùøù ùéå
øúëä íöò éáâìå ,íìòää éåìéâ úðéçáá àåä äîëçä øåà åæ

åë ùàø úà àùð ÷åñô øàáúé äæáå ,êåøò-ïéà.'
:íåëéñ

לגבי דאצילות ֿ ערוך האין כי  הקודם במאמר שביאר [לאחר
הנה]: הכלים, בבחינת הוא  מקורו 

יש דאצילות האורות  על שגם ומחדש מוסיף זה במאמר
התחלקות בהם יש  שהרי  למקורם, ֿ ערוך באין שהם  לומר

בכלים. התלבשותם ללא  אף ספירות עשר של וגדר
המתארים הקבלה  מספרי א. פנים: בכמה זאת ומוכיח
כלים. של התחלקות שם שאין  בדרגות אף וגדר התחלקות
היו  ואם בכלים להתלבש יכולים שהאורות מזה מסברא, ב.
שיכול מזה ג. בגבול. גבול בלי יתלבש  כיצד ממש  גבול בלי 
בכלי החסד אור דוכתייהו" "אחליפו של מצב להיות 

הגבורה.
גבול, ובלי פשיטות בבחינת הם האורות הכלים  שלגבי  ואף
דרך על זאת ומבאר והתחלקות, גדר יש גופא בהם הרי 

הגלויה. לחכמה סתימאה חכמה בין החילוק
שהם כפי  הפנימיים, האורות בשרש גם כי  ומבאר, ומוסיף
התחלקות יש  הגנוזות, ספירות  עשר שהם הצמצום, לפני
זה פי  ועל הפרד"ס), כשיטת בלבד הכלים  מצד זה  (ואין

והאר"י . הזוהר דברי ומיישב מתרץ
עשר  של שההתחלקות ומבהיר , מחדד זה שעל אלא
הגבול שרש לבחינת הכוונה אין הגנוזות הספירות
בשרש כאן  עוסקים ואנו הכלים, שרש  הוא דהרי  (הרשימו),
הספירות לבחינת הכוונה אין  ולאידך הוי '), (שם האורות

שהרי  קץ, והתחלקותאין גדר של בחינה כלל שייך לא שם
ממש. גבול בלי  הסובב, אור שרש  זהו כי 
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ידי הלד ּדe‰ÊÂד) על הּוא ּבּלב ויראה אהבה הּמּדֹות ת ¿∆ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
הּדעת  ידי ועל ּדוקא, וההתּבֹוננּות הּמחין ְְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹהּׂשגת

הּמּדֹות ּפנימּיּות ׁשית מפת ׁשהּוא ּדכליל ׁשּמבאר יד חא ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׂשמחת 33ּבּזהר  ענין ׁשהּוא הּתפארת ּבמּדת הּוא כן ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹ

ידי  על ּכן ּגם ׁשּבאה ּגאֹונֹו, והדר ה' ּבתפארת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּלב
ּברּו סֹוף אין אֹור ּגדּלת ותפארת ּביקר ּדוקא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻההתּבֹוננּות

ּבּזהר  ונקרא ּדמלּכא"34הּוא, ּביקרא ּוכמֹוטו "לאסּתּכלא , ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
וידּוע 35ׁשּכתּוב  ,"עיני ּתחזינה ּביפיֹו הם 36"מל ּדעינים ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

,"עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" אמר זה ועל חכמה, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבחינת
ּבגדּלת  ההתּבֹוננּות ׁשהּוא ּדמלּכא, ּביקרא ויתּבֹונן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּיׂשּכיל

ועד  קץ אין עד עֹולמֹות ּומהּוה ׁשּמחּיה אי סֹוף, אין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹור
עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ׁשהּוא ואי ּתכלית, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאין
ּוכמֹו ׁשּנתהּוּו והּנבראים העֹולמֹות ּברּבּוי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּוכׁשּיתּבֹונן

מדּבר 37ׁשּכתּוב  חי צֹומח ּדֹומם והם ,"מעׂשי רּבּו "מה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
העליֹונים  ּבּנבראים ּכׁשּמתּבֹונן ּובפרט עצּום, רּבּוי ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש

נאמר  זה ׁשעל צבאם וכל הּׁשמים מעׂשי38ׁשהם ּגּדלּו "מה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וירח  וׁשמׁש הּגלּגּלים ּוכמֹו הּנבראים, ּגדֹולי ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהוי'",
חּיֹות  אֹופּנים העליֹונים מלאכים כן ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּכֹוכבים,
ּכן  ואם ,יתּבר ּפיו ורּוח ּבמאמר נתהּוה זה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוׂשרפים,
הּוא  ּברּו ס ֹוף אין אֹור ּגדּלת יּובן הּנבראים ּוגדּלת ְְְִִִֵֵַַַָָָֻֻמרּבּוי
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תוספת 33) ואתחנן תורה לקוטי וראה א. עמוד ריש קעז, ב חלק
ג. פרק וידעת ביאור

רבים 34) מים המתחיל] דיבור [מאמר ב. רמז, ב חלק זוהר ראה
נא. פרק תרל"ו

יז.35) לג, ישעיה

יד.36) סימן הקודש אגרת בתחילתו. נקודות דרושי שער חיים עץ
כד.37) קד, תהלים
וידבר 38) המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה - ו. צב, שם

139 עמ' ה'תשי"א המאמרים] [ספר כסלו יט קונטרס (השני). וארא גו'
ואילך.

(המדות).יד. שש שכולל המלך.טו.מפתח בכבוד להתבונן

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנבראים, ּכל מסּפרים 39המהּוה "הּׁשמים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּב ּופרׁש אֿל", ּבׁשמיא ּכבֹוד "ּדמסּתּכלין יֹונתן תרּגּום ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

ּדה'" יקרא על טז מׁשּתעין הּוא ּבׁשמּיא" "ּדמסּתּכלין ּופרּוׁש , ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
"ׂשאּו ּוכמֹו40ּדר אּלה", ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ּכבֹוד  מסּפרים "הּׁשמים ּפסּוק על ּתהּלים ּבמדרׁש ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
ּגבּורתֹו, יֹודעים ואין לּמדינה ׁשּנכנס לגּבֹור "מׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָאֿל",

אבנא  'מן אמר: אחד, ּפּקח ׁשם ּבּהיז היה מתּגֹוׁשׁש ּדהּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אֿל", ּכבֹוד מסּפרים הּׁשמים ּכ ּגבּורתֹו', יֹודעים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָאּתם
יֹודעים  אנּו צבאם וכל ּדׁשמים הּנבראים ּדמּגדֹולי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָוהינּו
אֿל. ּכבֹוד וזהּו אֹותם, ׁשּברא הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְֵֵֶֶַָָָָֻּגדּלת

ידי 41ויּובן  ׁשעל יֹונתן ּבתרּגום ּׁשאֹומר מה  ענין יֹותר ּבעמק ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהינּו ּדמלּכא, יקרא מסּפרים ּבּׁשמים ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָההסּתּכלּות
אין  אֹור ּבחינת את יֹודעים אנּו הּׁשמים ּוצבא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמהּׁשמים
ׁשעל  העֹולמֹות, מּבחינת ׁשּלמעלה ּגבּול ּבעל הּבלּתי ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָסֹוף
הּמֹוציא  אּלה, ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו אמר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
ׁשּנּוי  יׁש ּׁשּלא מה והינּו נעּדר", לא איׁש וגֹו' צבאם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמסּפר
ּגבּול  ּבעל ּבלּתי ּכח אׁשר נראה מּזה ּבההׁשּפעה, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהפסק
ּכיון  ּבֹו, ׁשּמלּבׁש עצמֹו חּיּות מּצד ּכי אֹותם, ּומחּיה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמנהיג
ׁשּבֹו חּיּות ׁשּיהיה אפׁשר אי מגּבל ׁשּבגּוף – מגּבל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּוא
היה  – מגּבל ּכן ּגם ׁשהחּיּות ּבהכרח אם ּכי מגּבל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבלּתי
ּומה  ּבההׁשּפעה, וׁשּנּוי הפסק איזה והיה ּומׁשּתּנה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחלׁש
ּבּמין, קּימין ּכּלם ׁשהרי הפסק ׁשּום ּבזה ׁשאין רֹואים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּׁשאנּו
מּכל  נפסדים, ׁשהם ׁשּלמּטה ּבּברּואים ּדאפּלּו לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָרֹוצה

אפ  הּוא והרי לגמרי, אחד מין נפסד לא ההפסד מקֹום ׁשרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּכתב  מה לפי ּובפרט לגמרי, נפסדים אינם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָולּמה

אּלא 42הרמּב"ם  יבֹוא, ׁשּלא אפׁשר אי ּבמין האפׁשרי ׁשּכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מּובן  ויֹותר ּדוקא, ּגבּול ּבעל הּבלּתי סֹוף  האין מּכח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּזה
ּוצבא  הּגלּגּלים וכל ׁשהּׁשמים מעלה, ּוצבא מהּׁשמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָזה
ׁשאמרּו ּוכמֹו מּמׁש, הּבראם ּכיֹום הם הרי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָמעלה

ּביֹום 43ּבירּוׁשלמי  והארץ הּׁשמים תֹולדֹות "אּלה ּפסּוק על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכן  ּגם הם והרי הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּבראם",
ואפׁשרי  מגּבל ונפׁש מּגּוף ּומרּכבים מגּבלים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָֻֻֻנבראים
ׁשּנּוי  ׁשּום ּבלי נעּדר לא מהם איׁש מקֹום ּומּכל כּו', ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹההפסד

רז"ל  ּׁשאמרּו ּומה ּכלל. הוי 44והפסק ׁשנין אלפי "ׁשית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חרּוב" וחד "ׁשמים יח עלמא ּכּבגד 45, והארץ נמלחּו ּכעׁשן ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

רצֹון  מּצד רק זה הּנה יפסדּו, סֹוף ּכל ׁשּסֹוף הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻּתבלה",
ׁשּמראׁשית  ההפסדּות ּכענין זה אין ּכי ,ּכ ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּבֹורא

הּבחיי  ׁשּכתב ּוכמֹו להּפסד, מתחיל מּיֹום 46הויתֹו ׁשהּתינֹוק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבֹו, ּתמיד היא ׁשההפסדּות והינּו להתיּבׁש, מתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּולדֹו
ׁשּום  ּבהם ואין הּבראם ּכיֹום חזקים ׁשהם וארץ ׁשמים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
ּבימינּו ּבמהרה יפסדּו לבֹוא לעתיד אם ּכי ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻהפסדּות
הּבֹורא  רצֹון מּצד אם ּכי ההפסדּות, ּכענין זה אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאמן,
ּכן  ואם מּמילא, יפסדּו ׁשּיפסדּו הרצֹון ּוכׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻׁשּמקּימם,
נפסק, ּובלּתי מׁשּנה ּבלּתי קּיּום הּוא עכׁשו ׁשּלהם ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָֻהּקּיּום
ׁשּמחּיה  ּגבּול ּבעל הּבלּתי ּכח ׁשּיׁש היטב נראה ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹאם

זאת  ועֹוד ּתמיד. אֹותם הם 47ּומקּים ּכי אם הּגלּגּלים, הּנה , ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ
מחברֹו, ּומׁשּנה מיחד הּלּו לֹו יׁש אחד ּכל רּבים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻּגּופים

להיֹו אחד לסדר מכּונים ּכּלם כן ּפי על הּיֹום ואף עת ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
הּוא  מי ּכן אם כּו', וקציר זרע וחרף קיץ וחם וקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹוהּלילה
הּנפׁש אינֹו ּכרח על ּכזאת, להנהגה ּומכריחם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהמקּׁשרם
וכל  ּגלּגל ּכל ׁשּבתֹו והּנפׁש ׁשהּכח ּגלּגל, ּכל ׁשּבתֹו ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹוהּכח
ולא  זה, ּגלּגל ּתנּועת להנהיג רק לֹו אפׁשר אי ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹּכֹוכב
ידי  על ולא זּולתֹו, ּגלּגל עם זה ידי על ויתחּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּיתקּׁשר
ויהיה  סּבּובֹו אחד ּכל ׁשּיׁשמר והּמׁשטר הּסדר יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹזה
ּתמיד  הּסדר נׁשמר ׁשּיהיה לֹו המיחד מקֹומֹו על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשֹוקד
לֹומר  ואין ּתמידית. אחת ּפעּלה ּכּלם ויפעלּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻֻּבעֹולם
"ּגלּגל  הּנקרא העליֹון הּגלּגל הּוא ּומיחדם ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהּקֹוׁשרם
ּבּׂשכל  מקֹום היה ּכן ואם ּבֹו, קבּועים הּגלּגּלים ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹומי"
אחד  ּכאיׁש ּכּלם המסּבבם הּוא הּזה הּגלּגל ׁשּנפׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלאמר
ּדלהיֹות  ּכן, לֹומר אפׁשר אי ּבאמת אבל אחת, ּכּונה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּיֹומי, הּגלּגל ידי על סֹובבים הּגלּגּלים ׁשּכל הּדבר ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאמת
האדם  אברי ּכמֹו ּבֹו ּודבּוקים אדּוקים אינם מקֹום ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמּכל
אחד, ּגּוף הם יחד וכּלם ּבֹו ּדבּוקים ּכּלם ׁשהאברים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּבאדם
רק  אם ּכי עצמֹו, ּבפני ּגּוף ואחד אחד ּכל ׁשהאברים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
אם  ּכי ּכן אינֹו ּגלּגּלים אבל הּׁשאר, עם ודבּוק מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָחלק
מה  זה על והראיה עצמֹו, ּבפני ּגּוף ואחד אחד ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבסּבּובם, מּזה זה מחּלקים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּׁשהּגלּגּלים
"ּגלּגּלים  לׁשֹונֹו: וזה ב הלכה הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ג ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפרק
עד  למערב", מּמזרח סֹובבים ּומהם למזרח, מּמערב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָסֹובבים
ׁשראּו ט סימן א ׁשער ונעים נחמד ּובספר לׁשֹונֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכאן
ּומחלט  ידּוע מהל מהם אחד ּבכל לכת ּכֹוכבי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבהּׁשבעה
אי  ּכן ואם חברֹו, למהל ּדֹומה ׁשאינֹו מהל עצמֹו, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבפני
ּכ קצתֹו יסֹובב אי ּכן ּדאם אחד, ּגּוף ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאפׁשר
מּמערב  וזה למערב מּמזרח זה מּזה, זה ּובהפ ,ּכ ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּוקצתֹו
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ב.39) יט, תהלים
כו.40) מ, ישעיה
צדק 41) להצמח מרום שאו המתחיל דיבור [מאמרים] כן גם ראה

ואילך. ל פרק תרל"ו רבים מים שלו). החקירה לספר (הקדמה
שלישי.42) עיון א פרק ב חלק נבוכים מורה
ספר 43) כן גם וראה לשון). (בשינוי א הלכה א, פרק ברכות

א). (ד, בתחילתו צדק, להצמח החקירה
א.44) לא, השנה ראש
ו.45) נא, ישעיה
כח.46) א, לבראשית בחיי ראה
ט 47) פרק א חלק צדק להצמח החקירה ספר באריכות ראה
ואילך.

ה'.טז. בכבוד מספרים בשמים, מהאבן.יז.שמסתכלים
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ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנבראים, ּכל מסּפרים 39המהּוה "הּׁשמים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּב ּופרׁש אֿל", ּבׁשמיא ּכבֹוד "ּדמסּתּכלין יֹונתן תרּגּום ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

ּדה'" יקרא על טז מׁשּתעין הּוא ּבׁשמּיא" "ּדמסּתּכלין ּופרּוׁש , ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
"ׂשאּו ּוכמֹו40ּדר אּלה", ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ּכבֹוד  מסּפרים "הּׁשמים ּפסּוק על ּתהּלים ּבמדרׁש ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
ּגבּורתֹו, יֹודעים ואין לּמדינה ׁשּנכנס לגּבֹור "מׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָאֿל",

אבנא  'מן אמר: אחד, ּפּקח ׁשם ּבּהיז היה מתּגֹוׁשׁש ּדהּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אֿל", ּכבֹוד מסּפרים הּׁשמים ּכ ּגבּורתֹו', יֹודעים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָאּתם
יֹודעים  אנּו צבאם וכל ּדׁשמים הּנבראים ּדמּגדֹולי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָוהינּו
אֿל. ּכבֹוד וזהּו אֹותם, ׁשּברא הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְֵֵֶֶַָָָָֻּגדּלת

ידי 41ויּובן  ׁשעל יֹונתן ּבתרּגום ּׁשאֹומר מה  ענין יֹותר ּבעמק ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהינּו ּדמלּכא, יקרא מסּפרים ּבּׁשמים ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָההסּתּכלּות
אין  אֹור ּבחינת את יֹודעים אנּו הּׁשמים ּוצבא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמהּׁשמים
ׁשעל  העֹולמֹות, מּבחינת ׁשּלמעלה ּגבּול ּבעל הּבלּתי ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָסֹוף
הּמֹוציא  אּלה, ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו אמר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
ׁשּנּוי  יׁש ּׁשּלא מה והינּו נעּדר", לא איׁש וגֹו' צבאם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמסּפר
ּגבּול  ּבעל ּבלּתי ּכח אׁשר נראה מּזה ּבההׁשּפעה, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהפסק
ּכיון  ּבֹו, ׁשּמלּבׁש עצמֹו חּיּות מּצד ּכי אֹותם, ּומחּיה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמנהיג
ׁשּבֹו חּיּות ׁשּיהיה אפׁשר אי מגּבל ׁשּבגּוף – מגּבל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּוא
היה  – מגּבל ּכן ּגם ׁשהחּיּות ּבהכרח אם ּכי מגּבל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבלּתי
ּומה  ּבההׁשּפעה, וׁשּנּוי הפסק איזה והיה ּומׁשּתּנה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחלׁש
ּבּמין, קּימין ּכּלם ׁשהרי הפסק ׁשּום ּבזה ׁשאין רֹואים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּׁשאנּו
מּכל  נפסדים, ׁשהם ׁשּלמּטה ּבּברּואים ּדאפּלּו לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָרֹוצה

אפ  הּוא והרי לגמרי, אחד מין נפסד לא ההפסד מקֹום ׁשרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּכתב  מה לפי ּובפרט לגמרי, נפסדים אינם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָולּמה

אּלא 42הרמּב"ם  יבֹוא, ׁשּלא אפׁשר אי ּבמין האפׁשרי ׁשּכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מּובן  ויֹותר ּדוקא, ּגבּול ּבעל הּבלּתי סֹוף  האין מּכח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּזה
ּוצבא  הּגלּגּלים וכל ׁשהּׁשמים מעלה, ּוצבא מהּׁשמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָזה
ׁשאמרּו ּוכמֹו מּמׁש, הּבראם ּכיֹום הם הרי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָמעלה

ּביֹום 43ּבירּוׁשלמי  והארץ הּׁשמים תֹולדֹות "אּלה ּפסּוק על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכן  ּגם הם והרי הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּבראם",
ואפׁשרי  מגּבל ונפׁש מּגּוף ּומרּכבים מגּבלים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָֻֻֻנבראים
ׁשּנּוי  ׁשּום ּבלי נעּדר לא מהם איׁש מקֹום ּומּכל כּו', ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹההפסד

רז"ל  ּׁשאמרּו ּומה ּכלל. הוי 44והפסק ׁשנין אלפי "ׁשית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חרּוב" וחד "ׁשמים יח עלמא ּכּבגד 45, והארץ נמלחּו ּכעׁשן ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

רצֹון  מּצד רק זה הּנה יפסדּו, סֹוף ּכל ׁשּסֹוף הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻּתבלה",
ׁשּמראׁשית  ההפסדּות ּכענין זה אין ּכי ,ּכ ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּבֹורא

הּבחיי  ׁשּכתב ּוכמֹו להּפסד, מתחיל מּיֹום 46הויתֹו ׁשהּתינֹוק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבֹו, ּתמיד היא ׁשההפסדּות והינּו להתיּבׁש, מתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּולדֹו
ׁשּום  ּבהם ואין הּבראם ּכיֹום חזקים ׁשהם וארץ ׁשמים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
ּבימינּו ּבמהרה יפסדּו לבֹוא לעתיד אם ּכי ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻהפסדּות
הּבֹורא  רצֹון מּצד אם ּכי ההפסדּות, ּכענין זה אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאמן,
ּכן  ואם מּמילא, יפסדּו ׁשּיפסדּו הרצֹון ּוכׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻׁשּמקּימם,
נפסק, ּובלּתי מׁשּנה ּבלּתי קּיּום הּוא עכׁשו ׁשּלהם ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָֻהּקּיּום
ׁשּמחּיה  ּגבּול ּבעל הּבלּתי ּכח ׁשּיׁש היטב נראה ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹאם

זאת  ועֹוד ּתמיד. אֹותם הם 47ּומקּים ּכי אם הּגלּגּלים, הּנה , ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ
מחברֹו, ּומׁשּנה מיחד הּלּו לֹו יׁש אחד ּכל רּבים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻּגּופים

להיֹו אחד לסדר מכּונים ּכּלם כן ּפי על הּיֹום ואף עת ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
הּוא  מי ּכן אם כּו', וקציר זרע וחרף קיץ וחם וקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹוהּלילה
הּנפׁש אינֹו ּכרח על ּכזאת, להנהגה ּומכריחם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהמקּׁשרם
וכל  ּגלּגל ּכל ׁשּבתֹו והּנפׁש ׁשהּכח ּגלּגל, ּכל ׁשּבתֹו ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹוהּכח
ולא  זה, ּגלּגל ּתנּועת להנהיג רק לֹו אפׁשר אי ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹּכֹוכב
ידי  על ולא זּולתֹו, ּגלּגל עם זה ידי על ויתחּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּיתקּׁשר
ויהיה  סּבּובֹו אחד ּכל ׁשּיׁשמר והּמׁשטר הּסדר יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹזה
ּתמיד  הּסדר נׁשמר ׁשּיהיה לֹו המיחד מקֹומֹו על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשֹוקד
לֹומר  ואין ּתמידית. אחת ּפעּלה ּכּלם ויפעלּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻֻּבעֹולם
"ּגלּגל  הּנקרא העליֹון הּגלּגל הּוא ּומיחדם ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהּקֹוׁשרם
ּבּׂשכל  מקֹום היה ּכן ואם ּבֹו, קבּועים הּגלּגּלים ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹומי"
אחד  ּכאיׁש ּכּלם המסּבבם הּוא הּזה הּגלּגל ׁשּנפׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלאמר
ּדלהיֹות  ּכן, לֹומר אפׁשר אי ּבאמת אבל אחת, ּכּונה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּיֹומי, הּגלּגל ידי על סֹובבים הּגלּגּלים ׁשּכל הּדבר ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאמת
האדם  אברי ּכמֹו ּבֹו ּודבּוקים אדּוקים אינם מקֹום ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמּכל
אחד, ּגּוף הם יחד וכּלם ּבֹו ּדבּוקים ּכּלם ׁשהאברים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּבאדם
רק  אם ּכי עצמֹו, ּבפני ּגּוף ואחד אחד ּכל ׁשהאברים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
אם  ּכי ּכן אינֹו ּגלּגּלים אבל הּׁשאר, עם ודבּוק מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָחלק
מה  זה על והראיה עצמֹו, ּבפני ּגּוף ואחד אחד ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבסּבּובם, מּזה זה מחּלקים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּׁשהּגלּגּלים
"ּגלּגּלים  לׁשֹונֹו: וזה ב הלכה הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ג ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפרק
עד  למערב", מּמזרח סֹובבים ּומהם למזרח, מּמערב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָסֹובבים
ׁשראּו ט סימן א ׁשער ונעים נחמד ּובספר לׁשֹונֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכאן
ּומחלט  ידּוע מהל מהם אחד ּבכל לכת ּכֹוכבי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבהּׁשבעה
אי  ּכן ואם חברֹו, למהל ּדֹומה ׁשאינֹו מהל עצמֹו, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבפני
ּכ קצתֹו יסֹובב אי ּכן ּדאם אחד, ּגּוף ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאפׁשר
מּמערב  וזה למערב מּמזרח זה מּזה, זה ּובהפ ,ּכ ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּוקצתֹו
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ב.39) יט, תהלים
כו.40) מ, ישעיה
צדק 41) להצמח מרום שאו המתחיל דיבור [מאמרים] כן גם ראה

ואילך. ל פרק תרל"ו רבים מים שלו). החקירה לספר (הקדמה
שלישי.42) עיון א פרק ב חלק נבוכים מורה
ספר 43) כן גם וראה לשון). (בשינוי א הלכה א, פרק ברכות

א). (ד, בתחילתו צדק, להצמח החקירה
א.44) לא, השנה ראש
ו.45) נא, ישעיה
כח.46) א, לבראשית בחיי ראה
ט 47) פרק א חלק צדק להצמח החקירה ספר באריכות ראה
ואילך.

ה'.טז. בכבוד מספרים בשמים, מהאבן.יז.שמסתכלים
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ּוׁשאר  למערב, מּמזרח מסּבב הּיֹומי והּגלּגל ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָלמזרח,
ואי  למזרח, מּמערב עצמם סּבּוב מסּבבים רּבם ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻהּגלּגּלים
ׁשהם  ּבהכרח אּלא הפכּיֹות, ּתנּועֹות ׁשּתי אחד לגּוף ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר
עליֹון  אחד ּכח ׁשּיׁש לֹומר ּובהכרח מּזה, זה מבּדלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּגּופים
יחד  ּומחּברם המקּׁשרם והּוא ּגבּול, ּבעל ּבלּתי והּוא ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָֻמּכּלם

אחת. ְַַַָָלכּונה
.¯ev˜ למּדת המיחדה וההתּבֹוננּות ההּׂשגה יבאר ƒְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֻ

ונבראים  עֹולמֹות ּומחּיה ׁשּמהּוה ה' ּגדּלת והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּתפארת,
הּׁשמים  מּצבא אֿל", ּכבֹוד מסּפרים "הּׁשמים ׁשעּור, אין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָעד
קּימים  הארץ צבא ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור יֹודעים ְְְְִִִֵֶַַָָָָָאנּו
ּגּופים  ּדהּגלּגּלים ויסּביר ּבאיׁש, קּימין הּׁשמים ּוצבא ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָָּבּמין
מכּונים  ּכּלם זה ועם מיחד הּלּו מהם אחד ּולכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻֻֻמחּלקים
ולא  הּגלּגל נפׁש מּצד לא להיֹות אפׁשר ּדאי אחד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלסדר

ּגבּול. הּבלי עליֹון מּכח אּלא הּיֹומי הּגלּגל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָֹמּצד
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את  לפרש ואסור אפשר אי כזו, נעימה בתורה
לרצות  מבלי הרגיל המלים פירוש לפי ורק אך ביטוייה
משום  בכך יש שכן הדברים, של ובנשמה ברוח להתעמק
וחיי  הגדול האור של ביותר הגדול והחילול רוחני פשע

הקדושה. במתנתו לנו העניק הוא, ברוך שהוא, החסד
התורה  מהחיים, חלק גלום התורה מדיני דין בכל
חוקי  כל חיים, יוצרים התורה דיני חיים, תורת היא
בהתאם  ומשתנים ומתבצעים החיים מן באים האנוש
ואינם  החיים את יוצרים התורה דיני ואילו לנסיבות,

הנסיבות. בכל משתנים
תורה  היא הרי אלקי, באור מלאה התורה מן מלה כל
למדות  ביחס רבות ללמוד יש שבתורה ביטוי ומכל אור,

חסד. תורת היא הרי ביותר, והיפות העדינות הטובות
בטוחות  משמעות בעלי הנם שבתורה הביטויים כל
שעל  ביותר והעדינים היפים הנעלים, המושגים על
הרוחניים  כוחותיו בכל ולנקוט אליהם לשאוף האדם
נברא  שלשמה הנכונה המטרה את להשיג  והגשמיים

העולם. עם הנבחר, העם ומתקיים
לפרסם  "מצוה מצוה", עושי לפרסם "מצוה הביטויים
דרך  כמורי שיתפרשו ההכרח מן עבירה" עוברי

הכללי. ישראל עם בחיי הצלה וכנקודות
באיזו  הדרך מורה הוא מצוה" עושי לפרסם ה"מצוה
לחיות,  אשה או איש  יהודי על אוירה ובאיזו סביבה
המשפחה  חיי שיהיו ההכרח מן ואוירה סביבה ובאיזו
מצוה" עושי לפרסם "מצוה של התרגום היהודית.

לשכנו" וטוב לצדיק "טוב .10משמעו
הדרך  מורה הוא עבירה" עוברי לפרסם ה"מצוה
 אשה או איש  יהודי על אוירה ומאיזו סביבה מאיזו
למשפחה  אסור ואוירה סביבה ובאיזו ולהתנזר, להתרחק
עוברי  לפרסם "מצוה של התרגום לחיות. היהודית

לשכנו" ואוי לרשע "אוי הוא .11עבירה"
רק  לא רב  שוני שקיים יום היום בחיי אנו רואים
ובאיזו  מכריו הם מי כלומר חיים, ואוירה סביבה באיזו
הוא  ומי מתפללים הכנסת בית באיזה באים, חברה
באיזו  רב  שוני גם קיים הכנסת, בית של הרוחני המנהיג 

חיים.סביבה 
הבית. והנהגת חיי על רבה השפעה ולאוירה לסביבה
מעמדות  הבדלי בה יש שכרגיל גדולה, בעיר החיים אלה
לומר. מה הרבה החיצונית ולאוירה לסביבה יש  חדים
והישיבה  בכלל היהודי באיזור הטובה החיצונית הסביבה
הטובה, השפעתה את מעניקה  בפרט והטובה הכשרה
תורה  התלמוד של והסביבה בכלל הנלוז היהודי ולאיזור
ביותר  הגדולה הרעה ההשפעה בפרט הטריפים והישיבה

בפרט. הילדים ועל בכלל ההורים על
שילדיהם  ורוצים המשתוקקים ואלה בכלל יהודים
מן  בפרט,  בכך רוצים שכולם דבר  יהודים ישארו
מגוריהם  בתי את להקים בעומק, בכך שיהרהרו ההכרח
השפעה  בודאי לו שתהיה דבר טובה, חיצונית בסביבה

ביתם. על טובה
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מלך  ינצח אם אשר מלולו ברור באמרו המלחמה בדבר הקדושה דעתו את חוה אדמו"ר כ"ק הוד
באנאּפארט  ינצח ובאם המוסרי במעמדם בטוחים היהודים יהיו וההפקרות 245רוסיא המינות .246תתרבה ַַָ

הבדל  בלי רוסיא מדינת במרחבי אשר היהודים כל אל קדש באגרות אדמו"ר כ"ק הוד ויפנה
ובכל  בעבודתם בממונם להממשלה לעזור יעמדו כאחד כולם אשר כעני כעשיר כהדיוט, ככהן מפלגה,
השונא  של הזמניים להנצחונות לב תשימו ואל לבבכם ירך אל ואתם הק' אגרתו את ויסיים להם. אשר

רוסיא. מלך צד על יהי' הגמור הנצחון כי

– – – –

המלחמה, בימי ליאדי מגורו מקום את לעזוב הזקן אדמו"ר כ"ק הוד רצה לא ענינים כמה ַמפני
בערעזינא  נהר את נאּפאלעאן חיל כשעבר אבל הלבנה, רוסיא יהודי של רוחם יפול שלא לראש ַָָולכל

ליאדי. מושבו עיר את לעזוב הזקן אדמו"ר כ"ק הוכרח פרסאות כשלושים התקדמו אחד ַוביום

הצעיר  מבנו חוץ עמו, אתו הדרים משפחתו בני כל את עמו, אתו לקח הזקן אדמו"ר כ"ק הוד
בעיר  בביתו אז שהי' מוהרי"ל הרה"ק ואחיו אוללא בעיר חותנו בבית אז הי' אשר משה ר' הרה"ק

החסידים. מגדולי איש כעשרה אתו ויסעו – וויטעבסק פלך – ַָיאנאוויטש

נסעו  ובטרם שבת, בערב גדולה במהירות היתה מגורו מעיר לב 247נסיעתו שיקחו צוה העיר ני
בגדים  ואפילו בדירתו מאומה כל להשאיר מבלי וכדומה וספסלים שולחנות מטות הבית כלי את לעצמם
אנשי  אשר דוחקא שעת יהי' ואם הבית מן יבערו בלויים – ּפאנטאפעל – וסנדלים מיושן, שבלו ַָישנים

ביתו. יד על אשר הכנסת מבית התורה ספרי את ויפנו דירתו את ישרפו לעיר יכנסו השונא החיל

לעיר  נכנסו הצרפתים חיל והנה העיר את הזקן אדמו"ר כ"ק עזב אשר מעת שעות שלש עברו לא
מקום  הרחוב את לו ויראו בארוכאוויטש – הכולל רב – רבי הגרען של למעונו דרש הצבא משרי ָָוא'
ויקצוף  בוער הבית כי וירא אחריו רוכבים וכעשרה סוסו על ויעף הזקן אדמו"ר כ"ק של דירתו שם

ביהכנ"ס. את לשרוף ויצו במאד
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אדמו"ר  קנֿקנא. ע' ח"א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (246

.203 ע' שלום תורת השיחות ספר ואילך. רלז ע' ח"א האמצעי

.(000 ע' לעיל .232 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות (ספר המאסר רשימת

(ספר  תשנ"ב וישב ש"פ שיחת ואילך. 170 ע' תרצ"א השיחות ספר

ואילך). ב (מה, כב פרק א חלק רבי בית .(177 ע' ח"א תשנ"ב השיחות

ועוד.

ס"ד  תרצ"ג כסלו יט שיחת שם. תרצ"א השיחות ספר ראה (247

ואילך). ב יג, ח"א (לקו"ד

•
ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה 

בניקאל' היושבים היקרים התלמידים אל

יחיו  עליהם ד'

וברכה  שלום

ליב  ארי' מר תלמידינו ע"י הנכתב שופטים מד' מכתבם

בין  בימי הגיעני וגם הילוכו, בדרך התאחר איידילנאנט, שי'

לכאו"א  הם קדושים הללו עתים אשר בערך, לעשור כסא

מצא  מבלי פנימית בעבודה שבלב, לעבודה ומוקדשי' מישראל

היום. עד הדבר נשאר ובכן רעהו, את איש דבר לדבר מקום

וחוזרים  ולומדים ניקאל' בעיר שהתיישבו הדבר ונכון טוב

וחיינו, חייכם היא כי כוחכם בכל התורה על שקדו דא"ח.

נורא  הקדשים קדש אור כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה

הוד  ע"י שמים רחמי בהתעוררות ועלינו עליכם חופף עילאה

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק  הוד רבינו אבינו נשיאינו כ"ק

בהיותו  עלינו האצולה נפשו מסר אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הקדשים  קדש בהיכל העומד עתה גם ומה בגוף, יחד פה אתנו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

מלך  ינצח אם אשר מלולו ברור באמרו המלחמה בדבר הקדושה דעתו את חוה אדמו"ר כ"ק הוד
באנאּפארט  ינצח ובאם המוסרי במעמדם בטוחים היהודים יהיו וההפקרות 245רוסיא המינות .246תתרבה ַַָ

הבדל  בלי רוסיא מדינת במרחבי אשר היהודים כל אל קדש באגרות אדמו"ר כ"ק הוד ויפנה
ובכל  בעבודתם בממונם להממשלה לעזור יעמדו כאחד כולם אשר כעני כעשיר כהדיוט, ככהן מפלגה,
השונא  של הזמניים להנצחונות לב תשימו ואל לבבכם ירך אל ואתם הק' אגרתו את ויסיים להם. אשר

רוסיא. מלך צד על יהי' הגמור הנצחון כי

– – – –

המלחמה, בימי ליאדי מגורו מקום את לעזוב הזקן אדמו"ר כ"ק הוד רצה לא ענינים כמה ַמפני
בערעזינא  נהר את נאּפאלעאן חיל כשעבר אבל הלבנה, רוסיא יהודי של רוחם יפול שלא לראש ַָָולכל

ליאדי. מושבו עיר את לעזוב הזקן אדמו"ר כ"ק הוכרח פרסאות כשלושים התקדמו אחד ַוביום

הצעיר  מבנו חוץ עמו, אתו הדרים משפחתו בני כל את עמו, אתו לקח הזקן אדמו"ר כ"ק הוד
בעיר  בביתו אז שהי' מוהרי"ל הרה"ק ואחיו אוללא בעיר חותנו בבית אז הי' אשר משה ר' הרה"ק

החסידים. מגדולי איש כעשרה אתו ויסעו – וויטעבסק פלך – ַָיאנאוויטש

נסעו  ובטרם שבת, בערב גדולה במהירות היתה מגורו מעיר לב 247נסיעתו שיקחו צוה העיר ני
בגדים  ואפילו בדירתו מאומה כל להשאיר מבלי וכדומה וספסלים שולחנות מטות הבית כלי את לעצמם
אנשי  אשר דוחקא שעת יהי' ואם הבית מן יבערו בלויים – ּפאנטאפעל – וסנדלים מיושן, שבלו ַָישנים

ביתו. יד על אשר הכנסת מבית התורה ספרי את ויפנו דירתו את ישרפו לעיר יכנסו השונא החיל

לעיר  נכנסו הצרפתים חיל והנה העיר את הזקן אדמו"ר כ"ק עזב אשר מעת שעות שלש עברו לא
מקום  הרחוב את לו ויראו בארוכאוויטש – הכולל רב – רבי הגרען של למעונו דרש הצבא משרי ָָוא'
ויקצוף  בוער הבית כי וירא אחריו רוכבים וכעשרה סוסו על ויעף הזקן אדמו"ר כ"ק של דירתו שם

ביהכנ"ס. את לשרוף ויצו במאד
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אדמו"ר  קנֿקנא. ע' ח"א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (246

.203 ע' שלום תורת השיחות ספר ואילך. רלז ע' ח"א האמצעי

.(000 ע' לעיל .232 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות (ספר המאסר רשימת

(ספר  תשנ"ב וישב ש"פ שיחת ואילך. 170 ע' תרצ"א השיחות ספר

ואילך). ב (מה, כב פרק א חלק רבי בית .(177 ע' ח"א תשנ"ב השיחות

ועוד.

ס"ד  תרצ"ג כסלו יט שיחת שם. תרצ"א השיחות ספר ראה (247

ואילך). ב יג, ח"א (לקו"ד
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה 

בניקאל' היושבים היקרים התלמידים אל
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וברכה  שלום
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וחיינו, חייכם היא כי כוחכם בכל התורה על שקדו דא"ח.

נורא  הקדשים קדש אור כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה

הוד  ע"י שמים רחמי בהתעוררות ועלינו עליכם חופף עילאה

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק  הוד רבינו אבינו נשיאינו כ"ק

בהיותו  עלינו האצולה נפשו מסר אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
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תלמידיו  מרעיתו צאן הקדש עם בעד רחמים ומבקש מתחנן

יחיו. עליהם ד' תלמידיו ותלמידי

עלינו  שפכה אלקים נחלת כי דעו יחיו, יקרים תמימים

אם  מאתנו, ואחד אחד כל ומזהיר. עולה מבהיק, זוהר אור

הוי', ברכו אשר משדה אבל השדה, עשבי אנחנו, קיר אזובי כי

ויתעלה  ית' דברו עושי אנחנו כאשר ת"ל אנחנו, גבורים

אנחנו  מוסרים וכאשר בתפלה, וההתעסקות תורתו בלימוד

הק' רבותינו אבותינו כ"ק המה הן הוי' לעבדי עצמינו

רוחינו  נפשינו תאיר מאורם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

משמרת  משמרתו על חזק יעמוד מאתנו איש איש ונשמתינו,

בתורה  לשקוד משמרתו על יעמוד דעת ובהדר נפש בעוז הקדש

המוח. את ולשעבד וחלאה, סיג מכל לנקותה הלב את לפאר

אלקי  באור להאירה לפנינו פרוסה ושמלה כאדרת העולם

החלש  זצוקללה"ה, הקדושים רבותינו הוד הנחילונו אשר

אדמות. עלי תעודתי וזאת אני, גבור יאמר

בעולמינו  לנו אין לפניכם, אשר את דעו יקרים תמימים

לפניו. אשר את ידע מכם איש איש והעבודה, התורה אלא

בענקים  הגדול האדם תלמיד[י] כולכם והתאחדו התרועעו

הוציאו  לבבכם, סגור פתחו עליכם. נסך קדושתו מרוח אשר

את  ועבדו והעבודה, התורה אל אהבתכם שלהבת להבת זיקי

אלקי  אל לנו נתן חדשה שנה נפשכם. ובכל לבבכם בכל הוי'

וישועה  אורה בשנת והאירו, התחזקו ולברכה, לטובה ישראל

ע"י  לנו וחיבת קרובה באהבה ובמצות בתורה עבודתינו

הקדש.

ומאופן  הטוב שלומכם מנועם עת בכל להודיעיני ובבקשה

עמכם  להיות בחיים חלקי זה כי ובגשמיות, ברוחניות חייכם

לבבינו  כי המקום, ריחוק עם התחשב מבלי שם, שאתם בכ"מ

תדע. לא וריחוק היא, אחת

מו"ר. ובן כאו"נ ברו"ג ברכה היו
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום שישי עמ' א

zea` iwxtl mixe`ia

b dpyn a wxt
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:B÷çc úòLa íãàì§¨¨§©©¨¢

ycew zegiyn zecewp
לעבודת  ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין  לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה  לאנשים רק מכוונת היא דהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון  בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל 1שיש שנינו
ומוכר  ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון  וכאן של שיש ; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות 

והביאור:

ומדותיו  שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר 4"רשות" .
אך זהירין "הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתי זהיר עליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,

בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של  לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע  פי על להופיע 5מבואר היא היצרֿהרע מתחבולות שאחת
בהנהגה  גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או  פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את  לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד  במילי היא זו רשאי חסידותא ועבודה הדין ממדת כי ,
שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם  להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל  וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך 6היצר "בכל
יתירה  זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין –

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע (ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעת צריכים

והתחברות  התקשרות מלשון –7.(

השכל  – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושה ומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה  מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה –
ודעת  .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראין עצמן וזהו "
בשעת הנשמה הנאתן כאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות  לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודה נראין ומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתית של הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך 9ידוע  ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר  זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב  זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל  הדבר אפילו עונש לו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .
ערוך  השלחן הדורות מחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.

ג.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ
וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7. תניא

ב.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9. ר"פ מישרים מגיד
השומעים10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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יתירה  זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין –

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע (ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעת צריכים

והתחברות  התקשרות מלשון –7.(

השכל  – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושה ומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה  מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה –
ודעת  .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראין עצמן וזהו "
בשעת הנשמה הנאתן כאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות  לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודה נראין ומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתית של הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך 9ידוע  ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר  זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב  זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל  הדבר אפילו עונש לו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .
ערוך  השלחן הדורות מחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.

ג.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ
וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7. תניא

ב.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9. ר"פ מישרים מגיד
השומעים10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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ycew zegiyn zecewp
לעבודת  ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין  לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה  לאנשים רק מכוונת היא דהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון  בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל 1שיש שנינו
ומוכר  ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון  וכאן של שיש ; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות 

והביאור:

ומדותיו  שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר 4"רשות" .
אך זהירין "הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתי זהיר עליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,

בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של  לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע  פי על להופיע 5מבואר היא היצרֿהרע מתחבולות שאחת
בהנהגה  גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או  פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את  לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד  במילי היא זו רשאי חסידותא ועבודה הדין ממדת כי ,
שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם  להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל  וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך 6היצר "בכל
יתירה  זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין –

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע (ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעת צריכים

והתחברות  התקשרות מלשון –7.(

השכל  – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושה ומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה  מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה –
ודעת  .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראין עצמן וזהו "
בשעת הנשמה הנאתן כאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות  לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודה נראין ומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתית של הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך 9ידוע  ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר  זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב  זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל  הדבר אפילו עונש לו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .
ערוך  השלחן הדורות מחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.

ג.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ
וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7. תניא

ב.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9. ר"פ מישרים מגיד
השומעים10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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òâpä äNô-àì åéðéra ãîr òâpä äpäå éréáMä©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©

:úéðL íéîé úráL ïäkä Bøébñäå øBòa(ìåçá ë''ò) ¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«
åääk äpäå úéðL éréáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´

úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©
:øäèå åéãâa ñaëå àåäæäNôú äNt-íàå ¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¸¦§¤³

Búøäèì ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®
:ïäkä-ìà úéðL äàøðåçäúNt äpäå ïäkä äàøå §¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬

:àåä úrøö ïäkä Bànèå øBòa úçtñnäôèòâð ©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−¨©¬©¦«¤´©
:ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úrøöéäàøå ¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´

ørN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´

:úàNa éç øNa úéçîe ïáìàéàåä úðLBð úrøö ¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«¨©¸©¤³¤¦Æ
àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa: §´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

áéúrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
äàøî-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðérâéúrøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå ¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ
øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨½§¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬

:àeäãé:àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáeåèäàøå «§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«§¨¨¯
àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬

:àeä úrøö àeäæèCtäðå éçä øNaä áeLé éë Bà −¨©¬©«´¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´
:ïäkä-ìà àáe ïáììæéCtäð äpäå ïäkä eäàøå §¨¨®−̈¤©Ÿ¥«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬

:àeä øBäè òâpä-úà ïäkä øäèå ïáìì òâpäô ©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«
çé:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáeèéäéäå ¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈

äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãàëäpäå ïäkä äàøå £©§®̈¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³

Bànèå ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨®̈§¦§¯
:äçøt ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkäàë| íàå ©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨§¦´

äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

áëòâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåäâëäúNô àì úøäaä ãîrz äézçz-íàå ¦«§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨

:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøöñ ¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .70 'r a"kg zegiyÎihewl)

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«

ׁשל  ׁשמּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמּה ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

הפּו - חדׁשים חּיים יצירת ׁשּמׁשמעּותֹו - 'ּתזריע' ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּפרׁשתנּו

ׁשעליו  מצֹורע, ּבדיני - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻמּתכנּה

ּכמת". חׁשּוב "מצֹורע חז"ל ְְְֲֵַָָָּדרׁשּו

ּבעוֹון  לאדם ׁשּמּגיע ענׁש רק לא היא הּצרעת :לכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוההסּבר

את  להרּגיל ׁשּנֹועד חּיּובי ּתפקיד ּבּה יׁש אּלא הרע, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדּבּור

ׁשּיּטהר  לאחרי ּכ הרע. לׁשֹון וסּפּור מּדּבּור להתרחק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשמּה לכן הרע. מּלׁשֹון נקּיים חדׁשים, חּיים לפּתח יּוכל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹמהּצרעת

מּטרתּה זֹוהי ּכי חדׁשים, חּיים יצירת על מֹורה הּפרׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

חדׁשים. חּיים וליצֹור לזרע - הּצרעת ׁשל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹהאמּתית

,ïåùàø
éðùãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈

:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«
äëúøäaa ïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤

äçøt äåëna àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨®̈¨

iyily - bi - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àåä úrøö òâð ïäkä Búà ànèååëäpàøé | íàå §¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«§¦´¦§¤´¨
äpðéà äìôLe ïáì ørN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨

ñäå ääë àåäå øBòä-ïî:íéîé úráL ïäkä Bøéb ¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
æëäNôú äNt-íà éréáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ

:àåä úrøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòaçë-íàå ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦
àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú äézçz©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäôèëòâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå ©¦§−̈¦«§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−®̈©
:ï÷æá Bà Làøaìäpäå òâpä-úà ïäkä äàøå §−Ÿ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³

ànèå ÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧
:àeä ï÷fä Bà Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä BúàŸ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«

àì-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
à øçL ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøîøébñäå Ba ïé ©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úráL ÷úpä òâð-úà ïäkäáìïäkä äàøå ©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´
÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia òâpä-úà¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤
÷îr ïéà ÷úpä äàøîe áäö ørN Bá äéä-àìå§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBrä-ïîâìúäåbøébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå çl ¦¨«§¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧
:úéðL íéîé úráL ÷úpä-úà ïäkäãìäàøå ©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á

äNô-àì äpäå éréáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä BúàäìäNôé äNt-íàå ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²
:Búøäè éøçà øBòa ÷úpäåìäpäå ïäkä eäàøå ©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²

áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNẗ¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ
:àeä àîèæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå ¨¥¬«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ

:ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîöñ ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«
çìúøäa íøNa-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ

:úðáì úøäaèìíøNa-øBrá äpäå ïäkä äàøå ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²
øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì úBäk úøäa¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬

àeä:ñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .236 'r `"g zegiyÎihewl)

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«
. . ‰M‡ ˙‡¯˜pL eÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡' אור) ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ
החיים)

מבּטא  זה ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכנסת

הּתׁשּוקה  על מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

טפלים  האחרים הּדברים ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשל

הּנפׁש', 'ּכלֹות ׁשל למּצב להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצלֹו.

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק הּגׁשמי, הּזה והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאיפה

נמצא  אדם ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעלּֿכ

להיֹות  עליו לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבמּצב

והארצּיֹות, הּגׁשמּיֹות הּמצוֹות ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָֹּבבחינת

לצמיחה. מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּכמֹו

éùéìùî:àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
àîøBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬

:àeäáîïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå «§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

âîäðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úrøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNaãîepànèé ànè àeä àîè àeä reøö-Léà ¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²
:Brâð BLàøa ïäkääîòâpä Ba-øLà reøväå ©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©£¤´©¤À©

íôN-ìrå reøô äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈
:àø÷é àîè | àîèå äèréåîòâpä øLà éîé-ìk ©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«¨§¥º£¤̧©¤¬©

äðçnì õeçî áLé ããa àeä àîè àîèé Ba²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½¦¬©©«£¤−
:BáLBîñæîãâáa úrøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå «¨«§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́

:íézLt ãâáa Bà øîöçîáørá Bà éúLá Bà ¤½¤−§¤¬¤¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤
:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì©¦§¦−§©®̈¤´§½−§¨§¤¬¤«

èîøBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä äéäå§¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úrøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeäðòâpä-úà ïäkä äàøå ®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäåàðàøåòâpä-úà ä §¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨̧¤©¤¹©

éúMá-Bà ãâaa òâpä äNô-ék éréáMä íBia©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤«©§¦³
øBòä äNré-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úrøö äëàìîìáðóøNå ¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«§¨©¸
øîva áørä-úà Bà | éúMä-úà Bà ãâaä-úà¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−

:óøOz Làa àåä úøàîî úrøö-ék òâpäâðíàå ©®̈©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»
éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−

:øBr-éìk-ìëa Bà áørá Bàãðeñaëå ïäkä äeöå ´¨¥®¤−§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà¥¬£¤−©®̈©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿
מּנגעי  זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ׁשּכאׁשר טֹוב, ׁשם הּבעל ּוכתֹורת ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו.
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:àåä úrøö òâð ïäkä Búà ànèååëäpàøé | íàå §¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«§¦´¦§¤´¨
äpðéà äìôLe ïáì ørN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨

ñäå ääë àåäå øBòä-ïî:íéîé úráL ïäkä Bøéb ¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
æëäNôú äNt-íà éréáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ

:àåä úrøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòaçë-íàå ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦
àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú äézçz©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäôèëòâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå ©¦§−̈¦«§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−®̈©
:ï÷æá Bà Làøaìäpäå òâpä-úà ïäkä äàøå §−Ÿ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³

ànèå ÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧
:àeä ï÷fä Bà Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä BúàŸ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«

àì-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
à øçL ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøîøébñäå Ba ïé ©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úráL ÷úpä òâð-úà ïäkäáìïäkä äàøå ©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´
÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia òâpä-úà¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤
÷îr ïéà ÷úpä äàøîe áäö ørN Bá äéä-àìå§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBrä-ïîâìúäåbøébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå çl ¦¨«§¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧
:úéðL íéîé úráL ÷úpä-úà ïäkäãìäàøå ©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á

äNô-àì äpäå éréáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä BúàäìäNôé äNt-íàå ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²
:Búøäè éøçà øBòa ÷úpäåìäpäå ïäkä eäàøå ©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²

áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNẗ¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ
:àeä àîèæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå ¨¥¬«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ

:ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîöñ ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«
çìúøäa íøNa-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ

:úðáì úøäaèìíøNa-øBrá äpäå ïäkä äàøå ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²
øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì úBäk úøäa¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬

àeä:ñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .236 'r `"g zegiyÎihewl)

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«
. . ‰M‡ ˙‡¯˜pL eÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡' אור) ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ
החיים)

מבּטא  זה ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכנסת

הּתׁשּוקה  על מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

טפלים  האחרים הּדברים ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשל

הּנפׁש', 'ּכלֹות ׁשל למּצב להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצלֹו.

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק הּגׁשמי, הּזה והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאיפה

נמצא  אדם ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעלּֿכ

להיֹות  עליו לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבמּצב

והארצּיֹות, הּגׁשמּיֹות הּמצוֹות ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָֹּבבחינת

לצמיחה. מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּכמֹו

éùéìùî:àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
àîøBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬

:àeäáîïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå «§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

âîäðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úrøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNaãîepànèé ànè àeä àîè àeä reøö-Léà ¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²
:Brâð BLàøa ïäkääîòâpä Ba-øLà reøväå ©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©£¤´©¤À©

íôN-ìrå reøô äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈
:àø÷é àîè | àîèå äèréåîòâpä øLà éîé-ìk ©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«¨§¥º£¤̧©¤¬©

äðçnì õeçî áLé ããa àeä àîè àîèé Ba²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½¦¬©©«£¤−
:BáLBîñæîãâáa úrøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå «¨«§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́

:íézLt ãâáa Bà øîöçîáørá Bà éúLá Bà ¤½¤−§¤¬¤¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤
:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì©¦§¦−§©®̈¤´§½−§¨§¤¬¤«

èîøBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä äéäå§¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úrøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeäðòâpä-úà ïäkä äàøå ®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäåàðàøåòâpä-úà ä §¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨̧¤©¤¹©

éúMá-Bà ãâaa òâpä äNô-ék éréáMä íBia©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤«©§¦³
øBòä äNré-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úrøö äëàìîìáðóøNå ¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«§¨©¸
øîva áørä-úà Bà | éúMä-úà Bà ãâaä-úà¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−

:óøOz Làa àåä úøàîî úrøö-ék òâpäâðíàå ©®̈©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»
éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−

:øBr-éìk-ìëa Bà áørá Bàãðeñaëå ïäkä äeöå ´¨¥®¤−§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà¥¬£¤−©®̈©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿
מּנגעי  זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ׁשּכאׁשר טֹוב, ׁשם הּבעל ּוכתֹורת ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו.
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ּכמֹו הּוא הּזּולת ּכי ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהרי

מּכיון  ּכי הּוא, הּדבר וטעם ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראי

מּלמעלה  לֹו ׁשהזמינּו מּובן ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל

ועליו  ּבֹו, נמצא זה ׁשרע ׁשּידע ּכדי ּבזּולתֹו הרע את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלראֹות

ְְַלתּקנֹו.

éòéáøäðäpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àîè äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´
Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáåðéøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå §©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−
Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakäª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬

:áørä-ïî Bà éúMä-ïîæðãâaa ãBò äàøz-íàå ¦©§¦−¬¦¨¥«¤§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤
àåä úçøt øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½Ÿ©−©¦®

:òâpä Ba-øLà úà epôøNz Làaçðãâaäå ¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−©¨«©§©¤¿¤
ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà áørä-Bà éúMä-Bà«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½

:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñåèðúøBz úàæ §¨¬¥¤−©®̈©§ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©¸
éúMä Bà íézLtä Bà | øîvä ãâa úrøö-òâð¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³©§¦Æ

:Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áørä Bàttt ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬§©§«
.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ

òøåöî úùøô
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáäéäz úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ¦«§¤Æ

:ïäkä-ìà àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈¤©Ÿ¥«
âäpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²

:reøvä-ïî úrøvä-òâð àtøðãç÷ìå ïäkä äeöå ¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯
éðLe æøà õrå úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬

:áæàå úrìBúäøBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå ©−©§¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´
:íéiç íéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàäåøtvä-úà ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«¤©¦³Ÿ

úrìBzä éðL-úàå æøàä õr-úàå dúà çwé äiçä©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬©©−©
íãa äiçä øtvä | úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ

:íéiçä íénä ìr äèçMä øtväæìr äfäå ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«§¦À̈©¯
çlLå Bøäèå íéîrt òáL úrøvä-ïî øähnä©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²

:äãOä éðt-ìr äiçä øtvä-úàçøähnä ñaëå ¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«§¦¤Á©¦©¥̧
øäèå íéna õçøå BørN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½
úráL Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−¦§©¬

:íéîéèBørN-ìk-úà çlâé éréáMä íBiá äéäå ¨¦«§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À
-ìk-úàå åéðér úab úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨

å åéãâa-úà ñaëå çlâé BørNBøNa-úà õçø §¨−§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²
:øäèå íénaéíéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe ©©−¦§¨¥«©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ

ìLe äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå íîéîzäL §¦¦½§©§¨¬©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤

àéøähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîräå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãrBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàåáéïäkä ç÷ìå §Ÿ®̈¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹

âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ
éðäå ïîMä:ýåýé éðôì äôeðz íúà óâéèçLå ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´

-úàå úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²§¤
àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä̈«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkìãéícî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«§¨©´©Ÿ¥»¦©´
úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä̈«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

åèïäkä ók-ìr ÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©®̈¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæè-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå ©§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦

ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤
:ýåýé éðôì íéîrt òáL BòaöàaæéïîMä øúiîe §¤§¨²¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«¦¤̧¤©¤¹¤

øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïzé Btk-ìr øLà£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ
úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®

c ìr:íLàä íçéïäkä ók-ìr øLà ïîMa øúBpäå ©−©¬¨«¨¨«§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½
:ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

èéøähnä-ìr øtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhîëïäkä äìräå ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¤«¡¨¯©Ÿ¥²

ïäkä åéìr øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−
:øäèåñ §¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .a ,ak rixfz ,dxez ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«
ּפנימּיּותֹו ׁשּבֹו למּצב רֹומזת ׁשהּצרעת ּתֹורה", ּב"לּקּוטי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּבר

ּבחיצֹונּיּותֹו רק נמצא והרֹוע ּבתכלית, טֹובה היא האדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשל

ּבּזמן  מצּוי אינֹו הּצרעת ׁשּנגע לכ הּסּבה וזֹוהי ּבׂשרֹו"); ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ("ּבעֹור

טֹובה  היא ׁשּפנימּיּותם אנׁשים ּבּנמצא אין ּבימינּו ׁשּכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזה,

ּכלל. רע ּבּה ואין ְְְְִֵַַָָּבתכלית

éùéîçàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàãçà úìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìaáëéðL Bà íéøú ézLe ¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´Ÿ¦À³§¥Æ
ãçàäå úàhç ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈

iyiy - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äìòâë-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤
:ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút-ìà ïäkäãëç÷ìå ©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯

éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkäíúà ó ©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯
:ýåýé éðôì äôeðz ïäkääëíLàä Nák-úà èçLå ©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼

-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâøåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§−©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

éðôì íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬
:ýåýéçëïäkä ïúðåBtk-ìr øLà | ïîMä-ïî §Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À

ìrúéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½
:íLàä íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«

èë-ìr ïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©
:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä LàøìäNrå ´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³

øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬
:Bãé âéOzàìúàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà ©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²

ìr ïäkä øtëå äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬
:ýåýé éðôì øähnäáìòâð Ba-øLà úøBz úàæ ©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ©½£¤−¤´©

:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLà úrøöô ¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. . ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó(רמב"ם) ≈ƒ»¿¿»ƒ

הֹוצאֹות  את לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

ׁשּלפי  אף הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָההדּפסה

הרּבי, אמר הבטחתֹו. וקּים נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּצבֹו

ואף  ּפרנסה. ׁשל חדׁשים' 'צּנֹורֹות למעלה לֹו ּפתחה זֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהחלטה

– העׁשיר חברֹו עבּור ּומׁשּתּדל מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאן:

הבטחתֹו את לקּים מּלמעלה לֹו .e¯ÈLÚa˙עֹוזרים ְְְְְִִֵֶַַַָָָ«¬ƒ

éùéùâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåãìék ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦³
äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú̈¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðåäìàáe §¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«¨Æ
Bì-øLàéì äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä £¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬¦−

:úéaaåìàáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå ©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ
úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk øçàåæìäàøå §©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦§¨¨´
úøeør÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«
çìøébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬

:íéîé úráL úéaä-úàèìéréáMä íBia ïäkä áLå ¤©©−¦¦§©¬¨¦«§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®
:úéaä úøé÷a òâpä äNt äpäå äàøåîïäkä äeöå §¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½

ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©®̈©§¦§¦³¤§¤Æ
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìààîúéaä-úàå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦

eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî rö÷é©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìàáîíéðáà eç÷ìå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

çwé øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²¦©−
:úéaä-úà çèåâîúéaa çøôe òâpä áeLé-íàå §¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦

úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦
:çBhä éøçàåãîòâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe §©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©

:àeä àîè úéaa àåä úøàîî úrøö úéaaäîõúðå ©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«§¨©´
úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå åéðáà-úà úéaä-úà¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´©®̈¦

:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìà àéöBäååîàaäå §¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ
:áørä-ãr àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤

æîúéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëéçîäpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå §©¥−¤§¨¨«§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â

øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³
òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä:èîàhçì ç÷ìå ©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬

:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä-úà¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ
ðíéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©©¬¦

:íéiçàðéðL | úàå áæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîrtáðíénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå §¨¦«§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦
éðLáe áæàáe æøàä õráe äiçä øtváe íéiçä©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬

:úrìBzäâðøérì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå ©¨«©§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−
:øäèå úéaä-ìr øtëå äãOä éðt-ìàãðúàæ ¤§¥´©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ

:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzääðãâaä úrøöìe ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤
:úéaìååð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðíBéa úøBäì §©¨«¦§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ§¬

:úrøvä úøBz úàæ øähä íBéáe àîhäô ©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©
åèà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áLéà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À



קפה iyiy - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äìòâë-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤
:ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút-ìà ïäkäãëç÷ìå ©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯

éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkäíúà ó ©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯
:ýåýé éðôì äôeðz ïäkääëíLàä Nák-úà èçLå ©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼

-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâøåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§−©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

éðôì íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬
:ýåýéçëïäkä ïúðåBtk-ìr øLà | ïîMä-ïî §Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À

ìrúéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½
:íLàä íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«

èë-ìr ïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©
:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä LàøìäNrå ´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³

øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬
:Bãé âéOzàìúàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà ©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²

ìr ïäkä øtëå äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬
:ýåýé éðôì øähnäáìòâð Ba-øLà úøBz úàæ ©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ©½£¤−¤´©

:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLà úrøöô ¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. . ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó(רמב"ם) ≈ƒ»¿¿»ƒ

הֹוצאֹות  את לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

ׁשּלפי  אף הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָההדּפסה

הרּבי, אמר הבטחתֹו. וקּים נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּצבֹו

ואף  ּפרנסה. ׁשל חדׁשים' 'צּנֹורֹות למעלה לֹו ּפתחה זֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהחלטה

– העׁשיר חברֹו עבּור ּומׁשּתּדל מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאן:

הבטחתֹו את לקּים מּלמעלה לֹו .e¯ÈLÚa˙עֹוזרים ְְְְְִִֵֶַַַָָָ«¬ƒ

éùéùâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåãìék ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦³
äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú̈¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðåäìàáe §¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«¨Æ
Bì-øLàéì äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä £¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬¦−

:úéaaåìàáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå ©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ
úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk øçàåæìäàøå §©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦§¨¨´
úøeør÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«
çìøébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬

:íéîé úráL úéaä-úàèìéréáMä íBia ïäkä áLå ¤©©−¦¦§©¬¨¦«§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®
:úéaä úøé÷a òâpä äNt äpäå äàøåîïäkä äeöå §¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½

ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©®̈©§¦§¦³¤§¤Æ
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìààîúéaä-úàå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦

eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî rö÷é©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìàáîíéðáà eç÷ìå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

çwé øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²¦©−
:úéaä-úà çèåâîúéaa çøôe òâpä áeLé-íàå §¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦

úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦
:çBhä éøçàåãîòâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe §©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©

:àeä àîè úéaa àåä úøàîî úrøö úéaaäîõúðå ©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«§¨©´
úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå åéðáà-úà úéaä-úà¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´©®̈¦

:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìà àéöBäååîàaäå §¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ
:áørä-ãr àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤

æîúéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëéçîäpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå §©¥−¤§¨¨«§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â

øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³
òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä:èîàhçì ç÷ìå ©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬

:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä-úà¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ
ðíéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©©¬¦

:íéiçàðéðL | úàå áæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîrtáðíénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå §¨¦«§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦
éðLáe áæàáe æøàä õráe äiçä øtváe íéiçä©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬

:úrìBzäâðøérì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå ©¨«©§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−
:øäèå úéaä-ìr øtëå äãOä éðt-ìàãðúàæ ¤§¥´©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ

:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzääðãâaä úrøöìe ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤
:úéaìååð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðíBéa úøBäì §©¨«¦§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ§¬

:úrøvä úøBz úàæ øähä íBéáe àîhäô ©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©
åèà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áLéà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À



iriayקפו - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék:àeäâäéäz úàæå ¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ¦«§¤¬
BøNa íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîèª§¨−§®¨´§¨º¤À«¤§¦³§¨Æ

àåä Búàîè BáBfî:ãåéìr ákLé øLà ákLnä-ìk ¦½ª§¨−¦«¨©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²
:àîèé åéìr áLé-øLà éìkä-ìëå àîèé áfääLéàå ©−̈¦§®̈§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§¦¾

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãråáfä åéìr áLé-øLà éìkä-ìr áLiäå ©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëéærâpäå §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©Ÿ¥−©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçõçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå ¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaèákøé øLà ákønä-ìëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬

:àîèé áfä åéìréåézçú äéäé øLà ìëa râpä-ìëå ¨¨²©−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈
õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áørä-ãr àîèé¦§−̈©¨®̈¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬

:áørä-ãr àîèå íénaàéáfä Ba-òbé øLà ìëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå íéna óèL-àì åéãéå§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áørä-ãráéøáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe ©¨¨«¤§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®
:íéna óèMé õr-éìk-ìëåâéBáBfî áfä øäèé-éëå §¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ¦½

õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì íéîé úráL Bì øôñå§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯
:øäèå íéiç íéîa BøNaãéBì-çwé éðéîMä íBiáe §¨²§©¬¦©¦−§¨¥«©´©§¦¦À¦©Æ

zLýåýé éðôì | àáe äðBé éða éðL Bà íéøú é §¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À
:ïäkä-ìà íðúðe ãrBî ìäà çút-ìàåèäNrå ¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«§¨¨³

åéìr øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúàŸ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ®̈§¦¤̧¨¨¯
:BáBfî ýåýé éðôì ïäkäñ ©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr ak zegiy ihewl)

˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa(לב טו, (רש"י ««¿ƒ»««

לעיל, ׁשּנזּכר ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

לאחר  ּבּכתּוב הּמֹופיע קרי, ּבעל ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכי

קרי, ּכבעל ׁשּדינֹו אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּכן.

הּכבד: אל הּקל מן הם הּכתּובים זה ‡Á˙ּולפי ‰i‡¯ ÏÚa ·Ê ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ»««¿ƒ»««

È¯˜ ÏÚ·e.ערב טמאת –‰c.ׁשבעה טמאת –ÌÈzL ÏÚa ·Ê ««∆ƒְֶֶַֻƒ»ְְִַָֻ»««¿«ƒ

˙Bi‡¯ LÏL B‡.נקּיים ׁשבעה ספירת חּיּוב –‰‡ÓË ÌÚ ·ÎBL »…¿ƒְְְִִִִִַָ≈ƒ¿≈»

ּכרת. אּסּור –ִֵָ

éòéáùæèíéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úàæé-ìëå ãâa-ìëå ¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨¤¤́§¨

íéna ñaëå òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©§ª©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåçédúà Léà ákLé øLà äMàå §¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈

:áørä-ãr eàîèå íéná eöçøå òøæ-úáëLô ¦§©®̈©§¨«£´©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

èédøNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨®̈
àîèé da râpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úráL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áørä-ãrëàîèé dúcða åéìr ákLz øLà ìëå ©¨¨«¤§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®
:àîèé åéìr áLz-øLà ìëåàërâpä-ìëå §²Ÿ£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©

åéãâa ñaëé dákLîa-ãr àîèå íéna õçøå §¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©
:áøräáëåéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä-ìëå ¨¨«¤§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëéâëíàå §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧
-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä-ìr©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤

:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëákLé áëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ¦§©̧
ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léàíéîé ú ¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´¨¦®

:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëåñäëäMàå §¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«§¦¿̈
Bà dúcð-úr àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈¬

áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éëdúcð éîék dúàîè ¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²
:àåä äàîè äéäzåëákLz-øLà ákLnä-ìk ¦«§¤−§¥¨¬¦«¨©¦§º̈£¤¦§©³

-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìr̈¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨
:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìr áLz øLà éìkä©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

æëíéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía râBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§®̈§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåçëdl äøôñå dáBfî äøäè-íàå §¨¥¬©¨¨«¤§¦¨«£−̈¦®̈§¨¬§¨¨²

:øäèz øçàå íéîé úráLèë-çwz éðéîMä íBiáe ¦§©¬¨¦−§©©¬¦§¨«©´©§¦¦À¦©
íúBà äàéáäå äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì̈Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ

:ãrBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìàì-úà ïäkä äNrå ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤
ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ

:dúàîè áBfî ýåýé éðôìàì-éða-úà ízøfäå ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤§¥«
íànèa íúàîèa eúîé àìå íúàîhî ìûøNé¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬

:íëBúa øLà éðkLî-úàáìøLàå áfä úøBz úàæ ¤¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àözâìäåcäå ¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ

øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈§¦¾£¤¬
:äàîè-ír ákLéttt ¦§©−¦§¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .97 'r a"lg zegiyÎihewl)

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆
ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L(רש"י) ∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»
ודּבּור. אמירה מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

הּבאים  צרעת, נגעי הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלכן

טמּונים  היּו ּבבּתיהם ּדוקא זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עוֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹעל

xihtn - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מנּצל  להיֹות יכֹול הּדּבּור ׁשּכח ללּמדנּו זהב": ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ"מטמֹונּיֹות

זֹוהי  טֹובים. לדברים לנּצלֹו נּתן מּדה ּבאֹותּה א רעים, ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָלדברים

לגּלֹות  ּגם אּלא הרע, הּדּבּור את לבּטל רק לא הּנגעים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּטרת

ׁשל  (מטמֹונּיֹות טֹובים לדברים הּדּבּור עם להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר

ָָזהב).
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Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L(רש"י) ∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»
ּבצּורה  נכּתב ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרּוׁשֹו

רׁש"י  ואּלּו "ממֹונם" הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשֹונה.

ׁשּכנענּיים  ּבּמדרׁש נכּתב עֹוד זהב". ׁשל "מטמֹונּיֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכתב

ּבּתיהם" "קירֹות צּין רׁש"י ואּלּו ּובּׂשדֹות" "ּבּבּתים ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהטמינּו

הּכתּובים, ּבפרּוׁש ורק א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: וההסּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּבלבד.

ׁשהּפסּוק  והיֹות הּכתּוב. את מפרׁשים ׁשאינם חז"ל ּבסּפּורי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא

את  ּכלל מזּכיר לא רׁש"י הּבּתים, נגעי ּבעניני רק עֹוסק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאן

ׁשהטמינּו מדּגיׁש רׁש"י ּגם לכן ּבּׂשדֹות. הּממֹון ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהטמנת

הם  הּבית קירֹות ׁשּכן ממֹונם, ׁשאר ולא זהב" ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"מטמֹונּיֹות

ׁשּתצּדיק  ּבכּמּות נחּות, מּסּוג ממֹון להטמין מּכדי מצמצם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻמקֹום

הּטרחה. ְִֶַָאת

.ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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מנּצל  להיֹות יכֹול הּדּבּור ׁשּכח ללּמדנּו זהב": ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ"מטמֹונּיֹות

זֹוהי  טֹובים. לדברים לנּצלֹו נּתן מּדה ּבאֹותּה א רעים, ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָלדברים

לגּלֹות  ּגם אּלא הרע, הּדּבּור את לבּטל רק לא הּנגעים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּטרת

ׁשל  (מטמֹונּיֹות טֹובים לדברים הּדּבּור עם להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר
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הּכתּובים, ּבפרּוׁש ורק א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: וההסּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּבלבד.
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום שלישי עמ' א



לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:196:128:578:529:299:2510:3410:3019:0719:1119:3119:3518:5019:45באר שבע )ק(

6:176:098:568:519:289:2310:3310:2919:0819:1219:3219:3718:4119:46חיפה )ק(

6:156:088:558:519:269:2210:3110:2819:0719:1119:3219:3618:3119:44ירושלים )ק(

6:206:128:578:529:299:2510:3410:3019:0719:1119:3119:3618:5019:46תל אביב )ק(

6:176:059:038:569:359:2810:4210:3719:3719:4620:0820:1719:2720:31אוסטריה, וינה )ק(

6:366:418:558:579:279:2910:2510:2618:0817:5918:3318:2517:4318:35אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:236:119:079:009:399:3310:4610:4119:3619:4520:0620:1419:2520:18אוקראינה, אודסה )ק(

5:525:408:378:319:099:0310:1710:1219:1119:1919:4119:5019:0019:54אוקראינה, דונייצק )ק(

6:035:518:488:419:219:1410:2810:2319:2219:3119:5220:0219:1120:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(
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לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית
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כניסתהכוכבים

שבת
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שבת

אדמוה"זמג"א
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7:187:139:569:5310:2610:2311:3011:2820:0020:0120:2220:2419:4320:28מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(
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5:425:358:218:178:528:489:579:5318:3018:3318:5418:5718:1519:01נפאל, קטמנדו )ח(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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