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ד

d"lyz'd ,fenz ycegd mikxan ,oeiq g"k ,gly zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

‰˙ÚÂלאמר דברת כאשר אד' כח נא כ"ק1יגדל של במאמרי� בזה הדיוקי� וידוע ,
(ב'לקוטיֿתורה' הזק� מקומו2אדמו"ר ממלאי הנשיאי� ושל ועתה,3) אומרו מהו ,

רבינו משה בקשת של העניני� מהמש� מוב� היה ועתה, אומר היה לא א� ג� דלכאורה
מוב� אינו וג� ועתה. שמדגיש במה כוונתו ומה זה, זמ� על היא גו' נא יגדל 3שבקשתו

לו היה כו' רחמי� לעורר מבקש שהוא מכיו� דלכאורה, אד', כח נא יגדל שאומר מה
חסד ורב אפי� אר� הוי' לאחריֿזה שממשי� וכמו הרחמי�, ש� שהוא הוי' ש� להזכיר
(אד' אד' כח נא יגדל אומר ולמה הרחמי�), מדות שבי"ג מדות וכמה הוי' ש� (שמזכיר

מוב� אינו וג� הש�.3דוקא). של הכח ישנו (אד') שבש� שיי� אי� אד', כח שאומר מה
שאומר מה מוב� אינו וג� הש�. של הכח הגדלת עני� מהו אד', כח יגדל שאומר מה וג�
לאחרי�, לאמר או לדורות לאמר הוא דלאמר הפירוש הרי דלכאורה, לאמר, דברת כאשר
הוא וגו', אפי� אר� הוי' היינו דברת דכאשר העני� והרי דלאמר, העני� כא� שיי� ואי�
סלחתי ה' ויאמר בקשתו) פעל שמשה (לאחרי אחרֿכ� שנאמר וכמו כו' יסלח שהקב"ה

לאמר.4כדברי� הלשו� זה על מתאי� ואי� ,

˙„Â˜�Âבזה לעני�5הביאור בנוגע היתה דברת, כאשר הקב"ה, של (והבטחתו) שדיבורו ,

דברת כאשר אד' כח יגדל (ועתה משה ובקשת וגו', אפי� אר� הוי' הוי', דש�
אפי� אר� הוי' הוי', לש� בנוגע הקב"ה שדיבר מה זה עני� אשר היתה, אפי�) אר� הוי'
אפי� אר� הוי' דברת כאשר אד' כח יגדל ועתה דזהו אד'. לש� בנוגע ג� דוגמתו יהיה גו',
בנוגע ג� יהיה עלֿדר�ֿזה הנה וגו'), אפי� אר� (שהוא להוי' בנוגע שדברת שכמו וגו',

יגדל משה שאמר מה וזהו אד'. בכח הגדלה שיהיה אד', בקשה,p`לש� לשו� אלא נא דאי�
זה, על הבטיחו שהקב"ה דברת, כאשר אומר לאחריֿזה שמיד מכיו� מוב�, אינו דלכאורה
הבטחתו, את ימלא שהקב"ה (מאנע�) לתבוע יכול היה והרי לבקשה הוצר� למה ָא�ֿכ�
שדיבורו בזה, הביאור א� ישראל. לכלל כיֿא� עצמו למשה לא נוגע היה שזה ובפרט
ולכ� אד', לש� בנוגע היתה משה ובקשת הוי', לש� בנוגע היתה הקב"ה של והבטחתו
הקב"ה שהבטיח מזה יותר נעלה עני� הוא אד' כח דיגדל העני� כי לבקשה, זה על הוצר�
העני� דוגמת הוא אד' כח יגדל שעני� לפי רק הוא דברת כאשר שאמר (ומה אפי� אר� הוי'
היה הוא הוי' דהנה הוא, והעני� לבקשה. זה על הוצר� ולכ� הוי'), לש� בנוגע שדברת מה
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יז.1) יד, פרשתנו

א'עו.2) ע' ש� אדהמ"צ מאמרי ג. לט, פרשתנו לקו"ת ראה

שדמ).3) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח נא יגדל ועתה רד"ה

א). שח, ח"ב קונטרסי� (סה"מ תרצ"ד הנ"ל רד"ה

כ.4) ש�, פרשתנו

אוה"ת5) ואיל�. א'נד ע' ש� האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

סה"מ ואיל�. שנ ע' ש� תרע"ח סה"מ ואיל�. תצב ע' פרשתנו

סה"מ (תו"מ תשי"ט הנ"ל ד"ה ואיל�. ב שטז, ש� קונטרסי�

ואיל�). שעד ע' סיו�
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ebe'ו `p lcbi dzre

כאחד ויהיה כלֿכ�6הוה חידוש אי� להוי' בנוגע ולכ� מעולמות, שלמעלה עני� שהוא ,

לעולמות, שיי� הוא הרי אדנות מלשו� אד' ש� מהֿשאי�ֿכ� וגו'. אפי� אר� הוא שהוי'
ע� בלא מל� אי� והאמונה'7שהרי היחוד ב'שער כמבואר עוממות, מלשו� ע� עלֿזה8, הנה ,

מזו ויתירה אד'), כח (יגדל בהגדלה יהיה אד' ושכח אד', כח יהיה באד' שג� משה ביקש
ומכיו� רבתי, יו"ד היא דיגדל שהיו"ד מה דזהו ביותר, נעלה באופ� תהיה שההגדלה
היא דיגדל שהיו"ד מה שזה מוב�, הרי התיבה, כל את הכוללת התיבה ראשית היא שהיו"ד

רברב�. באתוו� היא יגדל תיבת כל כאילו הוא רבתי, יו"ד

˙„Â˜�Âהתורה עני� כללות על קאי לאמר דברת כאשר הנה בזה, שכתוב9הביאור וכמו ,10

מדידה מכל למעלה היא תורה והנה לאמר. האלה הדברי� כל את אלקי� וידבר
לפניווהגבלה, שעשועי� – יותר ולמעלה הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא תורה .11שהרי

בכל תורה, לומד ישראל דכאשר למעלה, שהיא כמו היא למטה התורה שירדה כמו וג�
לאמר פירוש דזהו מלמעלה, התורה דנתינת העני� פועל הוא מקו�, ובכל ער12זמ� אז ,ַ
ז"ל רבותינו וכמאמר כו', פע� עוד יאמר שהקב"ה הקב"ה, את זאגע� הקורא13מאכט כל ַָ

האופ� באותו הוא כנגדו ושונה קורא שהקב"ה מה וזה כנגדו, ושונה קורא הקב"ה ושונה
להל� מה שלכ� תורה, מת� בשעת האלה הדברי� כל את אלקי� וידבר שהיה כמו ממש

ובזיעה ברתת ביראה באימה כא� א� ובזיעה ברתת ביראה אי�14באימה שבתורה ומכיו� .
שהיא כמו מלמעלה התורה אז ניתנת תורה כשלומדי� מקו� ובכל זמ� שבכל הגבלות, שו�
שהרי מהגבלה, למעלה שהוא הוי' דש� העני� דוגמת היא לכ� לפניו, שעשועי� בבחינת
מהמקו�. למעלה ג� שהוא מוב� ומזה מהזמ�, למעלה כאחד ויהיה הוה היה הוא הוי'

הטבע בגימטריא הוא אלקי� ש� בטבע,15אמנ� שמוסתר כמו האלקות בחינת שהוא היינו ,
הוא שאד' לעיל שנתבאר וכמו אד', ש� ג� הוא ועלֿדר�ֿזה אור. דתורה הגילוי היפ�
עני� היפ� הוא עוממות פירוש והרי עוממות, מלשו� ע� ע�, בלא מל� ואי� אדנות מלשו�
המרגלי� לחטא עד הפכי עני� להיות יכול דעוממות ההעל� שמצד ועד והגילוי, האור

תמרודו אל בהוי' דא� העני� היפ� ועתה16שהיה משה שביקש וזהו וכלב. יהושע שאמרו
הוא זה שגילוי שבתורה, דהוי' הגילוי דוגמת הגילוי יהיה באד' שג� אד', כח נא יגדל

אד'. בכח הגדלה שנעשה עלֿידיֿזה
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‰�‰Âנמצא שהאד� והיינו עול, דקבלת העבודה הוא האד� בעבודת אד' דש� העני�
תשי� שו� בעלֿכרחו, של באופ� עול דקבלת לעני� שצרי� עד ביותר נמו� במצב

מל� עלי�17עלי� אימתו המצוות18שתהא עשיית וכל וכו', הרגש שו� בזה לו שאי� היינו, .
שמצד עול דקבלת שהעבודה ומכיו� בלבד. האימה מצד רק דבעלֿכרחו, באופ� הוא שלו
ירידה בזה להיות יכול היה לכ� כלל, גילוי שו� בזה ואי� דבעלֿכרחו, באופ� היא אד' ש�
האד� בנפש שלמטה העניני� כל והנה תמרודו. אל דבהוי' העני� היפ� שהוא לעני� עד
שבאד�, העניני� עלֿידי ה� נעשי� שלמעלה שהעניני� ועד למעלה, ג� דוגמת� יש

המגיד הרב תורת הזק�19וכידוע אדמו"ר מכ"ק ג� איתא וכ� רבותינו20, מאמר בפירוש ,

[והוא21ז"ל תלוי. הדבר וב� ממ� ממ�, ה� שלמעלה העניני� שכל ממ�, למעלה מה דע
בתניא דאיתא מה נשתלשלו22עלֿדר� האד� שבנפש (שהבחינות מה� שנשתלשלו

שכתוב למה הטע� דזהו שלמעלה). ואחד23מהספירות אחד שכל אלקה, אחזה ומבשרי
מי (יהיה שבאד� שהעניני� לפי אלקה, אחזה להיות יכול מבשרו הנה שיהיה מי יהיה
שמצד עול דקבלת לעבודה בנוגע ג� מוב� ומזה שלמעלה]. העניני� דוגמת ה� שיהיה)
שעלֿידיֿזה ממ�, למעלה מה דע הנה המרגלי�), (חטא בזה הירידה שעלֿידי אד', ש�
והוספה הגדלה עלֿידי הוא החטא תיקו� ולכ� שלמעלה, אד' בש� ג� כביכול ירידה נעשה

אד'. כח נא יגדל ועתה משה שביקש מה דזהו שלמעלה, אד' בש�

ÔÈ�Ú‰Âאליעזר דרבי בפרקי איתא דהנה גירסא24הוא, [ועוד העול� נברא שלא עד25עד ,

השיי� האור בחינת הוא ששמו וידוע בלבד. ושמו הוא היה כו'] נאצל שלא
עצמותו26לעולמות על לא קאי 'הוא' ג� והנה הזולת. בשביל הוא הש� עני� כל שהרי ,

בלבד האור על כיֿא� 'הוא',27יתבר� מבחינת ג� למטה היא דשמו הבחינה ומכלֿמקו� ,
לשו� שהוא 'הוא' נקרא שלכ� שמו, מבחינת והסתר בהעל� היא ד'הוא' שהבחינה ועד

שנאצל28נסתר קוד� וג� העול�, שנברא קוד� שהיא כמו (ג� דשמו שהבחינה מכיו� והנה .
העני� שנברא) ולאחרי שנאצל (לאחרי אחרֿכ� נמש� מזה הנה הזולת, בשביל היא כו')
וג� העול�, שנברא קוד� שהיא כמו דשמו והבחינה ע�. בלא מל� אי� אשר אד', דש�
שלא ועד נעלית, הכי בדרגא שהוא כמו האצילות עני� את ג� כולל [דנאצל שנאצל, קוד�
שהיתה דשמו הבחינה הנה נעלית, הכי בדרגא שהוא כמו מאצילות ג� למעלה הוא נאצל
לספירת השורש (שהיא הצמצו�, לפני שהיא כמו המלכות בחינת ו]הוא שנאצל, קוד�
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‰�‰Âנמצא שהאד� והיינו עול, דקבלת העבודה הוא האד� בעבודת אד' דש� העני�
תשי� שו� בעלֿכרחו, של באופ� עול דקבלת לעני� שצרי� עד ביותר נמו� במצב

מל� עלי�17עלי� אימתו המצוות18שתהא עשיית וכל וכו', הרגש שו� בזה לו שאי� היינו, .
שמצד עול דקבלת שהעבודה ומכיו� בלבד. האימה מצד רק דבעלֿכרחו, באופ� הוא שלו
ירידה בזה להיות יכול היה לכ� כלל, גילוי שו� בזה ואי� דבעלֿכרחו, באופ� היא אד' ש�
האד� בנפש שלמטה העניני� כל והנה תמרודו. אל דבהוי' העני� היפ� שהוא לעני� עד
שבאד�, העניני� עלֿידי ה� נעשי� שלמעלה שהעניני� ועד למעלה, ג� דוגמת� יש

המגיד הרב תורת הזק�19וכידוע אדמו"ר מכ"ק ג� איתא וכ� רבותינו20, מאמר בפירוש ,

[והוא21ז"ל תלוי. הדבר וב� ממ� ממ�, ה� שלמעלה העניני� שכל ממ�, למעלה מה דע
בתניא דאיתא מה נשתלשלו22עלֿדר� האד� שבנפש (שהבחינות מה� שנשתלשלו

שכתוב למה הטע� דזהו שלמעלה). ואחד23מהספירות אחד שכל אלקה, אחזה ומבשרי
מי (יהיה שבאד� שהעניני� לפי אלקה, אחזה להיות יכול מבשרו הנה שיהיה מי יהיה
שמצד עול דקבלת לעבודה בנוגע ג� מוב� ומזה שלמעלה]. העניני� דוגמת ה� שיהיה)
שעלֿידיֿזה ממ�, למעלה מה דע הנה המרגלי�), (חטא בזה הירידה שעלֿידי אד', ש�
והוספה הגדלה עלֿידי הוא החטא תיקו� ולכ� שלמעלה, אד' בש� ג� כביכול ירידה נעשה

אד'. כח נא יגדל ועתה משה שביקש מה דזהו שלמעלה, אד' בש�

ÔÈ�Ú‰Âאליעזר דרבי בפרקי איתא דהנה גירסא24הוא, [ועוד העול� נברא שלא עד25עד ,

השיי� האור בחינת הוא ששמו וידוע בלבד. ושמו הוא היה כו'] נאצל שלא
עצמותו26לעולמות על לא קאי 'הוא' ג� והנה הזולת. בשביל הוא הש� עני� כל שהרי ,

בלבד האור על כיֿא� 'הוא',27יתבר� מבחינת ג� למטה היא דשמו הבחינה ומכלֿמקו� ,
לשו� שהוא 'הוא' נקרא שלכ� שמו, מבחינת והסתר בהעל� היא ד'הוא' שהבחינה ועד

שנאצל28נסתר קוד� וג� העול�, שנברא קוד� שהיא כמו (ג� דשמו שהבחינה מכיו� והנה .
העני� שנברא) ולאחרי שנאצל (לאחרי אחרֿכ� נמש� מזה הנה הזולת, בשביל היא כו')
וג� העול�, שנברא קוד� שהיא כמו דשמו והבחינה ע�. בלא מל� אי� אשר אד', דש�
שלא ועד נעלית, הכי בדרגא שהוא כמו האצילות עני� את ג� כולל [דנאצל שנאצל, קוד�
שהיתה דשמו הבחינה הנה נעלית, הכי בדרגא שהוא כמו מאצילות ג� למעלה הוא נאצל
לספירת השורש (שהיא הצמצו�, לפני שהיא כמו המלכות בחינת ו]הוא שנאצל, קוד�
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בש� הירידה המרגלי�) חטא (עלֿידי נעשה וכאשר אד'. כח ונקראת אד'), וש� המלכות
שהוא כמו באד' תומש� אד' דכח שהבחינה ובכדי אד', מכח ההמשכה להיות הוצר� אד'

אד'. בכח הגדלה תוספת עלֿידי דוקא זהו הנה ירידה, של במצב

Ô·ÂÈÂ�בער ה� והתלמיד הרב שכאשר לתלמיד, מרב השכל מהשפעת עלֿדר�ֿמשל זה
אבל לתלמיד, להשפיע בכדי מיוחדת להשתדלות הרב צרי� אי� אזי הנה לזה, זה
הרב שבי� האי�ֿערו� מצד הנה ביותר, קט� הוא והתלמיד ביותר גדול הוא הרב כאשר
להיות שצרי� והיינו לתלמיד. להשפיע שיוכל מיוחדת להשתדלות הרב צרי� לתלמיד,
אליו. שבאי�ֿערו� לתלמיד להשפיע ביכולתו דוקא שעלֿידיֿזה הרב, בשכל והגדלה יתרו�
שכלו קוט� מצד שהתלמיד מפני הוא משל לומר שצרי� מה דזה המשל, בעני� שידוע וכמו
כזה מעני� משל לו לומר צרי� ולכ� עצמו, מצד שהוא כמו השכל את להשיג יכול אינו
בכדי הנה הנמשל, את אחרֿכ� להשיג יוכל דוקא שעלֿידיֿזה התלמיד, של בעולמו שהוא
שבאי�ֿערו� התלמיד של בעולמו שהוא כזה בעני� השכל את (להמשי� משל לומר

כתיב המל� שלמה שגבי מה דזהו מיוחד. כח עלֿזה צרי� אלפי�29לנמשל), שלשת וידבר
על שלכ� שבדורו, החכמי� ער� לפי שלא ביותר נעלית השגה היתה שלמה דהשגת משל,
משלי�, אלפי� לג' שבדורו) לחכמי� אותו להסביר (בכדי הוצר� שהשיג ועני� עני� כל
משל שעלֿידי עד זו, אחר זו מדריגות אלפי� בג' חכמתו את להוריד שהוצר� היינו
את להוריד יכול היה ששלמה מה והטע� להשיג. שבדורו לבניֿאד� אפשר היה האחרו�

שכתוב כמו בחכמתו שהיה היתרו� מצד הוא משלי� אלפי� בג' חכמת30חכמתו ותרב
משלי�. אלפי� בג' שהשיג עני� כל להוריד ביכולתו היה ולכ� וגו', שלמה

Â‰ÊÂדכח שהבחינה אפשר היה באד' הירידה היתה שלא זמ� דכל אד', כח נא יגדל ועתה
שני, במקו� דאד' והבחינה אחד במקו� תהיה הצמצו�) שלפני (מלכות אד'

מ לאחריgkוההמשכה אבל הרגיל, כסדר וכו' השתלשלות סדר של באופ� תהיה לאד' אד'
גופא אד' דכח שהבחינה צרי� עכשיו הנה באד', הירידה נעשה המרגלי� חטא שעלֿידי
הוא אד' ש� כאשר ובפרט באד', תומש� עצמה אד' דכח שהבחינה ובכדי באד', תומש�
שאינו היינו רבתי, ביו"ד ליגדל ועד אד', כח יגדל שיהיה צרי� לזה הנה ירידה, של במצב
ע� שקשורה כמו דשמו לבחינה צרי� כיֿא� עצמה מצד שהיא כמו דשמו הבחינה מספיק
ההמשכה להיות יכולה דוקא זו בחינה שמצד בלבד, ושמו הוא היה בחינת 'הוא', בחינת

למטה. והגילוי

‰�‰Âז"ל רבותינו וכמאמר מהתורה, ה� נמשכי� שבעול� העניני� היא31כל שהתורה
להמשי� שרוצי� עני� כל על ולכ� העול�, נברא שעלֿיד� והפנקסאות הדיפתראות
ראיה שמביא לאמר, דברת כאשר אד' כח נא יגדל ועתה וזהו מהתורה. ראיה להביא צרי�
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ובכ"מ.29) ב. מב, מק� תו"א וראה יב. ה, מלכי�ֿא

י.30) ה, מלכי�ֿא

רפ"א.31) ב"ר

d"lyz'd fenz ycegd mikxan ,oeiq g"k ,gly zyxt zay

אופ� הנה שבתורה דכמו התורה), על קאי לאמר דברת שכאשר (וכנ"ל, התורה מ�
לאמר דברת כאשר עני� דזהו למטה, ג� נמשכת היא כ� למעלה שהיא שכמו הוא ההמשכה
ושונה קורא שהקב"ה (פועל אויבערשט� דע� נאכזאג� ער מאכט תורה לומד ַָָשכשישראל
ומבקש ראיה מביא מזה הנה למעלה), שהיא כמו התורה עני� אז לו שנמש� כנגדו,
של באופ� שהיא כמו אד' דכח הבחינה בו שיומש� אד', לש� בנוגע ג� יהיה שכמוֿכ�
כדבר�. סלחתי שיהיה נעשה זו המשכה שמצד בלבד, ושמו הוא היה בחינת הגדלה,

˘ÈÂבני עדת לכל ונסלח שאומרי� לאחרי הקדוש היו� שבתחילת מה ע� זה לקשר
בשגגה הע� לכל כי גו' הוא32ישראל וכמוֿכ� כדבר�, סלחתי הוי' ויאמר אומרי�

נגאלי� ה� מיד תשובה עושי� שכשישראל השנה, ימי בכל האמיתית33ג� בגאולה
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
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כו.32) טו, ה"ה.33)פרשתנו פ"ז תשובה הל' רמב"� ראה

•
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˘ÈÂבני עדת לכל ונסלח שאומרי� לאחרי הקדוש היו� שבתחילת מה ע� זה לקשר
בשגגה הע� לכל כי גו' הוא32ישראל וכמוֿכ� כדבר�, סלחתי הוי' ויאמר אומרי�
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כו.32) טו, ה"ה.33)פרשתנו פ"ז תשובה הל' רמב"� ראה

•

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב, א( במה שציינתי ללמוד בספר התניא קדישא פרק כ"ז-כ"ט והפרקים 

שלפניהם ושלאחריהם, ורוצה ללמוד בזה איזה כוונה צדדית. - איני מבין מה הכריחו לזה, והיא כפשוטה 

- אשר מבואר שם גנות ענין העצבות וההפסד שבה, ואשר בהתבוננות אפשר לבטלה גם ע"פ שכל אפילו 

כשנדמה או שכם באמת אהוא עצבות מדאגת עונות.

ב( נסתפק במה שכתבתי בנתינת צדקה, שיתן לפני התפלה פרוטה או שתים וכו', באם לא ימצא 

עני על אתר. - הנה ידוע שבכגון דא מוסרים הצדקה לגבאי צדקה או לקופה של צדקה )א צדקה פושקע(.

ג( נסתפק במ"ש מקוה טהורה, והנה במכתבי אינו בוא"ו אלא מקוה טהרה, וכוונתי לטבילת עזרא 

יותר, וכמו שנמצא עד"ז בש"ס  יזהר, ומה טוב גם במקוה המוסיפה קדושה לקדושה גדולה  עכ"פ בזה 

)היינו בטבילת כהן גדול ביוהכ"פ שבין עבודה לעבודה(.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד אמירת שיעור תהלים בכל יום אחר התפלה, ויה"ר שלא תהי' אלא השמטה 

בכתיבה ולא חסרון בפועל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



י
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מוגה בלתי

הטע�‡. (וזהו המצוות משאר ג� כלולה מצוה שכל דהיינו ופרט, כלל בה� שיש – הוא במצוות הסדר
המצוה" מ� פטור במצוה "העוסק המצוות1לדי� שאר מעי� ג� כלולי� בה שעוסק שבמצוה כיו� ,2.(

– ובמכלֿשכ� – הוא כ� בכלל, במצוות אמורי� שהדברי� מזה,dxezaוכש� ויתירה מצוה, היא שג� –

המצוות כל כנגד ז"ל3ששקולה רבותינו כמאמר מה�, –4וגדולה מעשה" לידי מביא שהתלמוד גדול, "תלמוד
המצוות. שאר כל כלולות התורה לימוד שבמצות

ג� הוא teb`וכ� dxezaב"תלמוד במיוחד וכמודגש התורה. חלקי שאר כל כלולי� שבתורה חלק שבכל ,

שבעלֿפה בתורה הוא התורה גילוי עיקר (שהרי דכש�5בבלי" – בבלי) בתלמוד גופא שבעלֿפה ובתורה ,
ש� "כי עלֿש� זה בש� שנקראת שבבבל, בישיבות שלמדוהו לפי הוא כ� שנקרא הפשוט שפתllaשהטע� ה'

האר�" ג�6כל זה בש� נרמז כ� –epkezשהוא בבלי", "תלמוד התורהlelaשל חלקי .7מכל

בגמרא" שליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אד� ישלש "לעול� בעני� מצינו דעות8ולכ� שיש ,9

החלקי�. מכל כלול שהוא כיו� וגמרא, משנה דמקרא העניני� ג' כל ידיֿחובת יוצאי� בבלי תלמוד לימוד שעלֿידי

הוא בבלי תלמוד של ענינו שעיקר שא� עניניdkldוהיינו, ג� בו יש ,dcb`,"במקרא ב"שליש נכללי� שה� ,

ב'לקוטיֿתורה' .10כמבואר

ג� הוא כ� – אגדה עניני ג� בה יש הלכה, הוא ענינה שעיקר א� שבגמרא, שעיקרyxcnaוכש� שא� ,

הוא בהעל�.`dcbענינו – מקו� ובכל בגילוי, – מקומות בכמה הלכה; עניני ג� בו יש שבתורה,

הלכה·. של עני� ישנו שבה� במדרש המקומות בפרשתנוielibaאחד רבה במדרש הפסוק11הוא "כי12על
עולה". גו' ועשית� גו' מושבותיכ� אר� אל תבואו

המדרש: לשו� וזה

"dkldרבותינו שנו לבנו, לעשות אד� חייב דברי� כמה לב�".13. לעשות חייב האב דברי� חמשה

השני�: סדר על ומונה והול�

ישראל"), אלו והב� הקב"ה זה "האב (שהרי לישראל הקב"ה עשה כ� בנו, את למול חייב שהאב "כש� א)
עשה יהושע, עלֿידי אות� צורי�".14מל חרבות ל�

שנאמר ישראל, פדה והקב"ה לפדותו, חייב "האב לע�".15ב) לו לפדות

בניכ� את אות� ולמדת� לישראל, תורה לימד הקב"ה תורה, "ללמדו וכתיב16ג) מלמד�17, אלקי� ה' אני
להועיל".

האומנותד) שהרי אומנות", ד"ללמדו העני� שזהו – לישראל" המצוות את לימד הקב"ה מצוות, "ללמדו
קוני" את לשמש אלא נבראתי לא ש"אני כיו� המצוות, קיו� היא ישראל קיו�18דבני הוא שהעיקר מוב� ומזה .

המעשה"lretaהמצוות אלא עיקר המדרש "לא שבסופו19, הוא העיקר בגשמיות, אומנות שבלימוד כש� –

ממנה. ויתפרנס בה יעסוק דבר של
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וש"נ.1) סע"א. כה, סוכה
וש"נ.2) .69 ע' ח"ט התוועדויות – מנח� תורת ראה
רכה.3) רמז בא יל"ש פאה. ריש משנה ראה
וש"נ.4) ב. מ, קידושי�
ובכ"מ.5) ב). (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא ראה
ט.6) יא, נח
א.7) כד, סנהדרי� ראה
וש"נ.8) רע"ב. יט, ע"ז
ס"ד.9) סרמ"ו יו"ד ורמ"א טור ר"ת). (בש� ש� תוס'
סע"ג.10) ג, שה"ש רע"ד. ה, ויקרא
רפי"ז.11) במדב"ר

בֿג.12) טו,
ולפדותו13) למולו בבנו חייב "האב א: כט, קידושי� ג� ראה

ש�. ביל"ש וכ"ה אומנות". וללמדו אשה ולהשיאו תורה וללמדו
ב.14) ה, יהושע
כג.15) ז, ש"ב
יט.16) יא, עקב
יז.17) מח, ישעי'
(אוס�18) כת"י הש"ס גירסת ע"פ – קידושי� סו� וברייתא משנה

שלמה במלאכת הובא וכ� תשל"ד). ירושלי�, הבבלי, תלמוד של כת"י
ש�. במשנה

מי"ז.19) פ"א אבות

e"hyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

לה� אמר הקב"ה אשה, "להשיאו הנישואי�.20ה) תכלית שזהו – ורבו" פרו

רק הוא זה שעני� שא� דברי�'devnשהקב"הieeivולהעיר, ה'חמשה בי� זה עני� נמנה א�ֿעלֿפיֿכ� לעשות,
בפועל,dyrשהקב"ה זאת לקיי� שיוכלו כח נתינת ג� אלא בלבד, ציווי אינו הקב"ה של שציווי כיו� – לישראל

בפועל. זה עני� הקב"ה נות� – ורבו" ד"פרו הציווי עלֿידי הרי וממילא,

פירושי�: ב' ישנ� מצוה שבכל מצינו ולכ� כח. נתינת ג� הוא עצמו שהציווי המצוות, בכל הוא ועלֿדר�ֿזה
שב"ואהבת" – המצוות כל יסוד שהיא – ה' אהבת במצות ולדוגמא הבטחה. ולשו� ציווי ב'21לשו� ישנ�

אהבה לידי לבוא שסופ� – הבטחה ולשו� לאהוב, עלי� – ציווי לשו� .22פירושי�:

לישראל‚. הקב"ה אמר כ� דורו�, לאביו מעלה להיות חייב הב� "ומה לפרשתנו: בשייכות במדרש ומסיי�
לה'". עולה ועשית� וגו' אר� אל תבואו כי

כמבואר כו'", כקוד� יתבר� לפניו וחביב ומרוצה ה' לפני לרצו� "שיהיה – הוא הדורו� ועני�
.23ב'אגרתֿהתשובה'

ג� כ� משתלשל – להקב"ה מעלי� ישראל שבני היינו, שלמעלה, הדורו� עני� האבdhnlומצד שכאשר ,

של בסופו הוא זוכה – הקודש טהרת ועל תורה עלֿפי חינו� דהיינו בה�, שמחוייב הדברי� כל את לבנו נות�
נחתֿרוח), עני� שהוא כו'", לרצו� "שיהיה – ד"דורו�" העני� תוכ� (שזהו ממנו לנחת דבר

בשעת – הוא האמיתי עד"oi`eyipdוהנחת עדי ו"בני� ורבו", ד"פרו העני� מתקיי� שעלֿידיֿזה בני�24, –

igvp,

ע� קשור כשהדבר רק אפשרי הנצחיות עני� התורה,dyecwוהרי יסודי על הוא שה"בני�" דהיינו דוקא,
מצד שהוא כפי להיות צרי� זה הרי החסידות בתורת המבואר dxezayועלֿפי xe`nd25דוקא,

יבור�" ישרי� ב"דור עד", עדי "בני� הוא ברוחניות.26ואז וטוב בגשמיות טוב – אמיתי נחת שזהו ,

צוה ואחרֿכ� חתונה. של ניגו� לנג� וצוה "לחיי�", לומר לתורה שעלה לחת� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לנישואיו]. שלושי� בתו� עדיי� עומד שהוא באמרו, "לחיי�", לומר האברכי� לאחד ג�

***

המרגלי�.„. טענת עני� להבי� 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנג� צוה

***

מצינו‰. – לנישואי� שלושי� דתו� הזמ� אודות לעיל מ�27המוזכר תכשיטי� מונעי� ש"אי� כלה, לגבי
האסורי� בזמני� ג� יו�", שלשי� כל פניה�") את ירחצו והכלה "המל� – לרחיצה בנוגע (ועלֿדר�ֿזה הכלה
שלאחריֿזה. השני� מש� כל ג� תלוי אלו יו� שבשלושי� כיו� בעלה", על תתגנה שלא "כדי עצמ�, מצד בזה

בעניני� שמדובר בפניmiipevigוא� להתנאות כדי בה� להשתמש לה מותר א�ֿעלֿפיֿכ� – וכו' ושרק כחל ,
ה�" נאות ישראל "בנות דבר של לאמיתו שכ�, הפנימי.28בעלה, יופיי� מתגלה אלו חיצוניי� עניני� ועלֿידי ,

.Â:ישראל ובני להקב"ה בנוגע ג� הוא וכ�
ז"ל רבותינו כמאמר מת�ֿתורה, עלֿידי ואשה בעל נעשו ישראל ובני שהקב"ה חתונתו29ידוע זה30"ביו�

מת�ֿתורה".

אומרי� שאנו כפי ויו�, יו� בכל מחדש נעשה שמת�ֿתורה וכמאמרozep"31ומכיו� הווה, לשו� התורה"
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כח.20) א, בראשית
ה.21) ו, ואתחנ�
ובכ"מ.22) ג). (פו, תשא ס"פ תו"א ראה
פ"ב.23)
נישואי�.24) ברכות נוסח
ואיל�.25) 14 ע' ח"א התוועדויות – מנח� תורת ראה
ב.26) קיב, תהלי�

וש"נ.27) סע"ב. עח, יומא
(במשנה).28) סע"א סו, נדרי�
(במשנה).29) ב כו, תענית
יא.30) ג, שה"ג
א.31) כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה וראה התורה. ברכת נוסח
ובכ"מ.
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לה� אמר הקב"ה אשה, "להשיאו הנישואי�.20ה) תכלית שזהו – ורבו" פרו

רק הוא זה שעני� שא� דברי�'devnשהקב"הieeivולהעיר, ה'חמשה בי� זה עני� נמנה א�ֿעלֿפיֿכ� לעשות,
בפועל,dyrשהקב"ה זאת לקיי� שיוכלו כח נתינת ג� אלא בלבד, ציווי אינו הקב"ה של שציווי כיו� – לישראל

בפועל. זה עני� הקב"ה נות� – ורבו" ד"פרו הציווי עלֿידי הרי וממילא,

פירושי�: ב' ישנ� מצוה שבכל מצינו ולכ� כח. נתינת ג� הוא עצמו שהציווי המצוות, בכל הוא ועלֿדר�ֿזה
שב"ואהבת" – המצוות כל יסוד שהיא – ה' אהבת במצות ולדוגמא הבטחה. ולשו� ציווי ב'21לשו� ישנ�

אהבה לידי לבוא שסופ� – הבטחה ולשו� לאהוב, עלי� – ציווי לשו� .22פירושי�:

לישראל‚. הקב"ה אמר כ� דורו�, לאביו מעלה להיות חייב הב� "ומה לפרשתנו: בשייכות במדרש ומסיי�
לה'". עולה ועשית� וגו' אר� אל תבואו כי

כמבואר כו'", כקוד� יתבר� לפניו וחביב ומרוצה ה' לפני לרצו� "שיהיה – הוא הדורו� ועני�
.23ב'אגרתֿהתשובה'

ג� כ� משתלשל – להקב"ה מעלי� ישראל שבני היינו, שלמעלה, הדורו� עני� האבdhnlומצד שכאשר ,

של בסופו הוא זוכה – הקודש טהרת ועל תורה עלֿפי חינו� דהיינו בה�, שמחוייב הדברי� כל את לבנו נות�
נחתֿרוח), עני� שהוא כו'", לרצו� "שיהיה – ד"דורו�" העני� תוכ� (שזהו ממנו לנחת דבר

בשעת – הוא האמיתי עד"oi`eyipdוהנחת עדי ו"בני� ורבו", ד"פרו העני� מתקיי� שעלֿידיֿזה בני�24, –

igvp,

ע� קשור כשהדבר רק אפשרי הנצחיות עני� התורה,dyecwוהרי יסודי על הוא שה"בני�" דהיינו דוקא,
מצד שהוא כפי להיות צרי� זה הרי החסידות בתורת המבואר dxezayועלֿפי xe`nd25דוקא,

יבור�" ישרי� ב"דור עד", עדי "בני� הוא ברוחניות.26ואז וטוב בגשמיות טוב – אמיתי נחת שזהו ,

צוה ואחרֿכ� חתונה. של ניגו� לנג� וצוה "לחיי�", לומר לתורה שעלה לחת� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לנישואיו]. שלושי� בתו� עדיי� עומד שהוא באמרו, "לחיי�", לומר האברכי� לאחד ג�

***

המרגלי�.„. טענת עני� להבי� 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנג� צוה

***

מצינו‰. – לנישואי� שלושי� דתו� הזמ� אודות לעיל מ�27המוזכר תכשיטי� מונעי� ש"אי� כלה, לגבי
האסורי� בזמני� ג� יו�", שלשי� כל פניה�") את ירחצו והכלה "המל� – לרחיצה בנוגע (ועלֿדר�ֿזה הכלה
שלאחריֿזה. השני� מש� כל ג� תלוי אלו יו� שבשלושי� כיו� בעלה", על תתגנה שלא "כדי עצמ�, מצד בזה

בעניני� שמדובר בפניmiipevigוא� להתנאות כדי בה� להשתמש לה מותר א�ֿעלֿפיֿכ� – וכו' ושרק כחל ,
ה�" נאות ישראל "בנות דבר של לאמיתו שכ�, הפנימי.28בעלה, יופיי� מתגלה אלו חיצוניי� עניני� ועלֿידי ,

.Â:ישראל ובני להקב"ה בנוגע ג� הוא וכ�
ז"ל רבותינו כמאמר מת�ֿתורה, עלֿידי ואשה בעל נעשו ישראל ובני שהקב"ה חתונתו29ידוע זה30"ביו�

מת�ֿתורה".

אומרי� שאנו כפי ויו�, יו� בכל מחדש נעשה שמת�ֿתורה וכמאמרozep"31ומכיו� הווה, לשו� התורה"
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כח.20) א, בראשית
ה.21) ו, ואתחנ�
ובכ"מ.22) ג). (פו, תשא ס"פ תו"א ראה
פ"ב.23)
נישואי�.24) ברכות נוסח
ואיל�.25) 14 ע' ח"א התוועדויות – מנח� תורת ראה
ב.26) קיב, תהלי�

וש"נ.27) סע"ב. עח, יומא
(במשנה).28) סע"א סו, נדרי�
(במשנה).29) ב כו, תענית
יא.30) ג, שה"ג
א.31) כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה וראה התורה. ברכת נוסח
ובכ"מ.
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ז"ל בעיני�32רבותינו יהיו יו� אחרתmiycgk"בכל (ולגירסא "33" :miycgשתמיד נמצא – הדמיו�) כ"� בלא ,"
הפנימי. היופי את לגלות כדי ושרק" ה"כחל את תמיד צריכי� ולכ� יו�", שלושי� "בתו� אנו עומדי�

בזה: והעני�

אלא ה� נאות דהקב"ה) ה"אשה" שה� ישראל בני (כללות ישראל ozleepn"בנות zeiprdy"28�ד"אי העניות –
בדעת" אלא צור�34עני יש ולכ� הקדושה, היפ� היא שעניות דהיינו בגשמיות), עניות ג� משתלשל (שמזה
זו. עניות להסיר

ע"י – היא העניות להסרת mizteneוהדר� zeze`a dlrnln xe` ielib,

המדרש דברי על הבעלֿש�ֿטוב כפירוש ראה35– הדי�, במדת העול� את לברוא במחשבה עלה "בתחילה
ו"מדת והגבלה, במדידה העול� הנהגת היא הדי�" ש"מדת הרחמי�", מדת עמו שית� מתקיי� העול� שאי�

העול� הגבלות את ומבטלי� המסירי� ומופתי�, ואותות הצדיקי� הנהגת היא –36הרחמי�"

ישראל. דבני הפנימי היופי את מגלי� ועלֿידיֿזה

.Ê�כלולי שבו תמוז, ראשֿחודש כלול שבה תמוז, חודש מברכי� שבת – זו בשבת במיוחד מודגש זה ועני�
ובה� החודש, ימי fenzכל a"i dle`bd mei:

היתה תמוז די"ב rahdnהגאולה dlrnly zten"להרוג "להשמיד גזירה היתה שלפניֿזה זה שתמורת –37

גו'" ויונקי� עוללי� ד"מפי העני� על הגזירה וכ� הוא"38כו', ד"ונהפו� העני� תמוז י"ב ביו� נעשה ,39–mze`y

miyp`,האמורות הגזירות את mnvrשגזרו mdעוד ועלֿידיֿזה לשחררו, אחרֿכ� בעניניsqezipגזרו תוק�
.40יהדות

של זמ� הוא כנ"ל) זו, משבת המתבר� בראשֿחודש (הכלול תמוז שי"ב mizteneונמצא, zeze`את המגלי� ,
(כנ"ל). ישראל דבני הפנימי היופי

ונעשי�" נזכרי� האלה "41"והימי� ה� הרי ש"נזכרי�", שעלֿידיֿזה –miyrpושנה שנה שבכל היינו, ,"

נפשנו" ופדות ד"גאולתנו העני� תורתו42נעשה הלומדי� ולכל והגאולה, המאסר בתקופת שהיו אלו לכל
ישראל. בני לכל העני� נמש� ועלֿיד� הגאולה, בעל של בעקבותיו והולכי�

***

.Á[:אמר ואחרֿכ� כה'". אדיר "אי� וניגנו ניגו�", ספרד'יש� "דע� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
גאולת יו� תמוז, י"ב – הוא אלינו בעיקר הנוגע והעני� תמוז, החודש מברכי� שבת היא זו שבת כאמור,

אדמו"ר. מוריֿוחמי כ"ק

בני אחינו עבור החינו� מוסדות הוא – שמו על נקרא שג� אדמו"ר, מו"ח כ"ק של ממפעליו אחד והנה,
מקומות. ובעוד באר�ֿישראל עבור� מוסדות ישנ� וכ� אפריקא, בצפו� אשר הספרדי� ישראל

(מוהרש"ב) אדמו"ר אביו בחיי – לכ� קוד� עוד ל'ספרדי�' החינו� בעני� ההתעסקות היתה דבר, של לאמיתו
נקראה לא אז אבל בעבודה; חלק שנטל דהיינו בזה, פעיל היה אדמו"ר מו"ח וכ"ק בגרוזיא, – נשמתוֿעד�

שמו על .43העבודה
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עה"פ32) ופרש"י ספרי (וש"נ). ס"ב סס"א או"ח אדה"ז שו"ע
ו. ו, ואתחנ�

יג.33) יא, עקב עה"פ פרש"י ג� וראה א. יט, יתרו עה"פ פרש"י
טז. כו, תבוא

סע"א.34) סח, כתובות רע"א. מא, נדרי� ראה
הלקוטי�35) ספר אלקי�). ברא (ד"ה בראשית ר"פ פרש"י

בחודש פ' רבתי פסיקתא מדרש וראה ובכ"מ. בתחלתו. להאריז"ל
טו. פי"ב, ב"ר (ב). השביעי

רפ"ה.36) שעהיוה"א תניא ראה

ד.37) ז, יג. ג, אסתר – הכתוב לשו�
ק38) ע' תרפ"ז סה"מ וראה ג. ח, ואיל�.תהלי� יא
א.39) ט, אסתר
וש"נ.40) .306 ע' חי"ח לקו"ש ג� ראה
בס'41) ונת' הובא שובבי�. תיקו� בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב
הגש"פ.42) נוסח ע"פ
(המו"ל).43) תיבות כמה כא� חסרי� ההנחה ברשימת
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השיי� חינו� של בעני� עוסקי� אלו שמוסדות l`xyiוא� ipa lklעל הוא המדובר שהרי ,zlgzd:הלימוד
מיו� חב"ד נשיאי של שיטת� זוהי הרי – דוקא ולנשיאי� לחב"ד נוגע זה אי� ולכאורה וכדומה, גמרא חומש,

חב"ד. לכר� השייכת עבודת� על נוס� ישראל, לכלל השייכי� בעניני� ג� שהתעסקו הווסדה,

.Ë– ישראל) לכלל השייכי� בעניני� והתעסקות� חב"ד, נשיאי (היות� אלו עניני� שני דבר, של ולאמיתו
בזה: זה תלויי�

לעבעדיקייט"). א או� חי�ת א ("מיט חי�ת מתו� לעשותו יש – פח�ת עני� ואפילו עני�, שכל ַַידוע

צור� יש – חי�ת מתו� ובפרט פח�ת, בעני� לפעול כדי תנועתytpÎzexiqnaאמנ�, ללא כי, דוקא,
עני� שזהו או אליו, השיי� נעלה עני� הוא פלוני עני� הא� ולהרהר ל'חשבונות', להכנס אד� יכול מסירותֿנפש,

zegtעלֿידי ג� להיעשות שיכול ,xg`דוקא מחוייב מדוע וממילא, ,`edחשבונות וכשעושה בזה?... להתעסק
תנועת מצד ורק חי�ת. מתו� זאת עושה אינו הפח�ת, בעני� ג� מתעסק הוא בפועל א� ג� הרי – אלו

חי�ת. מתו� העניני� בכל עוסקי� ואז אלו, לחשבונות מקו� אי� – מסירותֿנפש

אצל היתה – מסירותֿנפש של זו epi`iypותנועה epizeax�עני היה שאצל� במוחש, שראינו וכפי ,

יותר. נעלה בעני� כמו מדה באותה פח�ת, בעני� והחי�ת ה'מסירותֿנפש'

לקמ�. שיתבאר כפי נשיא, של ענינו שזהו כיו� – לזה והטע�

.Èבפרשתנו44אודות שכתוב בגמרא45מה איתא יהושע", נו� ב� להושע משה התפלל46"ויקרא רבינו שמשה
מרגלי�". מעצת יושיע� "יֿה

היו" כשרי� שעה "אותה שהמרגלי� כיו� להבי�: היה47וצרי� לא כ� לא דא� כ�, לומר מוכרחי� ג� והרי ,
שכתוב כמו במשה, תלוי היה הדבר (שהרי לשולח� מסכי� רבינו מה48משה לש� – "לדעת�") – ל�" "שלח

מרגלי�"? מעצת יושיע� "יֿה התפלל

יהושע עבור התפלל זה ומצד משהו, יקרה שמא משה חשש מכלֿמקו� כשרי�, שהיו שא�ֿעלֿפי נאמר וא�
כול�? עבור ולא יהושע עבור רק התפלל מדוע מוב�: אינו –

.‡Èבגמרא שאומר49איתא עד כ�, עשה לו אומר ולמחר כ� עשה לו אומר היו� הרע, יצר של אומנתו "כ� :
זרה". עבודה עבוד לו

בו ויש ויעקב, יצחק אברה� מבני שהוא יהודי, – עבירה? יעבור שיהודי יתכ� כיצד הגמרא מבארת בכ�
בקרבי" משמרה ואתה בי נפחתה אתה יצרתה, אתה בראתה, אתה היא, טהורה בי שנתת ש"נשמה –50נשמה,

לאט אלא בבתֿאחת, בא זה אי� הרע"; יצר של אומנתו "כ� לזה: והמענה בוראו? ציווי על שיעבור יתכ� אי�
("ביסלעכווייז") .51לאט

בגמרא כדאיתא – להיות ויכול מצוה, דהידור העני� ישנו את52במצוות אמנ� שמקיימי� שא� אופ� –

לקיי� אתה מוכרח מדוע בטענה: היצרֿהרע מגיע בתחילה הנה חובה. ידי יוצאי� אי� א�ֿעלֿפיֿכ� המצוה,
שיוצאי� באופ� המצוה את שיקיי� וטוע� היצרֿהרע בא אחרֿכ� סת�; המצוה את קיי� – בהידור המצוה את

איסור. על שיעבור לו לומר מקו� נתינת לאט לאט הוא מקבל וכ� הדחק; עלֿפי

על לעבור מקו� נתינת במילא נעשית במצוה להקל שמתחילי� שעלֿידיֿזה פרטית, מצוה בכל הוא כ� וא�
בירושלמי שכתוב כמו המצוות, כל יסוד שהיא ישראל, אהבת במצות מכלֿשכ� הרי – רבי53איסור "אמר :

כמו� לרע� ואהבת מקו�54עקיבא נתינת גור� זה הרי ישראל, באהבת מקילי� שא� בתורה", גדול כלל זה
חסֿושלו�. להיפוכו,
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(באידית),44) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ד עד מכא�
פרטי� כמה ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 320 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וג� מוגה, בלתי מהנחה
טז.45) יג,
עה"פ.46) בפרש"י הובא ב. לד, סוטה
ג.47) ש�, פרש"י
ובפרש"י.48) פרשתנו ריש
וש"נ.49) ב. קה, שבת

נשמה.50) אלקי ברכת נוסח
(תורת51) ס"ד ה'שי"ת תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת ג� ראה

וש"נ. .(106 ע' ריש ח"א התוועדויות – מנח�
ואיל�.52) סע"ב סו, כתובות ב. קח, לפסחי� הכוונה אולי

(המו"ל). זבחי�. ריש ואיל�. סע"א לא, קידושי�
ה"ד.53) פ"ט נדרי�
עה"פ.54) ופרש"י ובתו"כ יח יט, קדושי�



יי e"hyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

השיי� חינו� של בעני� עוסקי� אלו שמוסדות l`xyiוא� ipa lklעל הוא המדובר שהרי ,zlgzd:הלימוד
מיו� חב"ד נשיאי של שיטת� זוהי הרי – דוקא ולנשיאי� לחב"ד נוגע זה אי� ולכאורה וכדומה, גמרא חומש,

חב"ד. לכר� השייכת עבודת� על נוס� ישראל, לכלל השייכי� בעניני� ג� שהתעסקו הווסדה,

.Ë– ישראל) לכלל השייכי� בעניני� והתעסקות� חב"ד, נשיאי (היות� אלו עניני� שני דבר, של ולאמיתו
בזה: זה תלויי�

לעבעדיקייט"). א או� חי�ת א ("מיט חי�ת מתו� לעשותו יש – פח�ת עני� ואפילו עני�, שכל ַַידוע

צור� יש – חי�ת מתו� ובפרט פח�ת, בעני� לפעול כדי תנועתytpÎzexiqnaאמנ�, ללא כי, דוקא,
עני� שזהו או אליו, השיי� נעלה עני� הוא פלוני עני� הא� ולהרהר ל'חשבונות', להכנס אד� יכול מסירותֿנפש,

zegtעלֿידי ג� להיעשות שיכול ,xg`דוקא מחוייב מדוע וממילא, ,`edחשבונות וכשעושה בזה?... להתעסק
תנועת מצד ורק חי�ת. מתו� זאת עושה אינו הפח�ת, בעני� ג� מתעסק הוא בפועל א� ג� הרי – אלו

חי�ת. מתו� העניני� בכל עוסקי� ואז אלו, לחשבונות מקו� אי� – מסירותֿנפש

אצל היתה – מסירותֿנפש של זו epi`iypותנועה epizeax�עני היה שאצל� במוחש, שראינו וכפי ,

יותר. נעלה בעני� כמו מדה באותה פח�ת, בעני� והחי�ת ה'מסירותֿנפש'

לקמ�. שיתבאר כפי נשיא, של ענינו שזהו כיו� – לזה והטע�

.Èבפרשתנו44אודות שכתוב בגמרא45מה איתא יהושע", נו� ב� להושע משה התפלל46"ויקרא רבינו שמשה
מרגלי�". מעצת יושיע� "יֿה

היו" כשרי� שעה "אותה שהמרגלי� כיו� להבי�: היה47וצרי� לא כ� לא דא� כ�, לומר מוכרחי� ג� והרי ,
שכתוב כמו במשה, תלוי היה הדבר (שהרי לשולח� מסכי� רבינו מה48משה לש� – "לדעת�") – ל�" "שלח

מרגלי�"? מעצת יושיע� "יֿה התפלל

יהושע עבור התפלל זה ומצד משהו, יקרה שמא משה חשש מכלֿמקו� כשרי�, שהיו שא�ֿעלֿפי נאמר וא�
כול�? עבור ולא יהושע עבור רק התפלל מדוע מוב�: אינו –

.‡Èבגמרא שאומר49איתא עד כ�, עשה לו אומר ולמחר כ� עשה לו אומר היו� הרע, יצר של אומנתו "כ� :
זרה". עבודה עבוד לו

בו ויש ויעקב, יצחק אברה� מבני שהוא יהודי, – עבירה? יעבור שיהודי יתכ� כיצד הגמרא מבארת בכ�
בקרבי" משמרה ואתה בי נפחתה אתה יצרתה, אתה בראתה, אתה היא, טהורה בי שנתת ש"נשמה –50נשמה,

לאט אלא בבתֿאחת, בא זה אי� הרע"; יצר של אומנתו "כ� לזה: והמענה בוראו? ציווי על שיעבור יתכ� אי�
("ביסלעכווייז") .51לאט

בגמרא כדאיתא – להיות ויכול מצוה, דהידור העני� ישנו את52במצוות אמנ� שמקיימי� שא� אופ� –

לקיי� אתה מוכרח מדוע בטענה: היצרֿהרע מגיע בתחילה הנה חובה. ידי יוצאי� אי� א�ֿעלֿפיֿכ� המצוה,
שיוצאי� באופ� המצוה את שיקיי� וטוע� היצרֿהרע בא אחרֿכ� סת�; המצוה את קיי� – בהידור המצוה את

איסור. על שיעבור לו לומר מקו� נתינת לאט לאט הוא מקבל וכ� הדחק; עלֿפי

על לעבור מקו� נתינת במילא נעשית במצוה להקל שמתחילי� שעלֿידיֿזה פרטית, מצוה בכל הוא כ� וא�
בירושלמי שכתוב כמו המצוות, כל יסוד שהיא ישראל, אהבת במצות מכלֿשכ� הרי – רבי53איסור "אמר :

כמו� לרע� ואהבת מקו�54עקיבא נתינת גור� זה הרי ישראל, באהבת מקילי� שא� בתורה", גדול כלל זה
חסֿושלו�. להיפוכו,
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(באידית),44) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ד עד מכא�
פרטי� כמה ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 320 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וג� מוגה, בלתי מהנחה
טז.45) יג,
עה"פ.46) בפרש"י הובא ב. לד, סוטה
ג.47) ש�, פרש"י
ובפרש"י.48) פרשתנו ריש
וש"נ.49) ב. קה, שבת

נשמה.50) אלקי ברכת נוסח
(תורת51) ס"ד ה'שי"ת תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת ג� ראה

וש"נ. .(106 ע' ריש ח"א התוועדויות – מנח�
ואיל�.52) סע"ב סו, כתובות ב. קח, לפסחי� הכוונה אולי

(המו"ל). זבחי�. ריש ואיל�. סע"א לא, קידושי�
ה"ד.53) פ"ט נדרי�
עה"פ.54) ופרש"י ובתו"כ יח יט, קדושי�
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.·Èבגמרא מסופר ישראל אהבת .55בעני� . כולה התורה כל למדני . . לו אמר שמאי, לפני ש"בא גר על
פירושא ואיד� . . תעביד לא לחבר� סני דעל� לו אמר . . הלל לפני בא . . הבני� באמת דחפו אחת, רגל על

הוא".
אותו את שמאי אמר לא מדוע וא�ֿכ�, לאמיתו, באמת הוא כ� הרי – כ� אמר שהלל כיו� להקשות: ויש

הדבר?

שה� כפי צדיקי� של הנהגה ישנה עבודה. אופני שני ישנ� הצדיקי� והנהגת בעבודת הוא: העני� א�
ע� עסק לה� ואי� העלאה, שענינ� הגבורות' ד'קו הנהגה ב'לקוטיֿתורה'לעצמ�, כמובא העול�, 56גשמיות

במערה שהיה בעת יוחאי בר שמעו� רבי אצל וכמו ברוחניות, הוא שלה� המצוות .57שקיו�

אבל עני�, זהו עבור� – למעלה כמו למטה כא� שה� הצדיקי� הכלל. בשביל אינה זו שעבודה והיינו,
יוחאי בר שמעו� רבי וכמאמר מקו�. לזה אי� כו'",58בעול� עליה תהא מה תורה וזורע חורש אד� "אפשר :

ביד�". עלתה ולא יוחאי בר שמעו� כרבי עשו "הרבה הגמרא: ומסיימת

"ה�� מלשו� הוא ש'שמאי' הגבורות', מ'קו היא והנהגת� שעבודת� שמאי, בית ג� ועלֿדר�ֿזה
ב'לקוטיֿתורה'59אורחותיו" כמבואר ומדוד, שקול שהכל אי�60, בעול� אבל דר�, זו היתה עצמ� עבור הרי –

מקו� משנה"61לזה אינה הלל בית במקו� שמאי "בית – מזו ויתרה שמאי, כבית הלכה אי� ולכ� ,62.

שמאי, של הנהגתו מצד הרי – אחת" רגל על כולה התורה כל "למדני ואמר לשמאי הגר כשהגיע ולכ�,
– הבני�" "אמת הבני�": באמת ו"דחפו מקו�, שו� לזה היה לא מהעול�, בהבדלה הגבורות, קו מצד שהיתה

מקו�. שו� לזה אי� שש� כיו� "דחפו", – דשמאי ה"בני�" של והגבלה המדידה ומצד מדה, פירושה

נרו" "בהלו שענינו להלל, שהגיע בשעה חסד63אבל שעלֿידי64, ואמר עבורו, ג� מקו� מצא – והמשכה
כולה. התורה ישנה ישראל אהבת

.‚Èבזהר אברה�65וכדאיתא נח, כדבעי: שלא שהיה בדור היה מה� ואחד אחד שכל צדיקי� שלשה אודות
ומשה.

רק חשב. לא הוא הדור כל ועל בניֿביתו, ועבור עצמו עבור רק נח התפלל – המבול בשעת נח של בדורו
העול�, על מבול להביא עומד שהקב"ה לה� סיפר – התיבה את בונה הוא מה לש� ושאלוהו אליו שבאו בשעה

גע'מוסר'ט"). ("זיי זהוהוכיח� על נאמר – אליה� הל� לא הוא שהרי אליו, שבאו בשעה רק היה שזה וכיו�
ווארט"). שווער� ("א קשה ביטוי ַָבזהר

עול�" אֿל הוי' בש� ש� "ויקרא אלא אליו, שיבואו עד המתי� לא – ופרס�66אברה� לכול� הל� הוא ,

שאינ� אלו עבור ואילו צדיקי�, כול� לעשות – עבודתו התבטאה במה א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל בעול�. אלקות
העיר" בתו� צדיקי� גו' יש "אולי מהקב"ה ביקש סדו�, על הגזירה שהיתה בשעה ביקש. לא – שא�67צדיקי� ,

שב "ואברה� אזי – צדיקי� עשרה שאי� לו שענו ובשעה בעבור�, העיר את יחריב לא צדיקי� בה יש
טענות.68למקומו" עוד לו היו ולא ,
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א.55) לא, שבת
שמיני.56) ר"פ
בעול�57) אור תוספת במילא ניתוס� ועבודת� תורת� שע"י וא�

יכול אינו עצמו והעול� עצמו, לעול� שייכת זו עבודה אי� מ"מ, –

זאת. לסבול
אינשי ש"חזו מהמערה, שיצאו לאחר ובנו רשב"י אודות וכמסופר
לג, (שבת נשר�" מיד עיניה� שנותני� מקו� כל . . וזרעי כרבי דקא
מקו� תפיסת אצל� הי' לא במערה, שנה י"ב שבהיות� כיו� – ב)
שבשעת וזריעה, בחרישה ההתעסקות שזהו"ע העול�, למציאות
"מיד ולכ� התורה, לימוד בשעת כמו ומצב במעמד נמצאי� לא מעשה

מוגה). בלתי (מהנחה נשר�"
ב.58) לה, ברכות
וש"נ.59) סע"א. ה, מו"ק
רע"ג.60) מח, שה"ש
ואילו61) עצמו, הצדיק עבור רק מתאימה זו שהנהגה וכיו�

מוב�, הרי – הגבורה במדת ההנהגה את לסבול יכול אינו העול�
כאו"א, ע� ולהתעסק דוקא, החסד במדת להתנהג צרי� הדור שמנהיג

הדור. של למצבו בהתא�
לפי "דור או דורו" לפי "פרנס לשונות: שני מצינו גופא ובזה
ביניה� שייכות שתהי' בהכרח עכ"פ אבל רע"א), יז, (ערכי� פרנס"

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.62) רע"ב. לו, ברכות
ש�.63) לקו"ת וראה ג. כט, איוב
ג)64) פט, (תהלי� כמ"ש לעול�, שייכת החסד שמדת ולהעיר,

מוגה). בלתי (מהנחה יבנה" חסד "עול�
ב.65) סז, ש� וראה א. קו, ח"א
מנח�66) (תורת ס"ח תשי"א לגני באתי ד"ה וראה לג. כא, וירא

ואיל�). 201 ע' ח"ב התוועדויות –

כד.67) יח, ש�
לג.68) ש�,
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רבינו משה תבע – ישראל בני שחטאו בשעה אחר. באופ� היתה מהימנא, רעיא משה, של הנהגתו אבל
שימחל ועבורlklמהקב"ה עבורו רק שהתפלל נח כמו התנהג שלא בלבד זו ולא לרשעי�, ג� ישראל, בני

אמר רבינו משה – אדרבה אלא כתבת".69בניֿביתו, אשר מספר� נא מחני – אי� "וא� :

עבור להתפלל מקו� אי� ודעת, טע� עלֿפי שכל, שעלֿפי וא� ישראל. בני למע� עצמו את סיכ� רבינו משה
עבור�. ג� ודעת, מטע� שלמעלה ומסירותֿנפש חזק ברצו� עצמו, את רבינו משה סיכ� – ובמזיד בעגל חוטא

הנהגה הקדושefורק הזוהר דאורייתא"65קורא "נשמתא לאחרי70– הדר� זוהי יאות". כדקא "שלימו בש� –

מהימנא". "רעיא של סימנו וזהו מת�ֿתורה,

א� בי� הכלל, מ� יוצא ללא ישראל בני כל עבור עצמו את מסכ� מת�ֿתורה, לאחרי ובפרט הדור, מנהיג
אתו" בניו ונשי ואשתו "ובניו עצמו את בתיבה נועל אינו הוא לאו. א� ובי� בשכל מקו� לזה שאר71יש ואילו ,
שמי'" על המבול מי איקרו� כ� "ובגי� כו', שה� כיו� עלייהו", רחמי בעי "לא – ישראל .72בני

ובמסירותֿנפשו עצמו את מסכ� ישראל אמרlretaרועה שעליה� המדבר" "דור כמו אפילו שהוא דור עבור
חלק לה� ש"אי� – בתורה" גדול כלל זהו . . כמו� לרע� "ואהבת ואמר ישראל, אוהב שהיה א� – עקיבא רבי

הבא" בשביל�,73לעול� במדבר ונשאר עבור�, ג� עצמו את מסכ� הנאמ�, הרועה רבינו, משה וא�ֿעלֿפיֿכ�, ,
במדרש שכתוב שנאמר74כמו כמו כדי75, במדבר נשאר רבינו שמשה ישראל", ע� ומשפטיו עשה הוי' "צדקת

עמו. המדבר דור את לקחת

.„Èשעל א� מרגלי�", מעצת יושיע� "יֿה יהושע עבור רק התפלל רבינו שמשה הטע� יוב� עלֿפיֿזה
התפלל: לא האחרי�

גשמיות76בחסידות ע� להתעסק רצו שלא מפני – לאר�ֿישראל להכנס רצו לא שהמרגלי� הטע� מבואר
מרי�, של מבארה מי� השמי�, מ� לח� שהיה כיו� לגשמיות, שייכות ישראל לבני היתה לא במדבר העול�.

ומגהצי� מנקי� הכבוד ענני היו הלבושי� את לאר�ֿישראל,77ואפילו וללכת מהמדבר לצאת רצו לא ולכ� ,
וזורעי�. חורשי� אד� בני וע� וזריעה, חרישה ע� לעסוק וש�

טוב זה שהיה יתכ� – עצמ� אבל78עבור הגבורות; קו מצד היא שהנהגת� צדיקי� שישנ� לעיל כמדובר ,
ד"דירה הכוונה את למלא כדי – ומנהיגו הדור עצמוmipezgza"79רועה הנחת של הביטול לו שיהיה בהכרח ,

הדור. ע� והתעסקות

שכתוב כמו הדור, מנהיג רבינו למשה הביטול היה כלב שאצל כיו� במרגלי�, כלב תמ� לא "ויהס80ולכ�
משה אל הע� את מ"ה"כלב "ונחנו בחינת הוא שמשה במציאות81", ביטול עצמי, ביטול "היתה82, – כלב ולכ� ,

עמו" אחרת .83רוח

אחריו, הדור מנהיג יהיה שיהושע ידע שמשה כיו� – דוקא יהושע עבור ביקש רבינו שמשה הטע� וזהו
במחנה" מתנבאי� ומידד "אלדד לאר�"84שהרי ישראל את מכניס ויהושע מת "משה וכראשיֿתיבות85, ,

הדור86ד"מתנבאי�" שמנהיג כיו� היו", "כשרי� כאשר אפילו מרגלי�" מעצת יושיע� "יֿה עבורו התפלל ולכ� ,
כול�. ע� להתעסק צרי�

.ÂË"דמשה ל"אתפשטותא בנוגע בעניננו, יוב� –87ועלֿפיֿזה נשיאינו רבותינו שאר כמו – שהוא דדורנו,
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(סי"א)78) וכנ"ל ממדריגת�, אח"כ נפלו עצמ� ה� שג� ולהעיר,

מקו� נתינת ה"ז – התורה יסוד שהיא ישראל, באהבת מקילי� שכאשר

מוגה). בלתי מהנחה – אחדי� בזכרו� (כ"ה כו' עניני� בשאר ג� לקולא
פי"ג,79) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
ל.80) יג, פרשתנו
זֿח.81) טז, בשלח
א.82) ב, ויקרא לקו"ת ג. סח, יתרו תו"א
כד.83) יד, פרשתנו
כז.84) יא, בהעלות�
כח.85) ש�, עה"פ בפרש"י הובא א. יז, סנהדרי�
בבעה"ט.86) ראה
רע"א).87) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז



טו e"hyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

רבינו משה תבע – ישראל בני שחטאו בשעה אחר. באופ� היתה מהימנא, רעיא משה, של הנהגתו אבל
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טז

(כנ"ל נעלי� בעניני� כמו פחותי� בעניני� היתה שלו וה'מסירותֿנפש' והחי�ת ישראל, בני עבור נפשו את מסר
ט): סעי�

מחוייב אינו וממילא אחרי� עלֿידי להעשות יכול זה שעני� – "חשבו�" לערו� אפשר ודעת טע� שעלֿפי א�
נפשו, למסור חייבי� עניני� איזה על 'שולח�ֿערו�' עלֿפי "חשבו�" לערו� אפשר וכמוֿכ� בעצמו, לעשותו

ובמילא בזה, חייבי� אי� עניני� איזה הנשיאי�`xeqועל של הנהגת� היתה א�ֿעלֿפיֿכ�, – עליה� נפשו למסור
מה – גו'" נא מחני אי� ד"וא� לאופ� עד ישראל, לבני לגמרי מסורי� שה� דכיו� כלל, בחשבונות להכנס שלא

חשבונות")?!... אלע די א� דא גייט ("וואס החשבונות לכל כא� ַָָָמקו�

ולטעו� זי�") מיט רעכענע� ("זי� בעצמו להתחשב שלא – מישראל ואחד אחד מכל ג� תובעי� ועלֿדר�ֿזה
לבני הנוגעי� העניני� את ולפעול החשבונות, מכל לצאת עליו אלא אחר, עלֿידי להעשות יכול פלוני שעני�

ישראל בני עבור לגמרי עצמו את שמניח דדורנו, דמשה" ה"אתפשטותא של להוראותיו בהתא� .88ישראל,

•

.a"nyz'd fenz a"i ,wlaÎzweg zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

חל‡ תמוז י"ב כי תמוז בי"ב מיוחד עילוי ישנו זו ובשנה תמוז. י"ב הגאולה חג ע� קשורה זו התוועדות .

פרשיות. שתי בו שקורי� בשבת � גופא ובשבת השבת, ביו�
אחת), בפרשה (כמו אחת והפטרה קרואי� ז' רק ישנ� שבס�ֿהכל מחוברות, ה� הפרשיות ששתי וא�ֿעלֿפי
סיו� לרביעי שקורי� היינו, ביחד, הפרשיות שתי את מחבר הרביעי שהקרוא ישראל קהילות ברוב שנוהגי� ועד
השניה), בפרשה שניה וברכה הראשונה, בפרשה ראשונה (ברכה השניה הפרשה והתחלת הראשונה הפרשה
זה שכל השניה, הפרשה את מתחיל הבא והקרוא הראשונה הפרשה את מסיי� אחד שקרוא תימ� כמנהג דלא
שכאשר בפשטות מוב� א�ֿעלֿפיֿכ�, – אחת לפרשה ה� נעשי� ביחד פרשיות שתי מחברי� שכאשר מדגיש
כבכל העני�, באיכות נוס� עילוי פועל זה הרי פרשיות), (שתי זו בפרשה שקורי� הפסוקי� בכמות ריבוי ישנו

באיכות. ג� עילוי פועלת בכמות שהוספה היינו, האיכות, ע� הכמות קשורה שבה� התורה עניני

גופא מזה ג� וכדמוכח המרובה, את המחזיק דמועט העני� את מצינו התורה עניני שבכל וא�ֿעלֿפי
עניני� בכמה מצינו א�ֿעלֿפיֿכ�, – בלבד) אחת והפטרה קרואי� (ז' אחת לפרשה פרשיות שתי שמחברי�

באיכות. ג� ועילוי הוספה פועל בכמות שהריבוי

א�ֿעלֿפי אומרת: זאת בהלכות. מרובה שהוא לפי ב), יח, (ברכות "ארי" בש� נקרא ויקרא ספר ולדוגמא:
זה הרי בכמות, הלכות ריבוי ישנ� ויקרא שבספר מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, הלכות, ישנ� הספרי� ד' בשאר שג�

"ארי". � מיוחד בש� זה ספר נקרא ולכ� באיכות, ג� והוספה עילוי פועל

פועל זה הרי ביחד), פרשיות (ב' התורה פסוקי בכמות ריבוי ישנו זו שבשבת מאחר לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
פרשיות. ב' בו שקורי� השבת ביו� שחל � זו בשנה תמוז די"ב העילוי גודל מוב� ומזה באיכות. ג� והוספה עילוי

עניני· שכל היינו, העיקר", הוא "המעשה � חיי�" ו"תורת אור" "תורה התורה, עניני לכל בנוגע והנה, .
העילוי וכ� תמוז, די"ב העני� שכללות � בעניננו ועלֿדר�ֿזה בפועל. במעשה ולהתבטא לבוא צריכי� התורה

בפועל. מעשה של בעני� להתבטא צרי� זו, שנה שבקביעות המיוחד
– ובפרסו�) (בגלוי הראשונה תמוז י"ב חגיגת לקראת הגאולה בעל ששלח במאמר ג� מודגש זה ועני�

בפועל. במעשה לבוא צרי� התורה שלימוד ש� שמבאר בתורה, ועוסקי� שיושבי� עשרה 'דיבורֿהמתחיל'

התורה לימוד � וגמילותֿחסדי� צדקה של באופ� להיות צרי� גופא התורה שלימוד המאמר בסיו� שמבאר וכפי
וברכתי�", אלי� ד"אבוא באופ� ה' ברכת נמשכת לעצמו תורה לומד כאשר שג� א�ֿעלֿפי אומרת: זאת הזולת. ע�
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(המו"ל).88) תמוז י"ב בעני� השיחה סיו� חסר
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נפשו, למסור חייבי� עניני� איזה על 'שולח�ֿערו�' עלֿפי "חשבו�" לערו� אפשר וכמוֿכ� בעצמו, לעשותו

ובמילא בזה, חייבי� אי� עניני� איזה הנשיאי�`xeqועל של הנהגת� היתה א�ֿעלֿפיֿכ�, – עליה� נפשו למסור
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סיו� לרביעי שקורי� היינו, ביחד, הפרשיות שתי את מחבר הרביעי שהקרוא ישראל קהילות ברוב שנוהגי� ועד
השניה), בפרשה שניה וברכה הראשונה, בפרשה ראשונה (ברכה השניה הפרשה והתחלת הראשונה הפרשה
זה שכל השניה, הפרשה את מתחיל הבא והקרוא הראשונה הפרשה את מסיי� אחד שקרוא תימ� כמנהג דלא
שכאשר בפשטות מוב� א�ֿעלֿפיֿכ�, – אחת לפרשה ה� נעשי� ביחד פרשיות שתי מחברי� שכאשר מדגיש
כבכל העני�, באיכות נוס� עילוי פועל זה הרי פרשיות), (שתי זו בפרשה שקורי� הפסוקי� בכמות ריבוי ישנו

באיכות. ג� עילוי פועלת בכמות שהוספה היינו, האיכות, ע� הכמות קשורה שבה� התורה עניני

גופא מזה ג� וכדמוכח המרובה, את המחזיק דמועט העני� את מצינו התורה עניני שבכל וא�ֿעלֿפי
עניני� בכמה מצינו א�ֿעלֿפיֿכ�, – בלבד) אחת והפטרה קרואי� (ז' אחת לפרשה פרשיות שתי שמחברי�

באיכות. ג� ועילוי הוספה פועל בכמות שהריבוי

א�ֿעלֿפי אומרת: זאת בהלכות. מרובה שהוא לפי ב), יח, (ברכות "ארי" בש� נקרא ויקרא ספר ולדוגמא:
זה הרי בכמות, הלכות ריבוי ישנ� ויקרא שבספר מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, הלכות, ישנ� הספרי� ד' בשאר שג�

"ארי". � מיוחד בש� זה ספר נקרא ולכ� באיכות, ג� והוספה עילוי פועל

פועל זה הרי ביחד), פרשיות (ב' התורה פסוקי בכמות ריבוי ישנו זו שבשבת מאחר לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
פרשיות. ב' בו שקורי� השבת ביו� שחל � זו בשנה תמוז די"ב העילוי גודל מוב� ומזה באיכות. ג� והוספה עילוי

עניני· שכל היינו, העיקר", הוא "המעשה � חיי�" ו"תורת אור" "תורה התורה, עניני לכל בנוגע והנה, .
העילוי וכ� תמוז, די"ב העני� שכללות � בעניננו ועלֿדר�ֿזה בפועל. במעשה ולהתבטא לבוא צריכי� התורה

בפועל. מעשה של בעני� להתבטא צרי� זו, שנה שבקביעות המיוחד
– ובפרסו�) (בגלוי הראשונה תמוז י"ב חגיגת לקראת הגאולה בעל ששלח במאמר ג� מודגש זה ועני�

בפועל. במעשה לבוא צרי� התורה שלימוד ש� שמבאר בתורה, ועוסקי� שיושבי� עשרה 'דיבורֿהמתחיל'

התורה לימוד � וגמילותֿחסדי� צדקה של באופ� להיות צרי� גופא התורה שלימוד המאמר בסיו� שמבאר וכפי
וברכתי�", אלי� ד"אבוא באופ� ה' ברכת נמשכת לעצמו תורה לומד כאשר שג� א�ֿעלֿפי אומרת: זאת הזולת. ע�
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התורה, שבלימוד בפועל) (מעשה הצדקה עני� שזהו הזולת, ע� התורה בלימוד מיוחד עילוי ישנו א�ֿעלֿפיֿכ�,
בעול�. בפירסו� השלימות תכלית שזהו "עשרה", אלא וחמשה, שלשה שני�, רק לא דוקא, ברבי� � גופא ובזה

מתבטא‚ (שבזה דוקא הכמות עני� ביותר מודגש הנ"ל) במאמר (המובא הצדקה לעני� שבנוגע � ולהעיר .
כנ"ל): התורה, פסוקי בכמות ריבוי בו שיש בשבת שחל � זו דשנה תמוז בי"ב המיוחד העילוי

שמוסיפי� שככל בפשטות ומוב� העני". נפש את החיית "אתה � ז"ל חכמינו בלשו� � הוא הצדקה עני� עיקר
יותר. נעלה באופ� העני" נפש את ד"החיית העני� נפעל לעני, שנותני� הצדקה בכמות ומרבי�

הצדקה: שבמצות הפנימי לעני� בנוגע ועלֿדר�ֿזה

נקראת היא ירושלמי תלמוד ובכל המצוות, כל כנגד ש"שקולה הצדקה מעלת גודל ל"ז) (פרק בתניא מבואר
ואי� . . לה' החיונית נפש להעלות רק "ה� המצוות שכל לפי שזהו � הגאולה" את ש"מקרבת ועד סת�", מצוה בש�
החיונית נפשו כח כל הרי כפיו, מיגיע נות� שאד� . . הצדקה כבמצות כ� כל בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה ל�
. לה' עולה החיונית נפשו כל הרי לצדקה וכשנותנ� אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש

אחרות". מעשיות מצוות בכמה . . להעלות יכול היה שלא מה החיונית, מנפש הרבה מעלה אחת בצדקה .

מוב�, � בעול� חלקו את ולברר החיונית נפשו את להעלות היא הצדקה שבמצות הפנימית שהכוונה ומאחר
בעיקר נוגע שבו עול� בעול�, בחלקו ועניני� כוחות יותר ומעלה מברר הוא הרי הצדקה, בכמות מוסי� שכאשר

הכמות. עני�

חיי� "תורת עניני (ככל חי�ת מתו� להיות צרי� הצדקה מצות שקיו� א�ֿעלֿפי אומרת: באופ�זאת ולא ,("
מלומדה", אנשי� ד"מצות

נפקאֿמינה אי� שבה� מהמצוות היא הצדקה מצות דהנה, ביותר, זו הדגשה דרושה הצדקה במצות [ואדרבה:
אי� לעני וביחס העני", נפש את "החיית הוא הצדקה עני� עיקר כי לשמה, שלא או לשמה היא כוונתו א�
מתו� להיות צרי� הצדקה מצות שקיו� מיוחדת הדגשה דרושה ולכ�, הצדקה, נות� של כוונתו מהי נפקאֿמינה

מלומדה"], אנשי� ד"מצות באופ� רק ולא חי�ת,

עני� לפשטות בנוגע ה� דוקא, הכמות עני� � הוא הצדקה במצות חשוב והכי העיקרי הדבר א�ֿעלֿפיֿכ�,
כנ"ל. שבצדקה, הפנימי לעני� בנוגע וה� העני", נפש את "החיית הצדקה,

לפועל:„ ובנוגע .
יביא שהזכרו� היינו, ונעשי�", "נזכרי� � תכליתו בשנה, שנה מדי תמוז בי"ב והגאולה המאסר פרשת זכרו�
לקראת הגאולה בעל ששלח במכתב המבוארי� מהעניני� החל הגאולה, בעל שתבע הפעולות בכל הוספה לידי
שכללות� דורות], לדורי � דפוס של ובאופ� ישראל, תפוצות בכל נתפרס� שכבר [כפי הראשונה תמוז י"ב חגיגת

חוצה. המעיינות והפצת היהדות הפצת

דהפצת הפעולות בכל הצלחה ברכת לראש, לכל � ה'" ברכת לקבל כולכ� הכ� "עמדו הגאולה: בעל ובלשו�
זוכי� ועלֿידיֿזה לזולת, וגמילותֿחסדי� טובה עשיית ע� הקשורות הטובות הפעולות ובכל והמעיינות, היהדות
בעל ובלשו� תמוז, די"ב הגאולה היתה [שעלֿידו הגאולה עני� לכללות בנוגע הקב"ה של הטובה לפעולה

השלימות. בתכלית ישראל כלל גאולת � כו'"] הקב"ה גאל בלבד אותי "לא במכתבו: הגאולה

"קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו הע�", "שלימות � מהגלות יוצאי� ישראל בני שכל אומרת, זאת
העני� עיקר אלא כפשוטו, בגשמיות וזהב�" "כספ� רק ולא את�", וזהב� ד"כספ� ובאופ� הנה", ישובו גדול
היא שהגאולה היינו, ומצוותיה, התורה כללות קיו� � ישראל דבני הרוחני גדול" "רכוש � וזהב�" ד"כספ�

התורה". "שלימות ע� ביחד הע�" ד"שלימות באופ�

לשטחי� בנוגע האר�" ד"שלימות באופ� עתה ג� מתנהגי� (כאשר האר�" ל"שלימות ג� זוכי� ועלֿידיֿזה
בשלימותה, לגבולותיה ישראל אר� כל תהיה צדקנו משיח בביאת כי � הקב"ה) עלֿידי ישראל לבני כבר שניתנו

] לו" יחסר אשר מחסורו ד"די באופ� רק עליוולא לרכוב סוס מישראל ואחד אחד לכל להיות צרי� אז שג�
באופ� ג� אלא הקב"ה], המלכי� מלכי מל� של בנו הוא ישראל איש שכל מאחר לפניו, לרו� איש וחמישי�
גבול�". את אלקי� ה' ירחיב "כי � אומות דעשר אר� ג� אלא אומות, שבע אר� רק לא היינו, עשירות, של
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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התורה, שבלימוד בפועל) (מעשה הצדקה עני� שזהו הזולת, ע� התורה בלימוד מיוחד עילוי ישנו א�ֿעלֿפיֿכ�,
בעול�. בפירסו� השלימות תכלית שזהו "עשרה", אלא וחמשה, שלשה שני�, רק לא דוקא, ברבי� � גופא ובזה

מתבטא‚ (שבזה דוקא הכמות עני� ביותר מודגש הנ"ל) במאמר (המובא הצדקה לעני� שבנוגע � ולהעיר .
כנ"ל): התורה, פסוקי בכמות ריבוי בו שיש בשבת שחל � זו דשנה תמוז בי"ב המיוחד העילוי

שמוסיפי� שככל בפשטות ומוב� העני". נפש את החיית "אתה � ז"ל חכמינו בלשו� � הוא הצדקה עני� עיקר
יותר. נעלה באופ� העני" נפש את ד"החיית העני� נפעל לעני, שנותני� הצדקה בכמות ומרבי�

הצדקה: שבמצות הפנימי לעני� בנוגע ועלֿדר�ֿזה

נקראת היא ירושלמי תלמוד ובכל המצוות, כל כנגד ש"שקולה הצדקה מעלת גודל ל"ז) (פרק בתניא מבואר
ואי� . . לה' החיונית נפש להעלות רק "ה� המצוות שכל לפי שזהו � הגאולה" את ש"מקרבת ועד סת�", מצוה בש�
החיונית נפשו כח כל הרי כפיו, מיגיע נות� שאד� . . הצדקה כבמצות כ� כל בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה ל�
. לה' עולה החיונית נפשו כל הרי לצדקה וכשנותנ� אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש

אחרות". מעשיות מצוות בכמה . . להעלות יכול היה שלא מה החיונית, מנפש הרבה מעלה אחת בצדקה .

מוב�, � בעול� חלקו את ולברר החיונית נפשו את להעלות היא הצדקה שבמצות הפנימית שהכוונה ומאחר
בעיקר נוגע שבו עול� בעול�, בחלקו ועניני� כוחות יותר ומעלה מברר הוא הרי הצדקה, בכמות מוסי� שכאשר

הכמות. עני�

חיי� "תורת עניני (ככל חי�ת מתו� להיות צרי� הצדקה מצות שקיו� א�ֿעלֿפי אומרת: באופ�זאת ולא ,("
מלומדה", אנשי� ד"מצות

נפקאֿמינה אי� שבה� מהמצוות היא הצדקה מצות דהנה, ביותר, זו הדגשה דרושה הצדקה במצות [ואדרבה:
אי� לעני וביחס העני", נפש את "החיית הוא הצדקה עני� עיקר כי לשמה, שלא או לשמה היא כוונתו א�
מתו� להיות צרי� הצדקה מצות שקיו� מיוחדת הדגשה דרושה ולכ�, הצדקה, נות� של כוונתו מהי נפקאֿמינה

מלומדה"], אנשי� ד"מצות באופ� רק ולא חי�ת,

עני� לפשטות בנוגע ה� דוקא, הכמות עני� � הוא הצדקה במצות חשוב והכי העיקרי הדבר א�ֿעלֿפיֿכ�,
כנ"ל. שבצדקה, הפנימי לעני� בנוגע וה� העני", נפש את "החיית הצדקה,

לפועל:„ ובנוגע .
יביא שהזכרו� היינו, ונעשי�", "נזכרי� � תכליתו בשנה, שנה מדי תמוז בי"ב והגאולה המאסר פרשת זכרו�
לקראת הגאולה בעל ששלח במכתב המבוארי� מהעניני� החל הגאולה, בעל שתבע הפעולות בכל הוספה לידי
שכללות� דורות], לדורי � דפוס של ובאופ� ישראל, תפוצות בכל נתפרס� שכבר [כפי הראשונה תמוז י"ב חגיגת

חוצה. המעיינות והפצת היהדות הפצת

דהפצת הפעולות בכל הצלחה ברכת לראש, לכל � ה'" ברכת לקבל כולכ� הכ� "עמדו הגאולה: בעל ובלשו�
זוכי� ועלֿידיֿזה לזולת, וגמילותֿחסדי� טובה עשיית ע� הקשורות הטובות הפעולות ובכל והמעיינות, היהדות
בעל ובלשו� תמוז, די"ב הגאולה היתה [שעלֿידו הגאולה עני� לכללות בנוגע הקב"ה של הטובה לפעולה

השלימות. בתכלית ישראל כלל גאולת � כו'"] הקב"ה גאל בלבד אותי "לא במכתבו: הגאולה

"קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו הע�", "שלימות � מהגלות יוצאי� ישראל בני שכל אומרת, זאת
העני� עיקר אלא כפשוטו, בגשמיות וזהב�" "כספ� רק ולא את�", וזהב� ד"כספ� ובאופ� הנה", ישובו גדול
היא שהגאולה היינו, ומצוותיה, התורה כללות קיו� � ישראל דבני הרוחני גדול" "רכוש � וזהב�" ד"כספ�

התורה". "שלימות ע� ביחד הע�" ד"שלימות באופ�

לשטחי� בנוגע האר�" ד"שלימות באופ� עתה ג� מתנהגי� (כאשר האר�" ל"שלימות ג� זוכי� ועלֿידיֿזה
בשלימותה, לגבולותיה ישראל אר� כל תהיה צדקנו משיח בביאת כי � הקב"ה) עלֿידי ישראל לבני כבר שניתנו

] לו" יחסר אשר מחסורו ד"די באופ� רק עליוולא לרכוב סוס מישראל ואחד אחד לכל להיות צרי� אז שג�
באופ� ג� אלא הקב"ה], המלכי� מלכי מל� של בנו הוא ישראל איש שכל מאחר לפניו, לרו� איש וחמישי�
גבול�". את אלקי� ה' ירחיב "כי � אומות דעשר אר� ג� אלא אומות, שבע אר� רק לא היינו, עשירות, של
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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פרק ע� וכ� כו', שיושבי� עשרה 'דיבורֿהמתחיל' המאמר ע� קשור אומות עשר דאר� שהעני� � [ולהעיר
וכו'"]. העול� נברא מאמרות "בעשרה � זו בשבת שלומדי� אבות דפרקי חמישי

זכו", חיי� ד"טועמיה העני� להיות צרי� שהרי � הגלות זמ� של האחרוני� בימי� כבר נפעל זה ומעי�
לטעו� "טוב רנ) סימ� סו� חיי� (אורח ב'שולח�ֿערו�' הזק� אדמו"ר ובלשו� ותבשיל, תבשיל מכל וטעימה
תורת התורה, פנימיות לימוד עלֿידי בלבד משיח של מתורתו לטעו� מספיק לא ולכ�, ותבשיל", תבשיל מכל
ותבשיל. תבשיל מכל לטעו� צריכי� אלא ד"יתפרנסו�", באופ� חב"ד, חסידות תורת ובמיוחד הכללית, החסידות
(ומרגישי� שטועמי� באופ� זה אי� הרי לבוא, דלעתיד ה"תבשילי�" כל כלולי� משיח של שבתורתו וא�ֿעלֿפי

עצמו. בפני ותבשיל" תבשיל "מכל הטע�) את

להסתפק אפשר שאי מהר"ש אדמו"ר שאמר הידוע וכפתג� אריבער", ד"לכתחילה באופ� נפעל זה וכל
משיח ביאת ורוצי� צריכי� אלא וכיוצאֿבזה, ה"לקוטיֿתורה", הדפסת עלֿידי בלבד, התורה פנימיות בגילוי

טפחי�! מעשרה למטה צדקנו

משיח), של (תורתו התורה דפנימיות הלימוד מספיק שלא � האחרוני� הגלות לימי בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
ישראל בני ד"לכל ובאופ� רויחא, ומזוני חיי בבני הרחבה, של באופ� להיות צריכי� ישראל בני עניני כל אלא
העול� אומות שג� ובאופ� דמשיחא, בעקבתא האחרוני�, הגלות בימי נמצאי� כאשר ג� במושבות�", אור היה
אומני� מלכי� ד"והיו היעוד קיו� עלֿדר� כו'), מנגדי� שאינ� רק (לא עניניה� בכל ישראל לבני מסייעי�

מניקותי�". ושרותיה�

השלימות. בתכלית "נאו", נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח פני לקבל הולכי� לבב וטוב שמחה ומתו�

***

מישראל,‰ ואחת אחד לכל מוב� להיות צרי� � השבת ביו� קביעותו מצד תמוז בי"ב שנפעל העילוי ביאור .
ואחת אחד לכל שייכת תמוז די"ב שהגאולה במכתבו מדגיש הגאולה בעל שהרי שבפשוטי�, לפשוט אפילו

"ישראל"מישראל, שהש� לו שנדמה היינו, יכונה", ישראל בש� "אשר ומצב במעמד הנמצא ליהודי ואפילו
בלבד. כינוי אלא האמיתי, שמו אינו

שהש� למרות � וזאת שמו, את לשנות יכול שהאד� הש�, עני� לכללות בנוגע שמצינו נפלא דבר � ובהקדי�
ביותר: נעלה עני� הוא לו שנית�

כלי הוא הקדש בלשו� לו יקראו אשר ש"שמו בתחלתו) והאמונה היחוד (שער הבעלֿש�ֿטוב תורת ידועה
מבואר ועלֿדר�ֿזה הנברא. את ומקיי� ומחיה שמהווה החיות מתלבש הש� שבאותיות היינו, כו'", לחי�ת
הקדש ש"בלשו� שמו", הוא חיה נפש האד� לו יקרא אשר "וכל הפסוק על ב) ד, תורה (אור המגיד בתורת
יתירה, חכמה בו שהיה הראשו� אד� ולכ� . . משרשו העצ� ש� האמיתי שמו הוא כ� שמו שנקרא מה כל

האמיתי". בש� לקרות� יכול היה ומי�, מי� כל של השורש וידע והשיג

ההורי� שכאשר האריז"ל בש� שמביא וכפי הנשמה. שורש ע� קשור שהש� אד�, בני לשמות בנוגע ועלֿדר�ֿזה
וחכמה שכל הנות� הוא הקב"ה א� כ�, לקרותו וא� האב רצו� או מקרה דר� אינ� השמות "אלו לבניה�, ש� נותני�
מאוד". מאוד בשמו משורש האד� זה ומחמת הב�, של נשמתו משורש שהוא בש� לקרותו ואמו אביו בלב ודעת

להציע רק יכולי� אחרי� (אנשי� דוקא והא� האב עלֿידי להינת� צרי� שהש� ה'צמחֿצדק' מאמר וכידוע
האריז"ל בכתבי למבואר בהתא� � דוקא) והא� האב עלֿידי להיות צריכה בפועל הש� בחירת אבל שמות, לה�

חזי". ד"מזלייהו באופ� הב�, נשמת לשורש המתאי� לש� לכוי� זוכי� שההורי�

והגו�, הנשמה חי�ת נמש� שעלֿיד� ה"צינור" ה� הש� שאותיות במאמריו, הגאולה בעל שמבאר וכפי
בגו�. הנשמה וקישור חיבור נפעל ועלֿידיֿזה

חי�ת נמש� ועלֿידו הנשמה, שורש ע� קשור הש� כי � ביותר נעלה עני� הוא האד� שש� מוב� ועלֿפיֿזה
ע� זו חי�ת קשורה ראש) ראש אדרבה: (או סו� שסו� עד החיי�", "מחיה ע� קשורה זו שחי�ת בגו�, הנשמה
"מהותו עלֿידי הוא ההתהוות עני� שכללות כ) (סימ� הקדש' ב'אגרת המבואר עלֿפי כמוב� ומהותו', 'עצמותו
חסֿושלו�". לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו ברו�ֿהוא, המאציל של ועצמותו
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עניני� לכמה שבנוגע שמצינו וכפי דוקא. בבחירתו תלוי והדבר שמו, את לשנות האד� יכול � ולאיד�
כיצד לדעת תוספתצריכי� נמש� הש� שינוי שעלֿידי ב'שולח�ֿערו�' מצינו ועלֿדר�ֿזה שמו. את חות� הוא

כו'. הגו� בריאות שלימה, רפואה טובות, ושני� ימי� לאריכות בנוגע מלמעלה חי�ת

הצינור וזהו נשמתו, שורש ע� קשור לו שנית� שהש� אומרי� אחד מצד והיפוכו: דבר זה הרי וא"כ,
ומכא� יקו�", "כ� אזי � שמו את לשנות מחליט האד� שכאשר אומרי� זה ע� וביחד כו'. החי�ת להמשכת
הש�! את לשנות להחלטתו בהתא� הש� אותיות של הצינור עלֿידי ומהותו') (מ'עצמותו חי�תו נמשכת ואיל�

שכאשר היינו, מטה, של ביתֿדי� בהחלטת תלוי החודש שקידוש ז"ל רבותינו בדברי המבואר ועלֿדר�
שוגגי�, אפילו ד"את� באופ� � וזאת למעלה, ג� כ� נקבע חודש", "ראש הוא זה שיו� קובעי� מטה של ביתֿדי�
למעלה, ג� פועל זה הרי שמו, את לשנות מחליט האד� שכאשר � בעניננו ועלֿדר�ֿזה מזידי�". אפילו את�

וכו'. החי�ת המשכת לאופ� בנוגע

"אשר לזה ג� מישראל, ואחת אחד לכל שייכת תמוז י"ב שגאולת הגאולה בעל דברי עלֿפי לעניננו: ונחזור
מוב� להיות צרי� השבת ביו� תמוז די"ב הקביעות מצד הנפעל העילוי שג� מוב�, � יכונה" ישראל בש�

יכונה". ישראל בש� "אשר לזה ג� מישראל, ואחת אחד לכל בפשטות

Â:בזה והביאור .
וכללות ומנוחה). שביתה (מלשו� "שבת" דתיבת הפשוט הפירוש שזהו מנוחה, � הוא השבת יו� של ענינו
אכילה כפשוט�, גשמיי� לעניני� בנוגע כפשוטו הגו� תענוג היינו, תענוג, של באופ� היא השבת דיו� ההנהגה

וכיוצאֿבזה. ושינה, יש�) ויי� שמ� (בשר ושתיה

פשוט, אד� אצל ביותר מוב� כפשוט�, גשמיי� בעניני� הגו� תענוג להיות צרי� השבת שביו� זה ועני�
בעצמו לפעול וצרי� יותר, נעלי� בעניני� מונח שלו שהתענוג שכל", "בעל אודות מדובר כאשר מהֿשאי�ֿכ�

כפשוט�. גשמיי� בעניני� הגו� לתענוג עד התענוג עני� יחדור השבת שביו�

הספיקות, בהתרת ושכל, חכמה בעניני מתבטא שלו התענוג הרי שכל", "בעל אודות מדובר כאשר דהנה,
� וכיוצאֿבזה ושינה ושתיה אכילה גשמיי�, בעניני� תענוג אודות עמו מדברי� כאשר וא�ֿכ�, וכיוצאֿבזה.
אודות ו') הלכה ח' פרק תשובה (הלכות הרמב"� שכתב מה ועלֿדר� ומצבו, מעמדו לגבי ירידה זו הרי

הגו� בתענוג להתבטא צרי� הבא בעול� המצוות ששכר שמדמי� כו'" האוילי� גשמיי�.ה"טפשי� בדברי�

פנימיות התורה, בלימוד מתענג שהוא הוא טוע� � השבת דיו� התענוג אודות עמו מדברי� כאשר ולכ�,
בשינה להתענג מקו� ומה תורה"), ניתנה ש"בשבת (ובפרט סת� התורה לימוד או החסידות), (תורת התורה

השבת?! ביו�

השבת! ביו� לא אבל ראשו�, ביו� ששי, ביו� ייש� הוא � השינה?! עני� עבור כזה קדוש יו� לנצל יכולי� כיצד �

באכילה התענוג שעצ� א�ֿעלֿפי הנה � ושתיה באכילה השבת דיו� התענוג אודות מדברי� כאשר בשלמא
בבשר הנמצאי� הקדושה ניצוצי אודות לחשוב יכול ושתיה האכילה בשעת הרי אצלו, ירידה של עני� הוא ושתיה
לו אומרי� אז שג� (למרות סת� ויי� בבשר הנמצאי� הקדושה ניצוצי מאשר יותר נעלי� שה� יש�, וביי� שמ�
שבה�); הקדושה מניצוצי ולא כפשוט�, הגשמיי� ויי� מהבשר הגו� תענוג להיות צרי� השבת ביו� התענוג שעיקר

הול� הוא כאשר מאומה. לעשות מסוגל אינו השינה בעת הרי � השינה עני� אודות מדברי� כאשר אבל
מסוגל אינו עצמה השינה בעת אבל שבת, עונג מצות לקיי� כדי זאת עושה שהוא ולהתבונ� לחשוב יכול לישו�

ומצבו! מעמדו לגבי לירידה נחשב השינה בעני� שהתענוג בודאי וא�ֿכ�, מאומה. לעשות

נשימות ששי� כשיעור רק לא היינו, ממוש�, זמ� במש� � השינה בעני� תענוג אודות מדברי� כאשר ובפרט
למרות � זה וכל יותר. ממוש� זמ� במש� אלא ז"ל), רבותינו במדרשי כמבואר לבוא, דלעתיד השינה (עלֿדר�
לגבי לירידה נחשב השינה בעני� שהתענוג מוב� ומזה החיי�. דהיפ� מששי� אחד הוא השינה עני� שכללות

ומצבו. מעמדו

בשעת לו מגלי� לפעמי� הנה כדבעי היא האד� עבודת שכאשר במאמריו מביא הגאולה שבעל וא�ֿעלֿפי
שנתגלו השמי� מ� תשובות שתוכנו השמי�' מ� ותשובות 'שאלות ספר שישנו ועד ביותר, נעלי� עניני� השינה
ותשובות 'שאלות בספר המבואר סמ� על להלכה מכריעי� שבה� עניני� (וישנ� כו' השינה בעת השאלה עלֿידי
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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עניני� לכמה שבנוגע שמצינו וכפי דוקא. בבחירתו תלוי והדבר שמו, את לשנות האד� יכול � ולאיד�
כיצד לדעת תוספתצריכי� נמש� הש� שינוי שעלֿידי ב'שולח�ֿערו�' מצינו ועלֿדר�ֿזה שמו. את חות� הוא

כו'. הגו� בריאות שלימה, רפואה טובות, ושני� ימי� לאריכות בנוגע מלמעלה חי�ת

הצינור וזהו נשמתו, שורש ע� קשור לו שנית� שהש� אומרי� אחד מצד והיפוכו: דבר זה הרי וא"כ,
ומכא� יקו�", "כ� אזי � שמו את לשנות מחליט האד� שכאשר אומרי� זה ע� וביחד כו'. החי�ת להמשכת
הש�! את לשנות להחלטתו בהתא� הש� אותיות של הצינור עלֿידי ומהותו') (מ'עצמותו חי�תו נמשכת ואיל�

שכאשר היינו, מטה, של ביתֿדי� בהחלטת תלוי החודש שקידוש ז"ל רבותינו בדברי המבואר ועלֿדר�
שוגגי�, אפילו ד"את� באופ� � וזאת למעלה, ג� כ� נקבע חודש", "ראש הוא זה שיו� קובעי� מטה של ביתֿדי�
למעלה, ג� פועל זה הרי שמו, את לשנות מחליט האד� שכאשר � בעניננו ועלֿדר�ֿזה מזידי�". אפילו את�

וכו'. החי�ת המשכת לאופ� בנוגע

"אשר לזה ג� מישראל, ואחת אחד לכל שייכת תמוז י"ב שגאולת הגאולה בעל דברי עלֿפי לעניננו: ונחזור
מוב� להיות צרי� השבת ביו� תמוז די"ב הקביעות מצד הנפעל העילוי שג� מוב�, � יכונה" ישראל בש�

יכונה". ישראל בש� "אשר לזה ג� מישראל, ואחת אחד לכל בפשטות

Â:בזה והביאור .
וכללות ומנוחה). שביתה (מלשו� "שבת" דתיבת הפשוט הפירוש שזהו מנוחה, � הוא השבת יו� של ענינו
אכילה כפשוט�, גשמיי� לעניני� בנוגע כפשוטו הגו� תענוג היינו, תענוג, של באופ� היא השבת דיו� ההנהגה

וכיוצאֿבזה. ושינה, יש�) ויי� שמ� (בשר ושתיה

פשוט, אד� אצל ביותר מוב� כפשוט�, גשמיי� בעניני� הגו� תענוג להיות צרי� השבת שביו� זה ועני�
בעצמו לפעול וצרי� יותר, נעלי� בעניני� מונח שלו שהתענוג שכל", "בעל אודות מדובר כאשר מהֿשאי�ֿכ�

כפשוט�. גשמיי� בעניני� הגו� לתענוג עד התענוג עני� יחדור השבת שביו�

הספיקות, בהתרת ושכל, חכמה בעניני מתבטא שלו התענוג הרי שכל", "בעל אודות מדובר כאשר דהנה,
� וכיוצאֿבזה ושינה ושתיה אכילה גשמיי�, בעניני� תענוג אודות עמו מדברי� כאשר וא�ֿכ�, וכיוצאֿבזה.
אודות ו') הלכה ח' פרק תשובה (הלכות הרמב"� שכתב מה ועלֿדר� ומצבו, מעמדו לגבי ירידה זו הרי

הגו� בתענוג להתבטא צרי� הבא בעול� המצוות ששכר שמדמי� כו'" האוילי� גשמיי�.ה"טפשי� בדברי�

פנימיות התורה, בלימוד מתענג שהוא הוא טוע� � השבת דיו� התענוג אודות עמו מדברי� כאשר ולכ�,
בשינה להתענג מקו� ומה תורה"), ניתנה ש"בשבת (ובפרט סת� התורה לימוד או החסידות), (תורת התורה

השבת?! ביו�

השבת! ביו� לא אבל ראשו�, ביו� ששי, ביו� ייש� הוא � השינה?! עני� עבור כזה קדוש יו� לנצל יכולי� כיצד �

באכילה התענוג שעצ� א�ֿעלֿפי הנה � ושתיה באכילה השבת דיו� התענוג אודות מדברי� כאשר בשלמא
בבשר הנמצאי� הקדושה ניצוצי אודות לחשוב יכול ושתיה האכילה בשעת הרי אצלו, ירידה של עני� הוא ושתיה
לו אומרי� אז שג� (למרות סת� ויי� בבשר הנמצאי� הקדושה ניצוצי מאשר יותר נעלי� שה� יש�, וביי� שמ�
שבה�); הקדושה מניצוצי ולא כפשוט�, הגשמיי� ויי� מהבשר הגו� תענוג להיות צרי� השבת ביו� התענוג שעיקר

הול� הוא כאשר מאומה. לעשות מסוגל אינו השינה בעת הרי � השינה עני� אודות מדברי� כאשר אבל
מסוגל אינו עצמה השינה בעת אבל שבת, עונג מצות לקיי� כדי זאת עושה שהוא ולהתבונ� לחשוב יכול לישו�

ומצבו! מעמדו לגבי לירידה נחשב השינה בעני� שהתענוג בודאי וא�ֿכ�, מאומה. לעשות

נשימות ששי� כשיעור רק לא היינו, ממוש�, זמ� במש� � השינה בעני� תענוג אודות מדברי� כאשר ובפרט
למרות � זה וכל יותר. ממוש� זמ� במש� אלא ז"ל), רבותינו במדרשי כמבואר לבוא, דלעתיד השינה (עלֿדר�
לגבי לירידה נחשב השינה בעני� שהתענוג מוב� ומזה החיי�. דהיפ� מששי� אחד הוא השינה עני� שכללות

ומצבו. מעמדו

בשעת לו מגלי� לפעמי� הנה כדבעי היא האד� עבודת שכאשר במאמריו מביא הגאולה שבעל וא�ֿעלֿפי
שנתגלו השמי� מ� תשובות שתוכנו השמי�' מ� ותשובות 'שאלות ספר שישנו ועד ביותר, נעלי� עניני� השינה
ותשובות 'שאלות בספר המבואר סמ� על להלכה מכריעי� שבה� עניני� (וישנ� כו' השינה בעת השאלה עלֿידי
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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תלוי אינו זה עני� הרי כו', ביותר נעלית בדרגא רק שייכת השינה בעת שהשאלה לזה נוס� הנה � השמי�') מ�
כלל. בבחירתו תלויה אינה מלמעלה לו שיתנו התשובה אבל בו, אמנ� תלויה השאלה בבחירתו;

אצל מוב� זה הרי � כפשוט� ושינה ושתיה באכילה הגו� בתענוג להתבטא צרי� שבת דעונג שהעני� ומאחר
" אצל מאשר יותר פשוט גשמיי�.אד� בדברי� שיתענג עצמו על לפעול כיצד דר� למצוא צרי� שהוא שכל", בעל

ציווי שישנו ביודעו הנה נאמ�", "עבד שהוא היות היינו, הביטול, עני� מצד הדבר נפעל שכל" "בעל ואצל
וכו') התבוננות (עלֿידי עצמו על פועל הוא הרי כפשוט�, גשמיי� מדברי� להתענג צריכי� השבת שביו�
אפילו וחודר נמש� שהוא עד כ� כל נעלה הוא השבת דיו� התענוג אומרת: זאת כפשוטו. הגו� בתענוג להתענג

כפשוטו. הגו� תענוג ע� הקשורי� גשמיי� בעניני�

Êכל נעשי� אזי בשבת, חל תמוז י"ב שכאשר מוב�, התענוג, עני� הוא השבת יו� של שענינו מאחר והנה, .
בעל ושליחות להוראת בהתא� והמעיינות היהדות בהפצת העבודה (כללות תמוז י"ב ע� הקשורי� העניני�

תענוג. של באופ� � הגאולה)
באופ� הגאולה היתה אליה� שביחס מסויימי� פרטי� (א) אופני�: ב' היו הגאולה פרשת בכללות דהנה,
בדוגמת ויגיעה, למלאכה זקוקי� היו אלא דחול", ל"עובדי� זקוקי� שהיו באופ� רק לא היינו, ויגיעה, עמל של
השבת. דיו� העבודה אופ� בדוגמת � תענוג של באופ� הגאולה היתה שבה� מסויימי� פרטי� (ב) מלאכות, ל"ט

הנ"ל. אופני� בב' להיות יכולה ואחת אחד כל בעבודת מזה ההוראה שג� מוב� ומזה

י"ב הגאולה חג ע� הקשורה העבודה שכללות � בשבת חל תמוז י"ב כאשר זו שנה שבקביעות העילוי וזהו
השבת. דיו� העבודה אופ� בדוגמת תענוג, של באופ� להיות צריכה והמעיינות) היהדות (הפצת תמוז

עביד ויומא יומא "כל שהרי ה', דעבודת העני� כללות להיות צרי� השבת ביו� שג� בפשטות מוב� דהנה,
להיות צרי� השבת) ביו� (ג� האד� מציאות שישנה זמ� שכל היינו, יולד", לעמל "אד� שכתוב וכמו עבידתיה",
ביותר. נעלה בעני� הוא ה"עמל" הרי השבת וביו� דרגות, חילוקי ישנ� גופא שב"עמל" אלא "עמל", של עני�

מלאכה", "עמל ישנו יולד") לעמל ("אד� ה"עמל" עני� לכללות שבנוגע ב) מט, (סנהדרי� בגמרא וכמבואר
תורה". ו"עמל (תפילה), שיחה" "עמל

'דיבורֿהמתחיל' במאמרו הגאולה בעל שמבאר וכפי דוקא. תורה" "עמל להיות שצרי� � היא הגמרא ומסקנת
"עמל מאשר יותר נעלה עני� שזהו תורה", "עמל � היא נעלית הכי שהעבודה תרפ"ט, משנת יולד לעמל אד�

התפילה. עבודת שיחה",

ש'ת יוחאי ב� שמעו� רבי אצל שג� למרות � זה שיחה",[וכל ד"עמל העילוי גודל מודגש אומנתו' ורתו
מלשו� היא תפילה כי התפילה, עבודת עלֿידי נפעל כו'" אתקטרנא קטירא ד"בחד העני� שהרי התפילה, עבודת
מאמר ע"פ כמוב� � השבת ליו� במיוחד שיי� זה ועני� הקב"ה. ע� והתחברות התקשרות � שענינה "תופל",

התפילה]. עבודת � היא השבת יו� שעבודת מאחר בשבת", תורה דברי לדבר התירו "בקושי ז"ל רבותינו

כי ל"עמל", אצלו נחשב הדבר שאי� היינו, תענוג, של באופ� היא תורה" ב"עמל העבודה כללות � ולאיד�
זו. בעבודה מתענג הוא

טירחא ע� הקשור עני� ישנו כאשר הנה תענוג, של באופ� היא שהעבודה שהיות לומר הכוונה שאי� ומוב�,
שלו התענוג גודל מצד אדרבה: אלא � תענוג מתו� היא שעבודתו מאחר זאת, לעשות נמנע הוא הרי יתירה

בזה. מתענג שהוא מאחר כלל, טירחא של לעני� אצלו נחשב הדבר אי� זו, בעבודה

Áבנוגע מוב� כ� כמו כפשוטו, הגו� תענוג בעניני ג� וחודר נמש� השבת דיו� שהתענוג כש� והנה, .
והמעיינות היהדות דהפצת בעבודה שהתענוג � תענוג של באופ� בשבת) (שחל תמוז די"ב העבודה לכללות

והמעיינות. היהדות דהפצת מהעבודה מתענג הגשמי שהגו� היינו, כפשוטו, הגו� לתענוג עד וחודר נמש�
שהיה מטשערנוביל נחו� ר' הרה"צ אודות בחסידות המובא הסיפור מאשר יותר גדול חידוש ישנו ובזה

רבה": שמיה יהא "אמ� מעניית בגופו שמ�

נפעל זה רוחני מתענוג וכתוצאה רוחני. תענוג � הוא רבה שמיה יהא אמ� בעניית נחו� ר' של התענוג
עצ�". תדש� טובה ד"שמועה העני� ועלֿדר� הגשמי. בגו� ג� שמנונית
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דפרק הידועה בסוגיא הגמרא כסיפור � דתורה בנגלה ג� מצינו עצ�") תדש� טובה ("שמועה זה [ועני�
יגרו� רוחני שתענוג עצמו על (לפעול עבודה של עני� כלל שיי� לא שאצלו לגוי, בנוגע ב) נו, (גיטי� הניזקי�

כפשוטו. עצ�" תדש� טובה ד"שמועה העני� אצלו היה וא�ֿעלֿפיֿכ� הגו�), בגשמיות שינוי

משל של עני� שזהו לומר אפשר � במשלי עצ�" תדש� טובה "שמועה הפסוק אודות מדובר כאשר דהנה,
דוקא]. הניזקי� ובפרק בגמרא, המובא בפועל מעשה אודות מדובר כאשר מהֿשאי�ֿכ� וכו', בלבד

והמעיינ היהדות דהפצת (בעבודה הרוחני שהתענוג � הוא כא� החידוש למטה,אבל וחודר נמש� גופא ות)
ועלֿדר� והמעיינות. היהדות דהפצת העבודה מעצ� מתענג הגשמי שהגו� היינו, כפשוטו, הגו� לתענוג עד

כפשוט�. גשמיי� בעניני� הגו� לתענוג עד וחודר הנמש� השבת דיו� התענוג

מטה למטה יחדור שהתענוג היא העליונה שהכוונה ביודעו הנה להקב"ה, ביטולו גודל מצד � לעיל וכאמור
בזה. יתענג הגשמי הגו� שג� בעצמו פועל הוא הרי כפשוטו, הגו� לתענוג עד ביותר,

Ëהבעלֿש�ֿטוב בתורת ג� משתק� כפשוטו) הגו� בתענוג ג� לחדור צרי� (שהתענוג הנ"ל חידוש והנה, .
אומרי� ועלֿזה הגו�, חומר על קאי שונא�" ש"חמור עמו", תעזוב עזוב גו' שונא� חמור תראה "כי הפסוק על
לשבור ולא גו�"), דע� ("מיטֿנעמע� הגו� חומר ע� ביחד להיות צריכה שהעבודה היינו, עמו", תעזוב "עזוב
עד לחדור צרי� והמעיינות) היהדות (דהפצת הרוחנית בעבודה שהתענוג לעיל האמור עלֿדר� – כו' אותו

עמו"). תעזוב ("עזוב בזה מתענג הגשמי הגו� שג� היינו, כפשוטו, הגו� לתענוג
ונמש� יורד התענוג שכאשר זה על נוס� היינו, � פשוט לאיש אפילו בפשטות מוב� להיות צרי� זה עני� וג�
בזה להיות צרי� מקו�, בכל וחודר נמש� שהוא התענוג מעלת גודל על מורה זה הרי כפשוטו הגו� לתענוג עד

בזה: והביאור פשוט. לאיש אפילו בפשטות המוב� עילוי

נעשית אזי � בזה מתענג הגשמי שגופו עד מסויימת, בעבודה תענוג לאד� יש שכאשר במוחש רואי�
אודות מדובר כאשר (מהֿשאי�ֿכ� והגבלה מדידה כל וללא הרחבה, מתו� היינו, לגמרי, אחר באופ� העבודה
יחדור הרוחנית בעבודה שהתענוג והחשיבות ההדגשה גודל בפשטות מוב� ועלֿפיֿזה בה). מתענג שאינו עבודה

ביותר. נעלה באופ� העבודה נעשית אז רק כי � כפשוטו הגו� לתענוג עד

על שכר בתור בתורה המובאי� הגשמיי� ליעודי� בנוגע תשובה) הלכות (סו� ברמב"� המבואר ועלֿדר�
מאחר הגשמיי�, ליעודי� שיזכה כדי היא שעבודתו לומר שיי� העבודה שבתחילת � ומצוותיה התורה קיו�
כדי גשמיי� יעודי� לו להבטיח צריכי� ולכ� אצלו, מקו� תופסי� גשמיי� יעודי� שרק כזו בדרגא נמצא שהוא
ג� זאת להחדיר צריכי� כדבעי, תהיה שהעבודה כדי בעניננו: ועלֿדר�ֿזה ומצוות. תורה לקיי� עליו לפעול

זו. בעבודה יתענג עצמו מצד הגשמי שהגו� היינו, הגשמי, בגו�

בסיפור מצינו � לדבר נשמתוֿעד�:דוגמא מהורש"ב אדמו"ר ע� שאירע

הבירה לעיר לנסוע עליו וצוה החסידי� לאחד נשמתוֿעד� מהורש"ב אדמו"ר קרא ראשֿהשנה במוצאי פע�
הוצאות עבור כס� סכו� מש� והוציא השולח�, מגירת את פתח אותו, ששלח וקוד� מסויימת, בשליחות
ולכ� צדקה, של למטרות גדולי� סכומי� נשמתוֿעד� לאדמו"ר נות� והיה גדול, גביר היה הנ"ל החסיד הנסיעה.
אודות שמדובר בשעה בה הנסיעה, הוצאות עבור כס� סכו� נשמתוֿעד� אדמו"ר לו נות� מדוע החסיד התפלא
מילוי אודות שמדובר ובפרט נשמתוֿעד�. לאדמו"ר נות� היה שהחסיד הסכומי� לגבי בער� שלא קט� סכו�
חסידות מאמרי אמירת לאחרי ראשֿהשנה, במוצאי שניתנה ושליחות נשמתוֿעד�, אדמו"ר של מיוחדת שליחות

מכספו. הנסיעה הוצאות את לשל� מוכ� היה הנ"ל שהחסיד בודאי וא�ֿכ�, וכו', ראשֿהשנה של

הסכומי� בי� קשר כל שאי� נ"ע אדמו"ר לו הסביר � הדבר לפשר נ"ע אדמו"ר את שאל הנ"ל החסיד כאשר
כיסוי להיות צרי� ציבורי, עני� עבור שליחות אודות שמדובר מאחר זו: נסיעה להוצאות לצדקה נות� שהוא
הנסיעה הוצאות עבור לו נות� שהוא שעלֿידיֿזה נ"ע אדמו"ר והוסי� דוקא. הציבור מקופת הנסיעה הוצאות
הוצאות ע� הקשורה מסויימת פעולה לעשות שלא הבאה) (בהזדמנות היצר לטענת האפשרות את הדבר ישלול
ההוצאות. כיסוי עבור לו שנותני� בראותו שבדבר, ההוצאות אודות לטעו� יוכל לא שהיצרֿהרע היינו, כו',

אותו ג� ש"יקח" מסויי� עני� צריכי� בשלימותה, העבודה למילוי יפריע לא שהיצרֿהרע כדי אומרת: זאת
הנ"ל. בסיפור הדר� הוצאות נתינת בדוגמת � דערנעמע�") אי� זאל וואס עני� ("א�
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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דפרק הידועה בסוגיא הגמרא כסיפור � דתורה בנגלה ג� מצינו עצ�") תדש� טובה ("שמועה זה [ועני�
יגרו� רוחני שתענוג עצמו על (לפעול עבודה של עני� כלל שיי� לא שאצלו לגוי, בנוגע ב) נו, (גיטי� הניזקי�

כפשוטו. עצ�" תדש� טובה ד"שמועה העני� אצלו היה וא�ֿעלֿפיֿכ� הגו�), בגשמיות שינוי

משל של עני� שזהו לומר אפשר � במשלי עצ�" תדש� טובה "שמועה הפסוק אודות מדובר כאשר דהנה,
דוקא]. הניזקי� ובפרק בגמרא, המובא בפועל מעשה אודות מדובר כאשר מהֿשאי�ֿכ� וכו', בלבד

והמעיינ היהדות דהפצת (בעבודה הרוחני שהתענוג � הוא כא� החידוש למטה,אבל וחודר נמש� גופא ות)
ועלֿדר� והמעיינות. היהדות דהפצת העבודה מעצ� מתענג הגשמי שהגו� היינו, כפשוטו, הגו� לתענוג עד

כפשוט�. גשמיי� בעניני� הגו� לתענוג עד וחודר הנמש� השבת דיו� התענוג

מטה למטה יחדור שהתענוג היא העליונה שהכוונה ביודעו הנה להקב"ה, ביטולו גודל מצד � לעיל וכאמור
בזה. יתענג הגשמי הגו� שג� בעצמו פועל הוא הרי כפשוטו, הגו� לתענוג עד ביותר,

Ëהבעלֿש�ֿטוב בתורת ג� משתק� כפשוטו) הגו� בתענוג ג� לחדור צרי� (שהתענוג הנ"ל חידוש והנה, .
אומרי� ועלֿזה הגו�, חומר על קאי שונא�" ש"חמור עמו", תעזוב עזוב גו' שונא� חמור תראה "כי הפסוק על
לשבור ולא גו�"), דע� ("מיטֿנעמע� הגו� חומר ע� ביחד להיות צריכה שהעבודה היינו, עמו", תעזוב "עזוב
עד לחדור צרי� והמעיינות) היהדות (דהפצת הרוחנית בעבודה שהתענוג לעיל האמור עלֿדר� – כו' אותו

עמו"). תעזוב ("עזוב בזה מתענג הגשמי הגו� שג� היינו, כפשוטו, הגו� לתענוג
ונמש� יורד התענוג שכאשר זה על נוס� היינו, � פשוט לאיש אפילו בפשטות מוב� להיות צרי� זה עני� וג�
בזה להיות צרי� מקו�, בכל וחודר נמש� שהוא התענוג מעלת גודל על מורה זה הרי כפשוטו הגו� לתענוג עד

בזה: והביאור פשוט. לאיש אפילו בפשטות המוב� עילוי

נעשית אזי � בזה מתענג הגשמי שגופו עד מסויימת, בעבודה תענוג לאד� יש שכאשר במוחש רואי�
אודות מדובר כאשר (מהֿשאי�ֿכ� והגבלה מדידה כל וללא הרחבה, מתו� היינו, לגמרי, אחר באופ� העבודה
יחדור הרוחנית בעבודה שהתענוג והחשיבות ההדגשה גודל בפשטות מוב� ועלֿפיֿזה בה). מתענג שאינו עבודה

ביותר. נעלה באופ� העבודה נעשית אז רק כי � כפשוטו הגו� לתענוג עד

על שכר בתור בתורה המובאי� הגשמיי� ליעודי� בנוגע תשובה) הלכות (סו� ברמב"� המבואר ועלֿדר�
מאחר הגשמיי�, ליעודי� שיזכה כדי היא שעבודתו לומר שיי� העבודה שבתחילת � ומצוותיה התורה קיו�
כדי גשמיי� יעודי� לו להבטיח צריכי� ולכ� אצלו, מקו� תופסי� גשמיי� יעודי� שרק כזו בדרגא נמצא שהוא
ג� זאת להחדיר צריכי� כדבעי, תהיה שהעבודה כדי בעניננו: ועלֿדר�ֿזה ומצוות. תורה לקיי� עליו לפעול

זו. בעבודה יתענג עצמו מצד הגשמי שהגו� היינו, הגשמי, בגו�

בסיפור מצינו � לדבר נשמתוֿעד�:דוגמא מהורש"ב אדמו"ר ע� שאירע

הבירה לעיר לנסוע עליו וצוה החסידי� לאחד נשמתוֿעד� מהורש"ב אדמו"ר קרא ראשֿהשנה במוצאי פע�
הוצאות עבור כס� סכו� מש� והוציא השולח�, מגירת את פתח אותו, ששלח וקוד� מסויימת, בשליחות
ולכ� צדקה, של למטרות גדולי� סכומי� נשמתוֿעד� לאדמו"ר נות� והיה גדול, גביר היה הנ"ל החסיד הנסיעה.
אודות שמדובר בשעה בה הנסיעה, הוצאות עבור כס� סכו� נשמתוֿעד� אדמו"ר לו נות� מדוע החסיד התפלא
מילוי אודות שמדובר ובפרט נשמתוֿעד�. לאדמו"ר נות� היה שהחסיד הסכומי� לגבי בער� שלא קט� סכו�
חסידות מאמרי אמירת לאחרי ראשֿהשנה, במוצאי שניתנה ושליחות נשמתוֿעד�, אדמו"ר של מיוחדת שליחות

מכספו. הנסיעה הוצאות את לשל� מוכ� היה הנ"ל שהחסיד בודאי וא�ֿכ�, וכו', ראשֿהשנה של

הסכומי� בי� קשר כל שאי� נ"ע אדמו"ר לו הסביר � הדבר לפשר נ"ע אדמו"ר את שאל הנ"ל החסיד כאשר
כיסוי להיות צרי� ציבורי, עני� עבור שליחות אודות שמדובר מאחר זו: נסיעה להוצאות לצדקה נות� שהוא
הנסיעה הוצאות עבור לו נות� שהוא שעלֿידיֿזה נ"ע אדמו"ר והוסי� דוקא. הציבור מקופת הנסיעה הוצאות
הוצאות ע� הקשורה מסויימת פעולה לעשות שלא הבאה) (בהזדמנות היצר לטענת האפשרות את הדבר ישלול
ההוצאות. כיסוי עבור לו שנותני� בראותו שבדבר, ההוצאות אודות לטעו� יוכל לא שהיצרֿהרע היינו, כו',

אותו ג� ש"יקח" מסויי� עני� צריכי� בשלימותה, העבודה למילוי יפריע לא שהיצרֿהרע כדי אומרת: זאת
הנ"ל. בסיפור הדר� הוצאות נתינת בדוגמת � דערנעמע�") אי� זאל וואס עני� ("א�
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי

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



e"hyz'dכי ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

– הגשמי הגו� את ג� ש"יתפוס" לדבר זקוקי� כדבעי, תהיה שהעבודה כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
זו בעבודה יתענג הגשמי שהגו� היינו, כפשוטו, הגו� בעניני ג� יחדור בעבודה שהתענוג שפועלי� עלֿידיֿזה

והגבלה. ממדידה ולמעלה הרחבה, מתו� ביותר, נעלה באופ� העבודה נעשית ואז עמו"), תעזוב ("עזוב

Èוהמעיינות היהדות דהפצת העבודה שכללות � השבת ביו� שחל תמוז בי"ב הנפעל המיוחד העילוי וזהו .
חודר שהתענוג ועד תענוג, מתו� עבודה היינו, השבת, דיו� העבודה באופ� נעשית הגאולה) בעל הוראת (עלֿפי

הג שהגו� היינו, הגו�, בעניני הגו�ג� בתענוג ג� החודר השבת דיו� התענוג בדוגמת זו, מעבודה מתענג שמי
גשמיי�. בעניני�

מוריֿוחמי דכ"ק השליחות את למלא � בחלקו שנפלה הזכול בגודל מתבונ� ואחד אחד כל כאשר ובפרט
השליחות. במילוי ותענוג שמחה מוסיפה זו שידיעה כמותו", אד� של ד"שלוחו באופ� דורנו, נשיא אדמו"ר

המצוות את מכבדי� "היו המדרש מאמר בביאור ויקרא) פרשת (ריש ב'לקוטיֿתורה המבואר עלֿפי ובפרט
ובהקדי�: ממש". דהמשלח כמותו הוא "הרי אד� של ששלוחו � שלוחי" שה�

ריש (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק היא שהנשמה הזק� אדמו"ר לשו� בדיוק הגאולה בעל ביאור ידוע
"חלק היא הרי למטה בהיותה שג� היינו, גוזמא, בלי "ממש" (א) קצוות: ב' ישנ� "ממש" שבתיבת � ב') פרק
"ממש" (ב) בכולו, תופס אתה בחלקו תופס כשאתה העצ� כי ממש, ומהותו' 'עצמותו בדוגמת ממעל" אלקה
ממשות, של באופ� נמצא שהוא עד ביותר, למטה ובא נמש� ממעל" אלקה שה"חלק היינו, ממשות, מלשו�

מישוש. מלשו� שזהו

(ראיה החושי� לכל שבנוגע וכיוצאֿבזה, ה'", "עיני הלשו� אודות נבוכי�' ב'מורה שכתוב מה ידוע [דהנה,
לפי � הדבר וטע� המישוש, לחוש בנוגע מלבד להקב"ה, בנוגע משל בדר� זאת שמביאי� מצינו וכו') שמיעה
בלבד. משל בדר� לא אפילו להקב"ה בנוגע זאת מביאי� אי� ולכ� החושי�, משאר יותר מגונה הוא המישוש שחוש

ויורד נמש� ממעל" אלקה ש"חלק היינו, � ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא לנשמה בנוגע החידוש וזהו
מגונה]. עני� היותו למרות המישוש, עני� בדוגמת ממשות, של לעני� עד מטה, למטה

ממש" דהמשלח כמותו הוא "הרי אד� של ששלוחו ב'לקוטיֿתורה', הלשו� לדיוק בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
המשלח של שהשליחות היינו, ממשות, מלשו� (ב) המשלח, כמו "ממש" (א) דלעיל: הפירושי� ב' עלֿדר� –

כפשוטו. המישוש חוש ע� הקשורי� לעניני� עד העניני�, בכל חודרת

דורנו, נשיא של השליחות את למלא שזכה הזכות גודל אודות מתבונ� ואחד אחד כל כאשר � וכאמור
הגו� בעניני ג� חודר שהתענוג ובאופ� תענוג, מתו� עבודתו נעשית אזי � ממש כמותו אד� של ושלוחו

השליחות. במילוי מתענג הגשמי שהגו� כפשוטו,

‡Èהיא בזה הפעולה אזי � תענוג מתו� נעשית והמעיינות היהדות דהפצת העבודה כללות כאשר והנה, .
והגבלה. מדידה מכל ולמעלה הרחבה, של באופ�

היינו, וזריזות, חי�ת מתו� נעשית שעבודתו רואי� כאשר � בעבודתו מתענג הוא א� לדעת ה'בחינה' וזוהי
והמעיינות. היהדות דהפצת הפעולות בכל להוסי� ומשתדל מחפש הוא אלא במנוחה, לשבת מסוגל שאינו

ממדידה למעלה וזריזות, חי�ת תענוג, מתו� נעשית והמעיינות היהדות דהפצת העבודה כללות וכאשר
ממדידה שלמעלה באופ� באה שהגאולה היינו, ישראל, דבני הכללית בגאולה זריזות מוסי� זה הרי � והגבלה

גופא. ב"אחישנה" "אחישנה" אלא ל"בעתה", ביחס ד"אחישנה" באופ� רק ולא "אחישנה", � והגבלה

הבעלֿש�ֿטוב וכתורת הגאולה, עני� כללות אודות והרצו� והמחשבה ההתבוננות עלֿידי ג� נפעל זה ועני�
וכל בעצמו שהוא ומתבונ� חושב שכאשר היינו, נמצא, הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו� אשר הידועה

נמצא"! הוא "ש� אזי � נגאלי�" ה� ד"מיד באופ� מהגלות יוצאי� ישראל כלל בתוככי משפחתו

ד"מיד ובאופ� טפחי�, מעשרה למטה צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכי� ועלֿידיֿזה
ממש. בימינו במהרה נגאלי�", ה�
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ÊÎ�ברו 'דיבורֿהמתחיל' – הוא לחירות יציאתו לאחרי הגאולה בעל עלֿידי שנאמרו המאמרי� ...אחד .
ואיל�). ריא עמוד תרפ"ז המאמרי� בספר נדפס � (השני טוב שגמלני טובות לחייבי� הגומל

החייב שהוא מודה בעצמו והוא לעצמו, חוב "שמזכיר היינו, טובות", לחייבי� "הגומל הלשו� דיוק ש� ומבאר
יתבר� להש� ומשבח מודה ולכ� טובות, לחייבי� ג� גומל יתבר� שהוא הוי' ודרכי הוי' מחסדי שזהו אלא בזה,
טוב"? לי שעשה "ברו� ולא טובות", לחייבי� "הגומל הוא הברכה נוסח מדוע מוב�: אינו דלכאורה � טוב" שגמלני

ובהקדי�: הרוחנית. בעבודה להודות" צריכי� ד"ארבעה העני� כללות את לבאר מקדי� � זאת לבאר וכדי

שנתרפא, "חולה � מסויי� מאורע ע� קשורה כו'" טובות לחייבי� הגומל "ברו� הברכה שאמירת א�ֿעלֿפי
וכל "וסימנ� ש� שמביא וכפי לישוב", כשיגיעו דרכי� והולכי כשעלו, הי� יורדי האסורי�, מבית שיצא וחבוש
כל במש� האד� בנפש הרוחנית בעבודה אלו עניני� ישנ� � סלה" יודו� מדבר, י�, יסורי�, חולה, החיי"�,

דברי�). של כפשוט� אלו מאורעות ישנ� כאשר רק (לא הזמני�

עני� נמש� הפסח מחג וא�ֿעלֿפיֿכ�, הפסח. לחג במיוחד שיי� מצרי� דיציאת העני� כללות לדבר: דוגמא
התורה עניני בשאר ועלֿדר�ֿזה מצרי�". ליציאת ד"זכר העני� ישנו שבכול� השנה, ימות בשאר ג� זה
זה עני� מודגש הנ"ל שבזמני� הוא בזה הפירוש הרי דוקא, מיוחדי� לזמני� השייכי� העניני� שג� ומצוותיה,

השנה. ימות כל במש� אלו עניני� ישנ� בעצ� אבל ביותר,

האד� עבודת לכללות בנוגע שיי� זה שעני� � להודות" צריכי� ד"ארבעה לעני� בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
דעהו". דרכי� ו"בכל שמי�" לש� יהיו מעשי� "כל � כולל ומצוותיה, התורה עניני בכל היו�ֿיו�, בחיי

למלא לאד� המפריעי� ועיכובי� מניעות של שוני� אופני� ה� הנ"ל עניני� שד' המאמר) (בסיו� ומבאר
ומצוותיה. התורה בקיו� ושליחותו תפקידו את

ÁÎהנ"ל במאמר מודגש � ה' מעבודת ומעכבי� המונעי� עניני� אודות שמדובר א�ֿעלֿפי והנה, .

בזה: והביאור "חיי�". � הוא אלו עניני� ד' של שה'ראשיֿתיבות'
היא בזה הכוונה פנימיות הרי ה', לעבודת ומעכבי� מונעי� אלו עניני� שד' נראה שבחיצוניות א�ֿעלֿפי
ועלֿידיֿזה אלו, ועיכובי� מניעות על התגברות כדי תו� בעבודתו ויעסוק אלו, מעניני� יתפעל לא שהאד� �

ה'. בעבודת יותר עליונה לדרגא יגיע

עניני� ד' של ה'ראשיֿתיבות' לכ�, � לקונו בעבודתו יתעלה שהאד� היא בזה הפנימית שהכוונה ומאחר
אלו. עניני� ד' של הפנימית לכוונה בהתא� החיי�", "מחיה ע� קשור זה שעני� "חיי�", � הוא אלו

� ב קטו, (יבמות ז"ל בחכמינו שמצינו ועלֿדר� התיבה. כללות של העיקר הוא התיבה' ש'ראש וכידוע
התיבה ראש את גב� על שכתבו המקדש בית ע� הקשורי� כלי� שהיו י"א) משנה ד' פרק שני מעשר ממשנה
היו הבית שבזמ� ג�ֿכ� ולהעיר וכיוצאֿבזה. קרב�, � ק' זה: בכלי משתמשי� היו שעבורו הדבר ש� של

ב'ראשיֿתיבות'. ג� בה� כתוב שהיה וכו') השקל מחצית הקודש", ("שקל מטבעות

העיקרי ענינ� על מורה "חיי�", אלו, עניני� ד' של שה'ראשיֿתיבות' – לעניננו בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
לדרגא יגיע שהאד� � היא בה� הכוונה שתכלית מאחר החיי�", "מחיה ע� קשורי� שה� היינו, והאמיתי,

ה'. בעבודת יותר נעלית

ËÎ:"טובות לחייבי� הגומל "ברו� הלשו� בדיוק הביאור וזהו .
האש� הוא הלא זה, קיי� לא סיבה איזה מצד וא� . . המצוות ובקיו� התורה בלימוד מחוייבי� ישראל "כל
שהוא יתבר� הש� מחסדי שזהו טובות, לחייבי� הגומל ואומר לעצמו, חוב מזכיר זו בברכה ולכ� . . בזה

כו'". טובות לחייבי� ג� גומל יתבר�

ד"חייב" ומצב במעמד האד� נמצא ומצוותיה, התורה בקיו� חסרו� איזה ישנו שכאשר מבעי לא והנה,
כדבעי, היא עבודתו כאשר ג� אלא � המתאי�) באופ� למטה הנשמה דירידת השליחות את ממלא שאינו (מאחר

בזה: והביאור טובות". לחייבי� ד"הגומל העני� כללות שיי� אז ג�

ומדרגות בחינות בו יש והלב בלב, התשובה ש"עיקר התשובה, לעבודת בנוגע כ"ט) (פרק בתניא מבואר
כדבעי, תשובה עשה כבר הקוד� ומצבו למעמדו שביחס א�ֿעלֿפי ולכ�, כו'", אד� שהוא מה לפי והכל רבות,

יותר. נעלה באופ� התשובה עבודת ממנו נדרשת יותר, נעלית לדרגא מתעלה כאשר הנה
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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ÊÎ�ברו 'דיבורֿהמתחיל' – הוא לחירות יציאתו לאחרי הגאולה בעל עלֿידי שנאמרו המאמרי� ...אחד .
ואיל�). ריא עמוד תרפ"ז המאמרי� בספר נדפס � (השני טוב שגמלני טובות לחייבי� הגומל

החייב שהוא מודה בעצמו והוא לעצמו, חוב "שמזכיר היינו, טובות", לחייבי� "הגומל הלשו� דיוק ש� ומבאר
יתבר� להש� ומשבח מודה ולכ� טובות, לחייבי� ג� גומל יתבר� שהוא הוי' ודרכי הוי' מחסדי שזהו אלא בזה,
טוב"? לי שעשה "ברו� ולא טובות", לחייבי� "הגומל הוא הברכה נוסח מדוע מוב�: אינו דלכאורה � טוב" שגמלני

ובהקדי�: הרוחנית. בעבודה להודות" צריכי� ד"ארבעה העני� כללות את לבאר מקדי� � זאת לבאר וכדי

שנתרפא, "חולה � מסויי� מאורע ע� קשורה כו'" טובות לחייבי� הגומל "ברו� הברכה שאמירת א�ֿעלֿפי
וכל "וסימנ� ש� שמביא וכפי לישוב", כשיגיעו דרכי� והולכי כשעלו, הי� יורדי האסורי�, מבית שיצא וחבוש
כל במש� האד� בנפש הרוחנית בעבודה אלו עניני� ישנ� � סלה" יודו� מדבר, י�, יסורי�, חולה, החיי"�,

דברי�). של כפשוט� אלו מאורעות ישנ� כאשר רק (לא הזמני�

עני� נמש� הפסח מחג וא�ֿעלֿפיֿכ�, הפסח. לחג במיוחד שיי� מצרי� דיציאת העני� כללות לדבר: דוגמא
התורה עניני בשאר ועלֿדר�ֿזה מצרי�". ליציאת ד"זכר העני� ישנו שבכול� השנה, ימות בשאר ג� זה
זה עני� מודגש הנ"ל שבזמני� הוא בזה הפירוש הרי דוקא, מיוחדי� לזמני� השייכי� העניני� שג� ומצוותיה,

השנה. ימות כל במש� אלו עניני� ישנ� בעצ� אבל ביותר,

האד� עבודת לכללות בנוגע שיי� זה שעני� � להודות" צריכי� ד"ארבעה לעני� בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
דעהו". דרכי� ו"בכל שמי�" לש� יהיו מעשי� "כל � כולל ומצוותיה, התורה עניני בכל היו�ֿיו�, בחיי

למלא לאד� המפריעי� ועיכובי� מניעות של שוני� אופני� ה� הנ"ל עניני� שד' המאמר) (בסיו� ומבאר
ומצוותיה. התורה בקיו� ושליחותו תפקידו את

ÁÎהנ"ל במאמר מודגש � ה' מעבודת ומעכבי� המונעי� עניני� אודות שמדובר א�ֿעלֿפי והנה, .

בזה: והביאור "חיי�". � הוא אלו עניני� ד' של שה'ראשיֿתיבות'
היא בזה הכוונה פנימיות הרי ה', לעבודת ומעכבי� מונעי� אלו עניני� שד' נראה שבחיצוניות א�ֿעלֿפי
ועלֿידיֿזה אלו, ועיכובי� מניעות על התגברות כדי תו� בעבודתו ויעסוק אלו, מעניני� יתפעל לא שהאד� �

ה'. בעבודת יותר עליונה לדרגא יגיע

עניני� ד' של ה'ראשיֿתיבות' לכ�, � לקונו בעבודתו יתעלה שהאד� היא בזה הפנימית שהכוונה ומאחר
אלו. עניני� ד' של הפנימית לכוונה בהתא� החיי�", "מחיה ע� קשור זה שעני� "חיי�", � הוא אלו

� ב קטו, (יבמות ז"ל בחכמינו שמצינו ועלֿדר� התיבה. כללות של העיקר הוא התיבה' ש'ראש וכידוע
התיבה ראש את גב� על שכתבו המקדש בית ע� הקשורי� כלי� שהיו י"א) משנה ד' פרק שני מעשר ממשנה
היו הבית שבזמ� ג�ֿכ� ולהעיר וכיוצאֿבזה. קרב�, � ק' זה: בכלי משתמשי� היו שעבורו הדבר ש� של

ב'ראשיֿתיבות'. ג� בה� כתוב שהיה וכו') השקל מחצית הקודש", ("שקל מטבעות

העיקרי ענינ� על מורה "חיי�", אלו, עניני� ד' של שה'ראשיֿתיבות' – לעניננו בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
לדרגא יגיע שהאד� � היא בה� הכוונה שתכלית מאחר החיי�", "מחיה ע� קשורי� שה� היינו, והאמיתי,

ה'. בעבודת יותר נעלית

ËÎ:"טובות לחייבי� הגומל "ברו� הלשו� בדיוק הביאור וזהו .
האש� הוא הלא זה, קיי� לא סיבה איזה מצד וא� . . המצוות ובקיו� התורה בלימוד מחוייבי� ישראל "כל
שהוא יתבר� הש� מחסדי שזהו טובות, לחייבי� הגומל ואומר לעצמו, חוב מזכיר זו בברכה ולכ� . . בזה

כו'". טובות לחייבי� ג� גומל יתבר�

ד"חייב" ומצב במעמד האד� נמצא ומצוותיה, התורה בקיו� חסרו� איזה ישנו שכאשר מבעי לא והנה,
כדבעי, היא עבודתו כאשר ג� אלא � המתאי�) באופ� למטה הנשמה דירידת השליחות את ממלא שאינו (מאחר

בזה: והביאור טובות". לחייבי� ד"הגומל העני� כללות שיי� אז ג�

ומדרגות בחינות בו יש והלב בלב, התשובה ש"עיקר התשובה, לעבודת בנוגע כ"ט) (פרק בתניא מבואר
כדבעי, תשובה עשה כבר הקוד� ומצבו למעמדו שביחס א�ֿעלֿפי ולכ�, כו'", אד� שהוא מה לפי והכל רבות,

יותר. נעלה באופ� התשובה עבודת ממנו נדרשת יותר, נעלית לדרגא מתעלה כאשר הנה
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
Á¯Â˜ ˙˘¯ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜ ÊÂÓ˙ '‚· ÌÈÒ�‰ È�˘

(או תמוז לג' בסמו� רבות פעמי� נקראת קורח פרשת

שבו היו� – עצמו) זה בגבעו�1ביו� "שמש יהושע אמר

שהתרחשו,2דו�" ביותר הגדולי� הנסי� אחד שזהו –

ואחריו..." לפניו ההוא כיו� היה "ולא ושני�3כנאמר .

הריי"צ הרבי שוחרר תרפ"ז, בשנת מכ�, לאחר רבות

יו� באותו מהנסי�4ממאסרו אחד הוא זה שחרור וג� –

בדורנו. שהתרחשו ביותר הגלויי�

נועד (הריי"צ) הרבי של מהמאסר השחרור שנס כיו�

של הנס התרחש שבו ליו� העליונה ההשגחה עלֿיד

הרי דו�", בגבעו� קשר5"שמש ביניה� .6שיש

הידוע בפרשיות7דלפי נרמזי� המועדי� שכל ,

אלו נסי� שני שלגבי מוב�, לה�, בסמו� בתורה הנקראות

נית� – הריי"צ הרבי של ושחרורו דו�", בגבעו� "שמש –

קורח. בפרשת רמזי� למצוא

.·
Á¯Â˜ ˙˘¯Ù· ‰�Â‰Î ˙Â�˙Ó „"Î

"ג"� – מהפרשות אחת שבכל רבות פעמי� דובר כבר

את "מקיפה" אשר מיוחדת, נקודה יש – דאורייתא" סדרי�

lkכל של התיכו� הבריח שהיא זו, ונקודה בה. הנאמר

הפרשה של בשמה נרמז הפרשה, בלשו�8פסוקי הש� כי ,

מורה דבר כל של מהותו.ע9הקודש ל

שבאותה הפרשיות כל שבי� שהקשר מוב�, מכ�

שפרשיות למרות – לאחרו� הראשו� העני� בי� וא� פרשה,

שבי� מהקשר יותר הרבה חזק – ביניה� מבדילות רבות

למרות – שלאחריה הפרשה תחילת לבי� אחת פרשה סיו�

אלו ביניה�mikenqשעניני� שיש המוכיח דבר לזה, זה

פרשות לשתי נחלקי� אלו שעניני� כיו� שהרי, קשר.

שונה. העיקרי שתוכנ� מוכח הרי שונות,

לבי� פרשה תחילת שבי� שהקשר ייתכ�, א� (לפעמי�

של באופ� הוא שלפניה הפרשה הקשרdlilyסיו� כגו�, .

לבי� שלח, פרשת בתחילת המרגלי�", "פרשת שבי�

בכ� הוא בהעלות�, פרשת שבסיו� מרי�", "פרשת

למרות א� דיבה", עסקי על "לקתה שמרי� ראו שהמרגלי�

" מוסר"l`זאת ).10לקחו

שבי� שהקשר שבפרשתנו, הפרשיות לגבי מוב� מכ�

תרומתי" משמרת את ל� נתתי "ואני של העוסק11העני� ,

שכ"ד בכ� רק אינו קורח, מחלוקת לבי� כהונה, במתנות

ניתנו כהונה iciמתנות lrעל וערער קורח ש"בא

למחלוקת12הכהונה" קשורות כהונה מתנות שכ"ד אלא ,

הוא כהונה מתנות כ"ד של העני� ג� ולפיכ� עצמה, קורח

"קורח". בש� הנקראת מהפרשה חלק

לחלוק היא קורח של מהותו להבי�: cbpzdleוצרי�

אשר כהונה, מתנות כ"ד של לעני� בניגוד אהר�, לכהונת

בערכאי�" ומעלה וחות� ה"כותב אהר�.12הוא כהונת את

נקודה יש אלו הפכי� שלשני לומר, אפוא ייתכ� וכיצד

"קורח"? בש� נקרא כהונה מתנות של העני� שג� כ� זהה,

.‚
" Ì˘· ‰¯Â˙· ‰˘¯Ù ˙‡¯˜� „ˆÈÎgxew?"

הפסוק על הפרשה: של בשמה מוב� אינו נוס� פרט

ירקב" רשעי� בגמרא13"וש� תעלה14נאמר "רקביבות

לבנו אד� יקרא (=לא בשמייהו" מסקינ� דלא בשמות�,

מוב� מכ� רש"י). – רשע אד� xnegeש� lwa�שאי ,

לפרשה או לספר ידיdxezaלקרוא על כי רשע, של בש�

קריאתmigivpnכ� ידי על מאשר יותר הרבה שמו את

mc`היא התורה כי .zigvp"בשמייהו",

אשר רשע היה קורח קשה: זה בתשובהl`ולפי שב

תשובהeipa(ורק שפרשה15עשו ייתכ� וכיצד ,(dxeza

שמו? על תיקרא
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פי"א.1) רבה עול� סדר

יב.2) י, יהושע

יד.3) ש�,

לדֿלז.4) ליקוט ח"ד לקו"ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

עיי"ש.5) זכאי. ליו� זכות מגלגלי� וש"נ) א. כט, (תענית ממרז"ל להעיר

.22 ע' ח"ח לקו"ש וראה

ועוד.6) ואיל�. 260 ע' חכ"ח לקו"ש ג� ראה

וישב.7) ר"פ תושב"כ חלק של"ה

ועוד.8) .57 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

ובהערות9) ואיל� 35 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א ראה

ש�.

ה).10) שלח תנחומא ו. פט"ז, (מבמדב"ר שלח ר"פ רש"י

פי"ח, (במדב"ר ציצית לפ' קרח" ד"ויקח להסמיכות בנוגע ג� הוא ועד"ז

הציצית. על חלק שקרח ב) פרשתנו תנחומא ג.

ח.11) יח, פרשתנו

ש�.12) ורש"י ספרי

ז.13) י, משלי

ב.14) לח, יומא

סע"א.15) קי, סנה' ג� וראה יא. כו, פנחס ז. טז, פרשתנו רש"י

e"hyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

כאשר אבל אתמול, ומצבו למעמדו ביחס רק כדבעי היתה אתמול עבודתו לעניננו: בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
וביחס יותר, נעלה באופ� העבודה כללות ממנו נדרשת ואז יותר, נעלית לדרגא להתעלות עליו � נוס� יו� עובר
טובות". לחייבי� ד"הגומל העני� אצלו ג� שיי� ולכ� "חייבי�", בבחינת הוא הרי � בעבודה נעלה היותר לאופ�

כאשר ג� לעשירי�: ובי� לעניי� בי� היא טובות") . . ("הגומל חסד" ש"גמילות ז"ל חכמינו לשו� ועלֿדר�
ר זה הרי � "עשיר" בבחינת הוא ה' בעבודת ומצבו ע�מעמדו בהתחשב אבל בהווה, ומצבו מעמדו לגבי ק

"עני". בבחינת הוא הרי זו לדרגא ביחס הרי יותר, נעלית לדרגא להגיע מסוגל שהוא העובדה

עבודה זו שאי� מוב�, אחת), (ב'פניה' קער" איי� "מיט חדא", "בשעתא היא התשובה עבודת שכללות ומאחר
יותר. נעלה ומצב למעמד להגיע קשה

Ï,היינו הע�), על (הגרז� "טאפארוֿדאֿפלאחו" העיקר" הוא "המעשה הרי � לעיל האמור כל לאחרי והנה, .
דהפצת הפעולות בכל להוסי� � בפועל במעשה לבוא צריכה תמוז, די"ב כח' וה'נתינת ההתעוררות שכללות

הגאולה. בעל הוראת עלֿפי המעיינות, והפצת היהדות
כוללי� שה� חינו�, ומבצע ישראל אהבת מבצע הכלליי�, המבצעי� בכל ההתעסקות עלֿידי – לראש ולכל
(עלֿדר� ומצוותיה התורה עניני דכל פרטי� ופרטי הפרטי� כל את כוללי� שה� ועד הפרטיי�, המבצעי� את

תיבות"). ד"ראשי העני� אודות לעיל האמור

� ומצוותיה התורה עניני כל את הכולל כללי עני� שישנו כבר מודגש תורה שבמת� הידוע עלֿפי ובפרט
כמספר 'תר"�', – הכולל (שמספר� דרבנ� מצוות וז' התורה מצוות תרי"ג כל את כוללי� הדברות" "עשרת שהרי
והדיבור אלקי�", הוי' "אנכי � הראשו� בדיבור נכללי� עצמ� הדברות ועשרת הדברות), שבעשרת האותיות
נכללת הראשונה והתיבה יהבית"), כתבית נפשי "אנא ('ראשיֿתיבות' "אנכי" � הראשונה בתיבה נכלל הראשו�

אל"�. אות � הראשונה באות

כי � דוקא א" א' ד"קמ� באופ� והנקודות האותיות לימוד אודות הגאולה דבעל ההדגשה גודל ג� ָוכידוע
כל כלולי� שבה "אנכי", דתיבת קמ� בניקוד א' האות ע� קשור זה הרי א", א' "קמ� לומד יהודי ילד ָכאשר

ומצוותיה. התורה

התורה כל כלולי� שבזה א", א' "קמ� אותו מלמדי� לראש (שלכל האמור באופ� הוא החינו� ָוכאשר
התורה בלימוד מתעלה שהוא היינו, ממנה", יסור לא יזקי� כי ג� גו' לנער ד"חנו� העני� נפעל אזי � ומצוותיה)
עד הלימוד אופ� לגבי בער� שלא לגמרי, חדש באופ� תורה ללמוד להתחיל צרי� שהוא � העילוי לתכלית עד

אל"�. באות שוב מתחיל הוא ואז עתה,

בבלי תלמוד לשכוח צרי� היה זירא שר' מצינו הרי � דתורה?! בנגלה לזה המקור היכ� שישאלו: ולאלו
להתחיל צרי� שהיה ומוב�, כלל, בער� שלא יותר נעלה באופ� לימוד שזהו ירושלמי, תלמוד ללמוד שיוכל כדי

אל"�. מאות

‡Ïשמחה מתו� זאת ויעשו והמעיינות, היהדות דהפצת הפעולות בכל יוסי� ואחד אחד שכל ויהיֿרצו� .
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� ובזריזות, בחיות לבב, וטוב

ה� � והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכי� ועלֿידיֿזה
� דמקו� להגבלה בנוגע וה� כפשוטו, "מיד" נגאלי�", ה� ד"מיד באופ� היא שהגאולה דזמ�, להגבלה בנוגע

גו'". יקבצ� מש� השמי� בקצה נדח� יהי' "א�

יהיה הגאולה עני� כללות אבל ומקו�, לזמ� בנוגע מסויימות הגבלות ישנ� המתי�" ל"תחיית בנוגע דהנה,
לגמרי. והגבלה מדידה מכל שלמעלה באופ�

דכללות הכללית לגאולה באי� � תמוז בי"ב דורנו נשיא אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק של הפרטית ומהגאולה
וכיוני� תעופינה "כעב עי�", "כהר� והשלימה, האמיתית גאולה � ומיד ותיכ� דגאולה, אתחלתא ישראל, בני

צדקנו. משיח בביאת � ארובותיה�" אל
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אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
Á¯Â˜ ˙˘¯ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜ ÊÂÓ˙ '‚· ÌÈÒ�‰ È�˘

(או תמוז לג' בסמו� רבות פעמי� נקראת קורח פרשת

שבו היו� – עצמו) זה בגבעו�1ביו� "שמש יהושע אמר

שהתרחשו,2דו�" ביותר הגדולי� הנסי� אחד שזהו –

ואחריו..." לפניו ההוא כיו� היה "ולא ושני�3כנאמר .

הריי"צ הרבי שוחרר תרפ"ז, בשנת מכ�, לאחר רבות

יו� באותו מהנסי�4ממאסרו אחד הוא זה שחרור וג� –

בדורנו. שהתרחשו ביותר הגלויי�

נועד (הריי"צ) הרבי של מהמאסר השחרור שנס כיו�

של הנס התרחש שבו ליו� העליונה ההשגחה עלֿיד

הרי דו�", בגבעו� קשר5"שמש ביניה� .6שיש

הידוע בפרשיות7דלפי נרמזי� המועדי� שכל ,

אלו נסי� שני שלגבי מוב�, לה�, בסמו� בתורה הנקראות

נית� – הריי"צ הרבי של ושחרורו דו�", בגבעו� "שמש –

קורח. בפרשת רמזי� למצוא

.·
Á¯Â˜ ˙˘¯Ù· ‰�Â‰Î ˙Â�˙Ó „"Î

"ג"� – מהפרשות אחת שבכל רבות פעמי� דובר כבר

את "מקיפה" אשר מיוחדת, נקודה יש – דאורייתא" סדרי�

lkכל של התיכו� הבריח שהיא זו, ונקודה בה. הנאמר

הפרשה של בשמה נרמז הפרשה, בלשו�8פסוקי הש� כי ,

מורה דבר כל של מהותו.ע9הקודש ל

שבאותה הפרשיות כל שבי� שהקשר מוב�, מכ�

שפרשיות למרות – לאחרו� הראשו� העני� בי� וא� פרשה,

שבי� מהקשר יותר הרבה חזק – ביניה� מבדילות רבות

למרות – שלאחריה הפרשה תחילת לבי� אחת פרשה סיו�

אלו ביניה�mikenqשעניני� שיש המוכיח דבר לזה, זה

פרשות לשתי נחלקי� אלו שעניני� כיו� שהרי, קשר.

שונה. העיקרי שתוכנ� מוכח הרי שונות,

לבי� פרשה תחילת שבי� שהקשר ייתכ�, א� (לפעמי�

של באופ� הוא שלפניה הפרשה הקשרdlilyסיו� כגו�, .

לבי� שלח, פרשת בתחילת המרגלי�", "פרשת שבי�

בכ� הוא בהעלות�, פרשת שבסיו� מרי�", "פרשת

למרות א� דיבה", עסקי על "לקתה שמרי� ראו שהמרגלי�

" מוסר"l`זאת ).10לקחו

שבי� שהקשר שבפרשתנו, הפרשיות לגבי מוב� מכ�

תרומתי" משמרת את ל� נתתי "ואני של העוסק11העני� ,

שכ"ד בכ� רק אינו קורח, מחלוקת לבי� כהונה, במתנות

ניתנו כהונה iciמתנות lrעל וערער קורח ש"בא

למחלוקת12הכהונה" קשורות כהונה מתנות שכ"ד אלא ,

הוא כהונה מתנות כ"ד של העני� ג� ולפיכ� עצמה, קורח

"קורח". בש� הנקראת מהפרשה חלק

לחלוק היא קורח של מהותו להבי�: cbpzdleוצרי�

אשר כהונה, מתנות כ"ד של לעני� בניגוד אהר�, לכהונת

בערכאי�" ומעלה וחות� ה"כותב אהר�.12הוא כהונת את

נקודה יש אלו הפכי� שלשני לומר, אפוא ייתכ� וכיצד

"קורח"? בש� נקרא כהונה מתנות של העני� שג� כ� זהה,

.‚
" Ì˘· ‰¯Â˙· ‰˘¯Ù ˙‡¯˜� „ˆÈÎgxew?"

הפסוק על הפרשה: של בשמה מוב� אינו נוס� פרט

ירקב" רשעי� בגמרא13"וש� תעלה14נאמר "רקביבות

לבנו אד� יקרא (=לא בשמייהו" מסקינ� דלא בשמות�,

מוב� מכ� רש"י). – רשע אד� xnegeש� lwa�שאי ,

לפרשה או לספר ידיdxezaלקרוא על כי רשע, של בש�

קריאתmigivpnכ� ידי על מאשר יותר הרבה שמו את

mc`היא התורה כי .zigvp"בשמייהו",

אשר רשע היה קורח קשה: זה בתשובהl`ולפי שב

תשובהeipa(ורק שפרשה15עשו ייתכ� וכיצד ,(dxeza

שמו? על תיקרא
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פי"א.1) רבה עול� סדר

יב.2) י, יהושע

יד.3) ש�,

לדֿלז.4) ליקוט ח"ד לקו"ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

עיי"ש.5) זכאי. ליו� זכות מגלגלי� וש"נ) א. כט, (תענית ממרז"ל להעיר

.22 ע' ח"ח לקו"ש וראה

ועוד.6) ואיל�. 260 ע' חכ"ח לקו"ש ג� ראה

וישב.7) ר"פ תושב"כ חלק של"ה

ועוד.8) .57 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

ובהערות9) ואיל� 35 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א ראה

ש�.

ה).10) שלח תנחומא ו. פט"ז, (מבמדב"ר שלח ר"פ רש"י

פי"ח, (במדב"ר ציצית לפ' קרח" ד"ויקח להסמיכות בנוגע ג� הוא ועד"ז

הציצית. על חלק שקרח ב) פרשתנו תנחומא ג.

ח.11) יח, פרשתנו

ש�.12) ורש"י ספרי

ז.13) י, משלי

ב.14) לח, יומא

סע"א.15) קי, סנה' ג� וראה יא. כו, פנחס ז. טז, פרשתנו רש"י
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מסקינ� "דלא נאמר הרשעי� כל שלגבי לכ� בנוס� וכ�:

ג� כא� הרי "חלק", כששמ� א� –mydבשמייהו" עצמו

"קרחה" מלשו� ומחלוקת16קורח פילוג על מצביע –17.

בש� נקראת בתורה פרשה מדוע יותר תמוה זה לפי

לעשות "ניתנה הרי קורח, פרשת כולל התורה, כל "קורח":

mely"�בש�18בעול תיקרא בתורה שפרשה ייתכ� וכיצד ,

מחלוקת? – קרחה מלשו� "קורח",

.„
?"Â‡˘�˙˙ ÚÂ„ÓÂ" Á¯Â˜ ˙�ÚË È‰Ó

מובנת אי� ועדתו קורח מחלוקת של העני� בעצ� ג�

קדושי� כול� העדה כל "כי אהר� כהונת על טענת�

ה'" קהל על תתנשאו ומדוע ה' .19ובתוכ�

כמוב� כהני�, להיות חפצו ועדתו קורח א� ולכאורה:

כהונה" ג� "ובקשת� רבינו משה ה�20מתשובת ומדוע ,

בכלל השוללת טענה – תתנשאו..." "ומדוע אפוא, טענו,

ההתנשאות? את

"ומדועzcrלגבי שבטענת� לומר, אפשר עדיי� קורח,

ה� ההתנשאותl`תתנשאו" את לבטל ,llka21התכוונו

ושל רבינו משה של זו כמו התנשאות לשלול רצו ה� אלא

הגדול הכה� היה אשר סתרהcigidאהר�, לא ולכ� .

שיהיו כהונה", ג� "ובקשת� את תתנשאו" "ומדוע טענת�

גדולי�. כהני� הרבה

יהיה שהוא סבר, הוא מוב�: לא עצמו, קורח לגבי א�

הגדול תתנשאו"cigid22הכה� "ומדוע הטענה כ�, וא� ,

כלפיו? ג� מופנית

.‰
ÌÚÏ ‰˘Â„˜‰ ˙ÚÙ˘‰ Y ‰�Â‰Î

הנאמר את ולבאר להקדי� יש זאת כל להבי� כדי

אלימל�" "נוע� "23בספר שלbltz`eעל (התרגו� קורח"

למי�. מי� בי� המבדיל לרקיע בדומה שזה קרח"), "ויקח

מחלוקת לבי� וכו' המבדיל הרקיע בי� הקשר מהו

אהר�? כהונת על קורח

הוא: לכ� ההסברי� אחד

בכ�, הוא ישראל בני משאר הכהני� של ייחוד�

בעניני ועסוקי� הזה העול� מעניני מנותקי� שהכהני�

כה� ובמיוחד בלבד. עיקרlecbקדושה היתה כ� על אשר ,

נאמר שעליו קורח, יצא".24מחלוקת לא המקדש "ומ�

הגדול, הכה� ובמיוחד שהכה�, זאת ע� יחד lcaenא�

לכל מכהונת� ומשפיעי� "ממשיכי�" ה� ישראל, מכל

את "בהעלות� הפסוק על תורה בלקוטי כנאמר ישראל.

אהר�25הנרות" "העלה" המנורה, נרות הדלקת ידי שעל ,

לדרגה ישראל כל הדרגהelyאת את בה� החדיר הוא –

עול�" מ"אהבת (הנעלית רבה" "אהבה דרגתו26של – (

אהר�. של

בהיות� בכהני� מעלה שיש שכש� קורח, טע� כ� ועל

העדה" ב"כל מעלה יש כ� העול�, מעניני מובדלי�

ועושי� העול� בעניני לאלקות,mdnהעוסקי� כלי�

התכלית ה"תחתוני�"zixwirdואדרבה: הפיכת היא,

קדושי� כול� העדה ש"כל וכיו� יתבר�. לו mkezaeלדירה

העצ� ש� הוי', ש� של ה"המשכה" היא27הוי'", ,

את ההופכי� העדה", "כל של עבודת� ידי על "בתוכ�",

mlerdקהל על תתנשאו "מדוע לכ� – יתבר� לה' לדירה

לעומת אהר� ו) (משה יתנשא מדוע ied'ה'", ldw�כ על

אהר�. של ממעלתו ישראל לכלל נותני� שה�

"ובקשת� את תתנשאו" "ומדוע הטענה סתרה לא לכ�

לה שאי� מסויי�, מסוג כהונה חפצו ה� כי כהונה", ג�

העדה" "כל ע� והתחברות .28קשר
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ב.16) קט, סנה'

אגודות17) אגודות תשימו לא תתגודדו לא תתצא: רמז ראה ילקו"ש ראה

אלו חלוקי� שחלקותהיו קרח שעשה כש� בכ� קרחה תשימו שלא אלו על

(בצירו� שקרח כא�, יפות פני� ג� וראה כו'. אגודות אגודות ועשא� לישראל

מחלוקת. בגימטריא רע)

ל�18) ויש� כו): (ו, ובספרי ב. נט, גיטי� וראה חנוכה. הל' סו� רמב"�

עמו את יבר� ה' ית� לעמו עוז ה' שנאמר תורה שלו� זה ד"א כו' שלו�

ואיל�. 349 ע' ח"ח לקו"ש וראה בשלו�.

ג.19) טז, פרשתנו

יו"ד.20) ש�,

עדה".21) "נשיאי היו ה� ג� שהרי

שכול�22) ה): פרשתנו תנחומא ח. פי"ח, (מבמדב"ר ז טז, רש"י ראה

בעצמו. ותלה טעה נמלט.. ואחד אובדי�

רח�23) פטר כל ד"ה תשכג. תרצז. ע' קרח באוה"ת (ונתבאר) הובא

כא�). המור בצרור ג� הובא – ואיל� א יז, זח"א ע"פ (והוא ועוד. תרכ"ז.

ואיל�. 219 ע' חי"ח לקו"ש ואיל�. 105 ע' ח"ח לקו"ש ג� וראה

ביאת24) הל' ה"ז. פ"ה המקדש כלי הל' רמב"� וראה יב. כא, אמור

ה"י. פ"א המקדש

קרח25) "מחלוקת לעני� סע"א כד, פרשתנו בלקו"ת (בקצרה) ג� הובא

שמבחי' רבה" ה"אהבה כי רבא", דכהנא "דיקנא עני� שזהו וש�, וטעותו".

להיות אפשר אי כ� על ההשתלשלות, מסדר מלמעלה "להיותו חסד", "ורב

בארוכה. ע"ש דוקא". שערות בחי' ע"י כ"א נמש�

פ"ג.26) הק"ש ש' פע"ח לש�. ופוסקי� ובמפרשי� ב) (יא, ברכות ראה

בתחלתו.27) יט שער פרדס וראה ה"ז. פ"ב ע"ז להל' כ"מ

כל28) על תער "והעבירו הציווי על קרח חלק שלא מה יוב� ועפ"ז

במדב"ר (ראה שלו המחלוקת סיבת הי' שזה א� – ז)* ח, (בהעלות� בשר�"

zeidl k"b `ed lkei okle" :a ,cp epzyxt z"ewl d`x la` .exya lr xrz xiardl jxhvi `l `lina ixd ,odkd `ed 'idiy ,dpedkd lr ezewlgn llkay l"t` 'id zehyta (*

."zexry 'igan dpeilr dyecw zkynd zeidl `"` miielay t"r` ,b"dk
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המבדיל "רקיע לבי� קורח" "ואתפלג בי� הקשר זהו

בי� להבדיל היא הרקיע של מהותו כי למי�", מי� בי�

שה"עליוני�" כ� התחתוני�, למי� העליוני� המי�

קשר. ביניה� יהיה ולא נבדלי�, יהיו וה"תחתוני�"

.Â
ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ÚÈ˜¯

פי על זאת להבי� נית� – קורח? של טעותו היתה מה

עצמו: המבדיל הרקיע דוגמת

היא, טוב" "כי נאמר אי� השני שביו� לכ� הסיבה

מחלוקת" נבראת "בו כי חז"ל, ה"מחלוקת"29כדברי –

למרות התחתוני�. למי� העליוני� המי� בי� והמחיצה

למלאכת "אחד טוב", כי בו "הוכפל השלישי ביו� זאת,

יו�" של למלאכתו ואחד השלישי,30המי� ביו� אז, כי –

השני ביו� שנבראה המחיצה ונזדככה .31"נתבררה"

שאמנ� מוב�, עליוני�dkixvמכ� בי� מחיצה להיות

ה"רקיע את הקדושֿברו�ֿהוא ברא כ� ומשו� לתחתוני�,

המחיצה, של והשלמות התכלית ה"טוב", א� המבדיל",

"עליוני�" סוגי�, לשני הבדלת� למרות כאשר דוקא היא

וחיבור. קשר ביניה� יש ו"תחתוני�",

היו� כנגד השלישי, באל� שהיה תורה, למת� בדומה

בראשית מעשה של היא,32השלישי מהותו אשר –

ו"תחתוני�", "עליוני�" סוגי�, לשני ההבדלה שלמרות

ירדו והעליוני� לעליוני� יעלו "התחתוני� הרי

.33לתחתוני�"

סוגי� ביניה� שיש שלמרות ישראל, לגבי ג� כ�

לחלוטי� להתמסר היא שעבודת� יהודי� יש שוני�:

לא המקדש "ומ� אשר גדול ככה� קדושה, של לעניני�

ולזכ� "לברר" היא העיקרית שעבודת� יהודי�, ויש יצא",

יהיו מעשי� "וכל של העבודה ידי על העול� עניני את

שמי�" דעהו"34לש� דרכי� "בכל או ,35,

מקדושת� להשפיע ה"כהני�" צריכי� זאת, למרות א�

ולגרו� לתחתוני�", ירדו "העליוני� – אחרי� ליהודי� ג�

" את לכול� כ� ידי "התחתוני�jzelrdaעל – הנרות" את

להיות ותשוקה אהבה בה� לעורר לעליוני�", יעלו

מסויימות, בשעות ולפחות יהיו, ה� שא� "כהני�",

אהל כיושבי בתורה ועוסקי� העול� מעניני .36מנותקי�
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שאחר היתה המבדיל הרקיע בהתהוות שהכוונה כש�

– המושלמת המעלה לידי יביא הוא השלישי, ביו� כ�,

מאוחר נאמר כ� משו� אשר ותחתוני�, עליוני� חיבור

עצמו, הרקיע התהוות על ג� טוב" "כי יותר

ל"רקיע שדומה קורח", "ואתפלג לגבי ג� כ�

עלedÎjexaÎyecwd`המבדיל": קורח למחלוקת גר�

כדי המתנות37הכהונה, כ"ד נתינת לידי כ� אחר שיגיעו

עול�. מלח בברית לכהונה, ועניניה� ישראל בני של

היהודי� שג� והתחתוני�, העליוני� שחיבור כלומר,

מה"ראשו�" מעניקי� העול� בעניני העוסקי�

ביטוי לידי הבא – לקדושֿברו�ֿהוא שלה� ומה"מובחר"

לפני שהיה מכפי יותר הרבה חזק יהיה – הכהונה במתנות

קורח. מחלוקת

את ל� נתתי הנה "ואני פרשת שבי� לקשר ההסבר וזהו

למרות, קורח, מחלוקת פרשת לבי� תרומתי" משמרת

כי – ב' בסעי� כדלעיל – הפכי� שני ה� אלו שלכאורה,

daxc`הנה "ואני לידי להביא היא קורח מחלוקת תכלית :

ל�..." .38נתתי

בש� נקראת בתורה זו שפרשה לכ� הטע� זהו

הוא מחלוקת) "קרחה", (מלשו� ש"קורח למרות "קורח",

"ניתנה אשר התורה, תכלית כי התורה, מעני� ההיפ�

מציאות – בעול�" שלו� שג�dycgלעשות היא, –
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יהי' יד� שעל בכדי הוא השערות עני� כי – א) קי, סנה' ג� וראה ד. פי"ח,

ו רצההחיבור לא וקרח ,(25 הערה (כנ"ל לישראל דכהני� הקדושה המשכת

שערות. בלי "קרח", שהוא כמו כה"ג להיות רצה ולכ� זה, בחיבור

א.29) מו, זח"א ג� וראה ו. פ"ד, ב"ר

ז.30) א, בראשית רש"י ש�. ב"ר

וראה31) שכב). (ע' ש� רח� פטר כל ד"ה סע"א. לד בראשית אוה"ת

ש�. זהר ג�

ג.32) ב, בראשית ובחיי רמב"�

טו.33) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

מי"ב.34) פ"ב אבות

ו.35) ג, משלי

בתורה"36) ועסוק בעסק ממעט "הוי מ"י) פ"ד* (אבות חז"ל וכהוראת

כחו כפי ובלילה ביו� לת"ת עתי� "לקבוע רק [לא צרי� עסק הבעל שג� –

ולעסוק בעסקו למעט ג�] שצרי� אלא ה"ד) פ"ג לאדה"ז ת"ת (הל' ויכלתו"

וכמו (113 ע' ח"ח לקו"ש וראה .187 ע' ;176�7 ע' ח"ז לקו"ש (ראה בתורה

שג� (312 ע' ח"ו בלקו"ש נדפסה – (תשל"א בשבט ט"ו בשיחת שדובר

וראה התורה. ללימוד ולנצל� העסק משעות "לגזול" צריכי� עסק הבעלי

(תשל"א). זו שנה חגה"ש שיחת בארוכה

הירידות37) שג� ש�, ובהערות 65ֿ6 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

(ועיי"ש העליונה" ההשגחה "ע"פ שה� מכיו� – חטאי� ע"י הנעשי� שבעול�

ה� – האד�) את מכרחת אינה ההשגחה כי הבחירה, לעני� סתירה זה שאי�

liaya.בארוכה ע"ש שלאח"ז. העלי'

ואיל�.38) 221 ע' חי"ח לקו"ש ג� ראה

.gxw t"ya df wxt micnel mipyd aexa ± (2 dxrd 175 'r f"g y"ewl d`xe .f"dc` xecq) "uiwd zezay lk" zea` iwxt cenll oibdepdly xirdle (*
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המבדיל "רקיע לבי� קורח" "ואתפלג בי� הקשר זהו

בי� להבדיל היא הרקיע של מהותו כי למי�", מי� בי�

שה"עליוני�" כ� התחתוני�, למי� העליוני� המי�

קשר. ביניה� יהיה ולא נבדלי�, יהיו וה"תחתוני�"
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פי על זאת להבי� נית� – קורח? של טעותו היתה מה

עצמו: המבדיל הרקיע דוגמת

היא, טוב" "כי נאמר אי� השני שביו� לכ� הסיבה

מחלוקת" נבראת "בו כי חז"ל, ה"מחלוקת"29כדברי –

למרות התחתוני�. למי� העליוני� המי� בי� והמחיצה

למלאכת "אחד טוב", כי בו "הוכפל השלישי ביו� זאת,

יו�" של למלאכתו ואחד השלישי,30המי� ביו� אז, כי –

השני ביו� שנבראה המחיצה ונזדככה .31"נתבררה"

שאמנ� מוב�, עליוני�dkixvמכ� בי� מחיצה להיות

ה"רקיע את הקדושֿברו�ֿהוא ברא כ� ומשו� לתחתוני�,

המחיצה, של והשלמות התכלית ה"טוב", א� המבדיל",

"עליוני�" סוגי�, לשני הבדלת� למרות כאשר דוקא היא

וחיבור. קשר ביניה� יש ו"תחתוני�",

היו� כנגד השלישי, באל� שהיה תורה, למת� בדומה

בראשית מעשה של היא,32השלישי מהותו אשר –

ו"תחתוני�", "עליוני�" סוגי�, לשני ההבדלה שלמרות

ירדו והעליוני� לעליוני� יעלו "התחתוני� הרי

.33לתחתוני�"

סוגי� ביניה� שיש שלמרות ישראל, לגבי ג� כ�

לחלוטי� להתמסר היא שעבודת� יהודי� יש שוני�:

לא המקדש "ומ� אשר גדול ככה� קדושה, של לעניני�

ולזכ� "לברר" היא העיקרית שעבודת� יהודי�, ויש יצא",

יהיו מעשי� "וכל של העבודה ידי על העול� עניני את

שמי�" דעהו"34לש� דרכי� "בכל או ,35,

מקדושת� להשפיע ה"כהני�" צריכי� זאת, למרות א�

ולגרו� לתחתוני�", ירדו "העליוני� – אחרי� ליהודי� ג�

" את לכול� כ� ידי "התחתוני�jzelrdaעל – הנרות" את

להיות ותשוקה אהבה בה� לעורר לעליוני�", יעלו

מסויימות, בשעות ולפחות יהיו, ה� שא� "כהני�",

אהל כיושבי בתורה ועוסקי� העול� מעניני .36מנותקי�
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שאחר היתה המבדיל הרקיע בהתהוות שהכוונה כש�

– המושלמת המעלה לידי יביא הוא השלישי, ביו� כ�,

מאוחר נאמר כ� משו� אשר ותחתוני�, עליוני� חיבור

עצמו, הרקיע התהוות על ג� טוב" "כי יותר

ל"רקיע שדומה קורח", "ואתפלג לגבי ג� כ�

עלedÎjexaÎyecwd`המבדיל": קורח למחלוקת גר�

כדי המתנות37הכהונה, כ"ד נתינת לידי כ� אחר שיגיעו

עול�. מלח בברית לכהונה, ועניניה� ישראל בני של

היהודי� שג� והתחתוני�, העליוני� שחיבור כלומר,

מה"ראשו�" מעניקי� העול� בעניני העוסקי�

ביטוי לידי הבא – לקדושֿברו�ֿהוא שלה� ומה"מובחר"

לפני שהיה מכפי יותר הרבה חזק יהיה – הכהונה במתנות

קורח. מחלוקת

את ל� נתתי הנה "ואני פרשת שבי� לקשר ההסבר וזהו

למרות, קורח, מחלוקת פרשת לבי� תרומתי" משמרת

כי – ב' בסעי� כדלעיל – הפכי� שני ה� אלו שלכאורה,

daxc`הנה "ואני לידי להביא היא קורח מחלוקת תכלית :

ל�..." .38נתתי

בש� נקראת בתורה זו שפרשה לכ� הטע� זהו

הוא מחלוקת) "קרחה", (מלשו� ש"קורח למרות "קורח",

"ניתנה אשר התורה, תכלית כי התורה, מעני� ההיפ�

מציאות – בעול�" שלו� שג�dycgלעשות היא, –
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יהי' יד� שעל בכדי הוא השערות עני� כי – א) קי, סנה' ג� וראה ד. פי"ח,

ו רצההחיבור לא וקרח ,(25 הערה (כנ"ל לישראל דכהני� הקדושה המשכת

שערות. בלי "קרח", שהוא כמו כה"ג להיות רצה ולכ� זה, בחיבור

א.29) מו, זח"א ג� וראה ו. פ"ד, ב"ר

ז.30) א, בראשית רש"י ש�. ב"ר

וראה31) שכב). (ע' ש� רח� פטר כל ד"ה סע"א. לד בראשית אוה"ת

ש�. זהר ג�

ג.32) ב, בראשית ובחיי רמב"�

טו.33) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

מי"ב.34) פ"ב אבות

ו.35) ג, משלי

בתורה"36) ועסוק בעסק ממעט "הוי מ"י) פ"ד* (אבות חז"ל וכהוראת

כחו כפי ובלילה ביו� לת"ת עתי� "לקבוע רק [לא צרי� עסק הבעל שג� –

ולעסוק בעסקו למעט ג�] שצרי� אלא ה"ד) פ"ג לאדה"ז ת"ת (הל' ויכלתו"

וכמו (113 ע' ח"ח לקו"ש וראה .187 ע' ;176�7 ע' ח"ז לקו"ש (ראה בתורה

שג� (312 ע' ח"ו בלקו"ש נדפסה – (תשל"א בשבט ט"ו בשיחת שדובר

וראה התורה. ללימוד ולנצל� העסק משעות "לגזול" צריכי� עסק הבעלי

(תשל"א). זו שנה חגה"ש שיחת בארוכה

הירידות37) שג� ש�, ובהערות 65ֿ6 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

(ועיי"ש העליונה" ההשגחה "ע"פ שה� מכיו� – חטאי� ע"י הנעשי� שבעול�

ה� – האד�) את מכרחת אינה ההשגחה כי הבחירה, לעני� סתירה זה שאי�

liaya.בארוכה ע"ש שלאח"ז. העלי'

ואיל�.38) 221 ע' חי"ח לקו"ש ג� ראה

.gxw t"ya df wxt micnel mipyd aexa ± (2 dxrd 175 'r f"g y"ewl d`xe .f"dc` xecq) "uiwd zezay lk" zea` iwxt cenll oibdepdly xirdle (*
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יהיה ומ"קרחה" ממחלוקת ג� התורה. ע� יתאחד "קורח"

נותרה תורה מת� לאחר שג� לעיל, ו' בסעי� כאמור שלו�,

תחתוני�" לבי� "עליוני�" בי� זהוdaxc`eההפרדה :

ה"תחתוני�", שג� תורה, מת� של שה�,zenkהחידוש

ל"עליוני�". מחוברי� יהיו "תחתוני�", של ובמצב בדרגה

.Á
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לג' קורח פרשת של הקשר יוב� לעיל האמור כל לפי

דו�": בגבעו� "שמש יהושע אמר שבו תמוז,

כלפיו טענה דו�" בגבעו� "שמש יהושע אמר כאשר

של קילוסו אומר ומי שאדו�, אומר "אתה השמש:

ואני "שתוק יהושע: לה והשיב הקדושֿברו�ֿהוא",

.39אומר"

השמש היאl`ולכאורה, שא� בטענתה, התכוונה

`cgתשתוק, s`ֿ�הקדושֿברו של "קילוסו יאמר לא

לקדושֿ שירה אומרי� האחרי� הנבראי� שהרי הוא",

היא שכאשר היא, טענתה של המשמעות אלא ברו�ֿהוא,

קילוס יאמר לא אחד א� הקדושֿברו�dfֿתשתוק, של

מהי כ�, וא� השמש. של בהילוכה דוקא המתבטא הוא,

שירת והרי, אומר": "ואני יהושע תשובת של המשמעות

קילוס מביעה אינה ?dfיהושע

הוא: לכ� וההסבר

שני בכללות יש הקדושֿברו�ֿהוא של וקילוסו בשבחו

:40אופני�

אינ� הנבראי� שכל הקדושֿברו�ֿהוא, של השבח

הקדושֿ שקבע באופ� תמיד ומתנהגי� תפקיד� משני�

ישבותו" "לא – ידי41ברו�ֿהוא על הרי עצמו, זה ובעני� .

אחר, שבח מובע נברא כל

אותו משבחי� אשר הקדושֿברו�ֿהוא, של והשבח

l`xyiהנשמות שירת בעניני�42– –milrpd.מהבריאה

העבודה אופני לשני מקבילי� אלו שבח סוגי שני

אהל: ויושבי עסק בעלי – הרוחנית

אלקות להמשי� שתכלית� עסק, בעלי של עבודת�

של זו עבודה ידי על המגיע האור (א� העול� בעניני

בהתא� מצומצ� אור הוא הרשות, דברי "בירור"

המתבטא43לבריאה הקדושֿברו�ֿהוא של לקילוסו דומה

אהל, יושבי של ועבודת� הטבעית. ההנהגה ידי על

התורה בלימוד ועסוקי� מהעול� dncwyהמנותקי�

הנשמות.44לעול� לשירת בדומה –

לעומת מעלה יש עסק בעלי של שבעבודת� וכש�

אלקות "ממשיכי�" ה� שבכ� אהל, יושבי של עבודת�

"יעלו של לעבודה זקוקי� ה� זאת בכל א� עצמו, בעול�

הבירורי� בעבודת להפסיק עליה� שלפעמי� לעליוני�",

לתכלית מגיעי� כ� ידי על ודוקא בתורה, ולעסוק

עצמ�, העסקי� בעלי עבודת של ולשלימות

של ב"קילוסו שאמנ�, הטבעית, ההנהגה לגבי ג� כ�

מעלה יש הטבעית בהנהגה המתבטא הקדושֿברו�ֿהוא"

שהנהגה בכ� הנשמות, שירת ג�efלעומת כיצד מראה

mi`xapdלמרות א� תפקיד�, משני� אינ� ("תחתוני�")

לפעמי� נדרש כ�lehiaזאת, ידי ועל הטבע. הנהגת

את משבחי� וה� ישראל, בני למע� מתבטל שהטבע

על ("שמשmiqpd45הקדושֿברו�ֿהוא עמ� עושה שהוא

והתכליתmecבגבעו� הפנימיות מתגלית כ� ידי על – ("

מגיע השמש שירת וקילוס עצמה, הטבע הנהגת של

.46לשלימותו
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Ò�Ï "ÌÈÎÒÓ" ÂÓˆÚ Ú·Ë‰

למרות הרי דו�", בגבעו� "שמש של שבנס כש�
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לשחררו.

ותחתוני�" עליוני� "חיבור התבטא כא� ואדרבה:

בעת ג� כי דו�", בגבעו� ב"שמש מאשר יותר רבה במדה

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

כב.39) רמז יהושע ילקו"ש

(40znbecaeהחודש בד"ה ונתבאר (הובא בתחלתו לח שער העקידה מ"ש

הנהגת ע"י הבורא: גדולת לידע יכולי� אופני� שבשני ועוד) תרס"ו תרנ"ד.

ניסית. הנהגה וע"י הטבע

כב.41) ח, נח

א.42) צח, ברכה לקו"ת ראה

פ"ל,43) תש"ה ברא בראשית וד"ה תרס"ב וירד ד"ה בארוכה ראה

המצות ע"י ודוקא מלכות", "לבוש בבחי' רק מגיע הרשות שמדברי שהבירור

א). סד, אורה שערי סע"ב. צא, תו"א ג� (וראה מלכות" "כתר מבחי' ממשיכי�

ב.44) פח שבת

שיהיו45) בשביל אלא (נפלאות) עמה� עשה ע: תהלי� מדרש ראה

נפלאותיו. מזכירי�

לתנאו"46) – לאיתנו הי� "וישב בפירוש ואיל� 92 ע' ח"ו לקו"ש ראה

דוקא עי"ז ממציאותו), הוא נתבטל שעי"ז (א� תנאו את הי� שקיי� שע"י –

"לאיתנו". הוא .y"rבא

(47.1066 ע' ח"ד לקו"ש ג� ראה

gxw zyxt zegiyÎihewl

במשרת� עוצמת� ומפני בתוקפ�, היו עדיי� ה� השחרור

דו�", בגבעו� כ"שמש שלא שחרורו, על לצוות יכלו ה�

השמש. הילו� טבע התבטל הנס שבשעת

.È
"...ÍÏ È˙˙� ‰�‰ È�‡Â" È„ÈÏ ‡È·Ó "Á¯Â˜ ‚ÏÙ˙‡Â"
היתה ה"תחתוני�" של הדרגה נוס�: עני� בכ� יש

של ה"תחתוני�" דרגת יותר: הרבה נמוכה תרפ"ז בשנת

הקדושֿברו�ֿהוא". של "קילוסו הרי היא השמש הילו�

תורה הרבצת על הריי"צ הרבי את שאסרו מי ואילו

באופ� פעלו היהדות א�jtidlyוחיזוק – מהקילוס

בעוד� בשחרורו, יותר מאוחר סייעו ה� א� זאת, למרות

.48בתוקפ�

ונרמז קשור תרפ"ז תמוז ג' של שהנס מוב�, זה לפי

ג� כי דו�". בגבעו� "שמש של מהנס יותר קורח בפרשת

הוא קורח" (jtidl"ואתפלג "ly`מהקילוס yrieכמו

miwl`ֿהקדוש ידי על נברא אשר המבדיל", הרקיע את

הביא קורח" "ואתפלג ג� זאת, בכל א� – ברו�ֿהוא)

עד תרומתי", משמרת את ל� נתתי הנה "ואני של למעלה

בתורה. לפרשה נעשה ש"קורח" כ� כדי

.‡È
'‰ ˙‡Ó Y ˙ÂÓÏÚ‰‰ Ì‚

לעיל האמור מכל הרוחנית בעבודתנו הנלמדת ההוראה

היא:

את ומעכבי� המונעי� עניני� לפעמי� רואי� כאשר

הקדושֿברו�ֿהוא שטבע הטבע מצד ה� ה', עבודת

בהשגת ליהושע שהפריע השמש, הילו� (כטבע בבריאה

על הנוצרי� ועיכובי� מניעות ואפילו במלחמה), הנצחו�

תרפ"ז), בשנת שהיו להפרעות (בדומה אד� בני מעשה ידי

לדעת, מאתlkyיש ה� בעול� המתרחשי� הארועי�

`edÎjexaÎyecwdיתנגדו אמנ� שה� ייתכ� לא ולכ� ,"

אלקיכ� הוי' מנסה "כי רק אלא ח"ו, ה', לעבודת באמת

לדעת" עוד49אתכ� תיגר� הנסיונות ידי שעל כדי ,

ה', בעבודת והתעלות התחזקות

דבר של בסופו רואי� באמת, מתקבל זה עני� וכאשר

ההעלמות ידי על הנוס� האור את בשר, בעיני ג�

תמוז ג' של ברשימה הרבי שמסיי� כפי – –50וההסתרי�

ובגשמיות" ברוחניות אור יהיה ישראל בני .51"ולכל

(c"kyze i"gyz ,fenz 'b ,gxew t"y zegiyn)
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ובכ"מ)48) תשי"א. ליראי� נתת תש"ח. מנסה כי (ד"ה מהידוע להעיר

למטה שנפל מכיו� שבנסיו�, שניצו� לנסיונות, בירורי� שבי� ההפרש בעני�

הוא בנסיונות העבודה אופ� (ולכ� לבררו א"א לאלקות, מנגד שהוא עד כ"כ

)igc'בדר�

ע"י – גופא המנגדי� שג� תמוז), (וי"ב תמוז דג' שבהנס החידוש* וזהו

וגאולה. בהשחרור לסייע הוכרחו – שבהנסיונות הניצוצות

כי49) ד"ה ואיל�. א קפו, דרמ"צ ג. יט, ראה לקו"ת וראה ד. יג, ראה

ועוד. ש�. מנסה

ליקוט50) ח"ד לקו"ד בתחלתו. יד קונט' – ח"א קונטרסי� בסה"מ נדפסה

בסופו. לז

51(" היפ� – ברוחניות כמו אור יהי' בגשמיות הפרדתbltz`eשג� קרח",

דיוק 80 הערה 113 ע' ח"ח לקו"ש מהמבואר (ולהעיר מהגשמיות. הרוחניות

לערב"). הבוקר את "להפו� ה) טז, רש"י ד. פי"ח, (במדב"ר הלשו�

ע� הי' כאשר עמנו ה"א "יהי הנ"ל הרשימה התחלת שג� ולהעיר

דוגמת היא קרח), (ואתפלג המבדיל רקיע בחי' כי זה, לעני� שייכת אבותינו"

ע� הי' כאשר עמנו ה"א "יהי והבקשה למדות מוחי� בי� המפסקת הפרסא

היא רפ"ג.ly`אבותינו" (תניא "אבותינו" [שנק' המוחי� בי� הפסק יהי'

בסופו). תש"י ה"א יהי ד"ה (ראה להמדות ובכ"מ)]

la` ,mc`dl rbepa wx `ed my v"nxcay aehl oeiqpd zkitd la` .y"r .ynn aehl jtdpe oeiqpday aehd `iven ,eze` zxrvn dtilwdy xrvd i"ry (a"r ,etw) v"nxca (*

.xexgyda eriiq (mdly swez i"re) mnvr mdy ,c"ecpa k"`yn .'igc jxca `ed envr oeiqpdl rbepa
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ונרמז קשור תרפ"ז תמוז ג' של שהנס מוב�, זה לפי
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בהשגת ליהושע שהפריע השמש, הילו� (כטבע בבריאה
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תמוז ג' של ברשימה הרבי שמסיי� כפי – –50וההסתרי�

ובגשמיות" ברוחניות אור יהיה ישראל בני .51"ולכל

(c"kyze i"gyz ,fenz 'b ,gxew t"y zegiyn)

•

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

ובכ"מ)48) תשי"א. ליראי� נתת תש"ח. מנסה כי (ד"ה מהידוע להעיר

למטה שנפל מכיו� שבנסיו�, שניצו� לנסיונות, בירורי� שבי� ההפרש בעני�

הוא בנסיונות העבודה אופ� (ולכ� לבררו א"א לאלקות, מנגד שהוא עד כ"כ

)igc'בדר�

ע"י – גופא המנגדי� שג� תמוז), (וי"ב תמוז דג' שבהנס החידוש* וזהו

וגאולה. בהשחרור לסייע הוכרחו – שבהנסיונות הניצוצות

כי49) ד"ה ואיל�. א קפו, דרמ"צ ג. יט, ראה לקו"ת וראה ד. יג, ראה

ועוד. ש�. מנסה

ליקוט50) ח"ד לקו"ד בתחלתו. יד קונט' – ח"א קונטרסי� בסה"מ נדפסה

בסופו. לז
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ע� הי' כאשר עמנו ה"א "יהי הנ"ל הרשימה התחלת שג� ולהעיר
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ע� הי' כאשר עמנו ה"א "יהי והבקשה למדות מוחי� בי� המפסקת הפרסא

היא רפ"ג.ly`אבותינו" (תניא "אבותינו" [שנק' המוחי� בי� הפסק יהי'

בסופו). תש"י ה"א יהי ד"ה (ראה להמדות ובכ"מ)]
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oeiqל a"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ב ראשו� יו�
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Leøt`id "izipy `l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¥

dl` iabl epevx z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx
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z`ixa cvn jxazi

`edy iptl :zenlerd

,zenlerd z` `xa jxazi

wx ,ze`ivn mey dzid `l

ixg` eli`e .cala d"awd
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולי� רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת ‡„ÂÓ"¯11.[כ� ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"� ראה – הברואי� שבכל – חשיבות –.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

נסתיי� כא� ביאורÏÎ"לכאורה דמוסי� בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"�: כתבי לפרש ענינו אי� והרי כו',·ÔÈ�Úהעני�. זה ודבר :

לתÚÈÈ˙ÒÓורק שבא אלא סותרתמהכתובי�]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏר� ·Â˙Î‰ ÏÎ'וכו עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא � דנקודתו .·˙Î˘

Ì"·Ó¯‰הוא כ"ז �˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ�סיו דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשיי� �ÔÈ�Ú‰�"ברמב¯˙‡ ÏÚבלב אי� זה ודבר :

'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰הוא" ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! מכירי� אי� מעלה אנשי דאפילו משמע � בוריו על להכירו (¯Ó‡ ‡È·�‰˘

מבאר וע"כ � כו"'. מח' לא וק"ל".„Î"Úכי לכאו"א. שייכת העבודה אבל � בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, ‡„ÂÓ"¯13.אמר ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ:לכאורה ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבי�", (שמורגל לשכל בנוגע ובפרט .

� מאד" משמע‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ"קשה � גו' העיני גו' החקר � ממשי� ותומ"י מאד) הקושי (לאחרי זה„‡"‡לצייר ודבר לעיל: וכ� .ÔÈ‡

.'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎשהרי) ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל � בשכל ציור בהחלט.¯Â‡‰וי"ל: בשכל "אפלייג" � הציור)

מבי� שאינו א� (2ÏÏÎ� ההבנה אי למרות שהרי � אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אי� � ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰אי� ˙Ú˘·הציור רואה

(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïלכל ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘והגבלות בל"ג � פ"ט לקמ� ראה � השכל הבנת לפי ג� הק' שהרי � אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראי� המו� וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה אי� (Ú"Ù·ע"י (3 .

) מבי� שאינו א� הוא שכ� עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקו� שאי� שבה ‰ÂÈÁ·ההתעמקות ˙ÚÈ„È·וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת ובזה הציור. וכ�„Á˜¯בעניני ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א �˙ÚÈ„È·מדייק (ולכ� השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)

דוקא � דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכ� ÏÚ(ספ"ה תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". �

ג� כי � מתור� הנ"ל וע"פ � לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"� על

" מדייק ש� זהÈ˘‰Ï‚ברמב"� ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ � דוקא וידיעה˘‡Ù˘¯והמהות הסברה וה"ז �ÏÎ˘·

ה' לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"� לשיטת [ומתאי� באמונה) ובפרט·ÏÏÎולא ו,ב]. פקודי לקו"ת עיי� השלילה. עני� רק שבזה �

" ג� אפשר מאד" ש"קשה כא� אדה"ז ·˘ÏÎע"פ ¯ÈÈˆÏשע"י אי� בלקו"ת ש� וראה � ."ÈÂ·È¯קשה"] הגשמיי�) (בעניני� השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯מאד"] מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמ� ועיי� להרמב"�. אפילו � הדבר ישעי'14."

ט. ז.15.נה, יא, ד.16.איוב י, ש�,
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éëøã eäáb ïkxne` ± ¥¨§§¨©
,d"awdíëéëøcî¦©§¥¤

,"íëéúáLçnî éúáLçîe©§§Ÿ©¦©§§Ÿ¥¤
áéúëe15dBìà ø÷çä" : §¦£¥¤¡©

áéúëe ,"'Bâå àöîz16LBðà úBàøk íà ,Cì øNá éðéòä" : ¦§¨§§¦©¥¥¨¨¨¦¦§¡
íéøácä ìk òãBéå äàBø íãàäL ,"äàøz,rcei `edy ±äòéãéa ¦§¤¤¨¨¨¤§¥©¨©§¨¦¦¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולי� רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת ‡„ÂÓ"¯11.[כ� ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"� ראה – הברואי� שבכל – חשיבות –.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

נסתיי� כא� ביאורÏÎ"לכאורה דמוסי� בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"�: כתבי לפרש ענינו אי� והרי כו',·ÔÈ�Úהעני�. זה ודבר :

לתÚÈÈ˙ÒÓורק שבא אלא סותרתמהכתובי�]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏר� ·Â˙Î‰ ÏÎ'וכו עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא � דנקודתו .·˙Î˘

Ì"·Ó¯‰הוא כ"ז �˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ�סיו דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשיי� �ÔÈ�Ú‰�"ברמב¯˙‡ ÏÚבלב אי� זה ודבר :

'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰הוא" ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! מכירי� אי� מעלה אנשי דאפילו משמע � בוריו על להכירו (¯Ó‡ ‡È·�‰˘

מבאר וע"כ � כו"'. מח' לא וק"ל".„Î"Úכי לכאו"א. שייכת העבודה אבל � בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, ‡„ÂÓ"¯13.אמר ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ:לכאורה ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבי�", (שמורגל לשכל בנוגע ובפרט .

� מאד" משמע‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ"קשה � גו' העיני גו' החקר � ממשי� ותומ"י מאד) הקושי (לאחרי זה„‡"‡לצייר ודבר לעיל: וכ� .ÔÈ‡

.'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎשהרי) ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל � בשכל ציור בהחלט.¯Â‡‰וי"ל: בשכל "אפלייג" � הציור)

מבי� שאינו א� (2ÏÏÎ� ההבנה אי למרות שהרי � אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אי� � ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰אי� ˙Ú˘·הציור רואה

(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïלכל ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘והגבלות בל"ג � פ"ט לקמ� ראה � השכל הבנת לפי ג� הק' שהרי � אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראי� המו� וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה אי� (Ú"Ù·ע"י (3 .

) מבי� שאינו א� הוא שכ� עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקו� שאי� שבה ‰ÂÈÁ·ההתעמקות ˙ÚÈ„È·וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת ובזה הציור. וכ�„Á˜¯בעניני ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א �˙ÚÈ„È·מדייק (ולכ� השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)

דוקא � דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכ� ÏÚ(ספ"ה תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". �

ג� כי � מתור� הנ"ל וע"פ � לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"� על

" מדייק ש� זהÈ˘‰Ï‚ברמב"� ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ � דוקא וידיעה˘‡Ù˘¯והמהות הסברה וה"ז �ÏÎ˘·

ה' לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"� לשיטת [ומתאי� באמונה) ובפרט·ÏÏÎולא ו,ב]. פקודי לקו"ת עיי� השלילה. עני� רק שבזה �

" ג� אפשר מאד" ש"קשה כא� אדה"ז ·˘ÏÎע"פ ¯ÈÈˆÏשע"י אי� בלקו"ת ש� וראה � ."ÈÂ·È¯קשה"] הגשמיי�) (בעניני� השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯מאד"] מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמ� ועיי� להרמב"�. אפילו � הדבר ישעי'14."

ט. ז.15.נה, יא, ד.16.איוב י, ש�,



oeiqלי b"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ג שני יו�

,bt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéáäì ùé ïàëî äðäå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

,epnî õeçLrci `l ok iptle epnn ueg `idy oeeik ,ef dricie - ¤¦¤
,df xac ea sqeezn ,dricid z` rcei `edyk ixd ,dze`-LBãwäå§©¨

àeä-Ceøa,lkd rcei ±ì ïàk ãò ,Bîöò úòéãéaBðBLly ± ¨¦¦©©§©¨§
.m"anxdúBëìäa íL ïiò]©¥¨§¦§

eîékñäå .äøBzä éãBñé§¥©¨§¦§¦
,äìawä éîëç Bnò¦©§¥©©¨¨
÷"îøäî ñcøta øàáîk©§Ÿ¨©©§¥¥¨§©

:[äëøáì BðBøëæ,oky - ¦§¦§¨¨
l`xyi ilecb mpyi

lr xnel xyt` i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd

ixnbl zhyten `idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd

`ed envr jxazi `edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn

dxcbd meyn melye qg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d

wcev ,dlaw it lr ,mxa .seq oi` `edy ,d"awd iabl zniieqn

,oey`xd wlgay ipy wxta ddbda aezky itk) `l` :m"anxd

ddbda oldl aezky itke

ixg` `ed df xac ('h wxta

oi` xe`y minevnv daxd

mvnvn `ed jexa seq

yalzn `edy cr ,envr

,dnkg zexitq ly milka

,'"ek rceid `ed rcnd `ed" my ± zeliv`d mler ly zrc ,dpia

cegil cr ,seq oi` xe` mr cegid zilkza zecgein zexitqd oky

'eke "rceid `ed" ly17.

kî ,äpäåïà18cg` xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
oipr melye qg dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr

`ed jxazi `ed ik ,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly

,df oiprn dpd ± heytd cg`íéîëç úö÷î úââL ïéáäì Lé¥§¨¦¦§©¦§¨£¨¦
,íäéðéòamby oeeike - §¥¥¤

okl ,dxtkl wewf bbey'ä
,íãòa øtëé,mzerh lr - §©¥©£¨

éáúëa íðeiòa eòèå eâML¤¨§¨§¦¨§¦§¥
ïéðò eðéáäå ,ì"æéøàä̈£¦©§¥¦¦§©
íL økænä íeöîvä©¦§©ª§¨¨

,BèeLôkl"fix`d iazka - ¦§
z`ixa zligzay ,xkfen

seq oi` xe` did ,zenlerd

,zenlerd "mewn" `lnn

md zenler oky ,zenlerd ze`ivnl mewn zpizp mey did `le

.leab ila ,seq oi` ixd `ed ,`ed jexa seq oi` xe`e ± leab zpigaa

ick ,"wlzqp" seq oi` xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl

dna dpeekd xac ly ezin`l .zenlerd ze`ivnl mewn didiy

oi`" ± ieliba xi`n epi` seq oi` xe`y ,`id "wlzqp" seq oi` xe`y

ozepd ,leabd gek dlbzn wx ± zelbzda mpi` "leab ila"e "seq

"mdipira minkg"d eli`e ± .leab ilra zenler ze`ivnl mewn

heytd mpaena my `ed zewlzqdde mevnvd oipry mxaqa ,erh

-íìBòî íBìLå ñç Búeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨©§¨¥¨
äfä19milrdy ,xen`k ,`id "wliq" zernyny ,zn`d itk `ly - , ©¤

,zelbzdd z`e xe`d z`

didi `l seq oi` xe` oipry

ielibaepiad md `l` ,

qg wliq `edy ,eheytk

mlern envr z` melye

,dfdçébLnL ÷ø©¤©§¦©
úéèøt äçbLäa äìòîlî¦§©§¨§©§¨¨§¨¦
,ílk íéøeöéä ìk ìò©¨©§¦ª¨
ìòå ìònî íéîMa øLà£¤©¨©¦¦©©§©

.úçzî õøàälk lr ± ¨¨¤¦©©
`hazn cvik j` ,zihxt dgbyda dlrnln d"awd gibyn dl`

myn lkzqne elkida ayeid jlnk lynl `ed mpepbq itl ± ?xacd

uegn `vnp epi` envr jlnd ,xnelk .lkidl uegny mixacd lr

,mixne` md ,jk .lkidl uegn mb `id ezgbydy zexnl ,lkidl

"lkid"l uegn melye qg mdy mi`xapd lk lr d"awd gibyn

.elyíeöîvä ïéðò øîBì ììk øLôà éàL ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¤¦¤§¨§¨©¦§©©¦§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù
åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà

:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá

äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî
éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקי� הרמב"�, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

הכללי18.אלקות". ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"� בש� מביא הזק� שרבנו למה הכוונה "מכא�" א� השאלה: על

יתבר�, לו במציאות בטלי� שהנבראי� והאמונה", היחוד ב"שער הזק� רבנו ˘ËÈÏ"‡של ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰�Úהרי" :˘¯ÂÙÓ– (ולא ÂÏÏÎÓ˙מכא�

כו' אי� וע"כ כו' שיודע שמאמיני� דכיו� – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) הזק�Ô‡Î."(.19כו' רבנו דוקא כא� מביא מדוע השאלה, על בתשובה

‰Ê‰ ÌÏÂÚ– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות ג� תופסת ה"צמצו�" בעני� הטועי� של הדיעה שלכאורה א� ,·˙Î

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,(קצר דקו שבאופ� (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂנאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע א�È˙�Î˘Âהדיעות ˘·˘Ú˙בתוכ�,

ÌÂˆÓˆ‰שהכריח מה (א) בדבר טעמי� שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקו� חלל". רק הי' –

וא� נכבדי� הבלתי השפלי� בגשמיי� "ג� הוא נמצא דא"כ מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצו� לפרש הנ"ל

התחלת אדה"ז ותפס – ומר"מÂÒÈÂ„הנבזי�" מת"ז להקשות אי� וא"כ עצמו"ה, והמשי� חזר הצמצו� דלאחר י"ל העולמות בשאר (ב) שיטת�.

האצי' דבעול� מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיי� שימצא לשיטת�, א"א, כי עצומ"ה והמשי� דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמ�, שמקשה

הקו להארת בנוגע כ� אומרי� שאנו וע"ד כ�, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אי� שבה� בהעולמות אפילו אלא והמשי�, דחזר לתר� יוכלו

בי"ע". בעולמות

oeiq b"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

óebä éø÷nî àeäL BèeLôkleki sebd ixwn zgz oezpy in ± ¦§¤¦¦§¥©
,o`k did `ed dligza :eheytk zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl

,xyt` i` df xac ± xzei my `vnp epi`e myn wlzqd okn xg`le

llk xnel ,la`íäî ìcápä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìòixwnn ± ©©¨¨©¦§¨¥¤
,sebdúBááø àBaø¦¦§

;õ÷ ïéà ãò úBìcáäsqep ©§¨©¥¥
,jk lràì ,úàæ íb óà©©ŸŸ

íäL øçàî ,eøaãé úòãa§©©§©¥¥©©¤¥
íéðéîàî éða íéðéîàî©£¦¦§¥©£¦¦
òãBé àeä¯Ceøa LBãwäL¤©¨¨¥©
äfä íìBòaL íéøeöéä ìk̈©§¦¤¨¨©¤

,íäéìò çébLîe ìôMä- ©¨¨©§¦©£¥¤
ezriciy micen mdy ixd

mlera o`k opyi ezgbyde

,ltyd dfdEçøk ìòåon ± §©¨§£
y xnel gxkddBúòéãé ïéà¥§¦¨

íúBà,mi`xapd lk z` ± ¨
,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- ¦¨¦§¦

- ?recn df lkeéðtî¦§¥
Bîöò úòéãéa ìkä òãBiL¤¥©©Ÿ¦¦©©§
mi`xapd z` ezrici eli` ±

,"envr zricia" dzid `l

meyn ef dricia f` dzid

drici dtqep :yecige ieaix

,yecig ly oipr `ide ,ef

dzid `l ok iptl ixdy

;dpyi ok `id dzre ef drici

dlrnl llyeny oeeik j`

z` d"awd zriciy gxkdd on ,yecige ieaix ly oipr ixnbl

,`linne ± envr zricia mze` rcei `edy ote`a `id mi`xapdéøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák,envr `ed ±Bzòãåz` rceiy ± ¦§¨¨§©§§©§

,dfd mleray mi`xapd.ãçà ìkäopyi ezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
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oaen df xac .envr xacd

,inyb xaca cgeina

ixd envr inybd xacdy

mewna ynn lreta `vnp

day ,ezaygna `l ,xg`

ly "exeiv" wx `vnp

"xeiv"d z` wxe ,xacd

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà± £¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"daygndy ± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

ly ezaygn ,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a `id dlrnly

dpd ,mc`ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨
àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð,dlrnly daygnd ±àéä ¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦¦

.Lnî ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiçxacdy itk `ly ± ©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©©¨
oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd xacdy ,mc`d lv`

.ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr drityn ezaygn

drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd eli`e

zeigdy ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa

ly ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl m`zda znvnhvn

dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna zx`yp ef zeig `l` ,`xapd

ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn

dzeidae ± `xapd

drityn `id ,dzbixcna

zeedzdd oipr z` `xapa

.zeigdeìk àlîî"e§©¥¨
úðéça àéä ¯ "ïéîìò̈§¦¦§¦©
úLaìúnä úeiçä©©©¦§©¤¤

,zeiniptaíöò CBz¤¤
àéäL ,àøápäzeigd ± ©¦§¨¤¦

lk `lnn" zpigany

,"oinlrBëBúa úîöîöî§ª§¤¤§
,`xapd ly ±,áø íeöîöa§¦§©

,àøápä úeäî Cøò éôk- §¦¤¤¨©¦§¨
zeigd lry oeeik ,oky

ly ezeinipta yalzdl

on ,ez` cg`zdle `xapd

itl mvnhvz `idy gxkdd

± `xapd ly ezedn jxr

,leab lra ixd `ed `xapde

ef zeigy gxkdd on ixd

`eaz:oldlck ,zlaben dxeva ,leab ly ote`aàeäL,`xapd ± ¤
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa úéìëúå ìeáb ìòaly zernynd ± ©©§§©§¦§©§¥§©§

`id "ezeki`"BúeáéLçå Búìòîzeki`d mby ,`xapd ly ± ©£¨©£¦
,`xapd seb cvn wx ze`a od ,`xapd ly zeigd opi` zeaiygde

,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL ,LîMä ïBâklceba - §©¤¤¤¥§§©§¦§©
,ynydàeäLõøàä øeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk22Búeëéàå , ¤§§¨¦§Ÿ¤©¨¨¤§¥

,Búìòîe,ynyd ly -änk ãò ìeáb Bì Lé ïk íb ,BøBà àeä ©£¨©¥¥§©©¨
àøáð àeäL øçàî ,úéìëz ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì ìëeé©§¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦©§¦¥©©¤¦§¨
,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn` m`e ± laben ixd `ed `xape ±
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

יב.תה20. קלט, ח.21.לי� נה, ˘ËÈÏ''‡22.ישעי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'בהל וכ''ה פעמי� קע כמו ה''ח) (פ''ג יסוה''ת ברמב''� ''והנה :

קסו וכותב: יותר לדייק הרמב''� נחית נושא) והנני (ד''ה להרמב''� פיה''מ בהקדמת כי אדה''ז, על ול''ק פעמי�. קע הכ''ב) (פ''ה שבועות

פע�''. שמיניות ושלש

oeiq d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ה רביעי יו�

,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr.ïîöò

.dlabda z`f lka la`ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥©£¥§
.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúåoia jke ± §©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨

jldn ok mb riwxl riwx

.dpy w"zïk íàå± §¦¥
leab yi mi`xaply

,zilkzeúLaìîä úeiçä©©©§ª¤¤
íäa,mzeinipta ±àéä ¨¤¦

áø íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©
älçz äëéøö ék ,íeöòå§¨¦§¦¨§¦¨
íéîeöîö íöîöúäì§¦§©§¥¦§¦

døBàå dçkî äeäúiL ãò ,íéîeöòå íéaø,ef zeig ly ±íöò ©¦©£¦©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨¤¤
úéìëúå ìeáb éìòa ,íäL úBîk íéàøápädnvr zeigd ixdy ± ©¦§¨¦§¤¥©£¥§§©§¦

zlra `le zlaben dpi`

deedziy icke ,zilkz

on ,laben `xap dpnn

mvnhvz `idy gxkdd

cr ,miax minevnva

`xapa yalzdl lkezy

itk ± ez` cg`zdle

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékLaìúnä àeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨©¦§©¥
,äøBzaL úBøîàî äøNòa,mi`xapd lk e`xap mda -åét çeøå ©£¨¨©£¨¤©¨§©¦

úBîìBò àøáìå ,úéìëúå õ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥§©§¦§¦§Ÿ¨
,ãò éãò íúBéçäìe ,íúeëéàå íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà`l - ¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©£¨£¥©

milaben ,zrk mdy itk

epi` mneiwe zeki`ae zenka

gex" zpigan eli`e ;igvp

`xaidl mileki eid "eit

milaben izla zenler

ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwàøáð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¨
ììk äfä íìBòmler ± ¨©¤§¨

md eay mi`xapd lky ,dfd

zngne .zilkze leab ilra

gex"ny zeigd zenvnhvd

mlerd deedzp ,jxazi "eit

leab ilra mi`xap mr dfd

,xac ly enrh .zilkze

`xaidl mileki eid recn

zilkze leab ila zenler

jxazi "eit gex" zpigan

epax xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfdBîkL)¤§
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦§¨
åéúBcî ìk Ck ,"óBñ-ïéà"¥¨¨¦¨

,åéúBlòôe,seq oi` od - §ª¨
,ãç éäBîøâe eäéàc`ed - §¦§¨¦©

,cg` xac md eizecneeðéä©§
,xnelk ±øàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨

,úBLBãwä åéúBcîodn zeigd zkynp -ïúeLaìúä éãé ìò ¦¨©§©§¥¦§©§¨
úBLaìúnLzecnd ±åét çeøazeedzdd ,zeklnd zxitqa ± ¤¦§©§§©¦

aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id23:,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦

"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å24zcn ici lr dpap mlerdy - , §¨©§¥¤¤¦¨¤
± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd

± "eit gex"e 'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l`

,`id zeedzddyãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§§¤¤
,äæ,mlerd `xap epnny - ¤

déLeáìc àöî÷ ïécäk§©¥©§¨¦§¥
(déáe déðéî25,av eze`k ± . ¦¥¥

eae epnn `ed eyealy

`ed "eit gex" jk .envr

mr cge`nd ilke yeal

dpnny ,cqgd zcn

,ixd ± mlerd deedzn

eid "eit gex"ny zeigdny

ila zenler `xaidl mileki

,zilkze leabàlà¤¨
Ceøa - LBãwä íöîvL¤¦§¥©¨¨
ìëeiL úeiçäå øBàä àeä-¨§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥¥¥¤
úBøeîúe éôelça§¦¥§
ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä̈¦©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
,äâøãîì äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨§©§¥¨

ìëeiL eðéäcxe`d ± §©§¤©
,zeigdeíéàeøa úBéçäìe àøáì,dl`k ±íúeëéà úBâøãnL ¦§Ÿ§©£§¦¤©§§¥¨

íéàeøaä úìòîe úeëéà úBâøãnî äúeçt àéä íúìòîe©£¨¨¦§¨¦©§§¥©£©©§¦
ïäaL ,úBøîàî äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä± ©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨©£¨¤¨¤

,"zexn`n dxyr"aBîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨¦§§©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
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ט.23. לג, ג.24.תהלי� פט, ˘ËÈÏ''‡25.ש� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ה פכ''א, ב''ר ל' ספכ''א. ח''א ''כדלעיל :



לה oeiq d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ה רביעי יו�

,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr.ïîöò

.dlabda z`f lka la`ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥©£¥§
.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúåoia jke ± §©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨

jldn ok mb riwxl riwx

.dpy w"zïk íàå± §¦¥
leab yi mi`xaply

,zilkzeúLaìîä úeiçä©©©§ª¤¤
íäa,mzeinipta ±àéä ¨¤¦

áø íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©
älçz äëéøö ék ,íeöòå§¨¦§¦¨§¦¨
íéîeöîö íöîöúäì§¦§©§¥¦§¦

døBàå dçkî äeäúiL ãò ,íéîeöòå íéaø,ef zeig ly ±íöò ©¦©£¦©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨¤¤
úéìëúå ìeáb éìòa ,íäL úBîk íéàøápädnvr zeigd ixdy ± ©¦§¨¦§¤¥©£¥§§©§¦

zlra `le zlaben dpi`

deedziy icke ,zilkz

on ,laben `xap dpnn

mvnhvz `idy gxkdd

cr ,miax minevnva

`xapa yalzdl lkezy

itk ± ez` cg`zdle

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékLaìúnä àeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨©¦§©¥
,äøBzaL úBøîàî äøNòa,mi`xapd lk e`xap mda -åét çeøå ©£¨¨©£¨¤©¨§©¦

úBîìBò àøáìå ,úéìëúå õ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥§©§¦§¦§Ÿ¨
,ãò éãò íúBéçäìe ,íúeëéàå íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà`l - ¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©£¨£¥©

milaben ,zrk mdy itk

epi` mneiwe zeki`ae zenka

gex" zpigan eli`e ;igvp

`xaidl mileki eid "eit

milaben izla zenler

ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwàøáð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¨
ììk äfä íìBòmler ± ¨©¤§¨

md eay mi`xapd lky ,dfd

zngne .zilkze leab ilra

gex"ny zeigd zenvnhvd

mlerd deedzp ,jxazi "eit

leab ilra mi`xap mr dfd

,xac ly enrh .zilkze

`xaidl mileki eid recn

zilkze leab ila zenler

jxazi "eit gex" zpigan

epax xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfdBîkL)¤§
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦§¨
åéúBcî ìk Ck ,"óBñ-ïéà"¥¨¨¦¨

,åéúBlòôe,seq oi` od - §ª¨
,ãç éäBîøâe eäéàc`ed - §¦§¨¦©

,cg` xac md eizecneeðéä©§
,xnelk ±øàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨

,úBLBãwä åéúBcîodn zeigd zkynp -ïúeLaìúä éãé ìò ¦¨©§©§¥¦§©§¨
úBLaìúnLzecnd ±åét çeøazeedzdd ,zeklnd zxitqa ± ¤¦§©§§©¦

aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id23:,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦

"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å24zcn ici lr dpap mlerdy - , §¨©§¥¤¤¦¨¤
± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd

± "eit gex"e 'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l`

,`id zeedzddyãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§§¤¤
,äæ,mlerd `xap epnny - ¤

déLeáìc àöî÷ ïécäk§©¥©§¨¦§¥
(déáe déðéî25,av eze`k ± . ¦¥¥

eae epnn `ed eyealy

`ed "eit gex" jk .envr

mr cge`nd ilke yeal

dpnny ,cqgd zcn

,ixd ± mlerd deedzn

eid "eit gex"ny zeigdny

ila zenler `xaidl mileki

,zilkze leabàlà¤¨
Ceøa - LBãwä íöîvL¤¦§¥©¨¨
ìëeiL úeiçäå øBàä àeä-¨§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥¥¥¤
úBøeîúe éôelça§¦¥§
ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä̈¦©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
,äâøãîì äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨§©§¥¨

ìëeiL eðéäcxe`d ± §©§¤©
,zeigdeíéàeøa úBéçäìe àøáì,dl`k ±íúeëéà úBâøãnL ¦§Ÿ§©£§¦¤©§§¥¨

íéàeøaä úìòîe úeëéà úBâøãnî äúeçt àéä íúìòîe©£¨¨¦§¨¦©§§¥©£©©§¦
ïäaL ,úBøîàî äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä± ©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨©£¨¤¨¤

,"zexn`n dxyr"aBîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨¦§§©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä

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

ט.23. לג, ג.24.תהלי� פט, ˘ËÈÏ''‡25.ש� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ה פכ''א, ב''ר ל' ספכ''א. ח''א ''כדלעיל :



oeiqלו e"k iying mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ו חמישי יו�
פרקח ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

åéúBcî ïäL."envrae eceaka" jxazi ez` cg` xac ody ± ¤¥¦¨
ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
,zeize`dãò ,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦©

epnî øàLð àlL,zeigdn ±úðéça àeäL ,äðBøçà äðéça àlà ¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨¤§¦©
änk ,øtñîe ïBaLçä©¤§¦§¨©¨
úBâøãîe úBçk éðéî¦¥Ÿ©§¥
äfä úeiçå øBàa úBìeìk§§§©©¤
ìL äæ óeøöa Laìîä©§ª¨§¥¤¤

Bæ äázx`ypy dnke ± ¥¨
oeaygd dxen jk lr ± dfn

dcixi xg` dcixi efy ixd ±

.herin xg` herineøçàå)§©©
älàä íéîeöîvä ìk̈©¦§¦¨¥¤
äøæb øLàk ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤©£¤¨§¨

,Cøaúé Búîëçdnk - ¨§¨¦§¨¥
,eidi minevnv dfi`e,àeä

úeiçäå øBàä ìBëé äéäL¤¨¨¨¨§©©
,íéðBzçza íb Laìúäì§¦§©¥©©©§¦
,íîBcä øôòå íéðáà Bîk§£¨¦§¨¨©¥
mey zi`xp dpi` mdae -

,xnelk ,zipgex zeig

,mnvr mipezgzd mi`xapa

,xzeia zegpd beqdn mdék¦
dîL ,ìLî Cøc ,"ïáà"± ¤¤¤¤¨¨§¨

,o"epe z"ia zeize`d da yiy

dLøL ék äøBîly ± ¤¦¨§¨
,oa`dï"a äìBòä íMî± ¦¥¨¤©

,mipye miyng,Bøtñîa- §¦§¨
,'ied my ly miieqn ielin ote`n `a o"a mydóìà ãBòådlna ± §¨¤

,"oa`"øçà íMî úôñBð26:úBéäì êéøöc äàøð] (íòùéì) , ¤¤¦¥©¥¦§¤§¨¦¦§
.døöBéì òeãiä ["íòèì"zexnl ,s"l`d "oa`" dlnl sqep recn ± §©©©¨©§§¨

.s"l` ila ,o"a meyn `ed dyxyyàeä Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§
,ãàî íéðBéìò úBîìBòaoa` epnn deedzn ,`eti` ,cvik - §¨¤§¦§Ÿ

?zinybäâøãnî íéîeöòå íéaø íéîeöîö éãé ìòL ÷ø± ©¤©§¥¦§¦©¦©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì,xzei dpezgz -epnî ãøéo"a mydn ± §©§¥¨¨©¦¤

,mipeilrd zenlerayìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî úeiç©¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©
íîBcä Lôð àéä Bæå .ïáàa Laìúäì,znvnevnd zeigd ± §¦§©¥§¤¤§¦¤¤©¥

BúBà äeäîe äiçîä,oa`d z` ±Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàî ©§©¨§©¨¥©¦§¥§¨¤©§
.ìéòì øàaúpLeze` deedne dignd zipgex ytp yi mneca mby ± ¤¦§¨¥§¥

.yil oi`nBæåzeigd ± §
zeigdl xzeia znvnevnd

,mi`xapd z` zeedleàéä¦
ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨

,"ïéîìòlk `lnn - ©§¦
.zenlerdïk ïéàM äî©¤¥¥

.("ïéîìò ìk ááBñ" úðéça§¦©¥¨©§¦
znvnevn dpi` zeigd da ±

`id `l` ,`xapl m`zda

`idy itk `xapa drityn

ila ,zinvrd dzbixcna

zpigany ixd .mevnv

zeedzdl mileki eid zeigd

,zilkze leab ila zenler

zyalzn `idyk `wece

"zexn`n dxyr" zeize`a

itelige oditeligae

odn f` mieedzn ,oditelig

,zilkze leab ilra mi`xap

:oldl xaqeiy itkçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

oeayg zpigaa ,minevnvd

,cala zeize`dàøáì ìBëé̈¦§Ÿ
úðéça éôk íéàeøa§¦§¦§¦©
úBéçäì ,íúeëéàå íúenëa úéìëúå õ÷ ïéàì ïk íb Bæ äâøãî©§¥¨©¥§¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©£

,mze` ±ìöàðå èMtúnä 'ä çk àeäL øçàî ,ãò éãò± £¥©¥©©¤Ÿ©©¦§©¥§¤¡¨
,yxtene,'eë øBöòî ïéàå ,åét çeøîeiptl xevrn oi` - ¥©¦§¥©£

,efk dxeva hytzdlnìk äìBãb äìòîa íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨§©£¨§¨¨
çk úðéçaî úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk ,Ck̈§¥©£©§¦¤§§¦¨§¦§¦©Ÿ©

:ïîöò úBiúBàä úâøãîeitelign mieedznd mi`xapd eli`e - ©§¥©¨¦©§¨
.dlrnae zeki`a dhnl md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d

.ç ÷øtip`" aezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly ezecg`a iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd

,xnel mewn yiy zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd

zrici - dlrnly dricia sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay

cg` xac `id dlrnly dricid ,oky ,jk xacd oi` zn`a dpd - mi`xapd

mc`d lv` xacdy enk df oi`) envr d"awd mrsqep xac `id dricidy ,

oeeik .(dheyt zecg` `le ,zakxen `id mc`d ly eytp ik ,eytpa

xnel gxkdd on ,dakxd mey ila ,dheyt zecg` `id jxazi ezecg`y

mi`xapd lk rcei `ed envr zricia :ixnbl xg` drici beq `id ezriciy

jk ,mi`xapd eedzpy iptl mb dpyi ixd "envr zrici"e ,epnn mieedznd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå
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מש� סת� כא� כתב שלכ� וי''ל ועוד. אב� מע' קה''י ב) (יג, שה''ש לקו''ת ג''כ וראה אחר. באופ� מפרש ד) (א, אב�‡Á¯במאו''א אית כי

ב)". רעט, (זח''ג אב� ואית

oeiq e"k iying mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oi` ,xiaqd ,drici ly df ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay

,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia

"'ek recid `ed rcnd `ed" :dlrnly dricil rbepa m"anxd xne`y dny

lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l `ed

qgia mbe ,eizenye eizecn

mlek mdy ,epevxle eznkgl

.envr d"awd mr cg` xac

í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©
¯ LBãwäL äëøáì BðBøëæ¦§¦§¨¨¤©¨
Búeäî àeä ¯ Ceøä¨
ìkä Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
úecçà ,Lnî ãçà¤¨©¨©§
ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨
ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯¥¨¦§¨©¨§¨
¯ LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
ìëáe ,àeä ¯ Ceøä§¨
íéLBãwä åéúBîL§¨©§¦
Bì epkL íééepkäå§©¦¦¤¦
íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä©§¦¦©£¨¥¦§¨

ïBâk ,äëøáìdn ± ¦§¨¨§
l"f epinkge mi`iapdy

:xeza d"awd z` mipkn

"ãéñç"å "íeçø"å "ïepç"©§©§¨¦
,ïäa àöBiëåoda zecn - §©¥¨¤

,d"awd z` mipknäî ïëå§¥©
àø÷pM,d"awd ±,"íëç" ¤¦§¨¨¨
:áéúëcaezky enk -27: ¦§¦

ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå"§©¨¨§§¥
,mb ±BðBöøaezky enk ±28: §

"åéàøé úà 'ä äöBø ék"¦¤¤§¥¨
"àeä ãñç õôç"å29± §¨¥¤¤

,mi`xap mr cqg zeyrl

úa äöBø"åìL íúáeL §¤¦§¨¨¤
"íúòLøáe íúúéîa õôç Bðéàå íéòLø30ipy o`k yi ixd ± §¨¦§¥¨¥§¦¨¨§¦§¨¨

dvex `l `edy dne dvex `edy dn ,mipiprdíéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî31d"awdl miqgiiny ixd .ea dvex `ed oi`y xac ± ¥§§¨

j` ± oevx mbe lkye dnkg mb ,zecn mbúcîe Búîëçå BðBöø ïéà¥§§¨§¨¦©
ñç äákøäå éeaø Ba íéôéñBî åéúBcî øàLe Búeðîçøå Bcñç©§§©£¨§¨¦¨¦¦¦§©§¨¨©
BðBöøe Búeäîe Búeîöò àlà ,Búeîöòå Búeäîa íBìLå§¨§¨§©§¤¨©§¨§

,Búeðîçøå Búøeáâe Bcñç úcîe ,Bzòãå Búðéáe Búîëçå§¨§¨¦¨§©§¦©©§§¨§©£¨
åéúBcî øàL ïëå ,Búøeáâe Bcñçî äìeìkä Bzøàôúå§¦§©§©§¨¥©§§¨§¥§¨¦¨

úBLBãwäc"ag ,zexitqe oevx ,eizegek lke ezedne ezenvr ixd ± ©§
md ,zecneBúeîöò àéä àéäL ,Lnî äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨©¨¤¦¦©§

áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©
äæ øácL ,ì"æ í"aîøä± ¨©§©©¤¨¨¤

,d"awd ly dnecke ezrcy

,ez` cg` xac mdçk ïéà¥Ÿ©
ïæàa àìå ,Bøîàì äta©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ìíãàä áìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ§¥¨¨¨
.Béøea ìò Bøékäìlke ± §©¦©§

?dnl jkøiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥
úBìkNnä ìk BìëNa§¦§¨©ª§¨
¯ ïéáäìe ìékNäì äöBøL¤¤§©§¦§¨¦

,Ba íäL úBîk ìkälk - ©Ÿ§¤¥
dvex `edy dpade oeirx

eze` xiivn `ed oiadl

,envr ea `edy itk envrl

äöBøL ïBâk,mc`d ±øiöì §¤¤§©¥
Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa§¦§¨¨¨
,äðéa Bà ,äîëç úeäî̈¨§¨¦¨
úcî úeäî Bà ,úòc Bà©©¨¦©
ïäa àöBiëå íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§©¥¨¤

,zecnd x`y ±øiöî àeä§©¥
.Ba ïäL úBîk ïlkokle ± ª¨§¤¥

qgia `ed xacdy myk

mb jk ,mzq zecne lkyl

oiprd oiadl mc`d dvexyk

,dlrnly zecne lky ly

mze` biydl dqpn `edy

zedn z` exeiv ici lr

mdy itk zecnde lkydea.

-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨
Oðå íø àeä àeä-CeøaàeäL øîBìk ,BîL LBã÷å à,d"awd ± ¨¨§¦¨§¨§§©¤

úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úBááø àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦§¨©¥¥§©§¦©§¥
úBçaLzä ìk ïéîe âeñå Cøòî äìòî äìòîì ,úBìcáä©§¨§©§¨©§¨¥¤¤§¦¨©¦§¨

.íìëNa øiöìe âéOäì íéàøápä eìëeiL úBìònäå`ed okl ± §©©£¤§©¦§¨¦§©¦§©¥§¦§¨
dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik ,"`ed jexa yecwd" `xwp

;`xap ly ezbyd xcbay dlrne
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לז oeiq e"k iying mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oi` ,xiaqd ,drici ly df ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay

,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia

"'ek recid `ed rcnd `ed" :dlrnly dricil rbepa m"anxd xne`y dny

lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l `ed

qgia mbe ,eizenye eizecn

mlek mdy ,epevxle eznkgl

.envr d"awd mr cg` xac

í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©
¯ LBãwäL äëøáì BðBøëæ¦§¦§¨¨¤©¨
Búeäî àeä ¯ Ceøä¨
ìkä Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
úecçà ,Lnî ãçà¤¨©¨©§
ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨
ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯¥¨¦§¨©¨§¨
¯ LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
ìëáe ,àeä ¯ Ceøä§¨
íéLBãwä åéúBîL§¨©§¦
Bì epkL íééepkäå§©¦¦¤¦
íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä©§¦¦©£¨¥¦§¨

ïBâk ,äëøáìdn ± ¦§¨¨§
l"f epinkge mi`iapdy

:xeza d"awd z` mipkn

"ãéñç"å "íeçø"å "ïepç"©§©§¨¦
,ïäa àöBiëåoda zecn - §©¥¨¤

,d"awd z` mipknäî ïëå§¥©
àø÷pM,d"awd ±,"íëç" ¤¦§¨¨¨
:áéúëcaezky enk -27: ¦§¦

ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå"§©¨¨§§¥
,mb ±BðBöøaezky enk ±28: §

"åéàøé úà 'ä äöBø ék"¦¤¤§¥¨
"àeä ãñç õôç"å29± §¨¥¤¤

,mi`xap mr cqg zeyrl

úa äöBø"åìL íúáeL §¤¦§¨¨¤
"íúòLøáe íúúéîa õôç Bðéàå íéòLø30ipy o`k yi ixd ± §¨¦§¥¨¥§¦¨¨§¦§¨¨

dvex `l `edy dne dvex `edy dn ,mipiprdíéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî31d"awdl miqgiiny ixd .ea dvex `ed oi`y xac ± ¥§§¨

j` ± oevx mbe lkye dnkg mb ,zecn mbúcîe Búîëçå BðBöø ïéà¥§§¨§¨¦©
ñç äákøäå éeaø Ba íéôéñBî åéúBcî øàLe Búeðîçøå Bcñç©§§©£¨§¨¦¨¦¦¦§©§¨¨©
BðBöøe Búeäîe Búeîöò àlà ,Búeîöòå Búeäîa íBìLå§¨§¨§©§¤¨©§¨§

,Búeðîçøå Búøeáâe Bcñç úcîe ,Bzòãå Búðéáe Búîëçå§¨§¨¦¨§©§¦©©§§¨§©£¨
åéúBcî øàL ïëå ,Búøeáâe Bcñçî äìeìkä Bzøàôúå§¦§©§©§¨¥©§§¨§¥§¨¦¨

úBLBãwäc"ag ,zexitqe oevx ,eizegek lke ezedne ezenvr ixd ± ©§
md ,zecneBúeîöò àéä àéäL ,Lnî äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨©¨¤¦¦©§

áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©
äæ øácL ,ì"æ í"aîøä± ¨©§©©¤¨¨¤

,d"awd ly dnecke ezrcy

,ez` cg` xac mdçk ïéà¥Ÿ©
ïæàa àìå ,Bøîàì äta©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ìíãàä áìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ§¥¨¨¨
.Béøea ìò Bøékäìlke ± §©¦©§

?dnl jkøiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥
úBìkNnä ìk BìëNa§¦§¨©ª§¨
¯ ïéáäìe ìékNäì äöBøL¤¤§©§¦§¨¦

,Ba íäL úBîk ìkälk - ©Ÿ§¤¥
dvex `edy dpade oeirx

eze` xiivn `ed oiadl

,envr ea `edy itk envrl

äöBøL ïBâk,mc`d ±øiöì §¤¤§©¥
Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa§¦§¨¨¨
,äðéa Bà ,äîëç úeäî̈¨§¨¦¨
úcî úeäî Bà ,úòc Bà©©¨¦©
ïäa àöBiëå íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§©¥¨¤

,zecnd x`y ±øiöî àeä§©¥
.Ba ïäL úBîk ïlkokle ± ª¨§¤¥

qgia `ed xacdy myk

mb jk ,mzq zecne lkyl

oiprd oiadl mc`d dvexyk

,dlrnly zecne lky ly

mze` biydl dqpn `edy

zedn z` exeiv ici lr

mdy itk zecnde lkydea.

-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨
Oðå íø àeä àeä-CeøaàeäL øîBìk ,BîL LBã÷å à,d"awd ± ¨¨§¦¨§¨§§©¤

úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úBááø àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦§¨©¥¥§©§¦©§¥
úBçaLzä ìk ïéîe âeñå Cøòî äìòî äìòîì ,úBìcáä©§¨§©§¨©§¨¥¤¤§¦¨©¦§¨

.íìëNa øiöìe âéOäì íéàøápä eìëeiL úBìònäå`ed okl ± §©©£¤§©¦§¨¦§©¦§©¥§¦§¨
dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik ,"`ed jexa yecwd" `xwp

;`xap ly ezbyd xcbay dlrne
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oeiqלח f"k iyiy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ז שישי יו�

,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr.úåéçä øå÷îå

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -32lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

zernyn ± "`znkga" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa) ziy`xa"

xewnde xzeia zilrpd ± `l` ,dpey`x wx `l `id "ziy`x" dlnd

jk llbae ,x`yd lk ly

,"ziy`x" dnkg z`xwpék¦
àéä úîàa,dnkg ± ¤¡¤¦

úeiçä ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨©©
äîëçäî ék ,íéàøápa©¦§¨¦¦¥©¨§¨
ïäîe ,úòãå äðéa úBëLîð¦§¨¦¨¨©©¥¤
,zrce dpia (dnkg)n ±

úBcnä ìk úBëLîð¦§¨¨©¦
Bîk ,úìkNnä LôpaL¤©¤¤©©§¤¤§
íéîçøå ãñçå äáäà©£¨¨¤¤§©£¦

,ïäa àöBiëåzecnd lk - §©¥¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn ze`a

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

ñòëa àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©§©©
Búáäà íâå ,éøæëàå ãéîz̈¦§©§¨¦§©©£¨
ïéàL íépè÷ íéøáãì àéä¦¦§¨¦§©¦¤¥

,íáäàì éeàø?dnl jk lke ¨§©£¨
áäàì úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ
,íáäàì íééeàøä íéøác§¨¦¨§¦§©£¨

.úòcä éôk äáäàäL± ¤¨©£¨§¦©©©
,zrc xzei mc`l yiyk

ezad` mb z`hazn

m`e ;xzei jxr ixwi mixacl

t ezrcezad` mb ,dzeg

.jxr izegt mixacl `id

zeielz zecnd ,xnelk

ody iptn ± zrca ,lkya

.zrce lkyn zekynp

,äáLçnä úBiúBàå úBáz da úBëLîð LôpaL úBcnäîeon - ¥©¦¤©¤¤¦§¨¨¥§¦©©£¨¨
,daygnd ly milnde zeize`d ytpa zexvep zecndLôpäL¤©¤¤

éà Bà ,úáäBàL øáãa úáMçîïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì C §©¤¤§¨¨¤¤¤¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥
.úBcî øàLaly ezaygne ,daygnay zeize`d ze`a odny ± ¦§¨¦

.zecna dxeyw mc`Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL äáLçî ìëáe§¨©£¨¨¤¨¨§ª¤¤¨¥
ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçî áLçì äàéánä äcî¦¨©§¦¨©£Ÿ©£¨¨¦¨¦©¨¤

.Bæ äáLçî,dze` dignd `id efd daygnd z` d`iady dcnd ± ©£¨¨
äáLçnä úBiúBàîe,ayeg mc`dy ±,øeacä úBiúBà úBëLîð ¥¦©©£¨¨¦§¨¦©¦

,xacn mc`dy -ïäå,daygnay zeize`d ±.Lnî ïúeiçly ± §¥©¨©¨
.xaec mc`dy xeacd zeize`ä÷ãvä äNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥©§¨¨

.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçåixd ,cqge aeh ly xac ± ¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥
exeaic ici lr `eaz jlnd zaygny "lret" jlnd ieeivy ,df

,lreta dyrnaøác äæéà Bîöòa äNBò íãàäLk íâådn z` ± §©§¤¨¨¨¤§©§¥¤¨¨
jxc xearl dxe`kl jixv df oi` df dxwnay ± zeyrl ayeg `edy

cin daygnn `l` ,xeaicd

zeyrl ayeg `ed :dyrnl

,eze` dyer `ede dyrn

mby ,oldl cin xaqen

gekdy ick ,dfk dxwna

daygnn e`eai zeigde

mdy gxkdd on ,dyrnl

dcixie zelylzyd exari

dpyiy dcixid znbeca efk

xacn `edyk ,xeaica

,zzl zlefl deevneçk éøä£¥Ÿ©
Laìúnä dúeiçå Lôpä©¤¤§©¨©¦§©¥

,Bæ äiNòa,xacd ziiyra - ©£¦¨
çk éaâì Lnî ïéàk àeä§©¦©¨§©¥Ÿ©
Laìúnä dúeiçå Lôpä©¤¤§©¨©¦§©¥
Cøòëe ,íãàä øeaãa§¦¨¨¨§¤¤

,äîLpì óebä ìLîe- §©©©§¨¨
oia zeezyd mey oi`y myk

jiiy `l jk ,dnypl sebd

zeigde gekd z` zeeydl

ytpd lymiyalznd

zeigde gekd iabl ,dyrna

;xeaica mi`haznd

ecxi ytpd zeige gekdyke

,dyrna xacd ziiyrl cr

lecb mevnv gekd xak xar

gekd xy`n daxda

;xeaicayúBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦
úBiúBàì øeacä©¦§¦

,äáLçnäjxr odl oi` ,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize` - ©©£¨¨
,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize`l jxr mey oi`y myk ,llk

äiçîe da úLaìîä äcnä úeäîì äáLçnä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©©£¨¨§¨©¦¨©§ª¤¤¨§©¨
,dúBà`edy daygnd ly zeigd `id dcndy ,lirl xen`k - ¨

,dcnd iabl llk jxr mey daygnl oi`y jk ,ayegCøò ïëå§¥¤¤
àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe äîëçä éaâì äcnä úeiçå úeäî̈§©©¦¨§©¥©¨§¨¦¨¨©©¤§¨¨

Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOäzebixcnd zcixi xcq lkay ,ixd ± ©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨
iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl oi` ,dhnl dlrnln

oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl :dilrny dbixcnd

iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicl jke ,dcnd iabl jxr mey
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
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א.32. קיא, תהלי�

oeiq g"k ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ח קודש שבת יו�
פרקט ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

.xeaicäæ ìëå,`ed ±Lôða §¨¤§¤¤
íéàeøaä ìk Lôðå íãàä̈¨¨§¤¤¨©§¦
íéðBéìò úBîìBòä ìëaL¤§¨¨¨¤§¦
ílëaL ,íéðBzçúå§©§¦¤§ª¨
úéLàø àéä äîëçä©¨§¨¦¥¦

:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©
owfd epax xiaqi ± d"awd

jk lk `ed ± `ad wxta

eiabl `idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk

àéäL ,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨¤¦
,dúéLàøå äáLçî úlçz,dxewne -,Bìöà äNòî óBñ àéä §¦©©£¨¨§¥¦¨¦©£¤¤§

éaâì äiNò úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©£¦¨§©¥
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwäaezky enk -33:äîëça ílk" ©¨¨§¦§¦ª¨§¨§¨

éNò."údid ,dxe`kly ± ¨¦¨
iabl ynzydl mi`zn

"zlkyd" dlna ,dnkg

e` (zlkyd dnkga mlek)

± lky ly zxg` oeyla

" weqtd xne` recnziyr"

± ?dnkg zece` xaecnyk

dnkgy ,`id dpeekd `l`

,d"awd iabl diyrk `id

CøòkL ,øîBì eðéäå§©§©¤§¤¤
úéðôeb äiNòaL úeiçä©©¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä,dnkgd ± ©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©
íéàeøaä ìëå íãàä¨¨§¨©§¦

,íéiîLb,dnkg iably - ©§¦¦
oi` ,dzligze zeigd xewn

ly zeigl llk jxr mey

dkenpd zeigd `idy ,diyr

,xzeiaàeäLly zeigd ± ¤
`id ,diyrúeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL¤§¦©¦¤
zeize` ly zeigd ±

`id ,xeaicdéaâì ïéàk§©¦§©¥
úBiúBàaL úeiçä©©¤§¦

àeäL ,äáLçnä`id ,daygnd zeize`ny zeigd ±éaâì ïéàk ©©£¨¨¤§©¦§©¥
Bæ äáLçî äëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiçxaqedy itk ± ©©£©©¦¤¥¤¦§§¨©£¨¨

znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d lky ,lirl

zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz ytpdy

zeize` ly,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±ïéàk ¤§©¦
úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦
lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±

iabl oi`k `id odn zg`

± dpnn dlrnly dbixcnd

dnke dnk zg` lr ixd

(diyr) xzeia oezgzdny

,(dnkg) xzeia oeilrd iabl

iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
,úBîìBòä ìëaL úeiçä©©¤§¨¨¨
zece` xaecn o`k ,oky -

mler ly dnkgd zxitq

xewnd `idy ,zeliv`d

`edy ,zeliv`d mlerl

,xzeia oeilrd mlerd

x`y xewn `linne

mlern dhnly zenlerd

oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨
,äiNòaL úeiç úðéça ìò©§¦©©¤¨£¦¨

àéäL`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ±Lîç ¤¦§¨¥
äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî©§¥§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨
úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe¦§¥¤£¨©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø äîëçä©¨§¨¦§©§¥¨¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

כד.33. קד, תהלי�



לט oeiq g"k ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ח קודש שבת יו�
פרקט ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

.xeaicäæ ìëå,`ed ±Lôða §¨¤§¤¤
íéàeøaä ìk Lôðå íãàä̈¨¨§¤¤¨©§¦
íéðBéìò úBîìBòä ìëaL¤§¨¨¨¤§¦
ílëaL ,íéðBzçúå§©§¦¤§ª¨
úéLàø àéä äîëçä©¨§¨¦¥¦

:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©
owfd epax xiaqi ± d"awd

jk lk `ed ± `ad wxta

eiabl `idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk

àéäL ,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨¤¦
,dúéLàøå äáLçî úlçz,dxewne -,Bìöà äNòî óBñ àéä §¦©©£¨¨§¥¦¨¦©£¤¤§

éaâì äiNò úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©£¦¨§©¥
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwäaezky enk -33:äîëça ílk" ©¨¨§¦§¦ª¨§¨§¨

éNò."údid ,dxe`kly ± ¨¦¨
iabl ynzydl mi`zn

"zlkyd" dlna ,dnkg

e` (zlkyd dnkga mlek)

± lky ly zxg` oeyla

" weqtd xne` recnziyr"

± ?dnkg zece` xaecnyk

dnkgy ,`id dpeekd `l`

,d"awd iabl diyrk `id

CøòkL ,øîBì eðéäå§©§©¤§¤¤
úéðôeb äiNòaL úeiçä©©¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä,dnkgd ± ©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©
íéàeøaä ìëå íãàä¨¨§¨©§¦

,íéiîLb,dnkg iably - ©§¦¦
oi` ,dzligze zeigd xewn

ly zeigl llk jxr mey

dkenpd zeigd `idy ,diyr

,xzeiaàeäLly zeigd ± ¤
`id ,diyrúeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL¤§¦©¦¤
zeize` ly zeigd ±

`id ,xeaicdéaâì ïéàk§©¦§©¥
úBiúBàaL úeiçä©©¤§¦

àeäL ,äáLçnä`id ,daygnd zeize`ny zeigd ±éaâì ïéàk ©©£¨¨¤§©¦§©¥
Bæ äáLçî äëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiçxaqedy itk ± ©©£©©¦¤¥¤¦§§¨©£¨¨

znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d lky ,lirl

zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz ytpdy

zeize` ly,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±ïéàk ¤§©¦
úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦
lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±

iabl oi`k `id odn zg`

± dpnn dlrnly dbixcnd

dnke dnk zg` lr ixd

(diyr) xzeia oezgzdny

,(dnkg) xzeia oeilrd iabl

iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
,úBîìBòä ìëaL úeiçä©©¤§¨¨¨
zece` xaecn o`k ,oky -

mler ly dnkgd zxitq

xewnd `idy ,zeliv`d

`edy ,zeliv`d mlerl

,xzeia oeilrd mlerd

x`y xewn `linne

mlern dhnly zenlerd

oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨
,äiNòaL úeiç úðéça ìò©§¦©©¤¨£¦¨

àéäL`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ±Lîç ¤¦§¨¥
äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî©§¥§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨
úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe¦§¥¤£¨©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø äîëçä©¨§¨¦§©§¥¨¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø
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היום יום . . . מ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ַיד  ּדְ ֶרת  ַלּזֶ ְקִמיָצה  ין  ּבֵ אֹוָתם  ְואֹוֲחִזים  ִמין  ַהּיָ ָכָנף  ּדְ ית  ִציּצִ ֶזה  ַאֲחֵרי  ַלֲאחֹוָריו,  ּדְ ָמאִלי  ַהּשְׂ ָנף  ּכָ

ֹמאל. ׂשְ
ֶמת,  ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ָלַעד.

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  שבחיות,  פקח  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד 
חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, ובאמת הנה זהו רק עצת היצר ומתחבולות נה"ב 

למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, 
הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק 

מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל  ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, ֹלא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
יק  ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ַח ׁשֶ ּקֵ ּפִ

ִמים ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות. ּתָ
דֹול  ק ּגָ ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ָרִטי. ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו ַהּפְ ֲהִמית ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַהּנֶ ּבְ
ְחּבּולֹות  ֶצר ּוִמּתַ ה ֶזהּו ַרק ֲעַצת ַהּיֵ ָלה, ּוֶבֱאֶמת ִהּנֵ ּכָ ֵאיֶזה ַהׂשְ ִלְלֹמד ֲחִסידּות אֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ּבְ

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ
ֵמִביא  ַהּמֹוִעיל אֹו  ָבר  ּדָ ל  ּכָ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ּוְזֹכר אֹותֹו  ָיְדָך  ּבְ ֶזה[  ָלל  ּכְ ]ֶוֱאחֹוז  ָלָלא  ּכְ ַהאי  ּוְנקֹוט 
ָבר ַהּיֹוֵתר ַנֲעֶלה  ִניָעה ִהיא ִמּדָ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם ַהּמְ ּתִ ל ְמִניָעה ׁשֶ ה ּכָ ֹפַעל, ִהּנֵ ַלֲעבֹוָדה ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ – הּוא ַרק ִמּתַ
ֲהִמית  ּבַ ֶנֶפׁש  ֵכן  ּתָ ּתִ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ֹלא  ָאז  ַעד  ֵעֶדן:  ָמתֹו  ִנׁשְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ם  ְוִסּיֵ

ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְלבּוׁש[ ְיֵרא ׁשָ ]ּבִ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

יום שני
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב



מי היום יום . . . 

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ה ִהיא ַהִהְתַקּשְׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ
י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ..ַהִהְתַקּשְׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ֶזה ִהיא  ה ּבָ ּמּוִדים, ִהּנֵ י ַהּלִ ִמיַרת ְזַמּנֵ ים ּוִבׁשְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ִתי ּבַ ׁשָ ּקָ ם ּבַ ִלּמּוָדם ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם, ּוְמַקּיֵ ּבְ

רּות. ַהִהְתַקּשְׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ
ׁשּוָבה,  ר ָלֶהם ְוָעׂשּו ּתְ ּצֵ ֵני ֹקַרח ֹלא ֵמתּו", ָמקֹום ִנְתּבַ מֹו "ּבְ אֹוָלה", ּכְ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ ָרָכה ּבְ ַהּבְ
ים ְויּוְכלּו ַלֲעׂשֹות  אֹול ִיְהיּו ַחּיִ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ ָרָכה, ׁשֶ הּוא ַחי, ְוזֹוִהי ַהּבְ ל עֹוד ׁשֶ ׁשּוָבה מֹוֶעֶלת ַרק ּכָ י ּתְ ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ְלַפְרָנָסתֹו,  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ַרק  ָעָליו  ָהָאָדם,  ה".  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ּוֵבַרְכָך  ִתיב  ּכְ
ְהֶיה ַהּכֹל ַעל  ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ
ְרָנָסה  ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ יֵני ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ י ּדִ ּפִ

קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ּתֵ

יום 
שלישי
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח

יום 
רביעי
תהלים:

מפרק קיט
עד פסוק צו

יום 
חמישי
תהלים:
פרק קיט

מפסוק צז 
עד סוף 
הפרק

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד



היום יום . . . מי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט סיו� כ"ב ראשו� יו� תרגום ואחד מקרא שנים

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰òîBL íãàL ét ìò óà©©¦¤¨¨¥©

òeáL ìëa Bîöòì úBø÷ì áiç ,øeaöa BúðL ìëa dlk äøBzä ìk̈©¨ª¨§¨§¨§¦©¨¦§§©§§¨¨©

ãò ...íebøz ãçàå ,àø÷î íéðL ¯ úaL dúBà ìL øãñ ,òeáLå§¨©¥¤¤¨©¨§©¦¦§¨§¤¨©§©

.øeavä íò åéúBiLøt íéìLiL¤©§¦¨¨¦¨¦©¦

הראב"� פח)כתב ואחד(סי' מקרא שני� הקריאה שתקנת

התורה לקריאת מני� לה� שאי� הכפרי� לאנשי רק היא תרגו�

צרי� אינו בצבור הפרשה את ושומע בעיר שגר מי אבל בצבור,

לקרוא הכל נהגו שבפועל ומה תרגו�. ואחד מקרא שני� לקרוא

לא שמא מחשש שזהו הראב"� כתב תרגו�, ואחד מקרא שני�

הרמב"� לדברי א� בציבור. הפרשה כל את לשמוע דעתו יכוי�

בנוס� תרגו� ואחד מקרא שני� בעצמו לקרוא חייב אד� כל

בצבור הקריאה שישמע רפה)למה סי' יוס� הרמב"�(בית ולדעת

לפע� אפילו לו עולה אינה ציבור מהשליח הקריאה שמיעת

מקרא ס"ח)אחת רפה סי' אדה"ז .(שו"ע

(ולא שבוע" בכל לעצמו לקרות "חייב הרמב"� ומלשו�

השבוע, כל הוא שמו"ת קריאת זמ� שלדעתו מוב� שבת") "בכל

ואיל� ראשו� את(כס"מ)מיו� לקרוא התחילו שכבר משו� ,

שבת של במנחה ב)הפרשה ח, ברכות תפלת(תוס' עד זמנה ונמש�

הבאה השבת של ס"ג)המנחה רפה סי' ושו"ע מ�(טור מצוה אבל ,

צוה כ� כי שבת, של שחרית סעודת עד אותה להשלי� המובחר

שישלימו קוד� שחרית שבת יאכלו שלא בניו את הקדוש רבנו

שמו"ת ש�)הפרשה השיחות(תוס' ובספר .(72 ע' שעדי�(תש"ב כתב

שבת. של שחרית תפלת לפני להשלימה

אחר שבת בערב שמו"ת הפרשה כל את לקרוא והמנהג

בדבור מפסיקי� ואי� הטבילה), (לפני א.חצות קלא, שבת מס' (של"ה

ס"ו) רפה סי' אדה"ז .שו"ע

ה'תשס"ט סיו� כ"ג שני יו� בסת"ם האות של מקומה

:Ë"È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰éøöå,ïúáéúëa øäfäì C §¨¦§¦¨¥¦§¦¨¨

éwî øBòä ïéàL úBà ìkL ¯ úBàì úBà ÷aãz àlL éãkdì ó §¥¤Ÿ¦§©§¤¨¤¥¨©¦¨

.äìeñt ,äéúBçeø òaøàî¥©§©¤¨§¨

שוני�, דברי� שני ה� ו"הפרט" ה"כלל" ראשו�, במבט

מעלת נחלשת ממילא הכלל, מעלת את מדגישי� א� ולכ�,

ממעלת גורע זה הרי הפרט, מעלת את שמדגישי� וככל הפרט

הכלל.

את סותר אינו הפרטי� ריבוי יותר, פנימי במבט אול�,

וההתחלקות שהריבוי מובא חסידות בספרי אדרבה, האחדות.

מכל 'מופשט' של [במוב� הפשיטות מצד דווקא נובעי� בעול�

אינ� וההתחלקות שהריבוי רק ולא שלמעלה ו'צורה'] 'גדר'

הפשיטות את יותר טוב מבטא גדול ריבוי אלא לאחדות, סתירה

שלמעלה.

כ הפרטי� את רואי� שא� משו� האחדות,mixzeq(זאת את

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א אידען 
אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א קעלבעל, 

איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר כל הנ"ל לאאמו"ר והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען 
די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, 

העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ
ר ְלֵעיל ַלֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ְזּכָ ל ַהּנִ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכָ ר ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִנים ִסּפֵ ה ׁשָ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ּכַ
ה, ָצִריְך  ּנֶ ֶרְך ַלֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים, ַאְך ֵאין ֶזה ְמׁשַ ם ָלַדַעת ֶאת ַהּדֶ "ּב[, ְוהֹוִסיף: ָצִריְך ּגַ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

שבת 
קודש
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מטבע� לה הכפופי� את רק שמקיפה 'חלשה' אחדות זו הרי

את ומקיפה מוחלטת היא האלוקית האחדות לכ�,lkdאבל .

שהאחדות יודעי� זאת ובכל בפרטי� כשמתבונני� דווקא

הוכחה זו הרי נבדלי�, הכי הפרטי� את ג� מקיפה האלוקית

צד). מכל אמת להיות האמת וטבע מוחלטת האלוקית שהאחדות

וקוב"ה "ישראל והרי ישראל, לע� בנוגע מתבטא זה דבר

סותרת אינה אחד" "ע� ה� ישראל שבני העובדה חד": כולא

ו"נפש עצמו בפני יהודי כל של הפרטית ולאישיות למציאות

מלא!". עול� – מישראל אחת

"ישראל, � לתורה בנודע הוא`ziixe`וכ� ברי� וקודשא

חד": כולא

יש התורה `itlבספר ze`nיוצרות יחד שכול� אותיות

מהכלל,`zgתורה נפרד בלתי חלק רק אינה אות כל זאת, ע� .

ספר גוויל, מוקפת אינה וא� משלה מציאות ג� לה יש אלא

פסול. התורה

(258 'nr ,`"kg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט סיו� כ"ד שלישי יו� יד? לשל ראש של הרמב"ם הקדים למה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øçàå ,älçz ãé ìL øLB÷å§¥¤¨§¦¨§©©

.Làø ìL çéðî Ck̈¥¦©¤Ÿ

בתורה: הכתוב הסדר לפי נקבע התפילי� הנחת סדר

עיני�" בי� לטוטפות והיו כ�) (ואחר יד� על לאות "וקשרת�

ח) ו, בתחילת(ואתחנ� המצוות' שב'מני� כ� על לתמוה יש כ� וא� .

"א) הפו�: בסדר המצוות שתי את הרמב"� מנה תפילי� הלכות

ההלכות בגו� וג� היד" על לקשר� ב) הראש על תפילי� להיות

יד? לשל ראש של תפילי� הלכות את מקדי�

הרגצ'ובי דברי פי על לבאר הל'ויש הרמב"�, על פענח (צפנת

הידד') על ההנחה פעולת היא המצווה יד של שבתפילי�

") הקשירה שלmzxyweאו בתפילי� ואילו יד�") על לאות

") הראש על שה� זמ� כל היא המצווה – לטוטפותeideראש

עיני�"). בי�

המצווה בפעולת רק לא הוא ראש לשל יד של בי� וההבדל

ראש ובשל ה'פועל' היא המצווה יד בשל הרגוצ'ובי, (וכלשו�

בשל המצווה: חלות זמ� במש� ג� מתבטא אלא ה'נפעל') –

רק היא המצווה ורגעrbxaיד רגע "בכל ראש ובשל הקשירה

מצווה" מקיי� – לבוש ד)שהוא ע, מהד"ת .(צפע"נ

יד: לשל ראש של הרמב"� הקדי� מדוע יוב� זה לפי

בתוכו כולל שהוא 'אהבה', ספר של תוכנו את מגדיר הרמב"�

שה� המקו�zexicz"המצוות את לאהוב כדי בה�, שנצטוינו ,

היד)"cinzולזוכרו ספר בריש המצוות' המצווה('מני� זה, פי על .

קיו� כי יותר ותדירה הנמשכת ראש של תפילי� היא העיקרית

בה�. שלבוש הזמ� כל נמש� המצוה

(22 'nr ,h"lg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט סיו� כ"ה רביעי יו� תורה ספר כתיבת מצות

:'‡ ‰ÎÏ‰ ,'Ê ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰ìk ìò äNò úåöî¦§©£¥©¨

.Bîöòì äøBz øôñ ázëì ,ìàøNiî Léàå Léà¦¨¦¦¦§¨¥¦§Ÿ¥¤¨§©§

ישתדל אחד שכל ראינו לא מדוע כ�, א� השאלה: נשאלת

כ�? על הקפידו לא ישראל גדולי וא� תורה, ספר בכתיבת

הרא"ש דברי על שסמכו לומר אפשר רישלכאורה, קטנות (הל'

ס"ת) כנסיותסי' בבתי אותו ומניחי� ס"ת שכותבי� "האידנא �

לכתוב מישראל... איש כל על היא עשה מצות ברבי�, בו לקרות

כי ובניו, הוא בה� להגות ופירושיה וגמרא ומשנה תורה חומשי

בה" ללמוד היא התורה כתיבת בשו"עמצות להלכה הדברי� (והובאו

ס"ב) ער, סי' .יור"ד

בימי הרא"ש שלשיטת הפרישה לדעת נכו� זה ביאור א�

לומדי� היו כי בה" "ללמוד כדי ס"ת לכתוב היתה המצוה חז"ל

צריכי והיו הכתב, מתו� שלא פה שבעל כדיתורה תורה ספר �

לכתוב היתר לנו "שנעשה בזמנינו אבל האותיות" קוצי "לדרוש

לזלזל לנו למה כ� א� עצמו, בפני אחד כל דפי� דפי� ספרי�

פירש יוס�' ה'בית אבל מתוכו"? ללמוד בחינ� ס"ת בכבוד

נוספת מצוה ישנה שבזמנינו לומר אלא בא לא שהרא"ש

ופירושיה�" וש"ס ומשנה התורה חומשי יור"ד"לכתוב ט"ז (ראה

ה') ס"ק ש� וש"� ד, ס"ק אי�ש� מדוע השאלה חוזרת כ�, וא� .

תורה? ספר יכתוב אחד שכל מקפידי�

והביאור:

אחד ולכל הציבור קני� שהוא תורה ספר יש קהילה בכל

עליו חל לציבור שיי� שהספר וכיו� חלק בו יש הקהילה מאנשי

עליה�" מתנה די� בית "לב ב)הכלל קו, שביתֿדי�(כתובות היינו

מהציבור אחד כל של בשליחותו תהיה הספר שכתיבת מתנה

הספר מתו� התורה לימוד מצוות יקיי� לתורה שיעלה ובעת

בשליחותו. ג� שנכתב

בעת יכוו� לא הסופר א� ג� יפה כוחו ביתֿדי� של זה ותנאי

בקרבנות, שמצינו כמו יחיד, כל של בשליחותו לכתוב הכתיבה

נזבח" הזבח דברי� שישה "לש� ב)שאמנ� ב, מי(זבחי� "א� אבל

הוא". ביתֿדי� שתנאי כשר, אלו, מכל אחת לש� בלבו היה שלא

(209 'nr ,c"kg zegiy ihewl t"r)

ה'תשס"ט סיו� כ"ו חמישי יו� התורה ספר כבוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰éðôì áLBiL éî ìk̈¦¤¥¦§¥

ìò ïîàpä ãòä àeäL ,ãçôå äîéàáe Làø ãáëa áLé ,äøBz øôñ¥¤¨¥¥§Ÿ¤Ÿ§¥¨¨©©¤¨¥©¤¡¨©

.Bçk éôk epãaëéå ;"ãòì Ea íL äéäå" :øîàpL ,íìBò éàa ìk̈¨¥¨¤¤¡©§¨¨¨§§¥¦©§¤§¦Ÿ

ìò ìlçî Bôeb ,äøBzä úà ìlçîä ìk' :íéðBLàøä íéîëç eøîà̈§£¨¦¨¦¦¨©§©¥¤©¨§ª¨©

.'úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìëå ;úBiøaä©§¦§¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

להבי�: וצרי�

תורה ספר לפני שיושב מי "כל לכתוב הרמב"� מארי� מדוע

תורה ספר לפני "וישב בקצרה כתב ולא וכו'", ראש בכובד ישב



מי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מטבע� לה הכפופי� את רק שמקיפה 'חלשה' אחדות זו הרי

את ומקיפה מוחלטת היא האלוקית האחדות לכ�,lkdאבל .

שהאחדות יודעי� זאת ובכל בפרטי� כשמתבונני� דווקא

הוכחה זו הרי נבדלי�, הכי הפרטי� את ג� מקיפה האלוקית

צד). מכל אמת להיות האמת וטבע מוחלטת האלוקית שהאחדות

וקוב"ה "ישראל והרי ישראל, לע� בנוגע מתבטא זה דבר

סותרת אינה אחד" "ע� ה� ישראל שבני העובדה חד": כולא

ו"נפש עצמו בפני יהודי כל של הפרטית ולאישיות למציאות

מלא!". עול� – מישראל אחת

"ישראל, � לתורה בנודע הוא`ziixe`וכ� ברי� וקודשא

חד": כולא

יש התורה `itlבספר ze`nיוצרות יחד שכול� אותיות

מהכלל,`zgתורה נפרד בלתי חלק רק אינה אות כל זאת, ע� .

ספר גוויל, מוקפת אינה וא� משלה מציאות ג� לה יש אלא

פסול. התורה

(258 'nr ,`"kg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט סיו� כ"ד שלישי יו� יד? לשל ראש של הרמב"ם הקדים למה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øçàå ,älçz ãé ìL øLB÷å§¥¤¨§¦¨§©©

.Làø ìL çéðî Ck̈¥¦©¤Ÿ

בתורה: הכתוב הסדר לפי נקבע התפילי� הנחת סדר

עיני�" בי� לטוטפות והיו כ�) (ואחר יד� על לאות "וקשרת�

ח) ו, בתחילת(ואתחנ� המצוות' שב'מני� כ� על לתמוה יש כ� וא� .

"א) הפו�: בסדר המצוות שתי את הרמב"� מנה תפילי� הלכות

ההלכות בגו� וג� היד" על לקשר� ב) הראש על תפילי� להיות

יד? לשל ראש של תפילי� הלכות את מקדי�

הרגצ'ובי דברי פי על לבאר הל'ויש הרמב"�, על פענח (צפנת

הידד') על ההנחה פעולת היא המצווה יד של שבתפילי�

") הקשירה שלmzxyweאו בתפילי� ואילו יד�") על לאות

") הראש על שה� זמ� כל היא המצווה – לטוטפותeideראש

עיני�"). בי�

המצווה בפעולת רק לא הוא ראש לשל יד של בי� וההבדל

ראש ובשל ה'פועל' היא המצווה יד בשל הרגוצ'ובי, (וכלשו�

בשל המצווה: חלות זמ� במש� ג� מתבטא אלא ה'נפעל') –

רק היא המצווה ורגעrbxaיד רגע "בכל ראש ובשל הקשירה

מצווה" מקיי� – לבוש ד)שהוא ע, מהד"ת .(צפע"נ

יד: לשל ראש של הרמב"� הקדי� מדוע יוב� זה לפי

בתוכו כולל שהוא 'אהבה', ספר של תוכנו את מגדיר הרמב"�

שה� המקו�zexicz"המצוות את לאהוב כדי בה�, שנצטוינו ,

היד)"cinzולזוכרו ספר בריש המצוות' המצווה('מני� זה, פי על .

קיו� כי יותר ותדירה הנמשכת ראש של תפילי� היא העיקרית

בה�. שלבוש הזמ� כל נמש� המצוה

(22 'nr ,h"lg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט סיו� כ"ה רביעי יו� תורה ספר כתיבת מצות

:'‡ ‰ÎÏ‰ ,'Ê ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰ìk ìò äNò úåöî¦§©£¥©¨

.Bîöòì äøBz øôñ ázëì ,ìàøNiî Léàå Léà¦¨¦¦¦§¨¥¦§Ÿ¥¤¨§©§

ישתדל אחד שכל ראינו לא מדוע כ�, א� השאלה: נשאלת

כ�? על הקפידו לא ישראל גדולי וא� תורה, ספר בכתיבת

הרא"ש דברי על שסמכו לומר אפשר רישלכאורה, קטנות (הל'

ס"ת) כנסיותסי' בבתי אותו ומניחי� ס"ת שכותבי� "האידנא �

לכתוב מישראל... איש כל על היא עשה מצות ברבי�, בו לקרות

כי ובניו, הוא בה� להגות ופירושיה וגמרא ומשנה תורה חומשי

בה" ללמוד היא התורה כתיבת בשו"עמצות להלכה הדברי� (והובאו

ס"ב) ער, סי' .יור"ד

בימי הרא"ש שלשיטת הפרישה לדעת נכו� זה ביאור א�

לומדי� היו כי בה" "ללמוד כדי ס"ת לכתוב היתה המצוה חז"ל

צריכי והיו הכתב, מתו� שלא פה שבעל כדיתורה תורה ספר �

לכתוב היתר לנו "שנעשה בזמנינו אבל האותיות" קוצי "לדרוש

לזלזל לנו למה כ� א� עצמו, בפני אחד כל דפי� דפי� ספרי�

פירש יוס�' ה'בית אבל מתוכו"? ללמוד בחינ� ס"ת בכבוד

נוספת מצוה ישנה שבזמנינו לומר אלא בא לא שהרא"ש

ופירושיה�" וש"ס ומשנה התורה חומשי יור"ד"לכתוב ט"ז (ראה

ה') ס"ק ש� וש"� ד, ס"ק אי�ש� מדוע השאלה חוזרת כ�, וא� .

תורה? ספר יכתוב אחד שכל מקפידי�

והביאור:

אחד ולכל הציבור קני� שהוא תורה ספר יש קהילה בכל

עליו חל לציבור שיי� שהספר וכיו� חלק בו יש הקהילה מאנשי

עליה�" מתנה די� בית "לב ב)הכלל קו, שביתֿדי�(כתובות היינו

מהציבור אחד כל של בשליחותו תהיה הספר שכתיבת מתנה

הספר מתו� התורה לימוד מצוות יקיי� לתורה שיעלה ובעת

בשליחותו. ג� שנכתב

בעת יכוו� לא הסופר א� ג� יפה כוחו ביתֿדי� של זה ותנאי

בקרבנות, שמצינו כמו יחיד, כל של בשליחותו לכתוב הכתיבה

נזבח" הזבח דברי� שישה "לש� ב)שאמנ� ב, מי(זבחי� "א� אבל

הוא". ביתֿדי� שתנאי כשר, אלו, מכל אחת לש� בלבו היה שלא

(209 'nr ,c"kg zegiy ihewl t"r)

ה'תשס"ט סיו� כ"ו חמישי יו� התורה ספר כבוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰éðôì áLBiL éî ìk̈¦¤¥¦§¥

ìò ïîàpä ãòä àeäL ,ãçôå äîéàáe Làø ãáëa áLé ,äøBz øôñ¥¤¨¥¥§Ÿ¤Ÿ§¥¨¨©©¤¨¥©¤¡¨©

.Bçk éôk epãaëéå ;"ãòì Ea íL äéäå" :øîàpL ,íìBò éàa ìk̈¨¥¨¤¤¡©§¨¨¨§§¥¦©§¤§¦Ÿ

ìò ìlçî Bôeb ,äøBzä úà ìlçîä ìk' :íéðBLàøä íéîëç eøîà̈§£¨¦¨¦¦¨©§©¥¤©¨§ª¨©

.'úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìëå ;úBiøaä©§¦§¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

להבי�: וצרי�

תורה ספר לפני שיושב מי "כל לכתוב הרמב"� מארי� מדוע

תורה ספר לפני "וישב בקצרה כתב ולא וכו'", ראש בכובד ישב



v"ndqeמד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

וכו'"? ראש בכובד

זה בדי� החידוש את הרמב"� מדגיש שבכ� לומר, ונראה

לעיל שמנה ס"ת כבוד דיני זה)לגבי חיוב(בפרק הוא ס"ת כבוד :

וכו', ולהדרו לכבדו יש קדושתו שמפני לס"ת ביחס האד� על

ראש" ב"כובד מדובר כא� משא"כ דלעיל. הדיני� תוכ� וזה

לפני "יושב כאשר שג� היינו באד�, ופועל מעורר התורה שספר

ופחד". באימה ראש "בכובד להיות חייב סת� ס"ת"

כוחו לפי "ויכבדהו � הרמב"� דברי המש� ג� מוב� זה ולפי

בזה שג� הבריות", על מכובד גופו התורה את המכבד כל כו'

האד�. על התורה בפעולת מדובר

לפעול צריכה התורה ספר של מציאותו שעצ� לכ� והטע�

לכל הנאמ� "העד הוא שהספר מפני הוא ראש, כובד האד� על

צריכה זו וידיעה ישראל בע� הקב"ה בחירת על עול�" באי

מכל בנו ש"בחר הקב"ה מפני ופחד ואימה ראש כובד בו לפעול

סגולה. לע� לו להיות העמי�"

(jli`e 34 'r b"lg y"ewl t"r)

ה'תשס"ט סיו� כ"ז שישי יו� בלילה ציצית

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰ïéìéhî ïéà ¯ ïzLt ìL úeñk§¤¦§¨¥©¦¦

éðtî àì ;ïzLt éèeç ìL ãáìa ïálä äNBò àlà ,úìëz dä§¥¤¤¨¤©¨¨¦§©¤¥¦§¨Ÿ¦§¥

ànL ,íäéøácî Bæ äøæb àlà ,æðèòMä éðtî úéçãð úéöéväL¤©¦¦¦§¥¦§¥©©©§¥¤¨§¥¨¦¦§¥¤¤¨

äNòú àì ìò øáBò àöîðå ,úéöéö áeiç ïîæ BðéàL äìéla da äqkúé¦§©¤¨©©§¨¤¥§©¦¦¦§¦§¨¥©Ÿ©£¤

.äìéla àìå ,íBia úéöévä úáBçL ¯ äNò úåöî íL ïéàL úòa§¥¤¥¨¦§©£¥¤©©¦¦©§Ÿ©©§¨

יוס�' וה'בית סי"ח)הטור בדעת(או"ח למדו מימוניות ובהגהות

הבדל ואי� ציצית, לעניי� הקובע הוא הלבישה זמ� כי הרמב"�

חייבבי� ביו� שהלובש היא וההלכה לילה. לכסות יו� כסות

פטור. ובלילה בציצית

(לגירסת הבאה בהלכה הרמב"� מדברי קשה כ� שא� אלא

בשבת בי� בחול בי� בלילה ציצית ללבוש לאד� "מותר הטור):

עליה מבר� ומאמתי יבר�, שלא ובלבד זמנה, שאינו פי על וא�

וכאמור, ולילה, יו� בכסות עוסק שהרמב"� מכא� בשחר?...".

הקובע הוא הזמ� כי בשחרית. רק עליה לבר� יש כ� פי על א�

והרי בלילה ציצית ללבוש מותר כיצד כ�, וא� הכסות. ולא

שמא ביו�, אפילו פשת� כלי הרמב"� אסר הקודמת בהלכה

בלילה? ילבש

כלאי� בה שאי� בציצית מדובר כי מתר�, יוס�' ה'בית

תוסי�" "בל משו� עובר אינו אותה שהלובש מחדש והרמב"�

לבגד. תכשיט היא הציצית כי בשבת, בה לצאת ומותר

יבר�, שלא "ובלבד : היא בידינו המצויה הגרסה אמנ�,

כתב זו גרסה פי ועל בשחר?...". הציצית על מבר� ומאמתי

גזרו פשת�, כלי לילה, בכסות רק הרמב"� לדעת כי הב"ח

מתיר ואות� גזרו לא יו�, כסות צמר, בכלי א� שעטנז מחשש

רק הרמב"� לדעת זו, לשיטה בלילה. אפילו ללבוש הרמב"�

כסות להיות שדרכ� פשת� בכלי גזרו כ� ועל פטורה לילה כסות

שעות בכל חייבת יו� כסות א� יו� כבגד כשלובש� ג� לילה

יבוא שמא יו� כסות להיות שדרכו כצמר גזרו ולא היממה,

לילה כסות וראהלעשותו והרא"ש ר"ת לשיטת� הדברי� את פירשו אכ� (וכ�

ב) מ, מנחות משו� .בתוד"ה

ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת ו"טפל" ל"עיקר" המידה אמת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ìk ¯ úBëøaa ììk äæå§¤§¨©§¨¨

ïéa ,äìôhä úà øèBôe øwòä ìò Cøáî ,äìôè Bnòå øwò àeäL¤¦¨§¦§¥¨§¨¥©¨¦¨¥¤©§¥¨¥

.úáøòî äúéä àlL ïéa ,øwòä íò úáøòî äìôhä äúéäL¤¨§¨©§¥¨§Ÿ¤¤¦¨¦¨¥¤Ÿ¨§¨§Ÿ¤¤

ששני בכ� מותנית הטפל, את פוטר שהעיקר זו, הלכה

פותחי� א� אבל תחילה, נאכל שהעיקר או יחד נאכלי� הדברי�

עליו ג� מברכי� הטפל, באכילת א)תחילה רי"ב, סי' או"ח .(רמ"א

עקיבא רבי לדעת חמ�והנה, הל' הרמב"� פסק וכ� פסחי�, מסכת (סו�

ה"ז) פ"ח הפסחומצה קרב� הזבח,`dpiברכת ברכת את פוטרת

לו. טפל והזבח העיקר הוא הפסח שקרב� למרות

ברכות בי� ההבחנה הוא הדברי� ביסוד שעומד והעיקרו�

המצוות: לברכות הנהני�

בלי מהעול� להנות שאסור משו� נקבעו הנהני� ברכות

האד� המצוות מעשה את ואילו הקב"ה את לעשותaiigלבר�

מיוחדות. ברכות המצוות על תיקנו שחכמי� אלא

כלומר:

ולכ� כחפצו בה� לעשות רשאי האד� רשות, בענייני

כ� ורצונו דעתו לפי נקבעת ו"טפל" "עיקר" של המשמעות

בחשיבותו משני השני והדבר מסוי� משהו רוצה האד� שכאשר

טפל נעשה הדבר .zn`aבעיניו,

שהאד� למצוות בנוגע זאת, והדברaiigלעומת לעשות�

כאשר ורק האד� מבחינת וטפל עיקר אי� ברצונו כלל תלוי אינו

למרות ולכ�, הדברי�. כ� טפל, וזה עיקר שזה קובעת התורה

שאכילת כדי בא והזבח הפסח בליל העיקר הוא פסח שקרב�

"מצוה – הזבח שאכילת כיו� השובע, על תהיה הפסח

לפסח. טפילה היא אי� שוב אחשבה",

(qz 'nr ,a"g ,mixe`iae mibdpn minrh ihewl mr dcbda qtcp ,migqt zkqn lr oxcd)

zea` iwxtl mixe`ia

i dpyn c wxt

Lé ,äøBzä ïî zìha íàå .íãà ìë éðôa çeø ìôL éåäå .äøBza ÷ñòå ,÷ñòa èòîî éåä ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¡¥§©¥§¥¤©£Ÿ©¨¤¡¥§©©¦§¥¨¨¨§¦¨©§¨¦©¨¤
:Cì ïzì äaøä øëN Lé ,äaøä äøBzá zìîò íàå .Ccâðk äaøä íéìèa Cì̈§¥¦©§¥§¤§¨§¦¨©§¨©¨©§¥¤¨¨©§¥¦¤¨

ycew zegiyn zecewp

מדת משו� זו בהוראה אי� לכאורה א. במשנתנו: השאלות
תורה בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות

הכתוב דבר מלא בי�2ומקרא הקשר ב. ולילה". יומ� בו "והגית
כל בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי
ולא אד�" כל "בפני בגירסא הזק� אדמו"ר בחר למה ג. אד�".

האד�" כל "בפני �3בגירסא כו'" התורה מ� בטלת "וא� ד. .

מקומות בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוו�

משו� כנגד�") הרבה בטלי� ל� (ש"יש זה בעני� אי� ולכאורה
"וא� הדיוק ה. נוס�. "עמלתזירוז (ולא ו.למדתבתורה" .("

" הוא,ישמהלשו� בזה שהחידוש מוכח ל�" לית� הרבה שכר
ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאד� לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאד� לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל לאד� לשל� הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5די� אומר ולכ�

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.�הדי שורת פי על בכ� חייב אינו כי א� �

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂבעבודה לעסוק הוא יכול שחוס� בזמ� כי א� �
רצוי חסדי�, בגמילות בתורה.או דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתו� באה כזו והנהגה
ביו� תורה לתלמוד עתי� "לקבוע רק חייב די� פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע ולאיד�7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט זה ואד� עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
ג� ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וג� עסק מבעל

ממשי� לכ� וישות. גאוה

È�Ù· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰ÂכלÌ„‡יושב בפני וה� עסק בעל בפני ה� �
אוהל.

לדרוש אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנ�,

הזק� אדמו"ר בוחר ולכ� נכרי. בפני ג� רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל שאמרו כמו אד�", "כל מה8בגירסא אד�", קרויי� "את�

העול� אומות ג� כולל "האד�" כ� .9שאי�

Í„‚�Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Âפי על א� �
אי� ולכ� תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדי� שמשורת
מקו� מכל תורה, ביטול שעל החמורי� העונשי� זה על חלי�
עני� פני�) כל על (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיו�
הרבה" "בטלי� לו שיהיו הוא העונש ולכ� תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמני� ג� תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Âעמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו �
שלא בכדי להתייגע עליו וכ� העסק, מזמ� "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע מצוה שכר בעני� שנוצר10והנה, שכר של סוג שיש
נעלהמסובבבתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש וכ� הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שנית� מזה,
נמש� השפעהוהשכר לאד� שמגיע באופ� הזה בעול� למטה

הזה. בעול� לאד� מגיע איננו והשכר ויש על�טבעית, גשמית
אומר: ולכ�

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא �

בתור שבא הרבה" "שכר מאחרמסובבאי� עצמה מהמצוה
יותר נעלה שכר11והשכר � הרבה שכר שיש התנא מודיע ,

הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏמצינו אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא �12

שהשכר היינו הטבע, מדר� למעלה מצוי' פרנסת� שהיתה
זה אבל כנ"ל, על�טבעי באופ� הזה בעול� למטה ג� נמש�
אמינא הוה אומנתו, תורתו אי� אבל הרבה בתורה עמל שאמנ�

הזה) (בעול� אליו יגיע לא "לית�13שהשכר התנא: מודיע כ� על ,
ולכ�ל� בגשמיות, הזה בעול� אליו ויגיע לו ינת� שהשכר ,"

שכר "יש כי) מקו�הרבה(א� מכל ביותר, נעלה הוא (שהשכר
לית� ג�) הגשמי)ל�זהו הזה בעול� (למטה "14.

קנה.1. ר"ס או"ח הזק� אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזק� לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג ש� ת"ת הלכות ראה

ש�.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואי�.9. ד"ה ש� תוספות

א�ב).10. (יב, אחרו� בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כול� הנביאי� כל ב: לד, ברכות עיי�

כו' עד� זה אמר רשב"נ כו' זולת� אלקי� ראתה לא עי� כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת

ב.12. לה, ברכות

ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולי�) מסכת (סו� מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה

חלק14. בלבד. השומעי� רשימת פי על � תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור



מה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

וכו'"? ראש בכובד

זה בדי� החידוש את הרמב"� מדגיש שבכ� לומר, ונראה

לעיל שמנה ס"ת כבוד דיני זה)לגבי חיוב(בפרק הוא ס"ת כבוד :

וכו', ולהדרו לכבדו יש קדושתו שמפני לס"ת ביחס האד� על

ראש" ב"כובד מדובר כא� משא"כ דלעיל. הדיני� תוכ� וזה

לפני "יושב כאשר שג� היינו באד�, ופועל מעורר התורה שספר

ופחד". באימה ראש "בכובד להיות חייב סת� ס"ת"

כוחו לפי "ויכבדהו � הרמב"� דברי המש� ג� מוב� זה ולפי

בזה שג� הבריות", על מכובד גופו התורה את המכבד כל כו'

האד�. על התורה בפעולת מדובר

לפעול צריכה התורה ספר של מציאותו שעצ� לכ� והטע�

לכל הנאמ� "העד הוא שהספר מפני הוא ראש, כובד האד� על

צריכה זו וידיעה ישראל בע� הקב"ה בחירת על עול�" באי

מכל בנו ש"בחר הקב"ה מפני ופחד ואימה ראש כובד בו לפעול

סגולה. לע� לו להיות העמי�"

(jli`e 34 'r b"lg y"ewl t"r)

ה'תשס"ט סיו� כ"ז שישי יו� בלילה ציצית

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰ïéìéhî ïéà ¯ ïzLt ìL úeñk§¤¦§¨¥©¦¦

éðtî àì ;ïzLt éèeç ìL ãáìa ïálä äNBò àlà ,úìëz dä§¥¤¤¨¤©¨¨¦§©¤¥¦§¨Ÿ¦§¥

ànL ,íäéøácî Bæ äøæb àlà ,æðèòMä éðtî úéçãð úéöéväL¤©¦¦¦§¥¦§¥©©©§¥¤¨§¥¨¦¦§¥¤¤¨

äNòú àì ìò øáBò àöîðå ,úéöéö áeiç ïîæ BðéàL äìéla da äqkúé¦§©¤¨©©§¨¤¥§©¦¦¦§¦§¨¥©Ÿ©£¤

.äìéla àìå ,íBia úéöévä úáBçL ¯ äNò úåöî íL ïéàL úòa§¥¤¥¨¦§©£¥¤©©¦¦©§Ÿ©©§¨

יוס�' וה'בית סי"ח)הטור בדעת(או"ח למדו מימוניות ובהגהות

הבדל ואי� ציצית, לעניי� הקובע הוא הלבישה זמ� כי הרמב"�

חייבבי� ביו� שהלובש היא וההלכה לילה. לכסות יו� כסות

פטור. ובלילה בציצית

(לגירסת הבאה בהלכה הרמב"� מדברי קשה כ� שא� אלא

בשבת בי� בחול בי� בלילה ציצית ללבוש לאד� "מותר הטור):

עליה מבר� ומאמתי יבר�, שלא ובלבד זמנה, שאינו פי על וא�

וכאמור, ולילה, יו� בכסות עוסק שהרמב"� מכא� בשחר?...".

הקובע הוא הזמ� כי בשחרית. רק עליה לבר� יש כ� פי על א�

והרי בלילה ציצית ללבוש מותר כיצד כ�, וא� הכסות. ולא

שמא ביו�, אפילו פשת� כלי הרמב"� אסר הקודמת בהלכה

בלילה? ילבש

כלאי� בה שאי� בציצית מדובר כי מתר�, יוס�' ה'בית

תוסי�" "בל משו� עובר אינו אותה שהלובש מחדש והרמב"�

לבגד. תכשיט היא הציצית כי בשבת, בה לצאת ומותר

יבר�, שלא "ובלבד : היא בידינו המצויה הגרסה אמנ�,

כתב זו גרסה פי ועל בשחר?...". הציצית על מבר� ומאמתי

גזרו פשת�, כלי לילה, בכסות רק הרמב"� לדעת כי הב"ח

מתיר ואות� גזרו לא יו�, כסות צמר, בכלי א� שעטנז מחשש

רק הרמב"� לדעת זו, לשיטה בלילה. אפילו ללבוש הרמב"�

כסות להיות שדרכ� פשת� בכלי גזרו כ� ועל פטורה לילה כסות

שעות בכל חייבת יו� כסות א� יו� כבגד כשלובש� ג� לילה

יבוא שמא יו� כסות להיות שדרכו כצמר גזרו ולא היממה,

לילה כסות וראהלעשותו והרא"ש ר"ת לשיטת� הדברי� את פירשו אכ� (וכ�

ב) מ, מנחות משו� .בתוד"ה

ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת ו"טפל" ל"עיקר" המידה אמת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ìk ¯ úBëøaa ììk äæå§¤§¨©§¨¨

ïéa ,äìôhä úà øèBôe øwòä ìò Cøáî ,äìôè Bnòå øwò àeäL¤¦¨§¦§¥¨§¨¥©¨¦¨¥¤©§¥¨¥

.úáøòî äúéä àlL ïéa ,øwòä íò úáøòî äìôhä äúéäL¤¨§¨©§¥¨§Ÿ¤¤¦¨¦¨¥¤Ÿ¨§¨§Ÿ¤¤

ששני בכ� מותנית הטפל, את פוטר שהעיקר זו, הלכה

פותחי� א� אבל תחילה, נאכל שהעיקר או יחד נאכלי� הדברי�

עליו ג� מברכי� הטפל, באכילת א)תחילה רי"ב, סי' או"ח .(רמ"א

עקיבא רבי לדעת חמ�והנה, הל' הרמב"� פסק וכ� פסחי�, מסכת (סו�

ה"ז) פ"ח הפסחומצה קרב� הזבח,`dpiברכת ברכת את פוטרת

לו. טפל והזבח העיקר הוא הפסח שקרב� למרות

ברכות בי� ההבחנה הוא הדברי� ביסוד שעומד והעיקרו�

המצוות: לברכות הנהני�

בלי מהעול� להנות שאסור משו� נקבעו הנהני� ברכות

האד� המצוות מעשה את ואילו הקב"ה את לעשותaiigלבר�

מיוחדות. ברכות המצוות על תיקנו שחכמי� אלא

כלומר:

ולכ� כחפצו בה� לעשות רשאי האד� רשות, בענייני

כ� ורצונו דעתו לפי נקבעת ו"טפל" "עיקר" של המשמעות

בחשיבותו משני השני והדבר מסוי� משהו רוצה האד� שכאשר

טפל נעשה הדבר .zn`aבעיניו,

שהאד� למצוות בנוגע זאת, והדברaiigלעומת לעשות�

כאשר ורק האד� מבחינת וטפל עיקר אי� ברצונו כלל תלוי אינו

למרות ולכ�, הדברי�. כ� טפל, וזה עיקר שזה קובעת התורה

שאכילת כדי בא והזבח הפסח בליל העיקר הוא פסח שקרב�

"מצוה – הזבח שאכילת כיו� השובע, על תהיה הפסח

לפסח. טפילה היא אי� שוב אחשבה",

(qz 'nr ,a"g ,mixe`iae mibdpn minrh ihewl mr dcbda qtcp ,migqt zkqn lr oxcd)
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מדת משו� זו בהוראה אי� לכאורה א. במשנתנו: השאלות
תורה בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות

הכתוב דבר מלא בי�2ומקרא הקשר ב. ולילה". יומ� בו "והגית
כל בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי
ולא אד�" כל "בפני בגירסא הזק� אדמו"ר בחר למה ג. אד�".

האד�" כל "בפני �3בגירסא כו'" התורה מ� בטלת "וא� ד. .

מקומות בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוו�

משו� כנגד�") הרבה בטלי� ל� (ש"יש זה בעני� אי� ולכאורה
"וא� הדיוק ה. נוס�. "עמלתזירוז (ולא ו.למדתבתורה" .("

" הוא,ישמהלשו� בזה שהחידוש מוכח ל�" לית� הרבה שכר
ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאד� לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאד� לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל לאד� לשל� הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5די� אומר ולכ�

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.�הדי שורת פי על בכ� חייב אינו כי א� �

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂבעבודה לעסוק הוא יכול שחוס� בזמ� כי א� �
רצוי חסדי�, בגמילות בתורה.או דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתו� באה כזו והנהגה
ביו� תורה לתלמוד עתי� "לקבוע רק חייב די� פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע ולאיד�7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט זה ואד� עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
ג� ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וג� עסק מבעל

ממשי� לכ� וישות. גאוה

È�Ù· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰ÂכלÌ„‡יושב בפני וה� עסק בעל בפני ה� �
אוהל.

לדרוש אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנ�,

הזק� אדמו"ר בוחר ולכ� נכרי. בפני ג� רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל שאמרו כמו אד�", "כל מה8בגירסא אד�", קרויי� "את�

העול� אומות ג� כולל "האד�" כ� .9שאי�

Í„‚�Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Âפי על א� �
אי� ולכ� תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדי� שמשורת
מקו� מכל תורה, ביטול שעל החמורי� העונשי� זה על חלי�
עני� פני�) כל על (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיו�
הרבה" "בטלי� לו שיהיו הוא העונש ולכ� תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמני� ג� תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Âעמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו �
שלא בכדי להתייגע עליו וכ� העסק, מזמ� "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע מצוה שכר בעני� שנוצר10והנה, שכר של סוג שיש
נעלהמסובבבתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש וכ� הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שנית� מזה,
נמש� השפעהוהשכר לאד� שמגיע באופ� הזה בעול� למטה

הזה. בעול� לאד� מגיע איננו והשכר ויש על�טבעית, גשמית
אומר: ולכ�

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא �

בתור שבא הרבה" "שכר מאחרמסובבאי� עצמה מהמצוה
יותר נעלה שכר11והשכר � הרבה שכר שיש התנא מודיע ,

הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏמצינו אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא �12

שהשכר היינו הטבע, מדר� למעלה מצוי' פרנסת� שהיתה
זה אבל כנ"ל, על�טבעי באופ� הזה בעול� למטה ג� נמש�
אמינא הוה אומנתו, תורתו אי� אבל הרבה בתורה עמל שאמנ�

הזה) (בעול� אליו יגיע לא "לית�13שהשכר התנא: מודיע כ� על ,
ולכ�ל� בגשמיות, הזה בעול� אליו ויגיע לו ינת� שהשכר ,"

שכר "יש כי) מקו�הרבה(א� מכל ביותר, נעלה הוא (שהשכר
לית� ג�) הגשמי)ל�זהו הזה בעול� (למטה "14.

קנה.1. ר"ס או"ח הזק� אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזק� לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג ש� ת"ת הלכות ראה

ש�.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואי�.9. ד"ה ש� תוספות

א�ב).10. (יב, אחרו� בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כול� הנביאי� כל ב: לד, ברכות עיי�

כו' עד� זה אמר רשב"נ כו' זולת� אלקי� ראתה לא עי� כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת

ב.12. לה, ברכות

ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולי�) מסכת (סו� מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה

חלק14. בלבד. השומעי� רשימת פי על � תשכ"ח עקב ש"פ משיחת
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ה'תשס"ט סיו� כ"ב ראשו� יו�

ּתפּלה יאהלכֹות ּפרק ¦§§¦¨¤¤
�ית‡. ל� להכי� צרי� מ��ראל, ע�רה �� ��� מק�� ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ל

ה�קרא ה�א זה, �מק�� �פ�ה; עת �כל לתפ�ה �� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ���נס�
�ית לה� לבנ�ת זה את זה העיר �ני וכ�פי� ה�נסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'�ית

�כת�בי�. נביאי� ��רה ספר לה� ולקנ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָה�נסת,

�ל·. �גבה� א�א א�ת� ��ני� אי� ה�נסת, �ית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ����ני�
עד א�ת� �מג�יהי� �קרא". המ��ת "�רא� ��אמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
�ית את "�לר�מ� ��אמר: העיר, חצר�ת מ�ל �ב�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��היה
ל�זרח, א�א ה�נסת �ית �תחי ��תחי� ואי� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינ�".
היכל �� �ב�ני� קדמה". ה���� לפני "והחני� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��אמר:
��ת�ללי� �ר�ח זה היכל �ב�ני� ��רה, ספר �� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���יחי�
ההיכל מ�ל אל �ניה� ��הי� �די העיר, �א�ת� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�נג��

��פ�ה. ְְְִֶַַַָ���עמד�

עליה‚. ��עלה �די ה�ית, �אמצע �ימה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�מעמידי�
� ����י� �ברי לע� א�מר �ה�א מי א� ���רה ְִִִִֵֵֵֶַַָָָה��רא
ספר �� ��� ה�בה �כ��עמידי� .��� ���מע� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְְִֵֶ�די
�לפני ה�בה ואח�רי �אמצע, א�ת� מעמידי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��רה,

הע�.[כלפי] �ל�י �פניה ְֵֵֶַַָָָָָההיכל,

י��בי�„. ה�קני� �נס��ת? �ב�י י��בי� הע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ�יצד
הע� וכל ההיכל; �ל�י ואח�ריה� הע�, �ל�י ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�פניה�
ה��רה לאח�רי ��רה �ל �פני ��רה, לפני ��רה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָי��בי�
�כלפני ה�ד�, �לפני הע� �ל �ני ��הי� עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��פניה,
ע�מד צ��ר ��ליח �בעת ה�בה. �ני �כלפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָה�קני�
ה�ד�, �לפני �פניו ה�בה, לפני �אר� ע�מד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל�פ�ה,

הע�. ְִָָָ��אר

מכ�די�‰. �ב�ד, �ה� נ�הגי� � מדר��ת �ב�י �נס��ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��י
א�ת�[מטאטאי�] �מר�צי� מי�]א�ת� �ל[מזלפי� ונהג� . ְְְֲִַָָָָ

�במערב �ספרד התיכו�]י�ראל לי� שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ
ה�בי[בבל]��נער �ב�י[א"י]ואר� ע����ת להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

עליה�. לי�ב �די מחצל�ת �קרקע� �לה�יע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�נס��ת,
אד�� הנוצרי�]�בערי ה��א�ת.[ארצות על �� י��בי� , ְְְֱִִֵַַָָ

.Âק��ת �ה� נ�הגי� אי� � מדר��ת �ב�י �נס��ת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ��י
והתל �ח�ק �ג�� ואי�[הוללות]רא�, �טלה. ו�יחה ְְְְְְִֵֵֵֵָָֹ

נא�תי� ואי� �ה�, ��תי� ואי� �ה�, [מתקשטי�]א�כלי� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
מ�ני �ח�ה לא לה� נכנסי� ואי� �ה�. מט�לי� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�,
ותלמידיה� וחכמי� ה��מי�. מ�ני ���מי� ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהח�ה,

מ�חק �ה� ול���ת לאכל מ�רי� .[כשמוכרחי�]� �ְְֱִִִֶֶַָָֹֹ

.Êח���נ�ת הי� �� א� א�א ח���נ�ת, �ה� מח�בי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָואי�
וכ��צא �ב�יי�, �פדי�� צדקה �ל ק�ה �ג�� מצוה, ְְְְִִֵֶַָָָ�ְְִֶָ�ל
�ג�� ר�י�, �ל הס�ד א�א �ה�, מס�ידי� ואי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�.
הע� ��ל העיר, א�ת� חכמי �ד�לי �הס�ד �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��היה

�גלל�. �באי� ְְְִִִִַָָָמתק�צי�

.Áלא � �תחי� �ני ה�דר� לבית א� ה�נסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

��נג�� אחר �פתח ויצא זה �פתח ���נס �די �ר� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיע���
מצוה. לדבר א�א לה�, לה�נס �אס�ר ה�ר�; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלקרב

.Ë� חבר� א� �ינ�ק לקר�ת ה�נסת לבית לה�נס ��ר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
�מ�עה יאמר א� מעט ויקרא יקרא[הלכה]י�נס, �� ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

י�דע, אינ� וא� �לבד. חפצ� ��ביל י�נס ��א �די ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹחבר�,
;'�� ק�רא �א�ה �ס�ק לי 'קרא ה�ינ�ק�ת: מ� לאחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיאמר
�� �הי�יבה יצא, �� ואחר ה�נסת, �בית מעט י�הה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�

בית�". י��בי "א�רי ��אמר: היא, מצוה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעסקי

.Èלצאת ל� מ�ר זה, �פתח להת��ל א� לקר�ת ��כנס ֵָָ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַמי
לה�נס לאד� �מ�ר ה�ר�; את לקרב �די ��נג�� ְְִֵָָָָ�ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ��תח

�באפנ�ת� �מנעל� �מקל� ה�נסת עללבית [כשגופיה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָ�ְָ
ה�נסת.גופו] �בית ר�קק לרק, צרי� היה וא� .ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‡È�ה �קד�ת� �חרב�, מדר��ת �ב�י �נס��ת ֵָָ�ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ��י
�י על א� � מק��יכ�" את "וה���תי ��אמר: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַע�מדי�,
�ה� ���הגי� �כ�� ע�מדי�. ה� �קד�ת� ��ממי�, ְְֲִִֵֵֶֶָָָ�ְִִֵֵֶ�ה�
ור��� מ���ד ח�� � �חר�נ� �ה� נ�הגי� �� ְְִִִָָ�ְְֲִִֶָָָ�י��ב�,

ושטיפ א�ת�.ה][טאטוא מר�צי� ואי� א�ת� מכ�די� �אי� ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
מ�יחי� א�ת�, �ל�� וא� יתל�; לא ע�בי�, �ה� ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹעל�
ר�ח� ותע�ר הע�, א�ת� ��רא� �די �מק�מ�, ְְְְִִֵֵֶָָָָָָא�ת�

לבנ�ת�. ְְְְִִַָוי���ל�

.·È�א �מק�מ�, אחר לבנ�ת �די ה�נסת �ית ס�תרי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאי�
��א � זה ס�תרי� �� ואחר אחר, ��ני� אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�מק��

יבנ�. ולא אנס, �בר לה� כמעט]יארע אחד[א� �תל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
��נה � ה���.[כותל]מ��� ס�תר �� ואחר ה���, �צד חד� ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

.‚È�א אבל יס�ד�תיו. חרב� ��א אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹ��ה
מ�ד, א�ת� ס�תרי� � ל�ל �תליו ��ט� א� יס�ד�תיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרב�
�דחק ��א �ב�ילה, ���� �מהרה לבנ�ת� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�מתחילי�

חרב. וי�אר ְִֵֵַָָָָה�עה,

.„Èית� אבל ה�דר�; �ית ה�נסת, �ית לע��ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ�מ�ר
�ית ��ד�ת ה�נסת, �ית א�ת� ע��י� אי� ֵַ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָה�דר�,
ולא ��ד� �מעלי� ה�נסת, �ית קד�ת על יתרה ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ�ְְְִֵַַָָה�דר�
ל�ח לה� י� ה�נסת, �ית ��כר� העיר �ני וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�רידי�.

�בה �דמיה[לס"ת]�דמיו ל�ח לה� י� �בה, מכר� ; ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
�יק[מעילי�]מט�ח�ת מכר�[בית]א� ��רה; לספר ְְְִִֵֶָָָ

ח��י� �דמיו ל�קחי� �יק, א� חמשהמט�ח�ת של [גליונות ְְְִִִָָָ�ִָ
נפרדי�] תורה ��רה.חומשי ספר ל�קחי� ח��י�, מכר� ;ְָ�ְִִֵֶָָ

ספר א�א �דמיו ל�קחי� אי� � ��רה ספר מכר� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאבל
��רה. ספר מ�ד�ת למעלה קד�ה �� �אי� אחר, ֵֶַָ�ְְְִַָָ�ְֵֵֶַָָ��רה

�מ�תריה� שמכרו]וכ� ממה הכס� .[מותר ְְֵֵֶָ

.ÂË�א ה�דר�, �ית לבנ�ת מע�ת הע� מ� �ב� א� ְְְִִִִֵֵַָָָָָוכ�
ספר א� ותיק, מט�ח�ת א� �בה, לקנ�ת א� ה�נסת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ית
א�א א�ת� מ��י� אי� � ��ב� מה �ל ל���ת ורצ� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ��רה,
מה ע�� א� אבל מ��ה. חמ�רה לקד�ה ק�ה ֲֲִִֶַָָָָָ�ְִַָָ�ְִמ�ד�ה
��רצ�. מה לכל ה��תר מ��י� � וה�תיר� לע��ת� ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ��ב�

�רכת ה�נסת; �בית ה�נסת, �ית �לי �על[וילו�]וכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq a"k oey`x mei -

וא� ה�פרי�. �מט�ח�ת ה�פרי�, �� ���יחי� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהאר��
ה�נאי. �פי ה� הרי עליה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַהתנ�

.ÊË?ה�נסת �ית למ�ר ���ר אמ�רי�, �ברי� ְְִֵֶֶַָֹ�ְֲִִֶֶַָ��ה
�עת על א�א א�ת� ע�� ��א �פרי�, �ל ה�נסת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בית
רצ� �א� וה�א ,�� להת��ל לה� ��היה לב��, ה�פר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ני

�ר�י� �ל ה�נסת �ית אבל מ�כרי�. למכר�, [ערי���� �ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
��ב�אגדולות] נע�ה, הע�ל� אנ�י �ל �עת ועל ה�איל �ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

י�ראל, �ל �ל נע�ה � ה�דינה אל ה�א �ל �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוית��ל
לע�ל�. א�ת� מ�כרי� ְְְִֵָואי�

.ÊÈלבנ�ת א� ��ה�, ה�נסת �ית למ�ר �רצ� ה�פר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ני
ספר א� �בה ��מי� לקנ�ת א� אחר, ה�נסת �ית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��מי�
לא א�ת� יע�ה ��א ה��קח, על להתנ�ת צריכי� � ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ��רה
הע�ר�ת, �� ��ע�די� ה�ק�� וה�א �רסקי, ולא ְְְְְִִֶַַָָ�ְְֶָֹמרח�,
ט�בי �בעה התנ� וא� ה�י�. �ית ולא ה�בילה, �ית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹולא

מכירה,[נכבדי�נבחרי] ��עת העיר אנ�י �מעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר
מ�ר. � א�� �ל �� לע��ת ר�אי ה��קח ָ�ְֲֵֵֵֶַַַַַָ��הא

.ÁÈהעיר אנ�י �מעמד העיר ט�בי �בעה התנ� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכ�
�כ���קחי� ח�י�. א�� הרי � ח�י� ��הי� ה�מי�, מ�תר ְְִִֶ�ֲִֵֵ�ְִִֶַַַָעל
�בה מה� ��נ� א� אחר, ה�נסת �ית מה� �ב�ני� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�מי�
וה�אר � ח��י� א� ��רה ספרי א� ותיק, מט�ח�ת ְְִַָָ�ְְְִִִֵָָא�

��רצ�. מה �� ויע�� �התנ�, �מ� ח�י� ְְְְֲִִִֶֶַַ�ְִיהי�

.ËÈ�אד ר��, א� העיר, אנ�י �ל עליה� ק�ל� א� ָָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָוכ�
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי �ע�ה,[שיהיה מה �ל � ֶֶַָָָָ

�פי ויתנה ��ראה, מה �פי לב�� ונ�ת� מ�כר וה�א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָע��י,
��ראה. ְִֶֶַמה

.Î�א�ת נ�תני� �� ה�נסת, �ית למ�ר לה� ���ר ���ְֵֶ�ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
לא ז�, �מ�נה הניה ל���ר לה� היה לא �א�� ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ�מ�נה,

וכ�נתנ�ה א�ת�. ממ��ני� ולא א�ת�, מ��ירי� לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
�להחלי� למ�ר מ�רי� לבנ�ת�, �נס��ת ��י ְְְִִִַָֹ�ְְְְִִִֵֵֶָָ����תרי�
אבל ��ה�; והעפר והעצי� ה�בני� �מ�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָול��
א� �דמי�, א�א מה� ע�לה ה�ד�ה �אי� אס�ר, ְִֵֶֶָָָָ�ְְְֵֶַַָָלהלו�ת�,

�דמי�. �היא ְֲִִֶַָָָ�הניה

.‡Î�� מת�ללי� �הע� �י על א� � עיר �ל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרח�ב�
ה�נסת �ית ואי� רב, �ה���� מ�ני �במעמד�ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�תענ��ת
נק�ע ולא עראי �ה�א מ�ני קד�ה, �� אי� � א�ת� ְְְֲִִֵֶַַָֹ�ְִֵֵָמכיל
לתפ�ה לה� מת��סי� �הע� וחצר�ת ��י� וכ� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתפ�ה;
�לבד, לתפ�ה א�ת� קבע� ��א מ�ני קד�ה; �ה� אי� �ְֵֶָ�ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
�ית�. �ת�� ��ת��ל �אד� �ה�, מת�ללי� עראי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָא�א

יב ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
���רה‡. ק�רי� ��הי� לי�ראל, לה� ��� ר�נ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�ה

י�ה� ��א �די ��חרית, �בחמי�י �ב�ני ���ת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ר�י�
��הי� ��� ה��פר ועזרא ��רה. �מיעת �לא ימי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל�ה

קרנ�ת י��בי מ��� ��ת, �כל �מנחה �� [סוחרי�ק�רי� ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באי� ��הי�שאינ� ��� ה�א וג� ;ְְִִֵֶַ

�ח�ת יקרא� ולא אד�, �ני �ל�ה �בחמי�י ��ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹה��רי�
�ס�קי�. ְֲִֵָָמע�רה

���ת�ת,·. �צ��ר: ���רה �ה� ���רי� ה�מי� ה� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוא��
חד�י� �ברא�י �פ�רי�,�במ�עדי�, �בחנ�ה �בתענ��ת, , ְְְֲֲֲֳִִִֵַַָָ�ִָ

מפטירי� ואי� ו�ב�ע. �ב�ע ��כל �בחמי�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ב�ני
ה���רי� �בי�� ט�בי� �בימי� ���ת�ת א�א ְְְִִִִִֶַַַָָָָ��ביא,

�לבד. �אב ְְְְִִַָָ�בת�עה

אנ�י�‚. מע�רה �פח�ת �צ��ר, ���רה ק�רי� ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאי�
���קי�, מע�רה �ח�ת ק�רי� ואי� ח�רי�; �ני ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָ�ד�לי�
מ�ל�ה �ח�ת ה��רי� יהי� ולא ה�ני�. מ� ע�לה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹו"ויד�ר"

�פר�ה מתחילי� ואי� מ�ל�ה[חדשה]אנ�י�, �ח�ת ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ
ולא �ס�קי�, מ�ל�ה �ח�ת �פר�ה מ�יחי� ואי� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹ�ס�קי�,

�ס�קי�. מ�ל�ה �ח�ת ה��רא ְְְִִִֵַָָָֹיקרא

�ל�ה„. ק�ראי� �ני� �ס�קי�, ע�רה ��רא� ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹ�ל�ה
רא���, אר�עה ה��רא �היה �בי� אר�עה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ל�ה,

מ��ח. זה הרי � אמצעי א� אחר��, ָ�ְְֲֲִֵֶֶַָא�

�מ�יט‰. ��רה, ספר ��תח ה��רי�, מ� ואחד אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ה' את '�רכ� א�מר: �� ואחר ,�� ק�רא �ה�א ְְֵֵֶֶַַַָָָ��ק��

'�ר�� ע�ני�: הע� וכל ועד';המבר�', לע�ל� המבר�, ה' ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �מבר�: ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוח�זר
א�ה �ר�� � ��רת� את לנ� ונת� הע�י�, מ�ל �נ� ְִִֶַַַַָָָָָָָָָ�חר
ק�רא, �� ואחר 'אמ�'. ע�ני� הע� וכל ה��רה'; נ�ת� ְְִֵֵֵַַַָָָָָָה',
ה' א�ה '�ר�� �מבר�: ה�פר, וג�לל לקר�ת; ���לי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
ע�ל� ח�י אמת, ��רת לנ� נת� א�ר הע�ל�, מל� ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� � �ת�כנ� ְְֵֵַַָָָָָנטעה

.Âמ�י 'אמ�' ��כלה עד ���רה, לקר�ת ר�אי ה��רא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאי�
מחזירי� � אחת א�ת �דק��ק אפ�� וטעה, קרא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָה���ר.
���רה, �ני� יקרא� ולא �דק��ק. ��קרא�ה עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹא�ת�,
�ח�יו, אחר יעמד � ונ���ק קרא לב��. האחד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹא�א
.���� �מבר� �����ק; הרא��� �התחיל מ�ק�� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויתחיל

.Êר����� �ד�ל ל� ��אמר עד לקר�ת, ר�אי ה��רא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאי�
ה�נסת ח�� ואפ�� ה�נסת[ש"�]לקר�ת. רא� א� [שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ

��ה� �ד�ל א� ה���ר ל� ��אמר� עד מעצמ�, ק�רא אינ� �ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ע�� לעמד אחד צרי� החז�]לקר�ת. �ה�א[ע� ��עה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ

ה��ראי�. ע� ע�מד �הח�� �דר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָק�רא,

.Á�י �עני�[מותר]ה��רא, למק�� מ�ק�� לד�ג ל� ְְְְִִֵֵֵַַָָָ
אל אמר ��פר�ת �ע��ר" ו"א� מ�ת" "אחרי �ג�� ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד,
��א לקר�ת �אס�ר �ה, על יקרא ��א וה�א, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�הני�;
�די א�א ����ג, י�הה ולא אחת; �בה אפ�� ה�תב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמ�

זמ�] ה�ס�ק.[שיעור �ר��� ה�ר�מ� ְְְַַָָ�ְִֶַַ���לי�

.Ë��אפ לס�ר אס�ר ���רה, לקר�ת ה��רא �התחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יו�
ל�� �מ�ימי� ו��מעי�, ��תקי� ה�ל א�א � הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ�דבר
ספר אל הע� כל "ואזני ��אמר: ק�רא, �ה�א ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלמה

ה���ר מ� לצאת ואס�ר ��עה[מביהכנ"ס]ה��רה". ְְִִֵַַָָָָָ
לאי� אי� �י� לצאת �מ�ר ק�רא. עליה�ה��רא [בי� ֵֵֶַ�ְִִֵֵָָ

�לעליה] א�נ�ת� ות�רת� �מיד, ���רה ע�סק �ה�א �מי .ְִִֵֶַָָָ�ָ
���רה. ק�רא �ה��רא ��עה ��רה �תלמ�ד לעסק ל� ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹ�מ�ר

.Èמה לע� מתר�� �ר�מ� �� ��הא נהג�, עזרא ְְְְֵַַָָָ�ְְֲִֵֶֶָָָמימ�ת
ה�ברי�. עני� הע� ��בינ� �די � ���רה ק�רא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��רא

ו �לבד, אחד �ס�ק ק�רא א�ת�וה��רא ��תר�� עד ��תק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ר�אי ה��רא ואי� �ני. �ס�ק וק�רא וח�זר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָ�ַה�ר�מ�;

אחד. מ�ס�ק יתר ל�ר�מ� ְְִֵֶָָָָ�ְִַלקר�ת
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וא� ה�פרי�. �מט�ח�ת ה�פרי�, �� ���יחי� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהאר��
ה�נאי. �פי ה� הרי עליה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַהתנ�

.ÊË?ה�נסת �ית למ�ר ���ר אמ�רי�, �ברי� ְְִֵֶֶַָֹ�ְֲִִֶֶַָ��ה
�עת על א�א א�ת� ע�� ��א �פרי�, �ל ה�נסת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בית
רצ� �א� וה�א ,�� להת��ל לה� ��היה לב��, ה�פר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ני

�ר�י� �ל ה�נסת �ית אבל מ�כרי�. למכר�, [ערי���� �ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
��ב�אגדולות] נע�ה, הע�ל� אנ�י �ל �עת ועל ה�איל �ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

י�ראל, �ל �ל נע�ה � ה�דינה אל ה�א �ל �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוית��ל
לע�ל�. א�ת� מ�כרי� ְְְִֵָואי�

.ÊÈלבנ�ת א� ��ה�, ה�נסת �ית למ�ר �רצ� ה�פר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ני
ספר א� �בה ��מי� לקנ�ת א� אחר, ה�נסת �ית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��מי�
לא א�ת� יע�ה ��א ה��קח, על להתנ�ת צריכי� � ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ��רה
הע�ר�ת, �� ��ע�די� ה�ק�� וה�א �רסקי, ולא ְְְְְִִֶַַָָ�ְְֶָֹמרח�,
ט�בי �בעה התנ� וא� ה�י�. �ית ולא ה�בילה, �ית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹולא

מכירה,[נכבדי�נבחרי] ��עת העיר אנ�י �מעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר
מ�ר. � א�� �ל �� לע��ת ר�אי ה��קח ָ�ְֲֵֵֵֶַַַַַָ��הא

.ÁÈהעיר אנ�י �מעמד העיר ט�בי �בעה התנ� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכ�
�כ���קחי� ח�י�. א�� הרי � ח�י� ��הי� ה�מי�, מ�תר ְְִִֶ�ֲִֵֵ�ְִִֶַַַָעל
�בה מה� ��נ� א� אחר, ה�נסת �ית מה� �ב�ני� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�מי�
וה�אר � ח��י� א� ��רה ספרי א� ותיק, מט�ח�ת ְְִַָָ�ְְְִִִֵָָא�

��רצ�. מה �� ויע�� �התנ�, �מ� ח�י� ְְְְֲִִִֶֶַַ�ְִיהי�

.ËÈ�אד ר��, א� העיר, אנ�י �ל עליה� ק�ל� א� ָָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָוכ�
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי �ע�ה,[שיהיה מה �ל � ֶֶַָָָָ

�פי ויתנה ��ראה, מה �פי לב�� ונ�ת� מ�כר וה�א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָע��י,
��ראה. ְִֶֶַמה

.Î�א�ת נ�תני� �� ה�נסת, �ית למ�ר לה� ���ר ���ְֵֶ�ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
לא ז�, �מ�נה הניה ל���ר לה� היה לא �א�� ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ�מ�נה,

וכ�נתנ�ה א�ת�. ממ��ני� ולא א�ת�, מ��ירי� לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
�להחלי� למ�ר מ�רי� לבנ�ת�, �נס��ת ��י ְְְִִִַָֹ�ְְְְִִִֵֵֶָָ����תרי�
אבל ��ה�; והעפר והעצי� ה�בני� �מ�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָול��
א� �דמי�, א�א מה� ע�לה ה�ד�ה �אי� אס�ר, ְִֵֶֶָָָָ�ְְְֵֶַַָָלהלו�ת�,

�דמי�. �היא ְֲִִֶַָָָ�הניה

.‡Î�� מת�ללי� �הע� �י על א� � עיר �ל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרח�ב�
ה�נסת �ית ואי� רב, �ה���� מ�ני �במעמד�ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�תענ��ת
נק�ע ולא עראי �ה�א מ�ני קד�ה, �� אי� � א�ת� ְְְֲִִֵֶַַָֹ�ְִֵֵָמכיל
לתפ�ה לה� מת��סי� �הע� וחצר�ת ��י� וכ� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתפ�ה;
�לבד, לתפ�ה א�ת� קבע� ��א מ�ני קד�ה; �ה� אי� �ְֵֶָ�ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
�ית�. �ת�� ��ת��ל �אד� �ה�, מת�ללי� עראי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָא�א

יב ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
���רה‡. ק�רי� ��הי� לי�ראל, לה� ��� ר�נ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�ה

י�ה� ��א �די ��חרית, �בחמי�י �ב�ני ���ת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ר�י�
��הי� ��� ה��פר ועזרא ��רה. �מיעת �לא ימי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל�ה

קרנ�ת י��בי מ��� ��ת, �כל �מנחה �� [סוחרי�ק�רי� ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באי� ��הי�שאינ� ��� ה�א וג� ;ְְִִֵֶַ

�ח�ת יקרא� ולא אד�, �ני �ל�ה �בחמי�י ��ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹה��רי�
�ס�קי�. ְֲִֵָָמע�רה

���ת�ת,·. �צ��ר: ���רה �ה� ���רי� ה�מי� ה� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוא��
חד�י� �ברא�י �פ�רי�,�במ�עדי�, �בחנ�ה �בתענ��ת, , ְְְֲֲֲֳִִִֵַַָָ�ִָ

מפטירי� ואי� ו�ב�ע. �ב�ע ��כל �בחמי�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ב�ני
ה���רי� �בי�� ט�בי� �בימי� ���ת�ת א�א ְְְִִִִִֶַַַָָָָ��ביא,

�לבד. �אב ְְְְִִַָָ�בת�עה

אנ�י�‚. מע�רה �פח�ת �צ��ר, ���רה ק�רי� ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאי�
���קי�, מע�רה �ח�ת ק�רי� ואי� ח�רי�; �ני ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָ�ד�לי�
מ�ל�ה �ח�ת ה��רי� יהי� ולא ה�ני�. מ� ע�לה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹו"ויד�ר"

�פר�ה מתחילי� ואי� מ�ל�ה[חדשה]אנ�י�, �ח�ת ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ
ולא �ס�קי�, מ�ל�ה �ח�ת �פר�ה מ�יחי� ואי� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹ�ס�קי�,

�ס�קי�. מ�ל�ה �ח�ת ה��רא ְְְִִִֵַָָָֹיקרא

�ל�ה„. ק�ראי� �ני� �ס�קי�, ע�רה ��רא� ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹ�ל�ה
רא���, אר�עה ה��רא �היה �בי� אר�עה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ל�ה,

מ��ח. זה הרי � אמצעי א� אחר��, ָ�ְְֲֲִֵֶֶַָא�

�מ�יט‰. ��רה, ספר ��תח ה��רי�, מ� ואחד אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ה' את '�רכ� א�מר: �� ואחר ,�� ק�רא �ה�א ְְֵֵֶֶַַַָָָ��ק��

'�ר�� ע�ני�: הע� וכל ועד';המבר�', לע�ל� המבר�, ה' ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �מבר�: ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוח�זר
א�ה �ר�� � ��רת� את לנ� ונת� הע�י�, מ�ל �נ� ְִִֶַַַַָָָָָָָָָ�חר
ק�רא, �� ואחר 'אמ�'. ע�ני� הע� וכל ה��רה'; נ�ת� ְְִֵֵֵַַַָָָָָָה',
ה' א�ה '�ר�� �מבר�: ה�פר, וג�לל לקר�ת; ���לי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
ע�ל� ח�י אמת, ��רת לנ� נת� א�ר הע�ל�, מל� ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� � �ת�כנ� ְְֵֵַַָָָָָנטעה

.Âמ�י 'אמ�' ��כלה עד ���רה, לקר�ת ר�אי ה��רא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאי�
מחזירי� � אחת א�ת �דק��ק אפ�� וטעה, קרא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָה���ר.
���רה, �ני� יקרא� ולא �דק��ק. ��קרא�ה עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹא�ת�,
�ח�יו, אחר יעמד � ונ���ק קרא לב��. האחד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹא�א
.���� �מבר� �����ק; הרא��� �התחיל מ�ק�� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויתחיל

.Êר����� �ד�ל ל� ��אמר עד לקר�ת, ר�אי ה��רא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאי�
ה�נסת ח�� ואפ�� ה�נסת[ש"�]לקר�ת. רא� א� [שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ

��ה� �ד�ל א� ה���ר ל� ��אמר� עד מעצמ�, ק�רא אינ� �ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ע�� לעמד אחד צרי� החז�]לקר�ת. �ה�א[ע� ��עה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ

ה��ראי�. ע� ע�מד �הח�� �דר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָק�רא,

.Á�י �עני�[מותר]ה��רא, למק�� מ�ק�� לד�ג ל� ְְְְִִֵֵֵַַָָָ
אל אמר ��פר�ת �ע��ר" ו"א� מ�ת" "אחרי �ג�� ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד,
��א לקר�ת �אס�ר �ה, על יקרא ��א וה�א, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�הני�;
�די א�א ����ג, י�הה ולא אחת; �בה אפ�� ה�תב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמ�

זמ�] ה�ס�ק.[שיעור �ר��� ה�ר�מ� ְְְַַָָ�ְִֶַַ���לי�

.Ë��אפ לס�ר אס�ר ���רה, לקר�ת ה��רא �התחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יו�
ל�� �מ�ימי� ו��מעי�, ��תקי� ה�ל א�א � הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ�דבר
ספר אל הע� כל "ואזני ��אמר: ק�רא, �ה�א ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלמה

ה���ר מ� לצאת ואס�ר ��עה[מביהכנ"ס]ה��רה". ְְִִֵַַָָָָָ
לאי� אי� �י� לצאת �מ�ר ק�רא. עליה�ה��רא [בי� ֵֵֶַ�ְִִֵֵָָ

�לעליה] א�נ�ת� ות�רת� �מיד, ���רה ע�סק �ה�א �מי .ְִִֵֶַָָָ�ָ
���רה. ק�רא �ה��רא ��עה ��רה �תלמ�ד לעסק ל� ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹ�מ�ר

.Èמה לע� מתר�� �ר�מ� �� ��הא נהג�, עזרא ְְְְֵַַָָָ�ְְֲִֵֶֶָָָמימ�ת
ה�ברי�. עני� הע� ��בינ� �די � ���רה ק�רא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��רא

ו �לבד, אחד �ס�ק ק�רא א�ת�וה��רא ��תר�� עד ��תק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ר�אי ה��רא ואי� �ני. �ס�ק וק�רא וח�זר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָ�ַה�ר�מ�;

אחד. מ�ס�ק יתר ל�ר�מ� ְְִֵֶָָָָ�ְִַלקר�ת
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.‡È,��המתר מ� י�תר ק�ל� להג�י� ר�אי ה��רא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַאי�
המתר�� ואי� ה��רא. מ� י�תר ק�ל� המתר�� יג�י� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַֹולא
ה��רא ואי� ה��רא; מ�י ה�ס�ק ��כלה עד לתר��, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָר�אי
מ�י ה�ר��� ��כלה עד אחר, �ס�ק לקר�ת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָר�אי
א�א לק�רה, ולא לע��ד לא נ�ע� המתר�� ואי� ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהמתר��.
על א�א ה�תב, מ��� יתר�� ולא ואימה; �יראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹע�מד
יאמר�: ��א ל�ר�מ�; לס�ע ר�אי ה��רא ואי� ְְְֶָֹֹ�ְְֵֵֵֶַַַַַַ�ה.

ידי על מתר�� וה�ט� ���רה'. �ת�ב [קריאת]'�ר��� ְְְְְֵֵַַַַַָָָָ
בחשיבות]ה�ד�ל וגדול על[קט� ��תר�� ל�ד�ל �ב�ד ואי� , ְְְֵֵֶַַַַָָָ

אחד א�א �אחד, �ני� המתר�מי� יהי� ולא קט�. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
מתר��. ואחד ְְְֵֵֶַָק�רא

.·È,�רא�ב מע�ה �צ��ר: מ�ר�מי� ה�קרא�ת �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹולא
אהר�" אל מ�ה "ו�אמר מ� העגל �מע�ה �הני�, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ�בר�ת
את ה' "ו��� אחד �ס�ק וע�ד הע�", את מ�ה "ו�רא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד
�מק�� אמנ��, �במע�ה מ�ר�מי�. ולא נקראי�, � ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹהע�"

מ�ר��. ולא נקרא, לא � �וד" �� "אמנ�� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:

.‚È��אפ � �ח�ה ���רה לקר�ת צרי� ��ביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָה�פטיר
יפטיר ולא לפניו; ��רא מה וק�רא ח�זר ���קי�, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ל�ה
וע�רי� מאחד יפח�ת ולא ��רה. ספר ��גלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��ביא,

�ל� וא� אינ�[הסתיי�]���קי�; מא��, �פח�ת העני� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
וא� ,��� � המתר�� ותר�מ� �ס�קי�, ע�רה קרא וא� ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָצרי�.
�ני� ואפ�� ק�רא, אחד � �ב�ביא העני�. �ל� ��א �י ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מ�ביא מד�ג ואינ� אחר; לעני� מעני� �מד�ג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמתר�מי�.
��א �בלבד � �לבד ע�ר �ני� �ל ��ביאי� א�א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלנביא,
����ג י�הה לא המד�ג, וכל לתח�ת�; ה�פר מ��� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיד�ג

�די זמ�]א�א �ר��מ�.[שיעור המתר�� ���לי� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

.„È,�ס�קי� �ל�ה ל�ר�מ� לקר�ת ל� י� � ��ביא ְְְְִָָֹ�ְִִֵֵַַַָה��רא
�ל�ה הי� וא� זה. אחר זה �ל��� מתר�� ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתר��

�ר���ת �ל� א�א[עניני�]�ס�קי� ל�ר�מ� יקרא לא , ְְִִִַָָָָֹֹ�ְְֶָָ
אחד. ֶֶָָאחד

.ÂËא�ה '�ר�� אחת: �רכה לפניו מבר� ��ביא, ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָה�פטיר
�מבר� ט�בי�'. �נביאי� �חר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל �� ח�ת� רא��נה, �רכה � �רכ�ת אר�ע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
יר��לי�'; '��נה �� ח�ת� �נ�ה, �בריו'; �כל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָה�אמ�
�עני� �� ח�ת� רביעית, �וד'; 'מג� �� ח�ת� ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ�לי�ית,
חד� רא� חל א� וכ� ��פ�ה. �ח�ת� �מ� ה���, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ְקד�ת
ז�, �ברכה חד� רא� מז�יר ��ביא ה�פטיר ���ת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהי�ת

חד�י�. ורא�י וי�ראל ה��ת מק�� �� ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוח�ת�

.ÊË�ה��ראי ה� ק�ראי�[בתורה]��ה ��חרית, ���ת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
חמ�ה: ט�בי�, �בימי� ��ה; ה���רי�, �בי�� ְְְֲִִִִִִִַָָָָ�בעה;
�רא�י עליה�. מ�סיפי� אבל זה, מ�ני� ��חתי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָאי�
�בי�� ���ת אר�עה; ק�ראי� מ�עד, �ל �בח�� ְְְְִֵֶַַָָָ�ְֳִָחד�י�
�בחנ�ה �ב�ע ��כל �בחמי�י �ב�ני �מנחה, ָ�ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה���רי�
�במנחה, ��חרית ה�ענ��ת �בימי ��חרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָ�פ�רי�
עליו. מ�סיפי� ואי� זה, מ�ני� ��חתי� אי� �ל�ה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹק�ראי�

.ÊÈה��דע קט� ה���ר. �ב�ד מ�ני �צ��ר, �קרא לא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹא�ה
וכ� ה��ראי�. מ�ני� ע�לה מברכי�, למי וי�דע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקר�ת

ה�ני� מ� ע�לה הפסיקה�פטיר וא� ���רה; קרא �הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ע�לה אינ� ה�פטיר, �בי� ה��לי� �י� �ק�י� צ��ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַ�ליח
הקוראי�] למני� לקר�ת[המפטיר י�דע �ה� היה ��א צ��ר .ְִִֵֶֶַָָָֹ

�נ�ה וק�רא וח�זר וי��ב, וי�רד וק�רא ע�לה � אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָא�א
ה���. א�ת� �ל ה��ראי� מני� ��גמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹ��לי�ית,

.ÁÈ,לוי ואחריו רא���, ק�רא �ה� מא��, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹ�כל
ע� �ה� �אפ�� ה���, ה�א ���ט �מנהג י�ראל. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחריו
�ה�א מי וכל י�ראל; �ד�ל חכ� לפני לקר�ת ק�ד� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהאר�
ספר ���לל והאחר�� לקר�ת. ק�ד� �חכמה, מחבר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ד�ל
אפ�� מ�לי�, ע�לה לפיכ� ה�ל; �נגד �כר נ�טל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��רה,

�����ר. ִֶַָ�ד�ל

.ËÈלוי אחריו יעלה ולא י�ראל; ע�לה �ה�, �� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאי�
עצמ�, ה�א ח�זר רא��� ��רא �ה� לוי, �� אי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�לל.
�ה� אחריו יקרא לא אבל לוי; �מק�� �נ�ה �ע� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוק�רא
�ה� עלה �לפיכ� �ס�ל, 'הרא��� יאמר�: ��א ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאחר,
'אחד יאמר�: ��א לוי, אחר לוי יקרא לא וכ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחר'.

�ס�ל'. ְִֵֶָמ�ניה�

.Î��� י�� �ל ה�פ�ה? ע� ���רה ה�ריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד
�חרית, �פ�ת צ��ר �ליח ��גמר אחר � מ�ס� �פ�ת ��ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹ
מ� אחד לאחד וק�רא ��רה ספר �מ�ציא ק�י�, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָא�מר
ספר מחזיר �כ���מרי�, ���רה; וק�רי� וע�לי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָה���ר,
וימי� מ�ס�. �פ�ת �מת�ללי� ק�י�, וא�מר למק�מ�, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ��רה
��עלה קד� ק�י� ל�מר נהג� �מ�ס�, מפטיר �ה� ���ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ה�פטיר. אחר ק�י� ל�מר ��הג� מק�מ�ת וי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָה�פטיר;

.‡Îליח� ��גמר אחר ה���רי�, וי�� ��ת �ל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ�מנחה
ה��� וסדר לדוד" "�ה�ה לציו�"]צ��ר א�מר["ובא , ְְְִִִֵֵֶַָָ

וא�מר �מחזיר�, �� וק�רי� ��רה ספר �מ�ציא ְְְִִִִֵֵֶַַָק�י�,
�מנחה, ק�ראי� � �תענ��ת וכ� מנחה. �מת�ללי� ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָק�י�,
�י�� אבל מנחה; �פ�ת �מת�ללי� ק�י�, א�מר �� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואחר

�מנחה. לקר�ת נהג� לא ְְְֲִִָָֹט�ב,

.·Îא�מר �חרית, �פ�ת ����מר � מ�ס� �� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָוי��
וא�מר �מחזיר�, �� וק�ראי� ��רה ספר �מ�ציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָק�י�,
�דר� ה���, וסדר לדוד" "�ה�ה א�מר �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָק�י�;

נפטרי�. והע� ק�י�, וא�מר י��; �כל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ�א�מרי�

.‚Î�ח��י� ק�ראי� בפניאי� חומש לכל קל� גלילי �] ְִֵַ�ִָ
ה���רעצמו] �ב�ד מ��� �נס��ת, ספר�ב�י ��ללי� ואי� ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

עליה� יטריח ��א ה���ר, טרח מ�ני �צ��ר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ��רה
�ני לקר�ת צרכ� א� לפיכ�, ��גלל. עד ע�מדי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלהי�ת�
אחד אי� יקרא ולא ��ר�ת; ספרי �ני מ�ציאי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹעניני�,
�ג�� רא��� 'ספר יאמר�: ��א ��ר�ת, ���י אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעני�

��ני'. קרא �לפיכ� ְִִֵַָָָָָהיה,

.„Î��מ�ח ��לל� ��רה, ספר ה��לל הקשירה�ל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מה�ק�מהצד �כ�ה�א הקשר], ,[את ְְְֶַ

מ�פני� הכתב]מה�ק� של על[מהצד להעמיד� וצרי� ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
,�� ���ראי� אחר ��רה ספר ���ציאי� מק�� ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה�פר.
ר�אי� ה���ר אי� � להצניע� אחר לבית א�ת� ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ�מ�ליכי�
עד אחריו, וה� א�ת� ויל�� ��רה; ספר ��צא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

.�� א�ת� ��צניעי� ְִִֶַַָה�ק��

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq a"k oey`x mei -

יג ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
ה��רה‡. את ���לימי� י�ראל, �כל ה���ט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�נהג

וק�רי� ה���ת, חג �אחר ���ת מתחילי� אחת: ְִ�ְְְִִֶַַַַַַַַָָָ��נה
��לי�ית נח", ��לדת "א�ה ��נ�ה "�רא�ית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ�סדר
ה�ה, ה�דר על וה�לכי� וק�ראי� אבר�", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"ו�אמר
את ���לי� מי וי� ה���ת. �חג ה��רה ���מרי� ְְִִֵֶֶַ�ְְִֶַַַַָעד

���ט. מנהג ואינ� �ני�, ��ל� ְְְִִֵַָָָָָֹה��רה

��ספר·. קלל�ת ק�רי� ��הי� לי�ראל, לה� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
��רה ו��מ�נה עצרת; קד� תבא]'ו�קרא', כי קד�[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

"�מד�ר ק�ראי� ��ה� ה���ט, וה�נהג ה�נה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹרא�
ו"א�� �אב; ��עה אחר "ואתח��", עצרת; קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹסיני",
ה�סח קד� אהר�", את ו"צו ה�נה; רא� קד� ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנ�בי�",
�ני ��חרית ���רי� ��ת�ת י� לפיכ�, ���טה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ��נה
�"�הר �היה", ו"זאת תזריע" �י "א�ה �ג��: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹסדרי�,
��נה, ���לימ� �די � �ה� וכ��צא �ח�תי", ו"א� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְְִִַסיני"

�ע�נת�. ה�דרי� א�ת� ְְְְְִִַָָָָויקרא�

�מנחה,‚. ק�ראי� �� � ��חרית ���ת ��פסיקי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמק��
רא��נה, ��ת �יצד? ה�אה. �ל��ת �בחמי�י, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�ב�ני
"א�ה ק�רי� �מנחה, "�רא�ית"; �סדר ��חרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָק�רי�
�בחמי�י; ��ני וכ� י�תר; א� �ס�קי� ע�רה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹ��לדת
נח", ��לדת מ"א�ה מתחילי� ��חרית, ה�אה ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכ�
ה�נה. �ל ק�ראי� ז� �ר� ועל ה�דר. ס�� עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוק�רא
���רה. ��רא� מעי� ��ביא ו��ת ��ת �כל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�מפטירי�

מ�ר�ת„. �ס�קי� �ל�ה ק�רא הרא��� � חד�י� ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ�רא�י
הרא��� ��רא �לי�י �ס�ק וק�רא ח�זר וה�ני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
�ס�קי�; �ל�ה ��ר�ה ����ר �די �אחריו, �ס�קי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ני
"�בי�� ע� ה�ני ���ר �ס�קי� �ל�ה ק�רא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוה�לי�י
חל וא� חד�יכ�". "�ברא�י ק�רא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��ת";
��חרית: ספרי� �ני מ�ציאי� ���ת, להי�ת חד� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹרא�
ה��לי� �� ק�רא וה�ני, ��ת; א�ת� סדר �� ק�רי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד,

חד�[השביעי] רא� עני� קרא וא� חד�יכ�". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"�ברא�י
ה�פטיר השבוע]���ת פרשת השלימו כבר לפניו �[כי ְְִַַַָ

כ�]ק�רא הסוברי� על בדיעבד להסתמ� �מפטירי�[נית� . ְִִֵַ
להי�ת �חל אב חד� ורא� �חד��". חד� מ�י ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ"והיה
ורא� נפ�י". �נאה �מ�עדיכ� "חד�יכ� מפטירי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ���ת,
��פניו ���ת מפטירי� ���ת, �אחד להי�ת �חל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחד�

חד�". מחר יה�נת�, ל� ְֶֶַָָָָֹֹ"ו�אמר

וח�ת�‰. ט�ב, �דבר ��תח � ���רה לקר�ת הע�לה ְְְִֵֵֶַַָָָָָ�ל
עד ק�רא הרא��� � "האזינ�" �פר�ת אבל ט�ב. ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ�דבר
עד ע�ל�" ימ�ת מ"זכר מתחיל וה�ני ע�ל�", ימ�ת ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ"זכר
ו�נא�", ה' "ו�רא עד מ"יר�יבה�" וה�לי�י ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"יר�יבה�",
"ל� מ� והחמי�י חכמ�", "ל� עד ה'" "ו�רא מ� ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
א�א "�י מ� וה��י ידי", �מי� אל א�א "�י עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמ�"
�ענינ�ת �� ��סקי� ול�ה ה�ירה. ס�� עד ידי" �מי� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

�ת הע� ��חזר� �די ��כחה, �היא מ�ני ��בה.א��? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

.Âבית� א�ת� לקר�ת מ�ר ה��רה, ��ס�� �ס�קי� ְְִֵָָ�ְְְִֶַָָ�מ�נה
�מ�י ��רה, �ה�ל �י על א� מע�רה; �פח�ת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�נסת

מיתת אחר �ה� �מ�מע� ה�איל ה�, ה�ב�רה מ�י ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ�ה
א�ת�. לקר�ת ליחיד מ�ר �לפיכ� נ����; הרי ר�נ�, ְְִִָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַָֹמ�ה

.Êאחד א�א �ה�, מפסיקי� אי� � �הני� ��ת�רת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹקלל�ת
�פס�ק �מס�� ��פניה�, �פס�ק מתחיל א�ת�; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָק�רא
�ה�, לפסק רצה א� � ��רה ��מ�נה �קלל�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��אחריה�.
ק�רא אחד א�א �ה�, לפסק ��א הע� נהג� �כבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ��סק;

ָא�ת�.

.Á�עני� וק�ראי� ה���רי�, �לי�� ל��עד�ת, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקי�
��הי� לי�ראל, לה� ��� �מ�ה ה��ת. �סדר לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹה��עד,
�ל �ענינ� וד�ר�י� ו��אלי� ענינ�; מ�עד, �כל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָק�ראי�
�פר�ת �פסח, ק�רי�? ה� �מה �מ�עד. מ�עד �כל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָי��,
�י�� לקר�ת הע� נהג� �כבר �הני�. ��ת�רת ְְְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹה��עד�ת
ט�ב �בי�� �ל�ל; �פסח �מפטירי� "מ�כ�", רא��� ְְְְְִִִִִֶַַָט�ב
��לי�י, יא��ה�. �פסח �מפטירי� כ�ב", א� "��ר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ני,
"�סל �חמי�י, �לוה"; �ס� "א� �רביעי, לי"; ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ"ק��
�מ�עד�". ה�סח את י�ראל בני "ויע�� ���י, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָל�";
�מפטירי� ה�ירה, ס�� עד ���ח" "ויהי אחר��, ט�ב ְְְְֲִִִִַַַַַַַָ�י��
"ע�ד �מפטירי� ה�כ�ר", "�ל �ב�מיני, �וד"; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָ"ויד�ר

לעמד". �נב ְֲַַֹֹה���

.Ë�רי��� ���ט, �מנהג �ב�ע�ת". "�בעה ק�רי� ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ�עצרת,
��ר�בה; �מפטירי� ה�לי�י", "�חד� רא��� ט�ב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ�י��

�חב��ק. �מפטירי� ה��עד�ת, �פר�ת ק�רי� ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָ�ב�ני

.È."�לחד �אחד ה�ביעי "�חד� ק�רי� ה�נה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�רא�
�רה", את �קד "וה' רא��� �י�� ���רי� ���ט, ְְִִִֶֶַַָָָָָ�מנהג

ק�רי��מפטירי� �ב�ני הרמתי�"; מ� אחד אי� "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
אפרי�". לי י�יר "הב� �מפטירי� נ�ה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהי�

.‡È�מפטירי� מ�ת", "אחרי ק�רי� ��חרית ה���רי� ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ�י��
��"אחרי �ערי�ת ק�רי� �מנחה ונ�א"; ר� אמר �ה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"�י
ויחזר מה�, �אחת ��כ�ל מי �ל וי�ל� ��ז�ר �די ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמ�ת",

�י�נה. מפטיר ���רה, ���רא וה�לי�י ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ת��בה;

.·È,מ�עד�ת �פר�ת ק�רי� הרא��ני� ימי� ��ני ְְֲִִִִִֵַָָָָ�ְ�ס��ת,
�ני �בי�� לה'", �א י�� "ה�ה רא��� �י�� ְְְִִִִִֵֵַַָ�מפטירי�
"�ל ק�רי� אחר�� ט�ב �בי�� �למה"; ה�ל� אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"וי�הל�
ק�רי� �למחר �למה"; �כ��ת "ויהי �מפטירי� ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹה�כ�ר",
מי וי� �למה", "ו�עמד �מפטירי� ה�רכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
החג, ימ�ת �ב�אר מ�ה". מ�ת אחרי "ויהי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��פטיר

החג. �קר�נ�ת ְְְִֶָָק�רי�

.‚Èי�� ק�רא מ�עד, �ל מח�� וי�� י�� �כל ְֵֵֵֶ�ְֵֵַָָ�יצד?
מ�עד, �ל ח�� �ח�ת �ה�א ה�לי�י, ���� ֵֶ�ְְִִִִֶַַַָָ�ר���ת:
ה�לי�י", "�ב��� ק�רא ולוי ה�ני", "�ב��� ה�ה� ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹק�רא
וק�רא ח�זר והרביעי ה�לי�י", "ב��� ק�רא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָוי�ראל
�ה�א הרביעי, ���� וכ� ה�לי�י". "�ב��� ה�ני" ����"ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ
"�ב��� ה�לי�י" "�ב��� ק�רי� מ�עד, �ל ח�� �ל ְִִִֵֶַַַ�ִֵֶ�ני

ז�. �ר� על ְִִֶֶַָהרביעי"

.„È�ה���רי �י�� וכ� ט�בי�, מ�מי� וי�� י�� ְְְִִִִִֵַָָָ�כל
��חרית: ספרי� �ני מ�ציאי� � ה�סח ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ�ב�בעת
וה�ני, �אמרנ�; הענינ�ת א�� �ח�ה �� ק�רי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,



מט wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq a"k oey`x mei -

יג ּפרק ּתפּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
ה��רה‡. את ���לימי� י�ראל, �כל ה���ט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�נהג

וק�רי� ה���ת, חג �אחר ���ת מתחילי� אחת: ְִ�ְְְִִֶַַַַַַַַָָָ��נה
��לי�ית נח", ��לדת "א�ה ��נ�ה "�רא�ית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ�סדר
ה�ה, ה�דר על וה�לכי� וק�ראי� אבר�", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"ו�אמר
את ���לי� מי וי� ה���ת. �חג ה��רה ���מרי� ְְִִֵֶֶַ�ְְִֶַַַַָעד

���ט. מנהג ואינ� �ני�, ��ל� ְְְִִֵַָָָָָֹה��רה

��ספר·. קלל�ת ק�רי� ��הי� לי�ראל, לה� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
��רה ו��מ�נה עצרת; קד� תבא]'ו�קרא', כי קד�[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

"�מד�ר ק�ראי� ��ה� ה���ט, וה�נהג ה�נה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹרא�
ו"א�� �אב; ��עה אחר "ואתח��", עצרת; קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹסיני",
ה�סח קד� אהר�", את ו"צו ה�נה; רא� קד� ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנ�בי�",
�ני ��חרית ���רי� ��ת�ת י� לפיכ�, ���טה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ��נה
�"�הר �היה", ו"זאת תזריע" �י "א�ה �ג��: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹסדרי�,
��נה, ���לימ� �די � �ה� וכ��צא �ח�תי", ו"א� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְְִִַסיני"

�ע�נת�. ה�דרי� א�ת� ְְְְְִִַָָָָויקרא�

�מנחה,‚. ק�ראי� �� � ��חרית ���ת ��פסיקי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמק��
רא��נה, ��ת �יצד? ה�אה. �ל��ת �בחמי�י, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�ב�ני
"א�ה ק�רי� �מנחה, "�רא�ית"; �סדר ��חרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָק�רי�
�בחמי�י; ��ני וכ� י�תר; א� �ס�קי� ע�רה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹ��לדת
נח", ��לדת מ"א�ה מתחילי� ��חרית, ה�אה ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכ�
ה�נה. �ל ק�ראי� ז� �ר� ועל ה�דר. ס�� עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוק�רא
���רה. ��רא� מעי� ��ביא ו��ת ��ת �כל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�מפטירי�

מ�ר�ת„. �ס�קי� �ל�ה ק�רא הרא��� � חד�י� ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ�רא�י
הרא��� ��רא �לי�י �ס�ק וק�רא ח�זר וה�ני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
�ס�קי�; �ל�ה ��ר�ה ����ר �די �אחריו, �ס�קי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ני
"�בי�� ע� ה�ני ���ר �ס�קי� �ל�ה ק�רא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוה�לי�י
חל וא� חד�יכ�". "�ברא�י ק�רא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��ת";
��חרית: ספרי� �ני מ�ציאי� ���ת, להי�ת חד� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹרא�
ה��לי� �� ק�רא וה�ני, ��ת; א�ת� סדר �� ק�רי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד,

חד�[השביעי] רא� עני� קרא וא� חד�יכ�". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"�ברא�י
ה�פטיר השבוע]���ת פרשת השלימו כבר לפניו �[כי ְְִַַַָ

כ�]ק�רא הסוברי� על בדיעבד להסתמ� �מפטירי�[נית� . ְִִֵַ
להי�ת �חל אב חד� ורא� �חד��". חד� מ�י ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ"והיה
ורא� נפ�י". �נאה �מ�עדיכ� "חד�יכ� מפטירי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ���ת,
��פניו ���ת מפטירי� ���ת, �אחד להי�ת �חל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחד�

חד�". מחר יה�נת�, ל� ְֶֶַָָָָֹֹ"ו�אמר

וח�ת�‰. ט�ב, �דבר ��תח � ���רה לקר�ת הע�לה ְְְִֵֵֶַַָָָָָ�ל
עד ק�רא הרא��� � "האזינ�" �פר�ת אבל ט�ב. ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ�דבר
עד ע�ל�" ימ�ת מ"זכר מתחיל וה�ני ע�ל�", ימ�ת ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ"זכר
ו�נא�", ה' "ו�רא עד מ"יר�יבה�" וה�לי�י ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"יר�יבה�",
"ל� מ� והחמי�י חכמ�", "ל� עד ה'" "ו�רא מ� ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
א�א "�י מ� וה��י ידי", �מי� אל א�א "�י עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמ�"
�ענינ�ת �� ��סקי� ול�ה ה�ירה. ס�� עד ידי" �מי� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

�ת הע� ��חזר� �די ��כחה, �היא מ�ני ��בה.א��? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

.Âבית� א�ת� לקר�ת מ�ר ה��רה, ��ס�� �ס�קי� ְְִֵָָ�ְְְִֶַָָ�מ�נה
�מ�י ��רה, �ה�ל �י על א� מע�רה; �פח�ת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�נסת

מיתת אחר �ה� �מ�מע� ה�איל ה�, ה�ב�רה מ�י ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ�ה
א�ת�. לקר�ת ליחיד מ�ר �לפיכ� נ����; הרי ר�נ�, ְְִִָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַָֹמ�ה

.Êאחד א�א �ה�, מפסיקי� אי� � �הני� ��ת�רת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹקלל�ת
�פס�ק �מס�� ��פניה�, �פס�ק מתחיל א�ת�; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָק�רא
�ה�, לפסק רצה א� � ��רה ��מ�נה �קלל�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��אחריה�.
ק�רא אחד א�א �ה�, לפסק ��א הע� נהג� �כבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ��סק;

ָא�ת�.

.Á�עני� וק�ראי� ה���רי�, �לי�� ל��עד�ת, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקי�
��הי� לי�ראל, לה� ��� �מ�ה ה��ת. �סדר לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹה��עד,
�ל �ענינ� וד�ר�י� ו��אלי� ענינ�; מ�עד, �כל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָק�ראי�
�פר�ת �פסח, ק�רי�? ה� �מה �מ�עד. מ�עד �כל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָי��,
�י�� לקר�ת הע� נהג� �כבר �הני�. ��ת�רת ְְְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹה��עד�ת
ט�ב �בי�� �ל�ל; �פסח �מפטירי� "מ�כ�", רא��� ְְְְְִִִִִֶַַָט�ב
��לי�י, יא��ה�. �פסח �מפטירי� כ�ב", א� "��ר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ני,
"�סל �חמי�י, �לוה"; �ס� "א� �רביעי, לי"; ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ"ק��
�מ�עד�". ה�סח את י�ראל בני "ויע�� ���י, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָל�";
�מפטירי� ה�ירה, ס�� עד ���ח" "ויהי אחר��, ט�ב ְְְְֲִִִִַַַַַַַָ�י��
"ע�ד �מפטירי� ה�כ�ר", "�ל �ב�מיני, �וד"; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָ"ויד�ר

לעמד". �נב ְֲַַֹֹה���

.Ë�רי��� ���ט, �מנהג �ב�ע�ת". "�בעה ק�רי� ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ�עצרת,
��ר�בה; �מפטירי� ה�לי�י", "�חד� רא��� ט�ב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ�י��

�חב��ק. �מפטירי� ה��עד�ת, �פר�ת ק�רי� ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָ�ב�ני

.È."�לחד �אחד ה�ביעי "�חד� ק�רי� ה�נה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�רא�
�רה", את �קד "וה' רא��� �י�� ���רי� ���ט, ְְִִִֶֶַַָָָָָ�מנהג

ק�רי��מפטירי� �ב�ני הרמתי�"; מ� אחד אי� "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
אפרי�". לי י�יר "הב� �מפטירי� נ�ה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהי�

.‡È�מפטירי� מ�ת", "אחרי ק�רי� ��חרית ה���רי� ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ�י��
��"אחרי �ערי�ת ק�רי� �מנחה ונ�א"; ר� אמר �ה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"�י
ויחזר מה�, �אחת ��כ�ל מי �ל וי�ל� ��ז�ר �די ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמ�ת",

�י�נה. מפטיר ���רה, ���רא וה�לי�י ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ת��בה;

.·È,מ�עד�ת �פר�ת ק�רי� הרא��ני� ימי� ��ני ְְֲִִִִִֵַָָָָ�ְ�ס��ת,
�ני �בי�� לה'", �א י�� "ה�ה רא��� �י�� ְְְִִִִִֵֵַַָ�מפטירי�
"�ל ק�רי� אחר�� ט�ב �בי�� �למה"; ה�ל� אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"וי�הל�
ק�רי� �למחר �למה"; �כ��ת "ויהי �מפטירי� ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹה�כ�ר",
מי וי� �למה", "ו�עמד �מפטירי� ה�רכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
החג, ימ�ת �ב�אר מ�ה". מ�ת אחרי "ויהי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��פטיר

החג. �קר�נ�ת ְְְִֶָָק�רי�

.‚Èי�� ק�רא מ�עד, �ל מח�� וי�� י�� �כל ְֵֵֵֶ�ְֵֵַָָ�יצד?
מ�עד, �ל ח�� �ח�ת �ה�א ה�לי�י, ���� ֵֶ�ְְִִִִֶַַַָָ�ר���ת:
ה�לי�י", "�ב��� ק�רא ולוי ה�ני", "�ב��� ה�ה� ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹק�רא
וק�רא ח�זר והרביעי ה�לי�י", "ב��� ק�רא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָוי�ראל
�ה�א הרביעי, ���� וכ� ה�לי�י". "�ב��� ה�ני" ����"ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ
"�ב��� ה�לי�י" "�ב��� ק�רי� מ�עד, �ל ח�� �ל ְִִִֵֶַַַ�ִֵֶ�ני

ז�. �ר� על ְִִֶֶַָהרביעי"

.„È�ה���רי �י�� וכ� ט�בי�, מ�מי� וי�� י�� ְְְִִִִִֵַָָָ�כל
��חרית: ספרי� �ני מ�ציאי� � ה�סח ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ�ב�בעת
וה�ני, �אמרנ�; הענינ�ת א�� �ח�ה �� ק�רי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
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ה�ק�די�. �ח�� האמ�ר ה��� א�ת� קר�� �� ְִַַ�ְְִַָָָָק�רי�
��ביא. ה�פטיר ה�א ה�ר��, עני� ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוה��רא

.ÂË�א �ל�ה, א� ספרי�, �ני ���ציאי� י�� ְְְְִִִִֵֶָָָֹ�כל
ק�י� א�מר הרא��� את ���חזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָה�ציא�
�כבר ק�י�. א�מר האחר��, את �כ��חזיר ה�ני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�מ�ציא
���רא אחר ק�י� ל�מר ה���ט, �ה�נהג ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָאמרנ�,

��ביא. מפטירי� �� ואחר לע�ל�, ְְְְִִִִַַַַַַָָָה��לי�

.ÊË�י� �פסח �י� מ�עד, �ל �ח�� להי�ת �חלה ְֵֵֵֶֶַ�ְְִֶַָָָ��ת
��ת �א�ת� ק�רי� אלי";�ס��ת, אמר א�ה "ראה ְ�ְְִֵֵֵַַַָָָֹ

�ת�� היתה וא� היב��ת", "העצמ�ת �פסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�מפטירי�
ג�ג". �א "�י�� ְֶָֹהחג,

.ÊÈ��ס עד �הני� מ�ר�ת ק�רי� רא���, �י�� � ְְֲִִִִִַַָֹ�ֲַ�חנ�ה
קר�� ק�רי� �ני, �בי�� הרא���; ���� ה�קריב ְְְְִִִִֵַַַַַָָָקר��
מ��� ק�רי� ה�מיני, י�� עד וכ� ��ני; �הקריב ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָנ�יא
�מפטירי� ה�דר. ס�� עד ה�ר�נ�ת, �ל ס�� עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה�מיני
��ת�ת, ��י הי� וא� זכריה; �נר�ת חנ�ה, �ל ְְְְְִֵֵַַָָָָ�ְֲֶַָ���ת
�נר�ת �ב�נ�ה זכריה, �נר�ת רא��נה ���ת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמפטירי�
��ביא. ��פטיר ה�א חנ�ה, �עני� וה��רא ְִִֶַַָָ�ְְְְֲִֵַַֹֹ�למה.

עמלק". "ו�בא ��חרית ק�רי� ְְֲֲִִִֵַַָָֹ�פ�רי�,

.ÁÈ"�ני� ת�ליד "�י ��חרית ק�רי� �אב, ְְְְֲִִִִִִַָָָ�ת�עה
מ�ה", "ויחל ק�רי� �במנחה אסיפ�"; "אס� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹ�מפטירי�
על מתע�י� �אנ� ה�ענ��ת �ב�אר ה�ענ��ת. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ��אר
הרא���, �מנחה: ��חרית ק�רי� לאב�תינ�, �ארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
וה�לי�י, ה�ני וק�רא �ס�קי�; אר�עה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָק�רא
���זרי� �בתענ��ת ע��". ע�ה אני "א�ר עד ל�" ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹמ"�סל
�ה�, וכ��צא ודבר ��רת �ג�� ה�ר�ת, מ�ני ה���ר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�ת�

�קלל�ת �רכ�ת בחוקותי]ק�רי� הע�[שבפ' ����ב� �די , ְְְִֵֶָָָָָ
א�ת�. ����מע� לבב� ְְְְְִִֶַָָָָוי�נע

.ËÈאב� לת�עה קד� מפטירי� להי�ת י�ראל, �ל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהג�
מפטירי� רא��נה, ��ת � ��כחה �דברי ��ת�ת, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ��ל�
"איכה �לי�ית, י�עיה�"; "חז�� �נ�ה, ירמיה�"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"�ברי
"נחמ� מפטירי� �אב, ��עה �אחר ��ת וכ� לז�נה". ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
�נחמ�ת מפטירי� להי�ת �ערינ�, ���ט �מנהג ע�י". ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָנחמ�,
��י� ו��ת ה�נה; רא� עד �אב ��עה מאחר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹי�עיה�,
י�ראל". "��בה, מפטירי� ה���רי�, וי�� ה�נה ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹרא�

.Îפר�ת� ק�רי� ���ת, להי�ת �חל אדר חד� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹרא�
רא� חל א� וכ� ה�ה�". �"יה�ידע �מפטירי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�קלי�,

ה��ת �ת�� להי�ת אדר השבוע]חד� ואפ��[באמצע , ְְֲֲִִֶַַַָָֹ
�פר�ת ��פניו ���ת וק�רי� מק�ימי� ��ת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�ערב

"זכ�ר" �ר�ת ק�רי� ��נ�ה, אמר�קלי�. "�ה �מפטירי�: , ְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹ
�חל� �ל �נ�ה? ��ת היא ז� ואי �קד�י". צבא�ת, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָה'
ק�רי� ��לי�ית, ��ת. �ערב ואפ�� �ת�כ�, להי�ת ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָ��רי�
טה�רי�". מי� עליכ� "וזרק�י �מפטירי�: אד�ה", ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ�ֲָָ"�רה
�רביעית, לרביעית. ה�מ�כה �לי�ית? ��ת היא ז� ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואי
לחד�". �אחד "�רא��� �מפטירי�: ה�ה", "החד� ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹק�רי�
להי�ת ניס� חד� רא� �חל �ל רביעית? היא ז� ְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹואי

��ת. �ערב ואפ�� ְְֲִֶֶַַָָ�ת�כ�,

.‡Îת�� �י� הפסקה �היה ��עמי� א�מר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת
�היה �פעמי� ��לי�ית; �נ�ה �י� א� ��נ�ה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָרא��נה
ל�לי�ית. �נ�ה �בי� ל�נ�ה רא��נה �י� הפסק�ת, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָ��י

מפסיקי�. אי� לרביעית, �לי�ית �י� ְְְֲִִִִִִִֵֵַָאבל

.·Î�א�ת ק�רא אחד הא��, �ר���ת מאר�ע �ר�ה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ�ל
�ה�ציא� ��פר ��ת א�ת� סדר ���רי� אחר �ני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ספר
א�ת� סדר והיה ���ת, להי�ת אדר חד� רא� חל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹרא���.
עד �צ�ה" מ"וא�ה ��ה ק�רי� � �צ�ה" "וא�ה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָ��ת
ת�א" מ"�י וק�רא ח�זר וה�ביעי נח�ת", ���ר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"וע�ית
"�י ��ת א�ת� סדר היה וא� נח�ת". ���ר "וע�ית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"ו�קהל", עד ת�א" מ"�י ��ה ק�רי� עצמ�, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָת�א"

מ" �ני �ספר וק�רא ח�זר "וע�יתוה�ביעי עד ת�א" �י ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נח�ת". ְִֶֹ���ר

.‚Îל�ה� מ�ציאי� ���ת, להי�ת �חל אדר חד� ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹרא�
�סדר �� ק�רי� אחד, � ק�רי�[פרשת]ספרי� וה�ני, ה���; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכ� ת�א". "�י �� ק�רי� וה�לי�י, חד�; רא� עני� ��ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹ
ה���, סדר ק�רי� � ���ת להי�ת �חל ניס� חד� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרא�
��לי�י. ה�ה", ו"החד� ��ני; חד�, רא� ועני� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�אחד;

.„Îל�ה� מ�ציאי� ���ת, להי�ת �חל טבת חד� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹרא�
ק�ראי� וה�ני, ה���; סדר �� ק�ראי� הרא���, � ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרי�
חל חנ�ה. עני� �� ק�ראי� וה�לי�י, חד�; רא� עני� ��ְְְְְֲִִִִִֶַַַֹֹ�ָָ
חד�, רא� �עני� ק�רי� �ל�ה ה��ת, �אמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהי�ת

חנ�ה. עני� ק�רא ָ�ְְְֲִִִֵַָוהרביעי

.‰Î�נת� �כל ��� ה��רה �ל ��מע �אד� �י על ְְָָָ�ִֵֶַַַַָָָָא�
�ל סדר ו�ב�ע, �ב�ע �כל לעצמ� לקר�ת ח�ב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�צ��ר,
ל� �אי� �פס�ק �ר���; ואחד מקרא, �ני� � ��ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָא�ת�
ע� �ר���תיו ���לי� עד �עמי�; �ל�ה ק�ראה� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�ר���,

בשמע"צ]ה���ר התורה .[יסיי� ִַ
ה'תשס"ט סיו� כ"ג שני יו�

יד ּפרק ּכהנים ּברּכת ¤¤¦£Ÿ©§¦§¦הלכֹות
��יה�;‡. את נ��אי� ה�הני� �בנעילה, �מ�ס� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��חרית

סעד� �בר ��מנחה מ�ני ��י�, נ�יאת אי� �מנחה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאבל
�נ�יאת אס�ר ו���ר יי�, ה�הני� �ת� ו��א הע�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ�ל
�מנחה; ��יה� נ��אי� אי� ה�ענית, �י�� ואפ�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָ��י�.

י��. �ל �ל מנחה מ�ני �ענית, �ל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ�זרה

מנחה·. �� ��ת�ללי� �תענית אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ��ה
�אי� �ענית אבל צ��ר; ותענית ���ר צ�� �ג�� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ�נעילה,
ה�איל �ת��ז, ע�ר ו�בעה �אב ��עה �ג�� נעילה, ��ְְְְְְְִִִִַָָָָָָ
נראית ז� הרי � הח�ה ל�קיעת סמ�� ��ה� מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�תפ�ת
י� �לפיכ� י��, �ל �ל �מנחה מתח�פת ואינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�נעילה
י�� �ל �מנחה ל��כ� ועלה �עבר וכה� ��י�. נ�יאת ��ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זה הרי �כר�ת, �� �אי� יד�ע וה�בר ה�איל � ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה���רי�
��א הח�ד, מ�ני א�ת�, מ�רידי� ואי� ��יו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנ��א

ה�ריד�ה�'. �לפיכ� היה, '�ס�ל ְְִִָָָָֹיאמר�

�גב�לי�‚. ��י� נ�יאת היא מבית�יצד חו� מקו� [כל ְְִִִִִֵַַַַ
���אמרהמקדש] לעב�דה, צ��ר �ליח ���יע �עת ?ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

מ�ק�מ� נעקרי� ה�נסת, �בית הע�מדי� ה�הני� �ל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'רצה',
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ל��כ� וע�לי� מוגבה]וה�לכי� �ניה�[מקו� ,�� וע�מדי� ; ְְְְְְִִִֵֶַָָ
�פ�פ�ת ואצ�ע�תיה� הע�, �ל�י ואח�ריה� ההיכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמ�ל
מחזירי� הה�דיה; צ��ר �ליח ���לי� עד ��יה�, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלת��
ידיה� �מג�יהי� אצ�ע�תיה�, �פ��טי� הע�, �ל�י ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ניה�
מקרא צ��ר ��ליח "יברכ�"; �מתחילי� �תפיה�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�נגד
עד לה�", "אמ�ר ��אמר: ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�
וח�זר 'אמ�'. ע�ני� הע� כל רא���, �ס�ק ְְִִִִֵֵֶַָָָָָ���לימי�
ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה �ני �ס�ק א�ת� �מקרא צ��ר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ליח
וכ� 'אמ�'. ע�ני� הע� וכל �ני, �ס�ק ���לימי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

�לי�י. ְְִִָ�פס�ק

�ליח„. מתחיל ה�ס�קי�, �ל�ה ה�הני� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ����לימ�
�ל��', '�י� �היא �פ�ה �ל אחר�נה �ברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצ��ר
ק�פצי� �� ואחר ה�ד�, �ל�י �ניה� מחזירי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוה�הני�

כרגיל] עד[מכופפי� ���כ� �� וע�מדי� ְְְְִֵֶֶַַָָאצ�ע�תיה�;
למק�מ�. וח�זרי� ה�רכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹ��גמר

'אמ�'‰. ��כלה עד ל�הני�, להקר�ת ר�אי ה�קרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאי�
עד ��רכה, להתחיל ר�אי� ה�הני� ואי� ה���ר; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמ�י

עד��כ 'אמ�', ע�ני� ה���ר ואי� ה�קרא; מ�י ה���ר לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
�ברכה מתחיל ה�קרא ואי� ה�הני�; מ�י ה�רכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��כלה
צ��ר �ליח ואי� ה���ר. מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
��ר� ��א הע�, ��אר ה�הני� אחר 'אמ�' לענ�ת ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹר�אי

א�[תתבלבל] א�ת�, מקרא �רכה איז� ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ�ע��
�לי�י. �ס�ק א� �ני, ְִִִֵָָ�ס�ק

.Âעד ה���ר, מ� �ניה� להחזיר ר�אי� ה�הני� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאי�
לעקר ר�אי� ואינ� �ל��'; '�י� צ��ר �ליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ��תחיל
�ל��'; '�י� צ��ר �ליח ��גמר עד מ�ק�מ�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹרגליה�
�ניה� ��חזיר� עד אצ�ע�תיה�, ק�רי לכ� ר�אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינ�
ה�הני� יעל� ��א ז�אי, �� י�חנ� ר�� �מ��נת ה���ר. ֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמ�

יחפי�. ע�מדי� א�א �סנ�ליה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָל��כ�

.Êולא �ע�, י�יט� לא הע�, את מברכי� ה�הני� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ���הי�
�ע�מד האר�, �נגד עיניה� יהי� א�א �ע��; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָי�יח�
��עה ה�הני� �פני להס��ל ר�אי אד� ואי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�תפ�ה.
מת��ני� הע� �ל א�א �ע��; י�יח ��א �די מברכי�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
ואינ� ה�הני�, �ני �נגד �ניה� �מכ�ני� ה�רכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹל�מע

�פניה�. ְִִִֵֶַמ�יטי�

.Á,�מעצמ לבר� מתחיל � אחד המבר� ה�ה� היה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹא�
הי� �אמרנ�. �מ� מ�ה, מ�ה א�ת� מקרא צ��ר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ��ליח
�ליח לה� ��קרא עד לבר�, מתחילי� אינ� � יתר א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ני�
"יברכ�"; וא�מרי� ע�ני� וה� '�הני�', לה� וא�מר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצ��ר

�אמרנ�. ה�דר על מ�ה, מ�ה א�ת� מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוה�א

.Ëאחר ל��כ� ע�לי� ה�הני� ��ק��? �הני� �ר�ת ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ�יצד
למעלה ידיה� �מג�יהי� �חר, �ל �מיד עב�דת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ���לימ�
�ד�ל מ�ה� ח�� ���ט�ת, ואצ�ע�תיה� רא�יה�, ��י ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
א�ת� מקרא ואחד ה�י�; מ� למעלה ידיו מג�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�אי�
�ל�ה ���לימ� עד �גב�לי�, �ע��י� �דר� מ�ה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ�ה
א�א �ס�ק, �ל אחר 'אמ�' ע�ני� הע� ואי� ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ס�קי�.
הע� �ל �כ���לימ�, אחת. �רכה ��ק�� א�ת� ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָע��י�
הע�ל�'. ועד הע�ל� מ� י�ראל, אלהי ה' '�ר�� ְְֱִִִֵֵַָָָָָָֹע�ני�:

.Èהא מ��ד ה�הגה ה�בר וה�א �כתב�, ה�� את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוא�מר
�ב�דינה מק��. �כל האמ�ר המפר� ה�� ה�א וזה הא, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוו
�אי� י�ד; נ�� �לת אל� וה�א �כ��י�, א�ת� ְְְִִֵֶֶֶָָא�מרי�

�לבד. ��ק�� א�א �כתב� ה�� את �מ��תמז�ירי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אפ�� המפר�, ��� מ�בר� ה�הני� �סק� ה��יק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ�מע��
הי� ולא הג��; �אינ� מי א�ת� ילמד ��א �די � ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��ק��
�בניה� לתלמידיה� זה �� מל�די� הרא��ני� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחכמי�
ל�מ� �ד�ה זה, �ל �ני�. ל�בע אחת א�א ְִָ�ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָההג�ני�,

וה��רא. ְְִַַָָה�כ�ד

.‡È���ל� א�א מק�� �כל נאמרת �הני� �ר�ת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
למד� �� � י�ראל" �ני את תברכ� "�ה ��אמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹה�ד�,

�מ�עה המסורת]��מעי "�ה[מעתיקי ר�נ�: מ��ה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"�ה ��י�; �נ�יאת תברכ�", "�ה �עמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכ�",
�ני�; �נגד �ני� תברכ�", "�ה ה�ד�; �ל��� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכ�",
המפר�, ��� תברכ�", "�ה ר�; �ק�ל תברכ�", ְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"�ה

�אמרנ�. �מ� ��ק��, ��היה ְְְְְִִֶֶֶַַָָוה�א

.·Èעל �רכה לה�סי� מק�� �כל ר�אי� ה�הני� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאי�
עליכ� יס� אב�תכ� אלהי "ה' �ג��: ה�ס�קי�, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ�ל�ת
�לח�, ולא ר�, �ק�ל לא � �� וכ��צא �עמי�", אל� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�כ�
ע�לה �ה� ��ל ��עה ה�בר". על תספ� "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ��אמר:
רצ�� 'יהי א�מר: לעל�ת, רגליו ע�קר ��ה�א ְְְֲִֵֵֶַַַָָָל��כ�,
לבר� ���יתנ� ה�את ה�רכה ��היה אלהינ�, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמ�פני�
וע��, מכ��ל ב� יהי ואל �למה, �רכה י�ראל ע�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
הע�, את לבר� �ניו ��חזיר וקד� ע�ל�'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמע�ה
ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר�:
�אהבה'; י�ראל, ע�� את לבר� וצ�נ� אהר�, �ל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְִ�קד�ת�
�כ��חזיר לברכ�. �מתחיל ל���ר, �ניו מחזיר �� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
��זר� מה 'ע�ינ� א�מר: �ה�לי�, אחר ה���ר מ� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ניו
מ�ע�� "ה�קיפה � �הבטח�נ� מה ע�נ� ע�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינ�,

י�ראל"'. את ע�� את �בר� ה�מי�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקד��

.‚È�כ��חזירי� לברכ�, ל���ר �ניה� ה�הני� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ���חזירי�
ימי�, �ר� א�א יחזיר� לא ��ברכי�, אחר ה���ר מ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ניה�
א�א יהי� לא ��נה, אד� ��היה ��נ�ת �ל וכ� מק��; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�כל

ימי�. ִֶֶָ�ר�

.„Èאחר ,���� אחת �ע� �הני� �ר�ת מברכי� � ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹ��ק��
הא�ל� מעל�ת על וע�מדי� �אי� �חר: �ל [מדריגות�מיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ

�אמרנההיכל] �דר� �מברכי� מברכי�, � ��דינה אבל .� ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
�כל �אמרנ�. �מ� מ�נחה, ח�� �פ�ה �ל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָא�ת�
��אמר: � י�ראל א�ת� ה�קרא ��היה מ���לי� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמק��,

מה�. ה�קרא �אי� מ�לל לה�", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמ�ר

טוּברּכתהלכֹות ּפרק ּכהנים ¦§¦§©Ÿ£¦¤¤
וה��מי�,‡. ה����, � ��י� נ�יאת מ�נעי� �ברי� ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ��ה

�יצד? ה���� ה�די�. וטמאת וה�י�, וה�ני�, ְִֵַַַַַָָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָוהעברה,
���רי� �ג�� �תקנ�, הא�ת��ת את מ�ציאי� �אי� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָהע�גי�
וכ��צא ס�לת, ל��לת א� אלפי�, �לעיני� עיני�, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפי�
ל���, וכבדי �ה �בדי וכ� ��יה�. את נ��אי� אי� � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�

��יה�. את נ��אי� אי� � ל�ל נ�רי� �בריה� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�אי�
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ל��כ� וע�לי� מוגבה]וה�לכי� �ניה�[מקו� ,�� וע�מדי� ; ְְְְְְִִִֵֶַָָ
�פ�פ�ת ואצ�ע�תיה� הע�, �ל�י ואח�ריה� ההיכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמ�ל
מחזירי� הה�דיה; צ��ר �ליח ���לי� עד ��יה�, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלת��
ידיה� �מג�יהי� אצ�ע�תיה�, �פ��טי� הע�, �ל�י ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ניה�
מקרא צ��ר ��ליח "יברכ�"; �מתחילי� �תפיה�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�נגד
עד לה�", "אמ�ר ��אמר: ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�
וח�זר 'אמ�'. ע�ני� הע� כל רא���, �ס�ק ְְִִִִֵֵֶַָָָָָ���לימי�
ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה �ני �ס�ק א�ת� �מקרא צ��ר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ליח
וכ� 'אמ�'. ע�ני� הע� וכל �ני, �ס�ק ���לימי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

�לי�י. ְְִִָ�פס�ק

�ליח„. מתחיל ה�ס�קי�, �ל�ה ה�הני� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ����לימ�
�ל��', '�י� �היא �פ�ה �ל אחר�נה �ברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצ��ר
ק�פצי� �� ואחר ה�ד�, �ל�י �ניה� מחזירי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוה�הני�

כרגיל] עד[מכופפי� ���כ� �� וע�מדי� ְְְְִֵֶֶַַָָאצ�ע�תיה�;
למק�מ�. וח�זרי� ה�רכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹ��גמר

'אמ�'‰. ��כלה עד ל�הני�, להקר�ת ר�אי ה�קרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאי�
עד ��רכה, להתחיל ר�אי� ה�הני� ואי� ה���ר; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמ�י

עד��כ 'אמ�', ע�ני� ה���ר ואי� ה�קרא; מ�י ה���ר לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
�ברכה מתחיל ה�קרא ואי� ה�הני�; מ�י ה�רכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��כלה
צ��ר �ליח ואי� ה���ר. מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
��ר� ��א הע�, ��אר ה�הני� אחר 'אמ�' לענ�ת ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹר�אי

א�[תתבלבל] א�ת�, מקרא �רכה איז� ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ�ע��
�לי�י. �ס�ק א� �ני, ְִִִֵָָ�ס�ק

.Âעד ה���ר, מ� �ניה� להחזיר ר�אי� ה�הני� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאי�
לעקר ר�אי� ואינ� �ל��'; '�י� צ��ר �ליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ��תחיל
�ל��'; '�י� צ��ר �ליח ��גמר עד מ�ק�מ�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹרגליה�
�ניה� ��חזיר� עד אצ�ע�תיה�, ק�רי לכ� ר�אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינ�
ה�הני� יעל� ��א ז�אי, �� י�חנ� ר�� �מ��נת ה���ר. ֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמ�

יחפי�. ע�מדי� א�א �סנ�ליה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָל��כ�

.Êולא �ע�, י�יט� לא הע�, את מברכי� ה�הני� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ���הי�
�ע�מד האר�, �נגד עיניה� יהי� א�א �ע��; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָי�יח�
��עה ה�הני� �פני להס��ל ר�אי אד� ואי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�תפ�ה.
מת��ני� הע� �ל א�א �ע��; י�יח ��א �די מברכי�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
ואינ� ה�הני�, �ני �נגד �ניה� �מכ�ני� ה�רכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹל�מע

�פניה�. ְִִִֵֶַמ�יטי�

.Á,�מעצמ לבר� מתחיל � אחד המבר� ה�ה� היה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹא�
הי� �אמרנ�. �מ� מ�ה, מ�ה א�ת� מקרא צ��ר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ��ליח
�ליח לה� ��קרא עד לבר�, מתחילי� אינ� � יתר א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ני�
"יברכ�"; וא�מרי� ע�ני� וה� '�הני�', לה� וא�מר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצ��ר

�אמרנ�. ה�דר על מ�ה, מ�ה א�ת� מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוה�א

.Ëאחר ל��כ� ע�לי� ה�הני� ��ק��? �הני� �ר�ת ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ�יצד
למעלה ידיה� �מג�יהי� �חר, �ל �מיד עב�דת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ���לימ�
�ד�ל מ�ה� ח�� ���ט�ת, ואצ�ע�תיה� רא�יה�, ��י ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
א�ת� מקרא ואחד ה�י�; מ� למעלה ידיו מג�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�אי�
�ל�ה ���לימ� עד �גב�לי�, �ע��י� �דר� מ�ה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ�ה
א�א �ס�ק, �ל אחר 'אמ�' ע�ני� הע� ואי� ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ס�קי�.
הע� �ל �כ���לימ�, אחת. �רכה ��ק�� א�ת� ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָע��י�
הע�ל�'. ועד הע�ל� מ� י�ראל, אלהי ה' '�ר�� ְְֱִִִֵֵַָָָָָָֹע�ני�:

.Èהא מ��ד ה�הגה ה�בר וה�א �כתב�, ה�� את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוא�מר
�ב�דינה מק��. �כל האמ�ר המפר� ה�� ה�א וזה הא, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוו
�אי� י�ד; נ�� �לת אל� וה�א �כ��י�, א�ת� ְְְִִֵֶֶֶָָא�מרי�

�לבד. ��ק�� א�א �כתב� ה�� את �מ��תמז�ירי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אפ�� המפר�, ��� מ�בר� ה�הני� �סק� ה��יק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ�מע��
הי� ולא הג��; �אינ� מי א�ת� ילמד ��א �די � ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��ק��
�בניה� לתלמידיה� זה �� מל�די� הרא��ני� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחכמי�
ל�מ� �ד�ה זה, �ל �ני�. ל�בע אחת א�א ְִָ�ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָההג�ני�,

וה��רא. ְְִַַָָה�כ�ד

.‡È���ל� א�א מק�� �כל נאמרת �הני� �ר�ת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
למד� �� � י�ראל" �ני את תברכ� "�ה ��אמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹה�ד�,

�מ�עה המסורת]��מעי "�ה[מעתיקי ר�נ�: מ��ה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"�ה ��י�; �נ�יאת תברכ�", "�ה �עמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכ�",
�ני�; �נגד �ני� תברכ�", "�ה ה�ד�; �ל��� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכ�",
המפר�, ��� תברכ�", "�ה ר�; �ק�ל תברכ�", ְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"�ה

�אמרנ�. �מ� ��ק��, ��היה ְְְְְִִֶֶֶַַָָוה�א

.·Èעל �רכה לה�סי� מק�� �כל ר�אי� ה�הני� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאי�
עליכ� יס� אב�תכ� אלהי "ה' �ג��: ה�ס�קי�, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ�ל�ת
�לח�, ולא ר�, �ק�ל לא � �� וכ��צא �עמי�", אל� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�כ�
ע�לה �ה� ��ל ��עה ה�בר". על תספ� "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ��אמר:
רצ�� 'יהי א�מר: לעל�ת, רגליו ע�קר ��ה�א ְְְֲִֵֵֶַַַָָָל��כ�,
לבר� ���יתנ� ה�את ה�רכה ��היה אלהינ�, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמ�פני�
וע��, מכ��ל ב� יהי ואל �למה, �רכה י�ראל ע�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
הע�, את לבר� �ניו ��חזיר וקד� ע�ל�'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמע�ה
ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר�:
�אהבה'; י�ראל, ע�� את לבר� וצ�נ� אהר�, �ל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְִ�קד�ת�
�כ��חזיר לברכ�. �מתחיל ל���ר, �ניו מחזיר �� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
��זר� מה 'ע�ינ� א�מר: �ה�לי�, אחר ה���ר מ� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ניו
מ�ע�� "ה�קיפה � �הבטח�נ� מה ע�נ� ע�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינ�,

י�ראל"'. את ע�� את �בר� ה�מי�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקד��

.‚È�כ��חזירי� לברכ�, ל���ר �ניה� ה�הני� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ���חזירי�
ימי�, �ר� א�א יחזיר� לא ��ברכי�, אחר ה���ר מ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ניה�
א�א יהי� לא ��נה, אד� ��היה ��נ�ת �ל וכ� מק��; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�כל

ימי�. ִֶֶָ�ר�

.„Èאחר ,���� אחת �ע� �הני� �ר�ת מברכי� � ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹ��ק��
הא�ל� מעל�ת על וע�מדי� �אי� �חר: �ל [מדריגות�מיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ

�אמרנההיכל] �דר� �מברכי� מברכי�, � ��דינה אבל .� ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
�כל �אמרנ�. �מ� מ�נחה, ח�� �פ�ה �ל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָא�ת�
��אמר: � י�ראל א�ת� ה�קרא ��היה מ���לי� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמק��,

מה�. ה�קרא �אי� מ�לל לה�", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמ�ר

טוּברּכתהלכֹות ּפרק ּכהנים ¦§¦§©Ÿ£¦¤¤
וה��מי�,‡. ה����, � ��י� נ�יאת מ�נעי� �ברי� ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ��ה

�יצד? ה���� ה�די�. וטמאת וה�י�, וה�ני�, ְִֵַַַַַָָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָוהעברה,
���רי� �ג�� �תקנ�, הא�ת��ת את מ�ציאי� �אי� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָהע�גי�
וכ��צא ס�לת, ל��לת א� אלפי�, �לעיני� עיני�, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפי�
ל���, וכבדי �ה �בדי וכ� ��יה�. את נ��אי� אי� � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�

��יה�. את נ��אי� אי� � ל�ל נ�רי� �בריה� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�אי�
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א�·. �פניו א� �ידיו מ�מי� ��� �ה� �יצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹה��מי�
עק��ת אצ�ע�תיו �הי� �ג�� א�[כפופות]�רגליו, ְְְְְֲֶֶַָָָ�

לצידיה�]עק���ת �הקנ��ת[עקומות ידיו �הי� א� [מלאות, ֲֳִֶָָָָָ
מיבהרות] .�� מס��לי� �הע� לפי ��יו, את י�א לא �ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ

ס�מה וכ� מד�ר, �ה�א ��עה זקנ� על י�רד ריר� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�היה
�� היה וא� ��יו; את י�א לא � מעיניו [רגיל�אחת ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

מעיניו,וידוע] �אחת ה��מה �זה רגילי� ה�ל והי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�עיר�
.�� מס��לי� הע� �אי� לפי מ�ר, � זב �ריר� �זה ְְְִִִֵֶַָָָ�ְִֶֶָא�

�פ�אה איסטיס צב�ע�ת ידיו �הי� מי צבעי�]וכ� ,[מיני ְְְִִִֵֶָָָָ
מלאכ�� העיר א�ת� אנ�י רב היה וא� ��יו; את י�א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלא

.�� מס��לי� �אי� לפי מ�ר, � ְְְִִִֵֶַָ�ְָ�כ�

.‚� ��גגה אפ�� ה�פ�, את �הרג �ה� �יצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה
��אמר: ��יו, את י�א לא ���בה, �ע�ה �י על ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹא�
אעלי� ��יכ�, "�בפר�כ� וכת�ב: מלא�", �מי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכ�,
�י� �אנס, �י� � זרה עב�דה �עבד וכה� מ��". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
��יו את נ��א אינ� ���בה, �ע�ה �י על א� � ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��גגה
�ברכה ה�מ�ת"; �הני יעל� "לא ��אמר: ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹלע�ל�,
�ה� וכ� ��מ�". �לבר� "ל�רת� ��אמר: ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�עב�דה,
נ��א אינ� ,�� �חזר �י על א� � זרה לעב�דה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�����ד

מ�נעי�. אי� העבר�ת, ��אר לע�ל�. ��יו ְְְֲִֵֵֶַָָָָאת

עד„. ��יו, את י�א לא � נער �ה� �יצד? ִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹה�ני�
זקנ� חי��תמ�א יי� רביעית ��תה מי �יצד? וה�י� . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

במי�] מזוג עד[שאינו ��יו, את נ��א אינ� � אחת ְֵֵֶַַַַַָ�בת
�תה לעב�דה. �רכה �ה��ה לפי מעליו, יינ� ְְֲָָָָָָָ�ְִֵֵֶֶָָָ��ס�ר
� מי� מעט לת�כ� ��ת� א� �עמי�, ���י יי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָרביעית
מז�ג, �ה�א �י על א� � מרביעית יתר �תה וא� ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מ�ר;
עד ��יו, את י�א לא � �עמי� �כ�ה ��תה� �י על ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹא�
על אצ�עי� רביעית? היא וכ�ה מעליו. יינ� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ס�ר
וזה אצ�ע. וחמ� אצ�ע וחצי אצ�עי� ר�� על ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאצ�עי�

����חי� ה�א[מודדי�]האצ�ע ,��� ה��רה �כל �� ְְְִֶֶַַָָָ�ָ
יד'. '�ה� ה�קרא וה�א ְְִֶַַָָָֹה��דל;

את‰. י�א לא ידיו, נטל ��א �ה� �יצד? ה�די� ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�טמאת
ה�רק עד �מי� ידיו נ�טל א�א היד��יו; כ� [חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מבר�,לזרוע] �� ואחר לעב�דה, ��ק��י� �דר� ,ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
והחלל ה'". את �ברכ� קד�, ידיכ� "�א� [כה���אמר: ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

וכה�] מגרושה שנולד כגו� לפיפסול ��יו, את נ��א ְִֵֵֶַָאינ�
�כה�נ�. ְִֵֶ�אינ�

.Âאת ה��נעי� ה�ברי� א�� מ�ל �בר ל� היה ��א ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�ה�
מדק�ק ואינ� חכ� �אינ� �י על א� � ��י� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנ�יאת

אחריו מר�ני� ה�ר��ת �הי� א� בו]�מצו�ת, א�[חושדי� , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ
��יו, את נ��א זה הרי � �צדק �מ�נ� מ�א� היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��א
וכה� �ה� �ל על ע�ה מצות ��� לפי א�ת�; מ�נעי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואי�
'ה�ס� ר�ע: לאד� א�מרי� ואי� ��י�, לנ�יאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�רא�י

ה�צו�ת'. מ� וה�נע ְְִִִֶַַַָר�ע,

.Ê� זה'? הדי�ט �ר�ת ��עיל '�מה ותאמר: �תמ� ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹואל
�ר�� �ה�ד�� א�א ��הני�, �ל�י ה�רכה ק��ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�אי�
ואני י�ראל, �ני על �מי את "ו�מ� ��אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָה�א,

וה�ד�� ,�� ��צט�� מצוה ע��י� ה�הני� � ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאברכ�"
�חפצ�. י�ראל את מבר� �רחמיו ה�א ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ר��

.Á�והע�מדי ה�רכה; �כלל אינ� ה�הני�, אח�רי �ה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹע�
�י� מח�ה היתה וא� ה�רכה. �כלל ה� הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמ��יה�,
�רזל �ל ח�מה היא אפ�� ה�ת�רכי�, הע� �בי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�הני�
ה�רכה. �כלל ה� הרי ה�הני�, �ני למ�ל �פניה� ה�איל �ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ëו �ע�רה, ��י� ה�נסתנ�יאת �ית ה�ני�. מ� כהני� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מברכי�? ה� �למי ��יה�; את נ��אי� ��� �הני�, ����ֶ�ֲִָֹ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
אחריה� ע�נה �מי ���ר��; ולאחיה� ���פ�� ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיה�
על יתר �הני� ע�רה �� נ�אר וא� וה��. ה��י� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמ�'?
מברכי�. וה�אר 'אמ�', ע�ני� הע�רה � ל��כ� �על� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָא��

.Èלא לב��, צ��ר �ליח א�א �ה� �ה� היה ��א ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצ��ר
הבטחת� וא� ��יו; את הוא]י�א את[בטוח נ��א �ה�א ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לתפ�ת� וח�זר להתבלבל]��יו לה�[בלי אי� וא� ר�אי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
א�מר: �ל��', ל'�י� צ��ר �ליח ����יע � �לל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ה�
���רה, המ���ת ��רכה �רכנ� אב�תינ�, ואלהי ֶֶַָ�ְְְֱֲֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ'אלהינ�
�אמ�ר: קד���, ע� �הני� �לבניו לאהר� ְְְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֹהאמ�רה
ה' י�א ויח��. אלי�, �ניו ה' יאר וי�מר�. ה', ִֶָָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ"יברכ�
י�ראל, �ני על �מי את ו�מ� �ל��. ל� וי�� אלי�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ניו
וא�מר �מתחיל 'אמ�', ע�ני� הע� ואי� אברכ�"'. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָואני

�ל��'. ִָ'�י�

.‡Èלבית והל� זה, ה�נסת �בית ��יו את ���א ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�
לבר�ת ה�יע� ולא ��ת�ללי�, צ��ר �מצא אחר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה�נסת
�עמי� ��ה ואפ�� �מברכ�; לה�, ידיו נ��א � ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�הני�
��עה ל��כ� לעל�ת מ�ק�מ� רגליו עקר ��א �ה� .����ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
�א�ת� ע�לה אינ� ��ב 'רצה', צ��ר �ליח ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�אמר
��א �י על א� � לעל�ת רגליו עקר א� אבל ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹה�פ�ה;
�מבר�. ע�לה זה הרי עב�דה, לאחר א�א ל��כ� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�יע

.·Èמצות ���ל �י על א� ל��כ�, ע�לה �אינ� �ה� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
��אמר: ע�ה, �ל�ה על �ע�בר ה�א הרי � אחת ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹע�ה
�ה� וכל �מי". את "ו�מ� לה�", "אמ�ר תברכ�", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"�ה
מתבר�. � המבר� �ה� וכל מתבר�. אינ� מבר�, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�אינ�

מברכי�". "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָ��אמר:

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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להי�ת (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָי�
הרא� על (ב)�פ�י� מז�זה; לק�ע (ג) ה�ד; על לק�ר� ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמ�; ��רה ספר אי� �ל לכ�ב (ד) ה�ערי�; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ�פתחי
ספרי(ה) �ני ל� ��הי� �די לעצמ�, �ני ספר ה�ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכ�ב

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר ְְִִִֵֵֵַָָָָ��רה.

א ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות
יבא�‡. �י "והיה לי", "ק�� �ה� � א�� �ר���ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאר�ע

ה� � �מע" א� "והיה �"�מע", �מ�ת, וא�ה ��ספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq b"k ipy mei -

�מח�י� עצמ�, �פני ונקראי�[מכסי�]��כ�ב�ת �ע�ר, א�ת� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
ה�ד. על א�ת� וק��רי� הרא�, על א�ת� �מניחי� ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'�פ�י�';
��� את מע�ב ה�ר���ת, מאר�ע אחת א�ת �ל ק�צ� ָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואפ��

�תקנ�. �למ�ת, נכ�ב�ת ��הי� עד ה��רה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמ�

א�·. �"והיה "�מע" �ה� � ���ז�זה �ר���ת ��י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
ק�צ�, חסר א� ה�ר���ת, מ��י אחת א�ת אפ�� � ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע"
וכ� �למ�ת. נכ�ב�ת ��יה� ��הי� עד ה��רה, מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמע�ב

�ס�ל. אחת, א�ת אפ�� �חסר ��רה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר

מ�יני,‚. למ�ה הלכה ��� � ��פ�י� י� �ברי� ְֲִִֶַָָָֹ�ְְֲִִִֵַָָָע�רה
ה�פ�י� הרי מה�, �אחת ��ה א� לפיכ�, מע�בי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְוכ��

�ח��י� ��מ�נה �כתיבת�, מה� �ני� [בעור�ס�ל�ת. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
��כתיבת�הבתי�] ה�ני� ה� וא�� רצ�ע�תיה�; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ק�ירת

ה�ל� על נכ�בי� ו��הי� �די�, א�ת� ���תבי� �. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

�ל„. א� �מני�, �ל הע�� מק�צי� ה�י�? מע�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד
וג�בלי� �ה�; וכ��צא ו�עוה ��ר�[לשי�]זפת א�ת� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ול�תתי� �ב�, �במעט ודכי�[מרטיבי�]האיל�, הר�ה א�ת� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקי�[מועכי�] ��ע�ה עד דק]א�ת�, א�ת�,[דק �מי��י� ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא �מי ��רה� �תיבה, �ב�עת א�ת�. פרי�מצניעי� [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
וזההאלו�] י�חק. �מחק��, �א� � �� וכ�תב ,�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכ��צא

�פ�י� ספרי� �� לכ�ב ה�בחר מ� ��צוה ה�י� ְְְְִִִִָָֹ�ְְִִֶַַָה�א
�ל��� �תב וא� ומזוזה]�מז�ז�ת; תפילי� עפצא[ס"ת �מי ְְְְְְִֵַַָָָָ

דיו]וקלק�נ��ס ��רי�.[מיני � נמחק ואינ� ע�מד �ה�א , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ

מ�יני,‰. למ�ה ��אמרה ההלכה �עטה מה ,�� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�
�ג�� צבע�ני�, מיני �אר למעט �די�? ��תבי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ��הי�
��פ�י� א� ��פרי� �תב �א� �ה�; וכ��צא וה�רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאד�
�זהב א� צבע�ני� מיני ��אר אחת א�ת אפ�� ��ז�ז�ת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָא�

�ס�לי�. א�� הרי �ְֲִֵֵ

.Âוד�כס�סט�ס �קל�, �ויל, � ה� ע�ר�ת [כמבואר�ל�ה ְְְְְְִֵָָֹ
מעבירי�להל�] הח�ה, ע�ר א� ה�המה ע�ר ל�קחי� �יצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ואחר �מלח, א�ת� מ�לחי� �� ואחר �ח�ה; מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ער
�עפצא �� ואחר �קמח, א�ת� מע�די� האלו�]�� פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָָ

וזה א�ת�. �מח�קי� הע�ר את ��ק�צי� מ�ברי� �� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכ��צא
'�ויל'. ה�קרא ְְִִַָה�א

.Ê�א�ת וח�ק� �ער�, �העביר� אחר הע�ר לקח� ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָוא�
�ני ��ע�ה עד ע��י�, �הע�דני� �מ� ל�ני�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�עבי�
וה�א עבה, ואחד ה�ער, ����ל ה�א �ק, אחד � ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָע�ר�ת
�קמח, �� ואחר �מלח, א�ת� וע�ד� � ה��ר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ����ל
ה�ער, ����ל החלק זה � �� וכ��צא �עפצא �� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
'קל�'. נקרא ה��ר, ����ל וזה '��כס�סט�ס'; ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנקרא

.Áעל ��רה ספר ��תבי� ��הי� מ�יני, למ�ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה
על ה�פ�י� ��תבי� ו��הי� ה�ער; �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָה�ויל,
על ה�ז�זה ��תבי� ו��הי� ה��ר; �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָה�ל�,
��ל� ה��תב וכל ה�ער. �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָה��כס�סט�ס,
��ר �מק�� �ב��כס�סט�ס ��ויל ��תב א� �ער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�מק��

�סל. �ַָ

.Ëספר �תב א� מ�יני, למ�ה הלכה היא ��� �י על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�
למעט א�א '�ויל', נאמר ולא ��ר; ה�ל�, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��רה
�תב א� וכ� �ס�ל. ה�פר, עליו �תב �א� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��כס�סט�ס,

'על נאמר לא ��רה; ה�ויל, על א� ה�ל� על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹה�ז�זה
למצוה. א�א ְְְְִֶַָָה��כס�סט�ס',

.Èהמה� ע�ר ��י על �מז�ז�ת, �פ�י� ספרי� ��תבי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאי�
ע�ר ��י על ��תבי� אבל ה�מאי�; וע�� וח�ה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָטמאה
��ה�. �טרפ�ת נבל�ת ואפ�� ה�ה�רי�, וע�� וח�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�המה
ה�המה מ�ני ה�ה�ר, ה�ג ע�ר ��י על ��תבי� ֲָ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָואי�

�ע�דה.[ליכלו�] ��סקת זהמת� �אי� ,ֵֶ�ְֲִֶֶָ�ָ

.‡Èספר �ל א� �פ�י� �ל �קל� ��רה, ספר �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ�ויל
ל�מ� א�ת� לע�ד צרי� � מצוות�]��רה קדושת ;[לש� ְְִִֵַָָָָ

ה��י, ע�ד� א� לפיכ�, �ס�לי�. ל�מ�, ��א ע�ד� ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹוא�
�אמ �י על א� ה�פר�ס�לי�; ל�� זה ע�ר לע�ד ל� רנ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ה�א עצמ� �עת על �ה��י �ס�לי�; � ה�פ�י� ל�� ְְְְִִִֵֶַַַַַַא�
��רי� �בר �ל לפיכ�, א�ת�. ה��כר �עת על לא ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹע��ה,
אינ� �מז�זה, �ס�ל. ה��י, ע�ה� א� � ל�מ� ְְֲִִֵֶַַָָָָָמע�ה

ל�מ�. ע�דה ְִָָ�ְִִָצריכה

.·Èולא ��רה ספר ��תבי� �אי� מ�יני, למ�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה
��רט�ט א�א הכתב]מז�זה, ליישר ישרי� אבל[קוי� ; ְְְֲִֶָָָ

מח�י� �ה� לפי �רט�ט, צריכי� אינ� .[מכוסי�]�פ�י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָ�ִ
��רסי� �ה�ל ה�תב, מ� ��א �מז�ז�ת �פ�י� לכ�ב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹ��מ�ר
א�ת אפ�� �� לכ�ב אס�ר ��רה, ספר אבל א��; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹ�ר���ת

ה�תב. מ� ��א ְִֶַַַָֹאחת

.‚È�תב� י�רפ�. מי�, ��תב� �מז�ז�ת �פ�י� ��רה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
א� א�ה, א� עבד, א� מ�סר, א� מ��ד, י�ראל א� ִֵֶֶָָ�ְְִֵָ��י,
"�ק�ר�� ��אמר: וי�נז�, �ס�לי� א�� הרי � ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָקט�
ה�א ,�� �מאמי� ה��ירה על ��זהר �ל � ְְֲִִַַַָָָ�ְְֶַָֹ�כתב��"
נמצא� י�נז�; �תב�, מי יד�ע ואי� מי� �יד נמצא� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ���תב.
מ� �מז�ז�ת �פ�י� ספרי� ל�קחי� ואי� ��רי�. ��י, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָ�יד
�לגזל�. לגנב� א�ת� להר�יל ��א �מיה�, על �יתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה��י�

.„Èהמה� ע�ר ��י על ��תב� �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
א� מע�די�, �אינ� ע�ר�ת ��י על א� ה�מאי�, וע�� ִָ�ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָוח�ה

ע�ד� ��א ע�ר על �פ�י� א� ��רה ספר ���תב ל�מ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
�ס�לי�. א�� ְֲִֵֵהרי

.ÂËלא �תיבה �ב�עת �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹה��תב
��נה ל� הש�]היתה קדושת מ�[לש� אז�רה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ

הקב"ה]האז�ר�ת משמות �ס�לי�.[ש� � ל�מ� ��א ��ה� ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
��אל י�ראל מל� אפ�� � ה�� את ה��תב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ�,
הרי � �מ�ת �ל�ה �ני� ��תב היה י�יב��; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ��ל�מ�,

�מ�יב. �יניה�, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה

.ÊËיתחיל לא � ה�� את לכ�ב ה��למ�ס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹה��בל
לכ�ב �כח ��פניו. מא�ת ה�א מתחיל אבל ה��, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמא�ת

ה�יט�ת �י� א�ת� ��לה ה��, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
א� � ה�ב�ת �ב�אר �ס�ל. �ל�י, �מקצת� ��יטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָה��
��ה למעלה. �מקצת� ��יטה ה�בה מקצת ��תב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�כח,
אי� �תפ�י�, �מז�ז�ת אבל ��רה; �ספר אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָ�ברי�
א�ת אפ�� �כח א� א�א אחת, א�ת אפ�� �ה� ֲֲִִִִֶֶַַַָָָ��לי�
ה�� את לכ�ב �מ�ר אחרת. וכ�תב ��תב מה ��נז ְִֵֶַָֹ�ְֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

ה�רד מק�� שנתייבש]על אחר הדיו מק��[שנגרד ועל ְְְֶֶַַַ
שהתייבש]ה�חק קוד� �כ��.[שנמחק , ְְַָ�ָ
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�מח�י� עצמ�, �פני ונקראי�[מכסי�]��כ�ב�ת �ע�ר, א�ת� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
ה�ד. על א�ת� וק��רי� הרא�, על א�ת� �מניחי� ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'�פ�י�';
��� את מע�ב ה�ר���ת, מאר�ע אחת א�ת �ל ק�צ� ָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואפ��

�תקנ�. �למ�ת, נכ�ב�ת ��הי� עד ה��רה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמ�

א�·. �"והיה "�מע" �ה� � ���ז�זה �ר���ת ��י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
ק�צ�, חסר א� ה�ר���ת, מ��י אחת א�ת אפ�� � ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע"
וכ� �למ�ת. נכ�ב�ת ��יה� ��הי� עד ה��רה, מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמע�ב

�ס�ל. אחת, א�ת אפ�� �חסר ��רה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר

מ�יני,‚. למ�ה הלכה ��� � ��פ�י� י� �ברי� ְֲִִֶַָָָֹ�ְְֲִִִֵַָָָע�רה
ה�פ�י� הרי מה�, �אחת ��ה א� לפיכ�, מע�בי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְוכ��

�ח��י� ��מ�נה �כתיבת�, מה� �ני� [בעור�ס�ל�ת. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
��כתיבת�הבתי�] ה�ני� ה� וא�� רצ�ע�תיה�; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ק�ירת

ה�ל� על נכ�בי� ו��הי� �די�, א�ת� ���תבי� �. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

�ל„. א� �מני�, �ל הע�� מק�צי� ה�י�? מע�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד
וג�בלי� �ה�; וכ��צא ו�עוה ��ר�[לשי�]זפת א�ת� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ול�תתי� �ב�, �במעט ודכי�[מרטיבי�]האיל�, הר�ה א�ת� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקי�[מועכי�] ��ע�ה עד דק]א�ת�, א�ת�,[דק �מי��י� ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא �מי ��רה� �תיבה, �ב�עת א�ת�. פרי�מצניעי� [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
וזההאלו�] י�חק. �מחק��, �א� � �� וכ�תב ,�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכ��צא

�פ�י� ספרי� �� לכ�ב ה�בחר מ� ��צוה ה�י� ְְְְִִִִָָֹ�ְְִִֶַַָה�א
�ל��� �תב וא� ומזוזה]�מז�ז�ת; תפילי� עפצא[ס"ת �מי ְְְְְְִֵַַָָָָ

דיו]וקלק�נ��ס ��רי�.[מיני � נמחק ואינ� ע�מד �ה�א , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ

מ�יני,‰. למ�ה ��אמרה ההלכה �עטה מה ,�� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�
�ג�� צבע�ני�, מיני �אר למעט �די�? ��תבי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ��הי�
��פ�י� א� ��פרי� �תב �א� �ה�; וכ��צא וה�רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאד�
�זהב א� צבע�ני� מיני ��אר אחת א�ת אפ�� ��ז�ז�ת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָא�

�ס�לי�. א�� הרי �ְֲִֵֵ

.Âוד�כס�סט�ס �קל�, �ויל, � ה� ע�ר�ת [כמבואר�ל�ה ְְְְְְִֵָָֹ
מעבירי�להל�] הח�ה, ע�ר א� ה�המה ע�ר ל�קחי� �יצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ואחר �מלח, א�ת� מ�לחי� �� ואחר �ח�ה; מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ער
�עפצא �� ואחר �קמח, א�ת� מע�די� האלו�]�� פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָָ

וזה א�ת�. �מח�קי� הע�ר את ��ק�צי� מ�ברי� �� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכ��צא
'�ויל'. ה�קרא ְְִִַָה�א

.Ê�א�ת וח�ק� �ער�, �העביר� אחר הע�ר לקח� ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָוא�
�ני ��ע�ה עד ע��י�, �הע�דני� �מ� ל�ני�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�עבי�
וה�א עבה, ואחד ה�ער, ����ל ה�א �ק, אחד � ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָע�ר�ת
�קמח, �� ואחר �מלח, א�ת� וע�ד� � ה��ר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ����ל
ה�ער, ����ל החלק זה � �� וכ��צא �עפצא �� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
'קל�'. נקרא ה��ר, ����ל וזה '��כס�סט�ס'; ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנקרא

.Áעל ��רה ספר ��תבי� ��הי� מ�יני, למ�ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה
על ה�פ�י� ��תבי� ו��הי� ה�ער; �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָה�ויל,
על ה�ז�זה ��תבי� ו��הי� ה��ר; �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָה�ל�,
��ל� ה��תב וכל ה�ער. �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָה��כס�סט�ס,
��ר �מק�� �ב��כס�סט�ס ��ויל ��תב א� �ער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�מק��

�סל. �ַָ

.Ëספר �תב א� מ�יני, למ�ה הלכה היא ��� �י על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�
למעט א�א '�ויל', נאמר ולא ��ר; ה�ל�, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��רה
�תב א� וכ� �ס�ל. ה�פר, עליו �תב �א� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��כס�סט�ס,

'על נאמר לא ��רה; ה�ויל, על א� ה�ל� על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹה�ז�זה
למצוה. א�א ְְְְִֶַָָה��כס�סט�ס',

.Èהמה� ע�ר ��י על �מז�ז�ת, �פ�י� ספרי� ��תבי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאי�
ע�ר ��י על ��תבי� אבל ה�מאי�; וע�� וח�ה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָטמאה
��ה�. �טרפ�ת נבל�ת ואפ�� ה�ה�רי�, וע�� וח�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�המה
ה�המה מ�ני ה�ה�ר, ה�ג ע�ר ��י על ��תבי� ֲָ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָואי�

�ע�דה.[ליכלו�] ��סקת זהמת� �אי� ,ֵֶ�ְֲִֶֶָ�ָ

.‡Èספר �ל א� �פ�י� �ל �קל� ��רה, ספר �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ�ויל
ל�מ� א�ת� לע�ד צרי� � מצוות�]��רה קדושת ;[לש� ְְִִֵַָָָָ

ה��י, ע�ד� א� לפיכ�, �ס�לי�. ל�מ�, ��א ע�ד� ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹוא�
�אמ �י על א� ה�פר�ס�לי�; ל�� זה ע�ר לע�ד ל� רנ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ה�א עצמ� �עת על �ה��י �ס�לי�; � ה�פ�י� ל�� ְְְְִִִֵֶַַַַַַא�
��רי� �בר �ל לפיכ�, א�ת�. ה��כר �עת על לא ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹע��ה,
אינ� �מז�זה, �ס�ל. ה��י, ע�ה� א� � ל�מ� ְְֲִִֵֶַַָָָָָמע�ה

ל�מ�. ע�דה ְִָָ�ְִִָצריכה

.·Èולא ��רה ספר ��תבי� �אי� מ�יני, למ�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה
��רט�ט א�א הכתב]מז�זה, ליישר ישרי� אבל[קוי� ; ְְְֲִֶָָָ

מח�י� �ה� לפי �רט�ט, צריכי� אינ� .[מכוסי�]�פ�י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָ�ִ
��רסי� �ה�ל ה�תב, מ� ��א �מז�ז�ת �פ�י� לכ�ב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹ��מ�ר
א�ת אפ�� �� לכ�ב אס�ר ��רה, ספר אבל א��; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹ�ר���ת

ה�תב. מ� ��א ְִֶַַַָֹאחת

.‚È�תב� י�רפ�. מי�, ��תב� �מז�ז�ת �פ�י� ��רה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
א� א�ה, א� עבד, א� מ�סר, א� מ��ד, י�ראל א� ִֵֶֶָָ�ְְִֵָ��י,
"�ק�ר�� ��אמר: וי�נז�, �ס�לי� א�� הרי � ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָקט�
ה�א ,�� �מאמי� ה��ירה על ��זהר �ל � ְְֲִִַַַָָָ�ְְֶַָֹ�כתב��"
נמצא� י�נז�; �תב�, מי יד�ע ואי� מי� �יד נמצא� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ���תב.
מ� �מז�ז�ת �פ�י� ספרי� ל�קחי� ואי� ��רי�. ��י, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָ�יד
�לגזל�. לגנב� א�ת� להר�יל ��א �מיה�, על �יתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה��י�

.„Èהמה� ע�ר ��י על ��תב� �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
א� מע�די�, �אינ� ע�ר�ת ��י על א� ה�מאי�, וע�� ִָ�ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָוח�ה

ע�ד� ��א ע�ר על �פ�י� א� ��רה ספר ���תב ל�מ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
�ס�לי�. א�� ְֲִֵֵהרי

.ÂËלא �תיבה �ב�עת �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹה��תב
��נה ל� הש�]היתה קדושת מ�[לש� אז�רה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ

הקב"ה]האז�ר�ת משמות �ס�לי�.[ש� � ל�מ� ��א ��ה� ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
��אל י�ראל מל� אפ�� � ה�� את ה��תב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ�,
הרי � �מ�ת �ל�ה �ני� ��תב היה י�יב��; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ��ל�מ�,

�מ�יב. �יניה�, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה

.ÊËיתחיל לא � ה�� את לכ�ב ה��למ�ס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹה��בל
לכ�ב �כח ��פניו. מא�ת ה�א מתחיל אבל ה��, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמא�ת

ה�יט�ת �י� א�ת� ��לה ה��, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
א� � ה�ב�ת �ב�אר �ס�ל. �ל�י, �מקצת� ��יטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָה��
��ה למעלה. �מקצת� ��יטה ה�בה מקצת ��תב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�כח,
אי� �תפ�י�, �מז�ז�ת אבל ��רה; �ספר אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָ�ברי�
א�ת אפ�� �כח א� א�א אחת, א�ת אפ�� �ה� ֲֲִִִִֶֶַַַָָָ��לי�
ה�� את לכ�ב �מ�ר אחרת. וכ�תב ��תב מה ��נז ְִֵֶַָֹ�ְֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

ה�רד מק�� שנתייבש]על אחר הדיו מק��[שנגרד ועל ְְְֶֶַַַ
שהתייבש]ה�חק קוד� �כ��.[שנמחק , ְְַָ�ָ
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.ÊÈאת��תבי להפ� לה� אס�ר �מז�ז�ת, �פ�י� ספרי� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
��פל�. א� �גד, עליה ��ר� א�א �ניה; על ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיריעה

.ÁÈ�צא�� אחר ה��פר �אמר �מז�זה, �פ�י� ��רה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האז�ר�ת �תב�י 'לא יד�: הקב"ה]מ�חת ��ה�[שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

�כר�. �ל להפסיד נאמ� אבל לפסל�, נאמ� אינ� � ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָל�מ�'
על להפסיד א�א נת��� לא ��א לפסל�? נאמ� אינ� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹול�ה
�אמירה מפסיד �אינ� וד�ה ��כר�, זה על א� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��קח,
זה', ��רה 'ספר אמר: א� לפיכ�, האז�ר�ת. �כר א�א ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָז�
� ל�מ�' מע�ד�ת אינ� ��ה�, ע�ר�ת � א�� '�פ�י� ְִָָ�ְְִִֵֵֶֶָָא�
ה�ל �הרי לפסל�; נאמ� �כר�, להפסיד ��אמ� ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמ���
�כר. לכ�� אי� ל�מ�, מע�די� הע�ר�ת אי� �א� ָָָ�ְְִִֵָָ�ְְִִֵֶָי�דעי�,

.ËÈא��רי �כתב א�א �מז�ז�ת, �פ�י� ��תבי� [שבואי� ְְְְִִִִִֵֶַַָ
לישראל] תורה �יונינתנה א� לכתב� ��פרי�, וה�יר� .ְְְְִִִִִַַָָָָ

נ��קע �כבר ונ����[נעל�]�לבד; הע�ל�, מ� יוני ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
א��רי. א�א �ל���, ה��� ��תבי� אי� לפיכ� � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואבד
��ל � לא�ת א�ת �ד�ק ��א �די �כתיבת�, לה�הר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוצרי�
וכל �ס�לה; ר�ח�תיה, מאר�ע ל� מ�י� הע�ר �אי� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָא�ת

סכל ולא חכ� לא �אינ� ה�ינ�ק �אי� יכ�ל[טפש]א�ת ְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
הא�ת��ת, �צ�רת לה�הר צרי� לפיכ�, �ס�לה. ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָלקר�ת�,
ולא לבית, �� ולא לי�ד; ואו ולא לואו, ה��ד �דמה ְְְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ��א

לר �לת ולא לכ�; ���צא�ית �ל וכ� לדלת; רי� ולא י�, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
�ה�. ה��רא ��ר�� עד ֵֶֶֶַַָָָ�ה�,

.Îנקב וכל ה�קב. ��י על יכ�ב לא נק�ב, �היה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹע�ר
לפיכ�, עליו; לכ�ב �מ�ר נקב, אינ� � עליו ע�ברת ְְִִָָָָֹ�ְֵֶֶֶֶֶַָָ�ה�י�
אחר הע�ר נ�ב ��תע�ד. הע�� ע�ר ��י על לכ�ב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מ�ר
מ�, ��� א� הא ��� �ג�� הא�ת, �ת�� נ�ב א� � ְְְִִִֵֵֶַַָ��כ�ב

�יר� נ�ב ��ר. � א�ת��ת ��אר עד[רגל]וכ� א�ת �ל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מ��ה נ���ר א� � מהנקב]��פסקה שלמעלה [מהחלק ְְְִִִִֵֶֶַָָ

אחרת. לא�ת �דמה ��א וה�א, ��ר; קט�ה, א�ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמלא
�ס�לה. קט�ה, א�ת מלא מ��ה נ���ר לא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹוא�

ה'תשס"ט סיו� כ"ד שלישי יו�

ב ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות
אר�ע‡. ��תבי� � רא� �ל ה�פ�י�? את ��תבי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹ�יצד

לב��, ואחד אחד �ל וג�ללי� קלפי�, אר�עה על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָה�ר���ת
אחד; �ע�ר מח�רי� �ה� ��י� �אר�עה א�ת� ְִֶָָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָ�מ�יחי�
��י� �אר�עה ה�ר���ת אר�ע את ��תבי� � יד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָו�ל

��רה[עמודי�] ספר �מי� וג�לל� אחד, קל� מ��פ�על ְְְְִִֵֶֶַָָָ
אחד. �בית �מ�יח� ְְִִִִֶַַָָלתח�ת�,

�ת�חה·. ה�ת�מה ע�ה �א� � ��ר���ת לה�הר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי�
השורה] בתחילת סתומה פרשה סת�מה[התחיל ה�ת�חה ְְַָָא�

השורה] בסו� או באמצע פתוחה פרשה �סל�.[התחיל ,ְָָ
אחר�נה �פר�ה �ת�ח�ת; ��� הרא��נ�ת, ה�ר���ת ְֲַָָָָָ�ְִִַָָָָֹו�ל�

סת�מה. �מע", א� "והיה ְְִִֶַָָָָֹ�היא

�ת�ב�ת‚. אר�ע�� ��הי� עד וחסר, �מלא לה�הר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי�
ה�ד�ק ��רה �ספר �ת�ב�ת �ה� �תב[המוגה]�מ� �א� ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה�לא �תב וא� ה�תר; ��מחק עד �סל, � מלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסר
וה�לא�ת החסר�ת ה� וא�� ��נה. ל� ואי� �סל, � ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָחסר

א��: �ר���ת �אר�ע ���ְְִֵֵֶַַָָ

"זכ�ר"„. מלא, �כ�ר" כל לי "ק�� � רא��נה ְִִֵֶַָָָָָָָ�ר�ה
ואו, חסר "יצאי�" מלא, "ה�ציא" חסר, "�חזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
מלא, "והיב�סי" חסר, "והאמרי" מלא, ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָֹ"יביא�"
חסר, "מ�ת" חסר, "העבדה" ואו, חסר ֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ"לאבתי�"
"�בל�" חסר, "�אר" מלא, "מ��ת" מלא, ֶ�ְְְִִֵֵֵַַָָָֹ"ה�ביעי"
מלא, "�לז�ר��" מלא, "לא�ת" מלא, "�עב�ר" ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָחסר,
"הח�ה" י�ד, חסר "ה�צא�" מלא, "��רת" מלא, ָ�ֲִֵֵֵֵֶַַָָָ"עיני�"

מלא. "למ�עד�" ְֲֵֵָָָחסר,

חסר‰. "ולאבתי�" חסר, יבא�" �י "והיה � �נ�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�ר�ה
"ה�ציאנ�" חסר, "�חזק" מלא, "�כ�ר" חסר, "חמר" ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹואו,
"ועד חסר, "מ�כר" מלא, "�כ�ר" חסר, "ו�הרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח "זבח" מלא, מלא,�כ�ר" "לא�ת" מלא, �כ�ר" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
אחר�נה, ואו חסר "�לט�טפת" �הא, �ת�ב ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹ"ידכה"

מלא. "ה�ציאנ�" חסר, "�חזק" מלא, ְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ"עיני�"

.Â"�לבני" חסר, "מאד�" "�מע": � �לי�ית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ�ר�ה
"לא�ת" מלא, "�בק�מ�" �נ�ה, י�ד �לא "�בית�" ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹמלא,
ואוי�, �ני חסר "לטטפת" �נ�ה, י�ד �לא "יד�" ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹמלא,
�לא "�ית�" רא��נה, ואו חסר "מזז�ת" מלא, ְִֵֵֶָָָֹ�ְֵֵֶָ"עיני�"

מלא. "�ב�ערי�" �נ�ה, ְְִִֵֶָָָי�ד

.Êואו� "מצ�תי" חסר, �מע" א� "והיה � רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹ�ר�ה
ואו, חסר "ותיר��" מלא, "�מלק��" מלא, "י�רה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נת�" חסר, "ה�בה" מלא, "יב�ל�" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וה��חוית�"
ואו חסר "לט�טפת" מלא, "לא�ת" חסר, "את�" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
י�ד �לא "�בית�" חסר, "את�" מלא, "עיניכ�" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ�נ�ה,
י�ד �לא "�ית�" מלא, "מז�ז�ת" מלא, "�בק�מ�" ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ�נ�ה,

ואו. חסר "לאבתיכ�" מלא, "�ב�ערי�" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�נ�ה,

.Á�תגי� לה�הר �מ�[כתרי�]וצרי� וה� א�ת��ת, �ל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָ
�ת�בי� �ה� �מ� �ג, לה� ��� הא�ת על זק�פ�ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָזיני�
��אר�ע המת�ג�ת הא�ת��ת ה� וא�� ��רה; ְְֶַַָ�ְְְִֵֵֵֶַָָ�ספר

א��: ִֵָָ�ר���ת

.Ë�מ והיא �לבד, אחת א�ת �� י� � רא��נה ְְִִִֵֵַַַָָָָָ�ר�ה
י� � �נ�ה �ר�ה זיני�. �ל� עליה "מ�מי�", �ל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסת�מה
מחמ��� הא �ל ועל הא, מה� אחת וכל א�ת��ת, חמ� ��ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
והא רא��נה והא "�נתנ�", �ל הא וה�: זיני�; אר�ע �ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". �ל והא "ו�הרג", �ל והא "הק�ה", �ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחר�נה
�ל ק�� ה�: וא�� א�ת��ת, חמ� �� י� � �לי�ית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ר�ה
"�ק�ר��", �ל וק�� זיני�; �ל�ה עליה י� ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ"�בק�מ�",
על "לטטפת", �ל �ה טית וטית זיני�; �ל�ה עליה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹי�
�� י� � רביעית �ר�ה זיני�. אר�עה מ�ל��� אחת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ�ל
עליה י� "ואספ�", �ל �ה ה�: וא�� א�ת��ת, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמ�
וטית אחד; זי� עליה י� "ואספ�", �ל ותו זיני�; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�ה
אר�עה מ�ל��� אחת �ל על "לטטפת", �ל �ה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹטית
ע�ה לא וא� ע�רה; �� המת�ג�ת, הא�ת��ת �ל ְְִֵֵֶָָָֹ�ְִִֵַָָזיני�.

�סל. לא � �ה� וגרע ה�סי� א� ְִִֶַַַָָָָֹה�גי�,

.Èממחה �אינ� מ�י �פ�י� לבדק�.[בקי]ה��קח צרי� , ְִִִִֵֵֶַַ�ְְְִֶָָָ
קציצ�ת מאה מ��� קציצ�ת[בתי�]לקח �ל� מה� ��דק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ואחת יד �ל ��י� א� יד, �ל ואחת רא� �ל ��י� א� �ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
��� והרי האי�, זה החזק ��רי�, מצא� א� רא�: ָ�ְֲִֵֶַַָ�ְְִִֵֶָָֹ�ל

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq c"k iyily mei -

צבתי� לקח� וא� �דיקה. צרי� ה�אר ואי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ��רי�,
חבילות]צבתי� �חזקת[חבילות �דיקה; צריכ�ת ��� � ְִָ�ְְְִִֶֶַָָ

לק�חי�. הר�ה מאנ�י� ְְְֲִִִֵֵַַָָה�בתי�,

.‡È�א ה�מחה, מ� ��קח� א� יד�, �כתב �פ�י� ְֶ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָה��תב
אד� צרי�מ�אר אינ� לע�ל� � לע�ר� והחזיר� �בדק� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמ� �ל �ני�; ��ה אחר ואפ�� אחרת, �ע� ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדק�
��א לה� ח���י� ואי� �חזקת�, ה� הרי �ל�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ח��י�
א�מר: היה ה�ק� ה�ל ���בה. א� מ��כ� א�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

א�א'. אבי מ�ל ֲִִִֵֶָ'א��,

ג ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות
למ�ה‡. הלכה ��� � ה�פ�י� �מע�ה י� הלכ�ת ְֲֶָָָֹ�ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ�מ�נה

�סל; מה�, �אחת ��ה וא� מע�ב�ת, ��� �לפיכ� ְְְְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִִַָמ�יני,
�פירת� וכ� מר�ע�ת, ��הי� ה�: [ארכ��ר��ע[בגידי�]וא�� ְְְִֵֵֶ�ְְְִִֵַָָָ

זו��תכרחב�] אר�ע לה� ��היה עד �ר��ע, ואלכס�נ� ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
�מ�מאל; מ�מי� �י� צ�רת רא�, �ל �ע�ר ו��היה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹ�ו�ת;

�מטלית ה�ר���ת על[בד]ו��כר� ��ער א�ת� ו��כר� ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
א�ת� ��פרי� ו��הי� �ב�יה�; מכניס� �� ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה�טלית,

לה� ו�ע��י� מעבר]מע�רת[לרצועות]�גידי�; [מקו� ְְְִִִֶֶֶַָֹ
ע�ברת ��הא עד הרצ�עה, �� ���נס הח��י ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמע�ר

��בר �ת�� לולאה]וה�לכת הרצ�ע�ת[כעי� ו��הי� ;��� ְְְְְִֶֶֶֶָָָ
�לת. �צ�רת יד�ע ק�ר ��ה�, ה��ר ו��היה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�חר�ת;

אר��·. מר�ע, ע� ל�קחי� רא�? �ל �פ�י� ע��י� ְָָ�ְְְִִִִֵֵֶַֹ�יצד
�ח�ת א� רח��, על יתר �בה� היה וא� �גבה�; ְְְְְְְִֵַָָָָָָָָ�רח��
��הא אר��, על א�א מק�ידי� ואי� �ל��; �כ� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ���,
אר�עה ל� ��ע�ה �די חריצי�, �ל�ה �� וח�פרי� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�רח��.
�מי�, א�ת� �מרטיבי� ע�ר, ול�קחי� זה: �ג�� ְְְְְִִִִִֶַַָרא�י�,
חרי� �ל �י� הע�ר את �מכניסי� הע�, את �� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מח�י�

�מכ��י� �מ�א�,[מקמטי�]וחרי�; מ�א� רטב, וה�א א�ת� ְְְְִִִִַָָָָֹ
רא�י� �ל�ה ל� ��� �י� �מ�ת הע�ר מ� �ע��י� ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹעד
רא�י� אר�עה ל� ��� �י� �דמ�ת �פ�י�, ה�ניח ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמימי�

ה�ניח. ְִִֵַַֹמ�מאל

ח�ל�‚. �� ואחר ��יב�; עד הע�, על הע�ר את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ�יחי�
הא��� ��י מעל תבנית]הע�ר הע�ר[דפוס, ונמצא ע�, �ל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

�ית �כל �ר�ה מכניסי� �נ�יי�. ��י� אר�עה �� ���ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
א�ת� ות�פרי� מ�מ�ה; הע�ר מקצת �מחזירי� ְְְְְִִִִִִַַַָָָ�בית,
���נס מק�� ��מ�ה הע�ר מ� �מ�יחי� ���תיו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמאר�ע

'מע�רת'. ה�קרא וה�א ��בר, �מ� הרצ�עה, ��ְְְְְִֶַַָָָָֹ

אר��„. מר�ע, ע� ל�קחי� יד? �ל �פ�י� ע��י� ְָָ�ְְְְִִִִֵֵֶַָוכיצד
�מח�י� מעט; זה על יתר א� �אצ�ע, �בה� ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�רח��,
��יב�; עד הא��� על הע�ר את �מ�יחי� רטב, �ע�ר ְִִִִֶֶַַַַָָָֹא�ת�
הע�, �מק�� ה�ר���ת אר�ע �מכניס הע�ר, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוח�ל�
���תיו, מאר�ע ות�פר� מ�מ�ה; הע�ר מקצת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�מחזיר

הרצ�עה מק�� ��בר, הע�ר מ� .�מ�יחי� ְְִִִַָָָָ

�ר�ה‰. מכניס רא�? �ל �תפ�י� ה�ר���ת ס��ר ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�יצד
ימי� על �ה�א ��ית �מע" א� "והיה �היא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאחר�נה
�בית יביא�", �י �"והיה ל�; סמ�כה �"�מע", ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָה�ניח;
�ה�א רביעי �בית לי", ו"ק�� ל"�מע"; סמ�כה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָ�לי�י

�נגד ��ניו ה��רא ��הא �די � �פ�י� ה�ניח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹל�מאל
ס��ר החלי� וא� זה: �ג�� ה�דר, על ק�רא ה�ניח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ�ני

�ס�ל�ת. ְֶזה,

.Â�י�� �אר�עה א�ת� ��תבי� � יד �ל [עמודי�]�פ�י� ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: �ג�� ���רה, ס��ר� על ��רה, �ספר אר� אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ע�ר
יצא, � אחד �בית וה�יח� ע�ר�ת אר�עה על �תב� ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָוא�

לד�ק�. צרי� ְְְִֵַָָואינ�

.Êלל�� יד, �ל �י� רא� �ל �י� ה�ר���ת, ��לל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ה�א
ה�ר�ה, ���פ�ח ��מצא עד � לתח�ת� מ��פ� ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָא�ת�

לס�פ�. מ�ח�ת� �יטה �ל ְְְִִִִָָָָָָ�קרא

.Á�א�ת ��רכי� ��ה�, ���י� ה�ר���ת את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ���כניסי�
א�ת� מכניסי� �� ואחר �ער, ה�טלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָ�מטלית,
ח�ה א� �המה �ער להי�ת צרי� זה, ו�ער ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ב�יה�.
�ל נהג� �כבר ��ה�; �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָטה�רה,

לכרכ� העגלי�.הע�, זנב ��ער ְְְְֲִִַַָָָָָָ

.Ëל� �גידי� א�א ��פרי� אי� ה�פ�י�, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָ����פרי�
��ה�. �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� טה�רה, ח�ה �ל א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�המה
לבני� וה� הח�ה, א� ה�המה �עקב ��� ה�ידי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָל�קחי�
��ע�� עד �ה� וכ��צא �אבני� א�ת� �מר�כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָק�י�,
ה�פ�י� ��פרי� �בה� א�ת�; ו��זרי� א�ת� וט�וי� ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָ�פ���,

��רה. ספר ִִֵֶָויריע�ת

.È,ר�וחת והלכה �ר��ע. א�ת� ��פרי� ה�פ�י�, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ����פרי�
ע�רה ��י� ה�ל ��הי� עד �פיר�ת, �ל� צד �כל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��הי�
ה�פיר�ת ע�ה וא� רא�; �ל �י� יד �ל �י� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�פיר�ת,
הח�ט יהיה ה�פיר�ת, וכל ע��ה. ע�רה, אר�ע א� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָע�ר

הר�ח�ת מ��י ס�בב הצדדי�]��ה� .[מב' ְִֵֵֶֶָָ

.‡È�החרי ���יע לבית]וצרי� בית �ל[שבי� �פ�י� �ל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
��הי� �די נ�ר החר� היה וא� ה�פר. מק�� עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרא�,
מ�יע החר� �אי� �י על וא� ל�ל, נראי� רא�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאר�עה
�ס�ל�ת. נ�ר, חרצ� אי� וא� ��ר�ת; � ה�פר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלמק��
ח�ט הע�ר, ��י על וחרי� חרי� �ל �ת�� להעביר ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוצרי�
להעביר ���ט, �מנהג לבית; �ית �י� להב�יל מ�יחה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָא�

מ�ל���. וחרי� חרי� �כל ה�פירה מ�ידי ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָ�יד

.·È,ע�ר �ל רצ�עה ל�קחי� הרצ�ע�ת? ע��י� ְְְְִִֵֶַָָוכיצד
ה�ע�ר, מ�ה רחבה היתה וא� ה�ע�רה; �אר� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹרחבה
הרא� את ���י� �די � רא� �ל רצ�עה ואר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��רה.
�מ�א�, מ�א� הרצ�ע�ת ��י ותמ�ח ה��ר, מ��ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויק�ר
רצ�עה ואר� מעט; מ��� למעלה א� ל���ר ���יע� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ה��ר, מ��ה ויק�ר ה�ר�ע את ���י� �די � יד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�ל
על מ��ה ויכר� אמצעית, אצ�ע על אחת רצ�עה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹותמ�ח
אר��ת הרצ�ע�ת הי� וא� ויק�ר. �ריכ�ת �ל� �ְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹאצ�ע�

��ר�ת. הא��, ה�ע�רי� על ְִִֵֵֵַַָָיתר

.‚È��� ���בר רא� �ל רצ�עה מעבר�מכניס [מקו� ְְִֶֶַַָָָֹ
�מי�הרצועה] מר�ע, ק�ר וק��ר רא��, �מ�ת �מ�י� ,ְְְִִֵֶֶַַֹ�ְִָ

אפ�ר ואי ללמד�, חכמי� �למיד �ל צרי� זה, וק�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�לת.
ק��ר יד, ��ל וכ� העי�. �רא�ת א�א �כתב, צ�רת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלה�דיע
�ת�� וי�רדת ע�לה יד �ל הרצ�עה ותהיה י�ד; �מי� ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָק�ר
יד�. על לק�ר ��רצה �עת ויק�ר ��רחיב �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה��ר,
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צבתי� לקח� וא� �דיקה. צרי� ה�אר ואי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ��רי�,
חבילות]צבתי� �חזקת[חבילות �דיקה; צריכ�ת ��� � ְִָ�ְְְִִֶֶַָָ

לק�חי�. הר�ה מאנ�י� ְְְֲִִִֵֵַַָָה�בתי�,

.‡È�א ה�מחה, מ� ��קח� א� יד�, �כתב �פ�י� ְֶ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָה��תב
אד� צרי�מ�אר אינ� לע�ל� � לע�ר� והחזיר� �בדק� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמ� �ל �ני�; ��ה אחר ואפ�� אחרת, �ע� ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדק�
��א לה� ח���י� ואי� �חזקת�, ה� הרי �ל�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ח��י�
א�מר: היה ה�ק� ה�ל ���בה. א� מ��כ� א�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

א�א'. אבי מ�ל ֲִִִֵֶָ'א��,

ג ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות
למ�ה‡. הלכה ��� � ה�פ�י� �מע�ה י� הלכ�ת ְֲֶָָָֹ�ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ�מ�נה

�סל; מה�, �אחת ��ה וא� מע�ב�ת, ��� �לפיכ� ְְְְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִִַָמ�יני,
�פירת� וכ� מר�ע�ת, ��הי� ה�: [ארכ��ר��ע[בגידי�]וא�� ְְְִֵֵֶ�ְְְִִֵַָָָ

זו��תכרחב�] אר�ע לה� ��היה עד �ר��ע, ואלכס�נ� ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
�מ�מאל; מ�מי� �י� צ�רת רא�, �ל �ע�ר ו��היה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹ�ו�ת;

�מטלית ה�ר���ת על[בד]ו��כר� ��ער א�ת� ו��כר� ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
א�ת� ��פרי� ו��הי� �ב�יה�; מכניס� �� ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה�טלית,

לה� ו�ע��י� מעבר]מע�רת[לרצועות]�גידי�; [מקו� ְְְִִִֶֶֶַָֹ
ע�ברת ��הא עד הרצ�עה, �� ���נס הח��י ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמע�ר

��בר �ת�� לולאה]וה�לכת הרצ�ע�ת[כעי� ו��הי� ;��� ְְְְְִֶֶֶֶָָָ
�לת. �צ�רת יד�ע ק�ר ��ה�, ה��ר ו��היה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�חר�ת;

אר��·. מר�ע, ע� ל�קחי� רא�? �ל �פ�י� ע��י� ְָָ�ְְְִִִִֵֵֶַֹ�יצד
�ח�ת א� רח��, על יתר �בה� היה וא� �גבה�; ְְְְְְְִֵַָָָָָָָָ�רח��
��הא אר��, על א�א מק�ידי� ואי� �ל��; �כ� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ���,
אר�עה ל� ��ע�ה �די חריצי�, �ל�ה �� וח�פרי� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�רח��.
�מי�, א�ת� �מרטיבי� ע�ר, ול�קחי� זה: �ג�� ְְְְְִִִִִֶַַָרא�י�,
חרי� �ל �י� הע�ר את �מכניסי� הע�, את �� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מח�י�

�מכ��י� �מ�א�,[מקמטי�]וחרי�; מ�א� רטב, וה�א א�ת� ְְְְִִִִַָָָָֹ
רא�י� �ל�ה ל� ��� �י� �מ�ת הע�ר מ� �ע��י� ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹעד
רא�י� אר�עה ל� ��� �י� �דמ�ת �פ�י�, ה�ניח ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמימי�

ה�ניח. ְִִֵַַֹמ�מאל

ח�ל�‚. �� ואחר ��יב�; עד הע�, על הע�ר את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ�יחי�
הא��� ��י מעל תבנית]הע�ר הע�ר[דפוס, ונמצא ע�, �ל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

�ית �כל �ר�ה מכניסי� �נ�יי�. ��י� אר�עה �� ���ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
א�ת� ות�פרי� מ�מ�ה; הע�ר מקצת �מחזירי� ְְְְְִִִִִִַַַָָָ�בית,
���נס מק�� ��מ�ה הע�ר מ� �מ�יחי� ���תיו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמאר�ע

'מע�רת'. ה�קרא וה�א ��בר, �מ� הרצ�עה, ��ְְְְְִֶַַָָָָֹ

אר��„. מר�ע, ע� ל�קחי� יד? �ל �פ�י� ע��י� ְָָ�ְְְְִִִִֵֵֶַָוכיצד
�מח�י� מעט; זה על יתר א� �אצ�ע, �בה� ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�רח��,
��יב�; עד הא��� על הע�ר את �מ�יחי� רטב, �ע�ר ְִִִִֶֶַַַַָָָֹא�ת�
הע�, �מק�� ה�ר���ת אר�ע �מכניס הע�ר, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוח�ל�
���תיו, מאר�ע ות�פר� מ�מ�ה; הע�ר מקצת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�מחזיר

הרצ�עה מק�� ��בר, הע�ר מ� .�מ�יחי� ְְִִִַָָָָ

�ר�ה‰. מכניס רא�? �ל �תפ�י� ה�ר���ת ס��ר ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�יצד
ימי� על �ה�א ��ית �מע" א� "והיה �היא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאחר�נה
�בית יביא�", �י �"והיה ל�; סמ�כה �"�מע", ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָה�ניח;
�ה�א רביעי �בית לי", ו"ק�� ל"�מע"; סמ�כה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָ�לי�י

�נגד ��ניו ה��רא ��הא �די � �פ�י� ה�ניח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹל�מאל
ס��ר החלי� וא� זה: �ג�� ה�דר, על ק�רא ה�ניח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ�ני

�ס�ל�ת. ְֶזה,

.Â�י�� �אר�עה א�ת� ��תבי� � יד �ל [עמודי�]�פ�י� ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: �ג�� ���רה, ס��ר� על ��רה, �ספר אר� אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ע�ר
יצא, � אחד �בית וה�יח� ע�ר�ת אר�עה על �תב� ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָוא�

לד�ק�. צרי� ְְְִֵַָָואינ�

.Êלל�� יד, �ל �י� רא� �ל �י� ה�ר���ת, ��לל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ה�א
ה�ר�ה, ���פ�ח ��מצא עד � לתח�ת� מ��פ� ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָא�ת�

לס�פ�. מ�ח�ת� �יטה �ל ְְְִִִִָָָָָָ�קרא

.Á�א�ת ��רכי� ��ה�, ���י� ה�ר���ת את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ���כניסי�
א�ת� מכניסי� �� ואחר �ער, ה�טלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָ�מטלית,
ח�ה א� �המה �ער להי�ת צרי� זה, ו�ער ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ב�יה�.
�ל נהג� �כבר ��ה�; �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָטה�רה,

לכרכ� העגלי�.הע�, זנב ��ער ְְְְֲִִַַָָָָָָ

.Ëל� �גידי� א�א ��פרי� אי� ה�פ�י�, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָ����פרי�
��ה�. �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� טה�רה, ח�ה �ל א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�המה
לבני� וה� הח�ה, א� ה�המה �עקב ��� ה�ידי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָל�קחי�
��ע�� עד �ה� וכ��צא �אבני� א�ת� �מר�כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָק�י�,
ה�פ�י� ��פרי� �בה� א�ת�; ו��זרי� א�ת� וט�וי� ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָ�פ���,

��רה. ספר ִִֵֶָויריע�ת

.È,ר�וחת והלכה �ר��ע. א�ת� ��פרי� ה�פ�י�, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ����פרי�
ע�רה ��י� ה�ל ��הי� עד �פיר�ת, �ל� צד �כל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��הי�
ה�פיר�ת ע�ה וא� רא�; �ל �י� יד �ל �י� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�פיר�ת,
הח�ט יהיה ה�פיר�ת, וכל ע��ה. ע�רה, אר�ע א� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָע�ר

הר�ח�ת מ��י ס�בב הצדדי�]��ה� .[מב' ְִֵֵֶֶָָ

.‡È�החרי ���יע לבית]וצרי� בית �ל[שבי� �פ�י� �ל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
��הי� �די נ�ר החר� היה וא� ה�פר. מק�� עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרא�,
מ�יע החר� �אי� �י על וא� ל�ל, נראי� רא�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאר�עה
�ס�ל�ת. נ�ר, חרצ� אי� וא� ��ר�ת; � ה�פר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלמק��
ח�ט הע�ר, ��י על וחרי� חרי� �ל �ת�� להעביר ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוצרי�
להעביר ���ט, �מנהג לבית; �ית �י� להב�יל מ�יחה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָא�

מ�ל���. וחרי� חרי� �כל ה�פירה מ�ידי ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָ�יד

.·È,ע�ר �ל רצ�עה ל�קחי� הרצ�ע�ת? ע��י� ְְְְִִֵֶַָָוכיצד
ה�ע�ר, מ�ה רחבה היתה וא� ה�ע�רה; �אר� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹרחבה
הרא� את ���י� �די � רא� �ל רצ�עה ואר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��רה.
�מ�א�, מ�א� הרצ�ע�ת ��י ותמ�ח ה��ר, מ��ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויק�ר
רצ�עה ואר� מעט; מ��� למעלה א� ל���ר ���יע� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ה��ר, מ��ה ויק�ר ה�ר�ע את ���י� �די � יד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�ל
על מ��ה ויכר� אמצעית, אצ�ע על אחת רצ�עה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹותמ�ח
אר��ת הרצ�ע�ת הי� וא� ויק�ר. �ריכ�ת �ל� �ְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹאצ�ע�

��ר�ת. הא��, ה�ע�רי� על ְִִֵֵֵַַָָיתר

.‚È��� ���בר רא� �ל רצ�עה מעבר�מכניס [מקו� ְְִֶֶַַָָָֹ
�מי�הרצועה] מר�ע, ק�ר וק��ר רא��, �מ�ת �מ�י� ,ְְְִִֵֶֶַַֹ�ְִָ

אפ�ר ואי ללמד�, חכמי� �למיד �ל צרי� זה, וק�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�לת.
ק��ר יד, ��ל וכ� העי�. �רא�ת א�א �כתב, צ�רת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלה�דיע
�ת�� וי�רדת ע�לה יד �ל הרצ�עה ותהיה י�ד; �מי� ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָק�ר
יד�. על לק�ר ��רצה �עת ויק�ר ��רחיב �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה��ר,



wfgנו - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.„È�ניה� � יד �ל �י� רא� �ל �י� �פ�י�, �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצ�ע�ת
אבל מ�יני. למ�ה ההלכה היא וז� �חרי�, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹהחיצ�ני�

ה א�אח�רי יר��ת הי� א� ה�, �מ�פני� ה�איל רצ�ע�ת, ְְְֲִִִִִֵֵָָ�
הרצ�עה, �הפ� ��א יע�ה, לא � אד��ת ��רי�; ְֲֵֵֶֶַָָָָֹ�ְְֲִֵָלבנ�ת,
�עי� א�א לע�ל�, הרצ�עה אח�רי יהי� ולא ל�. ה�א ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�גנאי
ה�א ונ�אי לבני�. לבנה, וא� יר�י�, יר�ה, א� � ְְְְִִִָָָ�ְָ�ְְִִַָה�ציצה
.��� והרצ�עה ה�ציצה, �חר�ת, ��� ��הי� ָ�ְְְְִַָָָָֹ�ְְִִִֶַל�פ�י�,

.ÂË,הרצ�ע�ת מ��� ו�ע��י� ה�פ�י�, �� ��ח�י� ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָהע�ר
ואפ�� ה�ה�רי�, ע�� א� ח�ה א� �המה �ל ע�ר ְְֲִִֵֶַַַָָה�א
�ח�ה א� טמאי�, מע�ר ע�ה וא� ��ה�. �טרפ�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָנבל�ת
ל�מ�. ע��ד צרי� הרצ�ע�ת, וע�ר �ס�ל�ת. � �זהב ְְְְְְִִִִִָָָָָ�פ�י�
אפ�� � �לל ע��ד צרי� אינ� ,�� ��ח�י� הע�ר ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָאבל

מ�ה ומלח]ע�ה� בקמח נעבד שלא �מק�מ�ת[עור ��ר; , ְֵַָָָָ
מ�ה. �ע�ר א�ת� לע��ת נהג� ְְֲֲֵַַַָָָהר�ה,

.ÊË,�כתיבת� �ע��ת� י�ראל, א�א ה�פ�י� ע��י� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאי�
ח�� א� לפיכ�, �אמרנ�; �מ� �ע�ר, �ע��י� ה�י� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמ�ני
לכתב�, ה�ס�ל לכל ה�י� וה�א �ס�לי�. � �פר� א� ְְְְְְִִַַָָָָָָ��י,

א�ת�. יע�ה ֲֶֶַָֹ��א

.ÊÈ,יד ו�ל יד, �ל א�ת� ע��י� אי� רא�, �ל ְְִִִֵֶֶֶָָָֹ�פ�י�
מ�ד�ה מ�רידי� �אי� לפי � רא� �ל א�ת� ָ�ְְִִִִִֵֶֶָֹע��י�
אי� רא�, �ל �פ�י� �ל רצ�עה וכ� ק�ה. לקד�ה ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ�ְֲִָחמ�רה
אמ�רי�? �ברי� ��ה יד. �ל לתפ�י� א�ת� ְְֲִִִִִִֶֶַָָָע��י�
מע�ל�, אד� לב�� ��א רא� �ל �פ�י� אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹ���ב��;
ט�לה ע��ה? ה�א וכיצד מ�ר. ליד, להחזיר� רצה ְֵֶֶַָ�ְְְִִַָָָָא�

יד�.[מכסה] על וק��ר� אחת, ��ע�ה עד ע�ר ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָעליה

.ÁÈ�פסק�� הי�[נחתכו]�פ�י� א� � ��ה� ה�פיר�ת ְְְְִִִִִֶֶֶַָָ
ז� �צד ז� ה�פיר�ת שכנגדה]��י והפנימית א�[החיצונה , ְְְִֵַַ

א�� הרי � ז� �נגד ��א ז� אפ�� �פיר�ת �ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ��פסק�
�חד��ת, אבל �י�נ�ת; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָ�ס�ל�ת.

ק�מת טבלה ��ני זמ� ה�]�ל מרובעי� ��ר�ת.[שעדיי� , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ
�פר� ��קרע הע�ר מקצת �א�חזי� �ל החד��ת? ה� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוא��
א�� הרי � נכרת ואינ� חזק וה�א ה�פ�י�, �� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָות�לי�
הרי � נפסק וה�א א�א ,�� לתל�ת רא�י אי� וא� ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָחד��ת;

י�נ�ת. ְֵָא��

.ËÈ�פרי�� ואי� א�ת�, ק��רי� אי� � ��פסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצ�עה
הרצ�עה ��ירי אחרת. וע��ה וג�נז�, מ�ציא� א�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָא�ת�,

ולמטה] הראש מקשר ��היה[שמשתלשלת עד ְְִִֶֶַ�ס�לי�,
להי�ת י�הר �לע�ל� עליו. יתר א� ��ע�ר, ורח�� ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָאר��

הרצ�עה ע�ר העליו�][הצ�ני א�ת�ד ����ר �עת למעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָ
רא��. ועל יד� ְַַָֹעל

ד ּפרק ּתפּלין ¤¤¦¦§§¦הלכֹות
על‡. א�ת� מניחי� � רא� �ל ה�פ�י�? מניחי� ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהיכ�

ה�ק�� וה�א ה�ני�, ��נגד ה�ער ס�� �ה�א ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�דקד,
ר�פס �ינ�ק �ל �אמצע,[ר�]��ח� א�ת� לכ�� וצרי� ;�� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ה��ר ויהיה העיני�, �י� ��הי� תש"ר]�די �גב�[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ה�ל�לת. ס�� �ה�א ְֶֹ�ֶֶַָֹהער�,

וה�א·. ה��רת, על �מאל� על א�ת� ק��ר � יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹו�ל

ה�פ�ח ועולה]ה��ר ה�ת�[מנופח �רק ��י� ���ר�ק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לצלעיו, מר�ק� מד�ק ��ה�א ��מצא ה�ר�ע; �רק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�בי�
ה�ברי� "והי� מק��: ונמצא ל��, �נגד �פ�ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�היה

לבב�"..הא�ה על . ְֵֶֶַָָ

מצח�‚. על רא� �ל א� יד�, �ס על יד �ל �פ�י� ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�ניח
�� אי� �אג�ז, עג�ה �פ�ת� הע��ה ה�ינ�ת; �ר� ז� הרי �ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ�ֱֵֶָָ

א�ר �לל. ל�[שמאלי]מצוה �היא �ימינ�, �פ�י� מניח � ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ
� ��לט היה וא� ��מאל�,��מאל; א�ת� מניח � ידיו ��י ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ

�מק�� ה�פ�י� ק�ירת �מק�� אד�. �ל �מאל ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ�היא
למד�� ה�מ�עה מ�י ע"ה]הנחת�, רבינו ממשה .[מסורת ְְֲִִַָָָָָ

אינ�„. יד, ו�ל יד, �ל מע�בת אינ� רא�, �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�פ�י�
וז� לעצמ� ז� מצו�ת, ��י �ה� מ�ני � רא� �ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמע�בת
'א�ר מבר�: רא� �ל על עליה�? מבר� וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמ�.
יד �ל ועל �פ�י�'; מצות על וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָק��נ�
�פ�י�'. להניח וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר�:

א�‰. אבל מה�; אחת ��הניח אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��ה
�פ�י�', 'להניח והיא אחת, �רכה מבר� � ��יה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
�כ�ה�א רא�. �ל מניח �� ואחר �ח�ה, יד �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוק��ר
יד. �ל ח�ל� �� ואחר �ח�ה, רא� �ל ח�ל� ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹח�ל�,

.Âאס�ר � יד �ל �פ�י� וק�ר �פ�י�' 'להניח ��ר� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
רא�; �ל ��ניח עד לר��, �ל�� לה�יב ואפ�� לס�ר, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹל�
'על �נ�ה �רכה לבר� וצרי� עברה, ז� הרי �ח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָוא�

רא�. �ל מניח �� ואחר �פ�י�', ְְְִִִִֵֶַַַַָֹמצות

.Ê�חל ואפ�� עליה�, מבר� ��ניח�, זמ� �ל � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�פ�י�
עליה� מבר� ,��� ה�צ�ת וכל .���� �עמי� מאה ְֲֵֵֶָָ�ְְְְִִֵַַַָָָָולב�
אחר יד, �ל ה�פ�י� על לבר� צרי� לפיכ�, ע��ת�; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע��ת�. היא ���ירת�, ק�ירה; קד� ה��רת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

.Áיד �ל י�יח לא �כלי, להצניע� �פ�יו אד� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ח�ל�
ר�צה �ה�א ���עה מ�ני מ�מעלה; רא� ו�ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ�מ�ה

���יח� ונמצא �ח�ה, רא� ��ל יפ�ע [עוזבה]ללב��, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, �ל קד� רא� �ל ל�ב�י� �אי� לפי יד, �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ�מ�ציא
אחרת למצוה מ��ה ולעבר מצוה, לה�יח לאד� ל� ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואס�ר
ה�א �� ��ח�ה, אד� �ל ליד� ��ב�א מצוה א�א �ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
��פ�ע �די למעלה, יד �ל לה�יח צרי� לפיכ�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתע�ק.

ה�דר. על ויל�� �ח�ה ��ְְְִִֵֶַַַָָ

.Ë�הכינ� �[יחדו]�לי �� וה�יח� �פ�י�, �� לה�יח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ
ה�יח ולא הכינ� חל; �דברי �� לה���� ואס�ר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתק��,

עראי �� �ה�יח א� נתק��,[במקרה]��, לא � הכינ� ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ
�י� ה�פ�י�, את לתל�ת ואס�ר �היה. �מ�ת חל ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
ה�יס את ה�א ��לה אבל עצמ�; ��פ�ה �י� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�רצ�עה

�.�� מ�חי� ה�פ�י� ְִִֶַ�ִָ

.È�מ�מי" ��אמר: ��ילה, לא ,���� � �פ�י� הנחת ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹזמ�
וימי� ��ת�ת וכ� �פ�י�. מצות היא ז� "ח�ה" � ְְְְִִִִִֵַַָָָ�ִָָימימה"
לא�ת", ל� "והי� ��אמר: �פ�י�, זמ� אינ� ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָט�בי�,
זמ� �מאימתי א�ת. עצמ� ה� ט�בי� וימי� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָו��ת�ת
וי�ירה�, א��ת אר�ע �רח�ק חבר� את מ��ראה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהנחת�?

הח�ה. ���קע ְִֶַַַַָעד

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq c"k iyily mei -

.‡È�וה וח�כה הח�ה, ���קע קד� �פ�י� �הניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
זה �בר מ�רי� ואי� מ�ר; ה�ילה, �ל עליו הי� אפ�� � ְִֵֶָָָ�ְֲִַַָָָָָָָעליו
עליה�, �פ�י� יניח� ��א ה�ל, את מל�די� א�א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ר�י�,
�פ�י� ה�ניח וכל הח�ה. מ���קע א�ת� יחלצ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָא�א
��אמר: �לאו, ע�בר � הח�ה ���קע אחר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלכ�ח�ה

ימימה". מ�מי� למ�עד�, ה�את הח�ה את ְֲִִִַָָָָָֹ�ְְֶַַָָ"ו�מר�

.·È� הח�ה עליו ו�קעה �רא��, �תפ�י� ��ר� �א ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
י��ב היה וח�ל�. לבית�, מ�יע �ה�א עד עליה� יד� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ�יח

וקד� �רא��, �תפ�י� ה�דר� �[שבת]�בית ה��� עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
�ית י� וא� וח�ל�; לבית�, ���יע עד עליה� יד� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמ�יח
חל� לא וא� .�� מ�יח� ,�� �����רי� לח�מה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמ��
ל�מר�, מק�� ל� היה ��א מ�ני הח�ה מ��קעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�פ�יו

מ�ר. � ל�מר� �די עליו ָ�ְְְְְְִֵָָָָונמצא�

.‚Èדע��� קט� ה�פ�י�. מ� �ט�ר �מע, מ�ר�ת ה�ט�ר ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ל
�מצו�ת. לח�כ� �די �פ�י�, ל� ל�קח אביו � �פ�י� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹל�מר
�צער א�א נקביו את ל�מר יכ�ל �אינ� וכל מעי�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹח�לי
�תפ�י� ח�בי� ��� ה�מאי�, וכל ה�פ�י�; מ� �ט�ר �ְְְִִִִֵַַָָ�ְִִִִַָָ
עליו �מי�בת נכ�נה �ע�� �אי� �מי מצטערי�, ֶֶָָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָ�טה�רי�.
לה�יח ל� אס�ר �פ�י�, �ה�ניח ה�פ�י�; מ� �ט�ר �ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
��עה וה�ו�י� העב�דה, ��עת �הני� מה�. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ע��
��ק�� מעמד� ��עת וי�ראל ה��כ�, על �יר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�א�מרי�

ה�פ�י�. �מ� ה�פ�ה מ� �ט�רי� �ְְְִִִִִִַַָ

.„Èא�� עליו, �ה� זמ� �ל �תפ�יו למ�מ� אד� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹח�ב
�ד�לה ��ד�ת� � אחד רגע אפ�� מה� �ע�� ְָָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָי�יח
י� וא�� אחד, �� א�א �� אי� �ה�י� ה�י�; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְִמ�ד�ת
�כמ�ת� רא�, ��ל הא י�ד �ל �� וע�רי� אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ�ה�

יד. ְֶָ��ל

.ÂË�צא�פ�י� ��א ���הר �אלי�ע, נקי ��� צריכי� ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
לי�� אס�ר לפיכ�, עליו. �ה� זמ� �ל מ�מ�ה ר�ח ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמ���
עליה� ה�יח א� א�א עראי, �נת ולא קבע �נת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�
�יצד עראי. �נת �ה� י�� � א�ה ע�� היתה ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹס�דר,

וי�� י��ב וה�א �ר�יו, �י� רא�� מ�יח ע��ה? [שאי�ה�א ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] שינת .זו

.ÊËנת� אפ�� �ה� לי�� מ�ר � �יד� �ר�כי� �פ�יו ְֲִִֶַָָֹ�ְְְִִָָָהי�
נכנס א� אבל עראי; אכילת א�א �ה� א�כל ואינ� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקבע.
ידיו ���ל עד �לחנ� על �מ�יח� ח�לצ� � קבע ְִֶַָָָֹ�ְְִִֶַַַַָָלסע�דת

אחרוני�] וה�א[מי� מז�נ� על ויבר� יניח�, �� ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָ
�ה�. ֶָָלב��

.ÊÈ�פ�י� י�יח לא � ה��א לבית והצר� �פ�י�, לב�� ְְְִִִִֵֵַַַַֹ�ְְִִָָָהיה
��א[שבכותל]�חרי� וי�נס, הר�י� לר��ת ה�מ�כי� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

לה��י� הצר� אפ�� יע�ה? �יצד �רכי�. ע�ברי ְְְִַַ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָי�ל��
�מי� �בגד� וג�לל� א��ת, אר�ע �רח�ק �פ�יו ח�ל� ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמי�,
�צא ��א �די וי�הר ל��; �נגד �ימינ� וא�חז� ��רה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
�כ��צא, צרכיו. וע��ה ונכנס טפח, יד� מ�חת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצ�עה

ול�ב�� ה��א, מ�ית א��ת אר�ע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ

.ÁÈ�אי� ה�ב�ע, ה��א �בית אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��ה
י�נס לא � עראי ה��א �ית אבל עליו; נ�ז�ת ֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹניצ�צ�ת
ל�מר�. לחבר� ונ�תנ� א�ת�, ח�ל� א�א �ל�לי�, ��ה� ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�

�לי� רגלי� מי ניצוצות]ואי� בלא �בית[מהגו� אפ�� ְְְֲִִִֵֵֵַַָ
�ח�ח עפר היה וא� �י�יבה; א�א ה�ב�ע, ,[ר�]ה��א ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מדר��, �מק�� יעמד � ק�ה �מק�� היה �עמידה. ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָֹאפ��
עליו. ניצ�צ�ת י�תז� ��א ְְִִֵֶָָָֹ�די

.ËÈולא ערב, לעת ה��א לבית והצר� �פ�י� לב�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַֹ�ְְִִָָָהיה
�ה� י�נס לא � ��צא אחר ללב�� �די ה��� מ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנ�אר
ה�ב�ע. ה��א �בית מי� לה��י� ואפ�� �בגד�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ�ל�לי�

�כלי� �מ�יח� ח�לצ� יע�ה? �יצד לה�]א�א המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
�אי� �י על א� �לי� �אינ� �כלי א� טפח, �� היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
��ילה הצר� א� וכ� ונכנס. �יד�, ה�לי וא�חז טפח, ��ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ְְַַַָ

ונכנס. �יד�, ה�לי וא�חז �כלי, מ�יח� �ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

.Î�יד מ�יח � �פ�י� לב�� וה�א ה��א לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ�כח
ע��ד ��גמר עד אחר[קילוח]עליה� וח�ל�, וי�צא רא���, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

רא���, �ע��ד יפסיק �א� צרכיו; �ל וע��ה נכנס ��ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
�ה� ��� חלאי� לידי יב�א � �קט�י� �י� �גד�לי� ְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�י�

�ד�לה. ְַָָָס�נה

.‡Î�תפ�י� מ�ת� ו��� לא�כח יאחז לא זה הרי � ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
��ציצה ולא מ�ני[בית]�רצ�עה וי�ל�, ידיו; ���ל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

עסקנ��ת. ְִִֶַַַָָ�ה�די�

.·Î,�לב��י ע�מדי� אד� ��ני מק�� � ל�רח� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָה�כנס
מקצת� �� ע�מדי� אד� ��ני �מק�� �פ�י�; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָ�מ�ר
�� מניח ואינ� �פ�יו ח�ל� אינ� לב��י�, �מקצת� ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ֲער�י�
ח�ל� ער�י�, ע�מדי� אד� ��ני �מק�� לכ�ח�ה; ִֵ�ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ�פ�י�

מניח. �אינ� ל�מר צרי� ואי� ְְִִִֵֵֵֶַַָָ�פ�יו,

.‚Î��ואפ �רא��, �תפ�י� ה�בר�ת �בית אד� יה�� ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
לחל� וצרי� קבר; �ל א� מת �ל א��ת אר�ע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ת��
�פ�י�, אד� יל�� ולא א��ת. אר�ע ��רחיק עד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ�פ�יו,
� רא�� על מ��י ה���א �גדיו. ויל�� ערות� ��כ�ה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מט�חת, אפ�� ה���י; ��סיר עד רא�, �ל �פ�י� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹח�ל�
ה�א צ�נ� אבל �פ�י�, �� ��� הרא� על לה�יח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאס�ר

�פ�יו. על ְְְִִַַָמצנפ��

.„Î�� ל��� אס�ר � ��רה ספר א� �פ�י� �� ��� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ית
אחר �כלי ה�לי וי�יח �כלי י�יח� א� ���ציא�, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמ�ת�,
אפ�� � לה� מז�� ה�ני ה�לי היה א� אבל �לי�; ֲִֶָָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�אינ�
�ת�� �לי ה�יח� וא� ח��בי�. ה� אחד �כלי �לי�, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָע�רה

מרא �חת לה�יח� מ�ר ��א�לי, לכסת �ר �י� ��תיו ְִ�ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
���ה. ע�� א��� ואפ�� ל�מר�, �די רא��, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ�נגד

.‰Î�פ�י�� זמ� ��ל היא; �ד�לה קד�ה �פ�י�, ְְְִִִֶֶַָָָ�ְְִִַ�ְקד�ת
ואינ� וירא, ענו ה�א � זר�ע� ועל אד�, �ל רא�� ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹעל
מח�ב�ת מהרהר ואינ� �טלה, �ב�יחה ��ח�ק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָנמ��
צרי� לפיכ�, וה�דק. האמת לדברי ל�� מפ�ה א�א ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרע�ת,
היא. �� ��צות�, � ה��� �ל עליו להי�ת� לה���ל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָאד�
לא ימיו ��ל ה�ד��, ר�נ� �למיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹאמר�
א� ציצית, �לא א� ��רה, �לא א��ת אר�ע �הל� ְְְִִֶַַַַָָָֹֹרא�ה�

�פ�י�. ְְִִֹ�לא

.ÂÎ,פ�ה� ��עת � ה��� �ל ללב�� ��צות� �י על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�
�לא �מע קר�ת ה��רא '�ל חכמי�: אמר� ה�ל; מ� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹי�תר
מניח �אינ� וכל �עצמ�'. �קר עד�ת מעיד �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�פ�י�,
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.‡È�וה וח�כה הח�ה, ���קע קד� �פ�י� �הניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
זה �בר מ�רי� ואי� מ�ר; ה�ילה, �ל עליו הי� אפ�� � ְִֵֶָָָ�ְֲִַַָָָָָָָעליו
עליה�, �פ�י� יניח� ��א ה�ל, את מל�די� א�א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ר�י�,
�פ�י� ה�ניח וכל הח�ה. מ���קע א�ת� יחלצ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָא�א
��אמר: �לאו, ע�בר � הח�ה ���קע אחר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלכ�ח�ה

ימימה". מ�מי� למ�עד�, ה�את הח�ה את ְֲִִִַָָָָָֹ�ְְֶַַָָ"ו�מר�

.·È� הח�ה עליו ו�קעה �רא��, �תפ�י� ��ר� �א ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
י��ב היה וח�ל�. לבית�, מ�יע �ה�א עד עליה� יד� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ�יח

וקד� �רא��, �תפ�י� ה�דר� �[שבת]�בית ה��� עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
�ית י� וא� וח�ל�; לבית�, ���יע עד עליה� יד� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמ�יח
חל� לא וא� .�� מ�יח� ,�� �����רי� לח�מה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמ��
ל�מר�, מק�� ל� היה ��א מ�ני הח�ה מ��קעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�פ�יו

מ�ר. � ל�מר� �די עליו ָ�ְְְְְְִֵָָָָונמצא�

.‚Èדע��� קט� ה�פ�י�. מ� �ט�ר �מע, מ�ר�ת ה�ט�ר ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ל
�מצו�ת. לח�כ� �די �פ�י�, ל� ל�קח אביו � �פ�י� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹל�מר
�צער א�א נקביו את ל�מר יכ�ל �אינ� וכל מעי�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹח�לי
�תפ�י� ח�בי� ��� ה�מאי�, וכל ה�פ�י�; מ� �ט�ר �ְְְִִִִֵַַָָ�ְִִִִַָָ
עליו �מי�בת נכ�נה �ע�� �אי� �מי מצטערי�, ֶֶָָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָ�טה�רי�.
לה�יח ל� אס�ר �פ�י�, �ה�ניח ה�פ�י�; מ� �ט�ר �ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
��עה וה�ו�י� העב�דה, ��עת �הני� מה�. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ע��
��ק�� מעמד� ��עת וי�ראל ה��כ�, על �יר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�א�מרי�

ה�פ�י�. �מ� ה�פ�ה מ� �ט�רי� �ְְְִִִִִִַַָ

.„Èא�� עליו, �ה� זמ� �ל �תפ�יו למ�מ� אד� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹח�ב
�ד�לה ��ד�ת� � אחד רגע אפ�� מה� �ע�� ְָָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָי�יח
י� וא�� אחד, �� א�א �� אי� �ה�י� ה�י�; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְִמ�ד�ת
�כמ�ת� רא�, ��ל הא י�ד �ל �� וע�רי� אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ�ה�

יד. ְֶָ��ל

.ÂË�צא�פ�י� ��א ���הר �אלי�ע, נקי ��� צריכי� ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
לי�� אס�ר לפיכ�, עליו. �ה� זמ� �ל מ�מ�ה ר�ח ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמ���
עליה� ה�יח א� א�א עראי, �נת ולא קבע �נת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�
�יצד עראי. �נת �ה� י�� � א�ה ע�� היתה ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹס�דר,

וי�� י��ב וה�א �ר�יו, �י� רא�� מ�יח ע��ה? [שאי�ה�א ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] שינת .זו

.ÊËנת� אפ�� �ה� לי�� מ�ר � �יד� �ר�כי� �פ�יו ְֲִִֶַָָֹ�ְְְִִָָָהי�
נכנס א� אבל עראי; אכילת א�א �ה� א�כל ואינ� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקבע.
ידיו ���ל עד �לחנ� על �מ�יח� ח�לצ� � קבע ְִֶַָָָֹ�ְְִִֶַַַַָָלסע�דת

אחרוני�] וה�א[מי� מז�נ� על ויבר� יניח�, �� ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָ
�ה�. ֶָָלב��

.ÊÈ�פ�י� י�יח לא � ה��א לבית והצר� �פ�י�, לב�� ְְְִִִִֵֵַַַַֹ�ְְִִָָָהיה
��א[שבכותל]�חרי� וי�נס, הר�י� לר��ת ה�מ�כי� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

לה��י� הצר� אפ�� יע�ה? �יצד �רכי�. ע�ברי ְְְִַַ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָי�ל��
�מי� �בגד� וג�לל� א��ת, אר�ע �רח�ק �פ�יו ח�ל� ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמי�,
�צא ��א �די וי�הר ל��; �נגד �ימינ� וא�חז� ��רה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
�כ��צא, צרכיו. וע��ה ונכנס טפח, יד� מ�חת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצ�עה

ול�ב�� ה��א, מ�ית א��ת אר�ע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ

.ÁÈ�אי� ה�ב�ע, ה��א �בית אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��ה
י�נס לא � עראי ה��א �ית אבל עליו; נ�ז�ת ֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹניצ�צ�ת
ל�מר�. לחבר� ונ�תנ� א�ת�, ח�ל� א�א �ל�לי�, ��ה� ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�

�לי� רגלי� מי ניצוצות]ואי� בלא �בית[מהגו� אפ�� ְְְֲִִִֵֵֵַַָ
�ח�ח עפר היה וא� �י�יבה; א�א ה�ב�ע, ,[ר�]ה��א ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מדר��, �מק�� יעמד � ק�ה �מק�� היה �עמידה. ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָֹאפ��
עליו. ניצ�צ�ת י�תז� ��א ְְִִֵֶָָָֹ�די

.ËÈולא ערב, לעת ה��א לבית והצר� �פ�י� לב�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַֹ�ְְִִָָָהיה
�ה� י�נס לא � ��צא אחר ללב�� �די ה��� מ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנ�אר
ה�ב�ע. ה��א �בית מי� לה��י� ואפ�� �בגד�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ�ל�לי�

�כלי� �מ�יח� ח�לצ� יע�ה? �יצד לה�]א�א המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
�אי� �י על א� �לי� �אינ� �כלי א� טפח, �� היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
��ילה הצר� א� וכ� ונכנס. �יד�, ה�לי וא�חז טפח, ��ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ְְַַַָ

ונכנס. �יד�, ה�לי וא�חז �כלי, מ�יח� �ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

.Î�יד מ�יח � �פ�י� לב�� וה�א ה��א לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ�כח
ע��ד ��גמר עד אחר[קילוח]עליה� וח�ל�, וי�צא רא���, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

רא���, �ע��ד יפסיק �א� צרכיו; �ל וע��ה נכנס ��ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
�ה� ��� חלאי� לידי יב�א � �קט�י� �י� �גד�לי� ְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�י�

�ד�לה. ְַָָָס�נה

.‡Î�תפ�י� מ�ת� ו��� לא�כח יאחז לא זה הרי � ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
��ציצה ולא מ�ני[בית]�רצ�עה וי�ל�, ידיו; ���ל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

עסקנ��ת. ְִִֶַַַָָ�ה�די�

.·Î,�לב��י ע�מדי� אד� ��ני מק�� � ל�רח� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָה�כנס
מקצת� �� ע�מדי� אד� ��ני �מק�� �פ�י�; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָ�מ�ר
�� מניח ואינ� �פ�יו ח�ל� אינ� לב��י�, �מקצת� ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ֲער�י�
ח�ל� ער�י�, ע�מדי� אד� ��ני �מק�� לכ�ח�ה; ִֵ�ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ�פ�י�

מניח. �אינ� ל�מר צרי� ואי� ְְִִִֵֵֵֶַַָָ�פ�יו,

.‚Î��ואפ �רא��, �תפ�י� ה�בר�ת �בית אד� יה�� ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
לחל� וצרי� קבר; �ל א� מת �ל א��ת אר�ע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ת��
�פ�י�, אד� יל�� ולא א��ת. אר�ע ��רחיק עד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ�פ�יו,
� רא�� על מ��י ה���א �גדיו. ויל�� ערות� ��כ�ה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מט�חת, אפ�� ה���י; ��סיר עד רא�, �ל �פ�י� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹח�ל�
ה�א צ�נ� אבל �פ�י�, �� ��� הרא� על לה�יח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאס�ר

�פ�יו. על ְְְִִַַָמצנפ��

.„Î�� ל��� אס�ר � ��רה ספר א� �פ�י� �� ��� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ית
אחר �כלי ה�לי וי�יח �כלי י�יח� א� ���ציא�, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמ�ת�,
אפ�� � לה� מז�� ה�ני ה�לי היה א� אבל �לי�; ֲִֶָָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�אינ�
�ת�� �לי ה�יח� וא� ח��בי�. ה� אחד �כלי �לי�, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָע�רה

מרא �חת לה�יח� מ�ר ��א�לי, לכסת �ר �י� ��תיו ְִ�ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
���ה. ע�� א��� ואפ�� ל�מר�, �די רא��, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ�נגד

.‰Î�פ�י�� זמ� ��ל היא; �ד�לה קד�ה �פ�י�, ְְְִִִֶֶַָָָ�ְְִִַ�ְקד�ת
ואינ� וירא, ענו ה�א � זר�ע� ועל אד�, �ל רא�� ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹעל
מח�ב�ת מהרהר ואינ� �טלה, �ב�יחה ��ח�ק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָנמ��
צרי� לפיכ�, וה�דק. האמת לדברי ל�� מפ�ה א�א ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרע�ת,
היא. �� ��צות�, � ה��� �ל עליו להי�ת� לה���ל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָאד�
לא ימיו ��ל ה�ד��, ר�נ� �למיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹאמר�
א� ציצית, �לא א� ��רה, �לא א��ת אר�ע �הל� ְְְִִֶַַַַָָָֹֹרא�ה�

�פ�י�. ְְִִֹ�לא

.ÂÎ,פ�ה� ��עת � ה��� �ל ללב�� ��צות� �י על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�
�לא �מע קר�ת ה��רא '�ל חכמי�: אמר� ה�ל; מ� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹי�תר
מניח �אינ� וכל �עצמ�'. �קר עד�ת מעיד �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�פ�י�,
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- h"qyz'd oeiq d"k iriax mei -

צ�ה ה�ר���ת �אר�ע �הרי � ע�ה ��מ�נה ע�בר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�פ�י�,
�תפ�י� הרגיל וכל יד. �ל �פ�י� ועל רא�, �ל �פ�י� ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחי�". � עליה� "אדני ��אמר: ימי�, מארי� �ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשס"ט סיו� כ"ה רביעי יו�

ה ּפרק מזּוזה ¤¤¨§§¦הלכֹות
ה�ר���ת‡. ��י ��תב ה�ז�זה? את ��תבי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד

�� על �מע" א� ו"והיה �יריעה[עמוד]"�מע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
חצי �מ� מ�מ�ה, ורוח מ�מעלה רוח ל� וע��ה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
�בלבד � ��רה ��י�, ��ל�ה ��ני� �תב� וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצ�ר�.

�זנב יע��ה למטה]��א וקצר למעלה ע��ל[רחב �מ� א� , ְְֲִֶֶַָָָֹ
עגולה] בצורה �ק�ה[כתובה א� ורחב, למעלה קצר [כאהל, ְ�ָ

עללמטה] ��א �תב� �ס�לה. מא��, �אחת ע�ה וא� ;ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
��ני �תב� �ס�לה. � לפר�ה �ר�ה �הק�י� �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�דר,
��לה, ��רה ספר �ס�לה. ��פר�, �י על א� � ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָע�ר�ת
ה��י�� מ� ולא מז�זה; מה� ע��י� אי� � ��ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�תפ�י�

הריק] �אי�[הקל� לפי מז�זה, עליו ��תבי� אי� ספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ל
ק�ה. לקד�ה חמ�רה מ�ד�ה ַָָ�ְֲִָָ�ְִִִמ�רידי�

א�·. ל"והיה "�מע" �ר�ת ��י� הרוח לע��ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מצוה
סת�מה �ר�ה ויפסיק�מע", השורה בסו� הראשונה [יסיי� ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' ע�הריוח וא� ;ְִָָ
ה��רה מ� ל� סמ�כה �אינ� לפי ��רה, �ת�חה, .א�ת� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
��ז�זה: �ע��י� ה�גי� ה� וא�� ;��� ��גי� לה�הר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי�

א�ת‚. �ל על א�ת��ת, �בע �� י� � רא��נה ִִֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
"�מע", �ל ועי� �י� ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוא�ת
�ל טיתי� ��ני "מזז�ת", �ל זיני� ��ני �"נפ��", ְִֵֵֶ�ְְְְְְִֵֵֶַונ��
�ל על א�ת��ת, �� �� י� � �נ�ה �פר�ה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
��ני "�גנ�", �ל �ימל ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
�ל וצדי "[ל]ט�טפת", �ל טיתי� ��ני "מז�ז�ת", �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזיני�
�רע א� �ה�, �ה�סי� א� �גי�, ע�ה לא וא� ְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ"האר�".

��רט�ט ��א �תב� וא� �סל. לא � ישרי�מה� [קוי� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ��לישור �ה�סי� א� וחסר, �מלא �ק�ק ��א א� ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

�ס�לה. ז� הרי � אחת א�ת אפ�� ְְֲֲִִִִֵַַָמ�פני�

הרוח„. �נגד מ�ח��, ה�ז�זה על ���תבי� ���ט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג
�ה�א לפי הפסד, �זה ואי� '��י'; לפר�ה, �ר�ה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��י�
ה�לאכי�, �מ�ת מ�פני� �� ���תבי� א�� אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמ�ח��.

ח�תמ�ת א� �ס�ק, א� קד��י�, �מ�ת שונות]א� �[צורות ְִֵָָ
�א�� ה�א; לע�ל� חלק ל� �אי� מי �כלל ה� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
מצוה �ע��י� א�א ה�צוה, ���ל� לה� �י לא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹה���י�,
ואהבת� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �מ� יח�ד �היא ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ד�לה,
על �עלה �מ� עצמ�, להנית קמיע ה�א �א�� ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועב�דת�,

הע�ל�. �הבלי המה�ה �בר ��ה ה�כל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָל��

��יטה‰. האר�" "על לכ�ב �י�[שורה]�מצוה אחר�נה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
ה��פרי� �ל ונהג� �יטה; �אמצע �י� ה�יטה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�רא�
�רא� האר�" ו"על �יט�ת, וע�רי� ���י� א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹלכ�ב
�יטה �ל ��רא� הא�ת��ת ה� וא�� אחר�נה. ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ�יטה
�ב�כ��, לבני�, ה�ברי�, ה', �מע, ה�דר: על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָו�יטה,
וה��חוית�, ,�� ע�ב, י�רה, �כל, מצ�ה, והיה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�י�,

�ב�ערי�, ��ר�, את�, את�, ו�מ��, ואבד��, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�מי�,
האר�. על ֲֶֶַָָא�ר,

.Â,�לתח�ת ה�יטה מ��� א�ת� ��ללי� א�ת�, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָ����פלי�
ה�יטה מרא� יקרא לקר�ת, ה��רא ���פ�ח ��מצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
�ל א� קנה �ל ��פ�פרת מכניס� ���לל�, ואחר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלס�פ�.
ה�תח מז�זת אל א�ת� �מח�ר �בר, �ל �ל א� ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�
ה�ז�זה. �� �מכניס ה�תח �מז�זת ח�פר א� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ�מסמר,

.Ê��ר�' �ח�ה: מבר� ה�תח, �מז�זת ��ק�ע�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקד�
וצ�נ�א �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' �ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

��ביעת� �תיבת�, ��עת מבר� ואינ� מז�זה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלק�ע
ה�צוה. ְִִַָהיא

.Áמ�ל� המזוזה]�לי� ליד ז�[העומד �אי� �ס�לה, � ְְְֵֵֶַָָָ
ה�לת אח�רי ה�יח� חפר[בקיר]קביעה. �ל��. ע�ה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

�בריח וה�א נגר, �מ� ה�ז�זה והכניס ה�תח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ�מז�זת
� ���ע�ת המזוזה]ה�ר�י� ברוחב �ס�לה.[שהכניסה ְְִַַַָָָ

טפח ל� וקבעה]העמיק טפח עומק קנה[חפר חת� �ס�לה. , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
אחרי�, קני� אל ה�נה ח�ר �� ואחר מז�זה, �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהכניס
��דמה מ�ני �ס�לה, � ה�תח מז�זת ה�ל מ� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעמיד

ה�תח. מז�זת לע��ת ה�ז�זה ְְְֲִִֶַַַַַַַָקביעת

.Ëב�ע�� �עמי� נב�קת ה�חיד, שני�]מז�זת �מז�זת[שבע , ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָ
���בל �עמי� שנה]ר�י�, א�ת[חמישי� מ��ה נקרעה ��א � ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מרקבת. ��תלי�, קב�עה �היא מ�ני נמחקה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָא�

.Èאת �מח�כי� ועבדי�; נ�י� אפ�� �מז�זה, ח�בי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹה�ל
�ח�צה �ית ה��כר לב�יה�. מז�זה לע��ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָה�ט�י�

�פ�נ�ק וה�ר מ�[מלו�]לאר�, �ט�ר � י�ראל �אר� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ח� י�ראל, �אר� �ית ה��כר אבל י��; �ל�י� בה�ז�זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מ�ד. ְִִָָ�מז�זה

.‡Èמז�זה להביא ה��כר על � לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָה���יר
מ�ני קביעת�; על �כר נ�ת� היה אפ�� א�ת�, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולק�ע
�כ�ה�א ה�ית. ח�בת ואינ� היא, ה�ר ח�בת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ה�ז�זה
זה הרי לג�י, ה�ית היה וא� ויצא; �יד� י�ל�ה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�צא,

���צא. ְְֵֵֶָנ�טל�

ו ּפרק מזּוזה ¤¤¨§§¦הלכֹות
לע��ת‡. �� ה�ר יתח�ב �� ואחר ��ית, י� �נאי� ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָע�רה

ה�ז�זה; מ� �ט�ר מה�, אחד �נאי חסר וא� מז�זה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָל�
יתר, א� א��ת אר�ע על א��ת אר�ע �� ��היה ה�: ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוא��

מז�ז�ת ��י ל� הפתח]ו��היה צידי מב' ל�[עמודי� ויהיה , ְְְְְְִִֵֶֶֶ
ל� ותהיה ויהיה[לבית]מ�ק��, �לת�ת, ל� ויהי� �קרה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

חל �ית ויהיה י�תר, א� טפחי� ע�רה ה�ער [פרט�ב� ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
וכיו"ב] כנסת לדירתלבית וע��י אד�, לדירת ע��י ויהיה ,ְְְְְִִִֶַַָָָָ

וכיו"ב]�ב�ד למרח� קבע.[פרט לדירת וע��י , ְְִֶַַָָ

מ�·. �ט�ר א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִִֵֶַַַַַַַַָ�ית
א��ת אר�ע על א��ת אר�ע לר�ע �די �� י� וא� ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָה�ז�זה;
ואי� זו��ת, חמ� �על א� עגל, �ה�א �י על א� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��וה,
�� וי� ה�איל � רח�� על יתר אר�� היה �א� ל�מר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי�
�מז�זה. ח�ב א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע לר�ע ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָ�די

ותקרה‚. �תלי� �ל�ה ל� ��� ה�ק�� וה�א ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq d"k iriax mei -

��ימי� �ני ל� ��� �י על א� רביעית,[עמודי�]� �ר�ח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
ה�, ה�קרה להעמיד �ה��ימי� מ�ני ה�ז�זה, מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ט�רה
א�א �תלי�, ל� �אי� �קרה וכ� נע��. מז�ז�ת מ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
�היא �י על א� � �מ�א� מ�א� ע��די� על ִִִִִֶֶֶַַַַָָע�מדת
�א�� מז�ז�ת, ל� �אי� לפי �ט�רה, �ית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�תבנית

ע��יי�. ה� ה�קרה להעמיד ְְֲֲִִִִֵַַַָָהע��די�

�מי�„. וכ�ה מ�א�, �מז�זה מ�א� מז�זה ל� ��� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�ית
�גב� י� א� � ה��ק�� �מק�� ה�ז�ז�ת ��י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹק�ת
אי� וא� �מז�זה; ח�ב � יתר א� טפחי� ע�רה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָה�ז�ז�ת
מ�ק��. ל� �אי� מ�ני �ט�ר, � טפחי� ע�רה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ה�

מקצת�‰. היה ה�ז�זה; מ� �ט�ר �קרה, ל� �אי� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�ית
ה�ר�י היה �א� לי, יראה � מקרה אינ� �מקצת� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,

�מז ח�ב �ה�א ה�תח, ואחר�נגד ה�לת�ת, �מעמידי� �זה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ה�ז�זה. את ק�בעי� ��ְְִֶַָָ

.Âמדר��ת �ב�י �נס��ת �ב�י והעזר�ת, ה��כ�ת ה�ית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהר
�ית קד�. �ה� לפי �ט�רי�, � �ירה �ית �ה� �אי� �ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
וכ� �מז�זה; ח�ב ,�� �רי� �הא�רחי� �פרי� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה�נסת
ה�ערי� �ל �ירה. �ית �� היה א� �ר�י�, �ל ה�נסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ית
ניקנ�ר, מ�ער ח�� � מז�ז�ת לה� היה לא ��ק��, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�הי�
�ה���ה מ�ני �להדרי�; ל��ת ו�ל מ���, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָו��פני�
ההפר�ה. ימי ��בעת �ד�ל לכה� �ירה �ית היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹה�את,

.Êהא�צר�ת �ית העצי�, �ית ה�קר, �ית ה�ב�, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
ושמ�] יי� �[מחסני "�ית�" ��אמר: ה�ז�זה, מ� �ט�רי� �ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

�קר רפת לפיכ�, �ה�. וכ��צא לא�� �רט ל�, המיחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְְֵַ�ית�
�מז�זה, ח�בת � �� �מתק�ט�ת �� י��ב�ת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ה��י�
אכסדרה, �ער, �ית אד�. לדירת יח�ד �� י� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�הרי

מ�}וה��ה{�מר�סת, �ט�רי� � וה�יר הגנה), (ושער ְְְְִִִִִֶֶַַָ
הח�בי� ��י� הי� וא� לדירה; ע��יי� �אינ� מ�ני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ז�זה,
�מז�זה. ה� �� ח�בי� א��, למק�מ�ת �ת�חי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�מז�זה

.Áמב�א�ת �ערי ואחד חצר�ת, �ערי אחד [רחובלפיכ�, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
אליו] פתוחי� ���שחצרות � ועיר�ת מדינ�ת �ערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָ�ָ

�ת�חי� �מז�זה הח�בי� ה��י� �הרי �מז�זה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָח�בי�
לזה �ת�ח וזה לזה, �ת�ח זה ��י�, ע�רה ואפ�� ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלת�כ�.
�מ�ני �מז�זה; ח�בי� ��� �מז�זה, ח�ב וה�נימי ה�איל �ְְְִִִִַַָָ�ְְִִִֵַָָָ
�מז�זה'. ח�ב לחצר, ה��ה מ� ה�ת�ח '�ער אמר�: ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה

.Ëה�רסקי �בית ה�בילה, �בית ה�רח�, �בית ה��א, ְְִ�ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�ית
עורות] עיבוד לפי[בית ה�ז�זה, מ� �ט�רי� � �ה� וכ��צא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ

��ספינה �בית �חג, החג ס�ת �ב�ד. לדירת ע��יי� ְִִִֶֶֶַַָָָ�ְֲִִֵֶַָָ�אינ�
��י קבע. לדירת ע��יי� �אינ� לפי ה�ז�זה, מ� �ט�רי� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

י�צרי� �ל �ט�רה[אומני�]ס��ת החיצ�נה � מ�� לפני� ז� , �ְְְִִִִִֶַָָ
���וקי� החנ��ת וכ� קב�עה. �אינ� מ�ני ה�ז�זה, ְִֶַָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמ�

לדירה. קב�עי� �אינ� מ�ני ה�ז�זה, מ� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ�ט�רי�

.Èע א� � הר�ה �תחי� ל� ��� רגיל�ית �אינ� �י ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מז�זה לע��ת ח�ב מה�, אחד �פתח א�א ולב�א ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלצאת
�מז�זה. ח�ב ועל�ה, �ית ��י� קט� �תח �פתח. �תח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�כל
על מז�זה לע��ת ח�ב � �חדר חדר אפ�� ���ית, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחדר
�ער ועל החיצ��, החדר �ער ועל ה�נימי, החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ�ער

�קב�עי�. לדירה, ע��יי� ���� ְְֲִִִָָ�ִֶַַה�ית;

.‡Èהיה א� � �בית� ה�נסת �ית א� ה�דר� �ית ��י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�תח
��י� �תח �מז�זה. ח�ב ה�תח, �א�ת� ולב�א לצאת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָרגיל

�לת �ל ה�יר אחר ה�לכי� ��י�, שלמעלה�ני [יתד ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ה�ז�זה.ושלמטה] את ק�בעי� �� ע��, נראה �ה�יר מק�� �ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

.·Èפח�� ה�תח, חלל �ת�� ה�ז�זה? את ק�בעי� ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכ�
וא� ה�ער. �ב� �ל העלי�� �לי� �תח�ת לח��, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹה�מ��
ה��ק�� מ� ��רחיק�ה וה�א ��רה, מ�ה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבע�
�ס�לה. מ�מאל, קבע� וא� ל�ית; ה�כנס ימי� על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

�מז�זה. ח�ב ��פי�, �ל ְִִַָָָ�ִֶַ�בית

.‚Èה�ל ח�בת �היא מ�ני �מז�זה, לה�הר אד� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹח�ב
ה �ל �מ� �יח�ד יפ�ע ויצא, ���נס עת וכל �ד���מיד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

��ג�ת� מ�נת� ויע�ר אהבת�, ויז�ר � ה�א [עיסוקו]�ר�� ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�לע�למי לע�ל� הע�מד �בר �� �אי� וידע ה�מ�; ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�הבלי
לדע��, ח�זר ה�א �מ�ד הע�ל�, צ�ר ידיעת א�א ְְְִִִֵֶַַָָָָָע�למי�,
ל� ��� מי �ל חכמי�, אמר� מי�רי�. �דרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָוה�ל�
� �פתח� �מז�זה �בגד�, וציצית �בזר�ע�, �רא�� ְְְְְְְְְִִִִִִִָֹ�פ�י�
ה� וה� ר�י�, מז�ירי� ל� י� �הרי יחטא; ��א ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מחזק
מלא� "חנה ��אמר: מ�חטא, א�ת� ���ילי� ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹה�לאכי�

�ס�ע�). רחמנא (�רי� ויח�צ�". ליראיו, סביב ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָה'

ז ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות
ספר‡. לכ�ב מ��ראל, ואי� אי� �ל על ע�ה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

ה�ירה את לכ� �תב� "וע�ה, ��אמר: לעצמ�, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��רה
ז� �ירה �� ��� ה��רה, את �תב� �ל�מר: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹה�את",

"האזינו"] �ר���ת[שירת ה��רה את ��תבי� �אי� לפי �ְְִִִֵֶֶַָָָ
��רה, ספר אב�תיו לאד� ל� �ה�יח� �י על וא� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר���ת.
מ�יני; ק�ל� �א�� �יד�, �תב� וא� מ���. לכ�ב ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹמצוה
�ספר ה��י� וכל ל�. ��תבי� אחרי� לכ�ב, י�דע אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�

.��� �תב� �א�� ה�א הרי � אחת א�ת אפ�� �ְְֲֲִִֵַַָָ��רה

ל��·. לעצמ� אחר ��רה ספר ל� לכ�ב מצ�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְֶֶַה�ל�
��אמר: � הדי�ט ��ה�א ל� �היה ספר על יתר ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָה�ל�,
�מ�יהי� וג�'"; ל� וכתב � ממלכ�� ��א על ��ב�� ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
ל� �היה זה ה�ד�ל. �י� �ית �י על העזרה, מ�פר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
ל� ��כ�ב א� ��תב וזה �נזיו; �בית מ�יח� הדי�ט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה�א
��רה ספר ל�לחמה, יצא וא� �מיד. ע�� יהיה ��ל�, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מסב, ע��; וה�א ��י�, י��ב ע��; וה�א נכנס, ע��; ְְְִִִִִֵֵֵֶַָזה
ח�יו". ימי �ל �� וקרא ע��, "והיתה ��אמר: �נג��, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָוה�א

לכ�ב‚. צרי� � ��מל� קד� לעצמ� ��רה ספר ל� היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
�נזיו; �בית מ�יח� אחד, ��רה: ספרי �ני ��ל� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
א� ��ילה, א�א מע�� יס�ר לא � �מיד ע�� יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ני,
מ�ת�. על לי�� א� ה��א, לבית א� ל�רח�, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ����נס

��רט�ט„. ��א ��תב� ��רה עלספר קוי� [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ
הכתב] לישור �מקצת�הקל� ה�ויל על מקצת� ��תב א� ,ְְְִִִֶַַַָָָ

על ��� א� ה�ויל, על ��� א� א�א �ס�ל; � ה�ל� ַ�ְִַַ�ְֶַַָָָעל
�ת ��תב ��רה? ספר ��תבי� וכיצד מת�נתה�ל�. יבה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ֶֶ

קט�ה; א�ת �מלא ותבה, �בה �ל �י� י�יח �י�תר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה
�יטה �ל �ל[שורה]�בי� ואר� �יטה; �מלא ו�יטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ

'למ��ח�תיכ� לכ�ב �די א�ת��ת, �ל�י� � ו�יטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹ�יטה
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��ימי� �ני ל� ��� �י על א� רביעית,[עמודי�]� �ר�ח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
ה�, ה�קרה להעמיד �ה��ימי� מ�ני ה�ז�זה, מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ט�רה
א�א �תלי�, ל� �אי� �קרה וכ� נע��. מז�ז�ת מ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
�היא �י על א� � �מ�א� מ�א� ע��די� על ִִִִִֶֶֶַַַַָָע�מדת
�א�� מז�ז�ת, ל� �אי� לפי �ט�רה, �ית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�תבנית

ע��יי�. ה� ה�קרה להעמיד ְְֲֲִִִִֵַַַָָהע��די�

�מי�„. וכ�ה מ�א�, �מז�זה מ�א� מז�זה ל� ��� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�ית
�גב� י� א� � ה��ק�� �מק�� ה�ז�ז�ת ��י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹק�ת
אי� וא� �מז�זה; ח�ב � יתר א� טפחי� ע�רה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָה�ז�ז�ת
מ�ק��. ל� �אי� מ�ני �ט�ר, � טפחי� ע�רה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ה�

מקצת�‰. היה ה�ז�זה; מ� �ט�ר �קרה, ל� �אי� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�ית
ה�ר�י היה �א� לי, יראה � מקרה אינ� �מקצת� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,

�מז ח�ב �ה�א ה�תח, ואחר�נגד ה�לת�ת, �מעמידי� �זה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ה�ז�זה. את ק�בעי� ��ְְִֶַָָ

.Âמדר��ת �ב�י �נס��ת �ב�י והעזר�ת, ה��כ�ת ה�ית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהר
�ית קד�. �ה� לפי �ט�רי�, � �ירה �ית �ה� �אי� �ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
וכ� �מז�זה; ח�ב ,�� �רי� �הא�רחי� �פרי� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה�נסת
ה�ערי� �ל �ירה. �ית �� היה א� �ר�י�, �ל ה�נסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ית
ניקנ�ר, מ�ער ח�� � מז�ז�ת לה� היה לא ��ק��, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�הי�
�ה���ה מ�ני �להדרי�; ל��ת ו�ל מ���, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָו��פני�
ההפר�ה. ימי ��בעת �ד�ל לכה� �ירה �ית היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹה�את,

.Êהא�צר�ת �ית העצי�, �ית ה�קר, �ית ה�ב�, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
ושמ�] יי� �[מחסני "�ית�" ��אמר: ה�ז�זה, מ� �ט�רי� �ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

�קר רפת לפיכ�, �ה�. וכ��צא לא�� �רט ל�, המיחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְְֵַ�ית�
�מז�זה, ח�בת � �� �מתק�ט�ת �� י��ב�ת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ה��י�
אכסדרה, �ער, �ית אד�. לדירת יח�ד �� י� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�הרי

מ�}וה��ה{�מר�סת, �ט�רי� � וה�יר הגנה), (ושער ְְְְִִִִִֶֶַַָ
הח�בי� ��י� הי� וא� לדירה; ע��יי� �אינ� מ�ני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ז�זה,
�מז�זה. ה� �� ח�בי� א��, למק�מ�ת �ת�חי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�מז�זה

.Áמב�א�ת �ערי ואחד חצר�ת, �ערי אחד [רחובלפיכ�, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
אליו] פתוחי� ���שחצרות � ועיר�ת מדינ�ת �ערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָ�ָ

�ת�חי� �מז�זה הח�בי� ה��י� �הרי �מז�זה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָח�בי�
לזה �ת�ח וזה לזה, �ת�ח זה ��י�, ע�רה ואפ�� ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלת�כ�.
�מ�ני �מז�זה; ח�בי� ��� �מז�זה, ח�ב וה�נימי ה�איל �ְְְִִִִַַָָ�ְְִִִֵַָָָ
�מז�זה'. ח�ב לחצר, ה��ה מ� ה�ת�ח '�ער אמר�: ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה

.Ëה�רסקי �בית ה�בילה, �בית ה�רח�, �בית ה��א, ְְִ�ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�ית
עורות] עיבוד לפי[בית ה�ז�זה, מ� �ט�רי� � �ה� וכ��צא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ

��ספינה �בית �חג, החג ס�ת �ב�ד. לדירת ע��יי� ְִִִֶֶֶַַָָָ�ְֲִִֵֶַָָ�אינ�
��י קבע. לדירת ע��יי� �אינ� לפי ה�ז�זה, מ� �ט�רי� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

י�צרי� �ל �ט�רה[אומני�]ס��ת החיצ�נה � מ�� לפני� ז� , �ְְְִִִִִֶַָָ
���וקי� החנ��ת וכ� קב�עה. �אינ� מ�ני ה�ז�זה, ְִֶַָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמ�

לדירה. קב�עי� �אינ� מ�ני ה�ז�זה, מ� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ�ט�רי�

.Èע א� � הר�ה �תחי� ל� ��� רגיל�ית �אינ� �י ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מז�זה לע��ת ח�ב מה�, אחד �פתח א�א ולב�א ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלצאת
�מז�זה. ח�ב ועל�ה, �ית ��י� קט� �תח �פתח. �תח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�כל
על מז�זה לע��ת ח�ב � �חדר חדר אפ�� ���ית, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחדר
�ער ועל החיצ��, החדר �ער ועל ה�נימי, החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ�ער

�קב�עי�. לדירה, ע��יי� ���� ְְֲִִִָָ�ִֶַַה�ית;

.‡Èהיה א� � �בית� ה�נסת �ית א� ה�דר� �ית ��י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�תח
��י� �תח �מז�זה. ח�ב ה�תח, �א�ת� ולב�א לצאת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָרגיל

�לת �ל ה�יר אחר ה�לכי� ��י�, שלמעלה�ני [יתד ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ה�ז�זה.ושלמטה] את ק�בעי� �� ע��, נראה �ה�יר מק�� �ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

.·Èפח�� ה�תח, חלל �ת�� ה�ז�זה? את ק�בעי� ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכ�
וא� ה�ער. �ב� �ל העלי�� �לי� �תח�ת לח��, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹה�מ��
ה��ק�� מ� ��רחיק�ה וה�א ��רה, מ�ה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבע�
�ס�לה. מ�מאל, קבע� וא� ל�ית; ה�כנס ימי� על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

�מז�זה. ח�ב ��פי�, �ל ְִִַָָָ�ִֶַ�בית

.‚Èה�ל ח�בת �היא מ�ני �מז�זה, לה�הר אד� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹח�ב
ה �ל �מ� �יח�ד יפ�ע ויצא, ���נס עת וכל �ד���מיד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

��ג�ת� מ�נת� ויע�ר אהבת�, ויז�ר � ה�א [עיסוקו]�ר�� ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�לע�למי לע�ל� הע�מד �בר �� �אי� וידע ה�מ�; ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�הבלי
לדע��, ח�זר ה�א �מ�ד הע�ל�, צ�ר ידיעת א�א ְְְִִִֵֶַַָָָָָע�למי�,
ל� ��� מי �ל חכמי�, אמר� מי�רי�. �דרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָוה�ל�
� �פתח� �מז�זה �בגד�, וציצית �בזר�ע�, �רא�� ְְְְְְְְְִִִִִִִָֹ�פ�י�
ה� וה� ר�י�, מז�ירי� ל� י� �הרי יחטא; ��א ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מחזק
מלא� "חנה ��אמר: מ�חטא, א�ת� ���ילי� ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹה�לאכי�

�ס�ע�). רחמנא (�רי� ויח�צ�". ליראיו, סביב ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָה'

ז ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות
ספר‡. לכ�ב מ��ראל, ואי� אי� �ל על ע�ה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

ה�ירה את לכ� �תב� "וע�ה, ��אמר: לעצמ�, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��רה
ז� �ירה �� ��� ה��רה, את �תב� �ל�מר: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹה�את",

"האזינו"] �ר���ת[שירת ה��רה את ��תבי� �אי� לפי �ְְִִִֵֶֶַָָָ
��רה, ספר אב�תיו לאד� ל� �ה�יח� �י על וא� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר���ת.
מ�יני; ק�ל� �א�� �יד�, �תב� וא� מ���. לכ�ב ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹמצוה
�ספר ה��י� וכל ל�. ��תבי� אחרי� לכ�ב, י�דע אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�

.��� �תב� �א�� ה�א הרי � אחת א�ת אפ�� �ְְֲֲִִֵַַָָ��רה

ל��·. לעצמ� אחר ��רה ספר ל� לכ�ב מצ�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְֶֶַה�ל�
��אמר: � הדי�ט ��ה�א ל� �היה ספר על יתר ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָה�ל�,
�מ�יהי� וג�'"; ל� וכתב � ממלכ�� ��א על ��ב�� ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
ל� �היה זה ה�ד�ל. �י� �ית �י על העזרה, מ�פר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
ל� ��כ�ב א� ��תב וזה �נזיו; �בית מ�יח� הדי�ט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה�א
��רה ספר ל�לחמה, יצא וא� �מיד. ע�� יהיה ��ל�, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מסב, ע��; וה�א ��י�, י��ב ע��; וה�א נכנס, ע��; ְְְִִִִִֵֵֵֶַָזה
ח�יו". ימי �ל �� וקרא ע��, "והיתה ��אמר: �נג��, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָוה�א

לכ�ב‚. צרי� � ��מל� קד� לעצמ� ��רה ספר ל� היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
�נזיו; �בית מ�יח� אחד, ��רה: ספרי �ני ��ל� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
א� ��ילה, א�א מע�� יס�ר לא � �מיד ע�� יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ני,
מ�ת�. על לי�� א� ה��א, לבית א� ל�רח�, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ����נס

��רט�ט„. ��א ��תב� ��רה עלספר קוי� [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ
הכתב] לישור �מקצת�הקל� ה�ויל על מקצת� ��תב א� ,ְְְִִִֶַַַָָָ

על ��� א� ה�ויל, על ��� א� א�א �ס�ל; � ה�ל� ַ�ְִַַ�ְֶַַָָָעל
�ת ��תב ��רה? ספר ��תבי� וכיצד מת�נתה�ל�. יבה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ֶֶ

קט�ה; א�ת �מלא ותבה, �בה �ל �י� י�יח �י�תר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה
�יטה �ל �ל[שורה]�בי� ואר� �יטה; �מלא ו�יטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ

'למ��ח�תיכ� לכ�ב �די א�ת��ת, �ל�י� � ו�יטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹ�יטה
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ה�א וזה �עמי�, �ל�ה למ��ח�תיכ�' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמ��ח�תיכ�
�� �ל �די[עמוד]רחב מ�ה, קצרה ה�יטה �הא ולא וד�. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

��א �די זה, על יתר אר�ה ולא �א�רת; ה�� יהיה ְֵֵֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶֶֶֶַַֹֹ��א
מ��טט�ת עיניו הרבה]יה� ��תב.[מחפשות ְְְְֵַָָ

ימעט‰. �ר�ה[יקטי�]לא ��י� הרוח מ�ני ה�תב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפר�ה פרשה בי� אותיות תשע מרווח .[לצור� ְָָָ

�ת�� ��י� יכ�ב לא � א�ת��ת חמ� �ת �בה ל� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנז��נה
���י� ה�� �ת�� �ל� ��תב א�א ל��, ח�� ו�ל� ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹה��
א�ת��ת �ל� לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר לא ל��; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹח��

ה�יטה. מ�ח�ת �מתחיל �נ�י, ה�ק�� מ�יח �ְְִִִִִַַַַַַָָָ

.Âיזרק�ה לא � א�ת��ת ��י �ת �בה ל� [יכתבנה]נז��נה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ה��י� העמודי�]�י� ה�יטה.[בי� לתח�ת יחזר א�א , ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

�ח�ת א� א�ת��ת, ע�ר �ת �בה ה�יטה �ס�� ל� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנז��נה
ה�� �ת�� ��� את לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר ולא יתר, ְַַָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹא�
��תב ל��, ח�� וחצי� ה�� �ת�� חצי� לכ�ב יכ�ל א� �; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ה�יטה. מ�ח�ת �מתחיל �נ�י ה�ק�� מ�יח לאו, ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָוא�

.Êלא� �נ�י�ת �יטי� אר�ע וח��, ח�� �ל �י� ְְְִִַַָֹ�ְָ�ִֵַַָ�מ�יח
�יטה מ�ח�ת הח�� ויתחיל יתר; ולא �ח�ת לא ְִִִַָָ�ְְְְִִֵַַָָָֹֹ�תיבה,
�יטה �אמצע ��גמר צרי� ה��רה, �כ��גמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹחמי�ית.
מק�ר הר�ה, �יטי� ה�� מ� נ�אר וא� ה��; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַ��ס��
ה�יטה. את יגמר ולא ה�יטה, מ�ח�ת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹוע�לה,
�יטה �אמצע י�ראל" �ל "לעיני ��היה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מת���,

ה��. ְַַ�ס��

.Á,ה�ט��ת �בא�ת��ת ה�ד�ל�ת, �א�ת��ת ְְְִִִֵַַַָָָוי�הר
ה�ק�ד�ת מעליה�]�בא�ת��ת ניקוד �בא�ת��ת[שיש , ְִִַָָ

ה�פ�פ�ת ה�יי� �ג�� מ���ת ,[מקופלות]���רת� ְֶָָ�ְְִֵַַ
מ�י אי� ה��פרי� �הע�יק� �מ� העק��ת ְְְִִִִִֶֶַ�ְֲִָָוהא�ת��ת

��גי� וי�הר עליה[כתרי�]אי�. ��� א�ת י� � �במנינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�צ�רת � ה�גי� וכל �בעה; עליה ��� א�ת וי� אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ג

ה�ערה. �ח�ט ��י� ה�, ְֲִִֵַַַַָזי�

.Ë;ה�בחר מ� למצוה א�א נאמר� לא הא��, ה�ברי� ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
הא�ת��ת וכתב ��גי�, �ק�ק ��א א� זה, �ת��� ��ה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוא�
הארי� א� הרחיק�, א� ה�יטי�, את ��רב א� �תקנ�, ����ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ח�ר ולא לא�ת, א�ת הד�יק� ולא ה�איל � ק�ר� א� ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹ�ה�,
��ה ולא אחת, א�ת צ�רת הפסיד ולא ה�תיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

�סת�מ�ת ��ר.[כדלקמ�]�פת�ח�ת ספר זה הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶָ

.È�נהג � ��למ�ד א�ת� אמר� ��א אחרי�, �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹי�
וה�: אי�; מ�י אי� �יד� היא וק�לה ה��פרי�, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�
מ�מ�נה �ח�ת לא וד�, �� ��כל ה�יטי� מני� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ��הי�
�ל ��י� הרוח ו��היה ��י�; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואר�עי�,
א�ר'; א�ר 'א�ר א�ת��ת ��ע �מ� �פר�ה, ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�ר�ה
ה�אי�, ה��: מ�ירת למעלה ה�יטי� �רא� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹו��היה
מ� �למ�ה �יטי�; חמ� � �מצרי� מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָב���ה,
ו��ח, :�� מה� �יטה �ל �ח�ת �יטי�, חמ� � ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ירה
למעלה ה�יטי� �רא�י ויהיה ו�בא�; ו�צא�, ס�ס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיס�, �אחרית, ה�ר�, אחרי, ואעידה, האזינ�: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�ירת
ו�בא, �יטי�: חמ� � מ��ה �למ�ה �יטי�; �� � ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

א�ר. ה�את, א�ר, ְֲֲֵֶֶַַֹלד�ר,

.‡Èלא ��ה, וא� ה�בחר; מ� למצוה הא��, ה�ברי� ְְִִָָֹ�ְְְְִִִֵַַָָָָוכל
��תב א� מלא; החסר א� חסר, ה�לא �תב א� אבל ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�סל.

קרא �היא מכתיבתה]מ�ה אחרת �קריאת�,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ
"�ב�חרי�" "י��ל�ה", �מק�� "י��ב�ה" ��תב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ג��

"�בעפלי �ת�חה�מק�� �ר�ה ��תב א� �ה�; וכ��צא ,"� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�ירה ��תב א� �ת�חה; סת�מה ��תב א� ְְְִֶֶַַַָָָָָָסת�מה,

האזינו] שירת או הי� �ר�ה[שירת ��תב א� ה�תב, ְְִֶַַָָָָָָ��אר
��רה ספר קד�ת �� ואי� �ס�ל, זה הרי � ��ירה ֵֶַָ�ְְְֲִֵֵֶַַָָאחת
ה�ינ�ק�ת. �ה� ��ל�די� הח��י� מ� �ח�� א�א ְְִִִֶֶַַָָ�ִַָ�ְְֶָָ�לל,

.·È�ל�י� על י�תר ל�ה�ת� אס�ר מ��, �אינ� ��רה ְְִֵַַָָֹ�ֵֵֶֶָספר
טע��ת �ל� �� ��� ��רה ספר י�נז. א� ית��, א�א �ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹי��;
מ��, ה�פר רב היה וא� י�נז. אר�ע, ית��; וד�, �� ָ�ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�כל
אחד �� אפ�� ונ�אר ,�� �כל טע��ת אר�ע �� י� ְְְֲִִֶַַַָָ�ְְְֵַַַָָוה�אר
ית��. זה הרי � טע��ת אר�ע �לא המ��� ה�אר ְֲֵֵֶַ�ְְַַָָֹ�ְְֵַַָמא�ת�

.‚Èמצא�� חסר, ה�לא ��תב אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ה
החסר �תב א� אבל ה�יט�ת; �יני ��כח הא�ת��ת ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��לה
מת�נ�, זה הרי טע��ת, ��ה וד� �� �כל י� אפ�� ְְֲֵֶַ�ְֲִֵֵַַַָָָָָמלא,

��לה. ואינ� ��רד �ה�א ְְִֵֵֵֶֶמ�ני

.„È,�עצמ �פני ח�� �ל ח��, ח�� ה��רה לכ�ב ְְִֵַָ�ָָ�ָ�ְִַָָֹ�מ�ר
�פני מג�ה יכ�ב לא אבל ה��; ��רה ספר קד�ת �ה� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�ְְֵֶָואי�

�� ��היה כמה]עצמ�, מג�ה[רק ��תבי� ואי� �ר���ת. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ח��, עליה לה�לי� �ע�� וא� ;�� להתל�ד ָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָל�ינ�ק
מ�ר. אחת, ��יטה �ב�ת �ל� �ל� מג�ה �תב ָ�ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹ�מ�ר.

.ÂËמ�יח� אחד, �כר� �כת�בי� נביאי� ��רה לד�ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�ר
ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, אר�ע וח�� ח�� �ל ְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ�ֵָ�י�
�יטי� �ל� ע�ר מ�ני� ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ�ל�
ה�א: �� נביאי�, �ל וס��ר� ח�ת�. לח��, �א �א� �ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, �מלכי�, �מ�אל, ו��פטי�, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ�ְיה��ע,
וא��ב, ות�י�, ר�ת, ה�ת�בי�: וסדר ע�ר; �תרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�עיה,
�מג�ה, ודנ�אל, וקינ�ת, ה�ירי�, ו�יר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�מ�לי,

ה�מי�. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,

.ÊËרט�ט�� א�א א�ת� ��תבי� אי� � ה�ד� �תבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל
הכתב] לישור ישרי� קוי� ה�יר.[מתיחת על �תב� אפ�� ,ְְֲִַַָָָ

אס�ר. זה, על יתר �רט�ט; �לא �ב�ת �ל� לכ�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ��מ�ר

.ÊÈ�אי � �כת�בי� נביאי� ��רה ספר �� ��� זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ�ר�
�י� הח��י�; מ� �ח�� א�א ��רה, ספר �קד�ת ִִָ�ִַָ�ְֵֶֶַָָ�ְִָ�ְקד�ת�

תורה]ה�תר[ספר] חומשי חמשה �די�[על [הספר], ְִֵַָ
החומשי�]החסר .[מחמשת ֵֶָ

ה'תשס"ט סיו� כ"ו חמישי יו�

חספרהלכֹות ּפרק ּתֹורה ¦§¥¤¨¤¤
�אמצע‡. �מר א� צ�ר�ת: ��י ל� י� �ת�חה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�ר�ה

�היא ה�ר�ה �מתחיל �נ�י, ה�יטה �אר מ�יח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָה�יטה,
זה: �ג�� ה�נ�ה, ה�יטה מ�ח�ת �ברי��ת�חה ��ה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

א�ת��ת; ��ע ��ע�ר רוח ה�יטה מ� ���אר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָאמ�רי�?
ה�יטה �ס�� �מר א� א� מעט, א�א נ�אר לא א� ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹאבל
�מתחיל �תב, �לא �נ�יה ��� �נ�ה �יטה מ�יח �ְִִִַַָָ�ְְְְִַָָָֹ

ה�לי�ית �יטה מ�ח�ת ה�ת�חה זה:ה�ר�ה �ג�� , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�אמצע·. �מר א� צ�ר�ת: �ל� ל� י� סת�מה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ�פר�ה
��ע�ר רוח מ�יח אותיות]ה�יטה, לכ�ב[תשע �מתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

���צא עד סת�מה, �היא ה�ר�ה מ�ח�ת ה�יטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ס��
�די ה�יטה מ� נ�אר לא וא� זה: �ג�� �אמצע, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהרוח
י�יח � אחת �בה ה�יטה �ס�� ולכ�ב ��ע�ר הרוח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹלה�יח
ויתחיל �נ�ה, �יטה מרא� רוח מעט וי�יח �נ�י, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹה�ל
�מר וא� זה: �ג�� �יטה, מאמצע ה�ת�מה ה�ר�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלכ�ב
הרוח, ��ע�ר ה�נ�ה �יטה מ�ח�ת מ�יח ה�יטה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ�ס��
נמצאת זה: �ג�� ה�יטה, מאמצע ה�ת�מה לכ�ב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מתחיל

�ת�ח ��ר�ה לע�ל�;א�מר, ה�יטה �תח�ת �ח�ת� ה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
לע�ל�. ה�יטה מאמצע �ח�ת� סת�מה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ�פר�ה

לת�נ�‚. אפ�ר וחסר, �מלא מ�� �אינ� ��רה ְְְְְֵֵֶַָָָָ�ֵֵֶֶָספר
ה�ר���ת �רוח טעה א� אבל ��ארנ�; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�לה�יה�
�הפסיק א� �ת�חה, סת�מה א� סת�מה, �ת�חה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
�דר�� ��תב א� �ר�ה, �� �אי� �מק�� �נ�י וה�יח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�רוח
צ�רת ���ה א� ה�ר�ה, �מק�� �רוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]ה�יר�ת הי� ל�[שירת ואי� �ס�ל, זה הרי � ְֲִֵֵֶַָ
.�� ��עה ה�� �ל את לס�ק א�א ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��נה,

�ראיתי„. ה�פרי� �כל �ד�ל ���� �ראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ�לפי
�מח�רי� ���תבי� ה�ס�ר�ת �עלי וכ� א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ�דברי�
א��, �דברי� נחלקי� וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלה�דיע
�ל ה�ה לכ�ב ראיתי � עליה� ���מכי� ה�פרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�מחלקת
ה�יר�ת, וצ�ר�ת וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ה��רה, ְְְְִִַַַַָָָ�ר���ת
��מכנ� וספר מה�. �לה�י� ה�פרי� �ל עליה� לת�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�די
��לל �ה�א �מצרי�, ה�ד�ע ה�פר ה�א א��, �דברי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ספרי� וע�רי� וכתובי�]אר�עה נביאי� התורה ,[כל ְְְְִִֶַָָָ
ועליו ה�פרי�, מ��� לה�י� �ני� מ��ה �יר��לי� ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ�היה
�ני� �� ודק�ק א�ר, �� �ה�יה� לפי ס�מכי�, ה�ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהי�
סמכ�י ועליו �הע�יק�. �מ� ר��ת �עמי� וה�יה� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהר�ה,

�הלכת�. ��תב�י ��רה ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ספר
רקיע יהי �רא�ית: י�רצ�ספר מארת, יהי ה�י�, י�ו� , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

��� � ה�מי� ת�לד�ת א�ה ויכ��, האר�, ��צא ָ�ְִֵֶַַָ�ְִֵֶַַַָָה�י�,
אמר �לאד� אמר, הא�ה אל �ר���ת; �בע וה� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�ת�ח�ת,
והאד� �ת�חה; � אלהי� ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� �ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
ויחי קינ�, ויחי אנ��, ויחי �ת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
למ�, ויחי מת��לח, ויחי חנ��, ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,
ו�רא סת�מ�ת; ��� א��, �ר���ת ע�רה אחת � נח ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַַַָָֹויחי
לנח, אלהי� ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � נח ��לדת א�ה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
�ל��� � נח אל אלהי� ו�אמר נח, אל אלהי� ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹויד�ר
��יה� � נח �ני ��לדת וא�ה נח, בני ו�הי� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסת�מ�ת;
ויהי סת�מ�ת; ��יה� � י�ד �ל�� ילד, �כנע� ְְְִֵֶַַ�ְְְֵַַַָ�ת�ח�ת;
ואר�כ�ד �ת�ח�ת; ��יה� � �� ��לדת א�ה האר�, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
�ר�ג, ויחי רע�, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, ו�לח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
�ר���ת; �מ�נה וה� סת�מ�ת, ��� � תרח ויחי נח�ר, ְְְִֵֶָָָ�ְְִִֶַַַָויחי
� אמרפל �ימי ויהי רעב, ויהי אבר�, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹו�אמר
ויהי אבר�, א�ת ו�רי ה�ברי�, אחר �ת�ח�ת; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל���
ו�רא סת�מ�ת; אר�ע�� � אברה� אל אלהי� ו�אמר ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאבר�,
סת�מ�ת; ��יה� � �קד וה' מ��, ו��ע �ת�חה; � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאליו

אחר ויהי ההוא, �עת ח�יויהי ו�הי� ה�ברי�, אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָ
ו�ס� סת�מה; � זק� ואברה� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹ�רה
ויהי יצחק, ��לדת וא�ה י�מעאל, �לדת וא�ה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאברה�,
יצחק, זק� �י ויהי ע�ו, ויהי �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָרעב
�ת�חה; � יעקב ו��לח סת�מ�ת; �ל��� � יעקב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹו�צא
אלהי�, ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � �ינה ו�צא יעקב, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹו�בא
אר�ע�� � ע�ו �לד�ת וא�ה יעקב, בני ו�הי� אלהי�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹו�רא
ו��ב ה�לכי�, וא�ה סת�מה; � �עיר בני א�ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�ת�ח�ת;
מצרימה ה�רד וי�ס� �ת�ח�ת; �ל��� � �עת ויהי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹיעקב,
��יה� � מ�� ויהי ה�ברי�, אחר ויהי סת�מה; �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�ל��� � יה�דה ואת �מ�ת, וא�ה אליו, ו��� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ת�ח�ת;
ולוי, �מע�� יעקב, ו�קרא ה�ברי�, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסת�מ�ת;
�ד, ,�� ;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � י�שכר זב�ל�, ְְֵֵָָָ�ִָָ�ְְָיה�דה,
� �נימי� סת�מ�ת; חמ��� � י�ס� �רת �� נפ�לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמא�ר,
וה�ת�מ�ת, ואר�עי�; �ל� ה�ת�ח�ת, מני� ְְְְְְְִִַַַַָָָֹ�ת�חה.

�ר���ת. ות�עי� אחת ה�ל, ואר�עי�; ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ�מ�נה
ב�מי� ויהי אי�, ו�ל� חד�, מל� ו�ק� �מ�ת: וא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
סת�מה; � רעה היה �מ�ה �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹהר�י�
ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � אהר� אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹו�ל�
ה' ויד�ר מ�ה, אל ה' ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלהי�

אהר� ואל מ�ה �יתאל רא�י א�ה �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאבת�,
� אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר נת�י�, ראה מ�ה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹאל
אל ה' ו�אמר �בד, מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�ח�ת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��יה�
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � אהר� אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמ�ה
ו�אמר אהר�, אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹ�א
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � ה��� מ�ה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
��יה� � אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר �רעה, אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ�א
ה' ו�אמר סת�מה; � ה��� מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ�ת�ח�ת;
��יה� � �רעה אל �א מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹאל
. ו�אמר סת�מה; � יד� נטה מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
�ת�ח�ת; ��יה� � אחד נגע ע�ד . . ו�אמר ח��, ויהי .ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ואל מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר מ�ה, ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹו�אמר
ויהי �ת�חה; � מ�ה ו�קרא סת�מ�ת; �ל��� � ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹאהר�
אל ה' ו�אמר י�ראל, בני ו�סע� סת�מה; � ה�ילה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�חצי
סת�מה; � �עצ� ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � ואהר� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹמ�ה
ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � יבא� �י והיה לי, ק�� כ�' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָויד�ר
ה' ו�אמר ויחנ�, וי�ב� וכ�' ה' ויד�ר סת�מה; � ְֲֶַַֹ�ְְְְְֵַַַַָָ���ח
י�יר אז יד�, את נטה ה' ו�אמר �צעק, מה מ�ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאל
ו�בא� מ�ה, ו��ע �ת�ח�ת; חמ��� � מרי� ו��ח ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמ�ה,
�ל��� � ממטיר הנני מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאילמה,
מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹסת�מ�ת;
מ�ה אל ה' ו�אמר עמלק, ו�בא עדת, �ל ו�סע� סת�מה; �ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
�ת�ח�ת; חמ��� � ה�לי�י �חד� יתר�, ו��מע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹֹ�תב,

אנכי ה�ברי�, �ל את אלהי� �ל���ויד�ר � ת�א לא , ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹ
לא תנא�, לא תרצח, לא ��ד, �ת�חה; � זכ�ר ְְְְִִֵַַָָָֹֹֹסת�מ�ת;
וה� סת�מ�ת, ��� � תחמד לא תחמד, לא תענה, לא ְְֵָ�ְְְֲִֶַַַֹֹֹֹֹֹתגנב,
סת�מה; � מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � הע� וכל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�בע;
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�אמצע·. �מר א� צ�ר�ת: �ל� ל� י� סת�מה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ�פר�ה
��ע�ר רוח מ�יח אותיות]ה�יטה, לכ�ב[תשע �מתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

���צא עד סת�מה, �היא ה�ר�ה מ�ח�ת ה�יטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ס��
�די ה�יטה מ� נ�אר לא וא� זה: �ג�� �אמצע, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהרוח
י�יח � אחת �בה ה�יטה �ס�� ולכ�ב ��ע�ר הרוח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹלה�יח
ויתחיל �נ�ה, �יטה מרא� רוח מעט וי�יח �נ�י, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹה�ל
�מר וא� זה: �ג�� �יטה, מאמצע ה�ת�מה ה�ר�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלכ�ב
הרוח, ��ע�ר ה�נ�ה �יטה מ�ח�ת מ�יח ה�יטה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ�ס��
נמצאת זה: �ג�� ה�יטה, מאמצע ה�ת�מה לכ�ב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מתחיל

�ת�ח ��ר�ה לע�ל�;א�מר, ה�יטה �תח�ת �ח�ת� ה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
לע�ל�. ה�יטה מאמצע �ח�ת� סת�מה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ�פר�ה

לת�נ�‚. אפ�ר וחסר, �מלא מ�� �אינ� ��רה ְְְְְֵֵֶַָָָָ�ֵֵֶֶָספר
ה�ר���ת �רוח טעה א� אבל ��ארנ�; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�לה�יה�
�הפסיק א� �ת�חה, סת�מה א� סת�מה, �ת�חה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
�דר�� ��תב א� �ר�ה, �� �אי� �מק�� �נ�י וה�יח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�רוח
צ�רת ���ה א� ה�ר�ה, �מק�� �רוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]ה�יר�ת הי� ל�[שירת ואי� �ס�ל, זה הרי � ְֲִֵֵֶַָ
.�� ��עה ה�� �ל את לס�ק א�א ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��נה,

�ראיתי„. ה�פרי� �כל �ד�ל ���� �ראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ�לפי
�מח�רי� ���תבי� ה�ס�ר�ת �עלי וכ� א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ�דברי�
א��, �דברי� נחלקי� וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלה�דיע
�ל ה�ה לכ�ב ראיתי � עליה� ���מכי� ה�פרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�מחלקת
ה�יר�ת, וצ�ר�ת וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ה��רה, ְְְְִִַַַַָָָ�ר���ת
��מכנ� וספר מה�. �לה�י� ה�פרי� �ל עליה� לת�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�די
��לל �ה�א �מצרי�, ה�ד�ע ה�פר ה�א א��, �דברי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ספרי� וע�רי� וכתובי�]אר�עה נביאי� התורה ,[כל ְְְְִִֶַָָָ
ועליו ה�פרי�, מ��� לה�י� �ני� מ��ה �יר��לי� ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ�היה
�ני� �� ודק�ק א�ר, �� �ה�יה� לפי ס�מכי�, ה�ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהי�
סמכ�י ועליו �הע�יק�. �מ� ר��ת �עמי� וה�יה� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהר�ה,

�הלכת�. ��תב�י ��רה ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ספר
רקיע יהי �רא�ית: י�רצ�ספר מארת, יהי ה�י�, י�ו� , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

��� � ה�מי� ת�לד�ת א�ה ויכ��, האר�, ��צא ָ�ְִֵֶַַָ�ְִֵֶַַַָָה�י�,
אמר �לאד� אמר, הא�ה אל �ר���ת; �בע וה� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�ת�ח�ת,
והאד� �ת�חה; � אלהי� ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� �ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
ויחי קינ�, ויחי אנ��, ויחי �ת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
למ�, ויחי מת��לח, ויחי חנ��, ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,
ו�רא סת�מ�ת; ��� א��, �ר���ת ע�רה אחת � נח ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַַַָָֹויחי
לנח, אלהי� ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � נח ��לדת א�ה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
�ל��� � נח אל אלהי� ו�אמר נח, אל אלהי� ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹויד�ר
��יה� � נח �ני ��לדת וא�ה נח, בני ו�הי� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסת�מ�ת;
ויהי סת�מ�ת; ��יה� � י�ד �ל�� ילד, �כנע� ְְְִֵֶַַ�ְְְֵַַַָ�ת�ח�ת;
ואר�כ�ד �ת�ח�ת; ��יה� � �� ��לדת א�ה האר�, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
�ר�ג, ויחי רע�, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, ו�לח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
�ר���ת; �מ�נה וה� סת�מ�ת, ��� � תרח ויחי נח�ר, ְְְִֵֶָָָ�ְְִִֶַַַָויחי
� אמרפל �ימי ויהי רעב, ויהי אבר�, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹו�אמר
ויהי אבר�, א�ת ו�רי ה�ברי�, אחר �ת�ח�ת; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל���
ו�רא סת�מ�ת; אר�ע�� � אברה� אל אלהי� ו�אמר ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאבר�,
סת�מ�ת; ��יה� � �קד וה' מ��, ו��ע �ת�חה; � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאליו

אחר ויהי ההוא, �עת ח�יויהי ו�הי� ה�ברי�, אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָ
ו�ס� סת�מה; � זק� ואברה� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹ�רה
ויהי יצחק, ��לדת וא�ה י�מעאל, �לדת וא�ה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאברה�,
יצחק, זק� �י ויהי ע�ו, ויהי �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָרעב
�ת�חה; � יעקב ו��לח סת�מ�ת; �ל��� � יעקב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹו�צא
אלהי�, ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � �ינה ו�צא יעקב, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹו�בא
אר�ע�� � ע�ו �לד�ת וא�ה יעקב, בני ו�הי� אלהי�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹו�רא
ו��ב ה�לכי�, וא�ה סת�מה; � �עיר בני א�ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�ת�ח�ת;
מצרימה ה�רד וי�ס� �ת�ח�ת; �ל��� � �עת ויהי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹיעקב,
��יה� � מ�� ויהי ה�ברי�, אחר ויהי סת�מה; �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�ל��� � יה�דה ואת �מ�ת, וא�ה אליו, ו��� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ת�ח�ת;
ולוי, �מע�� יעקב, ו�קרא ה�ברי�, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסת�מ�ת;
�ד, ,�� ;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � י�שכר זב�ל�, ְְֵֵָָָ�ִָָ�ְְָיה�דה,
� �נימי� סת�מ�ת; חמ��� � י�ס� �רת �� נפ�לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמא�ר,
וה�ת�מ�ת, ואר�עי�; �ל� ה�ת�ח�ת, מני� ְְְְְְְִִַַַַָָָֹ�ת�חה.

�ר���ת. ות�עי� אחת ה�ל, ואר�עי�; ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ�מ�נה
ב�מי� ויהי אי�, ו�ל� חד�, מל� ו�ק� �מ�ת: וא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
סת�מה; � רעה היה �מ�ה �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹהר�י�
ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � אהר� אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹו�ל�
ה' ויד�ר מ�ה, אל ה' ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלהי�

אהר� ואל מ�ה �יתאל רא�י א�ה �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאבת�,
� אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר נת�י�, ראה מ�ה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹאל
אל ה' ו�אמר �בד, מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�ח�ת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��יה�
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � אהר� אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמ�ה
ו�אמר אהר�, אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹ�א
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � ה��� מ�ה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
��יה� � אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר �רעה, אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ�א
ה' ו�אמר סת�מה; � ה��� מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ�ת�ח�ת;
��יה� � �רעה אל �א מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹאל
. ו�אמר סת�מה; � יד� נטה מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
�ת�ח�ת; ��יה� � אחד נגע ע�ד . . ו�אמר ח��, ויהי .ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ואל מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר מ�ה, ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹו�אמר
ויהי �ת�חה; � מ�ה ו�קרא סת�מ�ת; �ל��� � ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹאהר�
אל ה' ו�אמר י�ראל, בני ו�סע� סת�מה; � ה�ילה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�חצי
סת�מה; � �עצ� ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � ואהר� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹמ�ה
ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � יבא� �י והיה לי, ק�� כ�' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָויד�ר
ה' ו�אמר ויחנ�, וי�ב� וכ�' ה' ויד�ר סת�מה; � ְֲֶַַֹ�ְְְְְֵַַַַָָ���ח
י�יר אז יד�, את נטה ה' ו�אמר �צעק, מה מ�ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאל
ו�בא� מ�ה, ו��ע �ת�ח�ת; חמ��� � מרי� ו��ח ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמ�ה,
�ל��� � ממטיר הנני מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאילמה,
מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹסת�מ�ת;
מ�ה אל ה' ו�אמר עמלק, ו�בא עדת, �ל ו�סע� סת�מה; �ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
�ת�ח�ת; חמ��� � ה�לי�י �חד� יתר�, ו��מע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹֹ�תב,

אנכי ה�ברי�, �ל את אלהי� �ל���ויד�ר � ת�א לא , ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹ
לא תנא�, לא תרצח, לא ��ד, �ת�חה; � זכ�ר ְְְְִִֵַַָָָֹֹֹסת�מ�ת;
וה� סת�מ�ת, ��� � תחמד לא תחמד, לא תענה, לא ְְֵָ�ְְְֲִֶַַַֹֹֹֹֹֹתגנב,
סת�מה; � מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � הע� וכל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�בע;
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יזד, וכי אי�, מ�ה ימ�ר, וכי �ת�חה; � ה���טי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹוא�ה
י�ה וכי יריב�, וכי אביו, �מק�ל אי�, וגנב אביו, ְִֶַ�ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ�מ�ה
וה� סת�מ�ת, ��� � אי� י�ה וכי אנ�י�, י�צ� וכי ְְֵָ�ְְֲִִִִִִֶַָָאי�,
יגנב �י י��, וכי יפ�ח, וכי �ת�חה; � ��ר י�ח וכי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָֹֹע�ר;
� אי� י�� �י י��, �י א�, תצא �י אי�, יבער �י ְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַאי�,
יפ�ה, וכי �ת�חה; � י�אל וכי �בע; וה� סת�מ�ת, ����ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
� �ס� א� סת�מ�ת; �ל��� � לאלהי� זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכ�פה,
תראה, �י תפ�ע, �י ת�א, לא תק�ל, לא אלהי� ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹ�ת�חה;
לא �ת�חה; � אנכי ה�ה סת�מ�ת; חמ��� � ת�ה ְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹלא
ו�אמר �ת�חה; � אמר מ�ה ואל סת�מה; � מ��לה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹתהיה
סת�מה; � אר�� וע�� �ת�חה; � ה' ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֵַַַָָָָה'
ואת �ת�ח�ת; ��יה� � מנרת וע�ית �לח�, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹ�ְִָָוע�ית
וע�ית �ת�חה; � ה�ר�י� את וע�ית סת�מה; � ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָה����
וא�ה ה����, חצר את וע�ית ה�ז�ח, את וע�ית ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹפרכת,
� האפד את וע�� סת�מ�ת; חמ��� � הקרב וא�ה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�צ�ה,
מעיל, את וע�ית ח��, וע�ית מ��צת, וע�ית ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹ�ת�חה;
סת�מ�ת, ��� � �ע�ה א�ר וזה ה�בר, וזה �י�, ְָ�ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָוע�ית
�וע�ית ויד�ר ת�א, �כי ויד�ר מז�ח, וע�ית ;�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָוה�
ל� �קח ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � �ב�מי� ויד�ר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ���ר,
ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � קראתי �ראה ויד�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹס�י�,
ו�פ� רד, �ל� ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל ו��� �ת�חה; �ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ו�אמר סת�מה; � עלה �ל� ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹו�רד
ו�אמר �סל, מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹמ�ה,
� מ�ה ו�קהל �ת�ח�ת; אר�ע�� � �תב מ�ה אל ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹֹה'
� י�ראל �ני אל מ�ה ו�אמר מ�ה, ו�אמר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹסת�מה;
ו�ע� סת�מה; � לב חכ� כל ו�ע�� �ת�ח�ת; ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ��יה�
ו�ע� סת�מה; � ה�ר�י� את ו�ע� �ת�חה; � ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹיריעת
את ו�ע� ה�נרה, את ו�ע� ה�לח�, את ו�ע� ְְֶֶַַַַַַַָָֹ�ְְֵֶַַַַַ�צלאל,
העלה, מז�ח את ו�ע� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ה�טרת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמז�ח
ה�הב �ל פק�די, א�ה החצר, את ו�ע� ה���ר, את ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָו�ע�
את ו�ע�� �ת�חה; � האפד את ו�ע� סת�מ�ת; חמ��� �ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��יה� � מעיל את ו�ע� הח��, את ו�ע� סת�מה; � ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאבני
� ו�כל צי�, את ו�ע�� ,�� ה�תנת את ו�ע�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח�ת;
החד� �בי�� ויד�ר ה����, את ו�ביא� סת�מ�ת; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ל���

��יה� את� ו��� ו��ח, הרא���, �חד� ויהי �ת�ח�ת; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
את ו��� מז�ח, את ו��� ה�נרה, את ו��� ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ַה�לח�,
וה� סת�מ�ת, ��� � החצר את ו�ק� ה��ר, את ו��� ְְֵָ�ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמס�,
��ע ה�ת�ח�ת, מני� �ת�חה. � הענ� ויכס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�מ�נה;
מאה ה�ל, ות�עי�; חמ� ה�ת�מ�ת, �מני� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹו��י�;

�ר���ת. ו��י� ְְְִִִַַָָואר�ע
� הע�� מ� וא� סת�מה; � ה�א� מ� וא� ו�קרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה וא� תקרב, וכי תקריב, �י ונפ� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ�ת�חה;
חמ��� � �קריב וא� מרח�ת, מנחת וא� ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָה�חבת,
וא� ויד�ר, עז, וא� ה�א�, מ� וא� זבח, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסת�מ�ת;
תחטא �י ונפ� �ב�, וא� נפ�, וא� נ�יא, א�ר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ל
� ה' ויד�ר ת�יג, לא וא� ��ע; וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹ
� �צו ויד�ר �נפ�, ויד�ר נפ�, וא� סת�מ�ת; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ��יה�
קר��, �זה ויד�ר סת�מה; � ��רת וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹ�ל���

��רת וזאת הא��, ��רת וזאת אהר�, אל �ד�ר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹויד�ר
� אהר� את �קח ויד�ר י�ראל, �ני אל �ד�ר ויד�ר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סת�מה; � ה�מיני ���� ויהי ;�� וה� �ת�ח�ת, ����ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
� מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ויד�ר אהר�, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויד�ר
סת�מ�ת; ��יה� � ימ�ת וכי לכ�, וזה �ת�ח�ת; ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָ�ל���
צרעת, נגע יהיה, �י �אד� ויד�ר תזריע, �י �א�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָויד�ר
א� ואי� סת�מה; � ��ר א� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְִַַָָָָָָ�ב�ר

ואי�א�ה ��ר�, בע�ר יהיה �י א�ה א� ואי� �ת�חה; � ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָ
� �היה �זאת ויד�ר סת�מ�ת; �ל��� � וה�גד י�רט, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י
�ד�ר� ויד�ר תבא�, �כי ויד�ר סת�מה; � �ל וא� ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹ�ת�חה;
סת�מה; � תצא �י ואי� �ת�ח�ת; ��יה� � י�ראל �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאל
ויד�ר סת�מה; � יז�ב �י וא�ה �ת�חה; � תהיה �י ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוא�ה
�ני אל �ד�ר ויד�ר אהר�, אל �ד�ר ויד�ר מ�ת, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹ�אחרי
ערות אבי�, ערות אי�, אי� �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָי�ראל
א�ת, �ת ערות �נ�, �ת ערות אח�ת�, ערות אבי�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָא�ת
אבי�, אחי ערות א��, אח�ת ערות אבי�, אח�ת ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָערות
��� � �ב�� א�ה ערות אחי�, א�ת ערות ��ת�, ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָערות
וכי עדת, �ל אל �ד�ר ויד�ר ע�רה; ��י� וה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
ויד�ר סת�מה; � יג�ר וכי �ת�ח�ת; ��יה� � אל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹתבא�
� ה�הני� אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר מ�רע�, י�� ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ�א�ר
� אהר� אל �ד�ר ויד�ר ה�ד�ל, וה�ה� �ת�ח�ת; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ��יה�
ואל אהר� אל �ד�ר ויד�ר �וי�זר�, ויד�ר סת�מ�ת; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ��יה�
סת�מה; � ��ב א� ���ר ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ�ניו
�כי ויד�ר ה', מ�עדי א�ה י�ראל, �ני אל �ד�ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָויד�ר
� לכ� �ספר�� �ת�ח�ת; �ל��� � האר� אל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹתבא�
�א� ויד�ר �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� ויד�ר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹסת�מה;
�צו ויד�ר י��, ע�ר �בחמ�ה ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ע��ר
�� ו�צא �ת�ח�ת; �ל��� � סלת ולקח� י�ראל, �ני ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת

ה את �ה�צא ויד�ר סת�מה; � �בהרא�ה ויד�ר מק�ל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ואי� אחי�, ימ�� �י ל�, וספר� �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָסיני
וכי ע��, אחי� ימ�� וכי �מטה, אחי� ימ�� וכי ימ�ר, ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹ�י
לא וא� �ח�תי, א� ;�� וה� סת�מ�ת, ��� � יד ְִַֹֹ�ְְְִֵֵָ�ִַַת�יג
ויד�ר סת�מה; � �זאת וא� �ת�ח�ת; ��יה� � לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹת�מע�
מני� סת�מה. � �המה וא� �ת�חה; � יפלא �י ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ�אי�
ואר�עי�; �� וה�ת�מ�ת, וחמ�י�; ��י� ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָה�ת�ח�ת,

ות�עי�. �מ�נה ְְְִִֶַֹה�ל,
לבני סת�מה; � רא�ב� �ני ו�הי� סיני: �מד�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
זב�ל�, לבני י�שכר, לבני יה�דה, לבני �ד, לבני �ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ�מע��,
א�ר, לבני ד�, לבני בנימ�, לבני מנ�ה, לבני י�ס�, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
ויד�ר לוי, מ�ה את �א� ויד�ר ה�קדי�, א�ה נפ�לי, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ�ְְְִֵֵֶַַָ�ני
�גל ע�רה; אר�ע וה� �ת�ח�ת, ��� � �גל� על ְְְְֵֵֶֶֶַַָ�ְְִִַ�אי�
ד� מחנה �גל אפרי�, מחנה �גל אהל, ונסע רא�ב�, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחנה
. . ויד�ר ��לדת, וא�ה �ק�די, א�ה סת�מ�ת; אר�ע�� �ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
�ת�ח�ת; חמ��� � �פקד ויד�ר ואני, . . ויד�ר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹהקרב,
�קח, ויד�ר סת�מ�ת; ��יה� � �פקד ו�אמר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹולקהת,
אר�ע�� � �נ�א ויד�ר �כרית�, �אל ויד�ר �נ�א, ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹויד�ר
סת�מ�ת; ��יה� � גר��� �ני �פק�די מררי, �ני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָ�ת�ח�ת;
�אי� ויד�ר יע��, �י א�ה א� �אי� ויד�ר �צו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָויד�ר
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יפלא �י א�ה א� �אי� ויד�ר ת�טה, �ד�ר�י ויד�ר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
ו�מ�, י�א, יאר, יברכ�, �ת�ח�ת; חמ��� � אהר� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹאל
וה� סת�מ�ת, ��� � ה�קריב ויהי מ�ה, ���ת �י�� ְְֵָ�ְְְְִִִֶַַַַַֹויהי
���� הרביעי, ���� ה�לי�י, ���� ה�ני, ���� ;��ְְִִִִִֵֵַַַַַַָ
���� ה�מיני, ���� ה�ביעי, ���� ה��י, ���� ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַהחמי�י,
�ני� �י�� ע�ר, ע��י �י�� הע�ירי, ���� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָה��יעי,
הלו�� את �קח ויד�ר �בהעלת�, ויד�ר חנ�ת, זאת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ�ֲָָֹע�ר,
ללו�� א�ר �זאת ויד�ר ע�רה; אר�ע וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
��יה� � טמא יהיה �כי ויד�ר �ויע��, ויד�ר סת�מה; �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ויהי ל�, �ע�ה ויד�ר סת�מה; � הקי� �בי�� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ�ת�ח�ת;
ויהי לחבב, מ�ה ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � ה�נית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��נה
ו�אמר �מתאנני�, הע� ויהי סת�מ�ת; ��יה� � ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ�נסע
אר�ע�� � מרי� ו�ד�ר �קצר, ה' �היד ו�אמר לי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�אספה
�ואביה, ו�אמר סת�מה; � �תא� ה' ו�אמר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
מתי, �עד ויד�ר ינאצני, אנה �עד ו�אמר ל�, ��לח ְְִֵַַַַָ�ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹויד�ר
;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � �בבאכ� ויד�ר תבא�, �כי ְְֵֵָ�ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹויד�ר
בני ו�הי� סת�מ�ת; ��יה� � אחת נפ� וא� ת���, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכי
ו�אמר סת�מה; � י�מת �מ�ת ו�אמר �ת�חה; � ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹי�ראל
�ה�דל�, ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � קרח ו��ח לה�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�וע��

אלעזר אל �אמר ויד�ר �העל�, סת�מ�ת;ויד�ר �ל��� � ְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
�וקח ויד�ר סת�מה; � �הר�� ויד�ר �ת�חה; � ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹו��נ�
�ל��� � י�ראל �ני ו�אמר� �ה�ב, ו�אמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמא��,
אל ה' ויד�ר סת�מה; � אהר� אל ה' ו�אמר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹ�ת�ח�ת;
הלו��, �ואל ויד�ר סת�מה; � לוי ולבני �ת�חה; � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאהר�
את �קח ויד�ר י�ראל, �ני ו�בא� ח�ת, �זאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ�ְְֵַַֹויד�ר
האמנ��, לא �יע� ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹה��ה
�ת�חה; � מ�ד� ו�סע� סת�מ�ת; ��יה� � מ�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹו��לח
אז �ת�חה; � ההר מהר ו�סע� סת�מה; � ה�נעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹו��מע
� �לק ו�רא �ת�חה; � י�ראל ו��לח סת�מה; � ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָי�יר
�צר�ר, ויד�ר �פינחס, ויד�ר י�ראל, ו��ב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָסת�מה;
�ני גד, �ני �מע��, �ני �ת�ח�ת; אר�ע�� � ה' ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹו�אמר
אפרי�, בני א�ה י�ס�, �ני זב�ל�, �ני י�שכר, �ני ְְְִֵֵֵֵֶֶַ�ְְְְִֵֵָָָיה�דה,
��� � נפ�לי �ני א�ר, �ני ד�, �ני א�ה בנימ�, ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ�ני
וא�ה �ת�חה; � ה' ויד�ר ע�רה; אחת וה� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
�נ�ת �כ� ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � ו�קרבנה ה�וי, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹפק�די
� מ�ה ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � �עלה ו�אמר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצלפחד,
� חד�יכ� �ברא�י ה��ת, �בי�� �צו, ויד�ר ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָסת�מה;
� ה���רי� �בי�� הרא���, �בחד� �ת�ח�ת; ְְְְִִִֶַַָָָֹ�ל���
�בע��ר, �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� סת�מ�ת; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ��יה�

ע�ר �ב����בחמ�ה ה�לי�י, �ב��� ה�ני, �ב��� , ְֲִִִִֵַַַַַַָָָ
ה�ביעי, �ב��� ה��י, �ב��� החמי�י, �ב��� ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהרביעי,
מ�ה, ויד�ר ��ע; וה� סת�מ�ת, ��� � ה�מיני ����ְִִַַ�ְְְֵֵֵֶַַַָֹ
ו�אמר ואלעזר, מ�ה ו�צא� �ת�ח�ת; ��יה� � ה' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹויד�ר
� רב �מקנה סת�מ�ת; �ל��� � ��א ו�אמר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹאלעזר,
סת�מ�ת; ��יה� � אליו ו���� מצאנ�, א� ו�אמר� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ�ת�חה;
ו��מע �ת�ח�ת; ��יה� � מסעי א�ה מ�ה, אליה� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹו�אמר
את �צו ויד�ר סת�מ�ת; ��יה� � �בערבת ויד�ר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹה�נעני,
�בערבת ויד�ר האנ�י�, �מ�ת �א�ה ויד�ר י�ראל, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�ני

� רא�י ו�קרב� י�ראל, �ני אל �ד�ר ויד�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמ�אב,
ות�עי�; ��י� ה�ת�ח�ת, מני� �ת�ח�ת. ְְְְְְְֲִִִִִַַַָחמ���
וחמ�י� ��מ�נה מאה ה�ל, ו��י�; �� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹוה�ת�מ�ת,

ִָָ�ר���ת.
ה', ויד�ר ו�עבר, ו�פ� אלי, ה' ו�אמר ה�ברי�: א�ה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹספר
וע�ה סת�מ�ת; חמ��� � ואתח�� ראה, אלי ה' ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹו�אמר
אר�ע�� � מ�ה ו�קרא יב�יל, אז �ני�, ת�ליד �י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹי�ראל,
ולא תרצח, לא ��ד, �מ�ר, ת�א, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹ�ת�ח�ת;
את תתא�ה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹתנא�,
� י�ראל �מע ע�רה; אחת וה� סת�מ�ת, ��� � ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְִַָה�ברי�
�י בנ�, י�אל� �י תנ��, לא יביא�, �י והיה ְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָֹ�ת�חה;
תאמר �י �ת�חה; � עקב והיה סת�מ�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיביא�
�מע ���ח, �כח א� והיה ה�צוה, �ל סת�מה; �ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
�י �ת�ח�ת; חמ��� � י�ראל וע�ה ההוא, �עת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָי�ראל,
אנכי, ראה ��מר��, �מר א� �י �מע, א� והיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹהאר�,
וה� סת�מ�ת, ��� � יכרית �י ירחיב, �י יביא�, �י ְְֵָ�ְְְְֲִִִִִִַַָָוהיה
א��, �ני� ת�מע, �י יסית�, �י �ת�חה; � יק�� �י ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�בע;
סת�מ�ת, ��� � טהרה צ��ר �ל �אכל�, זה את תאכל, ְָ�ְְִֶֶַָָֹֹֹֹלא
מ�� �ני�, �ל� מקצה �ת�חה; � �ע�ר ע�ר ;�� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹוה�
אר�ע�� � ל� י�כר �י אבי��, �� יהיה �י �ני�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�בע
�ת�ח�ת; ��יה� � חד� את �מ�ר ה�כ�ר, �ל ְְְְֵֶֶֶַָָֹסת�מ�ת;
�פטי� �ת�חה; � ה��ת חג סת�מה; � �בעת ְְִָֹֹ�ְַַָֹ�ְִָָ�בעה
� בקר�� י�צא �י תז�ח, לא ל�, ת�ע לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹֹו�טרי�,
יהיה לא תבא, �י �ת�חה; � י�לא �י סת�מ�ת; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹאר�ע��
יכרית �י �א, א�ה �י ה�וי, יבא וכי יהיה, וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹל�הני�,
לא �ת�חה; � אי� יהיה וכי ;�� וה� סת�מ�ת, ��� ��ְְְְְִִִֵֵֶָָֹ
עיר, אל תקרב �י ל�לחמה, תצא �י עד, יק�� לא ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹת�יג,
�י �ת�חה; � חלל י�צא �י סת�מ�ת; חמ��� � תצ�ר ְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�י
יהיה וכי לאי�, יהיה �י לאי�, תהיי� �י ל�לחמה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָתצא

יהיהבאי� לא חמ�ר, את תראה לא ��ר, את תראה לא , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֹֹֹ
�י �ת�חה; � י�רא �י �בע; וה� סת�מ�ת, ��� � גבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ�ְִֶֶכלי
�י היה, אמת וא� אי�, י�ח �י �דלי�, תחר�, לא ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָֹֹתבנה,
�י ימצא, ��דה וא� בת�לה, נערה יהיה �י אי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָי�צא
לא ממזר, יבא לא פצ�ע, יבא לא אי�, י�ח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תס�יר, לא מחנה, תצא �י אדמי, תתעב לא ע��ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
�כר�, תבא �י נדר, ת�ר �י ת�י�, לא קד�ה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
א�ה אי� י�ח �י א�ה, אי� י�ח �י �קמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹ�י
לא �רע�, ת�ה �י ה�רעת, �נגע ה�מר י�צא, �י ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחד�ה,
�י תקצר, �י ת�ה, לא אב�ת, י�מת� לא עני, �כיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתע�ק
לא אנ�י�, י�צ� �י אחי�, י�ב� �י ריב, יהיה �י ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתח�ט,
זכ�ר ��ל�י�; חמ� וה� סת�מ�ת, ��� � �כיס� ל� ְְְִֵֵָָָֹ�ְְְְִִֶיהיה
תכ�ה �י �ת�ח�ת; ��יה� � תב�א �י והיה ע�ה, א�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וזקני מ�ה ויצו סת�מ�ת; ��יה� � ה�ה ה��� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלע�ר,
אר�ר הע�, את מ�ה ויצו מ�ה, ויד�ר �ת�חה; � ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹי�ראל
אר�ר מ�יג, אר�ר מקלה, אר�ר פסל, יע�ה א�ר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאי�
�כב אר�ר �המה, �ל ע� �כב אר�ר מ�ה, אר�ר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמ��ה,

אחת� לקחע� אר�ר מ�ה, אר�ר חתנ��, ע� �כב אר�ר , ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
�ל� וה� סת�מ�ת, ��� � יקי� לא א�ר אר�ר ְְְֵָֹ�ֲִֶַָָֹֹ�חד,
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יפלא �י א�ה א� �אי� ויד�ר ת�טה, �ד�ר�י ויד�ר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
ו�מ�, י�א, יאר, יברכ�, �ת�ח�ת; חמ��� � אהר� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹאל
וה� סת�מ�ת, ��� � ה�קריב ויהי מ�ה, ���ת �י�� ְְֵָ�ְְְְִִִֶַַַַַֹויהי
���� הרביעי, ���� ה�לי�י, ���� ה�ני, ���� ;��ְְִִִִִֵֵַַַַַַָ
���� ה�מיני, ���� ה�ביעי, ���� ה��י, ���� ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַהחמי�י,
�ני� �י�� ע�ר, ע��י �י�� הע�ירי, ���� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָה��יעי,
הלו�� את �קח ויד�ר �בהעלת�, ויד�ר חנ�ת, זאת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ�ֲָָֹע�ר,
ללו�� א�ר �זאת ויד�ר ע�רה; אר�ע וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
��יה� � טמא יהיה �כי ויד�ר �ויע��, ויד�ר סת�מה; �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ויהי ל�, �ע�ה ויד�ר סת�מה; � הקי� �בי�� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ�ת�ח�ת;
ויהי לחבב, מ�ה ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � ה�נית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��נה
ו�אמר �מתאנני�, הע� ויהי סת�מ�ת; ��יה� � ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ�נסע
אר�ע�� � מרי� ו�ד�ר �קצר, ה' �היד ו�אמר לי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�אספה
�ואביה, ו�אמר סת�מה; � �תא� ה' ו�אמר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
מתי, �עד ויד�ר ינאצני, אנה �עד ו�אמר ל�, ��לח ְְִֵַַַַָ�ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹויד�ר
;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � �בבאכ� ויד�ר תבא�, �כי ְְֵֵָ�ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹויד�ר
בני ו�הי� סת�מ�ת; ��יה� � אחת נפ� וא� ת���, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכי
ו�אמר סת�מה; � י�מת �מ�ת ו�אמר �ת�חה; � ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹי�ראל
�ה�דל�, ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � קרח ו��ח לה�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�וע��

אלעזר אל �אמר ויד�ר �העל�, סת�מ�ת;ויד�ר �ל��� � ְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
�וקח ויד�ר סת�מה; � �הר�� ויד�ר �ת�חה; � ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹו��נ�
�ל��� � י�ראל �ני ו�אמר� �ה�ב, ו�אמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמא��,
אל ה' ויד�ר סת�מה; � אהר� אל ה' ו�אמר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹ�ת�ח�ת;
הלו��, �ואל ויד�ר סת�מה; � לוי ולבני �ת�חה; � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאהר�
את �קח ויד�ר י�ראל, �ני ו�בא� ח�ת, �זאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ�ְְֵַַֹויד�ר
האמנ��, לא �יע� ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹה��ה
�ת�חה; � מ�ד� ו�סע� סת�מ�ת; ��יה� � מ�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹו��לח
אז �ת�חה; � ההר מהר ו�סע� סת�מה; � ה�נעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹו��מע
� �לק ו�רא �ת�חה; � י�ראל ו��לח סת�מה; � ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָי�יר
�צר�ר, ויד�ר �פינחס, ויד�ר י�ראל, ו��ב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָסת�מה;
�ני גד, �ני �מע��, �ני �ת�ח�ת; אר�ע�� � ה' ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹו�אמר
אפרי�, בני א�ה י�ס�, �ני זב�ל�, �ני י�שכר, �ני ְְְִֵֵֵֵֶֶַ�ְְְְִֵֵָָָיה�דה,
��� � נפ�לי �ני א�ר, �ני ד�, �ני א�ה בנימ�, ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ�ני
וא�ה �ת�חה; � ה' ויד�ר ע�רה; אחת וה� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
�נ�ת �כ� ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � ו�קרבנה ה�וי, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹפק�די
� מ�ה ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � �עלה ו�אמר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצלפחד,
� חד�יכ� �ברא�י ה��ת, �בי�� �צו, ויד�ר ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָסת�מה;
� ה���רי� �בי�� הרא���, �בחד� �ת�ח�ת; ְְְְִִִֶַַָָָֹ�ל���
�בע��ר, �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� סת�מ�ת; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ��יה�

ע�ר �ב����בחמ�ה ה�לי�י, �ב��� ה�ני, �ב��� , ְֲִִִִֵַַַַַַָָָ
ה�ביעי, �ב��� ה��י, �ב��� החמי�י, �ב��� ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהרביעי,
מ�ה, ויד�ר ��ע; וה� סת�מ�ת, ��� � ה�מיני ����ְִִַַ�ְְְֵֵֵֶַַַָֹ
ו�אמר ואלעזר, מ�ה ו�צא� �ת�ח�ת; ��יה� � ה' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹויד�ר
� רב �מקנה סת�מ�ת; �ל��� � ��א ו�אמר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹאלעזר,
סת�מ�ת; ��יה� � אליו ו���� מצאנ�, א� ו�אמר� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ�ת�חה;
ו��מע �ת�ח�ת; ��יה� � מסעי א�ה מ�ה, אליה� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹו�אמר
את �צו ויד�ר סת�מ�ת; ��יה� � �בערבת ויד�ר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹה�נעני,
�בערבת ויד�ר האנ�י�, �מ�ת �א�ה ויד�ר י�ראל, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�ני

� רא�י ו�קרב� י�ראל, �ני אל �ד�ר ויד�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמ�אב,
ות�עי�; ��י� ה�ת�ח�ת, מני� �ת�ח�ת. ְְְְְְְֲִִִִִַַַָחמ���
וחמ�י� ��מ�נה מאה ה�ל, ו��י�; �� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹוה�ת�מ�ת,

ִָָ�ר���ת.
ה', ויד�ר ו�עבר, ו�פ� אלי, ה' ו�אמר ה�ברי�: א�ה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹספר
וע�ה סת�מ�ת; חמ��� � ואתח�� ראה, אלי ה' ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹו�אמר
אר�ע�� � מ�ה ו�קרא יב�יל, אז �ני�, ת�ליד �י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹי�ראל,
ולא תרצח, לא ��ד, �מ�ר, ת�א, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹ�ת�ח�ת;
את תתא�ה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹתנא�,
� י�ראל �מע ע�רה; אחת וה� סת�מ�ת, ��� � ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְִַָה�ברי�
�י בנ�, י�אל� �י תנ��, לא יביא�, �י והיה ְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָֹ�ת�חה;
תאמר �י �ת�חה; � עקב והיה סת�מ�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיביא�
�מע ���ח, �כח א� והיה ה�צוה, �ל סת�מה; �ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
�י �ת�ח�ת; חמ��� � י�ראל וע�ה ההוא, �עת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָי�ראל,
אנכי, ראה ��מר��, �מר א� �י �מע, א� והיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹהאר�,
וה� סת�מ�ת, ��� � יכרית �י ירחיב, �י יביא�, �י ְְֵָ�ְְְְֲִִִִִִַַָָוהיה
א��, �ני� ת�מע, �י יסית�, �י �ת�חה; � יק�� �י ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�בע;
סת�מ�ת, ��� � טהרה צ��ר �ל �אכל�, זה את תאכל, ְָ�ְְִֶֶַָָֹֹֹֹלא
מ�� �ני�, �ל� מקצה �ת�חה; � �ע�ר ע�ר ;�� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹוה�
אר�ע�� � ל� י�כר �י אבי��, �� יהיה �י �ני�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�בע
�ת�ח�ת; ��יה� � חד� את �מ�ר ה�כ�ר, �ל ְְְְֵֶֶֶַָָֹסת�מ�ת;
�פטי� �ת�חה; � ה��ת חג סת�מה; � �בעת ְְִָֹֹ�ְַַָֹ�ְִָָ�בעה
� בקר�� י�צא �י תז�ח, לא ל�, ת�ע לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹֹו�טרי�,
יהיה לא תבא, �י �ת�חה; � י�לא �י סת�מ�ת; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹאר�ע��
יכרית �י �א, א�ה �י ה�וי, יבא וכי יהיה, וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹל�הני�,
לא �ת�חה; � אי� יהיה וכי ;�� וה� סת�מ�ת, ��� ��ְְְְְִִִֵֵֶָָֹ
עיר, אל תקרב �י ל�לחמה, תצא �י עד, יק�� לא ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹת�יג,
�י �ת�חה; � חלל י�צא �י סת�מ�ת; חמ��� � תצ�ר ְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�י
יהיה וכי לאי�, יהיה �י לאי�, תהיי� �י ל�לחמה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָתצא

יהיהבאי� לא חמ�ר, את תראה לא ��ר, את תראה לא , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֹֹֹ
�י �ת�חה; � י�רא �י �בע; וה� סת�מ�ת, ��� � גבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ�ְִֶֶכלי
�י היה, אמת וא� אי�, י�ח �י �דלי�, תחר�, לא ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָֹֹתבנה,
�י ימצא, ��דה וא� בת�לה, נערה יהיה �י אי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָי�צא
לא ממזר, יבא לא פצ�ע, יבא לא אי�, י�ח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תס�יר, לא מחנה, תצא �י אדמי, תתעב לא ע��ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
�כר�, תבא �י נדר, ת�ר �י ת�י�, לא קד�ה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
א�ה אי� י�ח �י א�ה, אי� י�ח �י �קמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹ�י
לא �רע�, ת�ה �י ה�רעת, �נגע ה�מר י�צא, �י ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחד�ה,
�י תקצר, �י ת�ה, לא אב�ת, י�מת� לא עני, �כיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתע�ק
לא אנ�י�, י�צ� �י אחי�, י�ב� �י ריב, יהיה �י ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתח�ט,
זכ�ר ��ל�י�; חמ� וה� סת�מ�ת, ��� � �כיס� ל� ְְְִֵֵָָָֹ�ְְְְִִֶיהיה
תכ�ה �י �ת�ח�ת; ��יה� � תב�א �י והיה ע�ה, א�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וזקני מ�ה ויצו סת�מ�ת; ��יה� � ה�ה ה��� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלע�ר,
אר�ר הע�, את מ�ה ויצו מ�ה, ויד�ר �ת�חה; � ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹי�ראל
אר�ר מ�יג, אר�ר מקלה, אר�ר פסל, יע�ה א�ר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאי�
�כב אר�ר �המה, �ל ע� �כב אר�ר מ�ה, אר�ר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמ��ה,

אחת� לקחע� אר�ר מ�ה, אר�ר חתנ��, ע� �כב אר�ר , ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
�ל� וה� סת�מ�ת, ��� � יקי� לא א�ר אר�ר ְְְֵָֹ�ֲִֶַָָֹֹ�חד,
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��יה� � ת�מע לא א� והיה �מע, א� והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹע�רה;
א�� מ�ה, ו�קרא סת�מה; � ה�רית דברי א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ת�ח�ת;
ראה ה�צוה, �י יבא�, כי והיה �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנ�בי�
ו�קרא �ת�חה; � מ�ה ו�ל� סת�מ�ת; �ל��� � ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹנת�י
ה�מי�, האזינ� ה�, מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מה; � ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמ�ה
� ה�רכה וזאת �עצ�, מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹו�בא
� �ללוי סת�מה; � ליה�דה וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְֲִִִֵָָָֹחמ���
�לא�ר, �לד�, �לגד, ולזב�ל�, �לי�ס�, לבנימ�, ְְְֵָָָ�ְְְְְְִִִֵָָ�ת�חה;
�ל ה�ת�ח�ת מני� �בע. וה� סת�מ�ת, ��� � מ�ה ְְְְִֵֶֶַַַָ�ֶַַַֹו�על
וע�רי�; אר�ע מאה וה�ת�מ�ת, ��ל�י�; אר�ע זה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹספר
�ל �ל ה�ת�ח�ת �מני� וחמ�י�. �מ�נה מאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה�ל,
��עה מא�ת �ל� וה�ת�מ�ת, ות�עי�; מאתי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹה��רה,

ות�עה. ��י� מא�ת �� ה�ל, ְְְְִִִִִֵֵַָֹו�בעי�;
רוח �אמצע� י� ו�יטה, �יטה �ל � האזינ� �ירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצ�רת

אותיות]אחד תשע ונמצאת[של ה�ת�מה, ה�ר�ה �צ�רת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ו��י� ��בע א�ת� וכ�תבי� ל��י�; חל�קה �יטה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ�ל
ו�יטה: �יטה �ל ��רא� ה�ב�ת ה� וא�� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ�יט�ת.
הל�א, הלה', �חת, אל, ה��ר, �י, ��עיר�, יער�, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינ�,
ה', �נ�ר, יסבבנה�, ימצאה�, �י, י�ב, �הנחל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹזכר,
�ת�עבת, וינ�ל, �מנ�, וד�, �ני, חמאת, ו�נקה�, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹיר�בה�,
�ג�י, �עס�ני, �ני�, אראה, מ�עס, ו���ח, לא, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָֹֹאלהי�,
ולא, ,�� א��יתה, ,�� ע�, וקטב, ח�י, ו�להט, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹו�יקד,
ורא�, א��לת, �מ�דמת, ואיבינ�, וה', ��ני�, יבינ�, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֹֹואי�,
ואי�, יהי, י���, צ�ר, ואפס, ועל, וח�, לעת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָחת��,
וא�� ונק�. הרנינ�, מ��, א��יר, א�יב, א�, �י, ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָמחצ�י,
�אמצע �ה� אחר�נה, �יטה �ל חצי ��רא� ה�ב�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�
ע�, ��ר, צ�יק, �י, הב�, וכרביבי�, ��ל, ות�מע, ְְְְִִִִִִִַַַַַַָה��:
י�רנה�, �בתה�, יעקב, למס�ר, �הפריד�, �אל, ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַֹֹה�א,
יקנאה�, ו���, ו��מ�, ע�, ע�, ו�מ�, ו�אכל, ואי�, �ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹֹיפר�,
�י, ואני, ה�, �י, ו�אמר, ו�רא, צ�ר, חד�י�, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹיז�ח�,
ל�, �י, ,�� ל�לי, אמר�י, מח��, ו��, מזי, אס�ה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹו�אכל,

�י, לי, הלא, חמת, ענבמ�, �י, �י, א�, ואמר,איכה, �י, �י, ְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ולמ�נאי, ותאחז, ואמר�י, ואי�, אני, רא�, יק�מ�, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹא�ר,
א�ת� ��תבי� � ה�� �ירת וכ�ר: �י, מרא�, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹוחר�י,
ה�יט�ת, ��אר �דר��; רא��נה, �יטה �יטה: ְְְְִִִִִִַַָָָָָֹ��ל�י�
��ני הרוח מ�יחי� ואחת אחד, רוח �אמצע� מ�יחי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ל�ל�, חל�קה ה�יטה ���צא עד �אמצע�, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹמק�מ�ת
צ�רת�: היא וז� הרוח. �נגד �כתב ה�תב �נגד רוח ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָונמצא
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ית��� ה�תב, ��אר �י� ��יר�ת �י� ,��� ה��רה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ַָָ�ל
ולא �� תד�ק ולא �י�תר, לחבר�� סמ�כה א�ת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��הא
א�א �ב�ת, ���י ה�בה �ראה ��א �די � מ��ה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
א�ת הרחיק וא� ה�ערה; �ח�ט לא�ת א�ת �י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
�אינ� לתינ�ק �ב�ת ���י ה�בה ��ראה �די ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמא�ת,

��ת��. עד �ס�ל, זה הרי ְֲִֵֵֶֶַַָָרגיל,

ט ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות
ולא‡. ה�פ�, על יתר אר�� לא ��רה, ספר ע��י� ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאי�

�גויל אר��? ה�א וכ�ה אר��. על יתר עבה]ה�פ� [קל� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ה��דל �רחב אצ�ע וע�רי� אר�ע �ה� טפחי�, ��ה �ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

�בקל� יד; יותר]�ל דק וה�א[שהוא י�תר, א� �ח�ת א� � ְְִֵֶָָָ
מ��ה �ח�ת �גויל ע�ה א� וכ� �ה�פ�. אר�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ��הא
עד ��תב, והרחיב ה��ה על יתר א� ה�תב, את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�מעט

��צוה. זה הרי � �ה�פ� אר�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ��היה

ה��י��·. כתב]�ע�ר ללא ריק קל� מ�מ�ה,[שוליי�. ְִִִַַָָ
�� �בי� אצ�ע�ת; �ל� �למעלה, אצ�ע�ת; [עמוד]אר�ע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ

יריעה �ל �תח�ת ���יח צרי� לפיכ�, אצ�ע�ת. ��י ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלד�,
����פר ��מצא � �פירה �כדי אחת אצ�ע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�בס�פ�,
��י ,��� ה�פר �כל וד� �� �ל �י� יהיה ְֵ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיריעה,
לגל �די �בס�פ�, ה�פר �תח�ת הע�ר מ� וי�יח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצ�ע�ת.
ה�תיר, א� ח�ר וא� למצוה; הא��, ה�ע�רי� וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָע��ד.

�סל. ַָֹלא

אר��‚. ��היה ה�פר ��ע�ה עד אד�, ית��� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�יצד
��וה הע�ר�ת �מר�ע מתחיל וע��ה[ברחב�]�ה�פ�? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחי�, ��ה מה� ע�ר �ל ל�ל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מה�ק אחד, �ר� מה� וע��ה הע�ר�ת, ��לל �� ֶָָ�ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואחר
ה�ר� ה�� ��ע�ה עד �מה�ק, �ע�ר�ת �מ�סי� ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיפה;

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq e"k iying mei -

�ני, �ל �ח�ט �מ�דד הע�ר. רחב �ה�א טפחי�, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ��ה
ה�ר�. על ִֶֶֶַַַ���יפ�

א�„. אר�עי� אר�� יהיה �וה, ��ה יע�ה �� ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
ל�ני� ���ה מה� אחת אצ�ע ויח�ק אצ�ע�ת; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמ�י�
חצי �ע�ר �� ��דע �די חלקי�, �לאר�עה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹול�ל�ה
ע�ר �ל וימ�ד החלק. �זה וכ��צא אצ�ע, �רביע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאצ�ע,
וע�ר, ע�ר �כל י� אצ�ע ��ה ��דע עד ז�, �כ�ה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָוע�ר

ה�ר�. �ל �אר� אצ�ע ��ה ��דע ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�די

לב�ק‰. �ל�ה, א� �ני� אחרי�, ע�ר�ת ל�קח �� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר
�אר� יד�ע, ודבר אחד. �� �ה� וכ�תב ה�תב, �ע�ר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
למעלה ��י�� מ�יח �ה�א לפי אצ�ע�ת, ע�רה �בע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה��
� ה�תב לפי ה�א ה��, רחב אבל אר�ע; �למ�ה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָֹֹ�ל�,
לפי יב�א� ,���� ה�יט�ת מני� וכ� עבה. א� �ק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָא�

�יטה. �מלא ל�יטה, �יטה ��י� לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹה�תב,

.Âרחב ימד ��רצה, מה לפי �� ���דק ה�� ���תב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואחר
אצ�ע�ת ��י ה�� רחב על וי�סי� ה��ה; �אצ�ע�ת ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹה��
מא�ת� ��לל ��ר� יב�א� ��י� ��ה ויח�ב וד�, �� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��י�
נכ�ב ��ה ויראה ה��י�. ח���� וידע ,�� ��דק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תב
ה�פר לפי �מ�ער ,��� ה��רה מ� �� ��דק זה ְְִֵֵֶַַָ�ְִֶֶַַַָָ�ד�
לפי ה��רה �ל עלתה א� � �מח�ב מ���. ��תב ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ה�א
ה�ציא וא� ��ר�; �� ���תב ה�תב ה�א זה ה��י�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמני�

ה��רה מ� י�תר �ה��י� הכתב]הח���� על דפי� ,[עוד� ְִִֵֶֶַַַַָ
אחר; �ד� ויב�ק ה��י�, מני� ��תמעט עד ��תב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹירחיב
��תב ימעט ה��י�, מ� יתר �ה��רה הח���� ה�ציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוא�
אחר �ד� וכ� אחר. �ד� ויב�ק ה��י�, �מני� ��ר�ה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹעד
ה��י� רחב ��דע מאחר אחד. הח���� ��ב�א עד ,��ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ה�ר�. �א�ת� מתחיל ה�תב, ְְְְִִֶֶַַַָו�ע�ר

.Êרחב �פי ��רט�ט, ��י� ��י� וע�ר, ע�ר �ל ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ�מח�ק
הע�ר מ� ל� �כ���אר �ח����. ועלה ,�� ��דק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��
האחר�נה ה�� על י�תר אר�ע א� אצ�ע�ת ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ�ל�
ויק� �פירה, �כדי אצ�ע רחב מ��� מ�יח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ���ריעה,

��א � יח�� ואל עלה�אר אחר�ת ע�ר�ת י��ס� חר�נה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
וע�ר; ע�ר מ�ל ���צ� ה��ספ�ת �ל �נגד ��לל, ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�ר�
מני� לפי מ��כ� �ה�תב זה, �בר לח�ב צרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואינ�

הכתב]ה��י� כרוחב הוא הדפי� .[מני� ִַַ

.Áח�ת� א� ��ה על י�תר ה�פר רחב לע��ת הר�צה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכ�
�ה�פ�, אר�� ויצא מח�ב, ה�א ה�את ה�ר� על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ��ה,

�ח����. יטעה ��א וה�א, � י�תר ולא �ח�ת ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹ�לא

.Ëע�רי� �ב�אר הא�� ה�ע�רי� �כל האמ�ר ה��דל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
��ע�ר�, �ק�קנ� �בר � ה�ינ�ני וה�א ,��� ְְְְְִִִֵַַָָ�ָ��רה
�דחק; ז� �צד ז� �ינ�נ��ת �ע�ר�ת �בע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�מצאנ�ה�
�כל האמ�ר טפח וכל �רוח. �ע�ר�ת ��י �אר� ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹוה�
טפחי�. ��ה א�ה, וכל מ��; אצ�ע�ת אר�ע ה�א ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמק��,

.È,מ��יו וד� �� �ל רחב � אני ��תב�י ��רה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹספר
�� �ל רחב האזינ�, ו�ירת ה�� ו�ירת אצ�ע�ת; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹאר�ע
אחת וד�, �� ��כל ה�יטי� �מני� אצ�ע�ת; �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ��יה�
��ה מאתי� ה�פר, �ל �ל ה��י� �מני� ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמ�י�;

ו��י� מא�ת ��ל� אל� ה�פר, �ל ואר� ;�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוע�רי�
�קר�ב. אצ�ע�ת, ְְְֵֵֶָו��

.‡È��ל��י �ח����, היתר�ת אצ�ע�ת ה�� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָא��
ע�ר�ת �ה�, ��תבנ� והע�ר�ת ו��ס�פ�. ה�פר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��תח�ת
קר�ב א� הא��, ה���ת �י על לכ�ב ��רצה �בזמ� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילי�.
יתר א� �ל�ה, א� �ני� א� אחד �� חסר ה� מעט, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה�
צרי� �הא ולא �יגע לא � �ל�ה א� �ני� א� ��ְְְְִִִֵַַַָָֹֹֹ

�ה�פ�. אר�� ל� יב�א מ�ד א�א ְְְְְִֵֶֶֶָָָָלח����,

.·Èעל יתר ולא ��י�, מ�ל�ה �ח�ת �יריעה ע��י� ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאי�
ח�לק ��י�, ��עה �ת יריעה ל� נז��נה ��י�; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�מ�נה
אמ�רי�? �ברי� ��ה לכא�. וחמ�ה לכא� אר�עה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָא�ת�
�ס�ק אפ�� ה�פר, �ס�� אבל �אמצע�; א� ה�פר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�תח�ת
א�ת� ות�פרי� לב��, אחד �� א�ת� ע��י� אחד, �ד� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריע�ת. �אר ְְִִַָע�

.‚Èל� �גידי� א�א א�ת� ��פרי� אי� היריע�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ����פרי�
��ה�, �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� טה�רה, ח�ה א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�המה
מ�יני. למ�ה הלכה זה, ודבר ה�פ�י�; ���פרי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�דר�
� טמאה �המה �גידי א� �גידי�, ��א �פר� א� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ�,

�הלכה. וית�ר ויחזר ���יר עד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹ�סל,

.„È��� היריעה �ל ��פר אינ� היריע�ת, ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָ����פרי�
�מעט מ�מעלה מעט מ�יח א�א ס�פ�, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמ�ח�ת�
�אמצע� היריעה ��רע ��א �די �פירה, �לא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�מ�ה
�תח�ת� אחד ע�, �ל ע��די� �ני ל� וע��ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ���גלל.
על �ב��� ��ח�ה ���ר הע�ר ות�פר �ס�פ�. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
�י� וירחיק עליה�; נגלל ��הא �די �גידי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהע��די�

��� וה�תב �.הע��ד ְְֶַַַַָָ

.ÂËיט�ת� ��י �ת�� � יריעה �� ��קרעה ��רה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר
לאות] אות בי� הכתב ית�ר.[בתו� לא �ל�, �ת�� ית�ר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ

עפצ� �אי� �י�� אמ�רי�? �ברי� שבו��ה האלו� פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
הקל�] ��פר,עובד � עפ�� �ה�א ה�ויל נ�ר א� אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנ�ר;

�בה �בי� לד�, �� �י� וכ� �ל�. �ת�� ה�א קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפ��
א�א א�ת�, ��פרי� אי� � ה�רעי� וכל ית�ר. � ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
� ה�רעי� �בכל לז�; ז� היריע�ת �ה� ���פרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�גידי�

צ�רת�. ����ה א� אחת, א�ת �חסר ��א ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹי�הר

י ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות
��סל‡. מה� אחד ��ל ה�, �ברי� �ע�רי� למד, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת

מ� �ח�� ה�א הרי � מה� אחד �� נע�ה וא� ��רה; ִָ�ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָספר
ספר קד�ת �� ואי� ה�ינ�ק�ת, �ה� ��ל�די� ֵֶַ�ְְְְִִִֵֶֶַַָָ�ַהח��י�
על נכ�ב א� (א) ה�: וא�� �ר�י�; �� ק�רי� ואי� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ��רה,
טה�רה �המה ע�ר על ��כ�ב (ב) טמאה; �המה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָע�ר
��רה; ספר ל�� ��א מע�ד �היה א� (ג) מע�ד; ְֵֵֶֶָָֹ�ְֶָָָ�ְֵֶ�אינ�
��ר �מק�� ה�ויל על �תיבה, �מק�� ��א ��כ�ב ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ(ד)
ה�ויל, על מקצת� ��כ�ב (ה) �ער; �מק�� ה�ל� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָועל

��כס�סט�ס על ��כ�ב (ו) ה�ל�; על העור�מקצת� [חלק ְְְְְִִֶַַַַָָ
בבהמה] ��כ�בהפנימי (ח) �רט�ט; �לא ��כ�ב (ז) ;ְְְְִִִֶֶַַֹ

הע�מד ��חר רב]��א זמ� ��אר[המתקיי� ��כ�ב (ט) ; ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
וכ ��י ��תב� (י) �ס�לי�;ל��נ�ת; מ�אר �� ��צא ְְְְְִִֵֶַָָ
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�ני, �ל �ח�ט �מ�דד הע�ר. רחב �ה�א טפחי�, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ��ה
ה�ר�. על ִֶֶֶַַַ���יפ�

א�„. אר�עי� אר�� יהיה �וה, ��ה יע�ה �� ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
ל�ני� ���ה מה� אחת אצ�ע ויח�ק אצ�ע�ת; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמ�י�
חצי �ע�ר �� ��דע �די חלקי�, �לאר�עה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹול�ל�ה
ע�ר �ל וימ�ד החלק. �זה וכ��צא אצ�ע, �רביע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאצ�ע,
וע�ר, ע�ר �כל י� אצ�ע ��ה ��דע עד ז�, �כ�ה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָוע�ר

ה�ר�. �ל �אר� אצ�ע ��ה ��דע ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�די

לב�ק‰. �ל�ה, א� �ני� אחרי�, ע�ר�ת ל�קח �� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר
�אר� יד�ע, ודבר אחד. �� �ה� וכ�תב ה�תב, �ע�ר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
למעלה ��י�� מ�יח �ה�א לפי אצ�ע�ת, ע�רה �בע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה��
� ה�תב לפי ה�א ה��, רחב אבל אר�ע; �למ�ה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָֹֹ�ל�,
לפי יב�א� ,���� ה�יט�ת מני� וכ� עבה. א� �ק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָא�

�יטה. �מלא ל�יטה, �יטה ��י� לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹה�תב,

.Âרחב ימד ��רצה, מה לפי �� ���דק ה�� ���תב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואחר
אצ�ע�ת ��י ה�� רחב על וי�סי� ה��ה; �אצ�ע�ת ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹה��
מא�ת� ��לל ��ר� יב�א� ��י� ��ה ויח�ב וד�, �� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��י�
נכ�ב ��ה ויראה ה��י�. ח���� וידע ,�� ��דק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תב
ה�פר לפי �מ�ער ,��� ה��רה מ� �� ��דק זה ְְִֵֵֶַַָ�ְִֶֶַַַָָ�ד�
לפי ה��רה �ל עלתה א� � �מח�ב מ���. ��תב ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ה�א
ה�ציא וא� ��ר�; �� ���תב ה�תב ה�א זה ה��י�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמני�

ה��רה מ� י�תר �ה��י� הכתב]הח���� על דפי� ,[עוד� ְִִֵֶֶַַַַָ
אחר; �ד� ויב�ק ה��י�, מני� ��תמעט עד ��תב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹירחיב
��תב ימעט ה��י�, מ� יתר �ה��רה הח���� ה�ציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוא�
אחר �ד� וכ� אחר. �ד� ויב�ק ה��י�, �מני� ��ר�ה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹעד
ה��י� רחב ��דע מאחר אחד. הח���� ��ב�א עד ,��ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ה�ר�. �א�ת� מתחיל ה�תב, ְְְְִִֶֶַַַָו�ע�ר

.Êרחב �פי ��רט�ט, ��י� ��י� וע�ר, ע�ר �ל ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ�מח�ק
הע�ר מ� ל� �כ���אר �ח����. ועלה ,�� ��דק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��
האחר�נה ה�� על י�תר אר�ע א� אצ�ע�ת ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ�ל�
ויק� �פירה, �כדי אצ�ע רחב מ��� מ�יח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ���ריעה,

��א � יח�� ואל עלה�אר אחר�ת ע�ר�ת י��ס� חר�נה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
וע�ר; ע�ר מ�ל ���צ� ה��ספ�ת �ל �נגד ��לל, ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�ר�
מני� לפי מ��כ� �ה�תב זה, �בר לח�ב צרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואינ�

הכתב]ה��י� כרוחב הוא הדפי� .[מני� ִַַ

.Áח�ת� א� ��ה על י�תר ה�פר רחב לע��ת הר�צה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכ�
�ה�פ�, אר�� ויצא מח�ב, ה�א ה�את ה�ר� על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ��ה,

�ח����. יטעה ��א וה�א, � י�תר ולא �ח�ת ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹ�לא

.Ëע�רי� �ב�אר הא�� ה�ע�רי� �כל האמ�ר ה��דל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
��ע�ר�, �ק�קנ� �בר � ה�ינ�ני וה�א ,��� ְְְְְִִִֵַַָָ�ָ��רה
�דחק; ז� �צד ז� �ינ�נ��ת �ע�ר�ת �בע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�מצאנ�ה�
�כל האמ�ר טפח וכל �רוח. �ע�ר�ת ��י �אר� ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹוה�
טפחי�. ��ה א�ה, וכל מ��; אצ�ע�ת אר�ע ה�א ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמק��,

.È,מ��יו וד� �� �ל רחב � אני ��תב�י ��רה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹספר
�� �ל רחב האזינ�, ו�ירת ה�� ו�ירת אצ�ע�ת; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹאר�ע
אחת וד�, �� ��כל ה�יטי� �מני� אצ�ע�ת; �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ��יה�
��ה מאתי� ה�פר, �ל �ל ה��י� �מני� ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמ�י�;

ו��י� מא�ת ��ל� אל� ה�פר, �ל ואר� ;�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוע�רי�
�קר�ב. אצ�ע�ת, ְְְֵֵֶָו��

.‡È��ל��י �ח����, היתר�ת אצ�ע�ת ה�� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָא��
ע�ר�ת �ה�, ��תבנ� והע�ר�ת ו��ס�פ�. ה�פר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��תח�ת
קר�ב א� הא��, ה���ת �י על לכ�ב ��רצה �בזמ� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילי�.
יתר א� �ל�ה, א� �ני� א� אחד �� חסר ה� מעט, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה�
צרי� �הא ולא �יגע לא � �ל�ה א� �ני� א� ��ְְְְִִִֵַַַָָֹֹֹ

�ה�פ�. אר�� ל� יב�א מ�ד א�א ְְְְְִֵֶֶֶָָָָלח����,

.·Èעל יתר ולא ��י�, מ�ל�ה �ח�ת �יריעה ע��י� ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאי�
ח�לק ��י�, ��עה �ת יריעה ל� נז��נה ��י�; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�מ�נה
אמ�רי�? �ברי� ��ה לכא�. וחמ�ה לכא� אר�עה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָא�ת�
�ס�ק אפ�� ה�פר, �ס�� אבל �אמצע�; א� ה�פר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�תח�ת
א�ת� ות�פרי� לב��, אחד �� א�ת� ע��י� אחד, �ד� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריע�ת. �אר ְְִִַָע�

.‚Èל� �גידי� א�א א�ת� ��פרי� אי� היריע�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ����פרי�
��ה�, �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� טה�רה, ח�ה א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�המה
מ�יני. למ�ה הלכה זה, ודבר ה�פ�י�; ���פרי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�דר�
� טמאה �המה �גידי א� �גידי�, ��א �פר� א� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ�,

�הלכה. וית�ר ויחזר ���יר עד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹ�סל,

.„È��� היריעה �ל ��פר אינ� היריע�ת, ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָ����פרי�
�מעט מ�מעלה מעט מ�יח א�א ס�פ�, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמ�ח�ת�
�אמצע� היריעה ��רע ��א �די �פירה, �לא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�מ�ה
�תח�ת� אחד ע�, �ל ע��די� �ני ל� וע��ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ���גלל.
על �ב��� ��ח�ה ���ר הע�ר ות�פר �ס�פ�. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
�י� וירחיק עליה�; נגלל ��הא �די �גידי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהע��די�

��� וה�תב �.הע��ד ְְֶַַַַָָ

.ÂËיט�ת� ��י �ת�� � יריעה �� ��קרעה ��רה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר
לאות] אות בי� הכתב ית�ר.[בתו� לא �ל�, �ת�� ית�ר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ

עפצ� �אי� �י�� אמ�רי�? �ברי� שבו��ה האלו� פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
הקל�] ��פר,עובד � עפ�� �ה�א ה�ויל נ�ר א� אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנ�ר;

�בה �בי� לד�, �� �י� וכ� �ל�. �ת�� ה�א קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפ��
א�א א�ת�, ��פרי� אי� � ה�רעי� וכל ית�ר. � ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
� ה�רעי� �בכל לז�; ז� היריע�ת �ה� ���פרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�גידי�

צ�רת�. ����ה א� אחת, א�ת �חסר ��א ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹי�הר

י ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות
��סל‡. מה� אחד ��ל ה�, �ברי� �ע�רי� למד, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת

מ� �ח�� ה�א הרי � מה� אחד �� נע�ה וא� ��רה; ִָ�ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָספר
ספר קד�ת �� ואי� ה�ינ�ק�ת, �ה� ��ל�די� ֵֶַ�ְְְְִִִֵֶֶַַָָ�ַהח��י�
על נכ�ב א� (א) ה�: וא�� �ר�י�; �� ק�רי� ואי� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ��רה,
טה�רה �המה ע�ר על ��כ�ב (ב) טמאה; �המה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָע�ר
��רה; ספר ל�� ��א מע�ד �היה א� (ג) מע�ד; ְֵֵֶֶָָֹ�ְֶָָָ�ְֵֶ�אינ�
��ר �מק�� ה�ויל על �תיבה, �מק�� ��א ��כ�ב ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ(ד)
ה�ויל, על מקצת� ��כ�ב (ה) �ער; �מק�� ה�ל� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָועל

��כס�סט�ס על ��כ�ב (ו) ה�ל�; על העור�מקצת� [חלק ְְְְְִִֶַַַַָָ
בבהמה] ��כ�בהפנימי (ח) �רט�ט; �לא ��כ�ב (ז) ;ְְְְִִִֶֶַַֹ

הע�מד ��חר רב]��א זמ� ��אר[המתקיי� ��כ�ב (ט) ; ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
וכ ��י ��תב� (י) �ס�לי�;ל��נ�ת; מ�אר �� ��צא ְְְְְִִֵֶַָָ
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האז�ר�ת ��תב הקב"ה](יא) ��נה;[שמות �לא ְְֶַַַָָָָָֹ
א�ת אפ�� �ה�סי� (יג) אחת; א�ת אפ�� �ח�ר ֲֲִִִִֵֶֶַַ(יב)
א�ת צ�רת ��פסדה (טו) �א�ת; א�ת ��געה (יד) ְְְְִֶֶַַַָָָאחת;
� אחרת לא�ת �דמה א� ע�ר, �ל ��רא ��א עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,

�ע�ר �נקב[בתחילת]�י� �י� האות]ה�תיבה, ,[שניקבה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
�ט�ט�� �י� �קרע, האות]�י� מקצת ;[נמחקה ְְְִֵֵֶַ

��ראה עד לא�ת, א�ת �י� הקריב א� �הרחיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ(טז)
���ה (יז) אחת; �תבה �ב�ת ��י א� �ב�ת, ���י ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�בה
��תב (יט) ה�יר�ת; צ�רת ���ה (יח) ה�ר���ת; ִִִֶֶַַַַַָָָָצ�רת
�גידי ��א היריע�ת ��פר (כ) ��ירה; ה�תב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��אר

לע�ב. לא למצוה, � ה�ברי� �ל ��אר ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹטה�רה.

�ד�ל.·. וכב�ד יתרה קד�ה �� נ�הגי� � ה��ר ��רה ְְֵָָָָ�ְֲִֵֵֶַָָספר
�אכל, מה ל� אי� אפ�� ��רה, ספר למ�ר לאד� ל� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואס�ר
חד�. �� ל�ח י�� ואפ�� ר�י�, ספרי� ל� הי� ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָואפ��
��למד � �ברי� ל�ני א�א ��רה, ספר מ�כרי� אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלע�ל�
ל� יהיה ��א וה�א, �דמיו: א�ה ���א א� �דמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹ��רה

למ�ר. אחר ְִֵַָָֹ�בר

חר�,‚. �כלי א�ת� נ�תני� � ��פסל א� ��לה, ��רה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר
�ניזת�. היא וז� חכמי�; �למיד אצל א�ת� ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָוק�ברי�

למת[מעילי]מט�ח�ת �כריכי� א�ת� ע��י� ��ל�, ספרי� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
�ניזת� היא וז� .מצוה; ְְְִִִָָָ

ה�ט�ח�ת,„. וכ� ;�� וה�ח ��רה, לספר �ה�כ� ְְִֵַַָ�ְְִֵֶֶַָ�יק
ה�ג�ל א� קריאתו]והאר��, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ

ה�יק; �ת�� �ה�פר �י על א� ��רה, ספר �� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ���יחי�
ספר עליו וה�ח ��רה, ספר עליו לה�יח �ה�כ� ה��א ֵֶַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
א�א לזרק�; ואס�ר ה�, קד�ה ��מי�י ה�ל � ְְְֵֶָָָָָ�ְְִֵַַָֹ��רה
עליה� �ע�מד ה�ימ�ת אבל נגנזי�. ����בר�, א� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���בל�

וה��ח�ת ��רה, ספר הברית]א�חז לוחות ���תבי�[דג� ְְִֵֵֶֶַָ
�ס� ר��ני וכ� קד�ה. �ה� אי� � להתל�ד ל�ינ�ק ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ה�
��מי�י � לנ�אי ��רה לספר �ע��י� �ה�, וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
א�ת� מכר �� א� א�א לחל, לה�ציא� ואס�ר ה�; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ְקד�ה

ח��. א� ��רה ספר �דמיה� ָ�ְְִִֵֵֶֶָלקנ�ת

��י‰. על ל�מר צרי� ואי� ספר, ��י על ספר לה�יח ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�מ�ר
אבל �כת�בי�, נביאי� ��י על ח��י� �מ�יחי� ְְֲִִִִֵַַָָ�ִִִַָ�ַהח��י�.
ח��י� ולא הח��י�, ��י על �כת�בי� נביאי� מ�יחי� ִָ�ְִָֹ�ְְִִִִִֵֵַַַַאי�
וה�ד�ת הלכ�ת אפ�� ה�ד�, �תבי וכל ��רה. ספר ��י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל

ה�מיעי� א�ת�. לזרק אס�ר הקודש� שמות ע� [קלפי� ְְִִֵַָָֹ
נכנסי�לסגולה] אי� � ה�ד� �תבי �ל עניני� �ה� ���ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ע�ר. מח��ת הי� �� א� א�א ה��א, לבית �ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�ה�

.Âלבית �� וי�נס �זר�ע�, ��רה ספר אד� יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא
�י על א� � ה�בר�ת לבית א� ה��א, לבית א� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָה�רח�,
יקרא ולא .��� ה�יק �ת�� ונת�� �מט�ח�ת, �ר�� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ�ה�א
א� ה�ת, מ� א� ה�בר, מ� א��ת אר�ע ��רחיק עד ,��ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
לי�ב ואס�ר ער�. ��ה�א ה�פר יאחז ולא ה��א. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמ�ית

עליה. ��רה ��פר מ�ה ִֵֶֶֶַָָָָעל

.Êעד ,�� מ�ת� ל��� אס�ר � ��רה ספר �� ��� ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ית
�אינ� אחר �כלי ה�לי וי�� �כלי, ���יח�� עד א� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ���ציא��,

ל� מיועד]מז�� אפ��[מיוחד, � ל� מז�� היה א� אבל ; ְ�ְֲִָָָָ�ֲִָ

ל� ��ע�ה עד א� ה�. אחד �כלי זה, �ת�� זה �לי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָע�רה
א� אבל אחר; �ית ל� אי� א� טפחי�, ע�רה �ב�הה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָמח�ה

���ציא��. עד מ�ת�, ל��� אס�ר � אחר �ית ל� ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָי�

.Áלאחז מ�רי� � ��י� ואפ�� נ��ת, ואפ�� ה�מאי�, ֱִֶָֹ�ְֲֲִִִִִֵַַַָ�ל
טמאה. מק�לי� ��רה �ברי �אי� ;�� ולקר�ת ��רה, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָספר
א�א �טיט; מלכלכ�ת א� מט�פ�ת, ידיו יהי� ��א ְְִֶָָ�ְָ�ְְְִֶָָֹוה�א,

.�� י�ע� �� ואחר ידיה�, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצ�

.Ëמה ��ה�א ��רה ספר הר�אה מ�ניו.�ל לעמד ח�ב ,�� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
�� מה�� �ה�א זה ��עמד עד ע�מדי�, ה�ל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהי�
,�� ואחר מעיניה�; ��ת��ה עד א� למק�מ�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ����יע��

לי�ב. מ�רי� ִֵֵָ�ְִיהי�

.È,��ה�ק א�ת� �לכ�ד מק��, ��רה לספר ליחד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמצוה
��כל ה� ה� ה�רית, ��ל�ח�ת �ברי� מ�י; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ר�
ערות� יג�ה ולא ��רה, ספר �נגד אד� ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
רא�� על י�יח�� ולא �נג��, רגליו יפ�ט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹ�נג��,
היה �� א� א�א ��רה, לספר אח�ריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מ��י.

טפחי�. ע�רה מ��� ְֲִִֶַָָָָ�ב��

.‡Èי�יח לא � ע�� ��רה וספר למק�� מ�ק�� מה�� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
עליו; ויר�ב החמ�ר ��י על וי�יח�� ה�ק, �ת�� ��רה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
� �חד �� אי� וא� מ�ר. ה��בי�, מ� מת�חד היה ְִֵַַָָ�ְְִִִִֵַַַָָָוא�
�ל וה�ל�. ה�המה על ר�כב וה�א ל��, �נגד �חיק� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�יח�
�באימה רא� �כבד י�ב ��רה, ספר לפני ����ב ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹמי
��אמר: ע�ל�, �אי �ל על ה�אמ� העד �ה�א ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,

לעד" �� �� חכמי�"והיה אמר� �ח�. �פי ויכ�ד�� ; ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
על מח�ל ��פ� ה��רה, את המח�ל '�ל ַָ�ְְִִֵֶַַַָָָהרא��ני�:
ה�ר��ת'. על מכ�ד ��פ� ה��רה, את המכ�ד וכל ְִַַָ�ְְְְִֵֶַַַַָָה�ר��ת;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט סיו� כ"ז שישי יו�

ziviv zFkld¦§¦¦
ה�ס�ת. �נפי על ציצית לע��ת � והיא אחת, ע�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות
ה�קרא‡. ה�א � ה�גד מ�י� ה�גד �נ� על �ע��י� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָענ�

��אמר: הרא�, לציצית ��מה �ה�א מ�ני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
מ�ני 'לב�', ה�קרא ה�א � הענ� וזה רא�י". �ציצת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"ו��חני
ה��רה. מ� מני� הענ� לח�ט ואי� לצבע�. מצ�י� אנ� ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ�ְֵֶָ�אי�

א�ת�·. וכ�רכי� הרקיע, �עי� ��צ�ע צמר ח�ט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָול�קחי�
למני� ואי� '�כלת'. ה�קרא ה�א זה, וח�ט הענ�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל

ה��רה. מ� �ע�ר זה ח�ט ���ר� ְִִִֵֶֶַַָה�ריכ�ת

ענ�‚. ה�נ� על ��ע�ה � צ��י�ת ��י ז�, �מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצא�
"וע�� ��אמר: �כלת, ח�ט הענ� על ו��כר� מ��ה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�צא

�כלת". �תיל ה�נ� ציצת על ונתנ� ציצת, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלה�

את„. מע�ב אינ� וה�ב�, ה�ב�; את מע�ב אינ� ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�כלת,
וכ� לב��; לב� ע��ה �כלת, ל� �אי� הרי �יצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה�כלת.
ה�נ�, עד ונתמעט ה�ב�, ונפסק �תכלת, לב� ע�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָא�

��ר. � לב�� ה�כלת ְְְְִֵֵֶַַַָונ�אר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq f"k iyiy mei -

��י‰. אינ� חבר�, את מע�ב מה� אחד �אי� �י על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָא�
��� ט�ית וה��ב� היא; אחת ע�ה מצות א�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצו�ת,
מצות ק�� הרי � �אחד �ניה� א� �כלת, א� לב�, ��ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לציצת", לכ� "והיה הרא��ני�: חכמי� אמר� אחת. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָע�ה
ז� מע�ב�ת ה�יצ��ת ואר�ע אחת. מצוה ��ניה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמל�ד

אחת. מצוה �אר�ע�� ז�, ְְְִֶֶַַַַָָאת

.Âהיא� ט�ית �ל מ�וית מתחיל ה�יצית? ע��י� ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�יצד
אצ�ע�ת �ל� על י�תר לא מ��ה �מרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹס��

��דל מ��ר �ח�ת ולא האצבעלמעלה, של ראשו� [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ
הציפור�] אר�עעד �� �מכניס �אמצע; וכ�פל� ח�טי�, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

מ�ל�לי� ח�טי� �מ�נה נמצא� מ�[משתלשלי�]� �ל�יי� , ְְְְִִָ�ְְִִִָ
אצ�ע�ת; מאר�ע �ח�ת אי� ה�מ�נה, הח�טי� ואר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ר�.
וכל ��ר�ת. � ��י� א� א�ה אפ�� ,�� על י�תר הי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוא�

הח�טי�,[שיעור��]האצ�ע�ת מ�מ�נת אחד ויהיה �ג�דל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לב�. וה�בעה, �כלת; ְְְִֵֶַָָָח�ט

.Êעל אחת �ריכה �� וכ�ר� ה�ב�, מ� אחד ח�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָול�קח
�צד הח�טי� ח�ט[בשפת]�אר ול�קח �מ�יח�; ה�גד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לב�, �ל �ריכה �צד �ריכ�ת ��י �� וכ�ר� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָה�כלת,
�מרחיק 'חליה'. ה�קראי� ה� �ריכ�ת, ה�ל� וא�� ְְִַָ�ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹוק��ר.
�מרחיק לב��; �כלת �ל �ח�ט �נ�ה חליה וע��ה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ�ְְֶַמעט,
�ה�א אחר�נה, חליה עד וכ� �לי�ית; חליה וע��ה ְֲֶַָָ�ְְְִִֵַָ�ְְֶַמעט,
לב� �ל אחר�נה �כריכה �כלת, �ל �ריכ�ת ��י �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��ר�
ולא ��ד�, ��עלי� ,�� מס�� ��ב�, �התחיל מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינ� ל�נ� סמ�� ��הא �די ��ב�? יתחיל ול�ה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמ�רידי�.

הכנ�] ה�נפ�ת.[מי� �אר�ע ע��ה ה�א ז�, �ר� ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ

.Á,מ�בע �ח�ת לא �נ�? �כל ע��ה ה�א חלי�ת ְְִֶֶַָָָָֹ�ַָ��ה
וא� ה�בחר. מ� מצוה היא וז� ע�רה; �ל� על י�תר ְְִָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹולא
ה�כלת �ר� וא� ��רה; אחת, חליה א�א עליה �ר� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�ֶֶַָָָָֹלא
החלי�ת �ל ��הי� � ה�כלת ונ�אי ��רה. ה�יצית, רב ְ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ענ� �לי�יה� ��ני המ�ל�לי�, הח�טי� [שאינו��לי� ְְִִִַַ�ְְְִִֵֵֶָָָ
לפרד�כרו�] וצרי� נפרדי�]. החוטי� ��היה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הרא�. �ער ְְִִַָֹ�ציצית

.Ë,�הח�טי מ�מ�נת אחד ל�קח � �כלת �לא לב� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהע��ה
�ני �מ�יח �לי��, עד הח�טי� �אר על א�ת� ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכ�ר�
חלי�ת א�ת� לכר� רצה א� � ז� �כריכה ענ�. ְ�ְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ�לי�יה�
ה�א וזה �יד�, הר��ת � ��כלת ���ר� �עי� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ�חלי�ת,
�לל� ע��ה. חלי�ת, מני� �לא לכר� רצה וא� ְְֶָ�ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹמנהגנ�;
�לי�י�. �ני והענ� �לי�, ה�ר�� להי�ת ית��� � �בר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
על ה�ב� �ר� וא� ��ב�; זה �דבר מדק�ק �אינ� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוי�
��רה. � אחת חליה א�א �ר� ��א א� הח�טי�, ְְֵַַָָ�ִֶֶַַָָֹֹרב

.Èלע��ת רצה א� � ה�כלת ח�טי ואחד ה�ב�, ח�טי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
חוטי�]�ז�רי� �פ�ל[מכמה הח�ט היה אפ�� ע��ה; , ְֲִִֶַָָָ

אינ� � אחד �תיל ��ע�ה עד ו�ז�ר ח�טי�, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמ�מ�נה
אחד. ח�ט א�א ְֶֶֶָָָנח�ב

.‡È��ל טו�ה צריכי� � �כלת �י� לב� �י� ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָח�טי
���צי�ציצית ה�אחז ה�מר מ� לא א�ת�, ע��י� ואי� . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ה�ימי� מ� ולא �יניה�, ר�בצי� ה�תל�י�[שערות]��ה�א� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ה�גד �ס�� מ��ר �הא�רג �תי מ���רי ולא ה�המה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�

ע��י� ואי� ה����. מ� א� צמר, �ל ה��ה מ� א�א �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ה��חת עיר מ�ל ולא ה�ז�ל, ה�מר מ� לא [שעבדהא�ת�, ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

זרה] �ס�לה.עבודה ע�ה, וא� קד�י�; מ�ל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ
ה���חוה אבל לציצית; �ס�ל צמר� ל�המה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה���חוה

נ���ה. �הרי ��ר, זה הרי � ה�ט�ע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפ���

.·Èאל "��ר ��אמר: �ס�לה, � ��י א�ת� �ע�ה ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָציצית
א�ת� ע�ה א� אבל ציצת"; לה� וע�� . . י�ראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ�ני
הע��י מ� ��ע�ת וציצית ��רה. ��נה, �לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�ראל

�ס�לה. ְִֶָֹמ�ד�,

.‚È�נ� הביא אחר]�יצד? �תפר�[מבגד ציצית, �� ��� ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
�ס�ל, א�ה, על א�ה ה�נ� �א�ת� י� אפ�� � ה�גד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה �הרי � הע��י מ� ולא ציצת", לה� "וע�� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��אמר:
זה, מ�גד ציצית לה�יר �מ�ר מאליה. ��ע�ת למי ְִִִִֶֶֶַָ�ְֲִֵֵֶֶֶַָָ��מה

�כלת. �י� לב� �י� אחר, �בגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתל�ת�

.„È�ז �נ� וק�ר לז�, מ�� �נפי� ��י �י� הח�טי� ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ�לה
�אמצע, חתכ� �� ואחר �הלכת�, ז� וכנ� ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָ�הלכת�
�ס�לי�, הי� ���ר� �עת �הרי �ס�ל; � מ�ה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרד�

מער�ת ה�נפי� ���י �ח�טי�[מחוברות]לפי �ז� ז� ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נמצא � ציצ��ת ��י נע�� ��סק�, �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��יניה�,

הע��י. מ� ִֶֶָע��ה

.ÂËציצית על ציצית לארבעה�יל בנוס� ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הרא��נהציציות] מ�יר � הרא��נה את לב�ל נת��� א� �ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

�חת� �י על א� � לה�סי� נת��� וא� �כ�רה. ח�תכ�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָא�
ה�ל, �סל ��ה�סי� �הרי �ס�לה; ז� הרי מ��יה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ע��י, מ� נע�ה ה�אר נמצא ה��ספת, חת� א� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�כ�ה�יר

היתה. �ס�לה הרא��נה ְְֲִִֶָָָָָָ�ע��ת�

.ÊË�ל� לבעלת ה��יל ה�לימ�[כנפי�]וכ� �� ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
רביעית]לאר�ע כנ� ���[הוסי� � לרביעית וה�יל , ְְְְִִִִַַָ�ָ

הע��י. מ� ולא "�ע�ה", ��אמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹ�ס�לה,

.ÊÈעל ציצית �מ�ילי� ל�ני�, ה��ית את ��פלי� ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאי�
,��� �פר� �� א� א�א �פ�לה, ��היא �נפיה ָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאר�ע

אחת.וא מר�ח פ�� ֲִֵַַַַ

.ÁÈ,אצ�ע�ת ל�ל� ח�� � ה�יצית �� ��� ה�נ� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
�ל זוית נתמעטה ית�ר. לא �ל�, �ת�� �מק�מ�; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ��פר�
נ�אר לא אפ�� � האריג ס�� �בי� ה�יצית ח�טי ��י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�גד
ח�טי נתמעט� א� וכ� ��רה. �ה�א, �ל א�א האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�
��רה; עניבה, �די א�א מה� נ���ר לא אפ�� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה�יצית
�ס�לה. � אחד ח�ט אפ�� מע�ר�, הח�ט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָוא�

ב ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות
ה�מר‡. היא מק��, �כל ���רה האמ�רה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ�כלת

���חל ��ת�� לב�]ה�ב�ע בצבע המעורב כחול ;[כצבע ֶַַַַַָָֹ
רקיע �ל �טהר� לעי� ה�ראית הרקיע �מ�ת היא ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָוז�

ענני�] ללא צרי�[כשהוא �ציצית, האמ�רה וה�כלת .ְְְֲִִִֵֶַָָָ
ולא �יפי�, �ע�מדת יד�עה, צביעה צביעת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��הא
לציצית; �ס�ל ה�ביעה, �א�ת� נצ�ע ��א וכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ����ה.
�איסטיס ��בע� �ג�� הרקיע, �עי� �ה�א �י על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָא�

צבע ה��חירי�][מי� ��אר כחולא� בצבע [הצובעי� ְְִִִַַָ



סז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq f"k iyiy mei -

��י‰. אינ� חבר�, את מע�ב מה� אחד �אי� �י על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָא�
��� ט�ית וה��ב� היא; אחת ע�ה מצות א�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצו�ת,
מצות ק�� הרי � �אחד �ניה� א� �כלת, א� לב�, ��ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לציצת", לכ� "והיה הרא��ני�: חכמי� אמר� אחת. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָע�ה
ז� מע�ב�ת ה�יצ��ת ואר�ע אחת. מצוה ��ניה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמל�ד

אחת. מצוה �אר�ע�� ז�, ְְְִֶֶַַַַָָאת

.Âהיא� ט�ית �ל מ�וית מתחיל ה�יצית? ע��י� ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�יצד
אצ�ע�ת �ל� על י�תר לא מ��ה �מרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹס��

��דל מ��ר �ח�ת ולא האצבעלמעלה, של ראשו� [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ
הציפור�] אר�עעד �� �מכניס �אמצע; וכ�פל� ח�טי�, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

מ�ל�לי� ח�טי� �מ�נה נמצא� מ�[משתלשלי�]� �ל�יי� , ְְְְִִָ�ְְִִִָ
אצ�ע�ת; מאר�ע �ח�ת אי� ה�מ�נה, הח�טי� ואר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ר�.
וכל ��ר�ת. � ��י� א� א�ה אפ�� ,�� על י�תר הי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוא�

הח�טי�,[שיעור��]האצ�ע�ת מ�מ�נת אחד ויהיה �ג�דל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לב�. וה�בעה, �כלת; ְְְִֵֶַָָָח�ט

.Êעל אחת �ריכה �� וכ�ר� ה�ב�, מ� אחד ח�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָול�קח
�צד הח�טי� ח�ט[בשפת]�אר ול�קח �מ�יח�; ה�גד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לב�, �ל �ריכה �צד �ריכ�ת ��י �� וכ�ר� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָה�כלת,
�מרחיק 'חליה'. ה�קראי� ה� �ריכ�ת, ה�ל� וא�� ְְִַָ�ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹוק��ר.
�מרחיק לב��; �כלת �ל �ח�ט �נ�ה חליה וע��ה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ�ְְֶַמעט,
�ה�א אחר�נה, חליה עד וכ� �לי�ית; חליה וע��ה ְֲֶַָָ�ְְְִִֵַָ�ְְֶַמעט,
לב� �ל אחר�נה �כריכה �כלת, �ל �ריכ�ת ��י �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��ר�
ולא ��ד�, ��עלי� ,�� מס�� ��ב�, �התחיל מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינ� ל�נ� סמ�� ��הא �די ��ב�? יתחיל ול�ה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמ�רידי�.

הכנ�] ה�נפ�ת.[מי� �אר�ע ע��ה ה�א ז�, �ר� ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ

.Á,מ�בע �ח�ת לא �נ�? �כל ע��ה ה�א חלי�ת ְְִֶֶַָָָָֹ�ַָ��ה
וא� ה�בחר. מ� מצוה היא וז� ע�רה; �ל� על י�תר ְְִָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹולא
ה�כלת �ר� וא� ��רה; אחת, חליה א�א עליה �ר� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�ֶֶַָָָָֹלא
החלי�ת �ל ��הי� � ה�כלת ונ�אי ��רה. ה�יצית, רב ְ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ענ� �לי�יה� ��ני המ�ל�לי�, הח�טי� [שאינו��לי� ְְִִִַַ�ְְְִִֵֵֶָָָ
לפרד�כרו�] וצרי� נפרדי�]. החוטי� ��היה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הרא�. �ער ְְִִַָֹ�ציצית

.Ë,�הח�טי מ�מ�נת אחד ל�קח � �כלת �לא לב� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהע��ה
�ני �מ�יח �לי��, עד הח�טי� �אר על א�ת� ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכ�ר�
חלי�ת א�ת� לכר� רצה א� � ז� �כריכה ענ�. ְ�ְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ�לי�יה�
ה�א וזה �יד�, הר��ת � ��כלת ���ר� �עי� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ�חלי�ת,
�לל� ע��ה. חלי�ת, מני� �לא לכר� רצה וא� ְְֶָ�ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹמנהגנ�;
�לי�י�. �ני והענ� �לי�, ה�ר�� להי�ת ית��� � �בר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
על ה�ב� �ר� וא� ��ב�; זה �דבר מדק�ק �אינ� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוי�
��רה. � אחת חליה א�א �ר� ��א א� הח�טי�, ְְֵַַָָ�ִֶֶַַָָֹֹרב

.Èלע��ת רצה א� � ה�כלת ח�טי ואחד ה�ב�, ח�טי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
חוטי�]�ז�רי� �פ�ל[מכמה הח�ט היה אפ�� ע��ה; , ְֲִִֶַָָָ

אינ� � אחד �תיל ��ע�ה עד ו�ז�ר ח�טי�, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמ�מ�נה
אחד. ח�ט א�א ְֶֶֶָָָנח�ב

.‡È��ל טו�ה צריכי� � �כלת �י� לב� �י� ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָח�טי
���צי�ציצית ה�אחז ה�מר מ� לא א�ת�, ע��י� ואי� . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ה�ימי� מ� ולא �יניה�, ר�בצי� ה�תל�י�[שערות]��ה�א� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ה�גד �ס�� מ��ר �הא�רג �תי מ���רי ולא ה�המה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�

ע��י� ואי� ה����. מ� א� צמר, �ל ה��ה מ� א�א �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ה��חת עיר מ�ל ולא ה�ז�ל, ה�מר מ� לא [שעבדהא�ת�, ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

זרה] �ס�לה.עבודה ע�ה, וא� קד�י�; מ�ל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ
ה���חוה אבל לציצית; �ס�ל צמר� ל�המה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה���חוה

נ���ה. �הרי ��ר, זה הרי � ה�ט�ע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפ���

.·Èאל "��ר ��אמר: �ס�לה, � ��י א�ת� �ע�ה ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָציצית
א�ת� ע�ה א� אבל ציצת"; לה� וע�� . . י�ראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ�ני
הע��י מ� ��ע�ת וציצית ��רה. ��נה, �לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�ראל

�ס�לה. ְִֶָֹמ�ד�,

.‚È�נ� הביא אחר]�יצד? �תפר�[מבגד ציצית, �� ��� ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
�ס�ל, א�ה, על א�ה ה�נ� �א�ת� י� אפ�� � ה�גד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה �הרי � הע��י מ� ולא ציצת", לה� "וע�� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��אמר:
זה, מ�גד ציצית לה�יר �מ�ר מאליה. ��ע�ת למי ְִִִִֶֶֶַָ�ְֲִֵֵֶֶֶַָָ��מה

�כלת. �י� לב� �י� אחר, �בגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתל�ת�

.„È�ז �נ� וק�ר לז�, מ�� �נפי� ��י �י� הח�טי� ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ�לה
�אמצע, חתכ� �� ואחר �הלכת�, ז� וכנ� ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָ�הלכת�
�ס�לי�, הי� ���ר� �עת �הרי �ס�ל; � מ�ה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרד�

מער�ת ה�נפי� ���י �ח�טי�[מחוברות]לפי �ז� ז� ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נמצא � ציצ��ת ��י נע�� ��סק�, �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��יניה�,

הע��י. מ� ִֶֶָע��ה

.ÂËציצית על ציצית לארבעה�יל בנוס� ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הרא��נהציציות] מ�יר � הרא��נה את לב�ל נת��� א� �ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

�חת� �י על א� � לה�סי� נת��� וא� �כ�רה. ח�תכ�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָא�
ה�ל, �סל ��ה�סי� �הרי �ס�לה; ז� הרי מ��יה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ע��י, מ� נע�ה ה�אר נמצא ה��ספת, חת� א� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�כ�ה�יר

היתה. �ס�לה הרא��נה ְְֲִִֶָָָָָָ�ע��ת�

.ÊË�ל� לבעלת ה��יל ה�לימ�[כנפי�]וכ� �� ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
רביעית]לאר�ע כנ� ���[הוסי� � לרביעית וה�יל , ְְְְִִִִַַָ�ָ

הע��י. מ� ולא "�ע�ה", ��אמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹ�ס�לה,

.ÊÈעל ציצית �מ�ילי� ל�ני�, ה��ית את ��פלי� ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאי�
,��� �פר� �� א� א�א �פ�לה, ��היא �נפיה ָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאר�ע

אחת.וא מר�ח פ�� ֲִֵַַַַ

.ÁÈ,אצ�ע�ת ל�ל� ח�� � ה�יצית �� ��� ה�נ� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
�ל זוית נתמעטה ית�ר. לא �ל�, �ת�� �מק�מ�; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ��פר�
נ�אר לא אפ�� � האריג ס�� �בי� ה�יצית ח�טי ��י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�גד
ח�טי נתמעט� א� וכ� ��רה. �ה�א, �ל א�א האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�
��רה; עניבה, �די א�א מה� נ���ר לא אפ�� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה�יצית
�ס�לה. � אחד ח�ט אפ�� מע�ר�, הח�ט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָוא�

ב ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות
ה�מר‡. היא מק��, �כל ���רה האמ�רה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ�כלת

���חל ��ת�� לב�]ה�ב�ע בצבע המעורב כחול ;[כצבע ֶַַַַַָָֹ
רקיע �ל �טהר� לעי� ה�ראית הרקיע �מ�ת היא ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָוז�

ענני�] ללא צרי�[כשהוא �ציצית, האמ�רה וה�כלת .ְְְֲִִִֵֶַָָָ
ולא �יפי�, �ע�מדת יד�עה, צביעה צביעת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��הא
לציצית; �ס�ל ה�ביעה, �א�ת� נצ�ע ��א וכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ����ה.
�איסטיס ��בע� �ג�� הרקיע, �עי� �ה�א �י על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָא�

צבע ה��חירי�][מי� ��אר כחולא� בצבע [הצובעי� ְְִִִַַָ
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עזחזק] �ת ורחל לציצית. �ס�ל זה הרי עז� [שאמה ְְֲִִֵֵֵֶַָָ
איל] לציצית.ואביה �ס�ל צמר� ,ְְִִַָָ

ו��רי�·. ה�מר, ל�קחי� ציצית? �ל �כלת צ�בעי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ�יצד
נקי; ��היה עד א�ת�, מכ�סי� �� ואחר �סיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָא�ת�

�אהלא א�ת� צמח]�מר�יחי� �דר�[מי� ,�� וכ��צא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העי� את ��קלט �די ע��י� הצבע]�ה��עי� �]�� ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינ� ���מה �ג וה�א ח�ז��, �� לעי�[מראהו]מביאי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ה�לח[צבע] �בי� �די�, �חר ודמ� הגדול]ה��, ה�א[י� ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממני� ע�� ונ�תני� לי�רה, ה�� את ונ�תני� [מינימצ�י. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
ע��י�;צבעי�] �ה��עי� �דר� ,�� וכ��צא ה���ניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�

�עי� ��ע�ה עד ה�מר, �� ונ�תני� א�ת�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מר�יחי�
ציצית. �ל �כלת צ�רת היא וז� ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.

צבע�‚. וא� ל�מ�; צביעה צריכה ציצית, �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָ�כלת
צבע א� � ה�בע �� ��� וה��רה �ס�לה. ל�מ�, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��א
ה��רה נפסלה לאו, א� יפה ה�א א� לבדק� צמר מעט ��ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
קט�, �כלי ה��רה מ� ה�בע ל�קח יע�ה? �יצד א�א .����ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
�הרי ��דק, את ו��ר� ;�� ���דק צמר מעט �� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�מ�יח
�הרי ,�� ��דק ���לי ה�בע ו��פ� לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצ�ע

�פסל� נפ��.�גמ� ��א ה�בע, ��אר ה�כלת וצ�בע ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

��א„. ח���י�, � ה�מחה מ� א�א נלקחת אינ� ְְִֶֶָ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָָה�כלת
א� ה�מחה, מ� ��לקחה �י על וא� ל�מ�. נצ�עה ְִֶ�ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא
ה��חירי� צבע�ני� מ�אר �אחד ��צ�עה ונ�דע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנב�קה

�ס�לה. � ע�מדי� ְְִֵֶָָ�אינ�

�הלכת�,‰. נצ�עה א� ���דע עד א�ת� ��דקי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�יצד
וריר �ב� ל�קחי� לאו? ��ל�ל[נוזל]א� שר�]�ל ,[מי� ְְְִִִֶֶֶַָ

��תח�צ� רגלי� עליה�]�מי ו��רי�[שעברו י��; אר�עי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ
�עינ� עמדה א� לעת. מעת �כ��, ולא[בצבעה]ה�כלת ְְֵֶַ�ְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ

�ע�רי�[כהתה]�הת �ל �צק ל�קחי� � �הת וא� ��רה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
למ�ריס[מחמיצי�]��ע��י� דגי�]א�ת� את[מי� ונ�תני� , ְְְְְְִִֶֶַָ

�מ�ציאי� ����ר; ה�צק וא�פה �ת�כ�, �����ת ה�כלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָז�
�היתה, מ�ה �הת א� א�ת�: ור�אי� ה�ת, מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�כלת

עינ� ה�סי� וא� צבעה]�ס�לה; י�תר[התחזק וה�חרה , ְְְִִֵָָ�ְֲֵָ
��רה. � אפ�ה קד� �היתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמ�ה

.Âמושב]חצר או מחזקי�[כפר והי� ה�כלת, �� ���כרי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ�ְִָ
והרי�כ �דיקה, צרי� ואי� סת�, מ��ה ל�קחי� � �ר�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

� ה��י אצל �כלת ה�פקיד ��ח�ד. עד �חזקת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
והיה �כלי, היתה וא� החליפ�. ��א �ס�לה, ז� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָהרי

ח�תמ�ת ��ני סגירה]חת�� סימני ח�ת�[שני �ת�� ח�ת� , ְְִֵָָָָ
�ס�לה. אחד, �ח�ת� ��רה; �ְְְֵֶָָָָ

.Ê�מפסקי ח�טי� מצא אפ�� ���ק, �כלת ְִָ�ְֲִִֵֵֶַַָָה��צא
ציצית]��ז�רי�[מופרדי�] ט�ית[כחוטי ה��קח �ס�לה. � ְְִִֵַַַָ

� ה��י מ� �חזקת�. היא הרי מ��ראל, ה��ק מ� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְמצ�צת
ה��ר ההדי�ט[סוחר]מ� מ� ��רה; סוחר], �ס�לה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Á�צבע�ני מ�אר א� יר�ה, א� אד�ה, ��� �היא ְְִִִָָ�ְָ�ֲָ�ִִֶַט�ית
יר�י�; יר�ה, א� צבע�: �עי� ��� לב� ח�טי ע��ה �ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְָ�ִ
��� לב� ע��ה � �כלת ��� היתה אד�י�. אד�ה, ְֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ�ֲָ�ְֲִוא�
נראה �ה�א מ�ני ה�חר, מ� ח�� צבע�ני�, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמ�אר

�ע��ה �דר� �כלת, אחד ח�ט ה�ל על וכ�ר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�תכלת;
צב�עי�. �אינ� ציצ��ת ְְִִִִֵֶָָ��אר

.Ëא�� מי מענ� יתר לב�, מ�יח �אינ� מי ענ� ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹק�ה
אינ� וה�כלת, ל�ל; מצ�י �ה�ב�, לפי �כלת: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�יח
זמ�, �כל ולא מק�� �כל מצ�יה �אינ� לפי � ל�ל ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹמצ�יה

�אמרנ�. ה�בע ְְִֵֶֶַַַָמ�ני

ג ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות
היא‡. � ה��רה מ� ציצית �� לע��ת אד� �ח�ב ְֲִִִִֶַַַָָָָָ�ס�ת

ותהיה אר�ע; על י�תר א� �נפי�, אר�ע ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ס�ת
לב�� המה�� קט� �ל ור�� רא�� �� ��ת��ה �די ְְֵֶַַַָָ�ְְְִִֵֶֶַָָָֹמ�ת�,
ה�ס�ת ותהיה ע��; וליל� ל�מר� אחר צרי� ואינ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ���ק,

�לבד. ���י�, �ל א� צמר ְְִִִֶֶֶֶַ�ל

�בגדי·. מ�י, �גדי �ג�� � מיני� �אר �ל ט�ית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאבל
ונ�צה ארנבי�, וצמר �מ�י�, צמר �בגדי �פ�, [צמר]צמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

א�א ציצית �מצות ח�בי� אי� � �ה� וכ��צא ע�י�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
��היה וה�א, ציצית; �מצות לה�הר �די חכמי�, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמ�ברי
�אמרנ�. ��ע�ר �ע�ר� ויהיה אר�ע, על י�תר א� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ�ְמר�עת
צמר א�א אינ� סת�, ���רה האמ�רי� ה�גדי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ל

�לבד. ְְִִִַ�פ��י�

�ל�.‚. �עלת ולא "אר�ע", � �ס�ת�" �נפ�ת אר�ע ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ"על
"א�ר ל�מר: �למ�ד חמ�? �עלת ולא "אר�ע", � �� ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹא�
אני ול�ה זה. על י�תר א� חמ� �עלת אפ�� ,"�� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�כ�ה
�עלי אינ� ���יה� �ל�, �עלת �פ�טר חמ� �עלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמח�ב
לפיכ�, אר�ע. חמ�, �כלל ��� מ�ני �נפ�ת? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאר�ע
א�א ע��ה אינ� ,�� א� חמ� לבעלת ציצית ע��ה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ��ה�א
ה�� א� החמ� מא�ת� מ�� ז� המרחק�ת ה�נפי� ִֵֵֵֶַָָָ�ְְְְִַַַַַָלאר�ע
."�� �כ�ה א�ר �ס�ת� �נפ�ת אר�ע "על ��אמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָ�לבד,

ע�ר,„. �ל היא ח�בת; � ע�ר �ל �כנפיה �גד, �ל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�ת
ע�ר אחר א�א ה�לכי� �אי� �ט�רה; � �גד �ל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�כנפיה
�נפי "על ��אמר: ח�בת, � ��פי� �ני �ל �ס�ת ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ�ְְְֵֶַה�ס�ת.
� ה�א�לה למעט א�א "�ס�ת�", נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיה�";
מ�א� י��; �ל�י� ה�יצית מ� �ט�רה ה�א�לה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹ�ה��ית

ח�בת. ֵֶֶַָָואיל�,

�כס�ת‰. צמר; ח�טי ��� לב� ע��י� � צמר �ל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ס�ת
��אר מ�ינ�. ,���� ח�טי ��� לב� ע��י� � ���� ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ�ל
ח�טי �ג�� � מ�ינ� ומי� מי� �ל �ל לב� ע��י� ְְִִִִִִֵֶָָָָָ�גדי�,

נ�צה וח�טי מ�י, לכס�ת עזי�]מ�י נ�צה.[צמר לכס�ת ְְְִִִִֵֶֶָָ
מ���י�, א� מ�מר מיני� �אר �ל לב� לע��ת רצה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָוא�
�י� �מינ� �י� ��טרי� וה���י� �ה�מר מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָע��ה;
�מינ�, ��א ��טרי�; �מינ�, � מיני� ��אר �מינ�. ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹֹ��א

��טרי�. ְִֵאי�

.Âח�טי א� ,���� �ל �כס�ת צמר ח�טי לע��ת ה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ�מה
�כ �לא���� לב��, לב� �ה�א �י על א� צמר, �ל ס�ת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

לעני� מ�ר �ה�עטנז מ�ר, ��הא ה�א �די� ְְִַָ�ְֵֶַַַָ�ְְְִֵֵֶֶ�כלת?
לפ���. א�ת� �מ�ילי� היא, צמר ה�כלת �הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָציצית,
��� ה�ב� לע��ת �אפ�ר מ�ני ?�� ע��י� אי� מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מ�ני
יכ�ל א� תע�ה, ולא ע�ה מ�צא �א�ה מק�� וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמ�ינ�,
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ע�ה יב�א לאו, וא� מ�טב; הרי �ניה�, את לק�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�ה
�ניה�. את לק�� אפ�ר וכא�, תע�ה. לא את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוידחה

.Êע��ה א�א �כלת, �� מ�ילי� אי� � ���� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ס�ת
נדחית �ה�יצית מ�ני לא ;���� ח�טי �ל �לבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ב�

מ�בריה� ז� �זרה א�א ה�עטנז, ��א[מדרבנ�]מ�ני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ע�בר ונמצא ציצית, ח��ב זמ� �אינ� ��ילה �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָית��ה
�ח�בת � ע�ה מצות �� �אי� �עת תע�ה לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
את�", "�ראית� ��אמר: ��ילה, ולא ,���� ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹה�יצית
�אינ� �י על א� � �ציצית ח�ב וס�מא, רא�ה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ��עת

א�ת�. ר�אי� אחרי� ֲִִֵֶר�אה,

.Á,ת��� �י� �חל �י� ��ילה, ציצית לל�� לאד� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�מ�ר
�מאימתי יבר�; ��א �בלבד זמ��, �אינ� �י על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
ללב� ��� �כלת �י� מ���יר ��חר? ה�יצית על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיבר�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� עליה? מבר� וכיצד .���ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�ציצית'. להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו, ק��נ� א�ר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהע�ל�,
��תע��; קד� עליה מבר� ,���� �� ��תע�� זמ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
���� מ�ני ע��ת�, ��עת ה�יצית על מבר� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואינ�

.�� ��תע�� ה�א ְְִִֵֶַַָָה�צוה

.Ë.�ה�רח �לבית ה��א לבית �ציצית לה�נס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��מ�ר
�היא מ�ני �א��ה, ז�רק� � �כלת א� לב�, ח�טי ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנפסק�
לג�י, מצ�צת ט�ית למ�ר ואס�ר קד�ה. �ג�פ� �אי� ְֶֶ�ְְְִִַָָֹ�ְְְִֵֶָָמצוה
א�א � קד�ה �ג�פ� ��� מ�ני לא ציצ��תיה; ���יר ֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעד
�ה�א ויד�ה י�ראל, ע�� ויתל�ה ,�� יתע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��א
ה�יצית מ� �ט�רי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� ויהרג��. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָי�ראל,
להתע��, ���דע קט� ��ל חכמי�, �מ�ברי ה��רה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�
�רצ� ועבדי� ונ�י� �מצו�ת. לח�כ� �די �ציצית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָח�ב
מצו�ת �אר וכ� �רכה; �לא מתע�פי� �ציצית, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹלהתע��
�לא א�ת� לע��ת רצ� א� � מה� �ט�ר�ת �ה��י� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹע�ה

ואנ�ר�גינ�ס טמט�� �יד�. ממחי� אי� זכר�רכה, [ספקי ְְְִֵַָָָָ�ְְְְִַ
נקבה] �כ��ספקי ח�בי� המצוות], אי�[בכל לפיכ� מ�פק; ְִַָ�ְִִֵֵָָָ

�רכה. �לא ע��י� א�א ְְְְִִֶָָָָֹמברכי�,

.Èלע��ת ח�ב �ה�א אד� �ל ה�יצית? מצות ח��ב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא�
ל� י�יל � לציצית הרא�יה �כס�ת ית��ה א� � ז� ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ציצית, �לא �� נת��ה וא� ;�� ית��ה �� ואחר ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹציצית,
�ל � לציצית הרא�יי� ה�גדי� אבל ע�ה. מצות ��ל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
�ט�רי� � �מ�חי� מק�לי� א�א אד�, �ה� ית��ה ��א ְִִָ�ִָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹזמ�
��� האי� ח�בת א�א ה��ית, ח�בת �אינ� ה�יצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ט�ית. ִַל�

.‡È��להתע� ט�ית לקנ�ת מח�ב אד� �אי� �י על ְְְִִִֵַַָ�ְִֵֶַַָָא�
לפטר חסיד לאד� רא�י אי� � ציצית �� ��ע�ה �די ��ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עט�� להי�ת אד� י���ל לע�ל� א�א ז�; מ�צוה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעצמ�
�ב�עת ז�. מצוה ��ק�� �די �ציצית, המח�בת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְִַ�כס�ת
לתלמיד ה�א �ד�ל �גנאי �י�תר; לה�הר צרי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�פ�ה,

�ציצית. עט�� אינ� וה�א ��ת��ל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמי�,

.·Èה�ת�ב �הרי ציצית, �מצות זהיר אד� יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלע�ל�
את�, "�ראית� ��אמר: ,��� ה�צ�ת �ל �� ותלה ְֱִֶֶֶַָֹ�ְְְִַָָָָָָ�קל�

ה'". מצ�ת �ל את ְְְִֶֶַָ�זכר��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת
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ה�א �ר�� ה�ד�� �� את לבר� והיא אחת, ע�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
מז��,‡. אכילת אחר לבר� ה��רה מ� ע�ה ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָמצות

ואינ� אלהי�". ה' את �ברכ� ו�בע�, "ואכל� ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
ו�בע�, "ואכל� ��אמר: �בע, א� א�א ה��רה, מ� ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָח�ב

ס�פרי� �מ�ברי ��ית,[מדרבנ�]�ברכ�"; אכל �אפ�� , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
אחריו. ְֲֵַָָמבר�

�ח�ה,·. מאכל �ל על לבר� אד� ח�ב ס�פרי�, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�מ�ברי
ואחר יבר� ט�ב, ריח הריח א� וכ� מ���. יהנה �� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
�ה�א, �ל ל���ת א� לאכל נת��� ואפ�� מ���. יהנה ��ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
�רכה, �לא הע�ל� מ� ה�הנה וכל יהנה; �� ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר�

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר� ס�פרי�, מ�ברי וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו ��אכל מה רביעית,�ל ����ה וה�א � ����ה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

�מטעמת ��ית. ��אכל הטע�]וה�א בדיקת לש� �[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא �רכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינ�

מצוה‚. �ל על מברכי� �� � ההניה על ��ברכי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ�כ��
חכמי� ��נ� ר��ת �ברכ�ת א�ת�. יע�ה �� ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ�מצוה,
ה��רא את לז�ר �די ���ה, ודר� וה�דיה, �בח ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

מצוה. ע�ה ולא נהנה ��א �י על א� ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�מיד,

ההניה,„. �רכ�ת מיני�: �ל�ה ,��� ה�רכ�ת �ל ְְֲִִִַָָָָֹ�ְְְִַָָנמצא�
וה�דיה �בח �ר� �ה� � ה�ראה �ברכ�ת ה�צוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ברכ�ת

מ���. �ליראה �מיד ה��רא את לז�ר �די ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ב��ה,

רא�י‰. ואי� ��נ��. �ינ� �בית עזרא ה�רכ�ת, �ל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹונסח
וכל מ��ה; לגרע ולא מה�, אחת על לה�סי� ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹל���ת�,

מ�ט�ע א�א[נוסח]המ��ה אינ� ��רכ�ת, חכמי� ��בע� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
�מלכ�ת �� הז�רת �� �אי� �רכה וכל ["ה'ט�עה. ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העול�"] מל� היתהאלוקינו �� א� א�א �רכה, אינ� �ְְִֵֵֶָָָָָָ
לחבר��. ְְֲֶַָָסמ�כה

.Âאמר�� וה�א, ל���; �כל נאמרי� ,��� ה�רכ�ת ְְֱִֶֶַָָָָֹ�ְְַָָוכל
והז�יר ה�איל ה�ט�ע, את ��ה וא� חכמי�. ���נ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�עני�
יצא. חל, �ל��� אפ�� ה�רכה, ועני� �מלכ�ת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאז�רה

.Ê;א�מר �ה�א מה לאזנ� ���מיע צרי� ,��� ה�רכ�ת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ�ְַָָ�ל
�י� ��פתיו, �ה�ציא �י� � יצא לאזנ�, ה�מיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹוא�

�ל��. ְִֵֶַ��ר�

.Áבר� �בי� ה�רכה �י� יפסיק לא ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵַַָָָָָֹ�ְַָָ�ל
לחזר צרי� הפסיק, וא� אחרי�. �דברי� עליו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ��ברכי�
�בר מעני� �ה� �דברי� הפסיק וא� �נ�ה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�לבר�
��ר� �ג�� �יצד? �נ�ה. לבר� צרי� אינ� עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ברכי�
'הביא� מלח', 'הביא� אמר: ��אכל וקד� ה�ת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכ��צא ל�המה', מאכל '�נ� לאכל', לפל�ני '�נ� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ב�יל',

�זה. ���צא �ל וכ� לבר�; צרי� אינ� � ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�א��

.Ëהיה� �י� א�ת�, לבר� ל�מא מ�ר ,��� ה�רכ�ת ְֵֵֵֶַָָָָָָ�ָ�ְַָָ�ל
לעל�ת יכ�ל �ה�א טמאה ����[ליטהר]טמא �� מ��ה ֵָ�ְֲִֶֶַַָָָ
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ע�ה יב�א לאו, וא� מ�טב; הרי �ניה�, את לק�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�ה
�ניה�. את לק�� אפ�ר וכא�, תע�ה. לא את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוידחה

.Êע��ה א�א �כלת, �� מ�ילי� אי� � ���� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ס�ת
נדחית �ה�יצית מ�ני לא ;���� ח�טי �ל �לבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ב�

מ�בריה� ז� �זרה א�א ה�עטנז, ��א[מדרבנ�]מ�ני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ע�בר ונמצא ציצית, ח��ב זמ� �אינ� ��ילה �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָית��ה
�ח�בת � ע�ה מצות �� �אי� �עת תע�ה לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
את�", "�ראית� ��אמר: ��ילה, ולא ,���� ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹה�יצית
�אינ� �י על א� � �ציצית ח�ב וס�מא, רא�ה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ��עת

א�ת�. ר�אי� אחרי� ֲִִֵֶר�אה,

.Á,ת��� �י� �חל �י� ��ילה, ציצית לל�� לאד� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�מ�ר
�מאימתי יבר�; ��א �בלבד זמ��, �אינ� �י על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
ללב� ��� �כלת �י� מ���יר ��חר? ה�יצית על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיבר�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� עליה? מבר� וכיצד .���ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�ציצית'. להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו, ק��נ� א�ר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהע�ל�,
��תע��; קד� עליה מבר� ,���� �� ��תע�� זמ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
���� מ�ני ע��ת�, ��עת ה�יצית על מבר� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואינ�

.�� ��תע�� ה�א ְְִִֵֶַַָָה�צוה

.Ë.�ה�רח �לבית ה��א לבית �ציצית לה�נס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��מ�ר
�היא מ�ני �א��ה, ז�רק� � �כלת א� לב�, ח�טי ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנפסק�
לג�י, מצ�צת ט�ית למ�ר ואס�ר קד�ה. �ג�פ� �אי� ְֶֶ�ְְְִִַָָֹ�ְְְִֵֶָָמצוה
א�א � קד�ה �ג�פ� ��� מ�ני לא ציצ��תיה; ���יר ֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעד
�ה�א ויד�ה י�ראל, ע�� ויתל�ה ,�� יתע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��א
ה�יצית מ� �ט�רי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� ויהרג��. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָי�ראל,
להתע��, ���דע קט� ��ל חכמי�, �מ�ברי ה��רה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�
�רצ� ועבדי� ונ�י� �מצו�ת. לח�כ� �די �ציצית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָח�ב
מצו�ת �אר וכ� �רכה; �לא מתע�פי� �ציצית, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹלהתע��
�לא א�ת� לע��ת רצ� א� � מה� �ט�ר�ת �ה��י� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹע�ה

ואנ�ר�גינ�ס טמט�� �יד�. ממחי� אי� זכר�רכה, [ספקי ְְְִֵַָָָָ�ְְְְִַ
נקבה] �כ��ספקי ח�בי� המצוות], אי�[בכל לפיכ� מ�פק; ְִַָ�ְִִֵֵָָָ

�רכה. �לא ע��י� א�א ְְְְִִֶָָָָֹמברכי�,

.Èלע��ת ח�ב �ה�א אד� �ל ה�יצית? מצות ח��ב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא�
ל� י�יל � לציצית הרא�יה �כס�ת ית��ה א� � ז� ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ציצית, �לא �� נת��ה וא� ;�� ית��ה �� ואחר ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹציצית,
�ל � לציצית הרא�יי� ה�גדי� אבל ע�ה. מצות ��ל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
�ט�רי� � �מ�חי� מק�לי� א�א אד�, �ה� ית��ה ��א ְִִָ�ִָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹזמ�
��� האי� ח�בת א�א ה��ית, ח�בת �אינ� ה�יצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ט�ית. ִַל�

.‡È��להתע� ט�ית לקנ�ת מח�ב אד� �אי� �י על ְְְִִִֵַַָ�ְִֵֶַַָָא�
לפטר חסיד לאד� רא�י אי� � ציצית �� ��ע�ה �די ��ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עט�� להי�ת אד� י���ל לע�ל� א�א ז�; מ�צוה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעצמ�
�ב�עת ז�. מצוה ��ק�� �די �ציצית, המח�בת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְִַ�כס�ת
לתלמיד ה�א �ד�ל �גנאי �י�תר; לה�הר צרי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�פ�ה,

�ציצית. עט�� אינ� וה�א ��ת��ל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמי�,

.·Èה�ת�ב �הרי ציצית, �מצות זהיר אד� יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלע�ל�
את�, "�ראית� ��אמר: ,��� ה�צ�ת �ל �� ותלה ְֱִֶֶֶַָֹ�ְְְִַָָָָָָ�קל�

ה'". מצ�ת �ל את ְְְִֶֶַָ�זכר��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת

zFkxA zFkld¦§§¨
ה�א �ר�� ה�ד�� �� את לבר� והיא אחת, ע�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
מז��,‡. אכילת אחר לבר� ה��רה מ� ע�ה ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָמצות

ואינ� אלהי�". ה' את �ברכ� ו�בע�, "ואכל� ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
ו�בע�, "ואכל� ��אמר: �בע, א� א�א ה��רה, מ� ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָח�ב

ס�פרי� �מ�ברי ��ית,[מדרבנ�]�ברכ�"; אכל �אפ�� , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
אחריו. ְֲֵַָָמבר�

�ח�ה,·. מאכל �ל על לבר� אד� ח�ב ס�פרי�, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�מ�ברי
ואחר יבר� ט�ב, ריח הריח א� וכ� מ���. יהנה �� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
�ה�א, �ל ל���ת א� לאכל נת��� ואפ�� מ���. יהנה ��ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
�רכה, �לא הע�ל� מ� ה�הנה וכל יהנה; �� ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר�

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר� ס�פרי�, מ�ברי וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו ��אכל מה רביעית,�ל ����ה וה�א � ����ה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

�מטעמת ��ית. ��אכל הטע�]וה�א בדיקת לש� �[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא �רכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינ�

מצוה‚. �ל על מברכי� �� � ההניה על ��ברכי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ�כ��
חכמי� ��נ� ר��ת �ברכ�ת א�ת�. יע�ה �� ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ�מצוה,
ה��רא את לז�ר �די ���ה, ודר� וה�דיה, �בח ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

מצוה. ע�ה ולא נהנה ��א �י על א� ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�מיד,

ההניה,„. �רכ�ת מיני�: �ל�ה ,��� ה�רכ�ת �ל ְְֲִִִַָָָָֹ�ְְְִַָָנמצא�
וה�דיה �בח �ר� �ה� � ה�ראה �ברכ�ת ה�צוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ברכ�ת

מ���. �ליראה �מיד ה��רא את לז�ר �די ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ב��ה,

רא�י‰. ואי� ��נ��. �ינ� �בית עזרא ה�רכ�ת, �ל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹונסח
וכל מ��ה; לגרע ולא מה�, אחת על לה�סי� ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹל���ת�,

מ�ט�ע א�א[נוסח]המ��ה אינ� ��רכ�ת, חכמי� ��בע� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
�מלכ�ת �� הז�רת �� �אי� �רכה וכל ["ה'ט�עה. ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העול�"] מל� היתהאלוקינו �� א� א�א �רכה, אינ� �ְְִֵֵֶָָָָָָ
לחבר��. ְְֲֶַָָסמ�כה

.Âאמר�� וה�א, ל���; �כל נאמרי� ,��� ה�רכ�ת ְְֱִֶֶַָָָָֹ�ְְַָָוכל
והז�יר ה�איל ה�ט�ע, את ��ה וא� חכמי�. ���נ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�עני�
יצא. חל, �ל��� אפ�� ה�רכה, ועני� �מלכ�ת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאז�רה

.Ê;א�מר �ה�א מה לאזנ� ���מיע צרי� ,��� ה�רכ�ת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ�ְַָָ�ל
�י� ��פתיו, �ה�ציא �י� � יצא לאזנ�, ה�מיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹוא�

�ל��. ְִֵֶַ��ר�

.Áבר� �בי� ה�רכה �י� יפסיק לא ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵַַָָָָָֹ�ְַָָ�ל
לחזר צרי� הפסיק, וא� אחרי�. �דברי� עליו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ��ברכי�
�בר מעני� �ה� �דברי� הפסיק וא� �נ�ה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�לבר�
��ר� �ג�� �יצד? �נ�ה. לבר� צרי� אינ� עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ברכי�
'הביא� מלח', 'הביא� אמר: ��אכל וקד� ה�ת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכ��צא ל�המה', מאכל '�נ� לאכל', לפל�ני '�נ� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ב�יל',

�זה. ���צא �ל וכ� לבר�; צרי� אינ� � ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�א��

.Ëהיה� �י� א�ת�, לבר� ל�מא מ�ר ,��� ה�רכ�ת ְֵֵֵֶַָָָָָָ�ָ�ְַָָ�ל
לעל�ת יכ�ל �ה�א טמאה ����[ליטהר]טמא �� מ��ה ֵָ�ְֲִֶֶַַָָָ
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����.[בטבילה] �� מ��ה לעל�ת יכ�ל �אינ� טמאה �י� ,ֵ�ְֲִֵֶֶַַָָָ
��ה ערות�. ��כ�ה עד ער�, ��ה�א לבר� למבר� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואס�ר
�פניה י��בת � א�ה אבל �אי�; אמ�רי�? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ�ברי�

�מברכת.[דבוקות]ט�ח�ת[שלמטה] ְְֶֶַַַָ��רקע,

.È,�ח�בת ידי ויצא ��ר� �י על א� ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵֶַַַָָָָ�ְַָָ�ל
�די ח�בת�, ידי יצא� ��א לאחרי� לבר� ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�מ�ר
�אינ� מצוה, �� �אי� ההניה מ�ר�ת ח�� � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלה�ציא�
ההניה �ר�ת אבל ע�ה�. נהנה �� א� א�א לאחרי� ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר�
וק��� ה�סח, �לילי מ�ה אכילת �ג�� � מצוה �� ���ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
�י על א� ו��תי�, וא�כלי� לאחרי� מבר� זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָה���

ע�ה�. ו��תה א�כל ְִֵֵֶֶֶָ�אינ�

.‡È,�ס�פ ועד מ�ח�ת� ה�רכ�ת מ� �רכה ה��מע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ�ל
ענה ��א �י על וא� יצא, � ח�בת� ידי �� לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונת���
� �מבר� זה הרי המבר�, אחר 'אמ�' הע�נה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמ�';
ח�ב המבר� היה �רכה. �א�ת� ח�ב המבר� ��היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוה�א,
ידי יצא לא � ה��רה מ� ח�ב וע�נה ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמ�ברי
�� ח�ב �ה�א מ�י י�מע א� 'אמ�', ��ענה עד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָח�בת�,

�מ�ת�. ה��רה ְִַָמ�

.·È�תועד�� יי�,[התכנסו]ר�י� ל���ת א� �ת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ
לאכל מ�רי� א�� הרי � 'אמ�' ��� וענ� מה�, אחד ֱִֶָֹ�ֲֵֵֵָָ�ְֵֵֶֶַָָ�בר�
�א זה א�א �אחד, לאכל נת��נ� לא א� אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹול���ת;
מ��ר א�כלי� �ה� �י על א� � מעצמ� �א וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה לעצמ�. מבר� ואחד אחד �ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכי� אינ� �מ�קי�, אכלי� �אר אבל �לבד; ויי� ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָ�פת

יחד]הס�ה לאכול וענ�[התכנסות מה�, אחד �ר� א� א�א , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
��א �י על א� ו��תי�, א�כלי� א�� הרי � 'אמ�' ����ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

�אחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנת��נ�

.‚Èה�רכ�ת מ�ל �רכה מבר� מ��ראל אחד ה��מע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
ועד מ�ח�ת� ��� ה�רכה �מע ��א �י על א� � ����ְִֶַַַַָָָָֹ�ְְִִַָָָ
לענ�ת ח�ב � �רכה �א�ת� ח�ב �אינ� �י על וא� ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָס�פ�,

מי� א� ��י, המבר� היה וא� ��תי[אפיקורס]'אמ�'; א� , ְְִִִֵֵַָָָָ
מט�ע[שומרוני] ו��ה �ד�ל �היה א� ה�תל�ד, �ינ�ק א� ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמ�'.[נוסח] אחריה� ע�ני� אי� � ְֲִֵֵֵֶַַָָָה�רכה

.„Èחט�פה אמ� לא יענה לא � 'אמ�' הע�נה [בהבלעת�ל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
אמ�האל"�] ולא הנו"�]קט�פה, אמ�[בהבלעת ולא , ְְְֵֵָָָֹֹ

ק�ל� יג�י� ולא �ינ�נית; א�א אר�ה, אמ� ולא ְְִִֵֶַַָָֹ�ְְֲֵָָָֹקצרה,
ח�ב �ה�א ה�רכה �מע ��א מי וכל המבר�. מ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹי�תר

הע�ני�. �כלל 'אמ�' יענה לא ,��ְֲִִֵֶַַָָָֹ

.ÂË�� נ��א זה הרי צריכה, �אינ� �רכה המבר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
לענ�ת ואס�ר ל�וא, �נ��ע ה�א והרי ל�וא; ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ�מי�
�תקנ�; ה�רכ�ת א�ת� מל�די� ה�ינ�ק�ת, 'אמ�'. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחריו
זה הרי למידה, ��עת לב�לה מברכי� �ה� �י על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוא�
'אמ�', אחריה� והע�נה 'אמ�'; אחריה� ע�ני� ואי� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ר.

ח�בת�. ידי יצא ְֵָָָֹלא

.ÊËוהע�נה מג�ה; זה הרי �רכ�תיו, אחר 'אמ�' הע�נה ְֶֶָ�ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ�ל
� מ��ח זה הרי אחר�נ�ת, �רכ�ת ס�� �היא �רכה ָ�ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָאחר
�רכה ואחר ה�ז��, �בר�ת יר��לי�' '��נה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָ�ג��

�היא �רכה �ל �ס�� וכ� ערבית. �מע קר�ת �ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר�נה
עצמ�. אחר 'אמ�' �� ע�נה אחר�נ�ת, �רכ�ת ְְֲֵֶַַַַָָָס��

.ÊÈר�ת� אחריה והרי יר��לי�, �ב�נה 'אמ�' יענה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָול�ה
מ�נה חכמי �ימי ז� ��רכה מ�ני וה�טיב'? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'ה��ב
�ל ה�רכ�ת ע�ר ס�� אבל ��ספת; היא �כא�� ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ��נ�ה,
אחר 'אמ�' יענה לא ול�ה יר��לי�'. '��נה היא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמז��,
�ל וכ� רא��נ�ת. �רכ�ת ס�� �היא מ�ני ע�ל�'? ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ'אהבת
�ג�� לדבר, �ח�ה א�ת� ��ברכי� מ�רכ�ת ,�� ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ���צא
חנ�ה נר והדלקת ה�ג�ה, קריאת לפני ��ברכי� ָ�ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�רכ�ת
עליו. ��ר� ה�בר �בי� ה�רכה �י� �'אמ�' יפסיק לא �ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

.ÁÈ?�� וכ��צא ה�ר�ת �ר�ת אחר 'אמ�' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹול�ה
�רכה אחר א�א 'אמ�' ע�ני� ואי� אחת; �רכה �היא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ני
�ג�� �רכ�ת, א� אחרת, �רכה א�ת� ��דמה ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָאחר�נה

מל� שמיטה]�רכ�ת �ד�ל[במוצאי �ה� �ברכ�ת , ְְִִֵֶֶָֹ
�ל[ביוהכ"פ] ה�לי� ��בר לה�דיע � �ה� וכ��צא ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

'אמ�'. ע�נה �לפיכ� ְְִִֵֶָָָ�רכ�תיו,

.ËÈ�אינ � ��גגה �י� �זד�� �י� האס�ר, �בר הא�כל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָ�ל
טבל �אכל הרי �יצד? .���� ולא ��ח�ה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר�

ומעשרות] תרומות הופרש �דבריה�[שלא טבל ואפ�� ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
�ל[מדרבנ�] נ�ל� ��א רא��� מע�ר �אכל א� ,ְֲִִֵֶֶַַָָֹ

� �הלכת� נפ�� ��א והק�� �ני מע�ר א� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�ר�מ�תיו,
א� �טרפ�ת, נבל�ת אכל א� ל�מר, צרי� ואי� מבר�; ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָאינ�

�ה�. וכ��צא נס�, יי� ְֵֵֶֶֶַָָָ�תה

.Îמאי� אכל א� א�אבל שספק האר�, ע� [תבואת ְֲִַַָָ
מע�רהופרשה] א� לענ�י�, א�א רא�י �אינ� �י על א� ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ח���� מ��� נ�ל ��א �י על א� �ר�מת�, ���לה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹרא���
���לי� �הק�ימ� וה�א �ד�לה, את�ר�מה הלוי [הקדי� ְְְְְֳִִִִֶָָ

בשבליה] התבואה כשעדיי� חלקו ונטל �ניהכה� מע�ר א� ,ֲִֵֵַ
החמ� את נת� ��א �י על א� ��פ��, [הדרושוהק�� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

�ה�.בפדיית�] ���צא �ל וכ� וס��; �ח�ה מבר� זה הרי �ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ב ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
�נ�ה‡. 'ה��', �ר�ת רא��נה היא: �� ה�ז��, �ר�ת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר

'ה��ב רביעית יר��לי�', '��נה �לי�ית 'האר�', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ�ר�ת
��נ� �נ�ה, ��נ�; ר�נ� מ�ה רא��נה, �רכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹוה�טיב'.
רביעית, �ברכה �נ�; ��למה �וד ��נ� �לי�ית, ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹ�ְיה��ע;

��נ�ה. מ�נה ְְְִִֵַָָחכמי

ואכל�·. ה�ית, �על אצל מלאכה ע��י� �הי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה��עלי�
��י סע�דת� לאחר �מברכי� לפניה, מברכי� אי� � ���ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ה�ית: �על מ�לאכת י�טל� ��א �די �לבד, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ�רכ�ת
'האר�', �בר�ת ��תח � �נ�ה �תקנ�; � רא��נה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�רכה
�בר�ת וח�ת� 'האר�', �בר�ת יר��לי�' '��נה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ�לל

�סע�דת�'האר�' ע��י� הי� וא� מזו�]. תמורת [עובדי� ְְִִִֶָָָָָ
�תקנ� מברכי� � ע�ה� מסב ה�ית �על �היה א� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�לבד,

אד�. �ל ��אר �רכ�ת, ְְְִַַָָָָָאר�ע

�בס�פ�,‚. �תח�ת� ה�דיה ל�מר צרי� � 'האר�' ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ�ר�ת
'אר� אמר ��א וכל ה�ז��'; ועל האר� 'על �� ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוח�ת�
ח�בת�. ידי יצא לא 'האר�', �בר�ת �רחבה' ט�בה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמ�ה
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ל��רה; �רית �להק�י� ות�רה, �רית �� להז�יר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי�
מילה �רית היא 'האר�', �בר�ת �א�מרי� ה�את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�ה�רית
נכרת� ��� וה��רה �רית�ת; ע�רה �ל� עליה ְְִָ�ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ��כרת�
מ�בד ה�רית �ברי "א�ה ��אמר: �רית�ת, �ל� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". �ברית לעבר� וג�' נ�בי� "א�� ְְְְְְִִִִִֶַַָָה�רית",

י�ראל„. על אלהינ� ה' 'רח� �� ��תח � �לי�ית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ�רכה
�יר��לי� אלהינ� ה' 'נחמנ� א� עיר�', יר��לי� ועל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹע��
�בני� ע�� 'מנח� א� יר��לי�', '��נה �� וח�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר�';
��א מי וכל 'נחמה'. ז� �רכה נקראת �לפיכ� � ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיר��לי�'
ח�בת�, ידי יצא לא � ז� �ברכה �וד �ית מלכ�ת ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹאמר
�חזרת א�א �מ�רה, נחמה �אי� ה�רכה; עני� �היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמ�ני

�וד. �ית ְִֵַָמלכ�ת

�מס��‰. �נחמה מתחיל ט�בי�, �בימי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ת�ת
מתחיל: �יצד? �אמצע. ה��� קד�ת וא�מר ְְִֵֶַַַַַָ�ְְְֵֶָָ�נחמה,
על אלהינ� ה' 'רח� א� עיר�', �צ��� אלהינ� ה' ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ'נחמנ�
ע�� 'מנח� �מס��: עיר�'; יר��לי� ועל ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָי�ראל
�אמצע וא�מר יר��לי�'. '��נה א� יר��לי�', ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�בני�
�מצ�תי� והחליצנ� רצה אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ���ת:
�� וננ�ח �� ונ��ת ה�ה, ה�ביעי ה�נ�ח י�� ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ�במצות
�בימי� מנ�חתנ�'. �י�� ויג�� צרה �הא ואל רצ�נ�, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�מצות
�ל �בח�� חד�י� �רא�י וכ� ויב�א'; 'יעלה א�מר ֶ�ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַָָָט�בי�
ויב�א'. 'יעלה �לי�ית �רכה �אמצע מ�סי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמ�עד,

.Âעל' 'האר�' �ר�ת �אמצע מ�סי� �פ�רי�, ְְְִִִֶֶַַַָָָ�ֲַ�חנ�ה
חד� רא� א� ט�ב וי�� ��פ�ה. ���סי� �דר� ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹה��י�',
ואחר �ח�ה, והחליצנ�' 'רצה מז�יר ���ת, להי�ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חל
���ת, להי�ת �חל טבת חד� רא� וכ� ויב�א'; 'יעלה ��ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
והחליצנ�' �'רצה 'האר�', �בר�ת ה��י�' 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמז�יר

��חמה. ויב�א' ְְֲֶֶַַָָָו'יעלה

.Ê.מלכ��ת �ל� �� להז�יר צרי� רביעית, �ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ�רכה
לבעל �רכה �� מ�סי� ה�ית, �על אצל הא�רח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�כ��בר�
�על �ב�� ��א רצ�� 'יהי א�מר: מברכ�? �יצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ית.
ר� ל� וי� ה�א'; לע�ל� ��ל� ולא ה�ה, �ע�ל� �תה�ית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.�� �להארי� ה�ית, �על �בר�ת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלה�סי�

.Á:רביעית �ברכה א�מר האבל, �בית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�כ��ברכי�
��פט אמת, ��� אמת, אל וה�טיב, ה��ב החי, ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ'ה�ל�
ע�� �אנחנ� �רצ�נ�, �� לע��ת �ע�למ� ��יט ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ�צדק,
�מב�� �לברכ�'; ל� לה�ד�ת ח�בי� אנ� �ב�ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹועבדיו,
'הרחמ�'. וג�מר ��רצה, מה �פי לנחמ� האבל על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָרחמי�

.Ëרכ�ת� אר�ע אחר חתני� �ר�ת מברכי� חתני�, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ�בית
מברכי� ואי� ;�� �א�כלי� �סע�דה סע�דה �כל ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָא��,
א�ת�? מברכי� ��ה ועד קט�י�. ולא עבדי�, לא ז� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹ�רכה
רא��� �י�� א�ת� מברכי� אלמנה, ���א אלמ�� היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא�
���א אלמ�� א� אלמנה ���א �ח�ר היה וא� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�לבד;

ה���ה. ימי �בעת �ל א�ת� מברכי� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ת�לה,

.Èאחר�נה �רכה היא חתני�, �בית ���סיפי� ז� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ�רכה
��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה נ��אי�. �ל �רכ�ת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמ�בע
ה�רכ�ת; ו�מע� נ��אי�, �בר�ת �עמד� ה� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהא�כלי�
נ��אי� �ר�ת �מע� ��א אחרי� הא�כלי� הי� א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹאבל

�בע מז�� �ר�ת אחר ��ביל� מברכי� נ��אי�, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ��עת
��הי� וה�א � נ��אי� ��עת ��ברכי� �דר� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ�רכ�ת,

ה�ני�. מ� וחתני� ְֲֲִִִַַָָָָע�רה,

.‡Èא�ה '�ר�� �רכ�ת: �בע ה� מל�א�� אלהינ� ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'; �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'; י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'; י�צר ה', א�ה �ר�� עד; עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה; לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
רעי� ���ח '��ח �בניה'; צ��� מ��ח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָא�ה
ה', א�ה �ר�� עד�; �ג� מ�ד� יציר� ���ח� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאה�בי�,
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'; �ב�נה ע�� ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��ח
ור�ה �ילה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� �רא א�ר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהע�ל�,
מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת. �ל�� ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
ק�ל �מחה, ק�ל ���� ק�ל יר��לי�, �מח�צ�ת ְְְִִִַָָָָיה�דה
�נערי� מ���ה חתני� ח�ת מצהל�ת ק�ל ��ה, וק�ל ְְֲִִִִֶַָָ�ְְֲִַָָָחת�

ה��ה'. ע� חת� מ��ח ה', א�ה �ר�� ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמ�גינת�;

.·È� ה��� קד�ת ט�ב �י�� א� ���ת הז�יר ולא ַַ�ְְְְְִִַַָָֹ�כח
א�מר: ���ת � רביעית �ברכה ��תחיל קד� נז�ר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹא�
ולברית לא�ת י�ראל לע�� מנ�חה ��ת נת� א�ר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ'�ר��
א�מר: ט�ב �י�� ה��ת'; מק�� ה' א�ה �ר�� ְְֵֵֶַַַַָָָֹקד�,
ל���� י�ראל לע�� ט�בי� ימי� נת� א�ר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ'�ר��
�מתחיל וה�מ�י�'. י�ראל מק�� ה' א�ה �ר�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל�מחה,
�ברכה �התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ברכה

'ה��'. �ר�ת �ה�א לרא�, וח�זר ��סק � ְְְִִִֵֵֶַַָָֹרביעית

.‚È�א � ויב�א' 'יעלה אמר ולא �כח חד�י�, ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָֹ�רא�י
א�ר '�ר�� א�מר: � רביעית �ברכה ��תחיל קד� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנז�ר

לז�ר��', י�ראל לע�� חד�י� רא�י ��;נת� ח�ת� ואינ� ְְְְֳִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
�התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, �ברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָ�מתחיל
�ל �ח�� וכ� ח�זר. ואינ� א�ת�, ��מר � רביעית ֶ�ְְְְְִִֵֵֵֵָָָ�רכה
�בר�ת העני� הז�יר ולא �כח �בפ�רי�, �בחנ�ה ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�ֲֵַמ�עד.

ח�זר. אינ� � ֵֵַָה�ז��

.„Èתא�ל�� קד� נז�ר א� � �ר� ולא ו�כח �אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי
ולא מ���, נעל� א� וכ� �מבר�. ח�זר ��מעיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�אכל
��א וה�א, �מבר�; ח�זר � �ר� לא א� �ר� א� ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹידע

��מעיו. ה�ז�� ְְִֵֵֶַַָָנתא�ל

ג ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
וה��מי�‡. וה�ע�רי�, הח�י�, � ה� מיני� [חיטי�חמ�ה ְְְֲִִִִִִֵַַַָ�ְִ

��עלמדבריות] ו��לת מדברית], וה����.[שעורה , ְְִִֶַָֹ
מ�י� וה����, ��על ו��לת הח�י�; מ�י� ְְְִִִִִִִִִֶַַָֹ�ַה��מי�,
נקראי� ��לי�, ��ה� � הא�� ה�יני� וחמ�ת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�ע�רי�.

א�ת� וז�רי� ���י� ואחר מק��; �כל [ברוח'�ב�אה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקות�] ול�י� מה� אחד את �כ���חני� '�ג�'; נקראי� ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מה�, מאחד ה�ע�ת וה�ת '�ת'. נקרא א�ת�, וא�פי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמח�
לויה �לא מק��, �כל '�ת' ה�קראת נוס�]היא ש� .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

אלהינ�·. ה' א�ה '�ר�� לפניה: לבר� ח�ב � �ת ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהא�כל
�ל�ק �ג� אכל האר�'. מ� לח� ה��ציא הע�ל�, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל�
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ל��רה; �רית �להק�י� ות�רה, �רית �� להז�יר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי�
מילה �רית היא 'האר�', �בר�ת �א�מרי� ה�את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�ה�רית
נכרת� ��� וה��רה �רית�ת; ע�רה �ל� עליה ְְִָ�ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ��כרת�
מ�בד ה�רית �ברי "א�ה ��אמר: �רית�ת, �ל� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". �ברית לעבר� וג�' נ�בי� "א�� ְְְְְְִִִִִֶַַָָה�רית",

י�ראל„. על אלהינ� ה' 'רח� �� ��תח � �לי�ית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ�רכה
�יר��לי� אלהינ� ה' 'נחמנ� א� עיר�', יר��לי� ועל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹע��
�בני� ע�� 'מנח� א� יר��לי�', '��נה �� וח�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר�';
��א מי וכל 'נחמה'. ז� �רכה נקראת �לפיכ� � ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיר��לי�'
ח�בת�, ידי יצא לא � ז� �ברכה �וד �ית מלכ�ת ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹאמר
�חזרת א�א �מ�רה, נחמה �אי� ה�רכה; עני� �היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמ�ני

�וד. �ית ְִֵַָמלכ�ת

�מס��‰. �נחמה מתחיל ט�בי�, �בימי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ת�ת
מתחיל: �יצד? �אמצע. ה��� קד�ת וא�מר ְְִֵֶַַַַַָ�ְְְֵֶָָ�נחמה,
על אלהינ� ה' 'רח� א� עיר�', �צ��� אלהינ� ה' ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ'נחמנ�
ע�� 'מנח� �מס��: עיר�'; יר��לי� ועל ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָי�ראל
�אמצע וא�מר יר��לי�'. '��נה א� יר��לי�', ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�בני�
�מצ�תי� והחליצנ� רצה אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ���ת:
�� וננ�ח �� ונ��ת ה�ה, ה�ביעי ה�נ�ח י�� ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ�במצות
�בימי� מנ�חתנ�'. �י�� ויג�� צרה �הא ואל רצ�נ�, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�מצות
�ל �בח�� חד�י� �רא�י וכ� ויב�א'; 'יעלה א�מר ֶ�ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַָָָט�בי�
ויב�א'. 'יעלה �לי�ית �רכה �אמצע מ�סי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמ�עד,

.Âעל' 'האר�' �ר�ת �אמצע מ�סי� �פ�רי�, ְְְִִִֶֶַַַָָָ�ֲַ�חנ�ה
חד� רא� א� ט�ב וי�� ��פ�ה. ���סי� �דר� ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹה��י�',
ואחר �ח�ה, והחליצנ�' 'רצה מז�יר ���ת, להי�ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חל
���ת, להי�ת �חל טבת חד� רא� וכ� ויב�א'; 'יעלה ��ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
והחליצנ�' �'רצה 'האר�', �בר�ת ה��י�' 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמז�יר

��חמה. ויב�א' ְְֲֶֶַַָָָו'יעלה

.Ê.מלכ��ת �ל� �� להז�יר צרי� רביעית, �ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ�רכה
לבעל �רכה �� מ�סי� ה�ית, �על אצל הא�רח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�כ��בר�
�על �ב�� ��א רצ�� 'יהי א�מר: מברכ�? �יצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ית.
ר� ל� וי� ה�א'; לע�ל� ��ל� ולא ה�ה, �ע�ל� �תה�ית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.�� �להארי� ה�ית, �על �בר�ת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלה�סי�

.Á:רביעית �ברכה א�מר האבל, �בית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�כ��ברכי�
��פט אמת, ��� אמת, אל וה�טיב, ה��ב החי, ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ'ה�ל�
ע�� �אנחנ� �רצ�נ�, �� לע��ת �ע�למ� ��יט ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ�צדק,
�מב�� �לברכ�'; ל� לה�ד�ת ח�בי� אנ� �ב�ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹועבדיו,
'הרחמ�'. וג�מר ��רצה, מה �פי לנחמ� האבל על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָרחמי�

.Ëרכ�ת� אר�ע אחר חתני� �ר�ת מברכי� חתני�, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ�בית
מברכי� ואי� ;�� �א�כלי� �סע�דה סע�דה �כל ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָא��,
א�ת�? מברכי� ��ה ועד קט�י�. ולא עבדי�, לא ז� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹ�רכה
רא��� �י�� א�ת� מברכי� אלמנה, ���א אלמ�� היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא�
���א אלמ�� א� אלמנה ���א �ח�ר היה וא� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�לבד;

ה���ה. ימי �בעת �ל א�ת� מברכי� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ת�לה,

.Èאחר�נה �רכה היא חתני�, �בית ���סיפי� ז� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ�רכה
��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה נ��אי�. �ל �רכ�ת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמ�בע
ה�רכ�ת; ו�מע� נ��אי�, �בר�ת �עמד� ה� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהא�כלי�
נ��אי� �ר�ת �מע� ��א אחרי� הא�כלי� הי� א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹאבל

�בע מז�� �ר�ת אחר ��ביל� מברכי� נ��אי�, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ��עת
��הי� וה�א � נ��אי� ��עת ��ברכי� �דר� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ�רכ�ת,

ה�ני�. מ� וחתני� ְֲֲִִִַַָָָָע�רה,

.‡Èא�ה '�ר�� �רכ�ת: �בע ה� מל�א�� אלהינ� ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'; �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'; י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'; י�צר ה', א�ה �ר�� עד; עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה; לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
רעי� ���ח '��ח �בניה'; צ��� מ��ח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָא�ה
ה', א�ה �ר�� עד�; �ג� מ�ד� יציר� ���ח� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאה�בי�,
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'; �ב�נה ע�� ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��ח
ור�ה �ילה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� �רא א�ר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהע�ל�,
מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת. �ל�� ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
ק�ל �מחה, ק�ל ���� ק�ל יר��לי�, �מח�צ�ת ְְְִִִַָָָָיה�דה
�נערי� מ���ה חתני� ח�ת מצהל�ת ק�ל ��ה, וק�ל ְְֲִִִִֶַָָ�ְְֲִַָָָחת�

ה��ה'. ע� חת� מ��ח ה', א�ה �ר�� ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמ�גינת�;

.·È� ה��� קד�ת ט�ב �י�� א� ���ת הז�יר ולא ַַ�ְְְְְִִַַָָֹ�כח
א�מר: ���ת � רביעית �ברכה ��תחיל קד� נז�ר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹא�
ולברית לא�ת י�ראל לע�� מנ�חה ��ת נת� א�ר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ'�ר��
א�מר: ט�ב �י�� ה��ת'; מק�� ה' א�ה �ר�� ְְֵֵֶַַַַָָָֹקד�,
ל���� י�ראל לע�� ט�בי� ימי� נת� א�ר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ'�ר��
�מתחיל וה�מ�י�'. י�ראל מק�� ה' א�ה �ר�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל�מחה,
�ברכה �התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ברכה

'ה��'. �ר�ת �ה�א לרא�, וח�זר ��סק � ְְְִִִֵֵֶַַָָֹרביעית

.‚È�א � ויב�א' 'יעלה אמר ולא �כח חד�י�, ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָֹ�רא�י
א�ר '�ר�� א�מר: � רביעית �ברכה ��תחיל קד� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנז�ר

לז�ר��', י�ראל לע�� חד�י� רא�י ��;נת� ח�ת� ואינ� ְְְְֳִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
�התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, �ברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָ�מתחיל
�ל �ח�� וכ� ח�זר. ואינ� א�ת�, ��מר � רביעית ֶ�ְְְְְִִֵֵֵֵָָָ�רכה
�בר�ת העני� הז�יר ולא �כח �בפ�רי�, �בחנ�ה ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�ֲֵַמ�עד.

ח�זר. אינ� � ֵֵַָה�ז��

.„Èתא�ל�� קד� נז�ר א� � �ר� ולא ו�כח �אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי
ולא מ���, נעל� א� וכ� �מבר�. ח�זר ��מעיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�אכל
��א וה�א, �מבר�; ח�זר � �ר� לא א� �ר� א� ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹידע

��מעיו. ה�ז�� ְְִֵֵֶַַָָנתא�ל

ג ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
וה��מי�‡. וה�ע�רי�, הח�י�, � ה� מיני� [חיטי�חמ�ה ְְְֲִִִִִִֵַַַָ�ְִ

��עלמדבריות] ו��לת מדברית], וה����.[שעורה , ְְִִֶַָֹ
מ�י� וה����, ��על ו��לת הח�י�; מ�י� ְְְִִִִִִִִִֶַַָֹ�ַה��מי�,
נקראי� ��לי�, ��ה� � הא�� ה�יני� וחמ�ת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�ע�רי�.

א�ת� וז�רי� ���י� ואחר מק��; �כל [ברוח'�ב�אה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקות�] ול�י� מה� אחד את �כ���חני� '�ג�'; נקראי� ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מה�, מאחד ה�ע�ת וה�ת '�ת'. נקרא א�ת�, וא�פי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמח�
לויה �לא מק��, �כל '�ת' ה�קראת נוס�]היא ש� .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

אלהינ�·. ה' א�ה '�ר�� לפניה: לבר� ח�ב � �ת ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהא�כל
�ל�ק �ג� אכל האר�'. מ� לח� ה��ציא הע�ל�, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל�
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האדמה',[מבושל] �רי '��רא לפניו מבר� � �ה�א ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ�מ�ת
לפניו מבר� � קמח אכל ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ�לאחריו

נפ��ת'. '��רא �לאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'�ה�ל',

�מי�‚. וערב� ��לה� ה�יני�, מחמ�ת אחד �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח
רא�י ��היה �די עבה היה א� � מ�קי� ��אר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָא�
מז�נ�ת'; מיני '��רא �תח�ה עליו מבר� � �לעט� ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָלאכילה,
עליו מבר� � ל�ת�ה רא�י ��היה �די ר� היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוא�

נפ��ת'. '��רא �לב��� '�ה�ל', ְְְִִֵֶַַָָֹ�תח�ה

�י�„. �קדרה, ���ל� ה�יני� מחמ�ת אחד �ל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח
לביב�ת �ג�� � אחרי� �ברי� ע� �ערב� �י� [עוגתלב�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�ב�ל�סולת] �ת�� א� �ח�ק� ה�ג� וכ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�רמל וגר� הריפ�ת �ג�� � שונות]�קדרה בצורות [חיטי� ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

�ל וכ� קדרה', 'מע�ה ה�קרא ה�א זה וכל �ה�, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכ��צא
א �� �ערב �ת�ב�יל �י� קמח �י� ה�יני�, מחמ�ת חד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

מז�נ�ת'. מיני '��רא עליו מבר� ��ח�ה, �ְְְִִֵֵֵַָָָָ

אצל�,‰. ח��ב ה�י� א�ת� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ��ה
�ערב ה�יני� מחמ�ת אחד היה א� אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
ה�פלה. את �פ�טר הע�ר, על א�א מבר� אינ� � ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפלה
על מבר� טפלה, וע�� ע�ר �ה�א �ל � ��רכ�ת �לל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוזה
ע� מערבת ה�פלה �היתה �י� ה�פלה, את �פ�טר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהע�ר

מערבת. היתה ��א �י� ְְִֵֶֶֶָָָָֹֹהע�ר,

.Âלפת המערבת? ה�פלה היא ירק]�יצד �ר�ב[מי� א� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
�די ה�יני� מחמ�ת אחד �ל קמח �� וערב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ���ל�

סמי�]לד�ק� מיני[לעשותו '��רא עליו מבר� אינ� � ְְְִֵֵֵֵַָָָ
�בר ��ל טפלה; זה וקמח הע�ר ה�א �ה�פת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמז�נ�ת',
לצ�ע �די א� ריח, ל�� �די א� לד�ק, �די א�ת� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹ��ערבי�
טע� ל�� �די ערב א� אבל ל�; טפלה זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָה�ב�יל
��ב�לי� �ב� מיני לפיכ�, ע�ר. ה�א הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ��ערבת,
מיני מה� וע��י� לד�ק, �די ח�ה חלב �ה� ונ�תני� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָא�ת�
מ�ני מז�נ�ת', מיני '��רא עליו מבר� אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָמתיקה

הע�ר. ה�א ְִֶַַָָ�ה�ב�

.Êלאכל ��ר� הרי מערבת? �אינ� ה�פלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�יצד
�ר�נ� ה�ליח י�יק ��א �די ע�� ה�ת ואכל מליח, ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ�ג
�ה�ת מ�ני ה�ת, את �פ�טר ה�ליח על מבר� � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ל��נ�

�� �ל וכ� ל�; �זה.טפלה �צא ְְֵֵֵֶַָָֹ

.Á�י�� א�ת� ��תת לפירורי�]ה�ת �ב�ל�[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ
���ר א� ��ית, ��תיתי� י� א� � �מרק ל�� א� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�קדרה
��ח�ה עליה מבר� � צ�רת� נ���ת ולא �ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�ת צ�רת �עברה א� ��ית, �ה� אי� וא� ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ'ה��ציא';

מז�נ�ת'. מיני '��רא ��ח�ה עליה מבר� � ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ����ל

.Ëה�ד�ר�ת ��כני �הערב�י� �מ� ��רקע ��אפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָע�ה
��ח�ה עליה מבר� �ת, צ�רת עליה ואי� ה�איל � ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�פי�
מבר� עליה, סע�דת� קבע וא� מז�נ�ת'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'��רא
א� �חלב, א� ��מ� א� �דב� ���� ע�ה וכ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ה��ציא'.
ה�אה '�ת ה�קראת והיא ואפא�, �בלי� מיני �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ערב

וכיו"ב]�כיסני�' בדבש ונילושה כיסי� כיסי� א�[עשויה � ְִִַָ
וא� מז�נ�ת'; מיני '��רא עליה מבר� �ת, �ה�א �י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

'ה��ציא'. מבר� עליה, סע�דת� ְְִֵֶַַָָָָָקבע

.Èעליו מבר� ��ח�ה � �ת מ��� �ע�ה א� ���ל�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז
��א �בלבד נפ��ת'; '��רא �לב��� מז�נ�ת', מיני ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ'��רא
�ח�, �ת אבל לב��. ארז א�א אחר, �בר ע� מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � קטנ��ת מיני �אר �ל �ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�

ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְֵַַָ�לב���

.‡Èלאחריו מברכי� 'ה��ציא', ��ח�ה עליו ��ברכי� ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָ�ל
עליו ��ברכי� וכל �רכ�ת; אר�ע �סדר� ה�ז�� ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�ר�ת
אחת �רכה לאחריו מברכי� מז�נ�ת', מיני '��רא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ��ח�ה

הארז. מ� ח�� � �ל� ִֵֵֶָָֹֹמעי�

.·Èאבל �למעלה; מ��ית �אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ה
אכלי�, מ�אר �י� ה�ת מ� �י� מ��ית, �ח�ת ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהא�כל
מ�קי� מ�אר �י� ה�י� מ� �י� מרביעית, �ח�ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוה��תה
אינ� �לב��� ה�י�, לא�ת� הרא�יה �רכה ��ח�ה מבר� �ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

�לל. ְְֵָָמבר�

.‚È'ה א�ה '�ר�� �ל�: ��עי� אחת �רכה היא ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹוז�
אר� ועל ה�ל�לה ועל ה�חיה על הע�ל�, מל� ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאלהינ�
רח� אב�תינ�; את והנחל� �רצית �רחבה ט�בה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחמ�ה
צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע�� י�ראל על אלהינ� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה'
�נברכ� �בנינ� ו��חנ� לת�כ� והעלנ� �ב�ד�, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמ���
ועל האר� על ה', א�ה �ר�� �בטהרה; �קד�ה ְְֳֶַַַָָָָָָָ�ְִֶָָעליה
�כלל� ז� �ברכה א�מר ט�בי�, וימי� �ב��ת�ת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָה�חיה'.

ה�ז��. �בר�ת ��ז�יר �דר� ה���, קד�ת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָ�ְֵֵמעי�

�

h"qyz'd oeiq g"kÎa"k - meil cg` wxt m"anx ixeriy

ה'תשס"ט סיו� כ"ב ראשו� יו�

ג ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
�ה�‡. וכ��צא וה�ב�ד וה�אוה 'ה�איל אד�: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��א

מה� אפר� הע�ל�, מ� האד� את �מ�ציאי� ה� רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ�ר�
ולא ��ר יאכל ��א עד האחר��', ל�ד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ�י�תר
יל�� ולא נאה �דירה י�ב ולא א�ה י�א ולא יי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹי��ה

�ג�� �ה�, וכ��צא ה��ה וה�מר ה�ק א�א נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמל���

המה�� .�� ליל� ואס�ר היא, רעה �ר� ז� �� � אד� ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מרי

עליו "וכ�ר �נזיר: א�מר ה�א הרי 'ח�טא'. נקרא ז�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�דר�

נזיר א� '�מה חכמי�: אמר� ה�פ�"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמא�ר

מ�ל עצמ� ה��נע � ��רה צרי� ה�י�, מ� א�א �ר� ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ��א

ימנע ��א חכמי�, צ�� לפיכ� וכ�ה'. ��ה אחת על ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ�בר,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq b"k ipy mei -

יהיה ולא �לבד, ה��רה ��נעה מ�ברי� א�א עצמ� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאד�
�� ה��רי�. �ברי� על �ב�ב�ע�ת �נדרי� עצמ� ִָָ�ְְְְִִִִֵַַַָָא�סר
�א�ה א�א ��רה, �אסרה מה ��� 'לא חכמי�: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמר�

אחרי�' �ברי� עלי� ��תע�י�א�סר א�� ה�ה, �ב�לל !? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מס�� אד� ��הא חכמי� ואסר� ט�בה, �דר� אינ� � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�מיד
צ�ה �ה�, וכ��צא הא�� ה�ברי� �ל ועל �תענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמ�
� י�תר �תח�� ואל הר�ה, צ�יק �הי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹ�למה

���מ�". ִֵָָל�ה

�ר��·. ה�� את לידע ,��� מע�יו �ל ��כ�� אד� ֵֵֶַַָָ�ְֲִֵֶַַָָָָָצרי�
לע�ת ה�ל וד��ר�, וק�מ� �ב�� ויהיה �לבד; ַ�ְְְְְְְִִִִֶַַֹה�א,

מלאכה[למטרת] יע�ה א� וי�� ����א �יצד? ה�בר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
יע�ה א�א �לבד, ממ�� ק��� �ל�� יהיה לא �כר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹל�ל
לה�, צרי� �ה��� �ברי� ��מצא �די ה�ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ברי�
���אכל וכ� א�ה. �נ�יאת �ית וי�יבת ��ת�ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
�די ה�ל� �ברי� לע��ת ל�� על י�י� לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹוי��ה
ה�ת�ק א�א ו��תה א�כל �אינ� ��מצא עד �לבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנ�ת
���אכל ל�� על י�י� א�א להנ�ת; �די ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח�
יאכל לא לפיכ�, �לבד. ואבריו ��פ� להבר�ת �די ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוי��ה,
�ברי� יאכל א�א והחמ�ר, ה�לב �מ� מתא�ה, �הח� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ברי� יאכל ולא מת�קי�. א� מרי� א� ל�, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹה��עילי�
מי �יצד? לח�. מת�קי� �ה� �י על א� ל���, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעי�
י��ה ולא �ב� ולא ��ר יאכל לא � ח� ��ר� ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ�היה
לא הר��ת �ב� "אכל מ�ל: �ר� �למה �אמר �עני� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיי�,

מי ו��תה צמח]העל�י�ט�ב", מר;[מי� �ה�א �י על א� , ְֳִִֵֶֶַַַָָ
�די �לבד רפ�אה �ר� ו��תה א�כל �ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ��מצא
א�א לחי�ת לאד� אפ�ר ואי ה�איל �ל�, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��בריא
להבר�ת �די א�א יבעל לא ���בעל, וכ� ��ת�ה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ�אכילה

ה�רע את לק�� �כדי ההמשכיות]��פ� אינ�[� לפיכ�, ; ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
צרי� �ה�א ��דע עת �כל א�א ��תא�ה, זמ� �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��על
ה�רע. את לק�� א� הרפא�ת, �ר� �מ� זרע �כבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלה�ציא

��היה‚. ל�� על �� א� � הרפ�אה �י על עצמ� ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָה�נהיג
�ני� ל� ו��הי� �לבד, חזקי� �למי� ואבריו ��פ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ל
א�א ט�בה; �ר� ז� אי� � לצר�� ועמלי� מלאכ�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָע��י�
נפ�� ��היה �די וחזק, �ל� ��פ� ��הא ל�� על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי�י�

וי���ל ��בי� אפ�ר �אי ה', את לדעת [ישכיל]י�רה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
על וי�י� ��אב; מאבריו אחד א� ח�לה וה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�חכמ�ת,
נמצא �י�ראל. וגד�ל חכ� יהיה א�לי ,�� ל� ��היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָל��
אפ�� �מיד, ה' את ע�בד ,��� ימיו �ל ז� �דר� ֲִִֵֶָָ�ְְֵֶֶַַָָָהמה��
מ�ני � ���על ��עה ואפ�� ונ�ת�, ����א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��עה

� עד צרכיו ��מצא �די ��ל, �ל���ח�ב�� ��פ� �היה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
�די לדעת י�� א� י��, �ה�א ��עה ואפ�� ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
י�כל ולא יחלה, ��א �די ��פ� וינ�ח עליו, �ע�� ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��נ�ח
עב�דה ��� �נה נמצאת � ח�לה וה�א ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד
'וכל ואמר�: חכמי� צ�� זה עני� ועל ה�א. �ר�� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָל�ק��
�חכמת�: �למה �אמר וה�א �מי�'; ל�� יהי� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמע�י�

�עה�". �רכי� ְְֵֶָָָ"�כל

ה'תשס"ט סיו� כ"ג שני יו�

ד ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
ה'‡. (עבודת) מ�רכי ו�ל�, �ריא ה��� והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָה�איל

צרי� � ח�לה וה�א ידע, א� ��בי� אפ�ר אי �הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה�א,
�להנהיג ה���, את המא�די� מ�ברי� עצמ� אד� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא לע�ל� ה�: וא�� ה�חלימי�; ה�ברי� �דברי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמ�
��ה�א א�א י��ה, ולא רעב; ��ה�א א�א אד�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמ� �ל א�א אחד, רגע ואפ�� נקביו, י�הה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס� א� לה��י� גדולי�]��רי� ,[נקבי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
מ�ד. ֲִַָֹיעמד

�מ�·. יפח�ת א�א �רס�, ��תמ�א עד אד� יאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
מעט א�א ה�ז��, �ת�� מי� י��ה ולא מ�בעת�. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹרביע
מה ��תה �מעיו, להתא�ל ה�ז�� �כ��תחיל �יי�; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מז�ג
ואפ�� מי�, ל���ת יר�ה ולא ל���ת. צרי� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�ה�א
יפה, יפה עצמ� ��ב�ק עד יאכל ולא ה�ז��. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ���תא�ל
קד� ��ה�� עד אד�, יאכל לא לנקביו. צרי� יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ��א
יתי�ע א� מלאכה, יע�ה א� לח�, ��פ� ��תחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה
��קר י�� �ל וייגע ��פ� יע�ה � �בר �ל �לל� אחר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יגע
נפ��, ��תי�ב עד מעט וי�קט לח�, ��פ� ��תחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעד
ואחר ט�ב; זה הרי ��גע, אחר �ח�י� רח� וא� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוא�כל.

וא�כל. מעט, ��הה ��ְְֵֶַָ

�מאל.‚. על י�ה א� �מק�מ� י�ב אד�, ���אכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלע�ל�
יט�ל, ולא ��פ� יזעזע ולא ייגע ולא יר�ב ולא יה�� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
א� אכילת� אחר המט�ל וכל ��מעיו; ה�ז�� ��תא�ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד
וק�י�. רעי� חלאי� עצמ� על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��גע,

לי��„. לאד� ל� �י �ע�ת. וע�רי� אר�ע וה�ילה, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹה���
�די ה�ילה, �ס�� ויהי� �ע�ת; �מ�נה �ה�א ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ�לי��,
�ע�ת, �מ�נה ה�מ� ��עלה עד �נת� מ�ח�ת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��הא

ה�מ�. ��עלה קד� מ��ת� ע�מד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא

על‰. א�א ער��, על ולא �ניו, על לא אד� יי�� ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא
צד על ה�ילה �בס�� �מאל, צד על ה�ילה �תח�ת � ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָֹצ��
אכילה אחר ימ�י� א�א לאכילה, סמ�� יי�� ולא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹימי�.

.���� יי�� ולא �ע�ת. אר�ע א� �ל� ְְְִַַַַָָֹֹ�מ�

.Â�תאני� ענבי� �ג�� מעי�, �ני את המ�ל�לי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ברי�
�מעי ואב�יחי� וא�סי� �מעי[פני�]ות�תי� ה���אי� ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

אכילה.[פני�] קד� ��ח�ה, א�ת� אד� א�כל � ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפ�נ�ת
מ�ט� ��צא� עד מעט ��הה א�א ה�ז��, ע� יערב� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא

מא�צי� �ה� �דברי� מז�נ�. וא�כל את[מקשי�]העלי��, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
�פרי�י� ר��ני� �ג�� מעי�, ות��חי�[חבושי�]�ני ְְְְִִִִִִֵֵַַ

� אגסי�]�קרסטמילי� �כ�[מי� א�ת� למז�נ�,[סמו�]א�כל ְְְְִִִֵֵֶַָ
מה�. יר�ה ְְֵֶֶַֹולא

.Ê,אחד� �המה �ב�ר ע�� ��ר לאכל אד� ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ���רצה
א�כל ע��, �ב�ר �יצי� וכ� הע��; ��ר ��ח�ה ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָא�כל
א�כל ��ה, �המה �ב�ר ��ה �המה ��ר �יצי�; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ��ח�ה
ה�ל, �בר אד� יק�י� לע�ל� � ה��ה ��ר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָ��ח�ה

ה�בד. ְֵֵַַָ�מאחר
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יהיה ולא �לבד, ה��רה ��נעה מ�ברי� א�א עצמ� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאד�
�� ה��רי�. �ברי� על �ב�ב�ע�ת �נדרי� עצמ� ִָָ�ְְְְִִִִֵַַַָָא�סר
�א�ה א�א ��רה, �אסרה מה ��� 'לא חכמי�: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמר�

אחרי�' �ברי� עלי� ��תע�י�א�סר א�� ה�ה, �ב�לל !? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מס�� אד� ��הא חכמי� ואסר� ט�בה, �דר� אינ� � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�מיד
צ�ה �ה�, וכ��צא הא�� ה�ברי� �ל ועל �תענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמ�
� י�תר �תח�� ואל הר�ה, צ�יק �הי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹ�למה

���מ�". ִֵָָל�ה

�ר��·. ה�� את לידע ,��� מע�יו �ל ��כ�� אד� ֵֵֶַַָָ�ְֲִֵֶַַָָָָָצרי�
לע�ת ה�ל וד��ר�, וק�מ� �ב�� ויהיה �לבד; ַ�ְְְְְְְִִִִֶַַֹה�א,

מלאכה[למטרת] יע�ה א� וי�� ����א �יצד? ה�בר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
יע�ה א�א �לבד, ממ�� ק��� �ל�� יהיה לא �כר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹל�ל
לה�, צרי� �ה��� �ברי� ��מצא �די ה�ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ברי�
���אכל וכ� א�ה. �נ�יאת �ית וי�יבת ��ת�ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
�די ה�ל� �ברי� לע��ת ל�� על י�י� לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹוי��ה
ה�ת�ק א�א ו��תה א�כל �אינ� ��מצא עד �לבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנ�ת
���אכל ל�� על י�י� א�א להנ�ת; �די ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח�
יאכל לא לפיכ�, �לבד. ואבריו ��פ� להבר�ת �די ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוי��ה,
�ברי� יאכל א�א והחמ�ר, ה�לב �מ� מתא�ה, �הח� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ברי� יאכל ולא מת�קי�. א� מרי� א� ל�, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹה��עילי�
מי �יצד? לח�. מת�קי� �ה� �י על א� ל���, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעי�
י��ה ולא �ב� ולא ��ר יאכל לא � ח� ��ר� ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ�היה
לא הר��ת �ב� "אכל מ�ל: �ר� �למה �אמר �עני� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיי�,

מי ו��תה צמח]העל�י�ט�ב", מר;[מי� �ה�א �י על א� , ְֳִִֵֶֶַַַָָ
�די �לבד רפ�אה �ר� ו��תה א�כל �ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ��מצא
א�א לחי�ת לאד� אפ�ר ואי ה�איל �ל�, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��בריא
להבר�ת �די א�א יבעל לא ���בעל, וכ� ��ת�ה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ�אכילה

ה�רע את לק�� �כדי ההמשכיות]��פ� אינ�[� לפיכ�, ; ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
צרי� �ה�א ��דע עת �כל א�א ��תא�ה, זמ� �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��על
ה�רע. את לק�� א� הרפא�ת, �ר� �מ� זרע �כבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלה�ציא

��היה‚. ל�� על �� א� � הרפ�אה �י על עצמ� ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָה�נהיג
�ני� ל� ו��הי� �לבד, חזקי� �למי� ואבריו ��פ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ל
א�א ט�בה; �ר� ז� אי� � לצר�� ועמלי� מלאכ�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָע��י�
נפ�� ��היה �די וחזק, �ל� ��פ� ��הא ל�� על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי�י�

וי���ל ��בי� אפ�ר �אי ה', את לדעת [ישכיל]י�רה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
על וי�י� ��אב; מאבריו אחד א� ח�לה וה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�חכמ�ת,
נמצא �י�ראל. וגד�ל חכ� יהיה א�לי ,�� ל� ��היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָל��
אפ�� �מיד, ה' את ע�בד ,��� ימיו �ל ז� �דר� ֲִִֵֶָָ�ְְֵֶֶַַָָָהמה��
מ�ני � ���על ��עה ואפ�� ונ�ת�, ����א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��עה

� עד צרכיו ��מצא �די ��ל, �ל���ח�ב�� ��פ� �היה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
�די לדעת י�� א� י��, �ה�א ��עה ואפ�� ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
י�כל ולא יחלה, ��א �די ��פ� וינ�ח עליו, �ע�� ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��נ�ח
עב�דה ��� �נה נמצאת � ח�לה וה�א ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד
'וכל ואמר�: חכמי� צ�� זה עני� ועל ה�א. �ר�� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָל�ק��
�חכמת�: �למה �אמר וה�א �מי�'; ל�� יהי� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמע�י�

�עה�". �רכי� ְְֵֶָָָ"�כל
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ד ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
ה'‡. (עבודת) מ�רכי ו�ל�, �ריא ה��� והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָה�איל

צרי� � ח�לה וה�א ידע, א� ��בי� אפ�ר אי �הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה�א,
�להנהיג ה���, את המא�די� מ�ברי� עצמ� אד� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא לע�ל� ה�: וא�� ה�חלימי�; ה�ברי� �דברי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמ�
��ה�א א�א י��ה, ולא רעב; ��ה�א א�א אד�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמ� �ל א�א אחד, רגע ואפ�� נקביו, י�הה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס� א� לה��י� גדולי�]��רי� ,[נקבי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
מ�ד. ֲִַָֹיעמד

�מ�·. יפח�ת א�א �רס�, ��תמ�א עד אד� יאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
מעט א�א ה�ז��, �ת�� מי� י��ה ולא מ�בעת�. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹרביע
מה ��תה �מעיו, להתא�ל ה�ז�� �כ��תחיל �יי�; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מז�ג
ואפ�� מי�, ל���ת יר�ה ולא ל���ת. צרי� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�ה�א
יפה, יפה עצמ� ��ב�ק עד יאכל ולא ה�ז��. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ���תא�ל
קד� ��ה�� עד אד�, יאכל לא לנקביו. צרי� יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ��א
יתי�ע א� מלאכה, יע�ה א� לח�, ��פ� ��תחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה
��קר י�� �ל וייגע ��פ� יע�ה � �בר �ל �לל� אחר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יגע
נפ��, ��תי�ב עד מעט וי�קט לח�, ��פ� ��תחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעד
ואחר ט�ב; זה הרי ��גע, אחר �ח�י� רח� וא� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוא�כל.

וא�כל. מעט, ��הה ��ְְֵֶַָ

�מאל.‚. על י�ה א� �מק�מ� י�ב אד�, ���אכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלע�ל�
יט�ל, ולא ��פ� יזעזע ולא ייגע ולא יר�ב ולא יה�� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
א� אכילת� אחר המט�ל וכל ��מעיו; ה�ז�� ��תא�ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד
וק�י�. רעי� חלאי� עצמ� על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��גע,

לי��„. לאד� ל� �י �ע�ת. וע�רי� אר�ע וה�ילה, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹה���
�די ה�ילה, �ס�� ויהי� �ע�ת; �מ�נה �ה�א ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ�לי��,
�ע�ת, �מ�נה ה�מ� ��עלה עד �נת� מ�ח�ת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��הא

ה�מ�. ��עלה קד� מ��ת� ע�מד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא

על‰. א�א ער��, על ולא �ניו, על לא אד� יי�� ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא
צד על ה�ילה �בס�� �מאל, צד על ה�ילה �תח�ת � ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָֹצ��
אכילה אחר ימ�י� א�א לאכילה, סמ�� יי�� ולא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹימי�.

.���� יי�� ולא �ע�ת. אר�ע א� �ל� ְְְִַַַַָָֹֹ�מ�

.Â�תאני� ענבי� �ג�� מעי�, �ני את המ�ל�לי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ברי�
�מעי ואב�יחי� וא�סי� �מעי[פני�]ות�תי� ה���אי� ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

אכילה.[פני�] קד� ��ח�ה, א�ת� אד� א�כל � ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפ�נ�ת
מ�ט� ��צא� עד מעט ��הה א�א ה�ז��, ע� יערב� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא

מא�צי� �ה� �דברי� מז�נ�. וא�כל את[מקשי�]העלי��, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
�פרי�י� ר��ני� �ג�� מעי�, ות��חי�[חבושי�]�ני ְְְְִִִִִִֵֵַַ

� אגסי�]�קרסטמילי� �כ�[מי� א�ת� למז�נ�,[סמו�]א�כל ְְְְִִִֵֵֶַָ
מה�. יר�ה ְְֵֶֶַֹולא

.Ê,אחד� �המה �ב�ר ע�� ��ר לאכל אד� ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ���רצה
א�כל ע��, �ב�ר �יצי� וכ� הע��; ��ר ��ח�ה ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָא�כל
א�כל ��ה, �המה �ב�ר ��ה �המה ��ר �יצי�; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ��ח�ה
ה�ל, �בר אד� יק�י� לע�ל� � ה��ה ��ר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָ��ח�ה

ה�בד. ְֵֵַַָ�מאחר
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.Áיר�ה ולא ה�רי�, מאכלי� א�כל � הח�ה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ�ימ�ת
�[תבליני�]�תבלי� ה��מי� �בימ�ת החמ�; את וא�כל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

מ� מעט וא�כל �תבלי�, �מר�ה הח�י�, אכלי� ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָא�כל
החל�ית �מ� תבליני�]החר�ל ה�ל�[מיני ז�, �ר� ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

מק�� �כל � הח�י� �ב�ק�מ�ת ה�רי� ��ק�מ�ת ְְְְִִֶַַַַַָָָוע��ה
ל�. �רא�י ָָָ�מק��

.Ë�לאד ורא�י מאד, עד �י�תר רעי� �ה� מאכל�ת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹי�
ה�ל�חי� ה�ד�לי� ה�גי� �ג�� � לע�ל� לאכל� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ��א
וה�טר��ת וה�מהי� הי�נה, ה�ל�חה וה�בינה ,הי�ני�, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
��ד� עד ��הה ותב�יל מ���, ויי� ה���, ה�ליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוה��ר
ל���, א�� הרי �י�תר; מר א� רע �ריח� מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריח�,
�מ� אינ� אבל רעי�, �ה� מאכל�ת וי� ה�ות. ס� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�מ�
א�א מה� לאכל ��א לאד� רא�י לפיכ� לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהרא��נ�ת
מה� מז�נ� להי�ת עצמ� יר�יל ולא הר�ה, ימי� ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
�גבינה, �ד�לי�, �גי� �ג�� � �מיד מז�נ� ע� לאכל� ְְְְְְִִִִִָָָָָא�
�ב�ר �ע�ת, וע�רי� אר�ע ��חלב אחר ��הה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
וה��יר והעד�י�, וה��ל, �ד�לי�, �תי�י� �ד�לי� ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָ�ורי�

קטנית] והחציר[מי� וה�ר�ב, מ��ת, ולח� �ע�רי�, ולח� ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אל�[סוג �ל וה�נ��; והחר�ל, וה��מי�, וה�צלי�, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט א�א מא�� לאכל לאד� רא�י אי� ה�. רעי� ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלי�
ה��מי�, �ימ�ת ��א אבל ה��מי�; �בימ�ת מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹעד
רא�י אי� � �לבד והעד�י� וה��ל �לל. מה� יאכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלא
וה�ל�עי�, ה��מי�. �ימ�ת ולא הח�ה �ימ�ת לא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹלאכל�,

הח�ה. �ימ�ת מעט מה� ְְִִֵֶַַַָא�כלי�

.È��ע וה�: א��; �מ� ואינ� רעי�, �ה� מאכל�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָוי�
ברווז]ה�י� ולח�[כגו� וה�מרי�, ה�ט�י�, י�נה �בני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

�ל א�ת� ���� וה�לת ��מ�, ����� לח� א� ��מ� ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹקל�י
מרס� ריח �� נ�אר ��א עד וה�יר[סובי�]צר�� [רוטב, ְְִֵֶַַַָָָֹ�ְְִַָ

דגי�]וה��ריסדגי�] מאכילת[שומ� להר��ת רא�י אי� . ְְְְֲִֵֵַַַָָ
אחר י��� ולא יצר�, את וכ�ב� חכ� �ה�א ואד� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹא��;
לה� נצר� א� א�א �ל��, ה�ז�רי� מ�ל יאכל ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ�אות�

���ר. זה הרי � ְֲִִֵֶָלרפ�אה

.‡Èיר�ה ולא האילנ�ת, מ�ר�ת עצמ� אד� ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלע�ל�
קד� אבל רט�י�; ל�מר צרי� ואי� יב�י�, אפ�� ֲִֶָֹ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַָמה�
החר�בי�, וכ� �חרב�ת. ל��� ה� הרי צר��, �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��ת��ל�
מה� א�כלי� ואי� רעי�, החמ�צי� ה�ר�ת וכל לע�ל�. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעי�
וה�אני� הח�י�. �ב�ק�מ�ת הח�ה �ימ�ת מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָא�א
יב�י�, �י� רט�י� �י� לע�ל�, ט�בי� וה�קדי� ְִִֵֵ�ְְְְְֲִִִֵֵַָָָוהענבי�
א� אכילת�, יתמיד לא אבל צר��; �ל מה� אד� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוא�כל

�ר מ�ל ט�בי� �ה� �י האילנ�ת.על י ְִִִִִֵֶַָָָ

.·È��� וכל ל�קני�, ויפה ל�ט�י� רע וה�י�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה�ב�
�ני הח�ה, �ימ�ת לאכל אד� וצרי� ה��מי�. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�ימ�ת

ה��מי�. �ימ�ת א�כל �ה�א מה ְְִִִֵֵֶַַָ�לי�י

.‚Èויהיה ימיו, �ל רפי� מעיו ��הי� אד� י���ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלע�ל�
זמ� ��ל � �רפ�אה �ד�ל �לל וזה מעט. ל�ל��ל ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקר�ב
�ב�ה �אי�. רעי� חלאי� �ק�י, יצא א� נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�הראי

נתא�צ� א� מעיו, אד� �ח�ר[נתקשו]יר�ה היה א� מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
��קר ��קר יאכל מת�לי�[צמחי�]� �ל�קי�, מל�חי� ְְְִִֶֶַַַֹֹֹ�ִָ

�במ�ריס דגי�]��מ� מי[שומ� י��ה א� �ת; �לא �במלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה וא� �מ�ריס. �מלח ��מ� �ר�ב, א� �רדי� �ל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ�לק
�מ� וי�הה ��קר, ח�י� �מי� מז�ג �ב� י��ה � ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזק�
אחר י�� �� יע�ה סע�דת�. יאכל �� ואחר �ע�ת, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹאר�ע
מעיו. ��ר�� עד לכ�, צר� א� ימי� אר�עה א� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹי��,

.„È�אד� זמ� �ל ה���: �בריא�ת אמר� אחר �לל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָוע�ד
�בע ואינ� הר�ה ויגע כריסו]מתע�ל ממלא �מעיו[אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

א�כל ואפ�� מתח�ק, וכח� עליו �א חלי אי� � ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפי�
הרעי�; ֲִַָָָמאכל�ת

.ÂËמי א� מתע�ל, ואינ� לבטח י��ב �ה�א מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוכל
נקביו בצרכיו]���הה �[מתאפק ק�י� ��עיו מי א� ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הרפ�אה, �י על עצמ� ו�מר ט�בי� מאכל�ת אכל ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָאפ��
��ה ואכילה .��� וכח� מכא�בי� יהי� ימיו [רבה]�ל ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

רב חלאי�. לכל ע�ר והיא ה�ות, ס� �מ� אד� �ל ְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָֹלג��
רעי�, מאכלי� מ�ני א�א אינ� האד�, על ה�אי� ְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחלאי�
אפ�� ��ה, אכילה וא�כל �טנ� ממ�א �ה�א מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָא�
�יו "�מר �חכמת�: א�מר ��למה ה�א ט�בי�. ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹמ�אכלי�
מ�אכל �יו ��מר �ל�מר, נפ��"; מ�ר�ת �מר � ְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹ�ל��נ�
�צרכיו. א�א מ�ד�ר �ל��נ� מ���ע, א� רע ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמאכל

.ÊË�ימי מ�בעה ל�רח� אד� ���נס � הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�ר�
רעב, ��ה�א ולא לאכילה, סמ�� י�נס ולא ימי�; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹל�בעה

להתע� ה�ז�� ���תחיל ��פ�א�א �ל ור�ח� �מעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�ה��� �ח�י� �לבד ורא�� �ה�, נכוה ה��� �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�ח�י�
�פ��רי� �� ואחר �פ��רי�, ��פ� ירח� �� ואחר �ה�. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
�לל, רא�� על יעביר ולא �צ�נ�; ��רח� עד ה���רי�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמ�
ולא ה��מי�. �ימ�ת �צ�נ� ירח� ולא צ�נ�. ולא ���רי� ְְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹֹלא
א�א ��רח�; יארי� ולא ��פ�, �ל ויפר� ���יע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹירח�
���נס קד� עצמ� �ב�דק ויצא. י���� ��פ�, ויפר� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ����יע
��דק וכ� לנקביו. צרי� יהא ��א ��צא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל�רח�,
�עילה וקד� אכילה, ואחר אכילה קד� �מיד עצמ� ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאד�
ויתע�ל, ��יגע ואחר ויתע�ל ��יגע וקד� �עילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

�כ��ע�ר ��י��, ס�]וקד� ע�רה.[� ה�ל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

.ÊÈ��רא ויכ�ה �גדיו יל�� ה�רח�, מ� אד� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ���צא
ואפ��[בחדר]��ית קרה; ר�ח �� ��לט ��א �די החיצ��, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

��תי�ב עד ��צא אחר וי�הא לה�הר. צרי� הח�ה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ימ�ת
י�� וא� יאכל. �� ואחר החמימ�ת, ותס�ר ��פ� וינ�ח ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפ��
מאד. עד יפה זה הרי � אכילה קד� ה�רח� מ� ���צא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמעט
צרי� ואי� ה�רח�, מ� ���צא קרי� מי� אד� י��ה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
יערב עצמ�, למנע יכ�ל אינ� וא� ��רח�. י��ה ��א ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹל�מר

�ימ�תה�י� ��רח� ��מ� ס� וא� וי��ה. �דב� א� �יי� ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ט�ב. זה הרי ,������ אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָה��מי�

.ÁÈ�� י�יז ולא �מיד, �� לה�יז עצמ� אד� יר�יל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹלא
הח�ה �ימ�ת לא י�יז ולא �י�תר; ל� צרי� היה א� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹא�א
��רי. �ימי �מעט ניס� �ימי א�א ה��מי�, �ימ�ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
�� אד� י�יז ולא �לל. י�יז לא �נה, חמ�י� ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ�מאחר
���� ולא ל�ר�, ויצא י�יז ולא אחד; �י�� ל�רח�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוי�נס
מ�ה �ח�ת הה�זה, �י�� וי��ה ויאכל ה�ר�. מ� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ב�א
יט�ל. ולא יתע�ל ולא הה�זה, �י�� וינ�ח רגיל; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ�ה�א

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq c"k iyily mei -

.ËÈוכל העיני�; �מא�ר וח�יו ה��� �ח היא זרע, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�כבת
ה�א א�בדי�. וח�יו �לה וכח� �לה ה��� �י�תר, ��צא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמ�
�דרכי� חיל�, ל��י� ��� "אל �חכמת�: �למה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�אמר
עליו, ק�פצת זקנה � �בעילה ה�ט�� �ל מלכי�". ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלמח�ת
�מ�חי�, מ�יו נ�ד� רע וריח �ה�ת, ועיניו ,��� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכח�
זקנ� ��ער נ��ר, עיניו וריסי עיניו וג��ת רא�� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹ��ער

ר�בה רגליו ��ער והר�ה[מתרבה]ו�חי� נ�פל�ת, ו��יו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד הר�פאי�: חכמי אמר� עליו. �אי� מא�� ח�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ�אבי�
לפיכ�, ה��מי�'. מרב � והאל� חלאי�, ��אר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאל�
ולא �ט�בה; להי�ת רצה א� זה, �דבר לה�הר האד� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי�
מתק�ה וה�א �י�תר, וחזק �ריא ��פ� ���מצא א�א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
וה���י אחר, לדבר עצמ� �מ�יח לדע��, ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהר�ה
ה�יצי� ח�טי �כא�� �למ�ה, מ�תניו �בד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��היה;
��בעל. ל� �רפ�אה לבעל, צרי� זה � ח� �ב�ר� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמ�כי�,
��תא�ל אחר א�א � רעב ולא �בע, וה�א אד� יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא �עילה. ואחר �עילה, קד� נקביו ויב�ק �מעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹה�ז��
���� ולא ה�רח�, �בית ולא מי�ב, ולא מע�ד ְְְְֵֶַַָָֹֹ�ְְָֹ�ְְִֹיבעל
א� ל�ר� יציאה �י�� ולא ה�זה, �י�� ולא ל�רח�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ���נס

לאחריה�. ולא לפניה� לא ה�ר�, מ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�יאה

.Î�ל ערב אני � �ה�רינ� א�� �דרכי� עצמ� ה�נהיג ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ�ל
וימ�ת, הר�ה ��זקי� עד ימיו �ל חלי לידי �א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אינ�
�ל �רי� על וע�מד �ל� ��פ� ו��היה לר�פא, צרי� ְָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָואינ�
א� א� �ר�ת�, מ�ח�ת רע ��פ� היה �� א� א�א � ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
א� מ�לד��, מ�ח�ת הרעי� ה�נהג�ת מ� �מנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לע�ל�. ��רת מ�ת א� �בר מ�ת �ב�א ִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

.‡Îרא�יוכל אי� �אמרנ�, הא�� ה��בי� ה�נהג�ת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
�אחד מי א� הח�לה, אבל ה�ריא. א�א �ה� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלנהג
י� � ר��ת �ני� רע מנהג ��הג מי א� ח�לה, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאבריו
חלי�, �פי �מנהג�ת אחרי� �רכי� מה� ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכל

וסת ו���י הרפ�א�ת; �ספרי ��ת�אר קבוע]�מ� הרגל �], ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
חלי. ְִִַֹ�ח�ת

.·Îואחד ה�ריא אחד � ר�פא �� �אי� מק�� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל
זה; �פרק �אמרנ� ה�ברי� מ�ל לז�ז ל� רא�י אי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהח�לה,

מביא. ה�א ט�בה לאחרית מה�, אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ��ל

.‚Îלמיד� אי� הא��, �ברי� ע�רה �� �אי� עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�ל
וא�� ר�פא, ה�: וא�� �ת�כ�; לד�ר ר�אי מקיזחכמי� �] ְְְֲִֵֵֵַַָָָ�ָ

נהרד�] �מ� מצ�יי� �מי� ה��א, �בית ה�רח�, �בית ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ולבלר �ינ�ק�ת, �מל�ד ה�נסת, �בית מעי�, ,[סופר]א� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

וח�ב�י� מ�י� �י� �בית צדקה, הפושעי�וג�אי [האוסרי� ְְְְִִִֵַַַָָ
הסוהר] .לבית

ה'תשס"ט סיו� כ"ד שלישי יו�

ה ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
�ה�‡. מב�ל וה�א �בדע�תיו, �חכמת� נ�ר �החכ� ���ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ְֶָָ

�מאכל� �מע�יו, נ�ר ��היה צרי� �� � הע� ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָמ�אר
�בה��כ� �בד��ר� צרכיו �בע��ת �בבעילת� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�במ�קה�

�בריו �בכל��ל עניניו]�במל���� הנהלת �במ�א�[� ְְְְְְִַַָָָ
�י�תר. �מת�ני� נאי� הא��, ה�ע�י� �ל ויהי� ְִֵָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ�במ�נ�;

�ר�ר� יהיה לא חכמי� �למיד וסובא]�יצד? א�א[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה מ��� יאכל ולא ��פ�, להבר�ת הרא�י מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹא�כל
��תמ�אי� �א�� �טנ�, למ�את ר�ד� יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ��ה.
���לה: מפר� ועליה� �רס�; ��פ�ח עד �מ�קה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמ�אכל
חכמי�: אמר� � ח�יכ�" �ר� �ניכ�, על �ר� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
�ח�י�'. ימיה� �ל וע��י� ו��תי�, �א�כלי� אד� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'א��
ה�א וזה נמ�ת". מחר �י ו�תה, "אכ�ל הא�מרי�: ְְְְִִֵֶָָָָָָֹוה�
ואמר: ה�ת�ב ���ה ה� א��, ו�לחנ�ת הר�עי�; ְְִֵֵֶַַָָָָ�ְְֲִַַָָמאכל
החכ� אבל מק��". �לי צ�אה, קיא מלא� �לחנ�ת �ל ְְְֲִִֶָָָָָָָ�ִָ"�י
�די מ��� וא�כל �ני�, א� אחד �ב�יל א�א א�כל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינ�

"צ�יק �למה: �אמר ה�א וד��; נפ��".ח�יו ל�בע אכל � ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹ

א�א·. יאכל�� לא ל�, הרא�י זה מעט א�כל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��החכ�
לפי א�א ���ק ולא �חנ�ת יאכל ולא �לחנ�. על ְְְְֲִֶַַַָָֹֹֹ�ְֵַ�בית�
אצל יאכל ולא ה�ר��ת; �פני ית��ה ��א �די �ד�ל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר�
צ�אה. קיא ה�לאי� ה�לחנ�ת א�ת� על ולא האר�, ְְִִֵַָָ�ְֵֶַַַָָָֹע�י
ולא החכמי�. ע� ואפ�� מק��, �כל סע�ד�תיו יר�ה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל ל� רא�י ואי� הר�ה. ק��� �ה� ��� �סע�ד�ת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
אר�סי� סע�דת �ג�� �לבד, מצוה �ל �סע�דה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָא�א
�למיד �ת ���א חכמי� �למיד ��היה וה�א � ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונ��אי�
מע�ל� אכל� לא הרא��ני� והחסידי� וה��יקי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמי�.

��ה�. �אינ� ְִֵֶֶֶָָָמ�ע�דה

ל�ר�ת‚. �די א�א ��תה אינ� יי�, ��תה [לרכ�]��חכ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
��מעיו היטב]אכילה זה[ויתעכל הרי ה����ר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ע�י �פני מ���ר וא� חכמת�; �מפסיד �מג�ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְֵח�טא
��הרי� ל���ת ואס�ר ה��. את ח�ל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאר�,
�ה�ת�ה האכילה, �כלל היה א� א�א מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפ��
מ�י� א�א נזהרי� ואי� מ��רת, אינ� האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��כלל

ה�ז��. ְֶַַַָ��אחר

ל�„. רא�י �מיד, ל� מ�רת אד� �ל �א��� �י על ִֶֶָָ�ְִִֶֶַַָָא�
מצ�י יהא ולא �קד�ה; עצמ� ��נהיג חכמי� ְְֵָָֹ�ְְְְְֲִִִִֶַַַָלתלמיד
א� ��ת, ללילי ��ת מ�ילי א�א �תרנג�ל, א��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

ע�� מס�ר �כ�ה�א �ח. �� לא[משמש]י� יס�ר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
�ס�� ולא מלא, �בטנ� �בע ��ה�א ה�ילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�תח�ת
���תא�ל ה�ילה, �אמצע א�א � רעב ��ה�א ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�ילה
�יו את ינ�ל ולא �י�תר, רא�� יקל ולא ��מעיו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹה�ז��
���לה: א�מר ה�א הרי לבינ�; �ינ� ואפ�� הבאי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�דברי
ק�ה �יחה 'אפ�� חכמי�: אמר� � �ח�" מה לאד� ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ"מ�יד
יהי� ולא ה�י�'. את עליה ל�� עתיד לא���, אי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��י�

���רי� לא אחד�ניה� ולא עצ�ני�; ולא עצלני�, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
ר�צה אינ� והיא א�ת�, יאנס ולא י�נה; �היה ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹמה�.
ע�� וי�חק מעט יס�ר �ב�מחת�. �ניה�, �רצ�� א�א �ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�ע��ת, ולא �ב��ה ויבעל נפ��; ��תי�ב �די ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמעט,

מ�ד. ְְִִָֹויפר�

וטהר‰. נפ��, ���� �י לא � זה מנהג ה��הג ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
�ני� הוי� � �ני� ל� הי� �א� א�א �ע�תיו; ות�� ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעצמ�,
ה��הג וכל ולחסיד�ת. לחכמה רא�יי� �בי�ני�, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָנאי�
�מ� �ני� ל� הוי� � �ח�� הה�לכי� הע� �אר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ�מנהג�ת

הע�. ָָָא�ת�
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.ËÈוכל העיני�; �מא�ר וח�יו ה��� �ח היא זרע, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�כבת
ה�א א�בדי�. וח�יו �לה וכח� �לה ה��� �י�תר, ��צא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמ�
�דרכי� חיל�, ל��י� ��� "אל �חכמת�: �למה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�אמר
עליו, ק�פצת זקנה � �בעילה ה�ט�� �ל מלכי�". ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלמח�ת
�מ�חי�, מ�יו נ�ד� רע וריח �ה�ת, ועיניו ,��� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכח�
זקנ� ��ער נ��ר, עיניו וריסי עיניו וג��ת רא�� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹ��ער

ר�בה רגליו ��ער והר�ה[מתרבה]ו�חי� נ�פל�ת, ו��יו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד הר�פאי�: חכמי אמר� עליו. �אי� מא�� ח�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ�אבי�
לפיכ�, ה��מי�'. מרב � והאל� חלאי�, ��אר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאל�
ולא �ט�בה; להי�ת רצה א� זה, �דבר לה�הר האד� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי�
מתק�ה וה�א �י�תר, וחזק �ריא ��פ� ���מצא א�א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
וה���י אחר, לדבר עצמ� �מ�יח לדע��, ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהר�ה
ה�יצי� ח�טי �כא�� �למ�ה, מ�תניו �בד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��היה;
��בעל. ל� �רפ�אה לבעל, צרי� זה � ח� �ב�ר� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמ�כי�,
��תא�ל אחר א�א � רעב ולא �בע, וה�א אד� יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא �עילה. ואחר �עילה, קד� נקביו ויב�ק �מעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹה�ז��
���� ולא ה�רח�, �בית ולא מי�ב, ולא מע�ד ְְְְֵֶַַָָֹֹ�ְְָֹ�ְְִֹיבעל
א� ל�ר� יציאה �י�� ולא ה�זה, �י�� ולא ל�רח�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ���נס

לאחריה�. ולא לפניה� לא ה�ר�, מ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�יאה

.Î�ל ערב אני � �ה�רינ� א�� �דרכי� עצמ� ה�נהיג ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ�ל
וימ�ת, הר�ה ��זקי� עד ימיו �ל חלי לידי �א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אינ�
�ל �רי� על וע�מד �ל� ��פ� ו��היה לר�פא, צרי� ְָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָואינ�
א� א� �ר�ת�, מ�ח�ת רע ��פ� היה �� א� א�א � ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
א� מ�לד��, מ�ח�ת הרעי� ה�נהג�ת מ� �מנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לע�ל�. ��רת מ�ת א� �בר מ�ת �ב�א ִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

.‡Îרא�יוכל אי� �אמרנ�, הא�� ה��בי� ה�נהג�ת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
�אחד מי א� הח�לה, אבל ה�ריא. א�א �ה� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלנהג
י� � ר��ת �ני� רע מנהג ��הג מי א� ח�לה, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאבריו
חלי�, �פי �מנהג�ת אחרי� �רכי� מה� ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכל

וסת ו���י הרפ�א�ת; �ספרי ��ת�אר קבוע]�מ� הרגל �], ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
חלי. ְִִַֹ�ח�ת

.·Îואחד ה�ריא אחד � ר�פא �� �אי� מק�� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל
זה; �פרק �אמרנ� ה�ברי� מ�ל לז�ז ל� רא�י אי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהח�לה,

מביא. ה�א ט�בה לאחרית מה�, אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ��ל

.‚Îלמיד� אי� הא��, �ברי� ע�רה �� �אי� עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�ל
וא�� ר�פא, ה�: וא�� �ת�כ�; לד�ר ר�אי מקיזחכמי� �] ְְְֲִֵֵֵַַָָָ�ָ

נהרד�] �מ� מצ�יי� �מי� ה��א, �בית ה�רח�, �בית ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ולבלר �ינ�ק�ת, �מל�ד ה�נסת, �בית מעי�, ,[סופר]א� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

וח�ב�י� מ�י� �י� �בית צדקה, הפושעי�וג�אי [האוסרי� ְְְְִִִֵַַַָָ
הסוהר] .לבית

ה'תשס"ט סיו� כ"ד שלישי יו�

ה ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
�ה�‡. מב�ל וה�א �בדע�תיו, �חכמת� נ�ר �החכ� ���ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ְֶָָ

�מאכל� �מע�יו, נ�ר ��היה צרי� �� � הע� ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָמ�אר
�בה��כ� �בד��ר� צרכיו �בע��ת �בבעילת� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�במ�קה�

�בריו �בכל��ל עניניו]�במל���� הנהלת �במ�א�[� ְְְְְְִַַָָָ
�י�תר. �מת�ני� נאי� הא��, ה�ע�י� �ל ויהי� ְִֵָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ�במ�נ�;

�ר�ר� יהיה לא חכמי� �למיד וסובא]�יצד? א�א[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה מ��� יאכל ולא ��פ�, להבר�ת הרא�י מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹא�כל
��תמ�אי� �א�� �טנ�, למ�את ר�ד� יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ��ה.
���לה: מפר� ועליה� �רס�; ��פ�ח עד �מ�קה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמ�אכל
חכמי�: אמר� � ח�יכ�" �ר� �ניכ�, על �ר� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
�ח�י�'. ימיה� �ל וע��י� ו��תי�, �א�כלי� אד� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'א��
ה�א וזה נמ�ת". מחר �י ו�תה, "אכ�ל הא�מרי�: ְְְְִִֵֶָָָָָָֹוה�
ואמר: ה�ת�ב ���ה ה� א��, ו�לחנ�ת הר�עי�; ְְִֵֵֶַַָָָָ�ְְֲִַַָָמאכל
החכ� אבל מק��". �לי צ�אה, קיא מלא� �לחנ�ת �ל ְְְֲִִֶָָָָָָָ�ִָ"�י
�די מ��� וא�כל �ני�, א� אחד �ב�יל א�א א�כל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינ�

"צ�יק �למה: �אמר ה�א וד��; נפ��".ח�יו ל�בע אכל � ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹ

א�א·. יאכל�� לא ל�, הרא�י זה מעט א�כל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��החכ�
לפי א�א ���ק ולא �חנ�ת יאכל ולא �לחנ�. על ְְְְֲִֶַַַָָֹֹֹ�ְֵַ�בית�
אצל יאכל ולא ה�ר��ת; �פני ית��ה ��א �די �ד�ל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר�
צ�אה. קיא ה�לאי� ה�לחנ�ת א�ת� על ולא האר�, ְְִִֵַָָ�ְֵֶַַַָָָֹע�י
ולא החכמי�. ע� ואפ�� מק��, �כל סע�ד�תיו יר�ה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל ל� רא�י ואי� הר�ה. ק��� �ה� ��� �סע�ד�ת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
אר�סי� סע�דת �ג�� �לבד, מצוה �ל �סע�דה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָא�א
�למיד �ת ���א חכמי� �למיד ��היה וה�א � ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונ��אי�
מע�ל� אכל� לא הרא��ני� והחסידי� וה��יקי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמי�.

��ה�. �אינ� ְִֵֶֶֶָָָמ�ע�דה

ל�ר�ת‚. �די א�א ��תה אינ� יי�, ��תה [לרכ�]��חכ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
��מעיו היטב]אכילה זה[ויתעכל הרי ה����ר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ע�י �פני מ���ר וא� חכמת�; �מפסיד �מג�ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְֵח�טא
��הרי� ל���ת ואס�ר ה��. את ח�ל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאר�,
�ה�ת�ה האכילה, �כלל היה א� א�א מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפ��
מ�י� א�א נזהרי� ואי� מ��רת, אינ� האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��כלל

ה�ז��. ְֶַַַָ��אחר

ל�„. רא�י �מיד, ל� מ�רת אד� �ל �א��� �י על ִֶֶָָ�ְִִֶֶַַָָא�
מצ�י יהא ולא �קד�ה; עצמ� ��נהיג חכמי� ְְֵָָֹ�ְְְְְֲִִִִֶַַַָלתלמיד
א� ��ת, ללילי ��ת מ�ילי א�א �תרנג�ל, א��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

ע�� מס�ר �כ�ה�א �ח. �� לא[משמש]י� יס�ר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
�ס�� ולא מלא, �בטנ� �בע ��ה�א ה�ילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�תח�ת
���תא�ל ה�ילה, �אמצע א�א � רעב ��ה�א ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�ילה
�יו את ינ�ל ולא �י�תר, רא�� יקל ולא ��מעיו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹה�ז��
���לה: א�מר ה�א הרי לבינ�; �ינ� ואפ�� הבאי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�דברי
ק�ה �יחה 'אפ�� חכמי�: אמר� � �ח�" מה לאד� ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ"מ�יד
יהי� ולא ה�י�'. את עליה ל�� עתיד לא���, אי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��י�

���רי� לא אחד�ניה� ולא עצ�ני�; ולא עצלני�, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
ר�צה אינ� והיא א�ת�, יאנס ולא י�נה; �היה ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹמה�.
ע�� וי�חק מעט יס�ר �ב�מחת�. �ניה�, �רצ�� א�א �ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�ע��ת, ולא �ב��ה ויבעל נפ��; ��תי�ב �די ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמעט,

מ�ד. ְְִִָֹויפר�

וטהר‰. נפ��, ���� �י לא � זה מנהג ה��הג ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
�ני� הוי� � �ני� ל� הי� �א� א�א �ע�תיו; ות�� ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעצמ�,
ה��הג וכל ולחסיד�ת. לחכמה רא�יי� �בי�ני�, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָנאי�
�מ� �ני� ל� הוי� � �ח�� הה�לכי� הע� �אר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ�מנהג�ת

הע�. ָָָא�ת�
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.Âלא �עצמ�: חכמי� �למידי נ�הגי� �ד�לה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹצניע�ת
���נס ��עה ואפ�� ��פ�. ולא רא�� יג�� ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹית���,

ול צנ�ע, יהא ה��א, ולאלבית ���ב, עד �גדיו יג�ה א ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לפני� �חדר חדר וי�נס אד�, מ�ל ויתרחק �ימי�. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיק�ח
�די ירחיק �דר, אח�רי נפנה וא� .�� ונפנה ה�ערה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�
�בקעה, נפנה וא� נתע��. א� ק�ל� חבר� י�מע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹ��א
��ה�א יד�ר ולא �ר�ע�. חבר� יראה ��א �די ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹירחיק
ה��א �בית צניע�ת ���הג �כדר� �ד�ל. לצר� אפ�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹנפנה,
לה�נ�ת עצמ� אד� יל�ד �לע�ל� ��ילה. נ�הג �� ,����ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

יתרחק ��א �די �לבד, וערבית להרחיק�חרית [יזדקק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹ
אנשי�] .ממקו�

.Ê�ר��� ��עת וצ�וח צ�עק יהא לא � חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ�למיד
���ר� א�א �י�תר, ק�ל� יג�י� ולא �כח��ת; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ�בהמ�ת
יתרחק ��א י�הר �נחת, �כ��ד�ר ה�ר��ת. �ל ע� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�נחת

השניה] �מק�י�[לקיצוניות הר�ח. ��י �דברי ��ראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
את וד� הימ��. נ�חה ר�ח� ��הא �די אד�, �ל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָל�ל��
מס�ר ואינ� חבר�, ��בח מס�ר � זכ�ת לכ� האד� ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
מק�� ר�אה א� �ל��. ור�ד� �ל��, א�הב �לל. ְְְִִֵֵֶָָָָ�גנ�ת�
��תק. לאו, וא� א�מר; ונ�מעי�, מ�עילי� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ��בריו
ל� י�אל ולא �עס�, ��עת חבר� את יר�ה לא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַֹֹ�יצד?

נדר� להתירועל פתח יחפש עד][אל ��דר ��עה ְְִֶַַַָָָ
מ�ל ��ת� ��עה ינחמ�� ולא וינ�ח; �ע�� ָ�ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��תקרר
�א��. ���צא �ל וכ� ���בר. עד �ה�ל �ה�א מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפניו,

קלקלת� ��עת לחבר� יראה יעלי�[כשלונו]ולא א�א , ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
א�א יגרע ולא י�סי� ולא �ד��ר�, י��ה ולא מ���. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹעיניו
מד�ר אינ� � �בר �ל �לל� �ה�. וכ��צא �ל�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�דברי
חכמה, �דברי א� חסדי�, �גמיל�ת א� �אמת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָא�א
א��� היא אפ�� ���ק, א�ה ע� יס�ר ולא �ה�. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹוכ��צא

.��� א� אח�ת� ֲִא�

.Á,נט�י וגר�� זק�פה �ק�מה חכמי� �למיד יה�� ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
עיני�"; �מ��ר�ת �ר��, נט�י�ת "ו�לכנה ��אמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�עני�
הר�ח, וג�י ה��י� �מ� �נחת ��דל �צד עקב יה�� ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹולא
�ע�סנה". �ברגליה� �לכנה, וטפ�� "הל�� ��אמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�עני�
ק�מת� יכ�� ולא ���ע��. וינהג הר�י�, �ר��ת יר�� ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹֹולא

חט�רת �ה�א[גבנת]�בעלי �מ� למ�ה מס��ל א�א ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
�עסקיו. טר�ד �ה�א �אד� ��וה �מה�� ��פ�ה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�מד
א� ה�א, �עה �על חכ� א� נ�ר, אד� �ל �מהלכ� ��ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
��ר� "וג� �חכמת�: �למה אמר וכ� וסכל; ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��טה
מ�דיע � ה�א" סכל ל�ל, ואמר חסר; ל�� הל�, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ��ה�כל

סכל. �ה�א עצמ� על ְֶַַַָָֹל�ל

.Ë�ל ואס�ר נקי; נאה מל��� חכמי�, �למיד ְְְְֲִִִֶַַַָָָָמל���
יל�� ולא .�� וכ��צא �מנ�נית א� �ת� �בגד� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ���צא
�ה�ל ואר�מ� זהב �גדי �ג�� מלכי�, מל��� ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹלא
את מב�ה �ה�א ענ�י�, מל��� ולא �ה�, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹמס��לי�
נראה ��ר� יהא ולא נאי�. �ינ�נ�י� �גדי� א�א � ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹל�ב�יו

מ�יו ה��י�[בגדיו]מ�חת ה���� �גדי �מ� [דקי�, ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
סח�בי�שקופי�] �גדיו יהי� ולא �מצרי�. �ע��י� ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹ�י�תר

יד �בית עקב�; עד א�א הר�ח, ��י �גדי �מ� האר�, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ט�ית�,[השרוול]��� י�ל�ל ולא אצ�ע�תיו. רא�י עד , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
ל� אי� א� �לבד, ���ת א�א הר�ח, �ג�י ��ראה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�ני
��י על טלאי �בגד מט�אי� מנעלי� ינעל ולא ְְִֵֶֶַַַָ�ְְְְְְִִִִַָֹֹלהחלי�.

ה��מי�, �ימ�ת אבל הח�ה; �ימ�ת היהטלאי, א� מ�ר ְְֲִִִַַַַָָָ�ִָָָ
�בגדי� ולא ל��ק, מב�� חכמי� �למיד יצא לא ְְִִַָָֹ�ְְֲִִִֵֵַָָֹעני.
��ר� מ�ח א� אבל ��ער�. ��� י�י� ולא ְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹ�ְמב�מי�;
יחידי יצא לא וכ� מ�ר. ה�המה, את להעביר �די ְְִִֵֵֵָֹ�ֲָ�ְְְֲִֵֶֶַַֹ�ב��
לתלמ�ד�. �� לצאת קב�ע זמ� ל� היה א� א�א ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ��ילה,

הח�ד. מ�ני א��, ְֲִֵֵַָָ�ל

.Èו��תה א�כל �מ��ט, �בריו מכל�ל חכמי�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�למיד
על יטריח ולא והצלחת�, ממ�נ� �פי �ית� אנ�י את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוז�

מ�י י�תר מרובות]עצמ� �דרכי[בהוצאות חכמי� צ�� . ְְְֲִִִֵֵַַַָ
לתאב�� א�א ��ר אד� יאכל ��א בלבד,אר�, לטעימה �] ְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ל�לפעמי�] �י ��ר". לאכל נפ�� תא�ה "�י ��אמר: ,ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ע�יר היה וא� ��ת; לערב ��ת מערב לאכל� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָל�ריא
ואמר�: חכמי� צ�� א�כל. י��, �כל ��ר לאכל ְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָֹ�די
ויל�� ממ�נ�, לפי ל� הרא�י מ� �ח�ת אד� יאכל ְְְְִִִַַָָָָָָָֹ'לע�ל�

ל�'. הרא�י מ� יתר �בניו א��� ויכ�ד ל�, ְִִִֵֵַָָָָָָָ�רא�י

.‡Èעה� �עלי שכל]�ר� מלאכה[� אד� ל� ��ק�ע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�ית יקנה �� ואחר �ח�ה, א�ת� ואחרהמפרנסת �ירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

א�ר �ית... �נה א�ר האי� "מי ��אמר: � א�ה י�א ��ֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ה���י�, אבל א�ה". אר� א�ר ח�ל�... ולא �ר�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנטע
�ית, יקנה יד� �מצא א� �� ואחר א�ה, ל�א ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָמתחילי�
מ� ית�רנס א� א�נ�ת לב�� יחזר ימיו �ס�� �� ְְִִֵַָ�ְְְֲֵַַַַָָָֹואחר
�ית תאר�... "א�ה ��לל�ת: א�מר ה�א וכ� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָה�דקה;
�די הפ�כי�, מע�י� יהי� �ל�מר: � ��ע" �ר� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַ�בנה...
�וד "ויהי � א�מר? ה�א מה �ב�רכה �רכי�. �צליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��א

ע��". וה' מ��יל, �רכיו ְְְִִַַָָָלכל

.·Èויטריח נכסיו, �ל להק�י� א� להפקיר לאד� ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָואס�ר
�ית, ימ�ר ולא �ית; ויקנה �דה, ימ�ר ולא ה�ר��ת. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹעל
מ�כר אבל �ית�; �דמי סח�רה יע�ה א� מ�לטלי� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מג�ת� י�י� �בר: �ל �לל� �דה. וק�נה מ�לטלי�, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָה�א
להנ�ת א� �עה לפי מעט להתנא�ת לא � נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הר�ה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,

.‚È:באמ�נה� �אמת חכמי�, �למידי �ל �מ�נ� ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ�א�
עצמ� על מדק�ק 'ה�', ה� ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָא�מר
ידק�ק ולא מה�, ����ח לאחרי� �מו�ר ונ�ת� ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ�ח����,

ערב לא נע�ה ואינ� לאל�ר, ה�קח �מי ונ�ת� [עלעליה�; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ק�ל�הלוואה] קבל�']ולא �הר�אה['ערב יבא ולא , ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מורשה �דברי[ישמש עצמ� מח�ב .ְְְְִֵֵַַ
��עמד �די ��רה, א�ת� ח�בה ��א �מק�� �ממ�ר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמ�ח
מארי� ��י�, אחרי� ל� נתח�ב� וא� י��ה�. ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹ�ד��ר�
א�נ�ת לת�� ירד ולא וח�נ�. �מלוה, לה�; �מ�חל ָ�ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלה�
יהיה � �בר �ל �לל� �ח�יו. לע�ל� לאד� יצר ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחבר�,
מ� ולא ה�עלבי�, מ� הר�דפי�; מ� ולא ה�ר�פי�, ְְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹמ�
וכ��צא הא�� ה�ע�י� �ל ע��ה �ה�א ואד� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהע�לבי�.
י�ראל, א�ה; עב�י לי: "ו�אמר א�מר: ה�ת�ב עליו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�,

את�אר". �� ְְֲֶֶָָא�ר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq d"k iriax mei -

ה'תשס"ט סיו� כ"ה רביעי יו�

ו ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
�במע�יו‡. �דע�תיו נמ�� להי�ת � אד� �ל �ר�ת� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ר�

לפיכ�, מדינת�. אנ�י �מנהג ונ�הג וחבריו, רעיו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
�מיד, החכמי� אצל ולי�ב ל��יקי� להתח�ר אד� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי�
הה�לכי� הר�עי� מ� ויתרחק מ�ע�יה�; ��למד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�די
א�מר: ��למה ה�א מ�ע�יה�. ילמד ��א �די ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ�ח��,
וא�מר: יר�ע". כסילי�, ורעה יח��; חכמי�, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ"ה�ל�
��נהג�תיה ��דינה היה א� וכ� וג�'". האי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"א�רי
למק�� יל� � י�רה �דר� ה�לכי� אנ�יה ואי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעי�,
�ל הי� וא� ט�בי�. �דר� ונ�הגי� צ�יקי�, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָ�אנ�יו
לא �דר� נ�הגי� �מ�עת� ו��מע י�דע� �ה�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹה�דינ�ת
למדינה ליל� יכ�ל �אינ� א� זה, זמ�נ� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָט�בה,
י�ב � החלי מ�ני א� ה�יס�ת מ�ני ט�בי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ��נהג�תיה
הי� וא� וי��". �דד "י�ב ��אמר: �עני� יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלב��
א� א�א ��דינה לי�ב א�ת� מ�יחי� �אי� וח�אי�, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעי�
ל�ער�ת יצא � הרע �מנהג� ונ�הג ע�ה� נתערב ��ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

קוצי�]ולחוחי� �דר�[מקו� עצמ� ינהיג ואל ול�ד�ר�ת, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחי�". מל�� ב�ד�ר י�נני "מי ��אמר: �עני� ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹח�אי�,

ע�·. מ�ע�יה�,מצות ללמד �די �חכמי�, לה��ק ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
לה��ק לאד� אפ�ר וכי תד�ק"; "�ב� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ��אמר:
'ה��ק ז�: מצוה �פר�� חכמי� אמר� �� א�א ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ��כינה?!
���א לה���ל אד� צרי� לפיכ�, ותלמידיה�'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�חכמי�
ולאכל חכמי�, לתלמיד ��� וי�יא חכמי�, �למיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹ�ת

�רקמטיא ולע��ת חכמי�, �למידי ע� [עסקי�]ול���ת ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמי� בממונ�]לתלמידי מיני[� �כל לה� �להתח�ר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמר�: חכמי� צ�� וכ� ."�� "�לדבקה ��אמר: � ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָח��ר
�בריה�'. את �צמא ו��תה רגליה�, �עפר מתא�ק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

מ��ראל‚. ואחד אחד �ל את לאהב אד� �ל על ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
צרי� לפיכ�, �מ��". לרע� "ואהב� ��אמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ג�פ�,
ממ�� על חס �ה�א �מ� ממ�נ�, על ולח�ס ��בח� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ��ס�ר
ל� אי� חבר�, �קל�� וה�ת��ד עצמ�; �כב�ד ור�צה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמ�

ה�א. לע�ל� ֵֶַָָָחלק

��י„. ה�כינה, �נפי �חת ונכנס ��א ה�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
מ�ני ואחת רעי�, �כלל �ה�א מ�ני אחת ע�ה: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַמצו�ת
על צ�ה ה�ר". את "ואהב�� אמרה: וה��רה �ר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ה�א
"ואהב� ��אמר: �מ�, אהבת על ���ה �מ� ה�ר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
��אמר: �רי�, א�הב ה�א �ר�� ה�ד�� אלהי�"; ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

�ר". ְֵֵֹ"ואהב

תע�ה,‰. �לא ע�בר � �ל�� מ��ראל אחד ה��נא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ל
על ל�קי� ואי� �לבב�"; אחי� את ת�נא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
על א�א ��רה, הזהירה ולא מע�ה. �� �אי� לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
� חבר� את והמחר� חבר�, את ה��ה אבל ���ב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�נאה
ת�נא". "לא מ��� ע�בר אינ� ר�אי, �אינ� �י על ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹא�

.Âאמר�� �מ� וי��ק, י�טמ�� לא � לאי� אי� ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ���חטא
ט�ב, ועד למרע אמנ�� את אב�ל�� ��ר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ר�עי�:

אמנ��" את אב�ל�� �נא לה�דיע��י עליו מצוה א�א ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

�דבר לי חטאת ול�ה וכ�, �� לי ע�ית 'ל�ה ל�: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָול�מר
ת�א ולא עמית�, את ��כיח "ה�כח ��אמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ�ל�ני'?
צרי� � ל� למחל מ��� �ב�� חזר וא� חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו
"ו�ת��ל ��אמר: אכזרי, ה��חל יהיה ולא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��מחל,

האלהי�" אל אבימל�]אברה� .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Êלא �דר� ה�ל� �ה�א א� �חטא, חבר� את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹהר�אה
על ח�טא �ה�א �לה�דיע� למ�טב, להחזיר� מצוה � ְְְְְִִִֵֶַַָָָט�בה
את ��כיח "ה�כח ��אמר: הרעי�, �מע�יו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמ�
לבינ�, ��ינ� �דברי� �י� � חבר� את ה��כיח ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית�".
לבי� �ינ� לה�כיח� צרי� � ה�ק�� לבי� ��ינ� �דברי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�י�
א�מר �אינ� וי�דיע� ר�ה, �בל��� �נחת ל� ויד�ר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמ�,
ק�ל א� ה�א. הע�ל� לח�י ולהביא� לט�בת�, א�א ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָל�
��לי�ית. �נ�ה �ע� א�ת� י�כיח לאו, וא� מ�טב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמ���,

ע לה�כיח, ח�ב �מיד 'איניוכ� ל�: ויאמר הח�טא ���ה� ד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ה�א ממחה, ואינ� למח�ת �יד� �אפ�ר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ��מע'!

�ה�.[נענש]נת�� למח�ת ל� �אפ�ר ��� א�� �ע�� ְֲִֵַָ�ְְִֶֶֶָָָ

.Áח�ה� חבר� את ראשונה]ה��כיח ל�[פע� יד�ר לא � ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
�� חטא". עליו ת�א "ולא ��אמר: ��כלימ��, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹק��ת
�למ�ד מ����ת? �פניו מ�כיח�, א� יכ�ל חכמי�: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמר�
לאד� �אס�ר מ�א� חטא"; עליו ת�א "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹל�מר:
�י על א� �ר�י�. ��� וכל י�ראל, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהכלי�
אמר� �� ה�א. �ד�ל ע�� ל�קה, אינ� חבר� את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�כלי�
לע�ל� חלק ל� אי� �ר�י�, חבר� �ני 'ה�ל�י� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמי�:
יב�� ��א זה, �דבר לה�הר אד� צרי� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹה�א'.
�ה�א ��� ל� יקרא ולא �ד�ל; �י� קט� �י� �ר�י�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחבר�
��ה מ���. �� �ה�א �בר לפניו יס�ר ולא מ���, ��ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
�דברי אבל לחבר�; אד� ��י� �דברי� אמ�רי�? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ברי�
�ר�י�, א�ת� מכלימי� � ��תר �� חזר לא א� � ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�מי�
�מק�לי� �מב�י� �פניו א�ת� �מחרפי� חטא� ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָ�מפרסמי�
ה�ביאי� �ל �ע�� �מ� למ�טב; ��חזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹא�ת�,

ְְִֵָלי�ראל.

.Ëלד�ר ולא לה�כיח� רצה ולא חבר� עליו �חטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמי
�היתה א� �י�תר הדי�ט הח�טא �היה מ�ני �ל��, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָל�
� ה�כיח� ולא �טמ� ולא �ל��, ל� �מחל מ���ת, ְְְְִִֶֶַָָֹֹ�ְְַ�ע��
על א�א ��רה, הק�ידה לא חסיד�ת; מ�ת ז� ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹהרי

בלב]ה��טמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È��פ�� מ�ני � ואלמנ�ת �ית�מי� לה�הר אד� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָח�ב
ממ��. �עלי �ה� �י על א� נמ�כה, ור�ח� למאד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�פלה
אנ� מזהרי� � מל� �ל וית�מיו מל� �ל אלמנת� ְִָָ�ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָאפ��
והיא� תע���". לא וית�� אלמנה "�ל ��אמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה�,
�ה� ינהג ולא ר��ת, א�א אליה� יד�ר לא ע�ה�? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנ�הגי�
ל�� ולא �עב�דה ��פ� יכאיב ולא �ב�ד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹא�א
�ל עצמ�. מ�מ�� י�תר ממ�נ� על ויח�ס ְְְִִִֵַַָָָָָָ�דברי�,
�ה� רדה א� ל��, הכאיב א� ה�כעיס�, א� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָה�קניט�,

וכל[שיעבד] תע�ה; �לא ע�בר זה הרי � ממ�נ� א�ד א� ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
�אי� �י על א� זה, ולאו המק�ל�. א� א�ת�, ה��ה ���ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והרג�י א�י, "וחרה ���רה: מפר� ענ�� הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹל�קי�

�חרב" הע�ל�,אתכ� והיה �אמר מי לה� �רת �רית . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
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�במע�יו‡. �דע�תיו נמ�� להי�ת � אד� �ל �ר�ת� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ר�

לפיכ�, מדינת�. אנ�י �מנהג ונ�הג וחבריו, רעיו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
�מיד, החכמי� אצל ולי�ב ל��יקי� להתח�ר אד� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי�
הה�לכי� הר�עי� מ� ויתרחק מ�ע�יה�; ��למד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�די
א�מר: ��למה ה�א מ�ע�יה�. ילמד ��א �די ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ�ח��,
וא�מר: יר�ע". כסילי�, ורעה יח��; חכמי�, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ"ה�ל�
��נהג�תיה ��דינה היה א� וכ� וג�'". האי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"א�רי
למק�� יל� � י�רה �דר� ה�לכי� אנ�יה ואי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעי�,
�ל הי� וא� ט�בי�. �דר� ונ�הגי� צ�יקי�, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָ�אנ�יו
לא �דר� נ�הגי� �מ�עת� ו��מע י�דע� �ה�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹה�דינ�ת
למדינה ליל� יכ�ל �אינ� א� זה, זמ�נ� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָט�בה,
י�ב � החלי מ�ני א� ה�יס�ת מ�ני ט�בי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ��נהג�תיה
הי� וא� וי��". �דד "י�ב ��אמר: �עני� יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלב��
א� א�א ��דינה לי�ב א�ת� מ�יחי� �אי� וח�אי�, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעי�
ל�ער�ת יצא � הרע �מנהג� ונ�הג ע�ה� נתערב ��ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

קוצי�]ולחוחי� �דר�[מקו� עצמ� ינהיג ואל ול�ד�ר�ת, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחי�". מל�� ב�ד�ר י�נני "מי ��אמר: �עני� ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹח�אי�,

ע�·. מ�ע�יה�,מצות ללמד �די �חכמי�, לה��ק ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
לה��ק לאד� אפ�ר וכי תד�ק"; "�ב� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ��אמר:
'ה��ק ז�: מצוה �פר�� חכמי� אמר� �� א�א ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ��כינה?!
���א לה���ל אד� צרי� לפיכ�, ותלמידיה�'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�חכמי�
ולאכל חכמי�, לתלמיד ��� וי�יא חכמי�, �למיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹ�ת

�רקמטיא ולע��ת חכמי�, �למידי ע� [עסקי�]ול���ת ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמי� בממונ�]לתלמידי מיני[� �כל לה� �להתח�ר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמר�: חכמי� צ�� וכ� ."�� "�לדבקה ��אמר: � ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָח��ר
�בריה�'. את �צמא ו��תה רגליה�, �עפר מתא�ק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

מ��ראל‚. ואחד אחד �ל את לאהב אד� �ל על ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
צרי� לפיכ�, �מ��". לרע� "ואהב� ��אמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ג�פ�,
ממ�� על חס �ה�א �מ� ממ�נ�, על ולח�ס ��בח� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ��ס�ר
ל� אי� חבר�, �קל�� וה�ת��ד עצמ�; �כב�ד ור�צה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמ�

ה�א. לע�ל� ֵֶַָָָחלק

��י„. ה�כינה, �נפי �חת ונכנס ��א ה�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
מ�ני ואחת רעי�, �כלל �ה�א מ�ני אחת ע�ה: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַמצו�ת
על צ�ה ה�ר". את "ואהב�� אמרה: וה��רה �ר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ה�א
"ואהב� ��אמר: �מ�, אהבת על ���ה �מ� ה�ר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
��אמר: �רי�, א�הב ה�א �ר�� ה�ד�� אלהי�"; ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

�ר". ְֵֵֹ"ואהב

תע�ה,‰. �לא ע�בר � �ל�� מ��ראל אחד ה��נא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ל
על ל�קי� ואי� �לבב�"; אחי� את ת�נא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
על א�א ��רה, הזהירה ולא מע�ה. �� �אי� לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
� חבר� את והמחר� חבר�, את ה��ה אבל ���ב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�נאה
ת�נא". "לא מ��� ע�בר אינ� ר�אי, �אינ� �י על ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹא�

.Âאמר�� �מ� וי��ק, י�טמ�� לא � לאי� אי� ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ���חטא
ט�ב, ועד למרע אמנ�� את אב�ל�� ��ר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ר�עי�:

אמנ��" את אב�ל�� �נא לה�דיע��י עליו מצוה א�א ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

�דבר לי חטאת ול�ה וכ�, �� לי ע�ית 'ל�ה ל�: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָול�מר
ת�א ולא עמית�, את ��כיח "ה�כח ��אמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ�ל�ני'?
צרי� � ל� למחל מ��� �ב�� חזר וא� חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו
"ו�ת��ל ��אמר: אכזרי, ה��חל יהיה ולא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��מחל,

האלהי�" אל אבימל�]אברה� .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Êלא �דר� ה�ל� �ה�א א� �חטא, חבר� את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹהר�אה
על ח�טא �ה�א �לה�דיע� למ�טב, להחזיר� מצוה � ְְְְְִִִֵֶַַָָָט�בה
את ��כיח "ה�כח ��אמר: הרעי�, �מע�יו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמ�
לבינ�, ��ינ� �דברי� �י� � חבר� את ה��כיח ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית�".
לבי� �ינ� לה�כיח� צרי� � ה�ק�� לבי� ��ינ� �דברי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�י�
א�מר �אינ� וי�דיע� ר�ה, �בל��� �נחת ל� ויד�ר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמ�,
ק�ל א� ה�א. הע�ל� לח�י ולהביא� לט�בת�, א�א ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָל�
��לי�ית. �נ�ה �ע� א�ת� י�כיח לאו, וא� מ�טב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמ���,

ע לה�כיח, ח�ב �מיד 'איניוכ� ל�: ויאמר הח�טא ���ה� ד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ה�א ממחה, ואינ� למח�ת �יד� �אפ�ר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ��מע'!

�ה�.[נענש]נת�� למח�ת ל� �אפ�ר ��� א�� �ע�� ְֲִֵַָ�ְְִֶֶֶָָָ

.Áח�ה� חבר� את ראשונה]ה��כיח ל�[פע� יד�ר לא � ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
�� חטא". עליו ת�א "ולא ��אמר: ��כלימ��, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹק��ת
�למ�ד מ����ת? �פניו מ�כיח�, א� יכ�ל חכמי�: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמר�
לאד� �אס�ר מ�א� חטא"; עליו ת�א "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹל�מר:
�י על א� �ר�י�. ��� וכל י�ראל, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהכלי�
אמר� �� ה�א. �ד�ל ע�� ל�קה, אינ� חבר� את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�כלי�
לע�ל� חלק ל� אי� �ר�י�, חבר� �ני 'ה�ל�י� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמי�:
יב�� ��א זה, �דבר לה�הר אד� צרי� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹה�א'.
�ה�א ��� ל� יקרא ולא �ד�ל; �י� קט� �י� �ר�י�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחבר�
��ה מ���. �� �ה�א �בר לפניו יס�ר ולא מ���, ��ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
�דברי אבל לחבר�; אד� ��י� �דברי� אמ�רי�? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ברי�
�ר�י�, א�ת� מכלימי� � ��תר �� חזר לא א� � ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�מי�
�מק�לי� �מב�י� �פניו א�ת� �מחרפי� חטא� ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָ�מפרסמי�
ה�ביאי� �ל �ע�� �מ� למ�טב; ��חזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹא�ת�,

ְְִֵָלי�ראל.

.Ëלד�ר ולא לה�כיח� רצה ולא חבר� עליו �חטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמי
�היתה א� �י�תר הדי�ט הח�טא �היה מ�ני �ל��, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָל�
� ה�כיח� ולא �טמ� ולא �ל��, ל� �מחל מ���ת, ְְְְִִֶֶַָָֹֹ�ְְַ�ע��
על א�א ��רה, הק�ידה לא חסיד�ת; מ�ת ז� ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹהרי

בלב]ה��טמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È��פ�� מ�ני � ואלמנ�ת �ית�מי� לה�הר אד� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָח�ב
ממ��. �עלי �ה� �י על א� נמ�כה, ור�ח� למאד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�פלה
אנ� מזהרי� � מל� �ל וית�מיו מל� �ל אלמנת� ְִָָ�ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָאפ��
והיא� תע���". לא וית�� אלמנה "�ל ��אמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה�,
�ה� ינהג ולא ר��ת, א�א אליה� יד�ר לא ע�ה�? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנ�הגי�
ל�� ולא �עב�דה ��פ� יכאיב ולא �ב�ד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹא�א
�ל עצמ�. מ�מ�� י�תר ממ�נ� על ויח�ס ְְְִִִֵַַָָָָָָ�דברי�,
�ה� רדה א� ל��, הכאיב א� ה�כעיס�, א� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָה�קניט�,

וכל[שיעבד] תע�ה; �לא ע�בר זה הרי � ממ�נ� א�ד א� ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
�אי� �י על א� זה, ולאו המק�ל�. א� א�ת�, ה��ה ���ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והרג�י א�י, "וחרה ���רה: מפר� ענ�� הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹל�קי�

�חרב" הע�ל�,אתכ� והיה �אמר מי לה� �רת �רית . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
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"�י ��אמר: נעני�, ה� � מחמס צ�עקי� �ה� זמ� ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ל
�ברי� ��ה צעקת�". א�מע �מע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹא�
א�ת� ע�ה אבל עצמ�; לצרכי א�ת� �ע�ה �זמ� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמ�רי�?
י�רה �דר� לה�ליכ� א� א�נ�ת, א� ��רה לל�ד� �די ְְְִֶֶָָָָ�ְְְֵַַָָָהרב
�ל מנהג �ה� ינהג לא כ�, �י על וא� מ�ר. זה הרי �ֲֵֶ�ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
�ברחמי� �נחת וינהל� הפר�, לה� יע�ה א�א ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאד�;
ואחד מאב, ית�� אחד ריב�"; יריב ה' "�י וכב�ד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ�ד�לי�
עד זה? לעני� ית�מי� נקראי� אימתי ועד מא�. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָית��

ל� לה�מ� �ד�ל לאד� צריכי� יהי� לגדל�]��א לאמנ�[� ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמ� עצמ� צרכי �ל ע��ה יהיה א�א �ה�, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לה��ל

ה�ד�לי�. �ל ְְִִַָָ��אר

ה'תשס"ט סיו� כ"ו חמישי יו�

ז ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות
��אמר:[מרכל]המר�ל‡. תע�ה, �לא ע�בר � �חבר� ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו על ל�קי� �אי� �י על וא� �ע�י�". רכיל תל� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"לא
ע�� מ��ראל;זה, ר��ת נפ��ת להרג וג�ר� ה�א, �ד�ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

מה �למד, צא רע�". �� על תעמד "לא ל�: נסמ� ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ�
האד�מי לד�אג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מ�ה·. וה�ל� �ברי�, ט�ע� �ה�א זה רכיל? ה�א ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָאיזה
על �מע�י וכ� ��' �ל�ני', אמר וכ� ��' וא�מר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה
את מחריב זה הרי אמת, א�מר �ה�א �י על א� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ�ל�ני';
זה, לאו �כלל וה�א מאד עד מ�ה �ד�ל ע�� י� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהע�ל�.
�י על א� חבר�, �גנ�ת המס�ר וה�א הרע; ל��� ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָוה�א
חבר�' על רע �� 'מ�ציא �קר, הא�מר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�אמר
וכ� ��' וא�מר: ����ב זה � הרע ל��� �על אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', �מע�י וכ� וכ� אב�תיו, הי� וכ� וכ� �ל�ני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָע�ה
ה' "יכרת א�מר: ה�ת�ב זה על � �נאי �ל �ברי� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוא�מר

�דל�ת". מד�רת ל��� חלק�ת, �פתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ�ל

האד�‚. מ� נפרעי� עבר�ת �ל� 'על חכמי�: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹאמר�
וג��י זרה, עב�דה � ה�א לע�ל� חלק ל� ואי� ה�ה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ע�ל�
וע�ד .'��� �נגד הרע, ול��� �מי�; ��פיכ�ת ְָ�ְְְֲִִֶֶָָָָָערי�ת,
��פר �א�� � הרע �ל��� המס�ר '�ל חכמי�: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמר�
�פתינ� נג�יר, לל�ננ� אמר�: "א�ר ��אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ע�ר,
ל��� '�ל�ה חכמי�: אמר� וע�ד לנ�"'. אד�� מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹא�נ�,
עליו; �א�מרי� וזה והמק�ל�, הא�מר�, � ה�רגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

הא�מר�'. מ� י�תר ְְְְִֵַַָוהמק�ל�,
אבקד. �ה� �ברי� �� מעי�]וי� �יצד?[� הרע. ל��� ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר 'מי פילל]� ע�ה';[מי �ה�א �מ�ת ��היה לפל�ני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
ארע מה לה�דיע ר�צה איני מ�ל�ני, '�תק� ��אמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹא�
�ט�בת המס�ר וכ� הא��. ��ברי� וכ��צא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ�מה
��ר� ��ה הרע, ל��� אבק זה הרי � ��נאיו �פני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחבר�
"מבר� �למה: אמר זה עני� ועל �גנ�ת�; ��ס�ר� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלה�
� ל�" �ח�ב קללה � ה��� ��קר �ד�ל �ק�ל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעה�
הרע �ל��� המס�ר וכ� רעת�. לידי �א ט�בת�, �����ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
��נאה מד�ר �אינ� �ל�מר רא�, ק��ת ודר� �ח�ק ;�ר� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

"�מתלהל� א�מר: ��למה �[משתטה]ה�א זיקי� ה�רה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
�ל��� המס�ר וכ� אני". מ�חק הלא ואמר: ומות... ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹח�י�

י�דע אינ� �א�� לת�� ��ס�ר וה�א רמ��ת, �ר� ְִֵֵַ�ְְְְִֵֶֶֶַָָהרע
'איני א�מר: ,�� ���מחי� א�א ה�א, הרע ל��� זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��בר
הרע'. ל��� '��ה א� �ל�ני' �ל מע�יו �א�� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�דע

�פניו;‰. ��א א� חבר�, �פני הרע �ל��� המס�ר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד
���רמי� �ברי� להזיק]והמס�ר אי�[יכולי� נ�מע� א� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ל� להצר אפ�� �ממ�נ�, א� �ג�פ� חבר� לה�יק אי�, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמ�י
א�� �ברי� נאמר� וא� הרע. ל��� זה הרי � להפחיד� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
ה�בר ס�ר וא� ונ�דע, ה�בר נ�מע �בר �ל�ה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�פני
הרע; ל��� מ��� �� אי� אחרת, �ע� ה�ל�ה מ� ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

י�תר. �לג��ת� ה��ל להעביר ית��� ��א ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוה�א,
��כ�נת�,ו. לד�ר �אס�ר הרע, ל��� �עלי ה� � א�� ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�ל

�י� �זר נח�� ולא �בריה�. ול�מע ע�ה� לי�ב ��� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
�לבד. הרע ל��� על א�א ��ד�ר, אב�תינ� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

.Êלא" ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � חבר� את ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹה��ק�
�עה ל�קה, �אינ� �י על וא� עד[מידה]ת��". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הע�ל� �ברי �ל על מעביר להי�ת לאד� רא�י א�א ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
�דאי ואינ� והבאי, הבל �ברי ה�ביני� אצל �ה�ל �ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חבר�: ל� אמר ה�קימה? היא �יצד עליה�. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנק�

קר���' למחר[גרז�]'ה�אילני מ�איל�'; 'איני ל�: אמר , ְְִִֵַַ�ְְְְִִֵַַָָָ
ל�: אמר קר���', 'ה�אילני ל�: אמר מ���, ל�אל ְַָ�ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹצר�
� מ��' ���אל�י ה�אל�ני ��א �דר� מ�איל�, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא �ל�, �לב י�� ל�אל, ���ב�א א�א נ�ק�. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
�וד אמר וכ� �א��. ���צא �ל וכ� ל�; �מל �א�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ��למי �מל�י "א� ה��ב�ת: ְְְִִִֵַַָָָ�דע�תיו

.Á,תע�ה �לא ע�בר � מ��ראל לאחד ה��טר �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוכ�
�אמר רא�ב� �יצד? ע��". �ני את ת�ר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ��אמר:

'�כר ��ר[השכר]ל�מע��: 'ה�אילני א� זה', �ית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ
ל�אל לרא�ב� �מע�� צר� לימי� �מע��; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
מ�איל�, הריני ל�, 'הא רא�ב�: ל� ואמר ל��ר, א� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמ���

� ל� א��� ולא �מ�ת�, �זה,ואיני הע��ה � מע�י�' ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
י�ר��; ולא מ��� ה�בר ימחה א�א ת�ר". �"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹע�בר
לנק� יב�א ��א וז�כר�, ה�בר את נ�טר �ה�א זמ� ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ל
הע�� ��מחה עד ה�טירה, על ��רה הק�ידה לפיכ� �ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ה�עה היא וז� יז�ר��; ולא �אפ�ר[המידה]מ��� ה�כ�נה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה אד� �ני �ל �מ�נ� �מ�א� האר�, י��ב �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ��תק��
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��רה; ללמד רא��נה, (א) � ע�ה מצו�ת ��י �כלל� ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹי�
א�� מצו�ת ��י �בא�ר וי�דעיה. מל�דיה לכ�ד �נ�ה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ(ב)

א��. �פרקי� �ְִִֵָ

א ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות
.‡� קט� אבל ��רה; מ�למ�ד �ט�רי� � ועבדי� ְְֲֲִִִִַַָָָָָָנ�י�

את את� "ול�ד�� ��אמר: ��רה, לל�ד� ח�ב ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאביו
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��ל �נ�, את לל�ד ח�בת הא�ה ואי� ."�� לד�ר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ניכ�,
לל�ד. ח�ב ללמד ְְִֵַַַַָָֹהח�ב

לל�ד·. ח�ב ה�א �� � �נ� את לל�ד ח�ב �אד� ���ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא בני�". ולבני לבני�, "וה�דע�� ��אמר: �נ�, �� ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
מ��ראל וחכ� חכ� �ל על מצוה א�א �לבד, �נ� �ב� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�נ�
��אמר: �ניו, �אינ� �י על א� ה�למידי�, �ל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלל�ד

ה�מ�עה מ�י � לבני�" '�ני�'[ממרע"ה]"ו��נ�� למד�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
"ו�צא� ��אמר: �ני�, קר��� �ה�למידי� �למידי�, א�� �ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
�נ�? �� ועל �נ�, על נצט�ה ל�ה ,�� א� ה�ביאי�". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חבר�. לב� �נ� �ב� �נ�, לב� �נ� ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהק�י�

(.‚)�� לל�ד ח�ב ואינ� לל�ד�, לבנ� מל�ד ל��ר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוח�ב
את לל�ד ח�ב � אביו ל�ד� ��א מי �ח��. א�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחבר�

����יר הכרה]עצמ� לידי "�למד��[כשיבוא ��אמר: , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ
מק��, �כל מ�צא א�ה וכ� לע��ת�". ��מר�� ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאת�,
לידי מביא �ה�למ�ד מ�ני ל�ע�ה, ק�ד� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ�ה�למ�ד

�למ�ד. לידי מביא ה�ע�ה ואי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמע�ה,

ה�א.„ ��רה, ללמד �� ל� וי� ��רה ללמד ה�א ְְְִִֵֵָָָָֹֹהיה
י�תר ��למד מה �מ��יל נב�� �נ� היה וא� לבנ�. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָק�ד�
ה�א י�טל לא ק�ד�, ��נ� �י על וא� ק�ד�; �נ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמ���,
לל�ד מצ�ה ה�א �� �נ�, את לל�ד עליו ��צוה ���� �ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֵֶַ

עצמ�. ְֶַאת

�א�‰. � א�ה י�א �� ואחר ��רה, אד� ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלע�ל�
יצר� היה וא� ללמד. �נ�יה �ע�� אי� �ח�ה, א�ה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנ�א
א�ה, י�א � �נ�י ל�� �אי� ��מצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת��ר

��רה. ילמד �� ְְִַַַָָואחר

.Â,לד�ר מ��תחיל ��רה? לל�ד� אביו מתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאימתי
מ�ר�ת רא��� �פס�ק מ�ה", לנ� צ�ה "��רה ְְִִִֶַַָָָָָָמל�ד�:
עד �ס�קי�, �ס�קי� מעט מעט מל�ד� �� ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"�מע";

�רי� לפי �בע �� א� �� �� וכוחו]��היה ,[בריאותו ְְִִֵֶֶֶֶֶַ�ְ
ה�ינ�ק�ת. מל�ד אצל ְִִֵֵֶַַמ�ליכ�

.Ê�נ�ת �כר, ה�ינ�ק�ת מל�ד ל�ח ה�דינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיה
�כ ��כתבל� ��רה ��קרא עד ��כר, לל�ד� וח�ב ר�; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

לל�ד מ�ר ��כר, ��כתב ��רה לל�ד ��הג� מק�� .����ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ�ְֵַָ
��כר, לל�ד� אס�ר �ה, ��על ��רה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ��כר.
א� למד�י, �ח�� אני מה � אתכ�" ל�ד�י "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר:
�ח��, � ל��ר�ת ���ל�ד� וכ� מ��י; למד�� �ח�� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא��
ילמד � �ח�� ��ל�ד� מי מצא לא מ��י. ��מד�� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ�
��כר? לאחרי� לל�ד יכ�ל קנה". "אמת ��אמר: ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��כר,
לל�ד ל� �אס�ר למד�, הא � �מ�ר" "ואל ל�מר: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ�למ�ד

��כר. ר�� ���ד� �י על א� ְְְִִֶַַַָָָָ��כר,

.Á�י� עני �י� ��רה, �תלמ�ד ח�ב מ��ראל אי� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ל
�י� �ח�ר �י� י��רי�, �על �י� �ג�פ� �ל� �י� ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָע�יר,
על המח�ר עני אפ�� �ח�, ���� �ד�ל זק� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�היה
ל� לק�ע ח�ב � �בני� א�ה �על ואפ�� ְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹה�תחי�,
�� "והגית ��אמר: �ב�ילה, ���� ��רה ללמד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֹזמ�

ולילה". ְַָָָי�מ�

.Ë�מה� עצי�, ח�טבי מה� הי� � י�ראל חכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ד�לי
ע�סקי� הי� כ� �י על וא� ס�מי�, �מה� מי�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ��אבי

ה�מ�עה מע�יקי מ�לל וה� �ב�ילה; ���� [מעבירי���רה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לדור] מדור ר�נ�.תושבע"פ מ�ה מ�י אי� מ�י אי� ,ִִִִִִֵֶַ

.È,�מ�ת י�� עד ��רה? ללמד אד� ח�ב אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹעד
��א זמ� וכל ח�י�"; ימי �ל מלבב� יס�ר� "�פ� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:

��כח. ה�א �ל��ד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡È���ל לשלוש]וח�ב �לי�[לחלק למידת�: זמ� את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבי� ��לי� �ה; ��על ���רה ��לי� ��כתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ���רה
ויד�ה מ�בר, �בר וי�ציא מרא�ית�, �בר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוי��יל
��דע עד �ה�, נדר�ת �ה��רה ����ת וידי� לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
וה��ר האס�ר י�ציא והיא� ה���ת ע�ר ה�א ָ�ְְִִִֵֵַַַַַָָהיא�
ה�א זה, ועני� � ה�מ�עה מ�י ��מד מ�ברי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכ��צא

'�למ�ד'. ְְִַַָה�קרא

�ל��יצדיב. ��לאכה ע�סק יהיה � א�נ�ת �על היה ? ֵַַַָָ�ְְִֵֶַָָָָֹ
��ל� ק�רא � ה��ע א�ת� ��ע. �ב��רה ,���� ְֵֵֵַַַַַָָָָֹ�ע�ת
�ה, ��על ���רה �ע�ת �ב�ל� ��כתב; ���רה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה�
ק�לה ודברי מ�בר. �בר להבי� �דע�� מת��נ� � ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�ב�ל�

��על[נ"�] ��רה �כלל �פר���, ה�; ��כתב ��רה �כלל ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
'�ר�ס' ה�קראי� והענינ�ת ומרכבה]�ה; בראשית ,[מעשה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

�ל �למ�ד� �תח�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�למ�ד. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָ�כלל
��רה ללמד צרי� יהא ולא �חכמה ���ג�יל אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹאד�;
יקרא � �ה ��על ���רה �מיד לעסק ולא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��כתב,

ה�מ�עה ודברי ��כתב ��רה מז�ני� [משניות�ע�י� ְְִִ�ְְְְִִִֵֶַָָָָ
ימיווכיו"ב] �ל ויפנה ��רה, מ�ברי �בר י��ח ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

�ע��. וי��ב ל�� רחב לפי �לבד, ְְְְְִִִִַַַַַֹל�למ�ד

.‚Èכר�� אינ� אבל �כר; ל� י� ��רה, ��מדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָא�ה
מצ�ה �אינ� �בר הע��ה וכל נצט�ית, ��א מ�ני ֶ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאי�,
מ���. �ח�ת א�א �ע�ה המצ�ה ��כר �כר� אי� ִֶֶֶֶָָָָ�ְְְִֵַַָָָעליו,
את אד� יל�ד ��א חכמי� צ�� �כר, ל� ��� �י על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹא�
להתל�ד, מכ�נת �ע�� אי� ה��י� �רב מ�ני ��רה; ���ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ�ְְִֵֶֶַ
�ע��. ענ��ת לפי הבאי לדברי ��רה �ברי מ�ציאי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָוה�
ל�ד� �א�� ��רה, ��� את המל�ד '�ל חכמי�: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמר�
אבל �ה. ��על �ת�רה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָ�פל�ת'.
אינ� ל�ד�, וא� לכ�ח�ה; א�ת� יל�ד לא ��כתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ��רה

�פל�ת. ְְְִִַָ�מל�ד�
ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת

ב ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות
�בכל‡. �מדינה, מדינה �כל �ינ�ק�ת מל�די ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמ��יבי�

ופל� ומחוז]�ל� �ית[מחוז �ל �ינ�ק�ת �� �אי� עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מל�די ����יבי� עד העיר, אנ�י את מחרימי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָר��
�אי� העיר; את מחריבי� � ה��יב� לא וא� ְְִִִִִִֵֶֶַָֹ�ינ�ק�ת;
ר��. �ית �ל �ינ�ק�ת �ל �יה� �הבל א�א מתק��, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהע�ל�

�בע,·. �ב� �� �ב� להתל�ד ה�ינ�ק�ת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסי�
מכניסי� אי� ,�� מ�� �פח�ת ��פ�; �בני� ה�� �ח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינ� אימה. עליה� לה�יל המל�ד, א�ת� �מ�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�ת�.
א�ת� י�ה לא לפיכ�, אכזרי; מ�סר א�יב, מ�ת א�ת� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ה
וי��ב קט�ה. �רצ�עה א�א �מקל�ת, ולא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ���טי�
לח�כ� �די � ה�ילה מ� �מקצת ,��� ה��� �ל ְְְְְִִֵַַַָָָ�ְְַַָָ�מל�ד�
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��ל �נ�, את לל�ד ח�בת הא�ה ואי� ."�� לד�ר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ניכ�,
לל�ד. ח�ב ללמד ְְִֵַַַַָָֹהח�ב

לל�ד·. ח�ב ה�א �� � �נ� את לל�ד ח�ב �אד� ���ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא בני�". ולבני לבני�, "וה�דע�� ��אמר: �נ�, �� ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
מ��ראל וחכ� חכ� �ל על מצוה א�א �לבד, �נ� �ב� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�נ�
��אמר: �ניו, �אינ� �י על א� ה�למידי�, �ל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלל�ד

ה�מ�עה מ�י � לבני�" '�ני�'[ממרע"ה]"ו��נ�� למד�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
"ו�צא� ��אמר: �ני�, קר��� �ה�למידי� �למידי�, א�� �ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
�נ�? �� ועל �נ�, על נצט�ה ל�ה ,�� א� ה�ביאי�". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חבר�. לב� �נ� �ב� �נ�, לב� �נ� ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהק�י�

(.‚)�� לל�ד ח�ב ואינ� לל�ד�, לבנ� מל�ד ל��ר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוח�ב
את לל�ד ח�ב � אביו ל�ד� ��א מי �ח��. א�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחבר�

����יר הכרה]עצמ� לידי "�למד��[כשיבוא ��אמר: , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ
מק��, �כל מ�צא א�ה וכ� לע��ת�". ��מר�� ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאת�,
לידי מביא �ה�למ�ד מ�ני ל�ע�ה, ק�ד� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ�ה�למ�ד

�למ�ד. לידי מביא ה�ע�ה ואי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמע�ה,

ה�א.„ ��רה, ללמד �� ל� וי� ��רה ללמד ה�א ְְְִִֵֵָָָָֹֹהיה
י�תר ��למד מה �מ��יל נב�� �נ� היה וא� לבנ�. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָק�ד�
ה�א י�טל לא ק�ד�, ��נ� �י על וא� ק�ד�; �נ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמ���,
לל�ד מצ�ה ה�א �� �נ�, את לל�ד עליו ��צוה ���� �ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֵֶַ

עצמ�. ְֶַאת

�א�‰. � א�ה י�א �� ואחר ��רה, אד� ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלע�ל�
יצר� היה וא� ללמד. �נ�יה �ע�� אי� �ח�ה, א�ה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנ�א
א�ה, י�א � �נ�י ל�� �אי� ��מצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת��ר

��רה. ילמד �� ְְִַַַָָואחר

.Â,לד�ר מ��תחיל ��רה? לל�ד� אביו מתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאימתי
מ�ר�ת רא��� �פס�ק מ�ה", לנ� צ�ה "��רה ְְִִִֶַַָָָָָָמל�ד�:
עד �ס�קי�, �ס�קי� מעט מעט מל�ד� �� ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"�מע";

�רי� לפי �בע �� א� �� �� וכוחו]��היה ,[בריאותו ְְִִֵֶֶֶֶֶַ�ְ
ה�ינ�ק�ת. מל�ד אצל ְִִֵֵֶַַמ�ליכ�

.Ê�נ�ת �כר, ה�ינ�ק�ת מל�ד ל�ח ה�דינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיה
�כ ��כתבל� ��רה ��קרא עד ��כר, לל�ד� וח�ב ר�; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

לל�ד מ�ר ��כר, ��כתב ��רה לל�ד ��הג� מק�� .����ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ�ְֵַָ
��כר, לל�ד� אס�ר �ה, ��על ��רה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ��כר.
א� למד�י, �ח�� אני מה � אתכ�" ל�ד�י "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר:
�ח��, � ל��ר�ת ���ל�ד� וכ� מ��י; למד�� �ח�� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא��
ילמד � �ח�� ��ל�ד� מי מצא לא מ��י. ��מד�� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ�
��כר? לאחרי� לל�ד יכ�ל קנה". "אמת ��אמר: ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��כר,
לל�ד ל� �אס�ר למד�, הא � �מ�ר" "ואל ל�מר: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ�למ�ד

��כר. ר�� ���ד� �י על א� ְְְִִֶַַַָָָָ��כר,

.Á�י� עני �י� ��רה, �תלמ�ד ח�ב מ��ראל אי� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ל
�י� �ח�ר �י� י��רי�, �על �י� �ג�פ� �ל� �י� ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָע�יר,
על המח�ר עני אפ�� �ח�, ���� �ד�ל זק� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�היה
ל� לק�ע ח�ב � �בני� א�ה �על ואפ�� ְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹה�תחי�,
�� "והגית ��אמר: �ב�ילה, ���� ��רה ללמד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֹזמ�

ולילה". ְַָָָי�מ�

.Ë�מה� עצי�, ח�טבי מה� הי� � י�ראל חכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ד�לי
ע�סקי� הי� כ� �י על וא� ס�מי�, �מה� מי�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ��אבי

ה�מ�עה מע�יקי מ�לל וה� �ב�ילה; ���� [מעבירי���רה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לדור] מדור ר�נ�.תושבע"פ מ�ה מ�י אי� מ�י אי� ,ִִִִִִֵֶַ

.È,�מ�ת י�� עד ��רה? ללמד אד� ח�ב אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹעד
��א זמ� וכל ח�י�"; ימי �ל מלבב� יס�ר� "�פ� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:

��כח. ה�א �ל��ד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡È���ל לשלוש]וח�ב �לי�[לחלק למידת�: זמ� את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבי� ��לי� �ה; ��על ���רה ��לי� ��כתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ���רה
ויד�ה מ�בר, �בר וי�ציא מרא�ית�, �בר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוי��יל
��דע עד �ה�, נדר�ת �ה��רה ����ת וידי� לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
וה��ר האס�ר י�ציא והיא� ה���ת ע�ר ה�א ָ�ְְִִִֵֵַַַַַָָהיא�
ה�א זה, ועני� � ה�מ�עה מ�י ��מד מ�ברי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכ��צא

'�למ�ד'. ְְִַַָה�קרא

�ל��יצדיב. ��לאכה ע�סק יהיה � א�נ�ת �על היה ? ֵַַַָָ�ְְִֵֶַָָָָֹ
��ל� ק�רא � ה��ע א�ת� ��ע. �ב��רה ,���� ְֵֵֵַַַַַָָָָֹ�ע�ת
�ה, ��על ���רה �ע�ת �ב�ל� ��כתב; ���רה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה�
ק�לה ודברי מ�בר. �בר להבי� �דע�� מת��נ� � ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�ב�ל�

��על[נ"�] ��רה �כלל �פר���, ה�; ��כתב ��רה �כלל ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
'�ר�ס' ה�קראי� והענינ�ת ומרכבה]�ה; בראשית ,[מעשה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

�ל �למ�ד� �תח�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�למ�ד. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָ�כלל
��רה ללמד צרי� יהא ולא �חכמה ���ג�יל אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹאד�;
יקרא � �ה ��על ���רה �מיד לעסק ולא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��כתב,

ה�מ�עה ודברי ��כתב ��רה מז�ני� [משניות�ע�י� ְְִִ�ְְְְִִִֵֶַָָָָ
ימיווכיו"ב] �ל ויפנה ��רה, מ�ברי �בר י��ח ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

�ע��. וי��ב ל�� רחב לפי �לבד, ְְְְְִִִִַַַַַֹל�למ�ד

.‚Èכר�� אינ� אבל �כר; ל� י� ��רה, ��מדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָא�ה
מצ�ה �אינ� �בר הע��ה וכל נצט�ית, ��א מ�ני ֶ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאי�,
מ���. �ח�ת א�א �ע�ה המצ�ה ��כר �כר� אי� ִֶֶֶֶָָָָ�ְְְִֵַַָָָעליו,
את אד� יל�ד ��א חכמי� צ�� �כר, ל� ��� �י על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹא�
להתל�ד, מכ�נת �ע�� אי� ה��י� �רב מ�ני ��רה; ���ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ�ְְִֵֶֶַ
�ע��. ענ��ת לפי הבאי לדברי ��רה �ברי מ�ציאי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָוה�
ל�ד� �א�� ��רה, ��� את המל�ד '�ל חכמי�: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמר�
אבל �ה. ��על �ת�רה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָ�פל�ת'.
אינ� ל�ד�, וא� לכ�ח�ה; א�ת� יל�ד לא ��כתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ��רה

�פל�ת. ְְְִִַָ�מל�ד�
ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת

ב ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות
�בכל‡. �מדינה, מדינה �כל �ינ�ק�ת מל�די ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמ��יבי�

ופל� ומחוז]�ל� �ית[מחוז �ל �ינ�ק�ת �� �אי� עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מל�די ����יבי� עד העיר, אנ�י את מחרימי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָר��
�אי� העיר; את מחריבי� � ה��יב� לא וא� ְְִִִִִִֵֶֶַָֹ�ינ�ק�ת;
ר��. �ית �ל �ינ�ק�ת �ל �יה� �הבל א�א מתק��, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהע�ל�

�בע,·. �ב� �� �ב� להתל�ד ה�ינ�ק�ת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסי�
מכניסי� אי� ,�� מ�� �פח�ת ��פ�; �בני� ה�� �ח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינ� אימה. עליה� לה�יל המל�ד, א�ת� �מ�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�ת�.
א�ת� י�ה לא לפיכ�, אכזרי; מ�סר א�יב, מ�ת א�ת� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ה
וי��ב קט�ה. �רצ�עה א�א �מקל�ת, ולא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ���טי�
לח�כ� �די � ה�ילה מ� �מקצת ,��� ה��� �ל ְְְְְִִֵַַַָָָ�ְְַַָָ�מל�ד�
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ח�� �לל, ה�ינ�ק�ת י�טל� ולא �ב�ילה. ���� ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
�בימי� ה���, �ס�� ט�בי� ימי� וערבי ��ת�ת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכ�ח�ה ק�רי� אי� ���ת, אבל ראשוני]ט�בי�; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לרא��� ��ני� ראשונית]אבל מב�לי�[חזרה ואי� . ְְְֲִִִֵַָָ

ה�ק��. �ית לבני� ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַָה�ינ�ק�ת,

א�‚. וי�צא, ה�ינ�ק�ת את מ�יח �ה�א �ינ�ק�ת ְְִִִֵֵֶֶַַַַמל�ד
מתר�ל �ה�א א� ע�ה�, אחרת מלאכה ע��ה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
רמ�ה". ה' מלאכת ע�ה "אר�ר �כלל ה�א הרי � ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ�תלמ�ד�
מהיר יראה, �על א�א מל�ד, לה��יב רא�י אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ�,

�לדק�ק. ְְְִֵַלקר�ת

א��תיה�„. מ�ני �ינ�ק�ת, יל�ד לא � א�ה ל� �אי� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ�מי
�ינ�ק�ת, �ל�ד לא � א�ה וכ� �ניה�; אצל �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ה�

ה�ני�. אצל �אי� �ה� אב�תיה� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמ�ני

�ינ�ק�ת,‰. וחמ�ה הי�ע�רי� אחד. מל�ד אצל למדי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר ע�� מ��יבי� אר�עי�, עד � וע�רי� חמ�ה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר

לה� מעמידי� אר�עי�, על יתר הי� �ל��ד�; לס�ע� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�די
�ינ�ק�ת. מל�די ְְְִֵֵַ�ני

.Âמהיר �ה�א אחר למל�ד מ�ל�ד ה�ט� את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמ�ליכי�
ההוראה]מ��� ברזי ממנו �דק��ק.[חכ� �י� �מקרא �י� , ְְְְִִִֵֵֶָ

היה ולא אחת, �עיר �ניה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ה
לצ�� נהר מ�ד א� לעיר, מעיר אבל �יניה�; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�הר
�� א� א�א ה�ט�, את מ�ליכי� אי� � העיר �א�ת� ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפ��
�מהרה. ל�ל רא�י �אינ� �ני� ה�הר, ��י על �ריא �ני� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹהיה

.Êמב�י מ�ני הרחוב]אחד מל�ד,[דיירי להע��ת ���� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�יד�. למח�ת �כניו יכ�לי� אי� � החצר מ�ני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפ��
�ינ�ק�ת לל�ד �ית �פתח חבר� ��א �ינ�ק�ת מל�ד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכ�
��ב�א� �די א� ל�, אחרי� �ינ�ק�ת ��ב�א� �די ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�צ��
�יד�, למח�ת יכ�ל אינ� � זה אצל זה �ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמ�ינ�ק�ת
ויא�יר". ��רה יג�יל צדק�, למע� חפ� "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ��אמר:

�
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ה'תשס"ט סיו� כ"ב ראשו� יו�

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ„"ÎŒ·"ÎÈ̆ÈÏ̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

� החמ�ית ��צט�ינ�ה�צוה ה���י היא ְְֲִִִִִִִֶַַַַָ
�עמי� ��ה ה�ה ה���י ונכ�ל יתע�ה. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלעבד�

אלהיכ�" ה' את "ועבד�� dk)ואמר ,bk zeny); ְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ
תעבד�" "ואת� d)ואמר ,bi mixac)�ואת" ואמר ; ְְְְֲַַַָָֹֹֹ

bi)תעבד" ,e my)"�לעבד�" ואמר ;(bi ,`i my). ְְְֲַַָָֹ
מ�ֿה���י� ה�א ה�ה ה���י ��� ְִִִִִֶֶַַַַַַוא�ֿעלֿ�י

��לל ��ארנ� �מ� � הרביעי(yxeya)ה�לל�י� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ה�פ�ה. על צ��י ה�א �י יח�ד, �� י� הרי �ְֲִִִִֵֵַַָ

ספרי bi)�ל��� ,`i mixac)�ז � "�לעבד� : ְְְְִֵָ
�למ�ד". זה � "�לעבד� ע�ד: ואמר� ְְְְְְִֶַָָָ�פ�ה".
י�סי ר�י �ל �נ� אליעזר ר�י �ל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָ�במ�נת�

לע�ר "מ�י� אמר�: ה�צות?ה�לילי �ת�� �פ�ה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹ
תעבד"(o`kn)מהכא ואת� �ירא אלהי� אתֿה' : ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֹֹ

(bi ,e my)�עבדה �ת�רת�, "עבדה� ואמר�: .ְְְְְֵֵָָָָ
�� להת��ל מ�רת� י�י� �ל�מר � ְְְְְִִִֵַַַָָָָ�מק���"

(ycwna)�ונכח(ecbpl e`)למה� ��אר �מ� ְְְְִֵֵֶֹֹ
`Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde")§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g.(

ה'תשס"ט סיו� כ"ג שני יו�

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הכ"ו לבר�ה�צוה ה�הני� ��צט�� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
"�ה יתע�ה: אמר� וה�א �כלֿי��, ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹאתֿי�ראל

לה�" אמ�ר י�ראל אתֿ�ני bk)תברכ� ,e xacna). ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
מ�ג�ה האחר�� ��רק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�כבר

(.ck)מ�ענית�(.ek)ס�טה מ��כת ז' .(fl:)�בפרק ְֲִִִֶֶֶֶַַָ

� הי"ב �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
"והי� יתע�ה: אמר� וה�א רא�, �ל ְְְְְִִִֶֶַָָֹ�פ�י�

עיני�" �י� g)לטטפת ,e mixac)ה���י נכ�ל �כבר . ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ
�עמי� אר�ע ז� e,�מצוה mixac .fh ,h bi zeny) ְְְְִִַַָָ

(gi ,`i .g.

ה'תשס"ט סיו� כ"ד שלישי יו�

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ג �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
"�ק�ר�� יתע�ה: אמר� וה�א יד, �ל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ�פ�י�

יד�" על נכ�ל(my)לא�ת ז� �מצוה ה���י וג� ; ְְְְְִִִֶַַַַָָ
יד ו�ל רא� �ל ��פ�י� והראיה �עמי�. ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹאר�ע

מנח�ת ��מרא אמר� ה�א � מצות (cn.)��י ְְְְְִֵַָָָָָֹ
רא� �ל ��פ�י� ���בר, מי על ה�מ� �ר� ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹעל
א�א האחרת, �לי מה� אחת ��נח לא יד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹו�ל
�לית "מא� ל��נ�: וזה �נמצא, ��יה� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ���הי�
�ל�מר: לע�ד?!" לא מצוה חדא מצות, ��י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹל�
יע�ה לא מצות ��י לע��ת ל� אפ�ר �אי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹמי
אתֿה�צוה יע�ה א�א לא, אחת?! ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹ[לפח�ת]
ה�ה ��נמצא. מה� איז� יניח �לפיכ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��יד�,
��י רא� ו�ל יד �ל ל�פ�י� ��רא� ל�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנת�אר
�ה�, ח�ב�ת ה��י� אי� א�� מצות ���י ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹמצות.

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq g"kÎd"k ycew zayÎiriax mei -

�היה "למע� ח��ב�: �טע� יתע�ה אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ�הרי
�פי�" ה' h)��רת ,bi zeny)�אינ ונ�י� � ְְִִֵַָָ

�כבר ��כל�א. �אר� וכ� ��רה, �תלמ�ד ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָח�ב�ת
ד' �פרק הא�ה ה�צות ��י �לֿ�יני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹנת�אר�

jli`e)מ�נח�ת :`l). ְִָ

ה'תשס"ט סיו� כ"ה רביעי יו�

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הט"ו �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ
עלֿמזז�ת "�כתב�� יתע�ה: אמר� וה�א �ְְְְְְְִֶַַַָָָמז�זה,

�ב�ערי�" h)�ית� ,e mixac)ה���י נכ�ל �כבר . ְְְִִִֵֶֶַַָָ
זה k)�עני� ,`i my)�נת�אר ��� ז� מצוה ודיני ; ְְְְִִִֵֶָָ�ְֲִָָ

מ�נח�ת ג' jli`e)�פרק `l sc). ְְִֶֶָ

� הי"ח לכלֿה�צוה ��הא ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
� �יד� יכ�ב� וא� לעצמ�. ��רה ספר מ�נ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָזכר
�אמר� �מ� עדי�, וה�א מאד מ��ח זה ְְְְִֶָָָֹ�ְֲֵֶהרי

(.l zegpn)��א� ה�ת�ב עליו מעלה "�תב�, :ְְֲִֶַַָָָָ
�יד� לכתב� ל� אפ�ר אי וא� סיני". מהר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָק�ל�
��ביל�, ��כ�ב� יב�� א� לקנ�ת� ה�א ח�ב �ְְְְְִִִִֵֶַַָ
אתֿה�ירה לכ� "�תב� יתע�ה: אמר� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוה�א

(epif`d zxiy)"ה�את(hi ,`l my)lr ieevd jezne) ַֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk

(dxezdאתֿה��רה לכ�ב מ�ר �אינ� לפי ,ְִֵֶ�ְִֶַָָֹ
�ר���ת dxezd�ר���ת zaizka aiig jgxkÎlrae) ִִָָָָ

(dlek"ה�את "אתֿה�ירה �אמר� רצ�נ� ואכ� .ְְְְִֵֶַַָָָֹ
�ל��� ה�את. אתֿה�ירה ה��ללת �לֿה��רה �ְִֶֶֶַַַַָָָֹ

סנהדרי� א�ֿעלֿ�י(k`:)�מרא רבא: "אמר : ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מצוה � ��רה ספר אב�תיו לאד� ל� ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ�ה�יח�
את לכ� �תב� 'וע�ה ��אמר: מ���, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹלכ�ב

איתב� ה�את'. eixac)ה�ירה lr dywd):א��י ִֵֵֵֵַַַַָֹ
(jlny dpyna xn`p),�ל�מ ��רה ספר ל� ְִֵֵֶָ��תב

� אב�תיו ��ל ית�אה ��א y)�די o`kn)�מל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָֹ
"הת�(ok)אי� ה���בה: �באה לא?!" הדי�ט , ְְִֶַָָָָָָ

נצרכה cnll)לא weqtd `a `l my)ל��י א�א ְְְִִֵֶָָָ
� ה��רה' אתֿמ�נה ל� 'וכתב �דתניא: ְְְְִִֵֶַַַָָָ��ר�ת,
להדי�ט מל� �י� �הח��ק �ל�מר, ��ר�ת"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַ��י
אחד, ��רה ספר לכ�ב ח�ב ��לֿאד� ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹה�א,

ב' �פרק ��ת�אר �מ� ��ר�ת, ספרי �ני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוה�ל�
��רה ספר �תיבת �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�נהדרי�.

מ�נח�ת ג' �פרק jli`e)�תנאיו l)�ברי�(`aa) ְְְְִֵֶֶָָָ
.(blw:)ו��ת(ciÎbi.)�תרא ְְַַָָ

ה'תשס"ט סיו� כ"ו חמישי יו�

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒÁ"ÎŒ‰"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÈÚÈ·̄ÌÂÈ

� הי"ז ��לֿמל�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
��רה ספר יכ�ב ה�לכ�ת ��א על אצלנ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹה���ב
יתע�ה: אמר� וה�א מ�נ�, י�רד ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלעצמ�
אתֿ ל� וכתב מ�לכ�� ��א על כ�ב�� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ"והיה

ה�את" ה��רה gi)מ�נה ,fi my)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִֵַַָָָֹ
מ�נהדרי� ב' �פרק ז� מצוה .(k`.)�לֿ�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשס"ט סיו� כ"ז שישי יו�

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ד �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
וג�' ציצת לה� "וע�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִִִֶֶַָָָציצית,

�כלת" �תיל ה�נ� עלֿציצת eh,ונתנ� xacna) ְְְְִִִֵֶַַָָָ
(glא�ֿעלֿ�י מצות, ���י נמנית אינ� א� .ְְְִִִִֵֵֵַַַָֹ

אצלנ� ה�א gl.)�ה�לל zegpn)�אינ "ה�כלת : ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָ
א אתֿמע�בת מע�ב אינ� וה�ב� תֿה�ב� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

��פרי אמר� ��� my)ה�כלת", gly zyxt): ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
לב�? �מצות �כלת מצות מצות: ��י �ה� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"יכ�ל
אחת מצוה � לציצת לכ� והיה ל�מר: ְְְְִִִֶַַַַָָָָ�למ�ד
ח�ב�ת ה��י� אי� וז� מצות". ��י ואינ� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹהיא

ק���י� �מרא �תח�ת ��ת�אר �מ� ,��(:bl). ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
מ�נח�ת ד' �פרק ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ�כבר

(jli`e .gl).

ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ט ל�ה�צוה לה�ד�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֶַַַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א �לֿאכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָיתע�ה
וג�'" אלהי� אתֿה' �ברכ� ו�בע� ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכל�

(i ,g mixac)ה��ספ�א �ל��� .(e wxt yix zekxa): ְְֶַָ
ו�בע� ואכל� ��אמר: מ�ֿה��רה, ה�ז�� ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"�ר�ת
�כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר אתֿה'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ�ברכ�

�רכ�ת. �מ�כת ְְְֶֶַָמק�מ�ת

�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



פי wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq g"kÎd"k ycew zayÎiriax mei -

�היה "למע� ח��ב�: �טע� יתע�ה אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ�הרי
�פי�" ה' h)��רת ,bi zeny)�אינ ונ�י� � ְְִִֵַָָ

�כבר ��כל�א. �אר� וכ� ��רה, �תלמ�ד ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָח�ב�ת
ד' �פרק הא�ה ה�צות ��י �לֿ�יני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹנת�אר�

jli`e)מ�נח�ת :`l). ְִָ

ה'תשס"ט סיו� כ"ה רביעי יו�

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הט"ו �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ
עלֿמזז�ת "�כתב�� יתע�ה: אמר� וה�א �ְְְְְְְִֶַַַָָָמז�זה,

�ב�ערי�" h)�ית� ,e mixac)ה���י נכ�ל �כבר . ְְְִִִֵֶֶַַָָ
זה k)�עני� ,`i my)�נת�אר ��� ז� מצוה ודיני ; ְְְְִִִֵֶָָ�ְֲִָָ

מ�נח�ת ג' jli`e)�פרק `l sc). ְְִֶֶָ

� הי"ח לכלֿה�צוה ��הא ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
� �יד� יכ�ב� וא� לעצמ�. ��רה ספר מ�נ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָזכר
�אמר� �מ� עדי�, וה�א מאד מ��ח זה ְְְְִֶָָָֹ�ְֲֵֶהרי

(.l zegpn)��א� ה�ת�ב עליו מעלה "�תב�, :ְְֲִֶַַָָָָ
�יד� לכתב� ל� אפ�ר אי וא� סיני". מהר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָק�ל�
��ביל�, ��כ�ב� יב�� א� לקנ�ת� ה�א ח�ב �ְְְְְִִִִֵֶַַָ
אתֿה�ירה לכ� "�תב� יתע�ה: אמר� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוה�א

(epif`d zxiy)"ה�את(hi ,`l my)lr ieevd jezne) ַֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk

(dxezdאתֿה��רה לכ�ב מ�ר �אינ� לפי ,ְִֵֶ�ְִֶַָָֹ
�ר���ת dxezd�ר���ת zaizka aiig jgxkÎlrae) ִִָָָָ

(dlek"ה�את "אתֿה�ירה �אמר� רצ�נ� ואכ� .ְְְְִֵֶַַָָָֹ
�ל��� ה�את. אתֿה�ירה ה��ללת �לֿה��רה �ְִֶֶֶַַַַָָָֹ

סנהדרי� א�ֿעלֿ�י(k`:)�מרא רבא: "אמר : ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מצוה � ��רה ספר אב�תיו לאד� ל� ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ�ה�יח�
את לכ� �תב� 'וע�ה ��אמר: מ���, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹלכ�ב

איתב� ה�את'. eixac)ה�ירה lr dywd):א��י ִֵֵֵֵַַַַָֹ
(jlny dpyna xn`p),�ל�מ ��רה ספר ל� ְִֵֵֶָ��תב

� אב�תיו ��ל ית�אה ��א y)�די o`kn)�מל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָֹ
"הת�(ok)אי� ה���בה: �באה לא?!" הדי�ט , ְְִֶַָָָָָָ

נצרכה cnll)לא weqtd `a `l my)ל��י א�א ְְְִִֵֶָָָ
� ה��רה' אתֿמ�נה ל� 'וכתב �דתניא: ְְְְִִֵֶַַַָָָ��ר�ת,
להדי�ט מל� �י� �הח��ק �ל�מר, ��ר�ת"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַ��י
אחד, ��רה ספר לכ�ב ח�ב ��לֿאד� ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹה�א,

ב' �פרק ��ת�אר �מ� ��ר�ת, ספרי �ני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוה�ל�
��רה ספר �תיבת �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�נהדרי�.

מ�נח�ת ג' �פרק jli`e)�תנאיו l)�ברי�(`aa) ְְְְִֵֶֶָָָ
.(blw:)ו��ת(ciÎbi.)�תרא ְְַַָָ

ה'תשס"ט סיו� כ"ו חמישי יו�

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒÁ"ÎŒ‰"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÈÚÈ·̄ÌÂÈ

� הי"ז ��לֿמל�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
��רה ספר יכ�ב ה�לכ�ת ��א על אצלנ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹה���ב
יתע�ה: אמר� וה�א מ�נ�, י�רד ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלעצמ�
אתֿ ל� וכתב מ�לכ�� ��א על כ�ב�� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ"והיה

ה�את" ה��רה gi)מ�נה ,fi my)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִֵַַָָָֹ
מ�נהדרי� ב' �פרק ז� מצוה .(k`.)�לֿ�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשס"ט סיו� כ"ז שישי יו�

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ד �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
וג�' ציצת לה� "וע�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִִִֶֶַָָָציצית,

�כלת" �תיל ה�נ� עלֿציצת eh,ונתנ� xacna) ְְְְִִִֵֶַַָָָ
(glא�ֿעלֿ�י מצות, ���י נמנית אינ� א� .ְְְִִִִֵֵֵַַַָֹ

אצלנ� ה�א gl.)�ה�לל zegpn)�אינ "ה�כלת : ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָ
א אתֿמע�בת מע�ב אינ� וה�ב� תֿה�ב� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

��פרי אמר� ��� my)ה�כלת", gly zyxt): ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
לב�? �מצות �כלת מצות מצות: ��י �ה� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"יכ�ל
אחת מצוה � לציצת לכ� והיה ל�מר: ְְְְִִִֶַַַַָָָָ�למ�ד
ח�ב�ת ה��י� אי� וז� מצות". ��י ואינ� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹהיא

ק���י� �מרא �תח�ת ��ת�אר �מ� ,��(:bl). ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
מ�נח�ת ד' �פרק ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ�כבר

(jli`e .gl).

ה'תשס"ט סיו� כ"ח קודש שבת

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ט ל�ה�צוה לה�ד�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֶַַַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א �לֿאכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָיתע�ה
וג�'" אלהי� אתֿה' �ברכ� ו�בע� ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכל�

(i ,g mixac)ה��ספ�א �ל��� .(e wxt yix zekxa): ְְֶַָ
ו�בע� ואכל� ��אמר: מ�ֿה��רה, ה�ז�� ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"�ר�ת
�כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר אתֿה'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ�ברכ�

�רכ�ת. �מ�כת ְְְֶֶַָמק�מ�ת

�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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i"yx

(Ê).¯·„ ÌÈÏÎÓ ÔÈ‡Â�צרי מה� אחד אי�
שנאמר כמו ויכלימנו, ריק� שיחזירנו לחבירו

העני� י)בסו� כ�(פסוק דבר, כל מחסור אי� :

Úˆ¯.שמעתי: ˘¯ÂÈ�שא מועטי�, יורשי�
ע� נלחמי� עוררי� עוד אי� אלו, את יהרגו

בנחלה: ‰Ó‰.המחזיקי� ÌÈ˜ÂÁ¯Âמעזרת

‡„Ì.צידוני�: ÌÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯·„Âברית שו�
הצור�: לעת לעזרת� שיבאו Ó‰(Á)כרותה

.Ì˙‡מה דבר, משיבי� את� מה כלומר
הע�, מה גורלנו, לנו שנפל במקו� מצאת�

הרפה: הוא ÌÈ˘ÁÓ.(Ë)החזק Ì˙‡Â
מתעצלי�:

cec zcevn
(Ê).ÁË·Ï ˙·˘ÂÈ,ממלחמה נשמרי� אינ� לומר, רצה

נשמר ואינו ובוטח שוקט היושב צידו� כדר� והיא
ÌÈÏÎÓ.ממלחמה: ÔÈ‡Âאפילו שיכלי� מי באר� אי�

וקטטה: במלחמה הורגלו לא כי Úˆ¯.בדבור, ˘¯ÂÈיורש
ארצ� יורש לה� אי� לומר, רצה מה�, עצור ארצ�

האר�: בעבור זה לאחר ‰Ó‰.ללחו� ÌÈ˜ÂÁ¯Âונכבש
לה� נשמע יהיה לא עד לעמודהאר� צידוני� מדר� היה (ואולי

נרד�) כל Ì‰Ï.:בעזרת ÔÈ‡ ¯·„Â:�בעזרת לשיבוא מי ע� כרותה ברית לה� Â‚Â'.(Á)אי� ‰Ú¯ˆ:'וכו צרעה Ó‰אל
.Ì˙‡:חסרונו תבי� ומעניינו משיבי�, את� מה לומר, ÌÈ˘ÁÓ.(Ë)רצה Ì˙‡Âלבל מחשי� היו את� לומר, רצה

למי: יודע פ� זה כל ע� כי וכו', ללכת תעצלו ואל אחר, משבט מי יקדמנו פ� לאיש תבואו,ÌÎ‡Â·Î.(È)יודע כאשר
ל תצטרכו לא לומר, רצה בוטח, ע� אל תבואו מיד מלחמה:אז בה אתכ� תמצא אשר דר� ÌÈ„È.לכת ˙·Á¯�מקו

בידכ�: אותה ה' ית� כאשר כולכ� את להחזיק Â‚Â'.רחב ¯ÂÒÁÓ Ì˘ ÔÈ‡מכל ישראל, מאר� שאינה ע� לומר, רצה
בעול�: שיש דבר מכל בה נחסר לא לומר, רצה או ישראל; באר� שיש ממה בה נחסר אי� ÌÈ¯ÚÈ.(È·)מקו� ˙È¯˜·

לה: סמו� לומר, ‰‰Â‡.רצה ÌÂ˜ÓÏ:החניה מזה‡È¯Á.מקו� מהעבר א� כי שבד�, ואשתאול צרעה לצד (והיאלא

יהודה) בנחלת שהיו ואשתאול צרעה Ï‚¯Ï.(È„):בי� ÌÈÎÏÂ‰‰:לרגל מקוד� הלכו ידעת�,‰Ì˙Ú„È.אשר וכי לומר, רצה
וכו': אפוד כא� יש לכ� נגד אשר יודעי� אינכ� ˙Â˘Ú.הלא ‰Ó ÂÚ„:�ולקחת עצמכ� הכינו לומר, רצה

oeiv zcevn
(Ê).‰˘ÈÏביהושע האמור 'לש�' מז)הוא ובשתי(יט

נקראת: היתה במנוחה:˘˜Ë.השמות עני�Úˆ¯.יושב
כמו ו)מניעה, כא א לנו:(שמואל עצורה ÌÈ˘ÁÓ.(Ë)אשה

כמו ז)שותקי�, ג לחשות:(קהלת „·¯.א�:ÈÎ.(È)עת ÏÎ
דבר: כמוÂ�ÚÈÂ.(È„)בשו� הדבור, תחלת כוהוא (דברי�

ואמרת:ה) וענית

bi wxt aÎminid ixac - miaezk
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äúéä äîçìîe äráb-ïî ìàéøeà-úá eäéëéî Bnà íLå íìLeøéa Cìî íéðL̈¦À¨©Æ¦´¨©¦ ½§¥´¦½¦«¨¨¬©«¦¥−¦¦§¨®¦§¨¨¯¨«§¨²

:íráøé ïéáe äiáà ïéaâäîçìî éøBab ìéça äîçìnä-úà äiáà øñàiå ¥¬£¦−̈¥¬¨«¨§¨«©¤§¸Ÿ£¦¹̈¤©¦§¨À̈§©Æ¦Æ¦¥´¦§¨½̈
óìà úBàî äðBîLa äîçìî Bnr Cør íráøéå øeça Léà óìà úBàî-òaøà©§©¥¬¤−¤¦´¨®§¨«¨§À̈¨©³¦Æ¦§¨½̈¦§¤̧¥¬¤²¤

:ìéç øBab øeça Léàãíéøôà øäa øLà íéøîö øäì ìrî äiáà í÷iå ¦¬¨−¦¬¨«¦©¨´¨£¦À̈¥©Æ§©´§¨©½¦£¤−§©´¤§¨®¦
:ìàøNé-ìëå íráøé éðeòîL øîàiåäéýìû | ýåýé ék úrãì íëì àìä ©¾Ÿ¤§¨−¦¨«¨§¨¬§¨¦§¨¥«£³Ÿ¨¤Æ¨©½©¦º§Ÿ̈´¡Ÿ¥´

:çìî úéøa åéðáìe Bì íìBòì ìûøNé-ìr ãéåãì äëìîî ïúð ìàøNéåí÷iå ¦§¨¥À¨©̧©§¨¨¯§¨¦²©¦§¨¥−§¨®¬§¨¨−§¦¬¤«©©Æ̈¨Æ
:åéðãà-ìr ãøîiå ãéåc-ïá äîìL ãár èáð-ïa íráøé̈«¨§¨´¤§½̈¤−¤§Ÿ´Ÿ¤¨¦®©¦§−Ÿ©£Ÿ¨«

i"yx

(·).ÌÈÏ˘Â¯È· ÍÏÓ ÌÈ�˘ ˘Ï˘יותר ולא
מל� לירבע� עשרי� ובשנת במלכי� כדמוכח
שאפילו נמצא יהודה מל� אסא מל� ישראל

מל�: לא שלמי� שני� ·˙שלשה Â‰ÈÎÈÓ
.Ï‡È¯Â‡כ)ולמעלה אחר(י"א ש� לה קורא

כ� כמו כתיב ובמלכי� אבשלו� בת מעכה
היה אוריאל בת מיכיהו אבישלו� בת מעכה
ספר שהוא לפי כ� אותה קורא וכא� שמה
מלכי ספר שהוא ובמלכי� יהודה של הייחס
בת מעכה כנויה בש� קראה ויהודה ישראל
שלה גמור מש� שמה כינו ולפיכ� אבישלו�
לפי אבישלו� אוריאל אביה וש� מעכה מיכיהו
חיל אשת שהיתה נקראת כלתה ש� שעל

ככתוב כ"ב)גברתנית אסא(לקמ� א� מעכה וג�
קראה כלתה של כבודה ומשו� מגבירה הסירה

בירושלמי מפורש כ� כלתה ש� על לחמותה
אלעזר רבינו בש� ביד� תקח הזה והמסורת
בפירוש מצאתי וכ� אביו בש� לי אמר וכ�
זו אשה בש� וי"ו שהוסי� מקו� בכל אביו
על מולכ' ועתליהו עתליה כמו שבחה משו�
לפי יכליהו יכליה וכ� היתה חיל אשת כי האר�
לכישה נס בעלה אמציהו כי גברתנית שהיתה
והיא שמת עד שנה עשרה חמש ש� ויהי
השני� עשרה חמש אות� כל הע� את שפטה
ב� אחריו עזיהו בנו את המליכו כשמת ושוב

שנה: עשרה ‡·È‰.(„)שש Ì˜ÈÂאביה שהל�
בהר ירבע� של במחוז ירבע� על למלחמה

ÁÏÓ.(‰)אפרי�: ˙È¯·,ואמונה בקיו�
Â‚Â'.(Â)ועתה: ‰ÓÏ˘ „·Ú ...ÌÚ·¯È Ì˜ÈÂ

גדול: בזיו� יש זאת ועל
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לירבע�: ‡Ï‡È¯Â.(·)בי"ח ˙· Â‰ÈÎÈÓבת מעכה היא
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(„).ÌÈ¯Óˆ ¯‰Ï ÏÚÓ:ההר מ� גבוה במקו� Ú„Ï˙.(‰)ר"ל ÌÎÏ ‡Ï‰:�יודעי כולכ� הלא ÁÏÓ.ר"ל ˙È¯·
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פי bi wxt aÎminid ixac - miaezk

bi aÎminid ixaceÎ`

âéà:äãeäé-ìr äiáà Cìîiå íráøé Cìnì äøNr äðBîL úðLaáLBìL ¦§©²§¤¬¤§¥−©¤´¤¨«¨§¨®©¦§¬Ÿ£¦−̈©§¨«¨´
äúéä äîçìîe äráb-ïî ìàéøeà-úá eäéëéî Bnà íLå íìLeøéa Cìî íéðL̈¦À¨©Æ¦´¨©¦ ½§¥´¦½¦«¨¨¬©«¦¥−¦¦§¨®¦§¨¨¯¨«§¨²

:íráøé ïéáe äiáà ïéaâäîçìî éøBab ìéça äîçìnä-úà äiáà øñàiå ¥¬£¦−̈¥¬¨«¨§¨«©¤§¸Ÿ£¦¹̈¤©¦§¨À̈§©Æ¦Æ¦¥´¦§¨½̈
óìà úBàî äðBîLa äîçìî Bnr Cør íráøéå øeça Léà óìà úBàî-òaøà©§©¥¬¤−¤¦´¨®§¨«¨§À̈¨©³¦Æ¦§¨½̈¦§¤̧¥¬¤²¤

:ìéç øBab øeça Léàãíéøôà øäa øLà íéøîö øäì ìrî äiáà í÷iå ¦¬¨−¦¬¨«¦©¨´¨£¦À̈¥©Æ§©´§¨©½¦£¤−§©´¤§¨®¦
:ìàøNé-ìëå íráøé éðeòîL øîàiåäéýìû | ýåýé ék úrãì íëì àìä ©¾Ÿ¤§¨−¦¨«¨§¨¬§¨¦§¨¥«£³Ÿ¨¤Æ¨©½©¦º§Ÿ̈´¡Ÿ¥´

:çìî úéøa åéðáìe Bì íìBòì ìûøNé-ìr ãéåãì äëìîî ïúð ìàøNéåí÷iå ¦§¨¥À¨©̧©§¨¨¯§¨¦²©¦§¨¥−§¨®¬§¨¨−§¦¬¤«©©Æ̈¨Æ
:åéðãà-ìr ãøîiå ãéåc-ïá äîìL ãár èáð-ïa íráøé̈«¨§¨´¤§½̈¤−¤§Ÿ´Ÿ¤¨¦®©¦§−Ÿ©£Ÿ¨«

i"yx

(·).ÌÈÏ˘Â¯È· ÍÏÓ ÌÈ�˘ ˘Ï˘יותר ולא
מל� לירבע� עשרי� ובשנת במלכי� כדמוכח
שאפילו נמצא יהודה מל� אסא מל� ישראל

מל�: לא שלמי� שני� ·˙שלשה Â‰ÈÎÈÓ
.Ï‡È¯Â‡כ)ולמעלה אחר(י"א ש� לה קורא

כ� כמו כתיב ובמלכי� אבשלו� בת מעכה
היה אוריאל בת מיכיהו אבישלו� בת מעכה
ספר שהוא לפי כ� אותה קורא וכא� שמה
מלכי ספר שהוא ובמלכי� יהודה של הייחס
בת מעכה כנויה בש� קראה ויהודה ישראל
שלה גמור מש� שמה כינו ולפיכ� אבישלו�
לפי אבישלו� אוריאל אביה וש� מעכה מיכיהו
חיל אשת שהיתה נקראת כלתה ש� שעל

ככתוב כ"ב)גברתנית אסא(לקמ� א� מעכה וג�
קראה כלתה של כבודה ומשו� מגבירה הסירה

בירושלמי מפורש כ� כלתה ש� על לחמותה
אלעזר רבינו בש� ביד� תקח הזה והמסורת
בפירוש מצאתי וכ� אביו בש� לי אמר וכ�
זו אשה בש� וי"ו שהוסי� מקו� בכל אביו
על מולכ' ועתליהו עתליה כמו שבחה משו�
לפי יכליהו יכליה וכ� היתה חיל אשת כי האר�
לכישה נס בעלה אמציהו כי גברתנית שהיתה
והיא שמת עד שנה עשרה חמש ש� ויהי
השני� עשרה חמש אות� כל הע� את שפטה
ב� אחריו עזיהו בנו את המליכו כשמת ושוב

שנה: עשרה ‡·È‰.(„)שש Ì˜ÈÂאביה שהל�
בהר ירבע� של במחוז ירבע� על למלחמה

ÁÏÓ.(‰)אפרי�: ˙È¯·,ואמונה בקיו�
Â‚Â'.(Â)ועתה: ‰ÓÏ˘ „·Ú ...ÌÚ·¯È Ì˜ÈÂ

גדול: בזיו� יש זאת ועל

cec zcevn
(‡).‰¯˘Ú ‰�ÂÓ˘ כאחד·˘�˙ מלכו ורחבע� ירבע� כי

שהיא אביה מל� הבאה ובשנה למלכו בי"ז רחבע� ומת
לירבע�: ‡Ï‡È¯Â.(·)בי"ח ˙· Â‰ÈÎÈÓבת מעכה היא

הספר: בזה רבי� וכמוהו ולאביה לה היו שמות ושתי למעלה הנזכרת נקראÂÒ‡ÈÂ¯.(‚)אבישלו� המלחמה ראש
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xcde"פד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `rivn `aa(oey`x meil)

däpàúð éî ,Lîça ,LL äåLd ,ef dxikna,øëBîokleãédìò øëBî ¨¤¥§¨¥¦¦§©¨¥©¥©
,äðBéìòäm` ,epevxk hilgdl eciaeäöø`ed ixd ,gwnd z` lhaløîBà ¨¤§¨¨¨¥

Bì,[gwell-]éç÷î éì ïz,jizern z` leheBà,gwnd meiwa dvx m` ¥¦¦§¦
gwell xne`,éðúéðBàL äî éì ïzoey`xd ote`de .miiw x`yi gwnde ¥¦©¤¥¨¦

ax ea ewlgpy ote`d edf ,yya yng deyd utg el xkny ,`ziixaay
dp`zd gwnd cvny s`y l`eny ixack `ziixaa x`eane ,l`enye

.d`pe` oic ea yi ,zezya dp`zd zernd cvny oeik ,zezyn xzeia

dpc `xnbd ,dlign `id 'zezy'n zegta d`pe`y (:hn) lirl x`azd
:`xnbd zwtzqn .dlignd dlg izn dzr,eäì àéòaéàea yiy gwn ¦©§¨§

d`pe`ì ,úeúMî úBçtzrcïðaønp d`pe`d df xeriyay mixaeqd,zlg ¨¦§§©¨¨
m`døzìàìdxiknd zra cin -,äìéçî àéåä,ea xefgl leki epi`eBà §©§©©§¨§¦¨

xeriy xg` wx dlignd dlgy,BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëamcew la` ¦§¥¤©§¤§©¨¦§
.zezyn zegt `idy s` ,d`pe`d z` reazl leki `ed okl

:dgece ,wtqd z` heytl dqpn `xnbdøîBì éöîz íàådvxz m`e - §¦¦§¥©
ddy m` wx dlg `idy xn`p m`y ,cin dlg dlignd i`ceay gikedl

,BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëaok m`àkéà éàî[yiy lcadd dn-]ïéa ¦§¥¤©§¤§©¨¦§©¦¨¥
xeriya d`pe`,úeúMî úBçôì ,úeúLreazl leki `ed odizya ixde §§¨¦§

s`y oeik ,dgked ef oi` ,okn xg`l `le 'xbzl d`xiy' cr wx ez`pe` z`
oiicr ,xbzl d`xiy onf xeriy yi odizyay xn`p m`àkéà,odipia welig ¦¨

eléàca,úeúL'xbzl d`xiy' onfd iptlBãédp`znd ly,äðBéìòä ìò §¦§¨©¨¤§¨
m`øæBç äöøm`e ,gwnd onäðB÷ ,äöøgwnd z`øéæçîez` dp`nd el ¨¨¥¨¨¤©£¦

d mekqeléàå ,äàðBàaúeúMî úBçô`l` ,gwnd z` lhal xyt` i` ¨¨§¦¨¦§
egxk lraå ,äð÷,xbzl d`xiy onfd jeza eraz m`øéæçîz` dp`nd el ¨¨§©£¦

d incéàî .äàðBà.df wtqa drxkdd dn - ¨¨©
:epizpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,(:hn) dpyna epipy ¨§©

,rlql sqk rax`e mixyrn sqk dpeny d`pe`d cela oetxh iax dxed

el exn` xefgl xzen meid lk mdl xn` ,cel ixbz egnye ,gwnl yily

e ,epinewna oetxh iax epl gipiì eøæçk bedp,íéîëç éøáãxeriyy ¨§¦¦§¥£¨¦
e` xbzl d`xiy icka `l` xfeg dp`znd oi` j` ,zezy `ed d`pe`d
zaiq dzid dne ,cel ixbz egny dligza recn `xnbd zxxan .eaexwl

:mzxfgäeøáñ,dpynd ixacn wtqd z` heytl evxy daiyid ipa exaq - ©§¨
xeriya d`pe`yì LéìMî úBçtzhiyúeúMî úBçôk ,ïBôøè éaø ¨¦§¦§©¦©§§¨¦§

,éîc ïðaøìe ,dlign efeàîìLa zøîà éàxn`z m` xacd oaei - §©¨¨¨¥¦¨§©§¦§¨¨
ayïðaøì úeúMî úBçôonf ixg` wx dlignd dlgøbúì äàøiL éãëa ¨¦§§©¨¨¦§¥¤©§¤§©¨

,BáBø÷ì Bà,ez`pe` z` reazl leki `ed okl mcew j`åok m`éaøì ¦§§§©¦
ïBôøèez`pe` z` reazl yilyn zegta dp`znd leki ok mb,íBiä ìk ©§¨©

,ezhiyl dxfgd onf xeriy edfyeøæç éëä íeMîzhiyk bedpl cel ixbz ¦¨¦¨§
`id yilyn zegt d`pe`y oetxh iax dxedyk egny dligzay ,minkg
z` lhal dp`znd leki minkgl xzei e` zezy z`pe`a ixdy ,dlign

gwnd z` lhal leki epi` yilyn dzegt d`pe`d m` oetxh iaxle ,gwnd
mixbzd dzr exaqy] aevwd onfa wx df mbe ,ez`pe` z` reazl wx `l`
xeriy cr zegewld z` zepedl elkeiy exaqe ,[xbzl d`xiy icka edfy

mpn` .gwnd z` lhal zegewld elkei `l d`pe`d rceizyke ,yily
xaryk wx dlg yilyn zegta d`pe`d zligny oetxh iaxn ernyyk
zegt e` zezy z`pe`ay ,xzei lecb cqtd jka mdl yiy e`x ,meid lk

z` reazl leki epi` 'xbzl d`xiy' onf xary ixg` minkg zrcl ,zezyn
zrcl exfg okle ,meid lk draezl leki `ed oetxh iaxl eli`e ,ez`pe`

.minkg

:dzii`xa `xnbd dkiynnzøîà éà àlàay xn`z m` la` -úBçô ¤¨¦¨§©§¨
,äìéçî àéåä øzìàì ,ïðaøì úeúMîd`xiy' onf xeariy mcew s`e ¦§§©¨¨§©§©©§¨§¦¨

,zernd z` reazl leki epi` 'xbzl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc `rivn `aa(iying meil)

.lwdl minrh ipy o`k yiy xg`n ,lkd zrcláéúëc ,àãçgp diryi) £¨¦§¦
(bi,'âðò úaMì úàø÷å'eilr lwdl yi zayd z` bprl devny xg`ne §¨¨¨©©¨Ÿ¤

,dcty ycwdd z` lek`l lkeiyãBòå,ycwd iabl lwdl sqep mrh yi §
,÷eMa BúBà ïéòáBz ïéøaæâå ìéàBäz` zzl gkyi `ny yegl oi`e ¦§¦§¨¦§¦©

`ly lkd micen ,el` minrh ipy mitxhvn xy`ke .okn xg`l ynegd
.ynegd zpizp mcew s` ycwdd oeict lge ,minkg exfb

:mipiipr dnk iabl yneg ipica wtq d`ian `xnbd,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨
eøîà éøäy (.`p zexeka) minkgò÷øwä ìò ìlçúî Bðéà Lc÷ä`l` £¥¨§¤§¥¥¦§©¥©©©§©

meyn ,oilhlhn lrøîà àðîçøc(eh fk `xwie),'Bì í÷å óñkä ïúðå' §©£¨¨¨©§¨©©¤¤§¨
iabl wtzqdl yi dzrne .rwxw `le sqkBLîeç,ycwd oeict lyeäî §©

,ò÷øwä ìò ìlçúiL,rwxwd lr zllgzn dpi`y oxwd oick epic m`d ¤¦§©¥©©©§©
.`l e`

lk`y xf iabl dfa wtzqdl yi ok enkeäîeøzdfa oicdy ,bbeya §¨
dnexzdy,ïéleçä ïî àlà úîlzLî dðéàozil lke`d aiigy ,epiidc ¥¨¦§©¤¤¤¨¦©¦

ozi `le ,dnexz my mdilr lg ezpizp ici lre ,oileg zexit ezlik` xear¥
meyn ,mdilr legl dleki dnexzd oi`y micba e` zernøîà àðîçøc§©£¨¨¨©

(ci ak `xwie),'Lãwä úà ïäkì ïúðå'ozil jixvy ,minkg eyxceøác §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨¨
Lã÷ úBéäì éeàøäecw eilr legl -iabl wtzqdl yi dzrne .dnexz zy ¨¨¦§Ÿ¤

dLîeç,dnexzd lyïî àlL ílzLiL eäîzexitïéleçäzernn `l` §¨©¤¦§©¥¤Ÿ¦©¦
.`l e` zexitn `l` znlzyn dpi`y oxwd oick epic m`d ,micba e`

dy dfa oicdy ,ipy xyrn lelig iabl dfa wtzqdl yi okeïéà øNòî©£¥¥
ïBîéñàä ìò ìlçúîmeyn ,[dxev xqg sqk-]øîà àðîçøcci mixac) ¦§©¥©¨£¦§©£¨¨¨©

(dk,'Eãéa óñkä zøöå'minkg eyxce,äøeö åéìò LiL øác ìk úBaøì §©§¨©¤¤§¨§§©¨¨¨¤¥¨¨¨
oica wtzqdl yi dzrne .xyrnd z` zectl ozip dfa wxyBLîeçly §

,xyrnd,ïBîéñàä ìò ìlçúiL eäîdpi`y oxwd oick epic m`d ©¤¦§©¥©¨£¦
.`l e` dxev ea yiy xac lr `l` zllgzn

àúlî ìbìbúà,xacd lblbzd -àáøc dén÷ì àèîezewitq eribde - ¦§©§©¦§¨¨¨§©¥§¨¨
.`ax iptl el`eäì øîà,eicinlzl xn` -åéìò àø÷ øîàipic lka - ¨©§¨©§¨¨¨

jkn cenll yie ,'eilr' `xwna xn`p el` ynegúBaøìoic z`BLîeçly §©§
,xac lkBúBîk.dipic lkl dnvr oxwd enk - §

:`ax ly epicl di`x d`ian `xnbdàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîàs` - ¨©¨¦¨©£©©¦¨¦¨
mc`y x`ean day ,(c"n e"t zenexz) dpyna jk epipy ep`äîeøz áðBbä©¥§¨

odkd onåoiicr,dìëà àìepic ,odkd zeyxl dzenlya dxifgn dzre §Ÿ£¨¨
y`edílLîodklìôk éîeìLz,ltk mlyl dxezd eze` dqpwy apb oick §©¥©§¥¥¤

ztqep mrt cer mlyl eilr odkl aiyny apby dnexzd calny ,epiidc

ieeya mlyn df melyze ,dinc z`,äîeøz éîcly diiey itk ,epiidc §¥§¨
m`e .weya xknidl dnexzddìëà`idy rci `ly ,bbeya apby dnexzl £¨¨

y `ed epic ,dnexzLîBçå íéðø÷ éðL ílLîmiinrt odkl mlyl eilr - §©¥§¥§¨¦§¤
el mlyl eilr jkl sqepae ,ltk mlynd apb oick dnexzd ly diiey z`

d z` ,dfk ote`a eidi el` minelyze .bbeya dnexz lke`d oick ynegïø÷¤¤
,dnvr dnexzd xear mlynyåd z` okLîBç,dzlik` xear mlyny §¤

mlyl eilr,ïéleçä ïîzeidl miie`xd mipwezn oileg zexit ,epiidc ¦©¦
,dnexzåz` eli`ïøwä,daipbd qpw ly ltkd xear mlyny dipyd §©¤¤
mlyn,äîeøz éîc.weya xknidl dnexzd ieey itk zern ,epiidc §¥§¨
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המשך מעמוד ק

oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.Lîça LL äåL:zFrn zEYW WWA Wng deW gTn zEYWàéåä øzìàì ¨¤¥§¨¥§¤¨¨¤¨¥§¥§¨§©§©©§¨
.äìéçî:xYl`l xFfgi 'it`BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëa øîBì àöîz íàå §¦¨£¦©£§©§©§¦¦§¨©¦§¥¤©§¤§©¨¦§

.'eë àkéà éàîickA i`C dlign `ied xYl`lC `hiWR i`CeC xnFl z`A m`e ©¦¨§¦¨¨©§©©§¦¨¦§©§©©§¨§¦¨§¦¦§¥
:'Ek zEYW oiA `Mi` i`n d`xIW.úezL eléàc àkéàClhEdW in 'ipzn ipYw ¤©§¤©¦¨¥§¦¨§¦§¨¨¥©§¦¦¤©

:FA xfFg dvx dpFilrd lr Fci eilreléàå ¨¨¨©¨¤§¨¨¨¥§¦
.úezMî úBçtd`xIW icM KFzA xfg m` ¨¦§¦¨©§§¥¤©§¤

:d`pF` Fl xifgnE dpw FaFxwl F` xBzl§©¨¦§¨¨©£¦¨¨
.íéîëç éøáãì eøæç:'ipznA cEl ixBY iAB ¨§§¦§¥£¨¦©¥©¨¥§©§¦

.äeøáñhWtinl EraC `Wxcn iaC opAx ©§¨©¨¨§¥¦§¨¨§¨§¦§©
:oiirA DPin.ïBôøè éaøì LéìMî úBçt ¦¨¨£¨¨¦§¦§©¦©§

zEYXn zFgtM `N` `id d`pF` e`l©¨¨¦¤¨§¨¦§
:opAxl.àîìLa úøîà éàopAxC dlign §©¨¨¦©§¨¦§¨¨§¦¨§©¨¨

oFtxh 'x Edl xn` iM `Ed d`xIW ickA¦§¥¤©§¤¦¨©§©§
dhExRn EpiidC mFId lM DiciC dlignA¦§¦¨¦¥¨©§©§¦§¨

:WilW cre.eøæç éëä íeMî`xTirn §©§¦¦¨¥¨§¥¦¨¨
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'xl zEYWC xaFqe FzxaQn xfFg Dnvr zEYWA EgnU xn` ike opAxl FnM oFtxh 'xl zEYW ied 'Ek zxaq in xn` iM `xTirnC dWwe i"Xx zhiW itl `ibEQd©§¨§¦¦©©¦§¨¤§¥¦¨¨¦¨©¦©§¨£¥§§©§§§©¨¨§¦¨©¨§¦§©§¨¥¦§¨¨§¥¦§§
`xnBl Fl dide opAxl FnM oFtxh 'xl zEYWC dpFW`xd Fzxaql xfFg gikW `l gTn lEHA iPWn iM `pwQnaE dIpW `irA zxaFq oke zEYXn zFgtM oFtxh©§§¨¦§§¥¤¤©§¨§¦¨§©§¨¨¦§©¥¦¤¨Ÿ§¦©¥¦§¨¨¨¦¨¦§§©§§§©¨¨§¨¨©§¨¨
zEYW `le WilW cr zEYXn WExiR ied 'Ek zxaq in xn` iM iOp `xTirnC d`xp okl zEYXn zFgtM zEYW `l opAxl FnM oFtxh 'xl zEYW zxaq in Wxtl§¨¥¦©§¨§§©§§§©¨¨Ÿ§§¨¦§¨¥¦§¤§¥¦¨¨©¦¦¨©¦©§¨£¥¦¦§©§¦§Ÿ§
`Ed `xaq oFtxh 'xl d`pF` `ied WilW cr opAxl gTn lEHA `EdX dnC oeikC Wxtl 'nBd WWg `le xYl`l dlign `ied zEYW la` opAxl zEYWM Dnvr©§¨¦§§©¨¨£¨§©§¨§¦¨§©§©§Ÿ¨©©§¨§¨¥§¥¨§©¤¦¤¨§©¨¨©§¦©§¨¨¨§©§§¨¨
dlign `ied zEYWC `xTirn EgnU ikdlE xfFg mlFrl gTn lEHaC hFWtY EgnU i`nA d"` zEYWA `le opAxl gTn lEHA mFwnA `weC `N` d`pF` Fl oi`C§¥¨¨¤¨©§¨¦§¦¤¨§©¨¨§Ÿ¦§§©¨§¦§§¦¤¨§¨¥§¨¥¨§¥¦¨¨¦§©§¨§¦¨
`iedC Dnvr zEYWC Exfg mFId lM xn` ike xfFg mlFrl zEYXn xzie d`xIW ickA zEYW opAxlE d`xIW icM xg`l dlign zEYXn xzie oFtxh 'xl xYl`l§©§©§©§§¤¤¦§§¦¨§©©§¥¤©§¤§©¨¨§¦§¥¤©§¤§¤¤¦§§¨¥§¦¨©¨©¨§¦§©§¨§©§¨
mlFrlE mFId lkC dxfg oiA `zEwtp oi` `l Eze mFId lM oFtxh 'xlE xfFg mlFrl opAxlC zEYXn xzie gikW `le `Ed mvnEvn xaC oFtxh 'xl xYl`l dlign§¦¨§©§©§©§¨¨§§¨§Ÿ¨¦©§¤¤¦§¦§©¨¨§¨¥§©§¨©§Ÿ¥©§¨¥£¨¨§¨©§¨
xziA `ld EgnU i`nA d`xIW ickA gTn lEHA i`C dpFilrd lr Fci xn`C oFtxh 'xCn xFfgl deW mgM mdipW zEYW lr xziA Exn`C opAxcA Edl `gipe§¦¨§¦§©¨¨§¨§§¤¤©§§¥¤Ÿ¨¨¤©£¦§©§§¨©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨¦§¥¤©§¤§©¨§£Ÿ§¤¤
`EdX dnA KM lM geix oi` mvnEvn xaC `EdW Dnvr zEYWaC dpFilrd lr Fci xn`C oFtxh 'xCn mixfFg mdipW Exn`C ith opAxcA Edl `gip zEYXn¦§¦¨§¦§©¨¨§¥§¨§§¥¤§¦¦§©§§¨©¨©¨¤§¨§¦§©§¨¤¨¨§§¨¥¤©¨©§©¤
zEYW lr xziC geixn `Ed mvnEvn xacC b"r` ith Edl `gip `daE oFtxh 'xl xYl`l dlign `iedC Dnvr zEYWA EgnU iPWnE oFtxh 'xl xYl`l dlign§¦¨§©§©§©§§©¥¨§¦§©§¨§©§¨§¦¨§©§©§©§§¨¦¨§§¥§¨¨§§¨¥¤©§¤¤©§

xl WilXn zFgtC xaq `YWde minkg ixacl Exfg y"z xfFg mlFrl opAxl gTn lEHA Edl `irAi` opAxl mixfFg mdipWCxaqe opAxl zEYXn zFgtM oFtxh ' ¦§¥¤§¦§©¨¨¦¨§¨§¦¤¨§©¨¨§¨¥¨§§¦§¥£¨¦§©§¨¨©§¨¦§¦§©§§¨¦§§©¨¨§¨©
WilW cre zEYXn i` cFre ith 'ipznC `hWR Dil rnWn ikdC xYl`l dlign `ied `le d`xIW ickA oFtxh 'xl WilXn zFgtE opAxl zEYXn zFgtC iOp©¦§¨¦§§©¨¨¨¦§¦§©§¦§¥¤©§¤§Ÿ©§¨§¦¨§©§©§¨¥©§©¥©§¨§©§¦§¥§¦¦§§©§¦
`xTirnC 'hpETA Wxtl wgC Ef `iWEw mEXnE lirl xn`cM d`xIW ickA oiA xfFg mlFrl opAxl gTn lEHA i` oiA Exfge EgnU xiRW iz` d`pF` `ied oFtxh 'xl§©§©§¨¨¨¨¥©¦¨§§¨§¥¦¦¤¨§©¨¨§¨¥¥¦§¥¤©§¤¦§¨©§¥¦§¨¨©§¨¥©§§§¥¦¨¨
`l df itl xfFg mlFrl m` la` d`xIW ickA gTn lEHA l"z` `N` dpWOd EpWxiR `l df itlC llkA zEYWE 'Ek oFtxh 'xl WilW cre zEYXn xn`wC§¨¨©¦§§©§¦§©§§¦§¨¦§¦¤Ÿ¦©§©¦§¨¤¨¦¤¨¦§¥¤©§¤£¨¦§¨¥§¦¤Ÿ
dpw WilW cr zEYXn xzie zEYWC EgnU `xTirnE Exfg ikdl d`xIW ickA gTn lEHA `nlWA zxn` i` oizipzOn xiRW hiWR ikdlE Exfg i`O` wCwC¦§¥©©¨§§¨¥¨¦©¦¦©§¦¦¦©§¨¦§¨¨¦¤¨¦§¥¤©§¤§¨¥¨§¥¦¨¨¨§¦§§¤¤¦§©§¦¨¨
i` `N` d`xIW icM xg`l cr opAxlE mFId lM xg`l cr dlign `ied `l WilW cr oFtxh 'xlC Exfg mFId lM xn` ike FA xFfgl lFki opAxlE oFtxh 'xl gTOd©¤¨§©§§©¨¨¨©£§¦¨©¨©¨§¦§©§©§¦Ÿ©§¨§¦¨©§©©¨©§©¨¨©§©©§¥¤©§¤¤¨¦

leha

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

äðBéìòä ìò øëBî ãé øëBî äpàúð éî Lîça LL äåL̈¤¥§¨¥¦¦§©¨¥©¥©¨¤§¨
éðúéðBàM äî éì ïz Bà éçwî éì ïz Bì øîBà äöø̈¨¥¥¦¤§¦¥¦©¤¦©¦
äìéçî àéåä øzìàì ïðaøì úezMî úBçt eäì àéòaéà¦¨§¨§¨¦§§©¨¨§©§©©§¨§¦¨
éãëa øîBì éöîz íàå BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëa Bà¦§¥¤©§¤§©¨¦§§¦¦§¥©¦§¥
úBçôì úezL ïéa àkéà éàî BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL¤©§¤§©¨¦§©¦¨¥§§¨
øæBç äöø äðBéìòä ìò Bãé úezL eléàc àkéà úezMî¦§¦¨§¦§¨©¨¤§¨¨¨¥
äð÷ úezMî úBçt eléàå äàðBà øéæçîe äðB÷ äöø̈¨¤©£¦¨¨§¦¨¦§¨¨
äeøáñ íéîëç éøáãì eøæç òîL àz éàî äàðBà øéæçîe©£¦¨¨©¨§©¨§§¦§¥£¨¦©§¨
éà éîc ïðaøì úezMî úBçôk ïBôøè 'øì LéìMî úBçẗ¦§¦§©§§¨¦§§©¨¨¨¥¦
øbúì äàøiL éãëa ïðaøì úezMî úBçt àîìLa úøîà©§¨¦§¨¨¨¦§§©¨¨¦§¥¤©§¤§©¨
àlà eøæç éëä íeMî íBiä ìk ïBôøè éaøìe BáBø÷ì Bà¦§§©¦©§¨©¦¨¥¨§¤¨
äìéçî àéåä øzìàì ïðaøì úezMî úBçt úøîà éà¦©§¨¨¦§§©¨¨§©§©©§¨§¦¨

éáøìå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



פה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc `rivn `aa(iying meil)

.lwdl minrh ipy o`k yiy xg`n ,lkd zrcláéúëc ,àãçgp diryi) £¨¦§¦
(bi,'âðò úaMì úàø÷å'eilr lwdl yi zayd z` bprl devny xg`ne §¨¨¨©©¨Ÿ¤

,dcty ycwdd z` lek`l lkeiyãBòå,ycwd iabl lwdl sqep mrh yi §
,÷eMa BúBà ïéòáBz ïéøaæâå ìéàBäz` zzl gkyi `ny yegl oi`e ¦§¦§¨¦§¦©

`ly lkd micen ,el` minrh ipy mitxhvn xy`ke .okn xg`l ynegd
.ynegd zpizp mcew s` ycwdd oeict lge ,minkg exfb

:mipiipr dnk iabl yneg ipica wtq d`ian `xnbd,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨
eøîà éøäy (.`p zexeka) minkgò÷øwä ìò ìlçúî Bðéà Lc÷ä`l` £¥¨§¤§¥¥¦§©¥©©©§©

meyn ,oilhlhn lrøîà àðîçøc(eh fk `xwie),'Bì í÷å óñkä ïúðå' §©£¨¨¨©§¨©©¤¤§¨
iabl wtzqdl yi dzrne .rwxw `le sqkBLîeç,ycwd oeict lyeäî §©

,ò÷øwä ìò ìlçúiL,rwxwd lr zllgzn dpi`y oxwd oick epic m`d ¤¦§©¥©©©§©
.`l e`

lk`y xf iabl dfa wtzqdl yi ok enkeäîeøzdfa oicdy ,bbeya §¨
dnexzdy,ïéleçä ïî àlà úîlzLî dðéàozil lke`d aiigy ,epiidc ¥¨¦§©¤¤¤¨¦©¦

ozi `le ,dnexz my mdilr lg ezpizp ici lre ,oileg zexit ezlik` xear¥
meyn ,mdilr legl dleki dnexzd oi`y micba e` zernøîà àðîçøc§©£¨¨¨©

(ci ak `xwie),'Lãwä úà ïäkì ïúðå'ozil jixvy ,minkg eyxceøác §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨¨
Lã÷ úBéäì éeàøäecw eilr legl -iabl wtzqdl yi dzrne .dnexz zy ¨¨¦§Ÿ¤

dLîeç,dnexzd lyïî àlL ílzLiL eäîzexitïéleçäzernn `l` §¨©¤¦§©¥¤Ÿ¦©¦
.`l e` zexitn `l` znlzyn dpi`y oxwd oick epic m`d ,micba e`

dy dfa oicdy ,ipy xyrn lelig iabl dfa wtzqdl yi okeïéà øNòî©£¥¥
ïBîéñàä ìò ìlçúîmeyn ,[dxev xqg sqk-]øîà àðîçøcci mixac) ¦§©¥©¨£¦§©£¨¨¨©

(dk,'Eãéa óñkä zøöå'minkg eyxce,äøeö åéìò LiL øác ìk úBaøì §©§¨©¤¤§¨§§©¨¨¨¤¥¨¨¨
oica wtzqdl yi dzrne .xyrnd z` zectl ozip dfa wxyBLîeçly §

,xyrnd,ïBîéñàä ìò ìlçúiL eäîdpi`y oxwd oick epic m`d ©¤¦§©¥©¨£¦
.`l e` dxev ea yiy xac lr `l` zllgzn

àúlî ìbìbúà,xacd lblbzd -àáøc dén÷ì àèîezewitq eribde - ¦§©§©¦§¨¨¨§©¥§¨¨
.`ax iptl el`eäì øîà,eicinlzl xn` -åéìò àø÷ øîàipic lka - ¨©§¨©§¨¨¨

jkn cenll yie ,'eilr' `xwna xn`p el` ynegúBaøìoic z`BLîeçly §©§
,xac lkBúBîk.dipic lkl dnvr oxwd enk - §

:`ax ly epicl di`x d`ian `xnbdàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîàs` - ¨©¨¦¨©£©©¦¨¦¨
mc`y x`ean day ,(c"n e"t zenexz) dpyna jk epipy ep`äîeøz áðBbä©¥§¨

odkd onåoiicr,dìëà àìepic ,odkd zeyxl dzenlya dxifgn dzre §Ÿ£¨¨
y`edílLîodklìôk éîeìLz,ltk mlyl dxezd eze` dqpwy apb oick §©¥©§¥¥¤

ztqep mrt cer mlyl eilr odkl aiyny apby dnexzd calny ,epiidc

ieeya mlyn df melyze ,dinc z`,äîeøz éîcly diiey itk ,epiidc §¥§¨
m`e .weya xknidl dnexzddìëà`idy rci `ly ,bbeya apby dnexzl £¨¨

y `ed epic ,dnexzLîBçå íéðø÷ éðL ílLîmiinrt odkl mlyl eilr - §©¥§¥§¨¦§¤
el mlyl eilr jkl sqepae ,ltk mlynd apb oick dnexzd ly diiey z`

d z` ,dfk ote`a eidi el` minelyze .bbeya dnexz lke`d oick ynegïø÷¤¤
,dnvr dnexzd xear mlynyåd z` okLîBç,dzlik` xear mlyny §¤

mlyl eilr,ïéleçä ïîzeidl miie`xd mipwezn oileg zexit ,epiidc ¦©¦
,dnexzåz` eli`ïøwä,daipbd qpw ly ltkd xear mlyny dipyd §©¤¤
mlyn,äîeøz éîc.weya xknidl dnexzd ieey itk zern ,epiidc §¥§¨
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המשך מעמוד ק

oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.Lîça LL äåL:zFrn zEYW WWA Wng deW gTn zEYWàéåä øzìàì ¨¤¥§¨¥§¤¨¨¤¨¥§¥§¨§©§©©§¨
.äìéçî:xYl`l xFfgi 'it`BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëa øîBì àöîz íàå §¦¨£¦©£§©§©§¦¦§¨©¦§¥¤©§¤§©¨¦§

.'eë àkéà éàîickA i`C dlign `ied xYl`lC `hiWR i`CeC xnFl z`A m`e ©¦¨§¦¨¨©§©©§¦¨¦§©§©©§¨§¦¨§¦¦§¥
:'Ek zEYW oiA `Mi` i`n d`xIW.úezL eléàc àkéàClhEdW in 'ipzn ipYw ¤©§¤©¦¨¥§¦¨§¦§¨¨¥©§¦¦¤©

:FA xfFg dvx dpFilrd lr Fci eilreléàå ¨¨¨©¨¤§¨¨¨¥§¦
.úezMî úBçtd`xIW icM KFzA xfg m` ¨¦§¦¨©§§¥¤©§¤

:d`pF` Fl xifgnE dpw FaFxwl F` xBzl§©¨¦§¨¨©£¦¨¨
.íéîëç éøáãì eøæç:'ipznA cEl ixBY iAB ¨§§¦§¥£¨¦©¥©¨¥§©§¦

.äeøáñhWtinl EraC `Wxcn iaC opAx ©§¨©¨¨§¥¦§¨¨§¨§¦§©
:oiirA DPin.ïBôøè éaøì LéìMî úBçt ¦¨¨£¨¨¦§¦§©¦©§

zEYXn zFgtM `N` `id d`pF` e`l©¨¨¦¤¨§¨¦§
:opAxl.àîìLa úøîà éàopAxC dlign §©¨¨¦©§¨¦§¨¨§¦¨§©¨¨

oFtxh 'x Edl xn` iM `Ed d`xIW ickA¦§¥¤©§¤¦¨©§©§
dhExRn EpiidC mFId lM DiciC dlignA¦§¦¨¦¥¨©§©§¦§¨

:WilW cre.eøæç éëä íeMî`xTirn §©§¦¦¨¥¨§¥¦¨¨
WilW cr zEYW lr xzie zEYWC EgnÜ§¦§§¤¤©§©§¦

M KFzA dxfg `ied opAxlm`e d`xIW ic §©¨¨©§¨£¨¨§§¥¤©§¤§¦
Edi` Dil aiWge xfFg gTOd on xFfgl dvẍ¨©£¦©¤¨¥§¨¦¥¦
Edl xn` ike d`pF` xifgnE dpwe dlign§¦¨§¨¨©£¦¨¨§¦¨©§
zEYXn zFgtC `aEh Edl ciqtn mFId lM̈©©§¦§¨§¨¦§
Dil ieWn d`xIW ickA opAxlC zEYW F`§¦§©¨¨¦§¥¤©§¤©§¥¥

lr xzie zEYW `ied opAxlC mEXn i`e d`pF` xifgdl oikixvE mFId lM Edi ¦̀¨©§¦¦§©£¦¨¨§¦¦¦§©¨¨©§¨§§¤¤©
d`xIW icM KFzA dxfg `dYW mdl gFp d`pF` xifgnE dpw DiciclE dxfg zEYW§£¨¨§¦¥¨¨©£¦¨¨©¨¤¤§¥£¨¨§§¥¤©§¤
lM zEdW Fl dide d`pF` xifgnE dpwn dlign `ied d`xIW ickA `A `l m`e§¦Ÿ¨¦§¥¤©§¤©§¨§¦¨©§¨©£¦¨¨§¨¨§¨
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éà'xA EgnU `xTirn .'Ek d`xIW ickA opAxl zEYXn zFgR `nlWA zxn` ¦©§¨¦§¨¨¨¦§§©¨¨¦§¥¤©§¤¥¦¨¨¨§§
xFfgl lFki iOp zEYXn xzie dpFilrd lr Fci opAxl zEYWC mEXn oFtxh©§¦¦§§©¨¨¨©¨¤§¨§¤¤¦§©¦¨©£

d`xIW ickA FAEid `l cEl ixBze k"rA dpw WilXn zFgR lM oFtxh 'xlE ¦§¥¤©§¤§©§¨¨¦§¦¨¨§§©¨¥Ÿ¨
ith Edl `gipC xfFg mlFrl opAxl gTn lEHA i` y"ke gTOd lHAzIW mivtg£¥¦¤¦§©¥©¤¨§¦¦¤¨§©¨¨§¨¥§¦¨§§¥
Dicicl ied d`xIW icM xg`lC oFtxh 'xA§©§¦§©©§¥¤©§¤£¥§¦¥
`gipC Exfg mFId lM Edl xn` ike dlign§¦¨§¦¨©§¨©¨§§¦¨
zEYWE zEYXn zFgtA ixn`C opAxcA Edl§¦§©¨¨§©§¥§¨¦§§
icM xg`l dlign ied zEYW lr xzie§¤¤©§£¥§¦¨§©©§¥
i`e mFId lM xg`l cr oFtxh 'xlE d`xIW¤©§¤§©§©§©©¨©§¦
zEYW lr xzie zEYW ied opAxlC mEXn¦¦§©¨¨£¥§§¤¤©§
dpw oFtxh iAxlE d`xIW ickA dxfg£¨¨¦§¥¤©§¤§©¦©§¨¨
d`xIW ickA dxfg `dYW mdl gFp k"rA§©¨¤¤§¥£¨¨¦§¥¤©§¤
dlign `dY d`xIW icM KFY `A `l m`e§¦Ÿ¨§¥¤©§¤§¥§¦¨
lM d`pF` Fl xifgie k"rA dpTX dOn¦©¤¨¨§§©£¦¨¨¨
mlFrl opAxl gTn lEHA i` EdinE mFId©¦¦¦¤¨§©¨¨§¨
zEYXn zFgR mEXn `N` Exfg `l xfFg¥Ÿ¨§¤¨¦¨¦§
'xA Edl `gip zEYXn xziaC b"r` zEYWE§¦§¤¤¦§¦¨§§
`ied mFId lM xg`lE k"rA dpwC oFtxh©§§¨¨§§©©¨©©§¨
`geexA n"n xfFg mlFrl opAxlE dlign§¦¨§©¨¨§¨¥§©§¨
ith Edl `gip zEYWE zEYXn zFgtC§¨¦§§¦¨§§¥
'it`e i`d iNEM `gikW `l gTn lEHaC§¦¤¨Ÿ§¦¨¥©©£¦
d`xIW icM xg`l dlign `EdW zEYXn zFgtE zEYWA migiexn xzFi `gikW§¦¨¥©§¦¦¦§¨¦§¤§¦¨§©©§¥¤©§¤
`Ed hrEn geixC zEYXn xziA oiciqtOX dOn mFId lM xg`l cr oFtxh 'xlE§©§©§©©¨©¦©¤©§¦¦§¤¤¦§§¤©¨
dlign oFtxh 'xl ied mFId lM xg`lC `de dxfgl d`pF` xifgnE dpw oiA¥¨¨©£¦¨¨©£¨¨§¨¦§©©¨©£¥§©§§¦¨
FA xfFg xfFgW in minrR aFxC KM lM iOp `zEwtp `Mil xfFg mlFrl opAxlE§©¨¨§¨¥¥¨©§¨©¦¨©§§¨¦¦¤¥¥
`ied xYl`l zxn` i` `N` mlFrl xfFg Fpi` mFId lkA xfFg Fpi`W inE mFIA©¦¤¥¥§¨©¥¥§¨¤¨¦©§¨§©§©©§¨
xzie WilWA Edl `gip d`xIW ickA opAxl gTn lEHA i`C b"r`e xn`wC `Ed WilWA h"xC mFId lM `dC ith Edl `gip oFtxh 'xcA `d Exfg i`O` dlign§¦¨©©¨§¨¦§©§¦¨§§¥§¨¨©§¦§¦§¨¨©§§¦¦¤¨§©¨¨¦§¥¤©§¤¦¨§¦§¦§¤¤
xYl`l dlign lMd didie WilW z`pF`n ExdGie llM gikW `l i`Ce `d mFId lM xg`l cr h"xlE dlign `ied d`xIW xg`l opAxlC ith opAxcA WilXn¦§¦¦§©¨¨§¥¦§©¨¨§©©¤©§¤©§¨§¦¨§©§©©¨©¨©©Ÿ§¦©§¨§¦¨£¥¨©§¦§¦§¤©Ÿ§¦¨§©§©
ikd i` d`pF` Dil ieWn EdciC gTn lEHaC `N` minkg lr wlFg oi`e inC opAxl Dnvr zEYWM llkA zEYWE WExiR WilW cre zEYXn `l 'Ek zxaq in¦©§¨Ÿ¦§§©§¦¦§¦§¨¦§©§¨§©¨¨¨¥§¥¥©£¨¦¤¨§¦¤¨¦§©§¥¥¨¨¦¨¥
d`xIW icM xg`l dlign `ied oFtxh 'xlC EgnU ikdlE xfFg mlFrl opAxlC EgnUCn hFWtY `xTirn EgnU i`nA bilR DicEgl gTn lEHA` oFtxh iAxC§©¦©§©¦¤¨§¥¨¦§©¨§¥¦¨¨¦§¦§¨§¦§©¨¨§¨¥§¨¥¨§¦§©§©§¨§¦¨§©©§¥¤©§¤
`gip iOp zEYXn xziA mB mFId lM xg`l oFtxh 'xlE opAxl d`xIW ickA dlign `ied zEYWC Exfg mFId lM Edl xn` ike mieW md zEYXn zFgtE zEYWaE¦§¨¦§¥¨¦§¦¨©§¨©¨§¦§©§¨§¦¨¦§¥¤©§¤§©¨¨§©§§©©¨©©§¤¤¦§©¦¦¨
dxfg oiA `zEwtp `Mil `l Eze mFId lM oFtxh 'xlE xfFg mlFrl opAxlC b"r`e zEYW oicM dpFilrd lr Fci oFtxh 'xlE xFfgl deW mgM mdipWC opAxcA Edl§¦§©¨¨¦§¥¤Ÿ¨¨¤©£§©§¨©¨¤§¨§¦§§¦§©¨¨§¨¥§©§¨©§Ÿ¥¨©§¨¥£¨¨
opAxcA dAxC`e d`xIW xg`l dlign r"kl zEYXn xzie zEYWE xYl`l dlign zEYXn zFgR r"kl `ld EgnU i`nA d`xIW ickA c"q i`C mlFrlE mFId lkC§¨©§¨§¦¦§¥¤©§¤§©¨§£Ÿ§¨¦§§¦¨§©§©§§¤¤¦§§§¦¨§©©¤©§¤§©§©¨¦§©¨¨
d`pF` `ied Dnvr zEYWC xn`p `l WExiR Dnvr zEYWA EgnU iPWnE dpFilrd lr Fci xn`C oFtxh 'xn mixfFg mdipW zEYW lr xziA ixn`C ith Edl `gip¦¨§§¥§©§¥§¤¤©§§¥¤§¦¥©§§¨©¨©¨¤§¨§©¥¨§¦§©§¨¦Ÿ¤¡©¦§©§¨©§¨¨¨
xYl`l dlign `iede zEYXn zFgtM `ied oFtxh 'xl Dnvr zEYW la` opAxl zEYWM oFtxh iAxl Kli`e zEYXn `N` `YWd cr xn`cM opAxl FnM oFtxh 'xl§©§§§©¨¨¦§¨©©©§¨¤¨¦§§¥¨§©¦©§¦§§©¨¨£¨§©§¨§©§©§¨§¨¦§§©§¨§¦¨§©§©
ike dpFilrd lr Fci oFtxh 'xlE opAxl mixfFg mdipWC zEYW lr xziC geixn ith Edl `gip geixd dfe dpFilrd lr Fci mbe d`xIW ickA opAxlC EgnU KklE§©¨§¦§©¨¨¦§¥¤©§¤§©¨©¨¤§¨§¤¨¤©¦¨§§¥¥¤©§¤¤©§¦§¥¤§¦§©¨¨§©§¨©¨¤§¨§¦

WC geixn ith Edl `gip mFId lM xg` oFtxh 'xlE d`xIW ickA dlign `iedC zEYXn xzi lW geixC Exfg mFId lM xn`'xl xYl`l dlign iedC Dnvr zEY ¨©¨©¨§§¤©¤¤¤¦§§©§¨§¦¨¦§¥¤©§¤§©§©©¨©¦¨§§¥¥¤©¦§©§¨©£¥§¦¨§©§©§
zEYWE opAxl Dnvr zEYWM oFtxh 'xl WilW cr zEYXn `pniwF`C `pwQO` i`wC Edl `irAi`C qxbC d`xp Ef dhiW itlE mvnEvn xaC `EdW itl oFtxh©§§¦¤¨¨§§¨§¦¦¨¦§¤§¨©§¦¨§¨§§¨¥©©§¨¨§¦§¨¦§©§¦§©§¦§©§¨§©¨¨§
`xTirnC Exfg ikdl d`xIW ickA gTn lEHA `nlWA zxn` i` Exfg y"z d`xIW ickA F` xfFg mlFrl gTn lEHA Dil `irAn `we zEYXn zFgtM Dnvr©§¨§¨¦§§¨¦¨§¨¥¦¤¨§¨¥¦§¥¤©§¤¨§¦©§¨¦§¨¨¦¤¨¦§¥¤©§¤§¨¥¨§§¥¦¨¨
FgnUA WxtncM d`xIW icM xg`l opAxl dlign `iedC zEYXn xzFi mEXn Exfg mFId lM xn` ike xYl`l dlign oFtxh 'xl `iedC Dnvr zEYW mEXn EgnÜ§¦§©§¨§©§¨§©§§¦¨§©§©§¦¨©¨©¨§¦¥¦§§©§¨§¦¨§©¨¨§©©§¥¤©§¤§¦§¨¥§¨§
opAxlE mFId lM xg`l dlign zEYXn xzFi mbe xYl`l dlign oFtxh 'xl zEYW `ld Exfg i`O` xfFg mlFrl gTn lEHA zxn` i` `N` Dnvr zEYW mEXn¦§©§¨¤¨¦©§¨¦¤¨§¨¥©©¨§£Ÿ§§©§§¦¨§©§©§©¥¦§§¦¨§©©¨©§©¨¨
xn` iM lirlC wgFce i"XxRcM Exfg i`O` KixR d"t`e opAxl FnM oFtxh 'xl d`pF` ied Dnvr zEYW xfFg mlFrl gTn lEHA xn` ikC 'iR i"Xxe xfFg mlFrl§¨¥§©¦¦§¦¨©¦¤¨§¨¥§©§¨£¥¨¨§©§§§©¨¨©¨¦©©¨§¦§¦©¦§©¦§¥¦¨©
zEYXn zFgtM `iedC oFtxh 'xl xn`C Dnvr zEYW WExiR gikW `l gTn lEHA iPWnE 'iWixtcM d`xp okl Exfg Dil `gip ded xfFg mlFrl opAxl gTn lEHaC§¦¤¨§©¨¨§¨¥£¨¦¨¥¨§¨¥¦§¤§¦§¦¦§©¥¦¤¨Ÿ§¦©¦§©§¨§¨©§©§§©§¨§¨¦§
d`xIW icM xg`l xYl`l dlign `ied oFtxh 'xlC zEYXn xzi mEXn EgnU `xTirn KklE opAxl Dnvr zEYWM zEYXn xzie zEYW `N` `id `wigC `iEPW¦¨§¦¨¦¤¨§§¤¤¦§¦§©§¨§©¨¨§©¥¦¨¨¨§¦¤¤¦§¦§©§©§¨§¦¨§©§©§©©§¥¤©§¤
oFtxh 'xlE mixfFg mdipW opAxl iOp zEYXn xziaE d`xIW ickA opAxlE mFId lM oFtxh 'xlC Dnvr zEYW mEXn Exfg mFId lM xn` ike xfFg mlFrl opAxlE§©¨¨§¨¥§¦¨©¨©¨§¦§©§¨¦§©§¨©§©¨¨¦§¥¤©§¤§¤¤¦§©¦§©¨¨§¥¤§¦§©§
d`xp oM mlFrlE mFId lkC dxfg oiA `zEwtp oi` gikW 'it`e gikW `l gTn lEHA `l Eze mFId lM oFtxh 'xlE xfFg mlFrl opAxlC b"r`e dpFilrd lr Fcï©¨¤§¨§¦§©¨¨§¨¥§©§¨©§Ÿ¦¤¨Ÿ§¦©©£¦§¦©¥©§¨¥£¨¨§¨©§¨¥¦§¤
'xl zEYWC xaFqe FzxaQn xfFg Dnvr zEYWA EgnU xn` ike opAxl FnM oFtxh 'xl zEYW ied 'Ek zxaq in xn` iM `xTirnC dWwe i"Xx zhiW itl `ibEQd©§¨§¦¦©©¦§¨¤§¥¦¨¨¦¨©¦©§¨£¥§§©§§§©¨¨§¦¨©¨§¦§©§¨¥¦§¨¨§¥¦§§
`xnBl Fl dide opAxl FnM oFtxh 'xl zEYWC dpFW`xd Fzxaql xfFg gikW `l gTn lEHA iPWn iM `pwQnaE dIpW `irA zxaFq oke zEYXn zFgtM oFtxh©§§¨¦§§¥¤¤©§¨§¦¨§©§¨¨¦§©¥¦¤¨Ÿ§¦©¥¦§¨¨¨¦¨¦§§©§§§©¨¨§¨¨©§¨¨
zEYW `le WilW cr zEYXn WExiR ied 'Ek zxaq in xn` iM iOp `xTirnC d`xp okl zEYXn zFgtM zEYW `l opAxl FnM oFtxh 'xl zEYW zxaq in Wxtl§¨¥¦©§¨§§©§§§©¨¨Ÿ§§¨¦§¨¥¦§¤§¥¦¨¨©¦¦¨©¦©§¨£¥¦¦§©§¦§Ÿ§
`Ed `xaq oFtxh 'xl d`pF` `ied WilW cr opAxl gTn lEHA `EdX dnC oeikC Wxtl 'nBd WWg `le xYl`l dlign `ied zEYW la` opAxl zEYWM Dnvr©§¨¦§§©¨¨£¨§©§¨§¦¨§©§©§Ÿ¨©©§¨§¨¥§¥¨§©¤¦¤¨§©¨¨©§¦©§¨¨¨§©§§¨¨
dlign `ied zEYWC `xTirn EgnU ikdlE xfFg mlFrl gTn lEHaC hFWtY EgnU i`nA d"` zEYWA `le opAxl gTn lEHA mFwnA `weC `N` d`pF` Fl oi`C§¥¨¨¤¨©§¨¦§¦¤¨§©¨¨§Ÿ¦§§©¨§¦§§¦¤¨§¨¥§¨¥¨§¥¦¨¨¦§©§¨§¦¨
`iedC Dnvr zEYWC Exfg mFId lM xn` ike xfFg mlFrl zEYXn xzie d`xIW ickA zEYW opAxlE d`xIW icM xg`l dlign zEYXn xzie oFtxh 'xl xYl`l§©§©§©§§¤¤¦§§¦¨§©©§¥¤©§¤§©¨¨§¦§¥¤©§¤§¤¤¦§§¨¥§¦¨©¨©¨§¦§©§¨§©§¨
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dlign ef oi` ,yilyn zegta oetxh iaxle zezyn zegta epiid minkgle
.xbzl d`xiy icka xg`l `l` cin

:`xnbd dgeczøáñ éîd`pe`y xaeq dz` m`d -éaøì LéìMî úBçt ¦¨§©¨¦§¦§©¦
,éîc ïðaøì úeúMî úBçôk ,ïBôøèminkg mixaeq zezyn zegta m`e ©§§¨¦§§©¨¨¨¥

,yilyn zegta oetxh iax xeaqi jk ,dlign efy,àì,miey mipicd oi` Ÿ
`l`úeúMî,éîc ïðaøì dîöò úeúLk ,ïBôøè éaøì ,LéìL ãòåciy ¦§§©§¦§©¦©§¦§©§¨§©¨¨¨¥

minkg ixack `lye ,ez`pe` reazl e` gwnd lhal dpeilrd lr dp`znd
.'d`pe`' `l` ,'dlign' ef oi` eixacl mb j` ,'gwn lehia' edfy mixne`d

:`xnbd dywn,éëä éà,zezyn xzeia wx `id mzwelgnyeçîN éàîa ¦¨¦§©¨§
cel ixbzàøwéòîxeriya `id d`pe`dy oetxh iax dxedyk ,dligza - ¥¦¨¨

xzeia wxe ,minkg lr wleg epi` zezyn zegtae zezya ixde ,yily

mzgny z` xiaqdl ick dxe`kle ,wleg `ed zezynèBLôzwtqd z` ¦§
ea wtzqze] xefgl xyt` izn cr ,'gwn lehia' oica wtzqdl ie`xy

xn`ze ,[oldl `xnbdcedfy zezyn xzeiaíìBòì ,ïðaøì 'çwî ìeha' §¦¦¨§©¨¨§¨
dp`znd,øæBç,oetxh iax z`xeda egny okleéaø eäì øîàc ïåéëc ¥§¥¨§¨©§©¦

ïBôøè`l` ,'gwn lehia' dpi` yily cre zezyn d`pe`y,'äàðBà' àéåä ©§©§¨¨¨
,eçîNz` lhal dp`znd leki gwn lehia edfy minkg zrcl eli`y ¨§

leki epi` df onf xeriy xg`l ,d`pe` efy oetxh iaxle ,mlerl gwnd
c ,mzxfg zpaen oke .ez`pe` z` elit` reazleäì øîà éëoetxh iax ¦¨©§

`ed d`pe`d zriaz onfy,íBiä ìkmdl didy geixd z` eciqtd ¨©
ef jk xg`e 'xbzl d`xiy icka' `ed dzxfg onf minkgly ,zezy z`pe`a

okle ,meid lk dpnf oetxh iaxle ,dligneøæç.minkg ixacl ¨§
:dxe`kl wtqd zhiyt z` x`al `xnbd dkiynnCzòc à÷ìñ éàcxnel §¦©§¨©§¨

coicïðaøì çwî ìehawx `ed zezyn xzeiaBà øbúì äàøiL éãëa §¦¦¨§©¨¨¦§¥¤©§¤§©¨
,BáBø÷ìdyw ok m` ,dlign yi df onf ixg`eeçîN éàîadligza ¦§§©¨§

,yilyl zezy oiay xeriya wx `id mzwelgn ixde ,oetxh iax z`xeda

oetxh iax zrcl oiae ,xefgl mileki mdipye 'gwn lehia' edfy minkgl oiae
d`xiy' cr wx `ed dxfgd onf ,xefgl leki dp`znd wxe 'd`pe`' efy
xzei d`pe` efy oetxh iax ixaca egiexd dne ,dlign ef jk xg`e ,'xbzl

.gwn lehia edfy minkg ixacn

`ed minkgl gwn lehiay okzi zn`a :wtqd zehiyt z` `xnbd dgec
`le d`pe` ef oetxh iaxl zezyn xzeiay s`e ,'xbzl d`xiy' cr wx

,melk dfa egiexd `le dligneçîNcel ixbz,dîöò úeúLawx ,xnelk ¨§¦§©§¨
weica zezya j` ,d`pe` efy oetxh iax xaeq yily cre zezyn xzei iabl

,egny dfae ,cin zlgnpe zezyn zegtk dpicy oetxh iax xaeqéaøìc¦§©¦
ïBôøè`id zezy z`pe`äléçî,xzl`lïðaøìeef,äàðBàxeariy cre ©§§¦¨§©¨¨¨¨

oetxh iax mdl xn`y ixg` j` .xefgl dp`znd leki 'xbzl d`xiy' onf
mdl yiy `vnp ,meid lk `ed ea xefgl dp`znd lekiy onfd xeriyy
dp`znd leki minkg zrcly ,zezyn xzei `id d`pe`dy ote`a cqtd

leki oetxh iaxl eli`e ,dlign ef jk xg`e ,'xbzl d`xiy' cr wx xefgl
.minkg ixacl exfg okle ,meid lk ea xefgl

,(:hn lirl) zezyn xzei iabl xn`py gwn lehia oic z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .xefgl dp`znd leki izn cr,eäì àéòaéàd`pe` ¦©§¨§
dpicy ,zezyn dxizi,ïðaøì ,'çwî ìeha'm`døæBç íìBòìdp`znd ¦¦¨§©¨¨§¨¥

,gwnd z` lhaneàîìc Bàwx,BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëaoicke ¦§¨¦§¥¤©§¤§©¨¦§
dlgnpe miiw gwnd df onf ixg` la` ,dpyna zx`eand zezy z`pe`

.d`pe`d
:dgece ,wtqd z` heytl dqpn `xnbdøîBì àöîz íàådi`x yiy §¦¦§¨©

`l` xfeg epi`y xn`p m`y ,mlerl xfeg gwndyBà øbúì äàøiL éãëa¦§¥¤©§¤§©¨
,BáBø÷ìdyw ok m`ïéa àkéà äîxeriya d`pe`ì úeúLoiaìò øúé ¦§©¦¨¥§§¨¥©
,úeúLxg`e ,xbzl d`xiy ick cr gwnd z` lhal xyt` odizya ixde §

:`xnbd dgec .elhal xyt` i` odizya df xeriyàkéà,mdipia welig ¦¨
eléàca,úeúLwxøæBç äpàúpL éî,dp`nd `le ,gwndneléàåaìò øúé §¦§¦¤¦§©¨¥§¦¨¥©

,ïéøæBç íäéðL ,úeúL.gwndn ea xefgl leki dp`nd s`eéàîdn - §§¥¤§¦©
.df wtqa drxkdd

:epizpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz(:hn) dpyna epipy ¨§©
elek meid lk xefgl dp`znd lekiy cel ixbzl oetxh iax xn`y ixg`y

eøæçcel ixbzìk bedp,íéîëç éøáã,zezy `ed d`pe`d xeriyy ¨§¦¦§¥£¨¦
,'xbzl d`xiy' cr wx xefgl leki dp`zndyeàîìLa zøîà éàzpaen - ¦¨§©§¦§¨¨

c xn`z m` mzxfgïðaøì çwî ìehawx `ed zezyn xzei d`pe`aéãëa ¦¦¨§©¨¨¦§¥
,BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL,miiw gwnd jk xg`eåeli`ïBôøè éaøìxaeqd ¤©§¤§©¨¦§§§©¦©§

`ed xefgl dp`znd lekiy onfd xeriye ,'d`pe`' ef yily cre zezyny
,eøæç éëä íeMî ,íBiä ìkmdl yiy geixd zngn egny dligzay ¨©¦¨¦¨§

,'xbzl d`xiy' cr xefgl dp`znd leki minkgly ,weica zezy z`pe`a

lk `ed dxfgd onfy mdl xn`yk j` ,cin dlign ef oetxh iax ixacle
lekiy zezyn xzei d`pe`a miciqtn md eixacl ixdy ,mda exfg ,meid
d`xiy ick' onf xary ixg` minkg ixacl eli`e ,meid lk xefgl dp`znd

z`pe`a migiexny geixdn xzei lecb df cqtde ,d`pe`d zlgnp 'xbzl
.weica zezyzøîà éà àlày,øæBç íìBòì ïðaøì 'çwî ìeha'ok m` ¤¨¦¨§©¦¦¨§©¨¨§¨¥

iaxly ,zezyn xzei d`pe`a mdl yiy geixd zngn dligza egny

xyt` mlerl minkgle ,d`pe`d zlgnp 'xbzl d`xiy' onf ixg` oetxh
dyw ok m`e ,gwnd z` lhaleøæç éànàixg` s` ixde ,minkgk bedpl ©©¨§

oiicr ,meid lk `ed d`pe`d zriaz onfy mdl xn`yàçéð ïBôøè éaøãa¦§©¦©§¦¨
àì eúå ,íBiä ìk äàðBà eäì éåLî à÷c ,éôè eäìxaeq oetxh iaxy - §§¥§¨©§¥§¨¨¨©§Ÿ

minkgl eli`e ,meid lk wx dp`znd xfege 'd`pe`' ef yily cre zezyny
.mlerl ea xefgl leki gwn lehia edfy

mrhde ,mlerl xfeg minkgl 'gwn lehia'y xnel yi mlerl :`xnbd dgec
epicy zezyn xzei d`pe` ea yiy xkny oeik `ed cel ixbz mda exfgy

çéëL àì ,çwî ìehaxeriya gweld z` zerhdl dywy ,ievn epi` - ¦¦¨Ÿ§¦©
xeriya zegewld z` zepedle minkgk bedpl eticrd okle ,dfk lecb
,oetxh iaxk bedpl xy`n ,xefgl elkei `l 'xbzl d`xiy' onf ixg`e ,zezy
xzeiay eixaca geix mdl yiy s` ,meid lk xefgl gweld leki zezyay

.dievn d`pe` ef oi`y oeik ,d`pe` `l` gwn lehia df oi` zezyn
:ze`pe`d ibeq lka dkldd z` zxxan `xnbdàúëìä ,àáø øîàjk - ¨©¨¨¦§§¨

d`pe`a ,dkldd `idäð÷ð ,úeúMî úBçtdçwî`l oiicry s` ,cin ¨¦§¦§¨¦¨
`id d`pe`d m`e .'xbzl d`xiy ick' onf xar,úeúL ìò øúBéoic dfa yi ¥©§

,'çwî ìeha'z`pe`ae .mda xefgl mileki dp`znd oiae dp`nd oiae ¦¦¨
äð÷ ,úeúL,elhal leki mdn cg` oi`e ,gwnd z` gweldøéæçîådp`nd §¨¨§©£¦
d inc z`äàðBà.dp`zpy dfl ¨¨

:xefgl xyt` izn cr `ax x`anäæå äæåz`pe`a d`pe`d zriaz oiae - §¤¨¤
onf xeriya wx od ,zezy lr dxizi d`pe`a gwnd lehia oiae ,zezy

`edyäàøiL éãëagwnd z`,BáBø÷ì Bà øbúìjeza ea xfg `l m` la` ¦§¥¤©§¤§©¨¦§
.ez`pe` lr lgn ixd ,df onf

lhal xyt` izn cr wtqd z` zhyete ,`ziixan `axl zriiqn `xnbd
:gwnd z`àéðz`ziixaa,àáøc déúåkipicäàðBà,md jkúBçt ©§¨§¨¥§¨¨¨¨¨

äð÷ð ,úeúMîdçwîz` reazl e` elhal leki dp`znd oi`e ,cin ¦§¦§¨¦¨
.ez`pe`ìèa ,úeúL ìò øúéd,çwî.mda xefgl mileki mdipye,úeúL ¨¥©§¨¥¦¨§

äð÷,gwnd z` lhal leki epi`e ,gweldøéæçîeinc z` dp`nd el ¨¨©£¦
dàéNpä äãeäé éaø .ïúð éaø éøác ,äàðBà,zezy z`pe` oiprl wleg ¨¨¦§¥©¦¨¨©¦§¨©¨¦
e,øîBàxkend dp`zd m`ãéd,äðBéìòä ìò øëBî`ed m`,äöBøixd ¥©¥©¨¤§¨¤

e gwnd z` lhan `edBì øîBàgwelléçwî éì ïz,jizern z` leheBà ¥¥¦¦§¦
gwell xne` ,gwnd z` miiwl epevx m`.éðúépàL äî éì ïzm` oke ¥¦©¤¦¦¨¦

.d`pe`d inc zayd e` gwn lehia reazl dpeilrd lr eci ,gweld dp`zp
:`ziixad zniiqnäæå äæå,zezyn xzei z`pe`a oiae zezy z`pe`a oiae - §¤¨¤

`l` xfeg dp`znd oi`.BáBø÷ì Bà øbúì äàøiL éãëa`ziixaa x`eane ¦§¥¤©§¤§©¨¦§
dxizid d`pe`ae zezyn dzegtd d`pe`a wqty dne ,`ax ly eiwqtk ef
,ozp iax zhiyk md eixac zezy z`pe` oiprle ,md lkd ixac zezyn

:zepenn ipica ezenk dkldy
:dpyna epipy'eë øéæçäì øzeî éúî ãò:eaexwl e` xbzl d`xiy ick cr ©¨©¨§©£¦

eðL àì ,ïîçð áø øîàdf xeriyàlàiablç÷Bìgwndy oeik ,dp`zpy ¨©©©§¨Ÿ¨¤¨¥
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xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `rivn `aa(ipy meil)

eøæç éëä íeMîxefgl xyt`y oetxh iax ly wqtd ixdy ,minkgk bedpl ¦¨¦¨§
,mgk z` rxbn wx meid lkmda xefgl el` elkei ,zegewld z` ep`i m`y

md minkg ixacl s` ixdy ,mixbzd ly mgek z` dtin epi`e ,meid lk
,ongp ax ixacke ,mlerl xefgl milekizøîà éà àlàax ixack `ly ¤¨¦¨§©§

c `l` ,ongpéîc ç÷Bìk énð øëBî,ezxfgl laben onf el yieà÷ôð éàî ¥©¦§¥©¨¥©©§¨
dpéî eäìyi mdl mb ixde ,oetxh iax ixacn mdl `veiy cqtdd dn - §¦¨

c ,eixaca d`pdç÷Blì àzðwz ïðaø déì éãáòc éëéä éëxaeqy myk - ¦¥¦§¨§¥¥©¨¨©©§¨©¥©
lk ea xefgl lkei dp`zd m`y gweld zaehl minkg epwizy oetxh iax

,meidøëBnì àzðwz ïðaø déì éãáò énð éëä,xkend zaehl epwiz jk - ¨¦©¦¨§¥¥©¨¨©©§¨©¥
,xbzl d`xiy ick cr wx `le ,meid lk xefgl lkei gwna eze` eped m`y

iably ,ongp ax ixack gken i`ce `l` ,mda exfg recne ,minkg zrck
,mlerl xfeg `ed minkg zrcl s` `l` ,llk ef dpwz zkiiy `l xkend

.xefgl onf xzei zegewll yiy oetxh iax ixaca eciqtde

mewn lkne ,meid lk wx xefgl leki xkend s`y okzi mlerl :`xnbd dgec
y oeik ,mda exfgãeì éøbze ,gwna mi`iwa eideòèc çéëL àìdf oi` - ©¨¥Ÿ§¦©§¨

exkniy ievn xzei `l` ,utgd ly exignn zegta exknie erhiy ievn

ick cr wx xefgl leki gweldy ,minkg zrc mdl dticr okle ,xweia
.meid lk ea xefgl leki gewldy oetxh iax ly ezrc ipt lr ,xbzl d`xiy

:mlerl xfeg xkeny ,ef dkld oipra dyrn d`ian `xnbddéðëéætLeà§§¦§¥
[dipqk`d lra-]àøîç ïéaæ ,àîç øa éîøc,xeng xkn -äòèåexkne §¨¦©¨¨©¥©§¨§¨¨

,izin`d eiieyn ziyiyn xzei ly yxtda ,lefaáéöò äåäc déçkLà- ©§§¥©£¨¨¦
,aevr `edyk `ng xa inx e`vnzáéöò éànà ,déì øîàdz` recn - ¨©¥©©£¦©§

.aevréàòèe àøîç éðéaæ ,déì øîà.exigna izirhe xeng izxkn -øîà ¨©¥©¦¦©§¨§©¨©
déì,`ng xa inxCa øãä ìéæxzeia d`pe` oick ,jgwnn ja xefge jl - ¥¦£©¨

.zezynéì éàäL àä ,déì øîàonf xeriy izidy ixd -éãkî øúBé ¨©¥¨§©¦¥¦§¥
,éáBø÷ì Bà øbúì äàøàLepipyy enk ,gwnd lhal icia oi` aeye ¤©§¤§©¨¦§¦

.epizpynaïîçð áøc dén÷ì déøãL,ongp axl `ng xa inx egly - ©§¥§©¥§©©§¨
,epic el weqtiydéì øîà,ongp axeðL àìxefgl leki dp`zndy minkg ¨©¥Ÿ¨

,xbzl d`xiy ick cr wxàlàiablç÷Bì,dp`zpyíìBòì øëBî ìáà ¤¨¥©£¨¥§¨
,øæBç.gwnd z` lhal leki dz`e ¥

:xkenl gwel oia weligd z` `xnbd zx`anàîòè éàîmrhd dn - ©©§¨
oeik ,mlerl xfeg xkend eli`e ,gweld zxfgl mieqn onf minkg epzpy

y,Bãéa Bçwî ,ç÷Bìedéì éåçî ìéæàc àëéä ìë`edy mewn lkle - ¥©¦¨§¨¨¥¨§¨¦©£¥¥
,eiaexwl e` mixbzl ed`xne enr elhep ,jledäòè éà déì éøîàågwna §¨§¥¥¦¨¨

,df,äòè àì éà,lgn i`cea ,ez`pe` z` raz `le df onf xeriy xar m`e ¦Ÿ¨¨
la`déãéa déçwî è÷ð àìc ,øëBî,mixbzl eze`xdl ecia gwnd oi`y - ¥§Ÿ¨©¦¨¥¦¥

ezerh lr cenrl leki epi`dézðéáæk àzðéáæ déì énøúéîc ãòcr - ©§¦§©¥¥§¦§¨¦§¦§¥
,dzr xkny dfl dnecd dfk gwn el oncfnyåf`àì éàå ,äòè éà òãé §¨©¦¨¨§¦Ÿ

.äòè̈¨
mc`a dkld eitl zycgne ,d`pe` oipra sqep dyrn d`ian `xnbd

:ziad lran dpewdéðeaæì éëLøå è÷ð äåäc àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨©£¨¨©©§§¥§©¥
,dxkenl iyn zxebg ecia fge` didyàzéL éø÷`edy fixkn did - ¨¥¦¨

,fef dyya dxkenezn`aàLîç àéåLyng wx `ed diiey -,då`edy s` ©§¨©§¨§
mewn lkn ,dyya dxken `edy fixkdàbìôe àLîç déì éáäé eåä éà- ¦£¨£¥¥©§¨©§¨

,mifef ivge dyng dxear el mipzep eid m`ìé÷L äåämlhep did - £¨¨¦
.mxear dxkeneøîàå àøáb àeää àúà,déì àðáéäé éàel oz` m` - ¨¨©©§¨§¨©¦¨¦§¨¥

dzxenz,àbìôe àLîç,gwnd zixiyr `edy fef ivga iz`pe` didz ©§¨©§¨
ziyiyn zegt dfy oeikeäìéçî àéåälke` `le ,d`pe`d lr xzl`l ©§¨§¦¨

c sicr okl ,draezlàzéL déì ïzà,mly fefa dp`z`eàðéãì déòaúàå ¤¥¥¦¨§¤§§¥§¦¨
oick ,xzid fefd z` il xifgiy ,'xbzl d`xiy ick' onf jeza oicl epraz` -

gwnd ixg`e ,dyr jk ok`e .zezy z`pe`àáøc dén÷ì àúàreazl ¨¨§©¥§¨¨
,ez`pe` z` xkendndéì øîà,`axeðL àì,d`pe` ipicïî ç÷Bìa àlà ¨©¥Ÿ¨¤¨§¥©¦

øbzä,[xgeq-]úéaä ìòaî ç÷Bìa ìáàilk x`ye eihiykz z` xkend ©©¨£¨§¥©¦©©©©¦
,eyinyz,äàðBà åéìò Bì ïéàmxken `edy reci eilr miaiagy oeiky ¥¨¨¨¨

,d`pe` df gwna yiy ip` rcei ,gwnd zrya dpzd eli`k df ixde ,xweia
zxebg z` xkendy oeike .jz`pe` reazl lkez `ly xken ip` ok zpn lre

.jz`pe` z` reazl leki dz` oi` ,`ed ziad lra iynd
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéðeaæì éôék èé÷ð äåäc ,àøáb àeää©©§¨©£¨¨¦¦¥§©¥
,mxkenl minfp ecia fge` didy -ïéLîç éåLå ,ïézL éø÷fixkn did - ¨¥¦¦§¨¥©§¦

,fef miying did izin`d miiey j` ,fef miyya mxkenyå,mpn`eåä éà §¦£
éà ,øîàå àøáb àeää àúà .ìé÷L äåä ,àLîçå ïéLîç déì éáäé̈£¥¥©§¦§©§¨£¨¨¦¨¨©©§¨§¨©¦

,àLîçå ïéLîç déì àðáéäée ,zezyn dzegt iz`pe` didzäìéçî àéåä ¨¦§¨¥©§¦§©§¨©§¨§¦¨
okl ,xzl`l,ïézéL déì ïzà,zezy iz`pe` didzyàðéãì déòaúàå ¤¥¥¦¦§¤§§¥§¦¨

xg`e ,dyr jk ok`e .d`pe`d z` aiydl aiigzie ,'xbzl d`xiy' onf jeza
gwnddéì øîà ,àcñç áøc dén÷ì àúà,`cqg axeðL àìd`pe` ipic ¨¨§©¥§©¦§¨¨©¥Ÿ¨

.äàðBà åéìò Bì ïéà úéaä ìòa ïî ç÷Bìa ìáà ,øbzä ïî ç÷Bìa àlà¤¨§¥©¦©©¨£¨§¥©¦©©©©¦¥¨¨¨¨
éîéc áø déì øîà,df wqt lr `cqg axl'øLé',zxn` dti -øîà ïëå ¨©¥©¦¦¦©§¥¨©

øæòìà éaø,df wqt lr `cqg axl.øMé ©¦¤§¨¨¦©
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:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyäðîàa ïúBpäå àNBpämc` - ¥¦¥©¥§©¥©£¨¨

,zernd z` el ozie lkeiy dnka dxkenl ick ziad lran dxegq lawny
,ezgxih lr xky el mlyn s`e ,jk dpxkniy epin`neåokBøéáçì øîBàä §¨¥©£¥

jnn dpew e` jl xken ipixd,äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìòy `ed oicdïéà ©§¨¤¥§¨©¨¨¥
,äàðBà åéìò Bìz` xkn dnka xnel on`p 'dpn`a ozepe `yep'd okle ¨¨¨¨

minc laiw m` oke ,xzei dey dzidy oerhl leki ziad lra oi`e ,dxegqd
,ziad lral lkd zzl aiig `l` makrl leki epi` dxegqd ieeyn mixzi

exiagl didz `ly zpn lr dpew e` xkend iable .jk lr epin`dy oeik
e .miiw gwnd d`pe` dzid m` s`e ,e`pz lg ,ez`pe` lr driazáøì§©

éøîàc àðà ,øîàclha i`pzdy,äãeäé éaøì eléôàok m`épî àä- §¨©£¨§¨§¦£¦§©¦§¨¨©¦
jl didi `ly' zepzdl leki mc`y zxne`d `ziixad dzpyp in zrck
iax mb ax zrcle ,lha i`pzdy yexita xaeq xi`n iax ixde ,'d`pe` ilr

.lha i`pzd d`pe`ay xaeq dcedi

,éiaà øîàef `iyew zngnàzøåeçîy xacd xexa -øîà áøeixac z` ¨©©©¥§©©§¨©¨©
wxkzhiy,øéàî éaøzhiya dxn`p miiw i`pzdy zxne`d `ziixade §©¦¥¦

,dcedi iaxøîàc ìàeîLeepiid ,miiw i`pzdykzhiy,äãeäé éaøi`e §¥§¨©§©¦§¨
.mi`pzd zwelgnl zkiiy dpi` mzwelgny xnel xyt`

:`ziixadn `iyewd lr xg` uexiz d`ian `xnbd,øîà àáøax zn`a ¨¨¨©
e ,dcedi iaxl s` eixac z` xn`àéL÷ àì`ziixaa x`eandn eilr Ÿ©§¨

y oeik ,miiw e`pzyïàkxaecn ax ixaca -íúñazpn lr' wx xn`y - ¨¦§¨
,lgen epi` ,d`pe` o`k yiy rcei epi` dldy oeike ,'d`pe` ilr jl oi`y

e ,lha e`pzeïàkxaecn ef `ziixaa -Løôîael xne`e ,d`pe`d z` ¨¦§¨¥
`edy dcedi iax xaeq dfay ,miz`na dpn deyd xac jl xken ipixd

z` lhal ycwnd ly e`pz lireny enk ,miiw e`pze ,ez`pe` lr lgen
.zeqkde x`yd iaeig

:evexiz z` `ax gikenàéðúc,`ziixaaíéøeîà íéøác änae`pz oi`y §©§¨©¤§¨¦£¦
,d`pe`d oic z` lhal lirenLøôîa ìáà ,íúñaoebke ,d`pe`d z` ¦§¨£¨¦§¨¥

Ba éðà òãBé ,íéúàîa Eì øëBî éðàL äæ õôç ,ç÷Blì øîàL øëBî¥¤¨©©¥©¥¤¤¤£¦¥§§¨©¦¥©£¦
,äðî àlà äåL BðéàLjl exken ip`e,äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìòoicd ¤¥¨¤¤¨¨¤©§¨¤¥§¨©¨¨

y `edç÷Bì éðàL äæ õôç ,øëBnì øîàL ç÷Bì ïëå .äàðBà åéìò Bì ïéà¥¨¨¨¨§¥¥©¤¨©©¥¥¤¤¤£¦¥©
,íéúàî äåML Ba éðà òãBé ,äðîa Enîjnn eze` dpew ipixdeúðî ìò ¦§§¨¤¥©£¦¤¨¤¨©¦©§¨

éìò Eì ïéàLzprh.äàðBà åéìò Bì ïéà ,äàðBà ¤¥§¨©¨¨¥¨¨¨¨
dpcd `ziixa d`ian `xnbd ,lirl xkfedy 'dpn`a ozepe `yep' ab`

.geizeklda

ipya dzxikn mekq z` aygl leki xeknl dxegq ozepd ziad lra

xear dxegqd z` xekni lawndy epiid 'dpn`' ,'dey'e 'dpn`' ,mipte`
z`e ,lkeiy dnka epxkniy epin`n milrade ,zepga hrn hrn milrad
lr mieqn xky lehi lawnde ,dxiknd meiqa milral ozi giexiy zernd

xeknl deyy xignd itk milral lawnd mlyny epiid 'dey'e .ezgxh
,dinc z` cin el mlyie ,xzei lef dxign f`y ,zg` zaa dxegqd lk z`

.hely didi geexde hrn hrn zepga dpxkni dvxi m`e

ïðaø eðz,`ziixaa,äðîàa ïúBpäå àNBpädrexb dxegq ziad lral yie ¨©¨¨©¥§©¥©£¨¨
,daeh dxegqeúà áMçé àì äæ éøäzxiknúàå ,äðîàa òøäzxikn £¥¤Ÿ§©¥¤¨©©£¨¨§¤
,äåLa äôiä,zexegqd izy z` leh lawnl milrad xn`i `l ,xnelk ©¨¤§¨¤

hrn hrn dpxknzy ,'dpn`' xigna drxd dxegqd z` jl ayg`e
xign itk jl ayg` ,dtid dxegqd xign z` eli`e ,ily eidi migeexde
eidi dzxiknn migeexde ,cin dleka dkfze ,lfen xigna xnelk ,'dey'd

,'dey'a laiwy dtid inc z` cin el zzl jixv dfk ote`ay s`e ,jly
miiqiy cr ,lawnd cia el` zern ex`yiy ziad lra dvex mewn lkn
zexegqd izy inc z` el ozi f`e ,hrn hrn drxd dxegqd lk z` xeknl

xear melyzk aygiz ,lawnd cia zernd ziidyd ly z`f d`pde ,cgi
d`xp dfy oeik ,xeq` xacdy mrhde ,drxd dxegqd zxikna ezgxh xky
gxeh `ed ecia daehd dxegqd ly zernd ziidyd zxenzy ,ziaixk

.drexbd dxegqd zxiknaàlà,enr weqtiBàz` xekniy,äðîàa äæå äæ ¤¨¤¨¤©£¨¨
,zexegqd zxikn lr ezgxh inc z` el mlyieBàz` el oziyäæå äæ¤¨¤

,äåLa.envrl geexd z` lehie hrn hrn dxegqd z` xekni lawnde §¨¤
:'dpn`a ozepe `yep'a mitqep mipic `ziixad d`ianelawnd ozepyk
,ziad lral dxiknd xnba melyzd z` dpn`a dxegqBì ïúBð,milrad ¥

z` melyzdn el dkpn xnelkøëNdózklr ze`yn `yepd lretd - §©©¨
e ,dxegqd zxard xear exkeyl lawnd jxved m` ,etizk,ìîb øëN§©¨¨

e,÷cðet øëNla` .mdl jxved ok` m`øëNzgxihìèBð Bðéà Bîöò §©§¨§©©§¥¥
oeik ,milradnBì ïúð øákLmilradíìLî BøëNlr mly xky - ¤§¨¨©§¨¦¨¥

.dxegqd zlaw mr cin ef dxikna ezgxih
:`xnbd zl`eyíìLî BøëN'déì áéäé à÷ àëéäî 'el ozp okidn - §¨¦¨¥¥¥¨¨¨¦¥

.sqk laiw `le ,xkn `l oiicr ixde ,exky z` milrad,àtt áø øîà̈©©¨¨
xaecnééeøãöa,qeapw icba ixkena -éáäécgxehy xgeql mipzepy - §©§¥§¨£¥

,mxkenlòaøàmicbadnìlkäàî:exky edfe ,xeknl lhepy micba ©§©§¥¨

äðùî

izn cre ,dnvr rahnd ieeya d`pe`d xeriy `ed dn dpc epizpyn

.ef d`pe`a xefgl xyt`
cr :dpynd zx`an ,hrn wgyp ea miynzyny rahn lkàäz änk©¨§¥

äøéñç òìqä,ef dwigy zngnåok it lr s`da àäé àìoicäàðBà ©¤©£¥¨§Ÿ§¥¨¨¨
,rlq deyd dxegq zxenz dppziykøîBà øéàî éaørlqdn xqgiy cr ©¦¥¦¥

ly jxrúBøqéà òaøàxeriy edfe ,rlqay mixqi` dyye miryz jezn ©§©¦¨
lyøqéàcg`,øðéãìcr epiide ,rlqa yiy mixpic drax` jeznxeriy ¦¨§¦¨

ea yi df xeriya rlqd zgt m`e ,rahna drax`e mixyrn cg` ly
.d`pe`

,øîBà äãeäé éaøådpnn exqgiy crúBðBéãðet òaøàmirax` jezn §©¦§¨¥©§©§§
xeriy edfe ,rlqay mipeicpet dpenye,øðéãì ïBéãðetxyr mipy ea yiy §§§¦¨

.xyr mipyn cg` rahndn xqgiy cr epiide ,mipeicpet
,øîBà ïBòîL éaøådpnn exqgiy cr §©¦¦§¥
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `rivn `aa(ipy meil)

àëä ìáà,d`pe` iablìéçîc òãé éîd`pe` gwna yiy rcei `ed ike - £¨¨¨¦¨©§¨¦
oeik epiid xkend ly i`pzl mikqn `edy s` ixde ,lgen `ed ok zngny

.d`pe` o`k oi`y xeaq `edy
:`xnbd dkiynnéøîàc àðà ,øîà ìàeîLeoic lhal liren i`pzdy §¥¨©£¨§¨§¦

,d`pe`,øéàî éaøì eléôày oeik,íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò £¦§©¦¥¦©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨
,llk lg e`pz oi`y ,oiyeciw iablàlàmeynø÷ò à÷ éàcåcz` e`pza ¤¨§©©¨¨©

,dxezd aeigàëä ìáà,d`pe` iabléãéî ø÷ò à÷c øîéé éîepl oipn - £¨¨¨¦¥©§¨¨©¦¦
d`pe` llk didz `l zn`ay okzi ixde ,dxezd oic z` xewri e`pz ok`y

.gwna d`pe` dzid seqa m` s` e`pz liren dfk ote`ae ,df gwna
:l`eny zrc z` `xnbd zxxandépéî éì àLøtî éãéãì ,ïðò áø øîà̈©©¨¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥

ìàeîL øîc,md jke ,envr l`enyn el` mipic il eyxtzd -øîBàä §©§¥¨¥
éìò Eì ïéàL úðî ìò Bøéáçìzprh.äàðBà åéìò Bì ïéà ,äàðBàla` ©£¥©§¨¤¥§¨©¨¨¥¨¨¨¨

xn` m`Ba ïéàL úðî ìòdfd gwna -,äàðBày ,ea xefgl lekiéøä ©§¨¤¥¨¨£¥
e ednixy xxazd.äàðBà Ba Lé¥¨¨

.lha e`pzy micen lkd d`pe` iably xaeqd ax zrc lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyäðîàa ïúBpäå àNBpämc` - ¥¦¥©¥§©¥©£¨¨

,zernd z` el ozie lkeiy dnka dxkenl ick ziad lran dxegq lawny
,ezgxih lr xky el mlyn s`e ,jk dpxkniy epin`neåokBøéáçì øîBàä §¨¥©£¥

jnn dpew e` jl xken ipixd,äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìòy `ed oicdïéà ©§¨¤¥§¨©¨¨¥
,äàðBà åéìò Bìz` xkn dnka xnel on`p 'dpn`a ozepe `yep'd okle ¨¨¨¨

minc laiw m` oke ,xzei dey dzidy oerhl leki ziad lra oi`e ,dxegqd
,ziad lral lkd zzl aiig `l` makrl leki epi` dxegqd ieeyn mixzi

exiagl didz `ly zpn lr dpew e` xkend iable .jk lr epin`dy oeik
e .miiw gwnd d`pe` dzid m` s`e ,e`pz lg ,ez`pe` lr driazáøì§©

éøîàc àðà ,øîàclha i`pzdy,äãeäé éaøì eléôàok m`épî àä- §¨©£¨§¨§¦£¦§©¦§¨¨©¦
jl didi `ly' zepzdl leki mc`y zxne`d `ziixad dzpyp in zrck
iax mb ax zrcle ,lha i`pzdy yexita xaeq xi`n iax ixde ,'d`pe` ilr

.lha i`pzd d`pe`ay xaeq dcedi

,éiaà øîàef `iyew zngnàzøåeçîy xacd xexa -øîà áøeixac z` ¨©©©¥§©©§¨©¨©
wxkzhiy,øéàî éaøzhiya dxn`p miiw i`pzdy zxne`d `ziixade §©¦¥¦

,dcedi iaxøîàc ìàeîLeepiid ,miiw i`pzdykzhiy,äãeäé éaøi`e §¥§¨©§©¦§¨
.mi`pzd zwelgnl zkiiy dpi` mzwelgny xnel xyt`

:`ziixadn `iyewd lr xg` uexiz d`ian `xnbd,øîà àáøax zn`a ¨¨¨©
e ,dcedi iaxl s` eixac z` xn`àéL÷ àì`ziixaa x`eandn eilr Ÿ©§¨

y oeik ,miiw e`pzyïàkxaecn ax ixaca -íúñazpn lr' wx xn`y - ¨¦§¨
,lgen epi` ,d`pe` o`k yiy rcei epi` dldy oeike ,'d`pe` ilr jl oi`y

e ,lha e`pzeïàkxaecn ef `ziixaa -Løôîael xne`e ,d`pe`d z` ¨¦§¨¥
`edy dcedi iax xaeq dfay ,miz`na dpn deyd xac jl xken ipixd

z` lhal ycwnd ly e`pz lireny enk ,miiw e`pze ,ez`pe` lr lgen
.zeqkde x`yd iaeig

:evexiz z` `ax gikenàéðúc,`ziixaaíéøeîà íéøác änae`pz oi`y §©§¨©¤§¨¦£¦
,d`pe`d oic z` lhal lirenLøôîa ìáà ,íúñaoebke ,d`pe`d z` ¦§¨£¨¦§¨¥

Ba éðà òãBé ,íéúàîa Eì øëBî éðàL äæ õôç ,ç÷Blì øîàL øëBî¥¤¨©©¥©¥¤¤¤£¦¥§§¨©¦¥©£¦
,äðî àlà äåL BðéàLjl exken ip`e,äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìòoicd ¤¥¨¤¤¨¨¤©§¨¤¥§¨©¨¨

y `edç÷Bì éðàL äæ õôç ,øëBnì øîàL ç÷Bì ïëå .äàðBà åéìò Bì ïéà¥¨¨¨¨§¥¥©¤¨©©¥¥¤¤¤£¦¥©
,íéúàî äåML Ba éðà òãBé ,äðîa Enîjnn eze` dpew ipixdeúðî ìò ¦§§¨¤¥©£¦¤¨¤¨©¦©§¨

éìò Eì ïéàLzprh.äàðBà åéìò Bì ïéà ,äàðBà ¤¥§¨©¨¨¥¨¨¨¨
dpcd `ziixa d`ian `xnbd ,lirl xkfedy 'dpn`a ozepe `yep' ab`

.geizeklda

ipya dzxikn mekq z` aygl leki xeknl dxegq ozepd ziad lra

xear dxegqd z` xekni lawndy epiid 'dpn`' ,'dey'e 'dpn`' ,mipte`
z`e ,lkeiy dnka epxkniy epin`n milrade ,zepga hrn hrn milrad
lr mieqn xky lehi lawnde ,dxiknd meiqa milral ozi giexiy zernd

xeknl deyy xignd itk milral lawnd mlyny epiid 'dey'e .ezgxh
,dinc z` cin el mlyie ,xzei lef dxign f`y ,zg` zaa dxegqd lk z`

.hely didi geexde hrn hrn zepga dpxkni dvxi m`e

ïðaø eðz,`ziixaa,äðîàa ïúBpäå àNBpädrexb dxegq ziad lral yie ¨©¨¨©¥§©¥©£¨¨
,daeh dxegqeúà áMçé àì äæ éøäzxiknúàå ,äðîàa òøäzxikn £¥¤Ÿ§©¥¤¨©©£¨¨§¤
,äåLa äôiä,zexegqd izy z` leh lawnl milrad xn`i `l ,xnelk ©¨¤§¨¤

hrn hrn dpxknzy ,'dpn`' xigna drxd dxegqd z` jl ayg`e
xign itk jl ayg` ,dtid dxegqd xign z` eli`e ,ily eidi migeexde
eidi dzxiknn migeexde ,cin dleka dkfze ,lfen xigna xnelk ,'dey'd

,'dey'a laiwy dtid inc z` cin el zzl jixv dfk ote`ay s`e ,jly
miiqiy cr ,lawnd cia el` zern ex`yiy ziad lra dvex mewn lkn
zexegqd izy inc z` el ozi f`e ,hrn hrn drxd dxegqd lk z` xeknl

xear melyzk aygiz ,lawnd cia zernd ziidyd ly z`f d`pde ,cgi
d`xp dfy oeik ,xeq` xacdy mrhde ,drxd dxegqd zxikna ezgxh xky
gxeh `ed ecia daehd dxegqd ly zernd ziidyd zxenzy ,ziaixk

.drexbd dxegqd zxiknaàlà,enr weqtiBàz` xekniy,äðîàa äæå äæ ¤¨¤¨¤©£¨¨
,zexegqd zxikn lr ezgxh inc z` el mlyieBàz` el oziyäæå äæ¤¨¤

,äåLa.envrl geexd z` lehie hrn hrn dxegqd z` xekni lawnde §¨¤
:'dpn`a ozepe `yep'a mitqep mipic `ziixad d`ianelawnd ozepyk
,ziad lral dxiknd xnba melyzd z` dpn`a dxegqBì ïúBð,milrad ¥

z` melyzdn el dkpn xnelkøëNdózklr ze`yn `yepd lretd - §©©¨
e ,dxegqd zxard xear exkeyl lawnd jxved m` ,etizk,ìîb øëN§©¨¨

e,÷cðet øëNla` .mdl jxved ok` m`øëNzgxihìèBð Bðéà Bîöò §©§¨§©©§¥¥
oeik ,milradnBì ïúð øákLmilradíìLî BøëNlr mly xky - ¤§¨¨©§¨¦¨¥

.dxegqd zlaw mr cin ef dxikna ezgxih
:`xnbd zl`eyíìLî BøëN'déì áéäé à÷ àëéäî 'el ozp okidn - §¨¦¨¥¥¥¨¨¨¦¥

.sqk laiw `le ,xkn `l oiicr ixde ,exky z` milrad,àtt áø øîà̈©©¨¨
xaecnééeøãöa,qeapw icba ixkena -éáäécgxehy xgeql mipzepy - §©§¥§¨£¥

,mxkenlòaøàmicbadnìlkäàî:exky edfe ,xeknl lhepy micba ©§©§¥¨

äðùî

izn cre ,dnvr rahnd ieeya d`pe`d xeriy `ed dn dpc epizpyn

.ef d`pe`a xefgl xyt`
cr :dpynd zx`an ,hrn wgyp ea miynzyny rahn lkàäz änk©¨§¥

äøéñç òìqä,ef dwigy zngnåok it lr s`da àäé àìoicäàðBà ©¤©£¥¨§Ÿ§¥¨¨¨
,rlq deyd dxegq zxenz dppziykøîBà øéàî éaørlqdn xqgiy cr ©¦¥¦¥

ly jxrúBøqéà òaøàxeriy edfe ,rlqay mixqi` dyye miryz jezn ©§©¦¨
lyøqéàcg`,øðéãìcr epiide ,rlqa yiy mixpic drax` jeznxeriy ¦¨§¦¨

ea yi df xeriya rlqd zgt m`e ,rahna drax`e mixyrn cg` ly
.d`pe`

,øîBà äãeäé éaøådpnn exqgiy crúBðBéãðet òaøàmirax` jezn §©¦§¨¥©§©§§
xeriy edfe ,rlqay mipeicpet dpenye,øðéãì ïBéãðetxyr mipy ea yiy §§§¦¨

.xyr mipyn cg` rahndn xqgiy cr epiide ,mipeicpet
,øîBà ïBòîL éaøådpnn exqgiy cr §©¦¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `rivn `aa(oey`x meil)

lr lgn ixd ed`xd `l m`e ,eaexwl e` xbzl eze`xdl lekie ecia

,ez`pe`øëBî ìáàdp`zdy,øæBç íìBòìoi` dxiknd xg`l ixdy £¨¥§¨¥
cr ez`pe`a oigadl leki epi`e ,aexw e` xbzl eze`xdl ecia gwnd

.xzei deab xigna xknpy ,xkny dfl dnecd utg d`xiy

:epizpynn ongp axl riiql dqpn `xnbd,déì òéiñî àîéðepipy ¥¨§©©¥
`id d`pe`d zriaz onfy cel ixbzl oetxh iax xn`y ixg`y epizpyna

meid lkàîìLa zøîà éà ,íéîëç éøáãì eøæçy `ed oicdyøëBî ¨§§¦§¥£¨¦¦¨§©§¦§¨¨¥
øæBç íìBòì,ea §¨¥
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xcde"צי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc `rivn `aa(iyily meil)

úBðBéãðet äðBîLxeriy edfy ,da yiy dpenye mirax` jeznéðL §¨§§§¥
,øðéãì íéðBéãðetrahndn xqgiy epiide ,mipeicpet xyr mipy ea yiy §§¦§¦¨

.mivtg x`y z`pe` oick ,ziyiy xeriy
:sqep oic dpynd zxne`øzeî éúî ãòlawnløéæçäìrahnd z` ©¨©¨§©£¦

`vnp lawnd m` ,d`pe` da d`vnpyíéëøkaxeriy ,zelecb zexiir - ©§¨¦
`ed onfdì äàøiL éãk ãòéðçìeLm`e .zerahna iway ,zern silgn - ©§¥¤©§¤§§¨¦

`edíéøôkaxefgl leki ,ipgley mda oi`y,úBúaL éáøò ãòdpew f`y ©§¨¦©©§¥©¨
cr dxifgd `l m`e .diieya epnn dze` elawi m` d`xie ,zay ikxev da

gny gken ,el` mipnf.ez`pe` lr l
mpn`äéä íàrahnd ozep,døékîlawnd `ae ,ozpy rahnd efy ¦¨¨©¦¨

dxifgdlepîéä dìa÷î ,Lãç øNò íéðL øçàì eléôà.zeciqg zcinn £¦§©©§¥¨¨Ÿ¤§©§¨¥¤
åepnn dlaw `l m` s`,úîBòøz àlà åéìò Bì ïéàeraezl leki epi` j` §¥¨¨¤¨©§¤

.dpnfa dxifgd `l ixdy ,oica

:dxqgpy rahn oipra sqep oic d`ian dpyndåxeriya dxiqgd rahn s` §
,d`pe` ea yiyì dðúBðly zexit lelig jxev,éðL øNòîxyt`y s` §¨§©£¥¥¦

,(a"n `"t ipy xyrn) dxev da yiy rahn lr wx ellglLLBç Bðéàå§¥¥
dze` milawn mpi`y yiy s` ,dxev da oi`y rahnk zaygp `id `ny

oeik ,diieyaLrahn zxezn dlqetd'äòø Lôð' àlà Bðéà,ovnw - ¤¥¤¨¤¤¨¨
:dilr rahn my oiicr zn`ae

àøîâ

jk xg`e ,'d`pe` da `di `le dxiqg rlqd `dz dnk' :dpyna epipy
dxiqgd rlqy rnyne ,mi`pzd dfa exn`y mipey mixeriy exn`p

.d`pe` da yi jkn xzei dxqgpyk wxe ,d`pe` da oi` ,el` mixeriyk
:`xnbd dywn,éäðéîøemi`pzd zerc da e`aedy `ziixaa epipy §¦§¦

,epizpynay,'äàðBà da äéäéå ,äøéñç òìqä àäz änk ãò',rnyne ©©¨§¥©¤©£¥¨§¦§¤¨¨¨
xqgzy jxev oi`e ,d`pe` yi ,mi`pzd ehwpy mixeriya dxqgpyk ciny

.xzei
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àtt áø øîàc oeikïãéc àpú`pzd - ¨©©¨¨Ÿ©§¨©¨¦¨

epizpynaäìòîì ähnî áéLç à÷dxqgpy rlqn oexqgd z` ayig - ¨¨¦¦©¨§©§¨
da oi` hrn dxqgpy rlq ixd ,xn` df lre ,daxd dxqgpy rlq cr hrn
cr ,'d`pe` da `di `l' oiicre ,xzei 'dxiqg rlqd `dz dnk'e ,d`pe`

eli`e .d`pe` yi mnvr el` mixeriya j` ,mi`pzd ehwpy mixeriydàpz©¨
àøa,`ziixaa `pzd -ähîì äìòîlî áéLç à÷oexqgd z` ayig - ¨¨¨¨¦¦§©§¨§©¨

rlq ixd ,xn` df lre ,hrn dxqgpy rlq cr daxd dxqgpy rlqn
xeriyn zegt 'dxiqg rlqd `dz dnk cr'e ,d`pe` da yi daxd dxqgpy

,mi`pzd ehwpy xeriyd z` `iad df lre ,'d`pe` da didi' oiicre lecb
.d`pe` yi oiicr el` mixeriyay

z`pe` xeriyl dxegq z`pe` xeriy oia welig yi recn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .rahnéâéìôc ,òìña àðL éàîdcedi iaxe xi`n iax ©§¨§¤©¦§¦¥
,ziyiya dxeriyy xne`d oerny iax lr epizpynaúélèa àðL éàîe- ©§¨§©¦

,ziyiya dz`pe`y (:hn) lirl x`azdy ,dxegq mzqéâéìt àìciax §Ÿ§¦¥
.dcedi iaxe xi`n
:`xnbd daiynàðz ïàî ,àáø øîàiabl lirl dpyy `pzd `ed in - ¨©¨¨©¨¨

úélè,ziyiya dz`pe`y,àéä ïBòîL éaødcedi iaxe xi`n iax mpn`e ©¦©¦¦§¦
e` dxyr mizyn cg` `ed d`pe`d xeriyy exaqie ,zilh iabl mb ewlgi

.rax`e mixyrn cg`
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éiaàixacl dzpyp lirl dpynd zn`a ©©¥¨©

z`pe`ay oeik ,rahn z`pe`l utg z`pe` oia welig yie ,lkdãò ,úélè©¦©
Léðéà ìéçî ,úeúLzeqkzdl zilh el yi mewn lkny oeik ,lgen mc` - §¨¦¦¦

,daéLðéà éøîàc,xnel miyp` milibxy -éaâì ÷éMò''Czilh dpw - §¨§¥¦§¥©¦§©¨
,xweia elit` jabe jteb zeqkléñøëì éeL'å'Clk`nl jl jxvpy dn j` - §©¥¦§¥¨

z`pe`a la` ,xweia `le eiieya dpw ,jqixkdéì éâñ àìc ïåék ,òìñ- ¤©¥¨§Ÿ¨¥¥
,da xegql leki epi`ìéçî àìdlqtpy ixg`y meyn ,lgen mc` oi` - Ÿ¨¦

,rlqa `weec dcedi iaxe xi`n iax ewlg okle ,da xg` yeniy el oi`
.ziyiyn zegta elit` `id da d`pe`dy exn`e

,epizpynak mi`pzd da ewlgpy `ziixad zligz lirl d`aedy jk ab`

:dlek z` `xnbd d`ianda àäéå äøéñç òìqä àäz änk ãò ,àôeb¨©©¨§¥©¤©£¥¨¦¥¨
øîBà äãeäé éaø .øðécì øqéà ,úBøqéà äòaøà øîBà øéàî éaø ,äàðBà¨¨©¦¥¦¥©§¨¨¦¨¦¨©¦¨©¦§¨¥

,úBðBéãðet äðBîL øîBà ïBòîL éaø .øðéãì ïBéãðet ,úBðBéãðet äòaøà©§¨¨§§§§§¦¨©¦¦§¥§¨§§
.øðéãì ïBéãðet éðL:`ziixad dkiynn,ïk ìò øúéj` ,rlqd dxqgp m` §¥§§§¦¨¨¥©¥

l leki ,d`pe` xeriy ickl dribd `l oiicrdéåLa døëBîrlq `id eli`k §¨§¨§¨
.dxqgp `ly dnily

`l s`e ,llk mda ynzydl xeq`y zerahn yiy zx`an `ziixad
:dzr miieykúçtéz änk ãòrahnddîéi÷ì éàMø àäéå,ezeyxa ©©¨¦¨¥¦¥©©§©§¨

,òìñadniiwl i`yx ,milwy ipy diiey dnily `idykyãòribzy §¤©©
ieeyl,ì÷Lrlqk da ynzydle da zenxl xyt` i`e xkip dpexqgy oeik ¤¤

oeik ,llk da ynzydl xeq` ,lwyn zegtl dxqgpyk j` ,dnily
e .lwy ly rahnk da ynzydle da zenxl xyt`yøðéãáxzen ,zgtpy §¦¨

eniiwlãòeiiey didiy.òáBø:`ziixad zniiqnïkî úBçtxeriya,øqéà ©©¨¦¥¦¨
(dàéöBäì) øeñà.df oic `xnbd x`az oldle , ¨§¦¨

:dniiwl xeq`y ef rahn ly dpic dn zx`an `ziixadàì äæ éøä£¥¤Ÿ
äpøkîé,dpexqga dzr diieyk elit`øbúì àì,xgeq -íøçì àìåmc` - ¦§§¤¨Ÿ§©¨§Ÿ§¨¨

,mixg` oenn lfebyâøäì àìå,gvex -íéøçà úà da ïénønL éðtîlr §Ÿ§¨¨¦§¥¤§©¦¨¤£¥¦
dze` elawi cgtd zngne ,dnily rahn `id eli`k dze` mipzepy ici

,mdnäpáwé àlà,xeg da dyri -äðìúéåhiykzkøàeöa Bà Bða øàeöa ¤¨¦§¤¨§¦§¤¨§©©§§©©
.Bza¦

:`ziixad z` zx`an `xnbd,øî øîài`yx `die zgtiz dnk cr ¨©©
,dniiwl,ì÷L ãò òìñae ,rlq ivg `edy,òáBø ãò øðéãadpiade §¤©©¤¤§¦¨©©

:`xnbd dywn .xpic rax epiid 'raex'y `xnbd,òìña àðL éàîxzeny ©§¨§¤©
wx eniiwlãòxeriyl zgtiy,ì÷L,eiiey ivg edfyøðéãa àðL éàîe ©¤¤©§¨§¦¨

,ivgn xzeia zgtpyk s` eniiwl xzeny.òáBø ãò©©
:`xnbd zvxznì÷L òáBø énð ,éðz÷c 'òáBø' éàî ,éiaà øîàiabl s` - ¨©©©¥©©§¨¨¥©¦©¤¤

xpic iabl xen`d 'raex'e ,rlqa enk ,eivg zgtiy cr `ed xeriyd xpic

.xpic ivg eiieyy ,'lwy raex' ly rahn epiidénð à÷éc ,àáø øîàjk - ¨©¨¨©§¨©¦
,`ziixad oeyln wiecn mbéðz à÷coeyl,'òáBø'mb dyxtl xyt`y §¨¨¥©

,lwyd raex epiide ,xg` rahn ly raxk'òéáø' éðz÷ àìåezernyny §Ÿ¨¨¥§¦©
,xpic rax epiide ,ea miwqer ep`y envr rahnd ly rax.dpéî òîL§©¦¨

:`xnbd dywnì÷La øðéãì dééìúîì déì änìz` `pzd dlz dnl - ¨¨¥§¦§§¥§¦¨§¤¤
z` zelzl el did ,zxg` rahn `edy ,lwyd raexa ,xpica zgtd xeriy

dpiky jka :`xnbd zvxzn .'xpic ivg cr' xnele ,envr xpica exeriy
,'lwy raex' xpicd zivgn z` `pzdïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúlî¦§¨©©§¥¨©§©¨
,sqep oic eprinyd epic xwir ab` -ì÷Mî éúàc øðéc àkéàcyiy - §¦¨¦¨§¨¥¦¤¤

eivg cr lwyd zgtpy xnelk ,lwy ly rahnn `ay xpic ly rahn
.miiwl xzen dfk xpice ,xpick exeriy dyrpe

,lwyn `ay xpic miiwl xzeny `pzd ixac :`xnbd dtiqendéì òéiñî§©©¥
ìc epicì÷Mî àaä øðéc ,énà éaø øîàc ,énà éaø,Bîéi÷ì øzeî §©¦©¦§¨©©¦©¦¦¨©¨¦¤¤¨§©§

xyt` i`e ,xpic `ed dzr eiieyy eilr xkipy oeik ,xpick ea ynzydle
la` .ea zenxl,òìqî àaä øðéc,xpick dyrpy cr rlqd zgtpyøeñà ¦¨©¨¦¤©¨

Bîéi÷ìixg` s`e ,dagx rahn `id rlqdy oeik ,xpick ea ynzydle §©§
deyd ,lwy ly rahn `idy xeaqle zerhl xyt` xpic ieeyl dzgtpy
zxeza elit` dniiwl xeq` ,da zenxle zerhl xyt`y oeike ,mixpic ipy

:xpic

xpica ,lwy cr rlqa ,dniiwl i`yx `die zgtiz dnk cr :`ziixaa epipy
,raex cr:(dàéöBäì) øeñà øqéà ïkî úBçẗ¦¥¦¨¨§¦¨

:`xnbd zxxanøîà÷ éàîxnel oi` ixd ,`pzd ixac meiqa xe`iad dn - ©¨¨©
xeriya miivgn xzei xpicd e` rlqd ezgt m` wxy eixac zernynk
cr' `ed xeriydy x`ean `ziixad zligza ixdy ,mniiwl xeq` 'xqi`'

.mniiwl xeq` ,ztqep dhexta elit` ezgt m`e ,'raex cr'e 'lwy

:`xnbd zx`an,éiaà øîà`yixay mi`pzd zwelgn iabl xn`p df oic ¨©©©¥
e ,rahna d`pe`d xeriy edn,øîà÷ éëäm`äúçtdéãkî øúBé òìñ ¨¦¨¨©¨£¨¤©¥¦§¥

xeriyäàðBàxeriya ,mi`pzd ehwpyøeñà ,øqéà`id eli`k dxkenl ¨¨¦¨¨
.dnily

:`xnbd dywnàáø déì øîà,iia`l,éëä éàzgtzy jxev yi recn ¨©¥¨¨¦¨¦
ixde ,xqi` xeriya rahndeléôàa dzgt m`eäMîd`pe` xeriyn £¦©¤

mi`pzd exn`yénðyi ixdy ,dnily `id eli`k dxkenl xeq` ok mb - ©¦
.d`pe` da

:xg` ote`a `ziixad meiq z` x`an `ax,àáø øîà àlàzpeek `id jk ¤¨¨©¨¨
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המשך בעמוד או

oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úBðBécðet äðBîL:d`pF` x`WM zEYW.íékøëaicM cr ipglEW mW WIW §¨§§§¦§¨¨¨¦§©¦¤¥¨§¨¦©§¥
:ipglEWl d`xIW.íéøôëa:ipglEW mW oi`W.úBúaL éáøò ãòD`ivFdl `AW ¤©§¤§§¨¦¦§¨¦¤¥¨§¨¦©©§¥©¨¤¨§¦¨

:EPOn dElAwie D`ivFdl lkEi m` rci f` zAW zcErql zAW axrA.äéä íàå §¤¤©¨¦§©©¨¨¥©¦©§¦¨¦©§¨¦¤§¦¨¨
:DxiMn ozFPd.'eë LãBç á"é øçàì eléôàiaxr cr zxn` `d KixR `xnBA ©¥©¦¨£¦§©©¤©§¨¨¨¦¨©§¨©©§¥

:zFzAW.úîBòøz àlà åéìò Bì ïéàå ©¨§¥¨¨¤¨©§¤
:`xnBA Wxtn.dðúBðåipW xUrn lENigA §¨¥©§¨¨§§¨§¦©£¥¥¦

itl dti rlqA m` DieWA m` Wxtn 'nBaE©§¨§¨¥¦§¨§¨¦§¤©¨¤§¦
liaWA rAhn ilqFR lW Ef dCn Dpi`W¤¥¨¦¨¤§¥©§¥©¦§¦

:drx Wtp `N` hrn oFxQg'îâéäðéîøe ¦¨§©¤¨¤¤¨¨§¦§¦
.äàðBà da àäéå äøéñç òìñ àäz änk©¨§¥¤©£¥¨¦¥¨¨¨
'ipznE d`pF` `ied ixEriW iPdA `nl ©̀§¨§©¥¦¥©§¨¨¨©§¦
e`l ixEriW iPdA `nl` `di `le ipYẅ¨¥§Ÿ§¥©§¨§©¥¦¥©

:ith `Mi`C cr `id d`pF`.àtt áø øîà ¨¨¦©§¦¨§¥¨©©¨¨
d`pF` `ied ixEriW iPdA Kl `ni` mlFrl§¨¥¨¨§©¥¦¥©§¨¨¨
`N` i`w `xEriX` e`l 'ipznC `di `le§Ÿ§¥§©§¦©©¦¨¨¥¤¨

:i`w xEriWMn zFgR`äìòîì ähîlî ©¨¦§¦¨¥¦§©¨§©§¨
.áéLç÷cr zklFde zzgFRd rlq w"de ¨¨¦§¤©©¤¤§¤¤©

KM xEriW zgtYW cr D`ivFdl lFki dOM©¨¨§¦¨©¤¦§©¦©
DA `di dGd xEriXl driBdW oeiMnE Kke§©¦¥¨¤¦¦¨©¦©¤§¥¨

:d`pF`.àøa àpúå:DA Wie hwpC ¨¨§©¨¨¨§¨©§¥¨
.áéLç ähîì äìòîlîdzgRW rlq ¦§©§¨§©¨¨¦¤©¤¨£¨

lM Wxtn d`pF` DA zFidl dzgR dOM©¨¨£¨¦§¨¨¨§¨¥¨
F` zFxqi` raW oFbM DAW dlFcB dzigR§¦¨§¨¤¨§¤©¦¨
llkA `ide 'c cr d`pF` `ied Wng F` WW¥¨¥©§¨¨¨©§¦¦§¨
`di `l llkA drAx` oi` ociC `Pzl la £̀¨§©¨¦¨¥©§¨¨¦§¨Ÿ§¥

:ikdA `N` `nwFYin `l KgxM lreéàîe §©¨§¨Ÿ¦§¨¤¨§¨¥©
.úélèa àðLlirl EdA opzC dxFgq mYq §¨§©¦§©§¨¦§©§§¥

(:hn sc):gTnl zEYW.àéä ù"ørlq iAbC §§¤¨¦§©¥¤©
:zEYW Dil zi`éaâì ÷éLò.CKixSd ¦¥§¨¦§©¨©¨¦

:xwFiA dpw LiAbe LtEB zFQkléåLå §©§§©¤§¥§¤§¨¥
.Cñéøëì:oieeWA `N` dpwY `l Llk`nl ¦§¥¨§©£¨§Ÿ¦§¤¤¨§¨§¨
.÷éLòKWp Edfi`A Fxiage `Ed xwFi oFWl ¨¦§¤©£¥§¥¤¤¤

(.cr sc onwl):`xtr wiWr xniO`C `xz`A§©§¨§©¥©¨¦©§¨
.déì éâñ àìc ïåék:d`vFdA `vFi Fpi`W ¥¨§Ÿ¨¥¥¤¥¥§¨¨

.déååLa døëBî ïk ìò øúéWxtn DiOwl ¤¤©¥§¨§¨§¨§©¥§¨¥
:d`pF` icM dzgR `NW oM lr dxizi Dl̈§¥¨©¥¤Ÿ¨£¨§¥¨¨

.déååLa døëBî:dti rlqAãò òìña §¨§¨§¨§¤©¨¤§¤©©
.ì÷LlwW cr KlFde zgFtE rEaHd rlq ¤¤¤©©¨©¥§¥©¤¤

mc` ipA FA zFOxl iEUr oi`C FniIwl xYEn¨§©§§¥¨§©§¥¨¨
xMip FNW zgRW itl dti rlqA FxkFnl§§§¤©¨¤§¦¤§¨¤¦¨
`AW itl EPniIwi `l lwXn zgRXn la £̀¨¦¤¨©¦¤¤Ÿ§©§¤§¦¤¨
zgR oi`W lwW zxFzA FxkFnlE zFOxl§©§§§©¤¤¤¥§¨
agx `EdW KFYn lwW iAbl xMip FNW¤¦¨§©¥¤¤¦¤¨¨
lwXn xqg d`xp Fpi` rlq did dNigYAW¤©§¦¨¨¨¤©¥¦§¤¨¥¦¤¤
rAhn xpice rlq ivg lW rAhn `Ed lwW¤¤©§¥©¤£¦¤©§¦¨©§¥©

:lwWA Wi mdn mipW ohw.òáBø ãò øðéãa ¨¨§©¦¥¤¥§¤¤§¦¨©©
raFx lr cnrW cr zgtp xpiC did m`e§¦¨¨¦¨¦§¨©¤¨©©©
xn`w xpiC raFx c"qw FniIwl xYEn¨§©§©¦¨¨¨©
ivn `lC rlq `pW i`n KixR DiOwlE§©¥¨¦©§¨¤©§Ÿ¨¥
raFx cr xpice Fivg cr `N` iiEdWl¦§¥¤¨©¤§§¦¨©©
EPniIwi `l raFxn zFgR lr cnre xqgXn¦¤¨©§¨©©¨¥©Ÿ§©§¤

:raFxA DiwEt`l iz`C.øeñà øñéà ïàkî úBçt:Wxtn DiOwl.äpøkîé àì:xBzl `l dincA dPxMnIW Fl ExiYd `l DniIwl xEq` Exn`W Ef.íøçì àìåmc` §¨¥©£¥§©¨¦©¦¨¨§©¥§¨¥Ÿ¦§§¤¨¤¨§¨§©§¨Ÿ¦¦¤¦§§¤¨§¨¤¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨¨¨
:qP`.âøäì àìå:gvFx.íéøçà úà da ïénønL:dtiA mcIn dElAwi d`xInE.ì÷L òáBø:dpicn rlq `xnBA iExTd `Ede xpiC ivg lW ohw rAhndéì änì ©¨§Ÿ§©¨¥©¤§©¦¨¤£¥¦¦¦§¨§©§¨¦¨¨§¨¤©¤¤©§¥©¨¨¤£¦¦¨§©¨©§¨¨¤©§¦¨¨¨¥

.ì÷La øðéãì dééìúîì:fEf ivg cr xpicA `nil.ì÷Mî éúàc:xpiC dUrpe Fivg cr lwXd zgiR m`.Bîéi÷ì øzeî:xpicA F`ivFdlEøeñà òìqî àaä øðéc §¦§§¥§¦¨§¤¤¥¨§¦¨©£¦§¨¥¦¤¤¦¦¥©¤¤©¤§§©£¨¦¨¨§©§§¦§¦¨¦¨©¨¦¤©¨
.Bîéi÷ì:lwW zxFzA ilEAwl iz`e lwWA Fcn`l FA oirFh dagxE dar rAhOn `A `EdW KFYnC xpicA F`ivFdl 'it`.øîà÷ éàîm`C oMin zFgR xninl `Mil `d §©§£¦§¦§¦¨§¦¤¨¦©§¥©¨¨§¨¨¦§¨§§¤¤§¨¥§©¥§©¤¤©¨¨©¨¥¨§¥©¨¦¥§¦
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oiipY `iaOd 't `zi`cM(mye .ak oihib) ¦§¦¨©¥¦©§¨
FA xEvl icM 'Ek od zFxFr dWlW§Ÿ¨¥§¥¨
miRgnC zkYn lW Epiide dPhw zlFwWn¦§¤§©¨§©§¤©¤¤¦§©¦

:xFrA DzF`¨§
dðúBðd`pF` icM dxqg` .ipW xUrnl §¨§©£¥¥¦©£¥¨§¥¨¨

DieWA ipW xUrnl DpzFpe i`ẅ¥§§¨§©£¥¥¦§¨§¨
Wi rAhn mWC oFniq` mEXn WWFg Fpi`e§¥¥¦£¦§¥©§¥©¥
zxFzA DieWA DgwFl Fpi`W inC dilr̈¤¨§¦¤¥§¨§¨§¨§©
Wtp `N` Fpi` `kqp FnM m` iM rAhn©§¥©¦¦§©§¨¥¤¨¤¤
x`W ENit` siqFdl `A `RR axe drẍ¨§©¨¨¨§¦£¦§¨
DlNgn xn`C dIwfgl Dil riIqn zFrAhn©§¥§©¥©¥§¦§¦¨§¨©§©§¨
`le oM dzid dNigYn ENi`M 'iR dtiA§¨¨¦§¦¦§¦¨¨§¨¥§Ÿ
`"d 'ipzOn i`C DieWA EpiidC dxqg£¥¨§©§§¨§¨§¦¦©§¦
mEXn DieXn zFgtA ipW xUrnl DpzFp§¨§©£¥¥¦§¨¦¨§¨¦
zxFzA DieWA DlAwn Fpi` drx WtpC§¤¤¨¨¥§©§¨§¨§¨§©
inC mEXn oFniq` ixTin `lC l"nwe rAhn©§¥©§§Ÿ¦§¥£¦¦§¦
l"nw drx Wtp `N` Fpi` DgwFl Fpi`W¤¥§¨¥¤¨¤¤¨¨
dzid ENi`M dtiA DlNgnC dIwfg¦§¦¨¦§©§¨§¨¨§¦¨§¨
Epiide Dl ilwW ikd r"kC KM dNigYn¦§¦¨©§¨¥©§¥¨§©§
lNglE mvnvl oi`C KixtE WOn DieWA§¨§¨©¨¨¦§¥§©§¥§©¥
lNgOW xnFlM dti zxFzA iPWnE DieWA§¨§¨§©¥§©¨¤§©¤§©¥

i`C mEXn hrn zFgtAFnM mvnvl lFki o §¨§©¦§¥¨§©§¥§
axde hrn zFgtA ok FnM lNgOW dtiA§¨¨¤§©¥§¥§¨§©§¨©
i`wC Wxtn xi`n 'x axd oA wgvi iAx©¦¦§¨¤¨©¥¦§¨¥§¨¥
ipW xUrnl DpzFpe d`pF` icMn zFgR ©̀¨¦§¥¨¨§§¨§©£¥¥¦
Fpi`W in drx Wtp `N` Fpi`W mlW rlqA§¤©¨¥¤¥¤¨¤¤¨¨¦¤¥
dIwfgl Dil riIqn mlW rlqA DlAwn§©§¨§¤©¨¥§©¥©¥§¦§¦¨
`le DieWA ipglEWl DhxFRW t"r` xn`C§¨©¤§¨§§¨¦§¨§¨§Ÿ
'it` xzFi wCwcn `EdW itl mlW rlqA§¤©¨¥§¦¤§©§¥¥£¦
xzA opilf`C mlW rlqA dtiA lNgn ikd̈¥§©¥§¨¨§¤©¨¥§©§¦¨¨©
oilAwnE miwCwcn mpi`W mc` ipA x`W§¨§¥¨¨¤¥¨§©§§¦§©§¦
dtiA ied `YWde mlW rlqA DzF`¨§¤©¨¥§©§¨£¥§¨¨
i`W itl dIwfg xn` `de KixtE FrnWnM§©§¨¨¦§¨¨©¦§¦¨§¦¤¦
xnFlM dti zxFzA iPWnE mvnvl xWt ¤̀§¨§©§¥§©¥§©¨¨§©
dxqg `l m` FnM mlW rlQn hrn zFgR̈§©¦¤©¨¥§¦Ÿ¨§¨
`we hrn zFgR dilr lNgn did llM§¨¨¨§©¥¨¤¨¨§©§¨
i`C dtiA DlNgnC dIwfg ol rnWn©§©¨¦§¦¨¦§©§¨§¨¨§¦
FnM DieWA ipW xUrnl DpzFp `"d 'ipzOn¦©§¦§¨§©£¥¥¦§¨§¨§
Wtp `N` Fpi`W itl ipglEW dilr oYIW¤¦¥¨¤¨§¨¦§¦¤¥¤¨¤¤
ied `l k"` mlWA DlAwn Fpi`W inl drẍ¨§¦¤¥§©§¨§¨¥Ÿ£¥
ipW xUrnl DpzFp 'iR o"aixde oFniq £̀¦§¨¦¨¦§¨§©£¥¥¦
d`pF` icM dxqgW DzF` mlW rlqA§¤©¨¥¨¤¨§¨§¥¨¨
Fpi`W FzF` drx Wtp ied i`O`C dWwe§¨¤§©©£¥¤¤¨¨¤¥

:d`pF`d xifgdl aiIg `ld DlAwn§©§¨£Ÿ©¨§©£¦¨¨¨
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éãkî øúBé äúçtL åàì éàî déåLa døëBî ïk ìò øúé¤¤©¥§¨§¨§¨©©¤¨£¨¥¦§¥
dúàðBà éãëa äúçt àì ézkàc äøéúé àì dúàðBà¨¨¨Ÿ§¥¨§©©¦Ÿ¨£¨¦§¥¨¨¨
éàMø àäéå úçtéz änk ãò éáéúéî déåLa døëBî§¨§¨§¨¥¦¥©©¨¦¨¥¦¥©¨¦
àzøet àzøet úéçôc åàì éàî ì÷L ãò òìña dîéi÷ì§©§¨§¤©©¤¤©©§¨¦§¨§¨
äpáwé øî øîà àðîéæ àãça úeçôàå àøeðì ìéôðc àìŸ§¨¦§¨§¦§§¨¨¦§¨¨©©¦§¤¨
äpNòé àì éäðéîøe Bza øàeöa Bà Bða øàeöa äpìúéå§¦§¤¨§©©§§©©¦§¦§¦Ÿ©£¤¨
àìå åéúBèeøb ïéa äp÷øæé àìå åéúBì÷Lî ïéa ì÷Lî¦§¨¥¦§§¨§Ÿ¦§§¤¨¥§¨§Ÿ
÷BçLé Bà àlà Bza øàeöáe Bða øàeöa äpìúéå äpáwé¦§¤¨§¦§¤¨§©©§§©©¦¤¨¦§

éìBé Bà õB÷é Bà CBzé Bàøæòìà 'ø øîà çìnä íéì C ¦¨¦§¨©¤©¨©¤§¨¨
ïàk àéL÷ àì øæòìà 'ø øîà àðeä áø dì éøîàå§©§¥¨©¨¨©¤§¨¨Ÿ©§¨©
íékøëa øéæçäì øzeî éúî ãò :ãvä ïî ïàk òöîàä¤§©©¦©©©¨©¨§©£¦¦§©¦

ì äàøiL ãòéàî :úBúaL éáøò ãò íéøôëa éðçìeL ©¤©§¤§§¨¦¦§¨¦©©§¥©¨©
âéìôî àìc úélèa àðL éàîe âéìôîc òìña àðL§¨§¤©§©§¦©§¨§©¦§Ÿ©§¦
àáø ïðz ïékøëa úélèa 'éðúî énð ïðz ék éiaà øîà̈©©©¥¦§©©¦©§¦§©¦¦§©¦§©¨¨
åàìc ïåék òìñ deâa déì íé÷ Léðéà ìk úélè øîà̈©©¦¨¦¦¦¥§©¨¤©¥¨§©
íékøëa Ckìä éðçìeL àlà deâa déì íé÷ Léðéà ìk̈¦¦¦¥§©¨¤¨§¨¦¦§¨¦§©¦

ì äàøiL ãò éðçìeL àkéàcàkéìc íéøôëa éðçìeL §¦¨§¨¦©¤©§¤§§¨¦¦§¨¦§¥¨
ì ïé÷ìñc úBúaL éáøò ãò éðçìeLäéä íàå :à÷eL §¨¦©©§¥©¨§¨§¦§¨§¦¨¨

éà àëéä :'ek Lãç øNò íéðL øçàì 'éôà døékî©¦¨£¦§©©§¥¨¨Ÿ¤¥¨¦
ì äàøiL ãò úøîà àä ïékøëaíéøôëa éà éðçìeL ¦§©¦¨©§¨©¤©§¤§§¨¦¦¦§¨¦

úcî àcñç áø øîà úBúaL éáøò ãò úøîà àä̈©§¨©©§¥©¨¨©©¦§¨¦©
àlà åéìò Bì ïéà àôéñ àîéà éëä éà ïàk eðL úeãéñç£¦¨©¦¨¥¥¨¥¨¥¨¨¤¨
àìå dépéî dìa÷éì éìea÷ àì ãéñçì éà ïàîì úîBòøz©§¤§©¦§¨¦Ÿ©¥¦©§¨¦¥§Ÿ

äéz úîBòøzéàäì àlàå déì éåøúáìe dépéî dìa÷c C ©§¤¤¡¥¥§¤¨§©¥§¦§¨¦¥§¨©
øçà àä ÷"ä déì éåäéz úîBòøz dépéî dìa÷îc¦§©§¨¦¥©§¤¤¡¥¥¨©¥
:úîBòøz àlà åéìò Bì ïéà epîéä dìa÷î ïéàL ô"òà¤¥§©§¨¥¤¥¨¨¤¨©§¤
:äòø Lôð àlà BðéàL LLBç Bðéàå éðL øNòîì dðúBðå§§¨§©£¥¥¦§¥¥¤¥¤¨¤¤¨¨
Lôð éøwéî éæefà íé÷Bîc ïàî éàä î"ù àtt áø øîà̈©©¨¨©©§¦©¥¦§¥¤¤
äi÷æçì déì òéiñî eäì éâñc àeä éléî épäå äòø̈¨§©¥¦¥§¨¥§§©¥©¥§¦§¦¨
dìlçì àa déåLa dèøBt dèøBôì àa äi÷æç øîàc§¨©¦§¦¨¨§§¨§¨§¨§¨¨§©§¨
àaLk ô"òà øîà÷ éëä øîà÷ éàî äôéa dìlçî§©§¨§¨¨©¨¨©¨¥¨¨©§¤¨
äôéa dìlçî dìlçî àeäLk déåLa dèøBt dèøBôì§§¨§¨§¨§¨§¤§©§¨§©§¨§¨¨
øîàäå éðL øNòîa ïðéìæìæîc äi÷æç øáñc àøîéîì§¥§¨§¨©¦§¦¨¦§©§§¦¨§©£¥¥¦§¨¨©
àeä øîBà äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî äi÷æç¦§¦¨©£¥¥¦¤¥¨¤§¨¥
øLôà éàL éôì úBðBLàøä úBòî ìò ìleçî BLîeçå§§§¨©¨¨¦§¦¤¦¤§¨
éøúc äôé úøBúa äôéa éàî åéúBòî íöîöì íãàì Bì§¨¨§©§¥¨¨©§¨¨§©¨¨¦§¥
ïéàL éðL øNòî äi÷æç øîà àôeb déa ïðéìæìæî àì éìéæ¦¥Ÿ§©§§¦¨¥¨¨©¦§¦¨©£¥¥¦¤¥
úBòî ìò ìleçî BLîeçå àeä øîBà äèeøt äåL Ba¨¤§¨¥§§§¨©¨
åéúBòî íöîöì íãàì Bì øLôà éàL éôì úBðBLàøä̈¦§¦¤¦¤§¨§¨¨§©§¥¨¨
LîBçå äúéî ïäéìò ïéáéiç íéøekéaäå äîeøzä éáéúéî¥¦¥©§¨§©¦¦©¨¦£¥¤¦¨§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc `rivn `aa(iyily meil)

d`pe`d ixeriya mi`pzd zerc e`aedy ixg` (`"r) `ziixaa epipy

,rlqaåàì éàî ,'déåLa døëBî ,ïk ìò øúé'xaecn `l m`d -äúçtL ¨¥©¥§¨§¨§¨©©¤¨£¨
rlqddúàðBà éãkî øúBé`pzd xn` diey zivgnl dzgt `ly s`e , ¥¦§¥¨¨¨

rlq miiwl xqe`d `ped ax ixack `ly epiide ,dpexqgk dieya dxkeny

.zivgnn xzei oiicr deye d`pe` ickn xzei dzgtpy
:`xnbd zvxznàìm`y epiid 'ok lr xzi' `l` ,`pzd zpeek ef oi` - Ÿ

rlqdäøéúé,mi`pzd exn`y el` mixeriy lrézkàc[oiicry-]àì §¥¨§©©¦Ÿ
déåLa døëBî ,dúàðBà éãëa äúçt.dnily `id eli`k ¨£¨¦§¥¨¨¨§¨§¨§¨
:`ped ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,éáéúéî,(`"r) `ziixaa epipyãò' ¥¦¥©

åàì éàî ,'ì÷L ãò òìña ,dîéi÷ì éàMø àäéå úçtéz änk`l m`d - ©¨¦¨¥¦¥©©§©§¨§¤©©¤¤©©
xaecnàzøet àzøet úéçôccre rlqn ,hrn hrn rlqd dzgtpy - §¨¦§¨§¨

xn` lwyn xzei j` d`pe` ickn zegt dey `idy onfd lr mbe ,lwy
dey `idyk dniiwl xqe`d `ped ax ixack `lye ,dniiwl xzeny `pzd

.lwyn xzei
:`xnbd zvxznàìote`a xaecn `l` ,`pzd zpeek ef oi` -,àøeðì ìéôðc Ÿ§¨¦§¨

àðîéæ àãça úeçtàå,divg cr zg` zaa dzgtpe y`l rlqd dltpy - §¦§©£¨¦§¨
.lwyn xzei deyyk dniiwl i`yx epi` ,hrn hrn dzgtp m` j`

:zxg` `ziixal (`"r) lirl d`aedy `ziixad oia dxizq dywn `xnbd
øî øîà`l` ,dniiwl xeq` ,divgn xzei dzgtpy rlqy ,(`"r) `ziixaa ¨©©

,éäðéîøe .Bza øàeöa Bà Bða øàeöa äpìúéå äpáwé`ziixaa epipy ¦§¤¨§¦§¤¨§©©§§©©¦§¦§¦
,dlqtpy rahn iabl zxg`àìå ,åéúBì÷Lî ïéa ì÷Lî äpNòé àìŸ©£¤¨¦§¨¥¦§§¨§Ÿ

åéúBèeøb ïéa äp÷øæé,ely sqk ilk ixay -øàeöa äpìúéå äpáwé àìå ¦§§¤¨¥§¨§Ÿ¦§¤¨§¦§¤¨§©©
÷BçLé Bà àlà ,Bza øàeöáe Bða,dze` oghi -CBzé Bàcr dpkizi - §§©©¦¤¨¦§¦

,rahn zxev ca`zyõB÷é Bà,dpkzgi -éìBé Bà,çìnä íéì Cx`eane ¨¦§¨©¤©
.hiykzk dzelzle xeg da zeyrl xeq`y

:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîà àðeä áø dì éøîàå ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨§¥¨©¨¨©©¦¤§¨¨
,àéL÷ àì`l`ïàkdzelzle dawepl dxizdy dpey`xd `ziixaa - Ÿ©§¨¨

dawipy xaecn ,hiykzk,òöîàae ,rahnk da ynzydl xyt` i`eïàë ¨¤§©¨
dawipy xaecn ,dxq`y dipyd `ziixaa -,ãvä ïîdp`vniy eyyge ¦©©

:lwyak da ynzyie ,awpd d`xi `ly cr dcivn dpkzgie i`nx¥
:(`"r) dpyna epipyäàøiL ãò íéëøka ,øéæçäì øzeî éúî ãò©¨©¨§©£¦©§¨¦©¤©§¤

ì:úBúaL éáøò ãò íéøôka ,éðçìeL §§¨¦©§¨¦©©§¥©¨
.mixtkl mikxk oia welig yi utg zxfgda mb m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyâéìôîc ,òìña àðL éàîmikxk oia `pzd wligy - ©§¨§¤©§©§¦
,mixtkl,âéìôî àìc ,úélèa àðL éàîewx (:hn) lirl epipy ixdy ©§¨§©¦§Ÿ©§¦

.eaexwl e` xbzl d`xiy icka ,utg zxfgda cg` xeriy
:`xnbd daiynúélèa ïéúéðúî énð ïðz ék ,éiaà øîàdzpyy dn mb - ¨©©©¥¦§©©¦©§¦¦§©¦

wx ,eaexwl e` xbzl d`xiy ick cr `ed dxfgd onfy ,zilh iabl dpynd

,ïðz ïékøëa.xg` onf yi mixtka zn`a j` ¦§©¦§©
,øîà àáøzilh oia welig yie ,mixtka s` dzpyp lirl dpynd mlerl ¨¨¨©
,rahnldeâa déì íé÷ Léðéà ìk ,úélès`e ,dieya iwa mc` lk - ©¦¨¦¦¦¥§©¨

d`xiy cr `ed onfd okle ,dp`zd m` el xn`iy in gweld `vni mixtka
la` ,eaexwl e` xbzldeâa déì íé÷ Léðéà ìk åàìc ïåék ,òìñlk oi` - ¤©¥¨§©¨¦¦¦¥§©¨

,dieya iwa mc`àlàwxéðçìeL,zern silgdl ezepne`yCkìäda yi ¤¨§¨¦¦§¨
,welig,éðçìeL àkéàc íéëøka`ed dxfgd onfì äàøiL ãò,éðçìeLj` ©§¨¦§¦¨§¨¦©¤©§¤§§¨¦

éðçìeL àkéìc íéøôkaxifgn,úBúaL éáøò ãò,jkl mrhdecaxra ©§¨¦§¥¨§¨¦©©§¥©¨§
zayì ïé÷ìñà÷eLd`xie ,zay ikxev zepwl weyl miyp`d mikled - ¨§¦§¨

:rlq ieeya rahnd z` epnn milawn m`
:dpyna epipy'eë Lãç øNò íéðL øçàì eléôà døékî äéä íàådlawn §¦¨¨©¦¨£¦§©©§¥¨¨Ÿ¤

:znerxz `l` eilr el oi`e ,epnid

:`xnbd zl`eyàëéä,xaecn mewn dfi`a -zøîà àä ,ïékøëa éà ¥¨¦¦§©¦¨¨§©§
wx `ed onfdyì äàøiL ãò.éðçìeLeéáøò ãò zøîà àä ,íéøôka éà ©¤©§¤§§¨¦¦©§¨¦¨¨§©§©©§¥

.úBúaL:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàe ,mewn lka xn`p df oicúcéî ©¨¨©©¦§¨¦©
,ïàk eðL úeãéñçelit` dplawi ,rahnd z` xikne ciqg ozepd did m`y £¦¨¨

.yceg xyr mipy ixg`
:`xnbd dywnéëä éà,ciqga xaecny,àôéñ àîéàe'àlà åéìò Bì ïéà ¦¨¦¥¨¥¨¥¨¨¤¨

,'úîBòøz,dyweïàîì,znerxz yi inl -dìa÷éì éìea÷ àì ,ãéñçì éà ©§¤§©¦§¨¦Ÿ©¥¦©§¨
déì éåäéz úîBòøz àìå ,dépéîmrxzi `le ,rahnd z` lawi `ly - ¦¥§Ÿ©§¤¤¡¥¥

,el dxifgdy lr eilràlàå`id znerxzd dxe`kléàäìdépéî dìa÷c C §¤¨§©¦§¦§¨¦¥
,rahnd z` xifgny lawnl -åike ,dyw df mbdépéî dìa÷îc øúáì- §§¨©¦§©§¨¦¥

,epnn ciqgd dlaiwy ixg`déì éåäéz úîBòøz,eilr znerxz el didz - ©§¤¤¡¥¥
.oicd zxeyn miptl ciqgd enr bdp ,daxc` ixde

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,onfd xg` dlawn ciqg wxy ,`pzdøçà àä ¨¦¨¨©¨©¥
,ciqg epi`y -epîéä dìa÷î ïéàL ét ìò óà,onfd xg`Bì ïéàlawnl - ©©¦¤¥§©§¨¥¤¥

,úîBòøz àlà åéìòjka envrl ciqtd ixdy ,oica eraezl leki epi` j` ¨¨¤¨©§¤
:onfa dxifgd `ly

:dpyna epipy:äòø Lôð àlà BðéàL ,LLBç Bðéàå éðL øNòîì dðúBðå§§¨§©£¥¥¦§¥¥¤¥¤¨¤¤¨¨
dpéî òîL ,àtt áø øîà`ly in z` dzpiky epizpynn cenll yi - ¨©©¨¨§©¦¨

c ,'drx ytp'k dxiqg rahn lawnéæefà íé÷Bîc ïàî éàämc`y - ©©§¦©¥
,mbt da yiy rahn lawln envr cinrnyéø÷éî[dpekn `ed-]Lôð ¦§¥¤¤

äòø,`tt ax siqen .eäì éâñc àeä ,éléî éðäålekiyk `weec epiide - ¨¨§¨¥¦¥§¨¥§
.drx ytp dpekn epi`e dlawl jixv epi` df `la la` ,wgeca da xegql
df oic :`xnbd zxne` .diwfg xn`y oicl epizpynn di`x d`ian `xnbd

,dxiqg rahn lr ipy xyrn llgl xyt`y ,epizpyna xen`ddéì òéiñî§©©¥
,äi÷æç øîàc ,äi÷æçìm` ,d`pe` ick dxqgpy rlq el yiy mc`àa §¦§¦¨§¨©¦§¦¨¨

dèøBôì,exiag lv`déåLa dèøBtm` j` ,dpexqg itl ,dzrdìlçì àa §§¨§¨§¨§¨¨§©§¨
,ipy xyrn dilr llgl -äôéa dìlçî.dnily `id eli`k - §©§¨§¨¨

:`xnbd zl`ey .diwfg ly oey`xd epica yecigd z` zxxan `xnbdéàî©
øîà÷dxn` xak ixde ,dieya dhxety xn`y dna diwfg ycig dn - ¨¨©

.dnily `id eli`k dxkenl xeq` ,d`pe` ick dxqgp m`y (:`p) dpynd
:`xnbd daiynøîà÷ éëälr ipy xyrn ly zexit llgl xzen ,diwfg ¨¦¨¨©
e ,dxiqg rahnét ìò óàydèøBôì àaLkick ipgleyd lv` milyexia ©©¦§¤¨§§¨

egxk lr ,xyrn zcerq da zepwldéåLa dèøBtmewn lkn ,dpexqgk §¨§¨§¨
dìlçî àeäLk,ipy xyrnd z` dilr llgnyk -äôéa dìlçîeli`k - §¤§©§¨§©§¨§¨¨

,'ipy xyrnl dpzepe' xn`y `pzd zpeeky diwfg dfa ycige ,dnily `id

.drx ytp `l` epi` jk dgwel epi`y iny oeik ,dnily `id eli`k epiid
:`xnbd dywnàøîéîìdf itl xnel yi m`d -ïðéìæìæîc ,äi÷æç øáñc §¥§¨§¨©¦§¦¨¦§©§§¦¨

jk lflfl xyt`y -,éðL øNòîam`y ,mvnevnd eieya weica ezectle §©£¥¥¦
rlq lr ellgl xzen eixacl ixdy ,weica rlq lr epllgi rlq eiey
lr dzectl xiziy oky lke ,rlqn zegt lawi dphxtiyky s` dnebt

,znvnevn rlq,äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî ,äi÷æç øîàäåi`e §¨¨©¦§¦¨©£¥¥¦¤¥¨¤§¨
mdilr lligy zern lr ellgl leki ,rahn lr envr ipta ellgl xyt`

e ,xg` ipy xyrnøîBà,llgndúBòî ìò ìleçî BLîeçå àeä ¥§§§¨©¨
úBðBLàøä,ok zeyrl lekiy mrhde .ecia ode mdilr llig xakyéôì ¨¦§¦

íãàì Bì øLôà éàLipy xyrn zexit llgnyk,åéúBòî íöîöìllgle ¤¦¤§¨§¨¨§©§¥¨¨
ieeyn zegt `ed zernd ieeyy yyeg `edy oeik ,zernd ieey lka
uegn ipy xyrn zexit lke` `edy `vnp leligd legi `l m`e ,zexitd
scerae ,xyrndn xzei deyy rahn lr cinz mllgn okle ,milyexil

.dhext dey ea oi`y xyrnd z` dcti ,oey`xd leligdn rahna x`ypd
,zexitd ieeyk znvnevn rahn lr llgn mc` oi`y diwfg ixacn gkene
milyexia d`ivedl lkei `ly ,dnebt rahn lr llgn epi`y oky lke

.zegta `l` dieya
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a diwfg ixac z` zx`ane da zxfeg `xnbd

éàîdllgn''äôéadllgny ,diwfg xn`yäôé úøBúarahn oick - ©§¨¨§©¨¨
`l` diey lk lr millgn oi`y mipexg`d diwfg ixaca x`azdy ,dti
dzid eli`k dkxr lr millgn oi` dxqgpy ef rahna jk ,zegt hrn
dieyk `l` ,miyp`dn wlg dxear epziy zegtd dieyk `l s`e ,dnily

,dieya mihrnny xzeia mipctwd miyp`d dxear epziy xzeia zegtd
oeik `ed df oicl mrhdedéa ïðéìæìæî àì éìéæ éøúcxyrna lflfl oi`y - ¦§¥¦¥Ÿ§©§§¦¨¥

`id eli`k dilr llgl mbe ,dxiqg rlq lr ellgl mb ,mileflf ipya ipy

.dzegt rlq lr ellgl ea elflfy jka ic `l` ,dnily
,dhext dey epi`y ipy xyrn lelig iabl diwfg ixac z` d`ian `xnbd

:mda dpceäèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî ,äi÷æç øîà ,àôebellgn , ¨¨©¦§¦¨©£¥¥¦¤¥¨¤§¨
e ,xg` ipy xyrn dilr llig xaky rlq lrìleçî BLîeçå àeä ,øîBà¥§§§¨

,åéúBòî íöîöì íãàì Bì øLôà éàL éôì ,úBðBLàøä úBòî ìò©¨¨¦§¦¤¦¤§¨§¨¨§©§¥¨¨
llgn `ed df scer lre ,zexitd ieeyn xzei zernd ieeya siqed lligyke

.dhext dey epi`y xyrnd z` dzr
:`xnbd dywn,éáéúéî,(`"n a"t mixekia) dpyna epipyäîeøzä ¥¦¥©§¨

íéøekéaäå,cifna `nh odk e` xf melk`yäúéî ïäéìò ïéáéiç,miny icia §©¦¦©¨¦£¥¤¦¨
åsiqen bbeya mlk`y xfLîBç,odkl ozep `edy oxwd lr §¤
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc `rivn `aa(iyily meil)

d`pe`d ixeriya mi`pzd zerc e`aedy ixg` (`"r) `ziixaa epipy

,rlqaåàì éàî ,'déåLa døëBî ,ïk ìò øúé'xaecn `l m`d -äúçtL ¨¥©¥§¨§¨§¨©©¤¨£¨
rlqddúàðBà éãkî øúBé`pzd xn` diey zivgnl dzgt `ly s`e , ¥¦§¥¨¨¨

rlq miiwl xqe`d `ped ax ixack `ly epiide ,dpexqgk dieya dxkeny

.zivgnn xzei oiicr deye d`pe` ickn xzei dzgtpy
:`xnbd zvxznàìm`y epiid 'ok lr xzi' `l` ,`pzd zpeek ef oi` - Ÿ

rlqdäøéúé,mi`pzd exn`y el` mixeriy lrézkàc[oiicry-]àì §¥¨§©©¦Ÿ
déåLa døëBî ,dúàðBà éãëa äúçt.dnily `id eli`k ¨£¨¦§¥¨¨¨§¨§¨§¨
:`ped ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,éáéúéî,(`"r) `ziixaa epipyãò' ¥¦¥©

åàì éàî ,'ì÷L ãò òìña ,dîéi÷ì éàMø àäéå úçtéz änk`l m`d - ©¨¦¨¥¦¥©©§©§¨§¤©©¤¤©©
xaecnàzøet àzøet úéçôccre rlqn ,hrn hrn rlqd dzgtpy - §¨¦§¨§¨

xn` lwyn xzei j` d`pe` ickn zegt dey `idy onfd lr mbe ,lwy
dey `idyk dniiwl xqe`d `ped ax ixack `lye ,dniiwl xzeny `pzd

.lwyn xzei
:`xnbd zvxznàìote`a xaecn `l` ,`pzd zpeek ef oi` -,àøeðì ìéôðc Ÿ§¨¦§¨

àðîéæ àãça úeçtàå,divg cr zg` zaa dzgtpe y`l rlqd dltpy - §¦§©£¨¦§¨
.lwyn xzei deyyk dniiwl i`yx epi` ,hrn hrn dzgtp m` j`

:zxg` `ziixal (`"r) lirl d`aedy `ziixad oia dxizq dywn `xnbd
øî øîà`l` ,dniiwl xeq` ,divgn xzei dzgtpy rlqy ,(`"r) `ziixaa ¨©©

,éäðéîøe .Bza øàeöa Bà Bða øàeöa äpìúéå äpáwé`ziixaa epipy ¦§¤¨§¦§¤¨§©©§§©©¦§¦§¦
,dlqtpy rahn iabl zxg`àìå ,åéúBì÷Lî ïéa ì÷Lî äpNòé àìŸ©£¤¨¦§¨¥¦§§¨§Ÿ

åéúBèeøb ïéa äp÷øæé,ely sqk ilk ixay -øàeöa äpìúéå äpáwé àìå ¦§§¤¨¥§¨§Ÿ¦§¤¨§¦§¤¨§©©
÷BçLé Bà àlà ,Bza øàeöáe Bða,dze` oghi -CBzé Bàcr dpkizi - §§©©¦¤¨¦§¦

,rahn zxev ca`zyõB÷é Bà,dpkzgi -éìBé Bà,çìnä íéì Cx`eane ¨¦§¨©¤©
.hiykzk dzelzle xeg da zeyrl xeq`y

:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîà àðeä áø dì éøîàå ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨§¥¨©¨¨©©¦¤§¨¨
,àéL÷ àì`l`ïàkdzelzle dawepl dxizdy dpey`xd `ziixaa - Ÿ©§¨¨

dawipy xaecn ,hiykzk,òöîàae ,rahnk da ynzydl xyt` i`eïàë ¨¤§©¨
dawipy xaecn ,dxq`y dipyd `ziixaa -,ãvä ïîdp`vniy eyyge ¦©©

:lwyak da ynzyie ,awpd d`xi `ly cr dcivn dpkzgie i`nx¥
:(`"r) dpyna epipyäàøiL ãò íéëøka ,øéæçäì øzeî éúî ãò©¨©¨§©£¦©§¨¦©¤©§¤

ì:úBúaL éáøò ãò íéøôka ,éðçìeL §§¨¦©§¨¦©©§¥©¨
.mixtkl mikxk oia welig yi utg zxfgda mb m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyâéìôîc ,òìña àðL éàîmikxk oia `pzd wligy - ©§¨§¤©§©§¦
,mixtkl,âéìôî àìc ,úélèa àðL éàîewx (:hn) lirl epipy ixdy ©§¨§©¦§Ÿ©§¦

.eaexwl e` xbzl d`xiy icka ,utg zxfgda cg` xeriy
:`xnbd daiynúélèa ïéúéðúî énð ïðz ék ,éiaà øîàdzpyy dn mb - ¨©©©¥¦§©©¦©§¦¦§©¦

wx ,eaexwl e` xbzl d`xiy ick cr `ed dxfgd onfy ,zilh iabl dpynd

,ïðz ïékøëa.xg` onf yi mixtka zn`a j` ¦§©¦§©
,øîà àáøzilh oia welig yie ,mixtka s` dzpyp lirl dpynd mlerl ¨¨¨©
,rahnldeâa déì íé÷ Léðéà ìk ,úélès`e ,dieya iwa mc` lk - ©¦¨¦¦¦¥§©¨

d`xiy cr `ed onfd okle ,dp`zd m` el xn`iy in gweld `vni mixtka
la` ,eaexwl e` xbzldeâa déì íé÷ Léðéà ìk åàìc ïåék ,òìñlk oi` - ¤©¥¨§©¨¦¦¦¥§©¨

,dieya iwa mc`àlàwxéðçìeL,zern silgdl ezepne`yCkìäda yi ¤¨§¨¦¦§¨
,welig,éðçìeL àkéàc íéëøka`ed dxfgd onfì äàøiL ãò,éðçìeLj` ©§¨¦§¦¨§¨¦©¤©§¤§§¨¦

éðçìeL àkéìc íéøôkaxifgn,úBúaL éáøò ãò,jkl mrhdecaxra ©§¨¦§¥¨§¨¦©©§¥©¨§
zayì ïé÷ìñà÷eLd`xie ,zay ikxev zepwl weyl miyp`d mikled - ¨§¦§¨

:rlq ieeya rahnd z` epnn milawn m`
:dpyna epipy'eë Lãç øNò íéðL øçàì eléôà døékî äéä íàådlawn §¦¨¨©¦¨£¦§©©§¥¨¨Ÿ¤

:znerxz `l` eilr el oi`e ,epnid

:`xnbd zl`eyàëéä,xaecn mewn dfi`a -zøîà àä ,ïékøëa éà ¥¨¦¦§©¦¨¨§©§
wx `ed onfdyì äàøiL ãò.éðçìeLeéáøò ãò zøîà àä ,íéøôka éà ©¤©§¤§§¨¦¦©§¨¦¨¨§©§©©§¥

.úBúaL:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàe ,mewn lka xn`p df oicúcéî ©¨¨©©¦§¨¦©
,ïàk eðL úeãéñçelit` dplawi ,rahnd z` xikne ciqg ozepd did m`y £¦¨¨

.yceg xyr mipy ixg`
:`xnbd dywnéëä éà,ciqga xaecny,àôéñ àîéàe'àlà åéìò Bì ïéà ¦¨¦¥¨¥¨¥¨¨¤¨

,'úîBòøz,dyweïàîì,znerxz yi inl -dìa÷éì éìea÷ àì ,ãéñçì éà ©§¤§©¦§¨¦Ÿ©¥¦©§¨
déì éåäéz úîBòøz àìå ,dépéîmrxzi `le ,rahnd z` lawi `ly - ¦¥§Ÿ©§¤¤¡¥¥

,el dxifgdy lr eilràlàå`id znerxzd dxe`kléàäìdépéî dìa÷c C §¤¨§©¦§¦§¨¦¥
,rahnd z` xifgny lawnl -åike ,dyw df mbdépéî dìa÷îc øúáì- §§¨©¦§©§¨¦¥

,epnn ciqgd dlaiwy ixg`déì éåäéz úîBòøz,eilr znerxz el didz - ©§¤¤¡¥¥
.oicd zxeyn miptl ciqgd enr bdp ,daxc` ixde

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,onfd xg` dlawn ciqg wxy ,`pzdøçà àä ¨¦¨¨©¨©¥
,ciqg epi`y -epîéä dìa÷î ïéàL ét ìò óà,onfd xg`Bì ïéàlawnl - ©©¦¤¥§©§¨¥¤¥

,úîBòøz àlà åéìòjka envrl ciqtd ixdy ,oica eraezl leki epi` j` ¨¨¤¨©§¤
:onfa dxifgd `ly

:dpyna epipy:äòø Lôð àlà BðéàL ,LLBç Bðéàå éðL øNòîì dðúBðå§§¨§©£¥¥¦§¥¥¤¥¤¨¤¤¨¨
dpéî òîL ,àtt áø øîà`ly in z` dzpiky epizpynn cenll yi - ¨©©¨¨§©¦¨

c ,'drx ytp'k dxiqg rahn lawnéæefà íé÷Bîc ïàî éàämc`y - ©©§¦©¥
,mbt da yiy rahn lawln envr cinrnyéø÷éî[dpekn `ed-]Lôð ¦§¥¤¤

äòø,`tt ax siqen .eäì éâñc àeä ,éléî éðäålekiyk `weec epiide - ¨¨§¨¥¦¥§¨¥§
.drx ytp dpekn epi`e dlawl jixv epi` df `la la` ,wgeca da xegql
df oic :`xnbd zxne` .diwfg xn`y oicl epizpynn di`x d`ian `xnbd

,dxiqg rahn lr ipy xyrn llgl xyt`y ,epizpyna xen`ddéì òéiñî§©©¥
,äi÷æç øîàc ,äi÷æçìm` ,d`pe` ick dxqgpy rlq el yiy mc`àa §¦§¦¨§¨©¦§¦¨¨

dèøBôì,exiag lv`déåLa dèøBtm` j` ,dpexqg itl ,dzrdìlçì àa §§¨§¨§¨§¨¨§©§¨
,ipy xyrn dilr llgl -äôéa dìlçî.dnily `id eli`k - §©§¨§¨¨

:`xnbd zl`ey .diwfg ly oey`xd epica yecigd z` zxxan `xnbdéàî©
øîà÷dxn` xak ixde ,dieya dhxety xn`y dna diwfg ycig dn - ¨¨©

.dnily `id eli`k dxkenl xeq` ,d`pe` ick dxqgp m`y (:`p) dpynd
:`xnbd daiynøîà÷ éëälr ipy xyrn ly zexit llgl xzen ,diwfg ¨¦¨¨©
e ,dxiqg rahnét ìò óàydèøBôì àaLkick ipgleyd lv` milyexia ©©¦§¤¨§§¨

egxk lr ,xyrn zcerq da zepwldéåLa dèøBtmewn lkn ,dpexqgk §¨§¨§¨
dìlçî àeäLk,ipy xyrnd z` dilr llgnyk -äôéa dìlçîeli`k - §¤§©§¨§©§¨§¨¨

,'ipy xyrnl dpzepe' xn`y `pzd zpeeky diwfg dfa ycige ,dnily `id

.drx ytp `l` epi` jk dgwel epi`y iny oeik ,dnily `id eli`k epiid
:`xnbd dywnàøîéîìdf itl xnel yi m`d -ïðéìæìæîc ,äi÷æç øáñc §¥§¨§¨©¦§¦¨¦§©§§¦¨

jk lflfl xyt`y -,éðL øNòîam`y ,mvnevnd eieya weica ezectle §©£¥¥¦
rlq lr ellgl xzen eixacl ixdy ,weica rlq lr epllgi rlq eiey
lr dzectl xiziy oky lke ,rlqn zegt lawi dphxtiyky s` dnebt

,znvnevn rlq,äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî ,äi÷æç øîàäåi`e §¨¨©¦§¦¨©£¥¥¦¤¥¨¤§¨
mdilr lligy zern lr ellgl leki ,rahn lr envr ipta ellgl xyt`

e ,xg` ipy xyrnøîBà,llgndúBòî ìò ìleçî BLîeçå àeä ¥§§§¨©¨
úBðBLàøä,ok zeyrl lekiy mrhde .ecia ode mdilr llig xakyéôì ¨¦§¦

íãàì Bì øLôà éàLipy xyrn zexit llgnyk,åéúBòî íöîöìllgle ¤¦¤§¨§¨¨§©§¥¨¨
ieeyn zegt `ed zernd ieeyy yyeg `edy oeik ,zernd ieey lka
uegn ipy xyrn zexit lke` `edy `vnp leligd legi `l m`e ,zexitd
scerae ,xyrndn xzei deyy rahn lr cinz mllgn okle ,milyexil

.dhext dey ea oi`y xyrnd z` dcti ,oey`xd leligdn rahna x`ypd
,zexitd ieeyk znvnevn rahn lr llgn mc` oi`y diwfg ixacn gkene
milyexia d`ivedl lkei `ly ,dnebt rahn lr llgn epi`y oky lke

.zegta `l` dieya
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a diwfg ixac z` zx`ane da zxfeg `xnbd

éàîdllgn''äôéadllgny ,diwfg xn`yäôé úøBúarahn oick - ©§¨¨§©¨¨
`l` diey lk lr millgn oi`y mipexg`d diwfg ixaca x`azdy ,dti
dzid eli`k dkxr lr millgn oi` dxqgpy ef rahna jk ,zegt hrn
dieyk `l` ,miyp`dn wlg dxear epziy zegtd dieyk `l s`e ,dnily

,dieya mihrnny xzeia mipctwd miyp`d dxear epziy xzeia zegtd
oeik `ed df oicl mrhdedéa ïðéìæìæî àì éìéæ éøúcxyrna lflfl oi`y - ¦§¥¦¥Ÿ§©§§¦¨¥

`id eli`k dilr llgl mbe ,dxiqg rlq lr ellgl mb ,mileflf ipya ipy

.dzegt rlq lr ellgl ea elflfy jka ic `l` ,dnily
,dhext dey epi`y ipy xyrn lelig iabl diwfg ixac z` d`ian `xnbd

:mda dpceäèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî ,äi÷æç øîà ,àôebellgn , ¨¨©¦§¦¨©£¥¥¦¤¥¨¤§¨
e ,xg` ipy xyrn dilr llig xaky rlq lrìleçî BLîeçå àeä ,øîBà¥§§§¨

,åéúBòî íöîöì íãàì Bì øLôà éàL éôì ,úBðBLàøä úBòî ìò©¨¨¦§¦¤¦¤§¨§¨¨§©§¥¨¨
llgn `ed df scer lre ,zexitd ieeyn xzei zernd ieeya siqed lligyke

.dhext dey epi`y xyrnd z` dzr
:`xnbd dywn,éáéúéî,(`"n a"t mixekia) dpyna epipyäîeøzä ¥¦¥©§¨

íéøekéaäå,cifna `nh odk e` xf melk`yäúéî ïäéìò ïéáéiç,miny icia §©¦¦©¨¦£¥¤¦¨
åsiqen bbeya mlk`y xfLîBç,odkl ozep `edy oxwd lr §¤
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íéøeñàådlik`a.íéøæì,mixekiae dnexza mitqep mipic dpynd d`ian ©£¦§¨¦
,ïäk éñëð ïäå.dy`d z` mda ycwl s` lekiyíéìBòåmxeqi`nãçàa §¥¦§¥Ÿ¥§¦§¤¨

,äàîeyie ,oileg zexita mixekiae dnexz ly zexit eaxrzd m` ,xnelk ¥¨
aexa milha md ixd ,oilegd zexitn d`n it ly xeriy el` zexit cbpk

.oileg lkd dyrpeíéãé úöéçø ïéðeòèeminkg exfby oeik ,ozlik`l §¦§¦©¨©¦
,micid lr d`nehåmikixv ok'LîL áøòä'xdhpe lahy `nh odk - §¤¡¥¤¤

.axrd cr mdn lek`l i`yx epi` ,ez`nehnéøämipicelàmibdep £¥¥
øNòîa ïk ïéàM äî ,íéøekáe äîeøúa.ipy ¦§¨¦¦©¤¥¥§©£¥

:`xnbd zxxan .dziiyew z` zniiqn `xnbd'øNòîa ïk ïéàM äî' éàî©©¤¥¥§©£¥
,cg`e d`na milha mixekiae dnexzy df oic iabl mb xn`pyììkî åàì©¦§¨

o`kn rnyn `l m`d -øNòîc,cg`e d`n ecbp yiyk wx lhazn epi` §©£¥
`l` ,mixekiae dnexzkàaeøa ìéèad`n oilega oi` m` s`e ,aexa lha - ¨¦§¨
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:`xnbd zl`ey'øNòîa ïk ïéàL äî'c éànîeepiid dpyna epipyy ¦©§©¤¥¥§©£¥
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:`xnbd zxne` .dpyndn dziiyew z` dcinrne zxfeg `xnbdà÷ìñ àìŸ©§¨
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,[llk xyrn aygp epi`e aexa lha xak `ziixe`cny ,oilegaéôøèöî àìŸ¦§¨§¥
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,mixpicõB÷é,lwyk da eynzyie da enxiy yygn ,mipyl dpkzgi - ¨
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wlg wxR sFqaC(.biw 'c oixcdpq)ExfB iM iPWn ¦§¤¤¥¤§©¥¦¨§
`lC xn`w `le zFSignl Edpzi` iM opAx©¨¨¦¦§§¦§¦§Ÿ¨¨©§Ÿ
icin dWw `le `kd xn`wcM opAx bElR§©¨¨¦§¨¨©¨¨§Ÿ¨¤¦¥
xirC `N` xn`wC i`O` i`w mzdC§¨¨¨¥©©§¨¨©¤¨§¦
zrWA mW dide milWExil dEwQ`e zgCPd©¦©©§©§¨¦¨©¦§¨¨¨¦§©
zFSign EdEhlw `dC lik`zil oiC xnB§©¦¦§£¦§¨¨§§¦
'Ek oiC xnB zrWA milWExi llW l"de§§©§¨©¦¦§©§©¦
milWExil DiwQ`e xFdhA mlFrl wiQnE©¦§¨§¨§©§¥¦¨©¦
Kl `iWw `wcE zgCPd xirC oiCd xnbpe§¦§©©¦§¦©¦©©§¨©§¨¨
oiC xnB xg` zFSign lEtpC oFbM lik`zil¦§£¦§§¨§¦©©§©¦
`NW opAxC hFlwl dSign xn`C `axcke§¦§¨¨§¨©§¦¨¦§§©¨¨¤Ÿ
opAx bElR `lC dSign lEtp ENit` zFCtl¦§£¦¨§¦¨§Ÿ§©¨¨
ied `l hFlwlC oeikC oiYrnWA xn`wcM¦§¨¨©¦§©§¦§¥¨§¦§Ÿ£¥
oiC xnB eilr lg dxFYd on opAxCn `N ¤̀¨¦§©¨¨¦©¨¨¨¨§©¦

gn lEtp `l ENit`lFkIW oeiM llM dSi £¦Ÿ¨§¦¨§¨¥¨¤¨
llW iOp ixTin `le dvxi m` FlkF`l§§¦¦§¤§Ÿ¦§¥©¦§©
`N` FzFCtle F`ivFdl lFkIW oeiM 'ilWExi§¨©¦¥¨¤¨§¦§¦§¤¨
zFxwl ENit` hFlwl dSign xEn` opAxC§©¨¨¨§¦¨¦§£¦¦§
mdixaC EcinrdC lFk`le milWExi llW§©§¨©¦§¤¡§¤¡¦¦§¥¤
`kid opAx ExfB iM miIqn `d` dxFY oiC lr©¦¨©¨§©¥¦¨§©¨¨¥¨
Ecinrd `l WExiR zFSignl Edpzi`C§¦§§¦§¦¦Ÿ¤¡¦
llW ixwinl dxFY oiC lr mdixaC¦§¥¤©¦¨§¦§¥§©
zFSignl Edpzi` iM `N` lFk`le milWExi§¨©¦§¤¡¤¨¦¦§§¦§¦
xnB xg` zFSign lEtp la` llM lEtp `le§Ÿ¨§¨£¨¨§¦©©§©
oiC lr mdixaC cinrdl opAx xEfB `l oiC¦Ÿ¨©¨¨§©£¦¦§¥¤©¦
b"r` lFk`le milWExi llW zFxwl dxFY¨¦§§©§¨©¦§¤¡
oeiM zFSign EdEhlw oiC xnB zrWaC§¦§©§©¦¨§§¦¥¨
lEtp i` la` oiC xnB xg` zFSign lEtpC§¨§¦©©§©¦£¨¦¨
llW ied `lC b"r` oiC xnB mcFw zFSign§¦¤§©¦§Ÿ£¥§©
l"dC oiC xnB eilr lg `l n"n milWExi§¨©¦Ÿ¨¨¨§©¦§
iE`x Fpi`W oeiM minW llW l"de milEabM¦§¦§§©¨©¦¥¨¤¥¨

zFSign EUrIWM EdElrie opAx bElR `lC oiYrnWA xn`cM zFCtl `le lFk`l¤¡§Ÿ¦§¦§¨©¦§©§¦§Ÿ§©¨¨§©£§¤©£§¦
didW oeikC milEabA FnM ied `le oiC xnB mcFw zFSign lEtpA ixiin `weC p"`©§¨©§¥§¨§¦¤§©¦§Ÿ£¥§¦§¦§¥¨¤¨¨
lEtpC oeiM ied `l milWExi llWE hFicd oFnn Dil ded zg` drW Flk`l iE`ẍ§¨§¨¨©©£¨¥¨¤§§©§¨©¦Ÿ£¥¥¨§¨
milWExi llW iedC oeiM oiC xnB xg` zFSign lEtp la` oiC xnB zrWA zFSign§¦¦§©§©¦£¨¨§¦©©§©¦¥¨©£¥§©§¨©¦
zrWA Edpzi` iM zEhiWtA ith xiRW iz` `YWde rwR `l Ez oiC xnB zrWA¦§©§©¦Ÿ¨©§©§¨¨¥©¦§¥¦§¦¦¦§§¦§©
xn`Y m`e xEfB `l oiC xnB zrWA Edpzil iM milWExi llW iedinl xEfB oiC xnB§©¦¨§¤¡¥§©§¨©¦¦¥§§¦§©§©¦Ÿ¨§¦Ÿ©
oiC xnB Ediilr lg `lC `kid la` oiC xnB Ediilr lgC mEXn EfpBiC rnWnC§©§©§¦¨§¦§¨£©§§©¦£¨¥¨§Ÿ¨£©§§©¦

miWcw iWcw wxtA opixn` `de dnFgd dpAY m` Elk`i(.hp sc migaf)gAfn didWM ¥¨§¦¦¨¤©¨§¨©§¦¨§¤¤¨§¥¨¨¦§¤¨¨¦§¥©
la` zFcFar mdn oiUFrW migaf `wecC l"ie oi`xpe oixfFg oi` dpape mBtpe mlẄ¥§¦§©§¦§¨¥§¦§¦§¦§§©§¨§¨¦¤¦¥¤££¨

:oi`xpe oixfFg dgpn ixiW F` dcFard xg`l gaf xUA F` xUrn©£¥§©¤©§©©¨£¨§¨¥¦§¨§¦§¦§¦
ìeôðclhlhl xEq`C b"r` mzvwn lEtp i`C zFSign aFx 'iR .zFSign §¨§¦¦§¦§¦¨¦§¨¨§¨§©§¥

mixaC EN` wxR Wix opixn`cM miNw miWcwe xUrn zlik` oiprl dSign ixTn n"n zAWA(fq sce agez d"c mye .eq sc migqt)Kixv lNdC `zYrnW `iddC §©¨¦§¥§¦¨§¦§©£¦©©£¥§¨¨¦©¦¦§©§¦¨¥¤¤¥§¨¦§©¦§©§§¨§¦¥¨¦
opgFi iAx xn`cM lhlhl mixYEn Eid EvxtPW mcFwC mdigqR hFgWl dxfrl zAWA mdipiMq KilFdl oilFki Eid `l Kkl zFvxR DA EvxtPW xg` cinrdl§©£¦©©¤¦§§¨§¨§©Ÿ¨§¦§¦©¦¥¤§©¨¨£¨¨¦§¦§¥¤§¤¤¦§§¨¨¦§©§¥¦§¨©©¦¨¨

(:e sc oiaexir):mdigqR oilkF` Eid dliNA k"tr`e x"dx mEXn dilr oiaiIg dliNA zFlErp dizFzlC `lnl` milWExi§¨©¦¦§¨¥©§¤¨§©©§¨©¨¦¨¤¨¦§©©§¨¨§¦¦§¥¤
ïéàWnFgA `le DtEbA `hErin `nwF`l `xaqC qtFY oFicR la` WnFg siqFn oi` dhExR deW FA oi` Wxcnl irA `le oFicR qtFY oi` .dhExR deW FA ¥¨¤§¨¥¥¦§§Ÿ¨¥§¦§©¥¨¤§¨¥¦¤£¨¦§¥¦§¨¨§§¨¦¨§¨§Ÿ§¤

:WnFg siqFn Fpi`C Wxcnl Dil ded ithC dWw FWnEgA oi` c"nl la` oFicR qFRzl oFnn aiWg `l dhExR deXn zFgtC§¨¦¨¤§¨Ÿ¨¦¨¦§¦§£¨§¥§§¨¤¦§¥£¨¥§¦§©§¥¦¤
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úàN ïéàå BúàN ìëeú àì ék 'àpL íéìLeøéa eléôà£¦¦¨©¦¤¤¡¦Ÿ©§¥§¥§¥
çe÷ìa àlà åéðt úàî úàNî àOiå øîàpL äìéëà àlà¤¨£¦¨¤¤¡©©¦¨©§Ÿ¥¥¨¨¤¨§¨©
ïðúc dé÷øôéì énð øNòî óñëa çe÷ì éðL øNòî óñëa§¤¤©£¥¥¦¨©§¤¤©£¥©¦¦§§¥¦§©
äãeäé éaøk äãté àîèpL éðL øNòî óñëa çe÷lä©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤§©¦§¨
àì eléôà àöé àéøéà éàî äãeäé éaø éà øáwé øîàc§¨©¦¨¥¦©¦§¨©¦§¨¨¨£¦Ÿ
úBvéçî ìeôðc àöé éàîe øBäèa íìBòì àlà énð àöé̈¨©¦¤¨§¨§¨©¨¨§¨§¦
èBì÷ì úBvéçî àúééøBàc ìBëàì ävéçî àáø øîàäå§¨¨©¨¨§¦¨¤¡§©§¨§¦¦§
eäðúéì ék úBvéçîì eäðúéà ék ïðaø eøæb éëå ïðaøc§©¨¨§¦¨§©¨¨¦¦§§¦§¦¦¥§§
eäðúéà ïéa ïðaø âeìt àì ïðaø eøæb àì úBvéçîì¦§¦Ÿ¨§©¨¨Ÿ§©¨¨¥¦§§
øîà äãeäé øa àðeä áø úBvéçîì eäðúéì ïéa úBvéçîì¦§¦¥¥§§¦§¦©¨©§¨¨©
äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî éðz÷ àãç úLL áø©¥¤¨¨¨¨¥©£¥¥¦¤¥¨¤§¨
déìëéðå déìéiòðe øãäéðå éànà àöéå íéìLeøéì ñðëpL¤¦§©¦¨©¦§¨¨©©§¤¡©§©§¥§¥§¥
ìBëàì ävéçî àáø øîàä dé÷øôðå úBvéçî ìeôðc§¨§¦§¦§§¥¨¨©¨¨§¦¨¤¡
eäðúéà ék ïðaø eøæb éëå ïðaøc èBì÷ì ävéçî àúééøBàc§©§¨§¦¨¦§§©¨¨§¦¨§©¨¨¦¦§§
âeìt àì ïðaø eøæb àì úBvéçîì eäðúéì ék úBvéçîì¦§¦¦¥§§¦§¦Ÿ¨§©¨¨Ÿ§
Lé eléôà äèeøt äåL Ba ïéà àéøéà éàî éëä éà ïðaø©¨¨¦¨¥©¦§¨¥¨¤§¨£¦¥

é àéòaéî àì øîà÷ àéòaéî àì énð Badéì ïèì÷c Ba L ©¦Ÿ¦¨§¨¨¨©Ÿ¦¨§¨¥§¨§¨¥
à÷ úBvéçî déì eèì÷ àì àîéà Ba ïéà ìáà úBvéçî§¦£¨¥¥¨Ÿ¨§¥§¦¨
BøNònî BøNònî Léà ìàâé ìàb íà ø"ú ïì òîLî©§©¨¦¨Ÿ¦§©¦¦©©§¦©©§
äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòîì èøt BøNòî ìk àìå§Ÿ¨©©§§¨§©£¥¥¦¤¥¨¤§¨
BLîeça ïéà øîà éqà áø Ba ïéà øîà énà áø øîzéà¦§©©©¦¨©¥©©¦¨©¥§§
ïéà øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø Ba ïéà øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¥©¦¦§¤¨¦¨©¥
Bic äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî éáéúéî BLîeça§§¥¦¥©£¥¥¦¤¥¨¤§¨©
úBðBLàøä úBòî ìò ìleçî BLîeçå àeä øîàiL¤Ÿ©§§§¨©¨¨¦
â"òàc Bic éðz÷c eðééä BLîeça ïéà øîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©§¨©¥§§©§§¨¨¥©§
àlà øétL àkéì déLîeçác ïåék déa úéà déãécác¦§¦¥¦¥¥¨¦§§¥¥¨©¦¤¨
åéâlî àLîeç eäì àéòaéà àéL÷ Bic éàî Ba ïéà ã"îì§¥©©©§¨¦¨§¨§§¨¦§¨
íéøîBà íéìòaä òîL àz àðéáø øîà øálî àLîeç Bà§¨¦§©¨©¨¦¨¨§©©§¨¦§¦
éðtî ïéîãB÷ íéìòaä íéøNòa íãà ìëå íéøNòa§¤§¦§¨¨¨§¤§¦©§¨¦§¦¦§¥
ãçàå íéøNòa éìò éøä ãçà øîà LîBç ïéôéñBnL¤¦¦¤¨©¤¨£¥¨©§¤§¦§¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc `rivn `aa(iriax meil)

íéìLeøéa eléôà,my dctp xedh ipy xyrn oi`y mbd ,dnvrøîàpL £¦¦¨©¦¤¤¡©
KxCd LOn dAxi ike' ,ipy xyrn oeict oipra (dk-ck ci mixac)àì ék §¦¦§¤¦§©¤¤¦Ÿ

BúàN ìëeú,'ebe 'sqMA dYzpe ,'ebeïéàåoeyl yexitúàNo`k xen`d ©§¥§¨©¨©¨¤§¥§¥
àlàoeyløîàpL ,äìéëàeig`l wicvd sqei dyry dcerqd iabl ¤¨£¦¨¤¤¡©

(cl bn ziy`xa) mixvnaåéðt úàî úàNî àMiå'ozpy epiide ,'mdl` ©¦¨Ÿ©§Ÿ¥¥¨¨£¥¤
lkez `ly ipy xyrny ef oeyla aezkd cnile ,dlik`l zepn mdl
i`y `vnpe ,milyexia elit` ezectl i`yx dz` ,`nhpyk epiide ,elke`l

yi `nhpy xyrn mb ixdy ,`nhpy ote`a `ziixad z` cinrdl xyt`
.oeict ici lr ,xzid el

:`xnbd zx`anàlà`ziixaa xaecnçe÷ìae`pwy lk`na -óñëa ¤¨§¨©§¤¤
,éðL øNòîoeik i`yx epi` elke`l mbe ,dctpe xfeg epi`y `ed oicdy ©£¥¥¦

.aexa lha `ed xzid el oi`y oeike ,`nhpy
ok m` ,`nhpya xaecn m` :`xnbd dywnénð øNòî óñëa çe÷ì̈©§¤¤©£¥©¦

dé÷øôéì,epcti ok mb -ïðúc,(i"n b"t ipy xyrn) dpynaóñëa çe÷lä ¦§§¥¦§©©¨©§¤¤
,äãté ,àîèpL éðL øNòîipy xyrn sqka gewl ziict xeqi` xn`p `le ©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤

lhae ,oixizn el oi`y xac edfy `ziixad dhwp recne ,xedh `edyk `l`

zxaeq `ziixad :`xnbd zvxzn .aexaøîàc ,äãeäé éaøkgewldy (my) §©¦§¨§¨©
`nhpy ipy xyrn sqka,øáwéipy xyrn sqka gewld zyecw oi`y oeik ¦¨¥

`l xyt` i` dcedi iax ixacly oeike ,epeict qetzl gk ea oi`e ,dlecb

.aexa lhae oixizn el oi`y xac `ed ixd ,ezectl `le elke`l
:`xnbd dgecéàk `ziixad zxaeq,äãeäé éaøok m`àéøéà éàîrecn - ¦©¦§¨©¦§¨

y `ziixad dhwpàöéixde ,milyexin xyrndeléôàm`énð àöé àìoi` ¨¨£¦Ÿ¨¨©¦
`ziixad dhwpy jkne ,migewl zexita xaecny oeik ,oeict ici lr xzid el
.dcedi iax zrc ef oi`y gken ,e`vie milyexil zexitd eqpkpy df ote`
qpkpy ipy xyrny `ziixaa xen`d z` xg` ote`a zayiin `xnbd

:xzid el oi` `vie milyexilíìBòì àlàxaecnaipy xyrnéàîe ,øBäè ¤¨§¨§¨©
oeyl'àöé'`l` ,milyexin ynn xyrnd `viy `l ,`ziixaa dxen`d ¨¨

úBvéçî ìeôðc,ipy xyrn my lek`l xeq`e ,milyexi zeneg eltpy - §¨§¦
df xyrnl oi`y oeike ,'EPlk`Y Liwl` 'd iptl' (gi ai mixac) xn`py¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤

.aexa lha `ed ixd ,oeicta `le dlik`a `l xzid
zectl xyt` i` zevignd eltpy zngny xnel ozip cvik :`xnbd dywn

,xyrnd z`,àáø øîàäåoic'ìBëàì ävéçî'meiwa jxev yiy - §¨¨©¨¨§¦¨¤¡
`ed ,dlik`d z` xizdl ick zevignd,àúééøBàcoic j`úBvéçî' §©§¨§¦

'èBì÷ìxeq` `vi m` s` zevignd jezl zg` mrt xyrnd qpkpyny - ¦§
oic edf ,ezectlå ,ïðaøc,opaxcn `ed zevign zhilw oicy `ax xn`y oeik §©¨¨§

c xazqnïðaø eøæb éëwx epiid ,zectl xeq`e zhlew dvignd `dzyék ¦¨§©¨¨¦
eäðúéàmpyiyk -,úBvéçîìla` ,zevignl uegn xyrnd z` e`ivede ¦§§¦§¦

úBvéçîì eäðúéì ék,zeniiw opi`yk -ïðaø eøæb àì,ezectl xzene ¦¥§§¦§¦Ÿ¨§©¨¨
.aexa lha `ed j`id xzid el yiy xac edfy xg`n ,`iyewd zxfege

mewn lkn ,opaxcn wx zehlew zevigny s` :`xnbd daiynâeìt àì- Ÿ§
ewlig `l,úBvéçîì eäðúéà ïéa ïðaøl,úBvéçîì eäðúéì ïéaeltpy s`e ©¨¨¥¦§§¦§¦¥¥§§¦§¦

`ed xzid el oi`y oeike ,ezectl mb xeq` ,elke`l xyt` i`e zevignd
.aexa lha

x`eandn ,(`"r) lirl dzywdy dn z` sqep ote`a ayiil zxfeg `xnbd

lr ,aexa lha dhext deyn zegtd ipy xyrny `ziixad ly `yixa
:ezectl xyt`y xaeqd diwfgøîà äãeäé øa àðeä áømya,úLL áø ©¨©§¨¨©©¥¤

,aexa lha ipy xyrn mday mipey mipte` ipy xnel `ziixad zpeek oi`

`l`éðz÷ àãçaxrzdy epiide ,`ziixaa dpyp cala cg` ote` -øNòî £¨¨¨¥©£¥
äèeøt äåL Ba ïéàL éðLmbe ,oileg zexitaLoilega axern xyrn eze` ¥¦¤¥¨¤§¨¤
,àöéå ,íéìLeøéì ñðëpoeik aexa lha `edy `ziixad dxn` dfae ¦§¨¦¨©¦§¨¨

xyt` i`y dcen diwfg s` dfae ,ezectl xyt` i`e zevign edehlwy
.ezectl

:`xnbd zl`eyéànà,aexa xyrnd lhaå,oeicta xzid el oi`y s` ixd ©©©
éìéiòðe øãäéðdéìëéðå ,d`edyk my eplk`ie ,milyexil epqipkie xefgi - ¦£©§©§¥§¥§¥

:`xnbd daiyn .aexa lha `ed recn xzida elke`l xyt`y oeike ,axern
xaecnúBvéçî ìeôðc:`xnbd zl`ey .elke`l xyt` i`e ,milyexi §¨§¦

dé÷øôðåc ,epctie -,àúééøBàc 'ìBëàì ävéçî' ,àáø øîàäoic j` §¦§§¥¨¨©¨¨§¦¨¤¡§©§¨
èBì÷ì ävéçî`ede ,ïðaøcc xnel xazqn eixaclïðaø eøæb éëwx epiid §¦¨¦§§©¨¨¦¨§©¨¨

,úBvéçîì eäðúéà ékla`,ïðaø eøæb àì úBvéçîì eäðúéì éki`yxe ¦¦§§¦§¦¦¥§§¦§¦Ÿ¨§©¨¨
:`xnbd daiyn .ezectl,ïðaø âeìt àìxeq` zevignd eltpy xg` s`e Ÿ§©¨¨

.ezectl
:`xnbd zl`eyéëä éàedehlwy iptn `ed aexa lha xyrndy mrhdy ¦¨¦

,elke`l e` ezectl xyt` i`e ,eltpe ,zevignàéøéà éàîdxn` recn - ©¦§¨
y ote`a xaecny `ziixad,äèeøt äåL Ba ïéàixdeeléôàm`Ba Lédey ¥¨¤§¨£¦¥

dhexténð.dlik`a `le oeicta xzid el oi`y oeik ,aexa lhazdl el yi ©¦
`ziixaa `pzde ,ok oicd dhext dey `edyk s` ok` :`xnbd daiynàì'Ÿ

,øîà÷ 'àéòaéî,xnelkàéòaéî àìm`y xnel jixv oi` -Ba Lédey ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¥
oeik ,aexa lha `ed dhextdéì ïèì÷c[edehlwy-]úBvéçî,oeict el oi`e §¨§¨¥§¦

ìáàykBa ïéàedfe ,zepey`x zern lr wx ezectl xyt`y ,dhext dey £¨¥
,ievn epi`y xacúBvéçî déì eèì÷ àì àîéàea epwiz `l ,xnelk , ¥¨Ÿ¨§¥§¦

,aexa lha epi`e oeicta xzid el yi `linne ,zevign zhilw oic minkgà÷̈
ïì òîLîxzid el oi`y oeike ,zevign edehlwiy minkg epwiz dfa mby ©§©¨

.aexa lha `ed oeicta
,dhext dey ea oi`y ipy xyrn micet cvik ycig diwfgy lirl x`azd
,libx ote`a ezectl xyt` i`y oipn ,oicd xwir z` dzr d`ian `xnbd

:dilr ellig `l oiicry rahn lr,ïðaø eðzoeict oipra weqta xn`p ¨©¨¨
e' (`l fk `xwie) ipy xyrnBøNònî Léà ìàâé ìàb íàsqi FziWng ¦¨Ÿ¦§©¦¦©©§£¦¦Ÿ¥

`ed oeictdy weqtdn yexcl yie ,'eilr,'BøNònî'lk jezn xnelk ¨¨¦©©§
,dctpy wlg yi ,mc`l yiy ipy xyrndBøNòî ìk àìåepiide ,dctp §Ÿ¨©©§
,äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòîì èøtezyecw oi`e ,oeict llka epi`y §¨§©£¥¥¦¤¥¨¤§¨

.rahnd lr zqtzp

:`ziixad zqxiba mi`xen` ewlgp'Ba ïéà' ,øîà énà áø ,øîzéàepipy ¦§©©©¦¨©¥
xyt` dhext dey `ed m` j` ,dhext dey xyrnd oi`y xnelk ,`ziixaa

e .envr ipta ellgl'BLîeça ïéà' ,øîà éqà áø,xnelk ,`ziixaa epipy ©©¦¨©¥§§
aezkd ehrin dhext dey eyneg oi`y lk ,dhext yi envr xyrna m` s`

.mitqep mi`xen` dfa ewlgp oke .zepey`x zern lr wx edcete ,oeictnéaø©¦
.'BLîeça ïéà' ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ,'Ba ïéà' ,øîà ïðçBé¨¨¨©¥©¦¦§¤¨¦¨©¥§§

:`xnbd dywn .'ea oi`' mixne`d zrc lr `ziixan dywn `xnbd
,éáéúéî,`ziixaa epipy,äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòî`ed oicdy ¥¦¥©£¥¥¦¤¥¨¤§¨

e` milyexil eplriy cr oizndl aiig epi` ,envr ipta ezectl leki epi`y
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.'ea oi`' xn`c
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íéìLeøéa eléôà,my dctp xedh ipy xyrn oi`y mbd ,dnvrøîàpL £¦¦¨©¦¤¤¡©
KxCd LOn dAxi ike' ,ipy xyrn oeict oipra (dk-ck ci mixac)àì ék §¦¦§¤¦§©¤¤¦Ÿ

BúàN ìëeú,'ebe 'sqMA dYzpe ,'ebeïéàåoeyl yexitúàNo`k xen`d ©§¥§¨©¨©¨¤§¥§¥
àlàoeyløîàpL ,äìéëàeig`l wicvd sqei dyry dcerqd iabl ¤¨£¦¨¤¤¡©

(cl bn ziy`xa) mixvnaåéðt úàî úàNî àMiå'ozpy epiide ,'mdl` ©¦¨Ÿ©§Ÿ¥¥¨¨£¥¤
lkez `ly ipy xyrny ef oeyla aezkd cnile ,dlik`l zepn mdl
i`y `vnpe ,milyexia elit` ezectl i`yx dz` ,`nhpyk epiide ,elke`l

yi `nhpy xyrn mb ixdy ,`nhpy ote`a `ziixad z` cinrdl xyt`
.oeict ici lr ,xzid el

:`xnbd zx`anàlà`ziixaa xaecnçe÷ìae`pwy lk`na -óñëa ¤¨§¨©§¤¤
,éðL øNòîoeik i`yx epi` elke`l mbe ,dctpe xfeg epi`y `ed oicdy ©£¥¥¦

.aexa lha `ed xzid el oi`y oeike ,`nhpy
ok m` ,`nhpya xaecn m` :`xnbd dywnénð øNòî óñëa çe÷ì̈©§¤¤©£¥©¦

dé÷øôéì,epcti ok mb -ïðúc,(i"n b"t ipy xyrn) dpynaóñëa çe÷lä ¦§§¥¦§©©¨©§¤¤
,äãté ,àîèpL éðL øNòîipy xyrn sqka gewl ziict xeqi` xn`p `le ©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤

lhae ,oixizn el oi`y xac edfy `ziixad dhwp recne ,xedh `edyk `l`

zxaeq `ziixad :`xnbd zvxzn .aexaøîàc ,äãeäé éaøkgewldy (my) §©¦§¨§¨©
`nhpy ipy xyrn sqka,øáwéipy xyrn sqka gewld zyecw oi`y oeik ¦¨¥

`l xyt` i` dcedi iax ixacly oeike ,epeict qetzl gk ea oi`e ,dlecb

.aexa lhae oixizn el oi`y xac `ed ixd ,ezectl `le elke`l
:`xnbd dgecéàk `ziixad zxaeq,äãeäé éaøok m`àéøéà éàîrecn - ¦©¦§¨©¦§¨

y `ziixad dhwpàöéixde ,milyexin xyrndeléôàm`énð àöé àìoi` ¨¨£¦Ÿ¨¨©¦
`ziixad dhwpy jkne ,migewl zexita xaecny oeik ,oeict ici lr xzid el
.dcedi iax zrc ef oi`y gken ,e`vie milyexil zexitd eqpkpy df ote`
qpkpy ipy xyrny `ziixaa xen`d z` xg` ote`a zayiin `xnbd

:xzid el oi` `vie milyexilíìBòì àlàxaecnaipy xyrnéàîe ,øBäè ¤¨§¨§¨©
oeyl'àöé'`l` ,milyexin ynn xyrnd `viy `l ,`ziixaa dxen`d ¨¨

úBvéçî ìeôðc,ipy xyrn my lek`l xeq`e ,milyexi zeneg eltpy - §¨§¦
df xyrnl oi`y oeike ,'EPlk`Y Liwl` 'd iptl' (gi ai mixac) xn`py¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤

.aexa lha `ed ixd ,oeicta `le dlik`a `l xzid
zectl xyt` i` zevignd eltpy zngny xnel ozip cvik :`xnbd dywn

,xyrnd z`,àáø øîàäåoic'ìBëàì ävéçî'meiwa jxev yiy - §¨¨©¨¨§¦¨¤¡
`ed ,dlik`d z` xizdl ick zevignd,àúééøBàcoic j`úBvéçî' §©§¨§¦

'èBì÷ìxeq` `vi m` s` zevignd jezl zg` mrt xyrnd qpkpyny - ¦§
oic edf ,ezectlå ,ïðaøc,opaxcn `ed zevign zhilw oicy `ax xn`y oeik §©¨¨§

c xazqnïðaø eøæb éëwx epiid ,zectl xeq`e zhlew dvignd `dzyék ¦¨§©¨¨¦
eäðúéàmpyiyk -,úBvéçîìla` ,zevignl uegn xyrnd z` e`ivede ¦§§¦§¦

úBvéçîì eäðúéì ék,zeniiw opi`yk -ïðaø eøæb àì,ezectl xzene ¦¥§§¦§¦Ÿ¨§©¨¨
.aexa lha `ed j`id xzid el yiy xac edfy xg`n ,`iyewd zxfege

mewn lkn ,opaxcn wx zehlew zevigny s` :`xnbd daiynâeìt àì- Ÿ§
ewlig `l,úBvéçîì eäðúéà ïéa ïðaøl,úBvéçîì eäðúéì ïéaeltpy s`e ©¨¨¥¦§§¦§¦¥¥§§¦§¦

`ed xzid el oi`y oeike ,ezectl mb xeq` ,elke`l xyt` i`e zevignd
.aexa lha

x`eandn ,(`"r) lirl dzywdy dn z` sqep ote`a ayiil zxfeg `xnbd

lr ,aexa lha dhext deyn zegtd ipy xyrny `ziixad ly `yixa
:ezectl xyt`y xaeqd diwfgøîà äãeäé øa àðeä áømya,úLL áø ©¨©§¨¨©©¥¤

,aexa lha ipy xyrn mday mipey mipte` ipy xnel `ziixad zpeek oi`

`l`éðz÷ àãçaxrzdy epiide ,`ziixaa dpyp cala cg` ote` -øNòî £¨¨¨¥©£¥
äèeøt äåL Ba ïéàL éðLmbe ,oileg zexitaLoilega axern xyrn eze` ¥¦¤¥¨¤§¨¤
,àöéå ,íéìLeøéì ñðëpoeik aexa lha `edy `ziixad dxn` dfae ¦§¨¦¨©¦§¨¨

xyt` i`y dcen diwfg s` dfae ,ezectl xyt` i`e zevign edehlwy
.ezectl

:`xnbd zl`eyéànà,aexa xyrnd lhaå,oeicta xzid el oi`y s` ixd ©©©
éìéiòðe øãäéðdéìëéðå ,d`edyk my eplk`ie ,milyexil epqipkie xefgi - ¦£©§©§¥§¥§¥

:`xnbd daiyn .aexa lha `ed recn xzida elke`l xyt`y oeike ,axern
xaecnúBvéçî ìeôðc:`xnbd zl`ey .elke`l xyt` i`e ,milyexi §¨§¦

dé÷øôðåc ,epctie -,àúééøBàc 'ìBëàì ävéçî' ,àáø øîàäoic j` §¦§§¥¨¨©¨¨§¦¨¤¡§©§¨
èBì÷ì ävéçî`ede ,ïðaøcc xnel xazqn eixaclïðaø eøæb éëwx epiid §¦¨¦§§©¨¨¦¨§©¨¨

,úBvéçîì eäðúéà ékla`,ïðaø eøæb àì úBvéçîì eäðúéì éki`yxe ¦¦§§¦§¦¦¥§§¦§¦Ÿ¨§©¨¨
:`xnbd daiyn .ezectl,ïðaø âeìt àìxeq` zevignd eltpy xg` s`e Ÿ§©¨¨

.ezectl
:`xnbd zl`eyéëä éàedehlwy iptn `ed aexa lha xyrndy mrhdy ¦¨¦

,elke`l e` ezectl xyt` i`e ,eltpe ,zevignàéøéà éàîdxn` recn - ©¦§¨
y ote`a xaecny `ziixad,äèeøt äåL Ba ïéàixdeeléôàm`Ba Lédey ¥¨¤§¨£¦¥

dhexténð.dlik`a `le oeicta xzid el oi`y oeik ,aexa lhazdl el yi ©¦
`ziixaa `pzde ,ok oicd dhext dey `edyk s` ok` :`xnbd daiynàì'Ÿ

,øîà÷ 'àéòaéî,xnelkàéòaéî àìm`y xnel jixv oi` -Ba Lédey ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¥
oeik ,aexa lha `ed dhextdéì ïèì÷c[edehlwy-]úBvéçî,oeict el oi`e §¨§¨¥§¦

ìáàykBa ïéàedfe ,zepey`x zern lr wx ezectl xyt`y ,dhext dey £¨¥
,ievn epi`y xacúBvéçî déì eèì÷ àì àîéàea epwiz `l ,xnelk , ¥¨Ÿ¨§¥§¦

,aexa lha epi`e oeicta xzid el yi `linne ,zevign zhilw oic minkgà÷̈
ïì òîLîxzid el oi`y oeike ,zevign edehlwiy minkg epwiz dfa mby ©§©¨

.aexa lha `ed oeicta
,dhext dey ea oi`y ipy xyrn micet cvik ycig diwfgy lirl x`azd
,libx ote`a ezectl xyt` i`y oipn ,oicd xwir z` dzr d`ian `xnbd

:dilr ellig `l oiicry rahn lr,ïðaø eðzoeict oipra weqta xn`p ¨©¨¨
e' (`l fk `xwie) ipy xyrnBøNònî Léà ìàâé ìàb íàsqi FziWng ¦¨Ÿ¦§©¦¦©©§£¦¦Ÿ¥

`ed oeictdy weqtdn yexcl yie ,'eilr,'BøNònî'lk jezn xnelk ¨¨¦©©§
,dctpy wlg yi ,mc`l yiy ipy xyrndBøNòî ìk àìåepiide ,dctp §Ÿ¨©©§
,äèeøt äåL Ba ïéàL éðL øNòîì èøtezyecw oi`e ,oeict llka epi`y §¨§©£¥¥¦¤¥¨¤§¨

.rahnd lr zqtzp
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xyt` dhext dey `ed m` j` ,dhext dey xyrnd oi`y xnelk ,`ziixaa
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'úBðBLàøä úBòî ìò ìleçî BLîeçå,ipy xyrn mdilr llig xaky §§§¨©¨¨¦

e .(:ap) diwfg ixackeéðz÷c eðééä ,'BLîeça ïéà' øîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©§¨©¥§§©§§¨¨¥
,'Bic'dfa ycgzdy oeikdéa úéà déãéãác áb ìò óàcenvr xyrnay - ©§©©©¦§¦¥¦¥

mewn lkn ,dhext dey yiàkéì déLîeçác ïåékleki epi` ,dhext dey ¥¨¦§§¥¥¨
,envr ipta ezectløétL.'eic' oeyl zpaen -'Ba ïéà' øîàc ïàîì àlà ©¦¤¨§©§¨©¥

,dhext deyéàîoeyl,'Bic'dkxved ezngny `ziixaa yi yecig dfi` ©©
xyrn llgl xyt`y ,oicd xwir z` aezkl ic did ixde ,ef oeyl hewpl

ok` :`xnbd zniiqn .zepey`x zern lr dfkàéL÷o`n lr ef `ziixan ©§¨
.'ea oi`' xn`c

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéà`ed oicdy ,envr ly ipy xyrn dcetd ¦©§¨§
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mixyr dey xyrnd did m`y ,cala oxwdn xnelk ,miptan ziying

,rax` eilr siqenøálî àLîeç Bà,uegan ziying siqeny e` - §¨¦§©
mixyr xyrnd did m`y ,cgi ynegde oxwdn ziying `ed 'yneg'de

:wtqd z` `xnbd zhyet .yng cer eilr siqen,òîL àz ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨§©
m`y `ed oicdy ,dfeg` dcy oeict oiprl (.fk oikxr) dpyna epipy
siqen epi` dcet xg` mc` m`e ,yneg siqedl eilr ,dcet envr yicwnd

m` ,ynegíéøîBà íéìòaäzectlíéøNòa íãà ìëå ,íéøNòas`e - ©§¨¦§¦§¤§¦§¨¨¨§¤§¦
,mixyra zectl dvex xg` mc`L éðtî ,ïéîãB÷ íéìòaämdïéôéñBn ©§¨¦§¦¦§¥¤¦¦
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y `ed oicdïéðúBð íéìòaämgxk lra,LLå íéøNòcg`e mixyr epiide ©§¨¦§¦¤§¦¨¥
,ozil dvex xg`y oxwd on zegtl mi`yx milrad oi`y itl ,oxwd liaya
lkn ,oxwl cg`e mixyr milrad ozpy s` mpn` ,ycwdl ciqtdl `ly
.dpynd jynda x`eaiy mrhke ,ynegk dyng wx milrad ozep mewn

ozil xg` dvx m` :df oicl zetqep ze`nbec dpynd d`ianíéøNò¤§¦
ïéðúBð íéìòaä ,íéðLemgxk lr,òáLå íéøNòoxwl mipye mixyr §©¦©§¨¦§¦¤§¦§¤©

zectl xg` dvx m` oke .ynegl dyngeìLå íéøNòaïéðúBð íéìòaä L §¤§¦§¨Ÿ©§¨¦§¦
.äðBîLe íéøNòzectl xg` dvx m`eïéðúBð íéìòaä ,òaøàå íéøNòa ¤§¦§¤§¤§¦§©§©©§¨¦§¦
.òLúå íéøNòzectl xg` dvx m`eaïéðúBð íéìòaä ,Lîçå íéøNò ¤§¦¨¥©¤§¦§¨¥©§¨¦§¦

ìL,íéLrecn dpynd zx`an .ynegl dynge oxwl dynge mixyr §Ÿ¦
,dyng wx `ed ynegd mlerl el` mipte`aïéàL éôìmilradïéôéñBî §¦¤¥¦¦

äæ ìL éeìéò ìò LîBçok zngny s` ,dinca dlrd xg`y dn lr - ¤©¦¤¤
mnvr mdy oxwd lr wx yneg mitiqen `l` ,oxwd lr siqedl ekxved

.dligzn zzl evx
:dgkedd z` `piax miiqndpéî òîL,ef dpyna xen`dn cenll yi - §©¦¨

cøálî àLîeçdcetyk okle ,cgi ynegde oxwd itl ccnp ynegdy - §¨¦§©
,dyng siqen mixyradpéî òîL.dpyndn ok gken ok` - §©¦¨

:df oecipa mi`pz ewlgpy zx`an `xnbd,éàpúkaeig iabl dxeza xn`p §©¨¥
(fk fk `xwie) ynegàeä àäiL ,'åéìò BúLîç óñéå'oxwd -BLîeçåmiiey §¨©£¦¦¨¨¤§¥§§

cgi,äMîç,cgi ynegde oxwdn ziying xeriya `ed ynegdy xnelk £¦¨
'BúéLéîç' ,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøácepiid,ïø÷ ìL BLîeçedfy ¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥£¦¦§¤¤¤

.eibln yneg

:ipy xyrn ly yneg ipica wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
zpizp m`d ,daiyidLîBçipy xyrn oeict zryaákòî,oeictd z`Bà ¤§©¥

.ákòî Bðéàsiqed `le miieya ipy xyrn zexit mc` dct m` ,epiidc ¥§©¥
xyrnd zexit z` cin lek`l `ed i`yxe df oeict lg m`d ,yneg mdilr
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mlke`l i`yx epi` jkitle ,zexitd lr ipy xyrn zyecw yi oiicre ,llk
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.eiieyn zegta xac dcetk
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:`xnbd zwiicnøîàcîy iaxúaLa øæòéìà éaø éøác ïéàøð,lega `le ¦§¨©¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤§©¨
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:opgei iax ixac lr dywn `xnbdéâéìt àì Lc÷äáeewlgp `l m`d - §¤§¥Ÿ§¦¥

,ycwd oeicta akrn yneg m` mi`pzdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
e ycwd dcty mc` iabl mi`pz zwelgn d`iandïúð àìå ïøwä úà ïúð̈©¤©¤¤§Ÿ¨©

Bì[xafbl-]ìléç øîBà øæòéìà éaø ,LîBçä úàdyrpe oeictd lg - ¤©¤©¦¡¦¤¤¥¦¥
,oileg ycwddìléç àì íéøîBà íéîëçåcr oilegl `vei ycwdd oi` - ©£¨¦§¦Ÿ¦¥

.ynegd z` oziyef zwelgn lreïéàøð ,éaø øîàdkldléaø éøác ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦
øæòéìà,ynegd zpizp `ll s` oeictd lgy xaeqdaoeict,Lc÷äoi`y ¡¦¤¤§¤§¥

eze` miraez mixafbdy xg`n ,ynegd z` ozi `le rytiy dfa yeygl

,epnnådkldl oi`xpíéîëç éøáãz` oziy cr oeictd lg `ly mixaeqd §¦§¥£¨¦
,ynegdaoeictøNòîz` ozi `le gkyi `ny yegl yi dfay ,ipy §©£¥

.jk lr eze` raezy in oi`y xg`n ,ynegd

:`xnbd zwiicnøîàcîy iaxLc÷äa øæòéìà éaø éøác ïéàøð`le ¦§¨©¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤§¤§¥
,xyrnaììkî,jkn cenll yi -âéìôcryedi iax lr xfril` iaxeléôà ¦§¨§¨¦£¦

aoeict,øNòî,ynegd zpizp mcew s` dlik`a zexitd z` `ed xizne §©£¥
eøîà÷cîxy iaøNòîa íéîëç éøác ïéàøð,ycwda `leììkîyi - ¦§¨¨©¦§¦¦§¥£¨¦§©£¥¦§¨

,jkn cenlleäðéàc[minkg-]éâéìtryedi iax lra eléôàoeict,Lc÷ä §¦§§¦¥£¦§¤§¥
.ynegd z` ozp `l m` oilegl ycwdd `vi `ly mixaeq md dfa mbe

opgei iax xaeq cvike ,xyrn oeicta oiae ycwd oeicta oia ewlgpy `vnpe
.yneg zpizp `ll s` oeictd lgy ycwd iabl micen lkdy

:dpey ote`a opgei iax ixac z` `xnbd d`ian ef `iyew zngneéà àlà¤¨¦
øîzà éëä øîzà.xg` ote`a exn`p opgei iax ixacy gxkda `l` - ¦§©¨¦¦§©

a íéãBî ìkä ,ïðçBé éaø øîàd meia úaLoeict.ìléçL Lc÷ä,epiidc ¨©©¦¨¨©Ÿ¦§©¨§¤§¥¤¦¥
oeictd lg dfa ,ynegd z` ozp `le zayd meia ycwd mc` dct m`
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m`C oeiM n"n xAEgnM aEWg c"nl 'it`e©£¦§¨¦§¨¥¨§¦
:WElY ixTn xwril FtFq WFcw did `lŸ¨¨¨¥¨¥¦§¥¨

ïúðå`weC sqM i` z"`e .Fl mwe sqMd §¨©©¤¤§¨§¦¤¤©§¨
care oiwfPn 'ixnB i`e `l iOp oilhlhn§©§§¦©¦Ÿ§¦©§¦¦§¨¦§¤¤

odA aizkC(`k zeny)sqM deW zFAxl aiWi ¦§¦¨¤¨¦§©¨¤¤¤
llkA opiWxcC l"ie iOp rwxw k"` sqkM§¤¤©§©©¦§§©§¦¨¦§¨
Fl dide hxR sqM llM ziWing sqie hxtE§¨§¨©£¦¦§¨¤¤§¨§¨¨

xFkA Wi 't rnWn oke llke xfg'c zexeka) ¨©§¨©§¥©§©¥§
(.`pzFrwxwA xFkAd z` oicFR oi` opzC¦§©¥¦¤©§§©§¨

`le 'nBA WxtnE zFWCwdA `le 'Ek§Ÿ§¤§¥§¨¥©§¨§Ÿ
WixC xFkA iAB mzde EN` lkA zFWCwd¤§¥§¨¥§¨¨©¥§¨¦
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zFrwxw opihrnn illM iaizkC `YWde§©§¨¦§¦¥§¨¥§©£¦¨©§¨
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:`z`C `Ed `hxtl DiWxcnl sqMåéìò ¤¤¦¦§§¥¦§¨¨§¨¨¨¨
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dnExY WnFgd dUrPW oeike `WnEgC§§¨§¥¨¤©£¨©¤§¨
WcFw zFidl iE`xd xaCn mNYWn k"`¦§©¥¦¨¨¨¨¦§¤
xaC lkA mNWl ivnC zFgcl Wi EdinE¦¥¦§§¨¥§©¥§¨¨¨
f` WcFw zFidl iE`xd xaC mNWn ike§¦§©¥¨¨¨¨¦§¤¨
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ìLå íéøNòa òáLå íéøNò ïéðúBðïéðúBð íéìòaä L §¦¤§¦§¤©§¤§¦§¨Ÿ©§¨¦§¦
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ìL ïéðúBð íéìòaä Lîçå íéøNò òLúåïéàL éôì íéL §¥©¤§¦§¨¥©§¨¦§¦§Ÿ¦§¦¤¥

àLîeç dpéî òîL äæ ìL éeléò ìò LîBç ïéôéñBî¦¦¤©¦¤¤§©¦¨§¨
àeä àäiL åéìò BúéLéîç óñéå éàpúk î"ù øálî¦§©§©¨¥§¨©£¦¦¨¨¤§¥
BúéLéîç øîBà ïúðBé 'ø äiLàé éaø éøác äMîç BLîeçå§§£¦¨¦§¥©¦Ÿ¦¨¨¨¥£¦¦
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ákòî LîBçå ÷éøt äMîça äòaøà àîìc Bà ákòî§©¥¦§¨©§¨¨©£¦¨¨¦§¤§©¥
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LîBç øáñ òLBäé 'øå ákòî àì LîBç øáñ øæòéìà¡¦¤¤¨©¤Ÿ§©¥§§ª©¨©¤
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קי oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéðúBð íéìòaämixUre cg`A dfl zzl xWt` i`W WWe mixUr ogxM lr ©§¨¦§¦©¨§¨¤§¦§¥¤¦¤§¨¨¥§¤§¤¨§¤§¦
D`nXW oxTd on opiYgR `l iOp milrAle mirlq dXngA cqtp WCwd `vnPW¤¦§¨¤§¥¦§¨©£¦¨§¨¦§©§¨¦©¦Ÿ©§¦¨¦©¤¤¤¨§¨
df lW FiENir lre WnFg ztqFzl dXnge oxwl `"k oipzFp KMld xg` Wi ¦̀©¥¦§¨§¦§¤¤©£¦¨§¤¤¤§©¦¤¤

:`Ed D`nXW oxw lr `N` WnFg siqFn oi` rlq eincA dlrdWLîçå íéøNò ¤¤¡¨§¨¨¤©¥¦¤¤¨©¤¤¤¨§¨¤§¦§¨¥
ìL ïéðúBð íéìòaä.íéLmzde(:fk 'c oikxr) ©§¨¦§¦§Ÿ¦§¨¨

i`wixgA `xaB `z` xAfibl `nipe KixR̈¦§¥¨§¦§¨¨¨©§¨©£¦¨¦
dOM oYil utgW EpiYgY xg` `A ixd£¥¨©¥©§¥¤¨¥¦¥©¨
WCwd oi`e iYxn`W WnFge oxw dlFrW¤¤¤¤§¤¤¨©§¦§¥¤§¥
mEIqe miWlW zzl df z` sFkp dOle cqtp¦§¨§¨¨¨¤¤¨¥§Ÿ¦§¦
mixUrA iNW `Ed ixd cg` xn` dpWOd©¦§¨¨©¤¨£¥¤¦§¤§¦

:LiYrBd xnF` WWe.øálî àLîeç î"ù §¥¥¦©§¦§¨¦§©
Wng mirlq mixUr lr WnFg ipYwCn¦§¨¨¥¤©¤§¦§¨¦¨¥

:uEgd on WnFg ixd mirlqBLîeçå àeä §¨¦£¥¤¦©§§
.äMîçlW riax `EdW xaNn WnFg Epiid £¦¨©§¤¦§©¤§¦©¤

:oxw.ákòî LîBçcr dnFgl uEg dlik` ¤¤¤§©¥£¦¨©¨©
:WnFgd oYIW.déLôðkàFpi` eili`n ¤¦¥©¤©§©§¥¥¥¨¥

xUrn EcR mifEGd drAx`W oFicRd llkA¦§©©¦§¤©§¨¨©¦¨©£¥
:mCbpM `EdWäMîça äòaøà àîìc Bà ¤§¤§¨¦§¨©§¨¨©£¦¨

.÷éøton WnFgdW aEzMd zxifB `Ed KM ¨¦©§¥©©¨¤©¤¦
zFgtA oictp drAx` deW oi`e `Ed oFicRd©¦§§¥¨¤©§¨¨¦§¦§¨

:dXngn.éàîcäi`nC lW ipW xUrn ¥£¦¨©§©©£¥¥¦¤§©
mrn gwFNd Wixtdl minkg EaiIgW¤¦§£¨¦§©§¦©¥©¥©

:ux`d.LîBç Bì ïéà:eilrA EdcFR m` ¨¨¤¥¤¦¥§¨¨
.øeòéa Bì ïéàåEEhvPW ziWilW dpWA §¥¦§¨¨§¦¦¤¦§©

ziAd on mdizFxUrn lM xral l`xUi¦§¨¥§©¥¨©§§¥¤¦©©¦
aizkcM mivFx mdW inl zzle(ci mixac) §¨¥§¦¤¥¦§¦§¦

:'Fbe mipW WlW dvwn.Bì Lé ïø÷ àä ¦§¥¨Ÿ¨¦§¨¤¤¥
uEg FlkF`l xEq` F`cR `NW onf lkC§¨§©¤Ÿ¨§¨§§

:dnFgl.è"î:oxw Fl Wie WnFg Fl oi` ©¨¥¤§¥¤¤
.àúééøBàcî ákòîc:`ziixF`C xUrnA ¦§©¥¦§©§¨§©£¥§©§¨

.ïðaøãa déúéà:opAxC i`nC xUrnA ¦¥¦§©¨¨§©£¥§©§©¨¨
.úaLalFk`Nn aMri `l zAW cFaM ipRn §©¨¦§¥§©¨Ÿ§©¥¦¤¡

:WnFg liaWAéøác ïéàøð éaø øîà÷cî ¦§¦¤¦§¨¨©¤¦¦§¦¦§¥
.úaLa øæòéìà 'ød`Fx Fpi` lFgA la` ¡¦¤¤§©¨£¨§¥¤

:eixaC z`.ìBça eléôà eäéàc ììkî ¤§¨¨¦§©§¦£¦§
:xn`w i`Ce xUrnaE lk`i xn`ò"ëc ¨©Ÿ©§©£¥©©¨¨©§

.ákòî àì LîBçdwFl FlkF`d `dIW ¤Ÿ§©¥¤§¥¨§¤
LixrWA lFk`l lkEz `l mEXn eilr(ai my): ¨¨¦Ÿ©¤¡¦§¨¤

.àúeòéLôì ïéLLBça àëäåxn`wC `d §¨¨§§¦¦§¦¨¨§¨¨©
`OW xn`w opAxCn lk`i `l rWFdi iAx©¦§ª©ŸŸ©¦§©¨¨¨¨©¤¨

:cFr WnFg oYi `le W`izie rWtiìéàBä ¦§©§¦§¨¥§Ÿ¦¥¤¦
.BúBà ïéòáBz ïéøaæâå`Mile WnFgd z` §¦§¨¦§¦¤©¤§¥¨
:`zEriWtl Wginléaø éøác ïéàøð §¥©¦§¦¨¦§¦¦§¥©¦
.Lc÷äa øæòéìàoiraFY oixAfbe li`Fd ¡¦¤¤§¤§¥¦§¦§¨¦§¦

:FzF`.eøîà éøä'tA zFxFkA zkQnA £¥¨§§©¤¤§§
`xzA(.`p 'c):.óñkä ïúðåWiCwOd m`e ©§¨§¨©©¤¤§¦©©§¦

eilr LMxr sqM ziWing sqie xnFbe l`bi¦§©§¥§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨
:Fl dide.äîeøz:bbFWA DlkF`d xfdðéà §¨¨§¨¨¨§¨§¥¥¨

.úîlzLîoiNEg zFxiR `N` zFrn ¦§©¤¤¨¤¨¥¦
z` FA aizkcM dnExY oiUrp oinElWYdW¤©©§¦©£¦§¨§¦§¦¤
WcFw dUrp Fl ozFp `EdX dn WcFTd©¤©¤¥©£¤¤

:opirA ikdl ifgC icin `nl`ïî àlL ©§¨¦¥§¨¥§¨¥§¦¨¤Ÿ¦
.ïéleçä:sqM deW micbA F` zFrn.åéìò ©¦¨§¨¦¨¤¤¤¨¨

:eilr sqFi aizM oiWnEg EdNEkAàìå §§§¦§¦¥¨¨§Ÿ
.dìëà:oirA zxfFg `idCúà ílLî ¨§¨§¦¤¤§¥§©¥¤
.ìôkä:zFrnA daipB qpw lWéîc ©¤¤¤§¨§¥¨§¨§¥
.äîeøzwEXA xkOil deW `idW dOM §¨©¨¤¦¨¨¦¨¥©

diE`x Dpi`W oiNEg inCn oizEgR dince§¨¤¨§¦¦§¥¦¤¥¨§¨
:dnExY inC xn`wC Epiide mihrEn dinC Kkitl dlik`A dxEq` d`Ohn m`e Fz`nEh iniA diE`x Dpi`e mipdMl `N`.dìëà:dnExY `idW rci `lC bbFWAéðL ¤¨©Ÿ£¦§¥¨§¨¦¥§¨§¦§©§¨£¨©£¦¨§¦¨¨¤¨¨¦§©§§¨¨©§¥§¨¨§¨§¥§Ÿ¨©¤¦§¨§¥

.ïéðø÷:Dzlik` liaWA WnFge ltkl cg`e oxwl cg`.ïéleçä ïî:oipTEzn zFxiR.ïøwäåxnFlM dnExY inC iOp mNWn daipB qpw lW ltM zngn `A `EdW ipXd §¨¦¤¨§¤¤§¤¨§¥¤§¤¦§¦£¦¨¨¦©¦¥§¨¦§©¤¤©¥¦¤¨¥£©¥¤¤§¨§¥¨§©¥©¦§¥§¨§©
:wEXA dnExY zxMnPW FnM zFrn̈§¤¦§¤¤§¨©
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BàFlNgW dpn deW WCwdA `lde z"`e .aMrn WnFge wixR 'dA 'c `nlC¦§¨§¨¦§¤§©¥§©£Ÿ§¤§¥¨¤¨¤¤¦§
xn` m` i`CeC l"ie xUrnA oiCd `Ed `nYqnE lNEgn dhExR deW lr©¨¤§¨§¨¦§¨¨©¦§©£¥§§©©¦¨©
`icdA xiMfn `l iM la` lirFn (zFgR) dhExR lr lNEgn FWnEge `Ed§§§¨©§¨¨¦£¨¦Ÿ©§¦§¤§¨

:iPdn `l WnFgdøîàzAWA KklE aMrn `l WnFg xaq .'Ek oi`xp iAx ©¤Ÿ§©¥¨©©¦¦§¦¨©¤Ÿ§©¥§©§©¨
opiWiigC lNig `l lFgA la` lNig¦¥£¨§Ÿ¦¥§©§¦¨
:bpFr mEXn opiWiig `l zAWaE driWtl¦§¦¨§©¨Ÿ©§¦¨¦¤

ììkîDniY .WCwdA ENit` biltC ¦§©§¨¦£¦§¤§¥¥©
'x ixaC oi`xp w"dC iPWil¦©¥§¦§¦¦§¥

A rWFdi 'xl xfril`'x s`W WCwd ¡¦¤¤§§ª©§¤§¥¤©
iPWn ikdC xUrnA `N` bilR `l rWFdi§ª©Ÿ¨¦¤¨§©£¥§¨¥§©¥

oiNEgC w"tA(.ai sc)ixY `kd opiqxB i`e §§¦§¦©§¦¨¨¨§¥
mixtqle xiRW iz` oi`xpe oi`xp oipnif¦§¦¦§¦§¦§¦¨¥©¦§¦§¨¦
ixiinC `icdA gkEn Fl ozp opiqxbC§©§¦¨¨©©§¤§¨§©§¥

:xAfBl rnWn Fl ozpC WCwdA§¤§¥§¨©©§©©¦§¨
Lc÷ä`d .rwxTd lr lNgzn Fpi` ¤§¥¥¦§©¥©©©§©¨

oOwl l`EnW xn`C(:fp sc)oipFA §¨©§¥§©¨¦
c"nl oiWiCwn k"g`e lFgA(.fh sc oileg) §§©§¦¦§

xiRW iz` WElY ied FxAig sFQalE WElŸ§©¦§£¥¨¨¥©¦
m`C oeiM n"n xAEgnM aEWg c"nl 'it`e©£¦§¨¦§¨¥¨§¦
:WElY ixTn xwril FtFq WFcw did `lŸ¨¨¨¥¨¥¦§¥¨

ïúðå`weC sqM i` z"`e .Fl mwe sqMd §¨©©¤¤§¨§¦¤¤©§¨
care oiwfPn 'ixnB i`e `l iOp oilhlhn§©§§¦©¦Ÿ§¦©§¦¦§¨¦§¤¤

odA aizkC(`k zeny)sqM deW zFAxl aiWi ¦§¦¨¤¨¦§©¨¤¤¤
llkA opiWxcC l"ie iOp rwxw k"` sqkM§¤¤©§©©¦§§©§¦¨¦§¨
Fl dide hxR sqM llM ziWing sqie hxtE§¨§¨©£¦¦§¨¤¤§¨§¨¨

xFkA Wi 't rnWn oke llke xfg'c zexeka) ¨©§¨©§¥©§©¥§
(.`pzFrwxwA xFkAd z` oicFR oi` opzC¦§©¥¦¤©§§©§¨

`le 'nBA WxtnE zFWCwdA `le 'Ek§Ÿ§¤§¥§¨¥©§¨§Ÿ
WixC xFkA iAB mzde EN` lkA zFWCwd¤§¥§¨¥§¨¨©¥§¨¦
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áéúk ìæb éab àáø øîà î"ù BúBîk BLîeç î"ù§§¨©¨¨©¥¤¤§¦
òaLðå ïøwä úà Bì ïúð ïðúe åéìò óñBé åéúéLéîçå©£¦¦¨¥¨¨§©¨©¤©¤¤§¦§©

éñBî äæ éøä LîBçä ìò Bìãò LîBç ìò LîBç ó ©©¤£¥¤¦¤©¤©
áéúk äîeøz éab äèeøt äåMî úBçt ïøwä èòîúiL¤¦§©¥©¤¤¨¦¨¤§¨©¥§¨§¦
ïðúe åéìò BúéLéîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé ék Léà¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨§©
ìëBàä ãçà LîBçå ïø÷ ílLî ââBLa äîeøz ìëBàä̈¥§¨§¥§©¥¤¤§¤¤¨¨¥
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úà äãBtä ïðúe Ekøò óñk úéLéîç óñéå Búéa úà¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§§©©¤¤
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Lc÷ä déì äåäc déì ÷etéúå BúéLéîç déì äåä óBñ£¨¥£¦¦§¥¥©£¨¥¤§¥
éñBî ïBLàø Lc÷äà éåì ïa òLBäé éaø øîàå éðLó ¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦©¤§¥¦¦
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BúBîk BLîeç dpéî òîLoick ynegd oicy `ziixad ixacn cenll yi - §©¦¨§§
z` s` mlyn jk zernn `le zexitn oxwd z` mlyny myky ,oxwd

.ynegd
dpéî òîL.oxwd oick ynegd oicy ,`ax ixack o`kn gikedl yi ok` - §©¦¨

:yneg ipica wtq d`ian `xnbd,àáø øîàléabdxezd daiigy yneg ¨©¨¨©¥
lr,ìæbjk xg`e xwyl raype jka xtke exiag z` lfby mc`a ,epiidc ¤¤

,dcedáéúk(ck d `xwie),'åéìò óñé åéúLîçå'rnyne ,miax oeyl `edy §¦©£¦¦¨Ÿ¥¨¨
,yneg minrt dnk mc` mlyn mizirly jknïðúe(.bw w"a) dpyna §©

aiigzpe ,dcede xwyl raype xtke exiagn lfby mc`a ,dfk ote` epyiy
e ,ynege oxw lfbpl mlylBì ïúð[lfbpl-]ïøwä úà,daipbd lyòaLðå ¨©¤©¤¤§¦§©

,LîBçä ìò Bìmliyy olfbd orh cala oxwd z` ozpy xg`l ,epiidc ©©¤
z` mliy `ly dced jk xg`e ,jk lr raype ,ynegd z` s` lfbpl

,ynegdäæ éøäe ,ea xtky ynegd z` aiydl aiig olfbdéñBîómlyl £¥¤¦
cer lfbplìò LîBçdLîBçz` el mlyi m`y ,d`ld oke ,ea xtky ¤©¤

ly ynega epiidc] ipyd ynega xetkie oxw dyrpy oey`xd ynegd
,ynege oxw aey mlyi ,[oey`xd ynegdäåMî úBçt ïøwä èòîúiL ãò©¤¦§©¥©¤¤¨¦¨¤

äèeøtdxezd ezaiig `l dfay ,dhext dey epi`y ynega xetkiy cr - §¨
.yneg cer siqedl

leéablke`d z` dxez daiigy ynegäîeøz,bbeyaáéúk(ci ak `xwie) ©¥§¨§¦
,'åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé ék Léà'aezkd hwp mpn` dfae ¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨

,lfba enk miax oeyla `le cigi oeylaemewn lknïðzzenexz zkqna §©
epipy jke .yneg minrt dnk mc` mlyny ote` epyi dfa mby ,(`"n e"t)

mc` ,myílLî ,ââBLa äîeøz ìëBàäodklìëBàä ãçà ,LîBçå ïø÷ ¨¥§¨§¥§©¥¤¤§¤¤¨¨¥
,dnexzd z`äúBMä ãçàå,dnexz ly dwynCqä ãçàåonya eteb z` §¤¨©¤§¤¨©¨
,dnexz lyãçàlke`dãçàå äøBäè äîeøzlke`d,äàîè äîeøz ¤¨§¨§¨§¤¨§¨§¥¨

y epic el` mipte` lkaílLîz` siqene ,lk`y oxwd z`å ,dLîeçs` §©¥§¨§
siqeny ote` epyiàLîeçc àLîeçmliy m` ,oebk ,ynegd lr yneg - §¨§§¨

xg`le ,dnexz oic minelyzd lr lge ,ezlik` zxenz ynege oxw odkl

inc z` mlyl eilr dfay ,odkl ozpy ynegd z` dbbya lk`e ay okn
.yneg cer mdilr siqene ,oxw dzr eyrpy oey`xd ynegd

eléàåléaboeict lr siqedl dxez daiigy ynegøNòî,ipyázëî àì §¦©¥©£¥Ÿ¦§©
áéúk,yneg minrt dnk mlyny ote` epyiy fnx weqta epivn `l -ås` §¦§

àðz àðúéî àìynegd z` llige xfg m`y dfk oic dpyna epipy `l - Ÿ¦§¨¨¨
,yneg cer eilr siqedl eilr xyrnl ozpy oey`xdàéòaéà ééeòaéà àìå§Ÿ¦¨¥¦©§¨

ïì`l `xwna fnx dfl oi`e xg`ny ,ok xnel epaila wtq dlr `l s`e - ¨
.dfk oic minkg eycig

le :df oipra wtzqdl yi ycwd iably `ax x`an dzreéabdaiigy yneg ©¥
oeict lr siqedl dxezáéúk ,Lc÷ä(eh fk `xwie)ìàâé Léc÷nä íàå' ¤§¥§¦§¦©©§¦¦§©

,'Ekøò óñk úéLéîç óñéå Búéa úà,cigi yneg oeyl `edyïðúe- ¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§§©
mc`y ,(:dp) oldl dpyna epipyeéñBî BLc÷ä úà äãBtäLîBç ólr ©¤¤¤§¥¦¤

:`xnbd zwiicn .ycwdd ieeyïðz àì àLîeçc àLîeç ïðz àLîeç- §¨§©§¨§§¨Ÿ§©
.epipy `l yneg lr yneg j` ,oeictd lr siqedl jixvy epipy yneg

éàîezxenz ozpe ,ycwdd zeyxn ezia z` dcty mc`a oicd `di dn - ©
e` zern lr ozpy ynegd z` llgle aeyl `ed utg dzre ,ynege oxw

.`l e` yneg aey siqedl `ed jixv m`d ,xg` utg
m`d :wtqd iccväîeøz éabs` ,yneg lr yneg siqedl yiy mrhd ©¥§¨

c meyn `ed ,miax oeyl `le cigi oeyl aezkd da hwpyáéúkdaóñéå' §¦§¨©
l s` ok m`e ,'siqeie xefgie siqei'y `id ef daiz zernyne ,'eziyingéab©¥

énð Lã÷c ,ok xnel yiáéúk àädiaóñéå','ziyingàîìc Bà`ny e` - Ÿ¤©¦¨§¦§¨©¦§¨
lc meyn `l` ,'sqie' zaiz zernyn meyn dnexza mrhd oi`äîeøz éab©¥§¨

áéúk,óñé'å'`linne ,`id zxzein e"`e ze`deóñéåc å"éåì déì zì÷L éà §¦§¨©¦¨§©§¥§¨¦§¨©
åéúéLéîç déì äåä BúéLéîç ìò déì úéãLåe"`e ze`d z` lehz m` - §¨¦¥©£¦¦£¨¥£¦¦¨

,'eeziying' azkp `di 'eziying' zaiz lr dze` siqeze 'sqie' zaizn

lr yneg mitiqeny jkn cenll yi ok lre ,miyneg ieaix oeyl `edy
la` ,ynegLc÷ä éabcáéúkdéì zì÷L éëc áb ìò óà ,'úéLéîç óñéå' ©¥¤§¥§¦§¨©£¦¦©©©§¦¨§©§¥

úéLéîç ìò déì úéãLå óñéåc å"éåìe"`e ze`d z` lehiz m` s` - §¨¦§¨©§¨¦¥©£¦¦
,'ziying' zaiz lr dze` siqeze 'sqie' zaizndéì äåä óBñ óBñ£¨¥

BúéLéîçyneg oeyl `edy ,'eziying' `l` azkp `di `l mewn lkn - £¦¦
.yneg lr yneg ycwda mitiqen oi`y okzi jkitle ,cigi

lr yneg ycwda mitiqen m` wtzqdl yi mewn dn :`xnbd zl`ey
,ynegéðL Lc÷ä déì äåäc déì ÷etéúåxg`n df wtq heytl ozip ixd - §¥¥©£¨¥¤§¥¥¦

dctp ixdy ,ipy ycwd `ed `l` envr zngn ycwd epi` ynegdy

,xg` ycwd zxenzéåì ïa òLBäé éaø øîàåwxyéñBî ïBLàø Lc÷äàó §¨©©¦§ª©¤¥¦©¤§¥¦¦
LîBçj` ,edcetykéñBî ïéà éðL Lc÷ä ìò,LîBç óm` s`y ,`vnpe ¤©¤§¥¥¦¥¦¤

oky lke ,yneg siqen epi` ycwd dilr lligy oxwd z` dctie mc` aeyi

.yneg lr yneg siqen epi`y
:`xnbd daiyn,àáø øîà éëä ,àðéáøì étt áø déì øîàd oicLîBç ¨©¥©©¦§¨¦¨¨¦¨©¨¨¤

éîc Lc÷ä úléçúkixdy ,ipy ycwdk `le `ed oey`x ycwdk -oi` ¦§¦©¤§¥¨¥
jkitle ,oeictd mekq lr etiqen `l` ,ynegd lr ycwdd z` llgn mc`

.`l e` yneg lr yneg mitiqen m`d wtzqdl mewn yi
:`xnbd zxxandìò éåä éàî.df wtq iabl oicd zpwqn `id dn -øîà ©¨¥£¨¨©

àø÷ øîà ,éiaàc déîMî éîeéáè áø(eh fk `xwie)óñk úéLéîç óñéå' ©©§¥¦§¥§©©¥¨©§¨§¨©£¦¦¤¤
Léwî ,'Ekøòz` aezkdBLîeçycwdd lyBkøò óñëì,ycwdd ly ¤§§©¦§§¤¤¤§

,oxw epiidcBkøò óñk äîedcetdéñBîénð BLîeç óñk óà ,LîBç ó ©¤¤¤§¦¤©¤¤§©¦
edcetdéñBî,LîBç ó.yneg lr yneg siqen eyneg z` dcetdy ,`vnpe ¦¤

yneg mitiqen oi`y iel oa ryedi iax ly epic z` xxal day `xnbd
:ipy ycwd ziictaàôeb,lirl epipy -ìò ,éåì ïa òLBäé éaø øîàziict ¨¨©©¦§ª©¤¥¦©

éñBî ïBLàø Lc÷äódcetdìòå ,LîBçziictéñBî ïéà éðL Lc÷äó ¤§¥¦¦¤§©¤§¥¥¦¥¦
.LîBç¤

éåì ïa òLBäé éaøc àîòè éàî ,àáø øîàziicta yneg mitiqen oi`y ¨©¨¨©©§¨§©¦§ª©¤¥¦
c meyn ,ipy ycwd,'Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå' àø÷ øîàwiicl yie ¨©§¨§¦©©§¦¦§©¤¥

wxy jknLéc÷nä,yneg siqen,ñétúnä àìåziicta wxy ,epiidc ©©§¦§Ÿ©©§¦
m` la` ,yneg siqen f` envr zngn dyecwd el d`ay oey`x ycwd

`ed oi` dfa ,xg` ycwd ziict xear dyecw ea qitzdy utg mc` dcet
.yneg siqen

:ipy ycwd oipra cerøæòìà éaøc dén÷ àpz éðz`ziixa `pz dpy - ¨¥©¨©¥§©¦¤§¨¨
(fk fk `xwie) aezkd ixac z` zyxecd ,xfrl` iax iptläîäaa íàå'§¦©§¥¨

,'Ekøòá äãôe äàîhäd`nh dnda dcetdy x`ean df `xwnay ©§¥¨¨¨§¤§¤
,`ziixad zxne` jk lre ,dpeict lr yneg siqen ycwd zeyxnäî©

úãçeéî äàîè äîäajka,Lc÷ä dúléçzLoey`xycwd `idy ,epiidc §¥¨§¥¨§¤¤¤§¦¨¨¤§¥
,xg` ycwd ziict xear dqitzd `leeok enkdleëzycwen,íéîMìoi`e ¨©¨©¦

,llk da wlg milralda ïéìòBîe,lrn dpnn dpdpd lky -ìk óàxac £¦¨©¨
Lc÷ä dúléçzL,oey`x ycwd `idy -dleëåycwdíéîMìoi`y ¤§¦¨¨¤§¥§¨©¨©¦
,melk da milral.da ïéìòBî£¦¨

àîìLa ,àpúì øæòìà éaø déì øîà`diy df i`pz,íéîMì dlek`a ¨©¥©¦¤§¨¨§©¨¦§¨¨¨©¨©¦
,íél÷ íéLã÷ éèeòîìnyeäééeâa íéìòaì eäì úéàc ïåékyiy xg`n - §©¥¨¨¦©¦¥¨§¦§©§¨¦§©©§
,mxyaa wlg milraläìéòî eäa úéì,dlirn oic mda oi` -àlài`pz ¥§§¦¨¤¨

`diy dféàî éèeòîì ,Lc÷ä úléçzike ,hrnl `ed `a xac dfi` - §¦©¤§¥§©¥©
äìéòî déa úéì Lc÷ä óBñ äìéòî déa úéàc àeä Lc÷ä úléçzm`d - §¦©¤§¥§¦¥§¦¨¤§¥¥¥§¦¨

zxenz dyecw ea eqitzdy xac eli`e ,dlirn ea yi oey`x ycwd wx
.ok xacd oi` `ld ,dlirn ea oi` xg` ycwdzøîà÷ LîBç ïéðòì àîìc¦§¨§¦§©¤¨¨§©§

oiprl `l` ,dlirn oiprl `ziixad ixac z` x`al jzpeek oi` `ny -

,ynegéåì ïa òLBäé éaøëemitiqen oey`x ycwd oeict lry xn`y §©¦§ª©¤¥¦
.yneg mitiqen oi` ipy ycwd oeict lre ,yneg

déì øîà,xfrl` iaxl cinlz eze`àðéîà÷ éëä ïéàdzid ef ok` - ¨©¥¦¨¦¨£¦¨
.`ziixad ixaca x`al izpeek

zligz' `id d`nh dnday zxne`d `ziixad ixac lr dywn `xnbd
:'ycwd,àðéáøì éMà áø déì øîàikeäàîè äîäawxLc÷ä úléçúa ¨©¥©©¦§¨¦¨§¥¨§¥¨¦§¦©¤§¥
àúéà,oey`x ycwd zxeza wx dze` yicwdl ozip m`d - ¦¨
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BúBîk BLîeç dpéî òîLoick ynegd oicy `ziixad ixacn cenll yi - §©¦¨§§
z` s` mlyn jk zernn `le zexitn oxwd z` mlyny myky ,oxwd

.ynegd
dpéî òîL.oxwd oick ynegd oicy ,`ax ixack o`kn gikedl yi ok` - §©¦¨

:yneg ipica wtq d`ian `xnbd,àáø øîàléabdxezd daiigy yneg ¨©¨¨©¥
lr,ìæbjk xg`e xwyl raype jka xtke exiag z` lfby mc`a ,epiidc ¤¤

,dcedáéúk(ck d `xwie),'åéìò óñé åéúLîçå'rnyne ,miax oeyl `edy §¦©£¦¦¨Ÿ¥¨¨
,yneg minrt dnk mc` mlyn mizirly jknïðúe(.bw w"a) dpyna §©

aiigzpe ,dcede xwyl raype xtke exiagn lfby mc`a ,dfk ote` epyiy
e ,ynege oxw lfbpl mlylBì ïúð[lfbpl-]ïøwä úà,daipbd lyòaLðå ¨©¤©¤¤§¦§©

,LîBçä ìò Bìmliyy olfbd orh cala oxwd z` ozpy xg`l ,epiidc ©©¤
z` mliy `ly dced jk xg`e ,jk lr raype ,ynegd z` s` lfbpl

,ynegdäæ éøäe ,ea xtky ynegd z` aiydl aiig olfbdéñBîómlyl £¥¤¦
cer lfbplìò LîBçdLîBçz` el mlyi m`y ,d`ld oke ,ea xtky ¤©¤

ly ynega epiidc] ipyd ynega xetkie oxw dyrpy oey`xd ynegd
,ynege oxw aey mlyi ,[oey`xd ynegdäåMî úBçt ïøwä èòîúiL ãò©¤¦§©¥©¤¤¨¦¨¤

äèeøtdxezd ezaiig `l dfay ,dhext dey epi`y ynega xetkiy cr - §¨
.yneg cer siqedl

leéablke`d z` dxez daiigy ynegäîeøz,bbeyaáéúk(ci ak `xwie) ©¥§¨§¦
,'åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé ék Léà'aezkd hwp mpn` dfae ¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨

,lfba enk miax oeyla `le cigi oeylaemewn lknïðzzenexz zkqna §©
epipy jke .yneg minrt dnk mc` mlyny ote` epyi dfa mby ,(`"n e"t)

mc` ,myílLî ,ââBLa äîeøz ìëBàäodklìëBàä ãçà ,LîBçå ïø÷ ¨¥§¨§¥§©¥¤¤§¤¤¨¨¥
,dnexzd z`äúBMä ãçàå,dnexz ly dwynCqä ãçàåonya eteb z` §¤¨©¤§¤¨©¨
,dnexz lyãçàlke`dãçàå äøBäè äîeøzlke`d,äàîè äîeøz ¤¨§¨§¨§¤¨§¨§¥¨

y epic el` mipte` lkaílLîz` siqene ,lk`y oxwd z`å ,dLîeçs` §©¥§¨§
siqeny ote` epyiàLîeçc àLîeçmliy m` ,oebk ,ynegd lr yneg - §¨§§¨

xg`le ,dnexz oic minelyzd lr lge ,ezlik` zxenz ynege oxw odkl

inc z` mlyl eilr dfay ,odkl ozpy ynegd z` dbbya lk`e ay okn
.yneg cer mdilr siqene ,oxw dzr eyrpy oey`xd ynegd

eléàåléaboeict lr siqedl dxez daiigy ynegøNòî,ipyázëî àì §¦©¥©£¥Ÿ¦§©
áéúk,yneg minrt dnk mlyny ote` epyiy fnx weqta epivn `l -ås` §¦§

àðz àðúéî àìynegd z` llige xfg m`y dfk oic dpyna epipy `l - Ÿ¦§¨¨¨
,yneg cer eilr siqedl eilr xyrnl ozpy oey`xdàéòaéà ééeòaéà àìå§Ÿ¦¨¥¦©§¨

ïì`l `xwna fnx dfl oi`e xg`ny ,ok xnel epaila wtq dlr `l s`e - ¨
.dfk oic minkg eycig

le :df oipra wtzqdl yi ycwd iably `ax x`an dzreéabdaiigy yneg ©¥
oeict lr siqedl dxezáéúk ,Lc÷ä(eh fk `xwie)ìàâé Léc÷nä íàå' ¤§¥§¦§¦©©§¦¦§©

,'Ekøò óñk úéLéîç óñéå Búéa úà,cigi yneg oeyl `edyïðúe- ¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§§©
mc`y ,(:dp) oldl dpyna epipyeéñBî BLc÷ä úà äãBtäLîBç ólr ©¤¤¤§¥¦¤

:`xnbd zwiicn .ycwdd ieeyïðz àì àLîeçc àLîeç ïðz àLîeç- §¨§©§¨§§¨Ÿ§©
.epipy `l yneg lr yneg j` ,oeictd lr siqedl jixvy epipy yneg

éàîezxenz ozpe ,ycwdd zeyxn ezia z` dcty mc`a oicd `di dn - ©
e` zern lr ozpy ynegd z` llgle aeyl `ed utg dzre ,ynege oxw

.`l e` yneg aey siqedl `ed jixv m`d ,xg` utg
m`d :wtqd iccväîeøz éabs` ,yneg lr yneg siqedl yiy mrhd ©¥§¨

c meyn `ed ,miax oeyl `le cigi oeyl aezkd da hwpyáéúkdaóñéå' §¦§¨©
l s` ok m`e ,'siqeie xefgie siqei'y `id ef daiz zernyne ,'eziyingéab©¥

énð Lã÷c ,ok xnel yiáéúk àädiaóñéå','ziyingàîìc Bà`ny e` - Ÿ¤©¦¨§¦§¨©¦§¨
lc meyn `l` ,'sqie' zaiz zernyn meyn dnexza mrhd oi`äîeøz éab©¥§¨

áéúk,óñé'å'`linne ,`id zxzein e"`e ze`deóñéåc å"éåì déì zì÷L éà §¦§¨©¦¨§©§¥§¨¦§¨©
åéúéLéîç déì äåä BúéLéîç ìò déì úéãLåe"`e ze`d z` lehz m` - §¨¦¥©£¦¦£¨¥£¦¦¨

,'eeziying' azkp `di 'eziying' zaiz lr dze` siqeze 'sqie' zaizn

lr yneg mitiqeny jkn cenll yi ok lre ,miyneg ieaix oeyl `edy
la` ,ynegLc÷ä éabcáéúkdéì zì÷L éëc áb ìò óà ,'úéLéîç óñéå' ©¥¤§¥§¦§¨©£¦¦©©©§¦¨§©§¥

úéLéîç ìò déì úéãLå óñéåc å"éåìe"`e ze`d z` lehiz m` s` - §¨¦§¨©§¨¦¥©£¦¦
,'ziying' zaiz lr dze` siqeze 'sqie' zaizndéì äåä óBñ óBñ£¨¥

BúéLéîçyneg oeyl `edy ,'eziying' `l` azkp `di `l mewn lkn - £¦¦
.yneg lr yneg ycwda mitiqen oi`y okzi jkitle ,cigi

lr yneg ycwda mitiqen m` wtzqdl yi mewn dn :`xnbd zl`ey
,ynegéðL Lc÷ä déì äåäc déì ÷etéúåxg`n df wtq heytl ozip ixd - §¥¥©£¨¥¤§¥¥¦

dctp ixdy ,ipy ycwd `ed `l` envr zngn ycwd epi` ynegdy

,xg` ycwd zxenzéåì ïa òLBäé éaø øîàåwxyéñBî ïBLàø Lc÷äàó §¨©©¦§ª©¤¥¦©¤§¥¦¦
LîBçj` ,edcetykéñBî ïéà éðL Lc÷ä ìò,LîBç óm` s`y ,`vnpe ¤©¤§¥¥¦¥¦¤

oky lke ,yneg siqen epi` ycwd dilr lligy oxwd z` dctie mc` aeyi

.yneg lr yneg siqen epi`y
:`xnbd daiyn,àáø øîà éëä ,àðéáøì étt áø déì øîàd oicLîBç ¨©¥©©¦§¨¦¨¨¦¨©¨¨¤

éîc Lc÷ä úléçúkixdy ,ipy ycwdk `le `ed oey`x ycwdk -oi` ¦§¦©¤§¥¨¥
jkitle ,oeictd mekq lr etiqen `l` ,ynegd lr ycwdd z` llgn mc`

.`l e` yneg lr yneg mitiqen m`d wtzqdl mewn yi
:`xnbd zxxandìò éåä éàî.df wtq iabl oicd zpwqn `id dn -øîà ©¨¥£¨¨©

àø÷ øîà ,éiaàc déîMî éîeéáè áø(eh fk `xwie)óñk úéLéîç óñéå' ©©§¥¦§¥§©©¥¨©§¨§¨©£¦¦¤¤
Léwî ,'Ekøòz` aezkdBLîeçycwdd lyBkøò óñëì,ycwdd ly ¤§§©¦§§¤¤¤§

,oxw epiidcBkøò óñk äîedcetdéñBîénð BLîeç óñk óà ,LîBç ó ©¤¤¤§¦¤©¤¤§©¦
edcetdéñBî,LîBç ó.yneg lr yneg siqen eyneg z` dcetdy ,`vnpe ¦¤

yneg mitiqen oi`y iel oa ryedi iax ly epic z` xxal day `xnbd
:ipy ycwd ziictaàôeb,lirl epipy -ìò ,éåì ïa òLBäé éaø øîàziict ¨¨©©¦§ª©¤¥¦©

éñBî ïBLàø Lc÷äódcetdìòå ,LîBçziictéñBî ïéà éðL Lc÷äó ¤§¥¦¦¤§©¤§¥¥¦¥¦
.LîBç¤

éåì ïa òLBäé éaøc àîòè éàî ,àáø øîàziicta yneg mitiqen oi`y ¨©¨¨©©§¨§©¦§ª©¤¥¦
c meyn ,ipy ycwd,'Búéa úà ìàâé Léc÷nä íàå' àø÷ øîàwiicl yie ¨©§¨§¦©©§¦¦§©¤¥

wxy jknLéc÷nä,yneg siqen,ñétúnä àìåziicta wxy ,epiidc ©©§¦§Ÿ©©§¦
m` la` ,yneg siqen f` envr zngn dyecwd el d`ay oey`x ycwd

`ed oi` dfa ,xg` ycwd ziict xear dyecw ea qitzdy utg mc` dcet
.yneg siqen

:ipy ycwd oipra cerøæòìà éaøc dén÷ àpz éðz`ziixa `pz dpy - ¨¥©¨©¥§©¦¤§¨¨
(fk fk `xwie) aezkd ixac z` zyxecd ,xfrl` iax iptläîäaa íàå'§¦©§¥¨

,'Ekøòá äãôe äàîhäd`nh dnda dcetdy x`ean df `xwnay ©§¥¨¨¨§¤§¤
,`ziixad zxne` jk lre ,dpeict lr yneg siqen ycwd zeyxnäî©

úãçeéî äàîè äîäajka,Lc÷ä dúléçzLoey`xycwd `idy ,epiidc §¥¨§¥¨§¤¤¤§¦¨¨¤§¥
,xg` ycwd ziict xear dqitzd `leeok enkdleëzycwen,íéîMìoi`e ¨©¨©¦

,llk da wlg milralda ïéìòBîe,lrn dpnn dpdpd lky -ìk óàxac £¦¨©¨
Lc÷ä dúléçzL,oey`x ycwd `idy -dleëåycwdíéîMìoi`y ¤§¦¨¨¤§¥§¨©¨©¦
,melk da milral.da ïéìòBî£¦¨

àîìLa ,àpúì øæòìà éaø déì øîà`diy df i`pz,íéîMì dlek`a ¨©¥©¦¤§¨¨§©¨¦§¨¨¨©¨©¦
,íél÷ íéLã÷ éèeòîìnyeäééeâa íéìòaì eäì úéàc ïåékyiy xg`n - §©¥¨¨¦©¦¥¨§¦§©§¨¦§©©§
,mxyaa wlg milraläìéòî eäa úéì,dlirn oic mda oi` -àlài`pz ¥§§¦¨¤¨

`diy dféàî éèeòîì ,Lc÷ä úléçzike ,hrnl `ed `a xac dfi` - §¦©¤§¥§©¥©
äìéòî déa úéì Lc÷ä óBñ äìéòî déa úéàc àeä Lc÷ä úléçzm`d - §¦©¤§¥§¦¥§¦¨¤§¥¥¥§¦¨

zxenz dyecw ea eqitzdy xac eli`e ,dlirn ea yi oey`x ycwd wx
.ok xacd oi` `ld ,dlirn ea oi` xg` ycwdzøîà÷ LîBç ïéðòì àîìc¦§¨§¦§©¤¨¨§©§

oiprl `l` ,dlirn oiprl `ziixad ixac z` x`al jzpeek oi` `ny -

,ynegéåì ïa òLBäé éaøëemitiqen oey`x ycwd oeict lry xn`y §©¦§ª©¤¥¦
.yneg mitiqen oi` ipy ycwd oeict lre ,yneg

déì øîà,xfrl` iaxl cinlz eze`àðéîà÷ éëä ïéàdzid ef ok` - ¨©¥¦¨¦¨£¦¨
.`ziixad ixaca x`al izpeek

zligz' `id d`nh dnday zxne`d `ziixad ixac lr dywn `xnbd
:'ycwd,àðéáøì éMà áø déì øîàikeäàîè äîäawxLc÷ä úléçúa ¨©¥©©¦§¨¦¨§¥¨§¥¨¦§¦©¤§¥
àúéà,oey`x ycwd zxeza wx dze` yicwdl ozip m`d - ¦¨
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eàúéì Lc÷ä òöîàaxg` xac zxenz dyecw da qitzdl ozip `le - §¤§©¤§¥¥¨
dndan cenll yiy `ziixad zxne` recne ,ok xacd oi` ixd ,ycwd ly

.ipy ycwd lr yneg mitiqen oi`y d`nh
:`xnbd zvxzndéì øîàdndan cenll yiy mrhd ,iy` axl `piax ¨©¥

,ipy ycwd lr yneg mitiqen oi`y d`nhdðéàL éôìzkiiyLc÷ä óBña §¦¤¥¨§¤§¥
e` minca dzectl yi `l` ,mlerl dzyecwa zx`yp d`nh dnda oi` -
zia oipa jeza dzepal `l s`e ,oaxwl die`x `id oi`y oeikn ,xg` utga

xac lk hrnl dpnn cenll yi ycwd seqa zkiiy dpi`y xg`ne ,ycwnd
.epeicta yneg mitiqen oi`y ,ycwd zligz epi`y

:dywne `xnbd dayLc÷ä òöîàa ,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨§¤§©¤§¥
àúéà àäéîixdy ,ycwd rvn`a zkiiy d`nh dnda mewn lkn ixd - ¦¨¦¨

zeywdl yi oiicr ok m`e ,xg` ycwd zxenz dqitzdl ozipéñBìåénð ó §¦©¦
LîBç.ipy ycwd oeicta s` ¤

:`xnbd zvxzndéì øîà,izticn `g` axl `piaxàeä éøärvn`-] ¨©¥£¥
[ycwdéñBî Bðéà Lc÷ä óBq äî ,Lc÷ä óBñkLîBç óenk ,epeicta §¤§¥©¤§¥¥¦¤

,dpeicta yneg yie ycwd seqa zkiiy dpi`y d`nh dnda iabl epivny

Lc÷ä òöîà óàll yiy cenéñBî BðéàLîBç ó.epeicta ©¤§©¤§¥¥¦¤
déì úénãîc úéæç éàî ,àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ áø déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨¦§¨¦¨©¨¦¦§©¦¥

Lc÷ä óBñìmitiqen oi`y ycwd seql ycwd rvn` zencl zi`x dn - §¤§¥
,epeicta ynegLc÷ä úléçúì déénãðycwd zligzl ezencl ozip ixd - §©§¥¦§¦©¤§¥

.yneg ea mitiqeny
déì øîà,ixn axc dixa `xhef axl `piaxäåä Lc÷ä óBñì àøazñî ¨©¥¦§©§¨§¤§¥£¨

ééenãì déì,ycwd seql ycwd rvn` zencl yiy xazqn -ñtúð ïkL ¥§©¥¤¥¦§¨
ñtúpîminec mpi`e ,xg` ycwd zxenz zqtzp dyecwd mdipya oky - ¦¦§¨

.xg` xaca dqtzd `ll dxin` ici lr dlg dyecwdy ycwd zligzl

:`xnbd dywnééenãì déì äåä Lc÷ä úléçúì ,äaøcàzencl yi - ©§©¨¦§¦©¤§¥£¨¥§©¥
,ycwd zligzl ycwd rvn`LiL øácî äMeã÷ åéøçà LiL øác ïkL¤¥¨¨¤¥©£¨§¨¦¨¨¤¥

äMeã÷ åéøçàycwdl xg` xac mda qitzdl ozip mdipya oky - ©£¨§¨
z` llgl ozip `l ycwd seq `edy xacy cera ,oilegl m`ivedle

.xg` xac lr ezyecw
ycwd rvn` zencl yiy uexizd on `xnbd da zxfeg ef `iyew zngne

oi`y d`nh dndan cenll yi cvik xg` ote`a zx`ane ,ycwd seql
:ipy ycwda yneg mitiqenàáø øîàãkz` (.cl `nei) `ax yxcy itk - ¦§¨©¨¨

xwAA mivr odMd dilr xraE' (d e `xwie) dkxrnd xcq iabl aezkd ixac¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤

siqed jkitly ,'minlXd ialg dilr xihwde dlrd dilr Kxre ,xwAA©Ÿ¤§¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦
zaiza `"d ze`d z` aezkd,'äìBòä'oaxw ly ef dler `dzy cnll ick ¨¨

cinzdäðBLàø äìBòcinz mcew axw oaxw mey `di `le ,meid zepaxwl ¨¦¨
e ,xgy lyëä`énðdndAA m`e' (fk fk `xwie) aezkd z` yexcl yi ¨©¦§¦©§¥¨

ze`d z` aezkd siqed jkitly ,'eilr FzWng sqie LMxra dctE d`nHd©§¥¨¨¨§¤§¤§¨©£¦¦¨¨
zaiza `"d,'äàîhä'dnda `weecy jl xneläàîè`idyäðBLàø ©§¥¨§¥¨¦¨

mitiqen oi` ipy ycwd oeict lr la` ,dpeicta yneg mitiqen ycwdl

.yneg
lr yneg mitiqen oi`y iel oa ryedi iax ixacl di`x d`ian `xnbd

:ipy ycwd ziictàéðz`ziixaa,éåì ïa òLBäé éaøc déúååkutgd mc` ©§¨§¨¥§©¦§ª©¤¥¦
xne`e oileg ly zilh e` dxt lhepe ,ycwd ly zilh e` dxt zectläøẗ¨

Bædyecw `dz,Lc÷ä ìL äøt úçze`Bæ úélèdyecw `dzúçz ©©¨¨¤¤§¥©¦©©
,Lc÷ä ìL úélèy `ed oicdéeãt BLc÷ä,zilhd e` dxtd m` s` ©¦¤¤§¥¤§¥¨

,ycwdd ly zilhd e` dxtd jxrk miey mpi` dyecw mda qitzdyelkn
mewnãéd,äðBéìòä ìò Lc÷äxzei miey qitzdy zilhd e` dxtd m`y ©¤§¥©¨¤§¨

ycwdd lyn zegt md miey m`e ,lkd z` ycwdd dpw ycwdd lyn

.ycwdl mincd z` milydl eilr
xn` m`ea Bæ äøtieeyíéòìñ Lîçdyecw `dz,Lc÷ä ìL äøt úçz ¨¨§¨¥§¨¦©©¨¨¤¤§¥
xn`y e`a Bæ úélèieeyíéòìñ Lîçdyecw `dzìL úélè úçz ©¦§¨¥§¨¦©©©¦¤

,Lc÷ädfa s`,éeãt BLc÷äyng miey dxtd e` zilhd oi` m` s`e ¤§¥¤§¥¨
.ycwdl yxtdd z` milydl eilry `l` ,xn`y enk mirlq

y ,zxne`e `ziixad dtiqeneìòd ziictLc÷ädïBLàø`ed ixdéñBîó ©¤§¥¦¦
,LîBçj`ìòd ziictLc÷äd,éðLz` zectle aeyl dzr uetgi m` ¤©¤§¥¥¦

,ycwd ly zilhe dxt zxenz yicwdy zilhd e` dxtdïéà`edéñBîó ¥¦
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:äèeøt ïðéòa'éðúîìëBàä ïä elà ïä ïéLîeç äMîç §¦¨§¨£¦¨§¦¥¥¥¨¥
älçäå éàîc ìL øNòî úîeøúe øNòî úîeøúe äîeøz§¨§©©£¥§©©£¥¤§©§©©¨

éñBî íéøekaäåéðL øNòîe éòáø òèð äãBtäå LîBç ó §©¦¦¦¤§©¤¤©§¨¦©£¥¥¦
éñBî BlLéñBî BLc÷ä úà äãBtä LîBç óLîBç ó ¤¦¤©¤¤¤§¥¦¤

éñBî Lc÷ää ïî äèeøt äåL äðäpäìæBbäå LîBç ó ©¤¡¤¨¤§¨¦©¤§¥¦¤§©¥
éñBî Bì òaLðå äèeøt äåL Bøéáç úà:LîBç ó'îâ ¤£¥¨¤§¨§¦§©¦¤

ìL øNòî úîeøz øæòìà 'øì déì àéL÷ àáø øîà̈©¨¨©§¨¥§¤§¨¨§©©£¥¤
äøBz ìLk íäéøáãì ÷eféç íéîëç eNò éëå éàîc§©§¦¨£¨¦¦§¦§¥¤§¤¨
øîàc àéä î"ø épî àä ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¨©¦¦§¨©
àéánä àéðúc äøBz ìLk íäéøáãì ÷eféç íéîëç eNò̈£¨¦¦§¦§¥¤§¤¨§©§¨©¥¦
ázëð éðôa dì øîà àìå dì Bðúð íiä úðéãnî èb¥¦§¦©©¨¨§¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©
ïéà à"ëçå î"ø éøác øæîî ãìeäå àéöBé ízçð éðôáe§¨©¤§©¦§©¨¨©§¥¦§¥©¥
dì epðzéå øBæçéå äpnî epìhé äNòé ãöék øæîî ãìeä©¨¨©§¥¥©©£¤¦§¤¦¤¨§©£§¦§¤¨
éaøìe ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîàéå íéðL éðôa¦§¥§©¦§Ÿ©¨§¨©¦§©§¨©¤§©§©¦
ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîà àìc íeMî øéàî¥¦¦§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©
àðeðîä áø øîàc déîòèì î"ø ïéà øæîî ãìeäå àéöBé¦§©¨¨©§¥¥§©§¥§¨©©©§¨
òaènî äpLnä ìk øéàî 'ø äéä øîBà àleòc déîMî¦§¥§¨¥¨¨¥¦¨©§©¤¦©§¥©
áø áéúî øæîî ãìeäå àéöBé ïéhéâa íéîëç eòáhL¤¨§£¨¦§¦¦¦§©¨¨©§¥¥¦©
úLBçð ìò úLBçð óñk ìò óñk BúBà ïéìlçî úLL¥¤§©§¦¤¤©¤¤§¤©§¤
úà äcôéå øBæçéå úBøétä ìò úLBçðe úLBçð ìò óñk¤¤©§¤§¤©©¥§©£§¦§¤¤
eìëàéå úBøét eìòé à"ëçå øéàî éaø éøác úBøétä©¥¦§¥©¦¥¦©©£¥§¥¨§
òìñ ïðz àäå úLBçð ìò óñk ïðéìlçî éîe íéìLeøéa¦¨©¦¦§©§¦¨¤¤©§¤§¨§©¤©
úBòî òìña àéáî eáøòúpL ïéleç ìLå éðL øNòî ìL¤©£¥¥¦§¤¦¤¦§¨§¥¦§¤©¨
úìleçî éðL øNòî ìL òìñ dðLiL íB÷î ìk øîBàå§¥¨¨¤¤§¨¤©¤©£¥¥¦§¤¤
äéìò Bìlçîe ïäaL äôiä úà øøBáe eìlä úBòî ìò©¨©¨¥¤©¨¨¤¨¤§©§¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc `rivn `aa(iyiy meil)

,dfn micneleúBaøìlrend z`ïBáMéäì ,äèeøt äåMî úBçtaiydl - §©¨¦¨¤§¨§¦¨
`weec ,rnyn ,ycwdlLã÷ì,o`k daxzdyïéàzegt aiydl jixv - §Ÿ¤¦

,dhextnèBéãäì ìáà,daxzd `lyàìaxk `le ,dhextn zegt miaiyn £¨§¤§Ÿ
.dhextn zegtl miwwfp oic ziay `pihw

:`pihw ax mya `aedy dn dgcpe,àlàzegtl miwwfp oic zia oi` ¤¨
e ,dhextnøîzà éà,yxcn ziaa xn`p m`e -øîzà éëä,xn`p jk - ¦¦§©¨¦¦§©

ïéc úéa e÷÷æeä íà ,àðéè÷ áø øîàoica ayilì,äèeøt äåL`ly lk ¨©©§¦¨¦§§¥¦§¨¤§¨
,mayenn ecnrïéøîBboecleléôàraezd z` raz razpd m`úBçôì §¦£¦§¨
,äèeøt äåMîa wxy meynúléçzzia zaiyiïðéòa ïécämikixv ep` - ¦¨¤§¨§¦©©¦§¦©
lr oecip `diy,äèeøta j`ïðéòa àì ,ïéc øîb`diy mikixv ep` oi` - §¨§©¦Ÿ§¦©

,äèeøt:mipc dhextn zegt lr s`e §¨

äðùî

(`"r) lirl dpynd d`iady ab` `l` ,df wxtl zkiiy dpi` ef dpyn s`

:'od oiyneg yng'y mb d`ian ,'od zehext yng'
äMîçinelyz ipin,ïä ïéLîeçxacd ieey lr yneg siqedl jixvy £¦¨§¦¥

e .aeigl e`iady.à :ïä elàxfìëBàäbbeyaäîeøz.dlecbålk` m` ok ¥¥¨¥§¨§
,øNòî úîeøz.dnexzk epice ,laiwy xyrnd on zixiyr ield yixtny §©©£¥

ålk` m` okéàîc ìL øNòî úîeøz,ux`d mr zexitn dyxtedy , §§©©£¥¤§©
,oey`x xyrn gweld yixtde ,zexyrn eyxted `ly minkg eyygy

.xyrn znexz yixtd xyrndneälçäå.dqird on miyixtnyíéøekaäå §©©¨§©¦¦
cg` bbeya lke`d xf .ycwnd zial mipind zray ixekian mi`iany

,el` lknéñBîóoxwd lrLîBç.odkl epzepe , ¦¤
.aéòáø òèð äãBtä å,ezrihpl ziriaxd dpya oli` zexit -ådcetd ok §©¤¤©§¨¦§

zexit,éðL øNòîe` ,milyexia mlke`le mzelrdl el` ly mpicy ©£¥¥¦
rhpde ,my mlke`l milk`n zepwl milyexil mdinc zelrdle mzectl

md ipy xyrnd e` iraxéñBî ,BlLóoeictaLîBç.zexitd incn ¤¦¤
.bBLc÷ä úà äãBt ä,eyicwd `edy -éñBîäåL äðäp ä.ã .LîBç ó ©¤¤¤§¥¦¤©¤¡¤¨¤

Lc÷ää ïî äèeøt,bbeyaéñBîóoxwd lrBøéáç úà ìæBbä å.ä .LîBç §¨¦©¤§¥¦¤§©¥¤£¥
Bì òaLðå ,äèeøt äåL,xtkzdl `ayk ,elfb `ly xwyaéñBîLîBç ó ¨¤§¨§¦§©¦¤
:lfbpl epzepe ,lfbd lr

àøîâ

siqen i`nc ly xyrn znexz lke`dy oicd lr dywn zct oa xfrl` iax

:ynegøæòìà éaøì déì àéL÷ ,àáø øîàlke`dy epipyy dn ,zct oa ¨©¨¨©§¨¥§©¦¤§¨¨
éàîc ìL øNòî úîeøz,`id oileg `ziixe`cn ixd ,yneg siqen §©©£¥¤§©
,opaxcn wx `id dzyecweíäéøáãì ÷eféç íéîëç eNò éëå,yneg siqedl §¦¨£¨¦¦§¦§¥¤

kxyrn znexzäøBz ìL. §¤¨

:`xnbd zvxznépî àä ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà,`id ink epizpyn - ¨©©©§¨¨©§¥¨©¦
käøBz ìLk íäéøáãì ÷eféç íéîëç eNò ,øîàc ,àéä øéàî éaøgikene . ©¦¥¦¦§¨©¨£¨¦¦§¦§¥¤§¤¨

:`ziixan z`f,àéðúcgilyèb àéánädy`,íiä úðéãnîeglyy §©§¨©¥¦¥¦§¦©©¨
azkp ipta xn`i hbd zxiqnay minkg epwze ,ezy`l hb jiledl lrad

m` ,mzgp iptae,ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîà àìå ,dì Bðúðhbd §¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©
,xg`l z`yip m`e ,leqtàéöBé,d`ypy df yxbi -ãìeäåel` oi`eyipn ¦§©¨¨

äNòé ãöék ,øæîî ãìeä ïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,øæîî©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥¥©©£¤
,minkg oewizk hbd zpizp `dzy owzl gilydepìhéhbløBæçéå ,äpnî ¦§¤¦¤¨§©£

dì øîàéå ,íéðL éðôa dì epðzéå,dl ozepykízçð éðôáe ázëð éðôa. §¦§¤¨¦§¥§©¦§Ÿ©¨§¨©¦§©§¨©¤§©
:zl`eye ,xi`n iax ixac z` zxxan `xnbd,øéàî éaøìeikeàìc íeMî §©¦¥¦¦§Ÿ

,øæîî ãìeäå àéöBé ,ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîàazkp hbd ixd ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©¦§©¨¨©§¥
`di hbd zpizp zrya z`f xn` `ly zngn ike ,gilyd ipta ezkldk

:`xnbd dper .xfnn cledïéàe ,ok -øéàî éaøz`f xn`déîòèì ¦©¦¥¦§©§¥
,[ezhiyl-]ìk ,øéàî éaø äéä øîBà ,àleòc déîMî àðeðîä áø øîàc§¨©©©§¨¦§¥§¨¥¨¨©¦¥¦¨

íéîëç eòáhL òaènî äpLîäbedpl ji` minkg erawy ote`dn - ©§©¤¦©§¥©¤¨§£¨¦
,ïéèéâa,z`yip m`e ,hb epi` hbdàéöBé,d`ypy dfãìeäåepnn.øæîî §¦¦¦§©¨¨©§¥

i`nc ly xyrn znexza s`e ,dxez lyk mdixacl wefig eyry ixd
.i`ce xyrn znexz lke`k ,yneg siqeiy bbeya dlke`d lr exingd

áéúî[dywn-]úLL áø,(a"n `"t) i`nca epipy ,l`eny ly evexiz lr ¨¦©¥¤
,i`nc ly ipy xyrn sqkBúBà ïéìlçîzerahnnìò óñkzerahn,óñk §©§¦¤¤©¤¤

zerahnn okeìò úLBçðzerahn,úLBçðzerahnn okeìò óñkzerahn §¤©§¤¤¤©
å ,úLBçðzerahnn okúBøétä ìò úLBçð,milyexil ueg s` ,oileg ly §¤§§¤©©¥

úBøétä úà äcôéå øBæçéå,milyexil sqkd z` dlrie ,sqkaéaø éøác §©£§¦§¤¤©¥¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçå ,øéàîevxi m`eìòéd z`úBøétmdilr elligy ¥¦©£¨¦§¦©£¥

,íéìLeøéa eìëàéå.zerahn lr zexitd z` llgl jixv oi`e §Ÿ§¦¨©¦
lr sqk ellgl xyt`y i`nc oeicta lwin xi`n iaxy x`ean ef dpyna

:dfa eliwd `l i`ce xyrnay zyy ax gikene ,zyegp lr sqke sqkéîe¦
ïðéìlçî`ziixe`c ipy xyrna ike -llgl xzenàäå ,úLBçð ìò óñk §©§¦¨¤¤©§¤§¨

ïðz,(e"n a"t ipy xyrn)î ìL òìñå éðL øNòrlq,eáøòúpL ïéleç ìL §©¤©¤©£¥¥¦§¤¦¤¦§¨§
,`id efi` rcei epi`e ,oileg ly rahna ynzydl dvexea àéáîieey,òìñ ¥¦§¤©

úBòî,zyegpúìleçî ,éðL øNòî ìL òìñ dðLiL íB÷î ìk ,øîBàå ¨§¥¨¨¤¤§¨¤©¤©£¥¥¦§¤¤
`id,eìlä úBòî ìòdyecwd rlqde ,ipy xyrn miyrp el` zerne ©¨©¨

,oilegl z`veiúà øøBáerlqdïäaL äôiä,eaxrzdy mirlqay - ¥¤©¨¤¤¨¤
Bìlçîezernay ipy xyrnl,äéìòwxe ,oileg zernde zg` rlqy `vnp §©§¨¤¨

`le ,zyegp zern `iadl jixvy mrhde .ipy xyrn zyecw dtid rlqa
,`l m`e ,aeh ixd ipy xyrn `id m` ,xn`ie ,mday dtid rlqd z` xxea
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc `rivn `aa(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyéåìå,dhexta mipiicd zaiyi dpyyéðz àì àîòè éàî §¥¦©©§¨Ÿ¨¥
y dpy `ly mrhd dn -.äèeøôa äãéáàc oeik :`xnbd zvxzndéì àðz £¥¨¦§¨¨¨¥

y dpy xaky -ìæb.eaiydl jixvy i`cee ,oenn dfy ixd ,dhexta ¤¤
:`xnbd zl`eyïéðéicä úáéLé éðz÷å ìæb éðz÷ àì éîemb dpy `l ike - ¦Ÿ¨¨¥¤¤§¨¨¥§¦©©©¨¦

cg` cenll xyt`y s` ,dhexta mipiicd zaiyiy mbe ,dhexta lfby
:`xnbd zvxzn .ipydnïéðéicä úáéLédhextadéì àëéøèöàjxved - §¦©©©¨¦¦§§¦¨¥

ick ,eprinydlé÷etàì[`ivedl-]úéa ,àðéè÷ áø øîàc ,àðéè÷ áøcî §©¥¦§©§¦¨§¨©©§¦¨¥
ïé÷÷æð ïécoecleléôàoecpdyk.äèeøt äåMî úBçôì ¦¦§¨¦£¦§¨¦¨¤§¨

:cer `xnbd zl`eyéðz÷ àì àîòè éàî ,éåìådpy `ly mrhd dn - §¥¦©©§¨Ÿ¨¨¥
n dpdpdyLc÷ä:`xnbd zvxzn .lrn ,dhextéøééî÷ ïéleçawqer-] ¤§¥§¦¨©§¦

,[`edéøééî÷ àì íéLã÷a.wqer epi` - §¨¨¦Ÿ¨©§¦
:`xnbd zl`eyïãéc àpz àlà,epizpyna -éøééî à÷cmb wqery - ¤¨©¨¦¨§¨©§¦

,íéLã÷a,lrn ycwdn dhext dey dpdpd dpyeéðúðoeicty mb dpyiy - §¨¨¦¦§¥
øNòîipy,äèeøôazvxzn .epeict qtez oi` ,dhext dey epi` m` j` ©£¥¦§¨

xaeqy :`xnbdøîàc ïàîkrax` dey xyrnd didiy jixvy ,(:bp) lirl §©§¨©
m`e ,dhext `di eynege ,zehext,äèeøt BLîeça ïéà.epeict qtez epi` ¥§§§¨

:`xnbd zl`eyéðúéìåy dpyiy -.äèeøôa øNòî LîBçzvxzn §¦§¥¤©£¥¦§¨
wx :`xnbdéøééî à÷ àðø÷aj` ,wqer `ed oxwa -éøééî à÷ àì LîBça §©§¨¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦

.wqer epi` -

:dhextn zegtl elit` miwwfp oic ziay ,`pihw ax ixacl zxfeg `xnbd
.äèeøt äåMî úBçôì eléôà ïé÷÷æð ïéc úéa ,àðéè÷ áø øîà ,àôeb¨¨©©§¦¨¥¦¦§¨¦£¦§¨¦¨¤§¨

:`xnbd dywn,àáø áéúîd `xwie) dbbya ycwda lrend iabl xn`p ¨¦¨¨
mb ,zelirn my` `iany calny ,(fh,'ílLé Lãwä ïî àèç øLà úàå'§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤§©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

המשך ביצור למסכת בבצ מאיעצ ליום שישי עמ' צ

בבא מציעא. פרק רביעי - הזהב דף נה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc `rivn `aa(iyiy meil)

,dfn micneleúBaøìlrend z`ïBáMéäì ,äèeøt äåMî úBçtaiydl - §©¨¦¨¤§¨§¦¨
`weec ,rnyn ,ycwdlLã÷ì,o`k daxzdyïéàzegt aiydl jixv - §Ÿ¤¦

,dhextnèBéãäì ìáà,daxzd `lyàìaxk `le ,dhextn zegt miaiyn £¨§¤§Ÿ
.dhextn zegtl miwwfp oic ziay `pihw

:`pihw ax mya `aedy dn dgcpe,àlàzegtl miwwfp oic zia oi` ¤¨
e ,dhextnøîzà éà,yxcn ziaa xn`p m`e -øîzà éëä,xn`p jk - ¦¦§©¨¦¦§©

ïéc úéa e÷÷æeä íà ,àðéè÷ áø øîàoica ayilì,äèeøt äåL`ly lk ¨©©§¦¨¦§§¥¦§¨¤§¨
,mayenn ecnrïéøîBboecleléôàraezd z` raz razpd m`úBçôì §¦£¦§¨
,äèeøt äåMîa wxy meynúléçzzia zaiyiïðéòa ïécämikixv ep` - ¦¨¤§¨§¦©©¦§¦©
lr oecip `diy,äèeøta j`ïðéòa àì ,ïéc øîb`diy mikixv ep` oi` - §¨§©¦Ÿ§¦©

,äèeøt:mipc dhextn zegt lr s`e §¨

äðùî

(`"r) lirl dpynd d`iady ab` `l` ,df wxtl zkiiy dpi` ef dpyn s`

:'od oiyneg yng'y mb d`ian ,'od zehext yng'
äMîçinelyz ipin,ïä ïéLîeçxacd ieey lr yneg siqedl jixvy £¦¨§¦¥

e .aeigl e`iady.à :ïä elàxfìëBàäbbeyaäîeøz.dlecbålk` m` ok ¥¥¨¥§¨§
,øNòî úîeøz.dnexzk epice ,laiwy xyrnd on zixiyr ield yixtny §©©£¥

ålk` m` okéàîc ìL øNòî úîeøz,ux`d mr zexitn dyxtedy , §§©©£¥¤§©
,oey`x xyrn gweld yixtde ,zexyrn eyxted `ly minkg eyygy

.xyrn znexz yixtd xyrndneälçäå.dqird on miyixtnyíéøekaäå §©©¨§©¦¦
cg` bbeya lke`d xf .ycwnd zial mipind zray ixekian mi`iany

,el` lknéñBîóoxwd lrLîBç.odkl epzepe , ¦¤
.aéòáø òèð äãBtä å,ezrihpl ziriaxd dpya oli` zexit -ådcetd ok §©¤¤©§¨¦§

zexit,éðL øNòîe` ,milyexia mlke`le mzelrdl el` ly mpicy ©£¥¥¦
rhpde ,my mlke`l milk`n zepwl milyexil mdinc zelrdle mzectl

md ipy xyrnd e` iraxéñBî ,BlLóoeictaLîBç.zexitd incn ¤¦¤
.bBLc÷ä úà äãBt ä,eyicwd `edy -éñBîäåL äðäp ä.ã .LîBç ó ©¤¤¤§¥¦¤©¤¡¤¨¤

Lc÷ää ïî äèeøt,bbeyaéñBîóoxwd lrBøéáç úà ìæBbä å.ä .LîBç §¨¦©¤§¥¦¤§©¥¤£¥
Bì òaLðå ,äèeøt äåL,xtkzdl `ayk ,elfb `ly xwyaéñBîLîBç ó ¨¤§¨§¦§©¦¤
:lfbpl epzepe ,lfbd lr

àøîâ

siqen i`nc ly xyrn znexz lke`dy oicd lr dywn zct oa xfrl` iax

:ynegøæòìà éaøì déì àéL÷ ,àáø øîàlke`dy epipyy dn ,zct oa ¨©¨¨©§¨¥§©¦¤§¨¨
éàîc ìL øNòî úîeøz,`id oileg `ziixe`cn ixd ,yneg siqen §©©£¥¤§©
,opaxcn wx `id dzyecweíäéøáãì ÷eféç íéîëç eNò éëå,yneg siqedl §¦¨£¨¦¦§¦§¥¤

kxyrn znexzäøBz ìL. §¤¨

:`xnbd zvxznépî àä ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà,`id ink epizpyn - ¨©©©§¨¨©§¥¨©¦
käøBz ìLk íäéøáãì ÷eféç íéîëç eNò ,øîàc ,àéä øéàî éaøgikene . ©¦¥¦¦§¨©¨£¨¦¦§¦§¥¤§¤¨

:`ziixan z`f,àéðúcgilyèb àéánädy`,íiä úðéãnîeglyy §©§¨©¥¦¥¦§¦©©¨
azkp ipta xn`i hbd zxiqnay minkg epwze ,ezy`l hb jiledl lrad

m` ,mzgp iptae,ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîà àìå ,dì Bðúðhbd §¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©
,xg`l z`yip m`e ,leqtàéöBé,d`ypy df yxbi -ãìeäåel` oi`eyipn ¦§©¨¨

äNòé ãöék ,øæîî ãìeä ïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,øæîî©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥¥©©£¤
,minkg oewizk hbd zpizp `dzy owzl gilydepìhéhbløBæçéå ,äpnî ¦§¤¦¤¨§©£

dì øîàéå ,íéðL éðôa dì epðzéå,dl ozepykízçð éðôáe ázëð éðôa. §¦§¤¨¦§¥§©¦§Ÿ©¨§¨©¦§©§¨©¤§©
:zl`eye ,xi`n iax ixac z` zxxan `xnbd,øéàî éaøìeikeàìc íeMî §©¦¥¦¦§Ÿ

,øæîî ãìeäå àéöBé ,ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîàazkp hbd ixd ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©¦§©¨¨©§¥
`di hbd zpizp zrya z`f xn` `ly zngn ike ,gilyd ipta ezkldk

:`xnbd dper .xfnn cledïéàe ,ok -øéàî éaøz`f xn`déîòèì ¦©¦¥¦§©§¥
,[ezhiyl-]ìk ,øéàî éaø äéä øîBà ,àleòc déîMî àðeðîä áø øîàc§¨©©©§¨¦§¥§¨¥¨¨©¦¥¦¨

íéîëç eòáhL òaènî äpLîäbedpl ji` minkg erawy ote`dn - ©§©¤¦©§¥©¤¨§£¨¦
,ïéèéâa,z`yip m`e ,hb epi` hbdàéöBé,d`ypy dfãìeäåepnn.øæîî §¦¦¦§©¨¨©§¥

i`nc ly xyrn znexza s`e ,dxez lyk mdixacl wefig eyry ixd
.i`ce xyrn znexz lke`k ,yneg siqeiy bbeya dlke`d lr exingd

áéúî[dywn-]úLL áø,(a"n `"t) i`nca epipy ,l`eny ly evexiz lr ¨¦©¥¤
,i`nc ly ipy xyrn sqkBúBà ïéìlçîzerahnnìò óñkzerahn,óñk §©§¦¤¤©¤¤

zerahnn okeìò úLBçðzerahn,úLBçðzerahnn okeìò óñkzerahn §¤©§¤¤¤©
å ,úLBçðzerahnn okúBøétä ìò úLBçð,milyexil ueg s` ,oileg ly §¤§§¤©©¥

úBøétä úà äcôéå øBæçéå,milyexil sqkd z` dlrie ,sqkaéaø éøác §©£§¦§¤¤©¥¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçå ,øéàîevxi m`eìòéd z`úBøétmdilr elligy ¥¦©£¨¦§¦©£¥

,íéìLeøéa eìëàéå.zerahn lr zexitd z` llgl jixv oi`e §Ÿ§¦¨©¦
lr sqk ellgl xyt`y i`nc oeicta lwin xi`n iaxy x`ean ef dpyna

:dfa eliwd `l i`ce xyrnay zyy ax gikene ,zyegp lr sqke sqkéîe¦
ïðéìlçî`ziixe`c ipy xyrna ike -llgl xzenàäå ,úLBçð ìò óñk §©§¦¨¤¤©§¤§¨

ïðz,(e"n a"t ipy xyrn)î ìL òìñå éðL øNòrlq,eáøòúpL ïéleç ìL §©¤©¤©£¥¥¦§¤¦¤¦§¨§
,`id efi` rcei epi`e ,oileg ly rahna ynzydl dvexea àéáîieey,òìñ ¥¦§¤©

úBòî,zyegpúìleçî ,éðL øNòî ìL òìñ dðLiL íB÷î ìk ,øîBàå ¨§¥¨¨¤¤§¨¤©¤©£¥¥¦§¤¤
`id,eìlä úBòî ìòdyecwd rlqde ,ipy xyrn miyrp el` zerne ©¨©¨

,oilegl z`veiúà øøBáerlqdïäaL äôiä,eaxrzdy mirlqay - ¥¤©¨¤¤¨¤
Bìlçîezernay ipy xyrnl,äéìòwxe ,oileg zernde zg` rlqy `vnp §©§¨¤¨

`le ,zyegp zern `iadl jixvy mrhde .ipy xyrn zyecw dtid rlqa
,`l m`e ,aeh ixd ipy xyrn `id m` ,xn`ie ,mday dtid rlqd z` xxea
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:`xnbd zl`eyéåìå,dhexta mipiicd zaiyi dpyyéðz àì àîòè éàî §¥¦©©§¨Ÿ¨¥
y dpy `ly mrhd dn -.äèeøôa äãéáàc oeik :`xnbd zvxzndéì àðz £¥¨¦§¨¨¨¥

y dpy xaky -ìæb.eaiydl jixvy i`cee ,oenn dfy ixd ,dhexta ¤¤
:`xnbd zl`eyïéðéicä úáéLé éðz÷å ìæb éðz÷ àì éîemb dpy `l ike - ¦Ÿ¨¨¥¤¤§¨¨¥§¦©©©¨¦

cg` cenll xyt`y s` ,dhexta mipiicd zaiyiy mbe ,dhexta lfby
:`xnbd zvxzn .ipydnïéðéicä úáéLédhextadéì àëéøèöàjxved - §¦©©©¨¦¦§§¦¨¥

ick ,eprinydlé÷etàì[`ivedl-]úéa ,àðéè÷ áø øîàc ,àðéè÷ áøcî §©¥¦§©§¦¨§¨©©§¦¨¥
ïé÷÷æð ïécoecleléôàoecpdyk.äèeøt äåMî úBçôì ¦¦§¨¦£¦§¨¦¨¤§¨

:cer `xnbd zl`eyéðz÷ àì àîòè éàî ,éåìådpy `ly mrhd dn - §¥¦©©§¨Ÿ¨¨¥
n dpdpdyLc÷ä:`xnbd zvxzn .lrn ,dhextéøééî÷ ïéleçawqer-] ¤§¥§¦¨©§¦

,[`edéøééî÷ àì íéLã÷a.wqer epi` - §¨¨¦Ÿ¨©§¦
:`xnbd zl`eyïãéc àpz àlà,epizpyna -éøééî à÷cmb wqery - ¤¨©¨¦¨§¨©§¦

,íéLã÷a,lrn ycwdn dhext dey dpdpd dpyeéðúðoeicty mb dpyiy - §¨¨¦¦§¥
øNòîipy,äèeøôazvxzn .epeict qtez oi` ,dhext dey epi` m` j` ©£¥¦§¨

xaeqy :`xnbdøîàc ïàîkrax` dey xyrnd didiy jixvy ,(:bp) lirl §©§¨©
m`e ,dhext `di eynege ,zehext,äèeøt BLîeça ïéà.epeict qtez epi` ¥§§§¨

:`xnbd zl`eyéðúéìåy dpyiy -.äèeøôa øNòî LîBçzvxzn §¦§¥¤©£¥¦§¨
wx :`xnbdéøééî à÷ àðø÷aj` ,wqer `ed oxwa -éøééî à÷ àì LîBça §©§¨¨©§¦§¤Ÿ¨©§¦

.wqer epi` -

:dhextn zegtl elit` miwwfp oic ziay ,`pihw ax ixacl zxfeg `xnbd
.äèeøt äåMî úBçôì eléôà ïé÷÷æð ïéc úéa ,àðéè÷ áø øîà ,àôeb¨¨©©§¦¨¥¦¦§¨¦£¦§¨¦¨¤§¨

:`xnbd dywn,àáø áéúîd `xwie) dbbya ycwda lrend iabl xn`p ¨¦¨¨
mb ,zelirn my` `iany calny ,(fh,'ílLé Lãwä ïî àèç øLà úàå'§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤§©¥
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eøîàL éðtî,minkgBúBà ïéìlçî,ipy xyrnd z` -,úLçð ìò óñk ¦§¥¤¨§§©§¦¤¤©§Ÿ¤
÷çBcîdfa mb j` ,zerahnd eaxrzdyk oebk ,wgcd zrya -àìexizd ¦©Ÿ

,ïk íéi÷iLmbe ,zyegpl sqkn ezigtdl xyrnl `ed oeifay oeik ¤§©¥¥
,dcilgn zyegpdyàlàote`a wx exizdïìlçîe øæBçLzerahnl ¤¨¤¥§©§¨

zyegpd,óñkä ìò.xeq` wgecn s` sqk lr sqk j` ©©¤¤
,`iyewd z` zyy ax miiqneúäéî éðz÷,dpyna aezk mipt lk lr - ¨¨¥¦©

yïéìlçîzyegp lr i`ce ipy xyrn sqk,÷çBcîwxy ,rnyn,÷çBcî §©§¦¦©¦©
ïéàj` ,llgl xzen -àì ,÷çBcî àlL-sqka recne ,llgl xeq` ¦¤Ÿ¦©Ÿ

gkene ,wgecn `ly s` zyegp lr llgl xi`n iax xizn i`nc ly xyrn
epizpyna recn ,dywe ,l`eny uexizk `ziixe`cak opaxca xingn epi`y

.i`cek yneg siqedl i`nc ly xyrn znexza xingd
:zyy ax ziiyew z` uxzn sqei axì÷énL ét ìò óà ,óñBé áø øîà̈©©¥©©¦¤¥¥

BðBéãôa øéàî éaø,epeicta xeqi` oi`y oeik ,i`nc ly xyrn lyøéîçî ©¦¥¦§¦§©£¦
,Búìéëàa àeäzwqery epizpyne ,milyexil ueg elke`l xeq`y oeik ©£¦¨

,`ziixan z`f gikene .ea dxingn ,i`nc ly xyrn znexz lke`a,àéðúc§©§¨
eøézä àì,zck lkd mixyrnd mixaglBkîìéàîc ø,exyrl ilaàlà Ÿ¦¦¦§§©¤¨

ïBèéñì,mipeepgl zelecb zeienka xkene ,daxd miyp`n dpewd -,ãáìa §¦¦§¨
dn z` xyrl jixve ,zevx`d inrn mb dpew `edy mircei mleky oeik

,epnn mipewyúéaä ìòáe,d`eaz ux`d mrn dpwe ,dcy el yiyCk ïéa ©©©©¦¥¨
,Ck ïéáe,zephw zeienk xkenyk oiae zelecb zeienk xkenyk oiaéøöC ¥¨¨¦

øMòì,xkeny iptlãçàå ïBèéqä ãçà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác §©¥Ÿ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¨©¦§¤¨
øëBî ,úéaä ìòa,dlecb zenkaBøéáçì çìBLådlecb zenkBì ïúBðå ©©©©¦¥§¥©©£¥§¥

,äðzîa,xyrl ilaLLBç Bðéàåoeik ,xyrl ila elk`ie eilr eknqi `ny §©¨¨§¥¥
xi`n iaxy ,ixd .mixyrn `l dlecb zenka mixkenyky mircei mleky
,xeqi`a edelk`i `ny ,oehiqk s` i`nc xekni `l ziad lray xingn

.yneg siqen i`nc ly xyrn znexz lke`dy xingn mb okle
:l`eny ly evexiz lr dpynn `ed s` dywn `piaxàðéáø áéúîepipy , ¨¦¨¦¨

xag ,(b"n d"t) i`ncaç÷Bläi`nc zt dpewd -íBzçpä ïîzt xken - ©¥©¦©©§
,zexyrn dpnn yixtdl jixve ,ux`d mrïî øNòîztdìò änçä §£¥¦©©¨©

äaøä íéñeôcî eléôàå ,änçä ìò úððBvä ïîe ,úððBväzexevn - ©¤¤¦©¤¤©©©¨©£¦¦§¦©§¥
meid lye ,cg` lyn `id yn` ly ztd `ny yyeg epi`e ,zepey dt`n

,xg` lynøéàî éaø éøác. ¦§¥©¦¥¦
:`piax xxanàîìLaxyrny dn oaen -,änçä ìò úððBvä ïîs` lr ¦§¨¨¦©¤¤©©©¨

,zppevd on zgaeyn dngyïépî ,éàòìéà éaø øîàc ,éàòìéà éaøãk¦§©¦¦§©§¨©©¦¦§©¦©¦
BúîeøzL ,äôiä ìò äòøä ïî íøBzìcaricaøîàpL ,äîeøzxacna) ©¥¦¨¨¨©©¨¨¤§¨§¨¤¤¡©

,(al gi,'epnî Baìç úà íëîéøäa ,àèç åéìò eàMú àìå'enxzz m`y §Ÿ¦§Ÿ¨¨¥§©£¦§¤¤¤§¦¤
rexbdn enixz m`y ,rnyn ,`hg mkl `di `l ,zexitay xgaend z`

e ,`hg mkl `diíàdrxdn yixtnykdtid lràèç úàéNð ,Lã÷ Bðéà ¦¥¨Ÿ§¦©¥§
änì-,dtidn zrk yixtie ,melk lg `l ixd ,dxiar o`k yi recnïàkî ¨¨¦¨

di`x ,`hg dfa yiy jkn -iä ìò äòøä ïî íøBzìBúîeøzL ,äô ©¥¦¨¨¨©©¨¨¤§¨
.äîeøz.dligzkl s` exizd i`nca ,dnexzd lg i`cea s`y oeikeàlà §¨¤¨

mexzl i`yxy dn,äaøä íéñeôcî eléôà,dywLeçéìdf qetc `ny £¦¦§¦©§¥¥
,yixtd `ly inn dpw df qetce ,zexyrn yixtdy ux`d mrn dpw

eéLeøôàì éúà àîìc[yixtdl `eai `ny-],øeètä ìò áeiçä ïî ¦§¨¨¥§©§¥¦©¦©©§
,lah odkl ozepe ,dnexz epi` yixtdy lahde,áeiçä ìò øeètä ïîedne ¦©§©©¦

yyeg epi`y oeike .zexyrn eilr yxted `ly oeik ,lah `di ecia x`ypy
.l`eny ly evexizk `ly ,i`ce lahak i`nca xingn epi`y gken ,jkl

:`piax ziiyew z` uxzn seqale ,`ibeqd jldn z` xxan iia`,éiaà øîà̈©©©¥
øæòìà éaøi`nc ly xyrn znexz lke`d recn (:dp) lirl dywdy ©¦¤§¨¨

,dxez lyk mdixacl wefig eyr ike ,yneg siqendéì àéL÷ à÷ øétL- ©¦¨©§¨¥
,aeh dywdìàeîLexingny ,xi`n iax zhiya epizpyny uxizy §¥

`l gilyd m`y xaeqy jkn z`f gikene ,`ziixe`cak opaxc zepwza
,xfnn cled ,mzgp iptae azkp ipta xn`déì épLî à÷ øétL àì`l - Ÿ©¦¨§©¥¥

meyn ,aeh uexiz el uxizdéì àéL÷c[dywedy-],øæòìà éaøìrecn §©§¨¥§©¦¤§¨¨

wx `ed xfl `ziixe`c dnexz zlik` elit` ixd ,opaxc dnexza exingd

yperadéì épLîe ,íéîL éãéác äúéî[el aiyne-],ìàeîL,hbd zepwzn ¦¨§¦¥¨©¦§©¥¥§¥
ypera `ed `ziixe`c yi` zy` xeqi`y,ïéc úéa úúéîz` zegcl yie ¦©¥¦

,evexizéðàL àîìceypery xeqi`àøéîçc ,ïéc úéa úúéîxengy - ¦§¨©¦¦©¥¦©£¦¨
`ziixe`cay dnexza j` ,ea eyry zepwza minkg exingd okle ,`ed

.da exingd `l `ny ,miny icia dzin wx `ed dyper
úLL áøå,ipy xyrn leliga liwd xi`n iaxy dywdyà÷ øétL àì §©¥¤Ÿ©¦¨

déì áéúBîmeyn ,aeh eilr dywd `l -eäðéà éøîà÷cxfrl` axy - ¦¥§¨¨§¥¦§
eypery `ziixe`c xeqi`a exaic l`enye,äúéîicia dfe miny icia df ¦¨

,oic ziaáéúBîeúLL áølr xaer obedk epi` m`y ,ipy xyrn lelign ¦©¥¤
a wx ezlik`áéúëc ,åàì,(fi ai mixac)éøòLa ìëàì ìëeú àì'ErnxU ©¦§¦Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©

dzin eyper `ziixe`cay xaca wxy ,xnel yie ,'Lxdvie LWxize LpbC§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤
.eyr `l e`l wx `ed `ziixe`cay xaca la` ,wefig eyremewn lkn

áéúBîc éàîìdéì épLî à÷ øétL óñBé áø ,úLL áøuxiz sqei ax - §©§¦©¥¤©¥©¦¨§©¥¥
j` ,xi`n iax xingn ,xeqi` yiy xyrn znexz zlik`a wxy ,aeh el

.xingn epi` ,xeqi` oi`y ipy xyrn leligaàðéáø àlàgweldn dywny ¤¨¨¦¨
,jtidl e` aeigd lr xehtd on yixti `ny yyeg epi`y ,mezgpdnãò©

áéúBîcdywn `edy cr -íBzçpî,xi`n iax ea liwdydéì òéiñì- §¦¦©§§©©¥
di`x `iaiyøèìtî,ea xingdyïðúc,(c"n d"t i`nc)ïî ç÷Blä ¦©§¥¦§©©¥©¦

øèìtäminezgpe mipeepgl mze` xkene ,mite` daxdn zexkk dpewy ©©§¥
,daxd,ñeôãe ñeôc ìk ïî øNòî`ed df qetc `ny yegl yiy oeik §£¥¦¨§§

,xyrn epi`y mc`n df qetce ,xyrny mc`n,øéàî éaø éøácixd ¦§¥©¦¥¦
.i`nca mb aeigd lr xehtn dyxtdl yegl xingny

:evexiz z` iia` miiqneàlàjgxk lrøîéîì Cì úéà éàîjl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©
y ,xhltn gwell mezgpn gwel oia dxizqd z` uxzl ick xneløèìt©§¥

ïéáæ éøáb àúìz éøzîdfy yegl yie ,miyp` dylye mipyn dpew - ¦§¥§¨¨©§¥¨¦
,cegl qetc lkn xyrl jixv okle ,`l dfe xyirénð íBzçðoi`y mrhd ©§©¦

y meyn ,cegl qetc lkn xyrl ea xingnïéáæ àeä àøáb ãçî`edy - ¥©©§¨¨¦
df `ny yegl oi` j` ,mipey miqetca dte`y minrte ,cg` yi`n dpew
dfa liwn okle ,xyern `l lkd e` ,xyern lkd e` `l` ,`l dfe xyern

.xi`n iax

ìàeîL ,øîà àáøeyry `id xi`n iax zhiyy hbd gilyn gikedy ¨¨¨©§¥
,dxez lyk mdixacl wefigdéì épLî à÷ øétL,aeh uexiz el uxiz - ©¦¨§©¥¥

zzin dyper yi` zy`e miny icia dzin dyper dnexzy zeywdl oi`e

y meyn ,oic ziaíLyper,íìBòa äúéîminy icia dzin oia wlgl oi`e ¥¦¨¨¨
dnexza mby di`x df ,hba xingn xi`n iaxy jkne ,oic zia zzinl

.`ed xingn

äðùî

.d`pe`d xeriy `ed dnke ,d`pe` ipic yi izn x`azd zencewd zeipyna
mipic `iaz jk ab`e ,d`pe` ipic exn`p `l mixac eli`a zx`an epizpyn

:el` mixaca exn`py mitqep

íäì ïéàL íéøác elàipicíéãáòä ,äàðBà,iprpk car dpew e` xkend - ¥§¨¦¤¥¨¤¨¨¨£¨¦
úBøèMäå,aegd z` mda eabiy ick mixg`l mixknpd aeg zexhy - §©§¨

úBLc÷ääå ,úBò÷øwäåezler xkny heicd e` ,ycwd utg xkny xafb - §©©§¨§©¤§¥
d`ian .d`pe` ipic exn`p `l el` lka ,daixwdl xyt` i`e men da ltpy

oke .el` mixaca exn`py mitqep mipic dpyndïäì ïéàaeigìôë éîeìLz ¥¨¤©§¥¤¤
,eapbp m`åmxkn e` mgahe dy e` xey apb m` okàìmdilr minlyn §Ÿ

.äMîçå äòaøà éîeìLzokeípç øîBLorehe ,el` mixac xenyl laiwy ©§¥©§¨¨©£¦¨¥¦¨
,epnn eapbpyòaLð Bðéà,raydl mpg xney lk aiigy itk ,ryt `lyåok ¥¦§©§
øëN àNBð[xky xney-]ílLî Bðéàlky itk ,epnn eca` e` eapbp m` ¥¨¨¥§©¥

:ycwda d`pe` oic lr zwlegd drc .mlyl aiig xky xneyïBòîL éaø©¦¦§
øîBà,zeycwdd ibeqa welig yiy ¥
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,éeð÷ ïôeb ïéàå øeëî,xhyd seba ynzyn `l dpewd ixdyåzexhyd ¨§¥¨¨§

àlà ïéãîBò ïðéàickìa ynzydíäaL äéàø.deldn aegd z` zeabl ¥¨§¦¤¨§§¨¨¤¨¤
:`ziixad dkiynneøîà ïàkîoi`y meyn wx zexhy ehrnzpy jkn - ¦¨¨§

y cenll yi ,iepw otebíMaì åéúBøèL øëBnäzeqkl ,minya xken - ©¥§¨¨©©¨Ÿ
,minyad zwa` z` mda gipn `edy milkd z` mda,äàðBà íäì Léoeik ¥¨¤¨¨

.xhyd seba yeniyl `l` ,aegd ziiabl mixknp mpi`y

myal mxken m` :`xnbd dywnàèéLtlkk md ixdy ,d`pe` yiy §¦¨
ick xn`p df oic :`xnbd zvxzn .oilhlhnøîàc ,àðäk áøcî é÷etàì§©¥¦§©©£¨§¨©
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,'xqi`'ïì òîLî à÷oteb oi`'y oeik wx `ed zexhya d`pe` oi`y mrhdy ¨©§©¨
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,ìnî øa äaøikeáéúëc àëéä ìkoeyllà ,àeä Lnî Bãé ,'Bãé'à ©¨©©¨¨¥¨¦§¦¨¨©¨¤¨
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc `rivn `aa(ycew zay meil)
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àðéîà äåä ,éëä åàì àä ,'ïúðå' àðîçøc,Bãé áúëc àëéä ìëepiidBãé ©£¨¨§¨©¨©¨¦£¨£¦¨¨¥¨§¨©¨¨
,Lnî.'ezeyx' `id mewn lka 'eci' zernyny lnn xa dax ixack `lye ©¨

:lnn xa dax ly `iyewd z` zayiine ,digcd z` `xnbd zniiqnàlà¤¨
mlerl'Bãé' ìkweqtay,àeä Lnî Bãé,'cIn dpw F`'n rwxw hrnl yie ¨¨¨©¨¨Ÿ¦©

,cil cin zpzip dpi`y oeikåc ,oegiq iabl xn`py weqtdn `iyew oi`éðàL §©¦
íúäoeik ,my weqtd dpey -éëä øîéîì àkéìcmy yxtl okzi `l - ¨¨§¥¨§¥©¨¦

,ynn ecia dzid `l evx`y xexa ixdy ,eheytkàlàdpeekd i`ce ¤¨
dgwly,BúeLøî.ezeyx epiid 'eci'y yxtl yi miweqtd x`ya la` ¥§

:zexikya d`pe` oica wtqúeøéëN ,àøéæ éaø éòadnda exiagn xkeyd - ¨¥©¦¥¨§¦
m`d ,eze` dpi`e milk e`Bì LéoicäàðBà,zernd z` aiydl aiigeBà ¥¨¨

y.äàðBà Bì ïéàoeyly oeik m`d ,`ed wtqde,àðîçø øîà 'økîî'yi ¥¨¨¦§¨¨©©£¨¨
,dxikna wx `id d`pe`y cenllàì ìáàa,àðL àì àîìc Bà ,úeøéëN £¨Ÿ§¦¦§¨Ÿ§¨

:wtqd z` hyet iia` .d`pe` oic xn`p zexikya s`eéî ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥¦
áéúkxn`p ike -énð éàäå ,áéúk àîúñ 'økîî' ,'íìBòì økîî'mb - §¦¦§¨§¨¦§¨§¨¨§¦§©©¦

,zexikydéîBéa,zexikyd zrya xnelk ,dly meia -,àéä äøéëîixdy §¥§¦¨¦
.d`pe` da yie ,onf eze`l xkeyl iepw utgd

:sqep wtq d`ian `xnbd,àáø éòalhpy mc`,ò÷ø÷a ïòøæe ,ïéhçiptle ¨¥¨¨¦¦§¨¨§©§©
,egnviyk envrl mxvwiy exiagl oxkn eyixydy,äàðBà íäì Lé ,eäî©¥¨¤¨¨

Bày.äàðBà íäì ïéà`ly oeik el` mihig m`d ,md wtqd iccve ¥¨¤¨¨
,eyixydïééîc àcëa ïééãLc ïàîk,zeaygp od cka zeklyeny ink - §©§©§¨§©¨©§¨

,àîìc Bà ,äàðBà íäì Léå`l oiicry s` ixd ,rwxwa zepenh ody oeik §¥¨¤¨¨¦§¨
mewn lkn eyixydàòøà áb ìò eäðéìhampice ,rwxwl xkend olhia - ©§¦§©©©§¨

.d`pe` da oi`y rwxwk
:`xnbd zxxaneäéà øîàc àîéìéà ,éîc éëéä,gwell xkend -éàãL ¥¦¨¥¦¥¨§¨©¦§©

àzéL da,oxign z` gweld el mliye ,oi`q yy dnc`a izrxf -eúàå ¨¦¨§¨
éøîàå éãäñecirde micr e`ae -äMîç àlà da àãL àìc,oi`qåixd ©£¥§¨§¥§Ÿ¨¨¨¤¨£¦¨©

c ,`ax wtzqd dfay okzi `lL øác ìk ,àáø øîàäxknp,äcîa ¨¨©¨¨¨¨¨¤§¦¨
eléôà ,ïéðîaLå ì÷LîaLå`edy xeriya ezxikna erh m`éãkî úBçt §¤§¦§¨§¤§¦§¨£¦¨¦§¥

,äàðBàxeriyd z` ozp `ly oeik mewn lkn ,gwnd ziyiyn zegt epiide ¨¨
,eilr enikqdyøæBçok m`e ,zerh gwn meyn lha gwnde eilral utgd ¥

yy el oziy el xn`y oeik ,lha gwnd rwxwk mihigd oicy xn`p m` s`

.zerh gwn ly oic yi rwxwa s`e ,yng wx eidy xxazde mi`q
:wtqd z` `xnbd zx`anàlàote`a xaecnda éàãL ,eäéà øîàc ¤¨§¨©¦§©¨

dì éòaàãk,dl ie`xd itk da izrxf -àúléî éàìâéàåxacd xxazde - ¦§¦¨¥¨§¦§©¦§¨
ce ezxryda xkend drhdì éòaàãk da àãL àìitk da rxf `l - §Ÿ¨¨¨¦§¦¨¥¨

lkk epic ,dievn zerhd zrcd ocne`a ielzd dfk xacay oeike ,jxevd
m`d ,mihigd zxikn iabl `ed `ax ly wtqde ,d`pe`,äàðBà íäì Lé¥¨¤¨¨

,äàðBà íäì ïéà Bàm`d ,lirl x`eankeLéå ,ïééîc àcëa éãLc ïàîk ¥¨¤¨¨§©§¨¥§©¨©§¨§¥
àîìc Bà ,äàðBà íäìc,àòøà ábà eäðéìha.d`pe` mda oi`e ¨¤¨¨¦§¨©§¦§©©©§¨

mi`q yy razpl ozpy oreh raezd m` :df oipra sqep wtq wtzqn `ax
xkendy `vnpe ,ivge yng rxfy xne` razpde ,yng wx rxfe ,rexfl

m`d ,rwxwa zerexfd mihiga `id ez`cedy `l` ,driazd zvwna dcen
ïäéìò ïéòaLð,zvwna dcen ly `ziixe`c dreayBàyïéòaLð ïéà ¦§¨¦£¥¤¥¦§¨¦

,ïäéìòwtqd iccve .(:an zereay) dilr oirayp oi`y rwxwk opicy oeik £¥¤
el` mihig m`d ,mdc ïàîkå ,ïééîc àcëa ïééãLoilhlhnk md ixd §©§©§¨§©¨©§¨©

y.ïäéìò ïéòaLð ïéàå ,àòøà ábà eäðéìha ,àîìc Bà ,ïäéìò ïéòaLð¦§¨¦£¥¤¦§¨©§¦§©©©§¨§¥¦§¨¦£¥¤
xg`l wxe ,xnerd z`ad cr dlik`a dxezd on dxeq` dycg d`eaz

.dlik`a d`eazd zxzen xnerd axwedy
m`d ,dnc`a zerexfd el` mihig :`ax wtzqnïøézî øîBòdlik`a ¤©¦¨

,'ycg' xeqi`nBày,ïøézî øîBò ïéà`ed wtqdy `xnbd dzr dpiade ¥¤©¦¨
:`xnbd zl`ey .mihig mze`n dgnvy d`eazaéà ,éîc éëéäote`a ¥¦¨¥¦

LeøLàc,xnerd z`ad mcew dnc`a eyixyd mihigdy -àðéðzixd - §©§¨¦¨
e ,df oic epipy xakLeøLà àìc éàok mb ,ez`ad xg`l crïðúc ,àðéðz ¦§Ÿ©§¨¦¨¦§©

,obc ipin zyng iabl (.r) zegpna dpynaì íãB÷ eLéøLä íàz`ad ¦¦§¦¤§
d,øîBòdïøézî øîBò,dlik`a,åàì íàå,okn xg`l eyixyd `l` ¤¤©¦¨§¦©

ïéøeñàdlik`aàáiL ãòd,àaä øîBò`axy i`ce ok m`e ,d`ad dpya £¦©¤¨Ÿ¤©¨
.el` mipte`a wtzqd `l

:`xnbd daiynàëéøö àì,el` mipica wtzqdl `ax jxved `l ok` - Ÿ§¦¨
ote`a `ed wtqd `l`eäðécöçcmihigd z` xvwy -eäðéòøæåxfge - §©§¦§§©§¦§

mrxfeéìçå ,øîBò déì àúàå ,øîBòì íãB÷eäééåléò ómdilr dxare - ¤¨¤§¨¨¥¤§¨¦¦¨©§
,rwxwa mipenh eidy drya xnerd z`ad,øîBòì íãB÷ LeøLà àìå§Ÿ©§¤¨¤
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קיי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `rivn `aa(ipy meil)

,xbzl d`pe` jk heicdl d`pe`y myk :dpyna epipyøîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
:øbúì äàðBà ïéà¥¨¨§©¨

ike :`xnbd dywn .dcedi iax ly enrh edn zxxan `xnbdàeäL íeMî¦¤
,äàðBà Bì ïéà ,øbzzvxzn .mc` mzq oial epia wlgl `xaqd dne ©¨¥¨¨

:`xnbdeðL øñôñ øbúa ,áø øîà ,ïîçð áø øîàzwqer epizpyn - ¨©©©§¨¨©©§©¨©§¨¨
e ,cin dxkenle dxegq zepwl cinz ekxcy ,xqtq `edy xgeqaàîòè éàî©©§¨

c oeik ,d`pe` ea oi`cé òãéîàéåL änk dézðéáæ òãrcei `ed i`ceay - ¥©¨©§¦§¥©¨©§¨
,d`pw dzr ixdy ,dxegqd ieey dnåi`cea jenp xign lawl mikqdy oeik §

déab ìéçà éìeçà,ez`pe` lr gwell lgn -éëä àðaæc éàäåmrhde - ©¥©¦©¥§©§©§¨¨¦
,jkl mikqdyéúéøçà àzðéáæ déì àéîøúàc íeMîoncfd d`xpky - ¦§¦§©§¨¥§¦§¨©£¦¦

ick lefa ezxegq z` xeknl dvxzde ,lecb geex ea yiy xg` gwn el
,gwn eze`l zern el eidiydéa øãä à÷ àäéî àzLäåxaky dzre - §©§¨¦¨¨¨©¥

oeike ,zncewd dxikndn ea xefgl dvex `ed ,xg`d gwnd z` dpw

.xefgl leki epi`y dcedi iax xaeq ,lgn dxiknd zryay
:xg` xe`ia `xnbd d`ianéàî ,øîà éMà áødcedi iax zpeek dn - ©©¦¨©©

xn`y,'äàðBà øbúì ïéà'yúøBúa Bðéà[ipica-]äàðBà,mc` ipa x`yk ¥§©¨¨¨¥§©¨¨
,(:hn lirl) mda xefgl mileki mpi` gwnd ziyiyn zegta ep`zd m`y

,dpey epic `l`eléôàLa dp`zd m`,øæBç ,äàðBà éãkî úBçôoeik ¤£¦¨¦§¥¨¨¥
gwndn ea xefgl lkeiy minkg epwize ,ezxegqa miielz eiige ezqpxty

.ohw d`pe` xeriya elit`
:oey`xd yexitl di`x `xnbd d`ianéaø ,ïîçð áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©©§¨©¦

é÷a àeäL éðtî ,äàðBà Bì ïéà øbz ,øîBà äãeäégkene ,dxegqd xigna §¨¥©¨¥¨¨¦§¥¤¨¦
:dxegqd ixigna iwae xqtq `edy oeik enrhy

:dpyna epipy'eëå äðBéìòä ìò Bãé åéìò ìheäL éîil oz el xne` dvx ¦¤©¨¨¨©¨¤§¨§
:ipzip`y dn il oz el xne` dvx ,izern

,zezy lr xzi .gwn dpwp ,zezyn zegt ,d`pe`' epipy (:p) lirl `ziixaa
`iypd dcedi iax .ozp iax ixac ,d`pe` xifgne dpw ,zezy .gwn lha
dn il oz e` ,igwn il oz el xne` dvex ,dpeilrd lr xken ci ,xne`

.'ipzip`y
:`xnbd ddnz .epizpyn z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbdépî©¦

,ïéúéðúîdf oi` dxe`kl ixde.àéNpä äãeäé éaø àìå ,ïúð éaø àì ©§¦¦Ÿ©¦¨¨§Ÿ©¦§¨©¨¦
,dzdinz z` `xnbd zx`ane,ïúð éaø éàa ixdy ,dyw ok m`ïéúéðúî ¦©¦¨¨©§¦¦

,'äöø' éðz÷,dp`znd ly epevxa ielz xacdyåa eli`àúééøáiax zrca ¨¨¥¨¨§¨©§¨
ozp,'äöø' éðz÷ àìxifgne dpw' egxk lr ,zezy d`pe`d dzid m` `l` Ÿ¨¨¥¨¨

e .'d`pe`,àéNpä äãeäé éaø éàa ixdéðz÷ ïéúéðúîiabl df oicç÷Bì ¦©¦§¨©¨¦©§¦¦¨¨¥¥©
,ok oicd oi` xkend z`pe`ay rnyne ,epevxa ielz xacdy ,dp`zdy

a eli`eéðz÷ àúééøáiabl df oic `iypd dcedi iax ixaca,øëBîrnyne ¨©§¨¨¨¥¥
.dpeilrd lr eci oi` gweld dp`zd m`y

)e ,ef `iyew lr mi`xen`d exn`y mikxc dyly d`ian `xnbdïîéñ¦¨
`ed mi`xen`d zenylá"æ.(ù"ø

Bæ äàðBà ,øæòìà éaø øîà .àlr gweld ciy ,epizpyna diepyd ¨©©¦¤§¨¨¨¨
,dpeilrd,dàðL éî òãBé éðéàiax ixack `le ozp iax ixack dpi`y ¥¦¥©¦§¨¨

.`ed in reci `le ,`id iyily `pz zrc `l` ,`iypd dcedi
.aíìBòì ,øîà äaøepizpynàúééøaa énð éðúe ,àéä ïúð éaøixaca ©¨¨©§¨©¦¨¨¦§¦©¦©¨©§¨

oeyl ozp iax,'äöø',dp`znd ly epevxa ielz eneiw e` gwnd lehiay ¨¨
.dpyna x`eank

.bíìBòì ,øîà àáøepizpynå ,àéä àéNpä äãeäé éaøda dpyp `ly s` ¨¨¨©§¨©¦§¨©¨¦¦§
`l` ,dpey epicy zngn df oi` xkend oic,ïéúéðúîa øéiLc éàîepiide ©§©¥§©§¦¦

,xkend oicLøôî à÷dcedi iax,àúééøaalr eci dp`zdy xken s`y ¨§¨¥©¨©§¨
.dpeilrd

:`axl iy` ax riiqnénð à÷éc ,éMà áø øîàepizpynn mb wiicl yi - ¨©©©¦©§¨©¦
,ok oicd gwela s`yéðz÷cdpynd ly `yixaãçàå ç÷Blä ãçà' §¨¨¥¤¨©¥©§¤¨

øëBnä,'d`pe` odl yiå`tiqa eli`déì Løôîwx `pzdìly epic ©¥§§¨¥¥§
d,ç÷Bìxkend oic z` `tiqa `pzd hinydy jknedpéî òîLcdéøeéL ¥©§©¦¨¦¥

,øëBîì déøééL,dpeilrd lr eci dp`zd m`y ,`ziixaa eyxtneòîL ©§¥§¥§©
.dpéî¦¨

:d`pe` ipic ea ebdpi `ly i`pza dyrpy gwna dpc `xnbd,øîzéà¦§©
Bøéáçì øîBàädf utg jnn dpew e` jl xken ipixdEì ïéàL úðî ìò ¨¥©£¥©§¨¤¥§

éìòzprh,øîà áø ,äàðBàe lha e`pzìàeîLe ,äàðBà åéìò Bì Lé ¨©¨¨©¨©¥¨¨¨¨§¥
åéìò Bì ïéà ,øîàzprh.äàðBà ¨©¥¨¨¨¨

:mzwelgn zexaq z` `xnbd zxxanàîéìy xnel xyt` m`d -,áø ¥¨©
øîàcxaeq lha e`pzy.äãeäé éaøk øîàc ìàeîLe ,øéàî éaøkd`ian §¨©§©¦¥¦§¥§¨©§©¦§¨

,mzwelgn z` `xnbdàéðúc,`ziixaaúLce÷î zà éøä ,äMàì øîBàä §©§¨¨¥§¦¨£¥©§§¤¤
éìò Cì ïéàL úðî ìò éìzriazøàL,zepefn aeig -úeñk,micba aeig - ¦©§¨¤¥¨¨©§¥§

äðBòå,yinyz aeig -,ìèa Bàðúe ,úLce÷î Bæ éøäxyt` i`y oeik §¨£¥§¤¤§¨¨¥
,dxeza aezkd aeig mey lhale zepzdläãeäé éaø .øéàî éaø éøácwleg ¦§¥©¦¥¦©¦§¨

eøîBàokle ,dxeza aezkd ipenn aeig lhal xyt`y,ïBîîaL øáãa ¥§¨¨¤§¨
dy`d el dlgny oeik ,micbae zepefn aeig epiide,íéi÷ Bàðziabl wxe §¨©¨

dxe`kle .dteb xrv lr legnl dleki dpi`y oeik e`pz lg `l dper aeig

iaxk xaeq l`enye ,oennay xaca s` lg i`pzd oi`y xi`n iaxk xaeq ax
g i`pzdy dcedi.oennay xaca l

:`xnbd dgecéøîàc àðà ,áø Cì øîài`pzd oi`y ,ipic z` xne` ip` - ¨©¨©£¨§¨§¦
,d`pe`d oic z` lhal liren,äãeäé éaøì eléôày oeikàì ïàk ãò £¦§©¦§¨©¨Ÿ

äãeäé éaø øîà÷epic z`,íúädl aiigzi `ly i`pza dy` ycwn iabl ¨¨©©¦§¨¨¨
,zeqke x`yaàlàoeikäòãéc,zeqke x`y lr zxzeen `idy dy`dà÷å ¤¨§¨§¨§¨

äìçî,jk lr legnl dzvxzde - ¨£¨
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המשך ביצור למסכת בבצ מאיעצ ליום שני עמ' צ
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

„„ÈÒÁ ÌÈ�¯tˆ Û¯BO‰[hi-gi]˜È„ˆ Ô¯·B˜ ,[k]¯zeÓ Ï·‡ d„ÏÂ ÏÈt˙Â ‰¯aeÚ ‰M‡ Ô‰ÈÏÚ ¯B·Úz ‡nL ÚL¯ Ô˜¯BÊ , ©¥¦¨§©¦¨¦§¨©¦§¨¨¨¤¨©££¥¤¦¨¨¨§©¦§¨¨£¨¨

ÌB˜Ó B˙B‡ e„aÎÈ ‡nL LeÁÏ ÔÈ‡Â ÌL ¯B·ÚÏ ˙BÈeˆÓ ÌÈL� ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ba ‡ˆBiÎÂ L¯„n‰ ˙È·a Ô˜¯BÊÏ§§¨§¥©¦§¨§©¥¨¤¥¨¦§©£¨§¥¨¤¨§©§¨

˙B˜ÈfÓ Ô�È‡L ÌeÏk dÏ e˜ÈfÈ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ ¯B·Úz Ì‡ Û‡L ÈÙÏ Ô‰ÈÏÚ ‰¯aeÚ ‰M‡ ¯B·Ú˙Â ‰ˆeÁ‰ ÌÈ�¯tv‰ eÎÈÏLÈÂ§©§¦©¦¨§©¦©¨§©£¦¨¨¨£¥¤§¦¤©¦©££¥¤Ÿ©¦¨§¤¥¨©¦

¯Á‡ ÌB˜nÏ ÌMÓ Ô�ÈtLk ‡Ï Ï·‡ ˙BÚaˆ‡‰Ó eÏËpLk ÌL Ô˜¯fL ÌB˜Ó B˙B‡a Ô‰Lk ‡l‡[`k]: ¤¨§¤¥§¨¤§¨¨¨§¤¦§¥¨¤§¨£¨Ÿ§¤¦¨¦¨§¨©¥

1

2

3

4

mixe`ia

ãéñç íéðøôö óøåùä [çé�הצפרני ולשרו� להדר המנהג �

זה ידי על אחרי� שיוזקו חשש כשאי� ואלו16א� ,

לא לשרפ� לה� שיזדמ� עד רב זמ� הצפרני� המצניעי�
או כול� יאבדו הזמ� שע� חשש דישנו עושי� ה� טוב

זה ידי על אחרי� וינזקו .17מקצת�

ãéñç íéðøôö óøåùä [èéמהורש"ב אדמו"ר כ"ק מנהג �

שריפת�. קוד� הצפרני� ע� קיס� לערב יו�,נ"ע היו� (לוח

(53 עמוד ה' חוברת רשימות אייר, .טז

÷éãö ïøáå÷ [ëהכסא בבית או בכיור הצפרניי� זריקת �
כקבורה. יב)דינה ס"ק קלג סימ� ו חלק משה באר .(שו"ת

øçà íå÷îì íùî ïðéôùë [àëבקציצת נוספי� דיני� �

ידי� נוטלי� הצפרני� קציצת אחר דהצפרני�: סימ� (לעיל

יט) סעי� .18(מהדו"ק)

zexewn

דיבורי�16) בלקוטי וראה לב, סימ� ח"ב יהושע דבר שו"ת
מפני הוא חסיד ששורפ� הטע� הזק� מאדמו"ר א) (סח, א חלק
החסיד זאת ולמרות לאד�, להזיק עלולה מהגו� חלק ששריפת
וראה מה�, תינזק שאשה ספיקא ספק כל לסלק צפרניו שור�
לשרו� ממונקאטש הרה"ק מנהג קג עמוד ושלו�' חיי� ב'דרכי

הצפרני�.
לה.17) סימ� ח"ב החכמה בצל שו"ת
(18:ÌÈ�¯Ùˆ‰ ˙ˆÈˆ˜· ˙Â‚‰�‰נהג מהרש"ב אדמו"ר כ"ק

תרצא השיחות (ספר הסובבי�. הציצי� ג� שבת בערב לגלח
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שאינו מה אבל האצבע, מגובה למעלה שצמח מה את קוצצי�

(כ� שבת בערב נטל� לא א� נענש אינו הבשר מ� למעלה גבוה
ככל הבשר למקו� קרוב לקצצ� שהקפידו יש אבל טז) ס"ק החיי�
כה ד� והטוב הישר (דרכי נפצעו האצבעות שקצות עד האפשר
מסטרופקוב, הלברשטא� שלו� אברה� רבי נהגו שכ� ב' עמוד

תבואה'). פרי ה'א� בעל מליסקא פרידמ� הירש צבי ורבי
הסכי� ע� הצפרני� שקצצו אחר דבר איזה לחתו� נוהגי� יש
בסכי� הצפרני� לקצו� מקפידי� יש וכ� הצפרני�, קצצו שבו

נד). סימ� ג' חלק החכמה בצל (שו"ת במספרי�. ולא
שבת, בערב הצפרני� גזיזת שחובת אמר מקרלי� שלמה רבי
נפש. מסירות כדי עד ה� שבת בערב ושינה שמו"ת אמירת

רטו).) עמוד אהר� (דברי

ד סעי� שבת הכנסת דיני רס סימ� ב חלק
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ולהעשיר‚ ידרי� להחכי� הרוצה אמר� לקיי� שרוצה ומי
מתפללי� שה� אע"פ בצבור אפילו כ� לעשות יכול יצפי�
ישראל אר� כנגד למזרח פניו לצדד צרי� מקו� ומכל למזרח
עמידתו שעיקר בהיפו� ג� לעשות ויכול ביחיד מתפלל אפילו
או להחכי� כדי לצפו� או לדרו� פניו ויצדד למזרח יהיה
יהא שלא כדי בצבור כשמתפלל נכו� יותר זה ודר� להעשיר
והוא למזרח עומדי� שה� קצת מהצבור שחלוק כמו נראה
והתחיל לדרו� או לצפו� ועמד שכח א"כ אלא לצפו� או לדרו�
רגליו יעקור ולא למזרח פניו שיהפ� לו די אזי להתפלל כבר

למזרח. עמידתו להפו�

יהפו לא למערב ועמד שכח א� אפשראבל אי שהרי כלל פניו �
א"כ אלא כלל פניו להפו� א"צ לכ� ויתפלל למזרח פניו להפו�
עמידתו להפו� רגליו לעקור וא"צ להעשיר או להחכי� רוצה
למערב לכתחלה מתפללי� שהיו החכמי� מ� שיש לפי למזרח

שהיה רוח לאיזה מתפלל שהיה מי ויש במערב שהשכינה מפני
על לסמו� ויש מקו� בכל ששכינה שסובר מפני לו מזדמ�
שא"צ רוח לאיזו להתפלל התחיל שכבר בדיעבד דבריה�

ישראל: אר� כנגד ולעמוד רגליו לעקור בתפלתו להפסיק

אר�„ כנגד להתפלל הרוחות לכוי� יכול שאינו ומי סומא
ה': אל והתפללו שנאמר שבשמי� לאביו לבו יכוי� ישראל

יש‰ אפילו ולהתפלל לירד צרי� אינו החמור על רוכב היה
ויחזיר הילוכו דר� מתפלל אלא חמורו את שיתפוס מי לו
גבי על או בספינה היה א� וכ� לו אפשר א� ישראל לאר� פניו
ומתפלל במקומו יושב לאו וא� עומד לעמוד יכול א� קרו�
ברגליו הול� היה וא� לו אפשר א� ישראל לאר� פניו ויחזיר
ואפילו ישראל אר� כנגד פניו אי� א� א� הילוכו דר� מתפלל
הצריכוהו לא הרשות לדבר הול� ואפילו סכנה במקו� שלא
בעיניו שיקשה לפי התפלה בשעת ולעמוד הליכתו להפסיק
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון. כבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע בהנוגע לפרנסתו ומצב העסק שלו, ויהי רצון שיבשר טוב בקרוב בזה.

לראש  לכל  הוא,  הפרנסה,  בהרחבת  הקישויים  למנוע  היעוצה  עצה  אשר  לעוררו  למותר  בודאי 

להרבות בצדקה, שעל זה אומר הקב"ה הזן ומפרנס לכל, ובחנוני נא בזאת, וכבר אמרו רז"ל שהנתינה של 

הקב"ה הוא לא רק יברכך אלא גם וישמרך, שיהי' שמור מכל בכל וישתמש בה מתוך בריאות ושמחה, 

וככל שירבה בצדקה תתרבה ההצלחה...

בברכה.

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"
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זה ידי על אחרי� שיוזקו חשש כשאי� ואלו16א� ,

לא לשרפ� לה� שיזדמ� עד רב זמ� הצפרני� המצניעי�
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כקבורה. יב)דינה ס"ק קלג סימ� ו חלק משה באר .(שו"ת
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יט) סעי� .18(מהדו"ק)

zexewn

דיבורי�16) בלקוטי וראה לב, סימ� ח"ב יהושע דבר שו"ת
מפני הוא חסיד ששורפ� הטע� הזק� מאדמו"ר א) (סח, א חלק
החסיד זאת ולמרות לאד�, להזיק עלולה מהגו� חלק ששריפת
וראה מה�, תינזק שאשה ספיקא ספק כל לסלק צפרניו שור�
לשרו� ממונקאטש הרה"ק מנהג קג עמוד ושלו�' חיי� ב'דרכי

הצפרני�.
לה.17) סימ� ח"ב החכמה בצל שו"ת
(18:ÌÈ�¯Ùˆ‰ ˙ˆÈˆ˜· ˙Â‚‰�‰נהג מהרש"ב אדמו"ר כ"ק

תרצא השיחות (ספר הסובבי�. הציצי� ג� שבת בערב לגלח
כח) עמוד היומ� רשימת ,226 עמוד

שאינו מה אבל האצבע, מגובה למעלה שצמח מה את קוצצי�

(כ� שבת בערב נטל� לא א� נענש אינו הבשר מ� למעלה גבוה
ככל הבשר למקו� קרוב לקצצ� שהקפידו יש אבל טז) ס"ק החיי�
כה ד� והטוב הישר (דרכי נפצעו האצבעות שקצות עד האפשר
מסטרופקוב, הלברשטא� שלו� אברה� רבי נהגו שכ� ב' עמוד

תבואה'). פרי ה'א� בעל מליסקא פרידמ� הירש צבי ורבי
הסכי� ע� הצפרני� שקצצו אחר דבר איזה לחתו� נוהגי� יש
בסכי� הצפרני� לקצו� מקפידי� יש וכ� הצפרני�, קצצו שבו

נד). סימ� ג' חלק החכמה בצל (שו"ת במספרי�. ולא
שבת, בערב הצפרני� גזיזת שחובת אמר מקרלי� שלמה רבי
נפש. מסירות כדי עד ה� שבת בערב ושינה שמו"ת אמירת

רטו).) עמוד אהר� (דברי

ד סעי� שבת הכנסת דיני רס סימ� ב חלק
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ולהעשיר‚ ידרי� להחכי� הרוצה אמר� לקיי� שרוצה ומי
מתפללי� שה� אע"פ בצבור אפילו כ� לעשות יכול יצפי�
ישראל אר� כנגד למזרח פניו לצדד צרי� מקו� ומכל למזרח
עמידתו שעיקר בהיפו� ג� לעשות ויכול ביחיד מתפלל אפילו
או להחכי� כדי לצפו� או לדרו� פניו ויצדד למזרח יהיה
יהא שלא כדי בצבור כשמתפלל נכו� יותר זה ודר� להעשיר
והוא למזרח עומדי� שה� קצת מהצבור שחלוק כמו נראה
והתחיל לדרו� או לצפו� ועמד שכח א"כ אלא לצפו� או לדרו�
רגליו יעקור ולא למזרח פניו שיהפ� לו די אזי להתפלל כבר

למזרח. עמידתו להפו�

יהפו לא למערב ועמד שכח א� אפשראבל אי שהרי כלל פניו �
א"כ אלא כלל פניו להפו� א"צ לכ� ויתפלל למזרח פניו להפו�
עמידתו להפו� רגליו לעקור וא"צ להעשיר או להחכי� רוצה
למערב לכתחלה מתפללי� שהיו החכמי� מ� שיש לפי למזרח

שהיה רוח לאיזה מתפלל שהיה מי ויש במערב שהשכינה מפני
על לסמו� ויש מקו� בכל ששכינה שסובר מפני לו מזדמ�
שא"צ רוח לאיזו להתפלל התחיל שכבר בדיעבד דבריה�

ישראל: אר� כנגד ולעמוד רגליו לעקור בתפלתו להפסיק

אר�„ כנגד להתפלל הרוחות לכוי� יכול שאינו ומי סומא
ה': אל והתפללו שנאמר שבשמי� לאביו לבו יכוי� ישראל

יש‰ אפילו ולהתפלל לירד צרי� אינו החמור על רוכב היה
ויחזיר הילוכו דר� מתפלל אלא חמורו את שיתפוס מי לו
גבי על או בספינה היה א� וכ� לו אפשר א� ישראל לאר� פניו
ומתפלל במקומו יושב לאו וא� עומד לעמוד יכול א� קרו�
ברגליו הול� היה וא� לו אפשר א� ישראל לאר� פניו ויחזיר
ואפילו ישראל אר� כנגד פניו אי� א� א� הילוכו דר� מתפלל
הצריכוהו לא הרשות לדבר הול� ואפילו סכנה במקו� שלא
בעיניו שיקשה לפי התפלה בשעת ולעמוד הליכתו להפסיק
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ולפי הדר� לפי והכל לכוי� יוכל ולא לבו ויטרד דרכו איחור
דעתו. וישוב יראתו ולפי המקו�

ירד חמורו את שיאחוז מי לו ויש להשיירא הוא קד� א� אבל
לעמוד הוא שצרי� ברגליו כשמהל� שכ� וכל ויתפלל למטה
צרי� כ� שמבלעדי כיו� לבו יטרד לא זו שבעמידה ולהתפלל

השיירא. על להמתי� הוא

לכוי� כדי באבות לעמוד הוא צרי� עני� שבכל אומרי� ויש
וכשמתפלל ולהתפלל לחזור הוא צרי� באבות לבו כיו� לא שא�
הבהמה לעכב צרי� לכ� כ� כל לכוי� יכול אינו הילוכו דר�
וראוי למטה לירד א"צ אבל אבות ברכת שיגמור עד תהל� שלא

סכנה. במקו� שלא הוא א� לדבריה� לחוש

שיתפלל עד השחר עמוד משעלה לדר� יצא לא ולכתחלה
פ"ט בסימ� שנתבאר כמו מעומד י"ח תפלת כל בביתו תחלה
אפילו הילוכו דר� להתפלל יכול ויצא עבר א� מקו� ומכל
חפצו למחוז שיגיע ע"פ וא� התחו� בתו� לעיר סמו� מהל�
להתפלל יכול אעפ"כ להתפלל הרבה שהות עדיי� שיש בעוד
מלהתפלל להתעכב מחויב ואינו התפלה זמ� שהגיע מיד בדר�
שכבר שכיו� מעומד ש� להתפלל כדי חפצו למחוז שיגיע עד
מ� חובתו ידי לצאת יכול בדר� והוא התפלה חובת עליו חל
להתפלל כדי המצוה להחמי� מחוייב ואינו ש� הוא באשר הדי�

מהעמידה. פטור הוא שעכשיו כיו� מעומד

עד שימתי� הוא נכו� המובחר מ� המצוה לקיי� כדי מקו� ומכל
לו שיהיה לו ידוע א� מעומד ש� להתפלל חפצו למחוז שיגיע
אי� משו� בזה ואי� הבית בני יבלבלוהו שלא מיוחד מקו� ש�
כדי שמתכוו� כיו� למצוה מקדימי� וזריזי� המצות את מחמיצי�

המובחר: מ� מצוה לקיי�

Âהתפלה בכל לעמוד ומפחד בעגלה או בספינה יושב היה
א� הכריעות במקו� יעמוד מקו� מכל מיושב ומתפלל
רוכב וא� פסיעות ג' ופוסע מעומד כורע שיהא כדי לו אפשר
כאלו לו ועולה לאחוריה פסיעות ג' הבהמה יחזיר בהמה גבי על
נוהג שהיה כדר� בהמתו גבי על עצמו יחזיר או בעצמו פוסע

המל�: מ� להפטר בא א�

Ê.חולה וכ� ומתפלל במקומו יושב לעמוד יכול שאינו זק�
דעתו. לכוי� שיכול והוא צידו על שוכב אפילו ומתפלל

שעכ"פ טוב חלישותו מפני בפיו להתפלל לו אפשר אי וא�
שאינו ואע"פ משכבכ� על בלבבכ� אמרו שנאמר בלבו יהרהר

ק"א. בסימ� שיתבאר כמו בהרהור חובתו ידי יוצא

א� לבדה שמע קריאת קורא דעתו לכוי� יכול אינו א� אבל
ובקל ראשו� פסוק אלא אינה שמע קריאת שכוונת לפי לו אפשר

לכוי�: יוכל

Áיפסיקוהו שמא ומתיירא ומכא� מכא� נכרי� לו שהיו מי
ישב ויתפלל יעמוד א� מקחו יפסידו שמא או בתפלתו
שצרי� ואע"פ עליו מיושבת דעתו שאי� לפי ויתפלל במקומו

וכורע. ומתפלל יושב התפלה בסו� פסיעות ג' לפסוע

בשעת לחבירו או לעמוד או לכותל עצמו לסמו� שלא ליזהר יש
קמ"א: בסי' שיתבאר כמו תפלה

Ëשיחז טוב מהל� או מיושב להתפלל שהוכרח ויתפללמי ור
לכוי� שיוכל בטוח הוא א� נדבה בתורת כשיוכל מעומד

ק"ז: בסי' שיתבאר כמו בתפלתו יפה

יושב או הרוכב ודי� ישראל אר� כנגד לכוי� צרי� צד, סימ� א חלק
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הפרק: והאלקי�תוכ� ידבר "משה רז"ל מאמר פירוש

משה" של בקולו � בקול יעננו

רז מאמר יבאר זה ""[בפרק על יעננול והאלקי�

"בקול � משה" של הקב"בקולו של שקולו בענייתו", ה

משה:] של מקולו יותר גבוה הי' לא משה לדברי

àøå÷ ä"á÷ä äðåùå àøå÷ä ìë ì"æø åøîàù ¯ åäæå
.úçà äðéçáá íéåù ìëä àì ,åãâðë äðåùå

יעננו" והאלקי� ידבר ד"משה שהעני� שנת"ל מה
אחד בקנה עולה אד�, כל אצל ודרא דרא בכל ישנו
ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל רז"ל מאמר ע�
(ג� הקורא מישראל אחד שכל מוב� שמזה כנגדו",
הקב"ה האר�") וע� קט� כמו הער� פחות הקורא "א�

כנגדו. ושונה קורא

מוב�, כנגדו" קורא "הקב"ה חז"ל מלשו� והנה
ושינו� מקריאת כתוצאה ושונה" "קורא שהקב"ה דזה

ער� לפי רק אלא ואחד, אחד בכל שווה אינו האד�,
האד�. של והשינו� הקריאה

ìåèáä úðéçáá äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë àìà
.ä"á óåñ ïéà øåàì

זה: דמאמר הפנימי התוכ� פירוש

אי� אור גילוי הוא כנגדו" ושונה קורא "הקב"ה
זה גילוי אשר תורה, הלומד האד� בנפש ב"ה סו�
אמרו ולכ� (כנ"ל), ביטול בחינת בהתעוררות תלוי
הלומד האד� ער�) לפי (היינו "כנגד" הוא זה שגילוי
הפשוט, במובנו התורה ללימוד הכוונה דאי� תורה,
מתגלה ידו שעל התורה, שבלימוד הפנימי לתוכ� אלא

הקב"ה. אל הביטול עני� באד�

אחד וכל שווי�. הכל לא � זה ביטול ובהרגשת
אור בנפשו מתגלה כ� הביטול עני� הרגשת דרגת לפי
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åîëå ,éúéðù àì 'ä éðàå ,åãáìî ãåò ïéà úðéçá
æ"äåòã äæ ììç ìë àìîî ä"á óåñ ïéà øåà äéäù
øçàì ùîî àåä êë ,äæä íìåò àøáðù íãå÷

.àøáðù
אצל שנרגש הוא, ב"ה סו� לאי� הביטול עני�
לא ה' "אני זה שמצד מלבדו", עוד ש"אי� אי� האד�
קוד� בי� יתבר� לפניו שינוי שו� שאי� שניתי",
הבריאה שקוד� דכש� הבריאה, ולאחרי העול� בריאת
זולתו, מציאות לאיזו מקו� נתינת שו� היתה לא
כל ממלא ב"ה סו� אי� אור שהי' האריז"ל ובלשו�
האי�ֿסו� של ובמקומו הזה), עול� (של החלל מקו�
ממש הוא כ� � כמוב� "יש", מציאות לשו� מקו� אי�
ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד שנברא, לאחרי עכשיו
שו� ואי� החלל" "מקו� עכשיו ג� "ממלא" הוא

עילאה"). "יחודא בפירוש (וכנ"ל זולתו מציאות

זה ביטול להרגיש צרי� ערכו לפי ואחד אחד וכל
כו'"). חלל לעשות "שלא � תחללו" בפירוש"ולא (וכנ"ל

êåúî úøáãî äðéëùå ,äî åðçðå ,äùî úðéçá àåäå
øîàù åîë ,øåãå øåã ìëá ïëå ,äùî ìù åðåøâ

.êéôá úøáãîä äðùîä éðà óñåé úéáäì ãéâîä
ונחנו שאמר משה מדריגת הוא זה מוחלט ביטול
גרונו", מתו� מדברת "שכינה עליו אמרו ולכ� מ"ה,
אלקות מתגלה ידו שעל צינור אלא משה שאי� לפי
צדיקי� (אצל ודור דור בכל זו בחינה ישנה וכ� בעול�,
שמצינו וכמו שבדור), "משה" בחינת שה� גדולי�,
תורה אתו שלמד (מלא�) שהמגיד יוס�, הבית אצל
"שכינה (כעני� בפי�" המדברת המשנה "אני אליו אמר

גרונו"). מתו� מדברת

'îâá àúéàãë äùî íùá íëç ãéîìúä àø÷ð ïëìå
ìá÷îä àåä íëç ãéîìúä éë ,úøîà÷ øéôù äùî

.ä"î çë ,äàìò äîëç úðéçáî
משה, בש� חכ� תלמיד כל נקרא זה מטע�
שפיר "משה לאמורא שאמרו בגמרא כדאיתא
התורה, חכמת ידיעת מעלת מצד זאת שאי� קאמרת",
פירוש שזהו חכ�, שבתלמיד הביטול תכונת מצד אלא
ביטול, בחינת הוא ד"חכמה" חכ�", "תלמיד ש�
וביטול, מ"ה של כח מ"ה, כ"ח אותיות ד"חכמה"
בעצמו וקולט מקבל שהוא מי היינו חכ� ותלמיד

עילאה". מ"חכמה הנמשכת הביטול, תכונת

àåä ,õøà ãñé äîëçá 'ä ù"îë àúøá ãñé àáàå
.ç"ú éôáù äëìä åæ 'ä øáã

של התורה ללימוד הביטול עני� בי� הקשר וביאור
חכ� תלמיד כי � הפשוט) פירושו (לפי חכ� התלמיד
ביטול, בבחינת הוא שלו התורה שלימוד מי היינו
הלכה. זו ה' דבר � ה' דבר ה� שלומד תורה שדברי

האב (בחינת ברתא" יסד "אבא הזהר כמאמר וזהו
לבח יסוד בחינתהוא הוא "אבא" פירוש: � בת) ינת

בחינת היא � מקבל בחינת � ו"בת" כנודע, חכמה
מכל המקבלת תחתונה היותר הספירה המלכות,
בש� נק' מלכותו ו"מדת ממנה, שלמעלה הספירות
ונמצא, שלטו�", מל� דבר באשר כמ"ש ה' דבר

הדיבור. בחינת על קאי ש"בת"

דבחינת שהביטול � ברתא" יסד "אבא עני� וזהו
הדיבור בבחינת מאיר � מ"ה כח � ("אבא") חכמה
(שלימוד חכ� דהתלמיד תורה שדברי כ�, ("ברתא"),

ה'. דבר ה� בדיבור) צ"ל התורה

äëùîä úðéçá àåä ìå÷ éë ,äùî ìù åìå÷á åäæå
ìò ïåøâä ìà áìä ìáäî åîë ,éåìâä ìà íìòääî

.äîëç äð÷ ÷åñô ìò ù"î òãåðë ,ìùî êøã
של בקולו � בקול יעננו "והאלקי� עני� וזהו
בפשטות, הקול עני� כמו גילוי, על מורה "קול" משה":
(דר� ההבל את מוציא והקול הלב, מהבל שמקורו
במ"א [וכמבואר הגילוי אל (הלב) ההעל� מ� הגרו�)

(שבגרו�)]. "קנה" מלשו� � חכמה" "קנה בפירוש

הביטול. בחינת גילוי � משה" של "קולו עני� וזהו

ïéà øåàì ìåèáä úðéçá úëùîä êøò éôë ,øîåìë
àøå÷ úåéäì åððòé íéäìàä ùîî äëë ,ä"á óåñ

:åãâðë äðåùå
של בקולו � בקול יעננו "והאלקי� אמרו זה ועל
להמשי� בעצמו פעולתו ער� לפי אד�, שכל משה",
("משה") הביטול בחינת את בעצמו ("קול") ולגלות
אי� אור נמש� זו במידה � ב"ה סו� אי� לאור שלו
חז"ל ובלשו� יעננו", "והאלקי� בנפשו, ב"ה סו�

כנגדו". ושונה קורא "הקב"ה � הנ"ל

הדברי� ה� מה הראשונה הקושיא ג� "ומתור�
על קאי דלא יעננו, והאלקי� ידבר משה אמר שעליה�
לעתיד זו המשכה כח עני� על אלא הדברות עשרת
בכל ושונה קורא הקב"ה שיהי' הבאי�, הדורות בכל
שנעשה שיהי', מי יהי' למטה, וישנה שיקרא מי
מדבר משה שהי' ידי על ישראל בכנסת זה כח ונמש�
חג בכל וכ� כו' תורה מת� בשעת יעננו והאלקי�

זה". כח גרי� קא יומא האי דור בכל השבועות
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åîëå ,éúéðù àì 'ä éðàå ,åãáìî ãåò ïéà úðéçá
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לעתיד זו המשכה כח עני� על אלא הדברות עשרת
בכל ושונה קורא הקב"ה שיהי' הבאי�, הדורות בכל
שנעשה שיהי', מי יהי' למטה, וישנה שיקרא מי
מדבר משה שהי' ידי על ישראל בכנסת זה כח ונמש�
חג בכל וכ� כו' תורה מת� בשעת יעננו והאלקי�

זה". כח גרי� קא יומא האי דור בכל השבועות
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Ô·ÂÈÂבכל וב"� מ"ה בחי' שיש כידוע שבגופי' בנשמו' זה
והגו� מ"ה בחי' הוא הנשמה והיינו למטה, אד�
וכמ"ש בהמה גי' וב"� אד"� גי' דמ"ה ב"�, בחי' הוא
זאת בהרכבה ויש בהמ"ה, וזרע אד"� זרע ב"י וזרעתי
אי"� בחי' שהוא וכלי אור וב"� מ"ה שנק' בגו� דנשמה
מבחי' בשרשה שהנשמה א' הנ"ל, אופני' ד' כל הנ"ל וי"ש
במוחו יתפעל שתיכ� מה והוא יתירה במעלה האלקי אי"�
בעומק מאד בנקל האלק"י לאי"� ומתבט"ל ה' בגדולת
עליונה במדרג' שבנשמתו דאד"� מ"ה בחי' שזהו גדולתו,
הזיוג תאות ע"י שנמשכה הנה"ט שהוא גופו ואמנ� ביותר,
גסה היא דק"נ מהיכלו' ששרשה בהמ"ה שנק' וא� דאב
שלא כלל היש ביטול ובלי רעות מדו' בכל והיינו ביותר
ומטומט� קשה שלבו עד כו' תאוה בכל לבו לכבוש יכול
שבלתי הגסה הפתילה מ� הקופ� אור כמו שזהו כו', כאב�
אי"� בחי' בה� שהי' דתוהו (וכאורו' כנ"ל כלל ונשרפ' כלה
כו'), ונשבר הכלי יכילו שלא היש ביטול בלי והכלי ביותר
הוא בהמ"ה גי' ב"� בחי' שגופו הקצה מ� להיפ� והב'
כקנ"ה ר"� שלבו מי כמו מאד, בקל הי"ש ביטול בבחי'
מאד, נשברה וברוח אמיתי' בהכנעה תמיד בתשו' לשוב
הוא ג� הטבעי לבו יתפעל מיד בתפלה שבלב בעבודה וג�
מ"ה בבחי' דנשמ' אור כהתפעלו' יותר ה' לפני להבטל
אי� דנשמ' שהאור מתקיי� בלתי ג"כ שזה כו' בעצ� ואי"�
(וכחנו� כו' לגמרי שכלה בפתילה כאור להתיישב במה לה
היש בביטול קצוב ושיעור מדה (שיש והג' כנ"ל), ואליהו
בבחי' דנשמ' ומ"ה דאי"� בהמשכה ובהיפו� דגופו לאי�
כ"כ ומ"ה אי"� בבחי' אינה הנשמ' כאשר בסמו�) ית' יש
בגדר אלא כ"כ היש בביטול אינו הגו� וג� שרשה בעצ�
ומ"ה האי"� שיוכל בער� האי� ער� לפי שהי"ש ממוצע
גרעו� בנשמ' הי' שא� דגו�, היש ולבטל להפו� דנשמ'
שאי� עד היש גסו' ער� לפי שאינו ובמיעוט דמ"ה אור
כו', הנופל יפול אזי דגו� היש להפו� דנשמ' מ"ה בכח
דנשמ' ומ"ה האי"� מער� יותר בגו� ביטול כשיש ולהיפ�
בגו� ודק גבוה נשמ' להיפ� או קדוש בגו� נמוכה כנשמ'
אור שיאיר רק ער� לפי אינו א� מתקיי� בלתי וגס טמא
שיוכל עד דוקא, שאת שיוכל המדה לפי בי"ש דאי"�

לנשמה דהיינו לקצה הקצה למ� ג� ושיעור מדה להיות
בחי' מעלת שבער� ביותר גס גו� לה נותני� ביותר גבוה
אי� וא� לאור כזה הגס חוש� להפו� שבנשמ' האלקי אי"�
לנשמה להיפ� וכ� כ"כ, גס גו� לה נותני� אי� כ"כ בכחה
ביותר האור במיעוט שבה אלקי אי"� שבחי' ביותר שפילה
שבנשמ' מ"ה בכח שיהי' ונקי דק גו� לה שיות� בהכרח
יפול ביותר גס גו� לה יהי' שא� לאור חוש� להפו�
גס והגו� ביותר מצומצ� דמ"ה אור כי הנפילה בתכלית
דלעיל הד' (וכחלוקה לגמרי אורה לכבות ימשיכנו ועב
גמור יש והכלי ביותר לי"ש נמש� שהאי"� בנפיל"י' שנז'
וגס שפל והגו� שפילה שהנשמ' הד' המדרג' וזהו כו'),
בעקב"ו' עכשיו נש"י כמו (וה� לריעותא תרתי שיש
מ"ה דבחי' אחרו� היותר במיעוט שפילו' דהנשמו' משיחא
יותר רחוקי' הגופי' וג� כו', הדור בראשי ג� דנשמ' ואי�
היו הראשוני' שהרי הראשונו' מדורו' לאי"� הביטו"ל מ�
מלמעלה התעוררו' במעט נשברה ברוח בתשוב' חוזרי'
כישיני שה� עד התעוררו' שו� יועיל שלא עכשיו משא"כ
ושלמה דוד ובזמ� משה של דורו משא"כ וד"ל, וכו' עפר
והכלי ברא"ש דחכמ' מ"ה דבחי' נשמו' שהיו להיפ� הי'
יותר האלקי דאי"� לביטו"ל קרובי' היו הגופי' שה�
הוא גבוה הרבה שבעליו� ב"� דבחי' דעכשיו, מנשמו'
בכל ישנ� וי"ש אי"� ומ"ה דב"� שבתחתו�, מ"ה מבחי'
נה"י חג"ת חב"ד שה� ומעשה ולב במוח אד� פרצו�
מ"ה בחי' נעשה בחב"ד ב"� בחי' שנק' מה וא"כ כידוע,
שזרע עד כו', נה"י בחי' שהוא למעשה ממדו' ועד"ז במדו'
אד"� מזרע גבוה יותר בראש חכמ' שבמוח דאד"� בהמ'
אנו ממ"ש לזה (וראי' וד"ל שבעקביי' דנשמו' מ"ה בחי'
מ� הי' רפב"י של דחמורו כו', כחמורו ולא כחמורי'

עה חטא שקוד� אל� בהררי בוהבהמו' הי' שלא טו"ר "ד
ונכשל נטמא גופו הי' לא חמור שהי' ואע"פ רע, שו�
אע"פ טו"ר שבעה"ד ונשמו' ממילא, רע דבר בשו�
של כחמורו אינ� בהמה גי' ב"� בחי' לגופ"� שמבררי'
שרמזו והיינו כו', מעושר שאינו גופ� אכלו שהרי רפב"י
מגיע אינו ב"� המברר האלקי דנפש� מ"ה בחי' דג�
וד"ל. כו') עה"ד חט"א שלפני בהמה גי' ב"� בחי' למעלת
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א'Á‡Â¯ג) כל שבנפש עמלק מלחמת עני� שנתבאר
זו מלחמה עני� ג"כ יוב� ה' בעבודת מישראל
ידוע הנה כי העליוני�. עולמות בהשתלשלות למעלה
ויש פב"פ בבחי' יחוד שיש שבי"ס עליוני� היחודי� בעני�
עליו� להיות שא"א בע"ח וידוע אב"א בחי' שהוא יחוד
בבחי' היחו' לזה שיוקד� כ"א פב"פ מתייחדי� ותחתו�
בבחי' כ"א המקבל יקבל לא שמתחלה דהיינו אב"א
מתהפ� ואח"כ המשפיע של אחוריי� מבחי' שלו אחוריי�
צרי� וא"כ המשפיע של מפנימי' שלו פנימי' בבחי' לקבל
בבחי' חלקיו בכל פרצו� בבחי' תחלה להבנות המקבל
כ"ז וכידוע פנימי' בבחי' מחדש יבנה ואח"כ ג"כ אחוריי�
האד� לבני להודיע כתיב דהנה והעני� זו"נ. יחוד בעני�
לפי פי' י"ב) קמ"ה (תלי� מלכותו הדר וכבוד גבורותיו
נפרד, דבר הוא עוממות ל' ע� ופי' ע� בלא מל� שאי�
א� ימלו�, מי על וא"כ ית' ממנו חו� דבר ל� אי� ובאמת

צמצו דע"י הוא ומעלימי�העני� המסתירי� וגבורות מי�
שיהי' עד מה ודבר יש להיות יכול שבאצילות א"ס אור
בחי' גבורותיו האד� לבני להודיע וזהו ע� על מל�
עני� והיינו מתפשטת מלכותו הדר כבוד ואז הצמצומי�
צמצו� בחי' שהוא לבד דז"א אחוריי� מבחי' המל' קבלת
חב"ד פרצו� בבחי' חלקיו בכל של� בני� בה יש ואעפ"כ
חב"ד התלבשות צ"ל הממלכה במדת שהרי נה"י חג"ת
טוב שכר לית� חג"ת ובחי' דבי"ע העולמות להנהיג אי�
הגבו' מדת ע"י הרשעי� מ� ולהפרע החסד ע"י לצדיקי�
אר� יעמיד במשפט מל� ממוצעת מדה הוא רחמי� ובחי'
זו והנצח בעני� כידוע נה"י צ"ל וכ� רחמי איהו ומשפט
אלו י"ס בחי' כל א� ח"ב מילה מצות ע' כו' ירושלי� בני�
וצמצומי� גבורות ע"י באי� ה� כי אחוריי� נק'
ונפרד יש הנברא שיהי' עד ב"ה א"ס גילוי המעלימי�
שמקבלת וזהו עליו. וההתנשאות המלוכה מדת אז שיתכ�
מל' בחי' בדיבור נמשכי� המדות חיצוני' דז"א מאחוריי�
כו' רקיע יהי אור יהי ולומר העולמות להחיות ה' דבר
פנימי' גילוי בחי' אח"כ שיהי' והוא פב"פ יחוד יש ואח"כ
ית' מלכותו במדת מהצמצומי� שלמעלה ית' אלהותו
כלל הנפרדי� התהוות היו לא מתחלה זה יחוד הי' ואילו
הנפרדי� התהוות שהי' אחר (אבל אב"א תחלה צ"ל ולכ�
ע' הנבראי' יתבטלו לא ואעפ"כ פב"פ יחוד להיות יוכל
ע"י הכלי� וקרישת התהוות גבי זו דוגמא שכ' באוצ"ח
היו לא שהוא כמו מאיר האור הי' ואילו האור הסתלקות
יוכל הכלי� שנתהוו אחר ואעפ"כ כלל הכלי� מתהוי�
דוקא ואח"כ מתבטלי') ואינ� בתוכ� מאיר האור להיות

היינו למעלה ואחוריי� פני� פי' והנה פב"פ, יחוד
עתיק הנק' עליו� תענוג מבחי' עליונות במדות שכשמאיר
התענוג כשאי� אבל פני� נק' בהשפעה חפ� לו שיש יומי�
נק' דז"א מנה"י מקבלת כשהמ"ל ולזאת אחוריי� נק' מאיר
ה� שהרי כ"כ עת"י אור התלבשות בה� אי� כי אחוריי�
נחלקת מדה דכל ידוע הנה הדברי� וביאור מגופא, לבר
סת"ר ונק' רת"ס שה� נה"י חג"ת חב"ד מדריגות לג'
א' סיבות מב' ימצא שהוא החסד מדת דוגמא ע"ד דהיינו
בחי' היא זאת האהבה והרי לזולתו שאוהב האהבה מצד
בחי' הוא הזאת האהבה וא"כ החסד אותו של הפנימי'
והטע� השכל בחי' כמו כלומר החסד אותו של המוחי'
טע� איזה מפני שהוא האהבה אור והוא החסד לאותו

הגור�ושכ השכל בצירו� האהבה ונק' כידוע בודאי ל
והחסד החסד, של המוחי� שהיא מפני שבחסד חב"ד אותה
שבחסד חסד בחי' הוא ההשפעה של הויתור שהוא עצמו
שימצא החסד שפע והוא החסד מדת מהות עצ� שהוא
לו ואי� כלל אוהבו שאינו ג� כי כלל האהבה מצד שלא
טבעיות מהות מצד טוב רב לו משפיע כלל עמו היכרות
אבינו אברה� וכמו בטבעו וותר� שהוא מפני דהיינו חסדו
שלא ג� בטבעו וותר� שהי' מפני החסד איש שנק' ע"ה
לערביי� ג� טוב ורב ממו� שנת� כמו האהבה מפני
כלל מכיר� שאינו הג� שיהי' מי יהי' דר� ועוברי אורחי�
לא ודאי הערביי� שהרי וכלל כלל אליה� אהבה לו ואי�
איש שהי' מפני א� מעשיה�. רוע מפני כלל אות� אהב
מדת מהות שהוא שבחסד חסד בבחי' דהיינו בטבעו החסד
ומדריגה שבחסד. השנית מדריגה וזהו עצמו החסד
והעני� החסד ענ� שהוא שבחסד נצח בחי' הוא השלישית
בלא להיות שיוכל הג� הנ"ל שבחסד בחסד דהנה הוא
מפני שהוא בוותרנות שפעו אור יהי' עכ"ז כלל אהבה
יהי' לזולתו וההשפעה הנתינה מ� בטבעו לו שיש התענוג
גמורה הנאה נהנה הי' שבודאי אברה� וכמו שיהי' אי�
תענוג לו שאי� חסד יש אבל האורחי� והשקה כשהאכיל
לוותר רצונו מפני מוותר ואינו זו והשפעה בנתינה כלל
להטיב ברצונו עלה שכ� דהיינו לבד הניצוח מפני אלא
נצחו� בדר� רק אלא טבעו לפי שאינו הג� זולתו ע� חסדו
ודעת טע� בלא מוותר להיות נפשו על ועומד א"ע שמנצח
כלל טבעיות וותרנות ובלא כו') ברצונו עלה כ� (כעני�
עשי' בבחי' רק דהיינו עצמה ההשפעה אלא כא� אי� וא"כ
בלי לבד ופו"מ בעשי' עצמה ההשפעה רק נשאר לא שהרי
נה"י בחי' שנק' וזהו ותענוג פנימי' עני� איזה בה ימצא
כי בלבד העשי' בחי' שהוא האחוריי� בחי' שבחסד
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א'Á‡Â¯ג) כל שבנפש עמלק מלחמת עני� שנתבאר
זו מלחמה עני� ג"כ יוב� ה' בעבודת מישראל
ידוע הנה כי העליוני�. עולמות בהשתלשלות למעלה
ויש פב"פ בבחי' יחוד שיש שבי"ס עליוני� היחודי� בעני�
עליו� להיות שא"א בע"ח וידוע אב"א בחי' שהוא יחוד
בבחי' היחו' לזה שיוקד� כ"א פב"פ מתייחדי� ותחתו�
בבחי' כ"א המקבל יקבל לא שמתחלה דהיינו אב"א
מתהפ� ואח"כ המשפיע של אחוריי� מבחי' שלו אחוריי�
צרי� וא"כ המשפיע של מפנימי' שלו פנימי' בבחי' לקבל
בבחי' חלקיו בכל פרצו� בבחי' תחלה להבנות המקבל
כ"ז וכידוע פנימי' בבחי' מחדש יבנה ואח"כ ג"כ אחוריי�
האד� לבני להודיע כתיב דהנה והעני� זו"נ. יחוד בעני�
לפי פי' י"ב) קמ"ה (תלי� מלכותו הדר וכבוד גבורותיו
נפרד, דבר הוא עוממות ל' ע� ופי' ע� בלא מל� שאי�
א� ימלו�, מי על וא"כ ית' ממנו חו� דבר ל� אי� ובאמת

צמצו דע"י הוא ומעלימי�העני� המסתירי� וגבורות מי�
שיהי' עד מה ודבר יש להיות יכול שבאצילות א"ס אור
בחי' גבורותיו האד� לבני להודיע וזהו ע� על מל�
עני� והיינו מתפשטת מלכותו הדר כבוד ואז הצמצומי�
צמצו� בחי' שהוא לבד דז"א אחוריי� מבחי' המל' קבלת
חב"ד פרצו� בבחי' חלקיו בכל של� בני� בה יש ואעפ"כ
חב"ד התלבשות צ"ל הממלכה במדת שהרי נה"י חג"ת
טוב שכר לית� חג"ת ובחי' דבי"ע העולמות להנהיג אי�
הגבו' מדת ע"י הרשעי� מ� ולהפרע החסד ע"י לצדיקי�
אר� יעמיד במשפט מל� ממוצעת מדה הוא רחמי� ובחי'
זו והנצח בעני� כידוע נה"י צ"ל וכ� רחמי איהו ומשפט
אלו י"ס בחי' כל א� ח"ב מילה מצות ע' כו' ירושלי� בני�
וצמצומי� גבורות ע"י באי� ה� כי אחוריי� נק'
ונפרד יש הנברא שיהי' עד ב"ה א"ס גילוי המעלימי�
שמקבלת וזהו עליו. וההתנשאות המלוכה מדת אז שיתכ�
מל' בחי' בדיבור נמשכי� המדות חיצוני' דז"א מאחוריי�
כו' רקיע יהי אור יהי ולומר העולמות להחיות ה' דבר
פנימי' גילוי בחי' אח"כ שיהי' והוא פב"פ יחוד יש ואח"כ
ית' מלכותו במדת מהצמצומי� שלמעלה ית' אלהותו
כלל הנפרדי� התהוות היו לא מתחלה זה יחוד הי' ואילו
הנפרדי� התהוות שהי' אחר (אבל אב"א תחלה צ"ל ולכ�
ע' הנבראי' יתבטלו לא ואעפ"כ פב"פ יחוד להיות יוכל
ע"י הכלי� וקרישת התהוות גבי זו דוגמא שכ' באוצ"ח
היו לא שהוא כמו מאיר האור הי' ואילו האור הסתלקות
יוכל הכלי� שנתהוו אחר ואעפ"כ כלל הכלי� מתהוי�
דוקא ואח"כ מתבטלי') ואינ� בתוכ� מאיר האור להיות

היינו למעלה ואחוריי� פני� פי' והנה פב"פ, יחוד
עתיק הנק' עליו� תענוג מבחי' עליונות במדות שכשמאיר
התענוג כשאי� אבל פני� נק' בהשפעה חפ� לו שיש יומי�
נק' דז"א מנה"י מקבלת כשהמ"ל ולזאת אחוריי� נק' מאיר
ה� שהרי כ"כ עת"י אור התלבשות בה� אי� כי אחוריי�
נחלקת מדה דכל ידוע הנה הדברי� וביאור מגופא, לבר
סת"ר ונק' רת"ס שה� נה"י חג"ת חב"ד מדריגות לג'
א' סיבות מב' ימצא שהוא החסד מדת דוגמא ע"ד דהיינו
בחי' היא זאת האהבה והרי לזולתו שאוהב האהבה מצד
בחי' הוא הזאת האהבה וא"כ החסד אותו של הפנימי'
והטע� השכל בחי' כמו כלומר החסד אותו של המוחי'
טע� איזה מפני שהוא האהבה אור והוא החסד לאותו

הגור�ושכ השכל בצירו� האהבה ונק' כידוע בודאי ל
והחסד החסד, של המוחי� שהיא מפני שבחסד חב"ד אותה
שבחסד חסד בחי' הוא ההשפעה של הויתור שהוא עצמו
שימצא החסד שפע והוא החסד מדת מהות עצ� שהוא
לו ואי� כלל אוהבו שאינו ג� כי כלל האהבה מצד שלא
טבעיות מהות מצד טוב רב לו משפיע כלל עמו היכרות
אבינו אברה� וכמו בטבעו וותר� שהוא מפני דהיינו חסדו
שלא ג� בטבעו וותר� שהי' מפני החסד איש שנק' ע"ה
לערביי� ג� טוב ורב ממו� שנת� כמו האהבה מפני
כלל מכיר� שאינו הג� שיהי' מי יהי' דר� ועוברי אורחי�
לא ודאי הערביי� שהרי וכלל כלל אליה� אהבה לו ואי�
איש שהי' מפני א� מעשיה�. רוע מפני כלל אות� אהב
מדת מהות שהוא שבחסד חסד בבחי' דהיינו בטבעו החסד
ומדריגה שבחסד. השנית מדריגה וזהו עצמו החסד
והעני� החסד ענ� שהוא שבחסד נצח בחי' הוא השלישית
בלא להיות שיוכל הג� הנ"ל שבחסד בחסד דהנה הוא
מפני שהוא בוותרנות שפעו אור יהי' עכ"ז כלל אהבה
יהי' לזולתו וההשפעה הנתינה מ� בטבעו לו שיש התענוג
גמורה הנאה נהנה הי' שבודאי אברה� וכמו שיהי' אי�
תענוג לו שאי� חסד יש אבל האורחי� והשקה כשהאכיל
לוותר רצונו מפני מוותר ואינו זו והשפעה בנתינה כלל
להטיב ברצונו עלה שכ� דהיינו לבד הניצוח מפני אלא
נצחו� בדר� רק אלא טבעו לפי שאינו הג� זולתו ע� חסדו
ודעת טע� בלא מוותר להיות נפשו על ועומד א"ע שמנצח
כלל טבעיות וותרנות ובלא כו') ברצונו עלה כ� (כעני�
עשי' בבחי' רק דהיינו עצמה ההשפעה אלא כא� אי� וא"כ
בלי לבד ופו"מ בעשי' עצמה ההשפעה רק נשאר לא שהרי
נה"י בחי' שנק' וזהו ותענוג פנימי' עני� איזה בה ימצא
כי בלבד העשי' בחי' שהוא האחוריי� בחי' שבחסד
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משל וזהו הנ"ל. וחג"ת דחב"ד הפנימיות כל ממנה נסתלק
בחי' ג' ג"כ בה� שיש ית' במדותיו ג"כ למעלה להבי�
התענוג התלבשות בה� שיש המדה ועצ� מוחי' הנ"ל
ההשפעה עני� והוא החסד ענ� נצח בחי' הוא ג' והבחי'
וחשיקה חפיצה בבחי' שאינו לבד ניצוח בבחי' הבאה
ניצוח בדר� רק אלא המעכבת וטענה מונע איזה מחמת
כ"ט (מנחות במחשבה עלה כ� שתוק המאמר כעני� לבד
ערבי נק' שנו"ה בזהר וז"ש התענוג התלבשות בזו ואי� ב')
מסולקי� שה� מפני ריח ולא טע� לא בה� שאי� לפי נחל
כ"ז וכמ"ש לבד בניצוח אלא ומדות דמוחי' פנימי' מבחי'
יש ועד"ז יותר, באור� הנמשל קצת ע"ש פ"א ג' במצוה
המדריגו ג' בה יש נקודה בכל ואפי' ופרצו� פרצו� תבכל
סת"ר, בחי' יש האצי' כל שרש אבא בפרצו� וג� הנ"ל
הוא שבו נה"י ובחי' הפנימי' ה� שבו וחג"ת וחב"ד
הראיני כשבקש במשה וז"ש אחוריי� הנק' וה� החיצונית
החכמה פנימי' השגת שר"ל י"ח) ל"ג (שמות כבוד� את נא
את וראית התשובה והיתה שבה נתיבות ל"ב כבוד שנק'
משה ומ"ש דחכ' אחוריי� בחי' כ"ג) ל"ג (שמות אחורי
והנה בבינה, דאבא אחוריי� בהתלבשות היינו לבינה זכה
מתחלה הנה בשחרית לאצי' מבי"ע בקר בכל המל' עליי'
באמת דהנה שבו נה"י בחי' והוא דז"א אחוריי� מלבשת
הוא שהנברא מאחר לבורא נברא בי� ערו� שאי� ידוע הלא
בבי"ע שיורדת מאחר המל' בחי' ג� וא"כ מאי�, יש בע"ג
כלל ער� לה אי� מאי� יש בבחי' הנפרדי� עולמות להחיות
בחי' הוא שהאצילות האצילות בבחי' עולה שהיא לכמו
לקבל לה א"א באצי' עלייתה בראשית ולכ� ממש, אלקות
כלל ערו� שאי� מאחר דאצי' המדות שבפנימי' מאוא"ס
והחיצוניות אחוריי� מבחי' מקבלת תחלה אלא ביניה�
מקבלת ומש� לנוקבא מוחי' שנעשו דז"א נה"י עני� וזהו
חיצונית בחי' שהיא לבד ניצוח שע"י השפע מבחי' שפעה
ביאור במ"ש פ"ג ח"ב מילה במצות זה עני� דוגמת (ע'
דא"ק מנצח מתחיל העולמות שההשתלשלות בע"ח למ"ש
אח"כ כי עד אצי') לגבי בבי"ע כמ"כ תשכיל ומש�
שהמל' ההלבשה עני� ג"כ והיינו פנימית בבחי' מקבלת
והנה כידוע, פב"פ חוזרת ואח"כ דז"א לנה"י מלבשת
דאו"א המוחי' שמקבל עצמו דאצי' בז"א ג� כמ"כ
דקטנות מוחי' והוא אחוריי� מבחי' ג"כ מקבל מתחלה
והוא פני� בבחי' מקבל ואח"כ דישסו"ת מנה"י שנמשכי�
והעני� כידוע, דישסו"ת מחג"ת שה� דגדלות מוחי' בחי'
מתחלק שהדעת א� חב"ד בחי' ג' ה� המוחי' עני� הנה כי
שנק' אלו חו"ג עני� מה צ"ל ולכאורה חו"ג מוחי' לב'
אלא מוחי' נק' ולא חו"ג יש עצמ� דז"א בו"ק והלא מוחי'
כנ"ל שבלב המדות ה� שבו"ק החו"ג כי העני� א� מדות
דהיינו מדה בכל שיש בחי' שבשלשה הב' החלוקה בעני�
בחי' ה� מהדעת הנמשכי� החו"ג אבל המדה עצ�

יש ולזאת מהדעת נמשכי' שה� לחו"ג הנוטי� שכליי�
אי� שמתחלה* פ"ב למעלה המבואר בחי' ב' ג"כ בכא�
הלב על שליט מוח כעני� חיצונית בבחי' אלא נמשכי�
בחי' שה� מנה"י שנמשכי� דקטנות מוחי' בחי' וזהו

ולשלוט המדות על ולהתגבר בניצוח לעמוד עליה�חיצוני'
דגדלות מוחי' עני� וזהו פנימית בבחי' נמשכי� ואח"כ
וכמ"ש התענוג אור גילוי בה� ויש נעלה מאד ששרש�
מעתיק הטפה שנמש� הוא דגדלות המוחי' ששרש במ"א
אא"כ דגדלות המוחי' המשכת להיות א"א א� כידוע,
מלחמת עני� שרש יוב� ועתה תחלה, הקטנות בחי' יוקד�
מאחוריו כתפי� דבי� הדעת כנגד שעומד למעלה עמלק
המדות בתו� המוחי' התפשטות להיות מניח שאינו ור"ל
בחי' נגד להעיז שהוא שלו החוצפא בחי' ע"י עליונות
רבונו יודע בעני� וכנ"ל מהדעת המדות יתפעלו שלא הדעת
אחוריי� בבחי' השפע כשנמש� והיינו בו למרוד ומכוי�
שנת' כמו זה מעכב הוא אזי הלב על שליט שהמוח ע"י
לו ש� אשר וז"ש האד�, בנפש במשל פ"ב לעיל באור�
מצרי� עני� כי ב') ט"ו (שמ"א ממצרי� בעלותו בדר�
דר� יורדי� ללב לירד המוח מ� נמשכי� כשהמוחי' היינו
ויונק בעור� העומד פרעה קליפת הוא וש� הגרו� מיצר
המיצר מ� לצאת כשצריכי� ומיד ו' מצוה כמ"ש מש�
שבחי' מזה מוב� והנה ומעכב, עמלק עומד ללב לירד
בהרבה ישנו במדות המוחי' התפשטות לעכב שהוא עמלק
מנה"י נעשי� העולמות השתלשלות שבכל ידוע כי בחי'
וז"ש מעכב הוא בחי' ובכל לתחתו� מוחי' שבעליו�
דרי ל' פי' ט"ז) י"ז (שמות דר מדר בעמלק לה' מלחמה
השתלשלות של הציור כל כי שורות שורות כלומר דרי
שלשה היא שורה וכל מזה למטה זה שורות שורות רק הוא
שלמטה שורה היא וחג"ת העליונה שורה היא חב"ד כמו
יש אלו שלש של ושלש השלישית שורה היא ונה"י הימנה
נה"י חג"ת חב"ד בחי' שיש למעלה וכמבואר מה� א' בכל
לתחתו� מוחי' נעשו שבעליו� מנה"י והנה נקודה בכל ג�
בחי' לתחתו� שבעליו� מנה"י מוחי' המשכת בכל ויש
המלחמה וא"כ המוחי' יתפשטו בלי ומעכב העומד עמלק
המשכת מעכב יהי' שלא להעבירו ושורה שורה בכל עמו
כנגד לו עמד שעמלק הרמ"ז וז"ש דר. מדר וזהו המוחי'
שהוא התחתו� והיכל הרצו� היכל שהוא העליו� היכל
שהוא לז"א מוחי' המשכת בחי' נגד שהוא הספיר, לבנת
דז"א מנה"י לנוק' המוחי' המשכת ונגד הרצו� בהיכל
תומש� שלא השפע לעכב לו עמד וש� הספיר לבנת שהוא

אורחי': פרשת על כנ"ל בדר� לו ש� אשר וזהו
מהמוחי'‰‚‰"‰ המדות קבלת עני� קצת להבי� (*

יתכ� אי� שליט מוח כמו אחוריי� בבחי' תחלה
עוה"ז אחר נוטה שטבעו ניחא באד� דבשלמא למעלה זה
אבל כנ"ל אתכפי' תחלה בזה ויש לאלהות מכריחו ושכלו
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בי" שמתחלהלמעלה לומר יש הפרש איזה אלהות שה� ס
כי העני� א� כ"כ. בפנימית המוחי' הארת מקבלי� אינ�
אבל אלהות ה� ומ"מ כלי� ה� שהספי' כ"ה מצוה נת' כבר
בעני� פ"ח סו� וע"ש היטב, ע"ש ח"ו עצמותו שה� לא
עד הצמצו� אחר הוא שהחסד לחסד אמת בי� ההפרש
או החסד לומר שיתכ� קצת מקו� תופסי� שהנבראי�
החכמה בחי' הוא אמת והנה אמת, משא"כ עליה� רחמנות
שהיא זו ממצוה פ"א שנת"ל עליונה דעה בחי' והיינו

המשכה הוא המוחי' ועני� חשיב כלא קמי' דכולא האמת
מצומצמי' שה� במדות זו עליונה ודעה חכמה מבחי'
תפילי� מצות ג"כ שנת' וכמו בחסד אמת המשכת והיינו
המשכת הוא במדות זה שגילוי ולהיות פ"א), תכ"ב (תכ"א
יתכ� לפיכ� ממהות� יותר ושינוי בעילוי א"ס הארת
אלא כ"כ מהות� בפנימית זה לקבל יכולי� אינ� שמתחלה
זה גילוי ונקלט נמש� שאח"כ עד כנ"ל אחוריי� בבחי'

הגה"ה: ע"כ בפנימיות�,
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Â‰ÊÂרצונו עושי� דק"ש ראשונה פ' בי� ההפרש שורש
עושי� אי� שני' ופ' זרי�, ועמדו שעז"נ מקו� של
אד� אותיות מאד מאד� בכל נא' שלא מקו� של רצונו
משא"כ כו', חפצתי לא ועמ� לבחי' בא ועי"ז ראי', בחי'
מאד�. בכל נא' לא שמיעה בחי' שמוע א� והי' שני' פ'
אד� מקשר ידע והאד� הדעת, הוא חו"ב המחבר והנה
להיות פנימית התבוננו' בחי' לקשר ובעבודה חו"ב, וחוה
חו"ב, לחבר גור� הנה לבד, מח' בבחי' ולא רעו"ד בבחי'
מוחי� המחבר ד"ת ויש אד�, זרע הוא זה דעת ובחי'
חזק בהתקשרות מקושרי' המדות פנימיות להיות ומדות

כו'. החכ' שפע לבחי'
‰�‰Â�אד מרעיתי צא� צאני ואת� כתי' ל"ד ססי' ביחזקאל

להמשי� יכולי' דבי"ע נשמות בצא� ג� נמצא את�,
רועי� מז' א' שהי' יעקב עבודת הי' וזה אד�, בחי' שיהיו
לוז חסד, בחי' לח לבנה מקל לו עשה ולכ� נש"י, המפרנסי'
הגברת הלב� מחשו� בינייהו, אעיל והוא גבורה, וערמו�
בה� להמשי� בבי"ע ב"� לברר מ"ד להמשי� בכדי החסדי',
עני� וזהו ממש, אד� צא� שנק' עד עליו� דעת בחי' ג"כ
דבי"ע, נשמו' והעלה בירר וא"כ כו', ברהטי' שש� המקלות

וברו נקודי� עקודי� הבירור מזה נמש� והיינוולכ� די�,
והחיות ע"ד הנה"א מתעלה שבאד� דנה"ב בירור ע"י שכמו
ורב גדול לכ� נקודי' מבחי' ששורשה לפי והיינו כו', נושאות

הניצוצות עד לב� אצל שבירר זה בירור ע"י כ� כו', כוחה
לבני'. סימ� אבות מעשה כי אחרונות, היותר

Í¯„·Â�אי ולזה הנגלה, רע הא' רע, מיני ב' יש כלל
וע"ד נגלה, להיותו לבררו, כ"כ זמ� שהיית צרי�
בחי' יש אבל כו', קיצ� נתגלה עוונ� שנתגלו הראשוני�
ולכ� הארמי, לב� זהו מרמה ותוכו שמי� לירא שנדמה רע
כו', אבות ומעשה שנה, עשרי' יעקב נשתהה זו בחי' לברר
יאמר כה א� ובמרמה בעקמומיות אתו הל� שהוא וכמו
עד"ז עמו לבוא יעקב הוכרח כמו"כ עת, בכל ששינה כו'

בו. המובלע הטוב ניצוצות להוציא בכדי
È�ÙÓÂ�להמשי יעקב הוכרח לב�, עצמו מראה היותו

מ"ד והמשי� לבנה מקל וז"ע לב�, מבחי' ג"כ מ"ד
פי' עקוד אל דבריאה נשמו' הצא� פני שש� עד [מ]הכתר,
עקידה, ביר"ק וכ"ה יצחק, זה ט' סי' ח"א מאכ"ח בע"מ
נפשו למסור עני� זהו ובעבודה דיצחק. מסי"נ בחי' והיינו
אותיות מאד� בכל בה דכתי' ראשונה פ' ע"ד בק"ש באחד
מקור עמ� בחי' אפי' חפצתי לא ועמ� שז"ע וכנ"ל אד�
וברודי� נקודי� עקודי� הצא� ותלדנה זה בירור וע"י חיי�,
דבי"ע נשמות ופרנס שרעה וע"י גילוי בחי' הוא לידה פי'
אל רעו"ד בחי' רצונ� פנימיות בחי' הוא הצא� פני שיהי'
נקודי' עקודי' בחי' שהוא דכלליות בי"ע נתגלה עי"ז עקוד,

כו'. וברודי'
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dceard qxhpew

Ì�Ó‡שדי נשמת וכמ"ש המוחי� בחי' היא נשמה בחי'
פנימיות בבחי' וההתבוננות ההשגה והוא תבינ�,

בעצ� כ"א ההשגה מלבושי הפשטה בבחי' דהיינו המוחי�
בגילוי האלקי העני� שמאיר שהוא כמו האלקי העני�
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c"agקכ i`iyp epizeax zxezn

במוחו מאד ונדבק ומתקשר רב אור גילוי בבחי' במוחו
חושי כל אצלו שמתבטלי� הוא ע"ז (והאות האלקי בהאור
המאיר האלקי בהאור הדביקות מחמת הטבעי' ההרגש
המדות מבחי' למעלה היא זו והשגה כו') במוחו בגילוי
ובבחי' התאחדות בבחי' המוחי� בבחי' העבודה (והיא
מדרי' חילוקי בו יש בזה והביטל האלקי, בהאור דביקות
היש ביטול מבחי' למעלה ה"ז מ"מ בסמו�. שית' כמו
מתפשט שהאור רק כו'), המוחי� פנימי' בחי' להיותו
אינו בגילוי מאיר האלקי האור (דכאשר בלב ג� ומאיר
מתעל� ואינו בלב ולא במוח דוקא להיות הגבלה בבחי'
הלב וג� במ"א) כמ"ש כו' בלב ג� מאיר לכ� הגרו� במיצר
והאה' ההתפעלות לעשות שא"צ ממילא בדר� בזה מתפעל

דביקות בבחי' ג"כ והיא אור, מהגילוי ממילא בא כ"א בלב
המוחי� גדלות בבחי' והוא כ"כ. התפעלות בבחי' לא
מוחי� דבחי' קומה ציור זהו (ובכללות כו' המדות וגדלות
בבחי' לא דהיינו המוחי� כמו ה� המדות שג� להיות
כו') ודביקות אחדות בבחי' כ"א התפעלות ובבחי' מורגש
וע"פ דלבא. רעותא נק' זו שאהבה כ' פל"ט (ובסש"ב
האהבה והיא כו' באמת חפ� שלבו מה הוא פשוט
יפה הנ� בד"ה שה"ש בלקו"ת ועמ"ש כו' הלב בהתגלות
שהלב מה הוא דליבא רעותא דפי' י"ל אמנ� רעייתי. בעני�
ההתבוננות ע"י בלב העשוי' האהבה ולא ממילא חפ�
כו' טו"ד שע"פ האהבה שזהו המוחי� חיצוניות בבחי'

תצוה). פ' בתו"א זכור בד"ה וכמ"ש
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`n

[בס"ד*. ד' קאסטראמאּפרׁשת][יֹום] [ת]רפ"ז, ּתּמּוז, י"ג ּפנחס ְְְִַַַָָָָָ

קיום ע"י למטה, ירידתה לפני ממעמדה יותר נעלית למדרגה עליה, צורך – בגוף הנשמה ירידת
הגוף חומריות על להתגבר אותו ש"השביעו" בכחות עול, בקבלת תומ"צ

Ce¯a"�להבי וצרי� ט�ב". ��מלני ט�ב�ת לח�בי� ה��מל »ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
�א�מר ה�ס מ�ר�ת ז� �רכה נ�ח נ���ה ְְִִֵֵֶַַַָָ�ְִַָָָל�ה
"�ר�� ה�רכה נ�ח להי�ת צרי� והיה נס", לי �ע�ה ְַַָָָ�ְְִִִֵֶָָָָָָ"�ר��
הג� ,���� ה��מה �ירידת יד�ע וה�ה ט�ב". לי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ע�ה
והינ� על�ה, צר� ז� ירידה ה�ה �מאד, �ד�לה ירידה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ�היא
ונפ� �ג�� להתל�� למ�ה י�רדת �ה��מה זה ידי ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�על
ל�ל� רחמנא ר�� א�ר ה�ל�ת �זמ� �בפרט �וקא, ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָה�המית
לזה ונ�ס� ה�צות, וק��� ה��רה �ל��ד וע��בי� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹה�ניע�ת
�ל וע� �י�תר, �מטרד טר�ד א�ר ה�רנסה וטר�ת ְְְִֵָָ�ְְְֲֲִֶַַַַַָָָ�אגת
לעסק זמ� ל� �מג�יל עצ�מה �גב�רה עצמ� על מת��ר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹזה
�אמ�נה ה�צות את �מק�� �פ�ה, ז� ���ב ועב�דה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ת�רה

מ��� �לל מת�על ואינ� �מי�, מלכ�ת על �ק�לת ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹטה�רה
על ה�ה �לל�ד, ללמד �דע�� חזק ע�מד א�א וע��ב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמניעה
י�תר עלי�נה �מדרגה ה��מה על�ת נע�ה �וקא זה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָידי
ירידת� קד� ה��מה �ל �מ�ב� מעמד� �היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמ�מ�
א�ת� "מ��יעי� ז"ל ר��תינ� אמר� �ה�ה ,���� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָלהתל��
ה�א ור�ע ז�אי ה�א �צ�יק ר�ע", �הי ואל צ�יק ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ�הי
�בע מ���� ה�א ז� ה�ב�עה עני� �פר�� ויד�ע ְְְְְִִֵַַַַַָָָח�ב,

����(זאט) להתל�� למ�ה ה��מה ירידת �בעת והינ� , ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
ה���, חמר��ת על להת��ר ���כל זה על �ח�ת ל� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנ�תני�
וההס�רי� ההעלמ�ת את �לנ�ח ה�המית ה�פ� את ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹלכ��
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ואיל�. רח ע' תרפ"ז המאמרי� ובספר קפג. ע' ח"א קונטרסי� המאמרי� בספר נדפס (*

•
mixeaic ihewl

בדרכי�. עיקרי דבר הם חסידים אצל משפיעים

החסידות, ודרכי החסידים דרכי ישנן החסידות.

דרכי החסידות. בדרכי עיקרי דבר הם ומשפיעים

זריעת הן החסידות ודרכי השפע קליטת הן החסידים

הצמיחה שהצלחת אנו יודעים גשמית בזריעה השפע.

אם בזורע. תלוי הקליטה טיב הקליטה. בטיב תלויה

הכשרת שעיקרה האדמה, בעבודת מומחה הזורע

אז הצומח, כוח את ולעורר הזרע את לקלוט הקרקע

תלוי זה הרי בנטיעה, ובמיוחד מוצלחת. צמיחה תהיה

הקרקע. בהכשרת

מאשר שיותר נטיעה, של ענין היא החסידים עבודת

בקליטה, בעיקרה הרוחנית הצמיחה תלויה בזריעה

כאשר רק נעשה וזה ההכשרה, בעבודת תלויה והקליטה

עצל ואינו בעבודתו מומחה הוא (המשפיע) הזורע
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בלבד זו לא הרי במלאכתו עצל כשהוא במלאכתו.

מנטיעה הצומחים הפירות גם אלא כחושה, שהצמיחה

מקולקלים. הם כזו

ולאיזה מקולקל, פרי של משמעותו להסביר למותר

חיזוק פועל הוא שאין בלבד זו לא מביא. הוא נזקים

אלא הפירות, מטיב שבא דבר הגוף, ואברי הנפש בכוחות

כוחות של ההתקשרות וחלישות חזקים כאבים גורם גם

הגוף. ואברי הנפש

לכאבים גורם מקולקל גשמי שפרי כמה עד

אין הגוף, ואברי הנפש כוחות של ההתקשרות ולחלישות

שגורם הנפש כוחות ולאיבוד הגדול לנזק כלל בערך זה

חילול את במוחש רואים שאנו כפי מקולקל. רוחני פרי

שפר החסידות עלקדושת נוסף גורם, חסידי מקולקל י

עצמו. כוחות איבוד

או הנטיעה של הצמיחה בהעדר סיבות כמה ישנן

זה הרי דבר של לאמיתו אך, מקולקלים. פירות בצמיחת

כוחות להניח הנוטע שעל בלבד זו לא בנוטע. תלוי

הקרקע להכשרת בשר ויגיעת נפש ביגיעת גדולים

לעידור, זקוקים מכן ולאחר טובה, תהיה שהקליטה

ההכרח מן מסודר, ובסדר בזמנו דבר כל והשקייה, ניכוש

להשגיח לנטיעה, ונתון מסור יהיה (המשפיע) שהנוטע

לצמיחה, נוגע שאינו אף דבר, כל ועל לחוד, פרט כל על

מניח הוא � הצומח בפרי הטבה ידועה במדה מביא אלא

זהו בנפשו. לו נוגעת הפרי טובת שכן הכוחות, כל עליו

האמיתי. (רבי'שער) החסידי המשפיע

פני�‡. "והדרת מצות מקיימים ומצוות תורה שומרי

רב,3זקן" בהידור זו מצוה שמקיימים כאלה ויש ,

מושרשות יהודיות טובות מדות לראות רוח נחת שבאמת

רק לא זקן" פני "והדרת מצות מקיימים יהודים כאלו,

יש הפשוט, הזקן כלפי גם אלא חכמה, שקנה הזקן כלפי

לבן. זקן ומכבדים לבן זקן לפני ארץ דרך ליהודים

יש באמריקה, המציאות יקר עתה לעת הוא לבן (זקן

יוטב). � ישראל בהדרת זה ענין גם שבקרוב בעזה"י לקוות

בקודש כדרכה � הכניסה וחיות, אור שהיא חסידות,

זקן", פני "והדרת של בענין גם וחיות אורה �

החסידים, זקני של הסוג צמח החסידית ומהמשמעת

בן הוא אם החסיד, של הפרטי למהותו להתייחס מבלי

כולם פשוט, חסיד או רגיל, תורה בן או גדול, תורה

החסידים", "זקני בתואר החסידים אצל מוכתרים

מיוחד. כבוד בהדרת אותם מכבדים והחסידים

זקני שאמרוה עתיקה, חסידית אימרה ישנה

הראשונים: בדורות החסידים

צעיר". עילוי מאשר יותר שווה זקן "ישוב'ניק �

במתנה, שניתנו וחושים כוחות מעריכה אינה חסידות

מניחה חסידות עליהם. שעמלו כוחות מעריכה חסידות

הדגש את ומעמידה בשר יגיעת על העבודה כובד כל את

נפש. יגיעת על

בביצוע גדולות לפעול יהודי כל שבכוח גילה הבעש"ט

והרביים הזקן ורבנו בבריאה, הוא ברוך הבורא כוונת

לפעול כדי הכוח את לגלות אחד כל יכול איך גילו

הוא. ברוך הבורא כוונת את בבריאה

עדת על גדולה טובה השפעה החסידים לזקני

דרכי של הלחלוחית הם החסידים זקני החסידים.

בלי � המשמעת ענין ללמוד יכולים מהם החסידים,

התמסרותו בחסיד, להיות שצריך � "למה" שאלת

חסידי. ובניגון חסידי בסיפור העונג חסידית, להתוועדות

לראות שזכו וההדר ההוד את מקבלים החסידים מזקני

הרביים של הקדשים קודש פני על ששכנה בשכינה

החסידים זקני על ששכנו והזוהר והזיו נ"ע, הקדושים

עדת בסביבת והתחנכו אברכים היו כשהם בדורם

החסידים.

בחינוך גדול חלק החסידים שלזקני ספק שום אין

והמדריכים המחנכים אך, החסידים. עדת והדרכת

להם העניקו נ"ע שהרביים המשפיעים, הם העיקריים

החסידים. עדת צעירי את ולהדריך לחנך להשפיע, כוחות

b"yz t"dgc 'a lil

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

לב.3) יט, ויקרא

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

ifixtwd "uixt"d - g"n wxt

שהצטיינה תוצרתו לטיב רב פרסו� הזמ� במש� רכש סריגי�, מייצור שהתפרנס שמעו�, חיי� ר'
שמעו�. חיי� ר' אצל סריגי� לרכוש כדי לדוברומיסל אנשי� באו ומרחוק מקרוב רבות. במעלות

כי בתוצרתו, התעניינו פשוטי� איכרי� רק לא הדניפר. לגדת עד הגיעו שמעו� חיי� ר' של סריגיו
שהייתה וורביצקי, סטיפ� שהפרי� בעובדה חידוש כל אפוא, היה, לא ממשלה. ופקידי אצילי� ג� א�
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בלבד זו לא הרי במלאכתו עצל כשהוא במלאכתו.

מנטיעה הצומחים הפירות גם אלא כחושה, שהצמיחה

מקולקלים. הם כזו

ולאיזה מקולקל, פרי של משמעותו להסביר למותר

חיזוק פועל הוא שאין בלבד זו לא מביא. הוא נזקים

אלא הפירות, מטיב שבא דבר הגוף, ואברי הנפש בכוחות

כוחות של ההתקשרות וחלישות חזקים כאבים גורם גם

הגוף. ואברי הנפש

לכאבים גורם מקולקל גשמי שפרי כמה עד

אין הגוף, ואברי הנפש כוחות של ההתקשרות ולחלישות

שגורם הנפש כוחות ולאיבוד הגדול לנזק כלל בערך זה

חילול את במוחש רואים שאנו כפי מקולקל. רוחני פרי

שפר החסידות עלקדושת נוסף גורם, חסידי מקולקל י

עצמו. כוחות איבוד

או הנטיעה של הצמיחה בהעדר סיבות כמה ישנן

זה הרי דבר של לאמיתו אך, מקולקלים. פירות בצמיחת

כוחות להניח הנוטע שעל בלבד זו לא בנוטע. תלוי

הקרקע להכשרת בשר ויגיעת נפש ביגיעת גדולים

לעידור, זקוקים מכן ולאחר טובה, תהיה שהקליטה

ההכרח מן מסודר, ובסדר בזמנו דבר כל והשקייה, ניכוש

להשגיח לנטיעה, ונתון מסור יהיה (המשפיע) שהנוטע

לצמיחה, נוגע שאינו אף דבר, כל ועל לחוד, פרט כל על

מניח הוא � הצומח בפרי הטבה ידועה במדה מביא אלא

זהו בנפשו. לו נוגעת הפרי טובת שכן הכוחות, כל עליו

האמיתי. (רבי'שער) החסידי המשפיע

פני�‡. "והדרת מצות מקיימים ומצוות תורה שומרי

רב,3זקן" בהידור זו מצוה שמקיימים כאלה ויש ,

מושרשות יהודיות טובות מדות לראות רוח נחת שבאמת

רק לא זקן" פני "והדרת מצות מקיימים יהודים כאלו,

יש הפשוט, הזקן כלפי גם אלא חכמה, שקנה הזקן כלפי

לבן. זקן ומכבדים לבן זקן לפני ארץ דרך ליהודים

יש באמריקה, המציאות יקר עתה לעת הוא לבן (זקן

יוטב). � ישראל בהדרת זה ענין גם שבקרוב בעזה"י לקוות

בקודש כדרכה � הכניסה וחיות, אור שהיא חסידות,

זקן", פני "והדרת של בענין גם וחיות אורה �

החסידים, זקני של הסוג צמח החסידית ומהמשמעת

בן הוא אם החסיד, של הפרטי למהותו להתייחס מבלי

כולם פשוט, חסיד או רגיל, תורה בן או גדול, תורה

החסידים", "זקני בתואר החסידים אצל מוכתרים

מיוחד. כבוד בהדרת אותם מכבדים והחסידים

זקני שאמרוה עתיקה, חסידית אימרה ישנה

הראשונים: בדורות החסידים

צעיר". עילוי מאשר יותר שווה זקן "ישוב'ניק �

במתנה, שניתנו וחושים כוחות מעריכה אינה חסידות

מניחה חסידות עליהם. שעמלו כוחות מעריכה חסידות

הדגש את ומעמידה בשר יגיעת על העבודה כובד כל את

נפש. יגיעת על

בביצוע גדולות לפעול יהודי כל שבכוח גילה הבעש"ט

והרביים הזקן ורבנו בבריאה, הוא ברוך הבורא כוונת

לפעול כדי הכוח את לגלות אחד כל יכול איך גילו

הוא. ברוך הבורא כוונת את בבריאה

עדת על גדולה טובה השפעה החסידים לזקני

דרכי של הלחלוחית הם החסידים זקני החסידים.

בלי � המשמעת ענין ללמוד יכולים מהם החסידים,

התמסרותו בחסיד, להיות שצריך � "למה" שאלת

חסידי. ובניגון חסידי בסיפור העונג חסידית, להתוועדות

לראות שזכו וההדר ההוד את מקבלים החסידים מזקני

הרביים של הקדשים קודש פני על ששכנה בשכינה

החסידים זקני על ששכנו והזוהר והזיו נ"ע, הקדושים

עדת בסביבת והתחנכו אברכים היו כשהם בדורם

החסידים.

בחינוך גדול חלק החסידים שלזקני ספק שום אין

והמדריכים המחנכים אך, החסידים. עדת והדרכת

להם העניקו נ"ע שהרביים המשפיעים, הם העיקריים

החסידים. עדת צעירי את ולהדריך לחנך להשפיע, כוחות
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שמעו�. חיי� ר' אצל סריגי� לרכוש כדי לדוברומיסל אנשי� באו ומרחוק מקרוב רבות. במעלות

כי בתוצרתו, התעניינו פשוטי� איכרי� רק לא הדניפר. לגדת עד הגיעו שמעו� חיי� ר' של סריגיו
שהייתה וורביצקי, סטיפ� שהפרי� בעובדה חידוש כל אפוא, היה, לא ממשלה. ופקידי אצילי� ג� א�

1

2

3

4



c"agקכי i`iyp epizeax zxezn

בדניצקי, יא� שלו, המשק מנהל את שלח מליאדי, ויורסט חמישה מרחק הדניפר, גדות על אחוזה לו
לו היו גדולה. רכישה להיות אמורה זו הייתה שמעו�. חיי� ר' אצל סריגי� לקנות כדי לדוברומיסל,

עבור�. סריגי� ממאתיי� פחות בלא מעוניי� היה ולפיכ� צמיתי� עובדי� מאות לוורביצקי

מפורס� היה בדניצקי אחוזתו ומנהל וכעס�, קפריזי שיגעונות, בעל לפרי� מפורס� היה וורביצקי
ר' סריגי של הטוב לשמ� הוכחה אפוא, זו, הייתה יהודי�. ע� במגע לבוא רצה שלא לשונאֿישראל

זו. תוצרת מלרכוש להימנע יכלו לא אלה טיפוסי� ששני בכ� שמעו� חיי�

וורביצקי שהזמי� סריגי� של הגדולה מההזמנה מאוד רצו� שבע היה שמעו� חיי� ר' ואכ�
לבדניצקי הבטיח הוא א� הדרוש, במספר מוכני� סריגי� ברשותו אז היו לא בדניצקי. באמצעות
מועד וקבע מוכנה שהייתה הכמות את לו מסר בינתיי� קצר. זמ� תו� מוכנה תהיה כולה שהתוצרת

ה"חצר". אל והבאתה כולה ההספקה להשלמת

שמעו� חיי� ור' חתו�, בחוזה בכתב, העסקה פרטי את וסיכמו המחיר, גובה על השתוו השניי�
נסע מכ� לאחר מיד לו. שנת� הגמורי� הסריגי� תמורת מבדניצקי שקיבל לכס� באשר קבלה על חת�
של הגדולה הכמות השלמת למלאכת מיד התמסר שמעו� חיי� ור' לביתו, הפרי� של המשק מנהל

שהוזמנו. הסריגי�

כל ייצור שהסתיי� עד ולילה, יומ� התנהלה והעבודה נוספי� עובדי� הכניס שמעו� חיי� ר'
שנית� ביותר המעולה יהא התוצרת שטיב לכ� ה� כוונו שמעו� חיי� ר' של מאמציו שהוזמנו. הסריגי�

ל רב זמ� מוכנה תהיה שהתוצרת לכ� וה� אליו ידעלהגיע שמעו� חיי� שר' מאחר שנקבע. המועד פני
מעוניי� היה � ישראל שונא מנהלֿמשק וע� ורגז� קפריזי שיגעונות בעל פרי� ע� עניי� לו שיש

כלשהי. לטענה מקו� יהיה לא שמבחינתו

התוצרת, כל ע� עמוסות עגלות ע� המועד, לפני שבוע וורביצקי, של לחצרו שמעו� חיי� ר' בהגיע
הפרי� שכ� שלו, המטע� ע� לביתו חזרה לשוב עליו כי והודיעו רב בכעס המנהל בדניצקי קיבלו
לדבר הלה סירב � אירע מה ולברר לשאול המופתע שמעו� חיי� ר' החל כאשר העסקה. על התחרט
כי א� כשורה, שאינו משהו כא� שיש חש שמעו� חיי� ר' שלו. העגלות ע� יחד מהחצר וגירשו איתו
צורר בדניצקי, של מרמה מעשה הסיפור מאחורי יש דבר של שלאמתו כ� על מושג לו היה לא
שעליו החליט זאת ע� היהודי�. כל ועל שמעו� חיי� ר' על וורביצקי של כעסו את שהצית היהודי�,

תומו. עד העניי� את לחקור

הנזק כלֿכ� לי איכפת "לא ובעצמו. בכבודו הפרי� ע� להפגישו בדרישה בדניצקי אל פנה לפיכ�
המשק. מנהל כלפי טע� � העסקה" על התחרט מדוע מפיו לשמוע ועלי ויקרתי, כבודי א� כי לי, שנגר�

כל ועל שמעו� חיי� ר' על וגפרית" "אש לשפו� והחל והול�, גובר א� בחרו� הגיב בדניצקי
דברי? באמתות לפקפק הנ� מעז "הא� � מזע� רתח � האחוזה" בשטח רגל� כ� תדרו� "אל היהודי�.

איתו"! להתווכח לבקש מעז ואתה ולהכיר�, לדעת� מעוניי� אינו שהפרי� ל� אמרתי הרי

וחזר המשק, מנהל של עניינו א� כי הפרי�, של עניינו דווקא זה שאי� שמעו� חיי� ר' הבי� זו מתגובה
שמעו�, חיי� ר' כלפי וכיוונו רובהו את וחט� התרגז, בדניצקי א� הפרי�. ע� להיפגש דרישתו על שוב

מלירות. ממנו ומנעו בידו, בדניצקי את לתפוס מיהרו הסריגי� מטע� את שהביאו מהעגלוני� שניי�

לא הוא בר�, העגלות. ע� יחד החצר את לעזוב נאל� והוא ברירה כל שמעו� חיי� לר' הייתה לא
לשנות עלֿמנת דר� לחפש ובעיקר לעשות, עליו מה להתבונ� כדי הקרוב לכפר סר א� כי לביתו, נסע
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ר' כי הידיעה בכפר נפוצה בינתיי� תוצרתו. ועל עליו רע רוש� וודאי קיבל אשר הפרי�, של דעתו את
המטע�. את לקבל סירב האכזר בדניצקי וכי שנקבע, המועד לפני לעובדי� סריגי� הביא שמעו� חיי�

שלא העובדה מחמת מהצטננות, חולי� שכבו מהצמיתי� רבי� מאוד. קר כבר היה האוויר מזג
משרתיו ג� כא�. התרחש מה להבי� יכלו לא ה� ג� לרטו�. החלו האיכרי� חמי�. בגדי� לבשו

ה העובדה על לדבר החלו וורביצקי של שבדניצקיהאישיי� כ� על בפליאה בכתפיה� ומשכו מתמיהה
שהלה אלא הפרי�, של הפרטית בטירתו היו� לשיחת הפ� הדבר הסריגי�. ע� היהודי את חזרה שלח

שכני�. פריצי� ע� לשכרה שתה הקוד� הלילה כל שמש� לאחר היו�, כל יש�

התמוה הסיפור את הזק� משרתו לו סיפר שעות, מספר כעבור משנתו, וורביצקי התעורר כאשר
יכול "אינו � הזק� המשרת אומר � באחוזה" "איש תוצרתו. ע� חזרה נשלח שמעו� חיי� שר' כ� על

גדול". כה צור� בה� שיש בשעה הסריגי� את לקבל מוכ� בדניצקי אי� מדוע להבי�

את ג� לכא� "�קרא � לבדניצקי בהתכוונו וורביצקי קרא � השחור" הכלב את מיד, אותו ְְָָָָ"קרא
סריגיו". ע� היהודי

ידע שכ� לעורו, פשוט חרד הוא אדונו. פקודת את למלא מיד ור� רגע, התעכב לא הזק� המשרת
פע�, לא זאת שעשה כפי המשרת, של שלו, גביו על בו ולהצלי� השוט את לקחת עלול וורביצקי כי

ולמה. מה על ידע שזה מבלי

לכנות אהב שוורביצקי כפי � ווילמוז'ני" "סטיפ� של האכזריות הקפריזות את ידעו בחצר הכול
בידו כששרביט מתיישב היה טירתו, אל משפחותיה� ובני עובדיו כל את אוס� היה תכופות עצמו. את
שעינו מעובדיו אחד על מצביע היה סיבה כל בלי יכול. כל כשליט במה, גבי על שעמדה כורסה על
אליו, ונכפת ספסל גבי על המסכ� הוטל מיד שוט. צליפות עשר או חמש לו להעניק ופוקד עליו, נחה
כל היו האומלל של מכאב והתפתלויותיו צעקותיו כדי תו� בו. להצלי� מישהו החל הכול ולעיני
ארבע על לזחול חייב המוכה היה ההצלפות לאחר האכזר. לפרי� תהילה שיר לשיר חייבי� הנוכחי�
איֿפע� טע� כבר מהצמיתי� אחד כל כמעט וורביצקי. של מגפיו קצה את ולנשק הבמה עבר אל

מוות. פחד כול� ממנו פחדו כ� ומשו� אלה, צליפות של טעמ�

להתייצב ממנו דורש הפרי� כי לו ומסר בדניצקי אל אפוא, ר�, וורביצקי סטיפ� של הזק� המשרת
וורביצקי, לפני עמד ובדניצקי רב זמ� עבר לא ותוצרתו. שמעו� חיי� ר' את איתו ולהביא מיד לפניו

מהצד. עומד שמעו� חיי� כשר'

הודיעו שלא כ� על הסבר ממנו בדרשו וגידופי�, בחרפות שלו המשק מנהל את קיבל וורביצקי
כלב פי�, "בלו� בכעס: קרא הפרי� א� לענות, רצה בדניצקי הסריגי�. את הביא היהודי כי מיד

שמעו�. חיי� ר' אל ופנה שחור"!

מציד� "יפה סטיפ�� בעיני. ח� מוצא זה דבר המועד. לפני הסריגי� את "שהשלמת � אמר � "

זוג לכל אחד זהוב אוסי� כ� משו� יהודי�. ה� ואפילו בדיבור�, העומדי� אנשי� מחבב ווילמוז'ני
מאתיי�". עוד ואזמי� סריגי�

נבו�, עמד � העסקה על התחרט הפרי� כי בדניצקי לדברי עדיי� האמי� אשר שמעו�, חיי� ר'
ממנו. מתלוצ� שהפרי� בחשבו

שומע עתה התוצרת. ע� הביתה לחזור מוכ� הייתי וכבר העסקה על התחרט האדו� כי לי נאמר �
אחרי�. דברי� אני
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ר' כי הידיעה בכפר נפוצה בינתיי� תוצרתו. ועל עליו רע רוש� וודאי קיבל אשר הפרי�, של דעתו את
המטע�. את לקבל סירב האכזר בדניצקי וכי שנקבע, המועד לפני לעובדי� סריגי� הביא שמעו� חיי�

שלא העובדה מחמת מהצטננות, חולי� שכבו מהצמיתי� רבי� מאוד. קר כבר היה האוויר מזג
משרתיו ג� כא�. התרחש מה להבי� יכלו לא ה� ג� לרטו�. החלו האיכרי� חמי�. בגדי� לבשו

ה העובדה על לדבר החלו וורביצקי של שבדניצקיהאישיי� כ� על בפליאה בכתפיה� ומשכו מתמיהה
שהלה אלא הפרי�, של הפרטית בטירתו היו� לשיחת הפ� הדבר הסריגי�. ע� היהודי את חזרה שלח

שכני�. פריצי� ע� לשכרה שתה הקוד� הלילה כל שמש� לאחר היו�, כל יש�

התמוה הסיפור את הזק� משרתו לו סיפר שעות, מספר כעבור משנתו, וורביצקי התעורר כאשר
יכול "אינו � הזק� המשרת אומר � באחוזה" "איש תוצרתו. ע� חזרה נשלח שמעו� חיי� שר' כ� על

גדול". כה צור� בה� שיש בשעה הסריגי� את לקבל מוכ� בדניצקי אי� מדוע להבי�

את ג� לכא� "�קרא � לבדניצקי בהתכוונו וורביצקי קרא � השחור" הכלב את מיד, אותו ְְָָָָ"קרא
סריגיו". ע� היהודי

ידע שכ� לעורו, פשוט חרד הוא אדונו. פקודת את למלא מיד ור� רגע, התעכב לא הזק� המשרת
פע�, לא זאת שעשה כפי המשרת, של שלו, גביו על בו ולהצלי� השוט את לקחת עלול וורביצקי כי

ולמה. מה על ידע שזה מבלי

לכנות אהב שוורביצקי כפי � ווילמוז'ני" "סטיפ� של האכזריות הקפריזות את ידעו בחצר הכול
בידו כששרביט מתיישב היה טירתו, אל משפחותיה� ובני עובדיו כל את אוס� היה תכופות עצמו. את
שעינו מעובדיו אחד על מצביע היה סיבה כל בלי יכול. כל כשליט במה, גבי על שעמדה כורסה על
אליו, ונכפת ספסל גבי על המסכ� הוטל מיד שוט. צליפות עשר או חמש לו להעניק ופוקד עליו, נחה
כל היו האומלל של מכאב והתפתלויותיו צעקותיו כדי תו� בו. להצלי� מישהו החל הכול ולעיני
ארבע על לזחול חייב המוכה היה ההצלפות לאחר האכזר. לפרי� תהילה שיר לשיר חייבי� הנוכחי�
איֿפע� טע� כבר מהצמיתי� אחד כל כמעט וורביצקי. של מגפיו קצה את ולנשק הבמה עבר אל

מוות. פחד כול� ממנו פחדו כ� ומשו� אלה, צליפות של טעמ�

להתייצב ממנו דורש הפרי� כי לו ומסר בדניצקי אל אפוא, ר�, וורביצקי סטיפ� של הזק� המשרת
וורביצקי, לפני עמד ובדניצקי רב זמ� עבר לא ותוצרתו. שמעו� חיי� ר' את איתו ולהביא מיד לפניו

מהצד. עומד שמעו� חיי� כשר'

הודיעו שלא כ� על הסבר ממנו בדרשו וגידופי�, בחרפות שלו המשק מנהל את קיבל וורביצקי
כלב פי�, "בלו� בכעס: קרא הפרי� א� לענות, רצה בדניצקי הסריגי�. את הביא היהודי כי מיד

שמעו�. חיי� ר' אל ופנה שחור"!

מציד� "יפה סטיפ�� בעיני. ח� מוצא זה דבר המועד. לפני הסריגי� את "שהשלמת � אמר � "

זוג לכל אחד זהוב אוסי� כ� משו� יהודי�. ה� ואפילו בדיבור�, העומדי� אנשי� מחבב ווילמוז'ני
מאתיי�". עוד ואזמי� סריגי�

נבו�, עמד � העסקה על התחרט הפרי� כי בדניצקי לדברי עדיי� האמי� אשר שמעו�, חיי� ר'
ממנו. מתלוצ� שהפרי� בחשבו

שומע עתה התוצרת. ע� הביתה לחזור מוכ� הייתי וכבר העסקה על התחרט האדו� כי לי נאמר �
אחרי�. דברי� אני
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בצעקה. הפרי� התפר� שהתחרטתי? ל� אמר מי וכי �

הפרי� כמקדחת. רעד גופו וכל רע� כהלו� נפחד שעמד בדניצקי, על מבט העי� שמעו� חיי� ר'
בשמו דברי� בודה שהוא כ� על רוע� בקול עליו התנפל הוא במעל. בדניצקי של ידו כי מיד הבי�
כ� כדי ותו� צעק, � שחור" כלב ביוקר, תשל� כ� "על איֿכבוד: לו וגור� פניו את משחיר הוא ובכ�

ד�. שותת החל ובדניצקי במגלב, גופו ועל פניו על להצלי� החל

עומד איני כי עלי שהאמנת כ� "על � שמעו� חיי� ר' אל הפרי� פנה � צליפות" מגיעות ל� "ג�
לי שיש אני רואה בר�, עתק. בסכו� לי יעלה הדבר א� ג� אצלי, לעול� יקרה לא כזה דבר בדיבורי.

אית�". בעסקי אמשי� לכ� הזמ�, לפני התוצרת את והבאת ישר, אד� ע� עניי�
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הסריגי� את הפרי� השווה כ� כדי תו� הקודמי�. הסריגי� מונחי� ש� למחס�, להכניס� פקד הוא
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סריגי� "זוג � הקודמת מהרכישה להיות אמורי� שהיו סריגי� בראותו הכריז � תוצרתי" זו "אי�
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ר' בזכות תרמיתו, התגלתה לולא וורביצקי, של באחוזותיו השולט להיות ממשי� היה בדניצקי
בבית ראש, בשומרי מלווה עתה הופיע ובעצמו בכבודו וורביצקי מתפקידו. סולק והוא שמעו�, חיי�
שהתגלה לאחר ממשרתו סולק השחור" "הכלב כי ליהודי� מודיע הוא בו מסמ� והקריא בליאדי הקהל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרצ"ב כסלו דר"ח א' ב"ה

ריגא

ואתר אתר בכל אנ"ש ידידנו אל

יחיו עליה� ד'

וברכה. שלו�

יודעי� ד', יברכ� תבל, מרחבי בכל ישראל עדת קהל כל

אל בחסדי אשר תקנ"ט, כסלו י"ט הבהיר, היו� פרשת את

ויראי מאנ"ש ירבו, כ� אלפי�, למאות המאיר יו� הוא עליו�

באלפי�, טוב ויו� משתה ושמחה, ששו� באור יחיו, אלקי�

שנה. ושלש שלשי� מאה זה מדרש ובתי כנסיות בתי ירבו, כ�

מיסודי אחת היא רעי�, ושיחת אחי�, באהבת ההתועדות

ומשולשת, כפולה ברכה ומביאי� החסידי�, ודרכי החסידות,

ושמשו נהיר�, ית' עילאה דמלכא דאנפוהי רצו�, בעת ג� ומה

חלק הנוטלי� לכל מאיר הקדוש וזכותו זורח, צדיק אותו של

הקדושי�. מוסדיו בהחזקת ומשתתפי� בשמחתו,

בתלמידי� מצליחי� ת"ל הנהגתי תחת אשר הישיבות

פונה והנני נורא, הגשמי מצב� אמנ� ד' יברכ� חשובי�

בהמצטר� לכלכל� אוכל כי בעזרתי לבא אנ"ש ידידנו אליכ�

לעלות אנ"ש ישתדלו הבע"ל וישלח בש"ק אשר ובבקשה לה�

זו בשבת והמאחרי� המוסדות. החזקת לצרכי ולנדב לתורה

בחג אנ"ש ובהתאס� הבע"ל, חנוכה, שבת וישב, בפ' ישלימו

עתי� הקביעות לחזק אנ"ש יתעוררו נפשינו ופדות גאולתינו

התרומה כספי את המעמדות, דבר ויחזקו דא"ח בלימוד

שיחיו. המנדבי� רשימת ע� אלי לשלוח יואילו

אנ"ש. ידידנו

קדש ברגשי תתעוררו כי ברכה, של בכוס אליכ� בא הנני

של ראשונה בשורה יעמוד מכ� אחד וכל לבני�, אבות נחלת

ולחזק ברבי�, דא"ח לימוד שיעורי לקבוע טוב, ופועל עבודה

שפעת ולב"ב לכ� ישפיע יתבר� והש� התמיכה, מעמדות את

מנפש דמיטב מילי ובכל טובה, בפרנסה מרובה, וברכה חיי�

בשר. ועד

והצלחתכ�. טובכ� שלומכ� הדורש עוז ידידכ� והנני

יצחק יוס�
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הוא, הרחיק מכ� וכתוצאה היהודי� על עלילות שני� שלוש במש� העליל בדניצקי, הלה, וכי כרמאי,
ישרי�. אנשי� ה� היהודי� כי החסד, רב הפרי� הוא, יודע עתה בר� ממנו. היהודי� את וורביצקי,
לבוא ומזמינ� היהודי� סליחת את עתה מבקש הוא ולכ� מדוברומיסל, יהודי של בזכותו הגיע זו למסקנה
הקוד�. לתפקידו שוב מינה וורביצקי, של אחוזותיו מנהל בעבר שהיה יוס�, אהר� את אחוזותיו. אל שוב

וכי גדול אוהבֿישראל היה וורביצקי של אביו כי שמעו� חיי� ר' שמע יוס� אהר� ר' של מפיו
שהסית ישראל שונא בדניצקי, של השפעתו תחת נפל הצעיר שהפרי� אלא ליהודי�. רבות טובות גמל

לטובה. הכול השתנה עתה היהודי�. נגד העת כל

המשק למנהל וורביצקי הורה החדשה, תוצרתו ע� בואו על לטירה שמעו� חיי� ר' הודיע כאשר
חיי� ר' את להביא יוס� אהר� מר' ביקש מכ� לאחר לו. המגיע את ולשל� איתו להתחשב� היהודי
ציווה היהודי� שני רגשות ע� התחשבות מתו� הפרי�. ע� משותפת ארוחה ולקיי� הטירה, אל שמעו�

יוס�. אהר� ר' של בביתו תוכ� שהארוחה

גדול שחלק לאחר ליאדי, ליהודי בקשר מאביו לו הזכור את וורביצקי סיפר השולח� ליד כשהסבו
ליאדי, קהילת וראשי הרב של משלחת קיבל הפרי� ש�. שפרצה גדולה שריפה בעש� כלה מהעיר
בית את מחדש לבנות כדי עצי� מיערותיו לשלוח אז פקד האב הפרי� הנפגעי�. צרכי על לו שסיפרו
אביו של ידידותו על גדולה בגאווה עתה סיפר הצעיר הפרי� עניי�. יהודי� של רבי� ובתי� המדרש

זה. בנושא שלו רוחו בהל� עתה שחלה התפנית על רצונו שביעות והביע היהודי�, כלפי

זה! לכל גר� אשר הוא ה� השביעי". "ברקיע היה שמעו� חיי� ר'

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרצ"ב כסלו דר"ח א' ב"ה

ריגא

ואתר אתר בכל אנ"ש ידידנו אל

יחיו עליה� ד'

וברכה. שלו�

יודעי� ד', יברכ� תבל, מרחבי בכל ישראל עדת קהל כל

אל בחסדי אשר תקנ"ט, כסלו י"ט הבהיר, היו� פרשת את

ויראי מאנ"ש ירבו, כ� אלפי�, למאות המאיר יו� הוא עליו�

באלפי�, טוב ויו� משתה ושמחה, ששו� באור יחיו, אלקי�

שנה. ושלש שלשי� מאה זה מדרש ובתי כנסיות בתי ירבו, כ�

מיסודי אחת היא רעי�, ושיחת אחי�, באהבת ההתועדות

ומשולשת, כפולה ברכה ומביאי� החסידי�, ודרכי החסידות,

ושמשו נהיר�, ית' עילאה דמלכא דאנפוהי רצו�, בעת ג� ומה

חלק הנוטלי� לכל מאיר הקדוש וזכותו זורח, צדיק אותו של

הקדושי�. מוסדיו בהחזקת ומשתתפי� בשמחתו,

בתלמידי� מצליחי� ת"ל הנהגתי תחת אשר הישיבות

פונה והנני נורא, הגשמי מצב� אמנ� ד' יברכ� חשובי�

בהמצטר� לכלכל� אוכל כי בעזרתי לבא אנ"ש ידידנו אליכ�

לעלות אנ"ש ישתדלו הבע"ל וישלח בש"ק אשר ובבקשה לה�

זו בשבת והמאחרי� המוסדות. החזקת לצרכי ולנדב לתורה

בחג אנ"ש ובהתאס� הבע"ל, חנוכה, שבת וישב, בפ' ישלימו

עתי� הקביעות לחזק אנ"ש יתעוררו נפשינו ופדות גאולתינו

התרומה כספי את המעמדות, דבר ויחזקו דא"ח בלימוד

שיחיו. המנדבי� רשימת ע� אלי לשלוח יואילו

אנ"ש. ידידנו

קדש ברגשי תתעוררו כי ברכה, של בכוס אליכ� בא הנני

של ראשונה בשורה יעמוד מכ� אחד וכל לבני�, אבות נחלת

ולחזק ברבי�, דא"ח לימוד שיעורי לקבוע טוב, ופועל עבודה

שפעת ולב"ב לכ� ישפיע יתבר� והש� התמיכה, מעמדות את

מנפש דמיטב מילי ובכל טובה, בפרנסה מרובה, וברכה חיי�

בשר. ועד

והצלחתכ�. טובכ� שלומכ� הדורש עוז ידידכ� והנני

יצחק יוס�

[epy 'nr 'a jxk v"iixedn w"b`]

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

הוא, הרחיק מכ� וכתוצאה היהודי� על עלילות שני� שלוש במש� העליל בדניצקי, הלה, וכי כרמאי,
ישרי�. אנשי� ה� היהודי� כי החסד, רב הפרי� הוא, יודע עתה בר� ממנו. היהודי� את וורביצקי,
לבוא ומזמינ� היהודי� סליחת את עתה מבקש הוא ולכ� מדוברומיסל, יהודי של בזכותו הגיע זו למסקנה
הקוד�. לתפקידו שוב מינה וורביצקי, של אחוזותיו מנהל בעבר שהיה יוס�, אהר� את אחוזותיו. אל שוב

וכי גדול אוהבֿישראל היה וורביצקי של אביו כי שמעו� חיי� ר' שמע יוס� אהר� ר' של מפיו
שהסית ישראל שונא בדניצקי, של השפעתו תחת נפל הצעיר שהפרי� אלא ליהודי�. רבות טובות גמל

לטובה. הכול השתנה עתה היהודי�. נגד העת כל

המשק למנהל וורביצקי הורה החדשה, תוצרתו ע� בואו על לטירה שמעו� חיי� ר' הודיע כאשר
חיי� ר' את להביא יוס� אהר� מר' ביקש מכ� לאחר לו. המגיע את ולשל� איתו להתחשב� היהודי
ציווה היהודי� שני רגשות ע� התחשבות מתו� הפרי�. ע� משותפת ארוחה ולקיי� הטירה, אל שמעו�

יוס�. אהר� ר' של בביתו תוכ� שהארוחה

גדול שחלק לאחר ליאדי, ליהודי בקשר מאביו לו הזכור את וורביצקי סיפר השולח� ליד כשהסבו
ליאדי, קהילת וראשי הרב של משלחת קיבל הפרי� ש�. שפרצה גדולה שריפה בעש� כלה מהעיר
בית את מחדש לבנות כדי עצי� מיערותיו לשלוח אז פקד האב הפרי� הנפגעי�. צרכי על לו שסיפרו
אביו של ידידותו על גדולה בגאווה עתה סיפר הצעיר הפרי� עניי�. יהודי� של רבי� ובתי� המדרש

זה. בנושא שלו רוחו בהל� עתה שחלה התפנית על רצונו שביעות והביע היהודי�, כלפי
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(‡)Á¯˜ ÁwiÂ.ר�י �מדר� נדר�ת יפה ז� �ר�ה «ƒ«…«ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

˜¯Á�נח�מא: ÁwiÂ.אחד לצד עצמ� את לקח ְַָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ

וזה� ה�ה�ה, על לע�רר העדה מ��� נחלק ְֶָ�ְְְֱִִֵֵֶַַָָָלהי�ת

העדה מ�אר נחלק "ואת�לג", א�נקל�ס ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָ��ר��

וכ� �מחלקת. טו)להחזיק ל��",(איוב "מהֿ��ח� : ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ

אחר: �בר �ניֿאד�. מ�אר להפליג� א�ת� ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָל�קח

��ה� סנהדרא�ת רא�י מ�� קרח" ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ"ו��ח

��אמר �מ� כ)�דברי�, אתֿאהר�",(במדבר "קח : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ

יד) �ברי�":(הושע ע�כ� "קח� :˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»
ÈÂÏŒÔa.על רחמי� ���� "��ֿיעקב", הז�יר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

��אמר מחלק��, על �מ� י�כר ��א ְֱֶֶַָ�ְְְִֵֶַַַָֹעצמ�,

מט) נז�ר(בראשית והיכ� �בדי". אלֿ�חד "�קהל� :ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

ה�מי�, �דברי ה��כ� על �התיחס� קרח? על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ�מ�

ו)��אמר א ��ֿיצהר(דה"י ��ֿקרח "��ֿאביס� : ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

��ֿי�ראל": ��ֿלוי Ì¯È·‡Â��ֿקהת Ô˙„Â. ְְִִֵֵֶֶֶָָ¿»»«¬ƒ»
�חנית�(תנחומא) �ר�י רא�ב� �בט �היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ��ביל

נ���פ� �ימנה, הח�ני� �בניו לקהת �כ� ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ�ימנה,

�מה ל�כנ�. א�י לר�ע, א�י �מחלק��: קרח ְְִֵָָָָ�ְְִַַֹע�

�ל נ�יא�ת� על נתק�א מ�ה? ע� לחלק קרח ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹראה

קהת �ני על נ�יא מ�ה ���ה� ע�יאל, �� ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ֱִֶָָאליצפ�

הי�, אר�עה א�א אחי קרח: אמר ה���ר. �י ְִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

ו)��אמר ה�כ�ר(שמות עמר� וג�'". קהת "�בני : ְְְְְֱֵֶֶַַַָָ

�ד�ל; �ה� ואחד מל� אחד �ד�ה: �ניו �ני ְֵֶֶֶֶָָָָֹ�ְְְֵָָָנטל�

יצהר, �� �אני אני, לא ה�נ�ה? את ל�ל רא�י ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹמי

אחיו �� את נ�יא מ�ה וה�א לעמר�? �ני ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ�ה�א

�בריו! את �מב�ל עליו ח�לק הריני מ���! ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ�ִַָָה�ט�

ר�� סנהדרא�ת, רא�י ר"נ וכ�ס עמד ע�ה? ָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמה

�דא�ר �� אליצ�ר וה� �כניו, רא�ב� ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶָמ�בט

קריאי עדה "נ�יאי ��אמר: ,�� וכ��צא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוחבריו

א�מר ה�א �לה�� א)מ�עד". קר�אי(במדבר "א�ה : ְְֵֵֵֵֶַָ

ועמד� �א� �כלת, ���� ט�ית�ת והל�י�� ְְְֵֶָָָ�ְְִִִֵֶַָָָהעדה",

ח�בת �כלת �ל ���� ט�ית ל�: אמר� מ�ה, ְֵֶֶֶֶַָ�ְְִִֵֶֶַָֹלפני

התחיל� ח�בת! לה�: אמר �ט�רה? א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ�ציצית

אחד ח�ט אחר מי� �ל ט�ית אפ�ר? עליו. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�חק

את �פטר לא �כלת ���� ז� ��טר�, �כלת ְְִֵֶֶָֹֹ�ְְֵֶֶֶָ�ל

¯‡Ô·eעצמ�?: È�a.�ואביר �לת:�ת� �� וא�� ְַָ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ב לקח��.¯·ÌÎÏŒ(‚)תורה מ�אי י�תר הר�ה «»∆ְְְִֵֵֶַַַ

�ד�ה: ˜„ÌÈLלעצמכ� Ìlk.(תנחומא)�מע� ��� ְְְְֶַ�ָÀ»¿…ƒ�ְָָ

ה�ב�רה: מ�י �סיני e‡O�˙z�ברי� ÚecÓe.�א ְְְִִִִַַָָ««ƒ¿«¿ִ

�ה�ה, לאחי� לברר ל� היה לא מלכ�ת, א�ה ָ�ְְְְְְִִַַַָָָָָָֹֹלקח�

�ל אלהי�, ה' אנכי �סיני �מע�� לב�כ� א�� ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא

�מע�: ÂÈ�tŒÏÚ(„)העדה ÏtiÂ.(מ"ר (תנחומא. ְֵָָָ«ƒ…«»»
רביעי: סרח�� �יד� זה ��בר ה�חלקת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ�ני

�עגל לב)חטא� ��תא�נני�(שמות מ�ה", "ויחל : ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

יא) �מר�לי�(במדבר מ�ה", "ו�ת��ל יד): :(ש� ְְְִִֵֶַַַַֹ

�ל �מחלק�� מצרי�", ו�מע� אלֿה' מ�ה ְֶ�ְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹ"ו�אמר

אביו על ��רח מל� לב� מ�ל ידיו. נתר�ל� ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרח

���רח ו�ל�, ���י� �ע� א�הב� עליו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ�פ�ס

מתירב עד אמר: הה�א, הא�הב ידי נתר�ל� יעית ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

מ��י: ע�ד יק�ל לא ��א ה�ל�, על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאטריח

gxwfhoey`x mei qelwpe`

åéðt-ìri''yx:äBúãr-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå ©¨¨«©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»
-úàå Bì-øLà-úà ýåýé òãéå ø÷a øîàì¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯¤£¤²§¤
Ba-øçáé øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwä©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²£¤¬¦§©−

åéìà áéø÷éi''yx:åúBzçî íëì-eç÷ eùr úàæ ©§¦¬¥¨«−Ÿ£®Ÿ§«¨¤´©§½
Búãr-ìëå çø÷i''yx:æeîéNå Là | ïäá-eðúe −Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ

Léàä äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈¨¦²
éða íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬

éåìi''yx:ìàøùéçàð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå ¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈
éåì éðai''yx:èéäìà ìécáä-ék íkî èrîä §¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧

:È‰Bt‡הÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe «ƒ«ƒƒ…«¿ƒ

‡¯Ùˆa ¯ÓÈÓÏ dzL�k Ïk»¿ƒ¿≈¿≈«¿«¿»

˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂƒ«¿»»¿»«≈¿»

Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂ LÈc˜c¿«ƒƒ»≈»√»ƒ¿»ƒ

:dLenLÏ ·¯˜È d· ÈÚ¯˙Èו‡c ƒ¿¿ƒ≈¿»≈¿ƒ≈»

ÏÎÂ Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Úƒƒ»¿«¿¿»…«¿»

:dzL�kז‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â ¿ƒ¿≈¿»¿∆»»

ÔÈÓÒea ˙¯BË˜ ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ¿«ƒ¬≈¿∆¿ƒ

ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈

:ÈÂÏ È�a ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰ ÈÈ¿»«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÔÚÎח eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«

:ÈÂÏ È�aטÈ¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰ ¿≈≈ƒ«¿≈¿¬≈

ÔBÎ˙È Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ L¯Ù‡«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈»¿

é"ùø

(‰)'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a.רבהע�ה �כר�ת)(במדבר עת …∆¿…«¿ְִֵַָ

מת��� היה וה�א לפניו, להרא�ת נכ�� ולא לנ� ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹהיא

�ה�: יחזר� ��א ‡˙Œלדח�ת� '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆
BÏŒ¯L‡.:לו�ה לכה�ה:.LB„w‰Œ˙‡Âלעב�דת ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִ�ָ

·È¯˜‰Â.אליו ��:(תנחומא)א�ת� מ�כיח וה�ר��� . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

�מדר��: ל�מ��י�. יקרב לקדמ�הי, ְְְֳִִִִֵֵֵָָָָָויקרב

הקד��ֿ ח�ק �ב�ל�ת מ�ה: לה� אמר � ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�קר

לערב? �קר להפ� א�� יכ�לי� �ע�למ�, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹ�ר��ֿה�א

��אמר ז�, את לב�ל ��כל� א)�� :(בראשית ְְֱֵֵֶֶֶַַ

�� ו�ב�ל". ויהיֿבקר... כג)"ויהיֿערב :(דה"א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

וג�'": להק�י�� אהר� eNÚ(Â)"ו��דל ˙‡Ê ְְְֲִִֵַַַָֹ…¬
˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜.אמר ?�� לה� ל�מר ראה מה ¿»∆«¿ֶַַָָָָָָ

�כמרי� הר�ה נימ�סי� י� הע��"� �דרכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלה�:

�בית מתק�צי� (��� ואי� (ס"א: וכ�� ְְְִִִַַָ�ְֵָ�ְְֵַהר�ה,

ות�רה אחד אר�� אחד, ה' א�א לנ� אי� אנ� ְֵֶֶֶֶָָָָָָָָאחד;

אי� ר"נ וא�� � אחד �ד�ל וכה� אחד �מז�ח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחת

� ר�צה אני א� �ד�לה? �ה�ה האמב��י� כ�, ְְְִַ�ְְֲִֵֶַָָָ

החביבה ה�טרת היא מ�ל, חביב ��מי� ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹלכ�

נ�רפ� ��� �ת�כ�, נת�� ה�ות וס� ה�ר�נ�ת, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמ�ל

האי� "והיה �ה�: התרה לפיכ� ואביה�א, ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָנדב

�קד�ת�. ה�א �בר ה�ד��", ה�א ה' ָ�ְְְֲִִֶַַָָא�רֿיבחר

ה�ד��? ה�א ���חר ��י י�דעי�, אנ� אי� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָוכי

��א לכ� א�מר הריני מ�ה: לה� אמר ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹא�א

א�בדי� וכ�כ� חי יצא �� ��בחר מי ְְִֶ�ְְְְִִִֵֵֶַַַ�תח�ב�:

רבה) �חלי�.BzÁÓ˙:(במדבר �ה� �ח�תי� �לי� «¿ִִִֵֶֶֶָָ

יד: �ית לה� ÈÂÏ(Ê)וי� È�a ÌÎÏŒ·¯.ד�ל� �בר ְֵֵֶָָ«»∆¿≈≈ƒָָָ

�ה� התרה ��� הי�, ט��י� ולא לכ�. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹאמר�י

נפ��ת�, על חטא� ה� א�א לקרב, עליה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוק�ל�

�נפ�ת�". הא�ה הח�אי� מח��ת "את ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:

עינ� זה? ל�ט�ת ראה מה היה, ���ח ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוקרח

�מ�אל מ���: י�צאה �ד�לה �לשלת ראה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהטע��,

אני ��ביל� אמר: ואהר�. מ�ה �נגד ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ��ק�ל

��� �ניו לבני ע�מד�ת מ�מר�ת וכ"ד ָ�ְְְְְִִִֵָָָָנמלט!

��אמר ה�ד� �ר�ח כה)מתנ�אי� א "�לֿ(ד"ה : ְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹ

ה�את ה�ד�ה �ל אפ�ר אמר: להימ�". בני� ַָֹ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָא�ה

לבא נ���� לכ� א��? ואני מ��י לעמד ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹעתידה

א�בדי� ���� מ�ה מ�י ��מע חזקה ְִָ�ְֲִִֶֶֶַָָָָֹלא�ת�

טעה � ה�ד��" ה�א ה' "א�רֿיבחר נמלט: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָואחד

ע�� ��ניו לפי יפה ראה ולא �עצמ�. ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹותלה

יפה. ר�אה היה �מ�ה .¯·ÌÎÏŒ:(תנחומא)���בה ְֶֶֶָָָָֹ«»∆
ה�ד��ֿ על לחלק �עצמכ� נטל�� �ד�ל ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָֹ�בר

ŒeÚÓL�‡(Á)�ר��ֿה�א: Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ָ«…∆…∆∆…«ƒ¿»
ÈÂÏ È�a.�יו� ר�י�. �ברי� ע�� לד�ר התחיל ¿≈≈ƒְְְִִִִִֵֵַַָָ

�אר י���פ� ��א עד אמר: ער�, ק�ה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ראה�

התחיל .��� אל �� אד�ר ע��, ויאבד� ְִִָ�ְְְֲִִֵֶַַַָֹה�בטי�

לוי": �ני "�מע�ֿנא �ה�: ÓÚÏÂ„(Ë)לזרז ְְְִִֵֵֵֶָָָ¿«¬…



קכז gxwfhoey`x mei qelwpe`

åéðt-ìri''yx:äBúãr-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå ©¨¨«©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»
-úàå Bì-øLà-úà ýåýé òãéå ø÷a øîàì¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯¤£¤²§¤
Ba-øçáé øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwä©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²£¤¬¦§©−

åéìà áéø÷éi''yx:åúBzçî íëì-eç÷ eùr úàæ ©§¦¬¥¨«−Ÿ£®Ÿ§«¨¤´©§½
Búãr-ìëå çø÷i''yx:æeîéNå Là | ïäá-eðúe −Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ

Léàä äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈¨¦²
éða íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬

éåìi''yx:ìàøùéçàð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå ¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈
éåì éðai''yx:èéäìà ìécáä-ék íkî èrîä §¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧

:È‰Bt‡הÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe «ƒ«ƒƒ…«¿ƒ

‡¯Ùˆa ¯ÓÈÓÏ dzL�k Ïk»¿ƒ¿≈¿≈«¿«¿»

˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂƒ«¿»»¿»«≈¿»

Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂ LÈc˜c¿«ƒƒ»≈»√»ƒ¿»ƒ

:dLenLÏ ·¯˜È d· ÈÚ¯˙Èו‡c ƒ¿¿ƒ≈¿»≈¿ƒ≈»

ÏÎÂ Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Úƒƒ»¿«¿¿»…«¿»

:dzL�kז‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â ¿ƒ¿≈¿»¿∆»»

ÔÈÓÒea ˙¯BË˜ ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ¿«ƒ¬≈¿∆¿ƒ

ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈

:ÈÂÏ È�a ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰ ÈÈ¿»«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÔÚÎח eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«

:ÈÂÏ È�aטÈ¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰ ¿≈≈ƒ«¿≈¿¬≈

ÔBÎ˙È Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ L¯Ù‡«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈»¿

é"ùø

(‰)'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a.רבהע�ה �כר�ת)(במדבר עת …∆¿…«¿ְִֵַָ

מת��� היה וה�א לפניו, להרא�ת נכ�� ולא לנ� ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹהיא

�ה�: יחזר� ��א ‡˙Œלדח�ת� '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆
BÏŒ¯L‡.:לו�ה לכה�ה:.LB„w‰Œ˙‡Âלעב�דת ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִ�ָ

·È¯˜‰Â.אליו ��:(תנחומא)א�ת� מ�כיח וה�ר��� . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

�מדר��: ל�מ��י�. יקרב לקדמ�הי, ְְְֳִִִִֵֵֵָָָָָויקרב

הקד��ֿ ח�ק �ב�ל�ת מ�ה: לה� אמר � ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�קר

לערב? �קר להפ� א�� יכ�לי� �ע�למ�, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹ�ר��ֿה�א

��אמר ז�, את לב�ל ��כל� א)�� :(בראשית ְְֱֵֵֶֶֶַַ

�� ו�ב�ל". ויהיֿבקר... כג)"ויהיֿערב :(דה"א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

וג�'": להק�י�� אהר� eNÚ(Â)"ו��דל ˙‡Ê ְְְֲִִֵַַַָֹ…¬
˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜.אמר ?�� לה� ל�מר ראה מה ¿»∆«¿ֶַַָָָָָָ

�כמרי� הר�ה נימ�סי� י� הע��"� �דרכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלה�:

�בית מתק�צי� (��� ואי� (ס"א: וכ�� ְְְִִִַַָ�ְֵָ�ְְֵַהר�ה,

ות�רה אחד אר�� אחד, ה' א�א לנ� אי� אנ� ְֵֶֶֶֶָָָָָָָָאחד;

אי� ר"נ וא�� � אחד �ד�ל וכה� אחד �מז�ח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחת

� ר�צה אני א� �ד�לה? �ה�ה האמב��י� כ�, ְְְִַ�ְְֲִֵֶַָָָ

החביבה ה�טרת היא מ�ל, חביב ��מי� ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹלכ�

נ�רפ� ��� �ת�כ�, נת�� ה�ות וס� ה�ר�נ�ת, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמ�ל

האי� "והיה �ה�: התרה לפיכ� ואביה�א, ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָנדב

�קד�ת�. ה�א �בר ה�ד��", ה�א ה' ָ�ְְְֲִִֶַַָָא�רֿיבחר

ה�ד��? ה�א ���חר ��י י�דעי�, אנ� אי� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָוכי

��א לכ� א�מר הריני מ�ה: לה� אמר ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹא�א

א�בדי� וכ�כ� חי יצא �� ��בחר מי ְְִֶ�ְְְְִִִֵֵֶַַַ�תח�ב�:

רבה) �חלי�.BzÁÓ˙:(במדבר �ה� �ח�תי� �לי� «¿ִִִֵֶֶֶָָ

יד: �ית לה� ÈÂÏ(Ê)וי� È�a ÌÎÏŒ·¯.ד�ל� �בר ְֵֵֶָָ«»∆¿≈≈ƒָָָ

�ה� התרה ��� הי�, ט��י� ולא לכ�. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹאמר�י

נפ��ת�, על חטא� ה� א�א לקרב, עליה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוק�ל�

�נפ�ת�". הא�ה הח�אי� מח��ת "את ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:

עינ� זה? ל�ט�ת ראה מה היה, ���ח ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוקרח

�מ�אל מ���: י�צאה �ד�לה �לשלת ראה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהטע��,

אני ��ביל� אמר: ואהר�. מ�ה �נגד ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ��ק�ל

��� �ניו לבני ע�מד�ת מ�מר�ת וכ"ד ָ�ְְְְְִִִֵָָָָנמלט!

��אמר ה�ד� �ר�ח כה)מתנ�אי� א "�לֿ(ד"ה : ְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹ

ה�את ה�ד�ה �ל אפ�ר אמר: להימ�". בני� ַָֹ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָא�ה

לבא נ���� לכ� א��? ואני מ��י לעמד ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹעתידה

א�בדי� ���� מ�ה מ�י ��מע חזקה ְִָ�ְֲִִֶֶֶַָָָָֹלא�ת�

טעה � ה�ד��" ה�א ה' "א�רֿיבחר נמלט: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָואחד

ע�� ��ניו לפי יפה ראה ולא �עצמ�. ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹותלה

יפה. ר�אה היה �מ�ה .¯·ÌÎÏŒ:(תנחומא)���בה ְֶֶֶָָָָֹ«»∆
ה�ד��ֿ על לחלק �עצמכ� נטל�� �ד�ל ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָֹ�בר

ŒeÚÓL�‡(Á)�ר��ֿה�א: Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ָ«…∆…∆∆…«ƒ¿»
ÈÂÏ È�a.�יו� ר�י�. �ברי� ע�� לד�ר התחיל ¿≈≈ƒְְְִִִִִֵֵַַָָ

�אר י���פ� ��א עד אמר: ער�, ק�ה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ראה�

התחיל .��� אל �� אד�ר ע��, ויאבד� ְִִָ�ְְְֲִִֵֶַַַָֹה�בטי�

לוי": �ני "�מע�ֿנא �ה�: ÓÚÏÂ„(Ë)לזרז ְְְִִֵֵֵֶָָָ¿«¬…



gxwfhipyקכח meiqelwpe`

ãrî íëúà ìàøNéíëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−
ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì åéìà¥¨®©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ

ì äãrä éðôìíúøLi''yx:é-úàå Eúà áø÷iå ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤
éçà-ìk-íb ízLwáe Czà éåì-éðá E ¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®¦©§¤−©
äpäki''yx:àéíéãrpä Eúãr-ìëå äzà ïëì §ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−

ék àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬©¦−
åéìri''yx:áéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬

äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåi''yx: §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«
âéLáãe áìç úáæ õøàî eðúéìrä ék èrîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½

-íb eðéìr øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§®̈¦«¦§¨¥¬¨¥−©
:øøzNäéðùìåçá ë"òãéúáæ õøà-ìà àì óà ¦§¨¥«©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧

äãN úìçð eðì-ïzzå eðúàéáä Láãe áìç̈¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´
àì øwðz íää íéLðàä éðérä íøëå̈¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²§©¥−¬Ÿ

äìrði''yx:åè-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤
ãçà øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³

ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿

ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿«

‡zL�k Ì„˜ Ì˜ÓÏe ÈÈ„ ‡�kLÓ«¿¿»«¿»¿≈«√»¿ƒ¿»

:ÔB‰˙eLnLÏי˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â ¿«»¿¿»≈»»¿»

Ôez‡ ÔÚÎe CnÚ ÈÂÏ È�a CÈÁ‡ Ïk»«»¿≈≈ƒƒ»¿««

:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚaיאÔÎa »»«¿À¿»«¿»¿≈

ÈÈ ÏÚ Ôez�ncÊ‡c CzL�k ÏÎÂ z‡«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿

:È‰BÏÚיבÈ¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe ¬ƒ¿«…∆¿ƒ¿≈

e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«¬»

:˜q� ‡Ïיג‡�z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰ »ƒ»«¿≈¬≈«∆¿»»

L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó≈«¿»»¿»¬«¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ‡�˙eÏh˜Ï¿«»»»¿«¿¿»¬≈

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡�ÏÚ z·¯·¯˙‡ƒ¿«¿«¿¿¬»»«ƒ¿«¿»»

ÏÁ·יד ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«

‡�Ï ‡z·‰ÈÂ ‡�zÏÚ‡ L·„e¿»««¿»»ƒ«¿»»»

È�ÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ ÔÈÏ˜Á ˙�ÒÁ‡«¬»««¿ƒ¿«¿ƒ«≈≈

‡Ï ‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ¿««¿«»»»

:˜q�טוÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e‡„ ƒ»¿≈¿…∆«¬»

‡ÂÚ¯a Ïa˜˙ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»¿«≈¿«¬»

ÔB‰pÓ „Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰�a¯À̃¿«¿»«»»¿«ƒ¿

„Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«

é"ùø

‰„Ú‰ È�ÙÏ.:�ה��כ על ‡˙E(È)ל�יר ·¯˜iÂ. ƒ¿≈»≈»ִַַָָ««¿≈…¿
י�ראל: עדת �אר מ��� �הרחיק �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלא�ת�

(‡È)ÔÎÏ.�ה�עדי וכלֿעדת� א�ה �� ��ביל »≈ְְְֲִִִַַָָָָָֹ

�ה�ה לתת ע�יתי ��ליח�ת� �י עלֿה', ָ�ְְְִִִִִִֵַָָא��

ה�ה: ה�חלקת ה�א לנ� ולא ÁÏLiÂ(È·)לאהר� ְְֲֲֶֶַַַַָֹֹֹ«ƒ¿«
'B‚Â ‰LÓ.(קי מחזיקי�(סנהדרי� �אי� מ�א�, …∆¿ֲִִִֵֶַָ

לה�לימ� אחריה� מח�ר מ�ה �היה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�מחלקת,

�ל��: �ÏÚ‰�דברי ‡Ï.�אי� הכ�יל�, �יה� ְְִֵָ…«¬∆ְִִִֵֶֶָ

ירידה: א�א יגלה� ה�בר.e�ÏŒÔzzÂ(È„)תורה ְִֶֶָָָ«ƒ∆»ַָָ

לא �ל�מר למעלה, האמ�ר "לא" על ְְְַַַָָָָֹֹמ�סב

אמר� וכר�, �דה נחלת לנ� נת� ולא ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהביא�תנ�

ג)לנ� אלֿאר�(שמות מצרי� מעני אתכ� "אעלה : ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ

זבת אר� אל ולא ה�צאתנ� מ�� � וג�'" ְְִֵֶֶֶַָָָָֹט�בה

להמיתנ� עלינ� �זר� א�א הביא�תנ�, �דב� ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָחלב

לנ� �אמר� יד)��ד�ר, ה�ה(במדבר "��ד�ר : ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

פגריכ�": B‚Â'י�ל� ¯w�z Ì‰‰ ÌÈL�‡‰ È�ÈÚ‰. ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿
נעלה לא א� עינינ� את לנ�ר ��לח א�ה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפ��

נעלה: לא ‰‰Ìאלי�, ÌÈL�‡‰.ה��לה �אד� ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

�חבר�: Ó‡„(ÂË)קללת� ‰LÓÏ ¯ÁiÂ.נצטער ְֲִֵַָ«ƒ«¿…∆¿…ְִֵַ
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é"ùø

אנ�ריא נקראת �� ארמי ל��� "�חרית", ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָא�נקל�ס:

�חו�ר מל� מ"ז):�ל עדת�:.Ì‰Â(ÊË)(ב"ב ֲֶֶֶַ»≈ְֲָ

(ÊÈ)B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â.�החמ�י ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִַ

��כ�: אי� יח�מאתי� Ì‰ÈÏÚ(ËÈ)תורה Ï‰˜iÂ ִִֶֶַָָ««¿≈¬≈∆
Á¯˜.(תנחומא)הה�א ה�ילה �ל לצנ�ת; �דברי …«ְְְִֵֵַַַָָָ

א�� "�סב�רי� א�ת�: �פ�ה ה�בטי� אצל ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהל�

��ביל א�א מק�יד איני מק�יד? אני לב�י ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ�עלי

ה�לכ�ת ל� ה�ד��ת: �ל ונ�טלי� �אי� א�� ְַַ�ְְְְִִֵֶַָָ���כ�!

:��� ��ת��� עד ה�ה�ה! ‰'�לאחיו „B·ÎŒ‡¯iÂ. ְְִַָ�ְִֶַַָ�ָ«≈»¿
ענ�: �ע��ד כ�א ‰¯Áe˙(Î·)תורה È‰Ï‡ Ï‡. ְַָָָ≈¡…≈»…

מל� וד�: ��ר �מ�ת מ�ת� אי� מח�ב�ת, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָי�דע

י�דע אינ� מדינה, מקצת עליו ��רחה וד� ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ��ר

מ���, נפרע ��עס ��ה�א לפיכ� הח�טא, ָ�ְְְִִִִֵֵֶַָָמי

א�ה וי�דע ה�ח�ב�ת �ל �ל�י�ת לפני� א�ה ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָאבל

הח�טא: ‡Á„מי LÈ‡‰.על וא�ה הח�טא ה�א ִֵַ»ƒ∆»ְֵַַַָ

יפה ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: אמר �קצ�? העדה ְִֵֶַַָָָָָָָֹ�ל

�מ�דיע י�דע אני חטא:אמר�, לא �מי חטא מי ְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

כג B‚Â'(Î„)תורה eÏÚ‰."�אס�לק" �תר��מ�: ≈»¿ְְְִַַָ

קרח: מ��� LÓ‰(Î‰)מ�ביב�ת Ì˜iÂ.מדרש) ְְִִִַַֹ«»»…∆
ע��:רבה) ולא �ני�, ל� ���א� כו�סב�ר תורה ְְְִִֶָָָֹ
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-ìëa eôqz-ït íäì øLà-ìëa eòbz-ìàå§©¦§−§¨£¤´¨¤®¤¦¨−§¨

:íúàhçæëïúc çø÷-ïkLî ìrî eìriå ©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬
íéávð eàöé íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À

ítèå íäéðáe íäéLðe íäéìäà çúti''yx: ¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−§©¨«
çëéðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
ìàì-ék älàä íéùrnä-ìk úà úBùr©«£¾Ÿ¥¬¨©©«£¦−Ÿ¨¥®¤¦−Ÿ

éalîi''yx:èëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

éðçìLi''yx:ìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

ýåýé-úà älàä íéLðàäi''yx:àìBúlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½
ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà øaãì§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬

:íäézçz øLà äîãàäáìõøàä çzôzå ¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ
úàå íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®§¥³

:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìkâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå ¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²

:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙· eÏÊ‡Â«¬»«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯כו ‡zL�k ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«

‡i¯·b È�kLÓ ÈÂlÚÓ ÔÚÎ e¯eÊ¿«≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»

ÏÎa Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ«»«»»ƒ≈¿»ƒ¿¿¿»

ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁכזÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â ≈¿ƒ¿«»≈ƒ»≈

Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡�kLÓ«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

e˜Ù� Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»

ÔB‰ÈL�e ÔB‰È�kLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ ÔB‰È�·eכח¯Ó‡Â ¿≈¿«¿¿«¬«

ÈpÁlL ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ

ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈

:È˙eÚ¯Ó ‡Ï È¯‡כט‡˙BÓk Ì‡ ¬≈»≈¿ƒƒ¿»

‡¯ÚÒe ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡L�‡ ÏÎ„¿»¡»»¿ƒ≈¿»»

ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L�‡ ÏÎc¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlLלÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â «¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»

˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«

„k Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿¿∆¡«

eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ«ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰ ‡i¯·bלא‰Â‰Â À¿«»»ƒ≈√»¿»«¬»

‡iÓb˙t Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»

Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ

:ÔB‰È˙BÁ˙לב˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ¿≈¿»««¿»»

L�‡ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»¡«

Á¯˜Ï Èc ‡L�‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡�È�˜ Ïk ˙ÈÂלגÔep‡ e˙Á�e ¿»»ƒ¿»»¿»ƒ

é"ùø

(ÊÎ)ÌÈ·v� e‡ˆÈ.(תנחומא)�לחר זק�פה �ק�מה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

�מ� יז)�לג��, א י��"(שמואל אר�עי� "ו�תי�ב : ְְְְִִֵֵַַַַָ

ÌtËÂ�גלית: Ì‰È�·e Ì‰ÈL�e.ה�� �ראה �א ְְָָ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָֹ

אי� מ�ה �ל �י� �ית �הרי ה�חלקת: ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹק�ה

�ל �י� �בית �ער�ת, ��י ��ביא עד א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָע�נ�י�

י�נקי א� אבד� וכא� �נה, ע�רי� עד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָמעלה

‰‡l‰(ÁÎ)�די�: ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ. ִַָ«¬≈»««¬ƒ»≈∆
�ד�לה, �ה�ה לאהר� לתת ה���ר עלֿ�י ְָָ�ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ�ע�יתי

ה�התי: נ�יא � ואליצפ� �ה�ה, סגני � ְְֱִִִֶַָָָָ�ְְֵָָָ�בניו

(ËÎ)È�ÁÏL '‰ ‡Ï.ה�ל ע�יתי אני א�א …¿»»ƒֲִִִֶַָָֹ

עלי: ח�לק ה�א �בדי� È¯a‡‰(Ï)מ�ע�י, Ì‡Â. ְְִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ»
‰'חד�ה: ‡¯·È.מת ��א �מיתה א�ת� להמית ֲָָƒ¿»ְְִִֵֶָָָֹ

�פצתה ה�ריאה? היא �מה ה�ה, עד אד� ��ְְִִֵַַַָָָָָָָ

ה� נאצ� �י וידע�� אז ותבלע�, אתֿ�יה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאדמה

�יר�� ור��תינ� אמר�י. ה�ב�רה מ�י ואני ה', ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָאת

קי) ימי(סנהדרי� מ��ת לאר� �ה �ריאה א� :ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

gxwfiiyily mei qelwpe`

eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−
:ìäwä CBzîãìíäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ¦¬©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−

õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ì eñði''yx: ¨´§Ÿ¨®¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤
äìúà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´

:úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe íéMîçäñ ©«£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤
æéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøîà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ

úzçnä-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øærìà-ìà¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

eLã÷i''yx:âälàä íéàhçä úBzçî úà ¨¥«¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤
éetö íéçô érwø íúà eùrå íúLôða§©§ŸÀ̈§¨¸ŸŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´

c÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænìeéäéå eL ©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬
ìàøNé éðáì úBàìi''yx:ãïäkä øærìà çwiå §−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À

íéôøOä eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−©§ª¦®
çaænì éetö íeòwøéåi''yx:äéðáì ïBøkæ ©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´

øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì́Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯

ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ¿»ƒ¿««ƒƒ¿

BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ

:‡Ï‰˜לדÈc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ¿»»¿»ƒ¿»≈ƒ

È¯‡ ÔB‰Ï˜Ï e˜¯Ú ÔB‰È�¯ÁÒa¿«¬»≈¬»¿»¿¬≈

:‡Ú¯‡ ‡�pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

ÈÈלה Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù� ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»

‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó ˙È ˙ÏÎ‡Â«¬»«»»»¿«¿ƒ«¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ È·¯˜ÓאÏÈlÓe ¿»¿≈¿…∆¿«»«ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈב¯Ó‡ ¿»ƒ…∆¿≈»¡«

L¯ÙÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈

˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»

È¯‡ ‡Ï‰Ï ˜ÈÁ¯È ‡˙L‡∆»»«¿≈¿»»¬≈

:eLc˜˙‡ג‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È ƒ¿«»»«¿¿««»«»

ÔB‰È˙LÙ�a e·iÁ˙‡c ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»¿«¿»≈

ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ

Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À

˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»

NÈ È�·Ï:Ï‡¯ד¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒ�e ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿»»

‡LÁ�„ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡�‰k«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»

‰‡ÙBÁ Ôe�„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏהÏ‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc ¿«¿¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èc È�BlÁ ¯·b ·¯˜È ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»ƒ¿«¿«ƒ«ƒ

‡˜q‡Ï ‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï»ƒ«¿»¿«¬…¿«»»

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzL�ÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»

é"ùø

ה' יברא (ר"ל ה'. יברא לאו וא� מ�טב, � ְְְְִִִִֵָָָָ�רא�ית

לכא�): לאה�ה ÌÏ˜Ï(Ï„)תורה eÒ�.ביל�� ְֶַָ»¿…»ְִִ

�ליעת�: על ה��צא להה��ל .L‡‰Œ˙‡Â(·)תורה ְִֵַַַָָ¿∆»≈
ה�ח��ת: מעל.Ï‰Œ‰¯Ê‡‰��ת�� לאר� ְְֶַַ¿≈»¿»ֵֶַָָ

˜„eLה�ח��ת: Èk.,הנאה� ואס�רי� ה�ח��ת ְַַƒ»≈ְֲֲִַַַַָָ

�רת: �לי ע�א�� ‰‡l‰(‚)�הרי ÌÈ‡hÁ‰ ְֲֲֵֵֵֶָָ««»ƒ»≈∆
Ì˙LÙ�a.(לו ���עי�(יומא �נפ��ת�,��ע�� ¿«¿…»ְְְֲִֶַַָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: על רדידי�:.¯ÈÚw��חלק� ְְֶֶַַָָƒÀ≈ְִִ

ÌÈÁÙ.:לעז� טינבי"ש מר�די� ÁaÊnÏט�י� Èetˆ. «ƒְִַ�ְִַַָƒ«ƒ¿≈«
ה�ח�ת: B‡Ï˙למז�ח eÈ‰ÈÂ.:�אמר�� לז�ר��, ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְְִֶָֹ

ונ�רפ�: ה�ה�ה על ��חלק� מא�ת� הי� ְְְִָ�ְְְֵֵֶֶַַָָא��

(„)ÌeÚw¯ÈÂ.:לעז� Œ‡ÏÂ(‰)אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ¿…
Á¯˜Î ‰È‰È.:קרח� יהיה ��א ‰'�די ¯ac ¯L‡k ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆

BÏ ‰LÓŒ„Èa.,מ�ה אל ��ר אהר� על "עליו" �מ� ¿«…∆ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ

זר אי� "לאֿיקרב לפיכ� �הני�, �בניו ה�א ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹֹ��היה

ו"ל�" "לי" �ל וכ� וג�'". אהר� מ�רע לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹא�ר

�מ� �תר�נ� � "���ר" אצל ה�מ�כי� ְְְְִִִֵֶֶַָָו"לה�"

�תב ולא מ�ה, �יד �מה� קרח. על �מדר��: ְְְִֶַַַַַַָָֹֹֹ"על".

���קי� ה�ה�ה, על לח�לקי� רמז מ�ה? ִֶָ�ְְִֶֶֶֶַַַֹאל

��אמר �יד�, מ�ה ��קה �מ� ד)�צרעת, :(שמות ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹ



קלי gxwfiiyily mei qelwpe`
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:ìäwä CBzîãìíäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ¦¬©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−
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äìúà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´
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:‡Ú¯‡ ‡�pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

ÈÈלה Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù� ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»

‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó ˙È ˙ÏÎ‡Â«¬»«»»»¿«¿ƒ«¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ È·¯˜ÓאÏÈlÓe ¿»¿≈¿…∆¿«»«ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈב¯Ó‡ ¿»ƒ…∆¿≈»¡«

L¯ÙÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈

˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»

È¯‡ ‡Ï‰Ï ˜ÈÁ¯È ‡˙L‡∆»»«¿≈¿»»¬≈

:eLc˜˙‡ג‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È ƒ¿«»»«¿¿««»«»

ÔB‰È˙LÙ�a e·iÁ˙‡c ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»¿«¿»≈

ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ

Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À

˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»

NÈ È�·Ï:Ï‡¯ד¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒ�e ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿»»

‡LÁ�„ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡�‰k«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»

‰‡ÙBÁ Ôe�„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏהÏ‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc ¿«¿¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èc È�BlÁ ¯·b ·¯˜È ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»ƒ¿«¿«ƒ«ƒ

‡˜q‡Ï ‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï»ƒ«¿»¿«¬…¿«»»

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzL�ÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»

é"ùø

ה' יברא (ר"ל ה'. יברא לאו וא� מ�טב, � ְְְְִִִִֵָָָָ�רא�ית

לכא�): לאה�ה ÌÏ˜Ï(Ï„)תורה eÒ�.ביל�� ְֶַָ»¿…»ְִִ

�ליעת�: על ה��צא להה��ל .L‡‰Œ˙‡Â(·)תורה ְִֵַַַָָ¿∆»≈
ה�ח��ת: מעל.Ï‰Œ‰¯Ê‡‰��ת�� לאר� ְְֶַַ¿≈»¿»ֵֶַָָ

˜„eLה�ח��ת: Èk.,הנאה� ואס�רי� ה�ח��ת ְַַƒ»≈ְֲֲִַַַַָָ

�רת: �לי ע�א�� ‰‡l‰(‚)�הרי ÌÈ‡hÁ‰ ְֲֲֵֵֵֶָָ««»ƒ»≈∆
Ì˙LÙ�a.(לו ���עי�(יומא �נפ��ת�,��ע�� ¿«¿…»ְְְֲִֶַַָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: על רדידי�:.¯ÈÚw��חלק� ְְֶֶַַָָƒÀ≈ְִִ

ÌÈÁÙ.:לעז� טינבי"ש מר�די� ÁaÊnÏט�י� Èetˆ. «ƒְִַ�ְִַַָƒ«ƒ¿≈«
ה�ח�ת: B‡Ï˙למז�ח eÈ‰ÈÂ.:�אמר�� לז�ר��, ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְְִֶָֹ

ונ�רפ�: ה�ה�ה על ��חלק� מא�ת� הי� ְְְִָ�ְְְֵֵֶֶַַָָא��

(„)ÌeÚw¯ÈÂ.:לעז� Œ‡ÏÂ(‰)אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ¿…
Á¯˜Î ‰È‰È.:קרח� יהיה ��א ‰'�די ¯ac ¯L‡k ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆

BÏ ‰LÓŒ„Èa.,מ�ה אל ��ר אהר� על "עליו" �מ� ¿«…∆ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ

זר אי� "לאֿיקרב לפיכ� �הני�, �בניו ה�א ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹֹ��היה

ו"ל�" "לי" �ל וכ� וג�'". אהר� מ�רע לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹא�ר

�מ� �תר�נ� � "���ר" אצל ה�מ�כי� ְְְְִִִֵֶֶַָָו"לה�"

�תב ולא מ�ה, �יד �מה� קרח. על �מדר��: ְְְִֶַַַַַַָָֹֹֹ"על".

���קי� ה�ה�ה, על לח�לקי� רמז מ�ה? ִֶָ�ְְִֶֶֶֶַַַֹאל

��אמר �יד�, מ�ה ��קה �מ� ד)�צרעת, :(שמות ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹ



gxwfiiriaxקלי meiqelwpe`

Bì äLî-ãéa ýåýéi''yx:ôåúãr-ìk eðliå §Ÿ̈²§©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³
ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ

:ýåýé ír-úà ízîä ízà øîàìæéäéå ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À
eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr äãrä ìäwäa§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
ãBák àøiå ïðrä eäqë äpäå ãrBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬

:ýåýéçìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤
:ãrBîñéòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éíúà älëàå úàfä äãrä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈
:íäéðt-ìr eìtiå òâøkàé-ìà äLî øîàiå §¨®©©¦§−©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤

ìrî Là äéìr-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³
äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷ íéùå çaænä©¦§¥̧©Æ§¦´Ÿ§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈
ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìr øtëå§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬

âpäói''yx:áéäLî øac | øLàk ïøäà çwiå ©¨«¤©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À
âpä ìçä äpäå ìäwä CBz-ìà õøiåíra ó ©¨̧¨Æ¤´©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®

úøèwä-úà ïziå:írä-ìr øtëéåâéãîriå ©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−©¨¨«©©«£¬Ÿ
äôbnä øörzå íéiçä ïéáe íéúnä-ïéai''yx: ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«

:dÏ ‰LÓ„ ‡„ÈaוÏk eÓÚ¯˙‡Â ƒ»¿…∆≈¿ƒ¿«¬»

‡ÓBiÓ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»

Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…

‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»«¿«¿¿ƒ«»

:ÈÈ„ז‡zL�k ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â «¿»«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»

e‡È�t˙‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ«…∆¿««¬…¿ƒ¿¿ƒ

‡��Ú È‰ÙÁ ‡‰Â ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ¬»»

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Âח‰LÓ ÏÚÂ ¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿«…∆

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„‡י ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»

ÏÚ eÏÙ�e ‰ÚLk ÔB‰˙È ÈˆL‡Â¿≈≈≈»¿¿»»¿»«

:ÔB‰Èt‡יאÔ¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â «≈«¬«…∆¿«¬…

‡˙M‡ dÏÚ ·‰Â ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò«»«¿ƒ»¿«¬«∆»»

˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆

‡zL�ÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»

ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù� È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ¿««¬≈¬≈¿«»¿»ƒ

:‡�˙BÓ È¯L ÈÈ Ì„˜יב·ÈÒ�e √»¿»»≈»»¿ƒ

Ë‰¯e ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«

‡�˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»

‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa¿«»ƒ«»¿…∆¿«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂיג‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â ¿««««»¿»≈≈«»

:‡�˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

é"ùø

לקה �� ועל ��לג". מצרעת יד� וה�ה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"ו��ציא�

� וצרעת:ע��ה Ì‰ÈÏÚ(È‡)תורה ¯tÎÂ.זה רז �ְִַַָָ¿«≈¬≈∆ֶָ

�ה�טרת לרקיע, ��עלה ה�ות מלא� ל� ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמסר

אי� אז ל��חית ר��ת ����� (ר"ל ה��פה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָע�צר

י� מ�ילי� ���סי� מה ועל לרע ט�ב �י� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַמבחי�

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ��זר מה אבל ��טרת, ����ְֲִֶֶַַַַָָָָֹ

מהֿ מת�ר� �בזה �ב�נה. ואי� חכמה אי� ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ�הדיא

לעצר אהר� את ה�לא� ה�יח ��א �� אחר ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ��תב

�היה א�א זה? רז ל� מסר ה�א והלא ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��טרת,

�ל�ח� אני �אמר �מ� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א, ְְְֲִֵֶַַַָָָ�זרת

��ת �מ�כת �דאיתא וד�"ק) מק�� פט)�ל :(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ

יב B‚Â'(È‚)תורה ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ.את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ֶַָ

ה�ח ה�לא�: ל� אמר �רח�. על והעמיד� ְְְְֱִֶַַַַַַַַָָָָה�לא�

על לע�ב צ�ני מ�ה ל�: אמר �ליח�תי! לע��ת ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלי

�ל�ח� וא�ה מק��, �ל �ל�ח� אני ל�: אמר ְְְְֲִֶַַָָָָיד�!

מ���, �ל�� א�מר מ�ה אי� ל�: אמר מ�ה! ְִִֵֵֶֶֶַָֹֹ�ל

הרי מאמי�, א�ה אי� א� ה�ב�רה. מ�י ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָא�א

�א מ�עד, אהל �תח אל �מ�ה ֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

אלֿמ�ה" אהר� "ו��ב ��אמר: וזה� ��אל. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹע�י

�הי�(מכילתא) לפי ��טרת? ל�ה אחר: �בר .ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

ס� ל�מר: ה�טרת אחר �מר�ני� מליזי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹי�ראל

יד� על ואביה�א, נדב מת� יד� על ה�א, ֲִֵֶַַַַָָָָָה�ות

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר אי�. �מאתי� חמ�י� ְְֲִִִִִַַַָָָָנ�רפ�

ה�א והחטא ה�א, מ�פה �ע�צר �רא� ְְְִֵֵֵֶַַָה�א:

gxwfiiying mei qelwpe`

ãéóìà øùr äraøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²Ÿ¤−¤
:çø÷-øác-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe§©´¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

åèãrBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:äøörð äôbnäåôéùéîçæè-ìà ýåýé øaãéå §©©¥−̈¤«¡¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîæéç÷å ìàøNé éða-ìà | øac ¤¬¥«Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´
-ìk úàî áà úéáì ähî ähî ízàî¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧¹̈¥¥³¨
Léà úBhî øùr íéðL íúáà úéáì íäàéùð§¦«Ÿ¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈Ÿ©®¦´

:eähî-ìr ázëz BîL-úàçéïøäà íL úàå ¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ¥´©«£½Ÿ
Làøì ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈§−Ÿ

íúBáà úéai''yx:èéãrBî ìäàa ízçpäå ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬

íëéìr íðélîi''yx:àëéða-ìà äLî øaãéå ©¦¦−£¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´
ähî íäéàéùð-ìk | åéìà eðziå ìàøNé¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«Ÿ¥¤¿©¤Á
íúáà úéáì ãçà àéùðì ähî ãçà àéùðì§¨¦̧Ÿ¤¹̈©¤̧§¨¦³Ÿ¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈
CBúa ïøäà ähîe úBhî øùr íéðL§¥¬¨−̈Ÿ©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

íúBhîi''yx:áëéðôì úhnä-úà äLî çpiå ©¨«©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´
:úãrä ìäàa ýåýéâëàáiå úøçnî éäéå §Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥

‡¯Úa˙יד ‡�˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«

¯a ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ¬««¿ƒ¿«¿»«

:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

Ú¯˙Ïטו ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿«

:ÈÏk˙‡ ‡�˙BÓe ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÒÂ·יז Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«

‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁ ‡¯ËÁ ÔB‰pÓƒ¿À¿»À¿»¿≈«»

ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰È�·¯·¯ Ïk ÔÓƒ»«¿¿»≈¿≈¬»«¿

dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzיח‡ÓL ˙ÈÂ ƒ¿«À¿≈¿»¿»

ÈÂÏ„ ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ

˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈

:ÔB‰˙‰·‡יטÔkLÓa ÔepÚ�ˆ˙Â ¬»«¿¿«¿¿ƒ¿«¿«

ÔnÊ‡ Èc ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡�ÓÊƒ¿»√»«¬»ƒ¬«≈

:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓכ‡¯·b È‰ÈÂ ≈¿ƒ¿«»ƒ≈«¿»

ÔÓ ÁÈ�‡Â ÈÚ�È d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«ƒ

Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„√̃»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬≈

Ï‡¯NÈכא È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯ËÁ ÔB‰È�·¯·¯ Ïk dÏ e·‰ÈÂƒ»≈»«¿¿»≈À¿»

˙È·Ï „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï¿«»«À¿»¿«»«¿≈

ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

˜„Ìכב ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Ú�ˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»

:‡˙e„‰Òc ‡�kLÓa ÈÈכג‰Â‰Â ¿»¿«¿¿»¿«¬»«¬»

‰LÓ ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ·¿»¿«¿ƒ¿«…∆

‡Ú� ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»

˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…¿≈≈ƒ¿«≈

:ÔÈc‚L ˙ÙÎÂ ı� ı�‡Â ÔÈ·Ï·Ï«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈ƒ¿ƒ

é"ùø

ידה�מית!: ‡Á„(ÁÈ)תורה ‰hÓ Èk.י� על א� ִֵַƒ«∆∆»ִַַ

לבד �ה�ה מ��חת � מ��ח�ת ל��י ְַָ�ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ�ח�ק�י�

ה�א: אחד �בט מק�� מ�ל לבד, יט�לו�ה תורה ְְִִֵֶֶַָָָָ

(Î)È˙kL‰Â.�ח)�מ ה�י�",(בראשית "ו���� «¬ƒ…ƒְִַַָָֹ

ז) �ככה":(אסתר ה�ל� "וחמת :(‡Î)CB˙a ֲֶֶַַַָָָ¿
Ì˙BhÓ.מ�ני יאמר�: ��א �אמצע, ה�יח� «»ְְְִִִֵֶֶַָֹֹ

�רח: �כינה �צד כב�ה�יח� iÂˆ‡(Î‚)תורה ְְִִִֶַַָָ«…≈
Á¯Ù.:�מ�מע�ıÈˆ.ה�רח�� ה�רי חנטת ה�א ∆«ְְַָƒְְֲִֶֶַַַַָ

ÌÈ„˜Lנ�פל: ÏÓ‚iÂ.�ה� ה�ר ה�רי, ��ה�ר ֵ«ƒ¿…¿≈ƒְֶ�ְִַַ�ֵֶַ

ל��� כא)�קדי�, ו��מל",(בראשית ה�לד "ו�ג�ל : ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

�מ� האיל�, �פרי מצ�י זה יח)ול��� "�בסר(ישעיה : ְְְִִִֶֶָָָָֹ

הממהר ה�רי ה�א �קדי�? ול�ה נ��". יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מל



קלי gxwfiiying mei qelwpe`

ãéóìà øùr äraøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²Ÿ¤−¤
:çø÷-øác-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe§©´¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

åèãrBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:äøörð äôbnäåôéùéîçæè-ìà ýåýé øaãéå §©©¥−̈¤«¡¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîæéç÷å ìàøNé éða-ìà | øac ¤¬¥«Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´
-ìk úàî áà úéáì ähî ähî ízàî¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧¹̈¥¥³¨
Léà úBhî øùr íéðL íúáà úéáì íäàéùð§¦«Ÿ¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈Ÿ©®¦´

:eähî-ìr ázëz BîL-úàçéïøäà íL úàå ¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ¥´©«£½Ÿ
Làøì ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈§−Ÿ

íúBáà úéai''yx:èéãrBî ìäàa ízçpäå ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬

íëéìr íðélîi''yx:àëéða-ìà äLî øaãéå ©¦¦−£¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´
ähî íäéàéùð-ìk | åéìà eðziå ìàøNé¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«Ÿ¥¤¿©¤Á
íúáà úéáì ãçà àéùðì ähî ãçà àéùðì§¨¦̧Ÿ¤¹̈©¤̧§¨¦³Ÿ¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈
CBúa ïøäà ähîe úBhî øùr íéðL§¥¬¨−̈Ÿ©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

íúBhîi''yx:áëéðôì úhnä-úà äLî çpiå ©¨«©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´
:úãrä ìäàa ýåýéâëàáiå úøçnî éäéå §Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥

‡¯Úa˙יד ‡�˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«

¯a ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ¬««¿ƒ¿«¿»«

:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

Ú¯˙Ïטו ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿«

:ÈÏk˙‡ ‡�˙BÓe ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÒÂ·יז Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«

‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁ ‡¯ËÁ ÔB‰pÓƒ¿À¿»À¿»¿≈«»

ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰È�·¯·¯ Ïk ÔÓƒ»«¿¿»≈¿≈¬»«¿

dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzיח‡ÓL ˙ÈÂ ƒ¿«À¿≈¿»¿»

ÈÂÏ„ ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ

˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈

:ÔB‰˙‰·‡יטÔkLÓa ÔepÚ�ˆ˙Â ¬»«¿¿«¿¿ƒ¿«¿«

ÔnÊ‡ Èc ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡�ÓÊƒ¿»√»«¬»ƒ¬«≈

:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓכ‡¯·b È‰ÈÂ ≈¿ƒ¿«»ƒ≈«¿»

ÔÓ ÁÈ�‡Â ÈÚ�È d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«ƒ

Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„√̃»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬≈

Ï‡¯NÈכא È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯ËÁ ÔB‰È�·¯·¯ Ïk dÏ e·‰ÈÂƒ»≈»«¿¿»≈À¿»

˙È·Ï „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï¿«»«À¿»¿«»«¿≈

ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

˜„Ìכב ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Ú�ˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»

:‡˙e„‰Òc ‡�kLÓa ÈÈכג‰Â‰Â ¿»¿«¿¿»¿«¬»«¬»

‰LÓ ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ·¿»¿«¿ƒ¿«…∆

‡Ú� ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»

˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…¿≈≈ƒ¿«≈

:ÔÈc‚L ˙ÙÎÂ ı� ı�‡Â ÔÈ·Ï·Ï«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈ƒ¿ƒ

é"ùø

ידה�מית!: ‡Á„(ÁÈ)תורה ‰hÓ Èk.י� על א� ִֵַƒ«∆∆»ִַַ

לבד �ה�ה מ��חת � מ��ח�ת ל��י ְַָ�ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ�ח�ק�י�

ה�א: אחד �בט מק�� מ�ל לבד, יט�לו�ה תורה ְְִִֵֶֶַָָָָ

(Î)È˙kL‰Â.�ח)�מ ה�י�",(בראשית "ו���� «¬ƒ…ƒְִַַָָֹ

ז) �ככה":(אסתר ה�ל� "וחמת :(‡Î)CB˙a ֲֶֶַַַָָָ¿
Ì˙BhÓ.מ�ני יאמר�: ��א �אמצע, ה�יח� «»ְְְִִִֵֶֶַָֹֹ

�רח: �כינה �צד כב�ה�יח� iÂˆ‡(Î‚)תורה ְְִִִֶַַָָ«…≈
Á¯Ù.:�מ�מע�ıÈˆ.ה�רח�� ה�רי חנטת ה�א ∆«ְְַָƒְְֲִֶֶַַַַָ

ÌÈ„˜Lנ�פל: ÏÓ‚iÂ.�ה� ה�ר ה�רי, ��ה�ר ֵ«ƒ¿…¿≈ƒְֶ�ְִַַ�ֵֶַ

ל��� כא)�קדי�, ו��מל",(בראשית ה�לד "ו�ג�ל : ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

�מ� האיל�, �פרי מצ�י זה יח)ול��� "�בסר(ישעיה : ְְְִִִֶֶָָָָֹ

הממהר ה�רי ה�א �קדי�? ול�ה נ��". יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מל



gxwgiiyyקלד meiqelwpe`

öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ
íéã÷Li''yx:ãëúhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ

eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−
:eähî LéàôéùùäëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬©¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À

úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà ähî-úà áLä̈¥º¤©¥³©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤
àìå éìrî íúpeìz ìëúe éøî-éðáì úBàì§−¦§¥¤®¦§©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ

eúîéi''yx:åëBúà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨ª«©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−
:äùr ïkôæëäLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå ¥¬¨¨«Ÿ©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−

:eðãáà eðlk eðãáà eðråb ïä øîàìçëìk ¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬¨¨«§´Ÿ
íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬

råâì eðîzi''yx:ñçéà-ìà ýåýé øîàiå ©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
éðáe äzà ïøäàéáà-úéáe EeàNz Czà E ©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−
íëúpäk ïår-úài''yx:áéçà-úà íâåähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧
éáà èáL éåìéìr eåléå Czà áø÷ä EE ¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−

ÔÓכד ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ

Ï‡¯NÈ È�a Ïk ˙ÂÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»»¿≈ƒ¿»≈

:d¯ËÁ ¯·b e·ÈÒ�e eÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«À¿≈

È˙כה ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»

‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»√»«¬»

‡�a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ¿«¿»¿»¿«»«¿»»

‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»

:Ôe˙eÓÈכוÈ„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ ¿«¬«…∆¿»ƒ

:„·Ú Ôk d˙È ÈÈ „ÈwÙכזe¯Ó‡Â «ƒ¿»»≈≈¬»«¬»

‰ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ È�a‡ ¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»

‡�pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡�pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»

e˙ÈÓc ‡�pÓ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙ÚÏa¿«««¿»¿»ƒ»»¿ƒ

:‡�˙BÓ·כח·¯˜Ó ·¯˜c Ïk ¿»»…¿»≈ƒ¿«

‡�Á�‡ ‡‰ ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»«¿»»ƒ»¬«¿»

:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒאÔ¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â «¿ƒƒ¿»«¬«¿»¿«¬…

CnÚ Ce·‡ ˙È·e CÈ�·e z‡«¿¿»≈»ƒ»

z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz¿«¿«≈«¿¿»¿«¿

È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚ CÈ�·e¿»ƒ»¿«¿«≈

:ÔBÎ˙pe‰ÎבCÈÁ‡ ˙È Û‡Â ¿«¿¿«»«»

·¯˜ Ce·‡„ ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·Lƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»»≈

CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»

‡�kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ�·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»√»«¿¿»

é"ùø

ה�ה�ה על המע�רר א� ה�ר�ת, מ�ל ָ�ְְְְִִֵֵַַַַַַַָלהפריח

�ע��ה ��צינ� �מ� לבא, ממהרת ב�רענ�ת� (ד"ה �ְְְְִֶֶֶַָָָֹ�ִָ

"וכפיתכו) ותר��מ�: �מצח�". זרחה "וה�רעת :ְְְְְְְִֵַַַַָָָָ

על זה �פ�תי� יחד �קדי� א���ל �מי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ�גדי�",

כדזה: B‡Ï˙(Î‰)תורה ˙¯ÓLÓÏ.��לז�ר ֶ¿ƒ¿∆∆¿ְִָ

י ולא לכה� �אהר� ה�ה�ה:��חר�י על ע�ד ��נ� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹ�ָ

Ì˙peÏz ÏÎ˙e.ותכלה ���ל��ת��מ� זה ל��� . ¿«¿…»ְְְְִֵֶֶָָֹ

מרמורי"ש �ל�נת� �מ� נקבה, ל��� יחיד ְְְְִִֵַָָָָֹמ�על

לתלנת�; �ל�נ�ת� �י� ח��ק וי� ָָ�ְְְְִִֵֵַַָ�לעז.

�ל��� �בר �� � �ל�נ�ת� אחת, �ל�נה � ְְְִֵַַָָָָָָ�ְ�ל�ת�

הר�ה: �ל�נ�ת ה� ואפ�� כויחיד, Ïk(ÁÎ)תורה ְְֲִִֵֵַַָ…
'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰.�זהירי להי�ת יכ�לי� אנ� אי� «»≈«»≈¿ְְְִִִִֵָ

ואחד מ�עד אהל לחצר לה�נס ר�אי� ��נ� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְָ�כ�,

מ�עד אהל לת�� וי�נס מחבריו י�תר עצמ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ��קריב

ÚB‚Ïימ�ת: e�Óz Ì‡‰.:למיתה הפקרנ� ��א ָ«ƒ«¿ƒ¿«ֶָ�ְְְִַָ

(‡)Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.(ספרי),אמר למ�ה «…∆∆«¬…ְֶַָֹ

��א י�ראל ��נת על להזהיר� לאהר�, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ��אמר

ל�ק��: EÈ·‡Œ˙È·eי�נס� EÈ�·e ‰z‡.ני� ה� ְְִִַָָ«»»∆≈»ƒְֵֵ

עמר�: אבי ‰Lc˜nקהת ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz.�עליכ ְְֲִַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֵֶ

ה�ברי� �עסקי ��חטא� ה�רי� ענ� מ�יל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאני
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כז)ואמר�לי� ג:(זבחי� ÈŒ‡Ï˜¯·(„)תורה ¯ÊÂ ְְֲִַַ¿»…ƒ¿«
ÌÎÈÏ‡.:�� על מזהיר אני È‰ÈŒ‡ÏÂ‰(‰)אתכ� ¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ¿…ƒ¿∆

Ûˆ˜ „BÚ.(ספרי)אמר�� �בר, �היה (במדבר�מ� ∆∆ְְֱֶֶֶַָָָ

ה�צ�":יז) "�יֿיצא :(Â)ÌÈ�˙� ‰�zÓ ÌÎÏ.יכ�ל ִֶֶַָָ»∆«»»¿Àƒָ

�מ� "לה'", ל�מר: �למ�ד הדי�ט? �ל ְְְְֲֶֶֶַַַַַלעב�דתכ�

�ז�רי� מ�מרת ל�מר למעלה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ��פר�

zÓ�‰(Ê)אמר�לי�:ו ˙„·Ú.:�לכ נת�יה �מ�נה ְְֲִַַ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

(Á)EÏ Èz˙� ‰p‰ È�‡Â.(ספרי)���ל ��מחה. «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְִָ

�מ� זה, ה�א ד)�מחה י�צא(שמות ה�א "ה�ה : ְְִִֵֵֶָ

��ת� למל� מ�ל �ל��". ו�מח ורא� ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָלקראת�

העלה ולא חת� ולא �תב ולא לא�הב� ְְְְֱֲֶֶַַָָָָֹֹֹ�דה

אמר ה�דה, על (עליו) וערער אחד �א ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ער�אי�.

לנג��? ויערער יבא ��רצה מי �ל ה�ל�: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹל�

�א�, א� �ער�אי�. �מעלה ל� וח�ת� ��תב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָהריני

�א ה�ה�ה, על אהר� �נגד וערער קרח ��א ָָ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלפי

ל� ונת� קלג)ה�ת�ב �ה�ה(חולי� מ�נ�ת כ"ד ְְְַַַָָ�ָ

לכא�: ז� �ר�ה נסמכה �לכ� ע�ל�, מלח ְְְְְִִִֶַָָָָָָָ�ברית

È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ.:טהרה� ל�מר� צרי� �א�ה ƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ.(ספרי)לגד�ה:(Ë)L‡‰ŒÔÓ.לאחר ¿»¿»ְִ�ָƒ»≈ְַַ

הא�י�: �למי.Ì�a¯˜ŒÏkהקטרת זבחי �ג�� ְִִַַָָ»»¿»»ְְְִֵֵַ
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íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ
àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé øLà£¤´¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−

éðáìeEi''yx:éøëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a §¨¤«§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨Æ
Cl-äéäé Lã÷ Búà ìëàéi''yx:àéEl-äæå Ÿ©´Ÿ½−Ÿ¤¦«§¤¨«§¤§º

Eì ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼§´
éðáìe íézúðéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìki''yx:áéáìç ìk ¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ¥´¤
-øLà íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²£¤

íézúð Eì ýåýéì eðzéi''yx:âéøLà-ìk éøeka ¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨

:epìëàé Eúéáa øBäèãéEì ìàøNéa íøç-ìk ¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬
:äéäéåè-øLà øùa-ìëì íçø øèt-ìk ¦«§¤«¨¤´¤Â¤¤§¨¨º̈Ÿ£¤

| Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa ýåýéì eáéø÷é©§¦¯©«Ÿ̈²¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´
-øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãẗ´Ÿ¦§¤À¥µ§´¨«¨½̈§¥²§«

:äcôz äàîhä äîäaäæèLãç-ïaî åéeãôe ©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤
ì÷La íéì÷L úLîç óñk Ekøra äcôz¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−§¤´¤

:àeä äøb íéøNr LãwäæéøBL-øBëa Cà ©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«©´§«¿
Lã÷ äcôú àì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−´Ÿ¤
íaìç-úàå çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷zçéíøNáe ©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¨−̈
Eì ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−§¬

ÔÈL„e˜ L„B˜ ÈÓ„˜ Ôe·È˙È¿ƒ√»«∆¿ƒ

:CÈ�·ÏÂ ‡e‰ CÏ ÈcיL„˜a ƒ»¿ƒ¿»¿…∆

c Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ÏeÎÈÈ ‡¯eÎ ¿ƒ≈¿À≈»¿»≈

:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙ÈיאCÏ ÔÈ„Â »≈¿»¿≈»¿≈»

˙ÂÓ¯‡ ÏÎÏ ÔB‰˙�zÓ ˙eL¯Ù‡«¿»«¿«¿¿»¬«¿«

CÈ�·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»

Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚ CÈ˙�·ÏÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«√»»

:d˙È ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„cיבÏk ƒ¿≈¿≈»≈»≈»

¯eaÚÂ ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË¿«¿»¬«¿ƒ

ÈÈ Ì„˜ Ôe�zÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»

:Ôepz·‰È CÏיגÈc Ïk È¯eka »¿«¿ƒƒ≈»ƒ

ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡·¿«¿¬ƒ«¿√»¿»

C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»

:dpÏÎÈÈידÏ‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk ≈¿À≈»∆¿»¿ƒ¿»≈

:È‰È CÏ Ècטו‡cÏÂ Á˙t Ïk ƒ»¿≈»»««¿»

ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ‡¯Na ÏÎÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿√»¿»

Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«

‡L�‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»

‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«¬»

:˜e¯Ùzטז‡Á¯È ¯aÓ d�˜¯Ùe ƒ¿À¿»≈ƒ««¿»

ÔÈÚÏÒ LÓÁ ÛÒk d�Ò¯Ùa ˜e¯Ùzƒ¿¿À¿»≈¿«¬≈ƒ¿ƒ

ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰יזB‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»

‡fÚ„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»

˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï»ƒ¿¿»ƒ»

˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»

‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯˜ ˜qz ÔB‰Èa¯z«¿≈«≈À¿«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·יחÈ‰È ÔB‰¯N·e ¿«¬»√»¿»ƒ¿¿¿≈

‡˜BLÎe ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Ák CÏ»¿«¿»«¬»»¿»

é"ùø

ÌÓL‡Âצ��ר: Ì˙‡hÁ Ì˙Á�Ó.:�מ�מע�¯L‡ ִƒ¿»»«»»«¬»»ְְַָ¬∆
ÈÏ e·ÈLÈ.:ה�ר �זל ‰ÌÈL„w(È)זה L„˜a »ƒƒֵֶֶֶַ¿…∆«√»ƒ

'B‚Â epÏÎ‡z.�נאכלי �אי� קד�י�, קד�י על ל�ד …¿∆¿ְֱֳִִִֵֵֵֶֶַָָָ

�ה�ה: �לזכרי �עזרה Ì�zÓ(È‡)א�א ˙Óe¯z. ְְְֲִֵֶָָָָ�ָ¿««»»
נזיר: ואיל �מה�למי� ה��דה מ� ÏÎÏה��ר� ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»

˙Ùe�z.:נ�פה� טע�ני� א�� .B‰ËŒÏk¯�הרי ¿…ְְֲִֵֵֶָ»»
לר��ת(ספרי) �לֿטה�ר, אחר: �בר טמאי�. ְְְִֵֵַַָָָָֹולא

�ד�לה:.¯‡Ì˙ÈL(È·)א���: �ר�מה תורההיא ְִ≈ƒ»ְְִָָ

‰ÔÈÓi(ÁÈ)יג ˜BLÎe ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁk.(נז (זבחי� «¬≈«¿»¿«»ƒ
ולבניה� לנ�יה� ל�הני� ��אכלי� �למי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�ל

gxwgiiriay mei qelwpe`

äéäéi''yx:èéøLà íéLãwä úîeøz | ìk ¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧
éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøéE ¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯

éúðáìåíìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà E §¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©¨¬
Czà Erøæìe Eì ýåýé éðôì àåäi''yx:ëøîàiå ¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤

÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½

ìàøNé éða CBúai''yx:ñéòéáùàëéåì éðáìå §−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥´¥¦½
óìç äìçðì ìàøNéa øùrî-ìk ézúð äpä¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬Ÿ§¦§¨¥−§©«£®̈¥³¤
ìäà úãár-úà íéãár íä-øLà íúãár£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãrBîáë-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå ¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤
:úeîì àèç úàùì ãrBî ìäàâëéålä ãárå ´Ÿ¤¥®¨¥¬Ÿ¥−§¨«§¨©̧©¥¦¹

íðår eàNé íäå ãrBî ìäà úãár-úà àeäÀ¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−¦§´£Ÿ¨®
àì ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ

äìçð eìçðéi''yx:ãëìàøNé-éða øùrî-úà ék ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©Ÿ́§¥«¦§¨¥À
íiåìì ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦©«§¦¦−
ìàøNé éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

äìçð eìçðé àìi''yx:ôäë-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà øùrnäúîeøz epnî ©©«£¥ÀŸ£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´

:È‰È CÏ ‡�ÈnÈ„יט˙eL¯Ù‡ Ïk ¿«ƒ»»¿≈…«¿»

Ï‡¯NÈ È�a ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜¿«»ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈

CÈ�·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»

ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ˙�·ÏÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«√»¿«

CÈ�·ÏÂ CÏ ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ∆«√»√»¿»»¿ƒ¿»

:CnÚכÔ¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ»«¬«¿»¿«¬…

‡Ï ˜ÏÁÂ ÔÈÒÁ˙ ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a¿«¿¬»«¬ƒ»√«»

Èc Ô�zÓ ÔB‰È�Èa CÏ È‰È˙È·‰È ¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ

È�a B‚a Cz�ÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈

:Ï‡¯NÈכא˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ ƒ¿»≈¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ

‡�ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ· ‡¯NÚÓ Ïk»««¿»¿ƒ¿»≈¿«¬»»

˙È ÔÈÁÏt Ôep‡ Èc ÔB‰�ÁÏt ÛÏÁ¬«»¿«¿ƒƒ»¿ƒ»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏtכב‡ÏÂ »¿««¿«ƒ¿»¿»

ÔkLÓÏ Ï‡¯NÈ È�a „BÚ Ôe·¯˜Èƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«

:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÔÁÏtכג ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿«

ÔeÏa˜È Ôep‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿

B‚·e ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ≈¿«√»¿»≈¿

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

Ï‡¯NÈכד È�·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»«¿»»

Ôk ÏÚ ‡�ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»«≈

‡Ï Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈכהÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «¿¿«¬»»«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓכוÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe …∆¿≈»¿≈»≈¿«≈

È�a ÔÓ Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿≈

˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎz�ÒÁ‡a ÔB‰pÓ ÔBÎÏ¿ƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿

é"ùø

נאכל ה�כ�ר א� אחד, ולילה ימי� ל�ני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�לעבדיה�

אחד: ולילה ימי� È‰È‰ל�ני EÏ.(ספרי)ר�י �א ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

אחרת, "הויה" ה�ת�ב ל� ה�סי� ול�ד: ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָעקיבא

נאכל �אינ� ��דה, �ל ו��ק �חזה �אמר: ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א

ולילה: י�� ‰ÌÈL„w(ËÈ)א�א ˙Óe¯z Ïk. ְֶַָָָ…¿…«√»ƒ
���� �כלל� ��ח�ה �לל� ז� �ר�ה �ל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָמח�ת�

�אמצע: ÌÏBÚ�פרט ÁÏÓ ˙È¯a.�ע �רית �רת ְֵֵֶַָ¿ƒ∆«»ְִִַָ

אחרי�: את �מבריא �מתק�� ה�ריא �דבר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאהר�

ÁÏÓ ˙È¯a.מסריח �אינ� ל�לח, ה�ר�תה ��רית ¿ƒ∆«ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ÌÎB˙a(Î)לע�ל�: EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ.(ספרי)�א ְָ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ַ

כא���ה: �ל.Ì‰Â(Î‚)תורה ע�נ� י�א� ה�ו�� ִַָ¿≈ְְֲִִִֶַָ

אליה�: מ��ת ה�רי� להזהיר �עליה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָי�ראל,

(„Î)‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡.(ספרי)�קרא ה�ת�ב ¬∆»ƒ«¿»ְַָָ

מע�ר: �ר�מת מ��� ��פרי� עד כה"�ר�מה" תורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ



קלז gxwgiiriay mei qelwpe`

äéäéi''yx:èéøLà íéLãwä úîeøz | ìk ¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧
éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøéE ¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯

éúðáìåíìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà E §¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©¨¬
Czà Erøæìe Eì ýåýé éðôì àåäi''yx:ëøîàiå ¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤

÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½

ìàøNé éða CBúai''yx:ñéòéáùàëéåì éðáìå §−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥´¥¦½
óìç äìçðì ìàøNéa øùrî-ìk ézúð äpä¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬Ÿ§¦§¨¥−§©«£®̈¥³¤
ìäà úãár-úà íéãár íä-øLà íúãár£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãrBîáë-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå ¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤
:úeîì àèç úàùì ãrBî ìäàâëéålä ãárå ´Ÿ¤¥®¨¥¬Ÿ¥−§¨«§¨©̧©¥¦¹
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ìàøNé éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

äìçð eìçðé àìi''yx:ôäë-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤
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:È‰È CÏ ‡�ÈnÈ„יט˙eL¯Ù‡ Ïk ¿«ƒ»»¿≈…«¿»

Ï‡¯NÈ È�a ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜¿«»ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈

CÈ�·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»

ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ˙�·ÏÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«√»¿«

CÈ�·ÏÂ CÏ ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ∆«√»√»¿»»¿ƒ¿»

:CnÚכÔ¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ»«¬«¿»¿«¬…

‡Ï ˜ÏÁÂ ÔÈÒÁ˙ ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a¿«¿¬»«¬ƒ»√«»

Èc Ô�zÓ ÔB‰È�Èa CÏ È‰È˙È·‰È ¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ

È�a B‚a Cz�ÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈

:Ï‡¯NÈכא˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ ƒ¿»≈¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ

‡�ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ· ‡¯NÚÓ Ïk»««¿»¿ƒ¿»≈¿«¬»»

˙È ÔÈÁÏt Ôep‡ Èc ÔB‰�ÁÏt ÛÏÁ¬«»¿«¿ƒƒ»¿ƒ»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏtכב‡ÏÂ »¿««¿«ƒ¿»¿»

ÔkLÓÏ Ï‡¯NÈ È�a „BÚ Ôe·¯˜Èƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«

:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÔÁÏtכג ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿«

ÔeÏa˜È Ôep‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿

B‚·e ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ≈¿«√»¿»≈¿

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

Ï‡¯NÈכד È�·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»«¿»»

Ôk ÏÚ ‡�ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»«≈

‡Ï Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈכהÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «¿¿«¬»»«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓכוÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe …∆¿≈»¿≈»≈¿«≈

È�a ÔÓ Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿≈

˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎz�ÒÁ‡a ÔB‰pÓ ÔBÎÏ¿ƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿

é"ùø

נאכל ה�כ�ר א� אחד, ולילה ימי� ל�ני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�לעבדיה�

אחד: ולילה ימי� È‰È‰ל�ני EÏ.(ספרי)ר�י �א ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

אחרת, "הויה" ה�ת�ב ל� ה�סי� ול�ד: ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָעקיבא

נאכל �אינ� ��דה, �ל ו��ק �חזה �אמר: ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א

ולילה: י�� ‰ÌÈL„w(ËÈ)א�א ˙Óe¯z Ïk. ְֶַָָָ…¿…«√»ƒ
���� �כלל� ��ח�ה �לל� ז� �ר�ה �ל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָמח�ת�

�אמצע: ÌÏBÚ�פרט ÁÏÓ ˙È¯a.�ע �רית �רת ְֵֵֶַָ¿ƒ∆«»ְִִַָ

אחרי�: את �מבריא �מתק�� ה�ריא �דבר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאהר�

ÁÏÓ ˙È¯a.מסריח �אינ� ל�לח, ה�ר�תה ��רית ¿ƒ∆«ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ÌÎB˙a(Î)לע�ל�: EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ.(ספרי)�א ְָ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ַ

כא���ה: �ל.Ì‰Â(Î‚)תורה ע�נ� י�א� ה�ו�� ִַָ¿≈ְְֲִִִֶַָ

אליה�: מ��ת ה�רי� להזהיר �עליה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָי�ראל,

(„Î)‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡.(ספרי)�קרא ה�ת�ב ¬∆»ƒ«¿»ְַָָ

מע�ר: �ר�מת מ��� ��פרי� עד כה"�ר�מה" תורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ



gxwgiiriayקלח meiqelwpe`

:øùrnä-ïî øùrî ýåýéæëíëì áLçðå §Ÿ̈½©«£¥−Ÿ¦©©«£¥«Ÿ§¤§©¬¨¤−
-ïî äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈¦

á÷iäi''yx:çëúîeøz ízà-íâ eîéøz ïk ©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ§©´
úàî eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−
ýåýé úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½

ïäkä ïøäàìi''yx:èëeîéøz íëéúðzî ìkî §©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

epnîi''yx:øéèôîìíëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³
ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî Baìç-úà¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤

á÷é úàeáúëåi''yx:àì-ìëa Búà ízìëàå §¦§©¬¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨
íëúéáe ízà íB÷îóìç íëì àeä øëN-ék ¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤

ãrBî ìäàa íëúãári''yx:áìeàNú-àìå £«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§³
-úàå epnî Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìr̈¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®§¤
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷̈§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

eúeîúi''yx:ôôô:ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö ¨«

‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ dpÓƒ≈«¿»»√»¿»««¿»

:‡¯NÚÓ ÔÓכזÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â ƒ««¿»¿ƒ¿««¿

‡¯„‡ ÔÓ ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡«¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿»

:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂכחÔk ¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»≈

‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz«¿¿«««¿»»

Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ…««¿»≈ƒ

dpÓ Ôe�z˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ Ôe·qƒ̇¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈

Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡�‰kכטÔBÎ˙�zÓ ÏkÓ «¬»ƒ…«¿«¿

ÈÈ„ ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ÔeL¯Ùz«¿¿»»«¿»»«¿»

:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

È˙ל ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»

È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL¿≈ƒ≈¿ƒ¿««¿≈»≈

:‡z¯ˆÚÓ ˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk«¬»«ƒ¿»¿«¬»««¿«¿»

‡Ôezלא ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««

‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza L�‡Â∆¡«»≈¬≈«¿»

ÔkLÓa ÔBÎ�ÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ¿¬«»¿«¿¿«¿«

:‡�ÓÊלבÏa˜˙ ‡ÏÂÈ‰BÏÚ Ôe ƒ¿»¿»¿«¿¬ƒ

d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ‡·BÁ»¿«¿»¿»¿≈

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

é"ùø

(ÊÎ)Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁ�Â. ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆
ולטמאי�, לזרי� אס�רה ��כ� מע�ר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ר�מת

��קראת �ד�לה �תר�מה וחמ� מיתה עליה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוח�בי�

ה�ר�: מ� �ג�" i‰ŒÔÓ˜·."רא�ית ‰‡ÏÓÎÂ ִִֵֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆
היקבי�: מ� ה��לת ויצהר �יר�� .ÏÓ‡‰�תר�מת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ¿≈»

��תמ�את: �ב�אה ���ל, ה��ר.È˜·ל��� ה�א ְְְִִֵֶַָ∆∆ַ

יקב ל��� וכל לת�כ�. י�רד �ה�י� ה�ת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��פני

וכ� ה�א, קרקע יד)חפירת ה�א(זכריה ה�ל� "יק�י : ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ע�ל�: �ל מל�� �חפר חפירה א�קינ�ס � ְְֲִֶֶַַָָָָָי�"

(ÁÎ)Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk.�מרימי ���ראל �מ� ≈»ƒ««∆ְְְִִִֵֶָ

��כ�, מ�ע�ר א�� �� �רימ� �מ�ק�יה�, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ�רנ�

נחלתכ�: ה�א ‡˙(ËÎ)�י eÓÈ¯z ÌÎÈ˙�zÓ ÏkÓ ְֲִֶַַƒ…«¿…≈∆»ƒ≈
'‰ ˙Óe¯zŒÏk.�א� מד�ר, ה�ת�ב �ד�לה �תר�מה »¿«ְְְִִֵֶַַָָָ

קד� מע�ר�תיו וק�ל ��רי ה�ה� את לוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהק�י�

להפרי� צרי� ה�רי, מ� �ד�לה �ר�מה �ה� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ���ל

לתר�מה מחמ�י� אחד �ח�ה ה�ע�ר מ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָה�וי

מע�ר: �ר�מת ויפרי� ויחזר ÌÎÓÈ¯‰a(Ï)�ד�לה ְְְְְֲֲִֵַַַַָֹ«¬ƒ¿∆
epnÓ BaÏÁŒ˙‡.מע�ר �ר�מת ��רימ� לאחר ∆∆¿ƒ∆ְְֲִֵֶַַַַָ

�מ�רי�:.LÁ�Â·מ���: ח�י� ללו�� k˙·‡˙ה��תר ִֶ¿∆¿«ְִִַַָ�ְִִƒ¿À«
Ô¯b.ה�ת�ב �קרא� ה�איל �אמר: ��א לי�ראל, …∆ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

א�ר �ניֿי�ראל אתֿמע�ר "�י ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"�ר�מה",

�למ�ד אס�ר? ��� יהא יכ�ל �ר�מה". לה' ְַָ�ְְִֵַָָָירימ�

י�ראל �ל מה �ר�". �תב�את ללו�� "ונח�ב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹל�מר

ח�י�: לוי �ל א� אפ��.ÌB˜ÓŒÏÎa(Ï‡)ח�י�, �ִִֵֶַ�ִ¿»»ֲִ

ה�בר�ת: B‚Â'(Ï·)�בית ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ. ְְֵַָ¿…ƒ¿»»≈¿¿
פט) חטא:(יבמות ��א� �רימ�, לא א� ÏÂ‡הא ְְִִִֵָָֹ¿…
e˙eÓ˙.(נו �מ�ת�:(בכורות �ח�ל�, א� הא »ְְִַָָ

קרח פרשת חסלת

.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¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.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

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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

çø÷ úùøôì äøèôäàé ÷øô à ìàåîùá

àéãé:äëeìnä íL Lcçðe ìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiååèírä-ìë eëìiå ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§¨®§©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈
ýåýé éðôì íéîìL íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íL eëìîiå ìbìbä©¦§À̈©©§¦ÁÁ¨̧¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®

:ãàî-ãr ìûøNé éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiåáéàäpä ìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå ©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬¦§¨¥−©§«Ÿ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½¦¥Æ
éìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîL:Cìî íëéìr Cá| Cìnä-äpä äzrå ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬£¥¤−¤«¤§©º̈¦¥«©¤´¤

éørpî íëéðôì ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáNå ézð÷æ éðàå íëéðôì Cläúî¦§©¥´¦§¥¤À©«£¦Æ¨©´§¦¨©½§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦¦§¥¤½¦§ª©−
:äfä íBiä-ãrâéî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé ãâð éá eðr éððä ©©¬©¤«¦«§¦´£´¦Á¤̧¤§Ÿ̈¹§¤¤́§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´

:íëì áéLàå Ba éðér íéìràå øôë ézç÷ì éî-ãiîe éúBvø éî-úà éz÷Lr éî-úàå ézç÷ì̈©À§¦§¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´©½¦¦©¦Æ¨©´§¦½Ÿ¤§©§¦¬¥©−®§¨¦−¨¤«
ã:äîeàî Léà-ãiî zç÷ì-àìå eðúBvø àìå eðz÷Lr àì eøîàiåäãr íäéìà øîàiå ©´Ÿ§½¬Ÿ£©§−̈§´Ÿ©¨®§«Ÿ¨©¬§¨¦©¦−§«¨©¸Ÿ¤£¥¤¹¥¯

:ãr øîàiå äîeàî éãéa íúàöî àì ék äfä íBiä BçéLî ãrå íëa ýåýéåøîàiå §Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´©¤½¦´¯Ÿ§¨¤²§¨¦−§®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤
íëéúBáà-úà äìrä øLàå ïøäà-úàå äLî-úà äNr øLà ýåýé írä-ìà ìûeîL§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤Ÿ¤´§¤©«£½Ÿ©«£¤¯¤«¡¨²¤£«¥¤−

:íéøöî õøàîæýåýé úB÷ãö-ìk úà ýåýé éðôì íëzà äèôMàå eávéúä äzrå ¥¤¬¤¦§¨«¦§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥µ¨¦§´§Ÿ̈½
à äNr-øLà:íëéúáà-úàå íëzçýåýé-ìà íëéúáà e÷ræiå íéøöî á÷ré àa-øLàk £¤¨¨¬¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«©«£¤¨¬©«£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½



קלט

.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¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.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

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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

çø÷ úùøôì äøèôäàé ÷øô à ìàåîùá

àéãé:äëeìnä íL Lcçðe ìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiååèírä-ìë eëìiå ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§¨®§©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈
ýåýé éðôì íéîìL íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íL eëìîiå ìbìbä©¦§À̈©©§¦ÁÁ¨̧¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®

:ãàî-ãr ìûøNé éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiåáéàäpä ìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå ©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬¦§¨¥−©§«Ÿ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½¦¥Æ
éìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîL:Cìî íëéìr Cá| Cìnä-äpä äzrå ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬£¥¤−¤«¤§©º̈¦¥«©¤´¤

éørpî íëéðôì ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáNå ézð÷æ éðàå íëéðôì Cläúî¦§©¥´¦§¥¤À©«£¦Æ¨©´§¦¨©½§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦¦§¥¤½¦§ª©−
:äfä íBiä-ãrâéî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé ãâð éá eðr éððä ©©¬©¤«¦«§¦´£´¦Á¤̧¤§Ÿ̈¹§¤¤́§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´

:íëì áéLàå Ba éðér íéìràå øôë ézç÷ì éî-ãiîe éúBvø éî-úà éz÷Lr éî-úàå ézç÷ì̈©À§¦§¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´©½¦¦©¦Æ¨©´§¦½Ÿ¤§©§¦¬¥©−®§¨¦−¨¤«
ã:äîeàî Léà-ãiî zç÷ì-àìå eðúBvø àìå eðz÷Lr àì eøîàiåäãr íäéìà øîàiå ©´Ÿ§½¬Ÿ£©§−̈§´Ÿ©¨®§«Ÿ¨©¬§¨¦©¦−§«¨©¸Ÿ¤£¥¤¹¥¯

:ãr øîàiå äîeàî éãéa íúàöî àì ék äfä íBiä BçéLî ãrå íëa ýåýéåøîàiå §Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´©¤½¦´¯Ÿ§¨¤²§¨¦−§®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤
íëéúBáà-úà äìrä øLàå ïøäà-úàå äLî-úà äNr øLà ýåýé írä-ìà ìûeîL§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤Ÿ¤´§¤©«£½Ÿ©«£¤¯¤«¡¨²¤£«¥¤−

:íéøöî õøàîæýåýé úB÷ãö-ìk úà ýåýé éðôì íëzà äèôMàå eávéúä äzrå ¥¤¬¤¦§¨«¦§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥µ¨¦§´§Ÿ̈½
à äNr-øLà:íëéúáà-úàå íëzçýåýé-ìà íëéúáà e÷ræiå íéøöî á÷ré àa-øLàk £¤¨¨¬¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«©«£¤¨¬©«£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½



קמ

:äfä íB÷na íeáLiå íéøönî íëéúBáà-úà eàéöBiå ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé çìLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹¤Ÿ¤´§¤©«£ÀŸ©¦³¤£«¥¤Æ¦¦§©½¦©«Ÿ¦−©¨¬©¤«
èìt-ãéáe øBöç àáö-øN àøñéñ ãéa íúà økîiå íäéäìà ýåýé-úà eçkLiåãéáe íézL ©¦§§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®©¦§´ŸŸ¿̈§©´¦«§¨Á©§¨̧¨¹§©§¦§¦À§©Æ

:ía eîçliå áàBî Cìîéãárpå ýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ýåýé-ìà e÷ræiå ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«©¦§£³¤§Ÿ̈Æ©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ
:jãárðå eðéáéà ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàå íéìraä-úààéýåýé çìLiå ¤©§¨¦−§¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬«Ÿ§¥−§©«©§¤«¨©¦§©³§Ÿ̈Æ

eáLzå áéáqî íëéáéà ãiî íëúà ìviå ìûeîL-úàå çzôé-úàå ïãa-úàå ìraøé-úà¤§ª©´©§¤§½̈§¤¦§−̈§¤§¥®©©¥̧¤§¤¹¦©³«Ÿ§¥¤Æ¦¨¦½©¥«§−
:çèaáéeðéìr Cìîé Cìî-ék àì éì eøîàzå íëéìr àa ïBnr-éða Cìî Lçð ék eàøzå ¤«©©¦§À¦´¨º̈¤´¤§¥«©»¨´£¥¤¼©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦¤−¤¦§´Ÿ¨¥®

:íëkìî íëéäìà ýåýéåâéýåýé ïúð äpäå ízìàL øLà ízøça øLà Cìnä äpä äzrå ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤£¤¬§©§¤−£¤´§¤§¤®§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²
:Cìî íëéìrãéét-úà eøîú àìå BìB÷a ízrîLe Búà ízãárå ýåýé-úà eàøéz-íà £¥¤−¤«¤¦¦«§´¤§Ÿ̈À©«£©§¤³ŸÆ§©§¤´§½§¬Ÿ©§−¤¦´

:íëéäìà ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå ýåýéåèàì-íàå §Ÿ̈®¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦³Ÿ
:íëéúBáàáe íëa ýåýé-ãé äúéäå ýåýé ét-úà íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLúæèäzr-íb ¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−¤¦´§Ÿ̈®§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−©«£«¥¤«©©¨Æ

:íëéðérì äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä øácä-úà eàøe eávéúäæéíBiä íéhç-øéö÷ àBìä ¦§©§´§½¤©¨¨¬©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−§¥«¥¤«£³§¦«¦¦Æ©½
zéå ýåýé-ìà àø÷àýåýé éðéra íúéNr øLà äaø íëúrø-ék eàøe eòãe øèîe úBì÷ ï ¤§¨Æ¤§Ÿ̈½§¦¥¬Ÿ−¨¨®§´§À¦¨«©§¤³©¨Æ£¤³£¦¤Æ§¥¥´§Ÿ̈½

ì:Cìî íëì ìBàLçéàøéiå àeää íBia øèîe úì÷ ýåýé ïziå ýåýé-ìà ìàeîL àø÷iå ¦§¬¨¤−¤«¤©¦§¨³§¥Æ¤§Ÿ̈½©¦¥¯§Ÿ̈²Ÿ¬Ÿ¨−̈©´©®©¦¨¸
:ìàeîL-úàå ýåýé-úà ãàî írä-ìëèé-ãra ìltúä ìûeîL-ìà írä-ìë eøîàiå ¨¨¨¬§²Ÿ¤§Ÿ̈−§¤§¥«©«Ÿ§¸¨¨¹̈¤§¥À¦§©¥¯§©

éãáréäìà ýåýé-ìà Eì ärø eðéúàhç-ìk-ìr eðôñé-ék úeîð-ìàå E:Cìî eðì ìàL £¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©¨®¦«¨©³§©¨©Ÿ¥̧Æ¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ëeøeñz-ìà Cà úàfä ärøä-ìk úà íúéNr ízà eàøéz-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©¦½̈©¤´£¦¤½¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ©À©¨¸Æ

:íëááì-ìëa ýåýé-úà ízãárå ýåýé éøçàîàëøLà eäzä éøçà | ék eøeñz àìå ¥©«£¥´§Ÿ̈½©«£©§¤¬¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«§−Ÿ¨®¦´©«£¥´©ÀŸ£¤¯
:änä eäú-ék eìévé àìå eìérBé-àìáëék ìBãbä BîL øeára Bnr-úà ýåýé Lhé-àì ék «Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦¬Ÿ¥«¨¦Â«Ÿ¦³Ÿ§Ÿ̈Æ¤©½©«£−§´©¨®¦µ

:írì Bì íëúà úBNrì ýåýé ìéàBä¦´§Ÿ̈½©«£¬¤§¤²−§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 4 ,zFTC 35 ,axrA 8 drW ,iWilW lil :clFnd©¨¥§¦¦¨¨¨¤¤©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWilWd mFiaE ipWd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©©©¥¦©©§¦¦©¨¨¥§¨



קמי

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 4 ,zFTC 35 ,axrA 8 drW ,iWilW lil :clFnd©¨¥§¦¦¨¨¨¤¤©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWilWd mFiaE ipWd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©©©¥¦©©§¦¦©¨¨¥§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

נבהלתי להידיעה מפטירת אחיו עקיבא יוסף ע"ה, תנצב"ה, ויה"ר אשר מכאן ולהבא יבשר אך 

טוב בטוב הנראה והנגלה,.

לימוד  שיעור  ויקבע  נשמה,  אותיות  שמשנה  ידוע  הרי  הנ"ל,  לנשמת  תיקון  איזה  אודות  ומ"ש 

לימוד  סגולת  ידוע  כבר  והרי  הבע"ל,  שני  לפסח  משנה  סדרי  שיתא  שיגמור  באופן  הסדר  על  במשניות 

המשניות גם לנשמות בגופים.

להוו"ח  שאמר  הרביעי(  חלק  המאסר  ברשימת  )הועתק  צדק  הצמח  אדמו"ר  מכ"ק  וכהמסופר 

אי"א כו' ר' אבא ז"ל פערסן, למוד משניות על פה, משנה הוא נשמה, ע"י אמירת משניות בעל פה הנשמה 

מאירה את הגוף, אז דער גוף ווערט ליכטיקער, ואף שהנ"ל הוא לימוד בספר, הרי זה הכנה ללימוד בעל 

וסדר,  גם איזה משניות מכל סדר  יוחקקו בזכרונו  ובטח  גם הכנה להאמור בפתגם הצ"צ,  ובמילא  פה, 

והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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Internet: www.DvarMalchus.Org
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