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ד

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

(dben izla dgpd)

Ê‡'גו לה ענו באר עלי הזאת השירה את ישראל הוא1ישיר פשוטו לפי הכתוב דפירוש ,

העילוי גודל וכידוע ישראל, לכלל עד לרבי� שנעשה הנס על שירה ישראל אמרו שאז
משו� עשאו ולא משיח חזקיהו לעשות הקב"ה שביקש ועד הנס, על שירה דאמירת והחיוב

הנס על שירה אמר הפסוק,2שלא על ז"ל) רבותינו במדרשי (וכ� רש"י בפירוש והנה .

בתחילת היתה הבאר שהרי מרי�, של �אר� של הנס עצ� על היתה לא שהשירה ְְִֵָָמבואר
המיוחד הנס על היתה השירה אלא הארבעי�, שנת עד נאמרה לא והשירה שנה הארבעי�
ג� שהרי להבי�, צרי� עדיי� לכאורה אבל וכו'. ה�אר עלֿידי שנתגלה ישראל בני ְֵַדהצלת
החידוש היה מה וא�ֿכ� עמלק, מלחמת כגו� זה לפני היו כבר ישראל בני דהצלת נסי�
במלחמת ההצלה נס לגבי הבאר של ההצלה שבנס החידוש בפשטות, והנה הבאר. בנס
תורה. מת� לאחרי היה הבאר ונס תורה, מת� לפני היתה עמלק שמלחמת מה הוא עמלק

בזה. העני� מהו להבי� צרי� אבל

Í‡התורה ובשביל ישראל בשביל נברא כולו העול� כל דהנה הוא, מוב�,3העני� ומזה ,
נקראת ישראל, נשמות שורש ישראל', ש'כנסת וכידוע הבאר, עני� ישנו בישראל דג�

שכתוב כמו באר, הוא4בש� העני� וביאור לבנו�. מ� ונוזלי� חיי� מי� באר גני� ,5מעי�

הנשמות נמשכות דבתחילה ישראל. דנשמות ההשתלשלות סדר מבואר זה בפסוק דהנה
יש שבפרטיות (כידוע התחתו� וג�ֿעד� העליו� ג�ֿעד� על קאי דגני� גני�, מעי� בבחינת
וג�ֿעד� העליו� דג�ֿעד� סוגי� לב' נחלקי� שבכללות אלא בג�ֿעד�, דרגות בליֿגבול

שכתוב6התחתו� וכמו בג�ֿעד�, היא שהנשמה היינו עמדתי7), אשר ישראל אלוקי הוי' חי
שזהו למטה, הנשמה יורדת ואחרֿכ� וביטול. עמידה בבחינת היא הנשמה שש� לפניו,
חיי�, מי� הנשמה נקראת ש� ג� אמנ� לאר�, מתחת נובע שהבאר חיי�, מי� באר עני�
עלֿידי דווקא אמנ� כנ"ל. גו' הוי' חי כתיב שעלֿזה שלפניֿזה והעמידה הביטול עלֿש�
היא טהורה בי שנתת נשמה אומרי� אנו דהנה יתירה. מעלה בה נפעלת למטה ירידתה
בריאהֿ בעולמות יש' 'מציאות בבחינת להיות הנשמה ירידת דלפני כו'. בראתה אתה
שאי� האצילות בעול� היא, טהורה בבחינת היא הרי נפחתה) יצרתה (בראתה יצירהֿעשיה
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תורה. מת� לאחרי היה הבאר ונס תורה, מת� לפני היתה עמלק שמלחמת מה הוא עמלק

בזה. העני� מהו להבי� צרי� אבל

Í‡התורה ובשביל ישראל בשביל נברא כולו העול� כל דהנה הוא, מוב�,3העני� ומזה ,
נקראת ישראל, נשמות שורש ישראל', ש'כנסת וכידוע הבאר, עני� ישנו בישראל דג�

שכתוב כמו באר, הוא4בש� העני� וביאור לבנו�. מ� ונוזלי� חיי� מי� באר גני� ,5מעי�

הנשמות נמשכות דבתחילה ישראל. דנשמות ההשתלשלות סדר מבואר זה בפסוק דהנה
יש שבפרטיות (כידוע התחתו� וג�ֿעד� העליו� ג�ֿעד� על קאי דגני� גני�, מעי� בבחינת
וג�ֿעד� העליו� דג�ֿעד� סוגי� לב' נחלקי� שבכללות אלא בג�ֿעד�, דרגות בליֿגבול

שכתוב6התחתו� וכמו בג�ֿעד�, היא שהנשמה היינו עמדתי7), אשר ישראל אלוקי הוי' חי
שזהו למטה, הנשמה יורדת ואחרֿכ� וביטול. עמידה בבחינת היא הנשמה שש� לפניו,
חיי�, מי� הנשמה נקראת ש� ג� אמנ� לאר�, מתחת נובע שהבאר חיי�, מי� באר עני�
עלֿידי דווקא אמנ� כנ"ל. גו' הוי' חי כתיב שעלֿזה שלפניֿזה והעמידה הביטול עלֿש�
היא טהורה בי שנתת נשמה אומרי� אנו דהנה יתירה. מעלה בה נפעלת למטה ירידתה
בריאהֿ בעולמות יש' 'מציאות בבחינת להיות הנשמה ירידת דלפני כו'. בראתה אתה
שאי� האצילות בעול� היא, טהורה בבחינת היא הרי נפחתה) יצרתה (בראתה יצירהֿעשיה
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כתיב אמנ� כלל. רע לארבעה8בו והיה יפרד ומש� הג� את להשקות מעד� יוצא ונהר
שאפשר עד יפרד, ומש� לבחינת למטה יורדת שאחרֿכ� בנשמה, הוא ועלֿדר�ֿזה ראשי�,
עלֿידי דווקא שנעשה הבאר עני� וזהו הזוחלי�. על נוטפי� דר�� באופ� יהיו חיי� ְַשהמי�
מי� נעשי� עלֿידיֿזה שדווקא האדמה, את ובוקעי� האר� גידי דר� עוברי� ִֵשהמי�

חמורה הכי מטומאה וג� הטומאות, מכל מטהרי� שה� ועד ומתוקי� שעלֿזה9צלולי�
ז"ל רבותינו וטהרתו,10אמרו טומאתו לו אומר למשה הקב"ה אומר שהיה ודבר דבר כל על

במה זה נטמא א� עול� של ריבונו משה, לו אמר הכהני�, אל אמור לפרשת שהגיע כיו�
עלֿידי היא הטהרה הרי משה. של פניו נתכרכמו שעה באותה השיבו, לא טהרתו, תהא

שכתוב כמו חיי� האפר11מי� בצירו� חיי� מי� שעלֿידי כלי, אל חיי� מי� עליו ֵֶָונת�
עלֿידי שדווקא הנשמה, בעני� יוב� ועלֿדר�ֿזה זו. חמורה טומאה ג� לטהר אפשר
שנתת נשמה מבחינת ג� למעלה עולה שעלֿידיֿזה יתירה, מעלה בה יש למטה ירידתה

גני�. ממעי� למעלה היא, טהורה בי

‰�‰Âעילוי בה יש למטה ירידתה עלֿידי שהנשמה להיות אפשר אי� להבי�, צרי� לכאורה
הנ והרי ירידתה, לפני שהיתה מה כנ"ל,לגבי היא טהורה בבחינת היא למעלה שמה

ז"ל רבותינו שאמרו אלא עוד ולא עילאה, טהירו בחינת על ג� של12דקאי שמחשבת�
א� למטה. ירידתה עלֿידי דווקא בדבר עילוי שיהיה אפשר ואי� דבר, לכל קדמה ישראל
לו להיות הקב"ה שנתאווה מה הוא ההשתלשלות סדר כל בריאת תכלית כי הוא, העני�

בתחתוני� דירה למטה13יתבר� שאי� התחתו� הזה בעול� למטה דווקא נפעל זה ועני� ,

ההילולא בהמש� וכמבואר לגנוני14ממנו. לגני באתי בתחתוני�15בעני� שכינה דעיקר
בג� ויניחהו הבריאה בתחילת שנאמר וכמו דווקא. בתחתוני� היא הכוונה שעיקר היתה,

ולשמרה לעבדה דווקא.16עד� התחתו� הזה בעול� המצוות בקיו� היא הכוונה שעיקר ,

הקב"ה של כפיו יציר הראשו�, אד� לגבי נאמר זה ואחת17דעני� אחד כל לגבי מוב� ומזה ,
ז"ל רבותינו וכמאמר אחת18מישראל, שנפש ללמד� הוא יחידי אד� שנברא שהטע�

במש� התחתו�, הזה בעול� האד� עבודת כללות וזהו הראשו�. אד� כמו היא מישראל
ע�ֿהדעת חטא לאחרי עול�ֿהזה דכללות הגלות, בזמ� ובפרט עלמא, דהוי שני� אלפי שית
בחוש� העבודה הרי ומכופל, כפול הוא כשהחוש� כפשוטו לגלות ועד גלות, בבחינת הוא
יתבר�. בעצמותו המושרשת הבריאה כוונת תכלית את משלימי� ועלֿידה בה דווקא זה
גופא ובזה העיקר, הוא דהמעשה דווקא, המצוות במעשה הוא זה עני� יותר ובפרטיות
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כפיה מלשו� עלֿידי19במעשה שדווקא הטע� וזהו וכו'. סטראֿאחרא דאתכפיא העבודה ,

ירידתה. לפני הנשמה שהיתה מכפי למעלה מגיעי� למטה הנשמה ירידת

Â‰ÊÂ�מעי בבחינת היא הנשמה דבתחילה לבנו�, מ� ונוזלי� חיי� מי� באר גני� מעי�
עלֿידי חיי� מי� באר בבחינת נעשית למטה ירידתה עלֿידי ואחרֿכ� גני�,

בדרושי� וכמבואר לבנו�, מ� ונוזלי� לבחינת מגיעי� ואז וכו', האר� בגידי 20שעוברי�

בינה שערי ונו"� חכמה נתיבות ל"ב היינו נו�' 'לב על קאי לבנו� יותר21דעני� ולמעלה ,

שלמעלה. המזל על דקאי ונוזלי� בבחינת מזה ולמעלה העליו�, לוב� בחינת

Â‰ÊÂשלאחריֿזה (בפסוק שנאמר המוחי�22מה על קאי דשרי� גו', שרי� חפרוה באר (

הלב על שליט שהמוח עלֿידי היא האד� עבודת דעיקר האד�, כמבואר23שבנפש
ג�24בתניא ומבטל ששולט ועד הלב, על שליט המוח אצלו הרי אד� לשמו הראוי דאד� ,

בתניא מהמבואר וכמוב� המנגדי�, וכו',25את כנגדו העומד גילולי� עובד כמשל שהוא
לכל פליג ליבא הרי הלב על שליט שהמוח ועלֿידי מבטלו, עבודתו עלֿידי והאד�

טוב26שייפי� ש� הבעל וכתורת הנשמה, עצ� את ומגלה חופר הוא הרי ואז הפסוק27. 28על

ועלֿידי ונעי�, יקר הו� כל בה שיש חפ� אר� כמו ה� שישראל חפ� אר� את� תהיו כי
משורש למעלה מגיעי� שעלֿידיֿזה ועד וכו', יקר ההו� את מגלי� בעומק שחופרי�

כנ"ל. הנשמה

Â‰ÊÂעליית היינו באר ועלי כנ"ל, הנשמה על קאי דבאר לה, ענו באר עלי ישראל ישיר אז
שמקבלי� כח הנתינת הוא לה' 'ענו ועני� למטה, ירידתה עלֿידי בה שנפעל הנשמה

וכמאמר מלמעלה, זה מוב�29על רבי� לשו� לה ענו שנאמר ומה כו', עוזרו הקב"ה אלמלא
אחר במקו� המבואר שכתוב30עלֿפי מה דקאי31בעני� רבי�, לשו� עוזרי בעוזרי, לי הוי'

ישועות פועלי� זו ירידה ועלֿידי המצוות. קיו� עלֿידי המתבררי� הקדושה ניצוצות על
שכתוב וכמו האר�32בעול�, בקרב הירידה עלֿידי שדווקא האר�, בקרב ישועות פועל

האר�' 'בקרב על וארא בפרשת רש"י מפירוש (כמוב� גופא שבאר� תחתו� הוא ),33שעניינה
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כפיה מלשו� עלֿידי19במעשה שדווקא הטע� וזהו וכו'. סטראֿאחרא דאתכפיא העבודה ,

ירידתה. לפני הנשמה שהיתה מכפי למעלה מגיעי� למטה הנשמה ירידת

Â‰ÊÂ�מעי בבחינת היא הנשמה דבתחילה לבנו�, מ� ונוזלי� חיי� מי� באר גני� מעי�
עלֿידי חיי� מי� באר בבחינת נעשית למטה ירידתה עלֿידי ואחרֿכ� גני�,

בדרושי� וכמבואר לבנו�, מ� ונוזלי� לבחינת מגיעי� ואז וכו', האר� בגידי 20שעוברי�

בינה שערי ונו"� חכמה נתיבות ל"ב היינו נו�' 'לב על קאי לבנו� יותר21דעני� ולמעלה ,

שלמעלה. המזל על דקאי ונוזלי� בבחינת מזה ולמעלה העליו�, לוב� בחינת

Â‰ÊÂשלאחריֿזה (בפסוק שנאמר המוחי�22מה על קאי דשרי� גו', שרי� חפרוה באר (

הלב על שליט שהמוח עלֿידי היא האד� עבודת דעיקר האד�, כמבואר23שבנפש
ג�24בתניא ומבטל ששולט ועד הלב, על שליט המוח אצלו הרי אד� לשמו הראוי דאד� ,

בתניא מהמבואר וכמוב� המנגדי�, וכו',25את כנגדו העומד גילולי� עובד כמשל שהוא
לכל פליג ליבא הרי הלב על שליט שהמוח ועלֿידי מבטלו, עבודתו עלֿידי והאד�

טוב26שייפי� ש� הבעל וכתורת הנשמה, עצ� את ומגלה חופר הוא הרי ואז הפסוק27. 28על

ועלֿידי ונעי�, יקר הו� כל בה שיש חפ� אר� כמו ה� שישראל חפ� אר� את� תהיו כי
משורש למעלה מגיעי� שעלֿידיֿזה ועד וכו', יקר ההו� את מגלי� בעומק שחופרי�

כנ"ל. הנשמה

Â‰ÊÂעליית היינו באר ועלי כנ"ל, הנשמה על קאי דבאר לה, ענו באר עלי ישראל ישיר אז
שמקבלי� כח הנתינת הוא לה' 'ענו ועני� למטה, ירידתה עלֿידי בה שנפעל הנשמה

וכמאמר מלמעלה, זה מוב�29על רבי� לשו� לה ענו שנאמר ומה כו', עוזרו הקב"ה אלמלא
אחר במקו� המבואר שכתוב30עלֿפי מה דקאי31בעני� רבי�, לשו� עוזרי בעוזרי, לי הוי'

ישועות פועלי� זו ירידה ועלֿידי המצוות. קיו� עלֿידי המתבררי� הקדושה ניצוצות על
שכתוב וכמו האר�32בעול�, בקרב הירידה עלֿידי שדווקא האר�, בקרב ישועות פועל

האר�' 'בקרב על וארא בפרשת רש"י מפירוש (כמוב� גופא שבאר� תחתו� הוא ),33שעניינה
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ובכ"מ.19) .191 ע' תרצ"ט קכא. ע' תרע"ח סה"מ ראה

אז20) ד"ה רלח). ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א גני� מעי� ד"ה

תשמ"ג. ישראל ישיר

ש�.21) נתיב וביאיר ז אות ל מערכת אור מאורי ראה

וראה ועוד. קעט. ע' ח"א שה"ש א'תתקמה. ע' דברי� אוה"ת

האזינו. ר"פ לקו"ת

יח.22) כא, חוקת

(ברע"מ).23) סע"א רכד, ח"ג זהר

יב.24) פרק

א).25) (קמא, סכ"ה אגה"ק ב). (לה, כח פרק

סל"א.26) אגה"ק ב. רכא, ב. קסא, ח"ג זהר ראה

רפה.27) קפח. קפ. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ה'ש"ת חור� – תרצ"ו השיחות ספר שמח. ע' ח"ה קיט. ע' ח"ד

.123 ע' ש� .41 ע'

יב.28) ג, מלאכי

רפי"ג.29) תניא ב. נב, סוכה

תרפ"ז30) תמוז י"ב פינחס, דש"פ בעוזרי לי הוי' ד"ה

רח). ע' ש� רא. ע' תרפ"ז (סה"מ

ז.31) קיח, תהלי�

יו�32) בכל לומר המנהג פי שעל ולהעיר, יב. עד, תהלי�

חייו לשנות המתאי� תהלי� ע'הקא�יטל ח"א ניס� י"א (סה"מ ַ

מזמור אמירת (תשל"ה) זו שנה ניס� בי"א הותחל – ואיל�) 1

זה.

יח.33) ח, וארא
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חדש שיר לפניו נשיר ואז לבוא, העתידה הגאולה דהיינו הישועות, עני� פועלי� עלֿידיֿזה
זכר זה34לשו� ביו� לומר שמתחילי� במזמור שנאמר וכמו יו�35, ובעל הגאולה בעל של

חדש שיר להוי' שירו מזמור הקב"ה36ההולדת גאל בלבד אותי שלא בגאולתו שהיה וכמו
(כלשונו יכונה ישראל בש� אשר את וג� כו' הקדושה תורתנו מחבבי כל את ג� א� כי כו'

ממש.37במכתבו בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה לבוא לעתיד יהיה כ� (

1

2

3

4

5

ב.34) קטז, פסחי� – ונאמר ה"ג תוד"ה ראה

(35(32 הערה (ראה חייו לשנות המתאי� שהקא�יטל ַכידוע

מהוריי"צ אדמו"ר רשימת ראה – ההסתלקות לאחר ג� שיי�

103 ע' ח"ה לקו"ש שנז. ע' פר"ת לסה"מ בהוספות שנדפסה

ואיל�. 400 ע' ח"כ ואיל�.

א.36) צו, תהלי�

ע'37) תרפ"ח סה"מ פ. ע' ח"ב שלו באגרותֿקודש נדפס

.263 ע' תש"ח קמו.

•

.a"nyz'd fenz 'b lil zgiy .c"qa

מוגה בלתי

התחלת‡ היתה שזו האסורי�, מבית אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק יציאת יו� � תמוז ג' ע� קשורה זו התוועדות .

שלו. הגאולה
ובהקדי�:

ירידה שזוהי ועד בתניא), מקומות בכמה (כמובא גלות של עני� זה הרי � בגו� הנשמה ירידת כללות
ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה לעול� – עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא

בתו� גלות שזוהי הגלות, זמ� זה הרי גופא עמיקתא" שב"בירא היינו, � הגלות בזמ� נמצאי� כאשר ובפרט
גלות.

"אותות", ישנ� הגלות בזמ� שג� למרות אומרת: זאת ראינו", לא "אותותינו נאמר הגלות זמ� אודות דהנה,
ראינו". לא ד"אותותינו באופ� זה הרי א�ֿעלֿפיֿכ�,

הבעלֿש�ֿטוב תורת ידועה דהנה, � העול� את ומהווה מחיה שהקב"ה העני� כללות את רואי� שלא ועד
יו� בכל בטובו "המחדש שאומרי� כמו ממש, ואפס מאי� ורגע רגע בכל העול� את ומהווה מחיה שהקב"ה
את הקב"ה מהווה ממש ורגע רגע בכל אלא היו�), (בתחילת ביו� אחת פע� רק ולא בראשית", מעשה תמיד
והאמונה היחוד בשער הזק� אדמו"ר שמבאר וכפי העול�. בריאת של הראשו� ברגע כמו כולו העול� מציאות
אותו ומקיי� ומחיה המהווה הוי'" "דבר � היא מציאותו וכל כלל, לעצמו מציאות אינו שהעול� (בתחילתו)
נברא שבה� מאמרות דעשרה האותיות � "אותותינו" ראינו": לא "אותותינו � א�ֿעלֿפיֿכ� אבל ורגע. רגע בכל
שמציאות רואי� שלא היינו, ראינו", "לא צבא�", כל פיו וברוח נעשו שמי� הוי' "בדבר שכתוב כמו העול�,

הוי'". "דבר � היא העול�

העל� מלשו� "עול�", בש� העול� מציאות נקראת קיי�, היה המקדש שבית בזמ� כתיקונ�, בשני� ואפילו
מעל ונתרחקנו מארצנו "גלינו כאשר המקדש, בית חורב� לאחרי הגלות, בזמ� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה והסתר.

ביותר. גדול והסתר העל� נוס� שאז � אדמתנו"

הקודש. באר� ג� אלא בלבד, לאר�, בחו� אינו � הגלות שבזמ� השינוי שכללות פעמי� כמה וכמדובר
ישרא אר� כי לאר�, בחו� מאשר יותר הגלות דזמ� השינוי מורגש הקודש באר� שלואדרבה: "פלטרי� היא ל

של ל"פלטרי� מחו� והסתר העל� לגבי בער� שלא ביותר, נוגע כלשהו והסתר העל� אפילו הרי וש� מל�",
לאר�). (חו� מל�"

גלות, בתו� גלות בתו� גלות של באופ� היה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שמאסרו מוב� ועלֿפיֿזה
האסורי�. בבית הגלות עני� ג� נוס� הגלות, זמ� שבכללות גלות בתו� לגלות שנוס� היינו,

יציאתו עלֿידי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה התחלת היתה שאז � תמוז דג' העילוי וזהו
האסורי�. מבית

מבית· השחרור לאחרי ג� כי הפרט), (גאולת שלימה גאולה היתה לא עדיי� תמוז שבג' א�ֿעלֿפי והנה, .
("קאסטראמא") מסויי� למקו� לנסוע מוכרח היה אדמו"ר מו"ח כ"ק כי גלות, של מצב עדיי� היה האסורי�

הגאולה. התחלת היתה האסורי� מבית היציאה הרי א�ֿעלֿפיֿכ�, – עליו) שציוו (כפי מסויי� בזמ�
האסורי� מבית יציאה לראש, לכל � קימעא" ד"קימעא באופ� היתה אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת אומרת: זאת
יציאה � זמ� מש� ולאחרי "קאסטראמא", מגלות יציאה � תמוז וי"ג בי"ב � ספורי� ימי� ולאחרי תמוז, בג'
כו'". ישראל של גאולת� היא "כ� ברכות) ריש (ירושלמי ז"ל רבותינו מאמר ועלֿדר� ההיא. דמדינה מהגלות

באופ� תהיה לא זו שגאולה � צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה זה, דגלות הגאולה [מלבד
ה� "מיד � ה') הלכה ז' פרק תשובה (הלכות החזקה" "יד בספרו הרמב"� כפסקֿדי� אלא קימעא", ד"קימעא
פרק סו� מלכי� (הלכות הרמב"� וכפסקֿדי� לחוש�", ש� "ק� היעוד יקויי� כמימרא שברגע היינו, נגאלי�",
משיח זה הרי ישראל, נדחי וקב� במקומו מקדש "ובנה � צדקנו משיח עלֿידי יהיו והגאולה הגלות שק� י"א)

.[(149 עמוד ה' חלק לקוטיֿשיחות (ראה פעמי� כמה כמדובר ודאי",
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' סיון והקודם לו, עם המוסגר בהם.

א( הפ"נ המוסגרים במכתבו יקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

מוסיפים  שעי"ז  ומצות,  תורה  בעינינ  להוסיף  מהם  כאו"א  להסבירם  מצדו  ישתדל  ובטח  זי"ע,  נבג"מ 

בברכות השי"ת בהמצטרך להם ולב"ב בגשמיות וברוחניות, וכיון שהפ"נ יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הרי להתקשרות, כדי שיהי' הצנור והכלי לקבלת ברכות המושפעות ע"י התעוררות ר"ר שלו, צריכה להיות 

ועכ"פ בתורת החסידות, כיון  פעולה הקשורה באיזה אופן עצמו, והוא, בקביעות שיעור בלימוד תורתו 

שהוא הנשיא ממלא מקומם של מיסדי תורת החסידות, ושמירת תקנותיו עכ"פ בהנוגע לאמירת תהלים 

בכל יום, וכבר אמרו רז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

מפאריז,  רחוק  במקום  הייונ  בברונא,  ודוקא  התלמידים  עם  התעועדות  שעשה  ממה  נהניתי  ב( 

להם  למסור  ומטובו  בארגון הדבר,  אלו שסייעו  כל  ואשרי חלקם של  אביך,  לך מארצך מבית  לך  וע"ד 

תודתי בזה, ובפרט להגבאים וכו', שמזכיר אודותם הוא במכתבו, מר יאדליצקי שי', מר זילברמאן שי', 

מר מרדכי מיללער שי' ומר פינקאס שי', ויוסיף השי"ת בברכתו לכל אחד מהם בהמצטרך להם בגשמיות 

וברוחניות.

ג( תקותי שהצלחת מפעל הנ"ל יעוררם להשתדל במרץ לעשות כגון דא עוד איז הפעמים במשך 

ועיקר להכיר צידה לדרך לימי חופש בשביל  ובתוכן שונה,  הקיץ, אף שמובן שיכול להיות בצורה שונה 

התלמידים.

ד( להודעתו אשר ישלחו את בניהם שיחיו להישיבה לימי הקיץ, נכון הדבר, ויה"ר שיהי' להטבת 

בריאותם ברוחניות ובמילא דם להחזקת הבריאות בגשמיות.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב. ... בודאי עוררו את המלמדים שיספרו לכל תלמידיהם בעוד מועד מענין י"ב תמוז, ומוסג"פ 

המשך רשימת המאסר שהו"ל זה עתה.
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מוגה בלתי

התחלת‡ היתה שזו האסורי�, מבית אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק יציאת יו� � תמוז ג' ע� קשורה זו התוועדות .

שלו. הגאולה
ובהקדי�:

ירידה שזוהי ועד בתניא), מקומות בכמה (כמובא גלות של עני� זה הרי � בגו� הנשמה ירידת כללות
ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה לעול� – עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא

בתו� גלות שזוהי הגלות, זמ� זה הרי גופא עמיקתא" שב"בירא היינו, � הגלות בזמ� נמצאי� כאשר ובפרט
גלות.

"אותות", ישנ� הגלות בזמ� שג� למרות אומרת: זאת ראינו", לא "אותותינו נאמר הגלות זמ� אודות דהנה,
ראינו". לא ד"אותותינו באופ� זה הרי א�ֿעלֿפיֿכ�,

הבעלֿש�ֿטוב תורת ידועה דהנה, � העול� את ומהווה מחיה שהקב"ה העני� כללות את רואי� שלא ועד
יו� בכל בטובו "המחדש שאומרי� כמו ממש, ואפס מאי� ורגע רגע בכל העול� את ומהווה מחיה שהקב"ה
את הקב"ה מהווה ממש ורגע רגע בכל אלא היו�), (בתחילת ביו� אחת פע� רק ולא בראשית", מעשה תמיד
והאמונה היחוד בשער הזק� אדמו"ר שמבאר וכפי העול�. בריאת של הראשו� ברגע כמו כולו העול� מציאות
אותו ומקיי� ומחיה המהווה הוי'" "דבר � היא מציאותו וכל כלל, לעצמו מציאות אינו שהעול� (בתחילתו)
נברא שבה� מאמרות דעשרה האותיות � "אותותינו" ראינו": לא "אותותינו � א�ֿעלֿפיֿכ� אבל ורגע. רגע בכל
שמציאות רואי� שלא היינו, ראינו", "לא צבא�", כל פיו וברוח נעשו שמי� הוי' "בדבר שכתוב כמו העול�,

הוי'". "דבר � היא העול�

העל� מלשו� "עול�", בש� העול� מציאות נקראת קיי�, היה המקדש שבית בזמ� כתיקונ�, בשני� ואפילו
מעל ונתרחקנו מארצנו "גלינו כאשר המקדש, בית חורב� לאחרי הגלות, בזמ� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה והסתר.

ביותר. גדול והסתר העל� נוס� שאז � אדמתנו"

הקודש. באר� ג� אלא בלבד, לאר�, בחו� אינו � הגלות שבזמ� השינוי שכללות פעמי� כמה וכמדובר
ישרא אר� כי לאר�, בחו� מאשר יותר הגלות דזמ� השינוי מורגש הקודש באר� שלואדרבה: "פלטרי� היא ל

של ל"פלטרי� מחו� והסתר העל� לגבי בער� שלא ביותר, נוגע כלשהו והסתר העל� אפילו הרי וש� מל�",
לאר�). (חו� מל�"

גלות, בתו� גלות בתו� גלות של באופ� היה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שמאסרו מוב� ועלֿפיֿזה
האסורי�. בבית הגלות עני� ג� נוס� הגלות, זמ� שבכללות גלות בתו� לגלות שנוס� היינו,

יציאתו עלֿידי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה התחלת היתה שאז � תמוז דג' העילוי וזהו
האסורי�. מבית

מבית· השחרור לאחרי ג� כי הפרט), (גאולת שלימה גאולה היתה לא עדיי� תמוז שבג' א�ֿעלֿפי והנה, .
("קאסטראמא") מסויי� למקו� לנסוע מוכרח היה אדמו"ר מו"ח כ"ק כי גלות, של מצב עדיי� היה האסורי�

הגאולה. התחלת היתה האסורי� מבית היציאה הרי א�ֿעלֿפיֿכ�, – עליו) שציוו (כפי מסויי� בזמ�
האסורי� מבית יציאה לראש, לכל � קימעא" ד"קימעא באופ� היתה אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת אומרת: זאת
יציאה � זמ� מש� ולאחרי "קאסטראמא", מגלות יציאה � תמוז וי"ג בי"ב � ספורי� ימי� ולאחרי תמוז, בג'
כו'". ישראל של גאולת� היא "כ� ברכות) ריש (ירושלמי ז"ל רבותינו מאמר ועלֿדר� ההיא. דמדינה מהגלות

באופ� תהיה לא זו שגאולה � צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה זה, דגלות הגאולה [מלבד
ה� "מיד � ה') הלכה ז' פרק תשובה (הלכות החזקה" "יד בספרו הרמב"� כפסקֿדי� אלא קימעא", ד"קימעא
פרק סו� מלכי� (הלכות הרמב"� וכפסקֿדי� לחוש�", ש� "ק� היעוד יקויי� כמימרא שברגע היינו, נגאלי�",
משיח זה הרי ישראל, נדחי וקב� במקומו מקדש "ובנה � צדקנו משיח עלֿידי יהיו והגאולה הגלות שק� י"א)

.[(149 עמוד ה' חלק לקוטיֿשיחות (ראה פעמי� כמה כמדובר ודאי",
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ממדינה הגאולה התחלת היא מהמאסר שהיציאה בגלוי ראו לא מעשה שבשעת שא�ֿעלֿפי מוב� ועלֿפיֿזה
מבית שהיציאה היינו, לאמיתת�, שה� כפי העניני� את רואי� עתה, בזה מתבונני� כאשר הרי � בכלל ההיא

ההיא. דמדינה מהגלות הגאולה כללות התחלת היתה תמוז בג' האסורי�

בכללות‚ עיקרי שינוי נפעל � תמוז) בג' (שהתחלתה ההיא ממדינה אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת עלֿידי והנה, .
משיחא מלכא דא מר", "אתי צדקנו, משיח דביאת העני� כללות תלוי [שבזה חוצה המעיינות דהפצת העבודה

וה האמיתית גאולה לאחרי� כי � צדקנו] משיח עלֿידי בגלותא", "שכינתא ע� ביחד ישראל, דכלל שלימה
בער� שלא חיל", אל "מחיל הליכה של באופ� חוצה המעיינות בהפצת להוסי� נתאפשר ההיא ממדינה היציאה

ההיא. במדינה המעיינות דהפצת העבודה אופ� לגבי
לאסור באו כאשר שאפילו ועד חוצה, המעיינות דהפצת העני� כללות היה ההיא במדינה שג� וא�ֿעלֿפי
והפצת היהדות דהפצת העבודה בכללות להמשי� צוה מביתו היציאה קוד� הנה אדמו"ר, מו"ח כ"ק את
בפועל במעשה והתבצעה שנתאפשרה ההפצה לאופ� מגיע זה אי� הרי � וכו' פחד כל ללא המעיינות,
המעיינות את להפי� הצליחו התחתו� כדור מחצי דווקא כי התחתו�, כדור בחצי העיקר") הוא (ש"המעשה

התורה. פנימיות אודות כלל ידעו לא שבה� כאלו במדינות ג� התורה דפנימיות

ובטוב בשמחה בציבור, בו (ולימוד התניא ספר בהדפסת � לאחרונה בפועל במעשה התבטא שהדבר ועד
הודפס שבה� המקומות כל על נוס� � זה וכל ו'ביירות'. 'צידו�' 'צור' בערי�: בה') חזק בטחו� ומתו� לבב,

אחרונות. הכי בשני� התניא ספר

היינו, ד"יתפרנסו�", באופ� התורה פנימיות באה חב"ד) חסידות תורת (וכללות התניא ספר עלֿידי דהנה,
כבשרו" ובשר "ד� נעשה שזה היינו, מעי", בתו� ד"תורת� ובאופ� שבנפש, ודעת בינה בחכמה והשגה בהבנה
הוא ד"הד� החי�ת וכללות ושתייתו שאכילתו היינו, בגשמיות, כבשרו" ובשר "ד� � מזה וכתוצאה ברוחניות,
יהיו מעשי� ד"כל העני� כללות שזהו דתורה), בנגלה (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה בפנימיות חדורי� � הנפש"

דעהו". דרכי� ו"בכל שמי�" לש�

במעשה התניא ספר הדפסת עלֿידי שנפעל העילוי מוב� � בפועל במעשה להתבטא צרי� דבר שכל ומאחר
דורות. לדורי הוא בדפוס הבא שדבר ה"צמחֿצדק" פתג� וכידוע בפועל,

ו'ביירות'. 'צידו�' 'צור' בערי�: התניא ספר הודפס לאחרונה � וכאמור

"צור": בעיר התניא ספר בהדפסת מיוחד עילוי וישנו

בקרבה" הבני� ד"ויתרוצצו במצב בהיות� ועשו ליעקב בנוגע (שנאמר יאמ�" מלאו� "ולאו� הפסוק על
נופל, זה ק� "כשזה למקרא): חמש לב� אפילו (המוב� מקרא של בפשוטו רש"י מפרש � כבֿכג)) כה, (תולדות
צור של שחורבנה מוב� ומזה ירושלי�", של מחורבנה אלא צור נתמלאה לא החרבה, אמלאה אומר הוא וכ�

ירושלי�. של בניינה ע� קשור

ד"ירושלי�", ה"לעומתֿזה" היא "צור" כי � "צור" בעיר התניא ספר שבהדפסת המיוחד העני� מוב� ומזה
שפנימיות מאחר חוצה, המעיינות דהפצת העני� ביותר מתבטא "צור", בעיר התניא ספר הדפסת עלֿידי ולכ�,

"ירושלי�". של ה"לעומתֿזה" – ביותר נמו� במקו� אפילו דפוס של באופ� חודרת התורה

(ש"דברי והגאולה המאסר דבעל כולכ�") הכ� ד"עמדו (באופ� כח' וה'נתינת הברכה עלֿידי נפעל זה וכל
(כי בפועל במעשה חוצה המעיינות דהפצת לעבודה לגמרי להתמסר כח ונת� שצוה � לעד") קיימי� צדיקי�
ואפילו ישראל, מבני ואחת אחד כל אצל התורה דפנימיות המעיינות את להפי� היינו, העיקר"), הוא "המעשה
שצריכי� עד ומשונות), שונות (מסיבות ממנו למטה שאי� דתחתו� ומצב במעמד הנמצא יהודי אודות מדובר כאשר
כפי התורה, דפנימיות ה"מעיינות" את ג� לו לתת צריכי� זה ע� ביחד הנה � יהדות דעניני בי"ת" "אל"� ללמדו
הזק� אדמו"ר עלֿידי ד"יתפרנסו�" באופ� שנתגלו וכפי הכללית, דחסידות הנשיא � הבעלֿש�ֿטוב עלֿידי שנתגלו

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד מקומו, ממלאי נשיאינו רבותינו ועלֿידי חב"ד, דחסידות הנשיא �

הגלות„ שבירת נפעלה שאז תמוז, בג' היתה � האמור באופ� המעיינות דהפצת העני� כללות התחלת והנה, .
עמי שכל היינו, לנהורא, חשוכא דאתהפכא ובאופ� ממש), נפשות לסכנת עד כו', גלות בתו� (גלות המאסר של
מבית שחרורו על לצוות מוכרחי� היו עצמ� ה� הנה המאסר, היה שעלֿיד� האנשי� שאות� בגלוי ראו האר�

תמוז. בג' האסורי�
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שהיה המאורע כללות אודות בשנה שנה מדי "נזכרי�" כאשר אומרת, זאת � ונעשי�" נזכרי� האלה "והימי�
כפי המאורע כל את מחדש ש"חיי�" היינו, חיי�", "תורת התורה, להוראת בהתא� הוא והזכרו� תמוז, בג'

הראשונה, בפע� שהיה

מדי כי הראשונה, בפע� מאשר יותר נעלה באופ� שזהו מוב�, � בקודש" ד"מעלי� לציווי בהתא� [ואדרבה:
והשגה הבנה אודות מדובר כאשר ובפרט והשגה, דהבנה העני� בכללות ונוס� יותר, מתבגרי� בשנה שנה
שהיו המאורעות כל והשגת שהבנת � בעניננו ועלֿדר�ֿזה הקב"ה, של ורצונו חכמתו ע� הקשורי� בעניני�

הראשונה], בפע� מאשר יותר ועמוק רחב באופ� היא פרטיה� לכל תמוז בג'

מת זה הרי � כדבעי הוא ("נזכרי�") הזכרו� כאשר "אב�ֿהבוח�"הנה וזהו ("נעשי�"), בפועל במעשה בטא
מתבטא הדבר כאשר � הראשונה) לפע� ביחס בקודש" ד"מעלי� לאופ� (עד כדבעי הוא הזכרו� א� לדעת כדי
("נעשי�"), בפועל במעשה עיקרי שינוי בו פעל זו דשנה תמוז דג' שהתארי� עליו שניכר היינו, בפועל, במעשה

שמי�". לש� יהיו מעשי� ב"כל מתבטא שהדבר עד

הליכה זו הרי זה ע� ביחד אבל קימעא", ד"קימעא באופ� אמנ� � לדרגא מדרגא מתעלי� תמוז ג' ולאחרי
תמוז. וי"ג י"ב � עצמ� הגאולה לימי עד שלאחריֿזה, ולימי� תמוז, לד' תמוז מג' � חיל" אל "מחיל

שב'רגע‰ היינו, תמוז, וי"ג י"ב קוד� עוד � והשלימה האמיתית לגאולה קרובה הכנה תהיה שזו ויהיֿרצו� .
ושלימות דגאולה אתחלתא � נגאלי�" ה� ו"מיד גלות", "דאלאי לחוש�", ש� ד"ק� העני� נפעל כמימרא'
ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� היעוד יקויי� כאשר ישראל, מבני ואחת אחד לכל האמיתית הגאולה

ישראל. נדחי יקב� שהוא צדקנו, משיח עלֿידי
� תשמ"ב דשנת תמוז וי"ג י"ב הגאולה ימי את חוגגי� אזי � אחישנה" ד"זכו באופ� היא הגאולה וכאשר

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, בארצנו

כש� נצחי, בית השלישי, המקדש בבית � לפניו" ונחיה יקימנו השלישי "ביו� היעוד לקיו� באי� תמוז ומג'
ממש. ומיד ותיכ� � גלות) אחריה (שאי� נצחית גאולה היא שהגאולה

***

Âתפוצות בכל ונתפרסמו ונדפסו שנרשמו (כפי תמוז בג' שאמר� והגאולה המאסר בעל דברי ידועי� .

ישראל):
הגלה יתבר� הוא מלכנו אבינו ישראל, לאר� נשוב אנו בכוחותינו ולא ישראל מאר� גלינו מרצוננו "לא
פני על אשר העמי� כל נא ידעו אבל . . צדק גואל משיח ידי על . . יגאלנו יתבר� והוא מאדמתנו אותנו
מלכיות. ולשעבוד לגלות נמסרו לא נשמותינו ואילו מלכיות, ובשעבוד בגלות נמסרו גופותינו רק כי האדמה,
שיכפה מישהו אי� ומנהגיו, ומצוותיו ישראל לתורת לדתנו, שנוגע מה שבכל כל, לעי� גלוי להכריז אנו חייבי�
תוק� ובכל היהודית עקשנותינו תוק� בכל להצהיר עלינו לשעבדנו. רשאי כפיה של כח שו� ואי� דעתו, עלינו

א זה היהודית המסירותֿנפש תרעו".כח אל ובנביאי במשיחי תגעו אל � שנה לפי

ובהקדי�:

כו'", מעלה מעלה הגו� על הנפש ולהעלות להגביה הוא התורה כל ושורש ש"יסוד ל"ב פרק בתניא מבואר
ואחת אחד כל של כוחו לפי אלא מבקש הקב"ה שאי� ומאחר עיקר. היא והנשמה טפל הוא שהגו� באופ�
וגופו העיקר תהיה שנשמתו בעצמו לפעול שיוכל מישראל ואחת אחד לכל כח נות� שהקב"ה מוב�, מישראל,

בלבד. טפל יהיה

אל בלבד טפל הוא והגו� לגלות", נמסרו לא נשמותינו ואילו . . בגלות נמסרו גופותינו ש"רק ומאחר
"גאולה", מ"גלות" לעשות � הוא והעיקר "טפל", בתורת רק הוא הגלות עני� שכללות נמצא � הנשמה

עול�". של "אלופו אחד", "הוי' את ש� שמגלה עלֿידיֿזה

מוסיפי� כאשר היינו, אל"�, באות � הוא "גאולה" לתיבת "גולה" תיבת בי� שהחילוק בספרי� וכדאיתא
והרי ה"גאולה", עני� נעשה עלֿידיֿזה באמצעה), אפילו אלא התיבה, בתחילת רק (לא "גולה" לתיבת אל"�

עול�". של "אלופו על מורה אל"� האות
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שהיה המאורע כללות אודות בשנה שנה מדי "נזכרי�" כאשר אומרת, זאת � ונעשי�" נזכרי� האלה "והימי�
כפי המאורע כל את מחדש ש"חיי�" היינו, חיי�", "תורת התורה, להוראת בהתא� הוא והזכרו� תמוז, בג'

הראשונה, בפע� שהיה

מדי כי הראשונה, בפע� מאשר יותר נעלה באופ� שזהו מוב�, � בקודש" ד"מעלי� לציווי בהתא� [ואדרבה:
והשגה הבנה אודות מדובר כאשר ובפרט והשגה, דהבנה העני� בכללות ונוס� יותר, מתבגרי� בשנה שנה
שהיו המאורעות כל והשגת שהבנת � בעניננו ועלֿדר�ֿזה הקב"ה, של ורצונו חכמתו ע� הקשורי� בעניני�

הראשונה], בפע� מאשר יותר ועמוק רחב באופ� היא פרטיה� לכל תמוז בג'

מת זה הרי � כדבעי הוא ("נזכרי�") הזכרו� כאשר "אב�ֿהבוח�"הנה וזהו ("נעשי�"), בפועל במעשה בטא
מתבטא הדבר כאשר � הראשונה) לפע� ביחס בקודש" ד"מעלי� לאופ� (עד כדבעי הוא הזכרו� א� לדעת כדי
("נעשי�"), בפועל במעשה עיקרי שינוי בו פעל זו דשנה תמוז דג' שהתארי� עליו שניכר היינו, בפועל, במעשה

שמי�". לש� יהיו מעשי� ב"כל מתבטא שהדבר עד

הליכה זו הרי זה ע� ביחד אבל קימעא", ד"קימעא באופ� אמנ� � לדרגא מדרגא מתעלי� תמוז ג' ולאחרי
תמוז. וי"ג י"ב � עצמ� הגאולה לימי עד שלאחריֿזה, ולימי� תמוז, לד' תמוז מג' � חיל" אל "מחיל

שב'רגע‰ היינו, תמוז, וי"ג י"ב קוד� עוד � והשלימה האמיתית לגאולה קרובה הכנה תהיה שזו ויהיֿרצו� .
ושלימות דגאולה אתחלתא � נגאלי�" ה� ו"מיד גלות", "דאלאי לחוש�", ש� ד"ק� העני� נפעל כמימרא'
ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� היעוד יקויי� כאשר ישראל, מבני ואחת אחד לכל האמיתית הגאולה

ישראל. נדחי יקב� שהוא צדקנו, משיח עלֿידי
� תשמ"ב דשנת תמוז וי"ג י"ב הגאולה ימי את חוגגי� אזי � אחישנה" ד"זכו באופ� היא הגאולה וכאשר

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, בארצנו

כש� נצחי, בית השלישי, המקדש בבית � לפניו" ונחיה יקימנו השלישי "ביו� היעוד לקיו� באי� תמוז ומג'
ממש. ומיד ותיכ� � גלות) אחריה (שאי� נצחית גאולה היא שהגאולה

***

Âתפוצות בכל ונתפרסמו ונדפסו שנרשמו (כפי תמוז בג' שאמר� והגאולה המאסר בעל דברי ידועי� .

ישראל):
הגלה יתבר� הוא מלכנו אבינו ישראל, לאר� נשוב אנו בכוחותינו ולא ישראל מאר� גלינו מרצוננו "לא
פני על אשר העמי� כל נא ידעו אבל . . צדק גואל משיח ידי על . . יגאלנו יתבר� והוא מאדמתנו אותנו
מלכיות. ולשעבוד לגלות נמסרו לא נשמותינו ואילו מלכיות, ובשעבוד בגלות נמסרו גופותינו רק כי האדמה,
שיכפה מישהו אי� ומנהגיו, ומצוותיו ישראל לתורת לדתנו, שנוגע מה שבכל כל, לעי� גלוי להכריז אנו חייבי�
תוק� ובכל היהודית עקשנותינו תוק� בכל להצהיר עלינו לשעבדנו. רשאי כפיה של כח שו� ואי� דעתו, עלינו

א זה היהודית המסירותֿנפש תרעו".כח אל ובנביאי במשיחי תגעו אל � שנה לפי

ובהקדי�:

כו'", מעלה מעלה הגו� על הנפש ולהעלות להגביה הוא התורה כל ושורש ש"יסוד ל"ב פרק בתניא מבואר
ואחת אחד כל של כוחו לפי אלא מבקש הקב"ה שאי� ומאחר עיקר. היא והנשמה טפל הוא שהגו� באופ�
וגופו העיקר תהיה שנשמתו בעצמו לפעול שיוכל מישראל ואחת אחד לכל כח נות� שהקב"ה מוב�, מישראל,

בלבד. טפל יהיה

אל בלבד טפל הוא והגו� לגלות", נמסרו לא נשמותינו ואילו . . בגלות נמסרו גופותינו ש"רק ומאחר
"גאולה", מ"גלות" לעשות � הוא והעיקר "טפל", בתורת רק הוא הגלות עני� שכללות נמצא � הנשמה

עול�". של "אלופו אחד", "הוי' את ש� שמגלה עלֿידיֿזה

מוסיפי� כאשר היינו, אל"�, באות � הוא "גאולה" לתיבת "גולה" תיבת בי� שהחילוק בספרי� וכדאיתא
והרי ה"גאולה", עני� נעשה עלֿידיֿזה באמצעה), אפילו אלא התיבה, בתחילת רק (לא "גולה" לתיבת אל"�

עול�". של "אלופו על מורה אל"� האות
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ה' ישראל ("שמע דקריאתֿשמע "אחד" לתיבת בנוגע הסמ"ק) (בש� יוס�' ב'בית המבואר עלֿפי ובפרט
ואר�, רקיעי� ז' על מורה חי"ת האות עול�", של "אלופו על מורה ד"אחד" אל"� שהאות � אחד") ה' אלקינו
והדל"ת שהחי"ת מרמז זה הרי התיבה, ראש היא אל"�, שהאות ומאחר העול�, רוחות ד' על מורה דל"ת והאות
ב): יג, (ברבות הגמרא ובלשו� עול�, של אלופו � האל"� לגבי בטלי� השמי�) רוחות וד' והאר� רקיעי� (ז'

השמי�". רוחות ולד' ולמטה למעלה "אמליכתיה

באופ� ונעשי�", נזכרי� האלה "הימי� כאשר ושנה, שנה בכל תמוז ג' ע� הקשורה המיוחדת ההוראה וזוהי
לתורת לדתנו, שנוגע מה "בכל ולכ�, כלל, לגלות נמסרה לא שהנשמה לדעת שצריכי� � בקודש" ד"מעלי�

כו'". דעתו עלינו שיכפה מישהו אי� ומנהגיו, ומצוותיו ישראל

Êאל ובנביאי במשיחי תגעו אל . . להצהיר "עלינו והגאולה: המאסר בעל אומר דבריו בסיו� לזה: נוס� .
תרעו".

ב): קיט, (שבת בגמרא המובא הפירוש ישנו � מקרא של פשוטו עלֿפי ד"משיחי" הפירוש על נוס� והנה,
רב�". בית של תינוקות אלו � במשיחי תגעו "אל

אדמו"ר מו"ח כ"ק נגד שהיתה העיקרית הטענה כי � והגאולה המאסר עני� לכללות ביותר שיי� זה ועני�
כפ המאסר, סיבת היתה רב�(שזו בית של תינוקות בחינו� התעסקותו � היא בשר) בעיני נראה שהיה י

כ�. כל לה� איכפת היה לא שזה � לגדולי� ביחס המעיינות להפצת בנוגע מהֿשאי�ֿכ� ("משיחי"),

העמיד והגאולה המאסר שבעל עד � רב� בית של דתינוקות החינו� עני� כללות נוגע כמה עד רואי� ובזה
שהתינוקות היינו, רב�, בית של תינוקות בחינו� לעסוק כדי והיהדות, התורה דהפצת העבודה כללות את בסכנה
וכ� התורה", "נות� הקב"ה, על קאי "רב�" � רב�" ל"בית שייכי� שה� עליה� ניכר שיהיה כזה באופ� יתחנכו
ישראל ראשי ועלֿדר�ֿזה הדורות, כל סו� עד ישראל של רב� שהוא מסיני", תורה קבל "משה רבינו, משה על
� הדור נשיא ובפרט קאמרת", שפיר "משה ז"ל רבותינו כמאמר "משה", בש� נקראי� שה� ודור, דור שבכל

והגאולה. המאסר בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק � דורנו לנשיא עד ודור, דור שבכל מהימנא" "רעיא

� "רב�") � והגאולה המאסר בעל של מדבריו שלומדי� (כפי תמוז בג' המודגשת הנוספת ההוראה וזוהי
"משיחי". בש� הנקראי� רב�, בית של תינוקות חינו� אודות ביותר להשתדל שצריכי�

היא ישראל") של (מ"רב� זו הוראה לימוד ששלימות מוב�, � מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול ומאחר
והבנות. הבני� מחינו� החל ישראל, ילדי בחינו� התעסקות היינו, בפועל, במעשה נפעל זה עני� כאשר �

Á,�העול לאויר יוצא שהתינוק משעה ומיד תיכ� מתחיל החינו� עני� שכללות פעמי� כמה דובר והנה, .
העול� לאויר יציאתו שע� כדי שנולד, התינוק מסביב (וכיוצאֿבזה) המעלות" "שיר לתלות ישראל וכמנהג

העול�. וקיי� נברא יד� ועל שבה� מרובע, בכתב קדושות אותיות ומיד תיכ� יראה
תשעה החינו� עני� מתחיל דבר של שלאמיתתו והגאולה המאסר בעל מבאר שיחות בכמה מזו: ויתירה
דטהרת העני� בהקדמת היא שהתהוותו היינו, התהוותו, מתחילת � העול� לאויר יוצא שהתינוק קוד� חדשי�

וקדושה. טהרה של באופ� התינוק מציאות מתהווה שעלֿידיֿזה המשפחה,

התורה כל את אותו שמלמדי� עלֿידיֿזה החינו� עני� נפעל � וקדושה טהרה של באופ� התהוותו ולאחרי
כל את יורש הוא הרי העול� לאויר יוצא כאשר ומיד תיכ� הנה � מזה וכתוצאה אמו, במעי בהיותו כולה

קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה שכתוב כמו כולה, יעקב".התורה

דג' הלימוד הצלחת אודות ההוכחה שזוהי � בפועל במעשה לבוא צרי� זה לימוד שג� מוב� ועלֿפיֿזה
אדמו"ר מו"ח כ"ק של "זרעו" שהוא מישראל, ואחת אחד שכל היינו, � בחיי�" ש"זרעו רואי� כאשר תמוז,
החינו� עני� תחילת נפעל שעלֿידיֿזה המשפחה, דטהרת באופ� מתנהג והגאולה), המאסר (בעל דורנו נשיא

רב�. בית של דתינוקות

זה עני� ישנו אצל� ג� הרי � המשפחה דטהרת בעני� עדיי� אצל� שחסר אלו אודות מדובר כאשר ואפילו
זקוקי� � פועל לידי זה כח שתביא "הזזה" שתהיה שכדי אלא למטה, נשמת� ירידת בעת ומיד תיכ� "בכח"
הוא ער ישראל של שלב� ומאחר המשפחה". טהרת ד"מבצע העני� כללות שזהו זה, עני� אודות אותו לעורר
אחד כל על זאת לפעול מצליחי� שסו�ֿכלֿסו� בוודאי הרי � בגלותא" ישנה "אני כאשר ג� ומצוותיה, לתורה

מישראל. ואחת
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Ë:הכלליות המצוות ע� � ובמיוחד המצוות, שאר כל ע� קשור המשפחה דטהרת המבצע והנה, .
וחכמיה, יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, הזולת, וחינו� עצמו חינו� ישראל, אהבת

ושתיה. האכילה וכשרות ויו�ֿטוב, קודש שבת נרות

בכל טובי� המעשי� שריבוי היינו, � תרעו" אל ובנביאי במשיחי תגעו ד"אל העני� כללות נפעל ועלֿידיֿזה
רצויי�. בלתי עניני� מפני המגי�, ומלא� "תריס" בצורה", "חומה נעשי� ומצוותיה תורה עניני

ד"כל בכלל נכללי� שעלֿידיֿזה – הכלליי� התורה מספרי באחד אות דקניית העני� נוס� כאשר ובפרט
א). יב, (דניאל בספר" כתוב הנמצא

Èבכל עוז וביתר שאת ביתר מוסיפי� � תמוז בג' ומתחדשות הנמשכות והברכות כח' ה'נתינת עלֿידי והנה, .
היו�ֿיו�. בחיי בפועל במעשה האמורי�, העניני�

ומג� ד"שמש השמש תוק� בגלוי אצלו שמאיר היינו, � תמוז תקופת עניני בכל שלימות נפעלת ועלֿידיֿזה
בעול� שבחלקו ועד י')), סעי� שלח פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה (כמדובר אלקי�" הוי'
ושמי�", אר� אלקי� הוי' עשות ביו� בהברא� והאר� השמי� תולדות "אלה � בגלוי אלקות ניכר העול� ובכל

אלקי�". "הוי' � היא שמציאותו כולו העול� בכל בגלוי שניכר היינו,

את ממהר זה הרי � האחרוני� הגלות בימי זאת פועלי� באופ�וכאשר והשלימה האמיתית הגאולה
עני� נעשה � (גלות) "גולה" בתיבת עול�") של ("אלופו אל"� אות שמכניסי� עלֿידיֿזה כי ד"אחישנה",

לעיל. כאמור ה"גאולה",

מצרי�, באר� ג� במושבות�", אור היה ישראל בני "לכל הנה � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר וג�
לישראל. שמצירות עלֿש� מצרי� עלֿש� נקראי� שכול� המלכיות, דשאר לגלות בנוגע ועלֿדר�ֿזה

הגלות, זמ� שזהו היות הרי � כו' מבחו� הגבלות בה שאי� במדינה להימצא זכינו עליו� בחסד כאשר ואפילו
וא�ֿעלֿפי דינא", דמלכותא ד"דינא העני� ישנו � כו' בנוי אינו המקדש ובית ראינו", לא "אותותינו כאשר
עבודתו באופ� ג� מתבטא הגלות עני� וכללות אותו. מגביל זה הרי א�ֿעלֿפיֿכ�, יהדות, לעניני שיי� זה שאי�
ישראל"). ("שמע בלבד בשכלו והשגה הבנה של באופ� אלא מוחשית, בראיה אלקות רואה שאי� � לבוראו

לגאולה ממש בקרוב זוכי� תמוז) דג' כח' מה'נתינת (כתוצאה לעיל האמורות הפעולות עלֿידי ולכ�,
משיח ידי "על נגאלי�", ה� "מיד אלא תמוז, י"בֿי"ג עד ימי� 9�10 להמתי� צור� ואי� והשלימה, האמיתית

(כנ"ל). תמוז בג' שאמר והגאולה המאסר בעל כדברי � צדק" גואל

‡Èתמוז דג' מהקביעות מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� ושנה. שנה בכל תמוז בג' שיי� לעיל האמור .

הזמ� ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר פתג� וכידוע זה. דיו� השבוע בפרשת לשיעור בהתא� השבוע, בימי
זה. ליו� השיי� השבוע פרשת חלק ע� �

עד מחמישי � הוא היומי חומש' וה'שיעור קורח. דפרשת החמישי ביו� � היא זו בשנה תמוז דג' הקביעות
קורח. בפרשת ששי

– הכהונה לעני� בנוגע ישראל בני תלונות את הסירו שבו האופ� אודות מדובר היומי חומש בשיעור
שקדי�". ויגמול צי� ויצ� פרח ויוצא לוי לבית אהר� מטה ש"פרח ראו ישראל בני שכל עלֿידיֿזה

להפריח הממהר הפרי הוא "שקדי� � שבישראל) לפשוט אפילו (המוב� מקרא של בפשוטו רש"י ומפרש
הפירות". מכל

גאולה זו הרי "בעתה" היא הגאולה כאשר שג� א�ֿעלֿפי כי � הגאולה עני� כללות ע� קשור זה ועני�
עלֿידיֿזה טובי�, "שקדי�" � מהירות של באופ� הגאולה עני� לכללות זוכי� א�ֿעלֿפיֿכ�, ושלימה, אמיתית

נגאלי�".שהקב"ה ה� ד"מיד הבטחתו את מקיי�

ד"עד באופ� ה' ברכות המשכת על מורה ה"שקדי�" עני� שכללות פרשתנו) (סו� ב'לקוטיֿתורה' וכמבואר
עד מטה, למטה נמשכת היא הרי ומקורה, בשרשה למעלה, היא שהברכה כפי אומרת, זאת דברו", ירו� מהרה
באופ� והנגלה, הנראה טוב של ובאופ� כו', ועיכובי� מניעות כל ללא היא וההמשכה ממנו, למטה שאי� לתחתו�

ברכה"). ד"גשמי העני� (עלֿדר� לקבל יכול שה"מטה"
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Ë:הכלליות המצוות ע� � ובמיוחד המצוות, שאר כל ע� קשור המשפחה דטהרת המבצע והנה, .
וחכמיה, יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, הזולת, וחינו� עצמו חינו� ישראל, אהבת

ושתיה. האכילה וכשרות ויו�ֿטוב, קודש שבת נרות

בכל טובי� המעשי� שריבוי היינו, � תרעו" אל ובנביאי במשיחי תגעו ד"אל העני� כללות נפעל ועלֿידיֿזה
רצויי�. בלתי עניני� מפני המגי�, ומלא� "תריס" בצורה", "חומה נעשי� ומצוותיה תורה עניני

ד"כל בכלל נכללי� שעלֿידיֿזה – הכלליי� התורה מספרי באחד אות דקניית העני� נוס� כאשר ובפרט
א). יב, (דניאל בספר" כתוב הנמצא

Èבכל עוז וביתר שאת ביתר מוסיפי� � תמוז בג' ומתחדשות הנמשכות והברכות כח' ה'נתינת עלֿידי והנה, .
היו�ֿיו�. בחיי בפועל במעשה האמורי�, העניני�

ומג� ד"שמש השמש תוק� בגלוי אצלו שמאיר היינו, � תמוז תקופת עניני בכל שלימות נפעלת ועלֿידיֿזה
בעול� שבחלקו ועד י')), סעי� שלח פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה (כמדובר אלקי�" הוי'
ושמי�", אר� אלקי� הוי' עשות ביו� בהברא� והאר� השמי� תולדות "אלה � בגלוי אלקות ניכר העול� ובכל

אלקי�". "הוי' � היא שמציאותו כולו העול� בכל בגלוי שניכר היינו,

את ממהר זה הרי � האחרוני� הגלות בימי זאת פועלי� באופ�וכאשר והשלימה האמיתית הגאולה
עני� נעשה � (גלות) "גולה" בתיבת עול�") של ("אלופו אל"� אות שמכניסי� עלֿידיֿזה כי ד"אחישנה",

לעיל. כאמור ה"גאולה",

מצרי�, באר� ג� במושבות�", אור היה ישראל בני "לכל הנה � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר וג�
לישראל. שמצירות עלֿש� מצרי� עלֿש� נקראי� שכול� המלכיות, דשאר לגלות בנוגע ועלֿדר�ֿזה

הגלות, זמ� שזהו היות הרי � כו' מבחו� הגבלות בה שאי� במדינה להימצא זכינו עליו� בחסד כאשר ואפילו
וא�ֿעלֿפי דינא", דמלכותא ד"דינא העני� ישנו � כו' בנוי אינו המקדש ובית ראינו", לא "אותותינו כאשר
עבודתו באופ� ג� מתבטא הגלות עני� וכללות אותו. מגביל זה הרי א�ֿעלֿפיֿכ�, יהדות, לעניני שיי� זה שאי�
ישראל"). ("שמע בלבד בשכלו והשגה הבנה של באופ� אלא מוחשית, בראיה אלקות רואה שאי� � לבוראו

לגאולה ממש בקרוב זוכי� תמוז) דג' כח' מה'נתינת (כתוצאה לעיל האמורות הפעולות עלֿידי ולכ�,
משיח ידי "על נגאלי�", ה� "מיד אלא תמוז, י"בֿי"ג עד ימי� 9�10 להמתי� צור� ואי� והשלימה, האמיתית

(כנ"ל). תמוז בג' שאמר והגאולה המאסר בעל כדברי � צדק" גואל

‡Èתמוז דג' מהקביעות מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� ושנה. שנה בכל תמוז בג' שיי� לעיל האמור .

הזמ� ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר פתג� וכידוע זה. דיו� השבוע בפרשת לשיעור בהתא� השבוע, בימי
זה. ליו� השיי� השבוע פרשת חלק ע� �

עד מחמישי � הוא היומי חומש' וה'שיעור קורח. דפרשת החמישי ביו� � היא זו בשנה תמוז דג' הקביעות
קורח. בפרשת ששי

– הכהונה לעני� בנוגע ישראל בני תלונות את הסירו שבו האופ� אודות מדובר היומי חומש בשיעור
שקדי�". ויגמול צי� ויצ� פרח ויוצא לוי לבית אהר� מטה ש"פרח ראו ישראל בני שכל עלֿידיֿזה

להפריח הממהר הפרי הוא "שקדי� � שבישראל) לפשוט אפילו (המוב� מקרא של בפשוטו רש"י ומפרש
הפירות". מכל

גאולה זו הרי "בעתה" היא הגאולה כאשר שג� א�ֿעלֿפי כי � הגאולה עני� כללות ע� קשור זה ועני�
עלֿידיֿזה טובי�, "שקדי�" � מהירות של באופ� הגאולה עני� לכללות זוכי� א�ֿעלֿפיֿכ�, ושלימה, אמיתית

נגאלי�".שהקב"ה ה� ד"מיד הבטחתו את מקיי�

ד"עד באופ� ה' ברכות המשכת על מורה ה"שקדי�" עני� שכללות פרשתנו) (סו� ב'לקוטיֿתורה' וכמבואר
עד מטה, למטה נמשכת היא הרי ומקורה, בשרשה למעלה, היא שהברכה כפי אומרת, זאת דברו", ירו� מהרה
באופ� והנגלה, הנראה טוב של ובאופ� כו', ועיכובי� מניעות כל ללא היא וההמשכה ממנו, למטה שאי� לתחתו�

ברכה"). ד"גשמי העני� (עלֿדר� לקבל יכול שה"מטה"

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



a"nyz'dיד ,fenz 'b lil zgiy

עבודת שכללות � זו שנה לקביעות בהתא� תמוז דג' היומי חומש משיעור הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
של באופ� להיות צריכה תמוז) דג' הכללית הנקודה (שזוהי חוצה והמעיינות היהדות בהפצת ישראל בני
זאת עושה הוא הרי והמעיינות, היהדות בהפצת לעסוק מחליט כאשר ומיד שתיכ� היינו, ("שקדי�"), "שקידה"
שיוכל נוס� יהודי ומחפש הול� הוא אלא לעצמו, מנוחה מוצא ואינו "שקידה", של באופ� בפועל במעשה

העיקר". הוא "המעשה כי בפועל, במעשה יהדות, עניני בכל להוסי� עליו ולהשפיע לפעול

בפועל) למעשה עד אלו עניני� בכל הזולת על (להשפיע והמעיינות היהדות דהפצת העבודה כללות וג�
"ויצ� ואפילו אהר�", מטה ש"פרח מה מספיק היה שלא כש� כי: � אהר�" ד"מטה ה"שקדי�" בעני� מודגשת
לכללות בנוגע מוב� כ� כמו ממש, בפועל הפירות צמיחת � שקדי�" ד"ויגמול העני� להיות צרי� היה אלא צי�",

שקדי�". ד"ויגמול באופ� � בפועל למעשה עד עליו לפעול שצריכי� הזולת, ע� הפעולה

שהפירות מיוחדת הדגשה ישנה אלא ממש, בפועל הפירות צמיחת להיות שצרי� בלבד זו לא מזו: ויתירה
הטובה ההחלטה לאחרי שמיד והגאולה) המאסר בעל (כלשו� כל" לעי� "גלוי שרואי� היינו, "שקדי�", ה�
שהפירות היינו, � כזה באופ� היא הזולת על ההשפעה וג� בפועל. במעשה הדבר בא הזולת, ע� לעסוק
הלב, מ� היוצאי� בדברי� הזולת ע� הדיבור עלֿידי כי "שקדי�", ג� ה� בפועל) (מעשה הזולת אצל שצומחי�
ג� נעשה שהמושפע להטפיח, מנת על דטופח באופ� הזולת על פועל הוא הרי חיה', 'דוגמא שמראה כדי ותו�

משפיע. הוא

·Èהאמיתית והצלה' ל'תשועה ועד והצלה', ד'תשועה העני� כללות נפעל � אלו פעולות כל צירו� ועלֿידי .
ה� ש"מיד היינו, שקדי�", ד"ויגמול ובאופ� צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה � והעיקרית

ט מעשרה למטה ממש, בפועל פחי�.נגאלי�",
האחרונה לפעולה מחכה שהקב"ה אלא למעלה, ועומד בנוי שהוא � השלישי המקדש בית לבני� וזוכי�
ומתגלה יורד ומיד נגאלי�", ה� "מיד ואז זכות, לכ� כולו העול� את שתכריע במחשבה) או בדיבור (במעשה,

הבית. בהר הקודש, עיר בירושלי� � טפחי� מעשרה למטה השלישי המקדש בית

מעשינו כללות שעלֿידי היינו, לפניו", ונחיה יקימנו השלישי ביו� מיומיי� ד"יחיינו העני� כללות וזהו
והגלות ראשו�, בית חורב� שלאחרי הגלות � ("יומיי�") כלליות גלויות לב' הנחלק הגלות, בזמ� ועבודתנו
המקדש בית על דקאי לפניו", ונחיה יקימנו השלישי "ביו� היעוד לקיו� זוכי� � שני בית חורב� שלאחרי

נצחית. גאולה � השלישית וגאולה השלישי,

דוקא. קוי� בג' מתבטא הקדושה עני� כללות כי � הקדושה עני� כללות ע� קשור השלישי" ד"ביו� והעני�
ג' החמישי, יו� כולל יומי�", כולהו מתברכי� (ש"מיניה זו בשבת שלמדו בפרק אבות, בפרקי שכתוב וכמו

דברי�". בשלשה "הסתכל שלישי: פרק � תמוז)

גדולה הכי ה"עבירה" והרי � עבירה" לידי בא אתה ואי� דברי� בשלשה "הסתכל נאמר המשנה ובהמש�
"בשלשה ההסתכלות עלֿידי ולכ�, מארצנו", גלינו חטאינו "מפני בגלות, עדיי� שנמצאי� העובדה עצ� � היא
פרשת שבת שיחת (ראה עבירה" לידי (אפילו) בא אתה ש"אי� ובאופ� ה"עבירה", עני� כללות מתבטל דברי�",
ה� "מיד אזי � הגלות) עני� לכללות היחידה הסיבה (שזהו ד"חטאינו" העני� מתבטל וכאשר ל"ד), סעי� שלח

צדקנו. משיח עלֿידי ממש, בימינו במהרה נגאלי�",

***

‚Èוהגאולה המאסר בעל של פעילותו ע� הטבע) (בדר� קשורה היתה המאסר פרשת שכללות לעיל דובר .

בעל של בדבריו ג� וכמודגש הקודש. טהרת על לחינו� ועד הכשר, בחינו� וילדות, ילדי� ישראל, ילדי בחינו�
תרעו". אל ובנביאי במשיחי תגעו "אל � תמוז בג' והגאולה המאסר

ישראל, ילדי בחינו� ההתעסקות לכללות בנוגע חדשה התעוררות נוספת תמוז שבג' מוב� ועלֿפיֿזה
טהרת על לחינו� עד הכשר, חינו� יקבל מה� ואחת אחד שכל ולהשתדל לדאוג � "משיחי" בש� הנקראי�

הקודש.

גרמא: שהזמ� עני� שזהו � אלו ימי� ע� הקשור מיוחד עני� שישנו ובפרט

ימיבכמה במש� הילדי� יבלו אופ� באיזה � הקי� לימי בנוגע תכניות לערו� אלו בימי� מתחילי� מדינות
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את ירשמו שההורי� להשתדל ביותר המתאי� הזמ� זה הרי ולכ� וכו'. הגו� לבריאות המתאי� באופ� הקי�,
המתאי�. החינו� את הילדי� יקבלו שש� ומצוותיה, תורה היהדות, ברוח שמתנהלי� קי� למחנות הילדי�

ישראל מילדי ואחת אחד שכל היינו, "משיחי", בש� ישראל לילדי קורא שהקב"ה להורי� להסביר וצריכי�
יחנכו שה� קדושי�, כוחות נתינת ע� ביחד קדושה, שליחות להורי� נת� והקב"ה הקב"ה, של "משיח" הוא

שבדבר. והאחריות הזכות גודל ומוב�, הקב"ה. של ל"משיחי" המתאי� באופ� ילדיה� את

כדי לה� שניתנו והאפשרויות הכוחות כל את ינצלו שההורי� בודאי הרי � להורי� זאת יסבירו וכאשר
ה"משיח" את ביד� ומפקיד עליה�, סומ� שבשמי�, אבינו שהקב"ה, בחלק�, שנפלה הגדולה הזכות את לממש
יו� מדי המתאימה בהנהגה המתאי� החינו� עלֿידי טובי�, ולמעשי� ולחופה לתורה יגדלוהו שה� כדי שלו,
יקבלו שילדיה� כדי � יכולת� מכפי יותר עוד יעשו ה� אלא בה�, התלוי כל את שיעשו בלבד זו ולא ביומו.

ומצוותיה. תורה יהדות, בעניני האפשרי כל את

בתיֿספר מהגבלות הילדי� את משחררי� אלו שבימי� היינו, החופש", "ימי שה� הקי�, ימי ובהתקרב
מצד ה� אלו שהגבלות למקומות בנוגע וה� החוק, עלֿפי ה� אלו שהגבלות למקומות בנוגע [ה� החילוניי�
וקדוש כשר חינו� לילדי� להעניק כדי זה זמ� לנצל שיש בודאי הרי � רצוי] בלתי באופ� האד� בני מנהגי
תקופה במש� נמצאי� שבו מחנה או יומי, (מחנה קי� למחנה אות� שישלחו עלֿידיֿזה מרובה, הכי במדה

הש�". ל"צבאות המתאי� באופ� להתנהג יוכלו שש� ממושכת)

ואפילו כולו, היו� כל שבמש� באופ� היא צבא" "איש הנהגת הרי � הש�" "צבאות אודות שמדובר ומאחר
ל"צבאות בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה ובמוחש). בפועל שרואי� (כפי צבא" "איש שהוא עליו ניכר השינה, בעת
ה' פי "על � ה' רצו� עלֿפי המתנהל מחנה של אמות בד' להימצא ה� צריכי� כולו היו� כל שבמש� � הש�"

שבשמי�. אבינו רצו� למילוי המתאימה בהנהגה הילד חדור כולו היו� כל שבמש� היינו, יחנו",

השנה: כל במש� החינו� לגבי � קי�" ב"מחנה הנית� בחינו� המיוחדת המעלה אודות פעמי� כמה וכמדובר

ישנ� ביתֿהספר, השפעת תחת הילד נתו� שבה� שעות ישנ� השנה, ימי כל הילדבמש� נתו� שבה� שעות
שונות אלו שהשפעות ומוב�, והסביבה. הרחוב השפעת תחת הילד נתו� שבה� שעות וישנ� הבית, השפעת תחת
תחת הילד נתו� כולו, היו� שעות כל שבמש� � קי�" ד"מחנה המיוחד העילוי מתבטא ובזה מזו. זו המה
ד"לא באופ� כולו, היו� כל במש� היא זו והשפעה ומצוותיה, התורה יסודי עלֿפי המתנהל המחנה רוח השפעת

ישבותו".

חיל" אל "מחיל הול� הוא הרי � ממושכת תקופה במש� המתאי� קי�" ב"מחנה נמצא הילד כאשר ולכ�,
ומצוותיה. תורה יהדות, עניני בכל

מצוותי ואת תלכו ד"בחוקותי באופ� ומצוותיה, התורה עניני בכל חיל" אל "מחיל הול� הילד וכאשר
ההורי� זוכי� ואז הגו�. לבריאות הקשור בכל בברכותיו ומוסי� הבטחתו, את הקב"ה מקיי� אזי � תשמרו"

ליו�. מיו� חיל" אל "מחיל הולכי� שה� בראות� � מילדיה� ונצחי אמיתי נחת לראות

כולה השנה במש� הילדי� שהנהגת היינו, כולה, השנה בכל נמשכת קי�" ד"מחנה החינו� שהשפעת ומוב�,
בגשמיות ובריאות, וחי�ת אור של שנה נעשית כולה שהשנה עד יהדות, עניני בכל ואור ותוק� חי�ת ביתר היא

יחד. ג� וברוחניות

כולו. ישראל מכלל ואחת אחד כל ואצל המשפחה, בני וכל ההורי� אצל ובריאות ואור חי�ת מוסי� זה וכל

„Èתורה עניני בכל ולהוסי� ישראל, ילדי חינו� ע� הקשורי� העניני� בכל להוסי� � העיקר הוא והמעשה .
ישראל כל כי המתאי�, באופ� ההנהגה היתה עתה עד שג� (א�ֿעלֿפי ומעשה דיבור במחשבה ומצוותיה,

ה�). כשרות בחזקת
אהר�": ל"מטה בנוגע היומי חומש משיעור הנלמדת להוראה בהתא� � "שקידה" של באופ� זאת ולעשות

שקדי�". "ויגמול

מעשינו כללות עלֿידי "אחישנה", � "שקידה" של באופ� ג� והשלימה האמיתית לגאולה זוכי� ועלֿידיֿזה
רוחות (ד' ובדל"ת והאר�) רקיעי� (ז' בחי"ת "אחד") דתיבת א' (אות עול�" של "אלופו בהמשכת ועבודתנו

היו�ֿיו�. ובחיי בעול�, בחלקו � העול�)
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את ירשמו שההורי� להשתדל ביותר המתאי� הזמ� זה הרי ולכ� וכו'. הגו� לבריאות המתאי� באופ� הקי�,
המתאי�. החינו� את הילדי� יקבלו שש� ומצוותיה, תורה היהדות, ברוח שמתנהלי� קי� למחנות הילדי�

ישראל מילדי ואחת אחד שכל היינו, "משיחי", בש� ישראל לילדי קורא שהקב"ה להורי� להסביר וצריכי�
יחנכו שה� קדושי�, כוחות נתינת ע� ביחד קדושה, שליחות להורי� נת� והקב"ה הקב"ה, של "משיח" הוא

שבדבר. והאחריות הזכות גודל ומוב�, הקב"ה. של ל"משיחי" המתאי� באופ� ילדיה� את

כדי לה� שניתנו והאפשרויות הכוחות כל את ינצלו שההורי� בודאי הרי � להורי� זאת יסבירו וכאשר
ה"משיח" את ביד� ומפקיד עליה�, סומ� שבשמי�, אבינו שהקב"ה, בחלק�, שנפלה הגדולה הזכות את לממש
יו� מדי המתאימה בהנהגה המתאי� החינו� עלֿידי טובי�, ולמעשי� ולחופה לתורה יגדלוהו שה� כדי שלו,
יקבלו שילדיה� כדי � יכולת� מכפי יותר עוד יעשו ה� אלא בה�, התלוי כל את שיעשו בלבד זו ולא ביומו.

ומצוותיה. תורה יהדות, בעניני האפשרי כל את

בתיֿספר מהגבלות הילדי� את משחררי� אלו שבימי� היינו, החופש", "ימי שה� הקי�, ימי ובהתקרב
מצד ה� אלו שהגבלות למקומות בנוגע וה� החוק, עלֿפי ה� אלו שהגבלות למקומות בנוגע [ה� החילוניי�
וקדוש כשר חינו� לילדי� להעניק כדי זה זמ� לנצל שיש בודאי הרי � רצוי] בלתי באופ� האד� בני מנהגי
תקופה במש� נמצאי� שבו מחנה או יומי, (מחנה קי� למחנה אות� שישלחו עלֿידיֿזה מרובה, הכי במדה

הש�". ל"צבאות המתאי� באופ� להתנהג יוכלו שש� ממושכת)

ואפילו כולו, היו� כל שבמש� באופ� היא צבא" "איש הנהגת הרי � הש�" "צבאות אודות שמדובר ומאחר
ל"צבאות בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה ובמוחש). בפועל שרואי� (כפי צבא" "איש שהוא עליו ניכר השינה, בעת
ה' פי "על � ה' רצו� עלֿפי המתנהל מחנה של אמות בד' להימצא ה� צריכי� כולו היו� כל שבמש� � הש�"

שבשמי�. אבינו רצו� למילוי המתאימה בהנהגה הילד חדור כולו היו� כל שבמש� היינו, יחנו",

השנה: כל במש� החינו� לגבי � קי�" ב"מחנה הנית� בחינו� המיוחדת המעלה אודות פעמי� כמה וכמדובר

ישנ� ביתֿהספר, השפעת תחת הילד נתו� שבה� שעות ישנ� השנה, ימי כל הילדבמש� נתו� שבה� שעות
שונות אלו שהשפעות ומוב�, והסביבה. הרחוב השפעת תחת הילד נתו� שבה� שעות וישנ� הבית, השפעת תחת
תחת הילד נתו� כולו, היו� שעות כל שבמש� � קי�" ד"מחנה המיוחד העילוי מתבטא ובזה מזו. זו המה
ד"לא באופ� כולו, היו� כל במש� היא זו והשפעה ומצוותיה, התורה יסודי עלֿפי המתנהל המחנה רוח השפעת

ישבותו".

חיל" אל "מחיל הול� הוא הרי � ממושכת תקופה במש� המתאי� קי�" ב"מחנה נמצא הילד כאשר ולכ�,
ומצוותיה. תורה יהדות, עניני בכל

מצוותי ואת תלכו ד"בחוקותי באופ� ומצוותיה, התורה עניני בכל חיל" אל "מחיל הול� הילד וכאשר
ההורי� זוכי� ואז הגו�. לבריאות הקשור בכל בברכותיו ומוסי� הבטחתו, את הקב"ה מקיי� אזי � תשמרו"

ליו�. מיו� חיל" אל "מחיל הולכי� שה� בראות� � מילדיה� ונצחי אמיתי נחת לראות

כולה השנה במש� הילדי� שהנהגת היינו, כולה, השנה בכל נמשכת קי�" ד"מחנה החינו� שהשפעת ומוב�,
בגשמיות ובריאות, וחי�ת אור של שנה נעשית כולה שהשנה עד יהדות, עניני בכל ואור ותוק� חי�ת ביתר היא

יחד. ג� וברוחניות

כולו. ישראל מכלל ואחת אחד כל ואצל המשפחה, בני וכל ההורי� אצל ובריאות ואור חי�ת מוסי� זה וכל

„Èתורה עניני בכל ולהוסי� ישראל, ילדי חינו� ע� הקשורי� העניני� בכל להוסי� � העיקר הוא והמעשה .
ישראל כל כי המתאי�, באופ� ההנהגה היתה עתה עד שג� (א�ֿעלֿפי ומעשה דיבור במחשבה ומצוותיה,

ה�). כשרות בחזקת
אהר�": ל"מטה בנוגע היומי חומש משיעור הנלמדת להוראה בהתא� � "שקידה" של באופ� זאת ולעשות

שקדי�". "ויגמול

מעשינו כללות עלֿידי "אחישנה", � "שקידה" של באופ� ג� והשלימה האמיתית לגאולה זוכי� ועלֿידיֿזה
רוחות (ד' ובדל"ת והאר�) רקיעי� (ז' בחי"ת "אחד") דתיבת א' (אות עול�" של "אלופו בהמשכת ועבודתנו

היו�ֿיו�. ובחיי בעול�, בחלקו � העול�)
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בכל בגילוי � נקרא אני כ� נכתב שאני כש� אחד", ושמו אחד הוי' יהיה ההוא "ביו� היעוד לקיו� וזוכי�
פרק סו� מלכי� (הלכות החזקה" "יד בספרו הרמב"� שכתב כמו המשיח, דימות החידוש שזהו כולו, העול�

כו העול� את "יתק� צדקנו שמשיח ברורהי"א) שפה עמי� אל אהפו� אז כי שנאמר ביחד, ה' את לעבוד לו
אחד". שכ� ולעבדו ה' בש� כול� לקרוא

הטובות שההחלטות היינו, בפועל, במעשה הטובות החלטותיו את שמייש� עלֿידי – היא לזה וההכנה
בפועל. במעשה בעול�, חלקו וכללות והגו� הבהמית הנפש אצל ובאות נמשכות האלקית דנפש

בפועל ובא הדבר נמש� אהר�", מטה ש"פרח לאחרי ומיד שתיכ� � אהר�" ל"מטה בנוגע לעיל וכאמור
ממש. בפועל מוכני� פירות שקדי�", "ויגמול � ממש

הידועי�, יו�) (כ"א השבועות ג' את מבטלי� � הטובי� ד"שקדי�" באופ� ועבודתינו מעשינו כללות ועלֿידי
הלכות (סו� הרמב"� ובלשו� רצוי, בלתי באופ� ה"שקדי�" עני� ע� הקשורי� באב, תשעה עד בתמוז מי"ז
וימי טובי� ימי� להיות עתידי� שה� אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידי� האלו הצומות "כל תעניות)

ושמחה". ששו�

שלפניֿזה, בימי� ההכנה עבודת (עלֿידי טובי�" ולמועדי� ולשמחה לששו� אלו ימי� ש"יהפכו ומאחר
ד"מל� � הסכלות מ� החכמה וכיתרו� החוש� מ� האור כיתרו� ביותר, גדולה שמחה זו הרי � תמוז) מג' החל
� לבב� "בכל שכתוב כמו לטוב, אותו מהפכי� אדרבה: אלא לו, שומעי� שאי� בלבד זו לא כי וכסיל", זק�

יצרי�". בשני

את ינצל יהודי ילד שכל להשתדל � ובמיוחד לעיל, האמורי� העניני� בכל לעסוק � העיקר הוא והמעשה
("יראה ירושלי� דבני� העני� כמו יהדות, בעניני � חול מלימודי הפנוי הזמ� את למלא היינו, כדבעי, הקי� ימי

הגלות. בזמ� עדיי� נמצאי� כאשר ג� � צור של מחורבנה של�")

לירושלי� ויורדת נמשכת מעלה של שירושלי� היינו, � בפשטות ירושלי� של לבניינה קרובה הכנה תהיה וזו
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה � ישראל מבני ואחת אחד וכל השכינה, ע� ביחד מטה, של

ממש. בימינו במהרה ד"שקדי�", באופ�

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

ÂËהנלמדת נוספת הוראה ישנה � היומי חומש משיעור הנלמדת ההוראה אודות לעיל האמור על נוס� .
ובהקדי�: קרח. דמחלוקת העניני� פרטי אודות מדובר שבה קרח, פרשת מכללות

ה'". קהל על תתנשאו ומדוע ה' ובתוכ� קדושי� כול� העדה כל "כי � היתה ואהר� משה על קרח טענת
בפירו (הובא ז"ל רבותינו במדרשי מבואר מוב�: אינו נשיאותוולכאורה על "נתקנא שקרח פרשתנו) ריש רש"י ש

יצהר, "ב� היותו למרות קרח), (את אותו מינה ולא קהת", בני על נשיא משה שמינהו עוזיאל ב� אליצפ� של
אותו שימנו רצה אלא התנשאות, של עני� להיות שצרי� הסכי� קרח שג� אומרת, זאת לעמר�". שני שהוא

ה'"?! קהל על תתנשאו "מדוע � ההתנשאות עני� עצ� על טענתו היתה מה וא�ֿכ�, כו'.

ואיל�): 1049 עמוד ד' חלק לקוטיֿשיחות ג� (ראה בזה והביאור

יותר נעלי� עניני� ישנ� "כה�" שאצל היינו, ישראל, בני שאר לגבי ד"כה�" וההתנשאות העילוי על נוס�
הכה� שוה שבה� עניני� שישנ� מוב�, ישראל, מכלל חלק ה"כה�" בהיות הרי � ו"ישראל" "לוי" אצל מאשר

ישראל. בני לשאר ה"כה�" בי� השוה צד ג� שישנו היינו, ישראל, בני לשאר

ישראל, בני לשאר הכה� שוה שבה� לענייני� בנוגע ה'": קהל על תתנשאו "מדוע � קרח טענת היתה וזו
למעלה הוא שבה� ענייני� באות� רק מתבטאת הכה� שמעלת אומרת, זאת התנשאות. של עני� להיות צרי� לא
רבינו, משה לו אמר ועלֿזה ישראל. בני שאר אצל ג� שישנ� לעניני� בנוגע מהֿשאי�ֿכ� ישראל, בני משאר
ישראל, בני לשאר הכה� שוה שבה� הענייני� על ג� משפיעה ישראל מבני למעלה שהוא בענייני� הכה� שמעלת
(צפנת הרגצ'ובי שמבאר (כפי ישראל בני לשאר ה� שווי� שבה� בענייני� ג� הכהני� מעלת מודגשת ולכ�

פרשתנו)). ריש התורה על פענח

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

a"nyz'd ,fenz 'b lil zgiy

לדבר: דוגמא

רבי דברי מובאי� � י"ד) משנה ג' (פרק זה שבוע ימי מתברכי� שממנה בשבת שלמדו בפרק אבות, בפרקי
את עשה אלקי� בצל� כי שנאמר בצל�, שנברא לו נודעת יתירה חיבה בצל�, שנברא אד� "חביב עקיבא:
את� בני� שנאמר למקו�, בני� שנקראו לה� נודעת יתירה חיבה למקו�, בני� שנקראו ישראל חביבי� האד�.

אלקיכ�". לה'

נאמר זה פסוק כי העול�, אומות ג� האד�, בני כל על קאי � בצל�" שנברא אד� "חביב שכתוב מה והנה,
מ"ט): (פרק התניא ובלשו� גידי�. ושס"ה אברי� רמ"ח שלכול� האד�, בני כל באו שממנו הראשו�, אד� על

העול�". אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגו�

מעלת� שזוהי למקו�", בני� ש"נקראו בזה רק מתבטאת ישראל בני של מעלת� הא� השאלה: נשאלת ובזה
יש בני העול�של אומות שווי� בצל�" "שנברא למעלה בנוגע אבל בצל�, שנבראו האד� בני שאר לגבי ראל

יותר נעלה באופ� הוא בצל�" ש"נברא העני� ג� הרי למקו�" בני� ש"נקראו מעלת� שמפני או ישראל; לבני
העול�. אומות אצל מאשר

להלכה: בנוגע � לדבר דוגמא ישנה עלֿדר�ֿזה

ובזה הכיפורי�. ויו� טובי� וימי� בשבתות וה� החול בימי ה� השנה, ימות כל במש� הקריבו תמיד קרב�
העילוי ע� (הקשורי� המוספי� לקרבנות בנוגע רק מתבטאת ויו�ֿטוב השבת קדושת הא� השאלה: נשאלת
"אטו א): צא, (זבחי� הגמרא ובלשו� תמיד. לקרב� בנוגע ג� עילוי פועלת היו� שקדושת או זה), דיו� המיוחד

אהנאי". לא לתמידי� אהנאי למוספי� שבת

נאמר א� � ועלֿפיֿזה דווקא. גדול כה� עלֿידי נעשות הכיפורי� יו� עבודות לפועל: בנוגע ונפקאֿמינה
סת�, כה� עלֿידי להיות יכולה הקרבתו הרי יו�, כל של התמיד בדוגמת הוא הכיפורי� יו� של שהתמיד
ג� עילוי פועלת הכיפורי� יו� שקדושת נאמר א� אבל בזר. כשרה שחיטה כי זר, עלֿידי אפילו � ושחיטתו

דווקא. גדול כה� עלֿידי להיות צריכה התמיד הקרבת ג� הרי � תמיד בקרב�

זה בפרט רק מתבטא מסויי� שבעני� שהעילוי סבר קרח רבינו: משה ע� קרח של המחלוקת היתה ובזה
התנשאות. של עני� להיות צרי� לא ישראל, לבני הכהני� שווי� שבה� שבענייני� סבר ולכ� העילוי, מודגש שבו
היא הכהני� של מעלת� ולכ�, העני�, כללות על ג� פועל אחד בפרט שהעילוי רבינו, משה לו אמר ועלֿזה
בצל�" "נברא למעלת בנוגע ועלֿדר�ֿזה ישראל. בני לשאר ה� שווי� שבה� ענייני� באות� ג� הענייני�, בכל
של תמיד לקרב� בנוגע ועלֿדר�ֿזה העול�. אומות אצל מאשר יותר נעלה באופ� זה הרי ישראל בני שאצל �

התמיד. בקרב� ג� עילוי פועלת היו� שקדושת הכיפורי�, ויו� שבת

ÊË:גדול ועד מקט� מישראל, ואחת אחד לכל – ה' לעבודת בנוגע מזה ההוראה .

דנשיא והשליחות הציווי קיו� ובשעת המצוות, ובקיו� התורה ולימוד התפלה שבשעת לחשוב, יכול יהודי
את מקיי� הוא הרי לפועל שבנוגע [אלא והגבלה ממדידה למעלה התנשאות, של בתנועה להיות עליו � דורנו
שבת שיחת (ראה ממנו" תגרע ולא עליו תוס� "לא � התורה ציווי הוא שכ� לפי והגבלה, במדידה המצוות
אודות מדובר כאשר אבל ומצוותיה; התורה ענייני אודות מדובר כאשר � זה וכל בֿג)], סעיפי� שלח פרשת

ו אכילה ענייני ו"דרכי�", האד�"מעשי�" בני לשאר הוא דומה שבזה הרשות, עניני וכללות וטיול ושינה שתיה
תתנשאו"?! "מדוע הטועני� ישנ� ואדרבה: התנשאות, של באופ� שהיא בהנהגה צור� אי� � בצל� שנבראו

מאד "ונשמרת� ציווי שישנו מאחר ה'שולח�ֿערו�', הוראות עלֿפי אמנ� היא הרשות בענייני [התעסקותו
כדבעי. ה' את לעבוד יוכל שאז ושל�, בריא יהיה שהגו� כדי וכו', ומטייל ושותה אוכל ולכ� לנפשותיכ�",
האד�; בני שאר לגבי מעלתו ניכרת שאז ה', את שעובד בזמ� � כו' ושתיה האכילה לאחרי הוא זה כל אבל
העול�, אומות אצל ג� שייכי� עצמ� מצד אלו שענייני� מאחר הרי � עצמה ושתיה האכילה בשעת מהֿשאי�ֿכ�

התנשאות]. של עני� בזה להיות צרי� לא � העול�" אומות לגופי בחומריותו "נדמה שהגו� ועד

קרח: מחלוקת של הסיפור מכללות הנלמדת ההוראה באה ועלֿזה

(כמענה ישראל בני לשאר ה� שווי� שבה� בענייני� ג� הענייני�, בכל מתבטאת הכהני� שמעלת כש�
רק לא להתבטא צריכה שמעלתו מישראל, ואחד אחד כל להנהגת בנוגע מוב� כ� כמו � לקרח) רבינו משה
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לדבר: דוגמא

רבי דברי מובאי� � י"ד) משנה ג' (פרק זה שבוע ימי מתברכי� שממנה בשבת שלמדו בפרק אבות, בפרקי
את עשה אלקי� בצל� כי שנאמר בצל�, שנברא לו נודעת יתירה חיבה בצל�, שנברא אד� "חביב עקיבא:
את� בני� שנאמר למקו�, בני� שנקראו לה� נודעת יתירה חיבה למקו�, בני� שנקראו ישראל חביבי� האד�.

אלקיכ�". לה'

נאמר זה פסוק כי העול�, אומות ג� האד�, בני כל על קאי � בצל�" שנברא אד� "חביב שכתוב מה והנה,
מ"ט): (פרק התניא ובלשו� גידי�. ושס"ה אברי� רמ"ח שלכול� האד�, בני כל באו שממנו הראשו�, אד� על

העול�". אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגו�

מעלת� שזוהי למקו�", בני� ש"נקראו בזה רק מתבטאת ישראל בני של מעלת� הא� השאלה: נשאלת ובזה
יש בני העול�של אומות שווי� בצל�" "שנברא למעלה בנוגע אבל בצל�, שנבראו האד� בני שאר לגבי ראל

יותר נעלה באופ� הוא בצל�" ש"נברא העני� ג� הרי למקו�" בני� ש"נקראו מעלת� שמפני או ישראל; לבני
העול�. אומות אצל מאשר

להלכה: בנוגע � לדבר דוגמא ישנה עלֿדר�ֿזה

ובזה הכיפורי�. ויו� טובי� וימי� בשבתות וה� החול בימי ה� השנה, ימות כל במש� הקריבו תמיד קרב�
העילוי ע� (הקשורי� המוספי� לקרבנות בנוגע רק מתבטאת ויו�ֿטוב השבת קדושת הא� השאלה: נשאלת
"אטו א): צא, (זבחי� הגמרא ובלשו� תמיד. לקרב� בנוגע ג� עילוי פועלת היו� שקדושת או זה), דיו� המיוחד

אהנאי". לא לתמידי� אהנאי למוספי� שבת

נאמר א� � ועלֿפיֿזה דווקא. גדול כה� עלֿידי נעשות הכיפורי� יו� עבודות לפועל: בנוגע ונפקאֿמינה
סת�, כה� עלֿידי להיות יכולה הקרבתו הרי יו�, כל של התמיד בדוגמת הוא הכיפורי� יו� של שהתמיד
ג� עילוי פועלת הכיפורי� יו� שקדושת נאמר א� אבל בזר. כשרה שחיטה כי זר, עלֿידי אפילו � ושחיטתו

דווקא. גדול כה� עלֿידי להיות צריכה התמיד הקרבת ג� הרי � תמיד בקרב�

זה בפרט רק מתבטא מסויי� שבעני� שהעילוי סבר קרח רבינו: משה ע� קרח של המחלוקת היתה ובזה
התנשאות. של עני� להיות צרי� לא ישראל, לבני הכהני� שווי� שבה� שבענייני� סבר ולכ� העילוי, מודגש שבו
היא הכהני� של מעלת� ולכ�, העני�, כללות על ג� פועל אחד בפרט שהעילוי רבינו, משה לו אמר ועלֿזה
בצל�" "נברא למעלת בנוגע ועלֿדר�ֿזה ישראל. בני לשאר ה� שווי� שבה� ענייני� באות� ג� הענייני�, בכל
של תמיד לקרב� בנוגע ועלֿדר�ֿזה העול�. אומות אצל מאשר יותר נעלה באופ� זה הרי ישראל בני שאצל �

התמיד. בקרב� ג� עילוי פועלת היו� שקדושת הכיפורי�, ויו� שבת

ÊË:גדול ועד מקט� מישראל, ואחת אחד לכל – ה' לעבודת בנוגע מזה ההוראה .

דנשיא והשליחות הציווי קיו� ובשעת המצוות, ובקיו� התורה ולימוד התפלה שבשעת לחשוב, יכול יהודי
את מקיי� הוא הרי לפועל שבנוגע [אלא והגבלה ממדידה למעלה התנשאות, של בתנועה להיות עליו � דורנו
שבת שיחת (ראה ממנו" תגרע ולא עליו תוס� "לא � התורה ציווי הוא שכ� לפי והגבלה, במדידה המצוות
אודות מדובר כאשר אבל ומצוותיה; התורה ענייני אודות מדובר כאשר � זה וכל בֿג)], סעיפי� שלח פרשת

ו אכילה ענייני ו"דרכי�", האד�"מעשי�" בני לשאר הוא דומה שבזה הרשות, עניני וכללות וטיול ושינה שתיה
תתנשאו"?! "מדוע הטועני� ישנ� ואדרבה: התנשאות, של באופ� שהיא בהנהגה צור� אי� � בצל� שנבראו

מאד "ונשמרת� ציווי שישנו מאחר ה'שולח�ֿערו�', הוראות עלֿפי אמנ� היא הרשות בענייני [התעסקותו
כדבעי. ה' את לעבוד יוכל שאז ושל�, בריא יהיה שהגו� כדי וכו', ומטייל ושותה אוכל ולכ� לנפשותיכ�",
האד�; בני שאר לגבי מעלתו ניכרת שאז ה', את שעובד בזמ� � כו' ושתיה האכילה לאחרי הוא זה כל אבל
העול�, אומות אצל ג� שייכי� עצמ� מצד אלו שענייני� מאחר הרי � עצמה ושתיה האכילה בשעת מהֿשאי�ֿכ�

התנשאות]. של עני� בזה להיות צרי� לא � העול�" אומות לגופי בחומריותו "נדמה שהגו� ועד

קרח: מחלוקת של הסיפור מכללות הנלמדת ההוראה באה ועלֿזה

(כמענה ישראל בני לשאר ה� שווי� שבה� בענייני� ג� הענייני�, בכל מתבטאת הכהני� שמעלת כש�
רק לא להתבטא צריכה שמעלתו מישראל, ואחד אחד כל להנהגת בנוגע מוב� כ� כמו � לקרח) רבינו משה
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באופ� ה� שלו הרשות שדברי היינו, הרשות, בדברי שעוסק בעת ג� אלא ומצוותיה, תורה בעניני שעוסק בעת
שהחכ� "כש� ה') פרק ריש דעות (הלכות הרמב"� שכתב מה ועלֿדר� האד�. בני שאר אצל מאשר יותר נעלה

ובמתנו". ובמשאו . . ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהיה צרי� כ� . . ובדעותיו בחכמתו ניכר

ÊÈ:"'ה קהל על ד"תתנשאו באופ� להיות צריכה שההנהגה � קרח פרשת מכללות הנלמדת ההוראה וזוהי .
"מא� ועלֿדר�ֿזה "כה�", או "לוי" היותו מפני � מע�" ד"מור� ומצב למעמד אותו הביא שהקב"ה היות
שבדור ל"חכ�" קשור בהיותו לזה) זכה לא אחר (שיהודי במינו מיוחד חינו� לקבל שזכה או רבנ�", מלכי
אפילו יותר נעלה באופ� ה'", קהל על ד"תתנשאו באופ� הנהגתו בכללות להתבטא הדבר צרי� � מע�" ה"מור�

לזה. זכו שלא יהודי� מאות�

רבותינו תורת הדפסת עלֿידי חוצה המעיינות להפצת אחרו� הכי בזמ� שזכינו לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
(עלֿידי דתורה בנגלה כמלאכי�") ("ראשוני� ראשוני� של תורת� לגילוי זכינו וכ� התורה, בפנימיות נשיאינו

לפ שזכו יהודי� ואחריותאות� חובה � זה ע� וביחד מיוחדת, זכות זו הרי � הראשוני�) של תורת� את רס�
שבאחרוני�), האחרו� דור � גופא (ובזה אחרוני� הכי בדורות שנתגלו התורה עניני בלימוד להוסי� מיוחדת,
הבנה פועלת בתורה נוספת ידיעה שכל בפועל שרואי� וכפי התורה. חלקי שאר בלימוד עילוי נוס� שעלֿידיֿזה

לפניֿזה. שלמד� התורה עניני בשאר יותר ועמוקה רחבה

לפועל: ובנוגע

שזהו � דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של "שליח" שהוא עליו ניכר ב"מבצעי�" עוסק שכאשר בלבד זו לא
הוראות עלֿפי הרשות בדברי לעסוק כדי מסויי� לזמ� בזה להפסיק צרי� כאשר אפילו אלא מעצמו, המוב� דבר
ולימוד התפילה בעת ה' את לעבוד יוכל שאז בריא, יהיה שהגו� כדי ולשתות לאכול ולדוגמא: ה'שולח�ֿערו�',
הנה � הוא" ה' עבודת מדרכי ושל� בריא הגו� "היות ד') פרק ריש דעות (הלכות הרמב"� שכתב וכמו התורה,

ה'". קהל על "תתנשאו ראש, נשיאת של בתנועה נמצא הוא הרי אז ג�

בניֿהאד�, כל אצל שייכת זו שמעלה שא�ֿעלֿפי – בצל�" "נברא למעלת בנוגע לעיל האמור ועלֿדר�
דנשיאת באופ� היא זו מעלה ישראל בני שאצל � ישראל לבני בנוגע בזה מיוחד עילוי ישנו העול�, אומות כולל

העול�. אומות אצל מאשר יותר נעלה באופ� ראש,

ובתורה ישראל, לבני שניתנה בתורה נאמר בצל�") שנברא אד� ("חביב זה עני� מדוע הביאור ג� [וזהו
ישראל בני אצל כי � העול� אומות אצל ג� שיי� זה שעני� א�ֿעלֿפי דחסידותא", "מילי אבות בפרקי � גופא

התנשאות]. של באופ� יותר, נעלה באופ� היא זו מעלה

ÁÈהמרומזת נוספת הוראה ישנה � קרח מחלוקת מסיפור הנלמדת ההוראה אודות לעיל האמור על נוס� .
כדלקמ�. "קרח", � זו) בסדרה המבוארי� הענייני� לכל השיי� כללי עני� (שזהו הסדרה בש�

(ומובא ז"ל מאאמו"ר ששמעתי מה יסוד על � ואיל�) 108 עמוד ח' חלק (לקוטיֿשיחות בארוכה פע� דובר
ה"א, האות ע� השוה צד שלה� וחי"ת), רי"ש, (קו"�, אותיות מג' מורכב "קרח" שהש� � ספרי�) בכמה כבר

ה"א. מהאות שונה באופ� כול� אבל

בזה: והביאור

ומבואר הקוי�. לב' מחובר שאינו � משמאל וקו מלמעלה, קו מימי�, קו קוי�: מג' מורכב ה"א האות ציור
כנגד ה� מלמעלה, וקו מימי� קו המחוברי�, הקוי� שב' מקומות ובכמה בלק) פרשת (ריש ב'לקוטיֿתורה'

המע עני� כנגד הוא השמאל וקו ודיבור, הואמחשבה המעשה כי � הקוי� לב' מחובר אינו השמאל קו ולכ� שה.
בי� ההפסק שזהו העני�, הפסיק "א�" עשיתיו", א� יצרתיו "בראתיו שכתוב וכמו והמחשבה, מהדיבור נפסק

עשיתיו"). ("א� המעשה לעני� יצרתיו") ("בראתיו ודיבור מחשבה

מדבר, האד� כאשר היינו, לזה, זה וקשורי� מחוברי� והדיבור המחשבה הרי "נורמלי" אד� אצל דהנה,
אלא לבטלה, תהיה לא זו שמחשבה ניכר שחושב בזמ� וכ� במחשבתו. קוד� היה זה שעני� הדיבור בשעת ניכר
לעני� והדיבור המחשבה בי� הפסק עשיתיו", ד"א� העני� ישנו � המעשה לעני� בנוגע אבל בדיבור. תתגלה היא

כדלקמ�. המעשה,
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באות ה"א: האות מציור שונה ציור� הרי � ח') ר', (ק', ד"קרח" האותיות ג' אבל ה"א. באות � זה וכל
חי"ת ובאות השמאלי. הקו לגמרי חסר � רי"ש באות הימני. הקו מאשר יותר למטה יורד השמאלי הקו � קו"�

הקוי�. ב' ע� מחובר השמאלי הקו �

התורה הוראת היפ� � והדיבור המחשבה לגבי המעשה בעני� הוספה על מורה קו"� האות אומרת: זאת
עני� כללות הסרת על מורה רי"ש האות תוס�"; ד"לא באופ� להיות צרי� בפועל במעשה המצוות שקיו�
למעשה. ודיבור מחשבה שבי� ההפסק העדר על מורה חי"ת והאות תגרע"; "לא התורה ציווי היפ� � המעשה

ËÈ:�ובהקדי � האד� בעבודת בזה הביאור .

תגרע ולא עליו תוס� "לא התורה מדגישה � בפועל במעשה המצוות קיו� אודות מדברת התורה כאשר
לכל להזהיר צריכה התורה היתה ההוספה, מאשר יותר חמור התורה בדברי שהגרעו� מאחר ולכאורה, ממנו".
עליו", תוס� "לא � ממנו הקל הדבר על להזהיר אחרֿכ� ורק ממנו", תגרע "לא � החמור הדבר על לראש

ממנו"?! תגרע לא ו(אחרֿכ�) עליו תוס� "לא נאמר ומדוע

בפשטות: � בזה והביאור

אצל כלל יתקבל לא זה שדבר בודאי הרי � התורה ממצוות לגרוע לו ויאמר ליהודי יבוא הרע היצר כאשר
לראש, לכל מנסה, הוא הרי � וכסיל") "זק� היותו (למרות במלאכתו" "אומ� הרע היצר בהיות ולכ�, היהודי.
בית תעשה בתפילי�, בתי� ד' לעשות מצוה שהתורה למרות לו: באמרו התורה, מצוות על להוסי� עליו ַָלפעול

וזוה המצוות. לשאר בנוגע ועלֿדר�ֿזה בתי�, ה' � בתפילי� יוכלנוס� שעלֿידיֿזה – הרע היצר של תקוותו י
ומצוותיה. התורה מדרכי להטותו

על מתגברי� שה� אלא ישראל, מאהבת הפכי באופ� להתנהג שטבע� כאלו ישנ� לדבר: נוספת דוגמא
עמית�", את תוכיח "הוכח ציווי שישנו היות "המצאה": הרע ליצר נפלה זה ובעני� כו'. היצרֿטוב עלֿידי עצמ�
ד"אהבת ההגבלה עליו תהיה לא � ובמילא זו, במצוה ויהדר שיוסי� זה יהודי על הרע) (היצר הוא יפעל

ישראל"!

הזק�' אדמו"ר ב'שולח�ֿערו� (ומובא ב'שולח�ֿערו�' ברור די� שישנו לדעת צריכי� זה לעני� בנוגע הנה
לראש לכל � להיות צרי� עמית�" את תוכיח ד"הוכח שהעני� ל')) סעי� דעת וגניבת אונאה (הלכות ששי בחלק

וכו'"! רכה ובלשו� בנחת עמו לדבר וצרי� ברבי�, ולא עצמו לבי� "בינו �

היפ� של לעני� לבוא יכולי� תוס�") ד"לא ההוראה (היפ� התורה דברי על ההוספה שעלֿידי רואי� ובזה
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה היפ� � הגלות עני� כללות ע� קשור זה שעני� ישראל, אהבת
ועוונ� קיצ�", נתגלה לא בסתר) רשעי� (שהיו עוונ� נתגלה שלא "אחרוני� ב) ט, (יומא ז"ל רבותינו כמאמר

חנ�! אהבת היפ� � היה

אלא הימני, לקו שוה באופ� מסתיי� אינו המעשה) (עני� השמאלי שהקו � קו"� דאות העני� כללות וזהו
תוס�". ד"לא העני� היפ� � הוספה של באופ� יותר, למטה ויורד נמש� הוא

האד�) את להכשיל לנסות הרע היצר מתחיל שבו הראשו� העני� (שזהו עליו" תוס� "לא שמזהירי� ולאחרי
יותר. חמור עני� שזהו ממנו", תגרע "לא ג� מזהירי� �

שחושב היינו, בפועל, המעשה עני� העדר השמאלי, הקו לגמרי חסר שבה � רי"ש באות מתבטא זה ועני�
המעשה עני� להיות צרי� כאשר אבל והדיבור, המחשבה עני� מספיק וא�ֿכ� בעי', לבא ש'רחמנא לעצמו
בנוגע וה� כפשוטו, לעני בממו� לצדקה בנוגע (ה� בפועל במעשה לעני צדקה לתת העיקר"), הוא (ש"המעשה

תגרע"). ד"לא העני� (היפ� המעשה עני� כללות אצלו חסר � בדעת) לעני רוחנית לצדקה

Îשלילת) ממנו" תגרע ולא עליו תוס� ד"לא באופ� להיות צריכה בפועל במעשה שהעבודה לזה נוס� והנה, .
צרי� המעשה עני� כללות הרי � השמאלי) הקו העדר � רי"ש האות ושלילת השמאלי, בקו הוספה � קו"� האות
האות (שלילת למעשה והדיבור המחשבה בי� הפסק להיות שצרי� היינו, עשיתיו", ד"א� העני� לאחרי להיות

ע� השמאלי קו חיבור � הקוי�).חי"ת ב'
אלא בפועל, למעשה ומיד תיכ� "לקפו�" יכול אינו � הטוב והדיבור הטובה המחשבה לאחרי אומרת: זאת
באופ� זאת לעשות יכול אינו ולכ� בפועל, המעשה את לעשות כיצד לדעת כדי ב'שולח�ֿערו�' להביט צרי� הוא

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



יט a"nyz'd ,fenz 'b lil zgiy

באות ה"א: האות מציור שונה ציור� הרי � ח') ר', (ק', ד"קרח" האותיות ג' אבל ה"א. באות � זה וכל
חי"ת ובאות השמאלי. הקו לגמרי חסר � רי"ש באות הימני. הקו מאשר יותר למטה יורד השמאלי הקו � קו"�

הקוי�. ב' ע� מחובר השמאלי הקו �

התורה הוראת היפ� � והדיבור המחשבה לגבי המעשה בעני� הוספה על מורה קו"� האות אומרת: זאת
עני� כללות הסרת על מורה רי"ש האות תוס�"; ד"לא באופ� להיות צרי� בפועל במעשה המצוות שקיו�
למעשה. ודיבור מחשבה שבי� ההפסק העדר על מורה חי"ת והאות תגרע"; "לא התורה ציווי היפ� � המעשה

ËÈ:�ובהקדי � האד� בעבודת בזה הביאור .

תגרע ולא עליו תוס� "לא התורה מדגישה � בפועל במעשה המצוות קיו� אודות מדברת התורה כאשר
לכל להזהיר צריכה התורה היתה ההוספה, מאשר יותר חמור התורה בדברי שהגרעו� מאחר ולכאורה, ממנו".
עליו", תוס� "לא � ממנו הקל הדבר על להזהיר אחרֿכ� ורק ממנו", תגרע "לא � החמור הדבר על לראש

ממנו"?! תגרע לא ו(אחרֿכ�) עליו תוס� "לא נאמר ומדוע

בפשטות: � בזה והביאור

אצל כלל יתקבל לא זה שדבר בודאי הרי � התורה ממצוות לגרוע לו ויאמר ליהודי יבוא הרע היצר כאשר
לראש, לכל מנסה, הוא הרי � וכסיל") "זק� היותו (למרות במלאכתו" "אומ� הרע היצר בהיות ולכ�, היהודי.
בית תעשה בתפילי�, בתי� ד' לעשות מצוה שהתורה למרות לו: באמרו התורה, מצוות על להוסי� עליו ַָלפעול

וזוה המצוות. לשאר בנוגע ועלֿדר�ֿזה בתי�, ה' � בתפילי� יוכלנוס� שעלֿידיֿזה – הרע היצר של תקוותו י
ומצוותיה. התורה מדרכי להטותו

על מתגברי� שה� אלא ישראל, מאהבת הפכי באופ� להתנהג שטבע� כאלו ישנ� לדבר: נוספת דוגמא
עמית�", את תוכיח "הוכח ציווי שישנו היות "המצאה": הרע ליצר נפלה זה ובעני� כו'. היצרֿטוב עלֿידי עצמ�
ד"אהבת ההגבלה עליו תהיה לא � ובמילא זו, במצוה ויהדר שיוסי� זה יהודי על הרע) (היצר הוא יפעל

ישראל"!

הזק�' אדמו"ר ב'שולח�ֿערו� (ומובא ב'שולח�ֿערו�' ברור די� שישנו לדעת צריכי� זה לעני� בנוגע הנה
לראש לכל � להיות צרי� עמית�" את תוכיח ד"הוכח שהעני� ל')) סעי� דעת וגניבת אונאה (הלכות ששי בחלק

וכו'"! רכה ובלשו� בנחת עמו לדבר וצרי� ברבי�, ולא עצמו לבי� "בינו �

היפ� של לעני� לבוא יכולי� תוס�") ד"לא ההוראה (היפ� התורה דברי על ההוספה שעלֿידי רואי� ובזה
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה היפ� � הגלות עני� כללות ע� קשור זה שעני� ישראל, אהבת
ועוונ� קיצ�", נתגלה לא בסתר) רשעי� (שהיו עוונ� נתגלה שלא "אחרוני� ב) ט, (יומא ז"ל רבותינו כמאמר

חנ�! אהבת היפ� � היה

אלא הימני, לקו שוה באופ� מסתיי� אינו המעשה) (עני� השמאלי שהקו � קו"� דאות העני� כללות וזהו
תוס�". ד"לא העני� היפ� � הוספה של באופ� יותר, למטה ויורד נמש� הוא

האד�) את להכשיל לנסות הרע היצר מתחיל שבו הראשו� העני� (שזהו עליו" תוס� "לא שמזהירי� ולאחרי
יותר. חמור עני� שזהו ממנו", תגרע "לא ג� מזהירי� �

שחושב היינו, בפועל, המעשה עני� העדר השמאלי, הקו לגמרי חסר שבה � רי"ש באות מתבטא זה ועני�
המעשה עני� להיות צרי� כאשר אבל והדיבור, המחשבה עני� מספיק וא�ֿכ� בעי', לבא ש'רחמנא לעצמו
בנוגע וה� כפשוטו, לעני בממו� לצדקה בנוגע (ה� בפועל במעשה לעני צדקה לתת העיקר"), הוא (ש"המעשה

תגרע"). ד"לא העני� (היפ� המעשה עני� כללות אצלו חסר � בדעת) לעני רוחנית לצדקה

Îשלילת) ממנו" תגרע ולא עליו תוס� ד"לא באופ� להיות צריכה בפועל במעשה שהעבודה לזה נוס� והנה, .
צרי� המעשה עני� כללות הרי � השמאלי) הקו העדר � רי"ש האות ושלילת השמאלי, בקו הוספה � קו"� האות
האות (שלילת למעשה והדיבור המחשבה בי� הפסק להיות שצרי� היינו, עשיתיו", ד"א� העני� לאחרי להיות

ע� השמאלי קו חיבור � הקוי�).חי"ת ב'
אלא בפועל, למעשה ומיד תיכ� "לקפו�" יכול אינו � הטוב והדיבור הטובה המחשבה לאחרי אומרת: זאת
באופ� זאת לעשות יכול אינו ולכ� בפועל, המעשה את לעשות כיצד לדעת כדי ב'שולח�ֿערו�' להביט צרי� הוא
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להיות צרי� גופא המעשה אלא המעשה, עני� עלֿידי הנפעלת השלימות ג� לו שתהיה כדי "חפזו�", של
בשלימות.

כמה לזרוק שממהר היינו, בחפזה, זאת לעשות יכול אינו � צדקה מצות לקיי� צרי� יהודי כאשר ולדוגמא:
ביתו, בני ונפש נפשו את להחיות כדי יותר גדול לסכו� זקוק שהעני להתבונ� פנאי לו אי� כי לצדקה, פרוטות
צדקה, מצות לקיי� צרי� שהוא הטובה וההחלטה המחשבה לאחרי אלא � פרוטות ח"י בנתינת מסתפק ולכ�
� יפות פני� סבר ומתו� לצרכיו, בהתא� לו ולתת העני, של בצרכיו להתבונ� כדי מסויי� הפסק להיות צרי�

בשלימות. הוא הצדקה מעשה שאז

שלימות לפעול כדי רק אינו שהמעשה לדעת כדי � למעשה (ודיבור) מחשבה שבי� ההפסק מטרת וזוהי
עצמו. המעשה בעני� הוא התכלית אלא המעשה, עני� ג� לו יש והדיבור המחשבה על שנוס� היינו, אצלו,

על אלא הזולת על חושב אינו � הפסק) כל (ללא המחשבה ע� מחובר המעשה כאשר הוא: שבזה והחילוק
ומאחר עצמו, עבור ג� הוא והמעשה עצמו, אודות הוא הדיבור עצמו, אודות היא המחשבה היינו, בלבד, עצמו
לו שיהיה כדי מספיק זה ג� (כי "סענט" ח"י בנתינת מסתפק הוא הרי � עצמו עבור הוא הצדקה שמעשה
ומצבו. למעמדו בהתא� � וכיוצאֿבזה דולר, מאה פעמי� ח"י או "דולר", ח"י לתת במקו� ח"י), דמספר העילוי
המעשה עני� אודות חושב הוא הרי � ה"א) אות (כציור למחשבה המעשה בי� הפסק ישנו כאשר מהֿשאי�ֿכ�

המחשבה). לעני� (בהמש� שלו הפעולה אודות ולא הזולת, ע� הפעולה אודות היינו, גופא,

צמצו� על להורות � חי"ת) אות כציור ולא ה"א, אות (כציור למעשה מחשבה שבי� ההפסק עני� וזהו
כלי ער� לפי ההשפעה את לצמצ� כדי זמ� שהיית צרי� שהמשפיע היינו, המקבל, כלי ער� לפי ההשפעה

המתאי�. באופ� היא ההשפעה קבלת שאז המקבל,

‡Îהע בעול� לפעול � ענינה ומצוותיה התורה בענייני העבודה כללות והנה, גופא. העשיה ובעול� שיה,
(שלילת ה"א אות לציור המתאי� באופ� להיות צריכה זו עבודה ולכ�, העיקר". הוא "המעשה כי בפועל, במעשה
דלית קלילא "אתא הוי', ש� של ה' אות ב), כט, (מנחות הזה העול� נברא ה' באות כי � ח') ר' ק' האותיות

"ממשא"). (או מששא" בה
כמוב� חי"ת, רי"ש קו"� האותיות את שצריכי� עצמה התורה אומרת שבה� ענייני� ישנ� אומרת: זאת
דרושה � ה"א) באות (שנברא הגשמי הזה בעול� בפועל במעשה העבודה אודות מדובר כאשר אבל בפשטות;
עליו תוס� ("לא ח' ר' ק' האותיות ציור בדוגמת ולא דווקא, ה"א דאות הציור בדוגמת תהיה שהעבודה זהירות
חי"ת). האות שלילת � למעשה ודיבור מחשבה בי� והפסק ורי"ש, קו"� האותיות שלילת � ממנו" תגרע ולא

העני� את שמהפכי� היינו, ח'), ר' ק' האותיות (ג' "קרח" � הסדרה בש� המרומזת ההוראה וזוהי
ד"בכל העבודה כללות שזוהי בתורה, שלימה פרשה נעשית אלו שמאותיות עד אלו, שבאותיות הבלתיֿרצוי

למיתקא. ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא יצרי�", בשני � לבב�

אד� ד"חביב המאמר [בעל עקיבא רבי על אמר שב�ֿעזאי א) נח, (בכורות בגמרא שמצינו מה ג� וזהו
עלי דומי� ישראל חכמי "כל � ט"ו)] סעי� (כנ"ל כו'" למקו� בני� שנקראו ישראל חביבי� . . בצל� שנברא
אינו ולכאורה "קרח". בש� שבעלֿפה בתורה נקרא עקיבא שרבי היינו, הזה", הקרח מ� חו� השו�, ֵֵֵֵַַכקליפת
אלא � הנ"ל?! בש� עקיבא רבי נקרא מדוע וא�ֿכ�, בהמה, של בגנות אפילו מדברת אינה התורה הרי מוב�:

דרושי�. בכמה כמבואר כו', אתהפכא של באופ� עקיבא רבי אצל זה עני� היה ודאי

� ד"קרח" העני� ופנימיות אמיתית את מגלי� כו', לנהורא חשוכא דאתהפכא העבודה עלֿידי אומרת: זאת
מה היה שפקח "קרח רש"י: (ובלשו� פקח שהיה למרות קרח של למחלוקת שהטע� מקומות בכמה כמבואר
בתניא [וכמובא הכהני� ממעלת גדולה הלוי� מעלת תהיה לבוא שלעתיד שידע לפי זה הרי � זה") לשטות ראה
הלוי�, והכהני� הפסוק על ז"ל האר"י שכתב וכמו הכהני�, (הלוי�) ה� יהיו יתעלה שהעול� ש"לעתיד נ') (פרק
יאמרו שלכ� החסדי�, על הגבורות מעלת תתגלה לבוא לעתיד כי לעתיד"], כהני� יהיו עכשיו של שהלוי�
שמצד מוב� ומזה זה. עני� לגילוי הזמ� הגיע שכבר שחשב היתה וטעותו ב). פט, (שבת אבינו" אתה "כי ליצחק

ביותר. גדולה קרח של מעלתו הענייני� ופנימיות אמיתית

להיות צרי� שבו זה בזמ� נמצאי� כאשר לעניננו: לגילויי�ובנוגע לזכות כדי ועבודתינו מעשינו כללות
קו"� דאות ציור ה"א מאות לעשות ולא ה"א, אות בציור המרומז באופ� העבודה להיות צריכה � לבוא דלעתיד
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פרשה נעשית אלו שמאותיות לעיל וכאמור הנ"ל, דאותיות רצוי הבלתי העני� את להפו� ואדרבה: וחי"ת, רי"ש
ד"קרח". העני� ופנימיות אמיתית יתגלה שאז לבוא, דלעתיד לגילויי� שזוכי� ועד בתורה,

·Îפרשת בסיו� מדובר שאודות� כהונה מתנות לכ"ד זוכי� � האמור באופ� העבודה כללות עלֿידי והנה, .
מהערעור כתוצאה באה כהונה מתנות כ"ד נתינת כי � קרח מחלוקת של האתהפכא עני� מתבטא בזה שג� קרח,

ח). יח, פרשתנו רש"י (פירוש אהר� כהונת על קרח של
חלק� "אני � היא כהונה מתנות דכ"ד הפנימית הנקודה כי � מישראל ואחת אחד לכל ג� שיי� זה ועני�
אשר . . איש כל אלא בלבד, לוי שבט "ולא ויובל) שמיטה הלכות (סו� הרמב"� פסקֿדי� ישנו ובזה ונחלת�",
ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשי�, קדש נתקדש זה הרי . . ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד . . אותו רוחו נדבה
שהרי � כפשוטה בפרנסה מתבטא זה ועני� ללוי�". לכהני� שזכה כמו . . לו ויזכה עולמי�, ולעולמי לעול�

ועבדיה�. בניה� נשיה� הכהני� לפרנסת שימשו הכהונה מתנות

על הספרי פירוש את רש"י שמביא כפי בשמחה, היא הקב"ה עלֿידי כהונה מתנות כ"ד שנתינת ומאחר
מכל למעלה הוא זה שעני� מוב�, הרי זה", הוא שמחה לשו� בשמחה, � ל� נתתי הנה "ואני (ש�) הפסוק

גדר. פורצת שמחה כי והגבלה, מדידה

בנוגע וה� רויחי, ומזוני חיי בני כפשוט�, גשמיי� לענייני� בנוגע כהונה מתנות לכ"ד בנוגע ה� � זה וכל
משה אל "וית� עלֿהפסוק רש"י כפירוש שבתורה, ספרי� כ"ד שה� כלה, קישוטי כ"ד � העניני� לרוחניות
אחד כל על [דקאי חכ� תלמיד א� . . קישוטי� בכ"ד מתקשטת כלה "מה יח), לא, (תשא אתו" לדבר ככלתו
העניני� כל את כוללי� שה� ספרי�", בכ"ד בקי להיות צרי� ה'"] לימודי בני� "וכל שכתוב כמו מישראל, ואחד

באורייתא". רמיזא דלא מידי "ליכא כי שבעלֿפה, דתורה

לעתיד הקב"ה ע� ישראל' ד'כנסת הנישואי� עני� לכללות ממש בקרוב זוכי� � הנ"ל כלה קישוטי ומכ"ד
שבהמש� גו'", חדשי� ראש לכ� הזה "החודש הפסוק על ט"ו) פרשה סו� רבה (שמות במדרש כמבואר לבוא,

נפלאות". אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי � פסח קרב� אודות מדובר לזה

ואחד אחד כל ע� הקב"ה לנישואי זוכי� � לעיל האמורי� הענייני� בכל ועבודתינו מעשינו כללות ועלֿידי
והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה ביותר, גדולה ובשמחה ד"שקדי�", באופ� ממש, בימינו במהרה מישראל
קשורה זו שמחה כי והגבלה, ממדידה למעלה היא וכלה חת� ששמחת (תרנ"ז)' תשמח שמה ב'המש� כמבואר
שמחת ע� הקשורה החטא, קוד� מקד�"), עד� בג� יציר� ("כשמח� מקד�" עד� "בג� וכלה חת� שמחת ע�

ישראל'. ו'כנסת הקב"ה של וכלה חת�

צדקנו. משיח בביאת � טפחי� מעשרה למטה ממש, בימינו במהרה לזה וזוכי�

***

Ïדולר של אחד שטר � המסובי� בי� לחלק� כדי דולר, של שטרות ל"טנקיסטי�" את� לעיל כאמור ... .

לעיל. האמור באופ� לצדקה לתת כדי ואחד, אחד לכל
מישראל, ואחת אחד כל של ונחלתו חלקו הוא שהקב"ה גלוי באופ� לראות נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצו�
יחד. ג� וברוחניות ובגשמיות ברוחניות, וה� בגשמיות ה� טפחי�, מעשרה למטה � גורלי" תומי� ד"אתה ובאופ�

היה ישראל בני ד"לכל ומצב במעמד ישראל בני יעמדו הגלות דזמ� האחרוני� ברגעי� נמצאי� כאשר וג�
שה�, מקו� בכל במושבות�", אור

"בנערינו ישראל, בני שכל היינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� היעוד יקויי� "נאו", דיד�, ובעגלא
"אר� הקדושה, לארצנו הולכי� � בראש� משיחא ומלכא הנה", ישובו גדול "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר

וכלל מישראל ואחת אחד כל – הע�" "שלימות ע� ביחד לגבולותיה, ישראל אר� � האר�" "שלימות
ממש. בימינו במהרה ועבודתינו, מעשינו כללות � התורה" "שלימות ע� ביחד ישראל,

מהמסובי� ואחד אחד לכל לחלק כדי שיחיו, ל"טנקיסטי�" דולר של שטרות נת� שליט"א אדמו"ר [כ"ק
צדקה]. עבור דולר, של אחד שטר � שיחיו

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה לנג� התחיל צאתו טר�
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פרשה נעשית אלו שמאותיות לעיל וכאמור הנ"ל, דאותיות רצוי הבלתי העני� את להפו� ואדרבה: וחי"ת, רי"ש
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מהערעור כתוצאה באה כהונה מתנות כ"ד נתינת כי � קרח מחלוקת של האתהפכא עני� מתבטא בזה שג� קרח,

ח). יח, פרשתנו רש"י (פירוש אהר� כהונת על קרח של
חלק� "אני � היא כהונה מתנות דכ"ד הפנימית הנקודה כי � מישראל ואחת אחד לכל ג� שיי� זה ועני�
אשר . . איש כל אלא בלבד, לוי שבט "ולא ויובל) שמיטה הלכות (סו� הרמב"� פסקֿדי� ישנו ובזה ונחלת�",
ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשי�, קדש נתקדש זה הרי . . ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד . . אותו רוחו נדבה
שהרי � כפשוטה בפרנסה מתבטא זה ועני� ללוי�". לכהני� שזכה כמו . . לו ויזכה עולמי�, ולעולמי לעול�

ועבדיה�. בניה� נשיה� הכהני� לפרנסת שימשו הכהונה מתנות

על הספרי פירוש את רש"י שמביא כפי בשמחה, היא הקב"ה עלֿידי כהונה מתנות כ"ד שנתינת ומאחר
מכל למעלה הוא זה שעני� מוב�, הרי זה", הוא שמחה לשו� בשמחה, � ל� נתתי הנה "ואני (ש�) הפסוק

גדר. פורצת שמחה כי והגבלה, מדידה

בנוגע וה� רויחי, ומזוני חיי בני כפשוט�, גשמיי� לענייני� בנוגע כהונה מתנות לכ"ד בנוגע ה� � זה וכל
משה אל "וית� עלֿהפסוק רש"י כפירוש שבתורה, ספרי� כ"ד שה� כלה, קישוטי כ"ד � העניני� לרוחניות
אחד כל על [דקאי חכ� תלמיד א� . . קישוטי� בכ"ד מתקשטת כלה "מה יח), לא, (תשא אתו" לדבר ככלתו
העניני� כל את כוללי� שה� ספרי�", בכ"ד בקי להיות צרי� ה'"] לימודי בני� "וכל שכתוב כמו מישראל, ואחד

באורייתא". רמיזא דלא מידי "ליכא כי שבעלֿפה, דתורה

לעתיד הקב"ה ע� ישראל' ד'כנסת הנישואי� עני� לכללות ממש בקרוב זוכי� � הנ"ל כלה קישוטי ומכ"ד
שבהמש� גו'", חדשי� ראש לכ� הזה "החודש הפסוק על ט"ו) פרשה סו� רבה (שמות במדרש כמבואר לבוא,

נפלאות". אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי � פסח קרב� אודות מדובר לזה

ואחד אחד כל ע� הקב"ה לנישואי זוכי� � לעיל האמורי� הענייני� בכל ועבודתינו מעשינו כללות ועלֿידי
והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה ביותר, גדולה ובשמחה ד"שקדי�", באופ� ממש, בימינו במהרה מישראל
קשורה זו שמחה כי והגבלה, ממדידה למעלה היא וכלה חת� ששמחת (תרנ"ז)' תשמח שמה ב'המש� כמבואר
שמחת ע� הקשורה החטא, קוד� מקד�"), עד� בג� יציר� ("כשמח� מקד�" עד� "בג� וכלה חת� שמחת ע�

ישראל'. ו'כנסת הקב"ה של וכלה חת�

צדקנו. משיח בביאת � טפחי� מעשרה למטה ממש, בימינו במהרה לזה וזוכי�

***

Ïדולר של אחד שטר � המסובי� בי� לחלק� כדי דולר, של שטרות ל"טנקיסטי�" את� לעיל כאמור ... .

לעיל. האמור באופ� לצדקה לתת כדי ואחד, אחד לכל
מישראל, ואחת אחד כל של ונחלתו חלקו הוא שהקב"ה גלוי באופ� לראות נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצו�
יחד. ג� וברוחניות ובגשמיות ברוחניות, וה� בגשמיות ה� טפחי�, מעשרה למטה � גורלי" תומי� ד"אתה ובאופ�

היה ישראל בני ד"לכל ומצב במעמד ישראל בני יעמדו הגלות דזמ� האחרוני� ברגעי� נמצאי� כאשר וג�
שה�, מקו� בכל במושבות�", אור

"בנערינו ישראל, בני שכל היינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� היעוד יקויי� "נאו", דיד�, ובעגלא
"אר� הקדושה, לארצנו הולכי� � בראש� משיחא ומלכא הנה", ישובו גדול "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר

וכלל מישראל ואחת אחד כל – הע�" "שלימות ע� ביחד לגבולותיה, ישראל אר� � האר�" "שלימות
ממש. בימינו במהרה ועבודתינו, מעשינו כללות � התורה" "שלימות ע� ביחד ישראל,

מהמסובי� ואחד אחד לכל לחלק כדי שיחיו, ל"טנקיסטי�" דולר של שטרות נת� שליט"א אדמו"ר [כ"ק
צדקה]. עבור דולר, של אחד שטר � שיחיו

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה לנג� התחיל צאתו טר�
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
Â‚¯‰ ‰˘Ó Y "Â˙Â‡ ÂÎÈÂ"

"ויכו המלי� את בפירושו רש"י מצטט הפרשה בסו�

"ויכו", שנאמר למרות כלומר, הרגו". "משה ומפרש: אותו",

בהוכחה מסיי� רש"י הרגו. בעצמו משה רבי�, בלשו�

ב'. בסעי� כדלהל� בברכות...", "כדאיתא – לפירושו

ש" מקרא, של בפשוטו רש"י, מסיק הרגו",dynמני�

dpeya" הנאמר מ� בפשטות שמוב� אותו",ekieממה

אומר כ� על הרגוהו? רבי�, ישראל, שכל רבי�, בלשו�

הקוד� מהפסוק זאת לומד שרש"י מפראג, שבו1המהר"ל ,

כי אותו תירא "אל למשה הקדוש�ברו�ֿהוא דברי מובאי�

jcia– אותו..." נתתי

לאחר כי רבי�, בלשו� אותו" "ויכו נאמר ובפסוק

נאמר ולכ� עמו", כל ואת בניו "ואת נאמר "אותו" המלה

את עמו", כל ואת בניו ואת "אותו כי רבי�, בלשו� "ויכו"

ישראל. ובני משה הרגו אלה, כל

להבי�: צרי� א�

שהקדושֿברו�ֿהוא מוצאי� אנו רבי� במקומות א)

לגבי משה אל l`xyiדיבר lk�בלשו עצמו, לגביו ולא ,

מלא� שולח "אנכי כגו�: jiptljxnyl...j`iadleיחיד.

המקו�..." גורש2אל "הנני ,jiptn"...האמורי –3את

משה פטירת לאחר זה שהיה שה'4למרות מפני וזאת, .

ומהי ישראל. כלל של וכנציג כשליח משה אל דיבר

ש" אותו", נתתי "ביד� מהנאמר ?5הרגו"dynההוכחה

" שהלשו� נאמר, א� א� שונהjciaב) נתתי"

אותו מוצאי� אנו הרי וכדומה, ומ"מפני�" מ"לפני�"

מל� סיחו� את ביד� נתתי "ראה – סיחו� לגבי ניסוח

האמורי" על6חשבו� אומר רש"י אי� וא�ֿעלֿפיֿכ� ,

הרגו" ש"משה הביטוי7סיחו�, שונה במה מוב�: ואינו .

"נתתי מהביטוי עוג, לגבי בפסוקנו המופיע נתתי" "ביד�

סיחו�? לגבי המופיע ביד�"

ביד� "כי המלי� לאחר בעוג, העוסק פסוק באותו ג)

סובר, רש"י א� עמו...". כל "ואת נאמר אותו" נתתי

של לידיו היא הכוונה "ביד�" צרי�dynשבמלה היה הוא ,

"את ג� אלא עוג, את הרג שמשה בלבד זו שלא להסביר,

עמו". כל

"ויכו המלי� את רק מצטט שרש"י מזה ",`ezeאבל

epi`eואת בניו "ואת למלי� "וגו'" של ברמז אפילו מציי�

הרג ש"משה ומפרש עמו", מוב�eכל עוג, את רק –8,

המלה את רש"י מסביר עמו" כל ואת בניו "ואת שלגבי

שג� לומר, הכרחי ולפיכ� כפשוטה. רבי�, בלשו� "ויכו",

כל "ואת לגבי – בפרשתנו אשר "ביד�" המלה משמעות

של בידיה� היא: "אותו"l`xyiעמו" שלגבי נרמז, והיכ� .

בידי היא: "ביד�" המלה ?dynמשמעות

.·
˙ÂÎ¯· ˙ÎÒÓÓ ‰ÁÎÂ‰‰

ממשי� הוא הרגו", "משה רש"י שמפרש לאחר

בהרואה בברכות "כדאיתא תלתא9ואומר: בר טורא עקר

פרסאות)". שלש בקוטר הר עקר (=עוג פרסי...

בזה: להבי� וצרי�

חז"ל, מאמר רש"י מצטט שבה� רבי� במקומות א)

היכ� מציי� ואינו וכדומה, אמרו" "רבותינו אומר הוא

המאמר מציי�,10מופיע זאת בכל הוא שבו במקרה אפילו .

הוא המאמר, מופיע וכדומה מסכת באיזו כלשהי, מסיבה

וכדומה המסכת ש� בציו� הוא11מסתפק אי� מדוע .

ומוסי� בברכות", "כדאיתא במלי� בפסוקנו מסתפק

"בהרואה"?

הרגו" ש"משה לכ� מהגמרא ההוכחה ,`dppiב)

מסו� אלא פרסי", תלתא בר טורא "עקר מהמלי� לכאורה,

(=היכהו וקטליה בקרסוליה "ומחייה הגמרא דברי

לכאורה, רש"י, היה צרי� כ�, וא� והרגו)". בקרסולו

רק רש"י ואילו הגמרא. של האחרונות המלי� את לצטט
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לד.1) כא,

כ.2) כג, משפטי�

יא.3) לד, תשא

(ולהעיר4) לאר� יכנס לא שמשה אז ג� גלוי הי' שמיא כלפי והרי

במי�" ללקות "סופו הי' שנולד שביו� ועד יז) טו, בשלח יג. ד, שמות מפרש"י

יג). כ, פרשתנו כב. א, שמות (רש"י

שלפעמי�5) שמה רש"י, פירש כבר כא) (כא, עצמה זו שבפרשה ובפרט

ישראל הוא "שמשה לפי היא במשה ולפעמי� בישראל השליחות הכתוב תלה

ה'). סעי� לקמ� (וראה משה". ה� וישראל

כד.6) ב, דברי�

לפי7) ישראל "ויכהו כד) כא, (פרשתנו הכתוב לשו� מפשטות ואדרבה

על ג� קאי ישראל" ש"ויכהו משמע, לעמו) סיחו� בי� מחלק (ואינו חרב"

סיחו�.

מקור8) להביא הוצר� עמו, כל את ג� הרג שמשה לרש"י ס"ל בא� וג�:

לעוג. בנוגע כו'" בברכות "כדאי' שכותב כמו חז"ל, בדברי לזה

ב.9) נד,

כט.10) כ, כא. טז. יט, בפרשתנו לדוגמא ראה

א.11) כא, כ. יט, בפרשתנו לדוגמא ראה
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"עקר המלי� ואת "כו'", ידי על האחרונות למלי� רומז

פרסי", תלתא בר ש"משהopi`yטורא לכאורה, מוכיחות,

– במפורש`ozeהרגו" רש"י ?!12מצטט

.‚
Ï‡¯˘È È�· ‡ÏÂ ‰˘Ó Y "Â˙Â‡ ‡¯È˙ Ï‡"

הוא: זאת לכל ההסבר

הבש� מל� עוג "ויצא שכאשר מסופר, הקוד� בפסוק

תירא13לקראת�" "אל למשה הקדושֿברו�ֿהוא אמר ,

שמא1אותו" להילח�, ירא משה "שהיה רש"י: ומפרש ,

אברה�". של זכותו לו תעמוד

"אל המלי� את ש� מצטט רש"י xiz`ולכאורה,

ה' ל"ויאמר בהמש� המופיעות dynאותו", l`,�ולכ ,"

היינו סתמי, באופ� ירא" "שהיה כותב רש"י היה אילו

לבאר רש"י צרי� מדוע למשה. היא שהכוונה יודעי�

ירא"?dyn"שהיה

להדגיש, רש"י מתכוו� ירא:wxyבכ� היה משה

ראו הבש�, מל� עוג את בראות� ישראל, בני שאר כל

ש"בכוח בטוחי� היו כי מפניו, יראו ולא גדול, גוי רק בו

ינצחוהו, ודאי משה" של תפלתו

כ� לפני "לרגל14כמסופר משה שלח אשר שהמרגלי� ,

ששליחות� למרות העיר, את בעצמ� כבשו יעזר" את

אנו "בטוחי� באומר�: זאת עשו וה� "לרגל", רק היתה

משה". של תפלתו בכוח

– רבינו משה שלed`א� "זכותו את בעוג ראה

ועוג סיחו� שאר� כיו� חשש: הוא ולכ� `dpiאברה�",

אברה� של ש"זכותו ייתכ�, העממי�, שבעת מאר� חלק

דר� לחפש הכרחי ויהיה לכובשו יוכלו שלא לו", תעמוד

ישראל לאר� להיכנס אדו�15אחרת באר� שהיה כפי ,16.

ביד� כי אותו, תירא "אל הקדושֿברו�ֿהוא לו הבטיח לכ�

ארצו". ואת עמו כל ואת אותו נתתי

.„
Ï‡¯˘È È„È· Y "ÂÓÚ ÏÎ" ,‰˘Ó È„È· Y "Â˙Â‡"

משה היה לעוג שביחס ישראל,dpeyכיו� בני מכל

לא ישראל בני שאר ואילו מפניו, חשש הוא רק שהרי

היו להיפ�, אלא, מפניו, כלל עליוmigehaחששו בנצחו�

משה, של תפלתו בכוח –

"אל הקדושֿברו�ֿהוא שבדברי לפרש, אפשר אי לכ�

של לידיה� היא הכוונה אותו" נתתי ביד� כי אותו תירא

סיחו�...", את ביד� כב"נתתי ישראל, כל

עוג) (את אותו" נתתי ביד� "כי ה' שדברי כיו� שהרי,

ש"אל כש� לפיכ�, אותו", תירא ל"אל בהמש� נאמרו

כל של כנציג לא משה, כלפי דוקא מופנה אותו" תירא

ביד� "כי המלי� ג� כ� מעוג, יראו לא ה� שהרי ישראל,

תירא ל"אל וכסיבה כהמש� הבאות אותו", –נתתי אותו"

לידי שנאמרdynכוונת� שלמרות רש"י, מפרש כ� משו� .

ש" היא הכוונה רבי�, בלשו� אותו", הרגו".dyn"ויכו

ממשיכה אותו" נתתי ביד� "כי המלי� לאחר אמנ�,

"כל את ואמנ�, ארצו", ואת עמו כל "ואת ואומרת התורה

שלגבי מפני זאת הרי – ישראל מבני אחרי� הרגו עמו"

עמו" חששוl`"כל כי ישראל, משאר שונה משה היה

תעמוד "שמא עוג מפני רק אברה�",elהיה של זכותו

"כל לגבי נתתי" "ביד� שבביטוי להסביר, אפשר ולפיכ�

ואילו ישראל. כל של בידיה� לנתינת� היא הכוונה עמו"

הכרחי ישראל, מכלל משה שונה שבכ� "אותו", לגבי

משה. של לידיו דוקא היא שהכוונה להסביר

.‰
?ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· "Â˙Â‡ ÂÎÈÂ" ÚÂ„Ó

" א� (למקרא)": חמש "ב� שואל מדועdynא� הרגו",

" נאמר מוב�ekieאכ� שמזה רבי�, בלשו� ipayאותו"

l`xyi?הרגוהו

ישראל הוא ש"משה כ�, לפני אמר כבר רש"י אמנ�,

מוב� זאת בכל א� משה", ה� שלגביzehytaוישראל ,

שעשה בתורהdynפעולה ייאמר l`xyiלא ipayעשו

זאת:

כ� לפני נאמר מלאכי�",l`xyi"וישלח17כאשר

ש היתה18שלח�dynלמרות לסיחו� השליחות מטרת הרי ,
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"עקר12) מספיק קמ"ל) דמאי – דוחק (שזהו הסוגיא התחלת לציי� וא�

טורא".

לג.13) כא,

ש�.14) רש"י לב. כא,

לו15) תעמוד אברה� של שזכותו ירא הי' לא שמשה פשוט, לנצחאבל

מאשר יותר לעוג תעמוד לא אברה� של שזכותו פשוט כי – ח"ו ישראל את

אב�). ד"ה ש� לברכות מהרש"א חדא"ג (וראה אברה� של זרעו לישראל,

ד.16) כא, כא. כ, פרשתנו

כא.17) כא,

וישלח18) יד) (כ, בכתוב שמפורש אדו�, מל� אל המלאכי� וכשליחות

משה.

היא במשה" השליחות תולה אחר ב"ובמקו� רש"י שכוונת לומר, ויש

שהרי – כו) ב, (דברי� קדמות ממדבר מלאכי� ואשלח מהפסוק להקשות [לא

מלאכי� ישראל שלח מדוע לתר�: א�] כי – התלמיד עדיי� למד לא זה פסוק

שאה"נ, מתר� זה ועל שלח? שמשה אדו� למל� מהשליחות ומ"ש לסיחו�,

תולה שלפעמי� לפי הוא ישראל" "וישלח ומש"כ משה, שלח זו שליחות שג�

בישראל. ולפעמי� במשה הכתוב

להשליחות בנוגע שבכתובי� הסתירה שג� מה בפשטות מוב� ועפ"ז
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"עקר המלי� ואת "כו'", ידי על האחרונות למלי� רומז

פרסי", תלתא בר ש"משהopi`yטורא לכאורה, מוכיחות,

– במפורש`ozeהרגו" רש"י ?!12מצטט
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הבש� מל� עוג "ויצא שכאשר מסופר, הקוד� בפסוק

תירא13לקראת�" "אל למשה הקדושֿברו�ֿהוא אמר ,
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"אל המלי� את ש� מצטט רש"י xiz`ולכאורה,

ה' ל"ויאמר בהמש� המופיעות dynאותו", l`,�ולכ ,"

היינו סתמי, באופ� ירא" "שהיה כותב רש"י היה אילו

לבאר רש"י צרי� מדוע למשה. היא שהכוונה יודעי�

ירא"?dyn"שהיה

להדגיש, רש"י מתכוו� ירא:wxyבכ� היה משה
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ש"בכוח בטוחי� היו כי מפניו, יראו ולא גדול, גוי רק בו

ינצחוהו, ודאי משה" של תפלתו

כ� לפני "לרגל14כמסופר משה שלח אשר שהמרגלי� ,

ששליחות� למרות העיר, את בעצמ� כבשו יעזר" את

אנו "בטוחי� באומר�: זאת עשו וה� "לרגל", רק היתה

משה". של תפלתו בכוח

– רבינו משה שלed`א� "זכותו את בעוג ראה

ועוג סיחו� שאר� כיו� חשש: הוא ולכ� `dpiאברה�",

אברה� של ש"זכותו ייתכ�, העממי�, שבעת מאר� חלק

דר� לחפש הכרחי ויהיה לכובשו יוכלו שלא לו", תעמוד

ישראל לאר� להיכנס אדו�15אחרת באר� שהיה כפי ,16.

ביד� כי אותו, תירא "אל הקדושֿברו�ֿהוא לו הבטיח לכ�

ארצו". ואת עמו כל ואת אותו נתתי

.„
Ï‡¯˘È È„È· Y "ÂÓÚ ÏÎ" ,‰˘Ó È„È· Y "Â˙Â‡"

משה היה לעוג שביחס ישראל,dpeyכיו� בני מכל

לא ישראל בני שאר ואילו מפניו, חשש הוא רק שהרי

היו להיפ�, אלא, מפניו, כלל עליוmigehaחששו בנצחו�

משה, של תפלתו בכוח –

"אל הקדושֿברו�ֿהוא שבדברי לפרש, אפשר אי לכ�

של לידיה� היא הכוונה אותו" נתתי ביד� כי אותו תירא

סיחו�...", את ביד� כב"נתתי ישראל, כל

עוג) (את אותו" נתתי ביד� "כי ה' שדברי כיו� שהרי,

ש"אל כש� לפיכ�, אותו", תירא ל"אל בהמש� נאמרו

כל של כנציג לא משה, כלפי דוקא מופנה אותו" תירא

ביד� "כי המלי� ג� כ� מעוג, יראו לא ה� שהרי ישראל,

תירא ל"אל וכסיבה כהמש� הבאות אותו", –נתתי אותו"

לידי שנאמרdynכוונת� שלמרות רש"י, מפרש כ� משו� .

ש" היא הכוונה רבי�, בלשו� אותו", הרגו".dyn"ויכו

ממשיכה אותו" נתתי ביד� "כי המלי� לאחר אמנ�,

"כל את ואמנ�, ארצו", ואת עמו כל "ואת ואומרת התורה

שלגבי מפני זאת הרי – ישראל מבני אחרי� הרגו עמו"

עמו" חששוl`"כל כי ישראל, משאר שונה משה היה

תעמוד "שמא עוג מפני רק אברה�",elהיה של זכותו

"כל לגבי נתתי" "ביד� שבביטוי להסביר, אפשר ולפיכ�

ואילו ישראל. כל של בידיה� לנתינת� היא הכוונה עמו"

הכרחי ישראל, מכלל משה שונה שבכ� "אותו", לגבי

משה. של לידיו דוקא היא שהכוונה להסביר

.‰
?ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· "Â˙Â‡ ÂÎÈÂ" ÚÂ„Ó

" א� (למקרא)": חמש "ב� שואל מדועdynא� הרגו",

" נאמר מוב�ekieאכ� שמזה רבי�, בלשו� ipayאותו"

l`xyi?הרגוהו

ישראל הוא ש"משה כ�, לפני אמר כבר רש"י אמנ�,

מוב� זאת בכל א� משה", ה� שלגביzehytaוישראל ,

שעשה בתורהdynפעולה ייאמר l`xyiלא ipayעשו

זאת:

כ� לפני נאמר מלאכי�",l`xyi"וישלח17כאשר

ש היתה18שלח�dynלמרות לסיחו� השליחות מטרת הרי ,
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"עקר12) מספיק קמ"ל) דמאי – דוחק (שזהו הסוגיא התחלת לציי� וא�

טורא".

לג.13) כא,

ש�.14) רש"י לב. כא,

לו15) תעמוד אברה� של שזכותו ירא הי' לא שמשה פשוט, לנצחאבל

מאשר יותר לעוג תעמוד לא אברה� של שזכותו פשוט כי – ח"ו ישראל את

אב�). ד"ה ש� לברכות מהרש"א חדא"ג (וראה אברה� של זרעו לישראל,

ד.16) כא, כא. כ, פרשתנו

כא.17) כא,

וישלח18) יד) (כ, בכתוב שמפורש אדו�, מל� אל המלאכי� וכשליחות

משה.

היא במשה" השליחות תולה אחר ב"ובמקו� רש"י שכוונת לומר, ויש

שהרי – כו) ב, (דברי� קדמות ממדבר מלאכי� ואשלח מהפסוק להקשות [לא

מלאכי� ישראל שלח מדוע לתר�: א�] כי – התלמיד עדיי� למד לא זה פסוק

שאה"נ, מתר� זה ועל שלח? שמשה אדו� למל� מהשליחות ומ"ש לסיחו�,

תולה שלפעמי� לפי הוא ישראל" "וישלח ומש"כ משה, שלח זו שליחות שג�

בישראל. ולפעמי� במשה הכתוב

להשליחות בנוגע שבכתובי� הסתירה שג� מה בפשטות מוב� ועפ"ז
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ובכר�..." בשדה נטה לא בארצ� לכל19"אעברה בקשר ,

באר"mdyישראל, "מי ישתו ולא ובכר� בשדה יעברו לא

שמשה למרות ולכ�, זאת,glyוכו'. בכל השליחי�, את

ישראל כל בש� היא השליחות שכל לומר20כיו� אפשר ,

על "zgilyג� – l`xyiהשליחי� glyieהוא "משה כי ,"

משה". ה� וישראל ישראל

הרגו משה אמנ�, עוג: הכאת לגבי כ� לא liayaא�

ייתכ� לא ולכ� ובשליחות�, בשמ� זה היה לא א� ישראל,

משה" ה� וישראל ישראל הוא ש"משה שכיו� לומר,

ושוב לישראל. משה, ידי על עוג הכאת את התורה תייחס

אותו" "ויכו נאמר מדוע בעינה: השאלה אפוא נותרת

רבי�? בלשו�

.Â
˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂÎÊ Y "Ï‡¯˘È È�·"Â "‰˘Ó"

רבי�, בלשו� "ויכו" שנאמר להשיב, היה נית� לכאורה

התורה היתה "וי�" למלה כי יחיד, בלשו� "וי�" ולא

מיותרות: מלי� להוסי� צריכה

כל ואת בניו ואת "אותו שהרגו כא�, מספרת התורה

מבני אחרי� הרגו עמו" כל ואת בניו ש"את וכיו� עמו".

עוג) (לגבי נאמר היה אילו הרי א', בסעי� כדלעיל ישראל,

"וי� לומר התורה היתה צריכה יחיד, בלשו� אותו" "וי�

שאז וכדומה, עמו" כל ואת בניו ואת אותו ישראל ובני משה

"ובני והמלי� ל"אותו", מתייחסות משה" "וי� המלי� היו

עמו", כל ואת בניו "את למלי� מתייחסות היו ישראל"

בלשו� "ויכו" מיד נאמר מיותרות, במלי� לחסו� וכדי

היא כשהמשמעות בניו21רבי�, ואת "אותו של שההכאה ,

ישראל. ובני משה – רבי� ידי על היתה ביחד עמו" כל ואת

"חלק": אינו זה תירו� א�

ישראל אוהב היה אשר שמשה, על22כיו� והביט

טובה בעי� של23ישראל זכותו לו תעמוד "שמא חשש ,

והשבחי� המעלות כל שלמרות לכאורה, מוב� אברה�",

כדי בזכות� די היה שלא לומר אפשרות היתה ישראל, של

אברה�". של "זכותו לו שיש מפני עוג, את לנצח

הקדושֿברו�ֿהוא שדברי לכאורה, לומר, צרי� זה ולפי

כי אותו תירא "אל מפניjciaלמשה נאמרו אותו" נתתי

של ,dynזכותו

דוקא הזדקקו עוג הריגת שלצור� dynl–dpeyaוכיו�

להתבצע יכולה היתה אשר עמו", כל ואת "בניו מהריגת

תכלול שהתורה ייתכ� לא – אחרי� ישראל בני ידי על ג�

במלי�, לחסו� כדי אפילו ביחד, אלו שוני� עניני� שני

" ישראלekieותאמר בני ואל משה אל בהתייחסות אותו",

יחד? ג�

"עקר בדבריו רש"י מבהיר זו לשאלה התשובה את

להל�. שיוסבר כפי פרסי", תלתא בר טורא

.Ê
Â˙ÂÎÊ ˙‡ „·È‡ ‚ÂÚ

שזה מפני פרסאות, שלש שקוטרו הר דוקא עקר עוג

ישראל בני כל שהו שבו השטח של גודלו כלומר,24היה .

ח"ו – להכרית רצה הוא פרסי" תלתא "בר ההר בעקירת

את – תהיה לא ישראל.lkהיה

הרי פרסי" תלתא בר טורא ש"עקר שבכ� מוב�, מזה

איבד א� הוא אלא חמור, חטא חטא שעוג בלבד זו לא

חלק רק ח"ו להרוג רצה אילו אברה�": של "זכותו את

לחשוב עדיי� היה נית� רוב�, את אפילו או ישראל, מבני

נשבה "כי לאברה� שסיפר על הזכות לו שתישמר

eig`"25לוט את "וישב... לידי הביא כ� ידי ועל ,eig`"26.

ח"ו למחות כדי פרסי" תלתא בר טורא "עקר כאשר א�

לחלוטי� אברה� של זרעו הוא27את ,lhia.זכותו את בכ�

הקדושֿברו�ֿ אמר שמלכתחילה שלמרות יוצא, לפיכ�

כי אותו תירא "אל למשה שדוקאjciaהוא – אותו" נתתי

הרגו משה כאשר זאת, בכל – להורגו היה יכול משה

עוג בינתיי� כי משה, של לזכותו דוקא הזדקקו לא בפועל,
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בפסוק זה פירש ולא סיחו� אל גו' וישלח בפסוק רש"י מפרש אדו� למל�

גו' משה וישלח בפסוק כי – שלפנ"ז יד) (כ, אדו� מל� אל גו' משה וישלח

שלא יט) (יא, שופטי� שבספר ישראל וישלח מהפסוק להתלמיד קשה לא

(בנוגע במשה השליחות תולה אחר ובמקו� שמפרש לאחרי ורק עדיי�, למדו

מצינו אדו� מל� אל בהשליחות שג� לזה, דוגמא מביא סיחו�) אל להשליחות

ואיל�. 132 ע' חל"ג לקו"ש וראה – כ�.

כב.19) כא,

ואיל�.20) 144 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה וראה

משה" ה� וישראל ישראל הוא "שמשה להטע� רש"י הוזקק שמ"מ, אלא

משה. עשה ["וישלח"] המלאכי� ששילוח מכיו� –

ס"א).21) לעיל (נעתק כא� הגו"א וכפירוש

יז.22) פ"ב, במדב"ר סע"א. סה, מנחות

א.23) לח, נדרי� ראה

י"ב24) ישראל מחנה שיעור למד� "כא� מט) (לג, מסעי שברש"י וא�

שמה לפי הוא – עוגמיל" שעקר ה"טורא" גודל מוכח לא אותו" "ויכו פסוק

(כדלקמ� להרג� שרצה רק הוא שמוכח ומה טורא"), ש"עקר לא (ואפילו

אופ�. באיזה לא אבל בפני�),

יגֿיד.25) יד, ל�

טז.26) ש�,

בכל יג), יד, ל� (רש"י אבר�" "שיהרג בכדי היתה שכוונתו להפירוש וג�

[שאברה� לוט להצלת עי"ז גר� בפועל אבל בכוונה, רק הי' שזה מכיו� זה,

אברה�". של "זכותו לו הי' להצילו] עצמו את וסיכ� כעצמו, החשיבו

אבר�"27) "שיהרג בכדי כוונתו היתה גו'" לאבר� "ויגד בעת שג� וא�

טורא". "עקר כשבפועל משא"כ בכוונה, רק זה הי' הרי –

zweg zyxt zegiyÎihewl

ולכ� להורגו, יכלו ישראל בני שאר וג� טורא...", "עקר

רבי�. בלשו� "ויכו" התורה אומרת

.Á
Ï‡¯˘È È�· ÏÎ ˙ÂÁÈÏ˘· ‚ÂÚ ˙‡ ‚¯‰ ‰˘Ó

"ויכו אומרת שהתורה לומר, יש לעיל האמור לפי

צור� אז היה שלא משו� רק לא רבי�, בלשו� אותו"

את לכלול אפשר ולכ� כדלעיל, משה, של בזכותו דוקא

כל ידי על עמו וכל בניו הכאת ע� ביחד עוג הכאת

"אותו", – עצמו עוג הכאת שלגבי מפני ג� אלא ישראל,

ש" למרות שלdynהרי בשליחות� זאת עשה הוא הרגו",

ישראל: כל

תלתא בר טורא "עקר של המעשה ידי שעל כיו�

ח"ו, ישראל בני כל את להרוג עוג התכוו� פרסי"

חייב לכ� ש"הבאlkכדלעיל, כהלכה להורגו, יהודי

להרגו" השכ� את28להרג� הרג שמשה יוצא, ולפיכ� ,

נאמר כ� ומשו� ישראל, בני כל של בשליחות� עוג

רבי�. בלשו� "ויכו"

.Ë
ÌÈ·¯Ï ¯Â˘˜ ¯·„‰˘ ‰ÁÎÂ‰ Y "‰‡Â¯‰" ˜¯Ù

"כדאיתא בדבריו מסתפק רש"י אי� מדוע מוב� זה לפי

רומז, הוא כ� ידי על כי "בהרואה", ומוסי� בברכות"

ישראל: לכל קשור הרגו" "משה של שהעני�

כאשר לבר� שיש הברכות על מדובר הרואה בפרק

הפרק ובתחילת מסויימי�, דברי� "רואה" דוברמ29אד�

ניסי� שעשה "ברו� הברכה "ניסאl`xyilעל כלומר, – "

מיוחדי�. דיני� יש דיחיד" ל"ניסא שהרי דרבי�",

בפרק מופיע טורא..." "עקר של שהמעשה d`exdמזה

אחת שזוהי עוג...", לזרוק שביקש ל"אב� בהמש�

ניסי� בו שנעשו ל"מקו� זאתl`xyil"29הדוגמאות הרי –

לרבי�, קשור שהדבר הוכחה

יותר מוב� כ� ידי על כי "בהרואה", רש"י מוסי� לכ�

רבי�". לשו� "ויכו נאמר מדוע

.È
Ï‡¯˘È ÏÎÏ Y ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"È ˙ÏÂ‡‚

שבפירוש תורה" של ו"יינה מופלאי�" מה"עניני�

זה: רש"י

י"בֿ שלפני בשבת רבות פעמי� נקראת חוקת פרשת

יומי" כולא מתברכי� ו"מיניה תמוז, הרמזי�30י"ג ואחד .31

הוא: תמוז לי"בֿי"ג בקשר שבפרשתנו

" נאמר בתחילה הרי הבש�, מל� עוג שלגבי jciaכש�

" בפועל וא� אותו", נעשהdynנתתי כ� ידי על א� הרגו",

רבי�, בלשו� "ויכו" – ישראל כל של לנס הדבר

ידי שעל תמוז, י"בֿי"ג של הגאולה לגבי ג� כ�

– הגאולה בעל הרבי של הנפש ומסירות הייסורי�

הגאולה את הביא הוא שבדורנו, דמשה" "אתפשטותי'

למי וא� מצוה", שומרי הקדושה תורתנו מחבבי ל"כל

יכונה" ישראל "בש� ,32שרק

ישראל "בש� שרק מי א� – יהודי הריdpekiשכל ,"

להיכנס ביכולתו בכ�, הוא חפ� א� ישראלcinרק לאר�

צרי� הוא ואי� "ויכוripkdlברוחניות, כבר כי עוג, את

אותו",

ישראל לאר� לכניסה וההקדמה ההכנה וזוהי

משיח ידי על והשלימה האמיתית הגאולה בגשמיות,

בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

דיד�. ובעגלא ממש

(d"kyz zweg t"y zgiyn)
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ובכ"מ.28) א) עב, (מסנה' א כב, משפטי� רש"י

א.29) נד,

א.30) פח, ב. סג, זח"ב
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כה zweg zyxt zegiyÎihewl

ולכ� להורגו, יכלו ישראל בני שאר וג� טורא...", "עקר

רבי�. בלשו� "ויכו" התורה אומרת

.Á
Ï‡¯˘È È�· ÏÎ ˙ÂÁÈÏ˘· ‚ÂÚ ˙‡ ‚¯‰ ‰˘Ó

"ויכו אומרת שהתורה לומר, יש לעיל האמור לפי

צור� אז היה שלא משו� רק לא רבי�, בלשו� אותו"

את לכלול אפשר ולכ� כדלעיל, משה, של בזכותו דוקא

כל ידי על עמו וכל בניו הכאת ע� ביחד עוג הכאת

"אותו", – עצמו עוג הכאת שלגבי מפני ג� אלא ישראל,

ש" למרות שלdynהרי בשליחות� זאת עשה הוא הרגו",

ישראל: כל

תלתא בר טורא "עקר של המעשה ידי שעל כיו�

ח"ו, ישראל בני כל את להרוג עוג התכוו� פרסי"

חייב לכ� ש"הבאlkכדלעיל, כהלכה להורגו, יהודי

להרגו" השכ� את28להרג� הרג שמשה יוצא, ולפיכ� ,

נאמר כ� ומשו� ישראל, בני כל של בשליחות� עוג

רבי�. בלשו� "ויכו"

.Ë
ÌÈ·¯Ï ¯Â˘˜ ¯·„‰˘ ‰ÁÎÂ‰ Y "‰‡Â¯‰" ˜¯Ù

"כדאיתא בדבריו מסתפק רש"י אי� מדוע מוב� זה לפי

רומז, הוא כ� ידי על כי "בהרואה", ומוסי� בברכות"

ישראל: לכל קשור הרגו" "משה של שהעני�

כאשר לבר� שיש הברכות על מדובר הרואה בפרק

הפרק ובתחילת מסויימי�, דברי� "רואה" דוברמ29אד�

ניסי� שעשה "ברו� הברכה "ניסאl`xyilעל כלומר, – "

מיוחדי�. דיני� יש דיחיד" ל"ניסא שהרי דרבי�",

בפרק מופיע טורא..." "עקר של שהמעשה d`exdמזה

אחת שזוהי עוג...", לזרוק שביקש ל"אב� בהמש�

ניסי� בו שנעשו ל"מקו� זאתl`xyil"29הדוגמאות הרי –

לרבי�, קשור שהדבר הוכחה

יותר מוב� כ� ידי על כי "בהרואה", רש"י מוסי� לכ�

רבי�". לשו� "ויכו נאמר מדוע

.È
Ï‡¯˘È ÏÎÏ Y ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"È ˙ÏÂ‡‚

שבפירוש תורה" של ו"יינה מופלאי�" מה"עניני�

זה: רש"י

י"בֿ שלפני בשבת רבות פעמי� נקראת חוקת פרשת

יומי" כולא מתברכי� ו"מיניה תמוז, הרמזי�30י"ג ואחד .31

הוא: תמוז לי"בֿי"ג בקשר שבפרשתנו

" נאמר בתחילה הרי הבש�, מל� עוג שלגבי jciaכש�

" בפועל וא� אותו", נעשהdynנתתי כ� ידי על א� הרגו",

רבי�, בלשו� "ויכו" – ישראל כל של לנס הדבר

ידי שעל תמוז, י"בֿי"ג של הגאולה לגבי ג� כ�

– הגאולה בעל הרבי של הנפש ומסירות הייסורי�

הגאולה את הביא הוא שבדורנו, דמשה" "אתפשטותי'

למי וא� מצוה", שומרי הקדושה תורתנו מחבבי ל"כל

יכונה" ישראל "בש� ,32שרק

ישראל "בש� שרק מי א� – יהודי הריdpekiשכל ,"

להיכנס ביכולתו בכ�, הוא חפ� א� ישראלcinרק לאר�

צרי� הוא ואי� "ויכוripkdlברוחניות, כבר כי עוג, את

אותו",

ישראל לאר� לכניסה וההקדמה ההכנה וזוהי

משיח ידי על והשלימה האמיתית הגאולה בגשמיות,

בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

דיד�. ובעגלא ממש

(d"kyz zweg t"y zgiyn)
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oeiqכו h"k oey`x mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� כ"ט ראשו� יו�
פרקט ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

÷ø`id d"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
daxda dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`nçk íéàøápa ïéàL éðtî¦§¥¤¥©¦§¨¦Ÿ©
ìzLää ÷ø âéOäì,íúéLàø àéäL ,äîëç úâøãnî úeìL- §©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨¤¦¥¦¨

zcxei `idy ji`úâøãîì§©§¥©
eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úâøãî úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤©§¥©
äiNò úâøãîk äîëçä©¨§¨§©§¥©£¦¨

,Lnîcr dnkgny - ©¨
dcixid `id mi`xapa diyr

zebixcn ly xzeia dlecbd

,biydl mzexyt`ayeðéäc§©§
øîBì,xnelk ±àeäL± ©¤

,jxaziäìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤
ãàî ãàî áø éelò¦©§Ÿ§Ÿ
àìå .äîëçä úâøãnî¦©§¥©©¨§¨§Ÿ

iLíeL Bìöà ñçéì ììk C ©¨§¨§©¥¤§
,äîëçì ñçéúnä ïéðò¦§¨©¦§©¥§¨§¨

elôà`l ±äìòî Cøãa £¦§¤¤©£¨
,áø éelòåelit` - §¦©

oiivl ick dnkgl zeqgiizd

dlrnl `ed jexa `ed ji`

epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk± §©¨¨
,d"awd lrøLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
Búîëç âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦¨§¨

,Búeäî Bàixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn

,zepeilre dlily ly ote`a

z` oiadl xyt` i`y

jiiy `l z`f lkae ± d"awd

,d"awd zece` jk xnelék¦
ìôBðå ñçéúî äâOää ïéðò¦§©©©¨¨¦§©¥§¥

wx ±äîëç øác ìò©§©¨§¨
øLôàL øîBì ,ìëNå̈¥¤©¤¤§¨
øLôà éà Bà ,BâéOäì§©¦¦¤§¨

àeäL àeä-Ceøa-LBãwä ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨©¨¨¤
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîìiéàL Ba øîBì ììk C §©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨§¨©¤¦

,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôàiptn z`fe -ék,d"awd ±Bðéà ¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¦¥
åéìò øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa,d"awd lr ±øLôà éàL ¦§¦©©¨¨§¨§¨¥¨¨¤¦¤§¨

øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì§©¦§¥©¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨
òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîì,dl` mixac ± §©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©

ìò àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé¦§©§¦¤©¦¥¦§©¥§¥¤¨©
,íéãia úñtúpä úéîLb äiNògwlpe dyrpd ,inyb xac - £¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦

ly oipr eli`e ,micia eyynl milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia

`id dnkgdy xnel llk mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d ,lky

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jk lkmicia.Lnî äëëå§¨¨©¨
äiNòk äâOääå ìëOä úâøãî àeä-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð¤¡¤¤§©¥©¨¨©§¥©©¥¤§©©¨¨©£¦¨

íéìëN úâOä elôàå ,Lnî úéîLb,dlecb dpad ilra mi`vnp ± ©§¦©¨©£¦©¨©§¨¦
,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦
äîëç úâøãî elôàå©£¦©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilrd dnkgd ± ¦¨¨
,zeliv`d mlerayäiçîä©§©¨

,ílk úàmi`xapd lk - ¤ª¨
,lky ipipr lke:áéúëãk- §¦§¦

aezky enk1:äîëça ílk"ª¨§¨§¨
."úéNò±lk zeedzdy ¨¦¨

`id mzeige mi`xapd

dnkg epiid ,"dnkg"n

ok it lr s` ,zeliv`c

d`lir dnkg mb zaygp

diyrk zeliv`ay (dpeilr)

d"awd ,oky ,d"awd iabl

dlrnl jxr ila `ed

`linn ± zeliv`ay dnkgn

i`y ,xnel llk mi`zn `l

,lkye dnkga epiadl xyt`

lkyde dnkgd oipry oeeik

eci lry llk "yeg"d epi`

`ed ik ,ebiydl xyt`

.jkn ixnbl dlrnläîe©
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨¦§¨

,áeúka "íëç"oky ixd - ¨¨©¨
,dnkgd oipr el miqgiiníâå§©

äëøáì íðBøëæ eðéîëç£¨¥¦§¨¦§¨¨
kúìòîe úâøãî Bì ep ¦©§¥©©£©

,äîëçäjxazi `edy - ©¨§¨
,mkgàeäL íeMî eðéä©§¦¤

epnnL ,äîëçä øB÷î§©¨§¨¤¦¤
ìöàðå CLîð Cøaúéiabl ± ¦§¨¥¦§¨§¤¡¨

oeyld xn`p mi`xap

iable ,xvepy xac ,"`xap"

,zeliv`d mlerny dbixcn

dbixcn jxazi epnn yxtpe lv`py ,"lv`p" `ed oeyldeflv`pedf,

äàlò äîëç úâøãî úeäî,dpeilr ±ïëå .úeìéöàä íìBòaL± ¨©§¥©¨§¨¦¨¨¤§¨¨£¦§¥
:mya d"awl mi`xewy dn,"ãéñç"å "íeçø"`edy zexnl - ©§¨¦

iptn df ixd ,cqge mingx zecnn ixnbl dlrnlàeäL íL ìò©¥¤
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøä øB÷îz` mipiivny dny - §¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦

,el` zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awdïlkL¤ª¨
,zecnd lk ±äëLîää ïéðòå Cøãå .Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥§¤¤§¦§©©©§¨¨
,úeìéöàäå`edy ,d"awdn zecne dnkg elv`pe ekynp cvik - §¨£¦

dnkgd oipr jynpy ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå

íéìéëùîì
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oeiq 'l ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� ל' שני יו�

,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr.ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä

íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå

àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå

'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,jxazi ez` cg` xac od ,zecndeéàCdnkgd oipr lv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbl dlrnly "seq oi`"n zecndeäîeefi` ± ©

cg` xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn

df xac dpd ,jxazi ez`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

miyxcp eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)

:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seq oi` xe`ny ickíeöîvä ãBñ©¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàailad xe`d xi`d mevnvd iptly - §¥¨

,seq oi` xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabíeöîöå§¦§
,ïBîã÷ íãàepiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd

xcq lk zllekd

xak dyrp ± zelylzydd

la` ,daygn ly oipr o`k

lk zllekd efk daygn

,zelylzydd xcqãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écäowf - ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye

dxryay myk :minevnv

cr ,xzeia znvnevn zeigd

dxryd z` mikzegyk mby

jk ,a`ka yg mc`d oi`

ote` "`pwicd ceq" deedn

minevnva sqep3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ±íöîöì ©¦§¦§©§¥

øBàä,lkeiy ick ± ¨
íéìk úBðéçáa LaìúiL¤¦§©¥¦§¦¥¦

.úBøéôñ 'écmleray ± §§¦
,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d

envr z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila

,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe

.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f`
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סיו� ל' שני יו�

,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr.ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä

íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå

àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå

'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,jxazi ez` cg` xac od ,zecndeéàCdnkgd oipr lv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbl dlrnly "seq oi`"n zecndeäîeefi` ± ©

cg` xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn

df xac dpd ,jxazi ez`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

miyxcp eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)

:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seq oi` xe`ny ickíeöîvä ãBñ©¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàailad xe`d xi`d mevnvd iptly - §¥¨

,seq oi` xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabíeöîöå§¦§
,ïBîã÷ íãàepiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd

xcq lk zllekd

xak dyrp ± zelylzydd

la` ,daygn ly oipr o`k

lk zllekd efk daygn

,zelylzydd xcqãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écäowf - ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye

dxryay myk :minevnv

cr ,xzeia znvnevn zeigd

dxryd z` mikzegyk mby

jk ,a`ka yg mc`d oi`

ote` "`pwicd ceq" deedn

minevnva sqep3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ±íöîöì ©¦§¦§©§¥

øBàä,lkeiy ick ± ¨
íéìk úBðéçáa LaìúiL¤¦§©¥¦§¦¥¦

.úBøéôñ 'écmleray ± §§¦
,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
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,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe

.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f`
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úðéçaî elôà õ÷ ïéà¥¥£¦¦§¦©
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fenzכח '` iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז א' שלישי יו�
פרקי ,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íå÷î ìëî êà é ÷øô,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤

`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

zcn ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cgein

ote`a `ed jexa seq oi` xe` mr micgein z`f lka md - cqgd zcne dnkgd

dlrnl `ed - ("cg" ly

ze`xwp okle .yep` zbydn

ly eizecn ,yecwd xdfa

mya ,"zexitq"d ody ,d"awd

ceq ,"`zepnidnc `fx"

"zexitq"d oipr ixdy ,dpen`d

dlrnl `idy ,dpen`a xeyw

.dbyde lkyn

,íB÷î ìkî êàzexnl - ©¦¨¨
dlrnl od "zexitq"dy

,dbyde lkynìéàBä¦
ìk äøBz äøaãåéða ïBL §¦§¨¨¦§§¥

ì ,íãàäî ïæàä úà CkL ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤©
ì äìBëé àéäMCëì ,òîL ¤¦§¨¦§Ÿ©§¨

,okl ±éîëçì úeLø ïzð¦¨§§©§¥
úîàäzxez inkg ± ¨¡¤

,dlawdúBøéôña øaãì§©¥¦§¦
,ìLî Cøãa-w"k xe`ia §¤¤¨¨

`"hily x"enc`:

df ixd "lyn" mixne`yk"

mpi`y yibcnoiprd eze`

yiy m` ik ,(lynpd)

`nbeczekiiyaihxtc

- mdipia lyndzekiiydl

lk oi` lynpde lynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oiazekiiye jxr

mr ynye xe`l llk jxr oi` ocic oecipa df jxc lr) mdipia

lr `ed lynd m` ik - mxewne zexitqdmcegixe`dc (mzekiiy)

dpadd liwny ynydecegida."('ek mxewna zexitqdceàø÷å± §¨§
,milaewndïúBàmya ,"zexitq"d z` ±,"úBøBà"oiprn lyn - ¨
,ielibe xe`äfä ìLnä éãé ìòL éãk,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé §¥¤©§¥©¨¨©¤©¨§¨¦§©

,ote`e ±,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä,"zexitq"a - ©¦¤©¨¨¦¨
øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî Cøãa àeäL¤§¤¤¨¨§¥¦©¤¤¤§©

LîMäcgiizn ynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ©¤¤
,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íò"xe`n" mb `l` ,"yny" wx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ±áeúkL Bîk1ìãbä øBànä úà" : §¤¨¤©¨©¨Ÿ
,"'Bâå`idy ,"xe`n" z`xwpd ,ynyd z` `xa d"awd :xnelk - §

,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewndèMtúnä õBöépäå åéfäå§©¦§©¦©¦§©¥
epnî øéàîe,"yny"dn ±áeúkL Bîk ,"øBà" àø÷ð2àø÷iå" : ¥¦¦¤¦§¨§¤¨©¦§¨

àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä øBàäLëe ,"íBé øBàì íéäìà¡Ÿ¦¨§¤¨¦§§©¤¤

Bnò ãçéî,ynyd mr ±íL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúaseba ± §ª¨¦§©§¦©¦¦¥¨
,ynyd,øéànä øBànä óeb àeäL ãçà íöò ÷ømewn oi` - ©¤¤¤¨¤©¨©¥¦

on `ad "xe`"de ,envr "xe`n"d ± mixac ipy my mpyiy ,xnel

`l` ,xe`nd,"xe`n"d `ede ± cala cg` xac miiw myåéfä ék¦©¦
øBàäå,md ±íLseba ± §¨¨

,ynydLnî ãçà íöò¤¤¤¨©¨
,øéànä øBànä óeb íò¦©¨©¥¦

Bì ïéàå,eifl ±íeL §¥
.Bîöò éðôa ììk úeàéöî§¦§¨¦§¥©§
zexnl ,dxe`kl :xnelk ±

sebay ,`ed xexa xacy

xe` i`cea epyi ynyd

xe`y oeeik ixdy ± ynyd

ax wgxnl hytzn ynyd

z` xi`n `edy cr dfk

`edy xacd i`ce ,dnc`d

± dnvr ynya mb `vnp

ote`a `ed my ecegi ,`l`

mr cgein elek `edy

xyt` i`e ,envr "xe`n"d

"xe`" mya my eze` oiivl

`ed oi` my ,oky ,"eif"e

my ± llk envrl ze`ivn

"xe`n"d wx ze`ivna miiw

xe`d ly xewnde3.

,Lnî älàä íéøácëå- §©§¨¦¨¥¤©¨
ynyd xe` ly ecegi zece`

,envr xe`na `vnp `edyk

,äfî øúBéåxe` cegi`e cegil xywa xaqed xy`n xzei :xnelk - §¥¦¤
,"xe`n"d mr ynydBðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ïä¥¦¨¤©¨¨§

úeìéöàä íìBòa Búîëçå,mcegia zeliv`d mler "zexitq" ±íò §¨§¨§¨¨£¦¦
Búeîöòå Búeäî,d"awd ly ±íëBúa Laìúnä ,ìBëéák± ¨§©§¦§¨©¦§©¥§¨

,"zexitq"d jeza yalznd lekiak ezenvre ezednãçéúîe¦§©¥
,ãeçiä úéìëúa íänòly ecegi lynl `ed ± jkn xzeie jky - ¦¨¤§©§¦©¦

,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynyd mr ynyd xe`øçàî¥©©
eìöàðå eëLîpL,"zexitq"d ±ìLî Cøc ìò ,Cøaúé Bzàî ¤¦§§§¤¤§¥¦¦§¨¥©¤¤¨¨

Cà .LîMäî øBàä úeèMtúä Cøãk"zexitq"l qgia ± §¤¤¦§©§¨¥©¤¤©
df ixd ,`ed jexa oliv`nle,äæ Cøãa Lnî àìxacdy itk - Ÿ©¨§¤¤¤

,ynydn hytznd xe`a `edäàìôðå ä÷Bçø Cøãa ÷ø©§¤¤§¨§¦§¨¨
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî,d"awd ly ±eðéëøcî4,íB÷î ìkîe . ¥©¨¨¥¦¨§§¨¨¦©§¥¦¨¨

ick ,z`f lka ,mc`d lv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl -

ììèáe ãçéîä ,LîMä øBà ìLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©©¤¤©§ª¨¨¥
äìBò Bðéàå ,BøB÷îa,dnvr ynya ezeida xe`d ±ììk íLa ¦§§¥¤§¥§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî

àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ
åðîî øéàîå èùôúîä õåöéðäå åéæäå 'åâå ìåãâä øåàîä úà
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
ïæàä êëùì î"îå åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
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נקרא (שעש"ז דאור ט.Â‡Ó."(.4¯העני� נה, ישעיה ראה

fenz 'a iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ב' רביעי יו�

,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr.ììë úåãî

Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø Bîöò éðôa,mb ±ìL åéúBcî ìk ¦§¥©§©¥©¨§©¨¨¦¨¤
úBàø÷ðå úBìBò ïðéà ,Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwäiabl ± ©¨¨§§¨§¨¥¨§¦§¨

,d"awdelà úBîLa,dnkge oevx ,zecn ly ±éaâì àlà ììk §¥¥§¨¤¨§©¥
íéàøápä,cala ±`"hily x"enc` w"k zxrddhnl mdy" : ©¦§¨¦

dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd

,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨
,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§©¤
,íâéäðîe íúBà äiçîe§©¤¨©§¦¨

àeä,ici lr ±BðBöøa¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå± §¨§¨¦¨§©§

,d"awd lyúBLaìúnä± ©¦§©§
ezrce ezpia ,eznkg ,epevx

zeyalzn ,d"awd ly

,úBLBãwä åéúBcîa- §¦¨©§
iabl ixd ,'eke zx`tz ,dxeab ,cqgmi`xapdmilawn ,mieedznd ,

ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzd ici lr d"awdn mibdpene mzeig

cna ± ezrce,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqd mi`xwp ,eize

.zecne zrcàúéàãkepivny enk ±Løãna5íéøác äøNòa" : ¦§¦¨©¦§¨©£¨¨§¨¦

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáðaezkk -6: ¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
úBîBäz Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§§

."'Bâå eò÷áðyxcna ixd aezk ±7dxyr"a `id mlerd zeedzdy , ¦§¨§
,"zexitq"d xyr mdy ,"mixac:eäiìà øîàîëe"edil` gzt"a - §©£©¥¦¨

:xdf ipewiz zncwday

,ïéðewz øNò ú÷étàc"§©¦©¤¤¦¦
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å- §¨¥©§¤¤§¦¨

(mler ly epeaix) dz`

mde "oipewiz" dxyr z`ved

,"zexitq xyr" mi`xwp

ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§©§¦
ïéìbúà àìc ïéîéúñ§¦¦§¨¦§©§¨

,ïéìbúàc ïéîìòåick - §©§¦§¦§©§¨
xyra) oda bidpdl

zenler"d z` (zexitqd

zenlerd) "minezqd

z`e ,(dbydn dlrnly

mdy) "miielbd zenler"d

,(mc`d zbydl miielb."'eë úàéñkúà ïBäáe(mci lre) mdae ± §¦§©§©
zeigd z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz`

cvik `nbec oldl `ian owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d

:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp

úcî úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥¦©
,ãñçä,`idy itk -BðBöøe ,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ©¤¤§¨¦¨¦¨©§§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå,d"awd ly ±,da ïéLaìîzcna - §¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøîàîa øBàä úà¤¨§©£©

,"øBà éäé"xe`d oipr ,ik - §¦
d`ad zeedzd `ed

,cqgd zcn zelbzdn

"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨

BúeèMtúäå ,äìòîlî± ¦§©§¨§¦§©§
,xe`d lyóBqî íìBòä¨¦

àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦
;ãñç úcî úðéçaixdy - §¦©¦©¤¤

:`ed cqg ly dpipr

.ielibe zehytzdäìeìkL éðtî ÷ø,cqgd zcn ±úcnî íb ©¦§¥¤§¨©¦¦©
,äøeábzellkzda od (zeliv`d mleray) zexitqe zecn ixdy - §¨

,dxeabd zcn mb da zllek cqgd zcne ,dipya zg`äéä àì ïëì̈¥Ÿ¨¨
,cqgd zcnn xvepy xe`d ±øBàk éðçeøíâå ,Lnî äìòî ìL ¨¦§¤©§¨©¨§©

Laìúð,df xe` ±,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäL äfä íìBòa ¦§©¥¨¨©¤¤¦§¦©§§©§¦
÷"ú Cìäî àeäLyng ± ¤©£©

,ze`nòé÷øì õøàäî äðL̈¨¥¨¨¤¨¨¦©
áøòîì çøænîe8lk ± . ¦¦§¨§©£¨

eid `l elld zelabdd

mlerd zeedzd eli` zeniiw

,dnvr cqgd zcnn dzid

zehytzd `ed cqg ixdy

iptn ,`l` ;dlabd ila

itk cqgn `id zeedzddy

± dxeabn mb dlelk `idy

zcn ly mevnvd cvne

zelabdd ze`a ,dxeabd

meiay oeeik ,j` ± .zexen`d

ini zyy ly oey`x

mdl yiy mi`xapd f` eedzp ,cqgd zcn dlrte dzlbzp ziy`xa

.'eke xe` ly ze`ivnd ,cqgd zcnl zekiiyéðL íBéa ïëåly ± §¥§¥¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" ג� כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הול"ל "לכאורה :

‰�˘Óהמפורשת‰¯˘Ú·'המל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע חכ'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות על צ"ל הראי' וכא� ספירה שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". א.8.בינה יג, חגיגה ראה



כט fenz 'a iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ב' רביעי יו�

,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr.ììë úåãî

Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø Bîöò éðôa,mb ±ìL åéúBcî ìk ¦§¥©§©¥©¨§©¨¨¦¨¤
úBàø÷ðå úBìBò ïðéà ,Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwäiabl ± ©¨¨§§¨§¨¥¨§¦§¨

,d"awdelà úBîLa,dnkge oevx ,zecn ly ±éaâì àlà ììk §¥¥§¨¤¨§©¥
íéàøápä,cala ±`"hily x"enc` w"k zxrddhnl mdy" : ©¦§¨¦

dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd

,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨
,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§©¤
,íâéäðîe íúBà äiçîe§©¤¨©§¦¨

àeä,ici lr ±BðBöøa¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå± §¨§¨¦¨§©§

,d"awd lyúBLaìúnä± ©¦§©§
ezrce ezpia ,eznkg ,epevx

zeyalzn ,d"awd ly

,úBLBãwä åéúBcîa- §¦¨©§
iabl ixd ,'eke zx`tz ,dxeab ,cqgmi`xapdmilawn ,mieedznd ,

ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzd ici lr d"awdn mibdpene mzeig

cna ± ezrce,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqd mi`xwp ,eize

.zecne zrcàúéàãkepivny enk ±Løãna5íéøác äøNòa" : ¦§¦¨©¦§¨©£¨¨§¨¦

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáðaezkk -6: ¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
úBîBäz Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§§

."'Bâå eò÷áðyxcna ixd aezk ±7dxyr"a `id mlerd zeedzdy , ¦§¨§
,"zexitq"d xyr mdy ,"mixac:eäiìà øîàîëe"edil` gzt"a - §©£©¥¦¨

:xdf ipewiz zncwday

,ïéðewz øNò ú÷étàc"§©¦©¤¤¦¦
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å- §¨¥©§¤¤§¦¨

(mler ly epeaix) dz`

mde "oipewiz" dxyr z`ved

,"zexitq xyr" mi`xwp

ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§©§¦
ïéìbúà àìc ïéîéúñ§¦¦§¨¦§©§¨

,ïéìbúàc ïéîìòåick - §©§¦§¦§©§¨
xyra) oda bidpdl

zenler"d z` (zexitqd

zenlerd) "minezqd

z`e ,(dbydn dlrnly

mdy) "miielbd zenler"d

,(mc`d zbydl miielb."'eë úàéñkúà ïBäáe(mci lre) mdae ± §¦§©§©
zeigd z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz`

cvik `nbec oldl `ian owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d

:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp

úcî úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥¦©
,ãñçä,`idy itk -BðBöøe ,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ©¤¤§¨¦¨¦¨©§§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå,d"awd ly ±,da ïéLaìîzcna - §¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøîàîa øBàä úà¤¨§©£©

,"øBà éäé"xe`d oipr ,ik - §¦
d`ad zeedzd `ed

,cqgd zcn zelbzdn

"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨

BúeèMtúäå ,äìòîlî± ¦§©§¨§¦§©§
,xe`d lyóBqî íìBòä¨¦

àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦
;ãñç úcî úðéçaixdy - §¦©¦©¤¤

:`ed cqg ly dpipr

.ielibe zehytzdäìeìkL éðtî ÷ø,cqgd zcn ±úcnî íb ©¦§¥¤§¨©¦¦©
,äøeábzellkzda od (zeliv`d mleray) zexitqe zecn ixdy - §¨

,dxeabd zcn mb da zllek cqgd zcne ,dipya zg`äéä àì ïëì̈¥Ÿ¨¨
,cqgd zcnn xvepy xe`d ±øBàk éðçeøíâå ,Lnî äìòî ìL ¨¦§¤©§¨©¨§©

Laìúð,df xe` ±,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäL äfä íìBòa ¦§©¥¨¨©¤¤¦§¦©§§©§¦
÷"ú Cìäî àeäLyng ± ¤©£©

,ze`nòé÷øì õøàäî äðL̈¨¥¨¨¤¨¨¦©
áøòîì çøænîe8lk ± . ¦¦§¨§©£¨

eid `l elld zelabdd

mlerd zeedzd eli` zeniiw

,dnvr cqgd zcnn dzid

zehytzd `ed cqg ixdy

iptn ,`l` ;dlabd ila

itk cqgn `id zeedzddy

± dxeabn mb dlelk `idy

zcn ly mevnvd cvne

zelabdd ze`a ,dxeabd

meiay oeeik ,j` ± .zexen`d

ini zyy ly oey`x

mdl yiy mi`xapd f` eedzp ,cqgd zcn dlrte dzlbzp ziy`xa

.'eke xe` ly ze`ivnd ,cqgd zcnl zekiiyéðL íBéa ïëåly ± §¥§¥¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" ג� כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הול"ל "לכאורה :

‰�˘Óהמפורשת‰¯˘Ú·'המל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע חכ'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות על צ"ל הראי' וכא� ספירה שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". א.8.בינה יג, חגיגה ראה



fenzל 'b iying mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ג' חמישי יו�
פרקיא ,gt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íâ äðäå àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

,ziy`xa ini zyyäøeáb úcî úéìâð`idy itk ±øàMî äìeìk ¦§¥¦©§¨§¨¦§¨
,'eë BðBöøe ,úBcî,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkg ,oevx oke - ¦§

da àøáez` dxeabd zcna `xa d"awde ±éäé" øîàîa òé÷øä ¨¨¨¨¨¦©§©£©§¦
,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå ,íénä CBúa òé÷øxn`ndy ,jk - ¨¦©§©¨¦¦¦©§¦¥©¦¨¨¦

± epnn deedzpy `xapde

zekiiy mdl yi ± riwxd

,dxeabd zcnlàéäL± ¤¦
,riwxay dlcaddúðéça§¦©

íéìòäì úBøeáâe íeöîö¦§§§©£¦
íéiðçeøä íéðBéìòä íéî©¦¨¤§¦¨£¦¦
éãé ìòå ,íéðBzçzä íénî¦©¦©©§¦§©§¥

eîMbúð äæmind ± ¤¦§©§
î íìãaäa íéðBzçzä± ©©§¦§¦¨§¨¥

mind;íéðBéìòädzyrp - ¨¤§¦
ici lr dnybdd ok m`

mi`ad ,mlrde mevnv

dzlbzpy dxeabd zcnn

ini zyyn ipy meia dlrte

,ziy`xaãñç úcîe¦©¤¤
,da äìeìk,dxeabd zcna -"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,w"k zxrd §¨¨¦¨¤¤¦¨¤

`"hily x"enc`mlerd ly "dpai"d mvr :xnelk ."cqg ly oipr" :

,dxeabd zcn zlrety mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia `ed

,cqgd zcn mb my zlretìkäL`ed xen`d lk ±äàøzL éãk ¤©Ÿ§¥¤¥¨¤
.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä,cqg ly oipr df ixd ±.ïlk ïëå± ©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ§¥ª¨

.dly meia zg` lk ,mi`xapd e`xap mci lry ,zecnd x`y lk

íéðewza eäiìà øîàL eäæå,"xdf ipewiz"a ±éà äàæçàì" :íLC §¤¤¨©¥¦¨©¦¦¨§©§¨¨¥
,'eë ètLîe ÷ãöa àîìò âéäðúàmlerd bdpen cvik ze`xdl - ¦§©¦©§¨§¤¤¦§¨

mlerd zbdpd oipr liaya elv`p "zexitq"dy ± 'eke htyne wcva

,'eke htyne wcva,ïéc eäéà ÷ãö,dxeabde oicd zcn `ed "wcv" - ¤¤¦¦
,'eë éîçø eäéà ètLî- ¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn",'ek m

éà äàæçàì àlkâéäðúà C ª¨§©§¨¨¥¦§©¦
,àîìòlk ,z`f lk - ©§¨

ick od ,zexitqde zecnd

bdpen cvik ze`xdl

,mlerdCì úéàc åàì ìáà£¨¨§¦¨
,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö- ¤¤§¦¨§¦¦

yi ,d"awd ,dz`y `l la`

,mi`xapl ,recid "wcv" jl

,oic edfyètLî àìå§¨¦§¨
,éîçø eäéàc àòéãé,`le - §¦¨§¦©£¥

"htyn"d oipr ,jl yiy

`edy ,mi`xapl ,recid

,mingxïeðéà ìkî åàìå§¨¦¨¦
:"ììk úBcî"htyn"e "wcv" ,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦§¨

iabl eli`e ,mi`xapde zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn

wcv jiiy `l jxazi elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awddfhtyne

dflilk zecgein od ,llk mnvrl xac el` zecn oi` eiabl ,oky ,

my ,dnvr ynyd xe`na ezeida ynyd xe` enk ,envr d"awda

dnvr ynya cgeine ixnbl lha `ed `l` ,llk "ze`ivn" `ed oi`.

.àé ÷øteizecn) ,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
,cala mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly

,`ed jexa yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd

zecgein ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi`

okl xy` ,jxazi ez` zilkza

mya oze` `exwl jiiy `l

eife xe`a xacdy enk - onvrl

xe`n - mxewna mzeida ynyd

mya miler mpi`y - ynyd

mdy iptn ,"xe`" `xwidl

.xe`nd mr my micgein

epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

zexitqde zecnd wx `ly ,owfd

iabl odizenya ze`xwp

zecnd zelbzn mci lry ,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd

"zexn`n" mi`xwp md mb - mi`xapd z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde

zecnd mr micgein mdy oeeik ,dlrnl iabl `l la` ,cala mi`xapd iabl

.`ed jexa yecwd mr zilkza zecgeind zexitqde

âì "úBøîàî" íLa eàø÷ð ïk íb ,úBøîàî äøNò íb ,äpäåéa §¦¥©£¨¨©£¨©¥¦§§§¥©£¨§©¥
.ãáìa íéàøápäowfd epaxy itk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n" ± ©¦§¨¦¦§©
,oldl cin yxtnúBàaLk ,íãàä úîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©¨¨¨§¤¨

,äNòîa úBlbúäìdlerta -,dcn dze`n zxvepdúBàa ïä §¦§©§©£¤¥¨
úBiúBàa úBLaìî§ª¨§¦

,äáLçnädcndy iptl - ©©£¨¨
d`a `id ,dyrna d`a

zeize`a zeyalzda

.daygndãñç úcî ïBâk§¦©¤¤
éà ,äîLpaL íéîçøå§©£¦¤©§¨¨¦
úelbúä éãéì àáì øLôà¤§¨¨Ÿ¦¥¦§©

,Lnî ìòtazeyrl - §Ÿ©©¨
,mingxe cqg ly dlerték¦
áMçnL éãé ìò íà± ¦©§¥¤§©¥

,dligzaìòôa dúBNòì ãñçå ä÷ãvä äNòî øäøäîe Bzòãa§©§§©§¥©£¥©§¨¨¨¤¤©£¨§Ÿ©
úBNòì øLôà éà ék ,Lnî,dlert mey ±,äáLçî éìaepyie - ©¨¦¦¤§¨©£§¦©£¨¨

wx `l yalzdl dilr ,dyrna dcnd zelbzd iptly ,ote`

.oldl xaqeiy itk ± xeaica mb `l` ,daygnaíéøçàì äeöî íàå§¦§©¤©£¥¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø

äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ
åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
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ג.9. פט, תהלי�

fenz 'b iying mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Cìnä Bîk ,úBNòì,zeyrl mixg`l deevnd -úLaìúî éæà ©£§©¤¤£©¦§©¤¤
ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä úBiúBà íâå ãñçä úcî¦©©¤¤§©¦©©£¨¨§¦©¦§¥

[eäòøì íéîçøå ãñç éøác øaãnLkzecn zeyalzn f` mby ± §¤§©¥¦§¥¤¤§©£¦§¥¥
ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr cgi mingxe cqg

zecnde zegekd zelbzdy

ici lr `wec `id ,ytpd ly

daygnd zeize` ± zeize`

.xeaicd zeize` e`ìò Ck̈©
ìL åéúBcî ,ìLî Cøc¤¤¨¨¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©
àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt§ª¨¨©©§¦¦§¨
Bæ älòt úëLîäå äæ éelb¦¤§©§¨©§ª¨
óeøö"å "øîàî" íLa§¥©£¨§¥
øLôà éà éøäL ,"úBiúBà¦¤£¥¦¤§¨
älòt íeL äéäzL¤¦§¤§ª¨
åéúBcnî úëLîð¦§¤¤¦¦¨
íéôeøö éìa úBLBãwä©§§¦¥¦
."úBiúBà" íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥¦
ly zelbzd didzy ick ±

eizecnn d`ad "dlert"

`wec df ixd ,zeyecwd

zelbzd ly ote`azegek

`ed makxdy ,miihxt

d`a dpnny zelbzdd

."dlert"dúàéøáì ïBâk§¦§¦©
¯ ãñçä úcnî øBàä̈¦¦©©¤¤

äpnî CLîðzcnn ± ¦§¨¦¤¨
,cqgdçëå älòt úëLîä©§¨©§ª¨§Ÿ©

Ba àøáìå ìòôìeze`a ± ¦§Ÿ§¦§Ÿ
,gek,øBàä úàitk ,oky - ¤¨

zeidl zeleki ,oldl xiaqiy

zepey zelert cqgd zcnn

ixd ,zepey zeieedzd ibeqe

`le xe` dpnn deedziy ick

ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did ,xg` xac

,xe` `xaii epnny dfk ote`a akxendBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
ïðéàL óà ék ."øBà éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ðoipr ± ¦§¥§¥©£©§¦§¦¦©¤¥¨

,ynn zeize` ly,íBìLå ñç eðlL äáLçî úBiúBàke`iada - §¦©£¨¨¤¨©§¨
ici lr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy myky ,xen`d lynd

`id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb jk ,daygnd zeize`

zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize` ly oipr ici lr

qg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabdd lk mr ,ynn

,melyeíä íB÷î ìkî,ody zeize`l dneca ±ìò äøBnä ïéðò ¦¨¨¥¦§¨©¤©

,Léì ïéàî øBàä úeeäúä,xe`d z`ixal ihxtd gekd dfy - ¦§©¨¥©¦§¥
íéøác epnî eàøáð àìå ,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ¦§§¦¤§¨¦

,íäa àöBiëå íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk íb eàøápL íéøçà- £¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦§©¥¨¤
okle ,`wec xe`d z` `xea `edy ote`a `ed gek eze` akxdy ,ixd

idi xn`n"k df gek dpekn

dze`ny dcaerd ."xe`

min mieedzn cqg zcn

ixd ,xe` `le ± mda `veike

,dfíäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤
íéôeøö úBðéçáa úBçkŸ¦§¦¥¦
ìò íéøBnä ,íéøçà£¥¦©¦©
.àöBiëå íénä úeeäúä¦§©©©¦§©¥
úeiç ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©
úBëLîpä úBçëå§Ÿ©¦§¨
úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§
ïéàî íàøáì íéðBzçzì©©§¦§¨§¨¥©¦
¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì§¥§©£¨§©§¨

úBàø÷ðly zekyndd ± ¦§¨
zegeke zeigúBiúBà" íLa§¥¦

úðéça ïäL ,"úBLBãwä©§¤¥§¦©
BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìezenlerd ± §©£¨§¥
,zeize`dn mixvepdéðL§¥

ïéîìò :úBîìBò éðéî¦¥¨©§¦
,ïééìbúà àìc ïéîéúñ- §¦¦§¨¦§©§¨

mpi`y minezq zenler

,milbzníéeäúnä íä¥©¦§©¦
úBçkî íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦¦Ÿ
Bîk ,úBîìòð úBëLîäå§©§¨¤§¨§
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
Cøc ìò íãàä úîLðaL¤§¦§©¨¨¨©¤¤

;ìLîzeize`y myky - ¨¨
,zlefdn zeienq daygnd

,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd jk

,ïééìbúàc ïéîìòå,miielb zenler -úelbúäî íéiçå eàøáð §©§¦§¦§©§¨¦§§§©¦¥¦§©
úBiúBà" íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä úBëLîäå úBçk elbúpL¤¦§©Ÿ§©§¨©¤§¨©¦§¨§¥¦

ïäLëe ,"äáLçnä,daygnd zeize` ,mifepbd zegekd ±úðéçáa ©©£¨¨§¤¥¦§¦©
ïééìbúàc ïéîìò úBéçäì úelbúä,miielbd zenlerd ±úBàø÷ð ¦§©§©£©§¦§¦§©§¨¦§¨

Bîk ,"åét çeø"å "'ä øáã"e "úBøîàî" íLa,lynl ±úBiúBà §¥©£¨§©§©¦§¦
äéäM äî íéòîBMì úBlâî ïäL ,ìLî Cøc ìò íãàa øeacä©¦¨¨¨©¤¤¨¨¤¥§©©§¦©¤¨¨

.Baìa íeúñå ïeôözelbzd od zekyndde zeize`d jk ± ¨§¨§¦
."oiilbz`c oinlr" zpigaay mi`xapl zeig ritydl ,mi`xapl
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,Cìnä Bîk ,úBNòì,zeyrl mixg`l deevnd -úLaìúî éæà ©£§©¤¤£©¦§©¤¤
ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä úBiúBà íâå ãñçä úcî¦©©¤¤§©¦©©£¨¨§¦©¦§¥

[eäòøì íéîçøå ãñç éøác øaãnLkzecn zeyalzn f` mby ± §¤§©¥¦§¥¤¤§©£¦§¥¥
ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr cgi mingxe cqg

zecnde zegekd zelbzdy

ici lr `wec `id ,ytpd ly

daygnd zeize` ± zeize`

.xeaicd zeize` e`ìò Ck̈©
ìL åéúBcî ,ìLî Cøc¤¤¨¨¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©
àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt§ª¨¨©©§¦¦§¨
Bæ älòt úëLîäå äæ éelb¦¤§©§¨©§ª¨
óeøö"å "øîàî" íLa§¥©£¨§¥
øLôà éà éøäL ,"úBiúBà¦¤£¥¦¤§¨
älòt íeL äéäzL¤¦§¤§ª¨
åéúBcnî úëLîð¦§¤¤¦¦¨
íéôeøö éìa úBLBãwä©§§¦¥¦
."úBiúBà" íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥¦
ly zelbzd didzy ick ±

eizecnn d`ad "dlert"

`wec df ixd ,zeyecwd

zelbzd ly ote`azegek

`ed makxdy ,miihxt

d`a dpnny zelbzdd

."dlert"dúàéøáì ïBâk§¦§¦©
¯ ãñçä úcnî øBàä̈¦¦©©¤¤

äpnî CLîðzcnn ± ¦§¨¦¤¨
,cqgdçëå älòt úëLîä©§¨©§ª¨§Ÿ©

Ba àøáìå ìòôìeze`a ± ¦§Ÿ§¦§Ÿ
,gek,øBàä úàitk ,oky - ¤¨

zeidl zeleki ,oldl xiaqiy

zepey zelert cqgd zcnn

ixd ,zepey zeieedzd ibeqe

`le xe` dpnn deedziy ick

ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did ,xg` xac

,xe` `xaii epnny dfk ote`a akxendBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
ïðéàL óà ék ."øBà éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ðoipr ± ¦§¥§¥©£©§¦§¦¦©¤¥¨

,ynn zeize` ly,íBìLå ñç eðlL äáLçî úBiúBàke`iada - §¦©£¨¨¤¨©§¨
ici lr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy myky ,xen`d lynd

`id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb jk ,daygnd zeize`

zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize` ly oipr ici lr

qg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabdd lk mr ,ynn

,melyeíä íB÷î ìkî,ody zeize`l dneca ±ìò äøBnä ïéðò ¦¨¨¥¦§¨©¤©

,Léì ïéàî øBàä úeeäúä,xe`d z`ixal ihxtd gekd dfy - ¦§©¨¥©¦§¥
íéøác epnî eàøáð àìå ,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ¦§§¦¤§¨¦

,íäa àöBiëå íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk íb eàøápL íéøçà- £¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦§©¥¨¤
okle ,`wec xe`d z` `xea `edy ote`a `ed gek eze` akxdy ,ixd

idi xn`n"k df gek dpekn

dze`ny dcaerd ."xe`

min mieedzn cqg zcn

ixd ,xe` `le ± mda `veike

,dfíäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤
íéôeøö úBðéçáa úBçkŸ¦§¦¥¦
ìò íéøBnä ,íéøçà£¥¦©¦©
.àöBiëå íénä úeeäúä¦§©©©¦§©¥
úeiç ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©
úBëLîpä úBçëå§Ÿ©¦§¨
úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§
ïéàî íàøáì íéðBzçzì©©§¦§¨§¨¥©¦
¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì§¥§©£¨§©§¨

úBàø÷ðly zekyndd ± ¦§¨
zegeke zeigúBiúBà" íLa§¥¦

úðéça ïäL ,"úBLBãwä©§¤¥§¦©
BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìezenlerd ± §©£¨§¥
,zeize`dn mixvepdéðL§¥

ïéîìò :úBîìBò éðéî¦¥¨©§¦
,ïééìbúà àìc ïéîéúñ- §¦¦§¨¦§©§¨

mpi`y minezq zenler

,milbzníéeäúnä íä¥©¦§©¦
úBçkî íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦¦Ÿ
Bîk ,úBîìòð úBëLîäå§©§¨¤§¨§
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
Cøc ìò íãàä úîLðaL¤§¦§©¨¨¨©¤¤

;ìLîzeize`y myky - ¨¨
,zlefdn zeienq daygnd

,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd jk

,ïééìbúàc ïéîìòå,miielb zenler -úelbúäî íéiçå eàøáð §©§¦§¦§©§¨¦§§§©¦¥¦§©
úBiúBà" íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä úBëLîäå úBçk elbúpL¤¦§©Ÿ§©§¨©¤§¨©¦§¨§¥¦

ïäLëe ,"äáLçnä,daygnd zeize` ,mifepbd zegekd ±úðéçáa ©©£¨¨§¤¥¦§¦©
ïééìbúàc ïéîìò úBéçäì úelbúä,miielbd zenlerd ±úBàø÷ð ¦§©§©£©§¦§¦§©§¨¦§¨

Bîk ,"åét çeø"å "'ä øáã"e "úBøîàî" íLa,lynl ±úBiúBà §¥©£¨§©§©¦§¦
äéäM äî íéòîBMì úBlâî ïäL ,ìLî Cøc ìò íãàa øeacä©¦¨¨¨©¤¤¨¨¤¥§©©§¦©¤¨¨

.Baìa íeúñå ïeôözelbzd od zekyndde zeize`d jk ± ¨§¨§¦
."oiilbz`c oinlr" zpigaay mi`xapl zeig ritydl ,mi`xapl
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תמוז ד' שישי יו�
יו�שישֿישבתקודשד'ֿה'תמוז

,176 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéúåà 'éçá úîàá ìáà,ht 'nr cr.à"îá ù"îë
פרקיֿאיב

תמוז ה' קודש שבת יו�
פרקיב ,ht 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéàåøáäù ÷ø áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

äìòîì àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦§©§¨
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòîzeize`k `ly - ©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`déøäLzeize`y di`x ± ¤£¥
dn `id mi`xapd lkyn daxda dlrnl od dlrnly xeaicd

yäNòð" úBiúBàå øîàîa§©£©§¦©£¤
àøáð ¯ "'Bâå eðîìöa íãà̈¨§©§¥§¦§¨

ãàä,ìëNå äîëç ìòa í ¨¨¨©©¨§¨¨¥¤
xeaicd zeize`ny oeeike -

ody ixd ,lkye dnkg mi`a

dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bàmc`dy ± £¦
eedzp lkye dnkgeìáäa©¤¤

:áéúëãk ,ãáì ïBéìòä- ¨¤§§©§¦§¦
aezky enk1:åétàa çtiå"©¦©§©¨

"íéiç úîLð2"lad"ne - , ¦§©©¦
deedzp ,mc`a gtepy ,df

.dnkge lky lra xeviíàå§¦
ïkladde xeaicdny ± ¥

dnkg lra mc` deedzp

,ixd ,lkyeìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
úîLðaL ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤¤§¦§©

úììBkä ,ïBLàøä íãà± ¨¨¨¦©¤¤
oey`xd mc` ly eznyp

zllekúBîLð ìk̈¦§
íéìBãb íäL ,íé÷écvä©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnî`linne ± ¦©§£¥©¨¥
dbixcn `ed mdly lkyd

ladde xeaicdn deedzd df lke ± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr

,oeilrdúBëLîä úBðéça ïä Cøaúé Bøeac úBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦¦¦§¨¥¥§¦©§¨
Búeîöòå Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé åéúBcnî úeiçå úBçkŸ§©¦¦¨¦§¨¥©§ª¨§¨§©§

àeäL ,ãeçiä úéìëúa,jxazi ±õ÷ ïéàì äìòî äìòîì §©§¦©¦¤§©§¨©§¨§¥¥
.íéàøápaL äîëç úâøãnîoipra zekynpd zeize`d mb okle ± ¦©§¥©¨§¨¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkyde dnkgdéaâì "úBiúBà" íLa eàø÷ð àìå§Ÿ¦§§§¥¦§©¥
,íéàøápä,lkye dnkgn dhnly ,"zeize`" odl mi`xewy dn - ©¦§¨¦

dnkgd oiprn dlrn dlrnl od ,xen`k ,oky ,mi`xap iabl df oi`

,lkyde.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé åéúBcî éaâì àlàze`xwp od ± ¤¨§©¥¦¨¦§¨¥¦§¨§©§¨
`l ody itk ,"zeize`" mya

miielibe zeize` xy`n xzei

.zecnn mikynpd,äpäå- §¦¥
d,dlrnly zeize`á"ë ïä¥

úeiç úBëLîä éðéî¦¥©§¨©
,äfî äæ íéðBL úBçëå§Ÿ¦¤¦¤
úBîìBòä ìk eàøáð ïäaL¤¨¤¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
CkL ,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨¤¨
Búîëçå BðBöøa äìò̈¨¦§§¨§¨
íìBòä àøáì Cøaúé¦§¨¥¦§Ÿ¨¨

úBëLîä éðéî á"ëa± §¦¥©§¨
,zegekàì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ

.øúBé àìå úBçtxy`n ± ¨§Ÿ¥
,a"kïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨
,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
äøéöé øôñad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw

.oeyleáúëa ïúðeîúe]± §¨¨¦§¨
itk ,azka zeize`d zpenz

dxeza zeriten ody

zlaewnd ozxeva (xn`na)

,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei" `id "e" :oebk ±ìò äøBî àéä¦¨©
,äëLîää øeiö,dkyndd ote` dfi`a -¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk ¦©©§¨¨§¤¦§¨¥§©¨

úBëLîä ïä ,íãàä LôðaL äáLçnäå øeacä úBiúBà íbL¤©¦©¦§©©£¨¨¤§¤¤¨¨¨¥©§¨
,ïúeîöòå ïúeänî ,LôpaL úBcnäå ìëOäîlkyd ly - ¥©¥¤§©¦¤©¤¤¦¨¨§©§¨

,zecnde:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
zecgeind `ed jexa yecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

,zeize` ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza

dxyr" zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn

ze`xwp od ;mi`xap ly lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnl od "zexn`n

iabl `l j` ,zekynp od odn zeyecwd zecnd iabl wx "zeize`"

a"k od el`e (xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd

a"ka mlerd z` `exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky ,zeize`d

.zekynd ibeq

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
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àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
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כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰רפ"ב ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :

פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' פנימי'˘˙ÏÁ‰דויפח מבחי' È¯„‰נמשכת Î"Á‡Â.'כו"˘"ÈÈÚ.

להל�.3. שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

fenz 'd ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî

çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå
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mipey mi`xap ly jk lk mevr ieaix mdn deedzn cvik ,cala zekynd

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f xiaqi - ipydn cg`

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`- dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klcdpte`exrya `le -

oipr 'ial ycwendcegid-

(`l`cer cegid oipr yibcny

lretae xzeimd mi`xapd lkc :
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íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoin oebk ± ¦§¨
± "ig"d oin e` "xacn"d

i`xapa illkd lcadd

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
illk oina .miihxt mipinae

envr igd oina :enk ,cg`

- mipin ibeq lk mpyi

zeter ,zeige zenda

miax milcad - ,dnecke

jk lk ly dl` ,xetqn

:dyrp ,mipin daxdéãé ìò©§¥
íéôeøvä ééepLly ± ¦¥©¥¦

zeize`dy drya .zeize`

± miieqn sexivl zetxhvn

odyke ,dfk oin deedzn

± xg` sexivl zetxhvn

,xg` oin deedzníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúe± §©¦§¨§¥

epyiy ,'` wxta xkfpk

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig ly oiprd

jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde

zexn`n dxyrd zeize`y ici lr zexn`n dxyrn mzeig

,zexg` zeize`a zetlgznçëå úeiç úëLîä àéä úBà ìk ék¦¨¦©§¨©©§Ÿ©
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,cgia miaxéôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî éæà£©¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦

úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä øtñî,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¦§©¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©
äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±ïBéìò çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©¤§

úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt,miihxtd zegekd ly - §¨¦¤¨¦§¨©©¥¤

àéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ±ïzôøöîe ïzøaçî± §¦§©¤§¨§¨¤§¨

,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagnãçé4úeiçå çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©§©
Bììëì ,Bæ äáúa àøápä íìBòì,illk ote`a mlerl ±.åéèøôìå ¨¨©¦§¨§¥¨¦§¨§¦§¨¨

.mleray miihxtd mi`xapl ±á"ëî úBàå úBà ìkL éôì) ääâä§¦¤¨¨¦
BðéàL éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦¤¥
Cëì ,úøçà úBàa CLîð¦§¨§©¤¤§¨
ìk ¯ áúëa ïúðeîz íb©§¨¨¦§¨¨
úãçéî äðeîúa àéä úBà¦¦§¨§ª¤¤

,úéèøtihxt xeiva - §¨¦
,cgeinäøBnäzpenz ± ©¨

d`xn xe`døeiö ìò©¦
äëLîääxeiv dfi`a ± ©©§¨¨

,dkyndd ote`eúelbúäå§¦§©
çkäå úeiçäå øBàä̈§©©§©Ÿ©
,Bæ úBàa CLîðå äìâpä©¦§¤§¦§¨§

éàälbúðå CLîð àeä C ¥¦§¨§¦§©¤
-LBãwä ìL åéúBcnî¦¦¨¤©¨
Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøä§§¨§¨

:('eëåepax `ian oldl - §
dnbec ,xtqd mipta ,owfd

cg` xn`nn mi`xap ji`

"riwx idi")5(lynl

miihxtd mi`xapd

.zenlerd ly miillkde

x"enc` w"k zxrd

`"hily" :lcebecegid oipr

md mipiprdy enk mb

miriwxd 'f lkc ,f"dera

minyd `av lke'ek zeig ±

riwx idic cg`d xn`nn

."!! 'ebe,"'Bâå òé÷ø éäé" :øîàîaL úBáúa ,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨§¥¤§©£©§¦¨¦©§
ïäa eàøápL,"riwx idi" milna ±íéòé÷ø 'æ6íéîMä àáö ìëå ¤¦§§¨¤§¦¦§¨§¨©¨©¦

,minyay mi`xapd ±íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íäa øLà£¤¨¤§©£©©¥¦§¨
äëøáì7,íé÷çL" :,"miwgy" `xwpy riwxd -íéçø BaL ¦§¨¨§¨¦¤¥©¦

,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò`xwpy riwxd - §§£¨©©¦¦§§
,"leaf",ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe íéìLeøé BaLriwxd - ¤§¨©¦¥©¦§¨¦§¥©§¨

,"oekn" `xwpy,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBà BaLyi ixd - ¤§¤¤§§¨¨§
epipr ,miriwxd zrayn cg` lklillkd,riwx `edy dnmipiprde

miihxtd± "leaf"a ,'"eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd

.d`ld jke '"eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLillkd mzedn ± ¤§¨¨§¦¦
,miriwx xeza,elà úBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥¥

"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaLidi" milna melbd illkd xe`a ± ¤§©£©§¦¨¦©§
xeza miriwxd zray eedzp ,'ebe "riwxllkmiriwx ly8;éèøôe§¨¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מצר רש"י וכל' א'. ותיבה ונברא דבר נעשי� יחד) (ומצרפת� זל"ז. שייכי� שנעשי� – חבר מלשו� "(מחברת�) :

ב. כ, חגיגה אחת חתיכה –ÔÂÈÓ„‰ ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.5.. א, ˘ËÈÏ"‡6.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ב (י, הזוהר "כפסק :

דלא בחגיגה להמפרשי� סיוע ומזה ה� רקיעי� דז' ס"ל יודא ר' דג� משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ)

רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"� מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר הפרק.7.פליגי לסו� שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, Î"˜8.חגיגה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡כי בזה, הדיוק ספ"א".Ë¯Ù"וי"ל לעיל עיי� וכו'). (שחקי� בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקי� הרקיע
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êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
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mipey mi`xap ly jk lk mevr ieaix mdn deedzn cvik ,cala zekynd

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f xiaqi - ipydn cg`

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`- dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klcdpte`exrya `le -

oipr 'ial ycwendcegid-

(`l`cer cegid oipr yibcny

lretae xzeimd mi`xapd lkc :

wxa"k.'"eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoin oebk ± ¦§¨
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i`xapa illkd lcadd

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
illk oina .miihxt mipinae

envr igd oina :enk ,cg`

- mipin ibeq lk mpyi

zeter ,zeige zenda

miax milcad - ,dnecke

jk lk ly dl` ,xetqn

:dyrp ,mipin daxdéãé ìò©§¥
íéôeøvä ééepLly ± ¦¥©¥¦

zeize`dy drya .zeize`

± miieqn sexivl zetxhvn

odyke ,dfk oin deedzn

± xg` sexivl zetxhvn

,xg` oin deedzníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúe± §©¦§¨§¥

epyiy ,'` wxta xkfpk

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig ly oiprd

jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde

zexn`n dxyrd zeize`y ici lr zexn`n dxyrn mzeig

,zexg` zeize`a zetlgznçëå úeiç úëLîä àéä úBà ìk ék¦¨¦©§¨©©§Ÿ©
,éèøt ãçéî]`"hily x"enc` w"k zxrdoeik ± dyw dxe`kle" : §ª¨§¨¦
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äáz úBéäì äaøä úBiúBà eôøèöpLëemipey zegek ,xnelk ± §¤¦§¨§¦©§¥¦§¥¨
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úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©
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.9‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מ שהוא שאחז"ל ועד הר"ת עני� יוב� "עפ"ז :

א)". קה, (שבת התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

נמסר לי בקשת ברכה עבורו וזוגתו שיחיו, ויזכרו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וזכות ימים האלו ימי פרשת שלח וגמרה - פרשת ציצית - דזהיר בה טפי להשפיע 

על הרבים בעינן זה, יעמוד לו ולזוגתו אריכות ימים ושנים טובות ולקבל רוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו. 

ויעיין בספר קיצורים לתניא עמוד מ"ו, פתגם הבעש"ט, אשר, אפילו מלאך מיכאל הגדול שבמלאכים, הי' 

נותן כל עבודתו והשגתו באלקות, אפילו רק עבור מצות ציצית אחת מד' ציציות שיש לכל א' מישראל, 

ובהערה לשם בספר הנ"ל עמוד ק"ן.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בהנוגע לעצמו ולב"ב ומשפעיו שיחיו.



לה היום יום . . . 

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

ָרִטית, ֵאיְך  ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
ר ֶזה ַאְך ֶזה  ָרִטית, ֲאׁשֶ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ָכל ֶרַגע ּבְ ְבָרִאים ּבְ ׁש ֶאת ָהעֹוָלם ְוַהּנִ ֵרְך ְמַחּדֵ טּובֹו ִיְתּבָ י ּבְ ּכִ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. הּוא ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת  - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם הוא 
שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט אזא 
איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו דער 

גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת ֹראׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשֶׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ
ֶזה  יַע ֶאָחד ּכָ יֹוֵתר, ְוַעל ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה' ַיּגִ דֹוָלה ּבְ ַעל ַמֲעָלה ַהּגְ ֶחְלקֹו הּוא ּבַ ֵמַח ּבְ ִמּיּות – ַהּשָׂ ַגׁשְ ּבְ
ְוהּוא  יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ַהּגָ רֹון  ַהִחּסָ הּוא  ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ  – רּוָחִנּיּות  ּבְ ֲאָבל  יֹוֵתר.  ּבְ ֹבהֹות  ַהּגְ ְדֵרגֹות  ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ִנְהָיה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ֹאֶהל", ְלָהִמית ֶאת ּכָ י ָימּות ּבְ ת ַרַז"ל "ָאָדם ּכִ ְדָרׁשַ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָהְראּוָיה ִלְבֵני ּתֹוָרה הּוא ּכִ
ְהיֹות ָמסּור  ה ִמּלִ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים ֵהּמָ י ָהֶעֶרְך ּבְ ָבִרים ַקּלֵ י ֲאִפּלּו ּדְ ִעְנְיֵני עֹוָלם. ּכִ ֲענּוִגים ּבְ ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

יום 
ראשון 

תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

יום 
שני
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט



היום יום . . . לו

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ֶרְך ּבֹו ָיכֹול ָהָאָדם ָלבֹוא  ר ּדֶ ִניָסה, ֲאׁשֶ ַער ַהּכְ ָרֵאל ִהיא ׁשַ ר ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ֲאׁשֶ
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאֹלִקים ְלִהְתּפַ

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי איז 
אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי און אודאי 
א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט אנידער אין 

א מעמד טוב.

ת ֹלא טֹוב  ִסּבַ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ָאה ַחס  י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ֲאֹדִני ָאִבי 
ׁשּוָבה  אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות ֹלא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ ִמי – ּגַ ׁשְ ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוַמּצִ ה. ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ ְמֻעּלָ

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

יִחידּות,  ּבִ ֶאְצלֹו  ְהיֹותֹו  ּבִ יֹוֵתר,  ּבְ ַהְמֹקָרִבים  דֹוִלים  ַהּגְ ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ּתֹוָרה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבַ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ָכָסיו ְוכּו'. ַוּיַ י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ בֹו. ַוּיִ ְלַמּצָ
ה ַמה  רּוְך הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ְרָנָסה ּוַמה ּשֶׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֵרְך ֶאת ַמה ּשֶׁ ה ה' ִיְתּבָ ה ָצִריְך, ַיֲעׂשֶ ַאּתָ ּשֶׁ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

יום 
שישי
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד
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התשס"ט סיו� כ"ט ראשו� יו� כפפות עם לחם אכילת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰,ätîa åéãé úà íãà èì̈¨¨¤¨¨§©¨

.åéãé ìèð àlL ét ìò óà ,ä÷Lîa BìeahL øác Bà út ïäa ìëBàå§¥¨¤©¨¨¤¦§©§¤©©¦¤Ÿ¨©¨¨

éøö Bðéà ,íéøçàì ìéëànäéøö ,ìëBàäå ;íéãé úìéèð Cúìéèð C ©©£¦©£¥¦¥¨¦§¦©¨©¦§¨¥¨¦§¦©

àeäå .Bìéëànä àeä øçà àlà ,ìëàna òâBð BðéàL ét ìò óà ,íéãé̈©¦©©¦¤¥¥©©©£¨¤¨©¥©©£¦§

éøvL ,[âìæî ïéòë] äôøâîa ìëBàì ïécä.íéãé úìéèð C ©¦¨¥§©§¥¨¤¨¦§¦©¨©¦

א)השו"ע קסג, ליטול(או"ח ולא במפה הידיי� את לכסות מתיר

דעה לפי ולאחוריו. לפניו מילי� ד' מי� אי� בו במצב רק ידיי�

היא הכוונה א�mewnlאחת מי�, אי� האמור שבטווח כלומר ,

משמעות הכוונהonflאי� אחרת דעה ולפי מי�, למצוא נית� בו

האמורonflהיא המרחק של רגלית להליכה פסקיהמשוער (ראה

תז) עמ' ח"ב, .תשובות,

ברורה' נטילה(סק"ז)ב'משנה במקו� ידיו שהמכסה מוסי�

אוכל הוא א� ג� הזרוע, עד הידיי� שתי את במפית לכסות עליו

האחרת. בידו באוכל יגע שמא אחת, ביד

הידי� את לכסות האפשרות את מקבל אינו הראב"ד אכ�,

לסעודה' ידיי� נטילת וב'סדר ידיי�. לנטילת כתב(סכ"ב)כתחלי�

לא – בעול� היתר צד שו� אי� פת לאכול "אבל הזק�: אדמו"ר

בדר� למהל� מקילי� ויש מפה. ידי על ולא סכי� או כ� ידי על

במפה ידיו שתי לכרו� מילי�, מד' יותר עד מי� לפניו ואי�

ברכה". עליו תבוא והמחמיר חולקי�, ויש ולאכול,

לו היו שלא וכיו� בספינה, שנסע החיד"א ע� שארע ומעשה

מכ� גדול צער לו ונגר� מכזית פחות אכל ידיי� לנטילת מי�

כ� נהג בשבת בתחילתו)שג� טוב, אל(מעגל פנה לא זאת ובכל ,

השיעור. מלוא ולאכול ידיו את לכסות האפשרות

ה'תשס"ט סיו� ל' שני יו� הריח ברכת

:‡ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰íãàì Bì øeñàL íLk§¥¤¨§¨¨

çéø çéøäì Bì øeñà Ck ¯ äëøa íã÷ ä÷Lîa Bà ìëàîa úBðäì¥¨§©£¨§©§¤Ÿ¤§¨¨¨¨§¨¦©¥©

.äëøa íã÷ áBèŸ¤§¨¨

בגמרא ב)ומובא מג, שנאמר(ברכות ריח: על שמברכי� מני� ,

ואי� ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו יה", תהלל הנשמה "כל

הוא שריח אע"פ כלומר, הריח. זה אומר הוי ממנו, נהנה הגו�

כמו עליו, לבר� נית� הגו�, ולא ממנו נהנית שהנשמה דבר

יה". תהלל הנשמה "כל שכתוב

הרמב"� א)א� נ, שאינ�(ברכות בהנאות ברכה תקנו שלא כתב

הרוח נשבה וכגו� וחמי�, קרי� מי� רחיצת כגו� לגו�, נכנסות

מה�, נהנה והגו� לגו� הנכנסי� בדברי� אלא אמרו ולא ונהנה,

הוא, וסועד לגו� הנכנס דבר נמי וריח ושתיה, אכילה כגו�

דמי. ושתיה וכאכילה

בגמרא מובא ב)והנה מד, ברכה(ברכות מברכי� אי� ריח שעל

מדברי מוב� וכ� ס"א. רטז סי' ושו"ע בטור נפסק וכ� אחרונה.

אבל ברכה", "קוד� מהריח להנות שאסור רק שכתב הרמב"�

אחרונה. ברכה לבר� צרי� אי� והריח, שביר� לאחר

ברש"י מבואר הדבר א)ובטע� נב, היא".(נדה מועטת "דהנאה

והט"ז הב"ח רש"י: דברי בהבנת האחרוני� סק"ב)ונחלקו (ש�

שהריח, לאחר מיד עובר שהריח שכוונתו זהכתבו הרי כ� וא�

לבר� יכול שאינו אכילתו, התעכלה וכבר שאכל למי דומה

המג"א ומדברי אחרונה. בזה(ש�)ברכה שאי� שכוונתו משמע

מי דר� ועל אחרונה, ברכה עליו לבר� שנית� הנאה שיעור

מבר� שאינו מרביעית פחות שותה או מכזית פחות שאוכל

תמיד' וב'עולת אחרונה. שכיו�(ש�)ברכה אחר, טע� כתב

דומה זה אי� ההרחה, מחמת כלה אינו שמריחי� שהדבר

תקנו לא ולכ� כלה, שאכל ומשקה שהמאכל ושתיה, לאכילה

אחרונה. ברכה בריח

התשס"ט תמוז א' שלישי יו� מהול שנולד לתינוק דם הטפת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰àeäLk ãìBpL ïè÷ ïëå§¥¨¨¤©§¤

éøö ,ìeäîéhäì C.éðéîMä íBia úéøa íc epnî ó ¨¨¦§©¦¦¤©§¦©©§¦¦

הוא המצוה גדר הא� מצוות בכמה חוקר הראגצ'ובי הגאו�

�zlertב התוצאה הוא שהמכוו� או יסודlrtpdהאד� א� :

שבאה בתוצאה הוא החקירה) נאמרה (לגביה� הללו המצוות

לבצע הוא האד� על החיוב שגדר נמצא המצוה, מעשה ידי על

יסוד וא� הפועל, אל תצא אכ� שהתוצאה כדי המעשה את

המעשה לגו� היא הכוונה הרי האד�, בפעולת הוא oi`eהמצוות

לתוצאה. ו"אמצעי" "מכשיר" ישמש שהמעשה הכוונה

מילה: מצות היא – זו לחקירה מקו� יש בה� המצוות אחת

(ג�) היא שהמצוה לומר dlertdנית� mvra�בגו לחקוק �

היא המצוה שעיקר לומר ג� נית� א� קודש, ברית אות האד�

יהיה לא שהאד� היאlxrהתוצאה והמילה ,dlxrd zxqd,

התוצאה. להגשמת אמצעי כלומר

הטפת בחיוב הרמב"� דעת את הגאו� מבאר זה לפי

מהול: שנולד בתינוק ד�ֿברית

הגמרא דברי פשטות א)לפי קלה, כי(שבת היא זו ד� הטפת

עיקר כ� וא� ערל, הוא ובעצ� מכוסה, שהערלה חוששי�

הנולד הרמב"� לפי אול� ערל. יהיה שלא הנפעל, היא המצוה

בתרומה אוכל – ברית ד� הטי� לא א� ג� – א)מהול ז, (תרומות

עורלה. שו� בו אי� מהול הנולד כי שברור z`fהיינו lkaeיש

מרכיב יש העורלה להסרת בנוס� כי � ברית ד� הטפת לבצע

נעשה לא וזה הקב"ה ע� ברית כריתת מילה: בברית נוס� חיוני

ברית. ד� ממנו שיטיפו עד מהול שנולד בתינוק

(m"anxd lr gprt zptv)
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התשס"ט סיו� כ"ט ראשו� יו� כפפות עם לחם אכילת
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דעה לפי ולאחוריו. לפניו מילי� ד' מי� אי� בו במצב רק ידיי�

היא הכוונה א�mewnlאחת מי�, אי� האמור שבטווח כלומר ,

משמעות הכוונהonflאי� אחרת דעה ולפי מי�, למצוא נית� בו

האמורonflהיא המרחק של רגלית להליכה פסקיהמשוער (ראה

תז) עמ' ח"ב, .תשובות,

ברורה' נטילה(סק"ז)ב'משנה במקו� ידיו שהמכסה מוסי�

אוכל הוא א� ג� הזרוע, עד הידיי� שתי את במפית לכסות עליו

האחרת. בידו באוכל יגע שמא אחת, ביד

הידי� את לכסות האפשרות את מקבל אינו הראב"ד אכ�,

לסעודה' ידיי� נטילת וב'סדר ידיי�. לנטילת כתב(סכ"ב)כתחלי�

לא – בעול� היתר צד שו� אי� פת לאכול "אבל הזק�: אדמו"ר

בדר� למהל� מקילי� ויש מפה. ידי על ולא סכי� או כ� ידי על

במפה ידיו שתי לכרו� מילי�, מד' יותר עד מי� לפניו ואי�

ברכה". עליו תבוא והמחמיר חולקי�, ויש ולאכול,

לו היו שלא וכיו� בספינה, שנסע החיד"א ע� שארע ומעשה

מכ� גדול צער לו ונגר� מכזית פחות אכל ידיי� לנטילת מי�

כ� נהג בשבת בתחילתו)שג� טוב, אל(מעגל פנה לא זאת ובכל ,

השיעור. מלוא ולאכול ידיו את לכסות האפשרות

ה'תשס"ט סיו� ל' שני יו� הריח ברכת

:‡ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰íãàì Bì øeñàL íLk§¥¤¨§¨¨

çéø çéøäì Bì øeñà Ck ¯ äëøa íã÷ ä÷Lîa Bà ìëàîa úBðäì¥¨§©£¨§©§¤Ÿ¤§¨¨¨¨§¨¦©¥©

.äëøa íã÷ áBèŸ¤§¨¨

בגמרא ב)ומובא מג, שנאמר(ברכות ריח: על שמברכי� מני� ,

ואי� ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו יה", תהלל הנשמה "כל

הוא שריח אע"פ כלומר, הריח. זה אומר הוי ממנו, נהנה הגו�

כמו עליו, לבר� נית� הגו�, ולא ממנו נהנית שהנשמה דבר

יה". תהלל הנשמה "כל שכתוב

הרמב"� א)א� נ, שאינ�(ברכות בהנאות ברכה תקנו שלא כתב

הרוח נשבה וכגו� וחמי�, קרי� מי� רחיצת כגו� לגו�, נכנסות

מה�, נהנה והגו� לגו� הנכנסי� בדברי� אלא אמרו ולא ונהנה,

הוא, וסועד לגו� הנכנס דבר נמי וריח ושתיה, אכילה כגו�

דמי. ושתיה וכאכילה

בגמרא מובא ב)והנה מד, ברכה(ברכות מברכי� אי� ריח שעל

מדברי מוב� וכ� ס"א. רטז סי' ושו"ע בטור נפסק וכ� אחרונה.

אבל ברכה", "קוד� מהריח להנות שאסור רק שכתב הרמב"�

אחרונה. ברכה לבר� צרי� אי� והריח, שביר� לאחר

ברש"י מבואר הדבר א)ובטע� נב, היא".(נדה מועטת "דהנאה

והט"ז הב"ח רש"י: דברי בהבנת האחרוני� סק"ב)ונחלקו (ש�

שהריח, לאחר מיד עובר שהריח שכוונתו זהכתבו הרי כ� וא�

לבר� יכול שאינו אכילתו, התעכלה וכבר שאכל למי דומה

המג"א ומדברי אחרונה. בזה(ש�)ברכה שאי� שכוונתו משמע

מי דר� ועל אחרונה, ברכה עליו לבר� שנית� הנאה שיעור

מבר� שאינו מרביעית פחות שותה או מכזית פחות שאוכל

תמיד' וב'עולת אחרונה. שכיו�(ש�)ברכה אחר, טע� כתב

דומה זה אי� ההרחה, מחמת כלה אינו שמריחי� שהדבר

תקנו לא ולכ� כלה, שאכל ומשקה שהמאכל ושתיה, לאכילה

אחרונה. ברכה בריח

התשס"ט תמוז א' שלישי יו� מהול שנולד לתינוק דם הטפת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰àeäLk ãìBpL ïè÷ ïëå§¥¨¨¤©§¤

éøö ,ìeäîéhäì C.éðéîMä íBia úéøa íc epnî ó ¨¨¦§©¦¦¤©§¦©©§¦¦

הוא המצוה גדר הא� מצוות בכמה חוקר הראגצ'ובי הגאו�

�zlertב התוצאה הוא שהמכוו� או יסודlrtpdהאד� א� :

שבאה בתוצאה הוא החקירה) נאמרה (לגביה� הללו המצוות

לבצע הוא האד� על החיוב שגדר נמצא המצוה, מעשה ידי על

יסוד וא� הפועל, אל תצא אכ� שהתוצאה כדי המעשה את

המעשה לגו� היא הכוונה הרי האד�, בפעולת הוא oi`eהמצוות

לתוצאה. ו"אמצעי" "מכשיר" ישמש שהמעשה הכוונה

מילה: מצות היא – זו לחקירה מקו� יש בה� המצוות אחת

(ג�) היא שהמצוה לומר dlertdנית� mvra�בגו לחקוק �

היא המצוה שעיקר לומר ג� נית� א� קודש, ברית אות האד�

יהיה לא שהאד� היאlxrהתוצאה והמילה ,dlxrd zxqd,

התוצאה. להגשמת אמצעי כלומר

הטפת בחיוב הרמב"� דעת את הגאו� מבאר זה לפי

מהול: שנולד בתינוק ד�ֿברית

הגמרא דברי פשטות א)לפי קלה, כי(שבת היא זו ד� הטפת

עיקר כ� וא� ערל, הוא ובעצ� מכוסה, שהערלה חוששי�

הנולד הרמב"� לפי אול� ערל. יהיה שלא הנפעל, היא המצוה

בתרומה אוכל – ברית ד� הטי� לא א� ג� – א)מהול ז, (תרומות

עורלה. שו� בו אי� מהול הנולד כי שברור z`fהיינו lkaeיש

מרכיב יש העורלה להסרת בנוס� כי � ברית ד� הטפת לבצע

נעשה לא וזה הקב"ה ע� ברית כריתת מילה: בברית נוס� חיוני

ברית. ד� ממנו שיטיפו עד מהול שנולד בתינוק

(m"anxd lr gprt zptv)
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ה'תשס"ט תמוז ב' רביעי יו� ג' מברכה חלק היא הקדושה האם

:¯Â·ˆ ÁÈÏ˘ ‰"„ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„ÒíìBòì Cøáî øeaö çéìL§¦©¦§¨¥§¨

lLðe ,Cöéøòðå CLéc÷ð" :äæ çñða úéLéìL äëøaäMã÷ Cì L §¨¨§¦¦§Ÿ©¤©§¦¨§©£¦¨§©¥¨§ª¨

lLîìàä ,'ä äzà Ceøa .äzà LBã÷å ìBãb Cìî ìà ék .. úL §ª¤¤¦¥¤¤¨§¨¨¨¨©¨¨¥

."LBãwä©¨

מנוסח חלק הוא הקדושה שנוסח מבואר הרמב"� מדברי

עצמה, בפני הזכרה ולא צבור, שליח של השלישית הברכה

ב"נקדיש�" מתחיל קדוש" ב"אתה להתחיל שבמקו� דהיינו

רעק"א בהגהות כתב זה פי ועל הקדוש". "האל בברכת ומסיי�

ס"ו) קיד סי' הרוח(או"ח "משיב בקי� ואמר טעה צבור השליח שא�

חוזר הצבור, ע� קדושה שאמר לאחר ונזכר הגש�" ומוריד

הצבור, ע� הקדושה נוסח את פע� שוב ואומר התפלה לראש

נוסח את ג� כולל זה אחת, כברכה היא ברכות ששלש זה כי

דברי�. תוספת ע� ג' ברכה עצמה שהיא הקדושה

שלמה' ה'מנחת פסק ב)(ח"אוכ� שטעהסי' צבור שליח לעני�

דבור, כדי לאחר ונזכר הקדוש" "האל תשובה ימי בעשרת וחת�

הצבור ע� קדושה אמירת כולל התפלה לראש לחזור שצרי�

אומר' 'יביע בשו"ת שפסק כמו ודלא שניה, ח)פע� סי' (ח"א

צבור שליח וכ� קדוש". "אתה לברכת רק חוזר כזה שבמקרה

לראש חוזר הקדוש" "האל וחת� קדושה אמר ולא ושכח שטעה

ראשונות. בג' שטעה מי כדי� התפלה,

שלמה' ב'מנחת כתב כדעת(ש�)ועוד שלא נאמר א� שג� ,

משמע [וכ� שלישית מברכה חלק אינה שהקדושה הרמב"�,

שתקנו הוספה זו אלא ועוד], ס"א, קכה בסי' אדה"ז מלשו�

ישראל" בני בתו� "ונקדשתי מצות לקיי� כדי בתפלה חכמי�

בתפלה, שיאמרוה היתה התקנה הרי בצבור, הקדושה באמירת

לראש לחזור שצרי� כיו� ראשונות, בג' שטעה צבור ושליח

לא וממילא כראוי, תפלה התפלל שלא התברר הרי התפלה,

קדושה. פע� שוב לומר צרי� כ� ומשו� בתפלה, קדושה אמר

שלמה בהליכות ס)וכתב אות הלכה דבר הקדושה(פ"ח א� שג�

מהקדושה, חלק אינו הברכה שסיו� הרי ג', מברכה חלק היא

"האל סיו� עד ישרות) (ברגליי� לעמוד צרי� אי� הדי� מ� ולכ�

רבה האליה לדעת לחוש יש שלכתחילה אלא צההקדוש", (סי'

הקדוש".סק"ו) "האל סיו� עד לעמוד בספרשמצרי� מובא (וכ�

(12 ע' חב"ד היאהמנהגי� שלישית שברכה ויוה"כ בר"ה אבל .

עד לעמוד צרי� שאי� הדי� עיקר על לסמו� נית� מאד, ארוכה

הברכה. לסיו�

ה'תשס"ט תמוז ג' חמישי יו� דרבנן' 'קדיש

:Ô�·¯„ ˘È„˜ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Òøúé Bà ìàøNiî äøNò ìk̈£¨¨¦¦§¨¥¨¥

Bà úBLøãîa elôàå ,ät ìòaL äøBz ãeîìúa ïé÷ñBò eéäL¤¨§¦§©§¨¤§©¤©£¦§¦§¨

äæå ...äæ çñða Léc÷ ãnòî ãçà øîBà ,ïéîiñî ïäLk ¯ úBãbäa§©¨§¤¥§©§¦¥¤¨§ª¨©¦§Ÿ©¤§¤

.ïðaøc Léc÷ àø÷pä àeä©¦§¨©¦§©¨¨

המשניות אבות)בפירוש מס' אומרי�(סו� שאי� הרמב"� כתב

אגדה, לימוד לאחר רק אלא משנה לימוד לאחר דרבנ�' 'קדיש

בה שיש עקשיא, ב� חנניה רבי משנת לומר הע�" "נהגו ולכ�

חז"ל ממאמר ומקורו אבות. פרקי אמירת בסיו� – אגדה דברי

א) מט, רבה(סוטה שמיה "יהא בזכות מתקיי� ".zcb`c`שהעול�

אגדה בעניני שבת בכל דורש הדרש� היה הגמרא שבזמ�

שמיה "יהא עוני� והשומעי� קדיש, אומר אחד היה ובסיומו

וכו' ש�)רבה" .(רש"י

שבע' 'באר בספר זה על ש�)ומקשה הרמב"�(סוטה מדברי

בלימוד העוסקי� מישראל עשרה שכל התפילות', ב'סדר כא�

פה, שבעל דרבנ�,elit`eתורה קדיש אחד אומר – באגדות

ולא הלכה, עניני לימוד לאחר ג� היא זו קדיש אמירת כלומר,

אגדה? לימוד לאחר רק

חיד"א: הרב מבאר

שבעל תורה לימוד לאחר היא דרבנ� קדיש אמירת הדי� מ�

אגדה דברי לאחר אמירתו א� אגדה, וה� הלכה ה� סוג, מכל פה

לידי ומביאה אד� של לבו מושכת אגדה כי יותר, גדולה מעלתו

מצוה של שמחה מתו� " וכו' רבה שמיה "יהא ואמירת שמחה,

בזכות דוקא העול� מתקיי� ולכ� לקב"ה, רוח נחת גורמת

זו ד)אמירה סי' א"ח יוס� .(ברכי

זמבא הגר"מ הביא האגדה, מעלת את המבטא נוס� חידוש

נחמני') 'ילקוט לס' הזק�(בהסכמתו אדמו"ר ב)מדברי ה, ויקרא :(לקו"ת

מצות מקיימי� שבכתב, תורה בלימוד כמו האגדות, בלימוד

לדעת וא� המילי�. פירוש את מביני� אי� א� ג� תורה תלמוד

אברה�' ב)ה'מג� ס"ק נ סי' להבינ�(א"ח מבלי משניות שאמירת

הבנה ללא א� אגדה דברי באמירת – לימוד נקראת אינה

המצוה. את מקיימי�

לאחר וכו'' עקשיא ב� חנניא 'רבי משנת את האומר זה: לפי

לומר יכול המילי� פירוש מבי� אינו א� ג� – המשניות לימוד

דרבנ�. קדיש

ה'תשס"ט תמוז ד' שישי יו� 'הותרה'? או 'דחויה' – נפש פיקוח לגבי שבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úðkñ ìöà úaL àéä äéeçc§¨¦©¨¥¤©¨©

.úaLa åéëøö ìk Bì ïéNBò ¯ äðkñ Ba LiL äìBç ,Cëéôì ...úBLôð§¨§¦¨¤¤¥©¨¨¦¨§¨¨§©¨

חולה אצל לגמרי 'הותרה' שבת הא� בשאלה דנו הראשוני�

שבת בחילול למעט שאפשר וכל היא, 'דחויה' או סכנה בו שיש

בשר לאכול צרי� המסוכ� החולה א� לדוגמה, ממעטי�?

פיקוח אצל 'דחויה' השבת א� נבילה. בשר ולפנינו לרפואתו

(שאיסורו שבת בחילול למעט יש כי לחולה, לשחוט אי� נפש

השבת א� א� לאו), (שאיסורו נבילה בשר ויאכל סקילה)

נבילה. יאכל ולא לו ישחטו 'הותרה'

כתב יד)הרא"ש פ"ח, "כיו�(יומא מרוטנבורג: מהר"� בש�

בשבת שעושה מלאכה כל הרי נפש פיקוח תורה שהתירה

לגמרי. ש'הותרה' היינו בחול", עשאה כאילו החולהֿ בשביל

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הרשב"א לדעת תרפט)א� סי' ח"א פיקוח(שו"ת לגבי 'דחויה' השבת

נפש.

'דחויה', השבת הרמב"� שלשיטת משנה' ה'כס� וכתב

שבת...". היא "דחויה כא� לשונו כמשמעות

להלכה הזק� אדמו"ר כתב יג)וכ� סע' שכח סי' נית�(או"ח שא�

"לפי בשבילו מחללי� אי� שבת, חילול בלי החולה את לרפא

וכל לגמרי, הותרה ולא נפש, פיקוח אצל דחויה שהשבת

בשבי נדחית אינה שבת חילול בלא להצילו לו".שאפשר

בשר לאכול שצרי� בחולה האמורה, בדוגמה אמנ�,

אדמו"ר כתב לו, ישחטו או נבילה יאכל הא� היא והשאלה

טז)הזק� סע' ששבת(ש� א� נבילה להאכילו ולא לשחוט שמוטב

טעמי�: משני וזאת 'הותרה', ולא האיסור`.'דחויה' בנבילה

איסור עובר ואכילה אכילה כל על כי כמותית, מבחינה גדול

אחד" איסור אלא עושה אינו בשחיטה כ� שאי� יומא"מה (ר"�

ויסתכ�"a..ד,ב) ויפרוש איסור באכילת ק� החולה יהיה "שמא

ש�) .(רא"ש

התשס"ט תמוז ה' חוקת קדש שבת שבת? נרות מדליקים מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ '‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,íéLð ãçàå íéLðà ãçà¤¨£¨¦§¤¨¨¦

.úaLa ÷eìc øð ïäézáa úBéäì ïéáiç©¨¦¦§§¨¥¤¥¨§©¨

שזהו ה"ה) פ"ל (להל� הרמב"� אומר שבת לנר בנוגע

שבת". ו"לכבוד שבת" עונג "בכלל

לתמוה: ויש

לבחור נאל� אד� שא� הרמב"�, כותב חנוכה הל' בסיו�

שלו� "משו� קוד� שבת נר חנוכה, נר או שבת נר להדליק

גדול לאשתו. איש בי� שלו� לעשות נמחק הש� שהרי ביתו,

דרכיה שנאמר בעול�, שלו� לעשות ניתנה התורה שכל השלו�

שלו�". נתיבותיה וכל נוע� דרכי

שלו� משו� הוא שבת שנר זה, טע� מזכיר אינו מדוע כ�, וא�

שבת? בהלכות � זו הלכה של במקומה ובראשונה בראש בית,

אינו אכ� שבת נר של החיוב עצ� שלשיטתו לומר שיש אלא

עני� וכל בלבד, שבת ועונג כבוד בשביל אלא בית שלו� בשביל

וטע� גדר ולא שבת נר של ותכליתו עניינו אינו הבית שלו�

הרמב"� הזכיר לא ולכ� המעשה. מ� תוצאה אלא המצוה,

שבת. בהלכות זה נושא

שלכאורה בנימוק חנוכה לנר קוד� שבת נר כ�, א� ולמה,

במצוה? עיקר אינו

ה השלו�, מעלת בגודל הרמב"� דברי המש� נועדו יינולכ�

אינו שבת מנר כתוצאה הנובע בית שלו� של העניי� כי שא�

מעלת גודל בגלל שבת נר את להעדי� יש במצוה, וטע� גדר

.llkaהשלו�

(374 'nr ,e"hg ,zegiy ihewl)
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הרשב"א לדעת תרפט)א� סי' ח"א פיקוח(שו"ת לגבי 'דחויה' השבת

נפש.

'דחויה', השבת הרמב"� שלשיטת משנה' ה'כס� וכתב

שבת...". היא "דחויה כא� לשונו כמשמעות

להלכה הזק� אדמו"ר כתב יג)וכ� סע' שכח סי' נית�(או"ח שא�

"לפי בשבילו מחללי� אי� שבת, חילול בלי החולה את לרפא

וכל לגמרי, הותרה ולא נפש, פיקוח אצל דחויה שהשבת

בשבי נדחית אינה שבת חילול בלא להצילו לו".שאפשר

בשר לאכול שצרי� בחולה האמורה, בדוגמה אמנ�,

אדמו"ר כתב לו, ישחטו או נבילה יאכל הא� היא והשאלה

טז)הזק� סע' ששבת(ש� א� נבילה להאכילו ולא לשחוט שמוטב

טעמי�: משני וזאת 'הותרה', ולא האיסור`.'דחויה' בנבילה

איסור עובר ואכילה אכילה כל על כי כמותית, מבחינה גדול

אחד" איסור אלא עושה אינו בשחיטה כ� שאי� יומא"מה (ר"�

ויסתכ�"a..ד,ב) ויפרוש איסור באכילת ק� החולה יהיה "שמא

ש�) .(רא"ש

התשס"ט תמוז ה' חוקת קדש שבת שבת? נרות מדליקים מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ '‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,íéLð ãçàå íéLðà ãçà¤¨£¨¦§¤¨¨¦

.úaLa ÷eìc øð ïäézáa úBéäì ïéáiç©¨¦¦§§¨¥¤¥¨§©¨

שזהו ה"ה) פ"ל (להל� הרמב"� אומר שבת לנר בנוגע

שבת". ו"לכבוד שבת" עונג "בכלל

לתמוה: ויש

לבחור נאל� אד� שא� הרמב"�, כותב חנוכה הל' בסיו�

שלו� "משו� קוד� שבת נר חנוכה, נר או שבת נר להדליק

גדול לאשתו. איש בי� שלו� לעשות נמחק הש� שהרי ביתו,

דרכיה שנאמר בעול�, שלו� לעשות ניתנה התורה שכל השלו�

שלו�". נתיבותיה וכל נוע� דרכי

שלו� משו� הוא שבת שנר זה, טע� מזכיר אינו מדוע כ�, וא�

שבת? בהלכות � זו הלכה של במקומה ובראשונה בראש בית,

אינו אכ� שבת נר של החיוב עצ� שלשיטתו לומר שיש אלא

עני� וכל בלבד, שבת ועונג כבוד בשביל אלא בית שלו� בשביל

וטע� גדר ולא שבת נר של ותכליתו עניינו אינו הבית שלו�

הרמב"� הזכיר לא ולכ� המעשה. מ� תוצאה אלא המצוה,

שבת. בהלכות זה נושא

שלכאורה בנימוק חנוכה לנר קוד� שבת נר כ�, א� ולמה,

במצוה? עיקר אינו

ה השלו�, מעלת בגודל הרמב"� דברי המש� נועדו יינולכ�

אינו שבת מנר כתוצאה הנובע בית שלו� של העניי� כי שא�

מעלת גודל בגלל שבת נר את להעדי� יש במצוה, וטע� גדר

.llkaהשלו�

(374 'nr ,e"hg ,zegiy ihewl)

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ' סיון וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע לרפו"ק. ולפלא שמזכיר במכתבו שהוא מרוגז ועצביו מתוחים וכו' בה בשעה שבודאי ידועים לו עיקרי 

ובפרט בחיי האדם הישראלי ה"ז בהשגחה  כל פרטי פרטים בעולם  ונשיאי חב"ד אשר  שיטת הבעש"ט 

פרטית מהשי"ת שהוא עצם הטוב וכבר ידוע פס"ד בתניא קדישא אגה"ק פרק כ"ב שבהתבוננו בזה וכו' 

הרי אז גם ה' יתן הטוב ויאר פניו אליו בבחי' אהבה מגולה ויתמתקו כו' ויתבטלו כו' והשי"ת יזכהו לבשר 

טוב בקרוב.

בברכה לבריאות. 



wfgמ - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq h"k oey`x mei -

meil miwxt dyly m"anx ixeriyh"qyz'd fenz 'dÎoeiq h"k -

ה'תשס"ט סיו� כ"ט ראשו� יו�

ּברכֹות דהלכֹות ּפרק ¦§§¨¤¤

�ל�,‡. מעי� אחת �רכה א� ה�ז�� �ר�ת המבר� ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ�ל
� מה�� ��ה�א אכל �אכל. ��ק�� א�ת� לבר� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי�
י�ב � ע�מד ��ה�א אכל ויבר�; ��סק, ��ק�� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ב
��תא�ל קד� ונז�ר ה�ז��, �ר�ת �כח ויבר�. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מק�מ�,
ח�זר מזיד, היה וא� ��ז�ר; ��ק�� מבר� � �מעיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָה�ז��
ח�בת�. ידי יצא ��ז�ר, ��ק�� �ר� וא� �מבר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמק�מ�
ידי יצא � מה�� ��ה�א א� ע�מד, ��ה�א �ר� א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
�רכה ולא ה�ז��, �ר�ת יבר� לא �לכ�ח�ה, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹח�בת�;

�אכל.�� �ב�ק�� י��ב, ��ה�א א�א �ל�, עי� ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אינ�·. � �ר� לא א� 'ה��ציא' �ר� א� ל� ��ס��ק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי
לבר� �כח ה��רה. מ� �אינ� מ�ני �מבר�, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָח�זר
�מבר�; ח�זר סע�דת�, �מר ��א עד נז�ר א� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ'ה��ציא'

�מבר�. ח�זר אינ� ��מר, לאחר ְְְִֵֵֵֶַַַָָוא�

אחר,‚. לבית והל� סע�דת� �פסק זה, �בית א�כל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
לפתח ל� ויצא ע��, לד�ר חבר� ל� וקרא א�כל �היה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�
על למפרע לבר� צרי� מק�מ�, ו��ה ה�איל � וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ�ית�
�� ואחר 'ה��ציא', ��ח�ה �מבר� וח�זר �אכל, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמה

סע�דת�. ְֵָ��מר

א�„. חת� לקראת ויצא� לאכל, י��בי� �הי� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברי�
ח�זרי� � ח�לה א� זק� �� ה�יח� א� � ��ה ְְִִִִִֵֶַַָָָלקראת
וא� �נ�ה. לבר� צריכי� ואינ� סע�דת�, וג�מרי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלמק�מ�
למפרע; �רכה צריכי� י�צאי�, ��ה� � אד� �� ה�יח� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכ�ח�ה. �רכה צריכי� ח�זרי�, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ�כ�ה�

��ל‰. �ר�ת; לאכילת א� ל�ת�ה, מס�י� הי� א� ְֲִִִִֵֶַַָָ�ְְִֵָוכ�
למפרע מבר� �לפיכ� אכילת�, �סק הרי מק�מ�, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמ��ה
�ה�א מה על לכ�ח�ה �נ�ה �מבר� וח�זר �אכל, מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינ� אחד, �בית לפ�ה מ��ה מק�מ� והמ��ה לאכל. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרי�

�ל �מזרח� אכל �לבר�. לחזר �בא[ע�]צרי� �אנה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
�לבר�. לחזר צרי� �מערב�, ְְֱֲֲִֵֶַַָָָָֹֹלאכל

.Âט� ה�ת, על ה�ר�רת�ר� את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
�ה�; וכ��צא �פר�ת, ה�ב�יל מ�יני ה�ת, �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�א�כלי�
על �ר� ה�ת. את �טר לא ה�ר�רת, על �ר� א� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מע�ה שנתבשלו דג� את[מיני �טר , ְֲֵֵֶַַָָ
דג�]ה�ב�יל ממיני את[שלא �טר לא ה�ב�יל, על �ר� ; ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ

קדרה. ְֲֵֵַָמע�ה

.Êלאכל נמל� �� ואחר מ����ת, א� מ�אכל �ל�� ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�מר
�מבר�; ח�זר מק�מ�, ��ה ��א �י על א� � ל���ת ְְְִִִֵֵֶַַָָֹא�
� לאכל א� ל���ת לחזר �ע�� א�א �ל��, �מר לא ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹוא�

�נית. לבר� צרי� אינ� ,��� ה��� �ל �סק ְִִֵֵֵָָ�ֲִַַָָאפ��

.Á�א ה�ז��', �ר�ת �נבר� '��א� ואמר�: ��תי�, ְְְְִִֵַַָָָָהי�
עד ל���ת, לה� נאסר � ה���' ק��� �נק�� ְְֱִִֵֶֶַַַַָ'��א�
��ברכ� קד� ול���ת לחזר רצ� וא� יק���; א� ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹ��ברכ�

לחזר צריכי� � ר�אי� �אינ� �י על א� יק���, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
אמר�: א� אבל י���. �� ואחר ה�פ�', �רי '��רא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�לבר�

�לבר�. לחזר צריכי� אינ� ונב�יל', ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ'��א�

.Ë��ג� אחר, יי� מי� לה� �בא יי�, ל���ת מס�י� ְְִִִִִֵֶַַַָָ�ְָהי�
אד� ��תי� ��הי� חד� והביא� י�� א� �חר, והביא� ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ

מברכי�: אבל �נ�ה; �ע� ה�י� �ר�ת לבר� צריכי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאינ�
וה�טיב'. ה��ב הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ר��

.Èמ�ל מ�קה על ולא האכלי�, מ�ל אכל על מברכי� ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאי�
הביא� �� ואחר �ר� וא� לפניו; ��ב�א עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה��קי�,
מ�ד� ונפל עליו, �בר� אכל נטל �לבר�. לחזר צרי� ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפניו,
א� עליו, �מבר� וח�זר אחר נ�טל � נהר �טפ� א� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָונ�ר�
�ב�ד �� '�ר�� ל�מר וצרי� ה�י�; מא�ת� �ה�א �י ְְִִִֵֵֶַַַָָעל
לה�ציא ��א �די רא��נה, �רכה על ועד' לע�ל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹמלכ�ת�

א�ת על אד� ע�מד לב�לה. �מי� ה�י�,[תעלת]�� ְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
��עת לפניו �הי� �ה�י� �י על א� ו��תה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מבר�
מ�ח�ה. נת��� ��כ� מ�ני � ��תה ה�י� אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�רכה,

.‡Èה�ע�דה מחמת וה� ה�ע�דה, �ת�� ה�אי� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ברי�
ודגי�] בשר ולא[כגו� לפניה� לא �רכה צריכי� אינ� �ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ז�� �בר�ת ���ח�ה, 'ה��ציא' �ר�ת א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחריה�;
�דברי� ל�ע�דה. טפלה �ה�ל ה�ל, ��טרי� ,�����ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�ע�דה מחמת פירות]�אינ� ה�ע�דה[כגו� �ת�� ��א� , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
לאחריה�. �רכה טע�ני� ואי� לפניה�, �רכה טע�ני� �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�י� ה�ע�דה מחמת �י� ה�ע�דה, לאחר ה�אי� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�דברי�
�לאחריה�. לפניה� �רכה טע�ני� � ה�ע�דה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א

.·Èבעת� ה��, ה�זת �בסע�דת ט�בי�, וימי� ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ���ת�ת
על סע�דת� ק�בע �אד� �ה�, וכ��צא ה�רח�, מ� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��צא
ה�י� את �טר ה�ז��, ��פני ה�י� על �ר� א� � ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָה�י�
אבל ה�ז��; �ר�ת ��בר� קד� ה�ז�� לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ���תה
��אחר ה�י� על ��ח�ה �לבר� לחזר צרי� ה�מי�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ��אר
מבר� ואחד אחד �ל ה�ז��, �ת�� יי� לה� �א ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ז��.
אחד אחר ה�ל ��ענ� �נ�י, ה�ליעה �ית �אי� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלעצמ�,

ה�ז��. ��אחר ה�י� את ��טר ואינ� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אמ�';

ה ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

��בר‡. י� וספק ה�ז��; �בר�ת ח�בי� ועבדי�, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָנ�י�
אינ� א� זמ�, ל� קב�ע �אי� לפי ה��רה, מ� ח�בי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָא�
ידי ה�ד�לי� את מ�ציאי� אי� לפיכ�, ה��רה. מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָח�בי�
ס�פרי�, מ�ברי ה�ז�� �בר�ת ח�בי� ה�ט�י�, אבל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָח�בת�.

�מצו�ת. לח�כ� ְְְְְִֵַָ�די

ה����·. �ר�ת לבר� ח�בי� �אחד, �ת �אכל� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה
הי� א� ה����? �ר�ת היא ז� ואי ה�ז��. �ר�ת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹקד�
וא�מר: מה�, האחד מבר� ע�רה, עד מ�ל�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהא�כלי�
מ��� �אכלנ� '�ר�� ע�ני�: וה�ל מ���'; �אכלנ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'נבר�
מ��� �אכלנ� '�ר�� �מבר�: ח�זר וה�א חיינ�', ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�בט�ב�

חיינ�'. ְִָ�בט�ב�
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ירושלי� בנסי וסיי� המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צרי�

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסי� המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלי� ועקרב נחש הזיק ולא
ולא המקדש. שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת לפגוע

שאלי� המקו� לי צר לחבירו אד� המקריב·ÌÈÏ˘Â¯Èאמר –

זה. בנס צור� הי' מכ� וכתוצאה בירושלי�, ללו� חייב קרב�

ומש� המקדש, בבית הי' אלו נסי� של המקורי מקומ� ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

ÌÈÏ˘Â¯È· ·¯˜ÚÂ ˘Á� ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂלפירוד רומז "נחש" –

ככתוב חנ�, ואילו2ושנאת האשה", ובי� בינ� אשית "ואיבה
הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפ� היא "ירושלי�3ירושלי�

ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלי� מקו� הי' שלא וכש� לחברי�".

ח�" ד"ארסו של4"נחש" באופ� לפירוד מקו� הי' לא כ� ,

קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית5קרירות, מקורו זה ועני� .
חברי� ישראל כל שעושה עיר היא שירושלי� זה כי המקדש,

שבטי�" עלו שש� בשעה "בלבד המקדש.7לרגל6הוא לבית

ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ¯ˆ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ–

ומשתחווי� צפופי� "עומדי� שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקו� הי' שלא כולה, לירושלי� זה נס נמש� ומש� רווחי�",

בה ללו� .8צר

.ÌÈÏ˘Â¯È· ·¯˜ÚÂ ˘Á� ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ

החיות בכל דומה נס להיות צרי� הי' לכאורה ביאור: צרי�
דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צור� ואי� בזה), וכיוצא העיר שערי
בתו� ה� מצויי� שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כ� שאי�

יזיקו.9האדמה שלא בכדי בנס צור� הי' ולכ� ,

ידי על ועקרב מנחש ג� להשמר אפשר לכאורה כי וא�
צרי� הי' המקדש בבית הרי באבני�, הבתי� קרקע שירצפו
או נחש ש� הזיק לא כ� פי על וא� (כדלקמ�), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע שש� כולה, לירושלי� הנס נמש� ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבני� הבתי� את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבני� רצפת על .10דהשתחוואה

רז"ל אמרו של11א) וטבלא אמה על אמה ש� הי' "ומקו�
שהי' (וא� כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעול� לפותחה, צרי� הוא הרי בטבלא, מכוסה
כנגד המזבח שתחת (חלל השיתי� ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדי� "חלולי� היו הנכסי�) התהו�"מקו� היתה12עד "אב� ג) .
הקדשי� במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו

מונח"שעלי' הארו� להיות13הי' צריכי� היו המקדש תחת ד) .
הטומאה) (מפני ומחילי� יש14מערות להיפ�, נתפרש מדלא ה) .

ד התחתונות אמות (שש דהאוט� (וכלשו�היכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .15במפרשי�

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאב� .16העני�

וכמה כמה אב� נעקרה לא הזמ� כל שבמש� אפשר אי והנה
מעול�. ועקרב נחש ש� הזיק לא זאת ובכל פעמי�,

ח� ארסו נחש העניני�). (בפנימיות ענינו17ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העול�; בעניני והתפעלות היינו18חמימות ,

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות עני� "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכ� הוא", אוכלה אש אלקי� ה'
קדושה. של המוחלט ההיפ� הוא הקרירות עני�

שלימות מצד בירושלי�": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
וכמה20היראה כמה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקו� נתינת אי�

ד"עקרב" .21לקרירות

מתר�1. ש� שבגמ' וא� א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית

(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא

מוכרח זה, קושי על עומדי� אינ� ורע"ב) יונה רבינו הרמב"�,

המקדש קדושת ע� קשורי� אלו נסי� כי קושיא, אי"ז שבפשטות

מכיו� משנתנו: לשו� סגנו� על היא הגמ' וקושיית בפני�). (כדלקמ�

מפני "בירושלי� קרו אלו שנסי� לסיי� הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.קדושת היא ברגלי� האמורה שמחה כי

רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"� ש�:3.שלמי� יומא בחדא"ג ראה

בירושלי�). (שאלי� לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלי� 4.משו�

א. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.בראשית ג. קכב, תהלי�

שר� נחש (מקו� שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה

ירושלי�. של הלעו"ז הוא נחש.6.ועקרב) מערכת הכינויי� ערכי

ש�.7. ש�.8.ירושלמי וקה"ע משה חו"ב9.פני ש"פ משיחות

בלבד. השומעי� רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו,

נחשי�10. אבל כו' מי� בו אי� רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ס"א.11.ועקרבי� סקל"א הזק� אדמו"ר סוטה12.שו"ע

ב. א.13.טו, מט, רפ"ד.14.סוכה ביהב"ח הלכות 15.רמב"�

רפ"א. תמיד כל16.ראה את ומרצפי� ה"י): (פ"א ש� רמב"� ראה

ה"ג). פ"ד (ש� כו' אטו� כו' ההיכל כו', יקרות באבני� העזרה

ואכ"מ. זהב. מצופי� בארזי� – שלמה א.17.ובבני� כד, זבחי�

– אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד ש� מהסוגיא וכדמוכרח

קרקע). לקרקע המחובר ש(האב�) (אלא דשלמה הרצפה קדושת וזוהי

(עירובי� משכ� איקרי ומקדש קרקע, הי' במשכ� העניני�: ובפנימיות

העפר. קידש דדוד להא ומתאי� א) מערכת18.ב, הכינויי� ערכי

כד.19.נחש. ד, י.20.ואתחנ� פנ"ו, ב"ר ש"פ21.ראה משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על – תשל"ו חו"ב
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ּברכֹות דהלכֹות ּפרק ¦§§¨¤¤

�ל�,‡. מעי� אחת �רכה א� ה�ז�� �ר�ת המבר� ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ�ל
� מה�� ��ה�א אכל �אכל. ��ק�� א�ת� לבר� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי�
י�ב � ע�מד ��ה�א אכל ויבר�; ��סק, ��ק�� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ב
��תא�ל קד� ונז�ר ה�ז��, �ר�ת �כח ויבר�. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מק�מ�,
ח�זר מזיד, היה וא� ��ז�ר; ��ק�� מבר� � �מעיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָה�ז��
ח�בת�. ידי יצא ��ז�ר, ��ק�� �ר� וא� �מבר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמק�מ�
ידי יצא � מה�� ��ה�א א� ע�מד, ��ה�א �ר� א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
�רכה ולא ה�ז��, �ר�ת יבר� לא �לכ�ח�ה, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹח�בת�;

�אכל.�� �ב�ק�� י��ב, ��ה�א א�א �ל�, עי� ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אינ�·. � �ר� לא א� 'ה��ציא' �ר� א� ל� ��ס��ק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי
לבר� �כח ה��רה. מ� �אינ� מ�ני �מבר�, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָח�זר
�מבר�; ח�זר סע�דת�, �מר ��א עד נז�ר א� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ'ה��ציא'

�מבר�. ח�זר אינ� ��מר, לאחר ְְְִֵֵֵֶַַַָָוא�

אחר,‚. לבית והל� סע�דת� �פסק זה, �בית א�כל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
לפתח ל� ויצא ע��, לד�ר חבר� ל� וקרא א�כל �היה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�
על למפרע לבר� צרי� מק�מ�, ו��ה ה�איל � וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ�ית�
�� ואחר 'ה��ציא', ��ח�ה �מבר� וח�זר �אכל, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמה

סע�דת�. ְֵָ��מר

א�„. חת� לקראת ויצא� לאכל, י��בי� �הי� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברי�
ח�זרי� � ח�לה א� זק� �� ה�יח� א� � ��ה ְְִִִִִֵֶַַָָָלקראת
וא� �נ�ה. לבר� צריכי� ואינ� סע�דת�, וג�מרי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלמק�מ�
למפרע; �רכה צריכי� י�צאי�, ��ה� � אד� �� ה�יח� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכ�ח�ה. �רכה צריכי� ח�זרי�, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ�כ�ה�

��ל‰. �ר�ת; לאכילת א� ל�ת�ה, מס�י� הי� א� ְֲִִִִֵֶַַָָ�ְְִֵָוכ�
למפרע מבר� �לפיכ� אכילת�, �סק הרי מק�מ�, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמ��ה
�ה�א מה על לכ�ח�ה �נ�ה �מבר� וח�זר �אכל, מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינ� אחד, �בית לפ�ה מ��ה מק�מ� והמ��ה לאכל. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרי�

�ל �מזרח� אכל �לבר�. לחזר �בא[ע�]צרי� �אנה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
�לבר�. לחזר צרי� �מערב�, ְְֱֲֲִֵֶַַָָָָֹֹלאכל

.Âט� ה�ת, על ה�ר�רת�ר� את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
�ה�; וכ��צא �פר�ת, ה�ב�יל מ�יני ה�ת, �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�א�כלי�
על �ר� ה�ת. את �טר לא ה�ר�רת, על �ר� א� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מע�ה שנתבשלו דג� את[מיני �טר , ְֲֵֵֶַַָָ
דג�]ה�ב�יל ממיני את[שלא �טר לא ה�ב�יל, על �ר� ; ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ

קדרה. ְֲֵֵַָמע�ה

.Êלאכל נמל� �� ואחר מ����ת, א� מ�אכל �ל�� ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�מר
�מבר�; ח�זר מק�מ�, ��ה ��א �י על א� � ל���ת ְְְִִִֵֵֶַַָָֹא�
� לאכל א� ל���ת לחזר �ע�� א�א �ל��, �מר לא ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹוא�

�נית. לבר� צרי� אינ� ,��� ה��� �ל �סק ְִִֵֵֵָָ�ֲִַַָָאפ��

.Á�א ה�ז��', �ר�ת �נבר� '��א� ואמר�: ��תי�, ְְְְִִֵַַָָָָהי�
עד ל���ת, לה� נאסר � ה���' ק��� �נק�� ְְֱִִֵֶֶַַַַָ'��א�
��ברכ� קד� ול���ת לחזר רצ� וא� יק���; א� ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹ��ברכ�

לחזר צריכי� � ר�אי� �אינ� �י על א� יק���, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
אמר�: א� אבל י���. �� ואחר ה�פ�', �רי '��רא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�לבר�

�לבר�. לחזר צריכי� אינ� ונב�יל', ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ'��א�

.Ë��ג� אחר, יי� מי� לה� �בא יי�, ל���ת מס�י� ְְִִִִִֵֶַַַָָ�ְָהי�
אד� ��תי� ��הי� חד� והביא� י�� א� �חר, והביא� ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ

מברכי�: אבל �נ�ה; �ע� ה�י� �ר�ת לבר� צריכי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאינ�
וה�טיב'. ה��ב הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ר��

.Èמ�ל מ�קה על ולא האכלי�, מ�ל אכל על מברכי� ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאי�
הביא� �� ואחר �ר� וא� לפניו; ��ב�א עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה��קי�,
מ�ד� ונפל עליו, �בר� אכל נטל �לבר�. לחזר צרי� ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפניו,
א� עליו, �מבר� וח�זר אחר נ�טל � נהר �טפ� א� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָונ�ר�
�ב�ד �� '�ר�� ל�מר וצרי� ה�י�; מא�ת� �ה�א �י ְְִִִֵֵֶַַַָָעל
לה�ציא ��א �די רא��נה, �רכה על ועד' לע�ל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹמלכ�ת�

א�ת על אד� ע�מד לב�לה. �מי� ה�י�,[תעלת]�� ְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
��עת לפניו �הי� �ה�י� �י על א� ו��תה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מבר�
מ�ח�ה. נת��� ��כ� מ�ני � ��תה ה�י� אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�רכה,

.‡Èה�ע�דה מחמת וה� ה�ע�דה, �ת�� ה�אי� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ברי�
ודגי�] בשר ולא[כגו� לפניה� לא �רכה צריכי� אינ� �ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ז�� �בר�ת ���ח�ה, 'ה��ציא' �ר�ת א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחריה�;
�דברי� ל�ע�דה. טפלה �ה�ל ה�ל, ��טרי� ,�����ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�ע�דה מחמת פירות]�אינ� ה�ע�דה[כגו� �ת�� ��א� , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
לאחריה�. �רכה טע�ני� ואי� לפניה�, �רכה טע�ני� �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�י� ה�ע�דה מחמת �י� ה�ע�דה, לאחר ה�אי� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�דברי�
�לאחריה�. לפניה� �רכה טע�ני� � ה�ע�דה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א

.·Èבעת� ה��, ה�זת �בסע�דת ט�בי�, וימי� ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ���ת�ת
על סע�דת� ק�בע �אד� �ה�, וכ��צא ה�רח�, מ� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��צא
ה�י� את �טר ה�ז��, ��פני ה�י� על �ר� א� � ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָה�י�
אבל ה�ז��; �ר�ת ��בר� קד� ה�ז�� לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ���תה
��אחר ה�י� על ��ח�ה �לבר� לחזר צרי� ה�מי�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ��אר
מבר� ואחד אחד �ל ה�ז��, �ת�� יי� לה� �א ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ז��.
אחד אחר ה�ל ��ענ� �נ�י, ה�ליעה �ית �אי� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלעצמ�,

ה�ז��. ��אחר ה�י� את ��טר ואינ� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אמ�';

ה ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

��בר‡. י� וספק ה�ז��; �בר�ת ח�בי� ועבדי�, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָנ�י�
אינ� א� זמ�, ל� קב�ע �אי� לפי ה��רה, מ� ח�בי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָא�
ידי ה�ד�לי� את מ�ציאי� אי� לפיכ�, ה��רה. מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָח�בי�
ס�פרי�, מ�ברי ה�ז�� �בר�ת ח�בי� ה�ט�י�, אבל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָח�בת�.

�מצו�ת. לח�כ� ְְְְְִֵַָ�די

ה����·. �ר�ת לבר� ח�בי� �אחד, �ת �אכל� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה
הי� א� ה����? �ר�ת היא ז� ואי ה�ז��. �ר�ת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹקד�
וא�מר: מה�, האחד מבר� ע�רה, עד מ�ל�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהא�כלי�
מ��� �אכלנ� '�ר�� ע�ני�: וה�ל מ���'; �אכלנ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'נבר�
מ��� �אכלנ� '�ר�� �מבר�: ח�זר וה�א חיינ�', ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�בט�ב�

חיינ�'. ְִָ�בט�ב�
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מל�‚. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� וא�מר: מתחיל �� ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר
'אמ�' ע�ני� וה� ה�רכ�ת; אר�ע ���מר עד ה��', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהע�ל�,

�ברכה. �רכה �ל ְְַַָָָָָאחר

�יצד?„. .��� מז�ני� �למעלה, מע�רה הא�כלי� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהי�
ע�ני�: וה� מ���', �אכלנ� לאלהינ� 'נבר� א�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר�
ח�זר וה�א חיינ�', �בט�ב� מ��� �אכלנ� אלהינ� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ'�ר��
חיינ�', �בט�ב� מ��� �אכלנ� אלהינ� '�ר�� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹוא�מר:

ה�ז��. �ר�ת ְְִִַַַָ�מתחיל

�צרכי‰. להתע�ק מ��תחיל� � חתני� �בית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה��עד
� ה���אי� אחר י�� �ל�י� ועד ולהכינ�, נ��אי� ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹסע�דת
וה� מ���', �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה 'נבר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר�:
�בט�ב� מ��� �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה '�ר�� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָע�ני�:
�מע�נ� �ה�מחה '�ר�� וא�מר: ח�זר וה�א ְְְְִִִֵֵֶַָָָחיינ�',
מבר�: � ע�רה הי� וא� חיינ�'. �בט�ב� מ��� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ�אכלנ�
וה� מ���', �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה לאלהינ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'נבר�
מ��� �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה אלהינ� '�ר�� ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹע�ני�:
אלהינ� '�ר�� וא�מר: ח�זר וה�א חיינ�', ְְְֱִֵֵֵָָֹ�בט�ב�
וכ� חיינ�'. �בט�ב� מ��� �אכלנ� �מע�נ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�מחה
עד ה���אי� מחמת ה���אי� אחר א�ת� �ע��י� ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָסע�דה

�מע�נ�'. '�ה�מחה מבר� חד�, ע�ר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ני�

.Â��ה�ז �בר�ת �ח�בי� �דר� ה����, �בר�ת ח�בי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�ל
�הני� וכ� �עזרה. קד�י� קד�י �אכל� �הני� אפ�� �ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
וי�ראל �ר�מה ה�הני� ואכל� �אחד, �אכל� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוי�ראלי�
�ז��� ח�בי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� �ז���. ח�בי� � ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָ�ח�י�

ה�ז��. �בר�ת ְְְִִַַָָ�ח��ב�

.Ê�עליה מז�ני� אי� � �קט�י� ועבדי� מצרפי�נ�י� [אי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
נ�י�לזימו�] �ל חב�רה �הא ולא לעצמ�. מז�ני� אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ

א� לעצמ�, נ�י� א�א � ה�ריצ�ת מ�ני �קט�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדי�
.��� יז�נ� ��א �בלבד לעצמ�; קט�י� א� לעצמ�, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדי�

וזכרות]אנ�ר�גינ�ס נקבות סימני בו ואינ�[שיש למינ�, מז�� ְְְְְִִֵֵַַ
וה�מט�� ספק. �ה�א מ�ני לאנ�י�, ולא לנ�י� לא ְ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמז��

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קט�[שאי� �לל. מז�� ְְֵֵַָָָאינ�
�ה�א[מבי�]ה��דע �י על וא� עליו, מז�ני� � מברכי� למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

�י� �ל�ה למני� �י� �מצטר� �מ�נה; �ב� א� �בע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ב�
עליו. מז�ני� אי� וה�כרי, עליו. לז�� ע�רה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמני�

.Á.ומעלה �ת מ��ית �אכל מי על א�א מז�ני� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאי�
ציר א� ירק ע�ה� אכל� ��ל�ה �ת, �אכל� [מי��בעה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

מבושלי�] ���;מאכלי� לז�� מצטרפי� � �זה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
�ת, �אכל� ��ה אבל ה�ת. מא�כלי המבר� ��הא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א,
רב ה�ת א�כלי ��ה�א עד מצטרפי�, אי� � ירק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואר�עה
� ��ל�ה אבל �ע�רה; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹה��ר.
מז�ני�. �� ואחר �ת, ��ית מה� אחד �ל ��אכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹצרי�

.Ë�א � ואכל �לי�י �בא מ�אכל, וגמר� �אכל� ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ�ני�
מצטר� אכלי�, מ�אר אפ�� �ה�א �ל ע�� לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכ�לי�
על א� לכ��, ��בר� ה�א � ���ס�י� �ד�ל וחכ� ַַָ�ְְִֵֶָ�ְְִֶֶַָָָָע�ה�.

�אחר�נה. א�א �א ��א ֲִֶֶַָָָָֹ�י

.Èלחלק ר�אי� אינ� �אחד, �אכל� אחד�ל�ה כל [לבר� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
י�בנפרד] ��ה, חמ�ה. וכ� אר�עה, וכ� לה�[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

קבוצות]לחלק ר�אי�[לשתי אינ� ע�רה ע�רה; עד , ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָ
�ר�תלחלק, ותהיה ��חלק� זמ� ��ל ע�רי�; ��הי� עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לחלק. לה� י� ה�ל, �ז��� וחלק חלק לכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה����

.‡Èל�ה� �ל חב�ר�ת מ�ל� ��א� אד� �ני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹ�ל�ה
לחלק ר�אי� אינ� יחד]�ל�ה, אכלו שלא א� ;[ומזמני� ְִֵֵֵַָָָָֹ

ר�אי� ,��� �חב�רה מה� ואחד אחד �ל ז�� �בר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוא�
�ל�ה עליה�. ז�נ� ��בר �ז���, ח�בי� ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מ���, א�כל ואחד אחד ��ל �י על א� � לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ���ב�

לחלק. ר�אי� ִֵֵֵַָָָאינ�

.·È�זמ� � אחד �בית א�כל�ת �הי� חב�ר�ת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ��י
וא� אחד; לז��� מצטרפי� א��, את א�� ר�אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��קצת�
י� וא� לעצמ�. מז�ני� וא�� לעצמ� מז�ני� א�� ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָלאו,
ז� מחב�רה �מ��� ה�ל� �ה�א �יניה�, אחד ���ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מקצת �אי� �י על א� אחד, לז��� מצטרפי� � ז� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלחב�רה
�ברי �ל ��יה� ���מע� וה�א, א��; מקצת ר�אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָא��

�בא�ר .[בבהירות]המבר� ְְֵֵַָ

.‚È,�ל ק�ראי� � ל��ק מה� אחד ויצא �אכל�, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל�ה
וה�א עליו �מז�ני� א�מרי�, �ה� מה ל�מע ��כ�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�די
�ר�ת יבר� למק�מ�, ולכ��חזר ח�בת�; ידי ויצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ���ק,
אי� � מה� אחד ויצא �אכל�, ע�רה אבל לעצמ�. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָה�ז��

ע�ה�. �מק�מ� וי�ב ��חזר עד עליו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמז�ני�

.„È� לעצמ� �בר� מה� אחד וקד� �אחד, �אכל� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל�ה
יצא לא וה�א ז���; ח�בת ידי ה�ני� ויצא� עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמז�ני�

למפרע ז��� �אי� זה, ברהמ"ז]�ז��� .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ

.ÂËהיה וא� לעצמ�; מבר� ואחד אחד �ל �אכל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�
ר�, �ק�ל מבר� ���דע זה י�דע, אינ� ואחד י�דע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ידי וי�צא �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�נה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוה�ני
מברכת וא�ה לר��, מבר� ועבד לאביו, מבר� �ב� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָח�בת�.
'�ב�א חכמי�: אמר� אבל ח�בת�; ידי וי�צאי� ְְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָלבעל�,

ל�'. מברכי� �בניו �א��� למי ְְְְְִִִֵֶָָָָמארה

.ÊË�אכל� �זמ� ח�בת�? ידי ��צא� אמ�רי� �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ��ה
�לפיכ� ס�פרי�, מ�ברי לבר� ח�בי� �ה� �בע�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
א� אבל ח�בת�. מידי א�ה א� עבד א� קט� א�ת� ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמ�ציאי�
א�ה אי� � ה��רה מ� ה�ז�� �בר�ת ��תח�ב ו�בע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הח�ב ��ל ח�בת�; מידי א�ת� מ�ציאי� עבד א� קט� ִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�
א�א ח�בת�, מידי א�ת� מ�ציאי� אי� � ה��רה מ� ְִִִִֵֵֶַָָָָָ�דבר

�מ�ת�. ה��רה מ� ה�בר �א�ת� ְְִַַַַָָָָהח�ב

.ÊÈ� ה���� �ר�ת מברכי� �מצא� אחרי�, אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָה�כנס
�מבר�'; '�ר�� ע�נה ה�א 'נבר�', א�מר המבר� מצא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹא�
ע�נה ה�א �אכלנ�', '�ר�� ע�ני� הא�כלי� מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָוא�

'אמ�'. ֲֵֵֶַָאחריה�

ו ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

צרי�‡. � 'ה��ציא' עליה ��ברכי� ה�ת הא�כל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
וא� ח�י�; �ת �היא �י על וא� וס��, �ח�ה ידי� ְִַ�ְְְִִִִִֶַַַַַָָָנטילת
לא � טמאה לה� י�דע ואינ� מלכלכ�ת, ידיו �אי� �י ְָֹ�ְְֵֵֶַָָ�ְִֵֶַָָעל
�מ�קי� ����ל� �בר �ל וכ� ידיו. ��י ���ל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל,

�ח�ה. ידי� נטילת צרי� �ְְִִִִַַָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq h"k oey`x mei -

�י�·. �מע, לקר�ת �י� לאכילה, �י� � ידיו ה��טל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��ח�ה מבר� � ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלתפ�ה
���רה ��צט�ינ� היא, חכמי� מצות ��� ידי�'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
�מי� י�ר��". א�ר ה��רה �י "על ��אמר: מה�, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹל�מע
ה��נה; מ�ני א�א �אינ� עליה�, מברכי� אי� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר�ני�

�י�תר. �ה� לה�הר אד� ח�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ�לפיכ�

.‚� ר��ת לתב�יל, �ב�יל �י� ידי� נ�טל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
נטילת צריכי� אינ� � ח�י� �ל �פר�ת נ�טל. אינ� ְְִִִִֵַָ�ֵֵֵֶָָרצה
הרי לפר�ת, ידיו ה��טל וכל ;���� ולא ��ח�ה לא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹידי�,

הר�ח מ��י �ל[גאוותני�]זה (כל[מדד]. ה�לח, את ִֵֶֶֶַַַַָָ
�� י� ��א � �אחר�נה ידי� נטילת צרי� בו) ְֲִִִֵֶַַַָָָָָשהמלח
ויעביר סד�מית, מלח �טבע ��בע� מלח א� סד�מית ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַמלח
�ל �ס�� ידי� ל�ל ח�בי� זה מ�ני וי�מא; עיניו על ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹידיו
ידי� מ�טילת �ט�רי� �ב�חנה, ה�לח. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָסע�דה,
�אחר�נה, וח�בי� ��לחמה; טר�די� �ה� מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ח�ה,

ה��נה. ְִֵַַָָמ�ני

ה�רק„. עד ידי�? נטילת היא היכ� הידעד כ� [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ
וכלוהזרוע] ה�די�. ��י לכל רביעית ה�י�? �ע�ר וכ�ה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

וכל ידי�; �נטילת ח�צ� �טבילה, מי�]�ח�צ� הע�לה[סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�קוה[המשלי�] סאה]למידת רביעית.[מ' ל�ע�ר ע�לה , ְְְְִִִִִֶֶַַ

מקוה,‰. �מי ידיו הט�יל א� � ידי� נטילת ה�רי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ל
�ע�ר �ה� �אי� �מי� הט�יל� וא� אחר; �בר צרי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ�
�אי� �ל��, ע�ה לא ���רקע, �א�בי� �מי� א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקוה,

�נטילה. א�א ה�די� את מטהרי� ה�א�בי� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�י�

.Â�י�� �ברי�: �אר�עה לה�הר צרי� ידיו, ה��טל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ל
��היה �ב�ע�ר, ידי�; לנטילת �ס�לי� יהי� ��א ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמ�,
���טלי� ה�י� ��ה� �ב�לי, ה�די�; ��י לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

נ�ת�. מ�ח �אי� ה�י� ��ה� �ב��טל, �כלי; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ה�

.Ê,וג��י מראה, ���י � ה�י� את ��סלי� �ברי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאר�עה
מ����ת ה�המה את ���נע והפסד �ה�, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוע��ת
�י� �כלי� �י� � מראיה� ������ מי� �יצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה�.
מק�מ� מחמת �י� לת�כ� ��פל �בר מחמת �י� ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�קרקע�ת,
מ� א�ת� הא�סר ���י נת��� א� וכ� �ס�לי�. א�� הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידי� לנטילת נפסל� ארסו]ה�ת�ה, בה� נת� נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ

.Á�פס�לי� ��פכי�, נע�� � מלאכה �ה� ��ע�ה מי� ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ�ל
א� �לי�, �ה� �הדיח �א�בי� מי� �יצד? ידי�. ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלנטילת
� �קרקע�ת �י� �כלי� �י� �זה, וכ��צא ,��� �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רה

ה ידי�. לנטילת חד�י�,�ס�לי� א� מ�דחי� �לי� �ה� דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ה�עכי� את �ה� מט�ל �ה�ח��� מי� �סל�. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ח�פ�יבשות] ו�ה�א �ס�לי�; בכפו], ��עת[נוטל מה� ְְְִִֵֵֶֶַ
מלאכה, �ה� ��ע�� ה� ��חפניו, �ה�י� � ��רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלי�ה,

�כ�ר�ת�. ה� הרי מה�, �ח�פ� ה�י� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ë�א מרי� �הי� �ג�� � ה�לב מ�ת�ת ��פסל� מי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
ה�לב א�ת� י��ה ��א עד רע, ריח� א� עכ�רי� א� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמל�חי�
להט�יל ��רי� �בקרקע�ת, ידי�; לנטילת �ס�לי� �כלי�, �ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אבל ה�די�; את �ה� מט�ילי� �מק�מ�, � טבריה ח�י ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�.

א�ה מה� �הפליג א� �כלי, מה� נטל תעלה]א� מה� [מש� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אחר�ני�, ולא רא��ני� לא מה� נ�טלי� אי� � אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלמק��
ה�המה. ל�ת�ת רא�יי� �אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמ�ני

.Èל��טל ����[לכתחילה]י� עד מעט, מעט ידיו על ל�� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
��ר. אחת, ��טיפה ��� הרביעית נת� וא� ְִִֵַַָָָ�ְְִִִִַַָָ��ע�ר;

אר�עה אד�]חמ�ה[או]נ�טלי� יד[בני א� זה, �צד זה ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ידיה� ��ר�� �בלבד � אחת ��טיפה זה, יד ��י על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָזה

לזו] זו ידיה� ידחקו ויהיה[לא ה�י�, �יניה� ��ב�א �די ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ואחד אחד לכל רביעית �די ה�טיפה .�א�ת� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

.‡È�ה�לי �דפנ�ת לא ל�די� נ�תני� ולא[שנשברו]אי� , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ
גדול]ה�ח�[תחתית]���לי חרס �חרסי�[כלי ולא [שברי, ְְֲִֵַַַַָֹ
�מג�פתחרס] ולא ���[מכסה], וא� [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת וכ� ל�די�; מ��ה נ�תני� לנטילה, [נוד]ה�ג�פה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�י על א� � וק�ה �ק אבל ל�די�. �� נ�תני� ִַַָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָָ���נ�,
�חפניו, לחבר� י�� ולא ל�די�. מה� נ�תני� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���נ�,
א�ת� המטהרת �בירה ����ר� וכלי� �לי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�אי�
�לי�. �ברי �ה� מ�ני ל�די�, �ה� נ�תני� אי� � טמאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ִֵמידי

.·Èכלי� �ללי� �לי אפ�� ל�די�, נ�טלי� ה�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ�כל
רביעית, מחזיק �אינ� �לי �למי�. ��הי� וה�א, � ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאדמה

ל�די�. מ��� נ�תני� אי� � רביעית �� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָא�

.‚È�א וקט�. ��טה חר� אפ�� ל�די�, ל�� ��רי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ל
א� ידיו, על וצק �ר�יו, �י� ה�לי מ�יח � אחר �� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאי�

על החבית עלי�ה �ז� וצק אחת יד� נ�טל א� וי�ל; ידיו, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ל�די�. נ�טל וה���, ה�נ�ה. על �רא��נה וצק וח�זר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָז�,

.„Èחלולה]ה�קת האד�[אב� א�[מי�]���לה �יד� ְֶֶֶַָָָָֹ
וה�לכי� �א�ה מ��ה נמ�כי� וה�י� לת�כ�, ונ�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�גל�ל
ועבר� ��קת, ידיו וה�יח ה�המה, א� ה�רק�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�מ�קי�
אי� �הרי נטילה, ל� עלתה לא � ידיו על ו�טפ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה�י�
ה�לי, ל�פיכת קר�ב�ת ידיו הי� וא� ידיו; על נ�ת� ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ�א�
� האד� נתינת מ�ח ידיו על �טפ� ה�י� ��מצא� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעד

נטילה. ל� ְְִָָָעלתה

.ÂË,נע�ה לא א� מלאכה מה� נע�ה א� ל� ��ס��ק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי�
א� טה�רי� ה� א� �ה�, �אי� א� ��ע�ר �ה� י� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָא�
טה�ר; ספק� � ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספק ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹטמאי�,

טה�ר. ידי�, ��טהרת ספק ְֳִֵֶֶַַָָָָָ��ל

.ÊËא�� למעלה, ידיו ��ג�י� צרי� � רא��ני� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמי�
ואחר�ני� ה�די�; את ויט�א� ויחזר� ל�רק ח�� מי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָיצא�
�על ה�לח �ח �ל ��צא �די למ�ה, ידיו ����יל צרי� �ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
��י על �י� �לי ��י על �י� נ�לי� רא��ני�, מי� ְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָידיו.
מי� קרקע. ��י על נ�לי� אינ� ואחר�ני�, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָקרקע;

הא�ר �ח�י �י� באש]רא��ני�, �צ�נ�.[שהוחמו �י� ְְִִֵֵֵֵַָ
וה�א � �ח�י� נ�לי� אי� �ה�דאחר�ני�, ח�י� ��הי� , ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

יכ�ל �אינ� ה�המא, את מעבירי� �אי� מ�ני �ה�, ֲֵֶָָ�ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָס�לדת
�אחר�נה. מה� נ�טלי� ���רי�, הי� א� אבל �ה�; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפ���

.ÊÈמתנה� �חרית, ידיו אד� ה���,[מכוי�]נ�טל �ל עליה� ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
��א וה�א, ואכילה; אכילה לכל ידיו ל�ל צרי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינ�
ל�ל צרי� מה�, �ע�� ה�יח א� אבל מה�; �ע�� ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�יח

נטילה. ��רי� עת �כל ְְִִֵֶָָָָָידיו
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�י�·. �מע, לקר�ת �י� לאכילה, �י� � ידיו ה��טל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��ח�ה מבר� � ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלתפ�ה
���רה ��צט�ינ� היא, חכמי� מצות ��� ידי�'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
�מי� י�ר��". א�ר ה��רה �י "על ��אמר: מה�, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹל�מע
ה��נה; מ�ני א�א �אינ� עליה�, מברכי� אי� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר�ני�

�י�תר. �ה� לה�הר אד� ח�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ�לפיכ�

.‚� ר��ת לתב�יל, �ב�יל �י� ידי� נ�טל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
נטילת צריכי� אינ� � ח�י� �ל �פר�ת נ�טל. אינ� ְְִִִִֵַָ�ֵֵֵֶָָרצה
הרי לפר�ת, ידיו ה��טל וכל ;���� ולא ��ח�ה לא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹידי�,

הר�ח מ��י �ל[גאוותני�]זה (כל[מדד]. ה�לח, את ִֵֶֶֶַַַַָָ
�� י� ��א � �אחר�נה ידי� נטילת צרי� בו) ְֲִִִֵֶַַַָָָָָשהמלח
ויעביר סד�מית, מלח �טבע ��בע� מלח א� סד�מית ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַמלח
�ל �ס�� ידי� ל�ל ח�בי� זה מ�ני וי�מא; עיניו על ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹידיו
ידי� מ�טילת �ט�רי� �ב�חנה, ה�לח. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָסע�דה,
�אחר�נה, וח�בי� ��לחמה; טר�די� �ה� מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ח�ה,

ה��נה. ְִֵַַָָמ�ני

ה�רק„. עד ידי�? נטילת היא היכ� הידעד כ� [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ
וכלוהזרוע] ה�די�. ��י לכל רביעית ה�י�? �ע�ר וכ�ה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

וכל ידי�; �נטילת ח�צ� �טבילה, מי�]�ח�צ� הע�לה[סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�קוה[המשלי�] סאה]למידת רביעית.[מ' ל�ע�ר ע�לה , ְְְְִִִִִֶֶַַ

מקוה,‰. �מי ידיו הט�יל א� � ידי� נטילת ה�רי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ל
�ע�ר �ה� �אי� �מי� הט�יל� וא� אחר; �בר צרי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ�
�אי� �ל��, ע�ה לא ���רקע, �א�בי� �מי� א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקוה,

�נטילה. א�א ה�די� את מטהרי� ה�א�בי� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�י�

.Â�י�� �ברי�: �אר�עה לה�הר צרי� ידיו, ה��טל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ל
��היה �ב�ע�ר, ידי�; לנטילת �ס�לי� יהי� ��א ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמ�,
���טלי� ה�י� ��ה� �ב�לי, ה�די�; ��י לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

נ�ת�. מ�ח �אי� ה�י� ��ה� �ב��טל, �כלי; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ה�

.Ê,וג��י מראה, ���י � ה�י� את ��סלי� �ברי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאר�עה
מ����ת ה�המה את ���נע והפסד �ה�, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוע��ת
�י� �כלי� �י� � מראיה� ������ מי� �יצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה�.
מק�מ� מחמת �י� לת�כ� ��פל �בר מחמת �י� ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�קרקע�ת,
מ� א�ת� הא�סר ���י נת��� א� וכ� �ס�לי�. א�� הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידי� לנטילת נפסל� ארסו]ה�ת�ה, בה� נת� נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ

.Á�פס�לי� ��פכי�, נע�� � מלאכה �ה� ��ע�ה מי� ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ�ל
א� �לי�, �ה� �הדיח �א�בי� מי� �יצד? ידי�. ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלנטילת
� �קרקע�ת �י� �כלי� �י� �זה, וכ��צא ,��� �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רה

ה ידי�. לנטילת חד�י�,�ס�לי� א� מ�דחי� �לי� �ה� דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ה�עכי� את �ה� מט�ל �ה�ח��� מי� �סל�. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ח�פ�יבשות] ו�ה�א �ס�לי�; בכפו], ��עת[נוטל מה� ְְְִִֵֵֶֶַ
מלאכה, �ה� ��ע�� ה� ��חפניו, �ה�י� � ��רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלי�ה,

�כ�ר�ת�. ה� הרי מה�, �ח�פ� ה�י� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ë�א מרי� �הי� �ג�� � ה�לב מ�ת�ת ��פסל� מי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
ה�לב א�ת� י��ה ��א עד רע, ריח� א� עכ�רי� א� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמל�חי�
להט�יל ��רי� �בקרקע�ת, ידי�; לנטילת �ס�לי� �כלי�, �ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אבל ה�די�; את �ה� מט�ילי� �מק�מ�, � טבריה ח�י ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�.

א�ה מה� �הפליג א� �כלי, מה� נטל תעלה]א� מה� [מש� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אחר�ני�, ולא רא��ני� לא מה� נ�טלי� אי� � אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלמק��
ה�המה. ל�ת�ת רא�יי� �אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמ�ני

.Èל��טל ����[לכתחילה]י� עד מעט, מעט ידיו על ל�� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
��ר. אחת, ��טיפה ��� הרביעית נת� וא� ְִִֵַַָָָ�ְְִִִִַַָָ��ע�ר;

אר�עה אד�]חמ�ה[או]נ�טלי� יד[בני א� זה, �צד זה ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ידיה� ��ר�� �בלבד � אחת ��טיפה זה, יד ��י על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָזה

לזו] זו ידיה� ידחקו ויהיה[לא ה�י�, �יניה� ��ב�א �די ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ואחד אחד לכל רביעית �די ה�טיפה .�א�ת� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

.‡È�ה�לי �דפנ�ת לא ל�די� נ�תני� ולא[שנשברו]אי� , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ
גדול]ה�ח�[תחתית]���לי חרס �חרסי�[כלי ולא [שברי, ְְֲִֵַַַַָֹ
�מג�פתחרס] ולא ���[מכסה], וא� [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת וכ� ל�די�; מ��ה נ�תני� לנטילה, [נוד]ה�ג�פה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�י על א� � וק�ה �ק אבל ל�די�. �� נ�תני� ִַַָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָָ���נ�,
�חפניו, לחבר� י�� ולא ל�די�. מה� נ�תני� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���נ�,
א�ת� המטהרת �בירה ����ר� וכלי� �לי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�אי�
�לי�. �ברי �ה� מ�ני ל�די�, �ה� נ�תני� אי� � טמאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ִֵמידי

.·Èכלי� �ללי� �לי אפ�� ל�די�, נ�טלי� ה�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ�כל
רביעית, מחזיק �אינ� �לי �למי�. ��הי� וה�א, � ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאדמה

ל�די�. מ��� נ�תני� אי� � רביעית �� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָא�

.‚È�א וקט�. ��טה חר� אפ�� ל�די�, ל�� ��רי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ל
א� ידיו, על וצק �ר�יו, �י� ה�לי מ�יח � אחר �� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאי�

על החבית עלי�ה �ז� וצק אחת יד� נ�טל א� וי�ל; ידיו, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ל�די�. נ�טל וה���, ה�נ�ה. על �רא��נה וצק וח�זר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָז�,

.„Èחלולה]ה�קת האד�[אב� א�[מי�]���לה �יד� ְֶֶֶַָָָָֹ
וה�לכי� �א�ה מ��ה נמ�כי� וה�י� לת�כ�, ונ�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�גל�ל
ועבר� ��קת, ידיו וה�יח ה�המה, א� ה�רק�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�מ�קי�
אי� �הרי נטילה, ל� עלתה לא � ידיו על ו�טפ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה�י�
ה�לי, ל�פיכת קר�ב�ת ידיו הי� וא� ידיו; על נ�ת� ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ�א�
� האד� נתינת מ�ח ידיו על �טפ� ה�י� ��מצא� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעד

נטילה. ל� ְְִָָָעלתה

.ÂË,נע�ה לא א� מלאכה מה� נע�ה א� ל� ��ס��ק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי�
א� טה�רי� ה� א� �ה�, �אי� א� ��ע�ר �ה� י� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָא�
טה�ר; ספק� � ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספק ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹטמאי�,

טה�ר. ידי�, ��טהרת ספק ְֳִֵֶֶַַָָָָָ��ל

.ÊËא�� למעלה, ידיו ��ג�י� צרי� � רא��ני� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמי�
ואחר�ני� ה�די�; את ויט�א� ויחזר� ל�רק ח�� מי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָיצא�
�על ה�לח �ח �ל ��צא �די למ�ה, ידיו ����יל צרי� �ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
��י על �י� �לי ��י על �י� נ�לי� רא��ני�, מי� ְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָידיו.
מי� קרקע. ��י על נ�לי� אינ� ואחר�ני�, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָקרקע;

הא�ר �ח�י �י� באש]רא��ני�, �צ�נ�.[שהוחמו �י� ְְִִֵֵֵֵַָ
וה�א � �ח�י� נ�לי� אי� �ה�דאחר�ני�, ח�י� ��הי� , ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

יכ�ל �אינ� ה�המא, את מעבירי� �אי� מ�ני �ה�, ֲֵֶָָ�ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָס�לדת
�אחר�נה. מה� נ�טלי� ���רי�, הי� א� אבל �ה�; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפ���

.ÊÈמתנה� �חרית, ידיו אד� ה���,[מכוי�]נ�טל �ל עליה� ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
��א וה�א, ואכילה; אכילה לכל ידיו ל�ל צרי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינ�
ל�ל צרי� מה�, �ע�� ה�יח א� אבל מה�; �ע�� ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�יח

נטילה. ��רי� עת �כל ְְִִֵֶָָָָָידיו
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.ÁÈבר� א� �ת �ה� וא�כל �מ�ה, ידיו את אד� ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט
ה�אכיל ידיו. נטל ��א �י על א� �מ�קה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ����ל�
נטילת צרי� והא�כל, ידי�; נטילת צרי� אינ� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרי�,
ה�א אחר א�א ��אכל, נ�גע �אינ� �י על א� ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידי�,

�מגרפה לא�כל ה�י� וה�א מזלג]ה�אכיל�. ��רי�[כעי� , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידי�. ְִִַַָנטילת

.ËÈה�א� �י על א� ידיו, נטל ��א מי להאכיל ְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
הר�ה וצ��יי� ידי�; �נטילת לזלזל ואס�ר �יו. לת�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָנ�ת�
אי� אפ�� ה�בר. על והזהיר� ידי�, נטילת על חכמי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָצ��
�� ואחר �מקצת�, ידיו נ�טל ל���ת, �די א�א מי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָל�

מקצת�. ו��תה ְְִֵֶָָא�כל,

.Îהא�כל וכל יאכל; �� ואחר ידיו, את לנ�ב אד� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי�
ידיו ה��טל וכל טמא. לח� �א�כל ידי�, נ��ב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�לא
ידי�, לנטילת ותכ� מבר�. �� ואחר מנ�ב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�אחר�נה,
אפ�� אחר; �דבר �יניה� יפסיק לא � ה�ז�� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ר�ת
��בר� עד אס�ר �אחר�נה, ידיו ��טל אחר מי� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָל���ת

ה�ז��. ְִַַָ�ר�ת

ה'תשס"ט סיו� ל' שני יו�

ז ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ר�‡. וכ�� �סע�דה, י�ראל חכמי נהג� ר��ת ֶֶָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמנהג�ת
ידיו נ�טל ��כ�� �ד�ל לסע�דה, ���כנסי� ה�: וא�� ֵָָָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָאר�;
מסב וגד�ל מס�י�. וי��בי� נכנסי�, �� ואחר ְִֵֵָ�ְְְְְְִִִִַַָָָ�ח�ה,
מסב �ד�ל מ��ת, �ל� הי� מ���; למ�ה ל� ו�ני ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�רא�,
מ���. למ�ה ל� ��לי�י מ���, למעלה ל� ו�ני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�רא�,

�מ�לי�·. 'ה��ציא', מבר� ה�ית ה�רכה[מסיי�]�על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ
��בר� �די ה�ז��, �ר�ת מבר� והא�רח ��צע; �� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
��כ�� �ד�ל � ה�ית �עלי ��� הי� וא� ה�ית. ָ�ְֲִֵֶַַַָָ�ְְִִַַַַָלבעל

ה�ז��. �ר�ת מבר� וה�א ְְְִֵֵַַַָָ��צע,

ולפ��‚. מלח ��ביא� עד לבצע, ר�אי ה��צע [כלאי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הפת] ע� הנאכל ��דבר א� א�א ואחד, אחד �ל ְְִִֵֵֶֶֶָָָָלפני

חרבה �ת לאכל שהיא]נת��נ� לא[כמות ��צע ואינ� . ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָֹֹ
י�תר �ר�סה ולא עי�, �צר נראה �ה�א מ�ני קט�ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ר�סה
לבצע ל� י� �ב��ת �רעבת�; ��ראה מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��יצה,

���ל מ�ק�� א�א ��צע, ואינ� �ד�לה. [נאפה]�ר�סה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
יפה. ֶֶָָיפה

.„�� היתה א� �למה; מ��ר לבצע ה�בחר, מ� ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹ�ְִִַָמצוה
�ת�� �ר�סה מ�יח ח�י�, �ל �פר�סה �ע�רי� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�למה
�מ�למה. מח�י� ��בצע �די מ��יה�, �ב�צע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�למה,
נ�טל ��ר�ת; ��י על לבצע ח�ב ט�בי�, �בימי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ���ת

מה�. אחת �ב�צע �יד�, ְְֵֵֵֶֶַַַָ��יה�

נ�טל‰. והאחד ואחד, אחד �ל לפני �ר�סה נ�ת� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה��צע
אבל. היה �� א� א�א הא�כל, �יד נ�ת� ואינ� ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�יד�;
ה�ס�י� ואי� וא�כל; �ח�ה ידיו ���ט ה�א ִ�ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָוה��צע,
ר�אי ה��צע ואי� המבר�; ��טע� עד לטע�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹר�אי�
רצה וא� ה�ס�י�. רב מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְִִָָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹלטע�,
מ��� �ד�ל �ה�א למי א� לר��, �ב�ד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹה��צע
�יד�. הר��ת � ל� קד� יד� לפ�ט וי�יח�� ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹ�חכמה,

.Âערה�� לזה זה ממ�יני� לצור��ני�, הפסיק אחד [א� ְְְִִִֶֶַַַָָָ
וכיו"ב] �מר�שתיה ממ�יני�. אי� �ל�ה, מה�[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ

אי� ה�ני� מה�, אחד �מר ע�ה�; מפסיק ה�לי�י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ני�,
אי� ���מרי�. עד וה�לכי�, א�כלי� א�א ל�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמפסיקי�
זה, �מ�ני ס�נה. לידי יב�א ��א �די �סע�דה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמ�יחי�
מבר� ואחד אחד �ל � ה�ז�� �ת�� יי� לה� �א ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָא�
��עת 'אמ�' הע�נה ויענה אחד �ר� �א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעצמ�,
הא�כל, �פני מס��לי� ואי� ס�נה. לידי יב�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָה�ליעה,

לב���. ��א �מנת�, ְְְְִֶַָֹֹולא

.Ê�ודר ע�ה�; א�כל אינ� ה�ס�י�, לפני הע�מד ְִִֵֵֶֶֶָ�ְְִֵֵַַַָָה���
לי�ב �די ותב�יל, �ב�יל מ�ל �יו לת�� ל�� היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנ�ת
ל�, ���תני� וכ�ס ��ס �ל על מבר� יי�, ל� נתנ� וא� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ�ע��.

�ת� �אי� �רצ�נ�.מ�ני א�א �רצ�נ�, �ל�יה ת� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

.Áאחת יד� נ�טל מי�, לה��י� ה�ס�י� מ� אחד [זויצא ְִֶַָָָ�ְְִִִֵַַַַָ
והפליגשנגעה] חבר� ע� ��ר ידיו[שהה]ונכנס; ��י נ�טל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ

ונ�טל �מק�מ� וי��ב נכנס ל�ת�ה, מס�י� הי� וא� ְְְְְִִִִִֵֵָָ�ְְְְִִָָונכנס.
�מק�מ�? נ�טל ול�ה לא�רחי�; �ניו מחזיר �� ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. �� �אי� מ�ני ידיו, נטל ��א יד�� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��א

.Ëחי ��ר מ�יחי� מבושל]אי� ואי�[שאינו ה�ת, על ְִִֵֵַַַַַָָ
מלא ��ס את[משקי�]מעבירי� ס�מכי� ואי� ה�ת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

החתיכ�ת; את ולא ה�ת, את ז�רקי� ואי� ��ת. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹה�ערה
�תאני� ��תי� �ג�� קל�י�, לה� �אי� האכלי� את ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹולא

להמ�י� �מ�ר נמאסי�. �ה� מ�ני יי�[להזרי�]וענבי�, ְְֲִִִִֵֵֶַָָ�ְְִִַַָ
ואג�זי� קלי�ת לפניה� וז�רקי� חתני�; �ב�י ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶָָָ�צ��ר�ת
��מאסי�. מ�ני ה��מי�, �ימ�ת לא אבל הח�ה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ימ�ת
מפסידי� אי� וכ� מז�ג. �י� חי �י� �יי�, ידי� נ�טלי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָואי�

�בעיטה ���י �ר� �מ�קי�, אכלי� .[זלזול]�אר ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

.Èיד� ול�� ��פניה�, מ�ה �ל�� ל�ל לא�רחי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאס�ר
ה�ע�דה, �על ית��� ��א � ה�ית �על �ל ��� א� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�נ�
ה�ט�י� ונמצא� לפניה�, �הביא מה א�א ל� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�הרי
יי�, חבית לחבר� אד� י�לח לא וה�לכי�. א�ת� ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹנ�טלי�
���� חבית אד� ל� י�לח ��א � �ניה על צ� ָ�ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָו�מ�
ויז�� �לבד, �ניה �על ה�א ו�מ� יי�, �היא ויד�ה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�מ�,
ה�ביאי� א��, �דברי� ���צא �ל וכ� וית���. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָֹא�רחי�,

אס�רי�. � ה�ע�דה לבעל ���ה ְְֲִִֵַַַָָלידי

.‡È�מכ�די� ה�לח� את מס�קי� � מ�אכל ְְְִַָ�ְְְֱִִֶֶַַָֹ�מר�
את[מטאטאי�] נ�טלי� �� ואחר ,�� �אכל� ה�ק�� ְְְִֶֶֶַַַָָָאת

�אס�ר ��ית, �ה� ��� �ר�רי� �� י�אר ��א ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיה�;
��ית, �ה� �אי� �ר�רי� אבל עליה�; ולרח� עליה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה��

��ד. לא�ד� ְְַַָָָ�מ�ר

.·È,��ה�ז �ר�ת ��בר� �ל � לנטילה מי� לה� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביא�
וידיו ה�ד�ל י�ב ��א �די �ח�ה, ידיו נ�טל ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹה�א
יד� נ�טלי� ה��עדי�, ��אר אחר. ���ל עד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹמזהמ�ת,

זה �דבר מכ�די� ואי� זה; אחר זה לפני"]���� ,["טול ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ
�ג�רי� ולא �דרכי�, ולא מזהמ�ת, �ידי� מכ�די� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹ�אי�

לפני"] "ל� לגדול למז�זה,�[לומר הרא�י �פתח ְְִֶֶַָָָָא�א
�ניסה. ְְִִַָ�ב�עת

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'l ipy mei -

.‚È,��ה�ז �ר�ת �ברכ� ידיה�, ונ�ב� ידיה�, את ל�ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מר�
ה�גמר את ה�ז��,[בשמי�]והביא� �ר�ת ��ר� ה�ד�ל � ְִֵֶַ�ְְִֵֶַַַַָָָ

'אמ�'. ע�ני� וכ�� ה�גמר, על מבר� ִֵָָ�ְְָ�ְֵַַָה�א

.„È�מביאי � ובשמי�) ברכה כוס (של יי� �� היה ְִִִִַָָָא�
רביעית, על יתר א� רביעית, מחזיק מי�{��ס �מביאי� ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

��מאל�,}��מי� ה��מי� ואת �ימינ�, ה�י� את א�חז ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
�� ואחר ה�י�, על מבר� �� ואחר ה�ז��; �ר�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ�מבר�
וכ��צא ערב �מ� ה��מי� היה א� ה��מי�. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמבר�

ה��� �רא� טח� שמשו]��, ראש על הבשמי� ריח ;[מנגב ְַַָָֹ
טח� חכמי�, �למיד ה��� היה �די[מנגבו]וא� ��תל, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ל��ק. מב�� יצא ַָ�ְֵֵֶֹ��א

.ÂËעל �ר� א� יי�, טע�נה ה�ז�� �ר�ת �אי� �י על ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָא�
מ�פני�, �רכה �ל ��ס ��דיח צרי� �אמרנ�, ��נהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�י�
לבר�ת �ה�יע וכיו� חי, יי� וימ�א�� מ�ח��; א�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוי�ט�
ל�ת�ה. ערב ��הא �די מי�, מעט לת�כ� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'האר�',
��תקי�, ה�ל א�א ה�ז��, �ר�ת �ל ��ס על מ�יחי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואי�

וי���. וה�י�, ה�ז�� �ר�ת ��כלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

ח ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�רי‡. '��רא ��ח�ה עליה� מברכי� � האיל� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ל
ה�יני� מחמ�ת ח�� ר��ת'; נפ��ת '��רא �ב��� ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהע�',
וזיתי� �תאני� ור��ני� ענבי� וה� ���רה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָה�ת�בי�
מעי� אחת �רכה ���� עליה� מבר� �ה�א � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�תמרי�
��ח�ה עליה� מברכי� � והירק�ת האר� �ר�ת וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�.
�דברי� ר��ת'. נפ��ת '��רא �לב��� האדמה', �רי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ'��רא
�ביצי� ודגי� �גבינה ��ר �ג�� האר�, מ� ���ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ�אי�
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � �ה� וכ��צא �דב� וחלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�מי�
לר��ת ��א מי� וה��תה ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹ�לב���

לאחריו. ולא לפניו לא �רכה, טע�� אינ� � ְְְְְֲֵַָָָָָָָֹֹצמא�

עליה�·. מבר� � מ�קי� מה� וה�ציא �ר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָה��חט
נפ��ת' '��רא �לב��� '�ה�ל', הענבי���ח�ה מ� ח�� ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

ה�פ�', �רי '��רא ��ח�ה מבר� ה�א ה�י� �על � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�יתי�
מבר� ה�א ה�מ� ועל �ל�, מעי� אחת �רכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לב���
�היה אמ�רי�? �ברי� ��ה הע�'. �רי '��רא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ח�ה

ה�לק�ת מי ע� ה�מ� מ� ו�תה �גר�נ� [ירקותח��� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
א�מבושלי�] אבל ��ת�ת�; נהנה �הרי �ה�, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכ��צא

מבר� � �גר�נ� ח��� היה ��א א� לב��, ה�מ� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�תה
ה�מ�. �טע� נהנה לא �הרי '�ה�ל', ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו

א�‚. ��ל� א� � ח�י� להאכל ��ר�� ירק�ת א� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ר�ת
ונימוחו]�לק� הרבה ��ח�ה[בישל� עליה� מבר� , ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

להאכל ��ר�� וירק�ת נפ��ת'. '��רא �לב��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ה�ל',
ולפת �ר�ב �ג�� ירק]�ל�קי�, מבר�[מי� ח�י�, אכל� א� � ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ח�י� להאכל ��ר�� �דברי� '�ה�ל'. ��ח�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה�
עליה� מבר� � מב�לי� �י� ח�י� �י� אכל� � ְֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵַָָָ�ְ�מב�לי�
מבר� ע�, �ר�ת הי� א� לה�: הרא�יה �רכה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ��ח�ה
מבר� ירק�ת, א� אדמה �ר�ת הי� וא� הע�'; �רי ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָ'��רא

האדמה'. �רי ְֲִֵָָָ'��רא

��ה�„. �לק מי על מבר� � ��לק� לה�לק ��ר�� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָירק�ת

��ימי מימיה�, ל���ת ��לק� וה�א, האדמה'; �רי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'��רא
�מרי�, �ב� ל���ת�. ��ר�� �מק�� ��לק�ת, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ�לק�ת

'�ה�ל' �ח�ה עליו �יד�,מברכי� ��עכ� �מרי� אבל . ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
עליה� מבר� � ע�ה �מ� וע�י� ��ה�, �רעיני� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוה�ציא
�ל�. מעי� אחת �רכה �לב��� הע�', �רי '��רא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ��ח�ה

עד‰. מימיה� �מב�לי� א�ת�, ���חטי� ה�ת�קי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�ני�
גושי]��ק�א אמר�,[ייעשה ה�א�ני� �ל � למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'��רא אמר�, �מ�צת� האדמה', �רי '��רא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָ��ברכי�
'��רא מבר� קני�, א�ת� �ה��צ� אמר�, וכ� הע�'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�רי
עליו מברכי� ואי� �רי, זה �אי� א�מר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�רי
על �����ה ה�ני� א�� �ב� יהיה ��א '�ה�ל'; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹא�א

הא�ר באש]ידי בישול ��א[ע"י �מרי� מ�ב� �ד�ל , ְְְִִֵֶַָָָֹ
'�ה�ל'. עליו �מברכי� ְְְִִֶַַָָָָֹנ���ה,

.Â�מבר � לב� ע� �מ� �ה�א ה�קל רא� וה�א ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹה��ר,
קפרס '�ה�ל'. ��ח�ה צל�[עלי�]עליו איל�]�ל �[מי� ְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

�רי; �אינ� מ�ני האדמה', �רי '��רא עליו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמבר�
�צ�רת[גרגירי�]והאב��נ�ת �ה� ה�רי ה� צל�, �ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הע�'. �רי '��רא עליה� �מבר� � קט�י� ��י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מרי�

.Êוה�נ�ביל קינמו�]ה�ל�לי� רט�י�,[מי� �ה� �זמ� � ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַ�ִ
האדמה' �רי '��רא �ח�ה עליה� אינ�מבר� יב�י�, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ

�ה� מ�ני � לאחריה� ולא לפניה� לא �רכה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹטע�ני�
לאכילה, רא�יי� �אינ� אכלי� וכ� אכל. ואינ� ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בלי�,
לא �רכה, טע�ני� אינ� � ל�ת�ה רא�יי� �אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�מ�קי�

לאחריה�. ולא ְְְֲִֵֵֶֶַֹלפניה�

.Áהקריס� וה�י� �ע��ה, ותב�יל[החמי�]ה�ת , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וה��בל�ת צ�רת�, מהע�]�עברה שנשרו ��י�[פירות �ה� ְְְִֵֶֶַַָָָ

שהתבשלו] וה��באי[קוד� והחמ�, וה�כר, חגב], ,[מי� ְְְֵֶַַַַָֹ
וה�מהי� פטריות]וה�לח, ה�א[מי� ��� על � וה�טר��ת , ְְְְְִִִֵֶַַַַַ�ָ

'�ה�ל', לפניו ��ברכי� וכל '�ה�ל'. �ח�ה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמבר�
חי ��רא, מה �ל על ר��ת נפ��ת '��רא לאחריו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמברכי�
לפניו. �רכה טע�� לאחריו, �רכה ה�ע�� וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהע�למי�'.

.Ë�יי�]�מרי �ל�ה[של עליה� מי�,[מדות]��ת� ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יי� ��ה ה�פ�', �רי '��רא עליה� מבר� � אר�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�ציא
�ה� ��� �י על א� � מאר�עה �ח�ת ה�ציא ה�א; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמז�ג

'�ה�ל'. �ח�ה עליה� מבר� יי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטע�

.Èועל יצא; � האדמה' �רי '��רא האיל� �ר�ת על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�ר�
א� ה�ל, ועל יצא. לא � הע�' �רי '��רא האר� ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ר�ת

ה�י�. ועל ה�ת על ואפ�� יצא, � '�ה�ל' ְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָֹ�ר�

.‡Èמנת על ה�רכה והתחיל �יד�, �כר �ל ��ס ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלקח
מחזירי� אי� � ה�פ�' �רי '��רא ואמר וטעה '�ה�ל', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹל�מר
על ה�רכה והתחיל האר�, �ר�ת לפניו הי� א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָא�ת�.
�רי '��רא ואמר וטעה האדמה', �רי '��רא ל�מר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָמנת
�ל �ב�יל לפניו היה א� וכ� א�ת�. מחזירי� אי� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהע�'
וטעה מז�נ�ת', מיני '��רא ל�מר מנת על �בר� �פתח ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ�ג�,
ה�� �הז�יר ���עה מ�ני יצא; � לח�' 'ה��ציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמר
ל�רכה א�א נת��� לא ה�רכה, ע�ר �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוה�לכ�ת,
ה�רכה �ע�ר היה ולא וה�איל ה�י�, לא�ת� ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹהרא�יה
א�ת�. מחזירי� ואי� יצא, � �ס�פ� ��עה �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָטע�ת,
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.‚È,��ה�ז �ר�ת �ברכ� ידיה�, ונ�ב� ידיה�, את ל�ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מר�
ה�גמר את ה�ז��,[בשמי�]והביא� �ר�ת ��ר� ה�ד�ל � ְִֵֶַ�ְְִֵֶַַַַָָָ

'אמ�'. ע�ני� וכ�� ה�גמר, על מבר� ִֵָָ�ְְָ�ְֵַַָה�א

.„È�מביאי � ובשמי�) ברכה כוס (של יי� �� היה ְִִִִַָָָא�
רביעית, על יתר א� רביעית, מחזיק מי�{��ס �מביאי� ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

��מאל�,}��מי� ה��מי� ואת �ימינ�, ה�י� את א�חז ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
�� ואחר ה�י�, על מבר� �� ואחר ה�ז��; �ר�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ�מבר�
וכ��צא ערב �מ� ה��מי� היה א� ה��מי�. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמבר�

ה��� �רא� טח� שמשו]��, ראש על הבשמי� ריח ;[מנגב ְַַָָֹ
טח� חכמי�, �למיד ה��� היה �די[מנגבו]וא� ��תל, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ל��ק. מב�� יצא ַָ�ְֵֵֶֹ��א

.ÂËעל �ר� א� יי�, טע�נה ה�ז�� �ר�ת �אי� �י על ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָא�
מ�פני�, �רכה �ל ��ס ��דיח צרי� �אמרנ�, ��נהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�י�
לבר�ת �ה�יע וכיו� חי, יי� וימ�א�� מ�ח��; א�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוי�ט�
ל�ת�ה. ערב ��הא �די מי�, מעט לת�כ� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'האר�',
��תקי�, ה�ל א�א ה�ז��, �ר�ת �ל ��ס על מ�יחי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואי�

וי���. וה�י�, ה�ז�� �ר�ת ��כלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

ח ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�רי‡. '��רא ��ח�ה עליה� מברכי� � האיל� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ל
ה�יני� מחמ�ת ח�� ר��ת'; נפ��ת '��רא �ב��� ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהע�',
וזיתי� �תאני� ור��ני� ענבי� וה� ���רה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָה�ת�בי�
מעי� אחת �רכה ���� עליה� מבר� �ה�א � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�תמרי�
��ח�ה עליה� מברכי� � והירק�ת האר� �ר�ת וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�.
�דברי� ר��ת'. נפ��ת '��רא �לב��� האדמה', �רי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ'��רא
�ביצי� ודגי� �גבינה ��ר �ג�� האר�, מ� ���ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ�אי�
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � �ה� וכ��צא �דב� וחלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�מי�
לר��ת ��א מי� וה��תה ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹ�לב���

לאחריו. ולא לפניו לא �רכה, טע�� אינ� � ְְְְְֲֵַָָָָָָָֹֹצמא�

עליה�·. מבר� � מ�קי� מה� וה�ציא �ר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָה��חט
נפ��ת' '��רא �לב��� '�ה�ל', הענבי���ח�ה מ� ח�� ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

ה�פ�', �רי '��רא ��ח�ה מבר� ה�א ה�י� �על � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�יתי�
מבר� ה�א ה�מ� ועל �ל�, מעי� אחת �רכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לב���
�היה אמ�רי�? �ברי� ��ה הע�'. �רי '��רא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ח�ה

ה�לק�ת מי ע� ה�מ� מ� ו�תה �גר�נ� [ירקותח��� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
א�מבושלי�] אבל ��ת�ת�; נהנה �הרי �ה�, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכ��צא

מבר� � �גר�נ� ח��� היה ��א א� לב��, ה�מ� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�תה
ה�מ�. �טע� נהנה לא �הרי '�ה�ל', ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו

א�‚. ��ל� א� � ח�י� להאכל ��ר�� ירק�ת א� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ר�ת
ונימוחו]�לק� הרבה ��ח�ה[בישל� עליה� מבר� , ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

להאכל ��ר�� וירק�ת נפ��ת'. '��רא �לב��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ה�ל',
ולפת �ר�ב �ג�� ירק]�ל�קי�, מבר�[מי� ח�י�, אכל� א� � ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ח�י� להאכל ��ר�� �דברי� '�ה�ל'. ��ח�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה�
עליה� מבר� � מב�לי� �י� ח�י� �י� אכל� � ְֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵַָָָ�ְ�מב�לי�
מבר� ע�, �ר�ת הי� א� לה�: הרא�יה �רכה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ��ח�ה
מבר� ירק�ת, א� אדמה �ר�ת הי� וא� הע�'; �רי ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָ'��רא

האדמה'. �רי ְֲִֵָָָ'��רא

��ה�„. �לק מי על מבר� � ��לק� לה�לק ��ר�� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָירק�ת

��ימי מימיה�, ל���ת ��לק� וה�א, האדמה'; �רי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'��רא
�מרי�, �ב� ל���ת�. ��ר�� �מק�� ��לק�ת, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ�לק�ת

'�ה�ל' �ח�ה עליו �יד�,מברכי� ��עכ� �מרי� אבל . ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
עליה� מבר� � ע�ה �מ� וע�י� ��ה�, �רעיני� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוה�ציא
�ל�. מעי� אחת �רכה �לב��� הע�', �רי '��רא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ��ח�ה

עד‰. מימיה� �מב�לי� א�ת�, ���חטי� ה�ת�קי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�ני�
גושי]��ק�א אמר�,[ייעשה ה�א�ני� �ל � למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'��רא אמר�, �מ�צת� האדמה', �רי '��רא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָ��ברכי�
'��רא מבר� קני�, א�ת� �ה��צ� אמר�, וכ� הע�'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�רי
עליו מברכי� ואי� �רי, זה �אי� א�מר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�רי
על �����ה ה�ני� א�� �ב� יהיה ��א '�ה�ל'; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹא�א

הא�ר באש]ידי בישול ��א[ע"י �מרי� מ�ב� �ד�ל , ְְְִִֵֶַָָָֹ
'�ה�ל'. עליו �מברכי� ְְְִִֶַַָָָָֹנ���ה,

.Â�מבר � לב� ע� �מ� �ה�א ה�קל רא� וה�א ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹה��ר,
קפרס '�ה�ל'. ��ח�ה צל�[עלי�]עליו איל�]�ל �[מי� ְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

�רי; �אינ� מ�ני האדמה', �רי '��רא עליו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמבר�
�צ�רת[גרגירי�]והאב��נ�ת �ה� ה�רי ה� צל�, �ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הע�'. �רי '��רא עליה� �מבר� � קט�י� ��י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מרי�

.Êוה�נ�ביל קינמו�]ה�ל�לי� רט�י�,[מי� �ה� �זמ� � ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַ�ִ
האדמה' �רי '��רא �ח�ה עליה� אינ�מבר� יב�י�, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ

�ה� מ�ני � לאחריה� ולא לפניה� לא �רכה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹטע�ני�
לאכילה, רא�יי� �אינ� אכלי� וכ� אכל. ואינ� ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בלי�,
לא �רכה, טע�ני� אינ� � ל�ת�ה רא�יי� �אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�מ�קי�

לאחריה�. ולא ְְְֲִֵֵֶֶַֹלפניה�

.Áהקריס� וה�י� �ע��ה, ותב�יל[החמי�]ה�ת , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וה��בל�ת צ�רת�, מהע�]�עברה שנשרו ��י�[פירות �ה� ְְְִֵֶֶַַָָָ

שהתבשלו] וה��באי[קוד� והחמ�, וה�כר, חגב], ,[מי� ְְְֵֶַַַַָֹ
וה�מהי� פטריות]וה�לח, ה�א[מי� ��� על � וה�טר��ת , ְְְְְִִִֵֶַַַַַ�ָ

'�ה�ל', לפניו ��ברכי� וכל '�ה�ל'. �ח�ה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמבר�
חי ��רא, מה �ל על ר��ת נפ��ת '��רא לאחריו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמברכי�
לפניו. �רכה טע�� לאחריו, �רכה ה�ע�� וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהע�למי�'.

.Ë�יי�]�מרי �ל�ה[של עליה� מי�,[מדות]��ת� ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יי� ��ה ה�פ�', �רי '��רא עליה� מבר� � אר�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�ציא
�ה� ��� �י על א� � מאר�עה �ח�ת ה�ציא ה�א; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמז�ג

'�ה�ל'. �ח�ה עליה� מבר� יי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטע�

.Èועל יצא; � האדמה' �רי '��רא האיל� �ר�ת על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�ר�
א� ה�ל, ועל יצא. לא � הע�' �רי '��רא האר� ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ר�ת

ה�י�. ועל ה�ת על ואפ�� יצא, � '�ה�ל' ְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָֹ�ר�

.‡Èמנת על ה�רכה והתחיל �יד�, �כר �ל ��ס ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלקח
מחזירי� אי� � ה�פ�' �רי '��רא ואמר וטעה '�ה�ל', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹל�מר
על ה�רכה והתחיל האר�, �ר�ת לפניו הי� א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָא�ת�.
�רי '��רא ואמר וטעה האדמה', �רי '��רא ל�מר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָמנת
�ל �ב�יל לפניו היה א� וכ� א�ת�. מחזירי� אי� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהע�'
וטעה מז�נ�ת', מיני '��רא ל�מר מנת על �בר� �פתח ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ�ג�,
ה�� �הז�יר ���עה מ�ני יצא; � לח�' 'ה��ציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמר
ל�רכה א�א נת��� לא ה�רכה, ע�ר �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוה�לכ�ת,
ה�רכה �ע�ר היה ולא וה�איל ה�י�, לא�ת� ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹהרא�יה
א�ת�. מחזירי� ואי� יצא, � �ס�פ� ��עה �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָטע�ת,



wfgמו - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz '` iyily mei -

.·È�ר� לא א� �ר� א� �ה� ל� ��ס��ק הא�� ה�רכ�ת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�ל
�ה� מ�ני ;���� ולא ��ח�ה לא �מבר�, ח�זר אינ� �ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
� �רכה �לא �יו לת�� אכלי� והכניס �כח ס�פרי�. ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹמ�ברי
�א� �ר�ת הי� וא� ;���� �מבר� ��לע�, � מ�קי� הי� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָא�
�מבר�, אחד לצד מס�ק� � וענבי� ��תי� �ג�� י�אס�, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזרק�
� ואפ�ני� ��לי� �ג�� נמאסי�, אינ� וא� ��לע�; �� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָואחר

א�כל. �� ואחר �נ�י, �פיו ��בר� עד מ�יו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ��לט�

.‚Èלפנ �הי� �ו�ת �רכ�תיה� הי� א� � הר�ה מיני� יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
אי� וא� ה�אר; את �פ�טר ��רצה, מה� איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר�
הרא�יה �רכה מה� אחד �ל על מבר� � �ו�ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�רכ�תיה�
ר�צה אינ� וא� מק�י�. להק�י� ��רצה מי� זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַל�,
עליו ה�יני�, מ�בעת אחד �יניה� י� א� � מ�ה י�תר ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�זה
ל�רכה. ק�ד� ��ס�ק, ה��ד� וכל �ח�ה; מבר� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָה�א
��ערה, ח�ה "אר� זה: �פס�ק האמ�רי� ה� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוה�בעה,
ה� זה, �דב� �דב�". �מ�, זית אר� ור���; �תאנה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוגפ�
�ני �ה�מרי� � לענבי� ק�דמי� וה�מרי� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָה�מרי�;

שבפסוק]ל'אר�' ל'אר�'[השני �לי�י והענבי� .[הראשו�], ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָ

.„Èו�ל ה�ר�ת מיני חמ�ת �ל �ל� ��עי� אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�רכה
'על א�מר: ה�א ה�ר�ת �על א�א ה�ג�; מיני �ל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיי�,
חמ�ה אר� ועל ה�דה �נ�בת ועל הע� �רי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהע�
ה�פ�'. �רי ועל ה�פ� 'על א�מר: ה�א ה�י� ועל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַוכ�'';
�אר� היה וא� ה�ר�ת'; ועל האר� 'על ���יה�: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוח�ת�
מי וי� �ר�תיה'. ועל האר� 'על �ה�: ח�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי�ראל,
ט�ב אל '�י חתימה: קד� �ל�, ��עי� ��רכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ���סי�
�א�מר מי וי� רביעית; �רכה מעי� �ה�א א�ה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�מטיב
�לבד. ה�ז�� �בר�ת א�א רביעית �רכה ��נ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��א

.ÂË�מיני חמ�ת �ל �ב�יל ואכל �מרי� ואכל יי� תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �כה: �אחר�נה מבר� ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ג�,
�רי ועל ה�פ� ועל ה�ל�לה, ועל ה�חיה על ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהע�ל�,
ועל ה�דה, �נ�בת ועל הע�, �רי ועל הע� ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�פ�,
ועל האר�, על ה', א�ה '�ר�� וח�ת�: וכ�''; חמ�ה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָאר�

ה�ר�ת'. ועל ְְִֵַַַָה�חיה,

.ÊËזה על ���� מבר� � יי� ו�תה ��ר אכל א� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
ענבי�, א� �אני� אכל עצמ�. �פני זה ועל עצמ�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�פני
אחת �רכה ���� מבר� � �ה� וכ��צא וא�סי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָות��חי�
ה�. הע� �ר�ת ���� מ�ני ה�ל, ��ללת והיא �ל�, ֵֵֵָָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹמעי�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

ט ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

קד�‡. �מ�קה א� �מאכל להנ�ת לאד� ל� �אס�ר ���ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וכיצד �רכה. קד� ט�ב ריח להריח ל� אס�ר �� � ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�רכה
א� ע� הריח ל� ��� זה היה א� ט�ב? ריח על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכי�
ע�ב היה וא� ב�מי�'; עצי '��רא עליו מבר� ע�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָמי�
לא היה וא� ב�מי�'; ע�בי '��רא מבר� הע�ב, מי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹא�

מ� �ה�א ה��ר �ג�� מאדמה, ולא של]מע� הח�ה[הד� ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
הרא�י �רי היה וא� ב�מי�'; מיני '��רא מבר� �ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ

אתר� �ג�� ט�בלאכילה, ריח '��ת� מבר� � ות��ח ג ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
יצא. ב�מי�', מיני '��רא אמר א� � ה�ל ועל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ��ר�ת'.

ה�גמר·. על מברכי� גחלי�אי� על המונחי� [בשמי� ְְִֵַַָ�ְָ
ריח�] להדי� �ימ�רת�בוערות ��עלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכי� ע�, ריח ��ת� ה��ר� זה היה א� עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכי�
וא� ב�מי�'; 'ע�בי מברכי� ע�ב, היה וא� ב�מי�'; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
ב�מי�'. מיני '��רא מברכי� ,�� וכ��צא ח�ה מ�י� ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

�מ�‚. '��רא עליו מבר� ,�� וכ��צא אפרסמ�� �ל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�מ�
ריח� �חזר עד ��חנ� א� ��ב�� זית �מ� אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';

���מ� �מ� ב�מי�'. עצי '��רא עליו מבר� [ערבונ�ד�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
בשמי�] מיניע� '��רא עליו מבר� ה��חה, �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�עי�

�פ�טר ההדס על מבר� והדס, �מ� לפניו הביא� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָב�מי�'.
ב�מי�'. 'עצי והיא ל�ניה�, אחת ��רכה מ�ני ה�מ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

�ר�ת„. אי� ע�ב, �ה�א �ב�� ע� �ה�א ��� לפניו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהי�
ועל לעצמ�, זה על מבר� א�א חבר�, את ��טרת מה� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
ו�מ� �ימינ�, יי� א�חז � ו�מ� יי� לפניו הביא� לעצמ�. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
ה�מ� על �מבר� וח�זר ו��תה�, ה�י� על �מבר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ��מאל�;

�ר וטח� ,�� ה����מריח בידי�א� לשוק יצא [שלא ְְִֵַַַָָֹ
��תל.מבושמות] טח� חכמי�, �למיד ה��� היה וא� ;ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

מבר�‰. האדמה, מ� א� הע� מ� א� ספק �ה�א ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�בר
מ�יני� הר�כל �ערב� ��� ב�מי�'; מיני '��רא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעליו
�ל לחנ�ת� נכנס ב�מי�'. מיני '��רא עליו מבר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהר�ה,
ב�מי�'. מיני '��רא מבר� הר�ה, מיני� �� ��� ����ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
נכנס אחת; א�א מבר� אינ� ,��� ה��� �ל �� י�ב ְְִֵֵֶַַַָָ�ִַַָָָא�

�פע�. �ע� �ל על מבר� ויצא, נכנס ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָויצא

.Â��ה וחלפי הי�]ה����ה שבשפת מברכי�[צמחי� , ְְְְִִֵַַַָָָ
נר�ס ב�מי�'. עצי '��רא צמח]עליה� '��רא[מי� ��ה, �ל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

�מי ה�רד, ב�מי�'. ע�בי '��רא �דה, ו�ל ב�מי�'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי
וה�צט�י וה�ב�נה, שר�]ה�רד, הנקרא מע� היוצא ,[נוזל ְְְְִֶֶַַַַַָ

ב�מי�'. עצי '��רא � �ה� ְְֲִֵֵֵֶַָָוכ��צא

.Ê:�ה וא�� עליה�; מברכי� אי� ט�ב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ�ל�ה
ריח להעביר הע��י ט�ב וריח ,�� להריח �אס�ר ט�ב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָריח
זה. ריח �ל �עצמ� להריח נע�ה ��א ט�ב וריח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹרע,

.Áערוה �על �ב�מי� זרה, עב�דה �ל ��מי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�יצד?
�ה�. להריח �אס�ר לפי עליה�, מברכי� אי� � הערי�ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמ�
הע��י ו�מ� ה��א, �ית �ל �ב�מי� מתי�, �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ��מי�
��ע�� לפי עליה�, מברכי� אי� � ה�המה את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ְֲִֶַַלהעביר
ואת ה�לי� את �� ��ג�רי� מגמר רע. ריח ְְְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲִֵַַַלהעביר
להריח נע�ה ��א לפי עליו, מברכי� אי� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹה�גדי�
אינ� ה�גמרי�, �בגדי� ה�ריח וכ� מגמר. �ל ְִֵָ�ְְְִִִֵֵַַַָָ�ְְֶַ�עצמ�
ע�ר. �לא ריח א�א ,��� ע�ר �� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר�,

.Ëמס�ה �ל מברכי�[סעודה]��מי� אי� � ��י� �ל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ח�� מה�� היה זרה. לעב�דה ��י�, מס�ת ��ת� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליה�;
מבר�; אינ� ��י�, העיר רב א� � ט�ב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹל�ר�
�ריח עליו, ��ברכי� ריח נתערב מבר�. י�ראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוא�

הרב. אחר ה�לכי� � עליו מברכי� ְְְִִֵֶַַָָָָֹ�אי�
ה'תשס"ט תמוז א' שלישי יו�

י ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�תיחה‡. �ה� �אי� הר�ה אחרי� �דברי� אחר�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�רכ�ת

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz '` iyily mei -

חתימהו�][בבר �בח[בברו�]ולא �ר� חכמי� ��נ� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ
��בר ה�פ�ה �רכ�ת �מ� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוה�דיה
חד�י� �לי� וה��נה חד�, �ית ה��נה א��: וה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�תבנ��;
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל� אי� �י� �ה� ���צא ל� י� ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
ה�ה'. ל�מ� וה�יענ� וק�מנ� �החינ� הע�ל�, מל� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

מבר�·. י��, �ל�י� לאחר חבר� את הר�אה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכ�
'�ר�� מבר�: חד�, ע�ר �ני� לאחר ראה� וא� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�החינ�';
�רי הר�אה ה�תי�'. מח�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�ה
'�החינ�'. מבר� רא�ת� �תח�ת ל�נה, מ�נה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה�תח��

מל�‚. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: ט�בה, �מ�עה ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�מע
'�ר�� מבר�: רעה, �מ�עה �מע וה�טיב'; ה��ב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהע�ל�,
�דר� נפ�, �ט�בת הרעה על לבר� אד� וח�ב האמת'. ���ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ה' את "ואהב� ��אמר: � ��מחה ה��בה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��בר�
�בכלל מאד�", �בכל נפ�� �בכל לבב� �כל ְְְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלהי�,
ל�, ��צר �עת �אפ�� ,�� ��צט�ינ� היתרה ז� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה

��מחה. וי��ח ְְִִֵֶַַָי�דה

על„. א� � ט�בה �מ�עה ��מע א� ט�בה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָה�יעה
�גר� ז� ���בה מראי�, �ה�ברי� מבר��י � רעה ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

��מע א� רעה, אליו נגעה א� וכ� וה�טיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ה��ב
ז� �רעה מראי�, �ה�ברי� �י על א� � רעה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ�מ�עה
על מברכי� �אי� האמת'; ���' מבר� � ט�בה ל� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��רמת

ע�ה. �ארע מה על א�א להי�ת, ְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעתיד

'�החינ�';‰. מבר� �דה, ל� י� א� � ר�י� ��מי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָירד�
וא� וה�טיב'. 'ה��ב מבר� אחרי�, ו�ל ��� היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוא�
�ל על אלהינ�, ה' ל� אנחנ� 'מ�די� מבר�: �דה, ל� ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
,��� �ירה מלא פינ� וא�� לנ�; �ה�רד� וט�ה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָט�ה
�מרחבי �בח ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ל��ננ�
פר���ת וידינ� וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרקיע,
מס�יקי� אנ� אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ�נ�רי
על אפ�� מל�נ�, �מ� את �לבר� אלהינ�, ה' ל� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָֹלה�ד�ת
ה��ב�ת �עמי� רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ה' �אל�נ� מ�צרי� � מ�פני� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ע�ית
�ב�בע זנ�נ�, �רעב �דיתנ�, עבדי� מ�ית ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָָֹאלהינ�,
�מחלאי� מ�ט�נ�, �מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל�ל�נ�,
ה' רחמי� עזר�נ� ה�ה ועד מל�נ�; ��יתנ� ר�י� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרעי�
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינ�,
�ינ� �ת�� �מ� א�ר ול��� �א�נ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
�ר�� מל�נ�. �מ�, את ויברכ� ל�, י�ד� �ר�ה ה� ה� �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ה���ח�ת'. אל הה�די�ת רב ה', ְִֵַַַָָָֹא�ה

.Âעלמאימת ה�י� מ��ר�� ה��מי�? על מברכי� י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
וילכ� ה�י�, �ני על ה�טר מ� אבע��ע�ת ויעל� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאר�,

זה. לקראת זה ְְֲִֶֶַַָהאבע��ע�ת

.Ê� אחי� ע�� י� א� � ויר���' אביו 'מת ל�: ְִִִִִֵֵַַָָָאמר�
וה�טיב'; 'ה��ב �� ואחר האמת', ���' ��ח�ה ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמבר�
� �בר �ל קצב� '�החינ�'. מבר� אחי�, ע�� אי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
וה�טיב'; 'ה��ב מבר� ולאחרי�, ל� �היא ט�בה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ל

'�החינ�'. מבר� לב��, ל� �היא ְְְֱִֵֶֶֶַָָָוט�בה

.Á��וחב ��תר�א, ח�לה � לה�ד�ת צריכי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאר�עה
�רכי� וה�לכי ���על�, ה�� וי�רדי האס�רי�, מ�ית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��צא
מה� ��ני� ע�רה, �פני לה�ד�ת �צריכי� לי��ב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ����יע�
זקני� �במ��ב ע�, �קהל "ויר�ממ�ה� ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמי�,
א�ה '�ר�� �מבר�: �יניה� ע�מד מ�דה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהלל�ה�".
��מלני ט�ב�ת, לח�בי� ה��מל הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה'
ה�א ט�ב, '��מל� א�מרי�: ה��מעי� וכל ט�ב'; ְְְְְִִֶַָָָ�ל

סלה'. ְְִֶָָיגמל�,

.Ë��ס י� �ג�� לי�ראל, נ�י� �� ��ע�� מק�� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהר�אה
ה�ר�� יהושע]�מע�ר�ת בימי ישראל בו מבר�:[שעברו � ְְְְֵֵַַַָ

לאב�תינ� נ�י� �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'�ר��
אבל לר�י�. נס �� ��ע�ה מק�� �ל וכ� ה�ה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ק��
�נ� �ב� �בנ� ה�חיד א�ת� � ל�חיד נס �� ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמק��
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�ק��: א�ת� ���ראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר�
לאבי נס '�ע�ה א�: ה�ה', ��ק�� נס לי �ע�ה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�,

ארי�ת �ב הר�אה ה�ה'. דניאל]��ק�� בו וכב��[שהושל� , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]הא� מישאל חנניה בו '�ר��[שהושלכו מבר�: � ְֵֵָָָ

��ק�� ל��יקי� נס �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא�ה
מבר�: � זרה עב�דה �� �ע�בדי� מק�� הר�אה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָה�ה'.
א�י� אר� ��ת� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'�ר��
א� � זרה עב�דה מ��� ��עקרה מק�� רצ�נ�'. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָלע�ברי
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�א י�ראל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אר�
לאר� �ח�צה וא� מארצנ�'; זרה עב�דה �עקר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,
�עקר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�א
���' ���יה�: וא�מר ה�ה'; ה�ק�� מ� זרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעב�דה
ות�יב ה�ק�מ�ת, מ�ל �עקר �� ה�ה, ה�ק�� מ� ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ�עקר�

לעבד�'. ע�בדיה� ְְְֵֵֶֶָלב

.È�' מבר�: � �י��ב� י�ראל ��י ה'הר�אה א�ה ר�� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
� �חר�נ� אלמנה'; �ב�ל מ�יב הע�ל�, מל� ְָָ�ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאלהינ�
האמת'. ��� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�ראל קברי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהר�אה
וכל�ל ��י�, אתכ� וז� ��י�, אתכ� יצר א�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהע�ל�,
וה�א ��י�, אתכ� והמית ��י�, אתכ� והחיה ��י�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאתכ�
א�ה �ר�� ��י�; ה�א הע�ל� לח�י אתכ� להקי� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעתיד

ה�תי�'. מח�ה ְִֵֵַַה',

.‡È�ה ��י� א� � �אחד אד� �ני אל� מא�ת �� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהר�אה
אחרית ה�ה י�לד�כ�; חפרה מאד, א�כ� "���ה א�מר: �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
י�ראל �באר� ה�, י�ראל וא� וערבה"; צ�ה מד�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ��י�,
הרזי�'. חכ� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: �ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' א�ה '�ר�� א�מר: � הע�ל� א��ת מחכמי ֵַָָָָ�ְֵֵֶַָהר�אה
חכמי וד�'; לב�ר מחכמת� ��ת� הע�ל�, מל� ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינ�
א��ת מלכי ליראיו'; מחכמת� '��ת� מבר�: �ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,
י�ראל, מלכי וד�'; לב�ר מ�ב�ד� '��ת� מבר�: ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,

ליראיו'. מ�ב�ד� '��ת� ְְִִֵֵֶַָָָמבר�:

.·È�א �ניה� �צ�רת המ��י� ואת ה���י, את ְְִֵֶַ�ְְִֶֶֶַַָהר�אה
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�אבריה�

ק�ע א� ס�מה, הר�אה ה�ר��ת'. ברגליו]מ��ה או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ
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חתימהו�][בבר �בח[בברו�]ולא �ר� חכמי� ��נ� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ
��בר ה�פ�ה �רכ�ת �מ� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוה�דיה
חד�י� �לי� וה��נה חד�, �ית ה��נה א��: וה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�תבנ��;
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל� אי� �י� �ה� ���צא ל� י� ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
ה�ה'. ל�מ� וה�יענ� וק�מנ� �החינ� הע�ל�, מל� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

מבר�·. י��, �ל�י� לאחר חבר� את הר�אה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכ�
'�ר�� מבר�: חד�, ע�ר �ני� לאחר ראה� וא� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�החינ�';
�רי הר�אה ה�תי�'. מח�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�ה
'�החינ�'. מבר� רא�ת� �תח�ת ל�נה, מ�נה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה�תח��

מל�‚. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: ט�בה, �מ�עה ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�מע
'�ר�� מבר�: רעה, �מ�עה �מע וה�טיב'; ה��ב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהע�ל�,
�דר� נפ�, �ט�בת הרעה על לבר� אד� וח�ב האמת'. ���ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ה' את "ואהב� ��אמר: � ��מחה ה��בה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��בר�
�בכלל מאד�", �בכל נפ�� �בכל לבב� �כל ְְְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלהי�,
ל�, ��צר �עת �אפ�� ,�� ��צט�ינ� היתרה ז� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה

��מחה. וי��ח ְְִִֵֶַַָי�דה

על„. א� � ט�בה �מ�עה ��מע א� ט�בה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָה�יעה
�גר� ז� ���בה מראי�, �ה�ברי� מבר��י � רעה ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

��מע א� רעה, אליו נגעה א� וכ� וה�טיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ה��ב
ז� �רעה מראי�, �ה�ברי� �י על א� � רעה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ�מ�עה
על מברכי� �אי� האמת'; ���' מבר� � ט�בה ל� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��רמת

ע�ה. �ארע מה על א�א להי�ת, ְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעתיד

'�החינ�';‰. מבר� �דה, ל� י� א� � ר�י� ��מי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָירד�
וא� וה�טיב'. 'ה��ב מבר� אחרי�, ו�ל ��� היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוא�
�ל על אלהינ�, ה' ל� אנחנ� 'מ�די� מבר�: �דה, ל� ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
,��� �ירה מלא פינ� וא�� לנ�; �ה�רד� וט�ה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָט�ה
�מרחבי �בח ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ל��ננ�
פר���ת וידינ� וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרקיע,
מס�יקי� אנ� אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ�נ�רי
על אפ�� מל�נ�, �מ� את �לבר� אלהינ�, ה' ל� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָֹלה�ד�ת
ה��ב�ת �עמי� רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ה' �אל�נ� מ�צרי� � מ�פני� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ע�ית
�ב�בע זנ�נ�, �רעב �דיתנ�, עבדי� מ�ית ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָָֹאלהינ�,
�מחלאי� מ�ט�נ�, �מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל�ל�נ�,
ה' רחמי� עזר�נ� ה�ה ועד מל�נ�; ��יתנ� ר�י� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרעי�
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינ�,
�ינ� �ת�� �מ� א�ר ול��� �א�נ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
�ר�� מל�נ�. �מ�, את ויברכ� ל�, י�ד� �ר�ה ה� ה� �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ה���ח�ת'. אל הה�די�ת רב ה', ְִֵַַַָָָֹא�ה

.Âעלמאימת ה�י� מ��ר�� ה��מי�? על מברכי� י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
וילכ� ה�י�, �ני על ה�טר מ� אבע��ע�ת ויעל� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאר�,

זה. לקראת זה ְְֲִֶֶַַָהאבע��ע�ת

.Ê� אחי� ע�� י� א� � ויר���' אביו 'מת ל�: ְִִִִִֵֵַַָָָאמר�
וה�טיב'; 'ה��ב �� ואחר האמת', ���' ��ח�ה ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמבר�
� �בר �ל קצב� '�החינ�'. מבר� אחי�, ע�� אי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
וה�טיב'; 'ה��ב מבר� ולאחרי�, ל� �היא ט�בה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ל

'�החינ�'. מבר� לב��, ל� �היא ְְְֱִֵֶֶֶַָָָוט�בה

.Á��וחב ��תר�א, ח�לה � לה�ד�ת צריכי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאר�עה
�רכי� וה�לכי ���על�, ה�� וי�רדי האס�רי�, מ�ית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��צא
מה� ��ני� ע�רה, �פני לה�ד�ת �צריכי� לי��ב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ����יע�
זקני� �במ��ב ע�, �קהל "ויר�ממ�ה� ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמי�,
א�ה '�ר�� �מבר�: �יניה� ע�מד מ�דה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהלל�ה�".
��מלני ט�ב�ת, לח�בי� ה��מל הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה'
ה�א ט�ב, '��מל� א�מרי�: ה��מעי� וכל ט�ב'; ְְְְְִִֶַָָָ�ל

סלה'. ְְִֶָָיגמל�,

.Ë��ס י� �ג�� לי�ראל, נ�י� �� ��ע�� מק�� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהר�אה
ה�ר�� יהושע]�מע�ר�ת בימי ישראל בו מבר�:[שעברו � ְְְְֵֵַַַָ

לאב�תינ� נ�י� �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'�ר��
אבל לר�י�. נס �� ��ע�ה מק�� �ל וכ� ה�ה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ק��
�נ� �ב� �בנ� ה�חיד א�ת� � ל�חיד נס �� ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמק��
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�ק��: א�ת� ���ראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר�
לאבי נס '�ע�ה א�: ה�ה', ��ק�� נס לי �ע�ה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�,

ארי�ת �ב הר�אה ה�ה'. דניאל]��ק�� בו וכב��[שהושל� , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]הא� מישאל חנניה בו '�ר��[שהושלכו מבר�: � ְֵֵָָָ

��ק�� ל��יקי� נס �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא�ה
מבר�: � זרה עב�דה �� �ע�בדי� מק�� הר�אה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָה�ה'.
א�י� אר� ��ת� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'�ר��
א� � זרה עב�דה מ��� ��עקרה מק�� רצ�נ�'. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָלע�ברי
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�א י�ראל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אר�
לאר� �ח�צה וא� מארצנ�'; זרה עב�דה �עקר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,
�עקר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�א
���' ���יה�: וא�מר ה�ה'; ה�ק�� מ� זרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעב�דה
ות�יב ה�ק�מ�ת, מ�ל �עקר �� ה�ה, ה�ק�� מ� ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ�עקר�

לעבד�'. ע�בדיה� ְְְֵֵֶֶָלב

.È�' מבר�: � �י��ב� י�ראל ��י ה'הר�אה א�ה ר�� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
� �חר�נ� אלמנה'; �ב�ל מ�יב הע�ל�, מל� ְָָ�ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאלהינ�
האמת'. ��� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�ראל קברי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהר�אה
וכל�ל ��י�, אתכ� וז� ��י�, אתכ� יצר א�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהע�ל�,
וה�א ��י�, אתכ� והמית ��י�, אתכ� והחיה ��י�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאתכ�
א�ה �ר�� ��י�; ה�א הע�ל� לח�י אתכ� להקי� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעתיד

ה�תי�'. מח�ה ְִֵֵַַה',

.‡È�ה ��י� א� � �אחד אד� �ני אל� מא�ת �� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהר�אה
אחרית ה�ה י�לד�כ�; חפרה מאד, א�כ� "���ה א�מר: �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
י�ראל �באר� ה�, י�ראל וא� וערבה"; צ�ה מד�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ��י�,
הרזי�'. חכ� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: �ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' א�ה '�ר�� א�מר: � הע�ל� א��ת מחכמי ֵַָָָָ�ְֵֵֶַָהר�אה
חכמי וד�'; לב�ר מחכמת� ��ת� הע�ל�, מל� ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינ�
א��ת מלכי ליראיו'; מחכמת� '��ת� מבר�: �ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,
י�ראל, מלכי וד�'; לב�ר מ�ב�ד� '��ת� מבר�: ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,

ליראיו'. מ�ב�ד� '��ת� ְְִִֵֵֶַָָָמבר�:

.·È�א �ניה� �צ�רת המ��י� ואת ה���י, את ְְִֵֶַ�ְְִֶֶֶַַָהר�אה
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�אבריה�

ק�ע א� ס�מה, הר�אה ה�ר��ת'. ברגליו]מ��ה או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ
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�בהקני� �חי�, בהרות]�מ�י מבר�:[מלאי� � �ה� וכ��צא , �ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹ
א וא�'�ר�� האמת'; ��� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' �ה ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

�יל הר�אה ה�ר��ת'. 'מ��ה מבר�: א��, מ�עי �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנ�לד�
וק��� עו�]וק�� ה�ר��ת'.[מי� מ��ה '�ר�� מבר�: , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èט�ב�ת ואילנ�ת �י�תר, �מת�נ�ת ט�ב�ת �ר��ת ְְִֵָָ�ְְִֶָהר�אה
�ימי ול���ת ל�ד�ת ה��צא �ע�למ�'. ל� '��כה מבר�: �ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונ�ני� ��רח�ת אילנ�ת וראה �[פרחי�]ניס�, ע�לי� ְְְִִִִִָָָָָ
ח�ר ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמבר�:
�די נא�ת, ט�ב�ת �ר��ת �� �ברא �ל��, ְְְְִֵָָָָ�ע�למ�

אד�'.}להתנא�ת{ �ני �ה� (ליהנות) ְְְִֵֶָָָָ

.„È�זע� ���ב� הר�ח�ת ועל[בסערה]על ה�רקי�, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה ק�ל ועל �מ�[רעש]הרעמי�, �אר� ���מע ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ

��כבי� ה� �א�� ��רא� ��אויר הא�ר ועל �ד�לי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָרחי�
לה� ��� ��כבי� �מ� א� למק��, מ�ק�� ורצי� ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָנ�פלי�
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � מא�� אחד �ל על � ְֱֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזנב
'�ר�� מבר�: � רצה וא� ע�ל�'; מלא ��ח� הע�ל�, ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹמל�

�רא�ית'. ע��ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹא�ה

.ÂË�ה�ד�ר על ה�בע�ת, ועל ההרי�, ה��י�,על ועל ת, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ
� י�� �ל�י� אחר מה� אחד ראה א� � ה�הר�ת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
ע��ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר�:

ה�ד�ל ה�� את הר�אה י��[אוקינוס]�רא�ית'. מ�ל�י� ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�תר א� י�� ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹל�ל�י�

ה�ד�ל'. ה�� את הע��ה ֶֶַַָָָָָהע�ל�,

.ÊË�אלהינ ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ענ� ק�ת ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהר�אה
�מאמר�'. וק�� �ברית�, נאמ� ה�רית, ז�כר הע�ל�, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל�
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ח���� לבנה ְְְֱִֵֵֶַָָָָָָָֹהר�אה
�ל �יו �בר�ח �חקי�, �רא �מאמר� א�ר הע�ל�, ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל�
��י� �פקידת�, את י��� ��א לה� נת� �זמ� חק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹצבא�,
��ע�ת� אמת ��עלי ק�ניה�, רצ�� לע��ת ָָ�ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַ��מחי�
�פארת עטרת להי�ת ��תח��, אמר ול�בנה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמת;
�לפאר �מ�ת�, להתח�� עתידי� �ה� בט�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלעמ�סי
חד�י�'. מח�� ה', א�ה �ר�� מלכ�ת�; �ב�ד על ְְְְְֳִֵַַַַָָָָלי�צר�

.ÊÈ�החד על המבר� ��ל מע�ד; ז� �רכה לבר� ְֵֶֶַַַָָָֹ�ְְְְִֵָָָָוצרי�
��ילה עליו �ר� לא וא� �כינה. �ני הק�יל �א�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�זמ��,
�חד�, י�� ע�ר ��ה עד עליו לבר� ל� י� � ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרא���

�גימת� ���לא עיגולה]עד .[יתמלא ְִִֵֶַָָ

.ÁÈח�ת� �ל ניס� �ק�פת �י�� הח�ה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהר�אה
�מ �ל לילה�חז�ר �תח�ת �ה�ק�פה וע�רי�, �נה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

'ע��ה מבר� ��קר, רביעי �י�� א�ת� ��ר�אה � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹרביעי
�תח�ת טלה מ�ל לתח�ת ה�בנה ���חזר וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�רא�ית'.
וכ� ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה �היה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחד�,
ה��ארי� ה��כבי� מחמ�ת וכ�כב ��כב �ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ���חזר�
ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה יהיה ולא טלה, מ�ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתח�ת
על � ה�זרח מקצה ע�לה טלה מ�ל ��ראה עת �כל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�

�רא�ית'. 'ע��ה מבר� מא��, אחד ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ�ל

.ËÈ,�אי� "�ית א�מר: �י��ב�, הע�ל� א��ת ��י ְִִֵֵֵָָָ�ֵֶָָהר�אה
נקמ�ת, אל ה', נקמ�ת, "אל א�מר: �חר�נ�, ה'"; ְְְֵֵֵָָָָ�ְִַי�ח

"���ה א�מר: הע�ל�, א��ת קברי ראה א� וכ� ֵָָָ�ְְִִִֵֵַָָה�פיע".
י�לד�כ�". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹא�כ�

.Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�רח� ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�כנס
מ�ה ות�ילני ל�ל��; ות�ציאני ל�ל��, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��כניסני
א�מר: ה�רח�, מ� �כ��צא לב�א'. לעתיד �זה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מ���צא

הא�ר'. מ� �ה�ל�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ'מ�דה

.‡Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � �� לה�יז ְְְְִִִִֵֶַַָָָָה�כנס
א�ה' ח�� �ל ר�פא �י לרפ�אה, לי זה עסק ��הא ;אלהי, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ח�לי�'. ר�פא '�ר�� א�מר: ְִֵֵֶָָָ�כ��צא,

.·Î�רנ� את למד פירותיו]הה�ל� כמות א�מר:[למדוד � ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; �מע�ה �רכה ���לח אלהי, ה' מ�פני� רצ�� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
ה�ה' ��רי �רכה ה��לח '�ר�� א�מר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

�וא;[ערימה] �פ�ת ז� הרי רחמי�, ��� �� ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
�וא. �פ�ת ז� הרי ל�עבר, ה��עק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ה�דר� לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�כנס
טמא על אמר ��א הלכה, �דבר א��ל ��א ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאלהי,
מ�ר; אס�ר ועל אס�ר, מ�ר על טמא, טה�ר ועל ָ�ְַָָָ�ְֵַַָָָטה�ר,

חברי �י וי�מח� הלכה, �דבר א��ל כשלוני]ואל ;[על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
�ה�'. וא�מח חברי, י��ל� ְְְְֲִֵֶֶַַַָָואל

.„Î'ה לפני� אני 'מ�דה א�מר: ה�דר�, מ�ית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ביציאת�
חלקי �מ� ולא ה�דר�, �ית מ���בי חלקי ��מ� ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מ��י� אני � מ��ימי� וה� מ��י�, �אני קרנ�ת; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמ���בי
עמל, אני �טלי�; לדברי� מ��ימי� וה� ת�רה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָלדברי
ואינ� עמלי� וה� �כר, �מק�ל עמל אני � עמלי� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָוה�
הע�ל� לח�י ר� אני � רצי� וה� ר�, אני �כר; ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָמק�לי�

�חת'. לבאר רצי� וה� ְְִִֵֵַַַָָה�א,

.‰Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�ר� ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹה�כנס
נכנ וא� ל�ל��'; זה לכר� א�מר:��כניסני � ��ל�� ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

�כ��ב�� ל�ל��'. �הכנס�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מ�דה
���ציאני אלהי, ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני� אני 'מ�דה א�מר: � ��ל�� יצא ל�ל��'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמ�ר�
�ה�צאתני �כ�� ל�ל��; זה מ�ר� �ה�צאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני ל�ל��, ותסמכני ל�ל��, ��ליכני �� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ��ל��,

��ר�'. וא�רב א�יב �ל מ�� ות�ילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�ל��,

.ÂÎ,לב�א העתיד על אד� יצעק לע�ל� �בר: �ל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ�לל�
�פי וי��ח וי�דה �עבר, על ה�דיה וי�� רחמי�; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויב��
הרי �מיד, �ל��ח� ה' את לה�ד�ת ה�ר�ה וכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ�ח�.

מ��ח. ָ�ְֶזה

יא ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וח�ת�‡. �'בר��', �ה� ��תח � ��� ה�רכ�ת ְְֵֵֶַָָָ�ְַָָ�ל
�מע, קר�ת �ל אחר�נה מ�רכה ח�� �'בר��'; ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ�ה�
ל�, וה��מה ה�ר�ת �בר�ת לחבר��, ה�מ�כה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ברכה
�ר� �ה� �אמרנ� ה�רכ�ת וא�� ה�צו�ת. ע��ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�בר�ת
ואינ� �'בר��', ��תח �ה�א מה� י� � וה�דיה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�בח
��תח, ואינ� �'בר��', ח�ת� �ה�א מה� וי� ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָח�ת�,
��רה, ספר �ר�ת �ג�� ה�צו�ת, מ�רכ�ת מעט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָא�א
�בח �ר� �ה� מא�� � י�ראל קברי ר�אה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ�כג��
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�ה� ��תח � ��� ה�צו�ת �רכ�ת �אר אבל ֵֶַָָ�ְְְְֲִִַָָָָוה�דיה.
ח�ת�.�'בר��' ואינ� , ְְֵֵָ

��ע�ה·. עד ולר�� לה���ל ח�ב �אד� ע�ה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹי�
ה�קראי� ה� וא�� ו��פר; ול�לב וס�ה �פ�י� �ג�� ְְְְִִֵֵַָָָָ�ְְְִִָא�ת�,
מצו�ת וי� לע��ת�. �ני� �ל על ח�ב �אד� לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'ח�בה',

�מעקה מז�זה �ג�� לר��ת, ��מי� א�א ח�בה [לגגו]�אינ� ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
��ע�ה �די �מז�זה, הח�ב �בית ל��� ח�ב אד� �אי� �ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
�ספינה, א� �אהל ימיו �ל ל��� רצה א� א�א ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹמז�זה,
וכל מעקה. לע��ת �די �ית, לבנ�ת ח�ב אינ� וכ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָי�ב;
�היא מצוה �י� ה�א, �ר�� לה�ד�� אד� ��י� ע�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצות
לע��ת�. קד� עליה מבר� � ח�בה �אינ� מצוה �י� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹח�בה,

�ה�‚. מצו�ת �י� � ס�פרי� מ�ברי �ה� ה�צו�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכ�
מ�בריה� נר[מדרבנ�]ח�בה והדלקת מג�ה מקרא �ג�� , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

�ג�� ח�בה, �אינ� מצו�ת �י� חנ�ה, נר והדלקת ְְִֵֵֶָָָ�ְְֲֵַַַָָ��ת
תבשילי�]ער�ב ה�ל[חצירות; על מבר� � ידי� �נטילת ְְִִֵֵַַַַָָֹ

לע��ת'. וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר לע��ת�, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹקד�
� ל� יאמר� "א�ר :�� ��ת�ב ���רה, צ�נ�? ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹוהיכ�
א�ר � ה�א �� וה�ע�, ה�ברי� עני� נמצא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ע�ה".

���נ מא��, ל�מע �ה� ���ה �מצו�תיו, להדליקק��נ� � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ה�צו�ת �ל �אר וכ� ה�ג�ה; את לקר�ת א� חנ�ה, �ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ֲֵֶנר

ס�פרי�. ְְִִִֵֶ���ברי

�אחר�נה„. ידי� נטילת על מברכי� אי� [מי�ול�ה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
ה��נה,אחרוני�] מ�ני א�א זה �דבר ח�ב� ��א מ�ני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הא ע��ת�. על מברכי� אי� ס�נה, מ��� �ה� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�דברי�
�תה �� ואחר ה�י� את ���� למי ��מה? זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמה

על�קה ס�נת מ�ני מסוכנת]��ילה, מי� �אינ�[תולעת , ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ה�י�'; את לס�� 'וצ�נ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמבר�

ע��ת�‰. �עדי� מצוה א� � �ר� ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהע��ה
אינ� ה�א, �עבר �בר וא� ע��ה; אחר מבר� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָק�מת,
א� �פ�י�, ��ב� א� �ציצית, ��תע�� הרי �יצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמבר�.
אחר �מבר� ח�זר � �ח�ה �ר� ולא �ס�ה, ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ�ְֶַָ���ב
להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��תע��,
�פ�י�', 'להניח �פ�י�, ��ב� אחר מבר� וכ� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ציצית';
�א��. ���צא �ל וכ� ���ה'. 'לי�ב ���ה, ���ב ְֵֵֵַָָֹ�ֵֵַָ�ְֶַַַַָואחר

.Âחיטה� אחר ח�זר אינ� �רכה, �לא �חט א� ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל
וכ� ה�חיטה'; על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מבר�:
�מע�ר�ת, �ר�מה הפרי� א� �רכה, �לא ה�� ��ה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹא�
וכ� ע��ה. אחר �מבר� ח�זר אינ� � �ר� ולא ��בל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Êא�א לע�ל�, ע��ת� אחר ��ברכי� מצוה ל� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאי�
ק��נ� 'א�ר ל�מר יכ�ל �אינ� � �לבד ה�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָטבילת
עד נצט�ה, ולא נתק�� לא ועדי� וצ�נ�', ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ�מצו�תיו
מ�ני ה�בילה, על מבר� ��ט�ל, אחר לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��ט�ל;

מע�ר� �ח�י הטבילה]�היה לברכה.[מלפני רא�י היה ולא , ְְִִֵֶָָָָָָָָָֹ

.Áעת�� מבר� ח��ב�, �מר היא �ע��ת� מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
אינ� אחר, צ��י ע��ת� אחר ��� מצוה וכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָע��ת�;
הע��ה �יצד? האחר��. ה���י �ע��ה ��עה א�א ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר�
מז�זה א� �פ�י�, א� ציצית, א� ��פר, א� ל�לב, א� ְְִִִִָָָָ�ס�ה,

וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ה ��עת מבר� אינ� �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
��� מ�ני �פ�י�'; 'לכ�ב א� 'ל�לב', א� ס�ה', ְְְִִִִֵֵֶָָֹ�ֲַלע��ת
���ב ��עה מבר�? ואימתי אחר. צ��י ע��ת� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
א� ה��פר, ק�ל ����מע א� ה��לב, ���נענע א� ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�ַ���ה,
קביעת �ב�עת �פ�י�, לבי�ת �ב�עת ��יצית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַ���תע��
'א�ר ע��ה: ��עת מבר� � מעקה ע�ה א� אבל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה.
�זה. ���צא �ל וכ� מעקה'; לע��ת וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹק��נ�

.Ëול�לב וס�ה ��פר �ג�� לזמ�, מ�מ� �היא מצוה ְָָ�ְְְְְִִִִֶַַָָָ�ל
�ג�� ל�, קני� �היא מצוה �ל וכ� חנ�ה, ונר מג�ה ְְְְִִִֵֶָָָָ�ְְְֲִִֵָָ�מקרא
�דירה �אינ� מצוה וכ� �מעקה, �מז�זה �תפ�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
�היא למצוה ��מה היא �הרי עת, �כל מצ�יה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָואינ�
עליה מבר� � ה�� �פדי�� �נ� מילת �ג�� לזמ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�מ�
ול�לב ס�ה על �ר� לא וא� '�החינ�'. ע��ה ְָָ�ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��עת
עליה� מבר� ע��ה, ��עת '�החינ�' �ה� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ��צא
�ה�. ���צא �ל וכ� �ה�; ח�בת� ידי ��צא ��עה ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ'�החינ�'

.È�א�ת הע��ה ואחד לעצמ�, מצוה הע��ה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָאחד
�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ת�, קד� מבר� � ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלאחרי�
מצוה על א�א '�החינ�', מבר� אינ� אבל לע��ת'; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוצ�נ�
'א�ר מבר� אינ� הר�ה, מצו�ת לפניו הי� לעצמ�. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ע�ה
�ל על מבר� א�א � ה�צו�ת' על וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָק��נ�

עצמ�. �פני ואחת ְְְִֵַַַַַָאחת

.‡È�אינ� �י� עליו ח�בה �היתה �י� מצוה, הע��ה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ�ל
א�ת� ע�ה 'לע��ת'; מבר� לעצמ�, א�ת� ע�ה א� �ְְְֲִֵַַָָָָָָָ

הע��ה'. 'על מבר� ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרי�,

.·È'�פ�י� 'להניח מבר� �פ�י�, לב� נתע���יצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר� ���ה, י�ב ��יצית'; 'להתע�� מבר� ְֵָָ�ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָ��יצית,
��ת', �ל נר 'להדליק מבר� ה�א וכ� ���ה'. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ�ֵֵַ'לי�ב
'לק�ע מבר� לבית�, מז�זה קבע א� וכ� ה�ל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר� לג��, מעקה ע�ה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה'.
לעצמ�, �מע�ר�ת �ר�מה הפרי� מעקה'; לע��ת ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצ�נ�
ה��'; את 'למ�ל מבר� �נ�, את מל 'להפרי�'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמבר�

'ל�חט'. מבר� וחגיגת�, �סח� ְְְֲִִִֵַַָָָֹ�חט

.‚Èקביעת 'על מבר� לאחרי�, מז�זה קבע א� ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל
מעקה'; ע��ת 'על מבר� מעקה, לה� ע�ה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמז�זה';
הפר�ת 'על מבר� �מע�ר�ת, �ר�מה לה� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהפרי�
�ל וכ� ה�ילה'. 'על מבר� חבר�, �� את מל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ר�מה';

�א��. ֵֵַָ���צא

.„Èמצוה היתה א� � �אחד ולאחרי� ל� ה�צוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָע�ה
'על מבר� ה�א לפיכ� הע��ה'; 'על מבר� ח�בה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�אינ�
מידי עצמ� לה�ציא ונת��� ח�בה היתה ער�ב'. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
ה�א לפיכ� 'לע��ת'; מבר� � אחרי� �לה�ציא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָח�בה,

��פר'. ק�ל 'ל�מע ְְִֵַָָֹמבר�

.ÂË�יו�� ל�לב'; נטילת 'על מבר� � ה��לב את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטל
קד� �ר� א� אבל ח�בת�. ידי יצא ��הג�יה�, ���ל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

למד, א�ה �מ�א� ���ה'. 'לי�ב �מ� ל�לב', 'ל�ל ִֵַָָָָ�ְְִֵֵֵַָָֹמבר�
נטילת אבל הע��ה'. 'על מבר� �ע�ה, אחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�המבר�
�חט אפ�� � ה� הר��ת �כדברי ה�איל ��חיטה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָידי�
ו'על ה��', ���י ו'על ה�חיטה' 'על מבר� � ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָלעצמ�
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�ה� ��תח � ��� ה�צו�ת �רכ�ת �אר אבל ֵֶַָָ�ְְְְֲִִַָָָָוה�דיה.
ח�ת�.�'בר��' ואינ� , ְְֵֵָ

��ע�ה·. עד ולר�� לה���ל ח�ב �אד� ע�ה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹי�
ה�קראי� ה� וא�� ו��פר; ול�לב וס�ה �פ�י� �ג�� ְְְְִִֵֵַָָָָ�ְְְִִָא�ת�,
מצו�ת וי� לע��ת�. �ני� �ל על ח�ב �אד� לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'ח�בה',

�מעקה מז�זה �ג�� לר��ת, ��מי� א�א ח�בה [לגגו]�אינ� ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
��ע�ה �די �מז�זה, הח�ב �בית ל��� ח�ב אד� �אי� �ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
�ספינה, א� �אהל ימיו �ל ל��� רצה א� א�א ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹמז�זה,
וכל מעקה. לע��ת �די �ית, לבנ�ת ח�ב אינ� וכ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָי�ב;
�היא מצוה �י� ה�א, �ר�� לה�ד�� אד� ��י� ע�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצות
לע��ת�. קד� עליה מבר� � ח�בה �אינ� מצוה �י� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹח�בה,

�ה�‚. מצו�ת �י� � ס�פרי� מ�ברי �ה� ה�צו�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכ�
מ�בריה� נר[מדרבנ�]ח�בה והדלקת מג�ה מקרא �ג�� , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

�ג�� ח�בה, �אינ� מצו�ת �י� חנ�ה, נר והדלקת ְְִֵֵֶָָָ�ְְֲֵַַַָָ��ת
תבשילי�]ער�ב ה�ל[חצירות; על מבר� � ידי� �נטילת ְְִִֵֵַַַַָָֹ

לע��ת'. וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר לע��ת�, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹקד�
� ל� יאמר� "א�ר :�� ��ת�ב ���רה, צ�נ�? ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹוהיכ�
א�ר � ה�א �� וה�ע�, ה�ברי� עני� נמצא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ע�ה".

���נ מא��, ל�מע �ה� ���ה �מצו�תיו, להדליקק��נ� � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ה�צו�ת �ל �אר וכ� ה�ג�ה; את לקר�ת א� חנ�ה, �ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ֲֵֶנר

ס�פרי�. ְְִִִֵֶ���ברי

�אחר�נה„. ידי� נטילת על מברכי� אי� [מי�ול�ה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
ה��נה,אחרוני�] מ�ני א�א זה �דבר ח�ב� ��א מ�ני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הא ע��ת�. על מברכי� אי� ס�נה, מ��� �ה� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�דברי�
�תה �� ואחר ה�י� את ���� למי ��מה? זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמה

על�קה ס�נת מ�ני מסוכנת]��ילה, מי� �אינ�[תולעת , ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ה�י�'; את לס�� 'וצ�נ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמבר�

ע��ת�‰. �עדי� מצוה א� � �ר� ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהע��ה
אינ� ה�א, �עבר �בר וא� ע��ה; אחר מבר� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָק�מת,
א� �פ�י�, ��ב� א� �ציצית, ��תע�� הרי �יצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמבר�.
אחר �מבר� ח�זר � �ח�ה �ר� ולא �ס�ה, ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ�ְֶַָ���ב
להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��תע��,
�פ�י�', 'להניח �פ�י�, ��ב� אחר מבר� וכ� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ציצית';
�א��. ���צא �ל וכ� ���ה'. 'לי�ב ���ה, ���ב ְֵֵֵַָָֹ�ֵֵַָ�ְֶַַַַָואחר

.Âחיטה� אחר ח�זר אינ� �רכה, �לא �חט א� ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל
וכ� ה�חיטה'; על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מבר�:
�מע�ר�ת, �ר�מה הפרי� א� �רכה, �לא ה�� ��ה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹא�
וכ� ע��ה. אחר �מבר� ח�זר אינ� � �ר� ולא ��בל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Êא�א לע�ל�, ע��ת� אחר ��ברכי� מצוה ל� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאי�
ק��נ� 'א�ר ל�מר יכ�ל �אינ� � �לבד ה�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָטבילת
עד נצט�ה, ולא נתק�� לא ועדי� וצ�נ�', ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ�מצו�תיו
מ�ני ה�בילה, על מבר� ��ט�ל, אחר לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��ט�ל;

מע�ר� �ח�י הטבילה]�היה לברכה.[מלפני רא�י היה ולא , ְְִִֵֶָָָָָָָָָֹ

.Áעת�� מבר� ח��ב�, �מר היא �ע��ת� מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
אינ� אחר, צ��י ע��ת� אחר ��� מצוה וכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָע��ת�;
הע��ה �יצד? האחר��. ה���י �ע��ה ��עה א�א ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר�
מז�זה א� �פ�י�, א� ציצית, א� ��פר, א� ל�לב, א� ְְִִִִָָָָ�ס�ה,

וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ה ��עת מבר� אינ� �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
��� מ�ני �פ�י�'; 'לכ�ב א� 'ל�לב', א� ס�ה', ְְְִִִִֵֵֶָָֹ�ֲַלע��ת
���ב ��עה מבר�? ואימתי אחר. צ��י ע��ת� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
א� ה��פר, ק�ל ����מע א� ה��לב, ���נענע א� ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�ַ���ה,
קביעת �ב�עת �פ�י�, לבי�ת �ב�עת ��יצית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַ���תע��
'א�ר ע��ה: ��עת מבר� � מעקה ע�ה א� אבל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה.
�זה. ���צא �ל וכ� מעקה'; לע��ת וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹק��נ�

.Ëול�לב וס�ה ��פר �ג�� לזמ�, מ�מ� �היא מצוה ְָָ�ְְְְְִִִִֶַַָָָ�ל
�ג�� ל�, קני� �היא מצוה �ל וכ� חנ�ה, ונר מג�ה ְְְְִִִֵֶָָָָ�ְְְֲִִֵָָ�מקרא
�דירה �אינ� מצוה וכ� �מעקה, �מז�זה �תפ�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
�היא למצוה ��מה היא �הרי עת, �כל מצ�יה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָואינ�
עליה מבר� � ה�� �פדי�� �נ� מילת �ג�� לזמ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�מ�
ול�לב ס�ה על �ר� לא וא� '�החינ�'. ע��ה ְָָ�ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��עת
עליה� מבר� ע��ה, ��עת '�החינ�' �ה� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ��צא
�ה�. ���צא �ל וכ� �ה�; ח�בת� ידי ��צא ��עה ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ'�החינ�'

.È�א�ת הע��ה ואחד לעצמ�, מצוה הע��ה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָאחד
�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ת�, קד� מבר� � ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלאחרי�
מצוה על א�א '�החינ�', מבר� אינ� אבל לע��ת'; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוצ�נ�
'א�ר מבר� אינ� הר�ה, מצו�ת לפניו הי� לעצמ�. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ע�ה
�ל על מבר� א�א � ה�צו�ת' על וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָק��נ�

עצמ�. �פני ואחת ְְְִֵַַַַַָאחת

.‡È�אינ� �י� עליו ח�בה �היתה �י� מצוה, הע��ה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ�ל
א�ת� ע�ה 'לע��ת'; מבר� לעצמ�, א�ת� ע�ה א� �ְְְֲִֵַַָָָָָָָ

הע��ה'. 'על מבר� ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרי�,

.·È'�פ�י� 'להניח מבר� �פ�י�, לב� נתע���יצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר� ���ה, י�ב ��יצית'; 'להתע�� מבר� ְֵָָ�ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָ��יצית,
��ת', �ל נר 'להדליק מבר� ה�א וכ� ���ה'. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ�ֵֵַ'לי�ב
'לק�ע מבר� לבית�, מז�זה קבע א� וכ� ה�ל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר� לג��, מעקה ע�ה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה'.
לעצמ�, �מע�ר�ת �ר�מה הפרי� מעקה'; לע��ת ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצ�נ�
ה��'; את 'למ�ל מבר� �נ�, את מל 'להפרי�'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמבר�

'ל�חט'. מבר� וחגיגת�, �סח� ְְְֲִִִֵַַָָָֹ�חט

.‚Èקביעת 'על מבר� לאחרי�, מז�זה קבע א� ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל
מעקה'; ע��ת 'על מבר� מעקה, לה� ע�ה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמז�זה';
הפר�ת 'על מבר� �מע�ר�ת, �ר�מה לה� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהפרי�
�ל וכ� ה�ילה'. 'על מבר� חבר�, �� את מל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ר�מה';

�א��. ֵֵַָ���צא

.„Èמצוה היתה א� � �אחד ולאחרי� ל� ה�צוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָע�ה
'על מבר� ה�א לפיכ� הע��ה'; 'על מבר� ח�בה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�אינ�
מידי עצמ� לה�ציא ונת��� ח�בה היתה ער�ב'. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
ה�א לפיכ� 'לע��ת'; מבר� � אחרי� �לה�ציא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָח�בה,

��פר'. ק�ל 'ל�מע ְְִֵַָָֹמבר�

.ÂË�יו�� ל�לב'; נטילת 'על מבר� � ה��לב את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטל
קד� �ר� א� אבל ח�בת�. ידי יצא ��הג�יה�, ���ל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

למד, א�ה �מ�א� ���ה'. 'לי�ב �מ� ל�לב', 'ל�ל ִֵַָָָָ�ְְִֵֵֵַָָֹמבר�
נטילת אבל הע��ה'. 'על מבר� �ע�ה, אחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�המבר�
�חט אפ�� � ה� הר��ת �כדברי ה�איל ��חיטה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָידי�
ו'על ה��', ���י ו'על ה�חיטה' 'על מבר� � ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָלעצמ�
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��דק �י� חמ�', �ע�ר 'על מבר� ה�א וכ� ידי�'. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנטילת
לב�ל, �ל�� ��מר ��עת � לאחרי� ��דק �י� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמ�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ��ב�ק, קד� ה�ע�ר מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹנע�ת

.ÊË,ה�א נביאי� ��נהג �י על א� � מנהג �ה�א �בר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ�ל
מנהג ל�מר צרי� ואי� חג, �ל ��ביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ�ג��
�ל �בח�� חד�י� �רא�י הה�ל קריאת �ג�� ֶ�ְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָחכמי�,
��ס��ק �בר �ל וכ� עליו. מברכי� אי� � �סח �ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�עד
�רכה. �לא א�ת� ע��י� לאו, א� �רכה טע�� א� ְְְְִִִָָָָָָֹל�
��רכ�ת ויר�ה צריכה, �אינ� מ�רכה אד� י�הר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ�לע�ל�

אברכ�". י�� "�כל א�מר: �וד וכ� ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָה�ריכ�ת;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

dlin zFkld¦§¦¨
ה�מיני. ���� ה�כרי� את למ�ל והיא אחת, ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

"וערל‡. ��אמר: �רת, עליה �ח�בי� ע�ה מצות � ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה
ההיא ה�פ� ונכרתה � ערלת� ��ר את י��ל לא א�ר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,

הרב ועל �נ�, את למ�ל האב על �מצוה [האדו�]מע�יה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עבדיו �ל את �ס�".[הכנעני�]למ�ל �מקנת �ית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ואינ� ע�ה; מצות ��ל א�ת�, מל ולא האד�� א� האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
�י� �בית עצמ�. �ערל א�א �ל�י ה�רת �אי� �רת, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָח�ב
ערל, י�יח� ולא �זמ��; העבד, א� ה�� א�ת� למ�ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְמצ�י�

�עבדיה�. ולא �י�ראל, ְְְְְִֵֵֶַָֹֹלא

עבר·. �� א� א�א מ�ע��, ��א אד� �ל �נ� מלי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאי�
נתע�� �רח�. על א�ת� מלי� �י� ��ית למ�ל�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָונמנע
את למ�ל ח�ב ה�א ���ג�ל, � א�ת� מל� ולא �י�, ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמ�ית
את ימ�ל ולא מ��ג�ל עליו ��עבר וי�� י�� וכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעצמ�;

ע מצות מב�ל ה�א הרי �רת,עצמ�, ח�ב אינ� אבל �ה; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
�מזיד. ערל, וה�א ��מ�ת ְְִֵֵֶַָָעד

מ�‚. ה�לקח עבד ואחד י�ראל, �ר��ת ���לד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
נ��ל �ית, ��ליד א�א למ�ל�; הרב ח�ב ה�ל, � ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹה��י�
לקח� אפ�� � ��לקח ���� נ��ל �ס�, �מקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָל�מ�נה;

�י�מ�. נ��ל ���לד, ����ְִֶַַ

�ס�„. מקנת שנקנה]י� יליד[עבד וי� ל�מ�נה, ����ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]�ית לקח[שנולד �יצד? ���לד. ���� ����ל ִִֵֶֶַַַַַָ

ל�מ�נה; נ��ל זה הרי וילדה, ע�� ע�ר� ולקח ְְְֲִִִֵֶָָָָָָ�ְְִַָָ�פחה
עצמ� הע�ר והרי עצמ�, �פני הע�ר ��קח �י על ְַָ�ְְֲִֵֵַַָָ�ְִֶַַַָָוא�
ל�מ�נה. נ��ל ��לד, קד� א�� וקנה ה�איל � �ס� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקנת

לע�ריה‰. �פחה שתוליד]לקח העוברי� רק א�[קנה , ְְִַָָ�ֶָָ
עבד�ת ל�� להט�יל� ��א מנת על �פחה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��קח

כאשה] מצוות עצמה על ���לד[שתקבל �י על א� �ִֶַַַ
ה�א �א�� ה�ה, ה��לד �הרי ���לד; ���� נ��ל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�ר��ת�,
�כלל א�� �אי� קנה�, ה��� �כא�� לב��, �ס� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמקנת

טבלה[של]�פח�ת וא� �ית. יליד ה�� ��היה �די י�ראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עבדות]א�� ל�מ�נה.[לש� נ��ל זה הרי ��לדה, אחר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

.Â� ל��ל העבד רצה ולא ה��י�, מ� �ד�ל עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח
ע�� אותו]מגל�לי� יתר[משכנעי� חד�; ע�ר �ני� �ל ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ל��י�. �מ�כר� ח�זר א�א ערל, ��ה�א לק�מ� אס�ר ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָעל
ימ�ל ��א ה��י, ר�� אצל וה�א מ�ח�ה, עליו התנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוא�
�בע עליו ��ק�ל �בלבד ערל; וה�א לק�מ� מ�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�א�ת�

���ב �גר ויהיה נח, �ני ��צט�� ז'מצו�ת שקיבל [כגוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
מ�ד.מצוות] יהרג מצו�ת, �בע עליו ק�ל לא א� אבל ;ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואי�

.Êמל וא� �ח�ה; מילה ח�ב י�ראל, לקהל ��כנס ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ��י
וכ� ���ת��ר. �רית �� מ��� לה�י� צרי� ��י, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��היה
�רית �� מ��� לה�י� צרי� מה�ל, ��ה�א ���לד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָקט�
זכר�ת ל� ��� ה�ל�ד וה�א אנ�ר�גינ�ס, ה�מיני. ����ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
י�צא וכ� ��מיני; א�ת� למ�ל צרי� � �נקבה ונקב�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�זכר

קיסרי]�פ� בניתוח מלי�[נולד ערל�ת, ��י ל� ��� �מי . ְְִִֵֵֶֶָָֹ
��מיני. ��יה� ְְִִֵֶֶַאת

.Á�י� � ה�מ� על�ת אחר ,���� א�א לע�ל� מלי� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�
�ה�א �זמ��, ��א �י� זמ��, �ה�א ה�מיני, ����ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ,"����" � ה�מיני" "�ב��� ��אמר: והלאה, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹמ��יעי
ה��� וכל ��ר. ה�חר, ע��ד מ�עלה מל וא� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ��ילה.
ה��� �תח�ת להק�י� מצוה כ�, �י על וא� ל�ילה; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר

למצו�ת. מק�ימי� זריזי�, �ְְְְִִִִִַ

.Ë�אינ � �זמ�� ו��א ה��ת; את ��חה �זמ��, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה
�בי� �זמ�� �בי� ט�ב. י�� את ולא ה��ת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ��חה
�הרת היתה �א� �יצד? ה�רעת. את ��חה �זמ��, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��א

צרעת] �י[נגע על א� הערלה; ע� ח�תכ� הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָ�ע�ר
את וידחה ע�ה, יב�א � תע�ה �לא ה�רעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ��ציצת

תע�ה. ֲֶַֹלא

.È�העבדי מילת �� � ה��ת את ��חה ה�ני� ��ילת ���ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
��ה� �מיני חל א� ה��ת, את ��חה ל�מ�נה נ��לי� ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�
�א� � ��לדה עד א�� טבלה ��א �ית מיליד ח�� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת;

ה��ת. את ��חה אינ� ל�מ�נה, ����ל �י ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל

.‡Èה�מיני �חד� ���לד �מי מה�ל, ��ה�א ���לד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקט�
חי, �אינ� מ�ני �נפל �ה�א �ר�ת� ���מר קד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלע��ר�
אינ� � ערל�ת ��י ל� ��� �מי ואנ�ר�גינ�ס, �פ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוי�צא
י�� �ה�א ���ת, �אחד נ��לי� א�א ה��ת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��חי�

לה�. ְִִֶָ��יעי

.·È� ��ילה ספק ���� ספק ה�מ��ת, �י� ���לד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
וא� �מיני. ספק �ה�א ���יעי ונ��ל ה�ילה, מ� ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמ�ני�
ה��ת, את ��חה אינ� � ה�מ��ת �י� ��ת ערב ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנ�לד
מ�פק. ה��ת את ��חי� �אי� ���ת; �אחד נ��ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

.‚È�ער�� �ל� היה א� � ה�מיני �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי
א�א ה�א, �בעה �ב� �ל� ולד זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�בצ�רניו
א�ת� �מלי� �אב�, ואינ� ���ת לטלטל� �מ�ר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ְִֶַָ����הה;
�למי� צ�רניו ואי� לק�י, ��ער� נ�לד א� אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ���ת.
לה�לד רא�י היה ��א ו�אי, �מ�נה �� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�בר�ת�
�אב�, ח��ב ה�א לפיכ�, ���מר; קד� ויצא �ת�עה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹא�א
�ל�י� �הה א� כ�, �י על וא� ���ת. לטלטל� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואס�ר
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ה��לדי� ��אר ה�א והרי קימא, �ל ולד ה�א הרי � ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי��
� נפל.לכל אינ� �אד�, י�� �ל�י� ��הה ��ל בר; ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

.„È� �ל� נ�לד א� � לע��ר� ה�ביעי �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי
�בעה, �� ספק ���ת. א�ת� �מלי� קימא, �ל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי
�בעה �� א� �ני�: מ�ל ���ת נ��ל � �מ�נה �� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
ה�א, �מ�נה �� וא� ��ת; ��דחה �די� ה�א, ו�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָה�א
ה�א א� נפל, ��ה לפי ה�א, ��ר �מח�� ��ל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרי

�מ�נה. ��ְֶָ

.ÂË� ה�מ��ת �י� א�� למעי ח�� רא�� הע�ר ְְִִֵֵַָָֹ�ִָה�ציא
א�ת� מלי� אי� ��ת, �לילי א�א ��� יצא ��א �י על ְִֵֵֵֶַָָָ�ִֶַַָָֹא�
את ��חה אינ� � ה��ת את ��חה �אינ� מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���ת.
ימי� �ב�ני �ני. ט�ב י�� את וד�חה רא���; ט�ב ְְִִִִֵֵֶֶָי��
ולא הרא��� את לא ��חה אינ� ה�נה, רא� �ל ְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹט�בי�
�ל �ני ��חה אינ� �זמ��, ��א מילה וכ� ה�ני; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאת

ה�נה. ַָָֹרא�

.ÊËמעת ל� �מ�ני� ��בריא; עד א�ת� מלי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָח�לה,
מלי� �� ואחר לעת, מעת ימי� �בעת מחלי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��חיה

ח�ה ��חלצ�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ממנוא�ת�. [יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זההקדחת] �חלי וכ��צא הגו�], כל �אב�[של א� אבל ; ְֲֲֳִִֵֶַָָָ

מ�ד. א�ת� מלי� וירפא�, עיניו ��ת��ח� �עת � עיניו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָל�
�זה ���צא �ל מסויי�]וכ� באבר הוא .[שהחולי ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈ,�א�ת מלי� אי� � �י�תר ירק ��� ��מיני ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקט�
���ל ה�ט�י�[יתווס�]עד �מראה מראיו ויחזר� �� �� ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

��בע� �מי �י�תר אד� היה א� וכ� �[אותו]ה�ריאי�. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
��אר מראיו ויחזר� �מ� �� ���לע עד א�ת�, מלי� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאי�
א�� �דברי� לה�הר וצרי� ה�א. חלי ��ה מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�ט�י�;

�� �� �אי� ולד א�א מלי� ואי� חלי;[שו�]הר�ה, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זמ�; לאחר למ�ל ואפ�ר ה�ל, את ��חה נפ��ת ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ���נת

לע�ל�. מ��ראל אחת נפ� להחזיר אפ�ר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָואי

.ÁÈלה�� את]א�ה למול מחמת[נתנה �מת רא��� �נ� ְֲִִֵֵֶַָָָָ
�� �מת ה�ני את מלה וכ� �ח�, את �הכ�ילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ילה
לא ז� הרי � אחר מ�על �י� זה, מ�על �י� ה�ילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
��ג�יל עד ל� ממ�יני� א�א �זמ��, ה�לי�י את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ�מ�ל

�ח�. ויתח�ק ְְְִֵַַֹמעט
ה'תשס"ט תמוז ב' רביעי יו�

ב ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

מלי�,‡. וא�ה וקט� ועבד הערל ואפ�� למ�ל; ��רי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�ל
מל, וא� �לל; ימ�ל לא ��י, אבל אי�. �� �אי� ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ�מק��

�צר אפ�� מלי�, �ב�ל �נ�ה. �למ�ל� לחזר צרי� [אב�אינ� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹֹ
�קר�מיתחדה] ימ�ל ולא ���רת; �בר �בכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ�בזכ�כית,
למ�ל[חוד] ה�בחר מ� מצוה ה��נה. מ�ני קנה, ְָָ�ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ל

�ס�י�. י�ראל �ל ונהג� �מס�רי�; �י� �ס�י� �י� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ברזל,

את·. הח�פה הע�ר �ל את ח�תכי� מ�הלי�? ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�יצד
את ��רעי� �� ואחר העטרה; �ל ��ת��ה עד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעטרה,
לכא� �מחזיר� �צ�ר�, הע�ר מ� ��מ�ה הר� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ר��
את מ�צ� �� ואחר העטרה. ��ר ��ראה עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�לכא�,
יב�א ��א �די רח�קי�, מ�ק�מ�ת ה�� ��צא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ילה,

א�ת� מעבירי� מ�צ�, �אינ� מל וכל ס�נה; [מפטרי�לידי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מוהל] מהיות א�אותו אס�לנית עליה נ�ת� ���צ�, ואחר .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תחבושות]רט�ה �ה�.[מיני וכ��צא ְְִֵֶַָָ

ציצי�‚. העטרה]י� עור וי�[שאריות ה�ילה, את מע�בי� ְְְִִִִֵֵֶַַָ
ע�ר הערלה, מע�ר נ�אר א� �יצד? מע�בי�. �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצי�
�מ�ת ערל זה הרי � עטרה �ל �בה� רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהח�פה
וא� המע�ב. צי� ה�א ה��תר, הח�פה הע�ר וא�ת� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�היה;
�ל �בה� רב ח�פה �אינ� מעט, א�א מ��� נ�אר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

מע�ב. �אינ� צי� ה�א זה � ְֲִֵֵֶֶַָָעטרה

ציצי�„. על �י� ח�זר � ��ילה �ע�סק זמ� �ל � ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�ל
�ר� מע�בי�. �אינ� ציצי� על �י� ידיו]המע�בי�, [סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

מע�בי�, �אינ� ציצי� על ח�זר; המע�בי�, ציצי� על �ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מל. לא �א�� ה�ילה, את �רע ולא מל ח�זר. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינ�

�מדל�ל‰. ר� ���ר� ��ר[רפוי]קט� �על �היה א� , ְְֶַָָָ�ְֶַַָָָָָ
��תק�ה: �עת א�ת� ר�אי� � מה�ל אינ� �א�� ��ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
לת�� וצרי� �ל��; צרי� אינ� נ��ל, �ה�א נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָא�

�עת[לדחוק] וא� העי�. מראית מ�ני �מ�א�, מ�א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָה��ר
מ� וק�צצי� ח�זרי� � נ��ל �ה�א יראה לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ��תק�ה
�ל�יה העטרה ��ראה עד �מ�א�, מ�א� המדל�ל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ�ְַַָָה��ר
ה��רה, מ� אבל ס�פרי�; מ�ברי זה, ודבר ק��י. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ��עת
למ�ל צרי� אינ� �מל, ה�איל �ערל, נראה �ה�א �י על ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָא�

�נ�ה. ְִַַָ�ע�

.Â,�מ�צצי� �פ�רעי� מלי� ���ת, מילה צרכי �ל ְְְְִִִִִֵַָָָָָע��י�
ציצי� ועל ��ר�; �י על א� המע�בי�, ציצי� על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוח�זר
אס�לנית. עליה ונ�ת� �ר�; ��א זמ� �ל מע�בי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
הרי �יצד? ה��ת. את ��חי� אינ� מילה, מכ�ירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאי� ולא ���ת, ס�י� ע��י� אי� � ס�י� מצא� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹ��א

�מב�י ואפ�� למק��; מ�ק�� משלושהא�ת� סתו� [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדי�] עירוב]�אינ� בו עשו מביאי�[שלא אי� , ְְִִֵֵֶָֹ

הבאת מ�ני נדחה �דבריה� ער�ב ואי� לחצר, מחצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָא�ת�
��ת. מערב להביא� ואפ�ר ה�איל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה��י�,

.Ê�ל ��חקי� אי� רפואה]סממני�[למילה]וכ� ואי�[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ
ט�רפי� ואי� אס�ל�נית, ל� ע��י� ואי� ח�י�, ל� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמח�י�

����[מערבי�] �חק לא ו�מ�. זרע]יי� ��ת,[מי� מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לעצמ� זה נ�ת� ו�מ�, יי� טר� לא וא� ונ�ת�; ���יו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹל�עס
��ת, מערב לע��ת� �אפ�ר �ל ה�לל: זה לעצמ�. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינ� ולא �כח� א� אבל ה��ת; את ��חה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינ�

ל��יעי. ה�ילה ��חה ְְִִִִִִֶַַַַָָה�כ�ירי�,

.Á�א הח�י� נ��כ� �� ואחר ���ת, ה�ט� את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמל�
���נה מ�ני ���ת, ה�ל ל� ע��י� � ה�ממני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנת��ר�
א�ת� מרחיצי� ה�ט�, את להרחי� ��ר�� מק�� ל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהיא
ה�ילה, לאחר �י� ה�ילה לפני �י� ה�ילה �י�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ���ת:
�ל רחיצת �י� ���ת, להי�ת �חל מילה �ל ��לי�י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָא�
��ת מערב �ה�ח�� �ח�י� �י� מילה, רחיצת �י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�
ל�. היא ���נה מ�ני � ���ת ל� ��חמי� �ח�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�

.Ëלג�י א�מרי� ��ת, מערב ס�י� הביא� ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�כח�
ר��ת �ר� א�ת� יביא ��א �בלבד ���ת, ס�י� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהביא
אס�רה ���ת �ע��ת� �בר �ל �בר: �ל �לל� ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָהר�י�.
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ה��לדי� ��אר ה�א והרי קימא, �ל ולד ה�א הרי � ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי��
� נפל.לכל אינ� �אד�, י�� �ל�י� ��הה ��ל בר; ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

.„È� �ל� נ�לד א� � לע��ר� ה�ביעי �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי
�בעה, �� ספק ���ת. א�ת� �מלי� קימא, �ל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי
�בעה �� א� �ני�: מ�ל ���ת נ��ל � �מ�נה �� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
ה�א, �מ�נה �� וא� ��ת; ��דחה �די� ה�א, ו�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָה�א
ה�א א� נפל, ��ה לפי ה�א, ��ר �מח�� ��ל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרי

�מ�נה. ��ְֶָ

.ÂË� ה�מ��ת �י� א�� למעי ח�� רא�� הע�ר ְְִִֵֵַָָֹ�ִָה�ציא
א�ת� מלי� אי� ��ת, �לילי א�א ��� יצא ��א �י על ְִֵֵֵֶַָָָ�ִֶַַָָֹא�
את ��חה אינ� � ה��ת את ��חה �אינ� מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���ת.
ימי� �ב�ני �ני. ט�ב י�� את וד�חה רא���; ט�ב ְְִִִִֵֵֶֶָי��
ולא הרא��� את לא ��חה אינ� ה�נה, רא� �ל ְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹט�בי�
�ל �ני ��חה אינ� �זמ��, ��א מילה וכ� ה�ני; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאת

ה�נה. ַָָֹרא�

.ÊËמעת ל� �מ�ני� ��בריא; עד א�ת� מלי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָח�לה,
מלי� �� ואחר לעת, מעת ימי� �בעת מחלי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��חיה

ח�ה ��חלצ�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ממנוא�ת�. [יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זההקדחת] �חלי וכ��צא הגו�], כל �אב�[של א� אבל ; ְֲֲֳִִֵֶַָָָ

מ�ד. א�ת� מלי� וירפא�, עיניו ��ת��ח� �עת � עיניו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָל�
�זה ���צא �ל מסויי�]וכ� באבר הוא .[שהחולי ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈ,�א�ת מלי� אי� � �י�תר ירק ��� ��מיני ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקט�
���ל ה�ט�י�[יתווס�]עד �מראה מראיו ויחזר� �� �� ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

��בע� �מי �י�תר אד� היה א� וכ� �[אותו]ה�ריאי�. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
��אר מראיו ויחזר� �מ� �� ���לע עד א�ת�, מלי� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאי�
א�� �דברי� לה�הר וצרי� ה�א. חלי ��ה מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�ט�י�;

�� �� �אי� ולד א�א מלי� ואי� חלי;[שו�]הר�ה, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זמ�; לאחר למ�ל ואפ�ר ה�ל, את ��חה נפ��ת ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ���נת

לע�ל�. מ��ראל אחת נפ� להחזיר אפ�ר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָואי

.ÁÈלה�� את]א�ה למול מחמת[נתנה �מת רא��� �נ� ְֲִִֵֵֶַָָָָ
�� �מת ה�ני את מלה וכ� �ח�, את �הכ�ילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ילה
לא ז� הרי � אחר מ�על �י� זה, מ�על �י� ה�ילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
��ג�יל עד ל� ממ�יני� א�א �זמ��, ה�לי�י את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ�מ�ל

�ח�. ויתח�ק ְְְִֵַַֹמעט
ה'תשס"ט תמוז ב' רביעי יו�

ב ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

מלי�,‡. וא�ה וקט� ועבד הערל ואפ�� למ�ל; ��רי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�ל
מל, וא� �לל; ימ�ל לא ��י, אבל אי�. �� �אי� ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ�מק��

�צר אפ�� מלי�, �ב�ל �נ�ה. �למ�ל� לחזר צרי� [אב�אינ� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹֹ
�קר�מיתחדה] ימ�ל ולא ���רת; �בר �בכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ�בזכ�כית,
למ�ל[חוד] ה�בחר מ� מצוה ה��נה. מ�ני קנה, ְָָ�ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ל

�ס�י�. י�ראל �ל ונהג� �מס�רי�; �י� �ס�י� �י� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ברזל,

את·. הח�פה הע�ר �ל את ח�תכי� מ�הלי�? ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�יצד
את ��רעי� �� ואחר העטרה; �ל ��ת��ה עד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעטרה,
לכא� �מחזיר� �צ�ר�, הע�ר מ� ��מ�ה הר� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ר��
את מ�צ� �� ואחר העטרה. ��ר ��ראה עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�לכא�,
יב�א ��א �די רח�קי�, מ�ק�מ�ת ה�� ��צא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ילה,

א�ת� מעבירי� מ�צ�, �אינ� מל וכל ס�נה; [מפטרי�לידי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מוהל] מהיות א�אותו אס�לנית עליה נ�ת� ���צ�, ואחר .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תחבושות]רט�ה �ה�.[מיני וכ��צא ְְִֵֶַָָ

ציצי�‚. העטרה]י� עור וי�[שאריות ה�ילה, את מע�בי� ְְְִִִִֵֵֶַַָ
ע�ר הערלה, מע�ר נ�אר א� �יצד? מע�בי�. �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצי�
�מ�ת ערל זה הרי � עטרה �ל �בה� רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהח�פה
וא� המע�ב. צי� ה�א ה��תר, הח�פה הע�ר וא�ת� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�היה;
�ל �בה� רב ח�פה �אינ� מעט, א�א מ��� נ�אר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

מע�ב. �אינ� צי� ה�א זה � ְֲִֵֵֶֶַָָעטרה

ציצי�„. על �י� ח�זר � ��ילה �ע�סק זמ� �ל � ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�ל
�ר� מע�בי�. �אינ� ציצי� על �י� ידיו]המע�בי�, [סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

מע�בי�, �אינ� ציצי� על ח�זר; המע�בי�, ציצי� על �ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מל. לא �א�� ה�ילה, את �רע ולא מל ח�זר. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינ�

�מדל�ל‰. ר� ���ר� ��ר[רפוי]קט� �על �היה א� , ְְֶַָָָ�ְֶַַָָָָָ
��תק�ה: �עת א�ת� ר�אי� � מה�ל אינ� �א�� ��ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
לת�� וצרי� �ל��; צרי� אינ� נ��ל, �ה�א נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָא�

�עת[לדחוק] וא� העי�. מראית מ�ני �מ�א�, מ�א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָה��ר
מ� וק�צצי� ח�זרי� � נ��ל �ה�א יראה לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ��תק�ה
�ל�יה העטרה ��ראה עד �מ�א�, מ�א� המדל�ל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ�ְַַָָה��ר
ה��רה, מ� אבל ס�פרי�; מ�ברי זה, ודבר ק��י. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ��עת
למ�ל צרי� אינ� �מל, ה�איל �ערל, נראה �ה�א �י על ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָא�

�נ�ה. ְִַַָ�ע�

.Â,�מ�צצי� �פ�רעי� מלי� ���ת, מילה צרכי �ל ְְְְִִִִִֵַָָָָָע��י�
ציצי� ועל ��ר�; �י על א� המע�בי�, ציצי� על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוח�זר
אס�לנית. עליה ונ�ת� �ר�; ��א זמ� �ל מע�בי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
הרי �יצד? ה��ת. את ��חי� אינ� מילה, מכ�ירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאי� ולא ���ת, ס�י� ע��י� אי� � ס�י� מצא� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹ��א

�מב�י ואפ�� למק��; מ�ק�� משלושהא�ת� סתו� [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדי�] עירוב]�אינ� בו עשו מביאי�[שלא אי� , ְְִִֵֵֶָֹ

הבאת מ�ני נדחה �דבריה� ער�ב ואי� לחצר, מחצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָא�ת�
��ת. מערב להביא� ואפ�ר ה�איל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה��י�,

.Ê�ל ��חקי� אי� רפואה]סממני�[למילה]וכ� ואי�[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ
ט�רפי� ואי� אס�ל�נית, ל� ע��י� ואי� ח�י�, ל� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמח�י�

����[מערבי�] �חק לא ו�מ�. זרע]יי� ��ת,[מי� מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לעצמ� זה נ�ת� ו�מ�, יי� טר� לא וא� ונ�ת�; ���יו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹל�עס
��ת, מערב לע��ת� �אפ�ר �ל ה�לל: זה לעצמ�. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינ� ולא �כח� א� אבל ה��ת; את ��חה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינ�

ל��יעי. ה�ילה ��חה ְְִִִִִִֶַַַַָָה�כ�ירי�,

.Á�א הח�י� נ��כ� �� ואחר ���ת, ה�ט� את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמל�
���נה מ�ני ���ת, ה�ל ל� ע��י� � ה�ממני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנת��ר�
א�ת� מרחיצי� ה�ט�, את להרחי� ��ר�� מק�� ל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהיא
ה�ילה, לאחר �י� ה�ילה לפני �י� ה�ילה �י�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ���ת:
�ל רחיצת �י� ���ת, להי�ת �חל מילה �ל ��לי�י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָא�
��ת מערב �ה�ח�� �ח�י� �י� מילה, רחיצת �י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�
ל�. היא ���נה מ�ני � ���ת ל� ��חמי� �ח�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�

.Ëלג�י א�מרי� ��ת, מערב ס�י� הביא� ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�כח�
ר��ת �ר� א�ת� יביא ��א �בלבד ���ת, ס�י� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהביא
אס�רה ���ת �ע��ת� �בר �ל �בר: �ל �לל� ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָהר�י�.
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�ב�ת מ��� השביתהעלינ� להרבות מדרבנ�, [איסור ְִֵָ
לע��תבשבת] �די א�ת� לע��ת לג�י ל�מר לנ� מ�ר ,�ְְֲֲֵַַַָָָ

מלאכה, מ��� עלינ� אס�רה �ע��ת� ודבר �זמ��; ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָמצוה
���ת. לע��ת� לג�י ל�מר לנ� ְְֲַַַָָָאס�ר

.Èמילה למילה]מכ�ירי המסייעי� �זמ��[דברי� אפ�� , ְְֲִִִִֵַַָָ
מערב לע��ת� ואפ�ר ה�איל ט�ב, י�� את ��חי� אינ� �ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מילה מכ�ירי �ח� לא א� ה�ברי�: וחמר וקל ט�ב; ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹי��
��רה? �ל תע�ה לא ידח� היא� מ�בריה�, �היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ב�ת
לקדרה �רא�יי� ה�איל ט�ב, �י�� סממני� ל� ��חקי� ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאבל

תבשיל] בה� ו�מ�.[לתבל יי� ל� וט�רפי� ,ְְְִִֶֶַָ

ג ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

וצ�נ�‡. �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��מ�ל קד� מבר� � ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹה�ל
מבר� �נ�, מל וא� חבר�; �� מל היה א� ה�ילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
א�ה '�ר�� אחרת: �רכה מבר� ה�� ואבי ה��'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למ�ל
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
האב על ��צוה אבינ�'; אברה� �ל �ברית� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָלהכניס�
��מ�ל� י�ראל �ל ��צ�י� ה�צוה על יתר �נ�, את ְִִֵֶָָָ�ְְְִֵֶֶַַָָָלמ�ל
מברכי� אי� אביו, �� אי� א� לפיכ�, ��יניה�; ערל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�ל
�י� �ית א�ת� ��ברכ� �ה�רה מי וי� ז�. �רכה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאחרי�

.�� לע��ת רא�י ואי� הע�; מ� אחד ְֲִֵֵֶַָָָָא�

�הכנס��·. ���' א�מרי�: � ע�מדי� �� הי� ְְְְְְִִִִֵֶַָָוא�
ט�בי�'. �למע�י� �לח�ה לת�רה �כניסה� �� ְֲִִַָ�ְְְְִִֵֵַַָל�רית,

הע�‚. מ� אחד א� ה�ל, א� ה��, אבי מבר� �� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� :�� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהע�מדי�
�א�ת חת� וצאצאיו ,�� ��אר� וחק מ�ט�, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹק��
צ�רנ�, לעד חלקנ� חי אל זאת ��כר �� על קד�; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�רית
�ר�� מ�חת; �ארנ� ידיד�ת לה�יל קד��י� �צ�את ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָצ�ה

'�החינ�'. מבר� ה�� ואבי ה�רית'. ��רת ה', ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָא�ה

מל�„. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�רי� את ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�ל
ה�רי� את למ�ל וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהע�ל�,
נתק�מ� לא �רית, �� �אלמלא �רית, �� מה� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�לה�י�
ח��ת � ולילה י�מ� בריתי לא "א� ��אמר: ואר�, �ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ�מי�

�מ�י"'. לא ואר� ְִִֶַָָָָֹ�מי�

וצ�נ�‰. �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר�: � עב�� את ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה�ל
�� �אלמלא �רית, �� מה� �לה�י� העבדי� את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמ�ל
בריתי לא "א� ��אמר: ואר�, �מי� נתק�מ� לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ�רית,
מל וא� �מ�י"'. לא ואר� �מי� ח��ת � ולילה ְְִִִֶַָָָָָֹ�ְָָָָי�מ�
אד� וה�ל העבדי�'. מילת 'על מבר� אחרי�, �ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעבד
מג�ה� �� ואחר ��בר�, עד ערות� לכ��ת צרי� � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ד�ל

א�ת�. ָ�מל

.Â� מה�ל ��ה�א ���לד וקט� ��ת��ר, קד� ��ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��י
וכ� �רכה. צריכי� אינ� �רית, �� מה� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ����יפי�

ונקבות]אנ�ר�גינ�ס זכרות סימני לו על[שיש מברכי� אי� � ְְְְִִֵַַָ
ו�אי. �אינ� מ�ני ְִִֵֵֶַַָמילת�,

.Ê�� ���לד �חי� א� מ�ה מ�ני ערלת� לח�� ��רי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��י
מעלי� לא � �ה��י� א�ת�; ל� לח�� לי�ראל אס�ר �ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

וא�[מצילי�] אליה, א�ת� מ�רידי� ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹא�ת�
למצוה. נת��� לא �הרי ז�, �רפ�אה מצוה ��ע�ית �י ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

א�ת�. למ�ל לי�ראל מ�ר למילה, ה��י נת��� א� ְְִֵָָָ�ְְְִִִִֵַַָָלפיכ�,

.Á�� ��ת��� הערלה היא (ה��י�),}הר�עי�{מא�סה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
��א ה�ילה, היא �גד�לה ערלי�". ה��י� כל "�י ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��אמר:
"התה�� ��אמר: ��ל, עד �ל�, אבינ� אברה� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנקרא
ה�פר וכל �בינ�". �יני בריתי וא�נה תמי�, והיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני,

ערלת� וה�יח אבינ�, אברה� �ל נימול]�רית� א�[שלא , ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
שלמ�כ� העטרה מהול][כיסה נראה יהא ���א �י על א� � ְִֵֶַַָָ

ה�א. לע�ל� חלק ל� אי� הר�ה, ט�בי� �מע�י� ��רה ��ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

.Ëנתלה ��א מילה: חמ�רה ��ה �ראה, [המתי���א ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
�יהמלא�] על א� אחת, �עה אפ�� עליה ר�נ� ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמ�ה

��ר� מל]�היה שלא על להורגו המלא� וכל[וביקש . ְֶֶֶַָָָ
��אמר: �לבד, �רית�ת �ל� עליה� נכרת� ה��רה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצו�ת
�ני את לכרת מ�ה את ה' צ�ה א�ר ה�רית �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ"א�ה
א�� �רת א�ר ה�רית מ�בד מ�אב, �אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָי�ראל
לעבר� . . ה��� נ�בי� "א�� א�מר: ה�א ו�� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ�חרב";
נכרת� ה�ילה, ועל �רית�ת. �ל� הרי אלהי�". ה' ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ�ברית
בריתי "וא�נה אבינ�: אברה� ע� �רית�ת ע�רה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�ל�
�ריתי את "והקמתי א��", בריתי ה�ה "אני, �בינ�", ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ�יני
ת�מר", �ריתי את "וא�ה ע�ל�", "לברית �בינ�", ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�יני
"והיתה �רית", לא�ת "והיה ��מר�", א�ר �ריתי ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָֹ"זאת
הפר", �ריתי "את ע�ל�", "לברית �ב�רכ�", ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָבריתי
�ריתי "ואת ע�ל�", "לברית א��", �ריתי את ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָֹ"והקמתי

יצחק". את ְִִֶָָאקי�
�מני� ��י. �עזרת �ני, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�מע, קר�ת הלכ�ת ואר�עי�: ��ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רקי�
ע�ר חמ�ה �הני�, �בר�ת �פ�ה הלכ�ת �רקי�; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹאר�עה
�רקי�; ע�רה ��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ�רקי�;
ע�ר אחד �רכ�ת, הלכ�ת �רקי�; �ל�ה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכ�ת

�רקי�. �ל�ה מילה, הלכ�ת ְְְְִִִִָָָָֹ�רקי�;
�ס�ע�( רחמנא )�רי� ְְְֲִַַַָָ
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צו �ר�ת ���רי� אחר ��חר, י�� �כל לקר�ת הע� ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהג�
לה� �אי� �ברי� א�� ז�: מ�נה ק�ראי� �הני�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�בר�ת
א�� חסדי�; �גמיל�ת והראי��, וה���רי�, ה�אה, � ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ�ע�ר
ל� ק�מת וה�ר� ה�ה, �ע�ל� �ר�תיה� א�כל �אד� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�
והבאת חסדי�, �גמיל�ת וא�, אב ���ד � ה�א ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָלע�ל�
ר�י אמר .��� �נגד ��רה ותלמ�ד לחבר�, אד� �י� ִִַָָ�ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ�ל��
ר�א�ת �אפ�� עצמ�, על החמיר� ה� י�ראל �נ�ת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזירא,
�נא נק�י�. ימי� �בעת עליה י��ב�ת �חר�ל, ט�ה ��ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
הע�ל� �� �ה�א ל� מבטח הלכ�ת, ה��נה �ל אל�ה�, ְֶֶָָָ�ְֲִֵֵֶַָָָ�בי
'הליכ�ת', �קרא אל � ל�" ע�ל� "הליכ�ת ��אמר: ְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָה�א,
�למידי חנינא, ר�י אמר אלעזר ר�י אמר 'הלכ�ת'. ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָא�א
ל��די �ני� "וכל ��אמר: �ע�ל�, �ל�� מר�י� ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחכמי�
��תר, �מי� ירא אד� יהא לע�ל� �ני�". �ל�� ורב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָה',
ר��� ויאמר: י��י� �לבב�; אמת וד�בר האמת, על ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�דה
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�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא הע�למי�! ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ל
מה ח�ינ�, מה אנ�, מה הר�י�. רחמי� על �י ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָלפני�,
ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹחס�נ�,
�לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� הלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹאלהינ�.
כל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � וחכמי� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהי�,
�דברי ��ת�ב �מ� לפני�, הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
א�הב�, אברה� �ני ברית�, �ני ע��, אנחנ� ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָאבל
על ��עקד עקיד�, יצחק זרע ה��ר�ה; �הר ל� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ����ע�
�אהב� ��אהבת� �כ�ר�, �נ� יעקב עדת מז�ח�; ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��י
וי�ר��. י�ראל א�ת� קראת ,�� ��מח� ו�מחת� �ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָא�ת�
�לפאר�, �ל��ח�, ל�, לה�ד�ת ח�בי� אנ� ְְְְְֲִִַַָָָָָָָלפיכ�,
ל�מר אנ� ח�בי� ל�מ�. ��בח ה�דיה ול�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�לר�ממ�,
אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ובקר: ערב י��, �כל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפני�
מה ��רלנ�, �עי� מה חלקנ�, ��ב מה א�רנ�, אחד". ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
�מעריבי� מ��ימי� �אנ� א�רנ�, יר�תנ�. מאד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ְְָָֹ�פה
ה�א א�ה אחד". ה' אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹוא�מרי�:
א�ה הע�ל�; ��ברא אחר ה�א וא�ה הע�ל�, ��ברא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקד�
ה�א א�ה ה�א; לע�ל� ה�א וא�ה ה�ה, �ע�ל� ְֶַַַַָָָָָָָה�א
וה�ד�� ה�ד�ל �מ� את ק�� אחר��. ה�א וא�ה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָרא���,
את מק�� �ר�� קרננ�. ותג�י� �רי� �בי��עת� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע�למ�,
ה�מי� את ע�ית א�ה לב��. ה' ה�א א�ה בר�י�. ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ�מ�
ה��י� עליה, א�ר וכל האר� צבא�, וכל ה�מי� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ��מי
ל� ה�מי� �צבא ,��� את מח�ה וא�ה �ה�, א�ר ְְִַַָָָ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָָוכל
מל�, ה' מל�, ה' י���. לא ��נ�תי� ה�א, א�ה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹמ��חוי�.

ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� ועד. לע�ל� ימל� ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹה'
ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי לפני ��ברכי� רא��נה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�רכה
א�מר �ר�� ה�א. �ר�� הע�ל�, והיה �אמר �ר�� ְְֵֶַָָָָָָָָָ�נסח�:
�ר�� האר�, על מרח� �ר�� �מק��; ��זר �ר�� ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָוע��ה,
�ר�� א�רה, �מביא אפלה מעביר �ר�� ה�ר��ת; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרח�
ולא עולה לא לפניו �אי� �ר�� ליראיו. ט�ב �כר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמ���
מ�ח ולא פני� מ��א לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַָָָָָֹֹֹֹ�כחה,
אלהינ� ה' א�ה �ר�� לנצח. וק�� לעד, חי אל �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�חד.
�ל��� �מפאר מ��ח ע��, �פי המה�ל האל הע�ל�, ְְִָָֹ�ְְִַָ�ְֵֶֶַָָָמל�
מ�יח�, עב�� י�י �� �וד �ב�ירי ועבדיו; חסידיו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�ל
נפאר�, נ��ח�, נ�ד�, �בזמר�. ��בח� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱֲִִֵַַָָָָָָֹנה�ל�
חי יחיד, יחד. אלהינ� מל�נ� �מ� נז�יר נמליכ�, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹנר�ממ�,
ה', א�ה �ר�� �מ�. עד עדי �מפאר, מ��ח ְְֲֵַַָָָָֹ�ְִָָהע�למי�,

����ח�ת. מה�ל ְִַָָ�ְֶֶמל�
ה' י�מח לע�ל�, ה' כב�ד יהי א��: �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵַָוק�רא
מ�זרח ע�ל�. ועד מע�ה מבר�, ה' �� יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע�יו.
על ה'; ��י�, �ל על ר� ה'. �� מה�ל מב�א�, עד ִֵַַָָָ�ְְֶֶַ�מ�,
ה', ודר. לדר זכר� ה', לע�ל�; �מ� ה', �ב�ד�. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹה�מי�
י�מח� מ�לה. ��ל �מלכ�ת�, �סא�; הכי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ��מי�
ימל� ה' מל�. ה' ב��י�, ויאמר� האר�; ותגל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�מי�,
ה' מארצ�. ג�י� אבד� ועד; ע�ל� מל� ה' ועד. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלע�ל�
ותפר; עצה, עצ� ע�י�. מח�ב�ת הניא ��י�, עצת ָ�ְֵָ�ְְֲִִִִֵֵַַַהפיר
�לב מח�ב�ת ר��ת אל. ע�נ� �י יק��, ולא �בר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ��ר�

�עמ�ד; לע�ל� ה', עצת תק��. היא � ה' ועצת ְֲֲֲִִַַַַָָאי�,
צ�ה, ה�א ו�הי; אמר, ה�א �י ודר. לדר ל��, ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמח�ב�ת
�חר יעקב, �י ל�. למ��ב א�� �צ���, ה' בחר �י ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹו�עמד.
לא ונחלת� ע��, ה' י�� לא �י לסג�ת�. י�ראל, י�; ְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָָל�
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעז�ב.
בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', חמת�. �ל יעיר ולא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא��,
הע� א�רי סלה. יהלל�� ע�ד בית�, י��בי א�רי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקראנ�.
לדוד, מ"�ה�ה וק�רא אלהיו. �ה' הע� א�רי ל�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��כה

��י�. ספר ס�� עד וכ�'", ה�ל� אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹאר�ממ�
ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� א��: �ס�קי� ק�רא ,�� ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
�ל לעיני ה' את �ויד ויבר� ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל�
אבינ�, י�ראל אלהי ה' א�ה �ר�� �ויד: ו�אמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹה�הל,
וה�פארת וה�ב�רה ה�ד�ה ה' ל� ע�ל�. ועד ְְְְִֶֶַַָָ�ְְְֵַַָָמע�ל�
ה�מלכה, ה' ל� �באר�, ��מי� כל �י והה�ד, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוה�צח
וא�ה מ�פני�, וה�ב�ד והע�ר לרא�. לכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹוה�תנ�א

�� ל�ל.מ��ל �לח�ק לג�ל �ביד� �גב�רה; �ח �ביד� ל, ְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
�פאר��. ל�� �מהללי� ל�, אנחנ� מ�די� אלהינ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹוע�ה

�תה�ה. �רכה �ל על �מר�מ� �בד�, �� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹויברכ�
נסח�: ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ�רכה
��מי� וה�ד�� ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָי���ח
וזמרה, ה�ל ��בח, �יר אלהינ�, ה' נאה ל� �י ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�באר�;
מלכ�ת עז ותפארת, �ה�ה �ד�ה וה�די�ת, ְְְְִִֶֶַָָֹ�ְְְָָ�רכ�ת
ה' א�ה �ר�� ע�ל�. ועד מע�ה �גב�רה, נצח ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ממ�לה,
הה�די�ת, אל ה���ח�ת, �ד�ל מל� הע�ל�, מל� ְֵַָָ�ְֱֵֶֶֶֶַָָֹאלהינ�
הע�למי�. חי זמרה, ��ירי ה��חר ה�ע�י�, �ל ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָאד��

ה�ק��. �מנהג ס�פ�, עד ה�ירה ְְְִִֵַַַַָָָוק�רא
נ�מת זה: נסח ז� �רכה לפני לה�סי� הע� �ל נהג� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ���ת
ל� ��ר �ל ור�ח אלהינ�; ה' �מ�, את �בר� חי ְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹ�ל
מע�ל� ודר, לדר �מיד מל�נ� זכר� את �תר�מ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹתפאר,
ואי� אלהי�; אי� �מ�לעדי� האל, ה�א א�ה ע�ל� ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹועד
א�ה. א�א וצ�קה, צרה עת �כל �מ��יע ��אל מל� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלנ�
אד�� ה�ר��ת; �ל על אל�� �מרח�, �מפרנס �מ�יל ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָ��דה
�חסד ע�למ� המנהג ����ח�ת, המה�ל ְְְֵֶֶַַָָ�ַָ�ְַַָה��לד�ת,
ולא ינ�� לא אמת, אלהי� וה' ר�י�. �רחמי� ְְְֱֱֲִִִִֶַַַָָֹֹֹ�בר��תיו
נ�פלי� ס�מ� רד�מי�, ה�קי� י�ני�, המע�רר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָיי��;
וא�� מ�די�. אנחנ� �ל� � אס�רי� �מ�יר ח�לי� ְְְְֲֲִִִִִֵַַור�פא
ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה �ל��ננ� ,��� �ירה מלא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָפינ�
וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� הרקיע, �מרחבי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בח
אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, �נ�רי �ר���ת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוידינ�

� את �לבר� אלהינ�, ה' ל� לה�ד�ת מס�יקי� מ�אנ� ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֹ
רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� אחת על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמל�נ�,
ועד מ�פני� אב�תינ�, וע� ע�נ� �ע�ית ה��ב�ת, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�עמי�
�דיתנ�, עבדי� מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ� מ�צרי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ה;
מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב �ל�ל�נ�, �ב�בע זנ�נ�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רעב
עזר�נ� ה�ה ועד ��ית��; ר�י� רעי� �מחליי� ְְֲֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ט�נ�,
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרחמי�,
� �פינ� �מ� א�ר ול��� �א�ינ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
פלאי�. נ�י רב על אלהינ�, ה' �מ� את ויברכ� י�ד� ה� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹה�
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�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא הע�למי�! ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ל
מה ח�ינ�, מה אנ�, מה הר�י�. רחמי� על �י ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָלפני�,
ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹחס�נ�,
�לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� הלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹאלהינ�.
כל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � וחכמי� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהי�,
�דברי ��ת�ב �מ� לפני�, הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
א�הב�, אברה� �ני ברית�, �ני ע��, אנחנ� ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָאבל
על ��עקד עקיד�, יצחק זרע ה��ר�ה; �הר ל� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ����ע�
�אהב� ��אהבת� �כ�ר�, �נ� יעקב עדת מז�ח�; ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��י
וי�ר��. י�ראל א�ת� קראת ,�� ��מח� ו�מחת� �ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָא�ת�
�לפאר�, �ל��ח�, ל�, לה�ד�ת ח�בי� אנ� ְְְְְֲִִַַָָָָָָָלפיכ�,
ל�מר אנ� ח�בי� ל�מ�. ��בח ה�דיה ול�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�לר�ממ�,
אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ובקר: ערב י��, �כל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפני�
מה ��רלנ�, �עי� מה חלקנ�, ��ב מה א�רנ�, אחד". ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
�מעריבי� מ��ימי� �אנ� א�רנ�, יר�תנ�. מאד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ְְָָֹ�פה
ה�א א�ה אחד". ה' אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹוא�מרי�:
א�ה הע�ל�; ��ברא אחר ה�א וא�ה הע�ל�, ��ברא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקד�
ה�א א�ה ה�א; לע�ל� ה�א וא�ה ה�ה, �ע�ל� ְֶַַַַָָָָָָָה�א
וה�ד�� ה�ד�ל �מ� את ק�� אחר��. ה�א וא�ה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָרא���,
את מק�� �ר�� קרננ�. ותג�י� �רי� �בי��עת� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע�למ�,
ה�מי� את ע�ית א�ה לב��. ה' ה�א א�ה בר�י�. ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ�מ�
ה��י� עליה, א�ר וכל האר� צבא�, וכל ה�מי� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ��מי
ל� ה�מי� �צבא ,��� את מח�ה וא�ה �ה�, א�ר ְְִַַָָָ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָָוכל
מל�, ה' מל�, ה' י���. לא ��נ�תי� ה�א, א�ה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹמ��חוי�.

ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� ועד. לע�ל� ימל� ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹה'
ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי לפני ��ברכי� רא��נה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�רכה
א�מר �ר�� ה�א. �ר�� הע�ל�, והיה �אמר �ר�� ְְֵֶַָָָָָָָָָ�נסח�:
�ר�� האר�, על מרח� �ר�� �מק��; ��זר �ר�� ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָוע��ה,
�ר�� א�רה, �מביא אפלה מעביר �ר�� ה�ר��ת; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרח�
ולא עולה לא לפניו �אי� �ר�� ליראיו. ט�ב �כר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמ���
מ�ח ולא פני� מ��א לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַָָָָָֹֹֹֹ�כחה,
אלהינ� ה' א�ה �ר�� לנצח. וק�� לעד, חי אל �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�חד.
�ל��� �מפאר מ��ח ע��, �פי המה�ל האל הע�ל�, ְְִָָֹ�ְְִַָ�ְֵֶֶַָָָמל�
מ�יח�, עב�� י�י �� �וד �ב�ירי ועבדיו; חסידיו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�ל
נפאר�, נ��ח�, נ�ד�, �בזמר�. ��בח� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱֲִִֵַַָָָָָָֹנה�ל�
חי יחיד, יחד. אלהינ� מל�נ� �מ� נז�יר נמליכ�, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹנר�ממ�,
ה', א�ה �ר�� �מ�. עד עדי �מפאר, מ��ח ְְֲֵַַָָָָֹ�ְִָָהע�למי�,

����ח�ת. מה�ל ְִַָָ�ְֶֶמל�
ה' י�מח לע�ל�, ה' כב�ד יהי א��: �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵַָוק�רא
מ�זרח ע�ל�. ועד מע�ה מבר�, ה' �� יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע�יו.
על ה'; ��י�, �ל על ר� ה'. �� מה�ל מב�א�, עד ִֵַַָָָ�ְְֶֶַ�מ�,
ה', ודר. לדר זכר� ה', לע�ל�; �מ� ה', �ב�ד�. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹה�מי�
י�מח� מ�לה. ��ל �מלכ�ת�, �סא�; הכי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ��מי�
ימל� ה' מל�. ה' ב��י�, ויאמר� האר�; ותגל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�מי�,
ה' מארצ�. ג�י� אבד� ועד; ע�ל� מל� ה' ועד. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלע�ל�
ותפר; עצה, עצ� ע�י�. מח�ב�ת הניא ��י�, עצת ָ�ְֵָ�ְְֲִִִִֵֵַַַהפיר
�לב מח�ב�ת ר��ת אל. ע�נ� �י יק��, ולא �בר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ��ר�

�עמ�ד; לע�ל� ה', עצת תק��. היא � ה' ועצת ְֲֲֲִִַַַַָָאי�,
צ�ה, ה�א ו�הי; אמר, ה�א �י ודר. לדר ל��, ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמח�ב�ת
�חר יעקב, �י ל�. למ��ב א�� �צ���, ה' בחר �י ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹו�עמד.
לא ונחלת� ע��, ה' י�� לא �י לסג�ת�. י�ראל, י�; ְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָָל�
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעז�ב.
בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', חמת�. �ל יעיר ולא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא��,
הע� א�רי סלה. יהלל�� ע�ד בית�, י��בי א�רי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקראנ�.
לדוד, מ"�ה�ה וק�רא אלהיו. �ה' הע� א�רי ל�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��כה

��י�. ספר ס�� עד וכ�'", ה�ל� אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹאר�ממ�
ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� א��: �ס�קי� ק�רא ,�� ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
�ל לעיני ה' את �ויד ויבר� ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל�
אבינ�, י�ראל אלהי ה' א�ה �ר�� �ויד: ו�אמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹה�הל,
וה�פארת וה�ב�רה ה�ד�ה ה' ל� ע�ל�. ועד ְְְְִֶֶַַָָ�ְְְֵַַָָמע�ל�
ה�מלכה, ה' ל� �באר�, ��מי� כל �י והה�ד, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוה�צח
וא�ה מ�פני�, וה�ב�ד והע�ר לרא�. לכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹוה�תנ�א

�� ל�ל.מ��ל �לח�ק לג�ל �ביד� �גב�רה; �ח �ביד� ל, ְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
�פאר��. ל�� �מהללי� ל�, אנחנ� מ�די� אלהינ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹוע�ה

�תה�ה. �רכה �ל על �מר�מ� �בד�, �� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹויברכ�
נסח�: ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ�רכה
��מי� וה�ד�� ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָי���ח
וזמרה, ה�ל ��בח, �יר אלהינ�, ה' נאה ל� �י ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�באר�;
מלכ�ת עז ותפארת, �ה�ה �ד�ה וה�די�ת, ְְְְִִֶֶַָָֹ�ְְְָָ�רכ�ת
ה' א�ה �ר�� ע�ל�. ועד מע�ה �גב�רה, נצח ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ממ�לה,
הה�די�ת, אל ה���ח�ת, �ד�ל מל� הע�ל�, מל� ְֵַָָ�ְֱֵֶֶֶֶַָָֹאלהינ�
הע�למי�. חי זמרה, ��ירי ה��חר ה�ע�י�, �ל ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָאד��

ה�ק��. �מנהג ס�פ�, עד ה�ירה ְְְִִֵַַַַָָָוק�רא
נ�מת זה: נסח ז� �רכה לפני לה�סי� הע� �ל נהג� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ���ת
ל� ��ר �ל ור�ח אלהינ�; ה' �מ�, את �בר� חי ְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹ�ל
מע�ל� ודר, לדר �מיד מל�נ� זכר� את �תר�מ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹתפאר,
ואי� אלהי�; אי� �מ�לעדי� האל, ה�א א�ה ע�ל� ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹועד
א�ה. א�א וצ�קה, צרה עת �כל �מ��יע ��אל מל� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלנ�
אד�� ה�ר��ת; �ל על אל�� �מרח�, �מפרנס �מ�יל ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָ��דה
�חסד ע�למ� המנהג ����ח�ת, המה�ל ְְְֵֶֶַַָָ�ַָ�ְַַָה��לד�ת,
ולא ינ�� לא אמת, אלהי� וה' ר�י�. �רחמי� ְְְֱֱֲִִִִֶַַַָָֹֹֹ�בר��תיו
נ�פלי� ס�מ� רד�מי�, ה�קי� י�ני�, המע�רר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָיי��;
וא�� מ�די�. אנחנ� �ל� � אס�רי� �מ�יר ח�לי� ְְְְֲֲִִִִִֵַַור�פא
ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה �ל��ננ� ,��� �ירה מלא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָפינ�
וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� הרקיע, �מרחבי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בח
אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, �נ�רי �ר���ת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוידינ�

� את �לבר� אלהינ�, ה' ל� לה�ד�ת מס�יקי� מ�אנ� ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֹ
רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� אחת על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמל�נ�,
ועד מ�פני� אב�תינ�, וע� ע�נ� �ע�ית ה��ב�ת, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�עמי�
�דיתנ�, עבדי� מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ� מ�צרי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ה;
מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב �ל�ל�נ�, �ב�בע זנ�נ�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רעב
עזר�נ� ה�ה ועד ��ית��; ר�י� רעי� �מחליי� ְְֲֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ט�נ�,
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרחמי�,
� �פינ� �מ� א�ר ול��� �א�ינ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
פלאי�. נ�י רב על אלהינ�, ה' �מ� את ויברכ� י�ד� ה� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹה�



wfgנד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'a iriax mei -

ל� עי� וכל ת��ח, ל� ל��� וכל י�דה, ל� �ה כל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�י
ת��חוה, לפני� ק�מה וכל תכרע, ל� �ר� וכל ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָתצ�ה,
ל�מ�, יז�ר� וה�לי�ת וה�רבי� יירא��, ה�בב�ת ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוכל
מ�יל כמ��, מי ה' �אמרנה, עצמ�תי �ל ��אמר: ְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ��בר
צ�יקי� ר�נ� ונאמר: מ��זל�; ואבי�� ועני מ���, מחזק ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעני
�בדברי �תר�מ�, י�רי� �פי תה�ה. נאוה לי�רי� ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָ�ה',
�בקרב �תק��, חסידי� �ל �בל��� �ת�ר�, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָצ�יקי�
י�ראל �ית �ל ע�� רבב�ת �במקהל�ת �תה�ל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָקד��י�
ה' לפני� היצ�רי� �ל ח�בת ��� אלהינ�, ה' �מ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹית�אר
לג�ל לר�מ�, לפאר, ל��ח, לה�ל, לה�ד�ת, ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֵַַַַָֹאלהינ�,
י�י �� �וד ���ח�ת �יר�ת זמיר�ת �ברי �ל על ְְִִֶַָ�ְְְִִִֵֵַַָ�לה�ר
ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� י���ח מ�יח�. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעב��,
וכ� וכ�'. אלהינ� ה' נאה, ל� �י �באר�; ��מי� ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�ד��
קד� ה�זמ�ר, �ל ה��ת, לי�� �יר מזמ�ר לקר�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹנהג�
ה���רי�. �בי�� ה��ת �י�� ה�מיר�ת �ס�קי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ��תחיל�

�� �ד�ל ה�ל לקר�ת ��הג� מק�מ�ת קד�וי� �ת�ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
ה�על�ת �ירי לקר�ת ��הג� מק�מ�ת וי� ה�מיר�ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ�ס�קי

�מנהג�. ה�ל �ְְִַָָֹ
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קריאת ��פני רא��נה ְָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רכה
ח��, �ב�רא א�ר י�צר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ר��
עליה, ול�רי� לאר� ה�איר ה�ל; את �ב�רא �ל�� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹע�ה
מע�י� ר�� מה ברא�ית. מע�ה �מיד י�� �כל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמח��
ה�ל� קנינ�. האר� מלאה ע�ית, �חכמה ��� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�ה',
וט�ב ה�תנ�א המפאר המ��ח מאז, לב�� �מ� ְְְִֵַַַָָֹ�ְְְְֵַַַָָה�ר�מ�
רח� הר�י� �רחמי� מל�נ�, ע�ל� אלהי ע�ל�. ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמימ�ת
�עדנ�. מ��ב י�ענ� מג� מ���נ�, צ�ר ע�נ� אד�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָ�ֲֵָעלינ�,
יצר ט�ב ח�ה, זהרי �פעל התקי� �עה, �ד�ל �ר�� ְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָאל
צבא�ת ���ת ע��, סביב�ת נת� מא�ר�ת ל�מ�, ְִִ�ְְְִִַָָ�ב�ד
ה' �ת�ר� קד�ת�. לאל יס�ר� �מיד ��י ר�ממי ְִֵָָ�ְְְְְִִֵֵַַַָָקד��י�
�בח �ל ועל מ�חת; האר� ועל מ�על ��מי� ְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאלהינ�,
סלה. יפאר��, ה� � יצר� א�ר �מא�ר�ת ידי�, ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָמע�ה
י���ח קד��י�. ��רא ��אלנ�, מל�נ�, צ�רנ�, לעד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ�ת�ר�
ע�מדי� מ�רתיו א�ר מ�רתי�, י�צר מל�נ�, לעד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�מ�
ח�י� אלהי� �דברי יחד ק�ל� את מ�מיעי� ע�ל�, ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָֹ�ר��
���רי�, ��� �ר�רי�, ��� אה�בי�, ��� ע�ל�. ִִָ�ְִָ�ֲִָ�ֶֶָ�מל�
מק�לי� וכ�� �אהבה. ק�ניה� רצ�� �אימה ְְִַָ�ְְְְֲִֵֵֶַָָע��י�
לזה זה ר��ת ונ�תני� מ�ה, זה �מי� מלכ�ת על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעליה�
�בנעימה �ר�רה, ��פה ר�ח, �נחת לצ�ר� ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָלהק�י�
קד�� קד�� וא�מרי�: �יראה, ע�ני� �אחד ��� ְְְְְִִִֶָָָָָ�ְָטה�רה.
וח��ת והא�פ�י� �ב�ד�. האר� כל מלא צבא�ת; ה' ְְְְְִֶַַָָָָָָֹקד��,
�ר�� וא�מרי�: מ��חי� לע�ת�, מתנ�אי� יחד ְְְְִִַָָָ�ְְְִִֶַַַַֹה�ד�,
חי אל למל� י�נ�, נעימ�ת �ר�� לאל מ�ק�מ�. ה' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ�ב�ד
��על לב�� ה�א �י י�מיע�, ות��ח�ת יאמר� זמיר�ת ְְְִִֵַַָ�ְְְִֵַָֹוק��
י��ע�ת, מצמיח צדק�ת, ז�רע חד��ת, ע��ה ְְְְֲִֵֶַַַָָ�ב�ר�ת,
� ברא�ית מע�ה �מיד י�� �כל מח�� נפלא�ת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָאד��
התקנ� חס��", לע�ל� �י �ד�לי�, א�רי� "לע�ה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ�אמ�ר:
ה�א�ר�ת. י�צר ה', א�ה �ר�� ע�ל�. ל��ח ְְְֵֵַַַַָָָמא�ר�ת

חמלה אלהינ�; ה' אהב�נ�, ע�ל� אהבת �נ�ה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�רכה

�מ�, �עב�ר מל�נ�, אבינ� עלינ�. חמל� יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ�ד�לה
�� ח�י�, ח�י ו�ל�דנ� ב�, �טח� א�ר אב�תינ� ִֵֵַ�ְְְֲֲֲֵֵֶַַַָָ�בעב�ר
ות� עלינ�, נא רח� המרח�, הרחמ�, אב אבינ�. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ�ח�נ�,
ולע��ת ל�מר �לל�ד ללמד ל�מע לה��יל להבי� ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹ�ל�נ�
עינינ� והאר �אהבה; ��רת� תלמ�ד �ברי �ל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�לק��
את לאהבה לבבנ� ויחד יראת�, �ל�נ� וד�ק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מצו�תי�,
�אמת קד�� �� �י לב��, א�ה מהרה עלינ� �מל� ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�.
וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל �מ�, �בעב�ר עלינ�. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
�� �מ�. למע� ות��יענ� קרננ� �רי� �אהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נ��ל ולא נ�ל� לא חסינ�, �ב�מ� נב��, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ�טחנ�,
ונ�מחה נגילה א�ה, מל�נ� אבינ� �י עד; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָע�למי
נצח יעזב�נ� אל וחסדי�, אלהינ� ה' רחמי� ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�י��עת�.
האר�, �נפ�ת מאר�ע ו�ל�� �רכה עלינ� והבא ועד. ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָסלה
ע� מ�ל בחר� בנ� �י לארצנ�. ק�ממ��ת מהרה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָוה�ליכנ�
�ליחד� ל� לה�ד�ת ה�ד�ל, ל�מ� וקרב�נ� ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָול���,
�ע�� ה��חר ה', א�ה �ר�� �מ�. את �לאהבה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ�לר�ממ�,

�אהבה. ְְֲִֵַָָי�ראל
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָ�רכה

וי�יב נחמדאמת וחביב, אה�ב ונאמ�, י�ר וק��, נכ�� , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ה�ה ה�בר ויפה ט�ב �מק�ל, מת�� וא�יר, נ�רא ְֶֶַַָָָָ�ְָ�ְְְִִַָָונעי�,
מג� יעקב צ�ר מל�נ�, ע�ל� אלהי אמת, ועד. לע�ל� ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינ�
�מלכ�ת� נכ��, וכ�א� ק��, ��מ� ק�� ה�א ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹי�ענ�;
�לע�למי לעד ונאמני� ח�י� �דבריו ק�מת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמ�נת�
��ר�תינ�, �ל ועל �נינ� על אב�תינ�, ועל עלינ� ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָע�למי�,
ועל הרא��ני� על עבדי�; י�ראל זרע ��ר�ת �ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק �אמת, וק�� ט�ב �בר � ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחר�ני�
�מל� מל�נ� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ה' ה�א ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ�א�ה
י��עתנ�, וצ�ר י�צרנ� אב�תינ�, וג�אל ��אלנ� ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאב�תינ�,
ע�ד אלהי� לנ� ואי� �מ�, ה�א מע�ל� �מ�ילנ�, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹ��דנ�
�מ��יע מג� מע�ל�, ה�א א�ה אב�תינ� עזרת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָז�לת�.
מ��ב�, ע�ל� �ר�� וד�ר. ��ר �כל אחריה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניה�
א�ר אי� א�רי אמת, אר�. אפסי עד וצדקת� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��טי�
א�ה אמת, ל��; על י�י� �דבר� ות�רת� מצו�תי�, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָי�מע
�בני�; לאב�ת ריב� לריב ���ר �מל� לע��, אד�� ְְִִִִֶֶַָָָָָָה�א
אי� �מ�לעדי� אחר��, ה�א וא�ה רא��� ה�א א�ה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ�, מ�צרי� אמת, מ��יע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנ�
�בכ�ר� הרג�, ��בר מצרי� �כ�רי וכל �דיתנ�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדי�
מ��, עבר� וידידי� ט�ע�, וזדי� �קע�, ס�� וי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�אל�,
��ח� זאת ועל נ�תר. לא מה� אחד עד צריה�, מי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכ��
זמיר�ת �יר�ת ידידי� ונתנ� לאל, ור�ממ� ְְְְְְְִִִִִֵָָ�א�לי�,
ונ�רא, ���ר �ד�ל ונ�א, ר� וק��. חי אל למל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ����ח�ת
מ�ציא מר��, עדי �פלי� מג�י� אר�, עדי �אי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמ��יל
י�ראל לע�� וע�נה ��י�, וע�זר ענוי�, �פ�דה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאסירי�,
וכל מ�ה ה�א. �ר�� עלי��, לאל �ה�ה אליו; ��ע� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עת
כ��: אמר� ר�ה, ��מחה � �ירה אמר� ל� י�ראל ָ�ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ�ני

מי ה', �אל� כמ�� תה�ת,מי נ�רא ��ד�, נא�ר �מ�� ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
צבא�ת ה' �אלנ�, ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹע�ה

י�ראל. �אל ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� ְְְְִִֵֵַַָָָָָ�מ�,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��פני רא��נה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רכה
�דבר� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�נסח�:
מ��ה �תב�נה �ערי�, ��תח �חכמה ערבי�, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ה��כבי� את מס�ר ה�מ�י�, את מחלי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָע�י�,
א�ר ��לל ולילה, י�מ� ��רא �רצ�נ�. �רקיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�מ�מר�תיה�
לילה, �מביא י�� מעביר א�ר, מ�ני וח�� ח�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמ�ני
י�ראל. קד�� �מ�, צבא�ת ה' ל�ילה, י�� �י� ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמב�יל

ערבי�. ה�עריב ה', א�ה ֲֲִִַַַָָָ�ר��
��רה אהב�, ע�� י�ראל ע�ל� אהבת �נ�ה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�רכה
אלהינ�, ה' �� על ל�ד�. א�ת� �מ��טי� וח�י� ְְֱִִִִֵֵַַָָָֹ�ְְִ�מצו�ת
�דברי ונעלז ונ�מח רצ�נ�, �ח�י נ�יח �בק�מנ� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹ�ְְְְִֵֵַָָ��כבנ�
נה�ה �בה� ימינ�, ואר� ח�ינ� ה� �י ועד, לע�ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת�רת�
היא �י ועד, לע�ל� מ��� תס�ר לא ואהבת� ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹי�מ�
לעד. י�ראל ע�� את א�הב ה', א�ה �ר�� רא�נ�. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר רא��נה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ�רכה
אלהינ� ה' ה�א �י עלינ�, ק�� זאת �ל אמ�נה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹ�נסח�:
ה��דנ� � ז�לת� ואפס מל�נ�, אמת ע��; י�ראל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואנחנ�
לנ� ה�פרע האל עריצי�, מ�� ה��אלנ� מלכי�, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמ�ד
נפ�נ� ה�� נפ�נ�, א�יבי לכל �מ�ל המ��� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמ�רינ�,
א�יבינ�, �מ�ת על ה�דריכנ� רגלנ�, ל��ט נת� ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹ�ח�י�,

�פר נקמה �נ� הע��ה ��נאינ�. �ל על קרננ� עה,ו�ר� ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�כ�רי �ל �עברת� ה��ה ח�, �ני �אדמת �מ�פתי� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָא�ת�ת
ה�עביר ע�ל�; לחר�ת מ��כ� י�ראל את ו��צא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצרי�,
��נאיה� ואת ר�דפיה� ואת ס��, י� �זרי �י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ניו
ל�מ�; ו��ח� וה�ד� �ב�רת�, את בני� רא� ט�ע. ְְְְְְִִִִִֶַָָָ�תה�מ�ת
ר�ה ��מחה כ�� וענ� עליה�, ק�ל� �רצ�� ְְִַָָָ�ְְְְֲִֵֶַָָ�מלכ�ת�
נ�רא ��ד�; נא�ר כמ�� מי ה', �אל� כמ�� מי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹואמר�:
ה' ��אלנ�, ונאמר ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ע�ה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹתה�ת,
י�ראל. �אל ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� � �מ� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָצבא�ת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ�רכה
לח�י� והעמידנ� ל�ל��, אלהינ� ה' ה��יבנ� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹ�נסח�:
ט�בה �עצה ות�ננ� �ל�מ�, ס�ת עלינ� �פרס ְְְְֵֵֶַַָָ�ְְֵָָֹ�ל�ל��,
רע �בר מ�ל וה�ילנ� ו�מרנ� �עדנ�, והג� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�פני�.
��מר �מאחרינ�, מ�פנינ� ה�ט� ��בר לילה, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�מ�חד
�נפי� �בצל א�ה. �מ�ילנ� ��מרנ� �י �ב�אנ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָצאתנ�
��מר יי��, ולא ינ�� לא ה�ה ��אמר: ��בר ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ס�ירנ�,
לע�ל�, ה' �ר�� לעד. י�ראל ע�� ��מר �ר��... ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָי�ראל.
הע�, �ל ו�רא ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ימל� ואמ�; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹאמ�
ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹו��ל�
�ל את ה' כב�ד וי�לא לע�ל�, �ב�ד� �� �ר�� ְְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹהאלהי�.
��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� ְֶֶַַַָָָָָָָֹהאר�.
האל �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ�ר��
חי �ל נפ� �יד� א�ר וה�תי�, הח�י� נפ��ת �יד� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�ר
אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ��ר �ל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָור�ח
�י��עת�, נפ�נ� ותגל ל�נ� וי�מח עינינ� ירא� ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאמת.
ימל� ה' מל�, ה' מל�, ה' אלהי�. מל� לצ���, ְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�אמ�ר
�מיד וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� ועד. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלע�ל�

ועד. לע�ל� ְְִֶָָֹימל�

וק�ראי� ז�, �רכה �אמצע �ס�קי� לה�סי� הע� מקצת ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָונהג�
ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ו��ל� הע�, �ל ו�רא ה�ה: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ��סח
מ� וק�צנ� אלהינ�, ה' ה��יענ� האלהי�. ה�א ה' ְְֱֱֱִִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהי�,
לא �י �תה�ת�. לה���ח קד��, ל�� לה�ד�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה��י�,
לע��ת ה' ה�איל �י ה�ד�ל, �מ� �עב�ר ע��, את ה' ְֲֲִִִֶַַַַָֹי��
הר את ל��ט צ���, �הר מ��יעי� ועל� לע�. ל� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹאתכ�
האר�, �ל על למל� ה' והיה ה�ל�כה. לה' והיתה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָע�ו;
���מי�, אלהינ� אחד. ��מ� אחד, ה' יהיה הה�א ����ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ונפ� הח�י� נפ� �יד� �מיד. עלינ� �מלכ�ת� �מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָק��
�יד� אי�. ��ר �ל ור�ח חי �ל נפ� �יד� א�ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�תי�,
וצא� ע��, ואנחנ� אמת. אל ה', א�תי �דית ר�חי; ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה', �ה�ת�. נס�ר וד�ר לד�ר לע�ל�, ל� נ�דה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית�;
�ה' נ��ע י�ראל רמ�ה. מ���� �קר, מ�פת נפ�י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה�ילה
יהי עד. ע�למי עד ת�למ� ולא תב�� לא ע�למי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ���עת
ואל יעזבנ� אל אב�תינ�, ע� היה �א�ר ע�נ�, אלהינ� ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה'

ול�מרי��נ� �רכיו, �כל ללכת אליו, לבבנ� לה��ת ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ה��מה �ל אב�תינ�. את צ�ה א�ר �מ��טיו, וח�יו ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ�ְְִָמצ�תיו
�ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� י�. הלל� י�, ְְְֵַַַַָָָָָָָ�ה�ל
ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' �ר�� ��קר, ְְֵֶֶַָָָָָָֹה'
א�ה �ר�� �אמ�נת�. ונ�יח סלה, נה�ל�, �מיד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ק�מנ�.
ועד. לע�ל� ימל� �מיד וק�� חי �כב�ד�, ה��ל� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה',
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אלהינ� ה', א�ה �ר�� (א) וס��ר�: ה�פ�ה �רכ�ת ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברה� אלהי אב�תינ�, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
ט�בי� חסדי� ��מל עלי��, אל וה��רא, ה���ר ה�ד�ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
בניה�, לבני ��אל �מביא אב�ת, חס�י וז�כר ה�ל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוק�נה
אברה�. מג� ה', א�ה �ר�� �מג�. מ��יע רחמ� ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל�
לה��יע, רב א�ה מתי� מח�ה ה', לע�ל� ���ר א�ה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מח�ה �חסד, ח�י� מכל�ל ה���. �מ�ריד הר�ח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמ�יב
�מ�יר נ�פלי� וס�מ� ח�לי�, ר�פא ר�י�, �רחמי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתי�
�ב�ר�ת, �על כמ�� מי עפר. לי�ני אמ�נת� �מק�� ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאס�רי�,
מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� �מח�ה; ממית ,�� ��מה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מי
ו�מ� קד��, א�ה (ג) ה�תי�. מח�ה ה', א�ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ר��
ה', א�ה �ר�� �לה. יהלל��, י�� �כל �קד��י� ְְְְִֶַַָָָָָקד��,
לאנ�� �מל�ד �עת, לאד� ח�נ� א�ה (ד) ה�ד��. ְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאל
ח�נ� ה', א�ה �ר�� וה��ל. �בינה �עה מא�� ח�נ� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�ינה;
מל�נ� וקרבנ� לת�רת�, אבינ� ה�יבנ� (ה) ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�עת.
א�ה �ר�� לפני�. �למה �ת��בה והחזירנ� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלעב�דת�,
�מח�ל חטאנ�, �י אבינ� לנ� סלח (ו) �ת��בה. הר�צה ְְְִִִֶַָָָָָָה',
א�ה �ר�� א�ה. וס�ח ט�ב אל �י פ�ענ�, �י מל�נ� ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלנ�
ריבנ�, וריבה בענינ�, ראה (ז) לסלח. �מר�ה ח��� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹה',
ה', א�ה �ר�� א�ה. חזק ��אל מל� אל �י לגאלנ�, ְֳִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�מהר
ה��יענ� ונרפא, אלהינ� ה' רפאנ� (ח) י�ראל. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹ��אל
אל �י �חל�אינ�, לכל �למה רפ�אה והעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָונ��עה,
י�ראל. ע�� ח�לי ר�פא ה', א�ה �ר�� א�ה. רחמ� ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָר�פא
�נתנ�, את �בר� ידינ�, מע�ה �כל אלהינ� ה' �רכנ� ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ(ט)
��� הע�ל� את ו��ע האדמה, �ני על �מטר טל �ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָות�
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ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��פני רא��נה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רכה
�דבר� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�נסח�:
מ��ה �תב�נה �ערי�, ��תח �חכמה ערבי�, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ה��כבי� את מס�ר ה�מ�י�, את מחלי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָע�י�,
א�ר ��לל ולילה, י�מ� ��רא �רצ�נ�. �רקיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�מ�מר�תיה�
לילה, �מביא י�� מעביר א�ר, מ�ני וח�� ח�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמ�ני
י�ראל. קד�� �מ�, צבא�ת ה' ל�ילה, י�� �י� ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמב�יל

ערבי�. ה�עריב ה', א�ה ֲֲִִַַַָָָ�ר��
��רה אהב�, ע�� י�ראל ע�ל� אהבת �נ�ה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�רכה
אלהינ�, ה' �� על ל�ד�. א�ת� �מ��טי� וח�י� ְְֱִִִִֵֵַַָָָֹ�ְְִ�מצו�ת
�דברי ונעלז ונ�מח רצ�נ�, �ח�י נ�יח �בק�מנ� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹ�ְְְְִֵֵַָָ��כבנ�
נה�ה �בה� ימינ�, ואר� ח�ינ� ה� �י ועד, לע�ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת�רת�
היא �י ועד, לע�ל� מ��� תס�ר לא ואהבת� ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹי�מ�
לעד. י�ראל ע�� את א�הב ה', א�ה �ר�� רא�נ�. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר רא��נה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ�רכה
אלהינ� ה' ה�א �י עלינ�, ק�� זאת �ל אמ�נה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹ�נסח�:
ה��דנ� � ז�לת� ואפס מל�נ�, אמת ע��; י�ראל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואנחנ�
לנ� ה�פרע האל עריצי�, מ�� ה��אלנ� מלכי�, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמ�ד
נפ�נ� ה�� נפ�נ�, א�יבי לכל �מ�ל המ��� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמ�רינ�,
א�יבינ�, �מ�ת על ה�דריכנ� רגלנ�, ל��ט נת� ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹ�ח�י�,

�פר נקמה �נ� הע��ה ��נאינ�. �ל על קרננ� עה,ו�ר� ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�כ�רי �ל �עברת� ה��ה ח�, �ני �אדמת �מ�פתי� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָא�ת�ת
ה�עביר ע�ל�; לחר�ת מ��כ� י�ראל את ו��צא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצרי�,
��נאיה� ואת ר�דפיה� ואת ס��, י� �זרי �י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ניו
ל�מ�; ו��ח� וה�ד� �ב�רת�, את בני� רא� ט�ע. ְְְְְְִִִִִֶַָָָ�תה�מ�ת
ר�ה ��מחה כ�� וענ� עליה�, ק�ל� �רצ�� ְְִַָָָ�ְְְְֲִֵֶַָָ�מלכ�ת�
נ�רא ��ד�; נא�ר כמ�� מי ה', �אל� כמ�� מי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹואמר�:
ה' ��אלנ�, ונאמר ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ע�ה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹתה�ת,
י�ראל. �אל ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� � �מ� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָצבא�ת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ�רכה
לח�י� והעמידנ� ל�ל��, אלהינ� ה' ה��יבנ� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹ�נסח�:
ט�בה �עצה ות�ננ� �ל�מ�, ס�ת עלינ� �פרס ְְְְֵֵֶַַָָ�ְְֵָָֹ�ל�ל��,
רע �בר מ�ל וה�ילנ� ו�מרנ� �עדנ�, והג� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�פני�.
��מר �מאחרינ�, מ�פנינ� ה�ט� ��בר לילה, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�מ�חד
�נפי� �בצל א�ה. �מ�ילנ� ��מרנ� �י �ב�אנ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָצאתנ�
��מר יי��, ולא ינ�� לא ה�ה ��אמר: ��בר ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ס�ירנ�,
לע�ל�, ה' �ר�� לעד. י�ראל ע�� ��מר �ר��... ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָי�ראל.
הע�, �ל ו�רא ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ימל� ואמ�; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹאמ�
ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹו��ל�
�ל את ה' כב�ד וי�לא לע�ל�, �ב�ד� �� �ר�� ְְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹהאלהי�.
��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� ְֶֶַַַָָָָָָָֹהאר�.
האל �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ�ר��
חי �ל נפ� �יד� א�ר וה�תי�, הח�י� נפ��ת �יד� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�ר
אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ��ר �ל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָור�ח
�י��עת�, נפ�נ� ותגל ל�נ� וי�מח עינינ� ירא� ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאמת.
ימל� ה' מל�, ה' מל�, ה' אלהי�. מל� לצ���, ְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�אמ�ר
�מיד וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� ועד. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלע�ל�

ועד. לע�ל� ְְִֶָָֹימל�

וק�ראי� ז�, �רכה �אמצע �ס�קי� לה�סי� הע� מקצת ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָונהג�
ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ו��ל� הע�, �ל ו�רא ה�ה: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ��סח
מ� וק�צנ� אלהינ�, ה' ה��יענ� האלהי�. ה�א ה' ְְֱֱֱִִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהי�,
לא �י �תה�ת�. לה���ח קד��, ל�� לה�ד�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה��י�,
לע��ת ה' ה�איל �י ה�ד�ל, �מ� �עב�ר ע��, את ה' ְֲֲִִִֶַַַַָֹי��
הר את ל��ט צ���, �הר מ��יעי� ועל� לע�. ל� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹאתכ�
האר�, �ל על למל� ה' והיה ה�ל�כה. לה' והיתה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָע�ו;
���מי�, אלהינ� אחד. ��מ� אחד, ה' יהיה הה�א ����ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ונפ� הח�י� נפ� �יד� �מיד. עלינ� �מלכ�ת� �מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָק��
�יד� אי�. ��ר �ל ור�ח חי �ל נפ� �יד� א�ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�תי�,
וצא� ע��, ואנחנ� אמת. אל ה', א�תי �דית ר�חי; ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה', �ה�ת�. נס�ר וד�ר לד�ר לע�ל�, ל� נ�דה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית�;
�ה' נ��ע י�ראל רמ�ה. מ���� �קר, מ�פת נפ�י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה�ילה
יהי עד. ע�למי עד ת�למ� ולא תב�� לא ע�למי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ���עת
ואל יעזבנ� אל אב�תינ�, ע� היה �א�ר ע�נ�, אלהינ� ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה'

ול�מרי��נ� �רכיו, �כל ללכת אליו, לבבנ� לה��ת ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ה��מה �ל אב�תינ�. את צ�ה א�ר �מ��טיו, וח�יו ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ�ְְִָמצ�תיו
�ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� י�. הלל� י�, ְְְֵַַַַָָָָָָָ�ה�ל
ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' �ר�� ��קר, ְְֵֶֶַָָָָָָֹה'
א�ה �ר�� �אמ�נת�. ונ�יח סלה, נה�ל�, �מיד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ק�מנ�.
ועד. לע�ל� ימל� �מיד וק�� חי �כב�ד�, ה��ל� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה',
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אלהינ� ה', א�ה �ר�� (א) וס��ר�: ה�פ�ה �רכ�ת ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברה� אלהי אב�תינ�, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
ט�בי� חסדי� ��מל עלי��, אל וה��רא, ה���ר ה�ד�ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
בניה�, לבני ��אל �מביא אב�ת, חס�י וז�כר ה�ל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוק�נה
אברה�. מג� ה', א�ה �ר�� �מג�. מ��יע רחמ� ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל�
לה��יע, רב א�ה מתי� מח�ה ה', לע�ל� ���ר א�ה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מח�ה �חסד, ח�י� מכל�ל ה���. �מ�ריד הר�ח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמ�יב
�מ�יר נ�פלי� וס�מ� ח�לי�, ר�פא ר�י�, �רחמי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתי�
�ב�ר�ת, �על כמ�� מי עפר. לי�ני אמ�נת� �מק�� ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאס�רי�,
מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� �מח�ה; ממית ,�� ��מה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מי
ו�מ� קד��, א�ה (ג) ה�תי�. מח�ה ה', א�ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ר��
ה', א�ה �ר�� �לה. יהלל��, י�� �כל �קד��י� ְְְְִֶַַָָָָָקד��,
לאנ�� �מל�ד �עת, לאד� ח�נ� א�ה (ד) ה�ד��. ְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאל
ח�נ� ה', א�ה �ר�� וה��ל. �בינה �עה מא�� ח�נ� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�ינה;
מל�נ� וקרבנ� לת�רת�, אבינ� ה�יבנ� (ה) ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�עת.
א�ה �ר�� לפני�. �למה �ת��בה והחזירנ� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלעב�דת�,
�מח�ל חטאנ�, �י אבינ� לנ� סלח (ו) �ת��בה. הר�צה ְְְִִִֶַָָָָָָה',
א�ה �ר�� א�ה. וס�ח ט�ב אל �י פ�ענ�, �י מל�נ� ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלנ�
ריבנ�, וריבה בענינ�, ראה (ז) לסלח. �מר�ה ח��� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹה',
ה', א�ה �ר�� א�ה. חזק ��אל מל� אל �י לגאלנ�, ְֳִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�מהר
ה��יענ� ונרפא, אלהינ� ה' רפאנ� (ח) י�ראל. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹ��אל
אל �י �חל�אינ�, לכל �למה רפ�אה והעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָונ��עה,
י�ראל. ע�� ח�לי ר�פא ה', א�ה �ר�� א�ה. רחמ� ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָר�פא
�נתנ�, את �בר� ידינ�, מע�ה �כל אלהינ� ה' �רכנ� ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ(ט)
��� הע�ל� את ו��ע האדמה, �ני על �מטר טל �ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָות�
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וה�ילה ו�מרה ידי�, מ�נ�ת מע�ר תבל �ני ור�ה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמ��ב�,
מ�ל �ב�את� מיני �ל ואת ה�את ה�נה את אלהינ� ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה'
ותקוה, אחרית ל� ות� �רענ�ת, מיני �מ�ל מ�חית ְְְְֲִִֵַָָָ�ְִִִִֵֵַָמיני
מבר� ה', א�ה �ר�� ה��ב�ת. ��ני� �ברכה ו�ל�� ְְְִֵַַַַָָָָָָָֹ�בע
את לק�� נס ו�א לחר�תנ�, �ד�ל ���פר �קע (י) ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָה�ני�.
ה', א�ה �ר�� לארצנ�. האר� �נפ�ת מאר�ע �ל��תינ� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ�ל
��פטינ� ה�יבה (יא) י�ראל. ע�� נדחי ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמק��
ואנחה, יג�� מ��� והסר �ב�ח�ה, וי�עצינ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ברא��נה,

�רחמ לב�� א�ה עלינ� �ר���מל� �במ��ט. �צדק י� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אל למ��די� (יב) �מ��ט. צדקה א�הב מל� ה', ִַָ�ְְְִֵֶֶַַָָָָא�ה
�ע�ר זד�� �מלכ�ת יאבד�, �רגע ה�יני� �ל �קוה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�הי
א�יבי� ��בר ה', א�ה �ר�� �ימינ�. מהרה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָות���ר
�רי ועל החסידי� ועל ה��יקי� על (יג) זדי�. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַ�מכניע
ה' רחמי� יהמ� י�ראל, �ית ע�� �ארית ועל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה�דק,
ו�י� �אמת, ��מ� ה��טחי� לכל ט�ב �כר ות� ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָֹאלהינ�,
�טחנ� ב�מ� �י נב��, לא לע�ל� ע�ה�, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחלקנ�
ל��יקי�. �מבטח מ�ע� ה', א�ה �ר�� נ�ע��. ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָולי��עת�
א�ת� �בנה ��ר�, �א�ר עיר� יר��לי� �ת�� ���� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ(יד)
יר��לי�. ��נה ה', א�ה �ר�� �ימינ�. �מהרה ע�ל� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ�ני�
�י��עת�. �ר�� וקרנ� תצמיח, מהרה �וד צמח את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(טו)
ה' ק�לנ� �מע (טז) י��עה. קר� מצמיח ה', א�ה ְְְִֵֶֶַַַַָָָ�ר��
את ורצ�� �רחמי� וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאלהינ�,
��מע א�ה �י ��יבנ�; אל ריק� מל�נ�, מ�פני� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פ�תנ�;
ה' רצה (יז) �פ�ה. ��מע ה', א�ה �ר�� �ה. �ל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�פ�ת
העב�דה וה�ב �עה, ולתפ�ת� י�ראל �ע�� ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאלהינ�
�ק�ל �אהבה מהרה �תפ�ת� י�ראל וא�י �ית�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלדביר
ותרצנ�, ע��. י�ראל עב�דת �מיד לרצ�� �תהי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ�רצ��,
�ר�� �מאז. �רחמי� לצ��� לנו� ���ב� עינינ� ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָותחזינה
ל�, אנחנ� מ�די� (יח) לצ���. �כינת� ה�חזיר ה', ְְְֲֲִִִִַַַַָָָא�ה
ה�א א�ה י�ענ�, מג� ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�א�ה
ה�ס�רי� ח�ינ� על �ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלד�ר
ונפלא�תי� נ�י� על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�ידי�,
כל� לא �י ה��ב וצהרי�. ובקר ערב ועת, עת ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ��כל
את יהלל� הח�י� �ל חסדי�, ��� לא �י המרח� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹרחמי�,
ה��ב ה', א�ה �ר�� ה��ב. האל ט�ב �י ה�ד�ל, ְִֵַַַַָָָָָ�מ�
ח� �ברכה, ט�בה �ל�� �י� (יט) לה�ד�ת. נאה �ל� ְְְְִִֵֶָָָָָ�מ�
�אחד ��נ� �ברכנ� ע��, י�ראל ועל עלינ� ורחמי� ְֶָָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוחסד
��רה אלהינ� ה' לנ� נת� �ני� מ�א�ר �י �ני�, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמ�א�ר
את לבר� �עיני� וט�ב ו�ל��. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוח�י�,
את המבר� ה', א�ה �ר�� ��ל��. עת �כל י�ראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָע��

��ל��. י�ראל ְִֵַַָָע��
מ�ריד לה��יע, רב �נ�ה: �ברכה א�מר הח�ה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�ימ�ת

וכ�'; �חסד ח�י� מכל�ל ְְְְִֵֶֶַַַָה�ל,
�כל אלהינ� ה' �רכנ� זה: �נסח ��יעית �רכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�מבר�
�נדבה �רכה רצ�� �טללי �נתנ� את �בר� ידינ�, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמע�ה

ה�ני�. מבר� ה', א�ה �ר�� ה��ב�ת. ְִִֵַַַַָָָָָ��ני�
ימי� �מ�צאי ה���רי� י�� �מ�צאי ��ת מ�צאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ�לילי
לאד� ח�נ� א�ה זה: �נסח רביעית �רכה מבר� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹט�בי�,

לחל, קד� �י� הב�ל� וא�ה �ינה; לאנ�� �מל�ד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�עת,
ה�ביעי י�� �בי� ל��י�, י�ראל �בי� לח��, א�ר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�בי�
�� לחל, קד� �י� �הב�ל� ��� ה�ע�ה. ימי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹל��ת
�רענ��ת מיני �מ�ל מ�חית מיני מ�ל וה�ילנ� �ְָ�ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָ�דנ�
מא�� וח�נ� ה�ל, מ� ו�מרנ� �ע�ל�, לב�א ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹה�תר���ת

ה�עת. ח�נ� ה', א�ה �ר�� וה��ל. �בינה ְְִֵֵֵַַַַָָָָָ�עה
�בע�רא�י �בר�ת מ�סי� מ�עד, �ל �בח�� חד�י� ְְֳִֵָָ�ְְְִִֵֶַַ

זה: �נסח א�ת� �מבר� �מנחה, ו�חרית �ערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹע�רה
וה�ב �עה, ולתפ�ת� י�ראל �ע�� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
מהרה �תפ�ת� י�ראל וא�י �ית�, לדביר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעב�דה
י�ראל עב�דת �מיד לרצ�� �תהי �רצ��, �ק�ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ�אהבה
יראה, י�יע, ויב�א, יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹע��.
אב�תינ�, זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד, י�מע, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָירצה,
�ל זכר�� עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָזכר��
לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָע��
�לה��יענ�. �� לרח� ה�ה, החד� רא� �י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹ�לרחמי�,
ה��יענ� לברכה, ב� �קדנ� לט�בה, �� אלהינ� ה' ְְְְֱִִֵֵֵֵָָָָָֹזכרנ�
עלינ�, ורח� וח�נ� ח�ס ורחמי� י��עה �דבר לח�י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָב�
�למה. �מחה ב� ו��חנ� ויג��, צרה מ�ל �� ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ�מ�טנ�
�מאז. �רחמי� לצ��� ���ב� עינינ� ותחזינה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָותרצנ�,

לצ���. �כינת� ה�חזיר ה', א�ה ְְֲִִִַַַָָָ�ר��
מ�עד �י�� ה�ה, קד� מקרא �י�� א�מר: מ�עד �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ְ�בח��
לרח� � ה�ה ה���ת חג מ�עד �י�� א�: � ה�ה ה���ת ְֵֶַַ�ְֵֶַַַַַַחג

וכ�'. �לה��יענ� עלינ� ��ְְִֵֵָ
ה�ה: ��סח ה�חיד ע�רה �� �ר�ת מבר� ה�ענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�י��
�רחמי� וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס אלהינ�, ה' ק�לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ�מע
עננ� ��יבנ�. אל ריק� מל�נ�, מ�פני� �פ�תנ�; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצ��
�ד�לה בצרה �י ה�ה, ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מ�מע אזנ� �על� ואל מ���, �ני� �ס�ר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנ�.
�ענה; וא�ה נקרא, טר� ל�וענ�. קר�ב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�פ�תנ�,
יקרא�, טר� והיה ��אמר: ��בר ��מע; וא�ה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנד�ר,
��מע א�ה �י א�מע. ואני מד�רי�, ה� ע�ד אענה; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואני

�פ�ה. ��מע ה', א�ה �ר�� �ה. �ל ְְִִֵֶַַַָָָָ�פ�ת
�רכה אחר עצמ�; �פני �רכה זה, נסח א�מר צ��ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ליח
ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ה' עננ� א�מר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹ�ביעית
ואל מ���, �ני� �ס�ר אל אנחנ�. �ד�לה בצרה �י ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�ה,
טר� ל�וענ�. קר�ב והיה �פ�תנ�, מ�מע אזנ� ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�על�
��אמר: ��בר ��מע; וא�ה נד�ר, �ענה; וא�ה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנקרא,
ואני מד�רי�, ה� ע�ד אענה; ואני יקרא�, טר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהיה
�מ�יל. ��דה וצ�קה, צרה עת �כל ע�נה א�ה �י ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�מע.

צרה. �עת הע�נה ה', א�ה ְֵֶַָָָָָ�ר��
ה' רח� זה: �נסח ע�רה אר�ע �ר�ת מבר� �אב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ת�עה
העיר עיר�, יר��לי� ועל ע��, י�ראל ועל עלינ� ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינ�,
ה���בת זרי�, �יד ה�ת�נה ה��ממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
ויב�ע�ה ילדה. ��א עקרה �א�ה חפ�י, ל� ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹורא�
מאכל עבדי� נבלת ו��נ� פסילי�, ע�בדי ו�יר��ה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלגי�ני�,
�ב�ה, �מרר צ��� �� על האר�. �לבהמת ה�מי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלע��
על מעי מעי חלליה�, על ל�י ל�י ק�ל�; ��� ְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָויר��לי�
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�י ונחמ�, ��ממ�תיה ורח� וה�יטה, ה' ראה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�גיה�.
��ת�ב: לבנ�ת�, עתיד א�ה �בא� יסד��, �א� ה' ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָא�ה
אהיה �לכב�ד סביב, א� ח�מת ה', נא� �� אהיה ְְִֵֶֶַָָ�ְְֲִֶֶַָואני

יר��לי�. ��נה ה', א�ה �ר�� ְְִֵַָָָָָ�ת�כ�.
מ�די� זה: �נסח ע�רה �מ�נה �ר�ת מבר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�פ�רי�
י�ענ�, מג� ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א �א�ה ל�, ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנ�
ח�ינ� על �ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. לד�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָא�ה

נ�י�ה�ס�רי על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� ועל �יד�, � ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על וי��, י�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��כל
אב�תינ� וע� ע�נ� �ע�ית ה���ע�ת, ועל ה�ב�ר�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועל
המ� ��עמד ואס�ר, מר�כי �ימי ה�ה; ��מ� הה� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מי�
�לא�ד להרג לה�מיד �ב�� י�ראל, �ית ע�� על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהרע
אחד, �י�� ונ�י� ט� זק� ועד מ�ער ה�ה�די�, �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
�עת לה� עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה לב�ז; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ��לל�
נקמת�; את ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצרת�,
ל� וה�ב�ת מח�ב��, את וקלקל� עצת�, את ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהפר�
ל� וע�ית הע�; על �ניו ואת א�ת� ותל� �רא��, ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ�מ�ל�
��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל �לע�� �ע�למ�, �ד�ל ��ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
�גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� ונ�י�, �לא ע�ה� ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�ע�ית
ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ה�את. �בע�נה ֱִֵָָָֹ�ְֵַַָָָֹ�עת
וכ�'. חסדי� ת�� לא �י המרח� רחמי�, כל� לא �י ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹה��ב
וכ�' ל� אנחנ� מ�די� ה�ה: �נסח ז� �רכה מבר� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ�ֲַ�חנ�ה
ה�ב�ר�ת ועל ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
ה�רק�, ועל ה�ד�ת ועל ה���ע�ת ועל ה�לחמ�ת ְָ�ְְְְְְְִַַַַַַַַָועל
�ימי ה�ה; ��מ� הה� ��מי� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ית
��עמדה �בניו, ח�מ�נאי �ד�ל �ה� י�חנ� �� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמ�תיה
מ��רת�, לב�ל� י�ראל, �ית ע�� על הר�עה יו� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכ�ת
עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה רצ�נ�; מח�י ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ְֲִֵַָ�להעביר�
ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� צרת�, �עת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלה�

�מסר� נקמת�; �ידאת ור�י� ח��י�, �יד ���רי� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
צ�יקי�, �יד �ר�עי� טה�רי�, �יד �טמאי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמע�י�,
�ע�למ�, �ד�ל �� ל� וע�ית ת�רת�; ע��י �יד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�פ��עי�
ע�ה� �ע�ית ��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�לע��
�בע�נה �עת �גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� �גב�ר�ת, ְְֲִִִִִֵֵָָָָָנ�י�
לא �י ה��ב ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ֱִִֵַָָָֹֹ�ְַַֹה�את.

וכ�'. רחמי� ְֲֶַָכל�
זה: �נסח �לי�ית �רכה לע�ל� מבר� צ��ר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ליח
��בר מ���ת, קד�ה ל� �נ��� ונעריצ�, ֶֶַָָ�ְָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָנק�י��
קד�� קד�� ואמר, זה אל זה "וקרא נביא�: יד על ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמ�ר
וגדל� �ב�ד� �ב�ד�". האר� כל מלא צבא�ת, ה' ְְְְְְֶָָָָָָֹקד��
�ב�ד�; מק�� א�ה ��אלי�: �מ�רתיו ע�ל�, ְְְְֲִֵֵַָָָָמלא
מ�ק�מ� מ�ק�מ�". ה' �ב�ד "�ר�� וא�מרי�: ְְְְְְְְִִִִַָמ��חי�
ל�. אנ� מח�י� �י עלינ�, מל�נ� ותמל� ת�פיע, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמל�נ�
ותתק�� �ת��ל ���� �בימינ�. �ח�ינ� �צ���, �מל� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹמתי
ועינינ� נצחי�. �לנצח וד�ר לד�ר עיר�, יר��לי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ת��
ידי על קד�� ��ירי האמ�ר ��בר ע��, �מלכ�ת ְְְִֵֵַַָָָָָָָ�ְְְִֶַָתראינה
לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' "ימל� צדק�: מ�יח ְְְְְֱִִִִִִַַָָָֹֹ�וד
נצחי� �לנצח �דל�, נ�יד וד�ר לד�ר י�". הלל� ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוד�ר;

אל �י ימ��, לא מ�ינ� אלהינ� ��בח� נק�י�; ְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ְקד�ת�
�עת ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� א�ה. וקד�� �ד�ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָמל�
ואמר', זה אל זה 'וקרא ז�: �ברכה א�מר צ��ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ליח
כל מלא צבא�ת, ה' קד�� קד�� 'קד�� ע�ני�: הע� ְְִָָָָָָָָֹ�ל
�ל �ב�ד�', מק�� 'א�ה א�מר: �כ�ה�א �ב�ד�'. ְְְְֵֵֶֶַָָָהאר�
מ�ק�מ�'. ה' �ב�ד �ר�� וא�מרי�, 'מ��חי� ע�ני�: ְְְְְְִִִִַָָָהע�
'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל �בימינ�', '�ח�ינ� א�מר: ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
ע�ני�: הע� �ל צדק�', מ�יח �וד ידי 'על א�מר: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�כ�ה�א

א לע�ל�, ה' וכל'ימל� י�'. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� להי� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹ
יג�י� ולא ע�ה�; ק�רא ה�א ה���ר, �ע�ני� ה�ברי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹא��
ה���ר, ואחד ה�חיד ואחד ע��. ע�ני� �ה� �עת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָק�ל�
א�מר ה���רי�, י�� ועד ה�נה ��רא� ימי� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ע�רת
והאל ����ט, צבא�ת ה' ו�ג�� �אמ�ר, ז�: �רכה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ�ס��
ה�ד��. ה�ל� ה', א�ה �ר�� �צדקה. נק�� ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָה�ד��
�ל ואחר �פ�ה, �ל קד� לע�ל� ק�י� א�מר צ��ר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
סדר ��אמר עת �כל ה���, סדר �אמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�פ�ה;
לקר�ת �כ���לי� ק�י�; ויאמר מעט, יתח�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹה���,
���גמר � �חנ�ני� �דברי ��תח�� עת �בכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה,

ק�י�. יאמר ֲִַַַָֹ�חנ�ניו,
ברא �י �עלמא ר�ה. �מ� ויתק�� ית��ל ה��י�: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מ�יח�, ויקרב �רקנ�, ויצמח מלכ�ת�, וימל� ְְִִֵֵֵָָ�ְְְְְְִֵֵֵַַַַכרע�ת�,
י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� �בי�מיכ�� �ח�יכ�� ע��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר� ר�ה �מ� יהא אמ�. ואמר� קריב; �בזמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�עגלא
יתר�מ�, ית�אר, י���ח, ית�ר�, עלמ�א. �לעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
ה�א. �רי� �קד�א �מ� ויתנ�א יתה�ל יתה�ר, ְְִָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַיתע�ה,
ונחמתא ות��חתא �ירתא �רכתא מ�ל לע�א ְְְֱֶָָָָ�ְְְְִִִֵֵָָָָָָָלע�א
צ��ר: �ליח �א�מר �עת אמ�. ואמר� �עלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�אמיר�
�בעת 'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל ר�ה', �מ� ויתק�� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'ית��ל
'אמ�, ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� �ח�ה: א�מר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ה�א
�מצות עלמ�א'. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה �מ� ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
מבר�', ר�ה �מ� יהא 'אמ� לענ�ת הרא��ני� ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָחכמי�
הע� �ל 'ית�ר�', א�מר �כ�ה�א אד�. �ל �ח� ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ�כל
ע�ני�: הע� �ל ה�א', '�רי� א�מר: �כ�ה�א 'אמ�'. ְְִִִֵֵֶָָָָע�ני�:
ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� :���� א�מר �כ�ה�א ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'אמ�'.

וק�י�. ק�י� �כל ע�ני� ה�ה וכ�דר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ'אמ�'.
���מר אחר צ��ר �ליח �א�מר ק�י� �ל �תרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָק�י�
��מעי� הע� �ל א�א �ל��, אחריו א�מר �אינ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�פ�ה,
�ס�פ� לה�סי� ��� הע� נהג� � ונפטרי� וי�צאי� ְְִָ�ְְְְֲִִִָָָָא�ת�
�צל�תה�� �ע�תכ��, ותתעבד צל�תכ�� �תק�ל זה: ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹנסח
יהא ב�מ�א; �י אב�ה�� קד� י�ראל, �ית �כל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ�בע�תה��
ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ר�א ְְֲֲֵַַָָָָ�ְְְְִִַַַָָָָָ�למא
�מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; קהלה�� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ�ל

י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה �רחמיו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָה�א
ע�סקי� �הי� יתר א� מ��ראל ע�רה �ל �ר�נ�. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָק�י�
� �ה�ד�ת א� �מדר��ת ואפ�� �ה, ��על ��רה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ�תלמ�ד
ית��ל זה: �נסח ק�י� מע�ד אחד א�מר מס�מי�, ְְִִֶַַַַָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָ��ה�
מת�א �לאחאה עלמא, לח�תא �עתיד ר�ה, �מ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתק��
היכלא �ל�כללא �יר��ל�, קר�א �למבני ח��א, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�למפרק
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�י ונחמ�, ��ממ�תיה ורח� וה�יטה, ה' ראה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�גיה�.
��ת�ב: לבנ�ת�, עתיד א�ה �בא� יסד��, �א� ה' ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָא�ה
אהיה �לכב�ד סביב, א� ח�מת ה', נא� �� אהיה ְְִֵֶֶַָָ�ְְֲִֶֶַָואני

יר��לי�. ��נה ה', א�ה �ר�� ְְִֵַָָָָָ�ת�כ�.
מ�די� זה: �נסח ע�רה �מ�נה �ר�ת מבר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�פ�רי�
י�ענ�, מג� ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א �א�ה ל�, ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנ�
ח�ינ� על �ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. לד�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָא�ה

נ�י�ה�ס�רי על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� ועל �יד�, � ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על וי��, י�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��כל
אב�תינ� וע� ע�נ� �ע�ית ה���ע�ת, ועל ה�ב�ר�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועל
המ� ��עמד ואס�ר, מר�כי �ימי ה�ה; ��מ� הה� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מי�
�לא�ד להרג לה�מיד �ב�� י�ראל, �ית ע�� על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהרע
אחד, �י�� ונ�י� ט� זק� ועד מ�ער ה�ה�די�, �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
�עת לה� עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה לב�ז; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ��לל�
נקמת�; את ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצרת�,
ל� וה�ב�ת מח�ב��, את וקלקל� עצת�, את ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהפר�
ל� וע�ית הע�; על �ניו ואת א�ת� ותל� �רא��, ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ�מ�ל�
��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל �לע�� �ע�למ�, �ד�ל ��ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
�גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� ונ�י�, �לא ע�ה� ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�ע�ית
ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ה�את. �בע�נה ֱִֵָָָֹ�ְֵַַָָָֹ�עת
וכ�'. חסדי� ת�� לא �י המרח� רחמי�, כל� לא �י ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹה��ב
וכ�' ל� אנחנ� מ�די� ה�ה: �נסח ז� �רכה מבר� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ�ֲַ�חנ�ה
ה�ב�ר�ת ועל ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
ה�רק�, ועל ה�ד�ת ועל ה���ע�ת ועל ה�לחמ�ת ְָ�ְְְְְְְִַַַַַַַַָועל
�ימי ה�ה; ��מ� הה� ��מי� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ית
��עמדה �בניו, ח�מ�נאי �ד�ל �ה� י�חנ� �� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמ�תיה
מ��רת�, לב�ל� י�ראל, �ית ע�� על הר�עה יו� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכ�ת
עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה רצ�נ�; מח�י ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ְֲִֵַָ�להעביר�
ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� צרת�, �עת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלה�

�מסר� נקמת�; �ידאת ור�י� ח��י�, �יד ���רי� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
צ�יקי�, �יד �ר�עי� טה�רי�, �יד �טמאי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמע�י�,
�ע�למ�, �ד�ל �� ל� וע�ית ת�רת�; ע��י �יד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�פ��עי�
ע�ה� �ע�ית ��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�לע��
�בע�נה �עת �גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� �גב�ר�ת, ְְֲִִִִִֵֵָָָָָנ�י�
לא �י ה��ב ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ֱִִֵַָָָֹֹ�ְַַֹה�את.

וכ�'. רחמי� ְֲֶַָכל�
זה: �נסח �לי�ית �רכה לע�ל� מבר� צ��ר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ליח
��בר מ���ת, קד�ה ל� �נ��� ונעריצ�, ֶֶַָָ�ְָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָנק�י��
קד�� קד�� ואמר, זה אל זה "וקרא נביא�: יד על ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמ�ר
וגדל� �ב�ד� �ב�ד�". האר� כל מלא צבא�ת, ה' ְְְְְְֶָָָָָָֹקד��
�ב�ד�; מק�� א�ה ��אלי�: �מ�רתיו ע�ל�, ְְְְֲִֵֵַָָָָמלא
מ�ק�מ� מ�ק�מ�". ה' �ב�ד "�ר�� וא�מרי�: ְְְְְְְְִִִִַָמ��חי�
ל�. אנ� מח�י� �י עלינ�, מל�נ� ותמל� ת�פיע, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמל�נ�
ותתק�� �ת��ל ���� �בימינ�. �ח�ינ� �צ���, �מל� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹמתי
ועינינ� נצחי�. �לנצח וד�ר לד�ר עיר�, יר��לי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ת��
ידי על קד�� ��ירי האמ�ר ��בר ע��, �מלכ�ת ְְְִֵֵַַָָָָָָָ�ְְְִֶַָתראינה
לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' "ימל� צדק�: מ�יח ְְְְְֱִִִִִִַַָָָֹֹ�וד
נצחי� �לנצח �דל�, נ�יד וד�ר לד�ר י�". הלל� ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוד�ר;

אל �י ימ��, לא מ�ינ� אלהינ� ��בח� נק�י�; ְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ְקד�ת�
�עת ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� א�ה. וקד�� �ד�ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָמל�
ואמר', זה אל זה 'וקרא ז�: �ברכה א�מר צ��ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ליח
כל מלא צבא�ת, ה' קד�� קד�� 'קד�� ע�ני�: הע� ְְִָָָָָָָָֹ�ל
�ל �ב�ד�', מק�� 'א�ה א�מר: �כ�ה�א �ב�ד�'. ְְְְֵֵֶֶַָָָהאר�
מ�ק�מ�'. ה' �ב�ד �ר�� וא�מרי�, 'מ��חי� ע�ני�: ְְְְְְִִִִַָָָהע�
'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל �בימינ�', '�ח�ינ� א�מר: ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
ע�ני�: הע� �ל צדק�', מ�יח �וד ידי 'על א�מר: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�כ�ה�א

א לע�ל�, ה' וכל'ימל� י�'. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� להי� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹ
יג�י� ולא ע�ה�; ק�רא ה�א ה���ר, �ע�ני� ה�ברי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹא��
ה���ר, ואחד ה�חיד ואחד ע��. ע�ני� �ה� �עת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָק�ל�
א�מר ה���רי�, י�� ועד ה�נה ��רא� ימי� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ע�רת
והאל ����ט, צבא�ת ה' ו�ג�� �אמ�ר, ז�: �רכה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ�ס��
ה�ד��. ה�ל� ה', א�ה �ר�� �צדקה. נק�� ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָה�ד��
�ל ואחר �פ�ה, �ל קד� לע�ל� ק�י� א�מר צ��ר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
סדר ��אמר עת �כל ה���, סדר �אמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�פ�ה;
לקר�ת �כ���לי� ק�י�; ויאמר מעט, יתח�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹה���,
���גמר � �חנ�ני� �דברי ��תח�� עת �בכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה,

ק�י�. יאמר ֲִַַַָֹ�חנ�ניו,
ברא �י �עלמא ר�ה. �מ� ויתק�� ית��ל ה��י�: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מ�יח�, ויקרב �רקנ�, ויצמח מלכ�ת�, וימל� ְְִִֵֵֵָָ�ְְְְְְִֵֵֵַַַַכרע�ת�,
י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� �בי�מיכ�� �ח�יכ�� ע��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר� ר�ה �מ� יהא אמ�. ואמר� קריב; �בזמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�עגלא
יתר�מ�, ית�אר, י���ח, ית�ר�, עלמ�א. �לעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
ה�א. �רי� �קד�א �מ� ויתנ�א יתה�ל יתה�ר, ְְִָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַיתע�ה,
ונחמתא ות��חתא �ירתא �רכתא מ�ל לע�א ְְְֱֶָָָָ�ְְְְִִִֵֵָָָָָָָלע�א
צ��ר: �ליח �א�מר �עת אמ�. ואמר� �עלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�אמיר�
�בעת 'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל ר�ה', �מ� ויתק�� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'ית��ל
'אמ�, ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� �ח�ה: א�מר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ה�א
�מצות עלמ�א'. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה �מ� ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
מבר�', ר�ה �מ� יהא 'אמ� לענ�ת הרא��ני� ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָחכמי�
הע� �ל 'ית�ר�', א�מר �כ�ה�א אד�. �ל �ח� ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ�כל
ע�ני�: הע� �ל ה�א', '�רי� א�מר: �כ�ה�א 'אמ�'. ְְִִִֵֵֶָָָָע�ני�:
ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� :���� א�מר �כ�ה�א ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'אמ�'.

וק�י�. ק�י� �כל ע�ני� ה�ה וכ�דר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ'אמ�'.
���מר אחר צ��ר �ליח �א�מר ק�י� �ל �תרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָק�י�
��מעי� הע� �ל א�א �ל��, אחריו א�מר �אינ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�פ�ה,
�ס�פ� לה�סי� ��� הע� נהג� � ונפטרי� וי�צאי� ְְִָ�ְְְְֲִִִָָָָא�ת�
�צל�תה�� �ע�תכ��, ותתעבד צל�תכ�� �תק�ל זה: ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹנסח
יהא ב�מ�א; �י אב�ה�� קד� י�ראל, �ית �כל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ�בע�תה��
ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ר�א ְְֲֲֵַַָָָָ�ְְְְִִַַַָָָָָ�למא
�מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; קהלה�� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ�ל

י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה �רחמיו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָה�א
ע�סקי� �הי� יתר א� מ��ראל ע�רה �ל �ר�נ�. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָק�י�
� �ה�ד�ת א� �מדר��ת ואפ�� �ה, ��על ��רה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ�תלמ�ד
ית��ל זה: �נסח ק�י� מע�ד אחד א�מר מס�מי�, ְְִִֶַַַַָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָ��ה�
מת�א �לאחאה עלמא, לח�תא �עתיד ר�ה, �מ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתק��
היכלא �ל�כללא �יר��ל�, קר�א �למבני ח��א, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�למפרק
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�לאתבא ארעא, מ� נכראה �לחנא �למעקר ְְְִַָָָָָָ�ְָָ�ְְִִַַָק�י�א,
מלכ�ת�, וימל� �ביקר�, �זיו� לאתר� �מ� �י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ��לחנא
�ח�יכ�� ע��, ויפרק מ�יח�, וי�ע �רקנ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָֹ�ְְַַויצמח
קריב; �בזמ� �עגלא י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�בי�מיכ��
עלמ�א. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה �מ� יהא אמ�. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָואמר�
יתה�ל יתה�ר, יתע�ה, יתר�מ�, ית�אר, י���ח, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָית�ר�,
מ�ל לע�א לע�א ה�א. �רי� �קד�א �מ� ְְְְִִֵֵָָָָ�ְְְְִֵֵַויתנ�א

� �אמיר� ונחמתא, ות��חתא �ירתא עלמא;�רכתא ְְִִָָָָ�ְְְְְֱֲִֶַָָָָָָָ
�למידי ועל �למידיה�� ועל ר�נ� על אמ�. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָואמר�
בכל ודי הד� באתרא �י �א�ריתא �עסיקי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָתלמידיה��
וס�ע�א ורחמי וחס�א ח�א �לכ�� לה�� יהי ואתר, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָאתר
�למא יהא אמ�. ואמר� ב�מ�א; �י אב�ה�� מ�ד� ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַָָָָָָָ�רוחא
�ל ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ְְֲֲֵַַָָָָָ�ְְְִִַַַָָָר�א
ה�א �מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלה��
ק�י� ה�קרא ה�א וזה י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�רחמיו
�בפס�קי� �דברי� �ני� �נפילת להתח�� נהגנ� ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ�ר�נ�.
��רע אני לפני� �מקצת�: �פעמי� �כ��, �עמי� � ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ�ְְִֵָא��
ואד�ני האלהי� אלהי הע�ל�, אד�� � �מתח�� ְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ�מ��חוה
�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא �י ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהאד�ני�;
�מה �ד�ר מה לה', �אמר מה הר�י�. רחמי� על �י ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלפני�,
מ�צ�תי� וס�ר �מרדנ�, והר�ענ� ועוינ�, חטאנ� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ�צט�ק.
ה�חר� ה�ני�. ��ת ולנ� ה�דקה; ה', ל� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�מ���טי�.
אי� ע�נ�תינ�; מ�ני ק�מתנ� ונכ�פה א�מתנ�, מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָפנינ�
���י אלהי, רא�. להרי� מצח ולא לה�יב, �ה ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹלנ�
למעלה ר�� ע�נ�תינ� �י אלי�, �ני אלהי להרי� ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹונכלמ�י
ע�ה מע�י�. �נ� אי� ל�מי�; עד �דלה וא�מתנ� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹרא�,
נביאי�: ידי על �הבטח�נ� �מ� �מ�, למע� צדקה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָע�נ�
לבל�י � ל� אחט� �תה�תי א�י, אארי� �מי ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָלמע�
א� �י � י�ראל �ית ע��ה, אני למענכ� לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהכרית�.
על �ב�ד, �� ל�מ� �י לנ�; לא ה', לנ� לא קד�י. ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹל��
אלהיה�. נא א�ה ה��י�, יאמר� ל�ה אמ��. על ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחס��
ואל ר�ע�, ואל ה�ה, הע� ק�י אל �פ� אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א
וכא�ר חס��, �גדל ה�ה הע� לע�� נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹח�את�.
ה'; �מ�, למע� ה�ה. ועד מ�צרי� ה�ה לע� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנ�את
ה' סלחה, ה' �מעה, ה' ה�א. רב �י לע�ני, ְְְְֲִִַַַָָָָָָוסלח�
נקרא �מ� �י אלהי, למענ� �אחר: אל וע�ה, ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹהק�יבה
�ני�, נפילת אחר להתח�� הע� נהג� ע��. ועל עיר� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואנחנ� א�מר: א��. �פס�קי� ה�רקע, מ� �ניו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ���ג�י�
ה', רחמי� זכר עינינ�. עלי� �י �ע�ה, מה נדע ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלא
רא��ני�; ע�נ�ת לנ� �ז�ר אל ה�ה. מע�ל� �י ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוחסדי�,
לנ�, עזרתה ק�מה, מאד. ���נ� �י רחמי�, יק�מ�נ� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹמהר
ל�. יחלנ� �א�ר עלינ�, ה', חס�� יהי חס��. למע� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�פדנ�
ה�ליחה, ע�� �י יעמד. מי ה', � י� ��מר ע�נ�ת, ְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹא�
�י קראנ�. בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', ��רא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלמע�
י�ענ�, אלהי עזרנ�, אנחנ�. עפר �י זכ�ר, יצרנ�; ידע ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹה�א
למע� ח�אתינ�, על וכ�ר וה�ילנ� �מ�; �ב�ד �בר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַֹעל

�מיד,�מ� ה��� סדר אחר להתח�� הע� נהג� וכ� . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אב�תינ�, וי�ראל יצחק אברה� אלהי ה' א��: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ�תחנ�ני�

לבב� והכ� ע��, לבב מח�ב�ת ליצר לע�ל�, זאת ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�מרה
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאלי�.
חסד ורב וס�ח, ט�ב ה', א�ה �י חמת�. �ל יעיר ולא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹא��,
אל מי אמת. ות�רת� לע�ל�, צדק צדקת� קראי�. ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹלכל
החזיק לא נחלת�; ל�ארית ��ע על ועבר ע�� נ�א ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ�מ��,
ע�נתינ�, יכ�� ירחמנ�, י��ב ה�א. חסד חפ� �י א��, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלעד
חסד ליעקב, אמת ��� ח�את�. �ל י� �מצ�לת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹות�לי�
אדני �ר�� קד�. מימי לאב�תינ� נ��ע� א�ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאברה�,
ע�נ�, צבא�ת ה' סלה. י��עתנ�, האל לנ�; יעמס י��, ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָי��
אד� א�רי � צבא�ת ה' סלה. יעקב, אלהי לנ� ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמ��ב
��ראנ� �ר�� אד�נינ�, �ר�� אלהינ�, �ר�� .�� ְֱֲֵֵֵֵַָָָָֹ��טח
��רת לנ� ונת� ה��עי� מ� �הב�ילנ� לכב�ד�, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ��ראנ�
הרחמ� �ת�כנ�. נטע ע�ל� ח�י ר�נ�, מ�ה ידי על ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאמת
ויראת�, אהבת� �ל�נ� וי�� ��רת�, לתלמ�ד ל�נ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיפ�ח
חפצה, �בנפ� �ל� �לבב �לעבד� �רצ�נ�, רצ�נ� ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָלע��ת
ורחמי� רצ�� יהי �� ל�הלה. נלד ולא לריק ניגע לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלמע�
ה�ה �ע�ל� ח�י� ל�מר ��חיה אלהינ�, ה' ֶֶַָָ�ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹמ�פני�
ה�א, הע�ל� לח�י ט�ב וניר� ��ז�ה �די ה��יח, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולימ�ת
יהי� א�ד�. לע�ל� אלהי, ה' י��. ולא כב�ד יז�ר� ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלמע�
י�� �כל לקר�ת הע�, מקצת ונהג� וג�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָלרצ��
�בית א�מרי� הלו�� �הי� מזמ�ר �יר א��, �חנ�ני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאחר
נפ�י ה', אלי� "לדוד, וק�רי� ה���. �א�ת� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָה�ק��
ר�י אמר אלעזר ר�י אמר וק�ראי�: ה�זמ�ר. �ל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָא�א",
�אד�נינ� אי� �אלהינ�, אי� וכ�'. חכמי� �למידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
�ני�. את י�רי� י�ב� ל�מ�, י�ד� צ�יקי� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוכ�'.
�ל �י ה'. ��ר�י� עזב� לא �י �מ�, י�דעי ב� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹויבטח�
ה' ��� נל� ואנחנ� אלהיו, ��� אי� ילכ� ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהע�י�

ועד. לע�ל� ְֱֵֶָָֹאלהינ�
ט�בי�, וימי� ה��ת�ת ��ימי זה, �ספר אמרנ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
רא��נ�ת �ל� � �רכ�ת �בע �פ�ה �כל אד� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמת��ל
�ברא� ה���. מעי� אמצעית אחת �ברכה אחר�נ�ת, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹו�ל�
�ל� �אמצע מת��ל י�בל, �ל ה���רי� �בי�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�נה
��ני �מ�ס� מת��ל ונמצא �לבד; מ�ס� �בתפ�ת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ�רכ�ת,
ח�� �במ�ס� חד� רא� �במ�ס� �רכ�ת. ��ע א��, �ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹימי�
אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� � �בע מת��ל מ�עד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ל

�אמצע. אחת ְְֶַַַָָָ�ברכה
ה�רכ� �ל נ�ח ה�א �לוזה אמצעית �רכה האמצע��ת: ת ְֶ�ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ

�כלית ל�מ�, ה�ביעי י�� את ק��� א�ה ��ת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מ�ל וק���� ה�מי�, מ�ל �ברכ�� ואר�, �מי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמע�ה
ויק�� ה�ביעי, י�� את אלהי� ויבר� �אמ�ר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�מ�י�,
לע��ת. אלהי� �רא א�ר מלאכ�� מ�ל �בת ב� �י ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹא�ת�,
וק��נ� �מנ�חתנ�, נא רצה אב�תינ�, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינ�
�י��עת�, נפ�נ� ו��ח �ת�רת�, חלקנ� ות� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�מצ�תי�
והנחילנ� �אמת; לעב�� ל�נ� וטהר מ��ב�, ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָו��ענ�
י�ראל �ל ב� וינ�ח� קד��, ��ת�ת �ברצ�� ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ�אהבה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. ְְֲֵֵֶַַַַָָָא�הבי
�מ�נת מ�ה י�מח ��ת: �חרית �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ�רכה
נת� �רא�� �פארת �ליל ל�, קראת נאמ� עבד �י ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלק�,
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�יד�, ה�ריד אבני� ל�ח�ת �ני סיני, הר על לפני� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�עמד�
בני ו�מר� �ת�רת�: �ת�ב וכ� ��ת, �מירת �ה� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכת�ב
�רית לדרת�, ה��ת את לע��ת ה��ת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�ראל
ימי� ��ת �י לעל�, היא א�ת י�ראל �ני �בי� �יני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹע�ל�.
�בת ה�ביעי �ב��� האר�, ואת ה�מי� את ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָע�ה
ע� ענג, וק�ראי ��ת ��מרי �מלכ�ת� י�מח� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹו��פ�.
נא רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� �ביעי. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַָֹֹמק��י
ה', א�ה �ר�� עד וכ�', �מצ�תי� וק��נ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�מנ�חתנ�,

ה��ת. ְֵַַַָמק��
סיני הר על צ�ית למ�ה ��ת: מ�ס� �ל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רכה

�� להקריבמצות אלהינ�, ה' צ�יתנ� �ב� ו�מ�ר, זכ�ר ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �רא�י. מ�ס� קר�� ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹל�
את לפני� נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��עלנ�
ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָקר�נ�ת
�אהבה לפני� ונקריב נע�ה ה�ה ה�נ�ח י�� ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ�ספי
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מצות
הנחל�� ולא הארצ�ת, לג�יי אלהינ� נת�� לא ְְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָֹֹֹעב��.
ערלי�; י��נ� לא �מנ�חת� �� פסילי�, לע�בדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹמל�נ�
'חמ�ת �חר�; �� א�ר י�ר�� זרע נת��, י�ראל ְְֲֶֶַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַָלבית
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� קראת. א�ת� ְֱֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹימי�'

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� עד וכ�' ְְְִֵֵַַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
אחד, ו�מ� אחד א�ה ��ת: מנחת �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�רכה
ותפארת �ה�ה עטרת �אר�. אחד ��י י�ראל, �ע�� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מי
�בניו יעקב יר��, יצחק יגל, אברה� נת�; לע�� ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹי��עה
בני� י�יר� ב�. ר�צה �א�ה �למה מנ�חה ב�, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָינ�ח�
�הי אל אבינ�, לנ� הנח מנ�חת�. היא מא�� �י ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָוידע�,
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מנ�חתנ�. �י�� ויג�� ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵָָָָָֹֹצרה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� וכ�'. ְְְִֵֵַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
לע�� חד�י� רא�י חד�: רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�רכה
לפני� מקריבי� להי�ת� ��לד�ת�, לכל ��רה זמ� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנת�,
יהיה, לכ�� ז�ר�� �עד�; לכ�ר ח�את ��עירי רצ��, ְִֶָ�ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָזבחי
וע�לת �כי�, �צ��� חד� מז�ח ��נא. מ�ד נפ�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ���עת
האמ�רי� �עיר�, נ�מע �וד �ירי עליו; נעלה חד� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹרא�
אב�ת �ברית לה�, �ביא ע�ל� אהבת לרצ��. מז�ח� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
�לינ� חטאינ� מ�ני אב�תינ�, ואלהי אלהינ� �ז�ר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹל�ני�

אד מעל ו�תרחק ה'מארצנ�, מ�פני� רצ�� יהי מתנ�. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינ�,
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ונקריב נע�ה ה�ה החד� רא� י�� מ�ספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�הלכת�,
�ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, �מצות �אהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני�
ואלהי אלהינ� ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לט�בה ה�ה החד� רא� את עלינ� ��ח�� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאב�תינ�,
רא� ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
ורא� �ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחד�
�חר�, הא��ת מ�ל י�ראל בע�� �י נפ�נ�; ְַָָ�ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלפד�ת
י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� נת�. לה� חד�י� ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָורא�י

חד�י�. ְֳִֵָָורא�י

א�ה ���ת: �חל חד� רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�רכה
�בחר� ה�ביעי; ���� מלאכ�� ��ית מ�ד�, ע�למ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצר�
וק���נ� ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�נ�
ה�ד�ל ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מצ�תי�,
��ת�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� ְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�ד��
�מ�ני �עדנ�. לכ�ר ה�ה החד� רא� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלמנ�חה,
אנ� ואי� אדמתנ�, מעל ו�תרחק מארצנ�, �לינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָחטאינ�
מ�פני� רצ�� יהי ח�בתנ�. קר�נ�ת לפני� לע��ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיכ�לי�
נע�ה ו�� �גב�לנ�; ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� אלהינ�, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ה�ה, החד� רא� וי�� ה�נ�ח י�� מ�ספי ואת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�הלכת�,
��תב� �מ� רצ�נ�, �מצות �אהבה לפני� ונקריב ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָנע�ה
ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלינ�
החד� רא� את עלינ� ��ח�� אב�תינ�, ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינ�
ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� לט�בה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָה�ה
�ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה החד� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹרא�
וינ�ח� עד וכ�' �מנ�חתנ� נא �רצה נפ�נ�. לפד�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹורא�
ה��ת מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. א�הבי י�ראל �ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָב�

חד�י�. ורא�י ְְְֳִִֵֵָָָוי�ראל
ו�חרית �ערבית �סח, �ל ט�ב י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� א�ה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מנחה:
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי�, וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�
זכר �אהבה, חר�תנ� זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹקד�
י�יע, ויב�א, יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹליציאת
זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד, י�מע, ירצה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיראה,
עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� זכר�� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאב�תינ�,
לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ע�� �ל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזכר��
ה�ה, ה���ת חג �י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב �י�� � ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ�לרחמי�
לט�בה, �� אלהינ� ה' זכרנ� �לה��יענ�. עלינ� �� ְְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָֹלרח�
ורחמי� י��עה �דבר לח�י�, ב� ה��יענ� לברכה, ב� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ�קדנ�
ו��חנ� ויג��, צרה מ�ל ב� �מ�טנ� עלינ�, ורח� וח�נ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָח�ס
ה' וה�יאנ� א�ה. וח��� רח�� מל� אל �י �למה, �מחה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָב�
�א�ר �ל�ל��, �ל�מחה לח�י� מ�עדי�, �ר�ת את ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹאלהינ�
�מצ�תי� וק��נ� סלה. �ברכנ�, �� לברכנ� ואמר� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָרצית

וה�מ�י�. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָוכ�'
מ�ל בחר�נ� א�ה ה�סח: מ�ס� �ל אמצעית ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�רכה
�לינ� חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר עד וכ�' ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהע�י�
לעל�ת יכ�לי� אנ� ואי� אדמתנ�; מעל ו�תרחק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָמארצנ�
הדר�, �נוה �חירת�, �בית לפני� לה��חו�ת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהרא�ת
ה�ד מ�ני � עליו �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ��ית
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �מק���. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ�����חה
�תק�� הר�י�, �רחמי� ועלינ� עליו �תרח� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ����ב
אר�, מ�ר�תי ��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�ז�רינ�
מק��� �ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהביאנ�
ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את לפני� נע�ה ו�� ע�ל�. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ��מחת
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�יד�, ה�ריד אבני� ל�ח�ת �ני סיני, הר על לפני� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�עמד�
בני ו�מר� �ת�רת�: �ת�ב וכ� ��ת, �מירת �ה� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכת�ב
�רית לדרת�, ה��ת את לע��ת ה��ת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�ראל
ימי� ��ת �י לעל�, היא א�ת י�ראל �ני �בי� �יני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹע�ל�.
�בת ה�ביעי �ב��� האר�, ואת ה�מי� את ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָע�ה
ע� ענג, וק�ראי ��ת ��מרי �מלכ�ת� י�מח� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹו��פ�.
נא רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� �ביעי. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַָֹֹמק��י
ה', א�ה �ר�� עד וכ�', �מצ�תי� וק��נ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�מנ�חתנ�,

ה��ת. ְֵַַַָמק��
סיני הר על צ�ית למ�ה ��ת: מ�ס� �ל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רכה

�� להקריבמצות אלהינ�, ה' צ�יתנ� �ב� ו�מ�ר, זכ�ר ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �רא�י. מ�ס� קר�� ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹל�
את לפני� נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��עלנ�
ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָקר�נ�ת
�אהבה לפני� ונקריב נע�ה ה�ה ה�נ�ח י�� ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ�ספי
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מצות
הנחל�� ולא הארצ�ת, לג�יי אלהינ� נת�� לא ְְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָֹֹֹעב��.
ערלי�; י��נ� לא �מנ�חת� �� פסילי�, לע�בדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹמל�נ�
'חמ�ת �חר�; �� א�ר י�ר�� זרע נת��, י�ראל ְְֲֶֶַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַָלבית
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� קראת. א�ת� ְֱֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹימי�'

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� עד וכ�' ְְְִֵֵַַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
אחד, ו�מ� אחד א�ה ��ת: מנחת �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�רכה
ותפארת �ה�ה עטרת �אר�. אחד ��י י�ראל, �ע�� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מי
�בניו יעקב יר��, יצחק יגל, אברה� נת�; לע�� ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹי��עה
בני� י�יר� ב�. ר�צה �א�ה �למה מנ�חה ב�, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָינ�ח�
�הי אל אבינ�, לנ� הנח מנ�חת�. היא מא�� �י ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָוידע�,
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מנ�חתנ�. �י�� ויג�� ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵָָָָָֹֹצרה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� וכ�'. ְְְִֵֵַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
לע�� חד�י� רא�י חד�: רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�רכה
לפני� מקריבי� להי�ת� ��לד�ת�, לכל ��רה זמ� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנת�,
יהיה, לכ�� ז�ר�� �עד�; לכ�ר ח�את ��עירי רצ��, ְִֶָ�ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָזבחי
וע�לת �כי�, �צ��� חד� מז�ח ��נא. מ�ד נפ�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ���עת
האמ�רי� �עיר�, נ�מע �וד �ירי עליו; נעלה חד� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹרא�
אב�ת �ברית לה�, �ביא ע�ל� אהבת לרצ��. מז�ח� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
�לינ� חטאינ� מ�ני אב�תינ�, ואלהי אלהינ� �ז�ר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹל�ני�

אד מעל ו�תרחק ה'מארצנ�, מ�פני� רצ�� יהי מתנ�. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינ�,
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ונקריב נע�ה ה�ה החד� רא� י�� מ�ספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�הלכת�,
�ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, �מצות �אהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני�
ואלהי אלהינ� ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לט�בה ה�ה החד� רא� את עלינ� ��ח�� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאב�תינ�,
רא� ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
ורא� �ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחד�
�חר�, הא��ת מ�ל י�ראל בע�� �י נפ�נ�; ְַָָ�ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלפד�ת
י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� נת�. לה� חד�י� ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָורא�י

חד�י�. ְֳִֵָָורא�י

א�ה ���ת: �חל חד� רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�רכה
�בחר� ה�ביעי; ���� מלאכ�� ��ית מ�ד�, ע�למ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצר�
וק���נ� ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�נ�
ה�ד�ל ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מצ�תי�,
��ת�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� ְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�ד��
�מ�ני �עדנ�. לכ�ר ה�ה החד� רא� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלמנ�חה,
אנ� ואי� אדמתנ�, מעל ו�תרחק מארצנ�, �לינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָחטאינ�
מ�פני� רצ�� יהי ח�בתנ�. קר�נ�ת לפני� לע��ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיכ�לי�
נע�ה ו�� �גב�לנ�; ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� אלהינ�, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ה�ה, החד� רא� וי�� ה�נ�ח י�� מ�ספי ואת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�הלכת�,
��תב� �מ� רצ�נ�, �מצות �אהבה לפני� ונקריב ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָנע�ה
ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלינ�
החד� רא� את עלינ� ��ח�� אב�תינ�, ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינ�
ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� לט�בה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָה�ה
�ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה החד� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹרא�
וינ�ח� עד וכ�' �מנ�חתנ� נא �רצה נפ�נ�. לפד�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹורא�
ה��ת מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. א�הבי י�ראל �ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָב�

חד�י�. ורא�י ְְְֳִִֵֵָָָוי�ראל
ו�חרית �ערבית �סח, �ל ט�ב י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� א�ה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מנחה:
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי�, וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�
זכר �אהבה, חר�תנ� זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹקד�
י�יע, ויב�א, יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹליציאת
זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד, י�מע, ירצה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיראה,
עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� זכר�� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאב�תינ�,
לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ע�� �ל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזכר��
ה�ה, ה���ת חג �י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב �י�� � ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ�לרחמי�
לט�בה, �� אלהינ� ה' זכרנ� �לה��יענ�. עלינ� �� ְְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָֹלרח�
ורחמי� י��עה �דבר לח�י�, ב� ה��יענ� לברכה, ב� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ�קדנ�
ו��חנ� ויג��, צרה מ�ל ב� �מ�טנ� עלינ�, ורח� וח�נ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָח�ס
ה' וה�יאנ� א�ה. וח��� רח�� מל� אל �י �למה, �מחה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָב�
�א�ר �ל�ל��, �ל�מחה לח�י� מ�עדי�, �ר�ת את ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹאלהינ�
�מצ�תי� וק��נ� סלה. �ברכנ�, �� לברכנ� ואמר� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָרצית

וה�מ�י�. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָוכ�'
מ�ל בחר�נ� א�ה ה�סח: מ�ס� �ל אמצעית ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�רכה
�לינ� חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר עד וכ�' ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהע�י�
לעל�ת יכ�לי� אנ� ואי� אדמתנ�; מעל ו�תרחק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָמארצנ�
הדר�, �נוה �חירת�, �בית לפני� לה��חו�ת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהרא�ת
ה�ד מ�ני � עליו �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ��ית
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �מק���. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ�����חה
�תק�� הר�י�, �רחמי� ועלינ� עליו �תרח� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ����ב
אר�, מ�ר�תי ��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�ז�רינ�
מק��� �ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהביאנ�
ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את לפני� נע�ה ו�� ע�ל�. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ��מחת
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ט�ב י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָ�מידי�
לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���ת חג י�� ה�ה, קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמקרא
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מצות
לנ�; ה�ר� �מטיב, ט�ב עלינ�; רח� רחמ�, מל� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעב��.
רצ�נ�. �ע�� אב�תינ� �גלל רחמי�, �המ�� עלינ� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ��בה
והראנ� מכ�נ�, על מק��� וכ�נ� �ב�ח�ה, בית� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ�נה
�הני� � לנוה� י�ראל וה�ב �ת��נ�; ו��חנ� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ�בנינ�,
על וארמ�� למעמד�, וי�ראל לד�כנ�, �לו�י� ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָלעב�דת�,
�עמי ��ל� לפני� ונראה נעלה ו�� י�ב. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ��ט�
כל יראה ��נה �עמי� �ל� �ת�רת�: ��ת�ב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹרגלינ�,
�חג � יבחר א�ר ��ק�� אלהי�, ה' �ני את ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹזכ�ר�
�ני את יראה ולא ה���ת; �בחג ה�ב�ע�ת, �בחג ְְֵֵֶֶָֹ�ְְַַַַַַָה���ת,
ל�. נת� א�ר אלהי� ה' �בר�ת יד�, �מ�נת אי� ריק�. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
א�ה �ר�� וכ�'. מ�עדי� �ר�ת את אלהינ�, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוה�יאנ�
�חג מת��ל ה�א זה �כנסח וה�מ�י�. י�ראל מק�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹה',
��ח א�א יתר; �לא חסר�� �לא ה���ת, �בחג גה�ב�ע�ת ְַַַָ�ְְְְֵֶֶֶַָָֹֹ
את ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: ה�א ְִֵֶֶֶֶַַָָֹה�ב�ע�ת
זכר � �אהבה ��רתנ� מ�� זמ� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָי��
קד� מקרא ט�ב '�י�� א�מר: ה�א וכ� מצרי�'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכ�'. עלינ�' �� לרח� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג �י�� ְְְֵֵֶֶַַַַַָָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: ה�א ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹ�במ�ס�
ט�ב 'י�� א�מר: ה���ת �חג וכ� ה�ה'. ה�ב�ע�ת חג ֵ�ְְֵֶַַַַַָי��
�מחתנ�' זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, קד� ְְִֵֶַַָ�ְִֶֶֶַַַָֹמקרא
קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: עצרת ��מיני וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכ�'.
וכ�'; �מחתנ�' זמ� ה�ה, עצרת �מיני חג י�� את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: �מ�ס� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹוכ�
חל וא� לפני�'. ונקריב נע�ה ה�ה, עצרת �מיני חג ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָי��
ו��� וכ�' בחר�נ� 'א�ה א�מר: ���ת, להי�ת ט�ב ְְְְְִִֵֶַַַַָָָי��
וח�י� ל�מחה מ�עדי� למנ�חה, ��ת�ת אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָֹלנ�
קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� את ל����, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ�זמ�י�
'ואת א�מר: �מ�ס� וכ� וכ�'; ה�ה' �ל�ני חג י�� את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָה�ה,
חג י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹמ�ספי
ה�נה, �רא� ה��ת מז�יר ה�א ז� �ר� ועל וכ�'. ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ�ל�ני'
�פ��ת ��אר �י� ���ת, להי�ת חל� א� ה���רי�, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָ�בי��
רגלי�: �ל�ה �ל ה�פ��ת �כל וח�ת� �מ�ס�. ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ�י�
ה�א ה�נה �ברא� וה�מ�י�'; וי�ראל ה��ת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹ'מק��
וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על מל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָח�ת�:
האר�, �ל על 'מל� ח�ת�: ה�א ה���רי�, �בצ�� ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָה��ר��.
הע� רב נהג� ה���רי�'. וי�� וי�ראל ה��ת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמק��
�פ�ה �כל לה�סי� ה���רי�, י�� ועד ה�נה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמרא�
אל לח�י� 'זכרנ� מ�סיפי�: רא��נה, �רכה ה�מי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע�רת
ח�י�, אלהי� למענ� ח�י� �ספר �תבנ� �ח�י�, חפ� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמל�
אברה�'. מג� ה', א�ה �ר�� �מג�; �מ��יע רחמ�, ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל�
יצ�ריו ז�כר הרחמ�, אב כמ�� 'מי �נ�ה: �ברכה ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָ�מ�סיפי�
ה', א�ה �ר�� מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� לח�י�, ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�רחמי�
ה' רחמי� 'זכר י"ח: �ברכה �מ�סיפי� ה�תי�'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמח�ה
�ר�� ברית�. �ני �ל לח�י� �כתב �עס�, �כב� ְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָֹֹֹאלהינ�,
�ברכה �מ�סיפי� לה�ד�ת'. נאה �ל� �מ� ה��ב ה', ְְְְִִִִֶַַָָָָא�ה

לפני�, ונ�תב נ�כר ו�ל��, �רכה ח�י� '�בספר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחר�נה:
ה', א�ה �ר�� �ל�ל��. לח�י� י�ראל, �ית ע�� וכל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאנ�
י�� נעילה �בתפ�ת ��ל��'. י�ראל ע�� את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהמבר�
'חתמנ� לח�י�', 'זכרנ� מק�� א�� �ברכ�ת א�מר ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָה���,
מק�מ�ת וי� מק�מ�ת; מנהג הא��, ה��ספ�ת וכל ְְְְְְִִֵֵַַַָָָלח�י�'.
�רכה ��ברכי� ���ט, מנהג �בר. י�סיפ� ��א ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֹ��הג�
�פ�ה �כל ה�נה רא� �ל ימי� ��ני זה, �נסח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�לי�ית
�נסח א�ת� לבר� הע�, מקצת נהג� וכ� ה�פ��ת; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמאר�ע
ה���רי�; י�� �ל �פ��ת מחמ� �תפ�ה �פ�ה �כל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָזה
�כל �קד��י� קד��, ו�מ� קד��, א�ה נסח�: ה�א ְְְְְִִַָָָָָ�ְֶוזה
�ל על אלהינ� ה' �ח�� �� �בכ� �לה. יהלל��, ְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָֹי��
ה�ע�י�, �ל ויירא�� ��ראת; �ל על ואימת� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמע�י�,
אחת, אג�ה כ�� ויע�� ה�ר�אי�, �ל לפני� ֶָָ�ֲָ�ְְְְְֲִִֵֶַַָָָוי��חו�
אלהינ�, ה' ��דענ� �מ� � �ל� �לבב רצ�נ� ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָֹלע��ת
נ�רא ו�מ� �ימינ�, �גב�רה �יד� עז מ�פני�, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�לט��
ליראי�, �ה�ה לע��, �ב�ד �� �בכ� ��ראת. מה �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
לארצ� �מחה ל�; למיחלי� �ה �תח�� לד�ר�י�, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�קוה
י�י לב� נר ועריכת עב�� לדוד קר� צמיחת לעיר�, ����ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וחסידי� יעלז�, וי�רי� וי�מח� ירא� צ�יקי� ואז ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָֹמ�יח�.
�ע�� ��� הר�עה וכל �יה; �ק�� וע�לתה יגיל� ֶָָָ�ְְְְְִִִִִָָָָָָָָָ�ר�ה
הע�יזה �מלכ�ת האר�. מ� זד�� ממ�לת תעביר �י ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כלה,
� אלהינ� ה' ה�א א�ה � ותמל� ות��ר, �עקר ְְְְְֱֲִִֵֵַַָָֹֹֹֹמהרה
מ��� צ��� �בהר עיר�, �יר��לי� מע�י�, �ל על ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמהרה
�ב�ה ה�בנה, וחפרה ��ת�ב: �ב�ד, זקני� ונגד ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ב�ד�.
ונגד �ביר��לי�, צ��� �הר צבא�ת ה' מל� �י � ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהח�ה
ו�ג�� ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' ונאמר: כב�ד. ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזקניו
�ר�� �צדקה. נק�� ה�ד�� והאל ����ט, צבא�ת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָה'

ה�ד��. ה�ל� ה', ֶֶַַַָָא�ה
�מנחה: ו�חרית �ערבית ה�נה, רא� �ל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�רכה
ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָא�ה
ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוק���נ�
י�� את אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ד�ל
�ר�עה זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב
אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ליציאת זכר � ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�אהבה
רח�� מל� אל �י עד וכ�' ירצה יראה, י�יע, ויב�א, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָיעלה
הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� א�ה. ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹוח���
�הדר וה�פע �יקר�, האר� �ל על וה��א �כב�ד�, ����ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
א�ה �י �ע�ל �ל וידע ארצ�; �בל י��בי �ל על ע�� ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ�ְ�א��
א�ר �ל ויאמר� יצר��, א�ה �י יצ�ר �ל ויבי� ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹפעל��,
��ל �מלכ�ת� מל�, י�ראל אלהי ה' � בא�� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה��מה
�ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� וכ�' �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָמ�לה.
ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ה', ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא�ה
רא� מ�ס� �ל אמצע��ת �רכ�ת מ�ל� רא��נה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ�רכה

ליציאתה� זכר עד וכ�' הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
�מידי� עד וכ�' מארצנ� �לינ� חטאינ� �מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמצרי�.
קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי את �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ�סדר�
רצ�נ�, �מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה��ר�� י�� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָה�ה,
עלינ� עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�מה
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ע�נ� ��א �רא�ית, לי�צר �ד�ה לתת ה�ל, לאד�� ְְִֵֵֶָָָֹ�ְְֲֵֵַַַַָֹל��ח
��א האדמה, מ��ח�ת �כל �מנ� ולא הארצ�ת, ְְְְְֲֲִֵֶָָָָָָָָֹֹ�ג�יי
מ��חוי� �ה� � המ�נ� �כל ג�רלנ� ולא �ה�, חלקנ� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מ��חוי� אנ� י��יע. לא לאל �מת�ללי� וריק, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹלהבל
�מי� נ�טה �ה�א ה�א, �ר�� ה�לכי� מלכי מל� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפני
�גבהי ע�� ��כינת מ�על, ��מי� יקר� מ��ב אר�, ְְֵָ�ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוי�סד
ז�לת�, ואי� מל�נ� אמת ע�ד, ואי� אלהינ� ה�א ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמר�מי�.
ה' �י לבב�, אל וה�ב�ת ה���, וידע� �ת�רת�: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ��ת�ב
ע�ד. אי� מ�חת, האר� ועל מ�על ��מי� האלהי� ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�א
א�ר ל���, מענה מ��� א�אלה פניו, אח�ה לאל ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�חילה
לאד� מפעליו. �עד רננ�ת א�יעה ע��, א�יר ע� ְְְְִִַַָָָָָָ�ְִִַַָ�קהל
י�יד �פי �פ�ח, �פתי אדני, ל���. מענה �מה' לב, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמערכי
ה' ל� נק�ה �� על ח�י�. ל�דני ה', א�ה �ר�� ְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָָ�ה�ת�.
מ� ���לי� להעביר ע��, �תפארת מהרה לרא�ת ְֲִִִִַָ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָֹאלהינ�,
��י, �מלכ�ת ע�ל� לת�� י�רת��, �ר�ת והאלילי� ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�
אר�; ר�עי �ל אלי� להפנ�ת ב�מ�, יקרא� ב�ר �ני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכל
��בע �ר�, �ל �כרע ל� �י תבל, י��בי �ל וידע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�יר�
�מ� ולכב�ד וי�ל�, יכרע� אלהינ� ה' לפני� ל���. ְְְְְְְֱִִִִֵֶָָָֹֹ�ל
עליה� ותמל� מלכ�ת�, על כ�� ויק�ל� י�נ�, יקר ְְְֲִֵֶֶַָֹֹ�ְְִִֵַַָָה�ד�ל

ועד �מל�לע�ל� עד �לע�למי היא, ��� ה�לכ�ת �י . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא וכת�ב: ועד. לע�ל� ימל� ה' �ת�רת�: ��ת�ב ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹ�כב�ד,
ע��, אלהיו ה' �י�ראל; עמל ראה ולא �יעקב, או� ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹה�יט
�התא�� מל�, בי�ר�� ויהי וכת�ב: .�� מל� ְְִֵֶֶַ�ְְְִִֶֶַַָ�תר�עת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי י�ראל. �בטי יחד ע�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹרא�י
�א�ת מל�, ה' וכת�ב: ���י�. �מ�ל ה�ל�כה, לה' ְְִִֵֵַַַָָָָֹ�י
���ט. �ל �בל ���� א� התא�ר, ע�ז ה', לב� ְִִִֵֵֵֵַַַָָָלב�;
י�. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' ימל� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹוכת�ב:
ויב�א ע�ל�, �תחי וה��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָוכת�ב:
���ר ה' וג��ר, ע��ז ה' � ה�ב�ד מל� זה מי ה�ב�ד. ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָמל�
ויב�א ע�ל�, �תחי ��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמלחמה.
ה�א צבא�ת, ה' � ה�ב�ד מל� זה ה�א מי ה�ב�ד. ְִֶֶֶֶֶַַָָָמל�
�ה נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל סלה. ה�ב�ד, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמל�
ואני רא��� אני צבא�ת: ה' וג�אל�, י�ראל מל� ה' ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאמר
�הר מ��עי� ועל� וכת�ב: אלהי�. אי� �מ�לעדי ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹאחר��,
וכת�ב: ה�ל�כה. לה', והיתה ע�ו; הר את ל��ט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹצ���,
אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל על למל� ה' ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהיה
ה' י�ראל; �מע, לאמר: �ת�ב ה', �בת�רת� אחד. ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ��מ�
�ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� אחד. ה' ְֱֱֲֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹֹאלהינ�,
וק��נ� מ�לה. ��ל �מלכ�ת� עד וכ�' �כב�ד� ��� ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ�ָָהע�ל�

וק� אמת �דבר� עד וכ�' ה',�מצ�תי� א�ה �ר�� לעד. � ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָ
הרת ה��� ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמל�
�בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָע�ל�,
וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָא�
לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ל� עינינ� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ�עבדי�

קד��. ְִֵָָמ��טנ�,
יצ�רי �ל �פ�קד ע�ל�, מע�ה ז�כר א�ה �נ�ה: ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ�רכה
נס�ר�ת והמ�� �על�מ�ת, �ל נגל� לפני� ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָקד�;
נס�ר ואי� כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ���רא�ית;

לא ה�צ�ר �ל וג� ה�פעל, �ל את ז�כר א�ה עיני�; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�גד
עד �מ�יט צ�פה אלהינ�, ה' לפני� �ל�י ה�ל מ��. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנכחד
ר�ח �ל �� לה�קד ז�ר�� חק תביא �י ה��ר�ת; �ל ְִִִִֵַַָָָָָֹס��
�כלית. לאי� �ר��ת והמ�� ר�י� מע�י� �לה�כר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונפ�,
ה��� זה ��ית. א�ת� �מ�פני�, ה�דע�; �זאת ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמרא�ית,
ה�א, לי�ראל חק �י רא���; לי�� ז�ר�� מע�י�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ�ח�ת
לחרב איז� יאמר, �� ה�דינ�ת ועל יעקב. לאלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ��ט
י�קד�, �� �בר��ת ל�בע. איז� לרעב איז� ל�ל��, ְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאיז�
זכר �י ה�ה, ���� נפקד לא מי ול�ות. לח�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהז�יר�
ועליל�ת �פק�ת�, אי� מע�ה �א: לפני� ה�צ�ר ֲִַָ�ְְְֲִֵֶַַָָָ�ל
מעללי �ל ויצרי ותח��ל�תיו, אד� מח�ב�ת גבר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמצעדי
�י ;�� יתא�� אד� �ב� י��ח�, ��א אי� א�רי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאי�.
�ל לנצח �כלי� לא וג� י��ל�, לא לע�ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹד�ר�י�
�המ�� ו�פקדה� זכר�, �אהבה נח את הלא .�� ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהח�סי�
רע מ�ני ��ר �ל ל�חת ה���ל מי את �הביא� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחמי�,
להר��ת אלהינ�, ה' לפני� �א זכר�נ� �� על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליה�.
�ת�רת�: ��ת�ב ה��. �ח�ל וצאצאיו �בל, �עפר�ת ְְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָזרע�
א�ר ה�המה �ל ואת הח�ה �ל ואת נח, את אלהי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹו�ז�ר
ה�י�. ו���� האר�, על ר�ח אלהי� ו�עבר ��בה; ֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא��
את אלהי� ו�ז�ר נאקת�, את אלהי� ו��מע ְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹוכת�ב:
וזכר�י וכת�ב: יעקב. ואת יצחק את אברה� את ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�רית�,
�ריתי את וא� יצחק, �ריתי את וא� יעק�ב; �ריתי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָאת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי אז�ר. והאר� אז�ר, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹאברה�
ליראיו, נת� טר� ה'. ורח�� ח��� לנפלאתיו, ע�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכר
צ�ה �בר �רית�, לע�ל� זכר ונאמר: �רית�. לע�ל� ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹיז�ר
חסדיו. �רב ו��ח� �רית�, לה� ו�ז�ר ונאמר: ��ר. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלאל�
באזני וקראת הל�� לאמר: �ת�ב ה�ביאי� עבדי� ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹועל
נע�רי�, חסד ל� זכר�י ה': אמר �ה � לאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיר��לי�
זר�עה. לא �אר� ��ד�ר, אחרי לכ�� �ל�ל�תי�; ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
נע�רי�, �ימי א�ת� �ריתי את אני וזכר�י ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָוכת�ב:
אפרי�, לי י�יר הב� וכת�ב: ע�ל�. �רית ל� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָוהקימ�תי
ע�ד; אז�ר�� זכ�ר ב�, ד�רי מ�י �י � �ע��עי� ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָא�
ואלהי אלהינ� ה'. נא� ארחמ��, רח� ל�, מעי המ� �� ֱֵֵֵֹֹ�ְֲֲֵֵֵֶַַַַָעל
מל� אל �י עד וכ�' יראה י�יע, ויב�א, יעלה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאב�תינ�,
�פקדנ� מ�פני�, ט�ב �ז�ר�� וזכרנ� א�ה. וח��� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָרח��
ה' לנ� �זכר קד�. �מי מ�מי ורחמי� י��עה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִ�פק�ת
נ��ע� א�ר ה�ב�עה ואת החסד ואת ה�רית את ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאלהינ�,
�עקד העקדה לפני� ותראה ה��ר�ה. �הר אבינ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלאברה�
רצ�נ� לע��ת רחמיו וכב� ה�ז�ח, ��י על �נ� יצחק ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָאת

רח יכ��� �� �ל�. על�לבב רחמי� וי�ל� �עס�, את מי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ע�נ� �תנהג ואל רחמי�, �מ�ת ע�נ� ותתנהג ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמ��תי�,
מע�� א�� י��ב ה�ד�ל, �מ� �בעב�ר ה�י�. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ�מ�ת
ה�בר את אלהינ�, ה' לנ� וק�� �מ�חלת�. �מעיר�, ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹי�ראל,
לה� וזכר�י עב��: מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�הבטח�נ�
לעיני מצרי� מאר� א�ת� ה�צאתי א�ר רא��ני�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ�רית
ה���ח�ת �ל ז�כר �י ה'. אני לאלהי�, לה� להי�ת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה��י�
ועקדת כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י מע�ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָא�ה
ז�כר ה', א�ה �ר�� �ז�ר. ה��� לזרע� אבינ� ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק
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ע�נ� ��א �רא�ית, לי�צר �ד�ה לתת ה�ל, לאד�� ְְִֵֵֶָָָֹ�ְְֲֵֵַַַַָֹל��ח
��א האדמה, מ��ח�ת �כל �מנ� ולא הארצ�ת, ְְְְְֲֲִֵֶָָָָָָָָֹֹ�ג�יי
מ��חוי� �ה� � המ�נ� �כל ג�רלנ� ולא �ה�, חלקנ� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מ��חוי� אנ� י��יע. לא לאל �מת�ללי� וריק, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹלהבל
�מי� נ�טה �ה�א ה�א, �ר�� ה�לכי� מלכי מל� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפני
�גבהי ע�� ��כינת מ�על, ��מי� יקר� מ��ב אר�, ְְֵָ�ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוי�סד
ז�לת�, ואי� מל�נ� אמת ע�ד, ואי� אלהינ� ה�א ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמר�מי�.
ה' �י לבב�, אל וה�ב�ת ה���, וידע� �ת�רת�: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ��ת�ב
ע�ד. אי� מ�חת, האר� ועל מ�על ��מי� האלהי� ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�א
א�ר ל���, מענה מ��� א�אלה פניו, אח�ה לאל ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�חילה
לאד� מפעליו. �עד רננ�ת א�יעה ע��, א�יר ע� ְְְְִִַַָָָָָָ�ְִִַַָ�קהל
י�יד �פי �פ�ח, �פתי אדני, ל���. מענה �מה' לב, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמערכי
ה' ל� נק�ה �� על ח�י�. ל�דני ה', א�ה �ר�� ְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָָ�ה�ת�.
מ� ���לי� להעביר ע��, �תפארת מהרה לרא�ת ְֲִִִִַָ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָֹאלהינ�,
��י, �מלכ�ת ע�ל� לת�� י�רת��, �ר�ת והאלילי� ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�
אר�; ר�עי �ל אלי� להפנ�ת ב�מ�, יקרא� ב�ר �ני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכל
��בע �ר�, �ל �כרע ל� �י תבל, י��בי �ל וידע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�יר�
�מ� ולכב�ד וי�ל�, יכרע� אלהינ� ה' לפני� ל���. ְְְְְְְֱִִִִֵֶָָָֹֹ�ל
עליה� ותמל� מלכ�ת�, על כ�� ויק�ל� י�נ�, יקר ְְְֲִֵֶֶַָֹֹ�ְְִִֵַַָָה�ד�ל

ועד �מל�לע�ל� עד �לע�למי היא, ��� ה�לכ�ת �י . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא וכת�ב: ועד. לע�ל� ימל� ה' �ת�רת�: ��ת�ב ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹ�כב�ד,
ע��, אלהיו ה' �י�ראל; עמל ראה ולא �יעקב, או� ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹה�יט
�התא�� מל�, בי�ר�� ויהי וכת�ב: .�� מל� ְְִֵֶֶַ�ְְְִִֶֶַַָ�תר�עת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי י�ראל. �בטי יחד ע�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹרא�י
�א�ת מל�, ה' וכת�ב: ���י�. �מ�ל ה�ל�כה, לה' ְְִִֵֵַַַָָָָֹ�י
���ט. �ל �בל ���� א� התא�ר, ע�ז ה', לב� ְִִִֵֵֵֵַַַָָָלב�;
י�. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' ימל� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹוכת�ב:
ויב�א ע�ל�, �תחי וה��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָוכת�ב:
���ר ה' וג��ר, ע��ז ה' � ה�ב�ד מל� זה מי ה�ב�ד. ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָמל�
ויב�א ע�ל�, �תחי ��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמלחמה.
ה�א צבא�ת, ה' � ה�ב�ד מל� זה ה�א מי ה�ב�ד. ְִֶֶֶֶֶַַָָָמל�
�ה נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל סלה. ה�ב�ד, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמל�
ואני רא��� אני צבא�ת: ה' וג�אל�, י�ראל מל� ה' ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאמר
�הר מ��עי� ועל� וכת�ב: אלהי�. אי� �מ�לעדי ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹאחר��,
וכת�ב: ה�ל�כה. לה', והיתה ע�ו; הר את ל��ט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹצ���,
אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל על למל� ה' ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהיה
ה' י�ראל; �מע, לאמר: �ת�ב ה', �בת�רת� אחד. ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ��מ�
�ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� אחד. ה' ְֱֱֲֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹֹאלהינ�,
וק��נ� מ�לה. ��ל �מלכ�ת� עד וכ�' �כב�ד� ��� ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ�ָָהע�ל�

וק� אמת �דבר� עד וכ�' ה',�מצ�תי� א�ה �ר�� לעד. � ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָ
הרת ה��� ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמל�
�בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָע�ל�,
וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָא�
לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ל� עינינ� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ�עבדי�

קד��. ְִֵָָמ��טנ�,
יצ�רי �ל �פ�קד ע�ל�, מע�ה ז�כר א�ה �נ�ה: ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ�רכה
נס�ר�ת והמ�� �על�מ�ת, �ל נגל� לפני� ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָקד�;
נס�ר ואי� כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ���רא�ית;

לא ה�צ�ר �ל וג� ה�פעל, �ל את ז�כר א�ה עיני�; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�גד
עד �מ�יט צ�פה אלהינ�, ה' לפני� �ל�י ה�ל מ��. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנכחד
ר�ח �ל �� לה�קד ז�ר�� חק תביא �י ה��ר�ת; �ל ְִִִִֵַַָָָָָֹס��
�כלית. לאי� �ר��ת והמ�� ר�י� מע�י� �לה�כר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונפ�,
ה��� זה ��ית. א�ת� �מ�פני�, ה�דע�; �זאת ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמרא�ית,
ה�א, לי�ראל חק �י רא���; לי�� ז�ר�� מע�י�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ�ח�ת
לחרב איז� יאמר, �� ה�דינ�ת ועל יעקב. לאלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ��ט
י�קד�, �� �בר��ת ל�בע. איז� לרעב איז� ל�ל��, ְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאיז�
זכר �י ה�ה, ���� נפקד לא מי ול�ות. לח�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהז�יר�
ועליל�ת �פק�ת�, אי� מע�ה �א: לפני� ה�צ�ר ֲִַָ�ְְְֲִֵֶַַָָָ�ל
מעללי �ל ויצרי ותח��ל�תיו, אד� מח�ב�ת גבר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמצעדי
�י ;�� יתא�� אד� �ב� י��ח�, ��א אי� א�רי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאי�.
�ל לנצח �כלי� לא וג� י��ל�, לא לע�ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹד�ר�י�
�המ�� ו�פקדה� זכר�, �אהבה נח את הלא .�� ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהח�סי�
רע מ�ני ��ר �ל ל�חת ה���ל מי את �הביא� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחמי�,
להר��ת אלהינ�, ה' לפני� �א זכר�נ� �� על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליה�.
�ת�רת�: ��ת�ב ה��. �ח�ל וצאצאיו �בל, �עפר�ת ְְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָזרע�
א�ר ה�המה �ל ואת הח�ה �ל ואת נח, את אלהי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹו�ז�ר
ה�י�. ו���� האר�, על ר�ח אלהי� ו�עבר ��בה; ֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא��
את אלהי� ו�ז�ר נאקת�, את אלהי� ו��מע ְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹוכת�ב:
וזכר�י וכת�ב: יעקב. ואת יצחק את אברה� את ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�רית�,
�ריתי את וא� יצחק, �ריתי את וא� יעק�ב; �ריתי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָאת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי אז�ר. והאר� אז�ר, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹאברה�
ליראיו, נת� טר� ה'. ורח�� ח��� לנפלאתיו, ע�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכר
צ�ה �בר �רית�, לע�ל� זכר ונאמר: �רית�. לע�ל� ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹיז�ר
חסדיו. �רב ו��ח� �רית�, לה� ו�ז�ר ונאמר: ��ר. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלאל�
באזני וקראת הל�� לאמר: �ת�ב ה�ביאי� עבדי� ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹועל
נע�רי�, חסד ל� זכר�י ה': אמר �ה � לאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיר��לי�
זר�עה. לא �אר� ��ד�ר, אחרי לכ�� �ל�ל�תי�; ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
נע�רי�, �ימי א�ת� �ריתי את אני וזכר�י ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָוכת�ב:
אפרי�, לי י�יר הב� וכת�ב: ע�ל�. �רית ל� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָוהקימ�תי
ע�ד; אז�ר�� זכ�ר ב�, ד�רי מ�י �י � �ע��עי� ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָא�
ואלהי אלהינ� ה'. נא� ארחמ��, רח� ל�, מעי המ� �� ֱֵֵֵֹֹ�ְֲֲֵֵֵֶַַַַָעל
מל� אל �י עד וכ�' יראה י�יע, ויב�א, יעלה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאב�תינ�,
�פקדנ� מ�פני�, ט�ב �ז�ר�� וזכרנ� א�ה. וח��� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָרח��
ה' לנ� �זכר קד�. �מי מ�מי ורחמי� י��עה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִ�פק�ת
נ��ע� א�ר ה�ב�עה ואת החסד ואת ה�רית את ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאלהינ�,
�עקד העקדה לפני� ותראה ה��ר�ה. �הר אבינ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלאברה�
רצ�נ� לע��ת רחמיו וכב� ה�ז�ח, ��י על �נ� יצחק ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָאת

רח יכ��� �� �ל�. על�לבב רחמי� וי�ל� �עס�, את מי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ע�נ� �תנהג ואל רחמי�, �מ�ת ע�נ� ותתנהג ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמ��תי�,
מע�� א�� י��ב ה�ד�ל, �מ� �בעב�ר ה�י�. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ�מ�ת
ה�בר את אלהינ�, ה' לנ� וק�� �מ�חלת�. �מעיר�, ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹי�ראל,
לה� וזכר�י עב��: מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�הבטח�נ�
לעיני מצרי� מאר� א�ת� ה�צאתי א�ר רא��ני�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ�רית
ה���ח�ת �ל ז�כר �י ה'. אני לאלהי�, לה� להי�ת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה��י�
ועקדת כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י מע�ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָא�ה
ז�כר ה', א�ה �ר�� �ז�ר. ה��� לזרע� אבינ� ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק
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יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ע�ל�, הרת ה��� ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה�רית.
רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: א� �בני�, א� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָע�למי�,
עד תל�י�ת, ל� עינינ� � �עבדי� וא� �ני�; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ�רח�

קד��. מ��טנ�, לא�ר ות�ציא ְְְִִֵֵֶָָָָ��ח�נ�
קד��, ע� על �ב�ד� �ענ� נגלית א�ה �לי�ית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�רכה
עליה� ונגלית ק�ל�, ה�מע�� ה�מי� מ� ע�ה�; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלד�ר
�בר��ת מ�פני�, חל ��� הע�ל� �ל �� טהר. ְְִִֶָָ�ְְְֵַַַָָָֹ�ער�לי
לל�ד סיני, הר על מל�נ� �ה�ל�ת� מ��, חרד� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�רא�ית
וד�ר�ת ק�ל�, ה�ד את ו��מיע� �מצו�ת. ��רה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלע��
�בק�ל נגלית, עליה� �ברקי� �ק�ל�ת א�; מ�הבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקד��
ה�לי�י ב��� ויהי �ת�רת�: ��ת�ב ה�פע�. עליה� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ��פר
וק�ל ההר, על �בד וענ� �ברקי� ק�ל�ת ויהי ה�קר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�הי�ת
וכת�ב: ��חנה. א�ר הע� �ל ו�חרד מאד; חזק ְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��פר
יד�ר, מ�ה מאד; וחזק ה�ל� [ה]��פר, ק�ל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹויהי
ה��ל�ת את ר�אי� הע� וכל וכת�ב: בק�ל. יענ�� ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹוהאלהי�
הע� ו�רא ע��; ההר ואת ה��פר, ק�ל ואת ה��יד� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואת

מרחק ו�עמד� עלהו�נע�, לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי . ַָ�ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
וק�ל �חצ�צר�ת וכת�ב: ��פר. �ק�ל ה', �תר�עה; ְְְְְֱֲִִַָָָֹאלהי�
אל הלל� � י� הלל� וכת�ב: ה'. ה�ל� לפני הריע� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ��פר,
הלל�ה� �גב�ר�תיו, הלל�ה� ע��. �רקיע הלל�ה� ְְְִַַָ�ְְְְִִַַָ�קד��,
וכ��ר. �נבל הלל�ה� ��פר, �תקע הלל�ה� �דל�. ְְְְְְִֵֵֶַַַָ�ְֹ�רב
הלל�ה� וע�ב. �מ�י� הלל�ה� �מח�ל, �ת� ְַָ�ְְְְְִִַַָֹהלל�ה�
�ה�ל ה��מה �ל תר�עה. �צלצלי הלל�ה� �מע, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�צלצלי
י�בי �ל נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל י�. הלל� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�,
��פר וכתק�ע �רא�, הרי� נס �נ�א � אר� ו�כני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹתבל
�ד�ל, ���פר י�קע הה�א, ���� והיה וכת�ב: ְְְְִִַַַָָָָָָָ��מע�.
מצרי�; �אר� וה��חי� א��ר �אר� האבדי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�בא�
עליה� וה' וכת�ב: �יר��לי�. ה�ד�, �הר לה' ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוה��חו�
והל� יתקע, ���פר אלהי� וה' ח��; כ�רק ויצא ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹיראה,
ע�� על �ג� �� עליה�, יג� צבא�ת ה' �ימ�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�סער�ת
את לק�� נס ו�א לחר�תנ�, �ד�ל ���פר �קע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ל�מ�.
��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� �ז�רינ� וקרב �ל��תינ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָ�ָָ�ל
�ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� והביאנ� אר�; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמ�ר�תי
עלינ� �מצ�ה לפני�, נע�ה ו�� ע�ל�. ��מחת ֵֶָ�ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָמק���
�במ�עדיכ� �מחתכ� �בי�� עב��: מ�ה ידי על ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת�רת�
ועל עלתיכ� על �חצצרת �תקע�� חד�יכ�, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ�ברא�י
ה' אני אלהיכ�, לפני לז�ר�� לכ� והי� �למיכ�; ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹזבחי
�ר�עה �מאזי� מע�ל�, א�ה ��פר ק�ל ��מע �י ְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאלהיכ�.

� ק�ל ��מע ה', א�ה �ר�� .�� ��מה ע��ואי� ר�עת ְְֵֵֶַַַַָָָ
יעמיד ה��� ע�ל�, הרת ה��� �רחמי�. ה��� ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָי�ראל
א� �עבדי�: א� �בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ����ט
עינינ� � �עבדי� וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�בני�
קד��. מ��טנ�, לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָל�

ו�חרית �ערבית ה���רי�, צ�� י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה �נעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָ�מנחה
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
למחילה ה�ה, ה���רי� י�� את ה�ה, קד� מקרא י�� ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת

ליציאת זכר � �אהבה ע�נ�תינ� �ל על �� �לכ�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
�י עד וכ�', ויב�א יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרי�.
מח�ל אב�תינ�, ואלהי אלהינ� א�ה. וח��� רח�� מל� ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
��עינ� והעבר מחה ה�ה, ה���רי� צ�� �י�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלע�נ�תינ�
למעני, פ�עי� מ�חה ה�א אנכי אנכי �אמ�ר: עיני�, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ�גד
וכענ� ��עי�, כעב מחיתי ונאמר: אז�ר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוח�אתי�
ה�ה ב��� �י וכת�ב: גאל�י�. �י אלי, ��בה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹח�אתי�;
ה' לפני ח�אתיכ�, מ�ל אתכ�; לטהר עליכ�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכ�ר
ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� לי�ראל סלח� א�ה �י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�טהר�.
אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְי�ר��;
עד וכ�', �כב�ד� ��� הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ְְִֶַ�ְֲֵֵֵַָָָֹֹואלהי
חלקנ� ות� �מצ�תי� ק��נ� מ�לה. ��ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מלכ�ת�
וטהר �י��עת�; נפ�נ� ו��ח מ��ב� ו��ענ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ת�רת�,
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� �אמת, לעבד� ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָל�נ�
�ית ע�� לעו�נ�ת וס�לח מ�חל האר�, �ל על מל� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה',

ה���רי�. וי�� י�ראל מק�� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָי�ראל,
וכ�', הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה מ�ס�: �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�רכה
�מידי� עד וכ�', חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
ה�ה, קד� מקרא י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�סדר�
�מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���רי� צ�� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָי��
עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מ� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹרצ�נ�,
וכ�', ה�ה ���� לעו�נ�תינ� מח�ל אב�תינ�, ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַַַֹֹאלהינ�
ואלהי אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעד
��ל �מלכ�ת� עד וכ�', הע�ל� �ל על מל� ְְְֲֵַַַַָָָֹֹאב�תינ�,
וי�� י�ראל מק�� עד וכ�', �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמ�לה.
א�מר: ��ה�א ה��ספי�, �פ��ת �כל הע� נהג� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה���רי�.
מז�יר עב��', מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'�מ�
א�ת� וק�רא ���רה, �ת�בי� �ה� �מ� ה��� א�ת� ְְְְְִֵֵֶַַָָָקר�נ�ת
עלינ� ��תב� '�מ� �אמר �יו� הז�יר, לא וא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה�ס�קי�;

צרי�. אינ� ��ב ְִֵָָָ�ת�רת�',
לפני� �בא � אב�תינ� ואלהי אלהינ� א�א ה���י: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פני� ע�י אנ� �אי� מ�ח�תנ�; מל�נ� �תע�� ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פ�תנ�,
חטאנ�'. ולא אנחנ�, 'צ�יקי� לפני�: ��אמר ער�, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ק�י
��רנ� �זלנ�, �גדנ�, א�מנ�, ואב�תינ�: אנחנ� חטאנ� ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
יעצנ� �קר, טפלנ� חמסנ�, זדנ�, והר�ענ�, העוינ�, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�פי,
��ענ�, עוינ�, סררנ�, נאצנ�, מרדנ�, לצנ�, ��בנ�, ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָרע,
�עבנ�, �עינ�, �חתנ�, ר�ענ�, ער�, ק�ינ� ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹצררנ�,

ה��בי �מ���טי� מ�צ�תי� סרנ� �וה�ע�ענ�; ולא ,� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
ואנחנ� ע�ית, אמת �י עלינ�, ה�א �ל על צ�יק וא�ה ְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלנ�.
לפני�, �ס�ר �מה מר��; י��ב לפני�, �אמר מה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהר�ענ�.
א�ה י�דע. א�ה וה�גל�ת ה�ס�ר�ת הלא �חקי�. ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹ��כ�
�ל ח�פ� א�ה חי; כל סתרי ותעל�מ�ת ע�ל�, רזי ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָי�דע
מ��, נעל� �בר �ל אי� ולב. כלי�ת ור�אה בט�, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחדרי
ואלהי אלהינ� ה' מ�פני� רצ�� יהי עיני�. מ�גד נס�ר ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹואי�
�ל על לנ� �תכ�ר ח�אתינ�, �ל על לנ� ��מחל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹאב�תינ�,
לפני� �חטאנ� חטא ועל ��עינ�: לכל ותסלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָע�נ�תינ�,
חטא ועל �זד��, לפני� �חטאנ� חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ��גגה,
�גל�י, לפני� �חטאנ� חטא ועל ��תר, לפני� ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חטאנ�
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לפני� �חטאנ� חטא ועל �אנס, לפני� �חטאנ� חטא ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹועל
חטאי� ועל ע�ה, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�רצ��;
חטאי� ועל לע�ה, ���ק תע�ה לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אנ�
ח�בי� �אנ� חטאי� ועל תע�ה, לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אנ�
מלק�ת עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל קר��, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה�
�ידי מיתה עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עי�,
חטאי� ועל �רת, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�מי�,
והרג, חנק � �י� �ית מית�ת אר�ע עליה� ח�בי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�אנ�
לנ�; �ל�יי� �אינ� ועל לנ�, ה�ל�יי� על �סקילה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�רפה
ו�אינ� אלהינ�; ה' לפני� אמרנ�� �בר � לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹה�ל�יי�
ה�ס�ר�ת, �ל י�דע וא�ה .��� על חטאנ� � לנ� ְְִֵַַַָָָָ�ְִַָָָ�ל�יי�
עד �לבנינ� לנ� וה�גלת, אלהינ�; לה' "ה�ס�רת, ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹ��ת�ב:
סלח� א�ה �י ה�את". ה��רה �ברי �ל את לע��ת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹע�ל�,

אי�לי�ר �מ�לעדי� י�ר��, ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� אל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ�ְִֵֶַָ
כדאי; איני נ�צר�י, ��א עד אלהי, וס�לח. מ�חל מל� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלנ�
קל �ח�י, אני עפר נ�צר�י. לא �א�� ���צר�י, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹועכ�ו
ב��ה מלא �כלי אלהי, ה' לפני� אני הרי �מיתתי. ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹוחמר
�מה אחטא, ��א אלהי, ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�כל�ה.
יהי� י��רי�. ידי על לא הר�י�, �רחמי� מחק � ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�חטאתי
ו�חרית �ערבית מתו�ה ה�ה ��דר וכ�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלרצ��
א�מר וה�חיד צ��ר. �ליח �י� יחיד, �י� �מנחה, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ�מ�ס�
קד� �ל��', '�י� ���מר אחר �פ�ת�, אחר זה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹו��י
�רכה �אמצע א�מר� צ��ר ��ליח �סיע�ת, �ל� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ��פסע
מחל אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ��אמר קד� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹֹאמצעית;
'מחל א�מר: �� ואחר ה�ה, ��דר מתו�ה וכ�', ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלע�נ�תינ�'

וכ�'. ה���רי�' צ�� �י�� ְְֲִִֵַַלע�נ�תינ�
מר��; י��ב לפני�, �אמר מה ה�ה: ��דר מתו�ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��עילה
מ�מנ�ת, ר�� ע�נ�תינ� �י �חקי�. ��כ� לפני�, �ס�ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חס�נ�, מה ח�ינ�, מה אנ�, מה מ�ס�ר: עצמ� ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוח�אתינ�
הלא אלהינ�. ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
הי�, �לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�ל
�ל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוחכמי�
�דברי ��ת�ב לפני�; הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
לפני�; לעמד ו��ירה� מרא�, אנ�� הב�ל� א�ה ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ו��� ל�. ��� מה יצ�ק, וא� �ע�ה; מה ל� יאמר מי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�י
לכל מחילה ק� ה�ה, ה���רי� י�� את אלהינ�, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹלנ�
ח�י לע��ת ונ��ב ידינ�, מע�ק נח�ל למע� ֵ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹח�אתינ�,
�ה�צא�, ה' �ר�� ��אמר: ��בר � �ל� �לבב ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָרצ�נ�
או� ואי� �ר��, ר�ע יעזב קר�ב. �הי�ת� ְְְֲִִֶַַָָָָֹ�ְָקראה�
יר�ה �י אלהינ� ואל וירחמה�, ה' אל וי��ב ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמח�ב�תיו;
ורח��, ח��� �מטיב, ט�ב סליח�ת, אל�� וא�ה ְְְְֱִִִֵַַַַַָֹלסלח.

ו א�י� �לאר� �ת��בת� ר�צה לה�יב, מר�ה חסד; רב ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
נא� אני, חי ��אמר: �מיתת�, חפ� א�ה ואי� �ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָר�עי�,
ר�ע ���ב א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹה'
תמ�ת�, ול�ה הרעי�, מ�רכיכ� ��ב� ��ב� וחיה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמ�ר��
�גדל �סלח לנ� �מחל וק�לנ�, ה�יבנ� י�ראל. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�ית

וכ�'. פי אמרי לרצ�� יהי� ְְְְְִִִֵֶַָחס��.

ה'תשס"ט תמוז ד' שישי יו�
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ה�� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ה�ז��: �ר�ת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח
ה�ד�ל וט�ב� �ברחמי�. �חסד �ט�ב ��� הע�ל� לאאת ֶָָ�ְְְְֲִֶֶַַָֹ

�מפרנס ז� ה�א �י ועד, לע�ל� לנ� יחסר ואל לנ�, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָחסר
רצ��", חי לכל �מ��יע יד�, את "��תח �אמ�ר: � ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל�ל
את ה�� ה', א�ה �ר�� �רא. א�ר �ר��תיו לכל מז�� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�מכי�
את הנחל� �י מל�נ�, �נברכ� אלהינ�, ה' ל� נ�דה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה�ל.
על ות�רה; �רית �רחבה, ט�בה חמ�ה אר� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאב�תינ�
��רת� על עבדי�, מ�ית �פדיתנ� מצרי� מאר� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�צאתנ�
אלהינ�, ה' ��� ועל �ה�דע�נ�. רצ�נ� ח�י על ֱֵָֹ�ְְְֵֶַַָָ�ְִֶַַָ���ד�נ�,
"ואכל�, �אמ�ר: � �מ� את �מברכי� ל� מ�די� ְְְְְִִֶַָָָָָָָָאנ�
נת� א�ר ה�בה האר� על אלהי�, ה' את �ברכ� ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹו�בע�;
אלהינ�, ה' רח� ה�ז��. ועל האר� על ה', א�ה �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַָָָָָָֹל�".
מ��� צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע��, י�ראל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָעל
עליו, �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ה�ית ועל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ�ב�ד�,
את �בנה �ימינ�. למק�מ� �חזיר מ�יח� �וד �ית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מלכ�ת
��נה ה', א�ה �ר�� ��ר�. �א�ר �קר�ב, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיר��לי�
מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� אמ�. יר��לי�. את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�רחמיו
קד��נ�, ��ראנ�, א�ירנ�, מל�נ�, אבינ�, האל, ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהע�ל�,
��מלנ� ה�א י�� ��כל וה�טיב, ה��ב ה�ל� יעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹקד��
ד�רי�. לד�רי י���ח הרחמ� ט�ב. וכל ורחמי� וחסד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָח�
�כב�ד. יפרנסנ� הרחמ� נצחי�. לנצח ית�אר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרחמ�
�לח�י ה�ק��, �ית �לבני� ה��יח, לימ�ת יז�נ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהרחמ�
למ�יח� חסד וע�ה מל��, י��ע�ת מג��ל ה�א. ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹהע�ל�
לא ה' ודר�י ורעב�, ר�� �פירי� ע�ל�. עד �לזרע� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹלדוד
חס��. לע�ל� �י ט�ב, �י לה' ה�ד� ט�ב. כל ְְְְִִַַַָָיחסר�

מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לפניה: מבר� �נביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�פטיר
�נביא �חר א�ר �דבריה�הע�ל�, ורצה ט�בי�, י� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

�במ�ה ���רה, ה��חר ה', א�ה �ר�� �אמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�אמרי�
וה�דק. האמת �בנביאי ע��, �בי�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעב��,

צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מבר�
הא�מר ה�אמ�, האל ה��ר�ת. �כל ה��יק הע�למי�, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
נאמ� וה�דק; האמת �בריו �ל א�ר �מק��, מד�ר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוע�ה,
אח�ר מ�ברי� ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ�, ה�א ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�ה
האל ה', א�ה �ר�� א�ה. נאמ� אל �י ריק�, י��ב ֱִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
ח�ינ�, בית היא �י צ���, על רח� �בריו. �כל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�אמ�
מהרה. ות�נה �ימינ�, �מהרה נק� �נק� נפ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלעג�מת
מהרה �וד צמח את יר��לי�. ��נה ה', א�ה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ר��
�וד. מג� ה', א�ה �ר�� �י��עת�. �ר�� וקרנ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָתצמיח,
לנ� ��ת� ה�ה ה�נ�ח י�� ועל ה�ביאי�, ועל ה��רה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָעל
אנ� ה�ל, על � �לתפארת לכב�ד לקד�ה אלהינ� ְְְִֶַַָָָָֹ�ְֱִֵֹה'
�בי�� ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. את ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָמברכי�
��ת� ה�ה קד� מקרא ט�ב י�� ועל א�מר: ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹט�ב,
י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� �ל�מחה. ל���� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלנ�

ְְִַַוה�מ�י�.
מק�� וח�ת�: �ניה� ��לל ט�ב, וי�� ��ת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָוא�
��פ�ה ח�ת� �ה�א ��סח וה�מ�י�. וי�ראל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה��ת
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לפני� �חטאנ� חטא ועל �אנס, לפני� �חטאנ� חטא ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹועל
חטאי� ועל ע�ה, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�רצ��;
חטאי� ועל לע�ה, ���ק תע�ה לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אנ�
ח�בי� �אנ� חטאי� ועל תע�ה, לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אנ�
מלק�ת עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל קר��, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה�
�ידי מיתה עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עי�,
חטאי� ועל �רת, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�מי�,
והרג, חנק � �י� �ית מית�ת אר�ע עליה� ח�בי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�אנ�
לנ�; �ל�יי� �אינ� ועל לנ�, ה�ל�יי� על �סקילה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�רפה
ו�אינ� אלהינ�; ה' לפני� אמרנ�� �בר � לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹה�ל�יי�
ה�ס�ר�ת, �ל י�דע וא�ה .��� על חטאנ� � לנ� ְְִֵַַַָָָָ�ְִַָָָ�ל�יי�
עד �לבנינ� לנ� וה�גלת, אלהינ�; לה' "ה�ס�רת, ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹ��ת�ב:
סלח� א�ה �י ה�את". ה��רה �ברי �ל את לע��ת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹע�ל�,

אי�לי�ר �מ�לעדי� י�ר��, ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� אל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ�ְִֵֶַָ
כדאי; איני נ�צר�י, ��א עד אלהי, וס�לח. מ�חל מל� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלנ�
קל �ח�י, אני עפר נ�צר�י. לא �א�� ���צר�י, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹועכ�ו
ב��ה מלא �כלי אלהי, ה' לפני� אני הרי �מיתתי. ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹוחמר
�מה אחטא, ��א אלהי, ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�כל�ה.
יהי� י��רי�. ידי על לא הר�י�, �רחמי� מחק � ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�חטאתי
ו�חרית �ערבית מתו�ה ה�ה ��דר וכ�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלרצ��
א�מר וה�חיד צ��ר. �ליח �י� יחיד, �י� �מנחה, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ�מ�ס�
קד� �ל��', '�י� ���מר אחר �פ�ת�, אחר זה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹו��י
�רכה �אמצע א�מר� צ��ר ��ליח �סיע�ת, �ל� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ��פסע
מחל אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ��אמר קד� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹֹאמצעית;
'מחל א�מר: �� ואחר ה�ה, ��דר מתו�ה וכ�', ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלע�נ�תינ�'

וכ�'. ה���רי�' צ�� �י�� ְְֲִִֵַַלע�נ�תינ�
מר��; י��ב לפני�, �אמר מה ה�ה: ��דר מתו�ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��עילה
מ�מנ�ת, ר�� ע�נ�תינ� �י �חקי�. ��כ� לפני�, �ס�ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חס�נ�, מה ח�ינ�, מה אנ�, מה מ�ס�ר: עצמ� ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוח�אתינ�
הלא אלהינ�. ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
הי�, �לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�ל
�ל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוחכמי�
�דברי ��ת�ב לפני�; הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
לפני�; לעמד ו��ירה� מרא�, אנ�� הב�ל� א�ה ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ו��� ל�. ��� מה יצ�ק, וא� �ע�ה; מה ל� יאמר מי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�י
לכל מחילה ק� ה�ה, ה���רי� י�� את אלהינ�, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹלנ�
ח�י לע��ת ונ��ב ידינ�, מע�ק נח�ל למע� ֵ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹח�אתינ�,
�ה�צא�, ה' �ר�� ��אמר: ��בר � �ל� �לבב ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָרצ�נ�
או� ואי� �ר��, ר�ע יעזב קר�ב. �הי�ת� ְְְֲִִֶַַָָָָֹ�ְָקראה�
יר�ה �י אלהינ� ואל וירחמה�, ה' אל וי��ב ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמח�ב�תיו;
ורח��, ח��� �מטיב, ט�ב סליח�ת, אל�� וא�ה ְְְְֱִִִֵַַַַַָֹלסלח.

ו א�י� �לאר� �ת��בת� ר�צה לה�יב, מר�ה חסד; רב ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
נא� אני, חי ��אמר: �מיתת�, חפ� א�ה ואי� �ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָר�עי�,
ר�ע ���ב א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹה'
תמ�ת�, ול�ה הרעי�, מ�רכיכ� ��ב� ��ב� וחיה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמ�ר��
�גדל �סלח לנ� �מחל וק�לנ�, ה�יבנ� י�ראל. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�ית

וכ�'. פי אמרי לרצ�� יהי� ְְְְְִִִֵֶַָחס��.

ה'תשס"ט תמוז ד' שישי יו�
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ה�� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ה�ז��: �ר�ת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח
ה�ד�ל וט�ב� �ברחמי�. �חסד �ט�ב ��� הע�ל� לאאת ֶָָ�ְְְְֲִֶֶַַָֹ

�מפרנס ז� ה�א �י ועד, לע�ל� לנ� יחסר ואל לנ�, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָחסר
רצ��", חי לכל �מ��יע יד�, את "��תח �אמ�ר: � ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל�ל
את ה�� ה', א�ה �ר�� �רא. א�ר �ר��תיו לכל מז�� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�מכי�
את הנחל� �י מל�נ�, �נברכ� אלהינ�, ה' ל� נ�דה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה�ל.
על ות�רה; �רית �רחבה, ט�בה חמ�ה אר� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאב�תינ�
��רת� על עבדי�, מ�ית �פדיתנ� מצרי� מאר� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�צאתנ�
אלהינ�, ה' ��� ועל �ה�דע�נ�. רצ�נ� ח�י על ֱֵָֹ�ְְְֵֶַַָָ�ְִֶַַָ���ד�נ�,
"ואכל�, �אמ�ר: � �מ� את �מברכי� ל� מ�די� ְְְְְִִֶַָָָָָָָָאנ�
נת� א�ר ה�בה האר� על אלהי�, ה' את �ברכ� ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹו�בע�;
אלהינ�, ה' רח� ה�ז��. ועל האר� על ה', א�ה �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַָָָָָָֹל�".
מ��� צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע��, י�ראל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָעל
עליו, �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ה�ית ועל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ�ב�ד�,
את �בנה �ימינ�. למק�מ� �חזיר מ�יח� �וד �ית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מלכ�ת
��נה ה', א�ה �ר�� ��ר�. �א�ר �קר�ב, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיר��לי�
מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� אמ�. יר��לי�. את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�רחמיו
קד��נ�, ��ראנ�, א�ירנ�, מל�נ�, אבינ�, האל, ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהע�ל�,
��מלנ� ה�א י�� ��כל וה�טיב, ה��ב ה�ל� יעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹקד��
ד�רי�. לד�רי י���ח הרחמ� ט�ב. וכל ורחמי� וחסד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָח�
�כב�ד. יפרנסנ� הרחמ� נצחי�. לנצח ית�אר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרחמ�
�לח�י ה�ק��, �ית �לבני� ה��יח, לימ�ת יז�נ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהרחמ�
למ�יח� חסד וע�ה מל��, י��ע�ת מג��ל ה�א. ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹהע�ל�
לא ה' ודר�י ורעב�, ר�� �פירי� ע�ל�. עד �לזרע� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹלדוד
חס��. לע�ל� �י ט�ב, �י לה' ה�ד� ט�ב. כל ְְְְִִַַַָָיחסר�

מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לפניה: מבר� �נביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�פטיר
�נביא �חר א�ר �דבריה�הע�ל�, ורצה ט�בי�, י� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

�במ�ה ���רה, ה��חר ה', א�ה �ר�� �אמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�אמרי�
וה�דק. האמת �בנביאי ע��, �בי�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעב��,

צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מבר�
הא�מר ה�אמ�, האל ה��ר�ת. �כל ה��יק הע�למי�, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
נאמ� וה�דק; האמת �בריו �ל א�ר �מק��, מד�ר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוע�ה,
אח�ר מ�ברי� ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ�, ה�א ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�ה
האל ה', א�ה �ר�� א�ה. נאמ� אל �י ריק�, י��ב ֱִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
ח�ינ�, בית היא �י צ���, על רח� �בריו. �כל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�אמ�
מהרה. ות�נה �ימינ�, �מהרה נק� �נק� נפ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלעג�מת
מהרה �וד צמח את יר��לי�. ��נה ה', א�ה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ר��
�וד. מג� ה', א�ה �ר�� �י��עת�. �ר�� וקרנ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָתצמיח,
לנ� ��ת� ה�ה ה�נ�ח י�� ועל ה�ביאי�, ועל ה��רה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָעל
אנ� ה�ל, על � �לתפארת לכב�ד לקד�ה אלהינ� ְְְִֶַַָָָָֹ�ְֱִֵֹה'
�בי�� ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. את ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָמברכי�
��ת� ה�ה קד� מקרא ט�ב י�� ועל א�מר: ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹט�ב,
י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� �ל�מחה. ל���� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלנ�

ְְִַַוה�מ�י�.
מק�� וח�ת�: �ניה� ��לל ט�ב, וי�� ��ת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָוא�
��פ�ה ח�ת� �ה�א ��סח וה�מ�י�. וי�ראל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה��ת
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�ברכה ח�ת� ה�א �� ה���, �א�ת� אמצעית ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ�ברכה
ז�. ֲַָאחר�נה

��ת, �כל ה�ביאי� מ� לקר�ת הע� רב ��הג� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינ�ת
ה�: וא�� �ה�; ְְִִֵֵֶַָ�מפטירי�

ה�ברי�, "א�ה עד ,"�� אתמ� עב�י "ה� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�רא�ית
אזנכ� "ה�� עד עקרה", "ר�י � נח עזב�י�"; ולא ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹע�יתי�
י�ראל "אלהי עד תד�י�ני", מי "ואל � ל� ל� אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�לכ�
אחת", "וא�ה � ו�רא �י�עיה; ה�ל� א�� אעזב�", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
�] �רה ח�י ו�הי� �מלכי�; ו�צא", �נ�, את "ו��א ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד
�ח�ת לע�ל�", �וד ה�ל� אד�ני "יחי עד � �וד"] ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ"וה�ל�
"וערבה עד ה'", �בר "מ�א � יצחק ��לדת א�ה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכי�;
עד תל�אי�", "וע�י � יעקב ו�צא ע�ר; �תרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חז�� � יעקב ו��לח ע�ר; �תרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"�בנביא
אמר "�ה � יעקב ו��ב ע�ר; �תרי ספר�, ס�� עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
�תרי �אג", "אריה עד י�ראל", ��עי �ל�ה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ה�ל� "ויהי עד �למה", "ו�יק� � מ�� ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹע�ר;
עד ע�", ל� קח אד�, ב� "וא�ה � ו��� �מלכי�; ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�למה",
"ו�קרב� � יעקב ויחי �יחזקאל; ה'", אני �י ה��י�, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ"וידע�
�מלכי�. �וד", ��א על י�ב "��למה עד �וד", ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹימי

�� ל� "ו�צא עד ה�דע", אד�, ��" � �מ�ת ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָוא�ה
י�ראל", לבית ע�ד יהיה "ולא � וארא �יחזקאל; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ���י�",

"אצמיח �רעהעד אל �א �יחזקאל; י�ראל", לבית קר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ויהי �י�עיה; ה'", �רכ� "א�ר עד מצרי�", "מ�א �ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
האר�", "ו��קט עד "ו�כנע", מ� �ב�רה, �ירת � ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹ���ח
עד עז�ה�", ה�ל� מ�ת "��נת � יתר� ו��מע ִַָ�ְְְְְִִִִֶֶַַַַ���פטי�;
"ה�בר � ה���טי� וא�ה �י�עיה; ה��רה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"ל�ר�ה
לי�נדב", אי� י�רת "לא עד ירמיה�", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ר
עד ל�למה", חכמה נת� "וה' � �ר�מה לי ויקח� ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹ�ירמיה;
"ה�ד � �צ�ה וא�ה �מלכי�; י�ראל", �ני �ת�� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"ו�כנ�י
ת�א �י �יחזקאל; אתכ�", "ורציתי עד י�ראל", �ית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", "ו�ל� עד אל�ה�", אל היה ה' "�דבר �ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד ו��ח", �למה, ה�ל� "ו��לח � ו�קהל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹ�מלכי�;
את חיר�� "ו�ע� � פק�די א�ה �מלכי�; מלאכת", ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ו���

�מלכי�. ה�נימי", ה�ית "לדלת�ת עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹה��ר�ת",
י�ראל", מל� ה' אמר "�ה עד לי", יצר�י ז� "ע� � ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹו�קרא
בא�ה "�י עד ספ�", "על�תיכ� � אהר� את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ�י�עיה;
ע�ד "ו�ס� � ה�מיני ���� ויהי �ירמיה; ה'", נא� ְְְְְִִִִֶַַַַָֹ�ְְִַָחפצ�י,
א�ה ��מ�אל; ע�ה", ל� �לבב�, א�ר "�ל עד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ�וד",
אר�", "�ברת עד �לי�ה", מ�על �א "ואי� � תזריע ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָ�י
"ואר�עה אלי�ע", "ו�אמר � �היה זאת ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹ�מלכי�;
�מלכי�; �ניו", מעל ה�ליכ� "ולא עד �מד�ג ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאנ�י�",
��יי�", לעיני �� "ונחל� עד "הת��ט", � מ�ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹאחרי
עד י�ראל", מ�קני אנ�י� "�א� � קד�י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ�יחזקאל;
"וה�הני� � אמר �יחזקאל; הארצ�ת", לכל היא ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹ"צבי
סיני �הר �יחזקאל; הע��", מ� �טרפה "נבלה עד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהלו��",
א� �ירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד �מע�י", ע�י "ה' ��ִָ�ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
מ�ד "וה�ל�י� עד י�ראל", ר�עי על "ה�בא � ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹ�ְ�ח�תי

�יחזקאל. �ה�", ְְִִֵֶֶָָהע�בדי�

לי "ואר��י� עד י�ראל", �ני מס�ר "והיה � סיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ�מד�ר
עד מ�רעה", אחד אי� "ויהי � נ�א ע�ר; �תרי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ�אמ�נה",
עד ו�מחי", "ר�י � �העלת� ���פטי�; ה�ער", ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹ"ו�ג�ל
יה��ע "ו��לח � ל� �לח ע�ר; �תרי י�ד�", זר�בל ַ�ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ�ְְֵ"ידי
י��בי �ל נמג� [וג�] "(וכי) עד ה��י�", מ� נ�� ��ְְְִִִִִֵַַַָָֹ
"�י עד �מ�אל", "ו�אמר � קרח ו��ח �יה��ע; ְִִֵֶַַַַַַֹֹ�ִֶָָהאר�",
"ויפ�ח � ח�ת זאת ��מ�אל; ע��", את ה' י�� ְְִַָ�ְִִֵֶַֹֹֹלא

�ה�לעד �לק ו�רא ���פטי�; ימימה", "מ�מי� עד י", ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ
�תרי אלהי�", ע� לכת "והצנע עד יעקב", �ארית ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ"והיה
ו�ל� "ו�ק�, עד אל�ה�", אל היתה ה' "ויד � �ינחס ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָע�ר;
למ�ה מ�ה "ו��� � ה���ת רא�י �מלכי�; אל�ה�", ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאחרי
מסעי א�ה �יה��ע; האר�", את "ו�חלק� עד רא�ב�", ְֵֵֶַַ�ְְְְִֵֵֶֶַַַָָבני
�יה��ע. ללו��", י�ראל בני "ו��נ� עד ה�חל�ת", "א�ה �ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ַ
י�ראל", אל ה' ��ר א�ר ה�ברי� "וא�ה � ה�ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא�ה
אל "ואת��ל � ואתח�� �ירמיה; לע�", לי "והיית� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
והיה �ירמיה; יקנ�", ��ס� "�ד�ת עד ת�י", אחרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָה',
��י�", �� "והת�רכ� עד �אזני", וקראת "הל� � ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹעקב
י�תר "א� עד �אי�", ימי� "ה�ה � אנכי ראה ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹ�ירמיה;
זק� �א�ר "ויהי � ��פטי� �ירמיה; ��ס�רי�", ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָאי�
��מ�אל; י�ראל", אנ�י אל �מ�אל "ו�אמר עד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�מ�אל",
�וד "ויהי עד מחניה�", את פל��י� "ו�אספ� � תצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�י
יבנה "אז � תב�א �י והיה ��מ�אל; מ��יל", �רכיו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלכל
א�� �יה��ע; הה�א", ���� היה "ולא עד מז�ח", ֶַַ�ְְִִֵַַַַַָָֹ�ְיה��ע
וזיתי� "�רמי� עד �בטי", �ל את יה��ע "ו�אס� � ְְְִִִֵֵֶַַָָ�ְֱִִֶַָֹנ�בי�
אני "ולקח�י � האזינ� �יה��ע; נטע��", לא ְְֲֲִִִַַַָ�ְְֲִֶֶַֹא�ר
� ה�רכה וזאת �יחזקאל; וחי�", "וה�יב�, עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמ��רת",
יה��ע". את ה' "ויהי עד �מד�ג מ�ה", מ�ת אחרי ַ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ"ויהי
�ר�ה מעני� מפטירי� �ר���ת, ��י �� ���רי� ��ת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
רב נהג� וכ� ה�ק�מ�ת. �רב ה�נהג ה�א וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹאחר�נה;
מאחר אמ��, �� י�עיה� �נחמ�ת מפטירי� להי�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע�,
� �אב ��עה �אחר ���ת ה�נה: רא� עד �אב ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ��עה
"ו�אמר � ��נ�ה ינהל"; "על�ת עד ע�י", נחמ�, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ"נחמ�
� ��לי�ית יעקב"; אביר "וגאל�, עד ה'", עזבני ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָֹֹצ���,
אנכי "אנכי � �רביעית פאר�"; "�י עד סערה", ְֲֲֲִִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹ"ענ�ה
"ר�י � �חמי�ית צ���"; �ת "�ב�ה עד מנחמכ�", ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָה�א
א�רי, "ק�מי � ���ית ה'"; "�אל�, עד ילדה", לא ֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹעקרה,
���" � ��ביעית אחי��ה"; "�ע�� עד א�ר�", בא ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ�י

ע�ל�"]. ימי �ל ["וינ�א� עד �ה'", ְְְִֵֵַַַַָָָא�י�
�ס�ע�{ רחמנא }.�רי� ְְְֲִַַַָָ
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ע�ל� אל ה' ���. ְֵֵָ

ה�ה ל�י ���� �י לע�ל�, עד�תי� .נחל�י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
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הלכ�ת ��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ע�ר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכ�תיו
ט�ב, י�� �ביתת הלכ�ת ע��ר, �ביתת הלכ�ת ְְְְִִִִִֵַַָער�בי�,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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הלכ�ת ול�לב, וס�ה ��פר הלכ�ת �מ�ה, חמ� ְְִָָ�ְְְִִֵַָָָהלכ�ת
הלכ�ת �ענ��ת, הלכ�ת החד�, ק��� הלכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹ�קלי�,

וחנ�ה. ָ�ְֲִַָמג�ה

zAW zFkld¦§©¨
מצו�ת ו�ל� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; (ב)לא ��ביעי; ��אל���ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹ
(ג) מלאכה; �� (ד)לע��ת ���ת; לענ� ��א��א ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ה) ���ת; ל�ב�ל ח�� �בא�רלצאת �זכירה. ה��� לק�� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ע�ה�ביתה‡. מצות � מ�לאכה ��אמר:��ביעי , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
���ת" ה�ביעי ��ל"�ב��� � מלאכה �� הע��ה וכל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

תע�ה לא על ועבר ע�ה, כלמצות תע�ה "לא ��אמר: , ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ח�במלאכה" ה�א �מה ע�ה. א� מלאכה? ע��ת על ְְֲִִַַַַָָָָָָָ

�רת ח�ב �זד��, והתראה,�רצ�נ� עדי� �� הי� וא� ; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
קב�עהנסקל ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� בי�; �] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

בהמה] מביא עשיר בי� .עני

זה·. �בר �הע��ה ��ת �הלכ�ת ��אמר מק�� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת, ח�ב זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ח�ב'

ח�את ח�ב ��גג, היה וא� סקילה; .ח�ב ְְִִֵַַַָָָָָָ

זה‚. הרי � '�ט�ר' זה �בר �הע��ה ��אמר מק�� ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
אס�ר אבל ה�ר��; �מ� ה�קילה, �מ� ה�רת, מ� ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ר
הרחקה ס�פרי�, מ�ברי וא��ר� ���ת; דבר א�ת� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלע��ת

ה�לאכה מ�תמ� א�ת� מ�י� �זד��, א�ת� והע��ה ; ְְְִִֶַַַַָָָָ
מדרבנ�]מר��ת ע��י�[מלקות 'אי� ��אמר מק�� �ל וכ� . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ

א�ת� הע��ה � ���ת' וכ� �� לע��ת 'אס�ר א� וכ�', ��ְֲֶַַָָָָָָָָָ
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �זד��, ְְִַַַַָָָ�בר

מ�ר„. זה הרי וכ�', �� לע��ת 'מ�ר ��אמר: מק�� ָ�ֲֲֵֶַָָָָ�ְֱֶֶַָָוכל
מק�� �ל וכ� א�לכ�ח�ה. �ל��', ח�ב 'אינ� ��אמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

�לל א�ת� מ�י� אי� � מ�ל��' .'�ט�ר ְְִִֵַָָ

אפ�ר‰. ע��ת� �ב�עת ���ת, לע��ת� ה��רי� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�ְִַָ�ברי�
לא א� � תע�ה ��א ואפ�ר מלאכה �גלל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ��ע�ה

מ�ר זה הרי מלאכה, לא�ת� מ�הנת��� אד� ��רר �יצד? . ְְְֲִֵֵֶַָָָ�ִֵֵַָָָָ
לח�ר ית��� ��א �בלבד ���ת, �ה� וכ��צא �מג�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכ�א
� ה�רקע חפר� א� �לפיכ�, �רירת�; ��עת ��רקע ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָחרי�

נת��� ��א לפי �כ�, ח��� ��יאינ� על אד� מה�� וכ� . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
א� לפיכ�, א�ת�; לעקר ית��� ��א �בלבד ���ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹע�בי�

ח��� אינ� � וכ��צאנעקר� ה�ר�ת מעפר ידיו ור�ח� . ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ה�ער את לה�יר ית��� ��א �בלבד ;[שבזרועותיו]�ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ח��� אינ� � נ�ר א� לה�נסלפיכ�, מ�ר � �ח�קה �רצה . ְְְִִִֵֵַָָָָ�ְִֵָָ
���ת צר�ר�תל� ���יר �י על א� אדמה], וכ�[רגבי . ְְְִִֵֶַַַַָָ

מ�ר. � זה �ג�� מת��� �אינ� �בר ָ�ְְִֵֵֶֶַָָָ�ל

.Âע�ה� ���אי מלאכה �גלל� ונע�ת מע�ה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
ח�ב; ל�, נת��� ��א �י על א� � מע�ה א�ת� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ביל
מלאכה א�ת� תע�ה ��א אפ�ר �אי יד�ע, .�ה�בר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
רא�� וחת� לקט�, �� ל�חק ע�� לרא� ��ר� הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�יצד?

�לבד, הע�� להריגת מג�ת� ס�� �אי� �י על א� � ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ���ת
א�א החי רא� ��חת� אפ�ר �אי יד�ע, �ה�בר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹח�ב;

�זה. ���צא �ל וכ� ��ביל�. �א ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוה�ות

.Ê�צרי �אינ� �י על א� � ���ת מלאכה הע��ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
עליה ח�ב ה�לאכה, ה�רלג�� את ���ה הרי �יצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

��א �די א� יאבד, ��א �די ל�מ� צרי� �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ�ני
והרי מלאכה, �ה���י מ�ני ח�ב; � נר �ל חר� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי�ר�
ולא ה���י, לג�� צרי� �אינ� �י על וא� לכ��ת; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹנת���

ח�ב זה הרי � החר� מ�ני א� ה�מ� מ�ני א�א וכ���ה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
המכ�ה א� הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע ה��� את ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָה�עביר
�י על א� ח�ב; � ר�י� �ה� י�ק� ��א �די ה�חלת, ְִִֶַַַַָָ�ְֵֶֶֶֶַַֹאת
להרחיק א�א ההעברה, לג�� א� ה���י, לג�� צרי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אינ�

ח�ב זה הרי � �זה.הה�ק ���צא �ל וכ� . ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áאחרת מלאכה ל� ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ל
מח�ב�� נע�ת ��א לפי עליה, �ט�ר � ל� נת��� .��א ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הל� להרג�, �די �בהמה א� �חבר� ח� א� אב� זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
וחמר קל �ט�ר. זה הרי � הרג ולא �הליכת�, איל� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
��ת��� �ג�� חמ�ר, א��ר ונע�ה קל לא��ר נת��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָא�

�כרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו ועברה[מקו� , ְְְְְְִִַָָֹ
�ט�ר �ה�א � הר�י� לר��ת �זה.האב� ���צא �ל וכ� . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

� � מלאכה ונע�ת ה��ר, �בר לע��ת ��ת���נת��� ג�� ְֲִֵַַַָָ�ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
�ל�� ח�ב אינ� � המח�ר את וחת� ה�ל��, את .לח�� ְְְֶֶַַַַָָֹ�ְֵַָָ

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ëלבנ�ת ול�ט �חר�ת, �אני� ללקט ��ת���נת��� א� , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
�אני� �� ואחר ענבי� ה�אני�ללקט ול�ט ה�בר ונה�� , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

�ל ���ט �י על א� �ט�ר. � ענבי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ח�ה
��א �ט�ר; �ח�ב, ��דר ל�ט ולא ה�איל � ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ח�ב

מח�בת מלאכת א�א ��רה .אסרה ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָ

.Èלכ��ת ונת��� �ב�ת, א� ��לק�ת, נר�ת ��י לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהי�
�הרי ח�ב; � ז� את והדליק ז� להדליק א� ז�, את וכ�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָז�
��מה? זה למה הא לע��ת�. �ח�ב ה�לאכה מי� ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָע�ה
למי א� אחרת, �אנה ול�ט ז�, �אנה ללקט ��ת��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
�הרי � ח�ב �ה�א זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ת���

לע��ת� �ח�ב מלאכה .נע�ת ְֲֲֶַַַָָָָָ

.‡Èנ�ה� �לכ��ת רא��נה להדליק נת��� א� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאבל
�נ�ה הדליק �� ואחר רא��נה וכ�ה ה�בר ונה�� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,

�ט�ר � �אחריה ח�ב אחת, �נ�ימה ז� והדליק ז� ��ה . ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
א�ת�, אחר לא הרי ההדלקה, הק�י� ��א �י על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�א�

� ��יה� ח�בא�א �לפיכ� וכלאחת, �זה. ���צא �ל וכ� . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
�מתע�ק מלאכה אחר]הע��ה מעשה לעשות ולא[התכוו� , ְְְְִֵֶַָָָֹ

�ט�ר � ל� .נת��� ְִֵַָָ

.·È� ��נת� על �י�תר ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ�ל
�ט�ר מ��נת�, �פח�ת לה�ציאח�ב; ��ת��� הרי �יצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ל�מירה נת��� �הרי � ח�ב לפניו, ל� �בא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ�א
לה�ציא נת��� א� אבל מע�ה. �מירה ונע�ת ְְֲִִִֵַָָ�ְְְְֲִַָָָ�ח�תה,
��מירה לה�ציא נת��� �הרי � �ט�ר לאחריו, ל� �בא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלפניו

�זה ���צא �ל וכ� מע�טה. ��מירה וה�ציא .מע�ה, ְ�ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ

.‚È�וה�לי �ס�ר, חג�ר ��ר�[�תחב]היה �י� ה��א ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
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הלכ�ת ול�לב, וס�ה ��פר הלכ�ת �מ�ה, חמ� ְְִָָ�ְְְִִֵַָָָהלכ�ת
הלכ�ת �ענ��ת, הלכ�ת החד�, ק��� הלכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹ�קלי�,

וחנ�ה. ָ�ְֲִַָמג�ה

zAW zFkld¦§©¨
מצו�ת ו�ל� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; (ב)לא ��ביעי; ��אל���ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹ
(ג) מלאכה; �� (ד)לע��ת ���ת; לענ� ��א��א ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ה) ���ת; ל�ב�ל ח�� �בא�רלצאת �זכירה. ה��� לק�� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ע�ה�ביתה‡. מצות � מ�לאכה ��אמר:��ביעי , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
���ת" ה�ביעי ��ל"�ב��� � מלאכה �� הע��ה וכל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

תע�ה לא על ועבר ע�ה, כלמצות תע�ה "לא ��אמר: , ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ח�במלאכה" ה�א �מה ע�ה. א� מלאכה? ע��ת על ְְֲִִַַַַָָָָָָָ

�רת ח�ב �זד��, והתראה,�רצ�נ� עדי� �� הי� וא� ; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
קב�עהנסקל ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� בי�; �] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

בהמה] מביא עשיר בי� .עני

זה·. �בר �הע��ה ��ת �הלכ�ת ��אמר מק�� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת, ח�ב זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ח�ב'

ח�את ח�ב ��גג, היה וא� סקילה; .ח�ב ְְִִֵַַַָָָָָָ

זה‚. הרי � '�ט�ר' זה �בר �הע��ה ��אמר מק�� ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
אס�ר אבל ה�ר��; �מ� ה�קילה, �מ� ה�רת, מ� ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ר
הרחקה ס�פרי�, מ�ברי וא��ר� ���ת; דבר א�ת� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלע��ת

ה�לאכה מ�תמ� א�ת� מ�י� �זד��, א�ת� והע��ה ; ְְְִִֶַַַַָָָָ
מדרבנ�]מר��ת ע��י�[מלקות 'אי� ��אמר מק�� �ל וכ� . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ

א�ת� הע��ה � ���ת' וכ� �� לע��ת 'אס�ר א� וכ�', ��ְֲֶַַָָָָָָָָָ
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �זד��, ְְִַַַַָָָ�בר

מ�ר„. זה הרי וכ�', �� לע��ת 'מ�ר ��אמר: מק�� ָ�ֲֲֵֶַָָָָ�ְֱֶֶַָָוכל
מק�� �ל וכ� א�לכ�ח�ה. �ל��', ח�ב 'אינ� ��אמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

�לל א�ת� מ�י� אי� � מ�ל��' .'�ט�ר ְְִִֵַָָ

אפ�ר‰. ע��ת� �ב�עת ���ת, לע��ת� ה��רי� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�ְִַָ�ברי�
לא א� � תע�ה ��א ואפ�ר מלאכה �גלל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ��ע�ה

מ�ר זה הרי מלאכה, לא�ת� מ�הנת��� אד� ��רר �יצד? . ְְְֲִֵֵֶַָָָ�ִֵֵַָָָָ
לח�ר ית��� ��א �בלבד ���ת, �ה� וכ��צא �מג�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכ�א
� ה�רקע חפר� א� �לפיכ�, �רירת�; ��עת ��רקע ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָחרי�

נת��� ��א לפי �כ�, ח��� ��יאינ� על אד� מה�� וכ� . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
א� לפיכ�, א�ת�; לעקר ית��� ��א �בלבד ���ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹע�בי�

ח��� אינ� � וכ��צאנעקר� ה�ר�ת מעפר ידיו ור�ח� . ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ה�ער את לה�יר ית��� ��א �בלבד ;[שבזרועותיו]�ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ח��� אינ� � נ�ר א� לה�נסלפיכ�, מ�ר � �ח�קה �רצה . ְְְִִִֵֵַָָָָ�ְִֵָָ
���ת צר�ר�תל� ���יר �י על א� אדמה], וכ�[רגבי . ְְְִִֵֶַַַַָָ

מ�ר. � זה �ג�� מת��� �אינ� �בר ָ�ְְִֵֵֶֶַָָָ�ל

.Âע�ה� ���אי מלאכה �גלל� ונע�ת מע�ה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
ח�ב; ל�, נת��� ��א �י על א� � מע�ה א�ת� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ביל
מלאכה א�ת� תע�ה ��א אפ�ר �אי יד�ע, .�ה�בר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
רא�� וחת� לקט�, �� ל�חק ע�� לרא� ��ר� הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�יצד?

�לבד, הע�� להריגת מג�ת� ס�� �אי� �י על א� � ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ���ת
א�א החי רא� ��חת� אפ�ר �אי יד�ע, �ה�בר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹח�ב;

�זה. ���צא �ל וכ� ��ביל�. �א ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוה�ות

.Ê�צרי �אינ� �י על א� � ���ת מלאכה הע��ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
עליה ח�ב ה�לאכה, ה�רלג�� את ���ה הרי �יצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

��א �די א� יאבד, ��א �די ל�מ� צרי� �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ�ני
והרי מלאכה, �ה���י מ�ני ח�ב; � נר �ל חר� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי�ר�
ולא ה���י, לג�� צרי� �אינ� �י על וא� לכ��ת; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹנת���

ח�ב זה הרי � החר� מ�ני א� ה�מ� מ�ני א�א וכ���ה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
המכ�ה א� הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע ה��� את ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָה�עביר
�י על א� ח�ב; � ר�י� �ה� י�ק� ��א �די ה�חלת, ְִִֶַַַַָָ�ְֵֶֶֶֶַַֹאת
להרחיק א�א ההעברה, לג�� א� ה���י, לג�� צרי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אינ�

ח�ב זה הרי � �זה.הה�ק ���צא �ל וכ� . ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áאחרת מלאכה ל� ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ל
מח�ב�� נע�ת ��א לפי עליה, �ט�ר � ל� נת��� .��א ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הל� להרג�, �די �בהמה א� �חבר� ח� א� אב� זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
וחמר קל �ט�ר. זה הרי � הרג ולא �הליכת�, איל� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
��ת��� �ג�� חמ�ר, א��ר ונע�ה קל לא��ר נת��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָא�

�כרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו ועברה[מקו� , ְְְְְְִִַָָֹ
�ט�ר �ה�א � הר�י� לר��ת �זה.האב� ���צא �ל וכ� . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

� � מלאכה ונע�ת ה��ר, �בר לע��ת ��ת���נת��� ג�� ְֲִֵַַַָָ�ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
�ל�� ח�ב אינ� � המח�ר את וחת� ה�ל��, את .לח�� ְְְֶֶַַַַָָֹ�ְֵַָָ

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ëלבנ�ת ול�ט �חר�ת, �אני� ללקט ��ת���נת��� א� , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
�אני� �� ואחר ענבי� ה�אני�ללקט ול�ט ה�בר ונה�� , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

�ל ���ט �י על א� �ט�ר. � ענבי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ח�ה
��א �ט�ר; �ח�ב, ��דר ל�ט ולא ה�איל � ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ח�ב

מח�בת מלאכת א�א ��רה .אסרה ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָ

.Èלכ��ת ונת��� �ב�ת, א� ��לק�ת, נר�ת ��י לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהי�
�הרי ח�ב; � ז� את והדליק ז� להדליק א� ז�, את וכ�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָז�
��מה? זה למה הא לע��ת�. �ח�ב ה�לאכה מי� ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָע�ה
למי א� אחרת, �אנה ול�ט ז�, �אנה ללקט ��ת��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
�הרי � ח�ב �ה�א זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ת���

לע��ת� �ח�ב מלאכה .נע�ת ְֲֲֶַַַָָָָָ

.‡Èנ�ה� �לכ��ת רא��נה להדליק נת��� א� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאבל
�נ�ה הדליק �� ואחר רא��נה וכ�ה ה�בר ונה�� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,

�ט�ר � �אחריה ח�ב אחת, �נ�ימה ז� והדליק ז� ��ה . ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
א�ת�, אחר לא הרי ההדלקה, הק�י� ��א �י על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�א�

� ��יה� ח�בא�א �לפיכ� וכלאחת, �זה. ���צא �ל וכ� . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
�מתע�ק מלאכה אחר]הע��ה מעשה לעשות ולא[התכוו� , ְְְְִֵֶַָָָֹ

�ט�ר � ל� .נת��� ְִֵַָָ

.·È� ��נת� על �י�תר ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ�ל
�ט�ר מ��נת�, �פח�ת לה�ציאח�ב; ��ת��� הרי �יצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ל�מירה נת��� �הרי � ח�ב לפניו, ל� �בא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ�א
לה�ציא נת��� א� אבל מע�ה. �מירה ונע�ת ְְֲִִִֵַָָ�ְְְְֲִַָָָ�ח�תה,
��מירה לה�ציא נת��� �הרי � �ט�ר לאחריו, ל� �בא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלפניו

�זה ���צא �ל וכ� מע�טה. ��מירה וה�ציא .מע�ה, ְ�ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ

.‚È�וה�לי �ס�ר, חג�ר ��ר�[�תחב]היה �י� ה��א ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
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ה�את ��ר� לה�ציא� ��ר�� ה��א זה ��א �י� � ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחל�ק�
ח�זר להי�ת �ר�� ��� ח�ב; � לאחריו ��א �י� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפו�] לאחור .[מקדימה

.„È,�� והתחיל ���ת, מלאכה לע��ת ה�ת��� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ�ל
ה�לאכה �ל ה�לי� ��א �י על א� ח�ב, � ��ע�ר ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹוע�ה

לה�לימ� א���ת��� א�רת לכ�ב ��ת��� הרי �יצד? . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
���לי� עד זה, יתח�ב 'לא א�מרי�: אי� � ���ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�טר
מ��כ�ב א�א ה�טר'; �ל א� הא�רת, �ל ויכ�ב ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצ�
� �ל� �גד לארג נת��� א� וכ� יתח�ב. א�ת�ת, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ��י
לה�לי�, ���נת� �י על וא� יתח�ב; ח�טי�, �ני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמ��ארג
�זה ���צא �ל וכ� ח�ב. � �כ�נה ��ע�ר וע�ה .ה�איל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.ÂË��וע לב��, א�ת� לע��ת יכ�ל �ה�חיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָ�ל
וזה מקצת� זה �ע�ה �י� � ���פ�ת �ני� ְְִֵֶֶֶָָָָָ�ְְִַָא�ת�
ה�ני וה�יח� ז� מר��ת החפ� זה �עקר �ג�� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקצת�,
ועד מ�ח�ה �אחד �ניה� א�ת� �ע�� �י� אחרת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ר��ת
��ר אחז� א� וכתב� �קלמ�ס �ניה� �אחז� �ג�� ְְְֲִָָָ�ְְְֲֵֶֶָס��,

�ט�רי� א�� הרי � לר��ת מר��ת .וה�ציא�ה� ְְְְֲִִִֵֵֵ

.ÊË,�צטרפ�� עד לב�� לע��ת� יכ�ל מה� אחד אי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוא�
ה�איל � הר�י� לר��ת וה�ציא�ה ק�רה �אחז� �ני� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ�ג��
���פ�ת א�ת� וע�� לב��, לע��ת� מה� �אחד �ח ָ�ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�

ח�בי� �ניה� � ס�� ועד ל�ניה�מ�ח�ה אחד ו�ע�ר היה, . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יכ�ל אינ� וה�ני לב��, ז� ק�רה לה�ציא �אחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ח
הרא��� זה � וה�ציא�ה �ניה� ונ���פ� לב��, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלה�ציא�
�ל�� ח�ב אינ� �מס�ע ה�א, מס�ע וה�ני ח�ב; .��כ�ל, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

�זה ���צא �ל .וכ� ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈ�ט�רי� המקלקלי� א��ל �חבר� �חבל הרי �יצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
א� �רפ� א� �גדי� קרע א� וכ� ה�חתה, �ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�בהמה

ח �ט�ר; זה הרי � ה�חתה �ר� �לי� ואינ���ר ��ה פר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְֵָ
�י על א� �פט�ר. מקלקל זה הרי לעפר�, א�א ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצרי�

�ט�רי� לקלקל, וכ�נת� ה�איל מלאכה, .�ע�� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

.ÁÈח�ב לת��, מנת על המקלקל ��תר�ל הרי �יצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
��חק, ��ק�� לכ�ב �די ��חק א� �מק�מ�, לבנ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�די
�זה ���צא וכל יס�ד�ת, �ת�כ� לבנ�ת �די ��ה �חפר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ�ֶַָא�

המת�� ��ע�ר ו�ע�ר�, ח�ב. �. ְְְִִֵַַַָ

.ËÈ�מקצת� ���גג מקצת� ���ת, מלאכה הע��ה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ�ל
� הזיד �לב��� ��גג �י� �גג, �לב��� �הזיד �י� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�זד��
ס�� ועד מ�ח�ה ��� ה�לאכה �ע�ר ��ע�ה עד ְְִִַָָ�ְֲִֶֶַַַָָָ�ט�ר;
��� יע�ה� א� �סקילה; �רת ח�ב יהיה �� ואחר �ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ�זד��,
קב�עה ח�את ח�ב יהיה �� ואחר ס��, ועד מ�ח�ה .��גגה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

ב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

נפ��ת‡. ס�נת אצל ��ת היא �ל�ח�יה ��אר , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
�לה�צו�ת ל� ע��י� � ס�נה �� ��� ח�לה לפיכ�, ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

א�� ר�פא �י על ���ת, מק��צרכיו א�ת� ספק�ל . ְְִֵַַָָָ�ֵֶָָָ
וכ� צרי�, �אינ� ספק ה��ת, את עליו לח�ל צרי� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�א
א�מר: אחר ור�פא ה��ת, את עליו לח�ל ר�פא אמר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָא�

ה��ת את עליו מח�לי� � צרי�' נפ��ת'אינ� ��פק ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ת את .��חה ֶֶַַָ

וכ�·. לכ� צרי� �ה�א ה��ת �י�� [רפואהאמד�ה� ְְֲִֶַַָָָָָָ
הערב,מסוימת] עד 'נמ�י� א�מרי�: אי� � ימי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�מ�נה

מה��� מתחילי� א�א ��ת�ת'; ��י עליו לח�ל ��א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�די
זמ� �ל ��ת�ת; מאה אפ�� עליו �מח�לי� ��ת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ה�א

ס�נה ספק א� ס�נה �� וי� צרי� מח�לי�;�ה�א � ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
�מכ�י��מדליקי� ה�ר, את ו��חטי�ל� ה�ר, את מ�פניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ח�י�ל� ל� �מח�י� �מב�לי�, וא�פי� �י�, לה�ק�ת� �י� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַ
�� ��� ח�לה לג�י ��ת �בר: �ל �לל� ��פ�. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
לה�. צרי� �ה�א ה�ברי� לכל �חל, ה�א הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹס�נה

ידי‚. על לא א�ת� ע��י� אי� א��, �ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ��ע��י�
ידי על ולא עבדי�, ידי על ולא קט�י�, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹג�י�,
ידי על א�א �עיניה�; ק�ה ��ת �הא ��א �די � ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנ�י�

וחכמיה� י�ראל ��תגד�לי �ח��ל להתמהמ� ואס�ר . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
האד� את� יע�ה "א�ר ��אמר: ס�נה, �� ��� ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלח�לה

�ה�" �ה�וחי ��מ�ת ולא מ��טי, �אי� למד�, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�ע�ל� נקמה �ע�ל�.ה��רה ו�ל�� וחסד רחמי� א�א , ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ה�ת�ב עליה� ואס�ר, ח��ל ��ה �א�מרי� ה�יני� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוא��
�מ��טי� ט�בי�, לא ח�י� לה� נת�י אני "וג� ְִִִִָֹ�ְֲִִֵֶַַָָא�מר:

�ה�" יחי� .לא ְִֶָֹ

�עיניו„. כאבי�]הח��� א�[חש ���יה� ��היה וה�א � ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ציר מה� ה�אב,[ריר]�אחת מרב ��תת�ת דמע�ת �הי� א� , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

קדח בה� �היה א� מה�, ��תת ד� �היה וכ��צא[חו�]א� , ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ס�נה, �ה� ��� ח�לי� �כלל זה הרי � א�� ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�חלאי�

רפ�אה צרכי �ל ל� וע��י� ה��ת, את עליו .�מח�לי� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

�י�‰. � ולפני� ה�פה מ� ��פ� �חלל מ�ה ��� �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכ�
��� �ל ��אר א� �טח�ל� �כבד� �י� �מעיו, �י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�פיו,

ס�נה �� ��� ח�לה זה הרי � אמד�חלל� צרי� ואינ� ., ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אמידה �לא מ�ד, עליו מח�לי� לפיכ� ה�א; �בד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹ�חלי

�מ�ה[הערכה] ז� הרי � הרגל וגב ה�ד �גב �היא �מ�ה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגו�]�ל עליה �מח�לי� אמד, צריכה ואינ� , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
��צ�רה��ת והח� חלל[מכוו�]. �ל �מ�ה � ה��ר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ה��ת את עליו �מח�לי� �הר�פאי�ה�א, חלי �ל וכ� . ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ר �ע�ר �ה�א �י על א� � ס�נה �� י� ��ה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�מרי�

עליו מח�לי� �יה�מ�ח��, על ה��ת .את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ

.Âנימא ���ת,[עלוקה]ה��לע ח�י� ל� מח�י� � מי� �ל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
נפ��ת ס�נת �היא מ�ני רפ�אה, צרכי �ל ל� וכ�וע��י� . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

��טה �לב ���כ� ��מיתי�מי עפר מ��חלי אחד א� ,� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
�ל ל� ע��י� � ממיתי� אי� ספק ממיתי� ספק הי� ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפ��

לה�יל� רפ�אה .צרכי ְְְִֵַָָ

.Ê�ורצ אחת, �ר�גרת ל� להביא ר�פאי� �אמד�ה� ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָח�לה
��� � אחת �בת �ר�גר�ת ע�ר ל� והביא� אד� בני ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָע�רה
הבריא ואפ�� זה, אחר �זה הביא� ואפ�� מ�ל��, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�ט�רי�

הביא� �ר��ת ��� �הרי .�רא��נה; ֲִֵֶָָ�ְִִֵָ

.Áי�� א�א מצא� ולא גר�גר�ת, ל��י צרי� �היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹח�לה
עקצי� ��ני לע�]גר�גר�ת התאני� שבי� החיבורי� ו�ל�[� ְְְֳִִֵָָָֹ

על א� �ל�, �� ��� העק� ��רתי� � אחד �עק� ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ר�גר�ת
�בצירה, יר�� ��א �די ל��י�, א�א צריכי� �אי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�י
�זה ���צא �ל וכ� �ני�. יכרת� ולא אחד עק� יכרת� .א�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
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.Ëואכ ���ת, לח�לה אס�רהמב�ל � וה�תיר הח�לה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
יר�ה ��א �זרה, ה��תר; מ� לאכל [כמותלבריא ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מ�ר��ביל�.התבשיל] ���ת, לח�לה ה��חט אבל ְְְֲִִֵֶַַָָ�ָ
�די ��ספת, ��בר �אי� � חי ��ר מ��� לאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלבריא

�זה ���צא �ל וכ� ��ביל�. יר�ה ��א .��גזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

.Èג�י ידי על צרכיו �ל ל� ע��י� ס�נה, �� �אי� .ח�לה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� לב�ל � ע��ה וה�א ל�, לע��ת לג�י א�מרי� ְְְְֲִֵֵֶַַַ�יצד?
�א��. וכ��צא לר��ת, מר��ת רפ�אה �להביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפ�ת,

עיניו ��חל רפואה]וכ� �י[בס� על א� ���ת, ה��י מ� ְְִִֵֵֵַַַַָָ
ע��י� � מלאכה �ה� אי� צרכיו, הי� וא� ס�נה. �� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�אי�

י�ראל אפ�� מעלי�א�ת� לפיכ� ה�]; ���ת[גידי ,אזני� ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]�מעלי� שכנגד ה�בר[תנו� את �מחזירי� , ֲִַ�ְְִִֵֶֶֶַַָ

שנשברה] מ�ר.[בעצ� �ה�, ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ�ָ

.‡È,נפ��ת �ס�נת היא הרי � לילד ����רעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��לדת,
חכמה ל� ק�ראי� ה��ת: את עליה [מילדת]�מח�לי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

למק�� ה���רמ�ק�� את וח�תכי� וא�, א�ת�. וק��רי� , ְְְְְְִִִִֶַַָָ
� �חבליה מצעקת �היא ��עה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ס�מה היתה ואפ�� ה�ר, את ל� מ�ני[עוורת]מדליקי� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ר�אה��ע �אינ� �י על וא� �נר, עליה מתי�בת ��. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וכל ל�. מביאי� ,�� וכ��צא ל�מ� צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוא�
ל� ��ביא �ג�� הבאה, ��עת מ��י� ל���ת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�אפ�ר
�דר��. מביאה אפ�ר, אי וא� ��ער�; �ל�י �לי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחבר��

.·È�ואי ��כר; ואפ�� ���ת, ה��יה את מי�די� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאי�
לאיבה ח��ל[שנאה]ח���י� �� �אי� �י על וא� .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ

���ב �ר �ת את מי�די� מצוות]אבל ז' שקיבל מ�ני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
להחי�ת� מצ�י� ה��ת.�אנ� את עליה מח�לי� ואי� ; ְֶָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

.‚Èלד,[יולדת]ח�ה�� עד ��תת להי�ת ה�� מ��תחיל � ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ה��ת, את עליה מח�לי� � ימי� �ל�ה עד ��לד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
�י� אני', 'צריכה �אמרה �י� צרכיה, �ל ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָוע��י�
אמרה א� � �בעה ועד �מ�ל�ה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ�אמרה
צרי� ואי� �תקה, וא� עליה; מח�לי� אי� צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
ה��ת את עליה מח�לי� � אני' 'צריכה אמרה א� .ל�מר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
�� �אי� �ח�לה היא הרי י��, �ל�י� ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹ�מ�בעה
מלאכה ל� ע��י� אי� אני', 'צריכה אמרה ואפ�� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָס�נה;

ג�י ידי על .א�א ְֵֶַָ

.„Èמ�ני הח�ה, �ימ�ת ואפ�� לח�ה, מד�רה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָע��י�
ה�ר �מק�מ�ת הר�ה לח�ה ק�ה ע��י�;�ה��ה אי� אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�� להתח�� לח�לה ל�מד�רה ע��י� � ונצט�� �� ה�יז . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
���ז �תק�פת אפ�� ���תמד�רה, ה�לד את �מרחיצי� . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

�ח�י� אפ�� ט��ר�, את �ח�תכי� אחר ���לד, ����ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַ
א�ת� �מ�לחי� ���ת; בשמי�]�ה�ח�� מיני עליו [מפזרי� ְְִֶַַָ

ל�[בבגדי�]א�ת�[כורכי�]�מל�פי� היא ���נה מ�ני , ְְְִִִֵֶַַָָ
א�ה �ל ל� יע�� לא לפני.א� א�ת� מרחיצי� וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ

�ח�י� ל�ילה, ה�לי�י �ב��� ה�ילה, �לאחר ְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָה�ילה,
ה��נה מ�ני � ���ת .�ה�ח�� ְְִֵֶַַַַָָָ

.ÂËה���ר על ���בה הלידה]הא�ה �[מקו� ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וק�רעי� הר�י�, ר��ת �ר� אפ�� ���ת ס�י� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאי�

נפ��ת ��פק � חי י�צא ��א ה�לד, את �מ�ציאי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�רס�
חי חזקת� �אי� לזה ואפ�� ה��ת, את .��חה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊËר��ת ל�ל צרי� ואי� ���ת, נפ��ת ���ח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפ�חי�
מ��ח זה הרי ה�פ�, לה�יל וה�ק�י� �י�; �יצד?מ�ית . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ�ֵַָ

על וא� �מעלה�, מצ�דה ��ר� � ל�� ��פל �ינ�ק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה
ה� צד �ה�א �פר��י ,��� �ינ�ק ��בע �מע ע��. גי� ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מ�ל��. �ט�ר � �לבד �גי� והעלה להעל�ת�, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצ�דה
אפ�� �ט�ר, � ותינ�ק �גי� והעלה �גי�, להעל�ת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנת���
�ט�ר ה�גי�, ע� �ינ�ק והעלה ה�איל ��בע; �מע .לא ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈחליה ע�קר � לב�ר �ינ�ק הבור]נפל שבשפת [עפר ְִֵַָ�ְָ
��עת מדרגה �� מת�� �ה�א �י על וא� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�מעלה�,

ה�לתעקירת� את ��בר � תינ�ק �פני �לת ננעלה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
�רא�יי� עצי� א�ת� מפ�ל �ה�א �י על וא� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מ�ציא�,

י�עת ��א וימ�ת[יבהל]למלאכה; �לקה,ה�ינ�ק, נפלה . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
א�ת� מכ�י� � י�ר� ��א �ח���י� אד� �� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוי�
�מת�נ� �ר� ��ב� �ה�א �י על וא� הא�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלה�יל�
ואינ� מ��ח; זה הרי לה�יל, ה��ד� וכל ���י. ְֵָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ��עת
ס�נה. �� ��� �בר �כל �י� מ�ית ר��ת ל�ל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹצרי�

.ÁÈ�� אינ� ספק ,�� ה�א ספק � מ�לת עליו ��פלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי
עליו מפ�חי� האבני�]� �י[מפני� על א� � חי מצא�ה� ; ְְְִִַַַַָָָ

�מ�ציאי� עליו מפ�חי� ��בריא, אפ�ר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��תר�צ�,
�עה א�ת� לח�י .א�ת�, ְֵַָָָ

.ËÈנ�מה ב� מצא� ולא חטמ�, עד �[נשימה]�דק� ְְְְְַָָָָָֹ
מת ��בר א�ת�; עלי�ני�מ�יחי� �מצא� �דק� [אנשי�. ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

המפולת] �ח��ני�',בראש מת� '�בר יאמר�: לא � ְְְִִֵֵַָֹֹמתי�
העלי�� ��מ�ת �מ�לת, �אפ�ר ה�ל; על מפ�חי� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹא�א

ה�ח��� .ויחיה ְְְִֶַַ

.Îאחד י�ראלי אפ�� וי�ראל, ��י� �� ��� חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מ�ני ה�ל, על מפ�חי� � מ�לת עליה� ונפלה ��י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואל�

מה�ה��ראלי אחד �ר� א�ת�. עליו ונפלה אחרת, לחצר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ה��ראלי, ה�א ��ר� זה ��א עליו; מפ�חי� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

��י�. ְְִִִַָוה��ארי�

.‡Î�עקירת �בעת אחרת, לחצר ליל� ז� מחצר ��� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְֶֶנעקר�
יד�ע ואי� עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מה� אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ר�
�א� אי� ,��� ��עקר� ��יו� עליו; מפ�חי� אי� � ה�א ֵָָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמי
ה�א הרי מה�כי�, ��ה� מה� ה��ר� וכל קב�ע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�ראל
א� � י�ראל הרב היה א� לפיכ�, הרב. מ� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ�חזקת
עליו ונפלה לחצר, מה� אחד �פר� ,��� ��עקר� �י ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְִֶֶֶַעל

עליו מפ�חי� �. ְְִַָָ

.·Îמ�נה � ��ת י�� ה�א מתי ידע ולא ��ד�ר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמה��
ה���, �ר�ת �� �מבר� �ביעי, �מק�� ��ה, ��עה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמ���
זה �י�� ואפ�� וי��, י�� �בכל ���ת. �מ�צא� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ�מב�יל
�רנסת� �די לע��ת ל� מ�ר �מק��, �� מב�יל ְְֲֵַַָָָ�ְְִֵֶַַ�ה�א

�רנס על י�תר לע��ת ל� ואס�ר ימ�ת. ��א �די ת�,�לבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ה�א; ��ת ספק וי�� י�� �מיני��ל �ה��� ידע וא� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

זה הרי � �זה וכ��צא ליציאת�, ע�ר חמ�ה א� ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאת�,
ו�אי ה�בר �הרי ה���, �א�ת� מלאכה �ל לע��ת ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָ�מ�ר
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.Ëואכ ���ת, לח�לה אס�רהמב�ל � וה�תיר הח�לה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
יר�ה ��א �זרה, ה��תר; מ� לאכל [כמותלבריא ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מ�ר��ביל�.התבשיל] ���ת, לח�לה ה��חט אבל ְְְֲִִֵֶַַָָ�ָ
�די ��ספת, ��בר �אי� � חי ��ר מ��� לאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלבריא

�זה ���צא �ל וכ� ��ביל�. יר�ה ��א .��גזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

.Èג�י ידי על צרכיו �ל ל� ע��י� ס�נה, �� �אי� .ח�לה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� לב�ל � ע��ה וה�א ל�, לע��ת לג�י א�מרי� ְְְְֲִֵֵֶַַַ�יצד?
�א��. וכ��צא לר��ת, מר��ת רפ�אה �להביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפ�ת,

עיניו ��חל רפואה]וכ� �י[בס� על א� ���ת, ה��י מ� ְְִִֵֵֵַַַַָָ
ע��י� � מלאכה �ה� אי� צרכיו, הי� וא� ס�נה. �� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�אי�

י�ראל אפ�� מעלי�א�ת� לפיכ� ה�]; ���ת[גידי ,אזני� ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]�מעלי� שכנגד ה�בר[תנו� את �מחזירי� , ֲִַ�ְְִִֵֶֶֶַַָ

שנשברה] מ�ר.[בעצ� �ה�, ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ�ָ

.‡È,נפ��ת �ס�נת היא הרי � לילד ����רעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��לדת,
חכמה ל� ק�ראי� ה��ת: את עליה [מילדת]�מח�לי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

למק�� ה���רמ�ק�� את וח�תכי� וא�, א�ת�. וק��רי� , ְְְְְְִִִִֶַַָָ
� �חבליה מצעקת �היא ��עה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ס�מה היתה ואפ�� ה�ר, את ל� מ�ני[עוורת]מדליקי� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ר�אה��ע �אינ� �י על וא� �נר, עליה מתי�בת ��. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וכל ל�. מביאי� ,�� וכ��צא ל�מ� צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוא�
ל� ��ביא �ג�� הבאה, ��עת מ��י� ל���ת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�אפ�ר
�דר��. מביאה אפ�ר, אי וא� ��ער�; �ל�י �לי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחבר��

.·È�ואי ��כר; ואפ�� ���ת, ה��יה את מי�די� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאי�
לאיבה ח��ל[שנאה]ח���י� �� �אי� �י על וא� .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ

���ב �ר �ת את מי�די� מצוות]אבל ז' שקיבל מ�ני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
להחי�ת� מצ�י� ה��ת.�אנ� את עליה מח�לי� ואי� ; ְֶָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

.‚Èלד,[יולדת]ח�ה�� עד ��תת להי�ת ה�� מ��תחיל � ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ה��ת, את עליה מח�לי� � ימי� �ל�ה עד ��לד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
�י� אני', 'צריכה �אמרה �י� צרכיה, �ל ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָוע��י�
אמרה א� � �בעה ועד �מ�ל�ה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ�אמרה
צרי� ואי� �תקה, וא� עליה; מח�לי� אי� צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
ה��ת את עליה מח�לי� � אני' 'צריכה אמרה א� .ל�מר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
�� �אי� �ח�לה היא הרי י��, �ל�י� ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹ�מ�בעה
מלאכה ל� ע��י� אי� אני', 'צריכה אמרה ואפ�� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָס�נה;

ג�י ידי על .א�א ְֵֶַָ

.„Èמ�ני הח�ה, �ימ�ת ואפ�� לח�ה, מד�רה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָע��י�
ה�ר �מק�מ�ת הר�ה לח�ה ק�ה ע��י�;�ה��ה אי� אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�� להתח�� לח�לה ל�מד�רה ע��י� � ונצט�� �� ה�יז . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
���ז �תק�פת אפ�� ���תמד�רה, ה�לד את �מרחיצי� . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

�ח�י� אפ�� ט��ר�, את �ח�תכי� אחר ���לד, ����ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַ
א�ת� �מ�לחי� ���ת; בשמי�]�ה�ח�� מיני עליו [מפזרי� ְְִֶַַָ

ל�[בבגדי�]א�ת�[כורכי�]�מל�פי� היא ���נה מ�ני , ְְְִִִֵֶַַָָ
א�ה �ל ל� יע�� לא לפני.א� א�ת� מרחיצי� וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ

�ח�י� ל�ילה, ה�לי�י �ב��� ה�ילה, �לאחר ְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָה�ילה,
ה��נה מ�ני � ���ת .�ה�ח�� ְְִֵֶַַַַָָָ

.ÂËה���ר על ���בה הלידה]הא�ה �[מקו� ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וק�רעי� הר�י�, ר��ת �ר� אפ�� ���ת ס�י� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאי�

נפ��ת ��פק � חי י�צא ��א ה�לד, את �מ�ציאי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�רס�
חי חזקת� �אי� לזה ואפ�� ה��ת, את .��חה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊËר��ת ל�ל צרי� ואי� ���ת, נפ��ת ���ח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפ�חי�
מ��ח זה הרי ה�פ�, לה�יל וה�ק�י� �י�; �יצד?מ�ית . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ�ֵַָ

על וא� �מעלה�, מצ�דה ��ר� � ל�� ��פל �ינ�ק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה
ה� צד �ה�א �פר��י ,��� �ינ�ק ��בע �מע ע��. גי� ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מ�ל��. �ט�ר � �לבד �גי� והעלה להעל�ת�, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצ�דה
אפ�� �ט�ר, � ותינ�ק �גי� והעלה �גי�, להעל�ת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנת���
�ט�ר ה�גי�, ע� �ינ�ק והעלה ה�איל ��בע; �מע .לא ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈחליה ע�קר � לב�ר �ינ�ק הבור]נפל שבשפת [עפר ְִֵַָ�ְָ
��עת מדרגה �� מת�� �ה�א �י על וא� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�מעלה�,

ה�לתעקירת� את ��בר � תינ�ק �פני �לת ננעלה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
�רא�יי� עצי� א�ת� מפ�ל �ה�א �י על וא� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מ�ציא�,

י�עת ��א וימ�ת[יבהל]למלאכה; �לקה,ה�ינ�ק, נפלה . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
א�ת� מכ�י� � י�ר� ��א �ח���י� אד� �� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוי�
�מת�נ� �ר� ��ב� �ה�א �י על וא� הא�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלה�יל�
ואינ� מ��ח; זה הרי לה�יל, ה��ד� וכל ���י. ְֵָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ��עת
ס�נה. �� ��� �בר �כל �י� מ�ית ר��ת ל�ל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹצרי�

.ÁÈ�� אינ� ספק ,�� ה�א ספק � מ�לת עליו ��פלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי
עליו מפ�חי� האבני�]� �י[מפני� על א� � חי מצא�ה� ; ְְְִִַַַַָָָ

�מ�ציאי� עליו מפ�חי� ��בריא, אפ�ר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��תר�צ�,
�עה א�ת� לח�י .א�ת�, ְֵַָָָ

.ËÈנ�מה ב� מצא� ולא חטמ�, עד �[נשימה]�דק� ְְְְְַָָָָָֹ
מת ��בר א�ת�; עלי�ני�מ�יחי� �מצא� �דק� [אנשי�. ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

המפולת] �ח��ני�',בראש מת� '�בר יאמר�: לא � ְְְִִֵֵַָֹֹמתי�
העלי�� ��מ�ת �מ�לת, �אפ�ר ה�ל; על מפ�חי� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹא�א

ה�ח��� .ויחיה ְְְִֶַַ

.Îאחד י�ראלי אפ�� וי�ראל, ��י� �� ��� חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מ�ני ה�ל, על מפ�חי� � מ�לת עליה� ונפלה ��י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואל�

מה�ה��ראלי אחד �ר� א�ת�. עליו ונפלה אחרת, לחצר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ה��ראלי, ה�א ��ר� זה ��א עליו; מפ�חי� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

��י�. ְְִִִַָוה��ארי�

.‡Î�עקירת �בעת אחרת, לחצר ליל� ז� מחצר ��� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְֶֶנעקר�
יד�ע ואי� עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מה� אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ר�
�א� אי� ,��� ��עקר� ��יו� עליו; מפ�חי� אי� � ה�א ֵָָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמי
ה�א הרי מה�כי�, ��ה� מה� ה��ר� וכל קב�ע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�ראל
א� � י�ראל הרב היה א� לפיכ�, הרב. מ� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ�חזקת
עליו ונפלה לחצר, מה� אחד �פר� ,��� ��עקר� �י ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְִֶֶֶַעל

עליו מפ�חי� �. ְְִַָָ

.·Îמ�נה � ��ת י�� ה�א מתי ידע ולא ��ד�ר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמה��
ה���, �ר�ת �� �מבר� �ביעי, �מק�� ��ה, ��עה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמ���
זה �י�� ואפ�� וי��, י�� �בכל ���ת. �מ�צא� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ�מב�יל
�רנסת� �די לע��ת ל� מ�ר �מק��, �� מב�יל ְְֲֵַַָָָ�ְְִֵֶַַ�ה�א

�רנס על י�תר לע��ת ל� ואס�ר ימ�ת. ��א �די ת�,�לבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ה�א; ��ת ספק וי�� י�� �מיני��ל �ה��� ידע וא� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

זה הרי � �זה וכ��צא ליציאת�, ע�ר חמ�ה א� ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאת�,
ו�אי ה�בר �הרי ה���, �א�ת� מלאכה �ל לע��ת ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָ�מ�ר
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זה, מ��� ח�� ה�מי� ��אר ���ת; ���רה יצא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��א
�לבד �רנסה �די .ע��ה ְְְִֵֶַַָָ

.‚Î��ממ עסקי על �א� א� � י�ראל עיר�ת על ��ר� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ��י�
ע�ה� ע��י� ואי� ה��ת, את עליה� מח�לי� אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ל�פר ה�מ�כה �בעיר גבול]מלחמה; א�א[� �א� לא אפ�� , ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
עליה� �מח�לי� זי�, �כלי עליה� י�צאי� וק�, תב� עסקי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעל
א� נפ��ת, עסקי על �א� א� מק��, �בכל ה��ת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָאת
זי�, �כלי עליה� י�צאי� � סת� ��ר� א� מלחמה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ערכ�
��כ�לי� י�ראל �ל על �מצוה ה��ת. את עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�מח�לי�
ה��י� מ�ד �לה�יל� ���צ�ר לאחיה� ולעזר לצאת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלב�א,

��ת למ�צאי להתמהמ� לה� ואס�ר את���ת; �כ���יל� . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
���ת, למק�מ� ��ה� זי� �כלי לחזר לה� מ�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ֲֵֶאחיה�,

לב�א לעתיד להכ�יל� ��א מלהביא]�די .[שימנעו ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

.„Îהמטרפת ספינה �ה�יפ�[מיטלטלת]וכ� עיר א� ,��� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
��כ�לי� �בר �כל לה�יל�, ���ת לצאת מצוה � ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר

יחידלה�יל� ואפ�� ה��י�. מ�ני שלאה�ר�� ואפילו [רבי�, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ
כוונת�] �ה�אברורה מ�ני א� אחריו[יחיד], [בכוונה]ר�ד� ְֲִֵֵֶַָ

מלאכ�ת ��ה �ע��ת ואפ�� לה�יל�, מצוה � ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָלהרג�
עליה� וז�עקי� מ�ר. לה�יל�, זי� �לי לת�� ואפ�� ְֲֲִֵֶָ�ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ���ת;

עליה� �מתריעי� ���ת, א�ת�[בתקיעה]�מתח�ני� ;לעזר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
���ת ה�בר על ז�עקי� ולא מתח�ני� .ואי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

.‰Î;ל��ת קד� ימי� �ל�ה ה��י� עיר�ת על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרי�
עד ���ת, ואפ�� וי��, י�� �כל מלחמה ע�ה� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָוע��י�

א�ת� הר��ת���ב�י� מלחמת �היא �י על וא� מ�י, ; ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ
רד��" "עד למד�: ���תה�מ�עה ואפ�� צרי�, ואי� . ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

���ת א�א יריח�, יה��ע �ב� ולא מצוה; �מלחמת .ל�מר ְְְְְִִֶֶַַָָֹ�ְְִֶַַָָ
ה'תשס"ט תמוז ה' קודש שבת יו�

ג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�היא‡. �י על א� ��ת, �ערב �מלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ר
לע��ת א�א עלינ�, נאסר ��א ���ת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמ� ה�לאכה ��ע�ה אבל י��; �ל �עצמ� ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו ���ת ��ע�ה �מה להנ�ת לנ� מ�ר .���ת, ְַָ�ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

��תקי�·. ��ת[מצינור]מי�[פותחי�]�יצד? ערב לג�ה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
���[לפני]ע� ה��� �ל וה�לכת מתמ�אה והיא .ח�כה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�

מגמר ה�לי�[בשמי�]�מ�יחי� מת�מרי�[בגדי�]�חת וה� , ִִַ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ
קיל�ר[נספגי�] �מ�יחי� .��� ה��ת �ל [משחה]וה�לכי� ְְִַַָָ�ִִִַָ

ואס�לנית העי�, ��י ה��ה,[תחבושת]על ��י על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וסממני� �י� ו��רי� .��� ה��ת �ל וה�לכי� ְְְְִִַָָ�ְְְִִִַַַָָ�מתר�י�

���[צבע] ה��ת �ל וה�לכי� נ�רי� וה� ח�כה, .ע� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ�ָ
ל��רה צמר וצבע]ונ�תני� מי� ע� וא�ני�[דוד �ל[אגודות], ְְְִִֶֶֶַָ

.��� ה��ת �ל וה�לכי� מ���י� וה� ל���ר, ����ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ�ָ
וה� ח�כה, ע� �לדגי� �לע�פ�ת לח�ה מצ�ד�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�פ�ר�י�

וט�עני� .��� ה��ת �ל וה�לכי� �ק�רת[משאות]צדי� ְְִִַַָָָ�ְְֲִַָ
ה�ד הזיתי�]�ית על ה�ת[להכביד [אבני��בע��לי ְִֵֵַַַַ

היי�] �להסוחטות וה�לכי� זבי� וה��קי� ח�כה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָע�
��� ה�רה��ת את �מדליקי� ה�ד�רה. את מ�ערב,א� ַַָ�ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

.��� ה��ת �ל וה�לכת ��לקת ָ�ְְִֶֶֶֶַַָָוהיא

��י‚. על א� ����ר ��ר א� הא�, ��י על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמ�יחי�
מת�� וה� וא�כלי�גחלי�, ,��� ה��ת �ל וה�לכי� לי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְְִָ

�זרה, � אס�רי� �ה� �רכי� זה �דבר וי� ���ת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�
יח�ה ���ת[יגרו�]��א .��חלי� ְְִֶֶֶַַַָָָ

ה�ח��„. ��א וח�י� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�יצד?
��צט�ק זמ� וכל צר�� �ל ���ל �ב�יל א� צר��, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

יפה הא�ל�[משובח]ה�א ��י על א�ת� מ�הי� אי� � ְִֵֵֵֶַַַָָ
יח�ה ��א �זרה, י��; מ�ע�ד �ה�ח �י על א� ְְְִֵֶֶַַָָ�ְִֶַַַָ���ת,

לצ�ק���חלי� �די א� ���ל�, לה�לי� א��די לפיכ�, . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
הא� �נערת�ר� א� �אפר ה�ירה א� ���ה א� [פירורי], ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ה��ה ה�חלי����� �עממ� א� האש], ה�[ונפסק �הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�אפר �גבבה�מכ��ת א� �ק� �ה�יק�ה א� [ענפי�, ְִ�ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ד�הדקי�] בהמה �גללי ��ער�תא� �חלי� �� אי� �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עליה ל�ה�ת מ�ר זה הרי מ�ה� �ע�� ה�יח �הרי ; ֲֵֶ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

�א�. יח�ה ��א ��זרי� ואי� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָה�ב�יל,

מ�עט‰. �הבל� �כירה, אמ�רי�? �ברי� אבל.��ה ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
א� �אפר, ח�ה א� הא�, ��ר� �י על א� � ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���ר
על ולא �ת�כ�, מ�הי� אי� � �גבבה א� �ק� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�ה�יק�ה�

ל� ס�מכי� ולא לו]��יו, �ל[צמוד ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֶַַַָָָֹֹ
ל� ויפה �מצט�ק צר�� �ל ���ל א� והבל�צר��, ה�איל ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

�ז� יח�ה ��א וח���י� �ע��, מ�יח אינ� �י�תר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָח�
מכ�ה. א� �גבבה ק� א� �היא �י על א� ה�ע�טה, ָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהא�

.Âמ�ני ��ר�? �י על א� ����ר, ל�ה�ת אסר� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָול�ה
לגר� אפ�ר ואי ועצמ�, הא� רב א�א ��ר� אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה��ר�
ח�, �הבל� �מ�ני אחת; ניצ�צה ��אר ��א עד הא� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל

לנער �די יח�ה ה��אר�ת[ולהבעיר]��א .ה�יצ�צ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.Êקטנה]ה��ח כירה �מ�עט[� ה�ירה, מהבל רב הבל� � ַ�ְִֵֶֶֶַַָָָ
ה���ר �גפתמהבל ה�יק� א� לפיכ�, זיתי�]. א�[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

��יו, על ולא �ת�כ� מ�הי� ואי� �ת��ר, ה�א הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ�עצי�
מצט�ק א� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ל� ס�מכי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא

ל� �אפרויפה ��ה א� ��ר� �י על א� ה�יק�ה�, וא� . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
�בגבבה, �ק� �ה�קה �כירה ה�א הרי � �גבבה א� ְְְִַָָָ�ְְְֲִִֵֶַָָָ�ק�

עליו על�מ�הי� א� מ�ערב, ל�ירה לסמ� �מ�ר �י. ְִַָָ�ְִִִִֶֶַַַָָָֹ
�ר�פה �ירה,�אינ� ��ח? ה�א ואיזה �ירה, היא ואיז� . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ�ִָָ
�פיתת הנחת]מק�� �פיתת[� מק�� וכ�ח, קדר�ת; ��י ְְְְְִֵֵַ�ְְִַָ

אחת .קדרה ְֵַַָ

.Áלל� ��ל ��א חי צר���ב�יל �ל ���ל א� , ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ
ל� ורע לטעמו]�מצט�ק מזיקה ל�ה�ת�[ההצטמקות מ�ר � ְְִֵַַ�ְַָ

�ב�יל וכ� �ת��ר. �י� וכ�ח �כירה �י� הא�, ��י ְְְִֵֵַַָ�ְְִֵֵֵַַָָעל
�מצט�ק צר�� �ל ��ל א� צר��, �ל ��ל ולא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹ���ל
ה�מ��ת, לבי� סמ�� חי אבר לת�כ� ה�לי� א� � ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָויפה
על א� הא� על ל�ה�ת� �מ�ר חי, �תב�יל ה�ל ְֵַַַַָָ�ְְֲִַַַַָֹנע�ה
מ���, �ע�� ה�יח ��בר מ�ני ��ה; ולא גר� ��א ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�י

��חלי� לח��ת �א .ואינ� ְְִֵֶַַָָ

.Ë� א�ת� ו�הה עבר א� � ל�ה�ת� �אס�ר �ב�יל ְְְִִִֶַַַָָָָ�ל
��ת מ�צאי עד לאכל� ��ע�האס�ר �כדי וימ�י� [שיעור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בישול] אותו לבשל שיוכל �ב�ילזמ� א� � �כח� וא� .ְְְִִִַָ
��ת מ�צאי עד אס�ר ה�א, צר�� �ל ��ל וא���א ; ְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
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מ�ר ל�, ויפה �מצט�ק ה�א צר�� �ל ���ל ָ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ב�יל
���ת .לאכל� ְְְַָָ

.È�א�ת ����טלי� � הא� ��י על ל�ה�ת� ���ר ְְְִֵֵֶַַַָָ�ֶָ�ל
למק�מ� להחזיר� אס�ר א�א.���ת, לע�ל�, מחזירי� ואי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

�ה�ק� וכ�ח �כירה א� מכ�ה, א� �ר�פה �ירה ��י ְ�ֶָ�ְְִָָ�ְְִֵַַָָעל
�גבבה קרקע;�ק� ��י על ה�דרה ה�יח ��א וה�א, ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ואפ�� א�ת�, מחזירי� אי� ה�רקע, ��י על מ�ה�יח� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
מכ�ה א� �ר�פה, ��י לכ�חעל ולא לת��ר מחזירי� ואי� . ְְֵַַָ�ְְְְֲִִֵַַָֹ�ָ

מ�ני ��ה, א� ��ר� �י על א� �עצי�, א� �גפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ֶ�ה�ק�
�י�תר ח� ס�מכי��הבל� אי� עליו, מחזירי� �אי� וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לו]ל� .���ת[צמוד ְַָ

.‡Èמגרפה להכניס הא�,[כ�]אס�ר על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
��גיס מ�ני ���ת; מ��ה וזה[מערבב]לה�ציא ,�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

���ת �מב�ל ונמצא ה�א, ה���ל להחזירמ�רכי �מ�ר . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ�ְְִַָ
�הבל� לכירה מ�עט �הבל� מ�ירה אפ�� לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמ�ירה

לטמינה מ�ירה לא אבל חומה]מר�ה; לשמור ולא[בתנור , ְ�ְְֲִִִִֶָָָֹֹ
לכירה .מ�מינה ְְִִִָָ

.·Èעסס��ת קדרה אד� ימ�א כתושי�]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמ�סי� ה���ר[מי� לת�� וי�� מי�, �ל חבית א� , ְ�ְְְִִִִֵֶַַַָ

וי� ח�כה, ע� ��ת ���צאערב וכל �א�� � א�ת� הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
��ל ��א �תב�יל ע�ר, �ל ��ל� ��א �י על א� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ה�,
ודע�� הר�ה, ���ל צריכי� �אינ� מ�ני ה�, צר�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
וא� �ת��ר. ל�ה�ת� אס�ר �לפיכ� לאל�ר, לאכל� ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעליה�
��ע�� �כדי וימ�י� ��ת, מ�צאי עד אס�רי� � ו�הה .עבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

.‚Èת��� א�ת� ו�הה י��, מ�ע�ד ��ר לת�כ� ��ת� ְְְְִִֶַַַָָָָָ���ר
��חלי�, יח�ה �א� מ�ר; ,�� וכ��צא ה�א �די ��ר א� �ְְְִִֵַַ�ְִִֶֶֶַַָָ

מעט]יתחר� חמימ�ת[ישר� א�א צרי� �אינ� ה��ר, ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
יח�ה ��א אס�ר, ה�א, ��ר א� עז ��ר וא� �לבד; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהא�
�א� מ�ר, � �טיט ה���ר �י טח וא� לב�ל�. ִֶָ�ְְְְִִִִֶַַַַָָ��חלי�
ה��ר ויתק�ה הר�ח, ��נס ולח��ת, ה���ר לפ�ח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ�א

ה���ר ויצט�� .וי�סד, ְְְִִֵֵַַַָ

.„Èעליו ��זרי� אי� א�ת�, מפסדת �הר�ח �בר �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ�
ויח�ה יג�ה� לת����א ���� �ל א�ני� נ�תני� זה �מ�ני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

י�סד � ��ה� �א� ח�כה, ע� .ה���ר ֲִִִִֵֵֶַַָָָ

.ÂË�א העז �ב�ר ה�א הרי � ה���ר לת�� �ל� �די ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנת�
א� א�א ��חלי�, יח�ה ��א ל�ה�ת�, ואס�ר ��ר, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��ר

ה���ר טח ע��� ל���ר ה�סח �ב� ל�ל�ל �מ�ר . ֵַַָ�ְְִֵֶֶֶַַַַַָ
טח �אינ� �י על א� זריזי�ח�כה, חב�רה ��ני מ�ני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.ה�[זהירי�] ֵ

.ÊË� צ�לי� �דיאי� א�א הא�, ��י על �ביצה �צל �ר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
י�� מ�ע�ד לאכילה���ל� רא�יי� ויהי� אחר, נ�אר� וא� . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

�ה� מ�ני מ�ר, � הר�ה ���ל� עד ���ת הא� על ��ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֵֶָ
ל� ורע יחר��מצט�ק � חתה �א� מעט]; א�ת�,[ישרו� ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ה�גמר מ�יחי� זה �מ�ני ה�. הא� ��� [בשמי�]�על ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ�ְָ
ה�לי� �[בגדי�]�חת ��חלי� חתה �א� ח�כה, ע� ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה�לי� ויע�� ה�גמר בבגדי�]י�ר� עש� .[יעלה ִֵַָ�ְִִֵֵַַָ

.ÊÈ�אינ זה, �עני� א�סרי� �אנ� �בר ��ל למד�, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא

יח�ה ��א � �זרה א�א ���ת, נע�ה �ה�א מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר
ל��רה צמר נ�תני� אי� לפיכ�, א�[לצובעו]��חלי�. א�א , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עק�רה היתה יח�ה[מוגבהת]�� ��א � הא� מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ט�ח �יה ��היה וה�א יגיס[סגור]��חלי�; ��א � �טיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מ�ח�כה ��. ֲִֵֶָָ

.ÁÈהררה ולא ח�כה, ע� ����ר ה�ת את נ�תני� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאי�
דקה] ה�חלי�[עוגה ��י ��קרמ�על �די א�א [ישחימו]� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

�א� א� ����ר מד�קי� �אינ� העליו�]�ני� וא�[חלקה . ִֵֶָָ�ְְִִֵַַָָ
יח�ה, �א� מ�ר; � אפ�ת� ��גמר עד כ� אחרי ְִֶֶַָ�ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹנ�אר�
לא ועדי� וח�כה לח�כה, סמ�� נת� וא� א�ת�. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מ�צאי עד מה� לאכל אס�ר � �מזיד א� � פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמ�

��ע�� �כדי וימ�י� לר��ת��ת, ל� מ�ר � ���גג וא� . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ�ְִָ
התנור] מ� להוציא ���ת[� סע�ד�ת �ל� מז�� ;מ��ה ְְְִֶַָָָֹ

�מר�ה יר�ה לא � ר�דה לכ�]�כ�ה�א מיוחד כלי �דר�[� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
�� וכ��צא �ס�י� א�א �חל, ע��ה .�ה�א ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ

.ËÈרצה�� �בר מ�ל מד�רה אד� ��יע��ה על �י� , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מנ�רה ��י על �י� �מ����קרקע י��, מ�ע�ד �מדליק� , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ

רב ��דליק וצרי� ���ת. �נג�� מתח�� א� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא�ר�
ח�כה קד� מאליהה�ד�רה ע�לה �להבת ��הא עד , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

���ת �� להנ�ת אס�ר ר��, הדליק לא וא� ה��ת; ְֵַָָָָָ�ְְִִִֶַַָֹֹקד�
��עלה �די העצי� ויניד �� יח�ה ��א �זרה, �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עבי�ה�להבת רב להדליק צרי� יחידי, ע� הדליק וא� . ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
י�� מ�ע�ד ה�פ� .ורב ְְִֵֶֹ

.Î�ב�לי�� אמ�רי�? �ברי� מקומות]��ה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
ה��קד �ית �מד�רת �עצי� הא�ר את מאחיזי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ק��,

לפני]ע� ח���י�[� ואי� יח�הח�כה, �ה�הני���א , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.ה�[זהירי�]זריזי� ְִִֵ

.‡Î�רעיני� �ל א� קני� �ל מד�רה צרי�היתה אינ� � ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ה��ת, קד� הא� �� �התחיל �יו� א�א הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
�מהרה, �ה� נתלית �הא� מ�ני ,�� לה���� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ�ר

לח��ת צרי� ה�יחואינ� א� קני�, אגד א� לפיכ�, . ְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
�ח�תל�ת וצרי�[סלי�]ה�רעיני� �עצי�, ה� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

ה��ת קד� מאליה ה�להבת �ה� .��עלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.·Îרבב �ל א� �פרית, �ל א� זפת, �ל דברמד�רה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] �ל א� �בבה[שעוה], �ל א� ק�, �ל א� , ְִֶֶֶַָָָ

דקי�] מ�ני[עצי� ה��ת, קד� ר�� להדליק צרי� אינ� �ְְִִֵַָ�ְִֵֶַַָָֹ
�מהרה א�ת� מדלקת .�הא� ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

ד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

מתח��,‡. ה�א � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי�
�פת �ג��: הא�, �עי� �ב��ל� זיתי�]�מ�סיפי� ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

ז�גי�[שדות]וזבל א� וחל, וסיד, �מלח, ענבי�], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]�מ�כי� ��ל���[אגודות �זמ� [האחרוני�]וע�בי� ְְְֲִִִֶַַָָָ

עצמ� מחמת ה��סי�'לחי� '�בר נקראי� א��, �דברי� ;. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
�חמימ�ת� י�אר � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוי�
א�ת� מ�נעי� א�א ���ל, ל� מ�סיפי� ואינ� ְְְִִִִִֵֶַָָ�לבד,
�כס�ת, יב�י�, וע�בי� �מ�כי� ז�גי� �ג��: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמ�הצט��,

וכנפי נוצות]�פר�ת, �נערת[� פירורי]י�נה, ה����,[� ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
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מ�ר ל�, ויפה �מצט�ק ה�א צר�� �ל ���ל ָ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ב�יל
���ת .לאכל� ְְְַָָ

.È�א�ת ����טלי� � הא� ��י על ל�ה�ת� ���ר ְְְִֵֵֶַַַָָ�ֶָ�ל
למק�מ� להחזיר� אס�ר א�א.���ת, לע�ל�, מחזירי� ואי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

�ה�ק� וכ�ח �כירה א� מכ�ה, א� �ר�פה �ירה ��י ְ�ֶָ�ְְִָָ�ְְִֵַַָָעל
�גבבה קרקע;�ק� ��י על ה�דרה ה�יח ��א וה�א, ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ואפ�� א�ת�, מחזירי� אי� ה�רקע, ��י על מ�ה�יח� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
מכ�ה א� �ר�פה, ��י לכ�חעל ולא לת��ר מחזירי� ואי� . ְְֵַַָ�ְְְְֲִִֵַַָֹ�ָ

מ�ני ��ה, א� ��ר� �י על א� �עצי�, א� �גפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ֶ�ה�ק�
�י�תר ח� ס�מכי��הבל� אי� עליו, מחזירי� �אי� וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לו]ל� .���ת[צמוד ְַָ

.‡Èמגרפה להכניס הא�,[כ�]אס�ר על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
��גיס מ�ני ���ת; מ��ה וזה[מערבב]לה�ציא ,�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

���ת �מב�ל ונמצא ה�א, ה���ל להחזירמ�רכי �מ�ר . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ�ְְִַָ
�הבל� לכירה מ�עט �הבל� מ�ירה אפ�� לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמ�ירה

לטמינה מ�ירה לא אבל חומה]מר�ה; לשמור ולא[בתנור , ְ�ְְֲִִִִֶָָָֹֹ
לכירה .מ�מינה ְְִִִָָ

.·Èעסס��ת קדרה אד� ימ�א כתושי�]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמ�סי� ה���ר[מי� לת�� וי�� מי�, �ל חבית א� , ְ�ְְְִִִִֵֶַַַָ

וי� ח�כה, ע� ��ת ���צאערב וכל �א�� � א�ת� הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
��ל ��א �תב�יל ע�ר, �ל ��ל� ��א �י על א� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ה�,
ודע�� הר�ה, ���ל צריכי� �אינ� מ�ני ה�, צר�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
וא� �ת��ר. ל�ה�ת� אס�ר �לפיכ� לאל�ר, לאכל� ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעליה�
��ע�� �כדי וימ�י� ��ת, מ�צאי עד אס�רי� � ו�הה .עבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

.‚Èת��� א�ת� ו�הה י��, מ�ע�ד ��ר לת�כ� ��ת� ְְְְִִֶַַַָָָָָ���ר
��חלי�, יח�ה �א� מ�ר; ,�� וכ��צא ה�א �די ��ר א� �ְְְִִֵַַ�ְִִֶֶֶַַָָ

מעט]יתחר� חמימ�ת[ישר� א�א צרי� �אינ� ה��ר, ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
יח�ה ��א אס�ר, ה�א, ��ר א� עז ��ר וא� �לבד; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהא�
�א� מ�ר, � �טיט ה���ר �י טח וא� לב�ל�. ִֶָ�ְְְְִִִִֶַַַַָָ��חלי�
ה��ר ויתק�ה הר�ח, ��נס ולח��ת, ה���ר לפ�ח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ�א

ה���ר ויצט�� .וי�סד, ְְְִִֵֵַַַָ

.„Èעליו ��זרי� אי� א�ת�, מפסדת �הר�ח �בר �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ�
ויח�ה יג�ה� לת����א ���� �ל א�ני� נ�תני� זה �מ�ני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

י�סד � ��ה� �א� ח�כה, ע� .ה���ר ֲִִִִֵֵֶַַָָָ

.ÂË�א העז �ב�ר ה�א הרי � ה���ר לת�� �ל� �די ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנת�
א� א�א ��חלי�, יח�ה ��א ל�ה�ת�, ואס�ר ��ר, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��ר

ה���ר טח ע��� ל���ר ה�סח �ב� ל�ל�ל �מ�ר . ֵַַָ�ְְִֵֶֶֶַַַַַָ
טח �אינ� �י על א� זריזי�ח�כה, חב�רה ��ני מ�ני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.ה�[זהירי�] ֵ

.ÊË� צ�לי� �דיאי� א�א הא�, ��י על �ביצה �צל �ר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
י�� מ�ע�ד לאכילה���ל� רא�יי� ויהי� אחר, נ�אר� וא� . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

�ה� מ�ני מ�ר, � הר�ה ���ל� עד ���ת הא� על ��ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֵֶָ
ל� ורע יחר��מצט�ק � חתה �א� מעט]; א�ת�,[ישרו� ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ה�גמר מ�יחי� זה �מ�ני ה�. הא� ��� [בשמי�]�על ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ�ְָ
ה�לי� �[בגדי�]�חת ��חלי� חתה �א� ח�כה, ע� ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה�לי� ויע�� ה�גמר בבגדי�]י�ר� עש� .[יעלה ִֵַָ�ְִִֵֵַַָ

.ÊÈ�אינ זה, �עני� א�סרי� �אנ� �בר ��ל למד�, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא

יח�ה ��א � �זרה א�א ���ת, נע�ה �ה�א מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר
ל��רה צמר נ�תני� אי� לפיכ�, א�[לצובעו]��חלי�. א�א , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עק�רה היתה יח�ה[מוגבהת]�� ��א � הא� מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ט�ח �יה ��היה וה�א יגיס[סגור]��חלי�; ��א � �טיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מ�ח�כה ��. ֲִֵֶָָ

.ÁÈהררה ולא ח�כה, ע� ����ר ה�ת את נ�תני� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאי�
דקה] ה�חלי�[עוגה ��י ��קרמ�על �די א�א [ישחימו]� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

�א� א� ����ר מד�קי� �אינ� העליו�]�ני� וא�[חלקה . ִֵֶָָ�ְְִִֵַַָָ
יח�ה, �א� מ�ר; � אפ�ת� ��גמר עד כ� אחרי ְִֶֶַָ�ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹנ�אר�
לא ועדי� וח�כה לח�כה, סמ�� נת� וא� א�ת�. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מ�צאי עד מה� לאכל אס�ר � �מזיד א� � פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמ�

��ע�� �כדי וימ�י� לר��ת��ת, ל� מ�ר � ���גג וא� . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ�ְִָ
התנור] מ� להוציא ���ת[� סע�ד�ת �ל� מז�� ;מ��ה ְְְִֶַָָָֹ

�מר�ה יר�ה לא � ר�דה לכ�]�כ�ה�א מיוחד כלי �דר�[� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
�� וכ��צא �ס�י� א�א �חל, ע��ה .�ה�א ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ

.ËÈרצה�� �בר מ�ל מד�רה אד� ��יע��ה על �י� , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מנ�רה ��י על �י� �מ����קרקע י��, מ�ע�ד �מדליק� , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ

רב ��דליק וצרי� ���ת. �נג�� מתח�� א� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא�ר�
ח�כה קד� מאליהה�ד�רה ע�לה �להבת ��הא עד , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

���ת �� להנ�ת אס�ר ר��, הדליק לא וא� ה��ת; ְֵַָָָָָ�ְְִִִֶַַָֹֹקד�
��עלה �די העצי� ויניד �� יח�ה ��א �זרה, �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עבי�ה�להבת רב להדליק צרי� יחידי, ע� הדליק וא� . ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
י�� מ�ע�ד ה�פ� .ורב ְְִֵֶֹ

.Î�ב�לי�� אמ�רי�? �ברי� מקומות]��ה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
ה��קד �ית �מד�רת �עצי� הא�ר את מאחיזי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ק��,

לפני]ע� ח���י�[� ואי� יח�הח�כה, �ה�הני���א , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.ה�[זהירי�]זריזי� ְִִֵ

.‡Î�רעיני� �ל א� קני� �ל מד�רה צרי�היתה אינ� � ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ה��ת, קד� הא� �� �התחיל �יו� א�א הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
�מהרה, �ה� נתלית �הא� מ�ני ,�� לה���� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ�ר

לח��ת צרי� ה�יחואינ� א� קני�, אגד א� לפיכ�, . ְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
�ח�תל�ת וצרי�[סלי�]ה�רעיני� �עצי�, ה� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

ה��ת קד� מאליה ה�להבת �ה� .��עלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.·Îרבב �ל א� �פרית, �ל א� זפת, �ל דברמד�רה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] �ל א� �בבה[שעוה], �ל א� ק�, �ל א� , ְִֶֶֶַָָָ

דקי�] מ�ני[עצי� ה��ת, קד� ר�� להדליק צרי� אינ� �ְְִִֵַָ�ְִֵֶַַָָֹ
�מהרה א�ת� מדלקת .�הא� ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

ד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

מתח��,‡. ה�א � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי�
�פת �ג��: הא�, �עי� �ב��ל� זיתי�]�מ�סיפי� ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

ז�גי�[שדות]וזבל א� וחל, וסיד, �מלח, ענבי�], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]�מ�כי� ��ל���[אגודות �זמ� [האחרוני�]וע�בי� ְְְֲִִִֶַַָָָ

עצמ� מחמת ה��סי�'לחי� '�בר נקראי� א��, �דברי� ;. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
�חמימ�ת� י�אר � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוי�
א�ת� מ�נעי� א�א ���ל, ל� מ�סיפי� ואינ� ְְְִִִִִֵֶַָָ�לבד,
�כס�ת, יב�י�, וע�בי� �מ�כי� ז�גי� �ג��: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמ�הצט��,

וכנפי נוצות]�פר�ת, �נערת[� פירורי]י�נה, ה����,[� ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
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חר�י� ��לחי�[נגרי�]�נסרת בשערותיה], בהמה ,[עור ְְִִֶָָָֹ
מ�סי�' �אינ� '�בר נקראי� א��, �דברי� צמר; .וג�י ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

י��,·. מ�ע�ד ה��סי� �דבר ���מני� היה, ה�י� ְְְִִִִִֶַַָָָָמ�
הא� ��י על מ�הי� �הרי ���ת, טמ�� ה�ב�יל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוי�אר
מ�ע�ד ה��סי�, �דבר להטמי� חכמי� אסר� אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ���ת;
עד לג��ת� ויצטר� ���ת, ה�דרה �ר�ח ��א �זרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָי��,
�דבר ט�מ� ונמצא ���ת, ויכ�ה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��נ�ח
�דבר להטמי� מ�ר לפיכ�, אס�ר. �ה�א ���ת, ְְְִַָָָ�ְְִִֶַַָָָה��סי�

ה�מ��ת �י� לילה]ה��סי�, ספק יו� ��ת�[ספק � ְְִֵֶַַָָ
וכיו� מ�ע��ע�, ונח� רתח� �בר ה�מ��ת, �י� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָקדר�ת

ר�תחי� אינ� ��ב .��ח�, ְִֵֶָָ

מ�סי�,‚. �אינ� �דבר ה�ב�יל לטמ� היה, ה�י� מ� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכ�
� � זה �בר חכמי� אסר� אבל עצמ�; ��א���ת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

�רמ� ח�]יטמי� ונמצא[אפר א�, �ל ניצ�צ�ת �� ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
ח���חלי�[גור�]ח�תה �בר להטמי� אסר� לפיכ�, ; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מ�סי� �אינ� �דבר ואפ�� .���ת, ְְֲִִֵֶַַָָָ

ח�כה„. לא ספק ח�כה השמשות]ספק בי� לטמ�[� מ�ר , ֲֲֵֵֵֵָָָָֹ�ְִָֹ
ח� �בר �אינ�את �דבר ���ת, ה��נ� �בר לטמ� �מ�ר . ֶַָָ�ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

��פ�ג �די א� �י�תר, יצט�� ��א .צ�ת�[תחלש]מ�סי�, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
��ת מערב ��מנ� לכ��ת�,ח�י� מ�ר � ���ת ונת��� , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ְַָָ

מ�סי� אינ� ���ת�הרי ה���י להחלי� �מ�ר נ�טל; �יצד? . ֲִֵֵֶ�ְְְִִֵֵַַַַָָ
ה�ס�ת. �מ�יח י�נה �נפי נ�טל א� י�נה, �נפי �מ�יח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָ�ס�ת

מ�ר‰. � אחר לכלי מ�לי הח�י�, ה�י� א� ה�ב�יל ָ�ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָ��ה
�מ� מ�סי�, �אינ� �דבר ���ת האחר ה�לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהטמי�
ח� �בר א�א ���ת, להטמי� אסר� ��א ה��נ�; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹה�בר
מ�ר ��ה�, א� אבל ;�� ��ת��ל רא��� �כלי .�ה�א ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�ָ

.Â�מח מי�]מ�יחי� על[דוד �קדרה ���ת, מח� ��י על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ
קד ��י על �מח� מח�, ��י על �קדרה קדרה, ���י רה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

א�א[סות�]וטח ���ח��, ��ביל לא �בצק; �יה� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להטמי� א�א אסר� ��א ח��; על ��עמד� ְְְִֶֶַָָָֹ�ְְִִֶַַַ��ביל
��הי� �די ח�, �לי ��י על ח� �לי לה�יח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ���ת,

מ�ר � �חמימ�ת� ��ע�מדי� ��� �לי מ�יחי� אי� אבל . ְֲִִַָ�ְֲִִִֵֵֶַָָ
ח� �� מ�ליד �הרי ���ת, ח� �לי ��י על צ�נ� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�בר

ה�יח� וא� יו�]���ת; בעוד ואינ�[� מ�ר, � מ�ערב ְְִִִִֶֶַָָ�ְֵָ
ה��סי� �דבר .�ט�מ� ְְִֵַָָ

ה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

וא�‡. מדליק רצה א� ר��ת, אינ� ���ת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת
מדליק אינ� עדרצה אחריה לר�� ח�ב �אינ� מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לאכילה ידי� נטילת א� חצר�ת ער�בי �ג�� ;��ע��ה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
להי�ת ח�בי� נ�י�, ואחד אנ�י� ואחד ח�בה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָא�א

���ת �ל�ק נר ��אל�ב�יה� � �אכל מה ל� אי� אפ�� . ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ה�תחי� ענגעל �כלל ��ה ה�ר; את �מדליק �מ� ול�קח , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

לבר� וח�ב הדלקה��ת. אלהינ�קד� ה' א�ה '�ר�� : ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
�ל נר להדליק וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל�

�ה���ת' ח�ב �ה�א ה�ברי� �ל על ��בר� �דר� � ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ס�פרי� .מ�ברי ְְִִִֵ

ה�בר·. יהיה ��א וה�א ה��ת, לנר לה���� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�מ�ר

הר�ה ע��� אס�רצרי� �רא�ת�, לדק�ק ��רי� �בר אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ה�ר לא�ר י�הלהבחינ� ��א �זרה השמ�� לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

.לפתילה]

הח�ה‚. �קיעת קד� י��, מ�ע�ד להדליק צרי� .ה�דליק ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
�ה� לפי האנ�י�, מ� י�תר זה �בר על מצ��ת ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִָונ�י�

ה�ית �מלאכת העס�ק�ת וה� ���י�, �ימצ�י�ת על וא� ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ול�מר ,�� על א�ת� ולב�ק להזהיר� האי� צרי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹכ�,
ה�ר' את 'הדליק� ��ח��: קד� ��ת ערב בית� .לאנ�י ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
מדליקי�. אי� � נכנס לא ספק ה��ת, ונכנס ח�כה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

.„� �ינ�נ�י� ��כבי� �ל�ה ��רא� עד הח�ה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ���קע
ספק וה�א מק��, �כל ה�מ��ת' '�י� ה�קרא ה�מ� ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָה�א
מק�� �כל להחמיר �� ודני� ה�ילה; מ� ספק ה���, .מ� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
ה�מ��ת �י� מלאכה והע��ה ,�� מדליקי� אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�לפיכ�
ח�ב � ���גג ��ת, �מ�צאי ה�מ��ת �בי� ��ת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

�ד לא � א�� וכ�כבי� מק��. מ�ל ה�ראי�ח�את �לי� ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
�מ��רא� ��ילה; א�א נראי� �אינ� קט�י� ולא ,����ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ו�אי. לילה זה הרי ה�ינ�נ�י�, א�� ��כבי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ל�ה

מ�בר‰. א�ת� ע��י� אי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ�תילה
מסכסכת �מ�י,��[קופצת]�הא�ר ו�ער, צמר, �ג�� � ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

הארז נ��וצמר ��א �פ��� �קל[נוקה], �ל וסיב �מיני, , ְְִֶֶֶֶֶָָֹ�ְִִֵֶֶֶַ
�� נתלית �הא�ר מ�בר א�א �ה�; וכ��צא הר�י�, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהע�

���ה �ג�� ��[נקיה]נפ�צה� �בגדי �פ�, וצמר וכ��צא, , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
��דליק צרי� � וה�דליק .�� נתלית �הא�ר מ�בר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�

ה�תילה מ� ה��צא .�רב ְְִִֵַַָֹ

.Â� �� מדליקי� �אי� �בר על �� ��דליקי� �בר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ר�
אס�ר א�רה, לה�סי� �די ה�תילה להעב�ת וא�א� ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

���ל�ל ולא ע�מדת ��הא �די ה�תילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהק��ת
מ�ר[תיפול] .למ�ה, ְַָ�ָ

.Êגריס� מלח �ל �ר�ר ה�ר[גרגר]נ�תני� �י על ��ל �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
��לק ��הא �די ��ת, רב]�ערב ��ת[זמ� וכל.�לילי ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�י� � מד�רה מה� ע��י� �ה�, מדליקי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�תיל�ת
��י על �י� לא�ר�, לה���� �י� �נג��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתח��

�תילהמנ�רה לע��ת� א�א אסר� ולא קרקע; ��י על �י� , ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
�לבד .לנר, ְְִֵַ

.Áאחר נמ�� ��הא צרי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�מ�
�ג��ה�תילה � ה�תילה אחר נמ�כי� �אי� �מני� אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

קיק ו�מ� ו�עוה, הקקיו�]זפת, ואליה[מע� הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ
�ה� מדליקי� אי� � �פתיל�תוחלב מדליקי� אי� זה �מ�ני . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

אחר נמ�כי� �אי� ��מני� ולא �ה�, נתלית הא�ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�אי�
אפל ה�ר א�ר יהיה ��א �זרה, � וי�ה[חלש]ה�תילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לא�ר� ������ ��עה .א�ת� ְְְִֵֶַָָָָ

.Ë�מ� לת�כ� נ�ת� � ����ח� דגי� וקרבי �ה�יכ�, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
�מדליק �ה�א, ��ל �ה� מדליקי� �אי� �מני� אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידליק לא � �ה� ��דליקי� ��מני� ערב� מ�ניאפ�� , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
דליקי�]�אי� הלא הדליק]נמ�כי�[השמני� השמ� .[אחר ְִִֵֶָ

.È�עטר� מדליקי� הזפת]אי� רע[פסולת �ריח� מ�ני ,� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ויצא י�יח�� �צרי��א ולא ה�ר. לא�ר לי�ב עליו וח�בה , ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ע�] ה�ר;[שר� מ� מ��� י�ח ��א � ט�ב �ריח� מ�ני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq h"k oey`x mei -

ע� �ה�א מ�ני דליקה]וע�ד, לגרו� ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ
לידי ויב�א ע�, �ה�א מ�ני � �חל ואפ�� לב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�נפט

.ס�נה ַָָ

.‡È�מ� �ג�� � �מני� ��אר לכ�ח�ה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מ�ר
א�א אס�ר אי� �ה�; ���צא וכל ולפת, ו�מ�מי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְְצנ��,

�לבד חכמי� ��נ� .א�� ְֲִִֵֶַָָ

.·Èביל�� ה�ר, �י על �מ� מלא מנ�ב �לי אד� י�� ְִִִֵֵֶֶַַָָ�ְְִִֵָָֹלא
מנ�� וי����הא ה�ר �צד וי�נ�ה �מ� קערה ימ�א ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

�זרה, � ��אבת ��הא ��ביל לת�כ�, ה�תילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹרא�
��ר נמאס לא �הרי ���לי, ה�מ� מ� י�ח ואס�ר��א , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

�� �הדלק ה�מ� מ� ���ת ה�ר,להנ�ת �בתה ואפ�� , ְִֵֶֶֶַַָָ�ְְֲִֵַַַָָ
א��ר מחמת מקצה �ה�א מ�ני � ה�ר מ� נט� [�ואפ�� ְֲִִִֵֵֶַַַָ�ְֲִֵֶַ

איסור] למלאכת ומיוחד ��מיועד ��� ה�לי ח�ר וא� .ְְִִִֵֵֶַ
מ�ר � �ה� וכ��צא �בחר�ית �סיד ה�ר אל .ה�מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ָ

.‚Èת��� �מ� �� לק�ל ה�ר �חת �לי נ�תני� �הריאי� , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהכנ� ה�לי בו]מב�ל להעשות מוכ� שהיה וא�[ממה ; ְְְֲִִֵֵֵַַ

מ�ר י��, מ�ע�ד לק�לנתנ� ���ת ה�ר �חת �לי ונ�תני� . ְְִָ�ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
מהאש]ניצ�צ�ת והרי[המינתזי� מ��, �ה� �אי� מ�ני � ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

מערב ואפ�� מי�, לת�כ� ל�� ואס�ר מ�טלטל�; ��ל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא
ה�יצ�צ�ת ���י את מקרב �ה�א מ�ני � .��ת ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

.„È�לי�� מכיני�]אי� בגד ק�רי�[�בדיקת ולא ה�ר, לא�ר ְְִִֵֵַֹ
ה�ר ק�מ�תלא�ר ��י �ב�� ואפ�� ��י�, ע�רה ואפ�� ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ

לא�ר� יפלה ולא יקרא לא � �עלי�נה וה�ר זה, �ב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
�עני� ק�רי� �ני� הי� וא� וי�ה. י��ח ��א ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ח��נה,
מז�יר מה� אחד ��ל ה�ר; לפני לקר�ת מ�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֶָאחד
מה� אחד ��ל ענינ�ת, ��ני לא אבל �כח; א� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחבר�

�ענינ� .טר�ד ְְִָָ

.ÂËהרב� מ�ני ה�ר, לא�ר ר�� לפני ק�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָה�ינ�ק�ת
עליו אימת� �אי� מ�ני יקרא, לא ה�א אבל וי�מ��ר�; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ה�ר�ה רא� ��ראה עד ה�ר, לא�ר �ספר לרא�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹל�
וה� �יד�, ה�פר נ�ת� �� ואחר להקר�ת�, צרי� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�א

לפניו .ק�ראי� ְְִָָ

.ÊËהר�ה �ע��� א�א נ�רי� ואינ� לזה, זה ה��מי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�לי�

י��ח, ��א �יניה�; �להבחי� ה�ר לא�ר להקריב� אס�ר �ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��ס�תוי�ה לב�ק ל� אס�ר � קב�ע �אינ� ��� לפיכ�, . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�מ�,�קער�ת �ל �נר �י� מ�יר�, �אינ� מ�ני ה�ר, לא�ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
רב �א�ר� נפט �ל �נר ל��י� מ�ר � קב�ע ��� אבל ; ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ�ָ

ע��� צרי� �אינ� מ�ני �קער�ת, ��ס�ת ה�ר לא�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלב�ק
לב�ק,הר�ה ל� מ�רי� אי� � זית �מ� �ל נר היה וא� . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

יס��ק ��א �זרה, מ�ר; �ה�א �י על .מ���[יקח]וא� ְִֶַַ�ְְִִֵֵֶֶַָָָ

.ÊÈ,��דר� ולנעל ה�לת לפ�ח אס�ר � ה�לת �אח�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
�ב�עה ���תח ��עה י�הר א�א מכ�ה�; �ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ני

�די���על ���ת ה�ד�רה �נגד ה�לת את לפ�ח ואס�ר . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ר�ח א�א �� �אי� �י על וא� ,�� מנ�בת הר�ח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��הא

המח�רמצ�יה איל� ��י על ��ת �ל ה�ר �מ�יחי� . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ָ
ח��� ואינ� .ל�רקע, ְְֵֵַַַ

.ÁÈ�� �ה� ��קעי� י�ראל, �ל ועיר�ת מדינ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ל
��ת �ערב �די�קיע�ת ��קעי�, הי� �ב�� �במק�� ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ה�דינה אנ�י �ל ���[העיר]לה�מיע ה�גר� אנ�י וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
.[סביבותיה]

.ËÈ�מ�חר ��ד�ת הע�מדי� נמנע� � רא��נה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�קיעה
ה�ר�בי� ואי� ���דה; מלאכה �מ�ע��ת [לעיר]�מ�עדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�בת ��� וי�נס� רח�קי� ��ב�א� עד לעיר, ל�נס ְַָ�ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָר�אי�
וה�ריסי� �ת�ח�ת, החנ��ת ועדי� ג�אחת; [המשמשי� ֲֲִַַַַַ�ְְְִִַ

ה�ריסי�,כדוכ�] נס��ק� � �נ�ה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹ�מ�חי�.
��י על מ�ח�ת וה�דר�ת הח�י� ועדי� החנ��ת; ֵַַָ�ְְֲִִֵַַַַַ�ְְֲֲִַוננעל�

המס�ק ס�ק � �לי�ית �קיעה לתקע התחיל [את�ירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] ה�ר�ת.הקדרות את והדליק� ה�טמי�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמי�

להד�יק �די א� �ג, לצל�ת �די �ת[להכניס]ו��הה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
ו��בת ות�קע, �מריע ות�קע .����ר, ְְְִֵֵֵֵַַַַַ

.Î�קד וה�לי�ית, �מנחה; א�ת� ��קע רא��נה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ�קיעה
הח�ה צאתל�קיעת אחר ��ת �מ�צאי ��קעי� וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

למע�יה� הע� לה�יר .ה��כבי�, ְְֲִִֵֶַַַָָָ

.‡Î�הי לא ��ת, �ערב להי�ת �חל ה���רי� ְְִִִֶֶֶַַָָָֹי��
ולא ��קעי� לא ��ת, �מ�צאי להי�ת חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹ��קעי�;

ולאמב�ילי� ��קעי� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב י�� . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
��קעי� ולא מב�ילי� ה��ת, לאחר להי�ת חל .מב�ילי�; ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹ

�
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ג ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

וכתר‡. ��רה, �תר � י�ראל נכ�ר� �תרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ��ל�ה
��אמר: אהר�, �� זכה � �ה�ה �תר מלכ�ת. וכתר ֱֲֶֶַַָָָֹ�ְְְֶֶֶֶַָ�ְ�ה�ה,
מלכ�ת �תר ע�ל�". �ה�ת �רית אחריו, �לזרע� �� ְֶֶַַָ�ְְְְְְֲִַַָָָ"והיתה
��מ� וכסא� יהיה, לע�ל� "זרע� ��אמר: �וד, �� זכה �ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל�ל, �מ�כ� וע�מד מ�ח ה�א הרי � ��רה �תר ְֵַָָֹ�ְֲִֵֶֶֶָנג�י".
יב�א ��רצה, מי �ל � יעקב" קה�ת "מ�ר�ה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:

��רה? מ�תר �ד�לי� ה�תרי� �א�ת� �אמר, ��א ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוי�ל.
הא י�ר�". �רי� �י ימלכ�... מלכי� "�י א�מר: ה�א ְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹהרי
מלכ�ת. וכתר �ה�ה מ�תר �ד�ל ה��רה ��תר ְְֶֶַָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָלמד�,

ק�ד�·. חכמי�, �למיד 'ממזר חכמי�: }ח��ב{אמר� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
� מ�ניני�" היא "יקרה ��אמר: האר�, ע� �ד�ל ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכה�

ולפני�'. לפני ה�כנס �ד�ל מ�ה� היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

�נגד‚. �ק�לה �היא ,��� ה�צו�ת �כל מצוה ל� ְְִֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָאי�
� ��� ה�צו�ת �ל �נגד ��רה �למ�ד א�א ��רה, ָ�ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ�למ�ד
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ע� �ה�א מ�ני דליקה]וע�ד, לגרו� ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ
לידי ויב�א ע�, �ה�א מ�ני � �חל ואפ�� לב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�נפט

.ס�נה ַָָ

.‡È�מ� �ג�� � �מני� ��אר לכ�ח�ה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מ�ר
א�א אס�ר אי� �ה�; ���צא וכל ולפת, ו�מ�מי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְְצנ��,

�לבד חכמי� ��נ� .א�� ְֲִִֵֶַָָ

.·Èביל�� ה�ר, �י על �מ� מלא מנ�ב �לי אד� י�� ְִִִֵֵֶֶַַָָ�ְְִִֵָָֹלא
מנ�� וי����הא ה�ר �צד וי�נ�ה �מ� קערה ימ�א ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

�זרה, � ��אבת ��הא ��ביל לת�כ�, ה�תילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹרא�
��ר נמאס לא �הרי ���לי, ה�מ� מ� י�ח ואס�ר��א , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

�� �הדלק ה�מ� מ� ���ת ה�ר,להנ�ת �בתה ואפ�� , ְִֵֶֶֶַַָָ�ְְֲִֵַַַָָ
א��ר מחמת מקצה �ה�א מ�ני � ה�ר מ� נט� [�ואפ�� ְֲִִִֵֵֶַַַָ�ְֲִֵֶַ

איסור] למלאכת ומיוחד ��מיועד ��� ה�לי ח�ר וא� .ְְִִִֵֵֶַ
מ�ר � �ה� וכ��צא �בחר�ית �סיד ה�ר אל .ה�מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ָ

.‚Èת��� �מ� �� לק�ל ה�ר �חת �לי נ�תני� �הריאי� , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהכנ� ה�לי בו]מב�ל להעשות מוכ� שהיה וא�[ממה ; ְְְֲִִֵֵֵַַ

מ�ר י��, מ�ע�ד לק�לנתנ� ���ת ה�ר �חת �לי ונ�תני� . ְְִָ�ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
מהאש]ניצ�צ�ת והרי[המינתזי� מ��, �ה� �אי� מ�ני � ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

מערב ואפ�� מי�, לת�כ� ל�� ואס�ר מ�טלטל�; ��ל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא
ה�יצ�צ�ת ���י את מקרב �ה�א מ�ני � .��ת ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

.„È�לי�� מכיני�]אי� בגד ק�רי�[�בדיקת ולא ה�ר, לא�ר ְְִִֵֵַֹ
ה�ר ק�מ�תלא�ר ��י �ב�� ואפ�� ��י�, ע�רה ואפ�� ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ

לא�ר� יפלה ולא יקרא לא � �עלי�נה וה�ר זה, �ב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
�עני� ק�רי� �ני� הי� וא� וי�ה. י��ח ��א ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ח��נה,
מז�יר מה� אחד ��ל ה�ר; לפני לקר�ת מ�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֶָאחד
מה� אחד ��ל ענינ�ת, ��ני לא אבל �כח; א� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחבר�

�ענינ� .טר�ד ְְִָָ

.ÂËהרב� מ�ני ה�ר, לא�ר ר�� לפני ק�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָה�ינ�ק�ת
עליו אימת� �אי� מ�ני יקרא, לא ה�א אבל וי�מ��ר�; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ה�ר�ה רא� ��ראה עד ה�ר, לא�ר �ספר לרא�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹל�
וה� �יד�, ה�פר נ�ת� �� ואחר להקר�ת�, צרי� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�א

לפניו .ק�ראי� ְְִָָ

.ÊËהר�ה �ע��� א�א נ�רי� ואינ� לזה, זה ה��מי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�לי�

י��ח, ��א �יניה�; �להבחי� ה�ר לא�ר להקריב� אס�ר �ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��ס�תוי�ה לב�ק ל� אס�ר � קב�ע �אינ� ��� לפיכ�, . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�מ�,�קער�ת �ל �נר �י� מ�יר�, �אינ� מ�ני ה�ר, לא�ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
רב �א�ר� נפט �ל �נר ל��י� מ�ר � קב�ע ��� אבל ; ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ�ָ

ע��� צרי� �אינ� מ�ני �קער�ת, ��ס�ת ה�ר לא�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלב�ק
לב�ק,הר�ה ל� מ�רי� אי� � זית �מ� �ל נר היה וא� . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

יס��ק ��א �זרה, מ�ר; �ה�א �י על .מ���[יקח]וא� ְִֶַַ�ְְִִֵֵֶֶַָָָ

.ÊÈ,��דר� ולנעל ה�לת לפ�ח אס�ר � ה�לת �אח�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
�ב�עה ���תח ��עה י�הר א�א מכ�ה�; �ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ני

�די���על ���ת ה�ד�רה �נגד ה�לת את לפ�ח ואס�ר . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ר�ח א�א �� �אי� �י על וא� ,�� מנ�בת הר�ח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��הא

המח�רמצ�יה איל� ��י על ��ת �ל ה�ר �מ�יחי� . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ָ
ח��� ואינ� .ל�רקע, ְְֵֵַַַ

.ÁÈ�� �ה� ��קעי� י�ראל, �ל ועיר�ת מדינ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ל
��ת �ערב �די�קיע�ת ��קעי�, הי� �ב�� �במק�� ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ה�דינה אנ�י �ל ���[העיר]לה�מיע ה�גר� אנ�י וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
.[סביבותיה]

.ËÈ�מ�חר ��ד�ת הע�מדי� נמנע� � רא��נה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�קיעה
ה�ר�בי� ואי� ���דה; מלאכה �מ�ע��ת [לעיר]�מ�עדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�בת ��� וי�נס� רח�קי� ��ב�א� עד לעיר, ל�נס ְַָ�ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָר�אי�
וה�ריסי� �ת�ח�ת, החנ��ת ועדי� ג�אחת; [המשמשי� ֲֲִַַַַַ�ְְְִִַ

ה�ריסי�,כדוכ�] נס��ק� � �נ�ה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹ�מ�חי�.
��י על מ�ח�ת וה�דר�ת הח�י� ועדי� החנ��ת; ֵַַָ�ְְֲִִֵַַַַַ�ְְֲֲִַוננעל�

המס�ק ס�ק � �לי�ית �קיעה לתקע התחיל [את�ירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] ה�ר�ת.הקדרות את והדליק� ה�טמי�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמי�

להד�יק �די א� �ג, לצל�ת �די �ת[להכניס]ו��הה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
ו��בת ות�קע, �מריע ות�קע .����ר, ְְְִֵֵֵֵַַַַַ

.Î�קד וה�לי�ית, �מנחה; א�ת� ��קע רא��נה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ�קיעה
הח�ה צאתל�קיעת אחר ��ת �מ�צאי ��קעי� וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

למע�יה� הע� לה�יר .ה��כבי�, ְְֲִִֵֶַַַָָָ

.‡Î�הי לא ��ת, �ערב להי�ת �חל ה���רי� ְְִִִֶֶֶַַָָָֹי��
ולא ��קעי� לא ��ת, �מ�צאי להי�ת חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹ��קעי�;

ולאמב�ילי� ��קעי� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב י�� . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
��קעי� ולא מב�ילי� ה��ת, לאחר להי�ת חל .מב�ילי�; ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹ

�
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ג ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

וכתר‡. ��רה, �תר � י�ראל נכ�ר� �תרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ��ל�ה
��אמר: אהר�, �� זכה � �ה�ה �תר מלכ�ת. וכתר ֱֲֶֶַַָָָֹ�ְְְֶֶֶֶַָ�ְ�ה�ה,
מלכ�ת �תר ע�ל�". �ה�ת �רית אחריו, �לזרע� �� ְֶֶַַָ�ְְְְְְֲִַַָָָ"והיתה
��מ� וכסא� יהיה, לע�ל� "זרע� ��אמר: �וד, �� זכה �ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל�ל, �מ�כ� וע�מד מ�ח ה�א הרי � ��רה �תר ְֵַָָֹ�ְֲִֵֶֶֶָנג�י".
יב�א ��רצה, מי �ל � יעקב" קה�ת "מ�ר�ה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:

��רה? מ�תר �ד�לי� ה�תרי� �א�ת� �אמר, ��א ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוי�ל.
הא י�ר�". �רי� �י ימלכ�... מלכי� "�י א�מר: ה�א ְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹהרי
מלכ�ת. וכתר �ה�ה מ�תר �ד�ל ה��רה ��תר ְְֶֶַָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָלמד�,

ק�ד�·. חכמי�, �למיד 'ממזר חכמי�: }ח��ב{אמר� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
� מ�ניני�" היא "יקרה ��אמר: האר�, ע� �ד�ל ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכה�

ולפני�'. לפני ה�כנס �ד�ל מ�ה� היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

�נגד‚. �ק�לה �היא ,��� ה�צו�ת �כל מצוה ל� ְְִֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָאי�
� ��� ה�צו�ת �ל �נגד ��רה �למ�ד א�א ��רה, ָ�ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ�למ�ד
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ה�למ לפיכ�, מע�ה. לידי מביא ק�ד��ה�למ�ד �ד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מק��. �כל ְֲֶַַָָל�ע�ה

אפ�ר„. א� � ��רה ותלמ�ד מצוה ע��ת לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �למ�ד�; יפסיק לא אחרי�, ידי על להע��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹל�צוה

לת�רת�. ויחזר ה�צוה יע�ה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹלאו,

ה�למ�ד,‰. על א�א נ��� אינ� אד�, �ל �ינ� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ח�ת
'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� מע�יו; �אר על �� ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָואחר
��א ����� � ל�מ� ��א אפ�� ���רה, אד� ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹיעסק

ל�מ�'. �א ְְִִָָָל�מ�,

.Âמכ�ר ולהי�ת ל�, �רא�י ז� מצוה לק�� ל�� ���א� ְָ�ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמי
ולא אחרי�, לדברי� �ע�� י�יח לא � ��רה �ל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�כתר�
�� �אחד. וה�ב�ד הע�ר ע� ��רה ��קנה ל�� על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹי�י�
�י��, האר� ועל �אכל, ��לח �ת ��רה: �ל �ר�� ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�א
�ל עלי� ולא עמל. א�ה �ב��רה �חיה, צער ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוח�י
א� אבל ל�טל; ח�רי� �� א�ה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹה�לאכה

ה�ער. לפי � וה�כר �כר, הר�ית ��רה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהר�ית

.Êעד' ואקרא', ואחזר ממ��, �אק�� 'עד �אמר: ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
� ואקרא' ואחזר מעסקי, וא�נה צרי� �אני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�אקנה
�ל לכתר� ז�כה א�ה אי� ל��, על ז� מח�בה �עלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
עראי, �מלאכ�� קבע, ��רת� ע�ה א�א לע�ל�; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ��רה

��נה. לא ��א א�נה', 'לכ�א�נה �אמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á��ל מעבר ולא היא... ב�מי� "לא ���רה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�ת�ב
מצ�יה; היא הר�ח �ג�י לא היא", ב�מי� "לא ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹהיא":
היא. ל�� מעבר �מה�כי לא היא", ל�� מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מח�י�'; סח�רה ה�ר�ה �ל 'לא חכמי�: אמר� ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ�

���רה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמר�: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצ��

.Ë�לכ צמא �ל "ה�י ��אמר: �מי�, נמ�ל� ��רה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ�ברי
מדר�� �מק�� מת��סי� אי� ה�י� מה ל�: ל�מר � ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָל�י�"

א��ר�[שיפוע] �מק�� �מתק�צי� מעליו נזחלי� א�א ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�לב[שקע] ולא הר�ח �ג�י נמצאי� אינ� ��רה, �ברי �� �ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי �עפר ��תא�ק ר�ח ��פל �ד�א א�א לב; �ב� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ל
וע��ה מ���, ה�מ� ותענ�גי ה�או�ת �מסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמי�,
�אכל, מה ל� היה לא א� ח�יו, �די מעט י�� �כל ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹמלאכה

י� ���רה.��אר ע�סק וליל�, מ� ְְֵֵַָָ

.È,מלאכה יע�ה ולא ���רה ��עסק ל�� על ה��י� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ל
את �בזה ה��, את ח�ל זה הרי � ה�דקה מ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוית�רנס
מ� ח�יו ונטל לעצמ�, רעה וגר� ה�ת, מא�ר וכ�ה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָה��רה,
ה�ה. �ע�ל� ��רה �דברי להנ�ת �אס�ר לפי ה�א; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�
מ� ח�יו נטל ��רה, מ�ברי ה�הנה '�ל חכמי�: ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמר�
�ה�, להת��ל עטרה �ע�� 'לא ואמר�: צ�� וע�ד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהע�ל�'.
ה�לאכה, את 'אהב ואמר�: צ�� וע�ד �ה�'. לח�ר קר�� ְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
ס�פ� מלאכה, ע�� �אי� ��רה 'וכל הר�נ�ת'. את ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָ��נא

ה�ר��ת. את מלסט� ��הא זה, אד� וס�� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�טלה';

.‡È,ידיו מ�ע�ה מת�רנס �ה�א למי היא �ד�לה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעלה
�ב�ד לכל ז�כה �בזה היא; הרא��ני� חסידי� ְֲִִִִִִֶֶַָָָָ�מ�ת
��י� "יגיע ��אמר: ה�א, ולע�ל� ה�ה, ��ע�ל� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוט�בה
ה�ה, �ע�ל� "א�רי�" � ל�" וט�ב א�רי� תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�י

ט�ב. ���� ה�א לע�ל� ל�" �ְֶַָָָָ"וט�ב

.·È�עליה עצמ� ��ר�ה �מי מתק�מי� ��רה �ברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאי�
אכילה[מתעצל] �מ��� ע��� מ��� ���מדי� �א�� ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ

��פ� �מצער עליה�, עצמ� ��מית �מי א�א � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ��ת�ה
חכמי� אמר� �נ�מה. לעפע�יו לעיניו, �נת י�� ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹ�מיד,
ה��רה אי� � �אהל" ימ�ת �י אד� ה��רה, "זאת רמז: ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�
וכ� החכמה. �אהלי עצמ� ��מית �מי א�א ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתק�מת,
�חכה"; צר � צרה �י�� "התר�ית �חכמת�: �למה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹאמר
�א�, ��מד�י חכמה � �י" עמדה חכמתי "א� אמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָוע�ד
ה�גע ��ל �ר�תה, '�רית חכמי�: אמר� לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
ה�גע וכל מ��ח; ה�א �מהרה לא ה�נסת, �בית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�תלמ�ד�
חכמה". צנ�עי� "ואת ��אמר: מח�י�, �צנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ�תלמ�ד�
�יד�; מתק�� �למ�ד� �למ�ד�, ��עת ק�ל� ה��מיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

��כח'. ה�א �מהרה �לח�, ה��רא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל

.‚Èלמד אד� אי� �ב�ילה, ���� ללמד ��צוה �י על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹא�
��ילה; א�א חכמת� �כתררב לז��ת �רצה מי לפיכ�, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מה� אחד אפ�� יא�ד ולא ליל�תיו, �כל י�הר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה��רה,
�תלמ�ד א�א �ה�, וכ��צא ו�יחה ��ת�ה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��נה

�רנ� אי� חכמי�, אמר� חכמה. ודברי �ל[קיבוצה]��רה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל ב�ילה". ר�י "ק�מי ��אמר: �לילה, א�א ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��רה
,���� עליו נמ�� חסד �ל ח�ט ��ילה, ���רה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהע�סק
וכל ע�י". �ירה �ב�ילה חס��, ה' יצ�ה "י�מ� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
"�י א�כל��. א� ��ילה, �� נ�מעי� ��רה �ברי �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ית
ע�ר. �ל ��רה �ברי על ה��יח ��א זה � �זה" ה' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�בר
��רא א� ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ל� �אפ�ר �ל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוכ�
זה הרי � �זנח� �למ�ד� וה�יח ע�ל� להבלי �פר� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָו�נה
ה��רה את המב�ל '�ל חכמי�: אמר� ה'. �בר ��זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�כלל
מעני, ה��רה את המק�� וכל מעני; לב�ל� ס�פ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמע�ר,
הרי ���רה; ה�א מפר� זה ועני� מע�ר'. לק�מ� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹס�פ�
��מחה אלהי� ה' את עבד� לא א�ר "�חת א�מר: ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�א
"למע� וא�מר: איב�"; את ועבד� �ל, מרב � לבב ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ�בט�ב

�אחרית�". להיטב� � נ�ת� �למע� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹֹע�ת�,
ה'תשס"ט סיו� ל' שני יו�

ד ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

�מע�יו,‡. נאה הג�� לתלמיד א�א ��רה מל�די� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאי�
לת� מהותו]א� ידוע לא[שאי� �דר� ה�ל� היה א� אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ

י�רה, �דר� א�ת� �מנהיגי� למ�טב, א�ת� מחזירי� ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָט�בה,
ה�דר�, לבית א�ת� מכניסי� �� ואחר א�ת�; ְְְְְִִִִֵַַַַָָ�ב�דקי�
�אינ� לתלמיד ה��נה '�ל חכמי�: אמר� א�ת�. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ�מל�די�

למרק�ליס אב� זרק �א�� צורתהג��, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נ�ת� �� �מר�מה, אב� "�צר�ר ��אמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמי� "�ב�ד, ��אמר: ��רה, א�א "�ב�ד" ואי� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�ב�ד",
�י על א� � ט�בה �דר� ה�ל� �אינ� הרב וכ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחל�"'.
מתל�די� אי� � ל� צריכי� הע� וכל ה�א, �ד�ל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�חכ�
י�מר� כה� �פתי "�י ��אמר: למ�טב, ��חזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמ���,
ה�א". צבא�ת ה' מלא� �י מ�יה�, יבק�� ות�רה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
��רה צבא�ת, ה' למלא� הרב ��מה 'א� חכמי�: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמר�

מ�יה�'. ��רה יב��� אל לאו, א� מ�יה�; ְְְְִִִִִַַַָָיב���

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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וה�למ·. �רא�, י��ב הרב מל�די�? לפניו�יצד ידי� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
ו��מעי� הרב את ר�אי� ��� ��הי� �די עטרה, ְְִִֶַָָ�ְְֲִִֵֶָָָ�מ�פי�
ה�רקע, על וה�למידי� ה��א על הרב י�ב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ�בריו.
�ברא��נה, ה��א�ת. על ה�ל א� האר�, על ה�ל א� ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
�ית חר�� �מ�ד� ע�מדי�; וה�למידי� י��ב הרב ְִַַ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהיה

י��בי�. וה� ל�למידי�, לל�ד ה�ל נהג� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�ני,

היה‚. וא� מל�ד. ל�למידי�, מ�יו מל�ד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָא�
מתר�� ידי על המקו�]מל�ד לשפת המתר��[מתורגמ� � ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

למתר��, א�מר והרב ה�למידי�, �בי� �ינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָע�מד
��אלי� �כ�ה� ה�למידי�; לכל מ�מיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתר��
והמתר�� למתר��, מ�יב והרב לרב, ��אל ה�א ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתר��,
המתר��; מ��ל י�תר ק�ל� הרב יג�י� ולא ל��אל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמ�יב
י�תר הרב, את ���אל �עת ק�ל� המתר�� יג�י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא לה�סי� ולא לפחת לא ר�אי ה�ר�מ� אי� הרב. ְְְְְְִִַַָֹֹֹֹ�ִֵַַָמ��ל
ר��. א� חכ�, �ל אביו ה�ר�מ� היה �� א� א�א ְְִֶַָָָָ�ְִֵֶַַָָָל���ת,
א�א לי אמר ��' א� ר�י', לי אמר ��' ל�ר�מ�: הרב ְְִִִַַַַָָָָָָ�ַַַָָאמר
��� א�מר� לע�, ה�ברי� ה�ר�מ� ��א�מר � ְְְְְִֵַָָָָָ�ְִֵֶַָמרי'
��' וא�מר: ר��, �ל א� הרב אבי �ל �מ� �מז�יר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכ�,
�מ�; החכ� הז�יר ��א �י על א� �ל�ני', ר�אנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

��מ�. לאביו א� לר�� לקר�ת ל� ְְְְִִִֶַָָ�אס�ר

עליה�„. יכעס לא ה�למידי�, הבינ� ולא ���ד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהרב
עד �עמי�, ��ה אפ�� ה�בר ו��נה ח�זר א�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָויר�ז,
'הבינ�תי', ה�למיד יאמר לא וכ� ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��בינ�
וא� �עמי�. ��ה אפ�� ו��אל, ח�זר א�א הבי�; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוה�א
וללמד היא, ��רה 'ר�י, ל�: יאמר � ורגז ר��, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹ�עס

קצרה'. ודע�י צרי�, ְְְֲִִִַָָָאני

רא��נה‰. מ�ע� ��מד מחבר� ��� ה�למיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
�א� �עמי�; ��ה אחר א�א למד לא וה�א �נ�ה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹא�
וה�א ה�דר�, לבית וי�צא נכנס נמצא � זה מ�בר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנת���
'אי� הרא��ני�: חכמי� אמר� לפיכ� �ל��. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה מל�ד'. ה��ד� ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�י��
א� עמק�, מ�ני ה�בר את ה�למידי� הבינ� ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�זמ�
�ה� לרב נ�ר א� אבל קצרה; �היא �ע�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ני
הבינ� לא �לפיכ� עליה�, �מתר�י� ��רה �דברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתר�לי�
לח�ד� �די �דברי�, �להכלימ� עליה� לר�ז ח�ב �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעורר�] 'זרק חכמי�: אמר� זה �בעני� אימה][הט; ל ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
�פני רא� ק��ת לנהג לרב רא�י אי� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ��למידי�'.
ע�ה� ול���ת לאכל ולא �פניה�, ל�חק ולא ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹה�למידי�,

�מהרה. מ��� וילמד� עליה�, אימת� ��הא �די �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âעד ה�דר�, לבית ����נס הרב את ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
עד ����נס, ��אל ה�למיד ואי� עליו; �ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תי�ב
את ��אלי� ואי� �אחד. �ני� ��אלי� ואי� וינ�ח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ���ב
�די ,�� ע�סקי� �ה� העני� מא�ת� א�א אחר, מעני� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
��אל�תיו, ה�למידי� להטע�ת לרב וי� ית���. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ��א
א� ��דע �כדי לח�ד�, �די �פניה�, �ע��ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ב�ע�י�
ל�מר, צרי� ואי� ז�כרי�. אינ� א� ���ד� מה ה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָז�כרי�
,�� ע�סקי� �אינ� אחר �עני� א�ת� ל�אל ר��ת ל� ���ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

לזרז�. ְְְֵָָ�די

.Ê��מ�ב ולא מע�ד; מ�יבי� ואי� מע�ד, ��אלי� ְִַָָֹ�ְְְִִֵָ�ְֲִֵאי�
ה�קני� מאח�רי ולא מרח�ק, כדיולא לרב, בסמו� [היושבי� ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ

�עני�שיראוהו] א�א הרב את ��אלי� ואי� ��אלי�. ואי� , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הלכ�ת. מ�ל� י�תר �עני� י�אל ולא מ�ראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹא�א

.Áא�� אחד ו�אל �עני� אחד �אל � ��אל� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ני�
לעני� נזקקי� שבעניי�]�עני�, בשאלה מע�ה[מטפלי� ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה[הלכה ל�ע�ה; נזקקי� מע�ה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָו�אינ�
ל�דר�; נזקקי� וה�דה, מדר� להלכה; נזקקי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מדר�,
�וה, �גזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקי� וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹה�דה
�למיד, ואחד חכ� אחד ה��אלי� הי� וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקי�
�ניה� ל�למיד. נזקקי� האר�, וע� �למיד לחכ�; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקי�
�ניה� �אל� האר�, ע�י �ניה� �למידי�, �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמי�,
�ני ���ב�ת, ��י �אל�ת, ���י א� הלכ�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָ���י

מע�ה. המתר�� �יד הר��ת � ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמע�י�

.Ë,�ה�דר �בית ה�תנמנ� וכל ה�דר�. �בית י�ני� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאי�
�חכמת�: �למה אמר וכ� קרעי�; קרעי� נע�ית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמת�
א�א ה�דר�, �בית מ�יחי� ואי� נ�מה". �ל�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"�קרעי�,
ל� א�מרי� אי� ��תע��, מי אפ�� �לבד. ��רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ�דברי
ה�ברי�. �אר ל�מר, צרי� ואי� ה�דר�; �בית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפ�אה'

�נס��ת. ��י מ�ד�ת חמ�רה ה�דר�, �ית ְִֵֵַָ�ְְֲִִֵַַָָ�ְ�קד�ת

ה'תשס"ט תמוז א' שלישי יו�
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ה�א‡. �� � �ביראת� אביו �כב�ד מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְִִִֶָָָ
הביא� �אביו מאביו; יתר ור��, ויראת�. ר�� �כב�ד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
הע�ל� לח�י הביא� חכמה, ���ד� ור�� ה�ה, הע�ל� ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלח�י
ל�ל ק�דמת ר�� �ל ר��, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�א.
ואחר ר�� �ל את מ�יח �מ�א, נ��אי� ור�� אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את ��דה ��ביה, �ב�יי� ור�� אביו אביו. �ל את ��ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
�למיד אביו היה א� אביו; את ��דה �� ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָר��
חכ�, אביו היה א� וכ� �ח�ה. אביו את ��דה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמי�,
ואחר אבדת�, מ�יב � ר�� �נגד �ק�ל �אינ� �י על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�
הרב, מ�ב�ד �ד�ל �ב�ד ל� ואי� ר��. אבדת מ�יב ��ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ר�� 'מ�רא חכמי�: אמר� הרב. מ��רא יתר מ�רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
ר�� על הח�לק '�ל חכמי�: אמר� לפיכ� �מי�'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�מ�רא
וכל ה'". על "�ה�ת� ��אמר: ה�כינה, על �ח�לק �ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה � ר�� ע� מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהע��ה
� ר�� על ה�תרע� וכל ה'". את י�ראל בני רב� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"א�ר

ה�כ על �י�מתרע� תל�תיכ�, עלינ� "לא ��אמר: ינה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִֵֶֹ
ה�כינה, אחר �מהרהר � ר�� אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

�במ�ה"'. �אלהי� הע� "ויד�ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

וי��ב·. מדר�, ל� ���בע זה ר��? על ח�לק ה�א זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאי
�י על וא� ק��; ור�� ר��, �ר��ת ��א �מל�ד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹוד�ר�
ר�� �פני לה�ר�ת לאד� ואס�ר אחרת. �מדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��

מיתה. ח�ב ר��, �פני הלכה ה��רה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלע�ל�;

�בר‚. אד� ל� ו�אל מיל, ע�ר �ני� ר�� �בי� �ינ� ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
�פני אפ�� � הא��ר מ� �להפרי� לה�יב. מ�ר � ְְְְֲִִִִִִֵַָָָ�ֲָָהלכה
�בר ע��ה אד� �ראה �ג�� �יצד? לה�ר�ת. מ�ר ְְֵֶֶַָָָָָָָ�ַר��,
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וה�למ·. �רא�, י��ב הרב מל�די�? לפניו�יצד ידי� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
ו��מעי� הרב את ר�אי� ��� ��הי� �די עטרה, ְְִִֶַָָ�ְְֲִִֵֶָָָ�מ�פי�
ה�רקע, על וה�למידי� ה��א על הרב י�ב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ�בריו.
�ברא��נה, ה��א�ת. על ה�ל א� האר�, על ה�ל א� ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
�ית חר�� �מ�ד� ע�מדי�; וה�למידי� י��ב הרב ְִַַ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהיה

י��בי�. וה� ל�למידי�, לל�ד ה�ל נהג� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�ני,

היה‚. וא� מל�ד. ל�למידי�, מ�יו מל�ד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָא�
מתר�� ידי על המקו�]מל�ד לשפת המתר��[מתורגמ� � ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

למתר��, א�מר והרב ה�למידי�, �בי� �ינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָע�מד
��אלי� �כ�ה� ה�למידי�; לכל מ�מיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתר��
והמתר�� למתר��, מ�יב והרב לרב, ��אל ה�א ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתר��,
המתר��; מ��ל י�תר ק�ל� הרב יג�י� ולא ל��אל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמ�יב
י�תר הרב, את ���אל �עת ק�ל� המתר�� יג�י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא לה�סי� ולא לפחת לא ר�אי ה�ר�מ� אי� הרב. ְְְְְְִִַַָֹֹֹֹ�ִֵַַָמ��ל
ר��. א� חכ�, �ל אביו ה�ר�מ� היה �� א� א�א ְְִֶַָָָָ�ְִֵֶַַָָָל���ת,
א�א לי אמר ��' א� ר�י', לי אמר ��' ל�ר�מ�: הרב ְְִִִַַַַָָָָָָ�ַַַָָאמר
��� א�מר� לע�, ה�ברי� ה�ר�מ� ��א�מר � ְְְְְִֵַָָָָָ�ְִֵֶַָמרי'
��' וא�מר: ר��, �ל א� הרב אבי �ל �מ� �מז�יר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכ�,
�מ�; החכ� הז�יר ��א �י על א� �ל�ני', ר�אנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

��מ�. לאביו א� לר�� לקר�ת ל� ְְְְִִִֶַָָ�אס�ר

עליה�„. יכעס לא ה�למידי�, הבינ� ולא ���ד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהרב
עד �עמי�, ��ה אפ�� ה�בר ו��נה ח�זר א�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָויר�ז,
'הבינ�תי', ה�למיד יאמר לא וכ� ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��בינ�
וא� �עמי�. ��ה אפ�� ו��אל, ח�זר א�א הבי�; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוה�א
וללמד היא, ��רה 'ר�י, ל�: יאמר � ורגז ר��, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹ�עס

קצרה'. ודע�י צרי�, ְְְֲִִִַָָָאני

רא��נה‰. מ�ע� ��מד מחבר� ��� ה�למיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
�א� �עמי�; ��ה אחר א�א למד לא וה�א �נ�ה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹא�
וה�א ה�דר�, לבית וי�צא נכנס נמצא � זה מ�בר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנת���
'אי� הרא��ני�: חכמי� אמר� לפיכ� �ל��. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה מל�ד'. ה��ד� ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�י��
א� עמק�, מ�ני ה�בר את ה�למידי� הבינ� ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�זמ�
�ה� לרב נ�ר א� אבל קצרה; �היא �ע�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ני
הבינ� לא �לפיכ� עליה�, �מתר�י� ��רה �דברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתר�לי�
לח�ד� �די �דברי�, �להכלימ� עליה� לר�ז ח�ב �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעורר�] 'זרק חכמי�: אמר� זה �בעני� אימה][הט; ל ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
�פני רא� ק��ת לנהג לרב רא�י אי� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ��למידי�'.
ע�ה� ול���ת לאכל ולא �פניה�, ל�חק ולא ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹה�למידי�,

�מהרה. מ��� וילמד� עליה�, אימת� ��הא �די �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âעד ה�דר�, לבית ����נס הרב את ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
עד ����נס, ��אל ה�למיד ואי� עליו; �ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תי�ב
את ��אלי� ואי� �אחד. �ני� ��אלי� ואי� וינ�ח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ���ב
�די ,�� ע�סקי� �ה� העני� מא�ת� א�א אחר, מעני� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
��אל�תיו, ה�למידי� להטע�ת לרב וי� ית���. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ��א
א� ��דע �כדי לח�ד�, �די �פניה�, �ע��ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ב�ע�י�
ל�מר, צרי� ואי� ז�כרי�. אינ� א� ���ד� מה ה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָז�כרי�
,�� ע�סקי� �אינ� אחר �עני� א�ת� ל�אל ר��ת ל� ���ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

לזרז�. ְְְֵָָ�די

.Ê��מ�ב ולא מע�ד; מ�יבי� ואי� מע�ד, ��אלי� ְִַָָֹ�ְְְִִֵָ�ְֲִֵאי�
ה�קני� מאח�רי ולא מרח�ק, כדיולא לרב, בסמו� [היושבי� ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ

�עני�שיראוהו] א�א הרב את ��אלי� ואי� ��אלי�. ואי� , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הלכ�ת. מ�ל� י�תר �עני� י�אל ולא מ�ראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹא�א

.Áא�� אחד ו�אל �עני� אחד �אל � ��אל� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ני�
לעני� נזקקי� שבעניי�]�עני�, בשאלה מע�ה[מטפלי� ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה[הלכה ל�ע�ה; נזקקי� מע�ה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָו�אינ�
ל�דר�; נזקקי� וה�דה, מדר� להלכה; נזקקי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מדר�,
�וה, �גזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקי� וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹה�דה
�למיד, ואחד חכ� אחד ה��אלי� הי� וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקי�
�ניה� ל�למיד. נזקקי� האר�, וע� �למיד לחכ�; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקי�
�ניה� �אל� האר�, ע�י �ניה� �למידי�, �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמי�,
�ני ���ב�ת, ��י �אל�ת, ���י א� הלכ�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָ���י

מע�ה. המתר�� �יד הר��ת � ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמע�י�

.Ë,�ה�דר �בית ה�תנמנ� וכל ה�דר�. �בית י�ני� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאי�
�חכמת�: �למה אמר וכ� קרעי�; קרעי� נע�ית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמת�
א�א ה�דר�, �בית מ�יחי� ואי� נ�מה". �ל�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"�קרעי�,
ל� א�מרי� אי� ��תע��, מי אפ�� �לבד. ��רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ�דברי
ה�ברי�. �אר ל�מר, צרי� ואי� ה�דר�; �בית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפ�אה'

�נס��ת. ��י מ�ד�ת חמ�רה ה�דר�, �ית ְִֵֵַָ�ְְֲִִֵַַָָ�ְ�קד�ת

ה'תשס"ט תמוז א' שלישי יו�
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ה�א‡. �� � �ביראת� אביו �כב�ד מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְִִִֶָָָ
הביא� �אביו מאביו; יתר ור��, ויראת�. ר�� �כב�ד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
הע�ל� לח�י הביא� חכמה, ���ד� ור�� ה�ה, הע�ל� ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלח�י
ל�ל ק�דמת ר�� �ל ר��, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�א.
ואחר ר�� �ל את מ�יח �מ�א, נ��אי� ור�� אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את ��דה ��ביה, �ב�יי� ור�� אביו אביו. �ל את ��ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
�למיד אביו היה א� אביו; את ��דה �� ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָר��
חכ�, אביו היה א� וכ� �ח�ה. אביו את ��דה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמי�,
ואחר אבדת�, מ�יב � ר�� �נגד �ק�ל �אינ� �י על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�
הרב, מ�ב�ד �ד�ל �ב�ד ל� ואי� ר��. אבדת מ�יב ��ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ר�� 'מ�רא חכמי�: אמר� הרב. מ��רא יתר מ�רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
ר�� על הח�לק '�ל חכמי�: אמר� לפיכ� �מי�'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�מ�רא
וכל ה'". על "�ה�ת� ��אמר: ה�כינה, על �ח�לק �ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה � ר�� ע� מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהע��ה
� ר�� על ה�תרע� וכל ה'". את י�ראל בני רב� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"א�ר

ה�כ על �י�מתרע� תל�תיכ�, עלינ� "לא ��אמר: ינה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִֵֶֹ
ה�כינה, אחר �מהרהר � ר�� אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

�במ�ה"'. �אלהי� הע� "ויד�ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

וי��ב·. מדר�, ל� ���בע זה ר��? על ח�לק ה�א זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאי
�י על וא� ק��; ור�� ר��, �ר��ת ��א �מל�ד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹוד�ר�
ר�� �פני לה�ר�ת לאד� ואס�ר אחרת. �מדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��

מיתה. ח�ב ר��, �פני הלכה ה��רה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלע�ל�;

�בר‚. אד� ל� ו�אל מיל, ע�ר �ני� ר�� �בי� �ינ� ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
�פני אפ�� � הא��ר מ� �להפרי� לה�יב. מ�ר � ְְְְֲִִִִִִֵַָָָ�ֲָָהלכה
�בר ע��ה אד� �ראה �ג�� �יצד? לה�ר�ת. מ�ר ְְֵֶֶַָָָָָָָ�ַר��,
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ל� י� � ר�ע� מ�ני א� �א��ר�, ידע ��א מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאס�ר
ר��, �פני ואפ�� אס�ר', זה '�בר ל�: ול�מר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפרי��,
ח��ל ��� מק�� ��ל ר��ת; ר�� ל� נת� ��א �י על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוא�
�דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה לרב. �ב�ד ח�לקי� אי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה��,
�לה�ר�ת ולי�ב לה�ראה, עצמ� לק�ע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��קרה
הע�ל� �ס�� ור�� הע�ל�, �ס�� ה�א אפ�� � ��אל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
ר��ת נטל �� א� א�א ר��, ��מ�ת עד לה�ר�ת ל� אס�ר �ְְִֵֶֶַַַָָָָ
�לה�ר�ת לי�ב ל� מ�ר ר��, ��ת מי �ל ולא ְֵֵָ�ְִֵֵֶַַָֹמר��.

א�א לה�ראה.���רה, �ה�יע �למיד היה �� א� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ה�יע„. ��א �למיד �]וכל היתר קיבל לה�ראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
"�י נאמר: ועליו ר�ח; וגס ר�ע ��טה, זה הרי � ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�רה
ואינ� לה�ראה, �ה�יע חכ� וכ� ה�ילה". חללי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָר�י�
העורי�; לפני מכ��ל�ת ונ�ת� ��רה, מ�נע זה הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ�רה
ה�למידי� א�� הרגיה". �ל "ועצמי� נאמר: ְִִֵֶַַָ�ֲִָ�ְֱֲֶַַָָועליו
להת��ל מב��י� וה� �רא�י, ��רה הר�� ��א ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה�ט�י�
�רא� וי��בי� וק�פצי� עיר�, אנ�י �בי� האר� ע�י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�פני
וה� ה�חלקת, את ה�ר�י� ה� � �י�ראל �לה�ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלד��
והמח�לי� ��רה, �ל נר� והמכ�י� הע�ל�, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה�חריבי�
לנ� "אחז� �חכמת�: �למה אמר ועליה� צבא�ת. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�

�רמי�". מח�לי� קט�י�, �עלי� � ְְְְִִִִַַָָ�ִָ��עלי�

��א‰. ואפ�� ��מ�, לר�� לקר�ת לתלמיד ל� ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹואס�ר
לאחרי� לקר�ת ואפ�� �פניו, �מ� יז�יר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ�פניו.

�ד ר��, ��� י��ה��מ� א�א אביו; ��� �ע��ה ר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
�לאי ה�� ��היה וה�א � מ�ת� לאחר אפ�� ,[נדיר]�מ�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

א� לר�� �ל�� י�� ולא �ל�ני. �ה�א ידע ה��מע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��ל
לזה; זה �מחזירי� הרעי� ���תני� �דר� �ל��, ל� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

��חה וכב�ד:[מתכופ�]א�א �יראה ל� וא�מר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
ל�: יחזיר �ל��, ר�� ל� נת� א� ר�י'. עלי�, ֲִִִֶַַַַָָָָ'�ל��

�מרי'. ר�י עלי�, ִִֶַָָָ'�ל��

.Âי��ב א�א יסב, ולא ר��, �פני �פ�יו יחל� לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹוכ�
ר��, לאחר ולא ר��, לפני ית��ל ולא ה�ל�. לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ�י��ב
�צ��, לה�� ל� �אס�ר ל�מר, צרי� ואי� ר��; �צד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹולא
אח�ריו; �נגד מכ�� יהיה ולא ר��, לאחר יתרחק ְֲֶֶָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹא�א
י�ב לא ל�רח�. ר�� ע� י�נס ולא ית��ל. �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

�פניו �בריו יכריע ולא ר��. עליו]�מק�� החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
ל�: ��אמר עד לפניו, י�ב ולא �בריו. את יס�ר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא

מ�פניו יעמד ולא עד'�ב'; א� 'עמד', ל�: ��אמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
אח�ריו, ל� יחזיר לא מר��, �כ���טר לעמד. ר��ת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ���ל

�ניו. �נגד �פניו לאח�ריו, נר�ע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָא�א

.Êעד עיניו, מלא מרח�ק מ��רא�� ר��, מ�ני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוח�ב
וח�ב י�ב. �� ואחר ק�מת�; יראה ולא מ��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ת��ה

�רגל. ר�� �ני את להק�יל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאד�

.Áהיה �� א� א�א הרב, �פני לתלמיד �ב�ד ח�לקי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאי�
ע��ה �העבד מלאכ�ת וכל �ב�ד. ל� לחלק ר�� ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ר�
מ�ירי� �אי� �מק�� היה וא� לר��; ע��ה �למיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלר��,
ה�א' 'עבד יאמר�: ��א וח� �פ�י�, ל� היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹא�ת�,
�למיד� ה��נע וכל ח�לצ�. ואינ� מנעל�, ל� נ�על אינ� �ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
�מי�; יראת מ��� �פ�רק חסד, מ��� מ�נע � ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמ�����

ל�כינה ��ר� ר��, �ב�ד מ�ל �דבר ��זלזל �למיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל
מ��ראל. ְְִִִֵֵֶַָ��ס��ק

.Ë�ל�ד�נ' ל�: א�מר ��רה, �ברי על ע�בר ר�� את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָראה
ל�: א�מר �פניו, �מ�עה ��ז�יר זמ� וכל וכ�'. �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָר�נ�

ר�נ�' ל�ד�נ� עד'�� מר��, �מע ��א �בר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
עד �גדיו, �ל ק�רע � ר�� �כ��מ�ת א�מר�. �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ז�יר

מאחה ואינ� ל��; את מג�ה חזקה]�ה�א תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב מ��� ��מד מבהק �ר�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְִֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶַַָָלע�ל�.
�למיד זה הרי � חכמת� רב מ��� למד לא א� אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחכמת�.

אבל[כמותו]חבר הא��; ה�ברי� �כל �כב�ד� ח�ב ואינ� , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ה�תי� �ל על ק�רע �ה�א ��� עליו וק�רע מ�פניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָע�מד
אחד, �בר א�א מ��� למד לא אפ�� עליה�. מתא�ל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

עליו. וק�רע מ�פניו, ע�מד � �ד�ל �י� קט� ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ�י�

.Èמכ�נ�ת ��ע�תיו חכמי� �למיד אינ�[ישרות]וכל � ְְְֲִִֵֶַָָָ�ֵָ
��א �י על א� �חכמה, מ��� �ד�ל �ה�א מי �פני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמד�ר

�ל��. מ��� ְִֶַָלמד

.‡È�ה�ברי �כל �ב�ד� על למחל �רצה ה�בהק ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ�ַַָהרב
� מה� לאחד א� �למידיו, לכל מה�, �אחד א� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהא��,
לה�ר�, ה�למיד ח�ב ��חל, �י על וא� �יד�. ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהר��ת

��חל. ��עה ְֲִֶַַָָָואפ��

.·È�צרי הרב �� הרב, �כב�ד ח�בי� �ה�למידי� ���ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
�ב�ד 'יהי חכמי�: אמר� �� �לקרב�; �למידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכ�ד
לה�הר אד� וצרי� חבר�'. ��ל עלי� חביב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�למיד�

המה�י� ה�ני� �ה� �לאהב�, הנאה]�תלמידיו, [גורמי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ה�א. ולע�ל� ה�ה ְֶַַָָָָָ�ע�ל�

.‚È�אמר ל��. �מרחיבי� הרב, חכמת מ�סיפי� ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָה�למידי�
מר��תי, יתר מחברי למד�י חכמה 'הר�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמי�:
ע� את מדליק קט� �ע� �כ�� מ���'; יתר ְְִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִִִֵַַָ�מ�למידי
מ��� ���ציא עד הרב, את מח�ד קט� �למיד �� ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ד�ל,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹ��אל�תיו
ה'תשס"ט תמוז ב' רביעי יו�

ו ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

לה�ר�‡. מצוה � חכמי� �למיד �י[לכבדו]�ל על וא� , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
זק�", �ני והדר� �ק��, �יבה "מ�ני ��אמר: ר��, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�

חכמה ��נה החכ�?זה מ�ני לעמד ח�בי� �מאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
�ניו. מ�נגד ��עבר עד א��ת, �אר�ע מ��� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ��קרב

ה��א·. �בית ולא ה�רח� �בית לא מ�ניו ע�מדי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאי�
ה��ר �� ��� קימה והדר�", "�ק��, ��אמר: .[כבוד]� ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמי� �למידי מ�ני לעמד ח�בי� א�נ��ת �עלי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹ�ָ�ְֲֵֵַואי�
� והדר�" "�ק��, ��אמר: �מלאכ��, �ע�סקי� ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ��עה
חסר�� �� �אי� קימה א� �יס, חסר�� �� �אי� ה��ר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראה� ��א �די החכ�, מ� עיניו יעלי� ��א �מ�י� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�יס.
� �אלהי�" "ויראת ל�מר: �למ�ד מ�ניו? יעמד ��א ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

ל�ב מס�ר �ה�א �בר �ל האמת]הא יודע האד� נאמר[רק , ֱֵֶֶַַָָָָָ
�אלהי�". "ויראת :��ְֱֵֵֶָָֹ

לה�‚. עצמ� ויכ�� הע�, על ��טריח לחכ� רא�י ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאי�
דווקא] לפניה� �דר�[לעבור יל� א�א מ�ניו; ��עמד� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�די

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'a iriax mei -

יטריח� ��א �די אחד, א�ת� יראה ��א �מת��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
החיצ�נה ��ר� וה�לכי� מ�יפי� הי� והחכמי� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריח�. ��א �די ,�� מצ�יי� מ�יריה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�אי�

הרי„. המה��,ר�כב, מ�ני �ע�מדי� �כ�� �מה��, ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הר�כב. מ�ני ע�מדי� ��ְְִִֵֵָָ

�ד�ל‰. �אמצע, הרב � ��ר� מה�כי� �הי� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה
מ�מאל�. וקט� ְְִִִָָֹמימינ�,

.Âלאר�ע ל� ���יע עד מ�פניו, ע�מד אינ� � חכ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהר�אה
מ�פניו ע�מד � �י� �ית אב ראה י�ב. �עבר, וכיו� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָא��ת;
��עבר עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ��רא��
מ�פניו ע�מד � ה��יא את ראה א��ת. אר�ע ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאחריו
���ב עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמ��רא��
על ��חל וה��יא מעיניו. ��ת��ה עד א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
ע�מדי�; הע� �ל נכנס, ��ה��יא מח�ל. �ב�ד� ְְְְְִִִֶַָָָָָָ�ב�ד�,
�י� �ית ��אב '�ב�'. לה�: ��אמר עד י��בי�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואינ�
עד �מ�א�, מ�א� ע�מדי� ��ר�ת ��י ל� ע��י� ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
�מק�מ�. י��בי� הע� ��אר �מק�מ�, וי��ב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ��כנס

.Êיע��� �ל ��כנס, שנמצא]חכ� א��ת[מי �אר�ע ל� ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מ�פניו ש]ע�מד מצב י��ב[ונוצר ואחד ע�מד אחד [ואי�, ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד חחובה �ני �מק�מ�. וי�ב ��כנס עד כמי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על מק�צי� לה�, צריכי� �הר�י� �זמ� � חכמי� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמי� לתלמיד �בח ואי� למק�מ�. ונכנסי� הע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרא�י
� חכמי� �ני למק�מ�. ח�זר לצר�, יצא �אחר�נה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ���נס
אביה�; �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ��� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�זמ�

הע�. �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאי�

.Áלעמד ר�אי אינ� �מיד, ר�� לפני י��ב �ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�למיד
מר�ה �ב�ד� יהא ��א �לבד, וערבית �חרית א�א ֶ�ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ניו

�מי�. ְִִַָמ�ב�ד

.Ë,�חכ �אינ� �י על א� � �זקנה מפלג זק� �ה�א ְְְִִֵֶַַָָָָ�ִֵֶָמי
ה�ק� �פני ע�מד ילד, �ה�א החכ� ואפ�� לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָע�מדי�
�די א�א ק�מת�, מלא לעמד ח�ב ואינ� �זקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ַה�פלג
יד ל� ונ�תני� �דברי� א�ת� מה�רי� ��י, זק� ואפ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלה�ר�.
�מ�מע. �יבה �ל �ק��", �יבה "מ�ני ��אמר: � ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכ�

.Èל� ע� �עצמ� לע��ת י�צאי� אינ� � חכמי� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�למידי
��א �די �ה�, וכ��צא מדינה �ל וחפירה �בני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�הל
הח�מ�ת לבני� מה� ��בי� ואי� האר�. ע�י �פני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָית���
לת��רת ולא �ה�, וכ��צא ה��מרי� ��כר ה�ערי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹות���

�ה�א[מתנת] מס �י� ה�ס, ל�� א�ת� מח�בי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה�ל�.
העיר �ני על ציבורי]קצ�ב על[מס קצ�ב �ה�א מס �י� ְִֵֵֶַַַָָָ

ואי� אי� גולגולת]�ל ב��י�,[מס יתנ� �י ��" ��אמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ
א� וכ� (ו)�רי�". מל� מ��א מעט, ו�ח�� אק�צ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�ה
�ח�ה; למ�ר א�ת� מ�יחי� חכמי�, לתלמיד סח�רה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכ� ה�א. ��מ�ר עד למ�ר, ה��ק מ�ני אחד מ�יחי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואי�
� הר�ה �יני� �עלי �כלל ע�מד וה�א �י�, ל� היה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָא�

א�ת�. �מ��יבי� א�ת�, ְִִִִַמק�ימי�

.‡È;�א�ת ל�נא א� החכמי� את לב��ת ה�א �ד�ל ְְֲִִֶַַָָָָֹע��
� חכמי� �למידי �� ���� עד יר��לי�, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
�בריו, �ב�זי� האלהי�, �מלאכי מלעבי� "ו�הי� ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:

זה וכ� �בריו. מל�די מב�י� �ל�מר, �נבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ע�עי�
�מל�די וא� � �מאס�" �ח�תי "וא� ��רה: ְְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִֶָָָ�אמרה

�מאס�. חלקח�תי ל� אי� � החכמי� את המב�ה וכל �ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�זה". ה' �בר "�י �כלל: ה�א והרי ה�א, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלע�ל�

.·È�לע�ל חלק ל� אי� החכמי� את �המב�ה �י על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
נ��י, ח�ב � �דברי� אפ�� ���ה�, עדי� �א� א� � ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָה�א
זהב ליטרא א�ת� וק�נסי� �ר�י�, �י� �ית א�ת� ְְְְִִִִִֵַַָָָָ�מנ�י�
החכ� את והמב�ה לחכ�. א�ת� ונ�תני� מק��, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
וה� �י�, �ית א�ת� מנ�י� � מ�ת� לאחר אפ�� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ�דברי�,
חי החכ� היה א� אבל �ת��בה; ���חזר א�ת� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמ�ירי�
��ביל�. ����ה� זה ��ר�ה עד א�ת�, ל� מ�ירי� אי� �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
,�� �הפקיר האר� לע� לכב�ד� מנ�ה עצמ�, החכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
עד ל�, מ�ירי� ואי� התראה; ולא עדי� לא צרי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואי�
�מ�ירי� �ל�ה �אי� החכ�, מת וא� החכ�. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��ר�ה
�יד�. הר��ת נ�ה�, ולא ל� למחל החכ� רצה וא� ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹל�.

.‚Èנ��י לנהג �למידיו �ל ח�בי� לכב�ד�, ���ה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב
ח�ב הרב אי� עצמ�, לכב�ד ���ה �למיד אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַ�מנ�ה;
מנ�ה וכ� נ��י. �� לנהג ח�בי� הע� �ל אבל נ��י, �� ֶ�ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֹלנהג
מנ�ה אינ� י�ראל, לכל מנ�ה י�ראל; לכל מנ�ה ֶ�ְְְִֵֵֶָָ�ְְְִֵֶָָ�ְִַָל��יא,
לעיר מנ�ה אחרת; לעיר מנ�ה לעיר�, מנ�ה ְִֶ�ְְִֶֶֶַ�ְְִֶ�ְִַָל��יא.

לעיר�. מנ�ה אינ� ְִֶ�ְֵֶֶַאחרת,

.„Èה��� מ�ני ����ה� �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ��ה
�ח�בי� �ברי� �אר על ����ה� מי אבל חכמי�. ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�למידי
וכל ה��יא ח�ב ��י�ראל, קט� נ�ה� אפ�� � נ��י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליה�
����ה� מ�בר �ת��בה ��חזר עד נ��י, �� לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹי�ראל
את מנ�י� �ברי� וע�רי� אר�עה על ל�. וי�יר� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ��ביל�,
החכ�, את המב�ה (א) ה�: וא�� א�ה; �י� אי� �י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאד�,
ה��רא (ג) �י�; �ית �ל�ח המב�ה (ב) מ�ת�; לאחר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַואפ��
ואי� ס�פרי�, מ�ברי אחד �דבר המזלזל (ד) 'עבד'; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלחבר�
וקבע� �י� �ית ל� ��לח� מי (ה) ��רה; �דברי ל�מר ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָצרי�
מנ�י� ה�י�, את עליו ק�ל ��א מי (ו) �א; ולא זמ�, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹל�
�לב �ג�� ה��יק, �בר �ר��ת� ��� מי (ז) ;���� עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�ת�

ה�ק� ��סיר עד א�ת� מנ�י� רע�ע, ס�� א� ה��כררע (ח) ; ַ�ְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אנס �ל עליו ��ק�ל עד א�ת� מנ�י� לג�י, ��� [נזק]קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

על ה�עיד (ט) ה�צר; �על חבר� לי�ראל ה��י מ� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ב�א
ממ�� �עד�ת� מ��� וה�ציא ��י� �ל �ער�א�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָי�ראל

ט�ח (י) ;����� עד א�ת� מנ�י� י�ראל, �די� [בעל��א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אחר,איטליז] לכה� ונ�תנ� ה��נ�ת מפרי� �אינ� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�ה�

�ל��ת, �ל �ני ט�ב י�� המח�ל (יא) ;���� עד א�ת� �ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָמנ�י�
ה�סח �ערב מלאכה הע��ה (יב) מנהג; �ה�א �י על ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�
ל�ב�עה א� לב�לה, �מי� �� ה�ז�יר (יג) חצ�ת; ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחר

הבאי מה�בכ�]�דברי של הר�י�[דברי� את ה�ביא (יד) ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
אכילת לידי הר�י� את ה�ביא (טו) ה��; ח��ל ֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלידי

�ני� המח�ב (טז) �ח��; חד�י�[לעבר�]קד�י� וק�בע ְְֳִִִֵֵַַַַָָָָ
חסר] או מלא החודש את[א� ה�כ�יל (יז) לאר�; ְְִֶֶַַָָָ�ח�צה

ט�ח (יט) מצוה; מ�ע��ת הר�י� המע�ב (יח) ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהע�ר;
לפני ס�ינ� �דק ��א ט�ח (כ) יד�; מ�חת טרפה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��צאת
את ��ר� מי (כב) לדעת; עצמ� ה�ק�ה (כא) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָחכ�;
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יטריח� ��א �די אחד, א�ת� יראה ��א �מת��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
החיצ�נה ��ר� וה�לכי� מ�יפי� הי� והחכמי� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריח�. ��א �די ,�� מצ�יי� מ�יריה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�אי�

הרי„. המה��,ר�כב, מ�ני �ע�מדי� �כ�� �מה��, ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הר�כב. מ�ני ע�מדי� ��ְְִִֵֵָָ

�ד�ל‰. �אמצע, הרב � ��ר� מה�כי� �הי� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה
מ�מאל�. וקט� ְְִִִָָֹמימינ�,

.Âלאר�ע ל� ���יע עד מ�פניו, ע�מד אינ� � חכ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהר�אה
מ�פניו ע�מד � �י� �ית אב ראה י�ב. �עבר, וכיו� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָא��ת;
��עבר עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ��רא��
מ�פניו ע�מד � ה��יא את ראה א��ת. אר�ע ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאחריו
���ב עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמ��רא��
על ��חל וה��יא מעיניו. ��ת��ה עד א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
ע�מדי�; הע� �ל נכנס, ��ה��יא מח�ל. �ב�ד� ְְְְְִִִֶַָָָָָָ�ב�ד�,
�י� �ית ��אב '�ב�'. לה�: ��אמר עד י��בי�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואינ�
עד �מ�א�, מ�א� ע�מדי� ��ר�ת ��י ל� ע��י� ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
�מק�מ�. י��בי� הע� ��אר �מק�מ�, וי��ב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ��כנס

.Êיע��� �ל ��כנס, שנמצא]חכ� א��ת[מי �אר�ע ל� ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מ�פניו ש]ע�מד מצב י��ב[ונוצר ואחד ע�מד אחד [ואי�, ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד חחובה �ני �מק�מ�. וי�ב ��כנס עד כמי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על מק�צי� לה�, צריכי� �הר�י� �זמ� � חכמי� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמי� לתלמיד �בח ואי� למק�מ�. ונכנסי� הע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרא�י
� חכמי� �ני למק�מ�. ח�זר לצר�, יצא �אחר�נה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ���נס
אביה�; �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ��� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�זמ�

הע�. �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאי�

.Áלעמד ר�אי אינ� �מיד, ר�� לפני י��ב �ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�למיד
מר�ה �ב�ד� יהא ��א �לבד, וערבית �חרית א�א ֶ�ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ניו

�מי�. ְִִַָמ�ב�ד

.Ë,�חכ �אינ� �י על א� � �זקנה מפלג זק� �ה�א ְְְִִֵֶַַָָָָ�ִֵֶָמי
ה�ק� �פני ע�מד ילד, �ה�א החכ� ואפ�� לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָע�מדי�
�די א�א ק�מת�, מלא לעמד ח�ב ואינ� �זקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ַה�פלג
יד ל� ונ�תני� �דברי� א�ת� מה�רי� ��י, זק� ואפ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלה�ר�.
�מ�מע. �יבה �ל �ק��", �יבה "מ�ני ��אמר: � ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכ�

.Èל� ע� �עצמ� לע��ת י�צאי� אינ� � חכמי� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�למידי
��א �די �ה�, וכ��צא מדינה �ל וחפירה �בני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�הל
הח�מ�ת לבני� מה� ��בי� ואי� האר�. ע�י �פני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָית���
לת��רת ולא �ה�, וכ��צא ה��מרי� ��כר ה�ערי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹות���

�ה�א[מתנת] מס �י� ה�ס, ל�� א�ת� מח�בי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה�ל�.
העיר �ני על ציבורי]קצ�ב על[מס קצ�ב �ה�א מס �י� ְִֵֵֶַַַָָָ

ואי� אי� גולגולת]�ל ב��י�,[מס יתנ� �י ��" ��אמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ
א� וכ� (ו)�רי�". מל� מ��א מעט, ו�ח�� אק�צ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�ה
�ח�ה; למ�ר א�ת� מ�יחי� חכמי�, לתלמיד סח�רה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכ� ה�א. ��מ�ר עד למ�ר, ה��ק מ�ני אחד מ�יחי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואי�
� הר�ה �יני� �עלי �כלל ע�מד וה�א �י�, ל� היה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָא�

א�ת�. �מ��יבי� א�ת�, ְִִִִַמק�ימי�

.‡È;�א�ת ל�נא א� החכמי� את לב��ת ה�א �ד�ל ְְֲִִֶַַָָָָֹע��
� חכמי� �למידי �� ���� עד יר��לי�, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
�בריו, �ב�זי� האלהי�, �מלאכי מלעבי� "ו�הי� ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:

זה וכ� �בריו. מל�די מב�י� �ל�מר, �נבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ע�עי�
�מל�די וא� � �מאס�" �ח�תי "וא� ��רה: ְְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִֶָָָ�אמרה

�מאס�. חלקח�תי ל� אי� � החכמי� את המב�ה וכל �ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�זה". ה' �בר "�י �כלל: ה�א והרי ה�א, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלע�ל�

.·È�לע�ל חלק ל� אי� החכמי� את �המב�ה �י על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
נ��י, ח�ב � �דברי� אפ�� ���ה�, עדי� �א� א� � ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָה�א
זהב ליטרא א�ת� וק�נסי� �ר�י�, �י� �ית א�ת� ְְְְִִִִִֵַַָָָָ�מנ�י�
החכ� את והמב�ה לחכ�. א�ת� ונ�תני� מק��, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
וה� �י�, �ית א�ת� מנ�י� � מ�ת� לאחר אפ�� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ�דברי�,
חי החכ� היה א� אבל �ת��בה; ���חזר א�ת� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמ�ירי�
��ביל�. ����ה� זה ��ר�ה עד א�ת�, ל� מ�ירי� אי� �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
,�� �הפקיר האר� לע� לכב�ד� מנ�ה עצמ�, החכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
עד ל�, מ�ירי� ואי� התראה; ולא עדי� לא צרי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואי�
�מ�ירי� �ל�ה �אי� החכ�, מת וא� החכ�. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��ר�ה
�יד�. הר��ת נ�ה�, ולא ל� למחל החכ� רצה וא� ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹל�.

.‚Èנ��י לנהג �למידיו �ל ח�בי� לכב�ד�, ���ה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב
ח�ב הרב אי� עצמ�, לכב�ד ���ה �למיד אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַ�מנ�ה;
מנ�ה וכ� נ��י. �� לנהג ח�בי� הע� �ל אבל נ��י, �� ֶ�ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֹלנהג
מנ�ה אינ� י�ראל, לכל מנ�ה י�ראל; לכל מנ�ה ֶ�ְְְִֵֵֶָָ�ְְְִֵֶָָ�ְִַָל��יא,
לעיר מנ�ה אחרת; לעיר מנ�ה לעיר�, מנ�ה ְִֶ�ְְִֶֶֶַ�ְְִֶ�ְִַָל��יא.

לעיר�. מנ�ה אינ� ְִֶ�ְֵֶֶַאחרת,

.„Èה��� מ�ני ����ה� �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ��ה
�ח�בי� �ברי� �אר על ����ה� מי אבל חכמי�. ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�למידי
וכל ה��יא ח�ב ��י�ראל, קט� נ�ה� אפ�� � נ��י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליה�
����ה� מ�בר �ת��בה ��חזר עד נ��י, �� לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹי�ראל
את מנ�י� �ברי� וע�רי� אר�עה על ל�. וי�יר� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ��ביל�,
החכ�, את המב�ה (א) ה�: וא�� א�ה; �י� אי� �י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאד�,
ה��רא (ג) �י�; �ית �ל�ח המב�ה (ב) מ�ת�; לאחר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַואפ��
ואי� ס�פרי�, מ�ברי אחד �דבר המזלזל (ד) 'עבד'; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלחבר�
וקבע� �י� �ית ל� ��לח� מי (ה) ��רה; �דברי ל�מר ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָצרי�
מנ�י� ה�י�, את עליו ק�ל ��א מי (ו) �א; ולא זמ�, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹל�
�לב �ג�� ה��יק, �בר �ר��ת� ��� מי (ז) ;���� עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�ת�

ה�ק� ��סיר עד א�ת� מנ�י� רע�ע, ס�� א� ה��כררע (ח) ; ַ�ְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אנס �ל עליו ��ק�ל עד א�ת� מנ�י� לג�י, ��� [נזק]קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

על ה�עיד (ט) ה�צר; �על חבר� לי�ראל ה��י מ� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ב�א
ממ�� �עד�ת� מ��� וה�ציא ��י� �ל �ער�א�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָי�ראל

ט�ח (י) ;����� עד א�ת� מנ�י� י�ראל, �די� [בעל��א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אחר,איטליז] לכה� ונ�תנ� ה��נ�ת מפרי� �אינ� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�ה�

�ל��ת, �ל �ני ט�ב י�� המח�ל (יא) ;���� עד א�ת� �ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָמנ�י�
ה�סח �ערב מלאכה הע��ה (יב) מנהג; �ה�א �י על ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�
ל�ב�עה א� לב�לה, �מי� �� ה�ז�יר (יג) חצ�ת; ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחר

הבאי מה�בכ�]�דברי של הר�י�[דברי� את ה�ביא (יד) ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
אכילת לידי הר�י� את ה�ביא (טו) ה��; ח��ל ֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלידי

�ני� המח�ב (טז) �ח��; חד�י�[לעבר�]קד�י� וק�בע ְְֳִִִֵֵַַַַָָָָ
חסר] או מלא החודש את[א� ה�כ�יל (יז) לאר�; ְְִֶֶַַָָָ�ח�צה

ט�ח (יט) מצוה; מ�ע��ת הר�י� המע�ב (יח) ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהע�ר;
לפני ס�ינ� �דק ��א ט�ח (כ) יד�; מ�חת טרפה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��צאת
את ��ר� מי (כב) לדעת; עצמ� ה�ק�ה (כא) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָחכ�;
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ה�ביאי� �מ��, מ�א א� ��פ�ת �בינ� �ינ� וע��ה ְִִַַַָָָ�ְְִֵֵֶָא���,
מנ�י� �י� לבית �ניה� ���ב�א� לזה, זה להז��ק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלה�
�אינ� מי המנ�ה (כד) רעה; ��מ�עת� חכ� (כג) ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָא�ת�;

נ��י. ִַָח�ב

ה'תשס"ט תמוז ג' חמישי יו�

ז ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

.‡� ��רח �י�, �ית אב א� נ�יא וכ� �חכמה, זק� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחכ�
ע�ה �� א� א�א לע�ל�, �פרהסיא א�ת� מנ�י� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאי�

וחבריו נבט �� הרבי�]�ירבע� את והחטיאו אבל[שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
��אמר: �צנעה, א�ת� מלקי� ח�א�ת, �אר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ��חטא
�י על א� � לילה" ע�� נביא �� וכ�ל ה���, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכ�ל�

ל� וא�מרי� ��ילה. ��ה� אותו]���ל, 'ה�בד[כשמנדי� : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אס�ר � נ��י ��תח�ב חכמי� �למיד �ל וכ� �בית�'. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָו�ב
ז מ�בר ��רחי� א�א �מהרה, �לנ��ת� לק�� �י� הלבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

נמנ� ��א מ���חי�, הי� החכמי� וחסידי מ���. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונ�מטי�
להלק�ת� ��מני� �י על א� חכמי�, �למיד לנ��ת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמע�ל�

מר��ת מ�ת ואפ�� מלק�ת; נתח�ב מדרבנ�]א� ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
לה��ת�. עליו ְְִִַָָנמני�

וא�·. ��מ�א'; '�ל�ני א�מרי�: ה���י? ה�א ְְְְְְִִִִֵַַַָוכיצד
'�ל�ני א�מרי�: והחר�, זה'. '�ל�ני א�מרי�: �פניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנ��ה�

נ��י. �� �ב�עה, �� אלה, �� ואר�ר, ְְֳִָָָָָָמחר�'.

ל�‚. '�ר�י ל�: א�מרי� החר�? א� ה���י מ�ירי� ְִִִִֵֵֶַַַַָָ�יצד
'�ל�ני, א�מרי�: �פניו, ��א ה�יר�ה� וא� ל�'; ְְְְִִִִִֶָָָָֹ�מח�ל

ל�'. �מח�ל ל� ָָ�ר�י

ע��?„. ו���הגי� �עצמ�, המנ�ה ��נהג ה�נהג ה�א ְְְֲִִֶֶַ�ְְְִִֶַַַָֹמה
מז�ני� ואי� נ��י�, ימי �ל �אבל �לכ�ס לס�ר אס�ר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�ְמנ�ה

בשלושה]עליו המזו� לברכת א�ת�[מצרפי� ��ללי� ולא , ְְִָָֹ
�אר�ע ע�� י��בי� ולא ע�רה, ��רי� �בר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹ�ע�רה

לאחרי� ה�א ��נה אבל תורה]א��ת. ל�;[מלמד ו��ני� , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרי�]ונ��ר מלאכה ו��כר[לעשות מת[אחרי�], וא� . ְְְְִִֵֵָ

�ל�מר אר�נ�, על אב� �מ�יחי� ��לחי� �י� �ית � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ�נ��י�
צרי� ואי� ה���ר; מ� מב�ל �ה�א לפי א�ת�, ר�גמי� ְְִִִֵַָָ�ְְִִֵֶֶ�ה�

מ�ת�. את מל�י� ואי� א�ת�, מס�ידי� �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָל�מר,

��ני�‰. ואי� לאחרי�, ��נה �אינ� � ה�חר� עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיתר
�למ�ד�. י��ח ��א �די לעצמ�, ה�א ��נה אבל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹל�;
ע��, ונ�תני� נ��אי� ואי� ל�; נ��רי� ואי� נ��ר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָואינ�

�רנסת�. �די עסק, מעט א�א ע��, מתע�קי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואי�

.Â� לה�יר� ��� ולא י��, �ל�י� �נ��י� ���ב ְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹמי
��� ולא אחרי�, י�� �ל�י� י�ב �נ�ה; א�ת� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹמנ�י�

א�ת�. מחרימי� � ְְִִִַַלה�יר�

.Ê��אפ ��ל�ה, החר�? א� ה���י מ�ירי� ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ�כ�ה
ת"ח]הדי�ט�ת לב��.[שאינ� ה���י מ�יר ממחה, ויחיד ; ְְִֶָ�ְְִִֶַַַ

הרב. �מק�� ואפ�� החר�, א� ה���י לה�יר ל�למיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָוי�

.Ë�ה���� מ�בר זה וחזר לה�, והלכ� ���� ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ל� �מ�ירי� אחרי�, �ל�ה �אי� � .�גלל� ְְֲִִִִִֵַָָָֹ

.È.�נ��י ל� וי�יר ה��יא אצל יל� נ�ה�, מי ידע ��א ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.‡Èהפרה צרי� � עצמ� מ�י אפ�� �נאי, על א�נ��י [א� ְְֲֲִִִִִַַַָָָ

התנאי] נתקיי� נ�הלא ואפ�� עצמ�, ���ה חכמי� �למיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ
� נ��י עליו �ח�ב �בר על ואפ�� �ל�ני, �עת על ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָעצמ�

לעצמ�. מפר זה ְְֲֵֵֵֶַהרי

.·È��חל� ����ה� אותו]מי מנדה שמישהו אפ��[חל� , ֲֲִִִֶַ
הלכ�ת, ���ני� אד� �ני ע�רה צרי� � נ�ה� מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
�רסה. עד אחריה� ט�רח מצא, לא וא� מ���י�; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלה�יר�
מצא, לא מ�נה; ���ני� ע�רה ל� מ�ירי� מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מ�ירי� מצא, לא ���רה; לקר�ת ���דעי� מי ל� ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמ�ירי�
�מק�מ� מצא לא לקר�ת. י�דעי� �אינ� ע�רה אפ�� ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹל�

�ל�ה. אפ�� ל� מ�ירי� ְֲֲִִִַָָָֹע�רה,

.‚È�נ��ה �פניו; א�א ל� מ�ירי� אי� �פניו, ����ה� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָמי
ואי� �פניו. ��א �י� �פניו �י� ל� מ�ירי� �פניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ��א
אחד, �רגע �מ�ירי� מנ�י� א�א �ל��, להפרה נ��י ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�י�
זה לה�יח �י� �ית רא� וא� למ�טב. המנ�ה ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ְְְֶַַֹ���חזר
�י� �ית רא� א� וכ� ר�ע�. �פי מ�יחי� �ני�, ��ה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָ�נ��י�

לכ�ח�ה לזה נידוי]להחרי� �א�כל[ללא מי �להחרי� , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
� א��ת �אר�ע ע�� ��עמד מי א� ע�� ו��תה ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹע��
��א עד ל��רה, סיג לע��ת �כדי לי�ר�, �די ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימי�
לנ��ת לחכ� ר��ת ��� �י על א� הח�אי�. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצ�ה
�דבר עצמ� להנהיג חכמי� לתלמיד �בח אינ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכב�ד�,
ל�� י�ית ולא האר�, ע�י מ�ברי אזניו מעלי� א�א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
ה�ברי� לכל ��" �חכמת�: �למה �אמר �עני� � ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלה�
חסידי� �ר� היה וכ� ל��". ��� אל יד�ר�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�ר
ע�ד, ולא מ�יבי�; ואינ� חר�ת�, ��מעי� � ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהרא��ני�
הי� �ד�לי� וחכמי� ל�. וס�לחי� למחר� ���חלי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָא�א
אד� נ�� לא ��ע�ל� וא�מרי� ה�אי�, �מע�יה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ���חי�
חכמי�, �למידי �ל �ר�� היא וז� לכב�ד�. החרימ�ה� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
א� �����ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה .�� ליל� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�רא�י
אד� חרפ� א� ���ה� חכמי� �למיד אבל ��תר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפ�ה�
נענ�, � מחל וא� �ב�ד�. על למחל ל� אס�ר ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹ�פרהסיא,
עד �נח�, הר�ה ונ�טר נ�ק� א�א ��רה; �זי�� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ה

ל�. ויסלח מחילה, מ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָ��ב��

�ס רחמנא �ע��רי�
יו�חמישיֿשישיג'ֿד'תמוז

ְְְֲִַַַָָ
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ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת וחמ�י� אחת �כלל� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָי�
פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�עי� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹות�ע
אחר לת�ר ��א (ב) זרה; עב�דה אחר לפנ�ת ��א ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ(א)
��א (ד) לג��; ��א (ג) העיני�; �רא�ת ה�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרה�ר
ל�; י��חוה ��א (ה) עב�דת�; �דר� א�ת� ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעבד
אפ�� �סל לע��ת ��א (ז) לעצמ�; �סל לע��ת ��א ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ(ו)
��א (ט) לנ�אי; אפ�� צ�ר�ת לע��ת ��א (ח) ְֲֲֲִִֵֶֶַַֹֹלאחרי�;
��א (יא) ה��חת; עיר ל�ר� (י) אחריה; אחרי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלה�יח
להסית ��א (יג) ממ�נ�; מ�ל להנ�ת ��א (יב) ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹלבנ�ת�;
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לעזב ��א (טו) ה�סית; לאהב ��א (יד) לעבד�; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹיחיד
זכ�ת; עליו לל�ד ��א (יז) לה�יל�; ��א (טז) ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ�נאת�;
להתנ�א ��א (יט) ח�בה; עליו מ�ל�ד י�נע ��א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(יח)
��א (כא) ��מ�; ה�תנ�א מ� ל�מע ��א (כ) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ��מ�;
מהריגת לג�ר ��א (כב) ה'; ��� ואפ�� ��קר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהתנ�א
��א (כד) זרה; עב�דה ��� ל�בע ��א (כג) �קר; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנביא
��א (כו) י�ע�ני; לע��ת ��א (כה) א�ב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלע��ת
��א (כח) מ�בה; להקי� ��א (כז) ל�ל�; ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
א�רה; ל�ע ��א (כט) מ��ית; אב� על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלה��חו�ת
��א (לא) ��ביל�; ה�ע�ה וכל זרה עב�דה לא�ד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ(ל)
להנ�ת ��א (לב) מ���יה; �בכל זרה �עב�דה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנ�ת
זרה; עב�דה לע�בדי �רית לכרת ��א (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹ�צ��י
�ארצנ�; י�ב� ��א (לה) עליה�; לח� ��א ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)

��א(לו) (לז) �במל����; �מנהג�ת� לה���ת ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹ��א
��א (מ) לע�נ�; ��א (לט) לקס�; ��א (לח) ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹלנח�;
��א (מב) ה�תי�; אל לדר� ��א (מא) חבר; ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹלח�ר
��א (מד) �י�ע�ני; ל�אל ��א (מג) �א�ב; ְְְְְִִִִֶֶֹֹֹֹל�אל
לה�חית ��א (מו) רא�; �את לה�י� ��א (מה) ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹלכ��;
��א (מח) א�ה; עדי אי� יע�ה ��א (מז) זק�; ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�את
��א (נ) קעקע; לכ�ב ��א (מט) אי�; עדי א�ה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹ�ע�ה
�ל �בא�ר מת. על קרחה לע��ת ��א (נא) ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהת��דד;

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת
יו�שישיד'תמוז

ְְִִִֵֵַָָ

א ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אנ��‡. הראשו�]�ימי אד� ב� שת האד�[ב� �ני טע� ְֱִֵֵָָָָ
ונבערה �ד�לה, ה��ר;[נכסלה]טע�ת א�ת� חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ

ה�איל אמר�, טע�ת�: היתה וז� ה��עי�. מ� עצמ�, ְְְְֱִִִֶַַָָָָָואנ��
הע�ל�, את להנהיג א�� וגל��י� א�� ��כבי� �רא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהאל
המ���י� ���י� וה� �ב�ד, לה� חלק ��ר��, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�נתנ�
�ב�ד. לה� ולחלק �לפאר�, ל��ח� ה� רא�יי� � ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

�לכ�ד לג�ל ה�א, �ר�� האל רצ�� ���ל�[את]וזה� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והע�מדי� עבדיו לכ�ד ר�צה �ה�ל� �מ� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכ�ד�,
ל��, על זה �בר �עלה �יו� מל�. �ל �ב�ד� ה�א ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קר�נ�ת, לה� �להקריב היכל�ת, ל��כבי� לבנ�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחיל�
�די � למ�ל� �לה��ח�ת �דברי�, �לפאר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ�ל��ח�
עב�דה ע�ר היה וזה הרעה. �דע�� ה��רא, רצ�� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלה�יג
�ה� לא ע�ר�, ה��דעי� ע�בדיה א�מרי� הי� וכ� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה.
��רמיה ה�א זה. ��כב א�א אל�� �� �אי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָא�מרי�
בכל �י יאתה, ל� �י ה��י�, מל� ירא� לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹא�מר:
יבער� �באחת �מ��, מאי� מלכ�ת� �בכל ה��י� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
י�דעי� ה�ל �ל�מר, � ה�א" ע� הבלי� מ�סר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסל�,
��ד�י� �כסיל�ת�, טע�ת� אבל לב��; האל ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�א�ה

ה�א. רצ�נ� ההבל ְְֶֶֶֶַ��ה

�קר,·. נביאי אד� �בני עמד� ה�מי�, �ארכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
�ל�ני', ��כב 'עבד� לה�: ואמר לה� צ�ה �האל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמר�
ל� �בנ� וכ�, �� ל� ונ�כ� ל� והקריב� ה��כבי�, '�ל ְְְְְְִִַַַָָָָא�
ה��י� הע�, �ל ל� לה��ח�ת �די צ�רת� וע�� ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
��דה צ�רה לה� �מ�דיע האר�'. ע� ��אר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוה�ט�י�

�ה�דיע�ה� ה�ל�ני ה��כב צ�רת היא 'ז� וא�מר: ְְִִִִִֵֶַַַָמ���,
�היכל�ת צ�ר�ת לע��ת ז� �ר� על והתחיל� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ�נב�את�'.
�מתק�צי� ה�בע�ת, ועל ההרי� �ברא�י האילנ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה ה��רה ��� הע�, לכל וא�מרי� לה�; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�מ��חוי�
א�מרי� וה��מרי� מ��ה. �ליראה לעבד� ורא�י ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�מרעה,
ואל וכ�, �� 'וע�� ותצליח�', �ר�� ז� '��עב�דה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלה�:
ול�מר לעמד אחרי� ��זבי� והתחיל� וכ�'. �� ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹ�ע��
ע�ה� ��ר ה�לא� א� עצמ� ה�ל�ל א� עצמ� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ה��כב
עב�דת�, �ר� לה� וה�דיע וכ�', �כ� 'עבד�ני לה�: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
הע�ל�, �כל זה �בר �פ�ט .'�� �ע�� ואל ,�� ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'וע��
לה�, �להקריב מ��, ז� מ���ת �עב�ד�ת ה��ר�ת את ְְִִֶַָ�ְֲֲֶַַַֹלעבד
ה�� נ���ח ה�מי�, �ארכ� וכיו� לה�. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�לה��ח�ת
ה�יר�ה�; ולא �מ�ע��, ה�ק�� �ל מ�י וה��רא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹה�כ�ד
א�א י�דעי� אינ� וה�ט�י�, וה��י� האר� ע� �ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא�
מ�טנ�ת� ��תח�כ� �ני�, �ל וההיכל ואב� ע� �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��רה
�הי� והחכמי� ��מ�. �לה�בע �לעבד�, לה� ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלה��ח�ת
אל�� �� �אי� מד�י� �ה�, וכ��צא ה��מרי� �ג�� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�,
�גלל� הא�� ה��ר�ת ��ע�� וה�ל��י� ה��כבי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָא�א

דמות�]ולדמ�ת� ��[לפי היה לא הע�למי�, צ�ר אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
חנ�� �ג�� �ע�ל�, יחידי� א�א י�דע�, ולא ְְְְֲִִִֶַָָָֹמ�יר�
הע�ל� היה ז�, �ר� ועל ועבר. ו�� ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�מת��לח

�ה�א[נמש�]מת�ל�ל ע�ל�, �ל ע��ד� ���לד עד וה�ל�, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
ה�ל��. עליו אבינ� ְִַַָָָָָָאברה�

��גמל‚. שני�]�יו� ג' ב� אימו, זה[מחלב [=כינויאית� ְִֵֵֶֶַָָ
ל��טטלאבות] התחיל ולח�ב[לחפש], קט�, וה�א �דע�� ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ה�ל�ל ��היה אפ�ר, 'היא� �מ�: והיה �ב�ילה; ����ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
א�ת�? יס�ב �מי מנהיג? ל� יהיה ולא �מיד, נ�הג ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹה�ה
מל�ד ל� היה ולא עצמ�'! את ��ס�ב אפ�ר �אי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפי
ע�בדי �י� ���י� �א�ר מ�קע א�א �בר, מ�דיע ְְְְִֵֵַָ�ְִֶַָָָֹולא
ע�בדי� הע� וכל וא�� ואביו ה���י�. זרה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָעב�דה
�מבי�, מ��טט ול�� ע�ה�. ע�בד היה וה�א זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעב�דה

ה� קו והבי� האמת, �ר� �ה�יג ה�כ�נה;עד מ�ע�� דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
�� ��� שישנו]וידע ה�ל�ל,[� מנהיג וה�א אחד, אל�� ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע מ���. ח�� אל�� ה�מצא �כל ואי� ה�ל, �רא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוה�א
לטע�ת לה� ��ר� ודבר ט�עי�, הע� שורש��ל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עדטעות�] ה��ר�ת, ואת ה��כבי� את �ע�בדי� זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
את אברה� ה�יר �נה אר�עי� �ב� מ�ע��; האמת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�אבד
���ב�ת לה�יב התחיל וידע, �ה�יר �יו� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ��רא�.

קושיות] ע�ה�,[להקשות �י� ולער� ���י�, א�ר �ני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל
ו�בר .'�� ה�לכי� �א�� האמת, �ר� ז� �'אי� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָול�מר
א�א לעבד רא�י �אי� לע�, לה�דיע והתחיל ה�למי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
�די � �לנ�� �להקריב לה��ח�ת רא�י ול� הע�ל�, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאל��
�ל ול��ר לא�ד ורא�י ה�אי�; ה�ר�אי� �ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ���יר�ה�
�ה� א�� �מ� הע�, �ל �ה� יטע� ��א �די ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��ר�ת,
עליה� ��בר �יו� א��. א�א אל�� �� �אי� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמד�י�
לחר�. ויצא נס, ל� נע�ה להרג�; ה�ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ראי�תיו,
�לה�דיע� הע�, לכל �ד�ל �ק�ל ולקר�ת לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מה�� והיה לעבד. רא�י ול� הע�ל�, לכל אחד אל�� ���ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
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לעזב ��א (טו) ה�סית; לאהב ��א (יד) לעבד�; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹיחיד
זכ�ת; עליו לל�ד ��א (יז) לה�יל�; ��א (טז) ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ�נאת�;
להתנ�א ��א (יט) ח�בה; עליו מ�ל�ד י�נע ��א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(יח)
��א (כא) ��מ�; ה�תנ�א מ� ל�מע ��א (כ) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ��מ�;
מהריגת לג�ר ��א (כב) ה'; ��� ואפ�� ��קר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהתנ�א
��א (כד) זרה; עב�דה ��� ל�בע ��א (כג) �קר; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנביא
��א (כו) י�ע�ני; לע��ת ��א (כה) א�ב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלע��ת
��א (כח) מ�בה; להקי� ��א (כז) ל�ל�; ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
א�רה; ל�ע ��א (כט) מ��ית; אב� על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלה��חו�ת
��א (לא) ��ביל�; ה�ע�ה וכל זרה עב�דה לא�ד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ(ל)
להנ�ת ��א (לב) מ���יה; �בכל זרה �עב�דה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנ�ת
זרה; עב�דה לע�בדי �רית לכרת ��א (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹ�צ��י
�ארצנ�; י�ב� ��א (לה) עליה�; לח� ��א ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)

��א(לו) (לז) �במל����; �מנהג�ת� לה���ת ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹ��א
��א (מ) לע�נ�; ��א (לט) לקס�; ��א (לח) ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹלנח�;
��א (מב) ה�תי�; אל לדר� ��א (מא) חבר; ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹלח�ר
��א (מד) �י�ע�ני; ל�אל ��א (מג) �א�ב; ְְְְְִִִִֶֶֹֹֹֹל�אל
לה�חית ��א (מו) רא�; �את לה�י� ��א (מה) ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹלכ��;
��א (מח) א�ה; עדי אי� יע�ה ��א (מז) זק�; ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�את
��א (נ) קעקע; לכ�ב ��א (מט) אי�; עדי א�ה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹ�ע�ה
�ל �בא�ר מת. על קרחה לע��ת ��א (נא) ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהת��דד;

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת
יו�שישיד'תמוז

ְְִִִֵֵַָָ

א ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אנ��‡. הראשו�]�ימי אד� ב� שת האד�[ב� �ני טע� ְֱִֵֵָָָָ
ונבערה �ד�לה, ה��ר;[נכסלה]טע�ת א�ת� חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ

ה�איל אמר�, טע�ת�: היתה וז� ה��עי�. מ� עצמ�, ְְְְֱִִִֶַַָָָָָואנ��
הע�ל�, את להנהיג א�� וגל��י� א�� ��כבי� �רא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהאל
המ���י� ���י� וה� �ב�ד, לה� חלק ��ר��, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�נתנ�
�ב�ד. לה� ולחלק �לפאר�, ל��ח� ה� רא�יי� � ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

�לכ�ד לג�ל ה�א, �ר�� האל רצ�� ���ל�[את]וזה� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והע�מדי� עבדיו לכ�ד ר�צה �ה�ל� �מ� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכ�ד�,
ל��, על זה �בר �עלה �יו� מל�. �ל �ב�ד� ה�א ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קר�נ�ת, לה� �להקריב היכל�ת, ל��כבי� לבנ�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחיל�
�די � למ�ל� �לה��ח�ת �דברי�, �לפאר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ�ל��ח�
עב�דה ע�ר היה וזה הרעה. �דע�� ה��רא, רצ�� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלה�יג
�ה� לא ע�ר�, ה��דעי� ע�בדיה א�מרי� הי� וכ� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה.
��רמיה ה�א זה. ��כב א�א אל�� �� �אי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָא�מרי�
בכל �י יאתה, ל� �י ה��י�, מל� ירא� לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹא�מר:
יבער� �באחת �מ��, מאי� מלכ�ת� �בכל ה��י� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
י�דעי� ה�ל �ל�מר, � ה�א" ע� הבלי� מ�סר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסל�,
��ד�י� �כסיל�ת�, טע�ת� אבל לב��; האל ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�א�ה

ה�א. רצ�נ� ההבל ְְֶֶֶֶַ��ה

�קר,·. נביאי אד� �בני עמד� ה�מי�, �ארכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
�ל�ני', ��כב 'עבד� לה�: ואמר לה� צ�ה �האל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמר�
ל� �בנ� וכ�, �� ל� ונ�כ� ל� והקריב� ה��כבי�, '�ל ְְְְְְִִַַַָָָָא�
ה��י� הע�, �ל ל� לה��ח�ת �די צ�רת� וע�� ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
��דה צ�רה לה� �מ�דיע האר�'. ע� ��אר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוה�ט�י�

�ה�דיע�ה� ה�ל�ני ה��כב צ�רת היא 'ז� וא�מר: ְְִִִִִֵֶַַַָמ���,
�היכל�ת צ�ר�ת לע��ת ז� �ר� על והתחיל� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ�נב�את�'.
�מתק�צי� ה�בע�ת, ועל ההרי� �ברא�י האילנ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה ה��רה ��� הע�, לכל וא�מרי� לה�; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�מ��חוי�
א�מרי� וה��מרי� מ��ה. �ליראה לעבד� ורא�י ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�מרעה,
ואל וכ�, �� 'וע�� ותצליח�', �ר�� ז� '��עב�דה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלה�:
ול�מר לעמד אחרי� ��זבי� והתחיל� וכ�'. �� ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹ�ע��
ע�ה� ��ר ה�לא� א� עצמ� ה�ל�ל א� עצמ� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ה��כב
עב�דת�, �ר� לה� וה�דיע וכ�', �כ� 'עבד�ני לה�: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
הע�ל�, �כל זה �בר �פ�ט .'�� �ע�� ואל ,�� ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'וע��
לה�, �להקריב מ��, ז� מ���ת �עב�ד�ת ה��ר�ת את ְְִִֶַָ�ְֲֲֶַַַֹלעבד
ה�� נ���ח ה�מי�, �ארכ� וכיו� לה�. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�לה��ח�ת
ה�יר�ה�; ולא �מ�ע��, ה�ק�� �ל מ�י וה��רא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹה�כ�ד
א�א י�דעי� אינ� וה�ט�י�, וה��י� האר� ע� �ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא�
מ�טנ�ת� ��תח�כ� �ני�, �ל וההיכל ואב� ע� �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��רה
�הי� והחכמי� ��מ�. �לה�בע �לעבד�, לה� ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלה��ח�ת
אל�� �� �אי� מד�י� �ה�, וכ��צא ה��מרי� �ג�� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�,
�גלל� הא�� ה��ר�ת ��ע�� וה�ל��י� ה��כבי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָא�א

דמות�]ולדמ�ת� ��[לפי היה לא הע�למי�, צ�ר אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
חנ�� �ג�� �ע�ל�, יחידי� א�א י�דע�, ולא ְְְְֲִִִֶַָָָֹמ�יר�
הע�ל� היה ז�, �ר� ועל ועבר. ו�� ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�מת��לח

�ה�א[נמש�]מת�ל�ל ע�ל�, �ל ע��ד� ���לד עד וה�ל�, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
ה�ל��. עליו אבינ� ְִַַָָָָָָאברה�

��גמל‚. שני�]�יו� ג' ב� אימו, זה[מחלב [=כינויאית� ְִֵֵֶֶַָָ
ל��טטלאבות] התחיל ולח�ב[לחפש], קט�, וה�א �דע�� ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ה�ל�ל ��היה אפ�ר, 'היא� �מ�: והיה �ב�ילה; ����ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
א�ת�? יס�ב �מי מנהיג? ל� יהיה ולא �מיד, נ�הג ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹה�ה
מל�ד ל� היה ולא עצמ�'! את ��ס�ב אפ�ר �אי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפי
ע�בדי �י� ���י� �א�ר מ�קע א�א �בר, מ�דיע ְְְְִֵֵַָ�ְִֶַָָָֹולא
ע�בדי� הע� וכל וא�� ואביו ה���י�. זרה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָעב�דה
�מבי�, מ��טט ול�� ע�ה�. ע�בד היה וה�א זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעב�דה

ה� קו והבי� האמת, �ר� �ה�יג ה�כ�נה;עד מ�ע�� דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
�� ��� שישנו]וידע ה�ל�ל,[� מנהיג וה�א אחד, אל�� ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע מ���. ח�� אל�� ה�מצא �כל ואי� ה�ל, �רא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוה�א
לטע�ת לה� ��ר� ודבר ט�עי�, הע� שורש��ל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עדטעות�] ה��ר�ת, ואת ה��כבי� את �ע�בדי� זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
את אברה� ה�יר �נה אר�עי� �ב� מ�ע��; האמת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�אבד
���ב�ת לה�יב התחיל וידע, �ה�יר �יו� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ��רא�.

קושיות] ע�ה�,[להקשות �י� ולער� ���י�, א�ר �ני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל
ו�בר .'�� ה�לכי� �א�� האמת, �ר� ז� �'אי� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָול�מר
א�א לעבד רא�י �אי� לע�, לה�דיע והתחיל ה�למי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
�די � �לנ�� �להקריב לה��ח�ת רא�י ול� הע�ל�, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאל��
�ל ול��ר לא�ד ורא�י ה�אי�; ה�ר�אי� �ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ���יר�ה�
�ה� א�� �מ� הע�, �ל �ה� יטע� ��א �די ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��ר�ת,
עליה� ��בר �יו� א��. א�א אל�� �� �אי� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמד�י�
לחר�. ויצא נס, ל� נע�ה להרג�; ה�ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ראי�תיו,
�לה�דיע� הע�, לכל �ד�ל �ק�ל ולקר�ת לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מה�� והיה לעבד. רא�י ול� הע�ל�, לכל אחד אל�� ���ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
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עד לממלכה, �מ�מלכה לעיר מעיר הע� �מק�� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוק�רא
��� �� "ו�קרא ��אמר: ק�רא, וה�א �נע�, לאר� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�יע
ו��אלי� אליו מתק�צי� הע� �הי� וכיו� ע�ל�". אל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָה'
עד �ע�� �פי ואחד אחד לכל מ�דיע היה �בריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָל�
אלפי� אליו ��תק�צ� עד האמת, לדר� ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��חזירה�
הע�ר �ל�� ו�תל אברה�. �ית אנ�י וה� ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�רבב�ת,
וי�ב �נ�, ליצחק וה�דיע� ספרי�. �� וח�ר ה�ה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�ד�ל

�מחזיר מל�ד האמת]יצחק ליעקב[לדר� ה�דיע� ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב אליו. ה�לוי� �ל �מחזיר מל�ד וי�ב לל�ד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ�מ�ה�
וה��יב� רא�, �מ�ה� לוי והב�יל ,��� �ניו ל�ד ְְְִִִִִֵָָֹ�ִִֵָָָאבינ�
את וצ�ה אברה�; מצות ול�מר ה', �ר� לל�ד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י�יבה
י���ח ��א �די ממ�ה, לוי מ�ני יפסיק� ��א ְְִֵֶֶַַֹ�ְְְִִִֵֵֶַָָֹ�ניו
�ב�לוי� יעקב �בני �מת��ר ה�ל� ה�בר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה���ד.
עד ה', את י�דעת �היא א�ה �ע�ל� ונע�ת ִֶֶַַַָ�ְֲֲֵֶַָָָעליה�,
מע�יה� ללמד וחזר� �מצרי�, לי�ראל ה�מי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ארכ�
�עמד לוי, מ�בט ח�� � �מ�ת� זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עב�דה לוי �בט עבד לא �מע�ל� אב�ת; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�מצות
�ני וח�זרי� נעקר, אברה� ��תל והע�ר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

�תע�� הע�י� לטע�ת א�תנ�,יעקב ה' �מאהבת ת�. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
ר�נ� מ�ה ע�ה אבינ�, לאברה� ה�ב�עה את ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�מ�מר�
ר�נ�, מ�ה ��תנ�א �יו� ��לח�. ה�ביאי�, �ל �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָור��
�ר� וה�דיע� �מצו�ת הכ�יר� לנחלה, �י�ראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�בחר
אחריה. ה��עי� וכל זרה עב�דה מ��ט �היה �מה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעב�דת�,

ה'תשס"ט תמוז ה' קודש שבת יו�

ב ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

מ�ל‡. אחד לעבד ��א זרה, �עב�דה ה���י ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹע�ר
אחד ולא ��כב, ולא �ל�ל, ולא מלא�, לא � ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹה�ר�אי�
על וא� מה�. ה�בראי� מ�ל אחד ולא היס�ד�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמאר�ע
ה�ברא ע�בד וה�א האלהי�, ה�א �ה' י�דע �הע�בד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�י
זה הרי � �ח�ה ��ר� ואנ�י אנ�� �עבד �ר� על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�ה
עליו ��רה �הזהירה ה�א זה, ועני� זרה. עב�דה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָע�בד
וג�' ה�מ� את וראית ה�מימה, עיני� ��א "�פ� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
��א �ל�מר, הע�י�"; לכל את� אלהי� ה' חלק ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹא�ר

ל�� �עי� בליב�]���ט ה�[תחשוב �א�� ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶָ
הע�ל� לכל א�ת� ה' �חלק וה� הע�ל�, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָה�נהיגי�
ותאמר ע�ל�, �ל �מנהג� ונפסדי� והוי� ח�י� ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהי�ת�
ואמר: צ�ה זה �בעני� �לעבד�. לה� לה��חו�ת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�רא�י
�טע� ��א �ל�מר, � לבבכ�" יפ�ה �� לכ� ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"ה�מר�

סרס�ר להי�ת� א��, לעבד ה�ב �יניכ�[סוכ�]�הרה�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
ה��רא. ֵֵַ�בי�

היא�·. �עב�דת�, זרה עב�דה ע�בדי ח�ר� ר�י� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָספרי�
�ר�� ה�ד�� צ�נ� �מע�יה. ���טיה �מה עב�דת� ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָע�ר
,�� נהרהר ולא �לל, ה�פרי� �א�ת� לקר�ת ��א ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹה�א,
� ה��רה �דמ�ת להס��ל ואפ�� מ�בריה. �דבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹולא
נאמר: זה �בעני� האליל�". אל �פנ� "אל ��אמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאס�ר,
��אל ��א � יעבד�" איכה לאמר, לאלהיה� �דר� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"�פ�
ע�בד; א�ה �אי� �י על וא� היא, היא� עב�דת� �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

�ה� �מ� ולע��ת אחריה לה�נ�ת ל� ��ר� זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��בר
אני". �� �� "ואע�ה ��אמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָע��י�,

י�נה‚. ��א וה�א ה�, אחד �עני� הא�� ה�אוי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
ויחקור] �דר�[יתעני� אחריה ה�פנה וכל זרה; עב�דה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר

מע�ה �� ע��ה מנת�ה�א על מכוסה פסל גילה [כגו� ֲֶֶֶַ
�אס�רלראותו] ה�א �לבד זרה עב�דה ולא ל�קה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

� א�א �מח�בה, אחריה ל�לה�נ�ת ���רמת מח�בה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
��א אנ� מזהרי� � ה��רה מע�רי ע�ר לעקר ְִֶָָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָָָֹלאד�
ונ��� ונח�ב לכ� �ע�נ� נ�יח ולא ל�נ�, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעל�ת�
�ל ולא קצרה, אד� �ל ��ע�� מ�ני ה�ב; הרה�רי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
�ל י��� וא� �רי�; על האמת לה�יג יכ�ל�ת ְְִִֵָָ�ְְֱִֵֶַַַָה�ע�ת
לפי הע�ל� את מחריב נמצא ל��, מח�ב�ת אחר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאד�
�פעמי� זרה; עב�דה אחר ית�ר �עמי� �יצד? �ע��. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

��א ה��רא, �יח�ד אינ�[אחד]יח�ב ��א ,[אחד]ה�א ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
�פני� מה �מ�ה, מה �מעלה העול�]מה שנברא [קוד� ְְְְִַַַַַָָָ

�אח�ר הימי�]מה היא[אחרית ��א ��ב�אה, �פעמי� ; ְְְִִֶַַָָָָ
ה�מי� מ� היא ��א ���רה, �פעמי� אינ�; ��א ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת ��דע עד �ה� ��ד�� ה���ת י�דע ואינ� אינ�. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��א
הזהירה זה עני� על מינ�ת. לידי י�צא ונמצא �רי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ�ַעל
ואחרי לבבכ� אחרי תת�ר� "ולא :�� ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹ��רה,
אחד �ל י��� לא �ל�מר, � זני�" א�� א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכ�,
האמת. מ�גת ��ח�ב�� ויד�ה ה�צרה, �ע�� אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ��
"ואחרי מינ�ת; ז� לבבכ�", "אחרי חכמי�: אמר� ��ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
לאד� ��ר� �ה�א �י על א� זה, ולאו זנ�ת. ז� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכ�",

מלק�ת. �� אי� ה�א, הע�ל� מ� ְְְִֵַַָָָָלטרד�

זרה,„. עב�דה ���[שקולה]מצות ה�צו�ת �ל �נגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ָ
וג�'" ה�צ�ת �ל את תע�� ולא ת���, "וכי ��אמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,

למד� ה�מ�עה �מ�י ה�ת�ב[ממרע"ה]� זרה ��עב�דה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ
�כל ��פר � זרה �עב�דה ה��דה ��ל למד�, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמד�ר.
ה�ביאי�, ��צט�� מה �בכל ה�ביאי�, �בכל ,��� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�ַָה��רה

א�ר[הראשו�]מאד� ה��� "מ� ��אמר: הע�ל�, ס�� ועד ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�דה זרה, �עב�דה ה��פר וכל לדרתיכ�". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצ�ה
.��� ה�צו�ת �ל ע�ר והיא ;��� ה��רה ָ�ְְִִִַַָָ�ְַָָ�כל

�בר,‰. לכל �ג�י ה�א הרי � זרה עב�דה �עבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָי�ראל
�מ��ד סקילה; �� ��� עברה �ע�בר �י�ראל ָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָואינ�
וכ� .��� ה��רה לכל מ��ד ה�א הרי זרה, ְֵָ�ְַָָָ�ְֲֲֵַָָָלעב�דה
ואי� ה�ברי�. מ� לדבר �י�ראל אינ� מ��ראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�יני�
לא �איה "�ל ��אמר: � לע�ל� �ת��בה א�ת� ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמק�לי�
ה�רי� ה� וה�יני�, ח�י�". ארח�ת י�יג� ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹי��ב��,
עד �אמרנ�, ��ברי� �סכל�ת, ל�� מח�ב�ת ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
�נפ� ��אט להכעיס, ��רה ��פי על ע�ברי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��מצא�

לס�ר[בזלזול] ואס�ר ע��. �זה �אי� וא�מרי� רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�יד
�קרב "ואל ��אמר: �לל, ���בה עליה� �לה�יב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ה�

� �תח זרהאל לעב�דה מי�, �מח�בת שוחטית�". [וא� ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה � .בהמה

.Âא�� �י על א� � אמת �היא זרה �עב�דה ה��דה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
וה��רא; ה�כ�ד ה�� את �מג�� מחר� זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבד�,

ה�� את המג�� ואחד זרה, עב�דה הע�בד שווי�ואחד �] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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בחומרת�] בידשניה� �ע�ה א�ר "וה�פ� ��אמר: �ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ
לפיכ� מג��". ה�א ה' את � ה�ר �מ� האזרח מ� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
��ניה� המג��, את ���לי� �מ� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��לי�
זרה, עב�דה �הלכ�ת המג�� �י� �לל�י זה �מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלי�.

ה�. �ע�ר ��פרי� ְְִִֵֵֶֶָָ��ניה�

.Êעד סקילה, ח�ב המג�� אי� המג��: �יני ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָוא��
אל� �ה�א א�ת��ת אר�ע �ל המיחד ה�� את ְִֶֶֶַַָָ�ְְֵֵֶֶַַָ��פר�

ויבר� י�ד, נ�� יקלל]�לת �אינ�[� ה�מ�ת מ� ��� א�ת� ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ה�]נמחקי� שמות מ�ת[ז' � ה' �� "ונקב ��אמר: � ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ

ה���יי� �אר ועל סקילה; ח�ב המיחד ה�� על ְְְִִִַַַָָָָ�ְֵַַַָי�מת",
וכו'] רחו� חנו� �אזהרה[כגו� ��פר�,[לאו], מי וי� . ְְְְִֵֵֶַָָָ

�על א�מר, ואני הי; ואו הי י�ד �� על א�א ח�ב ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
נסקל. ה�א ְְִֵֶָ�ניה�

.Á."תק�ל לא "אלהי� ��אמר: מ�י�? מג�� �ל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה
י�סי' את י�סי 'י�ה ����י העדי� את �ני� וי�� י�� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כל
בגלל � ה' לש� כתחלי� אלקי�) (גי' 'יוסי' בש� [משתמשי�

שכזו] נוראה בהתבטאות אתהקושי מ�ציאי� � ה�י� נגמר .ְִִִִֶַַ
וא�מרי� ��עדי� ה�ד�ל את ו��אלי� לח��, האד� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל
וה��ני� א�מר, וה�א �פר��'! ��מע� מה 'אמר ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָֹל�:

וק�רעי� רגליה�, על מאחי�[בגדיה�]ע�מדי� [לאולא ְְְְְְִִִֵֶַַַֹ
לעול�] הקריעה מקו� אניתופרי� 'א� א�מר: ה�ני והעד .ְֲִִֵֵֵַַָ

ואחד אחד �ל צרי� ר�י�, עדי� הי� וא� �מע�י'. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מ�ת�
�מע�י'. '�זה ל�מר: ְִֵֶֶַַָָמה�

.Ëר��� �די �ת�� �� �חזר "שלו�מג�� אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מיעלי� נסקל. �עדי�, ���� �יו� א�א �ל��, אינ� ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�� ��געי� ק�אי� זרה, עב�דה ��� ה�� את ����ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
� �י� לבית �בא ק�אי�, הרג�ה� לא וא� א�ת�. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוה�רגי�

המיחדי�. ה�מ�ת מ� ��� ��בר� עד נסקל; ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.Èר�ת� על ואפ�� לקרע; ח�ב ה��, �ר�ת ה��מע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ�ל
ואחד מ��ראל. ���מע�ה וה�א, לקרע; ח�ב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה���י
ה��י, מ� ה��מע אבל ה��מע. מ� ה��מע א� ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָה��מע,
מ�ני א�א ו�בנא, אליקי� קרע ולא לקרע; ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינ�
את ס�מכי� וה��ני� העדי� �ל היה. מ��ד ְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ְְֵֶַָ�רב�קה
'�מ� ל�: וא�מר המג��, רא� על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיה�
מי �י�, �ית הר�גי �כל ואי� ל�'. �רמ� �א�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�רא��,
�ל "וסמכ� ��אמר: �לבד, מג�� א�א עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ���מכי�

ידיה�". את ְְִֵֶֶַֹה�מעי�

�

h"qyz'd fenz 'dÎoeiq h"k - zeevnd xtq m"anx ixeriy

ה'תשס"ט סיו� כ"ט ראשו� יו�

ה'תשס"ט סיו� ל' שני יו�

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הי"ט יתע�הה�צוה ל� לה�ד�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

ו�בע� "ואכל� יתע�ה: אמר� וה�א �לֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וג�'" אלהי� אתֿה' i)�ברכ� ,g mixac)ה��ספ�א �ל��� . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):אמר�� מ�ֿה��רה, ה�ז�� "�ר�ת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר אתֿה'". �ברכ� ו�בע� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכל�

�רכ�ת. �מ�כת מק�מ�ת �כ�ה ְְְְֶֶַַָָז�

ה'תשס"ט תמוז א' שלישי יו�

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

� הרט"ו וה�אה�צוה לה��ל, ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַָָ
�לֿזכר" לכ� "ה��ל לאברה�: יתע�ה fi,אמר� ziy`xa) ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(iע�ה מצות למב�ל ה�רת על ה��רה ה�דיעה �בפר�� .ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
אתֿ��ר לאֿי��ל א�ר זכר "וערל יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹז�,

וג�'" ונכרתה ci)ערלת� ,my my)מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָ
מ��ת י"ט �פרק מיבמ�ת(lw.)ז� ד' ואי�(fn:)�פרק . ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

�מ� ,�� על מצ�ה �האב �מ� �נ� מילת על מצ�ה ְֶַָ�ְְְִֶַַָָָָ�ְִָָהא�ה
�ק���י� .(hk.)��ת�אר ְְִִִֵֶָ

ה'תשס"ט תמוז ב' רביעי יו�

,‰�˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

'ÂÎÂ Â�ÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰�
הקוד�. ביו� נדפסה הרט"ו ְִַַָה�צוה

נבֿנה ע' לעיל נדפס �לֿה�נה �פ��ת ְִֵֶַָָָסדר
ה'תשס"ט תמוז ג' חמישי יו�

נהֿסב ע' לעיל נדפס וס��ר� ה�פ�ה �רכ�ת ְְְִִִַַָָֹנסח

סבֿסג ע' לעיל נדפס הויד�י ִַַֹנסח

ה'תשס"ט תמוז ד' שישי יו�

סגֿסד ע' לעיל נדפס ה�ז�� �ר�ת ְִַַַָֹנסח

.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקנ"ד ���ת,ה�צוה ל���ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

���ת" ה�ביעי "�ב��� אמר�: ai)וה�א ,bk zeny)כבר� . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתע�ה לנ� �באר �עמי�. ��ה ז� �מצוה ה���י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכ�ל

(i ,k zeny)�לנ ח�בה היא מ�ֿה�לאכה ה�את �ה�ביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ולעבדינ�. �מ�כתולבהמ�נ� ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ט�ב י�� �מ�כת וג� .(dvia)��ת ְְֶֶַַַָ
ה'תשס"ט תמוז ה' קודש שבת יו�

.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÊÂÓ̇'‰ŒÔÂÈÒË"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

� הקנ"ד ���ת,ה�צוה ל���ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
���ת" ה�ביעי "�ב��� אמר�: ai)וה�א ,bk zeny)כבר� . ְְְְְִִִַַָָֹ

יתע�ה לנ� �באר �עמי�. ��ה ז� �מצוה ה���י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכ�ל
(i ,k zeny)�לנ ח�בה היא מ�ֿה�לאכה ה�את �ה�ביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ

�מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ולעבדינ�. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמ�נ�
ט�ב י�� �מ�כת וג� .(dvia)��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

.����ָ

�



עט wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'dÎoeiq h"k ycew zayÎoey`x mei -

בחומרת�] בידשניה� �ע�ה א�ר "וה�פ� ��אמר: �ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ
לפיכ� מג��". ה�א ה' את � ה�ר �מ� האזרח מ� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
��ניה� המג��, את ���לי� �מ� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��לי�
זרה, עב�דה �הלכ�ת המג�� �י� �לל�י זה �מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלי�.

ה�. �ע�ר ��פרי� ְְִִֵֵֶֶָָ��ניה�

.Êעד סקילה, ח�ב המג�� אי� המג��: �יני ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָוא��
אל� �ה�א א�ת��ת אר�ע �ל המיחד ה�� את ְִֶֶֶַַָָ�ְְֵֵֶֶַַָ��פר�

ויבר� י�ד, נ�� יקלל]�לת �אינ�[� ה�מ�ת מ� ��� א�ת� ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ה�]נמחקי� שמות מ�ת[ז' � ה' �� "ונקב ��אמר: � ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ

ה���יי� �אר ועל סקילה; ח�ב המיחד ה�� על ְְְִִִַַַָָָָ�ְֵַַַָי�מת",
וכו'] רחו� חנו� �אזהרה[כגו� ��פר�,[לאו], מי וי� . ְְְְִֵֵֶַָָָ

�על א�מר, ואני הי; ואו הי י�ד �� על א�א ח�ב ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
נסקל. ה�א ְְִֵֶָ�ניה�

.Á."תק�ל לא "אלהי� ��אמר: מ�י�? מג�� �ל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה
י�סי' את י�סי 'י�ה ����י העדי� את �ני� וי�� י�� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כל
בגלל � ה' לש� כתחלי� אלקי�) (גי' 'יוסי' בש� [משתמשי�

שכזו] נוראה בהתבטאות אתהקושי מ�ציאי� � ה�י� נגמר .ְִִִִֶַַ
וא�מרי� ��עדי� ה�ד�ל את ו��אלי� לח��, האד� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל
וה��ני� א�מר, וה�א �פר��'! ��מע� מה 'אמר ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָֹל�:

וק�רעי� רגליה�, על מאחי�[בגדיה�]ע�מדי� [לאולא ְְְְְְִִִֵֶַַַֹ
לעול�] הקריעה מקו� אניתופרי� 'א� א�מר: ה�ני והעד .ְֲִִֵֵֵַַָ

ואחד אחד �ל צרי� ר�י�, עדי� הי� וא� �מע�י'. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מ�ת�
�מע�י'. '�זה ל�מר: ְִֵֶֶַַָָמה�

.Ëר��� �די �ת�� �� �חזר "שלו�מג�� אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מיעלי� נסקל. �עדי�, ���� �יו� א�א �ל��, אינ� ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�� ��געי� ק�אי� זרה, עב�דה ��� ה�� את ����ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
� �י� לבית �בא ק�אי�, הרג�ה� לא וא� א�ת�. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוה�רגי�

המיחדי�. ה�מ�ת מ� ��� ��בר� עד נסקל; ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.Èר�ת� על ואפ�� לקרע; ח�ב ה��, �ר�ת ה��מע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ�ל
ואחד מ��ראל. ���מע�ה וה�א, לקרע; ח�ב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה���י
ה��י, מ� ה��מע אבל ה��מע. מ� ה��מע א� ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָה��מע,
מ�ני א�א ו�בנא, אליקי� קרע ולא לקרע; ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינ�
את ס�מכי� וה��ני� העדי� �ל היה. מ��ד ְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ְְֵֶַָ�רב�קה
'�מ� ל�: וא�מר המג��, רא� על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיה�
מי �י�, �ית הר�גי �כל ואי� ל�'. �רמ� �א�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�רא��,
�ל "וסמכ� ��אמר: �לבד, מג�� א�א עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ���מכי�

ידיה�". את ְְִֵֶֶַֹה�מעי�

�
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ה'תשס"ט סיו� כ"ט ראשו� יו�

ה'תשס"ט סיו� ל' שני יו�

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הי"ט יתע�הה�צוה ל� לה�ד�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

ו�בע� "ואכל� יתע�ה: אמר� וה�א �לֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וג�'" אלהי� אתֿה' i)�ברכ� ,g mixac)ה��ספ�א �ל��� . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):אמר�� מ�ֿה��רה, ה�ז�� "�ר�ת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר אתֿה'". �ברכ� ו�בע� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכל�

�רכ�ת. �מ�כת מק�מ�ת �כ�ה ְְְְֶֶַַָָז�

ה'תשס"ט תמוז א' שלישי יו�

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

� הרט"ו וה�אה�צוה לה��ל, ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַָָ
�לֿזכר" לכ� "ה��ל לאברה�: יתע�ה fi,אמר� ziy`xa) ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(iע�ה מצות למב�ל ה�רת על ה��רה ה�דיעה �בפר�� .ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
אתֿ��ר לאֿי��ל א�ר זכר "וערל יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹז�,

וג�'" ונכרתה ci)ערלת� ,my my)מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָ
מ��ת י"ט �פרק מיבמ�ת(lw.)ז� ד' ואי�(fn:)�פרק . ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

�מ� ,�� על מצ�ה �האב �מ� �נ� מילת על מצ�ה ְֶַָ�ְְְִֶַַָָָָ�ְִָָהא�ה
�ק���י� .(hk.)��ת�אר ְְִִִֵֶָ

ה'תשס"ט תמוז ב' רביעי יו�

,‰�˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

'ÂÎÂ Â�ÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰�
הקוד�. ביו� נדפסה הרט"ו ְִַַָה�צוה

נבֿנה ע' לעיל נדפס �לֿה�נה �פ��ת ְִֵֶַָָָסדר
ה'תשס"ט תמוז ג' חמישי יו�

נהֿסב ע' לעיל נדפס וס��ר� ה�פ�ה �רכ�ת ְְְִִִַַָָֹנסח

סבֿסג ע' לעיל נדפס הויד�י ִַַֹנסח

ה'תשס"ט תמוז ד' שישי יו�

סגֿסד ע' לעיל נדפס ה�ז�� �ר�ת ְִַַַָֹנסח

.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקנ"ד ���ת,ה�צוה ל���ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

���ת" ה�ביעי "�ב��� אמר�: ai)וה�א ,bk zeny)כבר� . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתע�ה לנ� �באר �עמי�. ��ה ז� �מצוה ה���י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכ�ל

(i ,k zeny)�לנ ח�בה היא מ�ֿה�לאכה ה�את �ה�ביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ולעבדינ�. �מ�כתולבהמ�נ� ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ט�ב י�� �מ�כת וג� .(dvia)��ת ְְֶֶַַַָ
ה'תשס"ט תמוז ה' קודש שבת יו�

.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÊÂÓ̇'‰ŒÔÂÈÒË"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

� הקנ"ד ���ת,ה�צוה ל���ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
���ת" ה�ביעי "�ב��� אמר�: ai)וה�א ,bk zeny)כבר� . ְְְְְִִִַַָָֹ

יתע�ה לנ� �באר �עמי�. ��ה ז� �מצוה ה���י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכ�ל
(i ,k zeny)�לנ ח�בה היא מ�ֿה�לאכה ה�את �ה�ביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ

�מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ולעבדינ�. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמ�נ�
ט�ב י�� �מ�כת וג� .(dvia)��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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ëáø÷a àáiå ìñtä-úàå íéôøzä-úàå ãBôàä-úà çwiå ïäkä áì áèéiå©¦©Æ¥´©Ÿ¥½©¦©Æ¤¨´¥½§¤©§¨¦−§¤©¨®¤©¨−Ÿ§¤¬¤

:íräàë:íäéðôì äceákä-úàå äð÷nä-úàå óhä-úà eîéNiå eëìiå eðôiå ¨¨«©¦§−©¥¥®©¨¦̧¤©©¯§¤©¦§¤²§¤©§−̈¦§¥¤«
áëäëéî úéa-ír øLà íézaa øLà íéLðàäå äëéî úéaî e÷éçøä änä¥¬¨¦§¦−¦¥´¦¨®§¨«£¨¦À£¤³©¨¦Æ£¤Æ¦¥´¦½̈

:ïã-éða-úà e÷éaãiå e÷ræðâëäëéîì eøîàiå íäéðt eaqiå ïã-éða-ìà eàø÷iå ¦§£½©©§¦−¤§¥¨«©¦§§Æ¤§¥½̈©©¥−§¥¤®©Ÿ§´§¦½̈
:z÷ræð ék El-äîãëïäkä-úàå ízç÷ì éúéNr-øLà éäìà-úà øîàiå ©§−¦¬¦§¨«§¨©¿Ÿ¤¤¡Ÿ©Á£¤¨¦̧¦§©§¤¯§«¤©Ÿ¥²

:Cl-äî éìà eøîàz äf-äîe ãBò él-äîe eëìzå©¥«§−©¦´®©¤²«Ÿ§¬¥©−©¨«
i"yx

(‡Î).‰„Â·Î‰ ˙‡Âשהוא דבר כל משאות,
בני ירדפו א� לרו� יכול שאינו בהליכתו כבד

אחריה�: בלע"ז:‰Â·Î„‰.המקו� פיזנטו"מא

(‚Î).Ì‰È�Ù Â·ÒÈÂ�הקוראי אל ד� בני
ÂÚ„.(Î„)אליה�: ÈÏ ‰ÓÂלי נשאר ומה

עוד:

cec zcevn
(ÂË).‰Ó˘ Â¯ÂÒÈÂ:מיכה לבית הלכו ·È˙המרגלי�

.‰ÎÈÓ:מיכה בבית היה כשה�ÌÈ¯Â‚Á.(ÊË)אשר
וכו': „Ô.חגורי� È�·Ó איש':‡˘¯ מאות 'שש על מוסב

(ÊÈ).ÂÏÚÈÂמאות השש אל הלוי ע� חזרו המרגלי� כי
ובאו ושבו מה�, המרגלי� עלו עמה� הלוי ובדבר איש,

וכו': הפסל את ולקחו הלוי הזהÔ‰Î‰Â.לבית הלוי
וכו': השער' פתח 'נצב היה לכה�, Ï‡Â‰.(ÁÈ)העשוי

בביתו: הכה� אז היה ולא וכו', פסל את ולקחו מיכה, לבית אז באו ‰Ô‰Î.המרגלי� Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂאל באו כאשר
תקחו�: למה לומר, רצה עושי�, את� מה לה�, אמר וכו', הפסל וביד� ÍÈÙ.(ËÈ)המחנה ÏÚ Í„È ÌÈ˘לבל לסתמו

קול�: Â�Ï.ישמע ‰È‰Â:ולמלמד למורה לנו יותר‰ÂË·.ותהיה טוב או אחד', איש לבית 'כה� להיות יותר טוב וכי
ל�: יחשב לטובה הלא כ� וא� בישראל', 'לשבט כה� ‰Ô‰Î.(Î)להיות ·Ï ·ËÈÈÂ�מיד ויקח דבריה�, בלבו הוטב

ילכו: באשר ללכת בקרב� ובא בעצמו, אות� לשאת וכו' האפוד לדרכ�:Â�ÙÈÂ.(Î‡)את והלכו ההוא המקו� מ�
.'Â‚Â ÛË‰ מבית�:‡˙ עמה� שהביאו עמה�,Ì‰È�ÙÏ.מה הגברי� וילחמו אחריה� העיר בני ירדפו פ� בחשב�

נלחמי�: בעוד� לדרכ� ילכו וכו' מיכה:‰¯Â˜ÈÁ.(Î·)והט� מבית רחוקי� ÎÈÓ‰.כשהיו ˙È· ÌÚ:מיכה לבית סמו�
(‚Î).Â‡¯˜ÈÂ:�עמה לדבר בוא� עד נאספתÂ·ÒÈÂ.המתי� כי ל� נחסר מה ואמרו, מיכה, מול פניה� הפכו ד� בני

‡È‰Ï.(Î„)לרדו�: וכו':‡˙ ÂÚ„.הפסל ÈÏ ‰ÓÂלקחת�:מה לא אשר בבית עוד לי נשאר

oeiv zcevn
(ËÈ).˘¯Á‰כמו ה)שתוק, ל לה:(במדבר Ë·˘Ïוהחריש

.‰ÁÙ˘ÓÏÂיקרא השבט ג� כי מורדפי�, שמות המה
ומתאחר‰Â·Î„‰.(Î‡)משפחה: כבדה שתנועתו הדבר
וכ��Â˜ÚÊ.(Î·)ללכת: המקב�, בזעקת י)נקבצו ד (לעיל

ברק: ודבוקי�Â˜È·„ÈÂ.ויזעק קרובי� והיו השיגו�,
לה�:

bi wxt aÎminid ixac - miaezk

bi aÎminid ixacbiÎf

æäîìL-ïa íráçø-ìr eönàúiå ìriìá éða íé÷ø íéLðà åéìr eöáwiå©¦¨§´¨À̈£¨¦³¥¦Æ§¥´§¦©½©©¦§©§−©§©§¨´¤§Ÿ®Ÿ
:íäéðôì ÷fçúä àìå ááì-Cøå ørð äéä íráçøeçíéøîà ízà | äzrå §©§À̈¨³¨©Æ©Æ§©¥½̈§¬Ÿ¦§©©−¦§¥¤«§©¨´©¤´«Ÿ§¦À

áäæ éìâr íënrå áø ïBîä ízàå ãéåã éða ãéa ýåýé úëìîî éðôì ÷fçúäì§¦§©¥Æ¦§¥Æ©§¤¤́§Ÿ̈½§©−§¥´¨¦®§©¤Æ¨´½̈§¦¨¤Æ¤§¥´¨½̈
:íéýìûì íráøé íëì äNr øLàèéða-úà ýåýé éðäk-úà ízçcä àìä £¤̧¨¨¬¨¤²¨«¨§−̈¥«Ÿ¦«£³Ÿ¦©§¤Æ¤«Ÿ£¥´§Ÿ̈½¤§¥¬

øôa Bãé àlîì àaä-ìk úBöøàä énrk íéðäk íëì eNrzå íiåìäå ïøäà©«£−Ÿ§©«§¦¦®©©«£¸¨¤³«Ÿ£¦Æ§©¥´¨«£¨½¨©À̈§©¥̧¨¹§©³
:íéýìû àìì ïäë äéäå äráL íìéàå ø÷a-ïaéàìå eðéýìû ýåýé eðçðàå ¤¨¨Æ§¥¦´¦§½̈§¨¨¬Ÿ¥−§¬Ÿ¡Ÿ¦«©«£©²§§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§´Ÿ

:úëàìîa íiåìäå ïøäà éða ýåýéì íéúøLî íéðäëå eäðáæràéíéøè÷îe £©§ª®§«Ÿ£¦º§¨«§¦³©«Ÿ̈Æ§¥´©«£½Ÿ§©«§¦¦−©«§¨«¤©§¦¦´
íçì úëørîe íénñ-úøè÷e áøra áøráe ø÷aa-ø÷aa úBìò ýåýéì©«Ÿ̈¿Ÿ´©«Ÿ¤©´Ÿ¤¨¤À¤¨¤¤́§«Ÿ¤©¦Á©«£¤¸¤¤¹¤
íéøîL-ék áøra áøra øráì äéúøðå áäfä úøBðîe øBähä ïçìMä-ìr©©ª§¨´©¨À§©¸©¨¨³§¥«Ÿ¤Æ¨Æ§¨¥Æ¨¤¤́¨¤½¤¦«Ÿ§¦´

zàå eðéýìû ýåýé úøîLî-úà eðçðà:Búà ízáær íáéLàøá eðnr äpäå £©½§¤¦§¤−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§©¤−£©§¤¬Ÿ«§¦¥Á¦¨̧¨¹Ÿ
eîçlz-ìà ìûøNé éða íëéìr réøäì äreøzä úBøööçå åéðäëå | íéýìûä̈«¡Ÿ¦¯§«Ÿ£¨²©«£«Ÿ§¬©§−̈§¨¦´©£¥¤®§¥´¦§¨¥À©¦¨«£²

:eçéìöú àì-ék íëéúáà-éýìû ýåýé-írâéàBáì áøànä-úà áñä íráøéå ¦§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£«Ÿ¥¤−¦¬Ÿ©§¦«§¨«¨§À̈¥¥Æ¤©©«£½̈¨−
:íäéøçàî áøànäå äãeäé éðôì eéäiå íäéøçàî¥©«£¥¤®©¦«§Æ¦§¥´§½̈§©©«£−̈¥©«£¥¤«

i"yx

(Ê).ÌÈ˜¯ ÌÈ˘�‡ ÂÈÏÚ Âˆ·˜ÈÂ:�רשעי
‰È‰ ÌÚ·Á¯Â ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÚ·Á¯ ÏÚ ÂˆÓ‡˙ÈÂ

.··Ï Í¯Â ¯Ú�ורכיכות שפלות בו שמצאו ולפי
עליו: התאמצו מ"א�Ú¯.לבב ב� שהיה אע"פ

ופי' נער קורהו כשמל� כ"ב)שנה א על(לעיל
‰‡¯ˆÂ˙.(Ë)שלמה: ÈÓÚÎלבוא הרוצה כל

פר עמו יביא זהב לעגל כה� ולהיות ידו ולמלא

ויקבלוהו: שבעה ואילי� בקר Ô‰Îב� ‰È‰Â
.ÌÈ‰Ï‡ ‡ÏÏטומאה בי� להבדיל ידו למלא
דוגמא כ"ט)לטהרה ולמלא(שמות בה� למשחה
יד�: את ·Î‡ÏÓ˙.(È)ב� ÌÈÂÏ‰Âכלומר

איש כל לשוער וזה לשיר זה במלאכת�
דוד: הכי� כאשר למלאכתו

cec zcevn
(Ê).¯Ú� ‰È‰:�בשני כנער הלב אמו� בלא Í¯Âר"ל

.··Ïלרדת מתפחד שהיה ור"ל הלב קשה מ� הפו� הוא
‰˙ÊÁ˜.במלחמה: ‡ÏÂ:�ירבע מיד המלוכה לקחת

(Á).„Â„ È�· „È·:דוד בני ביד ¯·.הנתונה ÔÂÓ‰ Ì˙‡Â
והלא רב המו� שאת� בעבור הוא הבטחו� וא� ר"ל
המו� את� כי לעמוד תוכלו ולא הזהב עגלי עו� עמכ�

עמדי‰„Ì˙Á.(Ë)רב: לשבת ובאו ממקומ� נדחו ע"י
ה': בבית לשרת לבוא הנחת� לא כי על ‰·‡.וזה ÏÎ:לעבודה עצמו לחנ� הרוצה ÂÎÂ'.כל ¯Ù·לעגלי לכה� היה

אלהינו:Â�Á�‡Â.(È)הזהב: הוא ה' אנחנו ‡‰¯Ô.אבל È�·:�אהר בני עליה�·Î‡ÏÓ˙.המה המוטל במלאכת� המה
ה': בבית אהר�:ÌÈ¯ÈË˜ÓÂ.(È‡)לשורר בני על חוזר ··˜¯.הוא בוקר:··˜¯ בכל מערכתÎ¯ÚÓÂ˙.ר"ל ועורכי�

הפני�: ÂÎÂ'.לח� ˙¯Â�ÓÂ:ערב בכל הנרות את לבער המנורה בדבר ה� וזהירי� בראש·¯‡˘.(È·)ר"ל ללכת
ÌÎÈÏÚ.המלחמה: ÚÈ¯‰Ï'וכו ונזכרת� וכו' והרעות� וכו' מלחמה תבואו וכי כמ"ש לטובה זכרונינו (במדברלהעלות

יהודה:‰Ò·.(È‚):י) בני מאחרי לבוא המארב אנשי וסיבב במארב אנשי� עמו:ÂÈ‰ÈÂ.הסתיר אשר והע� ירבע�

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ˜¯:מעלה מכל ורקי� עול,·ÏÚÈÏ.פחותי� בלי

שמי�: עול שפרקו ‰ÔÂÓ.(Á)התחזקו:ÂˆÓ‡˙ÈÂ.ר"ל
רב: אמר ביאור ולתוספת רבוי Â„È.(Ë)עני� ‡ÏÓÏ�עני

יד� את ומלאת כמו כח)חנו� עני�Î¯ÚÓÂ˙.(È‡):(שמות
בה�:È˙Â¯�Â‰.סדור: נתו� והפתילה והשמ� בזיכי� כעי�
.¯Ú·Ï�הכה עליה ובער כמו ו)להדליק :(ויקרא



פי bi wxt aÎminid ixac - miaezk
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(Ê).ÌÈ˜¯ ÌÈ˘�‡ ÂÈÏÚ Âˆ·˜ÈÂ:�רשעי
‰È‰ ÌÚ·Á¯Â ‰ÓÏ˘ Ô· ÌÚ·Á¯ ÏÚ ÂˆÓ‡˙ÈÂ
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דוגמא כ"ט)לטהרה ולמלא(שמות בה� למשחה
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איש כל לשוער וזה לשיר זה במלאכת�
דוד: הכי� כאשר למלאכתו

cec zcevn
(Ê).¯Ú� ‰È‰:�בשני כנער הלב אמו� בלא Í¯Âר"ל

.··Ïלרדת מתפחד שהיה ור"ל הלב קשה מ� הפו� הוא
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והלא רב המו� שאת� בעבור הוא הבטחו� וא� ר"ל
המו� את� כי לעמוד תוכלו ולא הזהב עגלי עו� עמכ�
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ה': בבית אהר�:ÌÈ¯ÈË˜ÓÂ.(È‡)לשורר בני על חוזר ··˜¯.הוא בוקר:··˜¯ בכל מערכתÎ¯ÚÓÂ˙.ר"ל ועורכי�
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zWCEwnC Ll ip` WCw`e ipFltl dpn oY¥¨¤¦§¦©£©¥£¦§¦§¤¤
`de EPOn DlAw ENi`M aEWgC axr oiCn¦¦¨¥§¨§¦¦§¨¦¤§¨
d`nA mipa` sifF`C KEnqA ixWC§¨¥§¨§¦£¨¦§¥¨
mbe opzFp Fnvr xAfBdW Epiid mixUre§¤§¦©§¤©¦§¨©§§¨§©
lW mdW `zNin `gkEnC md mipa £̀¨¦¥§§¨¦§¨¤¥¤
lr ozPW xMnnE gTn KxC la` WCwd¤§¥£¨¤¤¤¨¤§¨¤¨©©
ixW zFhEwl lW xrXd `vi mbe zFzlQd©§¨§©¨¨©©©¤§¨¥

:WCwdl©¤§¥
øîBL`EdC d`xp .rAWp Fpi` mPg ¥¦¨¥¦§¨¦§¤§

ENit`C mNWn Fpi`C oiCd©¦§¥§©¥©£¦
mNWn `lC d`xp rWR m` xkU xnFW¥¨¨¦¨©¦§¤§Ÿ§©¥

oOwl KixtCn(.gp sc)lrFR xkFVdn ¦§¨¦§©¨¥©¥¥
Epiide rWRWM iPWn `le 'Ek xFnWl¦§§Ÿ§©¥§¤¨©§©§
`de EhirO` dWxRd oiC lMnC `nrh©§¨§¦¨¦©©§¨¦§¦§¨
ith `zEax iedC mNWn Fpi` ipYw `lC§Ÿ¨¨¥¥§©¥©£¥§¨§¥

mipiICd wxR zFrEaWA DxTirC mEXnsc) ¦§¦¨¨¦§¤¤©©¨¦
(:an:mzdC dxxB` Daqpe§¨§¨©§¨¨§¨¨

eäòødAExn WixaE .WCwd lW `lew"a) ¥¥§Ÿ¤¤§¥§¥§¤
(.er sc:Wi`d ziAn aPEben hrnn§©¥¦§©¦¥¨¦

ékmipin 'b WixA .llM Edrx l` Wi` oYi ¦¦¥¦¤¥¥§¨§¥¦¦
(.dl 'c xifp)k"zaE hxtE llkE hxtA WixC̈¦¦§¨§¨§¨§

iPd lkC d`xpe `cEgl hxtE llkA WixC̈¦¦§¨§¨§¨§¦§¤§¨©¥
opiWxC dAExnaC `Yknq` ihxtE illM§¨¥§¨¥©§©§¨§¦§¤©§¦¨
micar ihErnl cg dUe xFW xFng lrn¥©£§¤©¦§¥£¨¦
oiA zFxhWl cge zFrwxw ihErnl cge§©¦§¥©§¨§©¦§¨¥

oipiICd zrEaW wxR opiWxC milk F` sqMC xiRW iz` `YWde drEaXn oiA ltMn(dn d"c mye :hl sc zereay):'Ek aEWg xaC sqM dn mipW sqM s` mipW milM dn ¦¥¤¥¦§¨§©§¨¨¥©¦§¤¤¥¦©§¦¨¤¤§©©©¨¦©¥¦§©¦©¤¤§©¦©¤¤¨¨¨
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äàðBàå úéaø éáéúéî øæBç äàðBà éãkî úBçt 'éôàc©£¦¨¦§¥¨¨¥¥¦¥¦¦§¨¨
ïéúéðúnî àîélà éî Lc÷äì äàðBàå úéaø ïéàå èBéãäì§¤§§¥¦¦§¨¨§¤§¥¦©¦¨¦©§¦¦
èBéãäì äàðBà ïéãå úéaø ð"ä äàðBà úøBúa àðîé÷Bàc§¦§¨§©¨¨¦¦§¦¨¨§¤§
éðz÷c eðééä éëä éà Lc÷äì äàðBà ïéãå úéaø ïéàå§¥¦¦§¦¨¨§¤§¥¦¨¥©§§¨¨¥
äæ énð éðúéì úéaøà Lc÷äaî èBéãäa øîBç äæ àôéñ¥¨¤¤§¤§¦©¤§¥©¦¦¦§¥©¦¤
àîìLa àzLä éëä äàðBàà èBéãäaî Lc÷äa øîBç¤©¤§¥¦§¤§©¨¨¨¥©§¨¦§¨¨
äæ Lc÷ä àlà àì eúå Lc÷äaî èBéãäa øîBç äæ¤¤§¤§¦©¤§¥§Ÿ¤¨¤§¥¤
déôæBàc àîéìéà éîc éëéä Lc÷äc úéaø àì eúå øîBç¤§Ÿ¦¦§¤§¥¥¦¨¥¦¥¨§§¥
ìònL ïåéëå øaæbä ìòî àìäå íéøNòå äàîa äàî øaæb¦§¨¥¨§¥¨§¤§¦©£Ÿ¨©©¦§¨§¥¨¤¨©
áø øîà èBéãäc eäì eåäå ïéleçì åéúBòî eàöé øaæbä©¦§¨¨§¨¨§¦©£§§¤§¨©©
÷tñì åéìò ìaéwL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä àéòLBä©§¨¨¨§©©§¦¨§¤¦¥¨¨§©¥

ìMî eãîòå òaøàî úBúìñåéìò ìa÷nä àéðúãk L §¨¥©§©§¨§¦¨Ÿ¦§©§¨©§©¥¨¨
ìMî eãîòå òaøàî úBúìñ ÷tñìòaøàî ÷tñî L §©¥§¨¥©§©§¨§¦¨Ÿ§©¥¥©§©

ìMîìò Lc÷ä ãiL òaøàî ÷tñî òaøàî eãîòå L ¦¨Ÿ§¨§¥©§©§©¥¥©§©¤©¤§¥©
øaæâì úBøeñnä ïéða éðáàa àëä øîà àtt áø äðBéìòä̈¤§¨©¨¨¨©¨¨§©§¥¦§¨©§§¦§¨
ë"çàå ìBça ïéðBa ìàeîL øîàc ìàeîLãk ïðé÷ñò©§¦¨§¦§¥§¨©§¥¦§§

äðî :('eëå) ìôk éîeìLz ïäa ïéà :ïéLéc÷îéléî ép ©§¦¦¥¨¤©§¥¥¤§§¨©¥¦¥
äN ìò øBîç ìò øBL ìò ììk òLt øác ìk ìò ø"úc§©¨§©¤©§¨©©£©¤
ììëå øæç øîàé øLà äãáà ìk ìò èøt äîìN ìò©©§¨§¨©¨£¥¨£¤Ÿ©¨©§¨©
èøtä äî èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨
ìèìhnä øác ìk óà ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác LøBôî§¨¨¨©¦©§¥§¨©¨¨¨©¦©§¥
íéãáò eàöé ïéìèìhî ïðéàL úBò÷ø÷ eàöé ïBîî Bôeâå§¨¨§©§¨¤¥¨¦©§§¦¨§£¨¦
ïéà ïéìèìhnL ô"òàL úBøèL eàöé úBò÷ø÷ì eLweäL¤§§©§¨¨§§¨¤¤¦©§§¦¥
:Lc÷ä àìå eäòø eäòø àø÷ øîà úBLc÷ä ïBîî ïôeb¨¨¤§¥¨©§¨¥¥¥¥§Ÿ¤§¥
'äå 'ã éîeìLz àîòè éàî :('eëå) 'äå 'ã éîeìLz àìå§Ÿ©§¥§§©©§¨©§¥§

ìL éîeìLz àìå àðîçø øîàípç øîBL :äòaøàå äL ¨©©§¨¨§Ÿ©§¥§Ÿ¨§©§¨¨¥¦¨
ìà Léà ïzé ék ø"úc éléî épäðî :('eëå) òaLð Bðéà¥¦§¨§§¨©¥¦¥§¦¦¥¦¤
øæç (Léàä úéaî ápeâå) èøt íéìk Bà óñk ììk eäòø¥¥§¨¤¤¥¦§¨§©¦¥¨¦¨©
èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk ììëå§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
ìk óà ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác LøBôî èøtä äî̈©§¨§¨¨¨©¦©§¥§¨©¨
ïéìèìhî ïðéàL úBò÷ø÷ eàöé ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác̈¨©¦©§¥§¨¨§©§¨¤¥¨¦©§§¦
ô"òàL úBøèL eàöé úBò÷ø÷ì eLweäL íéãáò eàöé̈§£¨¦¤§§©§¨¨§§¨¤
eäòø àø÷ øîà úBLc÷ä ïBîî ïôeb ïéà ïéìèìhnL¤¦©§§¦¥¨¨¤§¥¨©§¨¥¥
:('eëå) ílLî Bðéà øëN àNBð :Lc÷ä ìL àìå eäòø¥¥§Ÿ¤¤§¥¥¨¨¥§©¥§
Bà øBîç ììk eäòø ìà Léà ïzé ék ø"úc éléî épäðî§¨©¥¦¥§¦¦¥¦¤¥¥§¨£

ì äîäa ìëå èøt äN Bà øBLïéòk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk ììëå øæç øBîL ¤§¨§¨§¥¨¦§¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥
eàöé ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk óà ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác LøBôî èøtä äî èøtä©§¨¨©§¨§¨¨¨©¦©§¥§¨©¨¨¨©¦©§¥§¨¨§
ïéìèìhnL ô"òàL úBøèL eàöé úBò÷ø÷ì eLweäL íéãáò eàöé ïéìèìhî ïðéàL úBò÷ø÷©§¨¤¥¨¦©§§¦¨§£¨¦¤§§©§¨¨§§¨¤¤¦©§§¦
òaLð Bðéà ípç øîBL :Lc÷ä ìL àìå eäòø eäòø àø÷ øîà úBLc÷ä ïBîî ïôeb ïéà¥¨¨¤§¥¨©§¨¥¥¥¥§Ÿ¤¤§¥¥¦¨¥¦§¨
äîeøzä äîøúpMî íà eãáàL Bà eáðâðå ïäéì÷L úà eçìML øéòä éða eäðéîøe :'eëå§§¦§§¥¨¦¤¨§¤¦§¥¤§¦§§¤¨§¦¦¤¦§§¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc `rivn `aa(oey`x meil)

eléôàcdzid zerhd m`,äàðBà éãkî úBçt,dlign ef heicday ©£¦¨¦§¥¨¨
ycwda,øæBçon 'minc el zeyrl jixv' okle ,`cqg axk xaeq yiwl yixe ¥

zeycwdl d`pe` oi`y xaeqe `cqg ax lr wleg opgei iax j` ,dxezd
mpn` .opaxcn wx 'minc el zeyrl jixv' okle ,miiw gwnd mlerle ,llk

,dxezd on elit` llgzd `ly opgei iax dcen d`pe` ickn xzid yxtda
.'odl yi gwn lehia'y enya dpei iax xn`y enke

.zezyn zegta s` d`pe` oic yi ycwday ,`cqg ax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn,éáéúéîyi ,`ziixaa epipyïéàå ,èBéãäì äàðBàå úéaø ¥¦¥¦¦§¨¨©¤§§¥
úéaø,Lc÷äì äàðBàå`lye ,d`pe` oicn ixnbl hrnzd ycwdy rnyne ¦¦§¨¨©¤§¥

:`xnbd zvxzn .`cqg axkïéúéðúnî àîélà éî`ziixad oeyl ike - ¦©¦¨¦©§¦¦
,'d`pe` mdl oi`' epizpyn oeyln dticràðîé÷Bàcepiidc epx`iay - §¦§¨

mpi`y,äàðBà úøBúa,xfeg d`pe` ickn zegta s` `l`énð àëämb - §©¨¨¨¨©¦
yiy ,jk x`al yi `ziixaa o`k,èBéãäì 'äàðBà ïéã'å úéaøz`pe`a wxy ¦¦§¦¨¨©¤§

,xefgl dp`znd leki zezy,Lc÷äì 'äàðBà ïéã'å úéaø ïéàås` `l` §¥¦¦§¦¨¨©¤§¥
.xfeg zezyn zegta

:`xnbd dywn,éëä éàzegta s` ycwd z`pe`ay zycgn `ziixady ¦¨¦
,xfeg zezynéðz÷c eðééäd xe`ia edf ike -àôéñ,`ziixad lyøîBç äæ' ©§§¨¨¥¥¨¤¤

,'Lc÷äaî èBéãäad`pe`a s` xfegy ,heicdn xeng ycwd ,daxc` ixde ©¤§¦§¤§¥
dxn`p `tiqd :`xnbd zvxzn .zezyn dzegtd,úéaøàxeng heicdy ©¦¦

.ziaix oic ea bdepy jka ycwdn
,ok m` :`xnbd dywn,äàðBàà ,'èBéãäaî Lc÷äa øîBç äæ' énð éðúéì¦§¥©¦¤¤§¤§¥¦§¤§©¨¨

:`xnbd zvxzn .heicdn xeng ycwd diablyàîìLa ,àzLä éëäoeyl ¨¦©§¨¦§¨¨
Lc÷äaî èBéãäa øîBç 'äæ'lr heicda dcigid `xnegd efy ,zpaen ¤¤©¤§¦§¤§¥

ycwdàì eúå,àlàzxneg iabl,Lc÷äxnel jiiy ikeøîBç 'äæ'ycwda §Ÿ¤¨¤§¥¤¤
rnyne heicdan,'àì eúå'okle ,heicdn ycwd xeng miax mixaca ixde §Ÿ

.`ziixad z`f dazk `l
zl`ey .ziaix oic ycwda oi`y `ziixaa xen`d z` zxxan `xnbd

:`xnbddéôæBàc àîéìéà ,éîc éëéä ,Lc÷äc úéaød el deldy -øaæb ¦¦§¤§¥¥¦¨¥¦¥¨§§¥¦§¨
äàîycwd zernn fefal dxenz,øaæbä ìòî àìäå ,íéøNòå äàî ¥¨¦¥¨§¤§¦©£Ÿ¨©©¦§¨

llgziy `lle ,cin el dpzipy dxenz `ll oilegl ycwd zern `ivedy
ok zeyrl xzeny xaqe xafbd bbyy xg`ne ,xg` oenn lr ycwdd oenn

,dlirn ef ixd ycwdl giexdl ickåéúBòî eàöé ,øaæbä ìònL ïåéëå- §¥¨¤¨©©¦§¨¨§¨¨
d`eldd zernèBéãäc eäì eåäå ,ïéleçìoeiky ,xafbd ly md ixde - §¦©£§§¤§

.llk ycwd z`eld o`k oi`e ,m`pw ,ycwdl mzxenz aiydl aiigzpy

:`xnbd zx`an,àéòLBä áø øîà,ynn d`elda zwqer `ziixad oi` ¨©©©§¨
`l`L ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäzxenze ,mieqn mc`l oenn ozp xafbd ¨¨§©©§¦¨§¤
z`fåéìò ìaéwmc` eze`úBúìñ ÷tñìzegpnl zleq ycwdl `iadl - ¦¥¨¨§©¥§¨

,dpyd lk jynaòaøàî`l oiicry s` ,rlqa oi`q rax` ly jxr itl - ¥©§©
,weya zezlqd ieey didi dnk ercieonf xg`leãîòzezlqdìMîLoi`q ¨§¦¨Ÿ

'xry'd rawpy mcew mieqn mekqa gwn lr weqtl xeq` heicdae ,rlql
oennd lk z` laiwy z`f zxenz ixdy ,ziaix meyn dfa yiy ,weya

itl lefa zezlqd z` ozep `ed ,zezlqd z` wtiqy iptl dpyd zligza
xacd ycwda mewn lkne ,zernd lr ziaixk df ixde ,rlqa oi`q rax`

.xzen

:xacd xzen ycwday `xnbd dgiken[ïðúãk] (àéðúãë)dpyna §¦§©
,(h"n c"t) milwya÷tñì åéìò ìa÷îäycwdlòaøàî úBúìñoi`q ©§©¥¨¨§©¥§¨¥©§©

,rlqlìMî eãîòåL,rlql÷tñîdpyd lk,òaøàîciqtn `edy s` §¨§¦¨Ÿ§©¥¥©§©
mwtql laiw m` j` .jkaìMî,òaøàî ÷tñî ,òaøàî eãîòå Lmiieyk ¦¨Ÿ§¨§¥©§©§©¥¥©§©

oeik ,cqtd el yiy s` ,weya dzrLmlerläðBéìòä ìò Lc÷ä ãi. ¤©¤§¥©¨¤§¨
:'ycwda ziaix oi`'y jkl xg` xe`ia d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©

e ,ynn d`elda xaecn zn`a,àëä,ef d`elda lren xafbd oi`y mrhd ¨¨
y oeikïðé÷ñò øaæbì úBøeñnä ïéða éðáàaexqnpy mipa`a xaecn - §©§¥¦§¨©§©¦§¨©§¦¨

xzene ,dlirn meyn mda oi`e eycwed `l oiicre ,ycwna dipal xafbl

`ed ,eycwed `l el` oipa ipa`y mrhde .ziaixa mzeeldl xafbl
,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk,ycwd ipa`a mipea oi` ycwna mipeayk §¦§¥§¨©§¥

`l` ,mdilr eayiy oebk ,mipa`dn milretd epdi dipad ick jezy yygn

a ïéðBaly mipa`ìBç,[heicd-],Ck øçàå,dipad dniizqdykïéLéc÷î ¦§§©©¨©§¦¦
:mze`

zeycwde zerwxw zexhy micar :dpyna epipyìôë éîeìLz ïäa ïéà¥¨¤©§¥¤¤
:('eëå)§

:`xnbd zxxanéléî éðäðîxeht el` mixac apebdy ,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
,ltkn,ïðaø eðúcxaC lM lr' (g ak zeny) ltk aiignd weqta xn`p §¨©¨¨©¨§©

`Ed iM xn`i xW` dca` lM lr dnlU lr dU lr xFng lr xFW lr rWR¤©©©£©¤©©§¨©¨£¥¨£¤Ÿ©¦
NWi midl` oriWxi xW` mdipW xaC `ai midl`d cr df,'Edrxl mipW m ¤©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤£¤©§¦ª¡Ÿ¦§©¥§©¦§¥¥

' ,'llke hxte llk'a yxcp weqtdeòLt øác ìk ìòedf ',ììk'ìò øBL ìò ©¨§©¤©§¨©©
'äîìN ìò äN ìò øBîçedføæç 'øîàé øLà äãáà ìk ìò' ,èøtaezkd £©¤©©§¨§¨©¨£¥¨£¤Ÿ©¨©

,ììëåo`k yiy `vnp,'ììëe èøôe ììk'yïc äzà éàmiaiigy llkd z` §¨©§¨§¨§¨¦©¨¨
ltk eaàlàmdy mixac zeaxlèøtä äî ,èøtä ïéòkdy ,xeng ,xey-] ¤¨§¥©§¨¨©§¨
[dnlyeLøBôî`edyBôeâå ìèìhnä øácdeyøác ìk óà ,ïBîî §¨¨¨©¦©§¥§¨©¨§©

ïBîî Bôeâå ìèìhnä,ezaipb lr ltk minlyneàöédf llkn,úBò÷ø÷ ©¦©§¥§¨¨§©§¨
ïéìèìhî ïðéàLoke ,úBò÷ø÷ì eL÷eäL ,íéãáò eàöéoke ,(:ak oiyeciw) ¤¥¨¦©§§¦¨§£¨¦¤§§©§¨

ïéìèìhnL ét ìò óàL ,úBøèL eàöémewn lkn ,odïôeb ïéàdeyïBîî ¨§§¨¤©©¦¤¦©§§¦¥¨¨
mb hrnl yie .aegd z` mda zeabl `ed miiey `l`úBLc÷äc ,ltknøîà ¤§¥¨©

àø÷oeyleäòø'l wxy yexcl yie ,'eäòø,ltk aeig yiàìål:Lc÷ä §¨¥¥¥¥§Ÿ¤§¥
,zeycwd iabl dpyna epipy:('eëå) äLîçå äòaøà éîeìLz àìå§Ÿ©§¥©§¨¨©£¦¨§

:`xnbd zl`eyàîòè éàîxeht dxken e` dgaehe ycwd znda apebdy ©©§¨
z` ekeza llek dynge drax` melyz :`xnbd daiyn .dynge drax`n
exhetl yi `linn ,ltk inelyzn ycwd hrnzdy oeike ,ltkde oxwd

y oeik ,dynge drax`nàðîçø øîà 'äMîçå äòaøà' éîeìLzyiy ©§¥©§¨¨©£¦¨¨©©£¨¨
,aiiglìL' éîeìLz àìå,'äòaøàå äLlr epaiigp m` ,ltkn xehty oeike §Ÿ©§¥§Ÿ¨§©§¨¨

z`f daiig `le ,drax`e dyly inelyz el` eidi dxiknde dgiahd
:dxezd

:dpyna epipyòaLð Bðéà ípç øîBL,zexhy ,micar zxinya ryt `ly ¥¦¨¥¦§¨
zeycwde zerwxw:('eëå)§
:`xnbd zxxan,ïðaø eðúc ,éléî éðäðîzeny) mpg xney zyxta xn`p §¨¨¥¦¥§¨©¨¨

m` Wi`d ziAn aPbe xnWl milk F` sqM Edrx l` Wi` oYi iM' ,(f-e ak¦¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ§ª©¦¥¨¦¦
midl`d l` ziAd lrA axwpe aPBd `vOi `l m` ,mipW mNWi aPBd `vOi¦¨¥©©¨§©¥§¨¦¦Ÿ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦
'ziad lra axwpe'y (:`n) lirl x`azde ,'Edrx zk`lnA Fci glW `l m ¦̀Ÿ¨©¨¦§¤¤¥¥

z` yexcl yie .melyzn xhtpe ryt `ly rayp mpg xneydy epiid
' ,'llke hxte llk'a weqtdeäòø ìà Léà ïzé ékedf 'íéìk Bà óñk' ,ììk' ¦¦¥¦¤¥¥§¨¤¤¥¦

edfLéàä úéaî ápâå') ,èøt'øæç (aezkd,ììëådfa yiy `vnpììk §¨§ª©¦¥¨¦¨©§¨©§¨
,ììëe èøôeeïc äzà éà'llka'y dreayd aeig z`,èøtä ïéòk àlà §¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
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פה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc `rivn `aa(oey`x meil)

eléôàcdzid zerhd m`,äàðBà éãkî úBçt,dlign ef heicday ©£¦¨¦§¥¨¨
ycwda,øæBçon 'minc el zeyrl jixv' okle ,`cqg axk xaeq yiwl yixe ¥

zeycwdl d`pe` oi`y xaeqe `cqg ax lr wleg opgei iax j` ,dxezd
mpn` .opaxcn wx 'minc el zeyrl jixv' okle ,miiw gwnd mlerle ,llk

,dxezd on elit` llgzd `ly opgei iax dcen d`pe` ickn xzid yxtda
.'odl yi gwn lehia'y enya dpei iax xn`y enke

.zezyn zegta s` d`pe` oic yi ycwday ,`cqg ax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn,éáéúéîyi ,`ziixaa epipyïéàå ,èBéãäì äàðBàå úéaø ¥¦¥¦¦§¨¨©¤§§¥
úéaø,Lc÷äì äàðBàå`lye ,d`pe` oicn ixnbl hrnzd ycwdy rnyne ¦¦§¨¨©¤§¥

:`xnbd zvxzn .`cqg axkïéúéðúnî àîélà éî`ziixad oeyl ike - ¦©¦¨¦©§¦¦
,'d`pe` mdl oi`' epizpyn oeyln dticràðîé÷Bàcepiidc epx`iay - §¦§¨

mpi`y,äàðBà úøBúa,xfeg d`pe` ickn zegta s` `l`énð àëämb - §©¨¨¨¨©¦
yiy ,jk x`al yi `ziixaa o`k,èBéãäì 'äàðBà ïéã'å úéaøz`pe`a wxy ¦¦§¦¨¨©¤§

,xefgl dp`znd leki zezy,Lc÷äì 'äàðBà ïéã'å úéaø ïéàås` `l` §¥¦¦§¦¨¨©¤§¥
.xfeg zezyn zegta

:`xnbd dywn,éëä éàzegta s` ycwd z`pe`ay zycgn `ziixady ¦¨¦
,xfeg zezynéðz÷c eðééäd xe`ia edf ike -àôéñ,`ziixad lyøîBç äæ' ©§§¨¨¥¥¨¤¤

,'Lc÷äaî èBéãäad`pe`a s` xfegy ,heicdn xeng ycwd ,daxc` ixde ©¤§¦§¤§¥
dxn`p `tiqd :`xnbd zvxzn .zezyn dzegtd,úéaøàxeng heicdy ©¦¦

.ziaix oic ea bdepy jka ycwdn
,ok m` :`xnbd dywn,äàðBàà ,'èBéãäaî Lc÷äa øîBç äæ' énð éðúéì¦§¥©¦¤¤§¤§¥¦§¤§©¨¨

:`xnbd zvxzn .heicdn xeng ycwd diablyàîìLa ,àzLä éëäoeyl ¨¦©§¨¦§¨¨
Lc÷äaî èBéãäa øîBç 'äæ'lr heicda dcigid `xnegd efy ,zpaen ¤¤©¤§¦§¤§¥

ycwdàì eúå,àlàzxneg iabl,Lc÷äxnel jiiy ikeøîBç 'äæ'ycwda §Ÿ¤¨¤§¥¤¤
rnyne heicdan,'àì eúå'okle ,heicdn ycwd xeng miax mixaca ixde §Ÿ

.`ziixad z`f dazk `l
zl`ey .ziaix oic ycwda oi`y `ziixaa xen`d z` zxxan `xnbd

:`xnbddéôæBàc àîéìéà ,éîc éëéä ,Lc÷äc úéaød el deldy -øaæb ¦¦§¤§¥¥¦¨¥¦¥¨§§¥¦§¨
äàîycwd zernn fefal dxenz,øaæbä ìòî àìäå ,íéøNòå äàî ¥¨¦¥¨§¤§¦©£Ÿ¨©©¦§¨

llgziy `lle ,cin el dpzipy dxenz `ll oilegl ycwd zern `ivedy
ok zeyrl xzeny xaqe xafbd bbyy xg`ne ,xg` oenn lr ycwdd oenn

,dlirn ef ixd ycwdl giexdl ickåéúBòî eàöé ,øaæbä ìònL ïåéëå- §¥¨¤¨©©¦§¨¨§¨¨
d`eldd zernèBéãäc eäì eåäå ,ïéleçìoeiky ,xafbd ly md ixde - §¦©£§§¤§

.llk ycwd z`eld o`k oi`e ,m`pw ,ycwdl mzxenz aiydl aiigzpy

:`xnbd zx`an,àéòLBä áø øîà,ynn d`elda zwqer `ziixad oi` ¨©©©§¨
`l`L ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäzxenze ,mieqn mc`l oenn ozp xafbd ¨¨§©©§¦¨§¤
z`fåéìò ìaéwmc` eze`úBúìñ ÷tñìzegpnl zleq ycwdl `iadl - ¦¥¨¨§©¥§¨

,dpyd lk jynaòaøàî`l oiicry s` ,rlqa oi`q rax` ly jxr itl - ¥©§©
,weya zezlqd ieey didi dnk ercieonf xg`leãîòzezlqdìMîLoi`q ¨§¦¨Ÿ

'xry'd rawpy mcew mieqn mekqa gwn lr weqtl xeq` heicdae ,rlql
oennd lk z` laiwy z`f zxenz ixdy ,ziaix meyn dfa yiy ,weya

itl lefa zezlqd z` ozep `ed ,zezlqd z` wtiqy iptl dpyd zligza
xacd ycwda mewn lkne ,zernd lr ziaixk df ixde ,rlqa oi`q rax`

.xzen

:xacd xzen ycwday `xnbd dgiken[ïðúãk] (àéðúãë)dpyna §¦§©
,(h"n c"t) milwya÷tñì åéìò ìa÷îäycwdlòaøàî úBúìñoi`q ©§©¥¨¨§©¥§¨¥©§©

,rlqlìMî eãîòåL,rlql÷tñîdpyd lk,òaøàîciqtn `edy s` §¨§¦¨Ÿ§©¥¥©§©
mwtql laiw m` j` .jkaìMî,òaøàî ÷tñî ,òaøàî eãîòå Lmiieyk ¦¨Ÿ§¨§¥©§©§©¥¥©§©

oeik ,cqtd el yiy s` ,weya dzrLmlerläðBéìòä ìò Lc÷ä ãi. ¤©¤§¥©¨¤§¨
:'ycwda ziaix oi`'y jkl xg` xe`ia d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©

e ,ynn d`elda xaecn zn`a,àëä,ef d`elda lren xafbd oi`y mrhd ¨¨
y oeikïðé÷ñò øaæbì úBøeñnä ïéða éðáàaexqnpy mipa`a xaecn - §©§¥¦§¨©§©¦§¨©§¦¨

xzene ,dlirn meyn mda oi`e eycwed `l oiicre ,ycwna dipal xafbl

`ed ,eycwed `l el` oipa ipa`y mrhde .ziaixa mzeeldl xafbl
,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk,ycwd ipa`a mipea oi` ycwna mipeayk §¦§¥§¨©§¥

`l` ,mdilr eayiy oebk ,mipa`dn milretd epdi dipad ick jezy yygn

a ïéðBaly mipa`ìBç,[heicd-],Ck øçàå,dipad dniizqdykïéLéc÷î ¦§§©©¨©§¦¦
:mze`

zeycwde zerwxw zexhy micar :dpyna epipyìôë éîeìLz ïäa ïéà¥¨¤©§¥¤¤
:('eëå)§

:`xnbd zxxanéléî éðäðîxeht el` mixac apebdy ,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
,ltkn,ïðaø eðúcxaC lM lr' (g ak zeny) ltk aiignd weqta xn`p §¨©¨¨©¨§©

`Ed iM xn`i xW` dca` lM lr dnlU lr dU lr xFng lr xFW lr rWR¤©©©£©¤©©§¨©¨£¥¨£¤Ÿ©¦
NWi midl` oriWxi xW` mdipW xaC `ai midl`d cr df,'Edrxl mipW m ¤©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤£¤©§¦ª¡Ÿ¦§©¥§©¦§¥¥

' ,'llke hxte llk'a yxcp weqtdeòLt øác ìk ìòedf ',ììk'ìò øBL ìò ©¨§©¤©§¨©©
'äîìN ìò äN ìò øBîçedføæç 'øîàé øLà äãáà ìk ìò' ,èøtaezkd £©¤©©§¨§¨©¨£¥¨£¤Ÿ©¨©

,ììëåo`k yiy `vnp,'ììëe èøôe ììk'yïc äzà éàmiaiigy llkd z` §¨©§¨§¨§¨¦©¨¨
ltk eaàlàmdy mixac zeaxlèøtä äî ,èøtä ïéòkdy ,xeng ,xey-] ¤¨§¥©§¨¨©§¨
[dnlyeLøBôî`edyBôeâå ìèìhnä øácdeyøác ìk óà ,ïBîî §¨¨¨©¦©§¥§¨©¨§©

ïBîî Bôeâå ìèìhnä,ezaipb lr ltk minlyneàöédf llkn,úBò÷ø÷ ©¦©§¥§¨¨§©§¨
ïéìèìhî ïðéàLoke ,úBò÷ø÷ì eL÷eäL ,íéãáò eàöéoke ,(:ak oiyeciw) ¤¥¨¦©§§¦¨§£¨¦¤§§©§¨

ïéìèìhnL ét ìò óàL ,úBøèL eàöémewn lkn ,odïôeb ïéàdeyïBîî ¨§§¨¤©©¦¤¦©§§¦¥¨¨
mb hrnl yie .aegd z` mda zeabl `ed miiey `l`úBLc÷äc ,ltknøîà ¤§¥¨©

àø÷oeyleäòø'l wxy yexcl yie ,'eäòø,ltk aeig yiàìål:Lc÷ä §¨¥¥¥¥§Ÿ¤§¥
,zeycwd iabl dpyna epipy:('eëå) äLîçå äòaøà éîeìLz àìå§Ÿ©§¥©§¨¨©£¦¨§

:`xnbd zl`eyàîòè éàîxeht dxken e` dgaehe ycwd znda apebdy ©©§¨
z` ekeza llek dynge drax` melyz :`xnbd daiyn .dynge drax`n
exhetl yi `linn ,ltk inelyzn ycwd hrnzdy oeike ,ltkde oxwd

y oeik ,dynge drax`nàðîçø øîà 'äMîçå äòaøà' éîeìLzyiy ©§¥©§¨¨©£¦¨¨©©£¨¨
,aiiglìL' éîeìLz àìå,'äòaøàå äLlr epaiigp m` ,ltkn xehty oeike §Ÿ©§¥§Ÿ¨§©§¨¨

z`f daiig `le ,drax`e dyly inelyz el` eidi dxiknde dgiahd
:dxezd

:dpyna epipyòaLð Bðéà ípç øîBL,zexhy ,micar zxinya ryt `ly ¥¦¨¥¦§¨
zeycwde zerwxw:('eëå)§
:`xnbd zxxan,ïðaø eðúc ,éléî éðäðîzeny) mpg xney zyxta xn`p §¨¨¥¦¥§¨©¨¨

m` Wi`d ziAn aPbe xnWl milk F` sqM Edrx l` Wi` oYi iM' ,(f-e ak¦¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ§ª©¦¥¨¦¦
midl`d l` ziAd lrA axwpe aPBd `vOi `l m` ,mipW mNWi aPBd `vOi¦¨¥©©¨§©¥§¨¦¦Ÿ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦
'ziad lra axwpe'y (:`n) lirl x`azde ,'Edrx zk`lnA Fci glW `l m ¦̀Ÿ¨©¨¦§¤¤¥¥

z` yexcl yie .melyzn xhtpe ryt `ly rayp mpg xneydy epiid
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df weqt yexcl yie .oecwtd apbp m` mlyl aiig xky xneyy xnelk
,'llke hxte llk'a'eäòø ìà Léà ïzé ék'edf,ììk'Bà øBL Bà øBîç ¦¦¥¦¤¥¥§¨£
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xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc `rivn `aa(ipy meil)

if`ïéòaLðmigelydïéøaæbìdnxzpe xg`ny ,eryt `ly ycwdd ly ¦§¨¦©¦§¨¦
,ef dnexza mwlga md s` ekf ,daipbd on xird ipa erciy mcew dnexzd
cqtpd `ed ycwddy `vnpe ,mixg` milwy ozil mikixv mpi` aeye
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ïäézçzercie xg`ny ,ycwnl milwy zipya ozil xird ipa lr lhen - ©§¥¤

znexza mxear mikef mixafbd oi` ,zernd eapbpy dnexzd zrya
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.mxky z` ciqtdl mdl oi` jkitle ,mdilr dxiny migilyd elaiw `le
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ycwdd hrnzpy epizpyna x`eanl xzeq df ixde ,dcia`e daipba
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:dywde `ng xa sqei ax ayéëä éàoiprl epiid eilr zay zeixg`y ¦¨¦
d z` x`al ozip cvik ,exky z` ciqtnyàLéø,`ziixad lyéðz÷cda ¥¨§¨¨¥

`ed mei xiky m`yBøëN ãéñôäìc énð éëä ,åéìò úaL úeéøçà ïéà- ¥©£¨©¨¨¨¨¦©¦¦§©§¦§¨
z` ciqtn epi`y oiprl eilr zay zeixg` oi`y x`al ozip my mb m`d

,exkyúaL øëN déì úéà éîemeia dxiny lr xky `ed lhep ike - ¦¦¥§©©¨
,zaydúaL øëN Bì ïéðúBð ïéà éðz÷ àäåm`y `yixa aezk ixde - §¨¨¨¥¥§¦§©©¨

`ziixad zpeek oi`y ,gxkdae .zayd mei lr xky lhep epi` `ed mei xiky

oi` `ed mei xiky m`y ,wfpd melyz oiprl `l` xkyd cqtd oiprl
`ed yceg e` reay xiky m` j` ,mlyl jixv epi`e eilr zay iwfp zeixg`
hrnzpy epizpyna x`eand oicl xzeq df ixde ,wfpd z` mlyl `ed aiig

.mixney melyz oicn ycwdd
÷ézLà,daxdéì øîà,`ng xa sqei axlàäa Cì òéîL éãéîm`d - ¦§¦¨©¥¦¦§¦©¨§¨

.df oipra xe`ia zrny

déì øîà,`ng xa sqei ax,úLL áø øîà éëäz` cinrdl yiy ¨©¥¨¦¨©©¥¤
`ziixadBãiî eðwLamlyl oipw dyrna envr z` xneyd aiigy - §¤¨¦¨¦¥

envr z` caryl `ed leki dfk ote`ae ,ezxinya wfp rx`i m` ycwdl

.`ed xeht oicd ony s` ycwdl eiqkpe:Bãiî eðwLa ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨§¤¨¦¨
:dpyna epipyáéiçL íéLã÷ ,øîBà ïBòîL éaømdilraLé ïúeéøçàa ©¦¦§¥¨¨¦¤©¨§©£¨¨¥
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ExWE`gipe drx `laE daFh `lA mi §¦§Ÿ¨§Ÿ¨¨§¦¨
miqxFwiR`e mipin aiWg `lC `YWd©§¨§Ÿ¨¦¦¦§¤¦§¦
w"tA xn`cM zFxFC ixFcl oipFCp mzF`W¤¨¦¦§¥¦§¨©§

d"xC(ik d"c .mye .fi 'c)mde dlM mPdibC §§¥¦Ÿ¨¤§¥
irWFR aiWg `lC DniY EdinE milM mpi ¥̀¨¨¦¦¥©§Ÿ¨¦§¥
gpn `lC `Ytwxw oFbM mtEbA l`xUi¦§¨¥§¨§©§©§¨§Ÿ¨©

d"xA opixn`C oiNitY(my)oipFCpe oicxFIW §¦¦§©§¦¨§¤§¦§¦¦
ztxUp oznWpe otEB k"g`e Wcg a"i DÄŸ¤§¨§¦§¨¨¦§¤¤
lW mdilbx zFRM zgY xt` miUrpe§©£¦¥¤©©©©§¥¤¤
mzF` zFpnl dvx `lC d`xpe miwiCv©¦¦§¦§¤§Ÿ¨¨¦§¨
EprinWn did `lC `ziixaA miiEpXW¤§¦¦§©§¨§Ÿ¨¨©§¦¥
`pzC b"r` oiAln aiWgC `de WECg mEW¦§¨§¨¦©§¦§¨¨

zFa` 'QnA Dil(a"in b"t)hiwp dPkn aB` ¥§©¤¨©©§©¤¨¦
b"r` opirEnW`l Kixhvi` dPknE Dil¥§©¤¦§§¦§©§¦¨
`Ad aiWg `lC `de DinWA DiA WcC§¨¥¦§¥§¨§Ÿ¨¦©¨

oiQR oiUFrA xn`C zizEMd lr.hi 'c oiaexir) ©©¦§¨©§¦©¦
(xa d"c myeEpia` mdxa` Dil wiQn `lC§Ÿ©¦¥©§¨¨¨¦

`lC Dil xwWan `le DizlxFr dkWnnC§¦§§¨§¨¥§Ÿ§©§©¥§Ÿ
Wprp Fpi` DCal Ef dxiar liaWA zizEMd lr `Ad la` miaFh miUrnE dxFY FciA WIW t"r` `ipYcM milFr oi` DCal Ef dxiar liaWaC iPd `N` aiWg̈¦¤¨©¥§¦§¦£¥¨§©¨¥¦¦§©§¨¤¥§¨¨©£¦¦£¨©¨©©¦¦§¦£¥¨§©¨¥¤¡¨
EdNEke Wcg a"i mW `dIW `N` cIn Edlrn Epia` mdxa` oi`C Fl znxFB Ef dxiarW `N` mPdibl cxil mliaWA iE`xW zFxg` zFxiar FciA WIW `l m ¦̀Ÿ¤¥§¨£¥£¥¤¨¦§¦¨¥¥§¥¦Ÿ¤¨¤£¥¨¤¤§¥©§¨¨¨¦©£¥¦¨¤¨¤§¥¨Ÿ¤§§

xn`C o`nl `Mi`e xaC lkl zlrFn daEWzC daEWY dUr `NWA(:cl 'c zekxa):mlFrl miwiCv EidW ozF`n milFcB daEWY ilraC §¤Ÿ¨¨§¨¦§¨¤¤§¨¨¨§¦¨§©§¨©§©£¥§¨§¦¥¨¤¨©¦¦§¨
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éëä àì déì øîà déîñéà déì øîà àøazñî àëtéà¦§¨¦§©§¨¨©¥¦§¥¨©¥Ÿ¨¥
'äaî eaøúéàc áéiç ïúeiøçàa áéiçL íéLã÷ øîà÷̈¨©¨¨¦¤©¨§©§©¨©¨§¦§©¦©
Búéîòaî èéònàc øeèt ïúeiøçàa áéiç BðéàLå Lçëå§¦¥§¤¥©¨§©§©¨¨§¦§¦¦©£¦
úéìbøî äøBz øôñ øëBnä óà øîBà äãeäé éaø :Lçëå§¦¥©¦§¨¥©©¥¥¤¨©§¨¦
óà øîBà äãeäé éaø àéðz :äàðBà íäì ïéà äîäáe§¥¨¥¨¤¨¨©§¨©¦§¨¥©
äéîãì õ÷ ïéàL éôì äàðBà dì ïéà äøBz øôñ øëBnä©¥¥¤¨¥¨¨¨§¦¤¥¥§¨¤¨
äöBø íãàL éðtî äàðBà íäì ïéà úéìbøîe äîäa§¥¨©§¨¦¥¨¤¨¨¦§¥¤¨¨¤
äãeäé éaøå ïâåeæì äöBø íãà ìkä àìäå Bì eøîà ïâåeæì§©§¨¨§©£Ÿ©Ÿ¨¨¤§©§¨§©¦§¨
øîà änk ãòå déì éáéLç àì épäå déì éáéLç épä©¥£¦¥¥§©¥Ÿ£¦¥¥§©©¨¨©
øîBà àøéúa ïa äãeäé 'ø àéðz íäéîc éãk ãò øîéîà£¥©©§¥§¥¤©§¨§¨¤§¥¨¥

ééñå ñeñ øëBnä óàíäì ïéà äîçìna íBèéhçå ó ©©¥§©¦§©¦©¦§¨¨¥¨¤
:Lôð éiç ïäa LiL éðtî äàðBà'éðúîäàðBàL íLk ¨¨¦§¥¤¥¨¤©¥¤¤§¥¤¨¨

änëa Bì øîàé àì íéøáãa äàðBà Ck økîîe çwîa§¤¨¤§¨©¨¨¦§¨¦ŸŸ©§©¨
àì äáeLz ìòa äéä íà çwéì äöBø Bðéà àeäå äæ õôç¥¤¤§¥¤¦©¦¨¨©©§¨Ÿ

éNòî øBëæ Bì øîàéàì íéøb ïa àeä íà íéðBLàøä E Ÿ©§©£¤¨¦¦¦¤¥¦Ÿ
éúBáà äNòî øBëæ Bì øîàéàìå äðBú àì øâå øîàpL E Ÿ©§©£¥£¤¤¤¡©§¥Ÿ¤§Ÿ

:epöçìú'îâúàðBàa Búéîò úà Léà eðBú àì ø"ú ¦§¨¤Ÿ¦¤£¦§¨©
Bà íéøác úàðBàa øîBà äzà øaãî áeúkä íéøác§¨¦©¨§©¥©¨¥§¨©§¨¦
økîî eøkîú éëå øîBà àeäLk ïBîî úàðBàa àlà Bðéà¥¤¨§¨©¨§¤¥§¦¦§§¦§¨
øeîà ïBîî úàðBà éøä Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤£¥¨©¨¨
úàðBàa Búéîò úà Léà eðBú àì íéi÷î éðà äî àä̈¨£¦§©¥Ÿ¦¤£¦§¨©
Bì øîàé ìà äáeLz ìòa äéä íà ãöék àä íéøác§¨¦¨¥©¦¨¨©©§¨©Ÿ©

éNòî øBëæBì øîàé ìà íéøb ïa äéä íà íéðBLàøä E §©£¤¨¦¦¦¨¨¤¥¦©Ÿ©
éúBáà äNòî øBëæìà äøBz ãBîìì àáe øb äéä íà E §©£¥£¤¦¨¨¥¨¦§¨©

íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàL ät Bì øîàéŸ©¤¤¨©§¥§¥§¨¦§¨¦
ïéøeqé eéä íà äøeábä étî äøîàpL äøBz ãBîìì àä¦§¨¤¤¤§¨¦¦©§¨¦¨¦¦
øa÷î äéäL Bà åéìò ïéàa íéàìç eéä íà åéìò ïéàä¦¨¨¦¨¢¨¦¨¦¨¨¤¨¨§©¥

øc íBúå Eúå÷z Eúìñk Eúàøé àìä áBiàì åéøéáç Bì eøîàL Cøãk Bì øîàé ìà åéða úàéëE ¤¨¨©Ÿ©§¤¤¤¨§£¥¨§¦£Ÿ¦§¨§¦§¨¤¦§¨§§§¨¤
éðBìt ìöà eëì íäì øîàé àì epnî äàeáz ïéLwáî íéønç eéä íà ãáà é÷ð àeä éî àð øëæ§¨¨¦¨¦¨¨¦¨©¨¦§©§¦§¨¦¤ŸŸ©¨¤§¥¤§¦
çwnä ìò åéðéò äìúé àì óà øîBà é"ø íìBòî øëî àlL Ba òãBéå äàeáz øëBî àeäL¤¥§¨§¥©¤Ÿ¨©¥¨¥©Ÿ¦§¤¥¨©©¤¨
éäìàî úàøéå Ba øîàð álì øeñnä øác ìëå álì øeñî øácä éøäL íéîc Bì ïéàL äòLaE §¨¨¤¥¨¦¤£¥©¨¨¨©¥§¨¨¨©¨©¥¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤
úàøéå Ba øîàð äfL ïBîî úàðBàî íéøác úàðBà ìBãb éàçBé ïa ù"ø íeMî ïðçBé ø"à¨¨¦¤¨¦¨¨©§¨¦¥¨©¨¤¤¤¡©§¨¥¨

éäìàîéäìàî úàøéå Ba øîàð àì äæå EìàeîL éaø BðBîîa äæå Bôeâa äæ øîBà øæòìà 'øå E ¥¡Ÿ¤§¤Ÿ¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤§¤§¨¨¥¤§§¤§¨©¦§¥
ìk ÷çöé øa ïîçð áøc dén÷ àpz éðz ïBáMéäì ïzéð àì äæå ïBáMéäì ïzéð äæ øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©¤¦¨§¦¨§¤Ÿ¦¨§¦¨¨¥©¨©¥§©©§¨©¦§¨¨
à÷neñ ìéæàc déì àðéæçc úøîà à÷ øétL ì"à íéîc CôBL eléàk íéaøa Bøéáç éðt ïéaìnä©©§¦§¥£¥¨©¦§¦¥¨¦©¦¨©§¨§¨¦¨¥§¨¦§¨
àðéðç éaø øîàc étà éøeåçàa ì"à éøéäæ éàîa àáøòîa éîéc áøì éiaà déì øîà àøåeç éúàå§¨¥¦§¨¨©¥©©¥§©¦¦§©£¨¨§©§¦¥§©§¥©¥§¨©©¦£¦¨

ìMî õeç ípäéâì ïéãøBé ìkäìMî õeç íéìBò ípäéâì ïéãøBiä ìk àîéà àlà ã"ñ ìkä äLäL ©Ÿ§¦§¥¦Ÿ¦§Ÿ¨©Ÿ¤¨¥¨¨©§¦§¥¦Ÿ¦¦§Ÿ¨
òø íL äpënäå íéaøa Bøéáç éðt ïéaìnäå Léà úLà ìò àaä ïä elàå ïéìBò ïéàå ïéãøBiL¤§¦§¥¦§¥¥©¨©¥¤¦§©©§¦§¥£¥¨©¦§©§©¤¥©
ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà déîLa déa Lãc â"òà ïéaìî eðééä äpëî Bøéáçì©£¥§©¤©§©§¦§¨¥¦§¥¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `rivn `aa(ipy meil)

daxc` ixdàøazñî àëtéà`xaqd on jtidl md `ziixad ixac lk - ¦§¨¦§©§¨
itk heicd lya xehtle deab lya aiigl `ziixad zpeek m`y ,dheytd
dl did ,oaxw raypd aiig ycwd oenn lr wxy 'ygke 'da'n dyxcy
oeik ,oaxwn `ed xeht mzeixg`a mdilra aiigy miycway xnel

aiig epi`y miycwa eli`e ,'ygke 'da'n ehrnzpe epennk md mipecipy
cale ,'ygke 'dan' eaxzpe ycwd oennk md mipecipy ,aiig mzeixg`a
oenna xy`n heicd oenna dreay oaxw aiigl xazqn xzei ixd ,z`fn

.dreay ipic lkn ycwd hrnzp ixdy ,deab
déì øîàok m` ,`a` xa wgvi iaxl `pzddéîñéàef `ziixa xiq` - ¨©¥¦§§¥

.`id zyaeyny xg`n ,izqxibn

déì øîà,`a` xa wgvi iaxàìc ,jzqxibn dpxiqdl jixv jpi` -éëä ¨©¥Ÿ¨¦
øîà÷,dfk ote`a `ziixad ixac z` x`al xyt` -áéiçL íéLã÷ ¨¨©¨¨¦¤©¨

mdilraïúeéøçàa,xwyl raype oda xneyd xtke ,xg` cia ociwtde §©£¨¨
,ezny`a dced okn xg`leáéiçly ody xg`n dreay oaxwa `ed ©¨

meyn aiig mewn lkn ,deab oenn ly cv mda yi m` s`e ,'ezinr'
å ,'Lçëå 'äa'î eaøúéàcmiycwøeèt ,ïúeéøçàa áéiç BðéàLxneyd §¦§©¦©§¦¥§¤¥©¨§©£¨¨¨

meyn ,dreay oaxwnLçëå Búéîòaî èéòîàcoenn md oi`e xg`ny - §¦§¦¦©£¦§¦¥
.mzxitk lr miaiig oi` jkitle ,'ezinra ygke' mda `xew ip` oi` ciwtnd

:dpyna epipyäøBz øôñ øëBnä óà øîBà äãeäé éaøäîäáe úéìbøî ©¦§¨¥©©¥¥¤¨©§¨¦§¥¨
:äàðBà íäì ïéà¥¨¤¨¨

zx`ane dcedi iax ly epic z` `id s` d`iand `ziixa `xnbd d`ian
:ezxaq z`dì ïéà äøBz øôñ øëBnä óà ,øîBà äãeäé éaø ,àéðz©§¨©¦§¨¥©©¥¥¤¨¥¨

äéîãì õ÷ ïéàL éôì ,äàðBàxkend s`e ,dieeyle dkxrl -äîäa ¨¨§¦¤¥¥§¨¤¨§¥¨
ïâåeæì äöBø íãàL éðtî ,äàðBà íäì ïéà úéìbøîezilbxne dnda mr ©§¨¦¥¨¤¨¨¦§¥¤¨¨¤§©§¨
.oieey ickn xzeia s` ozepwl `ed dvex jkitle ,zxg`

Bì eøîà,minkgïâåeæì äöBø íãà ìkä àìäåxnel ozip xac lka `ld - ¨§©£Ÿ©Ÿ¨¨¤§©§¨
.d`pe` oic oda yi mewn lkne ,ozenk xg` xac mr obeefl mc` utgy ,ok

äãeäé éaøåc ,dfa wlgl yiy xaeqdéì éáéLç àì éðäå déì éáéLç éðä §©¦§¨¨¥£¦¥¥§¨¥Ÿ£¦¥¥
wxe ,eieeyn xzeia jk meyn edpew `ed oi` ,xac lk beefl mc` utgy s` -
.oieeyn xzeia s` ozepwl `ed dvex ,xzeia el aeygy zilbxne dndaa

:`xnbd zxxanänk ãòå.d`pe` mda oi` xeriy dfi` cr - §©©¨
íäéîc éãk ãò øîéîà øîàjky ,d`pe` oic mda oi` mieeyn miltk cr - ¨©£¥©©§¥§¥¤

.obeefl ick mdinca siqedl mc` dvex
:dcedi iax ixac oirk xaeqd sqep `pz d`ian `xnbdäãeäé éaø ,àéðz©§¨©¦§¨

ééñå ñeñ øëBnä óà ,øîBà àøéúa ïaó[axg-]íBèéhçå[obn-]azry ¤§¥¨¥©©¥§©¦§©¦¦
díäì ïéà äîçìnoicïäa LiL éðtî ,äàðBàjxev,Lôð éiçdvexe ¦§¨¨¥¨¤¨¨¦§¥¤¥¨¤©¥¤¤

:miiey ickn xzeia s` dnglnd zrya mzepwl gweld
ExMnz ike' ,(ci dk `xwie) oenn z`pe`a cg` .d`pe`a exn`p miweqt ipy§¦¦§§

z`pe`a ipyde .'eig` z` Wi` EpFY l` ,Lzinr cIn dpw F` ,Lzinrl xMnn¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤©¦¤¨¦
'd ip` iM ,Lidl`n z`xie ,Fzinr z` Wi` EpFz `le' ,(fi my) mixac§Ÿ¦¤£¦§¨¥¨¥¡Ÿ¤¦£¦
z`pe`a zwqer epiptly dpynde ,oenn z`pe`a epwqr dzr cr .'mkidl ¡̀Ÿ¥¤

.mixac

äðùî

L íLkxeqi` yiäàðBàexiag zepe`l -økîîe çwîa,oenna -Ckyi §¥¤¨¨§¦¨¦§¨¨
xeqi`äàðBàexrvl -íéøáãa.cala ¨¨¦§¨¦

:mixac z`pe` ly mipte` dpynd d`ianeBì øîàé àì,exiagl -änëa ŸŸ©§©¨
xken dz`çwéì äöBø Bðéà àeäå ,äæ õôçoke .utgd z`äéä íàexiag ¥¤¤§¥¤¦©¦¨¨

éNòî øBëæ Bì øîàé àì ,äáeLz ìòaíéðBLàøä Eziyry jizepeer - ©©§¨ŸŸ©§©£¤¨¦¦
oke .daeyza zxfgy mcewäNòî øBëæ Bì øîàé àì ,íéøb ïa àeä íà¦¤¥¦ŸŸ©§©£¥

éúBáàE,exiibzdy mcewøîàpL(k kk zeny)àìå äðBú àì øâå' £¤¤¤¡©§¥Ÿ¤§Ÿ
:'epöçìz¦§¨¤

àøîâ

:mixac z`pe` xeqi` xewn z` zx`an `xnbd,ïðaø eðzxn`py dn ¨©¨¨
(fi dk `xwie) weqta'eíéøác úàðBàa ,'Búéîò úà Léà eðBú àìd`pe` - Ÿ¦¤£¦§¨©§¨¦

xeaic ici lr.øaãî áeúkä:`ziixad zl`eyøîBà äzàwqer weqtdy ©¨§©¥©¨¥
Bà ,íéøác úàðBàa`nyBðéàwqer.ïBîî úàðBàa àlàdaiyn §¨©§¨¦¥¤¨§¨©¨

:`ziixadøîBà àeäLk(ci my) xg` weqtaEúéîòì økîî eøkîú éëå' §¤¥§¦¦§§¦§¨©£¦¤
,Eúéîò ãiî äð÷ Bàgwna d`pe` ezernyny ,'eig` z` Wi` EpFY l` ¨Ÿ¦©£¦¤©¦¤¨¦

,xknneíéi÷î éðà äî àä ,øeîà ïBîî úàðBà éøäz` cinrp dna - £¥¨©¨¨¨¨£¦§©¥
weqtd,'Búéîò úà Léà eðBú àì'jgxk lraxeqi`.íéøác úàðBà Ÿ¦¤£¦§¨©§¨¦

ãöék àä:mixac z`pe` `idäéä íàexiagBì øîàé ìà ,äáeLz ìòa ¨¥©¦¨¨©©§¨©Ÿ©
éNòî øBëæ.íéðBLàøä Eokeäéä íàexiagøBëæ Bì øîàé ìà ,íéøb ïa §©£¤¨¦¦¦¨¨¤¥¦©Ÿ©§

éúBáà äNòîEoke .exiibzdy mcewìà ,äøBz ãBîìì àáe øb äéä íà ©£¥£¤¦¨¨¥¨¦§¨©
,Bì øîàéikeãBîìì àa ,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàL ät Ÿ©¤¤¨©§¥§¥§¨¦§¨¦¨¦§

.äøeábä étî äøîàpL äøBz¨¤¤¤§¨¦¦©§¨
oke,åéìò ïéàa ïéøeqé eéä íàe`äéäL Bà ,åéìò ïéàa íéàìç eéä íà ¦¨¦¦¨¦¨¨¦¨¢¨¦¨¦¨¨¤¨¨

Cøãk Bì øîàé ìà ,åéða úà øa÷î[enk-]åéøéáç Bì eøîàLaei` ly §©¥¤¨¨©Ÿ©§¤¤¤¨§£¥¨
,áBiàì,(f-e c aei`) mixeqi eilr e`ay xg`l,Eúìñk Eúàøé àlä' §¦©Ÿ¦§¨§¦§¨¤

éëøc íúå Eúå÷z'ãáà é÷ð àeä éî àð øëæ .Ewfgzn jpi`y ,dzr - ¦§¨§§Ÿ§¨¤§Ÿ¨¦¨¦¨¨
miigl 'dn jzeewze ,'d z` jz`xiy gken ,mixeqid jilr mi`ayk dpen`a

lkez m`d .zeliqkn miraep `l` ,miizn` mpi` ,mixyid jikxce miaeh
.mlerdn ca`y ,zn`a xyie iwp didy mc`a xkfidl

okeíéønç eéä íà[ze`yn i`yep mixeng ikilen-]ïéLwáîzepwl ¦¨©¨¦§©§¦
,äàeáz øëBî àeäL ,éðBìt ìöà eëì íäì øîàé àì ,epnî äàeáz§¨¦¤ŸŸ©¨¤§¥¤§¦¤¥§¨

íìBòî øëî àlL Ba òãBéåel oi`y eyiial ick eil` mglye ,d`eaz §¥©¤Ÿ¨©¥¨
.xeknl d`eazåéðéò äìúé àì óà ,øîBà äãeäé éaølkzqdlçwnä ìò ©¦§¨¥©Ÿ¦§¤¥¨©©¤¨

,ezepwl dvex eli`kíéîc Bì ïéàL äòLa.zepwl §¨¨¤¥¨¦
álì øeñî øácä éøäLdyry e` xrvl oiekzd m` rcei `ed wxe ,mc`d ¤£¥©¨¨¨©¥

,al meza z`fálì øeñnä øác ìëå,ezpeek dn mixg`l reci oi`eøîàð §¨¨¨©¨©¥¤¡©
Ba(fi dk `xwie)éäìàî úàøéå','Em` ,eizeaygn rceid 'dn `xil jixvy §¨¥¨¥¡Ÿ¤

.d`pe`l e` daehl ezpeek
:mixac z`pe` xeqi` xnega mixn`n d`ian `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

ìBãb ,éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMîxeqi`íéøác úàðBàxzeiúàðBàî ¦©¦¦§¤©¨¨©§¨¦¥¨©
,ïBîîmeynäfL,mixac z`pe` -éäìàî úàøéå' Ba øîàðäæå ,'E- ¨¤¤¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤§¤

,oenn z`pe`éäìàî úàøéå Ba øîàð àì.E Ÿ¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤
,øîBà øæòìà éaøåmeyn ,oenn z`pe`n xeng mixac z`pe`y mrhdy §©¦¤§¨¨¥
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wxe ,eieeyn xzeia jk meyn edpew `ed oi` ,xac lk beefl mc` utgy s` -
.oieeyn xzeia s` ozepwl `ed dvex ,xzeia el aeygy zilbxne dndaa
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íäéîc éãk ãò øîéîà øîàjky ,d`pe` oic mda oi` mieeyn miltk cr - ¨©£¥©©§¥§¥¤

.obeefl ick mdinca siqedl mc` dvex
:dcedi iax ixac oirk xaeqd sqep `pz d`ian `xnbdäãeäé éaø ,àéðz©§¨©¦§¨
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(fi dk `xwie) weqta'eíéøác úàðBàa ,'Búéîò úà Léà eðBú àìd`pe` - Ÿ¦¤£¦§¨©§¨¦

xeaic ici lr.øaãî áeúkä:`ziixad zl`eyøîBà äzàwqer weqtdy ©¨§©¥©¨¥
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:mixac z`pe` xeqi` xnega mixn`n d`ian `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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Bì çBðel sicr -Bøéáç éðt ïéaìé ìàå ,Léà úLà ÷ôñ ìò àáiL íãàì ©§¨¨¤¨Ÿ©¨¥¥¤¦§©©§¦§¥£¥
,íéaøae .yi` zy` xeqi` wtqn xzei dxeng exiag ipt zpaldyïì àðî ¨©¦§¨¨

,ok opgei iax cnl okidn -áéúëc éàî ,àáø Løãc ,àáø Løãcîoipra ¦§¨©¨¨§¨©¨¨©¦§¦
(eh dl mildz) ,el ebrly cec i`peyeôñàðå eçîN éòìöáe'ilr Etq`p §©§¦¨§§¤¡¨¤¤§¨©

mikp,'ebe'enã àìå eòø÷ray za izy` epiidc 'irlv' liaya - ¥¦¨§§Ÿ¨
e ,jk lr ilr ebrle egny ,zyxebn wtq dzidy cera diz`ypyãåc øîà̈©¨¦

éðôì òeãéå éeìb íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìeéä íàL E ¦§¥©¨¨¦¤¨¨§¨©§¨¤¤¦¨
,õøàì úúBL éîc äéä àì éøNa íéòø÷îdrya jtyp xaky itl §¨§¦§¨¦Ÿ¨¨¨¦¥¨¨¤

,ipt epialdyúBìäàå íéòâða ïé÷ñBòL äòLa eléôà àlà ãBò àìå§Ÿ¤¨£¦§¨¨¤§¦¦§¨¦§¢¨
,zeixr ipica miwqer mpi`eéì íéøîBà,i`hg lr fnxlúLà ìò àaä ,ãåc §¦¦¨¦©¨©¥¤

íäì øîBà éðàå ,äna Búúéî Léàzy` lr `ad mpn` ,mbrll daeyzk ¦¦¨©¤©£¦¥¨¤
yi`,÷ðça Búúéîj`éðt úà ïéaìnä ìáà ,àaä íìBòì ÷ìç Bì Léå ¦¨§¤¤§¥¥¤¨¨©¨£¨©©§¦¤§¥

.àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà íéaøa Bøéáç£¥¨©¦¥¥¤¨¨©¨
:miaxa exiag zpald oipra ztqep `xninøa àøèeæ øî [øîà] (øîàå)¨©©§¨©

dì éøîàå ,áø øîà äiáBèef `xniny mixne` yie -øa àðç áø øîà ¦¨¨©©§¨§¥¨¨©©¨¨©
éaø íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§¨§¥¨¨©©¦¨¨¦©¦
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:eilr oiWwWwOWM dxad lFw FA rnWPW¤¦§©£¨¨§¤§©§§¦¨¨

.ìàøNé ìciåEpgIe aizM DiPin lirl ©¦©¦§¨¥§¥¦¥§¦©©£
:ux`d lEai z` EzigWIe mdilreøé÷Bà £¥¤©©§¦¤§¨¨¤¦

.eëééLð:mkizFWp EcAM.àæBçîdidW xir §©§©§§¥¤§¨¦¤¨¨
:DnW KM DkFzA xC `ax.úBéìeç Bëúç ¨¨¨§¨©§¨¨§§

KxcM oWakA Ftxvn zFilEg iEUrd xEPY©¤¨§§¨§§¦§¨§¤¤
oiA lFg ozpe zFilEgd sxiv k"g`e qxg ilM§¥¤¤§¦¥©§§¨©¥

:`ilEgl `ilEg.øäèî à"øilM df oi`W §¨§§¨§©¥¤¥¤§¦
dnc` ilkE millB ilM oirM oipA `N` qxg¤¤¤¨¦§¨§¥§¥§¨¦§¥£¨¨

:d`nEh oilAwn oi`W.ïéànèî íéîëçå ¤¥§©§¦§¨©£¨¦§©§¦
Eid mdNW mixEPY x`W zFilEg xzA ilf`C§©§¥¨©§§¨©¦¤¨¤¨
dlrnl eitE zFlFcB zFxicw oirM miEUr£¦§¥§¥§¦§©§¨
milhlHnE zFxicw x`WM oWakA sxFve§¥§¦§¨¦§¨§¥¦©§§¦
sCd lr F` ux`d lr FaiWFn didW `N ¤̀¨¤¨¨¦©¨¨¤©©©
FNEM lr aiaq hiHd zElith z` wiAcnE©§¦¤§¦©¦¨¦©

:FOEg z` wifgie hFlwIW ar FzFUrl©£¨¤¦§§©£¦¤
éàðëò

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

çBðwtq raW zaC mEXn ikd hwp .'Ek Wi` zW` wtq lr `aIW mc`l Fl ©§¨¨¤¨Ÿ©¨¥¥¤¦¨©¨¥¦§©¤©¨¥
azFM ceC ziA znglnl `vFId lkC mEXn qxhpETA 'itE `ied Wi` zW ¥̀¤¦©§¨¦©§§¥¦§¨©¥§¦§¤¤¥¨¦¥
`id minId mzF` lke mail wwGiY `le dPWxbi zEni m`W n"r FYW`l hB¥§¦§¤¦¨§¨§¤¨§Ÿ¦¨¥§¨¨§¨¨©¨¦¦
oig` mdl WIW `weC `N` `vFId lM df oi` k"`C z"xl 'we zWxFbn wtq̈¥§¤¤§§§¥¤¨©¥¤¨©§¨¤¥¨¤©¦
`weC e`l qxhpETA Edin mipA mdl oi`e§¥¨¤¨¦¦©§§¥©©§¨
dWw cFre oBrzY `NW `N` mai hwp̈©¨¨¤¨¤Ÿ¦§©¥§¨¤

zAW zkQnA xn`C z"xl(hb d"c mye .ep 'c) §§¨©§©¤¤©¨
drFh `N` Fpi` `hg ceC xnF`d lM̈¨¥¨¦¨¨¥¤¨¤
k"g` dnglOd on dIxE` xfg `de i`O ©̀©§¨¨©¦¨¦©¦§¨¨
xFfgi `l m` oipzn EidW zFgcl Wi EdinE¦¥¦§¤¨©§¦¦Ÿ©£
in 'tA `ipzC dWw cFre dnglOd sFqA§©¦§¨¨§¨¤§©§¨§¦

Ffg`W(xn` d"c :mye .br sc oihib)`id dn ¤¨§©¦
`id ixd xnF` dcEdi iAx minId ozF`A§¨©¨¦©¦§¨¥£¥¦
xnF` iqFi 'x dixaC lkl Wi` zW`M§¥¤¦§¨§¨¤¨¥¥
iqFi iAxl ENit`e zWxFbn Dpi`e zWxFbn§¤¤§¥¨§¤¤©£¦§©¦¥
z"ke i`Ce zWxFbn Dpi`C ceC `hg̈¨¨¦§¥¨§¤¤©©§
Dl iwFnC eiWkrn xn` `lA mzdC§¨¨§Ÿ¨©¥©§¨§¥¨
xnFlM mlFrA ip`W zrn xnF`A `xnBA©§¨¨§¥¥¥¤£¦¨¨§©
[ziA] znglnaE izzin mcFw zg` drẄ¨©©¤¦¨¦§¦§¤¤¥
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mEXn `N` lFw zA d`vi `l o`kC cFre§§©Ÿ¨§¨©¤¨¦
`de EgikFi minXd on xn`W `"xC FcFaM§§¤¨©¦©¨©¦¦§¨
oi` xn`C `id rWFdi iAx mzd xn`C§¨©¨¨©¦§ª©¦§¨©¥
'xl Dil opirnW `le lFw zaA oigiBWn©§¦¦§©§Ÿ©§¦¨¥§
`"xC dUrn i`dC w"a lr `N` rWFdi§ª©¤¨©§©©£¥§
minXa `l xn`wCn wiIC mzd `kdC§¨¨¨¨©¥¦§¨¨©Ÿ©¨©¦
rnWn ipiQn dxFY Epl dpYip xaM `id¦§¨¦§¨¨¨¦¦©©§©

:oigiBWn oi` mFwn mEWaCéiç÷Cxn`e ¦§¨¥©§¦¦¨©¥§¨©
f"r WixA xn`C `de .ipA ipEgSp(:b 'c) ¦§¦¨©§¨§¨©§¥

d"awd iptl wFgU oi` w"nda axgW mFIn¦¤¨©¥§¦§¥©
`zEgicaC `zNin `kde rEaw Epiid©§¨©§¨¨¦§¨¦§¦¨

:xn`C `Ed `nlrA§©§¨§¨©
òø÷ågikFdl oi` .eilrpn ulge eicbA §¨©§¨¨§¨©¦§¨¨¥§¦©

crFnA Dil `irAnC `d o`Mn¦©¨§¦¨§¨¥§¥
ohw(`l d"c mye :eh 'c)zrixw Kixv dCEpn m` ¨¨¦§¤¨¦§¦©

`xrvl `kd `nlcC lrpn uENge micbA§¨¦§¦¦§¨§¦§¨¨¨§©£¨
:ikd carC `Ed `nlrA§©§¨§¨©¨¥

úéaîceC ziAn qxhpETA 'iR .`A` ia` ¦¥£¦©¨¦©§§¥¦¥¨¦
dzid mi`iUp zAW dgRWn ia £̀¦¦§¨¨¤©§¦¦¨§¨

:ceC ziAn mde§¥¦¥¨¦
õeçaNd xrSW itl .d`pF` ixrXn¦©£¥¨¨§¦¤©©©¥

rnWn zFrnC cixFdl aFxwe `id¦§¨§¦§¨©§©
ixrWC miNdzC `xTn lirl `wtpC mEXn¦§©§¨§¥¦§¨¦§¦¦§©£¥

nC`dC oM wgC mPgaE Elrpp `l dr ¦§¨Ÿ¦§£§¦¨¨©¥§¨
aizkCn `icdA `Cqg ax lirl WixC̈¦§¥©¦§¨§¤§¨¦¦§¦
ziAn `OWe Kp` znFg lr aSp 'd dPd¦¥¦¨©©£¨§¤¨¦¥
ia` didW zlAEwn dzid l`ilnB oAx©¨©§¦¥¨§¨§¤¤¤¨¨£¦
iOp ogMW`cM xn`w ceC` e`le dgRWOd©¦§¨¨§©©¨¦¨¨©¦§©§§¨©¦

(.dk 'c d"x)iplAEwn l`ilnB oAx xn`C§¨©©¨©§¦¥§§©¦
:'Ek dMEx`A `A minrRW `A` ia` ziAn¦¥£¦©¨¤§¨¦¨©£¨

éøîàåmEXn Wxtn Wi .e"nA Dl §©§¥¨§¥§¨¥¦
`vFIke mziid mixb iM aiWgC§¨¦¦¥¦¡¦¤§©¥

:DÄ
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éðtî eìôð àì íëáéh äî ízà äëìäa äæ úà äæ¤¤¤©£¨¨©¤©¦§¤Ÿ¨§¦§¥
à"ø ìL BãBák éðtî eô÷æ àìå òLBäé éaø ìL BãBák§¤©¦§ª©§Ÿ¨§¦§¥§¤
éúBîk äëìä íà íäì øîàå øæç ïéãîBòå ïéhî ïééãòå©£©¦ª¦§§¦¨©§¨©¨¤¦£¨¨§¦
ìöà íël äî äøîàå ìB÷ úa äúàöé eçéëBé íéîMä ïî¦©¨©¦¦¨§¨©§¨§¨©¨¤¥¤
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à"ø øäéhL úBøäè ìk eàéáä íBiä BúBà eøîà éðä©¨§©¥¦¨¨¢¤¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc `rivn `aa(iyily meil)

àeä äæåmya dreci ef zwelgne -.'éàðëò ìL øepz'éàðëò éàîrecn - §¤©¤©§©©©§©
.ok xepzd `xwpBæ àðëòk íéøác eôéwäL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¤¦¦§¨¦§©§¨

gepl ekxcy df ygpk ,cv lkn zeaeyza xfril` iax z` minkg eaaeqy -
,eit jeza eapfe lbern etebykeäeànèå.xepzl §¦§

íBiä BúBàa ,àðz,df oica minkge xfril` iax egkeezdyéaø áéLä ¨¨§©¥¦©¦
íäì øîà .epîéä eìaé÷ àìå íìBòaL úBáeLz ìk øæòéìà,xfril` iax ¡¦¤¤¨§¤¨¨§Ÿ¦§¥¤¨©¨¤

çéëBé äæ áeøç éúBîk äëìä íà,enewnn xwriy ici lráeøç ø÷òð ¦£¨¨§¦¨¤¦©¤¡©¨
BîB÷nîwgxnldì éøîàå ,änà äàîwgxnl xwrpy.änà úBàî òaøà ¦§¥¨©¨§¨§¥¨©§©¥©¨

ok it lr s`eBì eøîà,minkg.áeøçä ïî äéàø ïéàéáî ïéà ¨§¥§¦¦§¨¨¦¤¨
øæçxfril` iaxeçéëBé íénä únà éúBîk äëìä íà ,íäì øîàå`ly ¨©§¨©¨¤¦£¨¨§¦©©©©¦¦

.cer o`k exariíäéøBçàì íénä únà eøæçjetd oeeika enxfy - ¨§©©©©¦©£¥¤
s`e .dlibxd mznixfnok it lrBì eøîà,minkgúnàî äéàø ïéàéáî ïéà ¨§¥§¦¦§¨¨¥©©

.íénä©©¦
øæçxfril` iaxeçéëBé Løãnä úéa éìúBk éúBîk äëìä íà ,íäì øîàå ¨©§¨©¨¤¦£¨¨§¦§¥¥©¦§¨¦

cin ok`e .eltiyòLBäé éaø íäa øòb .ìBtéì Løãnä úéa éìúBk ehä¦§¥¥©¦§¨¦¨©¨¤©¦§ª©
eäî ízà ,äëìäa äæ úà äæ íéçvðî íéîëç éãéîìz íà' ,íäì øîà̈©¨¤¦©§¦¥£¨¦§©§¦¤¤¤©£¨¨©¤©

íëáéh.'df gekiea axrzdleìôð àìmilzkdéaø ìL BãBák éðtî ¦§¤Ÿ¨§¦§¥§¤©¦
ïééãòå ,øæòéìà éaø ìL BãBák éðtî eô÷æ àìå ,òLBäémdïéãîBòå ïéhî. §ª©§Ÿ¨§¦§¥§¤©¦¡¦¤¤©£©¦©¦§§¦

øæçxfril` iaxeçéëBé íéîMä ïî éúBîk äëìä íà ,íäì øîàå.z`f ¨©§¨©¨¤¦£¨¨§¦¦©¨©¦¦
øæòéìà éaø ìöà íël äî ,äøîàå ìB÷ úa äúàöémigkeezn recn - ¨§¨©§¨§¨©¨¤¥¤©¦¡¦¤¤

,xfril` iax mr mkpidìò òLBäé éaø ãîò .íB÷î ìëa BúBîk äëìäL¤£¨¨§§¨¨¨©©¦§ª©©
àéä íéîMa àì ,øîàå åéìâøici lr dxez ipica zwelgn rixkdl oi` - ©§¨§¨©Ÿ©¨©¦¦

.minydn d`xed
:`xnbd zxxanàéä íéîMa àì éàîote`a zwelgn mirixkn oi` recn - ©Ÿ©¨©¦¦

:`xnbd zx`an .df,äéîøé éaø øîàitl,éðéñ øäî äøBz äðzð øákL ¨©©¦¦§§¨¤§¨¦§¨¨¥©¦©
eìB÷ úáa ïéçébLî eðà ïéà,dxeza aezkd cbp `id m`záúk øákL ¥¨©§¦¦§©¤§¨¨©§¨

,'úhäì íéaø éøçà' äøBza éðéñ øäaiax lr miwleg minkge xg`ne §©¦©©¨©£¥©¦§©Ÿ
.mzenk dkld xfril`

:ef dprh d"awd laiwy zxtqn `xnbddéçkLàe`vn -eäiìàì ïúð éaø ©§§¥©¦¨¨§¥¦¨
,`iapddéì øîà,edil`l ozp iaxéøa àLãe÷ ãéáò éàîàéääa àeä C ¨©¥©¨¦§¨§¦§©¦
àzòLdkldd drxkedy dry dze`a `ed jexa yecwd dyr dn - ©§¨

.minkgkdéì øîà,edil`ééç à÷Cd"awd wgy -éða éðeçvð ,øîàå ¨©¥¨¨¥§¨©¦§¦¨©
,éða éðeçvðaezky dn it lr dkldd erixkde lew zal erny `ly dna ¦§¦¨©

.dxeza

:minkge xfril` iax ewlgpy meid eze`l zxfeg `xnbdeøîàziaa ¨§
a ,yxcndíBiä BúBàdzid zwelgnde ,`l e` `nh xepzd m` ewlgp eay ©

xepz xie` jezl zn uxy ltpy ,mdiptl `aedy dyrnl rbepd oipra
e ,xepza dxedh dnexz ly milk`n erbp okn xg`le ,zeileg ieyrdeàéáä¥¦

øæòéìà éaø øäéhL úBøäè ìk,ezhiykLàa íeôøNednexz oick eipta ¨§¨¤¦¥©¦¡¦¤¤§¨¨¥
,d`nhåéìò eðîðå,ezenk dkld cer reawl `lyeäeëøáe.edecipe - §¦§¨¨¥§
eøîàå,minkgdBòéãBéå Cìé éî.edecipyCìà éðà àáé÷ò éaø íäì øîà §¨§¦¥¥§¦¨©¨¤©¦£¦¨£¦¥¥

,xg` mc` `leúà áéøçî àöîðå ,BòéãBéå ïeâä BðéàL íãà Cìé ànL¤¨¥¥¨¨¤¥¨§¦§¦§¨©£¦¤
Blek íìBòä ìk.ezctwd llbaLáì ,àáé÷ò éaø äNò äîmicba ¨¨¨¤¨¨©¦£¦¨¨©

íéøBçL óhòúðå íéøBçL,xrve la` ze`lòaøà ÷eçøa åéðôì áLéå §¦§¦§©¥§¦§¨©§¨¨§¦©§©
,úBnà.eizen` rax`a zayl xeq`y dcepn oick,øæòéìà éaø Bì øîà ©¨©©¦¡¦¤¤

íéîBiî íBi äî ,àáé÷ò`ly zen` rax` wegixa jpid ayei recn - £¦¨©¦©¦
,minid x`yakBì øîà,`aiwr iaxíéìéãa íéøéáçL éì äîeãîk éaø ¨©©¦¦§¤¦¤£¥¦§¥¦

,Enî.minkg ici lr dcpzpy xfril` iax oiadeàeä óàxfril` iax - ¦§©
åéìòðî õìçå åéãâa òø÷,dcepn oickèîLðå`qkd onéab ìò áLéå ¨©§¨¨§¨©¦§¨¨§¦§©§¨©©©¥

åéðéò eâìæ .ò÷ø÷xfril` iax ly,úBòîcjk awreíìBòä ä÷ìlwlwzde ©§©¨§¥¨§¨¨¨¨¨
íéúéfa LéìL,mizifd leain -Léå ,íéøBòMa LéìLe íéhça LéìLe §¦©¥¦§¦©¦¦§¦©§Ÿ¦§¥

çôè äMà éãéaL ÷öa óà íéøîBà.lwlwzd - §¦©¨¥¤¦¥¦¨¨©
äéä ìBãb Cà ,àðzdzid dlecb dkn -ïúpL íB÷î ìëaL ,íBiä BúBàa ¨¨©¨¨¨§©¤§¨¨¤¨©

ìàéìîb ïaø óàå .óøNð øæòéìà éaø åéðéò Baeit lre `iypd didy ¥¨©¦¡¦¤¤¦§©§©©¨©§¦¥
,minkgk dkldd drawpäðéôña àa äéäe ,mei eze`aìBLçð åéìò ãîò- ¨¨¨¦§¦¨¨©¨¨©§

mia xrqBòaèì.xfril` iax ly eceak reazl ickøîà,l`ilnb oax §©§¨©

ìò ãîò ,ñBð÷øBä ïa øæòéìà éaø ìéáLa àlà äæ ïéàL éì äîeãîk¦§¤¦¤¥¤¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤¤§§¨©©
éðôì òeãéå éeìb íìBò ìL BðBaø øîàå åéìâøàìå éúéNò éãBáëì àlL E ©§¨§¨©¦¤¨¨§¨©§¨¤¤Ÿ¦§¦¨¦¦§Ÿ

ìàøNéa úB÷Bìçî eaøé àlL EãBáëì àlà ,éúéNò àaà úéa ãBáëì¦§¥©¨¨¦¦¤¨¦§§¤Ÿ¦§©£§¦§¨¥
ok xn`y oeike ,aexd zrcl cigid rpkie.Btòfî íiä çð̈©¨¦©§

:`xnbd zxtqníBìL àîéàdzidyeäúéácezy` -,øæòéìà éaøc ¦¨¨§¦§§©¦¡¦¤¤
déúçàezeg` -éàåä ìàéìîb ïaøce ,dzid -Cìéàå äNòî àeääî £¨¥§©¨©§¦¥£©¥©©£¤§¥¨
,edecipydéì d÷áL äåä àìel dgipd `l -ìò ìtéîì øæòéìà éaøì Ÿ£¨¨§¨¥§©¦¡¦¤¤§¦©©

détàl`ilnb oax dig` wfpi `ny dyygy ,dlitza eipt lr letil - ©¥
.xfril` iax ly ezctwd zngnäåä àçøé Léø àîBé àeääcg` mei - ©¨¥©§¨£¨

,yceg y`x didøñçì àìî ïéa dì ólçéàå`ln yceg oia dzrhe - §¦©©¨¥¨¥§¨¥
`ed 'l mei `edy meide xqg did xary ycegdy dxaqy ,xqg ycegl
mpn` .eilr dgibyd `le eipt lr leti `l xfril` iax dlrae ,yceg y`x
meia zxgnl rawp yceg y`xe `ln did xary ycegd `l` ok did `l

,eipt lr ltp 'l mei `edy mei eze`ae ,zg`e miylyéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¥
y itl xfril` iax lr mei eze`a dgibyd `l jkly exn`yàéðò àúà̈¨©§¨

àáaà éà÷åe ziad gzta cnre ipr `ay -àzôéø déì à÷étàd`ivede - §¨¥©¨¨©¦¨¥¦§¨
dxfgyke ,lek`l mgl eldézçkLàxfril` iax dlra z` d`vn -ìôðc ©§©§¥§¨©
déì äøîà .détðà ìò,xfril` iaxléçàì úéìè÷ ,íe÷zlitpn mew - ©©§¥¨§¨¥©§¦§¨¦

,l`ilnb oax ig` z` jka zbxd xaky mit`éëäcàdxn`y ick jeza - ©§¨¦
,jk elàøetéL ÷ôðlew `vi -áéëLc ìàéìîb ïaø úéaî.xhtp `edy - ¨©¦¨¦¥©¨©§¦¥§¨¦

dì øîàezy`l xfril` iaxzòãé àðî,xhtp l`ilnb oax jig`yäøîà ¨©¨§¨¨©§§¨§¨
déì,ezy`éøòMî õeç íéìòðð íéøòMä ìk àaà éáà úéaî épìae÷î Ck ¥¨§§©¦¦¥£¦©¨¨©§¨¦¦§¨¦¦©£¥

,äàðBà.jceak z` minya eraz jkle ¨¨
:xbd z`pe` ipica `ziixaøbä úà äpàîä ,ïðaø eðzmixacaøáBò ¨©¨¨©§©¤¤©¥¥

ìLaBöçBläå ,ïéåàì äLdn el oi`y rceiyk aeg el rextl ewgecd - ¦§Ÿ¨©¦§©£
,mlylíéðLa øáBò.mie`l ipya - ¥¦§©¦

:`xnbd dywnàðL éàîdäpàî,dylya xaeryéáéúëcmiaezk oky - ©§¨§©¤¦§¦¥
epipraìL,ïéåàì äLmde'äðBú àì øâå',(k ak zeny)øb Ezà øeâé éëå' §Ÿ¨©¦§¥Ÿ¤§¦¨¦§¥

'BúBà eðBú àì íëöøàal`xyia xn`py weqt cere ,(bl hi `xwie) §©§§¤Ÿ
(fi dk `xwie)àeä Búéîò ììëa øâå ,'Búéîò úà Léà eðBú àìå'llkpe §Ÿ¦¤£¦§¥¦§©£¦

.df e`lajk m`ìL énð BöçBìéáéúk äLxbd z` wgeca s` `ld - £©¦§Ÿ¨§¦¥
,mie`l dyly exn`p'epöçìz àìå',(k ak zeny)'õçìú àì øâå'zeny) §Ÿ¦§¨¤§¥Ÿ¦§¨

(ck ak zeny) l`xyia xn`py weqt cere ,(h bk'iOr z` delY sqM m ¦̀¤¤©§¤¤©¦
ebe,'äLBðk Bì äéäú àìå 'rcei dz`yk jaeg epnn razz `ly epiide §Ÿ¦§¤§¤

,mlyl el oi`yììëa øâå'inr',àeämie`l ipya xaery exn` recne §¥¦§¨
.calaàlàe ,`qxibd z` zepyl yi ok`äæ ãçàå äæ ãçàdp`nd od - ¤¨¤¨¤§¤¨¤

xaer xbd z` wgecd odeìLaäL.mie`l ¦§Ÿ¨
ìLa äøBz äøéäæä äî éðtî ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðzäMLå íéL ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¦§¥¨¦§¦¨¨¦§Ÿ¦§¦¨

øâa úBîB÷î äMLå íéòaøàa dì éøîàå ,úBîB÷îcg` lkk enr bedpl §§¨§¥¨§©§¨¦§¦¨§§¥
,l`xyinòø BøeqL éðtîxefgl lwpa lelr `ede xzeia rx exviy - ¦§¥¤¨
.ezeibl

:`xnbd zyxecáéúëc éàî(k ak zeny) weqtd x`azn cvik -àì øâå' ©¦§¦§¥Ÿ
,'íéøöî õøàa íúééä íéøâ ék epöçìú àìå äðBúepzeid recn dxe`kle ¤§Ÿ¦§¨¤¦¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦

epipy `l` .xbd z` uegll `le xrvl `ly daiq `ed mixvn ux`a mixb

,`ziixa jk lrøîàz ìà EaL íeî ,øîBà ïúð éaø [àéðz] (àðéðú)©§¨©¦¨¨¥¤§©Ÿ©
,Eøáçìxaca xbd z` exrvzy xacd i`pb mixvna mixb mziidy oeike ©£¥§

.dfé÷æc ,éLðéà éøîàc eðééäådé÷úBéãa àôé÷æ déì óaexw el yiy in - §©§§¨§¥¦§¥¦§¦¥§¦¨¦§§¥
,zeklnd zevna dlzpy dgtynaé÷æ déøáçì déì àîéð àìàúéðéa ó Ÿ¥¨¥§©§¥§¦¦¦¨

zaygp 'dilz' zxkfd lky ,'df bc il dlz' ezia oal e` ecarl xn`i `l
:i`pbl el

äðùî

:xknne gwn ipipra mikiiyd d`pe` ixeqi`a dpc epizpyn
úBøéôa úBøét ïéáøòî ïéàjk jl xken ip` gwell xn`y zecy lra - ¥§¨§¦¥§¥

,zxg` dcyn zexit mda axrl i`yx epi` ,zipelt dcyn oi`q jkeeléôà£¦
zexit axrn m`,íéLãça íéLãç£¨¦©£¨¦
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc `rivn `aa(iyily meil)

àeä äæåmya dreci ef zwelgne -.'éàðëò ìL øepz'éàðëò éàîrecn - §¤©¤©§©©©§©
.ok xepzd `xwpBæ àðëòk íéøác eôéwäL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¤¦¦§¨¦§©§¨

gepl ekxcy df ygpk ,cv lkn zeaeyza xfril` iax z` minkg eaaeqy -
,eit jeza eapfe lbern etebykeäeànèå.xepzl §¦§

íBiä BúBàa ,àðz,df oica minkge xfril` iax egkeezdyéaø áéLä ¨¨§©¥¦©¦
íäì øîà .epîéä eìaé÷ àìå íìBòaL úBáeLz ìk øæòéìà,xfril` iax ¡¦¤¤¨§¤¨¨§Ÿ¦§¥¤¨©¨¤

çéëBé äæ áeøç éúBîk äëìä íà,enewnn xwriy ici lráeøç ø÷òð ¦£¨¨§¦¨¤¦©¤¡©¨
BîB÷nîwgxnldì éøîàå ,änà äàîwgxnl xwrpy.änà úBàî òaøà ¦§¥¨©¨§¨§¥¨©§©¥©¨

ok it lr s`eBì eøîà,minkg.áeøçä ïî äéàø ïéàéáî ïéà ¨§¥§¦¦§¨¨¦¤¨
øæçxfril` iaxeçéëBé íénä únà éúBîk äëìä íà ,íäì øîàå`ly ¨©§¨©¨¤¦£¨¨§¦©©©©¦¦

.cer o`k exariíäéøBçàì íénä únà eøæçjetd oeeika enxfy - ¨§©©©©¦©£¥¤
s`e .dlibxd mznixfnok it lrBì eøîà,minkgúnàî äéàø ïéàéáî ïéà ¨§¥§¦¦§¨¨¥©©

.íénä©©¦
øæçxfril` iaxeçéëBé Løãnä úéa éìúBk éúBîk äëìä íà ,íäì øîàå ¨©§¨©¨¤¦£¨¨§¦§¥¥©¦§¨¦

cin ok`e .eltiyòLBäé éaø íäa øòb .ìBtéì Løãnä úéa éìúBk ehä¦§¥¥©¦§¨¦¨©¨¤©¦§ª©
eäî ízà ,äëìäa äæ úà äæ íéçvðî íéîëç éãéîìz íà' ,íäì øîà̈©¨¤¦©§¦¥£¨¦§©§¦¤¤¤©£¨¨©¤©

íëáéh.'df gekiea axrzdleìôð àìmilzkdéaø ìL BãBák éðtî ¦§¤Ÿ¨§¦§¥§¤©¦
ïééãòå ,øæòéìà éaø ìL BãBák éðtî eô÷æ àìå ,òLBäémdïéãîBòå ïéhî. §ª©§Ÿ¨§¦§¥§¤©¦¡¦¤¤©£©¦©¦§§¦

øæçxfril` iaxeçéëBé íéîMä ïî éúBîk äëìä íà ,íäì øîàå.z`f ¨©§¨©¨¤¦£¨¨§¦¦©¨©¦¦
øæòéìà éaø ìöà íël äî ,äøîàå ìB÷ úa äúàöémigkeezn recn - ¨§¨©§¨§¨©¨¤¥¤©¦¡¦¤¤

,xfril` iax mr mkpidìò òLBäé éaø ãîò .íB÷î ìëa BúBîk äëìäL¤£¨¨§§¨¨¨©©¦§ª©©
àéä íéîMa àì ,øîàå åéìâøici lr dxez ipica zwelgn rixkdl oi` - ©§¨§¨©Ÿ©¨©¦¦

.minydn d`xed
:`xnbd zxxanàéä íéîMa àì éàîote`a zwelgn mirixkn oi` recn - ©Ÿ©¨©¦¦

:`xnbd zx`an .df,äéîøé éaø øîàitl,éðéñ øäî äøBz äðzð øákL ¨©©¦¦§§¨¤§¨¦§¨¨¥©¦©
eìB÷ úáa ïéçébLî eðà ïéà,dxeza aezkd cbp `id m`záúk øákL ¥¨©§¦¦§©¤§¨¨©§¨

,'úhäì íéaø éøçà' äøBza éðéñ øäaiax lr miwleg minkge xg`ne §©¦©©¨©£¥©¦§©Ÿ
.mzenk dkld xfril`

:ef dprh d"awd laiwy zxtqn `xnbddéçkLàe`vn -eäiìàì ïúð éaø ©§§¥©¦¨¨§¥¦¨
,`iapddéì øîà,edil`l ozp iaxéøa àLãe÷ ãéáò éàîàéääa àeä C ¨©¥©¨¦§¨§¦§©¦
àzòLdkldd drxkedy dry dze`a `ed jexa yecwd dyr dn - ©§¨

.minkgkdéì øîà,edil`ééç à÷Cd"awd wgy -éða éðeçvð ,øîàå ¨©¥¨¨¥§¨©¦§¦¨©
,éða éðeçvðaezky dn it lr dkldd erixkde lew zal erny `ly dna ¦§¦¨©

.dxeza

:minkge xfril` iax ewlgpy meid eze`l zxfeg `xnbdeøîàziaa ¨§
a ,yxcndíBiä BúBàdzid zwelgnde ,`l e` `nh xepzd m` ewlgp eay ©

xepz xie` jezl zn uxy ltpy ,mdiptl `aedy dyrnl rbepd oipra
e ,xepza dxedh dnexz ly milk`n erbp okn xg`le ,zeileg ieyrdeàéáä¥¦

øæòéìà éaø øäéhL úBøäè ìk,ezhiykLàa íeôøNednexz oick eipta ¨§¨¤¦¥©¦¡¦¤¤§¨¨¥
,d`nhåéìò eðîðå,ezenk dkld cer reawl `lyeäeëøáe.edecipe - §¦§¨¨¥§
eøîàå,minkgdBòéãBéå Cìé éî.edecipyCìà éðà àáé÷ò éaø íäì øîà §¨§¦¥¥§¦¨©¨¤©¦£¦¨£¦¥¥

,xg` mc` `leúà áéøçî àöîðå ,BòéãBéå ïeâä BðéàL íãà Cìé ànL¤¨¥¥¨¨¤¥¨§¦§¦§¨©£¦¤
Blek íìBòä ìk.ezctwd llbaLáì ,àáé÷ò éaø äNò äîmicba ¨¨¨¤¨¨©¦£¦¨¨©

íéøBçL óhòúðå íéøBçL,xrve la` ze`lòaøà ÷eçøa åéðôì áLéå §¦§¦§©¥§¦§¨©§¨¨§¦©§©
,úBnà.eizen` rax`a zayl xeq`y dcepn oick,øæòéìà éaø Bì øîà ©¨©©¦¡¦¤¤

íéîBiî íBi äî ,àáé÷ò`ly zen` rax` wegixa jpid ayei recn - £¦¨©¦©¦
,minid x`yakBì øîà,`aiwr iaxíéìéãa íéøéáçL éì äîeãîk éaø ¨©©¦¦§¤¦¤£¥¦§¥¦

,Enî.minkg ici lr dcpzpy xfril` iax oiadeàeä óàxfril` iax - ¦§©
åéìòðî õìçå åéãâa òø÷,dcepn oickèîLðå`qkd onéab ìò áLéå ¨©§¨¨§¨©¦§¨¨§¦§©§¨©©©¥

åéðéò eâìæ .ò÷ø÷xfril` iax ly,úBòîcjk awreíìBòä ä÷ìlwlwzde ©§©¨§¥¨§¨¨¨¨¨
íéúéfa LéìL,mizifd leain -Léå ,íéøBòMa LéìLe íéhça LéìLe §¦©¥¦§¦©¦¦§¦©§Ÿ¦§¥

çôè äMà éãéaL ÷öa óà íéøîBà.lwlwzd - §¦©¨¥¤¦¥¦¨¨©
äéä ìBãb Cà ,àðzdzid dlecb dkn -ïúpL íB÷î ìëaL ,íBiä BúBàa ¨¨©¨¨¨§©¤§¨¨¤¨©

ìàéìîb ïaø óàå .óøNð øæòéìà éaø åéðéò Baeit lre `iypd didy ¥¨©¦¡¦¤¤¦§©§©©¨©§¦¥
,minkgk dkldd drawpäðéôña àa äéäe ,mei eze`aìBLçð åéìò ãîò- ¨¨¨¦§¦¨¨©¨¨©§

mia xrqBòaèì.xfril` iax ly eceak reazl ickøîà,l`ilnb oax §©§¨©

ìò ãîò ,ñBð÷øBä ïa øæòéìà éaø ìéáLa àlà äæ ïéàL éì äîeãîk¦§¤¦¤¥¤¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤¤§§¨©©
éðôì òeãéå éeìb íìBò ìL BðBaø øîàå åéìâøàìå éúéNò éãBáëì àlL E ©§¨§¨©¦¤¨¨§¨©§¨¤¤Ÿ¦§¦¨¦¦§Ÿ

ìàøNéa úB÷Bìçî eaøé àlL EãBáëì àlà ,éúéNò àaà úéa ãBáëì¦§¥©¨¨¦¦¤¨¦§§¤Ÿ¦§©£§¦§¨¥
ok xn`y oeike ,aexd zrcl cigid rpkie.Btòfî íiä çð̈©¨¦©§

:`xnbd zxtqníBìL àîéàdzidyeäúéácezy` -,øæòéìà éaøc ¦¨¨§¦§§©¦¡¦¤¤
déúçàezeg` -éàåä ìàéìîb ïaøce ,dzid -Cìéàå äNòî àeääî £¨¥§©¨©§¦¥£©¥©©£¤§¥¨
,edecipydéì d÷áL äåä àìel dgipd `l -ìò ìtéîì øæòéìà éaøì Ÿ£¨¨§¨¥§©¦¡¦¤¤§¦©©

détàl`ilnb oax dig` wfpi `ny dyygy ,dlitza eipt lr letil - ©¥
.xfril` iax ly ezctwd zngnäåä àçøé Léø àîBé àeääcg` mei - ©¨¥©§¨£¨

,yceg y`x didøñçì àìî ïéa dì ólçéàå`ln yceg oia dzrhe - §¦©©¨¥¨¥§¨¥
`ed 'l mei `edy meide xqg did xary ycegdy dxaqy ,xqg ycegl
mpn` .eilr dgibyd `le eipt lr leti `l xfril` iax dlrae ,yceg y`x
meia zxgnl rawp yceg y`xe `ln did xary ycegd `l` ok did `l

,eipt lr ltp 'l mei `edy mei eze`ae ,zg`e miylyéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¥
y itl xfril` iax lr mei eze`a dgibyd `l jkly exn`yàéðò àúà̈¨©§¨

àáaà éà÷åe ziad gzta cnre ipr `ay -àzôéø déì à÷étàd`ivede - §¨¥©¨¨©¦¨¥¦§¨
dxfgyke ,lek`l mgl eldézçkLàxfril` iax dlra z` d`vn -ìôðc ©§©§¥§¨©
déì äøîà .détðà ìò,xfril` iaxléçàì úéìè÷ ,íe÷zlitpn mew - ©©§¥¨§¨¥©§¦§¨¦

,l`ilnb oax ig` z` jka zbxd xaky mit`éëäcàdxn`y ick jeza - ©§¨¦
,jk elàøetéL ÷ôðlew `vi -áéëLc ìàéìîb ïaø úéaî.xhtp `edy - ¨©¦¨¦¥©¨©§¦¥§¨¦

dì øîàezy`l xfril` iaxzòãé àðî,xhtp l`ilnb oax jig`yäøîà ¨©¨§¨¨©§§¨§¨
déì,ezy`éøòMî õeç íéìòðð íéøòMä ìk àaà éáà úéaî épìae÷î Ck ¥¨§§©¦¦¥£¦©¨¨©§¨¦¦§¨¦¦©£¥

,äàðBà.jceak z` minya eraz jkle ¨¨
:xbd z`pe` ipica `ziixaøbä úà äpàîä ,ïðaø eðzmixacaøáBò ¨©¨¨©§©¤¤©¥¥

ìLaBöçBläå ,ïéåàì äLdn el oi`y rceiyk aeg el rextl ewgecd - ¦§Ÿ¨©¦§©£
,mlylíéðLa øáBò.mie`l ipya - ¥¦§©¦

:`xnbd dywnàðL éàîdäpàî,dylya xaeryéáéúëcmiaezk oky - ©§¨§©¤¦§¦¥
epipraìL,ïéåàì äLmde'äðBú àì øâå',(k ak zeny)øb Ezà øeâé éëå' §Ÿ¨©¦§¥Ÿ¤§¦¨¦§¥

'BúBà eðBú àì íëöøàal`xyia xn`py weqt cere ,(bl hi `xwie) §©§§¤Ÿ
(fi dk `xwie)àeä Búéîò ììëa øâå ,'Búéîò úà Léà eðBú àìå'llkpe §Ÿ¦¤£¦§¥¦§©£¦

.df e`lajk m`ìL énð BöçBìéáéúk äLxbd z` wgeca s` `ld - £©¦§Ÿ¨§¦¥
,mie`l dyly exn`p'epöçìz àìå',(k ak zeny)'õçìú àì øâå'zeny) §Ÿ¦§¨¤§¥Ÿ¦§¨

(ck ak zeny) l`xyia xn`py weqt cere ,(h bk'iOr z` delY sqM m ¦̀¤¤©§¤¤©¦
ebe,'äLBðk Bì äéäú àìå 'rcei dz`yk jaeg epnn razz `ly epiide §Ÿ¦§¤§¤

,mlyl el oi`yììëa øâå'inr',àeämie`l ipya xaery exn` recne §¥¦§¨
.calaàlàe ,`qxibd z` zepyl yi ok`äæ ãçàå äæ ãçàdp`nd od - ¤¨¤¨¤§¤¨¤

xaer xbd z` wgecd odeìLaäL.mie`l ¦§Ÿ¨
ìLa äøBz äøéäæä äî éðtî ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðzäMLå íéL ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¦§¥¨¦§¦¨¨¦§Ÿ¦§¦¨

øâa úBîB÷î äMLå íéòaøàa dì éøîàå ,úBîB÷îcg` lkk enr bedpl §§¨§¥¨§©§¨¦§¦¨§§¥
,l`xyinòø BøeqL éðtîxefgl lwpa lelr `ede xzeia rx exviy - ¦§¥¤¨
.ezeibl

:`xnbd zyxecáéúëc éàî(k ak zeny) weqtd x`azn cvik -àì øâå' ©¦§¦§¥Ÿ
,'íéøöî õøàa íúééä íéøâ ék epöçìú àìå äðBúepzeid recn dxe`kle ¤§Ÿ¦§¨¤¦¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦

epipy `l` .xbd z` uegll `le xrvl `ly daiq `ed mixvn ux`a mixb

,`ziixa jk lrøîàz ìà EaL íeî ,øîBà ïúð éaø [àéðz] (àðéðú)©§¨©¦¨¨¥¤§©Ÿ©
,Eøáçìxaca xbd z` exrvzy xacd i`pb mixvna mixb mziidy oeike ©£¥§

.dfé÷æc ,éLðéà éøîàc eðééäådé÷úBéãa àôé÷æ déì óaexw el yiy in - §©§§¨§¥¦§¥¦§¦¥§¦¨¦§§¥
,zeklnd zevna dlzpy dgtynaé÷æ déøáçì déì àîéð àìàúéðéa ó Ÿ¥¨¥§©§¥§¦¦¦¨

zaygp 'dilz' zxkfd lky ,'df bc il dlz' ezia oal e` ecarl xn`i `l
:i`pbl el

äðùî

:xknne gwn ipipra mikiiyd d`pe` ixeqi`a dpc epizpyn
úBøéôa úBøét ïéáøòî ïéàjk jl xken ip` gwell xn`y zecy lra - ¥§¨§¦¥§¥

,zxg` dcyn zexit mda axrl i`yx epi` ,zipelt dcyn oi`q jkeeléôà£¦
zexit axrn m`,íéLãça íéLãç£¨¦©£¨¦
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xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `rivn `aa(iriax meil)

éøö ïéàåøîBì Cepi`y ,mipyi zexit el xken `edy xkend xn` m`y §¥¨¦©
axrl i`yx,íéðLéa íéLãçmdn miyery ,xzei miaeh mipyid ixdy £¨¦¦¨¦

.axrl xzen miycga mipyi zexit la` .gnw xzei
eøîà úîàa,`id dxexa dkld -eøézä ,ïééaxkenláøòìoiiäL÷wfg - ¤¡¤¨§§©¦¦¦§¨¥¨¤

Cøa,jx el xekniy xn` m` s` ,ylg -àeäL éðtîdywd oiid -BçéaLî §©¦§¥¤©§¦
.jx oii ea axrl el xeq` ,dyw oii xkend m` la` .jxd z`

ïéàmixkendïéáøòîaxrl mi`yx -ïéé éøîLzx`ypd zleqtd - ¥§¨§¦¦§¥©¦
,ziagd zizgzaBì ïúBð ìáà ,ïééagwell xkend.åéøîL úà §©¦£¨¥¤§¨¨

úeðça epøkîé àì ,Bðééa íéî áøòúpL éîick hrn hrn oii da mipewy ¦¤¦§¨¥©¦§¥Ÿ¦§§¤©£
,zaexrz `ll oiidy xeaq dpewde ,mnvra ezezylBòéãBä ïk íà àlà¤¨¦¥¦

.min ea axiry dpewlàìådf oii xekniøbúì,[xgeq-],BòéãBäL ét ìò óà §Ÿ§©¨©©¦¤¦
yeygl yiy oeikBðéàLoiid z` dpewàlàickBa úBnøì,zegewl ¤¥¤¨§©

a mpn` .mina axern epi`y zwfga df oii mdl xekniyeâäpL íB÷î̈¤¨£
,eìéhé ,ïééa íéî ìéhäì.min oiia axerny rcei gweldy oeik §©¦©¦§©¦©¦

ìèBð øbzäd`eazúBðøb Lîçîzepey zecyn odyBðåäøeâî CBúì ïú ©©¨¥¥¨¥§¨§¥§§¨
,úçàoii lhepe .miax mc` ipan zepwl ekxcy mircei lkdy meynLîçî ©©¥¨¥

áøòì ïéekúî àäé àlL ãáìáe ,ãçà íBèét CBúì ïúBðå ,úBzb`ly - ¦§¥§¦¤¨¦§¨¤Ÿ§¥¦§©¥§¨¥
eizexity mqxtziy ick ,migaeyn eizexity mewnn zexitd aex z` dpwi

:mirexb zexit mda axrie ,migaeyn

àøîâ

:zexit aexir oipra `ziixa d`ian `xnbdéøö ïéà ,ïðaø eðzøîBì Cm`y ¨©¨¨¥¨¦©
òaøàî úBLãç,rlqa oi`q rax` mixknp miycg zexit -ìMî úBðLéåL £¨¥©§©¦¨¦¨Ÿ

,rlqa oi`q yly mixknpe xzei mixwi mipyie -ïéáøòî ïéàcmiycg §¥§¨§¦
lef xac xkny `vnpe ,mipyi mdy zwfga zexitd z` xken ixdy ,mipyia

.xwi zwfgaìMî úBLãç eléôà àlàLyly mixknp miycg zexityk - ¤¨£¦£¨¦¨Ÿ
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df wxta dpynd zyxtn ,d`pe` ixeqi` mcewd wxta ex`azdy xg`l
mbe ,'jyp' dxezd oeyla `xwp df xeqi` .ziaixa d`eld xeqi` ipic z`
KWp FY`n gTY l`' (fl-el dk `xwie) xn`py ,'ziaxn' e` 'ziaxz' mya©¦©¥¦¤¤

oeyla .'Llk` oYz `l ziAxnaE KWpA Fl oYz `l LRqM z` ,'ebe ziAxze§©§¦¤©§§Ÿ¦¥§¤¤§©§¦Ÿ¦¥¨§¤

:'ziaix' llk jxca xeqi`d `xwp minkg

:dpynd zxxanCLð eäæéà,dxezd on xeq`dúéaøz eäæéàåxeq` epi`y ¥¤¤¤§¥¤©§¦
:dpynd zyxtn .opaxcn `l` dxezd onCLð eäæéàdf ,dxezd on xeq`d ¥¤¤¤

äåìnäexiaglòìñ,sqk ixpic drax` `edyïéøðéc äMîçazpn lr - ©©§¤¤©©£¦¨¦¨¦
xpic xifgny `vnpe ,mixpic dyng oerxtd onf ribda deld el mlyiy

exiagl delnd oke ,ziaix `ed df xpice ,dely dnn xzei cg`íéúàñ̈©¦
ìLa ïéhçL,dely dnn xzei mihig d`q deld el xifgiy ,xnelk ,d`q ¦¦§¨Ÿ

øeñà'jyp' mya df xeqi` `xwpe ,dxezd onCLBð àeäL éðtîlhepy - ¨¦§¥¤¥
.epenn z` xqgne ,el ozpy dnn xzei deld on delnd

úéaøz eäæéàå,opaxcn `l` dxezd on xeq` epi`yäaønäenvrl xky §¥¤©§¦©©§¤
,úBøéôajkitle ,xknne gwn jxc `l` ,d`eld jxc ok dyer epi` mle` §¥

,mle` ,d`eld jxc ziaix `l` dxezd dxq` `ly ,dxezd on xeq` df oi`
:dpynd zyxtn .miniieqn mipte`a jk lr exfb minkg,ãöéky oebkç÷ì ¥©¨©

øBkä áäæ øðéãa ïéhç epîéämdipia enikqde ,mihg exiagn dpw mc` - ¥¤¦¦§¦©¨¨©
dynge mixyr `edy] adf xpic zxenz ,[d`q miyly] xek el xkeny

,[sqk ixpicïëådidøòMäxkenl dpewd ozpe ,dxiknd zrya mihgd ly §¥©©©
xryd `vi xaky oeike] onf xg`l mihgd z` epnn lawl ick zernd z`
mihgd xry dlr onf xg`le ,[mihg eiykr el oi`y elit` xeqi` jka oi`

eeãîòda ïéhçly xignìLïéøðéc íéLe ,xeklBì øîà,xkenl dpewdïz ¨§¦¦¦§Ÿ¦¦¨¦¨©¥
éìz`ééhçoeikïäa çwéìå ïøëBîì äöBø éðàLmzxenz zepwl -ïéé ¦¦©¤£¦¤§§¨§¦©¨¤©¦

`l` ,ezywak mihgd z` xkend el ozp `l m` .lefa dzr `edyBì øîà̈©
êéhç éøäìLa éìò úBéeNòíéLmihgd zxenz jl aiigzn ipixd - £¥¦¤¨£¨©¦§Ÿ¦

,jnn mze` izipw eli`k ,dzr mihgd ly mxign `edy mixpic miyly
ïéé ïäa éìöà Eì éøäå,mixpic miyly ieeya oii mzxenz jl xken ipixde - ©£¥§¤§¦¨¤©¦

Bì ïéà ïééåyi df ote`a ,el xken `edy df ieeya oii xkend zeyxa oi`e - §©¦¥
didie oiid xwiizi oiid z` el mlyiy drya `ny ,opaxcn ziaix xeqi`
:el aiig didy dnn xzei el mlyiy `vnpe ,mixpic miylyn xzei dey

àøîâ

:opaxc ziaix oiprl 'ziaxz edfi`' dyxit dpyndy dn lr dywn `xnbd

àúééøBàc úéaéøì ÷éáLcîedfi`' lr yxit `le `pzd gipdy jkn - ¦§¨¦§¦¦§©§¨
,dxezd on dxeq`y d`elda ziaix ly ote` 'ziaxzïðaøc Løôî à÷å- §¨§¨¥§©¨¨

`l` dxeq` dpi`y xknne gwn jxc ziaix yxtl sicrd z`f zxenze

,opaxcnììkîy xaeq `edy x`ean -àãç úéaøúå CLðc àúééøBàc ¦§¨§©§¨§¤¤§©§¦£¨
àéä àúlîoeike ,md cg` xac 'ziaxz'e 'jyp' dxeza xkfeny dny - ¦§¨¦

ziaxz edn mb dfa x`azp ,dxezd on xeq`d jyp edfi` `pzd x`ia xaky

.ziaxz eze` dpike opaxc ziaix yxtl `l` el xzep `l jkitle ,dxezd on
:`xnbd dywnìëBà úéaéøå óñk CLð éáéúk éàø÷ àäåweqta ixd - §¨§¨¥§¦¥¤¤¤¤§¦¦¤

,'Llk` oYz `l ziAxnaE KWpA Fl oYz `l LRqM z`' (fl dk `xwie) xn`p¤©§§Ÿ¦¥§¤¤§©§¦Ÿ¦¥¨§¤

ipy md ziaxze jypy x`ean oie`l ipyl mze` dwlig dxezdy jkne
,deld ly epenn z` xqgne 'jyep'y dn `ed jyp xeqi`y epiide ,mixac

.delnd ly epenn daxzny dn `ed ziaxz xeqi`e

:`xnbd zvxznàøañéúå,micxtp mipipr ipy mdy xeaql xyt` ike - §¦§§¨
CLð àìa úéaøúå úéaøz àìa CLð àkéàcxeqi` lr xaery ote` yiy - §¦¨¤¤§Ÿ©§¦§©§¦§Ÿ¤¤

ly epenne ,deld ly epenn z` xqgny epiide ,ziaxz xeqi` lr `le jyp

epiide ,jyp xeqi` lr `le ziaxz xeqi` lr xaery e` ,daxzn `l delnd
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,sqk z`eelda 'jyp' xeqi` lr xaery cnll zekxvpøîàð øák éøäL¤£¥§¨¤¡©

weqtd zligzaéMú àì'éçàì C'ExW` xaC lM KWp' xn`p weqtd seqae Ÿ©¦§¨¦¤¤¨¨¨£¤
`id dcine ,zexzein 'sqk jyp' zeaiz ok m`e ,df llka sqk s`e ,'KXi¦¨
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yiy dey dxifbn yexcl mikixve ,lke` z`eelda `l` ziaix xeqi` oi`e
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc `rivn `aa(iying meil)
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oipríéøöî úàéöéléabúéöéöxn`py(`n eh xacna) ziviv zyxt seqa §¦©¦§©¦©¥¦¦
oipr xkfed recne .'mixvn ux`n mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd ip`'£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤¥¤¤¦§©¦

a íéøöî úàéöézyxtúBì÷Lîipa` wcv ipf`n' (el hi `xwie) xn`py §¦©¦§©¦§¦§¨Ÿ§¥¤¤©§¥

l` 'd ip` ,mkl didi wcv oide wcv zti` wcvmkz` iz`vFd xW` mkid ¤¤¥©¤¤§¦¤¤¦§¤¨¤£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
.'mixvn ux`n¥¤¤¦§¨¦

y ,el`d zenewnd lka zfnex dxezd :`ax yxtnàeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨
íéøöîa ézðçáäL àeä éðàzexeka zkn zryaøBëa ìL ätè ïéa £¦¤¦§©§¦§¦§©¦¥¦¨¤§

øBëa ìL dðéàL ätèìeid m` elit`e mixvn ux`a xeka lk izikdy - §¦¨¤¥¨¤§
in oia izpgade ,miweex dnk dilr e`ay oebk zg` dy`l zexeka dnk

xaky mc` ly dtihn `ay in oial ,xeka `ede weex ly rxf ztihn `ay
myke .envra d"awd `l` ea oigan oi` df xace ,xeka epi`e ciled

jk ,mixvna jka izpgadyãéúòL àeä éðàe oigadläìBzL énî òøtéì £¦¤¨¦¦¨©¦¦¤¤
úéaøa ìàøNéì íúBà äåìîe éøëða åéúBòîenvr lyn zern el yiy - ¨¨§¨§¦©§¤¨§¦§¨¥§¦¦

`l` epi`e ixkp ly mdy xne`e ,ziaix xeqi`a l`xyil mze` delne
.dfa mipigan mc` ipa oi`e ,ziaixa mzeeldl egelyïîBhL énîe¦¦¤¥

çìîa åéúBì÷Lî.el xkend z` dfa dnxne ,xkip didi `le eciakiy ick ¦§§¨©¤©
äìBzL énîea mireavd ziviv ihegïìéà àì÷zlkzl dnecd rav - ¦¦¤¤¨¨¦¨

Bcâáa,zlkz mewna ziviva aiigdàeä úìëz øîBàåzeixad z` dnxne §¦§§¥§¥¤
.zlkz `edy mixeaqdz` zenxl xyt` el`d mie`ld zylyay oeike

oigady d"awdy fnxl mixvn z`ivi dxkfed ,jka epigaiy `la zeixad
.epnn rxtie eze`nxa mb oigai mixvn z`ivia xeka edin

òìwéà àðéáøoncfd -úøôc àøeñì,zxt xdp lr zayeid `xeq xirl - ¨¦¨¦§©§¨¦§¨
àðîçø áúëc íéøöî úàéöé ,àðéáøì úøôc àøeqî àðéðç áø déì øîà̈©¥©£¦¨¦¨¦§¨§¨¦¨§¦©¦§©¦§¨©©£¨¨

íéöøL éab(dn-cn `i `xwie) xn`pylkA mkizWtp z` E`Ohz `le' ©¥§¨¦§Ÿ§©§¤©§Ÿ¥¤§¨
'ebe 'mixvn ux`n mkz` dlrOd 'd ip` iM ,ux`d lr Unxd uxXdänì ©¤¤¨Ÿ¥©¨¨¤¦£¦©©£¤¤§¤¥¤¤¦§©¦¨¨

.éldéì øîày dfa fenxl dxezd zpeek ,`piaxàeä Ceøa LBãwä øîà ¦¨©¥¨©©¨¨
y mykøBëa ìL dðéàL ätèì øBëa ìL ätè ïéa ézðçáäL àeä éðà£¦¤¦§©§¦¥¦¨¤§§¦¨¤¥¨¤§

ok enk ,xkfpke mixvn ux`a xeka lk izikdeénî òøtéì ãéúò éðà£¦¨¦¦¨©¦¦
ïéøBäè íéâc éáø÷a ïéàîè íéâc éáø÷ áøònL,mixkip eidi `ly ick ¤§¨¥¦§¥¨¦§¥¦§¦§¥¨¦§¦

ìàøNéì ïøëBîe.zexeq` zelk`na mliyknedéì øîà,`piaxl `pipg ax §¨§¦§¨¥¨©¥
`l` ,ef dyxta mixvn z`ivi oipr zxkfd mvr lr le`yl izpeekzd `l

àðàoeyl,éì àéL÷ à÷ 'äìònä'xnelkáúëc äìònä àëä àðL éàî £¨©©£¤¨©§¨¦©§¨¨¨©©£¤§¨©
àðîçø.'`ivend' oeyl `le 'dlrnd' oeyl dazke dxezd dzpiy recn - ©£¨¨

déì øîàfenxl `a df iepiy ,`piaxàðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëì ¨©¥§¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨
(àì) àìîìéà àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìàòîLé éaø éác`l m` - §¥©¦¦§¨¥¨©©¨¨¦§¨¥Ÿ

ïéànèî ïéàL äæ øác ìéáLa àlà íéøönî ìàøNé úà éúéìòä¤¡¥¦¤¦§¨¥¦¦§©¦¤¨¦§¦¨¨¤¤¥¦©§¦
,éic ,íéöøLami`nhp l`xyi ipa oi`y dn `id dlecb dlrn xnelk ¦§¨¦©¦

azkp jkle ,mixvnn mz`lrd dzid i`ck cal df xeare ,mivxy zlik`a
.mdl dlrn `idy xnel 'd`ivi' oeyl `le 'd`lrd' oeyl

déì øîà,`pipg axéôè eäééøâà Léôð éîely mxky daexn ike - ¨©¥¦¨¦©§©§§¥
xzei mivxy zlik`n mixdfpdúBì÷Lnîe úéöévîe úéaøîxn`p `ly ¥¦¦¦¦¦¦¦§¨

.ef oeyl dxezd dazk o`k `weec recne ,dlrnd oeyl mdadéì øîà̈©¥
,`piaxeäééøâà Léôð àìc áb ìò óàlecb oxky oi` mpn`y it lr s` - ©©©§Ÿ¨¦©§©§

mewn lkn ,xzeieäðéìëîì éñéàî éôèjkle ,dlik`a xzei miqe`n md - §¥§¦¥§¥§¦§
ep`y dfa epl `id dlecb dlrny xnel mivxy iabl 'dlrnd' xn`p
:mi`pe milern df ici lr miyrp ep`e ,miqe`ny mivxy lek`ln miyext

:dpyna epipyíéhç epîéä ç÷ì ãöék ,úBøéôa äaønä ,úéaøz eäæéàå§¥¤©§¦©©§¤§¥¥©¨©¥¤¦¦
:'eëå áäæ øðéãa§¦¨¨¨§
:`xnbd dywnàeä úéaø åàì àzLä ãò ïðéøîàc éðä ìk eèàlk ike - ¨¨¨¥§©§¦©©©§¨©¦¦

mixpic dynga rlq delnd epiidc `yixa dzr cr exkfedy mipte`d
xac ziaxze jypy lirl x`azd ixd ,ziaix mpi` ,ylya mihig miz`qe
zvxzn .mixg` mixac ziaxz edfi` lr dpynd zyxtn recne ,md cg`

,`xnbdïàk ãò ,eäaà éaø øîà[jyp edfi`] dpynd ly `yixa - ¨©©¦©¨©¨
ziaix oic x`azdäøBz ìL,d`eld jxc `edyCìéàå ïàkîly `tiqa ¤¨¦¨§¥¨

ziaix oic dpynd zx`an [ziaxz edfi`] dpyndíäéøác ìL,opaxcn - ¤¦§¥¤
.xknne gwn jxc `edyàáø øîà ïëåy ,eda` iax ixackïàk ãòìL §¥¨©¨¨©¨¤

,äøBzeCìéàå ïàkî.íäéøác ìL ¨¦¨§¥¨¤¦§¥¤
:`xnbd dtiqenïàk ãò,`ziixe`c ziaixa xaecny dpynd ly `yixa - ©¨

ea `exwl yi'÷écö Laìéå òLø ïéëé'sqk oikd ryxd a`dy it lr s` - ¨¦¨¨§¦§©©¦
mdy mipad oi` ,eipal zernd z` gipde zn m` ,xeqi`a dfmiwicv

dywn .df oennn zepdil mixzene dell ziaixd z` xifgdl mikixv
:`xnbdàì eúå ïàk ãò`le dpynd ly `yixa wx `ed df oic ike - ©¨§Ÿ

oky lk xifgdl miaiig mipad oi` `ziixe`c ziaixa m` ixd ,`tiqa
.opaxc ziaixa:`xnbd zvxznàlày xnel epzpeekïàk ãò eléôà ¤¨£¦©¨

,`ziixe`c ziaixa miwqery÷écö Laìéå òLø ïéëéryx `edy a`d - ¨¦¨¨§¦§©©¦
oad mewn lkne ,exifgdl aiig `edy oeik oenndn zepdil dkfi `le zeni
ziaixa miwqery jli`e o`kn oky lke ,xifgdl aiig epi` wicv `edy
xifgdl aiig epi` envra a`d elit` ixdy ,xifgdl aiig oad oi` opaxc

.gwl xaky xg`l
:`xnbd dkiynnäöeö÷ úéaø ïàk ãòziaix `id dpynd ly `yixd - ©¨¦¦§¨

el mlyiy d`eldd zrya mivvewy ,dvevw ziaix z`xwpd `ziixe`c

ziaixd z` xifgdl delnd z` oic zia mitek df ote`ae ,dely dnn xzei
la` ,dellCìéàå ïàkîopaxc ziaixa xaecn dpynd ly `tiqa - ¦¨§¥¨
z`xwpdúéaø ÷áàeze` mitek oic zia oi`e ,xeqi`d xwir dpi`y iptn £©¦¦
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ziaix zyxta,Lidl`n z`xie ,ziAxze KWp FY`n gTY l`' (el dk `xwie)©¦©¥¦¤¤§©§¦§¨¥¨¥¡Ÿ¤

éçà éçå,'Cnò E,ziaix zgwl m`y xnel aezkd `ay yexcl yieøcäà §¥¨¦¦¨©§©
éçéðc éëéä ék déì.ziaixd zngn ipri `le ,zeigl lkeiy ick el xfgd - ¥¦¥¦§¥¦

:`xnbd zl`eyïðçBé éaøå,mipiica z`vei dpi` dvevw ziaixy xaeqd §©¦¨¨
éçà éçå' éàädéì ãéáò éàî 'Cnò Edaiyn .df weqtn yxec `ed dn - ©§¥¨¦¦¨©¨¦¥

:`xnbddéì éòaîeyxec `ed -íéðL ,àéðúãëìCøca ïéëläî eéäL ¦¨¥¥§¦§©§¨§©¦¤¨§©§¦©¤¤
,zezyl min oi`y mewnaåwxïäî ãçà ãéayiïBúé÷[ilk-],íéî ìL §§©¤¨¥¤¦¤©¦

e ,aeyil eribiy cr mdipy ziizyl witqn oi`eíäéðL ïéúBL íà,mindn ¦¦§¥¤
íéúî,`nva mdipy ezeni -ïäî ãçà äúBL íàå`ed ixdáeMiì òébî ¥¦§¦¤¤¨¥¤©¦©©¦

.digie min my `vnieLøc`pzdíäéðL ezLiL áèeî ,àøBèt ïaeigie ¨©¤§¨¨¤¦§§¥¤
mind ewitqiy lkkåjk xg`eúeîé,mind exnbiyk mdipyäàøé ìàå §¨§©¦§¤

Bøéáç ìL Búúéîa íäî ãçàozi `le mindn ecal dzyiy ici lr ¤¨¥¤§¦¨¤£¥
mind lk z` zezyl el oi` ,exiag z` livdl aiegny oeiky ,exiagl

.cin zenl exiagl gipdleàáé÷ò éaø àaL ãòeilr wlgeãnéìåweqtdn ©¤¨©¦£¦¨§¦¥
éçà éçå''Cnò Eyéiç,Eøéáç éiçì íéîãB÷ Edeevn dz` oi`y xnelk §¥¨¦¦¨©¤§¦§©¥£¤§

ozi `le `ed dzyi mdipyl ic oi` m` jkle ,'jnr' `l` jig` iigl be`cl

.exiagl
:opgei iax lr `xnbd dywn,éáéúéîe ,mdia` iqkp z` eyxiy mipaçépä ¥¦¥¦¦©

íäéáà íäìdyexid jezaúBòîúéaø ìLzxeza mixg`n lhpy zern - ¨¤£¦¤¨¤¦¦
,ziaixL ét ìò óàmipadL íéòãBiel`d zerndïðéà ,úéaø ìL ïä ©©¦¤§¦¤¥¤¦¦¥¨

ïøéæçäì ïéáéiçjkn :`xnbd zwiicn .mda ynzydl mixzen `l` ,dell ©¨¦§©£¦¨
y rnyn mipad iabl wx xzidd z` dhwp `ziixadyïäéáà àädid m` ¨£¦¤

igøéæçäì áéiç:`xnbd zvxzn .opgei iax ixack `ly ,dell zernd z` ©¨§©£¦
àeä ïéãa`ed oicd zn`a -énð ïBäeáàcig did m`øéæçäì áéiçéî àì §¦©£©¦Ÿ¦©©§©£¦

,zernd z`e`ed mipad oiprl wx xzidd z` `ziixad dhwpy dnécéià©§¥
àôéñ éðúîì éòa à÷coicd z` `tiqa zepyl dzvx `ziixady ab` - §¨¨¥§¦§¥¥¨

mdl gipd m` `weec `ed xifgdl mikixv mipad oi`y epxn`y dny ,`ad
m` la` ,ziaix ly 'zern'íäéáà ïäì çépädyexid jezaúélèå äøt ¦¦©¨¤£¦¤¨¨§©¦

[zilh e`-]íieñnä øác ìëå`le ipeltl jiiy `edy miaxl xkipd xac - §¨¨¨©§¨
mi`exyky ,dfa oeifa a`l yi ok m`e ,ziaix zxeza `l` a`d icil eribd

,xeqi` ici lr mdia` icil `ay mixkfp mipad icia utgd z`ïéáéiçmipad ©¨¦
øéæçäìdell utgd z`.íäéáà ãBák éðtîiabl wx jiiy df oicy oeike §©£¦¦§¥§£¦¤
,mipadàLéø énð éðz[xifgdl mikixv mpi` zern gipdyky]eäãéãa- ¨¥©¦¥¨§¦§

.opgei iaxke a`d iabl mb jiiy df oic zn`a la` ,mipad oiprl `weec

:`xnbd dywnéáééçéî éî íäéáà ãBák éðtî éðäåmipad miaiig ike - §¨¥¦§¥§£¦¤¦¦©§¥
deldy did ryx mdia` ixd ,mdia` ceak iptn ziaixd z` xifgdl

e ,ziaixaïàk éø÷dllw xeqi` oiprl aezkd z` o`k yexcle `exwl yi - §¦¨
(fk ak zeny),'øàú àì Enòá àéNðå'llwl xeqi`d oi`y minkg eyxce §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ

`l` `iypd z`,Enò äNòî äNBòa,zeevnd z` xney `edy xnelk §¤©£¤©§
dyer' eia` m` `l` eaeig oi`y a` ceaik zevn oiprl mb cenll yi dfne

.eceaka miaiig md oi` ziaixa deld mdia`y oeike ,'jnr dyrn

:`xnbd zvxznàáøc déîMî ñçðt áø øîàãkxaecny ,xg` oiprl ¦§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨
énð àëä ,äáeLz äNòLamipad z` eaiigy dny o`k cinrdl yi ok - §¤¨¨§¨¨¨©¦

epiid ,xifgdlaote`äNòLmdia`,äáeLz.eceaka md miaiig jkitle §¤¨¨§¨
:`xnbd dywnéàäNòmdia`déab éòa éàî ,äáeLzutgd xzep recn - ¦¨¨§¨©¨¥©¥

oebk :`xnbd zvxzn .envra exifgdl el did ,eziaa ziaixd lyàlL¤Ÿ
÷étñäa`døéæçäìdaeyz dyry xg`l ziaixd z`.únL ãò ¦§¦§©£¦©¤¥

:opgei iax lr `xnbd dywnéåìîe ïéðìæbä ,éáéúéîaét ìò óà ,úéaø ¥¦¥©©§¨¦©§¥¦¦©©¦
eábL,zernd z`ïéøéæçîzyxtn .mdilral zernd z` xifgdl mdilr - ¤¨©£¦¦

.`ziixad z` dligz `xnbdàkéà eábL ét ìò óà éàî ïéðìæboeyl - ©§¨¦©©©¦¤¨¦¨
mdl yi elfb xak m` elit` `l` elfbi `ly wx `ly rnyn 'it lr s`'

ixdy ,miplfb oiprl jiiy df oi` ixde ,xifgdlìeæb ìeæb éà,elfb xak m` - ¦¨¨
e ,'it lr s`' xnel jiiy oi`e ,elfb ixdìeæb àì éàike ,elfb `l oiicr m`e - ¦Ÿ¨

eäì úéø÷ ïéðìæb.dlifbd mcew miplfb mzexwl jiiy ike -àîéà àlà ©§¨¦¨¥§¤¨¥¨
z` zyxtn `ziixad `l` ,ziaixa ielne miplfb ,mixac ipy o`k oi`y

,dixaceäéð éàî ïéðìæba ,mixacn ep` miplfb dfi`a -éåìîa,úéaød`ae ©§¨¦©¦©§¥¦¦
y ycgl `ziixadL ét ìò óàxakeáb,ziaixd z`ïéøéæçîmd ixd - ©©¦¤¨©£¦¦

mipiica z`vei dvevw ziaixy x`eane ,dell zernd z` xifgdl miaiig
.opgei iax zrck `lye

:`xnbd zvxznàéä éàpzmi`pz mb yie ,dfa ewlgpy mi`pz epivn - ©¨¥¦
.opgei iax ixack mixaeqdá÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

áøòä úàå äåìnä úà ïéøèBt,zewlnne dyrz `lníe÷ ïäa LiL éðtî §¦¤©©§¤§¤¤¨¥¦§¥¤¥¨¤
äNòwzipd e`l aygpe ,eay dyrd meiw ici lr e`ld z` owzl xyt`y - £¥

:`xnbd zx`an .eilr miwel oi`e ,dyrläNò íe÷ éàîdfi` ici lr - ©£¥
,e`ld z` owzl yi dyreøeãäà eîe÷ eäì ïðéøîàc íeMî åàìi`ce - ©¦§©§¦©§©£

xifgdl daeg yi mzrcly ixd ,ziaixd z` aiydl mdl mixne`y `ed

,wiicl yi mdixacne ,ziaixd z`àn÷ àpúc ììkîs` zewln aiignd ¦§¨§©¨©¨
,axrde delnd z`eäðéð éøeãäà éða åàì øáñaiydl devn mdilr oi` - ¨©©§¥©£¥¦§

mi`pz ewlgpy ixd .eilr miwele ,dyrl wzipd e`l df oi`e ,ziaixd z`

.`l e` dell ziaixd z` aiydl delnd lr daeg yi m`
:`xnbd dgec,àìziaixd aiydl aiig delndy mixaeq lkdy xyt` Ÿ

oi`e ,zewln aiigzde e`ld lr xar ziaixd dab xaky oeik mle` ,dell

`le .dnvr ipta dyr zevn `l` ,e`ld lr oewiz xifgdl aiigy dn
xak axrde delndy `nw `pz zrcy ,ziaixd eaby mcew `l` ewlgp
iaxe dingp iaxe ,epwzl mileki mpi` aeye ,'oeniyz `l' ly e`ld lr exar

e ,oewiz el yiy exn` xfril`äNò íe÷ éàî,exikfdy oewizd edne - ©£¥
àøèL òBø÷ì.rxtnl xeqi`d lha jkae ,ziaixd aeg ea aezky xhyd - ¦§©§¨¨
:`xnbd dywnøáñ÷ éàîawri oa xfril` iaxe dingp iax mixaeq dn - ©¨¨©

,e`ld z` mipwzn xhyd zrixw ici lry exn`yøáñ÷ éàmixaeq m` - ¦¨¨©
y mdúBaâì ãîBòä øèLdabpy mcew s`éîc éeáâkdab eli`k aygp - §¨¨¥¦§§¨¨¥

m` ,eizerwxw z` el cariy ezaizkay oeik ,xhya aezky dn z` delnd

,xhyd zrixw ici lr e`ld z` epwzi ji` okeäééøeqéà eãáò àäåixde - §¨¨§¦©§
.xeqi`d lr exar xakéàå`ly onf lk zeabl cnerd xhyy md mixaeq §¦

,lreta eze` eab,éîc éeáâk åàìok m`àäoiicrãeáò àì-eyr `làìå ©§¨¨¥¨Ÿ¨§Ÿ
,íeìk`nw `pz wleg recne ,zewln maiigl oi` xhyd zrixw `la s`e §

.zewln axrde delnd z` aiigne
:`xnbd zvxznúBábì ãîBòä øèL øáñ÷ íìBòì,éîc éeáâk åàìlkne §¨¨¨©§¨¨¥¦¨©§¨¨¥

jkitle ,'jyp eilr oeniyz `l' ly e`ld lr exar xhyd zaizka mewn
awri oa xfril` iaxe dingp iaxy `l` ,df e`l lr miwel `nw `pz zrcl
aygp df ici lry ,xhyd zrixw ici lr e`ld z` owzl xyt`y mixaeq

,mlern jyp eilr eny `l eli`kïì òîLî à÷ àäåef `ziixaaàîeNc §¨¨©§©¨§¨
àéä àúléîenvr ipta xeqi` `id xhyd zaizk ici lr ziaixd zniyy - ¦§¨¦

.ziaixd ziiab `la elit`

:`xnbd dgikenïðúc ,àøazñî énð éëä(:dr) oldlàìa íéøáBò elàå ¨¦©¦¦§©§¨¦§©§¥§¦§Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc `rivn `aa(iyiy meil)

åok it lr s`ïéøéæçî ïéà eðéðéãazexitd inc z`,äålì äåìnîmeyn §§¦¥¥©£¦¦¦©§¤©Ÿ¤
`vei epi` ziaix wa`e ,ziaix wa` `l` dvevw ziaix aygp df oi`y

.mipiica
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` axeäðéàmlerd zene` ,md - ¨©¥¦§

zxeza eze` mi`iven mpi` ,delnl deld on zexitd inc z` mi`iveny
df mxky mixaeq mdy `l` ,ziaixeäééãéì àúà éðéáæ úøBúaicil `a - §©§¦¥¨¨¦©§

sqkd zxenz enxk z` delnl xkn deldy xnelk ,xkn zxeza delnd

onfa delnd on ezepwle xefgl deld lkeiy mdipia ewqty `l` ,el deldy
ixdy deld on zexitd inc z` mi`iven md jkitle ,mdipia erawy
deln mi`iven mdipicay lky `xtq ax xn` `le ,ely mxkd oi` mdipira

zxeza mi`iven mdipicayk `l` dell delnn mixifgn epipica delnl
.ziaix

`l` epi` `xtq ax ly ellky x`azdy dn itl :`xnbd zl`ey

ziaix wa` ly mipte`d lk ixd ,ziax zxeza ea mipc mlerd zene`yk
mpi` opaxcn dxeq`y`l` ziaixl aygp df oi` mdipica ixdy ,df llka
e ,dnecke dxikn jxcéàî àøôñ áø øîà÷c ïäéðéãa eléàL ìk àlà¤¨¨¤¦§¦¥¤§¨¨©©©§¨©

ïðéòeîLàì àúàlky ellk z` xn`y jka eprinydl `xtq ax `a dn - ¨¨§©§¦©
oi` mdipicay lke mixifgn epipica delnl deln mi`iven mdipica eli`y
oi`e ziaix `edy epyi ote` dfi` xnelk ,mixifgn oi` epipica mi`iven

mixifgn oi` epipica s` jkitle ,delnl deld on mi`iven mlerd zene`
.el ozp xak m` dell delnd on

:`xnbd daiynïðéòeîLàì àúà éëä,eprinydl `xtq ax zpeek jk - ¨¦¨¨§©§¦©
ìkziaixïäéðéãa eléàLmlerd zene` ly,äåìnì äålî ïéàéöBî ¨¤¦§¦¥¤¦¦¦Ÿ¤©©§¤

eäéð éàîe ,äålì äåìnî ïéøéæçî eðéðéãa,xaecn ziaix dfi`ae -úéaøa §¦¥©£¦¦¦©§¤©Ÿ¤©¦§¦¦
äöeö÷d`eldd z` el aiyiy deld mr delnd uvw d`eldd zryay - §¨

,ziaix ztqezaå`id dklddy `xtq ax dfa ycigøæòìà éaøãëziaixy §¦§©¦¤§¨¨
y xn`y dne .mipiica z`vei dvevwìkziaixíäéðéãa eléàLzene` ly ¨¤¦§¦¥¤

mlerdïéàéöBî ïéàdelnl delnïéøéæçî ïéà eðéðéãa,dell delnd on ¥¦¦§¦¥¥©£¦¦
l ezpeekúîc÷eî úéaødeliy ick d`eldd mcew delnl zern ozepy - ¦¦§¤¤

le ,jk xg` elúøçeàî úéaøel ozep d`eldd z` el xifgdy xg`ly - ¦¦§¤¤
,ziaix zxeza el ozepy it lr s` el` zeiaixy ,el deldy liaya ztqez

,mlerd zene` ipica delnl deld on df oenn mi`iven oi` el ozep epi` m`
mixifgn oi` epipicae ,ziaixd z` el oziy aiigzd `le ,enr wqt `l ixdy

:mipiica `vei epi`e opaxcn `l` xeq` epi`y oeik dell delnd on

:dpyna epipyãöék,opaxc ziaix oicøBkä áäæ øðéãa íéhç epîéä ç÷ì ¥©¨©¥¤¦¦§¦¨¨¨©
'eëå øòMä ïëå[sqk ixpic dynge mixyr] adf xpic exiagl ozp mc` - §¥©©©§

,dxiknd zrya mihgd xry did oke ,onf xg`l mihg xek lawl zpn lr
mihgd xry dlry xg`le .xeqi` jka oi` xryd `vi xaky oeike

miyly inca oii el xken `edy xkend el xn` ,xekl sqk ixpic miylyl
,opaxcn ziaix xeqi` dfa yi ,df ieeya oii xkend zeyxa oi` m` ,mixpic

:oiid ly xryd `vi xaky it lr s`

:`xnbd dywnéåä éàî ïéé Bì ïéà éëårecn xnelk ,oii el oi`y jka dn - §¦¥©¦©£¥
inc ieeya oii dpewl zzl aiigzny dna ziaix xeqi` yi oii xkenl oi`yk

,oiid ly xryd `vi xaky it lr s`e ,el aiigy mihgd[ïðúäå] (àéðúäå)§¨§©
(:ar onwl) dpyna epipy ixde -úBøétä ìò ïé÷ñBt ïéàmlyl xeq` - ¥§¦©©¥

xg`l zexitd z` xkend oziy zpn lr [xg` xac e`] zexit lr y`xn
t] erawy xignd itl ,onf,melyzd zrya [ewqøòMä àöiL ãòcr - ©¤¥¥©©©

mle` ,el`d zexitd xignl mqxetne reaw xry xird iweya rawiy
xy`køòMä àöé,weya reaw xign el` zexitl yi xaky -ïé÷ñBt- ¨¨©©©§¦

y iptn ,mdilr weqtl xzenäæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàit lr s`y - ©©¦¤¥¨¤¥¨¤
ecia yie mixg` cia el`k zexit yiy oeik ,xkend cia zexitd oi`y
aygp df ixd ,reaw xign mdl yi ixdy ,el ozep `edy el` zerna mzepwl
miiepw el` zexite ,el`d minca zexitd z` xkend dpw xak eli`k

xeqi` dfa oi`e ezeyxa mixwiizn md ixd mixwiizn md m`e ,gwell
mihg dpewl aiig xkende ,oiid ly xryd `vi xaky oeik o`k s`e .ziaix
s`e gwell oiid dpwp eli`k aygp df oi` recn ,df oii ly eieya mdinc e`

.ziaix jka oi` xwiizi m`
:`xnbd zvxzn,äaø øîàmihgd inc z` gwell ozep xkend did m` ¨©©¨

ok zeyrl xzen did ok` ,oiid liaya mze` lhepe xfege el aiig `edy

mle` ,x`azdy itke oiid ly xryd `vi xaky iptnáBçì àáa ïéúéðúî©§¦¦§¨¨
ïðé÷ñò ïäéîãainc z` gwell xkend ozp `ly ote`a zxacn dpynd - ¦§¥¤©§¦¨

weqtle ,aeg mihgd inc z` eilr zeyrl `a `l` ,el aiigy mihgd
dpw eli`k aiygdl oi` ,llk zern o`k laiw `ly oeike ,oii aegd zxenz

oii el ozie oiid xwiiziyke d`eld `l` o`k oi`y `vnpe ,oii el`d zerna
.ziaix df ixd xweid itl

:di`x dax `ianäéäL éøä ,àéðúãëåmc`,äðî Bøéáça äLBðxnelk §¦§©§¨£¥¤¨¨¤©£¥¨¤
,dpn el aiig exiag didyCìäådyepdBðøBb ìò ãîòå,deld lyøîBàå §¨©§¨©©§§¥

dell el xn`e -éúBòî éì ïziptn il aiig dz`yíäa çwéì äöBø éðàL ¥¦¨©¤£¦¤¦©¨¤
íéhç,lefa dzr mdyBì øîà,deldEì ïúBð éðàL éì Lé íéhçil yi - ¦¦¨©¦¦¥¦¤£¦¥§

,aegd zxenz jl zzl leki ip`y mihgåéLëò ìL øòMk éìò äNòå àö¥©£¥¨©©©©¤©§¨
,eiykr ly xryd itl ,df dpna zepwl leki dz` mihg dnk ayge `v -

,ef zenka mihg ly aegl aegd z` jetdpeøNò íéðL ìk Eì äìòà éðàå©£¦¤¡¤§¨§¥¨¨
Lãçm` s`e ,mi`ad yceg xyr mipy jyna mihgd z` jl mly` ip`e - Ÿ¤

,eiykr mdy minca mze` jl oz` mihgd exwiiziøeñàs`e ,ok zeyrl ¨
,xryd `vi xaky it lréîc Bãéì àaä Bøqéàk åàìcdnec df oi`y - §©§¦¨©¨§¨¨¥

df rahnay oeik rahn el ozepyky ,wqety drya [rahn] xqi` ozepl
mze` dpw ok` eli`k aiygdl yi ,mixg` lv` mihg zepwl xkend leki
xyt` i` cala aeg `l` rahn o`k oi`yk la` ,gwell miiepw mde

aeg `l` ,xac gweld dpw `ly `vnp ,mihg xkend dpw eli`k aiygdl
.ziaix ef ixd xzei zexwi mihg jk xg` el ozi m`e ,`ed

iaà déì øîàé,daxléàxyt` i`y `ziixad ixack dpynd zxaeq ¨©¥©©¥¦
oeik aeg mr zexitd lr weqtlBãéì àaä Bøñéàk àìc`ly oeiky ,`ed §Ÿ§¦¨©¨§¨

zexitd z` gweld dpw eli`k aygp df oi` dwiqtd zrya minc el ozp
ok m` ,liren df oi` xryd `vi m` elit` jkleàéøéà éàîdhwp recn - ©¦§¨

y ote`a `weec xeqi`d z` dpyndBì ïéà,oiieléôàm`Bì Léoiiénðxeq` ¥£¦¥©¦
cnry epipy `ziixaa ixdy ,eiykr eieey itl oii el aiig didiy weqtl
dxq` ok it lr s`e ,oira mihg el eidy epiide ,deld ly epxeb lr delnd

yiyky x`ean dpynay oeike ,zern el ozp `ly oeik ef dwiqt `ziixad
ok m`e ,`ziixad lr zwleg dpyndy epgxk lra ,xeqi` jka oi` oii el

.ef `ziixa it lr dpynd ixac z` yxtl oi`

,éiaà øîà àlàmihgd lr dligzn wqty ote`a zxacn dpi` dpynd ¤¨¨©©©¥
`l` ,oiid lr df aeg wqte xfg jk xg`eïéúéðúîote`a zxacn dpynd - ©§¦¦

àéiç éaø éác úéaøa àøôñ áø éðúãkax dpyy `ziixaa x`eank - ¦§¨¥©©§¨§¦¦§¥©¦¦¨
,`iig iax ly eyxcn ziaa ecnlpy ziaix zeklda `xtqàøôñ áø éðúc§¨¥©©§¨

ïéøzeî íäL íéøác Lé ,àéiç éaø éác úéaøampi`y xnelk ,oicd xwirn §¦¦§¥©¦¦¨¥§¨¦¤¥¨¦
,ziaixåok it lr s`ïéøeñàopaxcn,úéaø úîøòä éðtîd`xpy xnelk §£¦¦§¥©£¨©¦¦

:`ziixad zyxtn .ziaix zgwl mixrnkBì øîà ,ãöék,exiagl mc` ¥©¨©
äðî éðéåìä,mirlq dynge mixyr `edyBì øîà,exiagéì ïéà äðî ©§¥¦¨¤¨©¨¤¥¦

mle` ,jl zeeldla ïéhçly ieey,Eì ïúBð éðàL éì Lé äðîmikqde ¦¦§¨¤¥¦¤£¦¥§
e ,deldBì ïúðdelnd,äðîa ïéhçoerxtd onf ribday deld aiigzde ¨©¦¦§¨¤

,mzxenz dpn el mlyiåjk xg`øæçdelndepîéä ïç÷ìez` dpwe - §¨©§¨¨¥¤
deld on mihgd,òìñ òaøàå íéøNòaz` el xkne deld el lifedy §¤§¦§©§©¤©

df xac oicd xwirn ixd ,miieyn zegt rlqa mihgd,øzeîdelnd ixdy ¨
`l` ,zernd zpznd xkya miieyn xzei mihgd inc z` el dlrd `l

,zernl wegc didy iptn lefa deld el xkn jk xg`yåmewn lknøeñà §¨
ïk úBNòì,opaxcnúéaø úîøòä éðtîzgwl ick mixrnk d`xpy - ©£¥¦§¥©£¨©¦¦

,mirlq drax`e mixyr wx eciayk delnd iptln deld `viy oeik ,ziaix
.mirlq dynge mixyr el rextl aiig `ede

y yxtl yi df itleàëädpyna -énð`ede ,dfk ote`a xaecnïBâk ¨¨©¦§
cdligznøîàdelnl deldìL éðéåìä,íéøðéc íéLedéì øîàdelnd §¨©©§¥¦§Ÿ¦¦¨¦¨©¥

ìLéì ïéà íéøðéc íéLmle` ,jl zeeldla ïéhçieeyìLLé íéøðéc íéL §Ÿ¦¦¨¦¥¦¦¦§§Ÿ¦¦¨¦¥
,Eì ïúBð éðàL éìe deld mikqdBì ïúðdelndìLa ïéhçíéøðéc íéL ¦¤£¦¥§¨©¦¦§§Ÿ¦¦¨¦

,oerxtd onf ribda mixpic miyly mzxenz el aiigzdeåjk xg`øæç §¨©
delndepîéä íç÷ìedeld on mihgd z` dpwe -áäæ øðéãamixyr `edy §¨¨¥¤§¦©¨¨

,'xekd adf xpica oihg epnid gwl' dpyna epipyy dn dfe ,mixpic dynge

df lre ,xekl adf xpic ly jxr itl mihg deld on gwl delndy epiide
,dpynd zniiqnìLa déì áéäéc äålì àøîç déì úéà éàøðéc íéL- ¦¦¥©§¨©Ÿ¤§¨¦¥¦§Ÿ¦¦¨

miyly ieeya oii delnl ozep `ede ,ynn oii dell el yi oerxtd zrya m`
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc `rivn `aa(iyiy meil)

åok it lr s`ïéøéæçî ïéà eðéðéãazexitd inc z`,äålì äåìnîmeyn §§¦¥¥©£¦¦¦©§¤©Ÿ¤
`vei epi` ziaix wa`e ,ziaix wa` `l` dvevw ziaix aygp df oi`y

.mipiica
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` axeäðéàmlerd zene` ,md - ¨©¥¦§

zxeza eze` mi`iven mpi` ,delnl deld on zexitd inc z` mi`iveny
df mxky mixaeq mdy `l` ,ziaixeäééãéì àúà éðéáæ úøBúaicil `a - §©§¦¥¨¨¦©§

sqkd zxenz enxk z` delnl xkn deldy xnelk ,xkn zxeza delnd

onfa delnd on ezepwle xefgl deld lkeiy mdipia ewqty `l` ,el deldy
ixdy deld on zexitd inc z` mi`iven md jkitle ,mdipia erawy
deln mi`iven mdipicay lky `xtq ax xn` `le ,ely mxkd oi` mdipira

zxeza mi`iven mdipicayk `l` dell delnn mixifgn epipica delnl
.ziaix

`l` epi` `xtq ax ly ellky x`azdy dn itl :`xnbd zl`ey

ziaix wa` ly mipte`d lk ixd ,ziax zxeza ea mipc mlerd zene`yk
mpi` opaxcn dxeq`y`l` ziaixl aygp df oi` mdipica ixdy ,df llka
e ,dnecke dxikn jxcéàî àøôñ áø øîà÷c ïäéðéãa eléàL ìk àlà¤¨¨¤¦§¦¥¤§¨¨©©©§¨©

ïðéòeîLàì àúàlky ellk z` xn`y jka eprinydl `xtq ax `a dn - ¨¨§©§¦©
oi` mdipicay lke mixifgn epipica delnl deln mi`iven mdipica eli`y
oi`e ziaix `edy epyi ote` dfi` xnelk ,mixifgn oi` epipica mi`iven

mixifgn oi` epipica s` jkitle ,delnl deld on mi`iven mlerd zene`
.el ozp xak m` dell delnd on

:`xnbd daiynïðéòeîLàì àúà éëä,eprinydl `xtq ax zpeek jk - ¨¦¨¨§©§¦©
ìkziaixïäéðéãa eléàLmlerd zene` ly,äåìnì äålî ïéàéöBî ¨¤¦§¦¥¤¦¦¦Ÿ¤©©§¤

eäéð éàîe ,äålì äåìnî ïéøéæçî eðéðéãa,xaecn ziaix dfi`ae -úéaøa §¦¥©£¦¦¦©§¤©Ÿ¤©¦§¦¦
äöeö÷d`eldd z` el aiyiy deld mr delnd uvw d`eldd zryay - §¨

,ziaix ztqezaå`id dklddy `xtq ax dfa ycigøæòìà éaøãëziaixy §¦§©¦¤§¨¨
y xn`y dne .mipiica z`vei dvevwìkziaixíäéðéãa eléàLzene` ly ¨¤¦§¦¥¤

mlerdïéàéöBî ïéàdelnl delnïéøéæçî ïéà eðéðéãa,dell delnd on ¥¦¦§¦¥¥©£¦¦
l ezpeekúîc÷eî úéaødeliy ick d`eldd mcew delnl zern ozepy - ¦¦§¤¤

le ,jk xg` elúøçeàî úéaøel ozep d`eldd z` el xifgdy xg`ly - ¦¦§¤¤
,ziaix zxeza el ozepy it lr s` el` zeiaixy ,el deldy liaya ztqez

,mlerd zene` ipica delnl deld on df oenn mi`iven oi` el ozep epi` m`
mixifgn oi` epipicae ,ziaixd z` el oziy aiigzd `le ,enr wqt `l ixdy

:mipiica `vei epi`e opaxcn `l` xeq` epi`y oeik dell delnd on

:dpyna epipyãöék,opaxc ziaix oicøBkä áäæ øðéãa íéhç epîéä ç÷ì ¥©¨©¥¤¦¦§¦¨¨¨©
'eëå øòMä ïëå[sqk ixpic dynge mixyr] adf xpic exiagl ozp mc` - §¥©©©§

,dxiknd zrya mihgd xry did oke ,onf xg`l mihg xek lawl zpn lr
mihgd xry dlry xg`le .xeqi` jka oi` xryd `vi xaky oeike

miyly inca oii el xken `edy xkend el xn` ,xekl sqk ixpic miylyl
,opaxcn ziaix xeqi` dfa yi ,df ieeya oii xkend zeyxa oi` m` ,mixpic

:oiid ly xryd `vi xaky it lr s`

:`xnbd dywnéåä éàî ïéé Bì ïéà éëårecn xnelk ,oii el oi`y jka dn - §¦¥©¦©£¥
inc ieeya oii dpewl zzl aiigzny dna ziaix xeqi` yi oii xkenl oi`yk

,oiid ly xryd `vi xaky it lr s`e ,el aiigy mihgd[ïðúäå] (àéðúäå)§¨§©
(:ar onwl) dpyna epipy ixde -úBøétä ìò ïé÷ñBt ïéàmlyl xeq` - ¥§¦©©¥

xg`l zexitd z` xkend oziy zpn lr [xg` xac e`] zexit lr y`xn
t] erawy xignd itl ,onf,melyzd zrya [ewqøòMä àöiL ãòcr - ©¤¥¥©©©

mle` ,el`d zexitd xignl mqxetne reaw xry xird iweya rawiy
xy`køòMä àöé,weya reaw xign el` zexitl yi xaky -ïé÷ñBt- ¨¨©©©§¦

y iptn ,mdilr weqtl xzenäæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàit lr s`y - ©©¦¤¥¨¤¥¨¤
ecia yie mixg` cia el`k zexit yiy oeik ,xkend cia zexitd oi`y
aygp df ixd ,reaw xign mdl yi ixdy ,el ozep `edy el` zerna mzepwl
miiepw el` zexite ,el`d minca zexitd z` xkend dpw xak eli`k

xeqi` dfa oi`e ezeyxa mixwiizn md ixd mixwiizn md m`e ,gwell
mihg dpewl aiig xkende ,oiid ly xryd `vi xaky oeik o`k s`e .ziaix
s`e gwell oiid dpwp eli`k aygp df oi` recn ,df oii ly eieya mdinc e`

.ziaix jka oi` xwiizi m`
:`xnbd zvxzn,äaø øîàmihgd inc z` gwell ozep xkend did m` ¨©©¨

ok zeyrl xzen did ok` ,oiid liaya mze` lhepe xfege el aiig `edy

mle` ,x`azdy itke oiid ly xryd `vi xaky iptnáBçì àáa ïéúéðúî©§¦¦§¨¨
ïðé÷ñò ïäéîãainc z` gwell xkend ozp `ly ote`a zxacn dpynd - ¦§¥¤©§¦¨

weqtle ,aeg mihgd inc z` eilr zeyrl `a `l` ,el aiigy mihgd
dpw eli`k aiygdl oi` ,llk zern o`k laiw `ly oeike ,oii aegd zxenz

oii el ozie oiid xwiiziyke d`eld `l` o`k oi`y `vnpe ,oii el`d zerna
.ziaix df ixd xweid itl

:di`x dax `ianäéäL éøä ,àéðúãëåmc`,äðî Bøéáça äLBðxnelk §¦§©§¨£¥¤¨¨¤©£¥¨¤
,dpn el aiig exiag didyCìäådyepdBðøBb ìò ãîòå,deld lyøîBàå §¨©§¨©©§§¥

dell el xn`e -éúBòî éì ïziptn il aiig dz`yíäa çwéì äöBø éðàL ¥¦¨©¤£¦¤¦©¨¤
íéhç,lefa dzr mdyBì øîà,deldEì ïúBð éðàL éì Lé íéhçil yi - ¦¦¨©¦¦¥¦¤£¦¥§

,aegd zxenz jl zzl leki ip`y mihgåéLëò ìL øòMk éìò äNòå àö¥©£¥¨©©©©¤©§¨
,eiykr ly xryd itl ,df dpna zepwl leki dz` mihg dnk ayge `v -

,ef zenka mihg ly aegl aegd z` jetdpeøNò íéðL ìk Eì äìòà éðàå©£¦¤¡¤§¨§¥¨¨
Lãçm` s`e ,mi`ad yceg xyr mipy jyna mihgd z` jl mly` ip`e - Ÿ¤

,eiykr mdy minca mze` jl oz` mihgd exwiiziøeñàs`e ,ok zeyrl ¨
,xryd `vi xaky it lréîc Bãéì àaä Bøqéàk åàìcdnec df oi`y - §©§¦¨©¨§¨¨¥

df rahnay oeik rahn el ozepyky ,wqety drya [rahn] xqi` ozepl
mze` dpw ok` eli`k aiygdl yi ,mixg` lv` mihg zepwl xkend leki
xyt` i` cala aeg `l` rahn o`k oi`yk la` ,gwell miiepw mde

aeg `l` ,xac gweld dpw `ly `vnp ,mihg xkend dpw eli`k aiygdl
.ziaix ef ixd xzei zexwi mihg jk xg` el ozi m`e ,`ed

iaà déì øîàé,daxléàxyt` i`y `ziixad ixack dpynd zxaeq ¨©¥©©¥¦
oeik aeg mr zexitd lr weqtlBãéì àaä Bøñéàk àìc`ly oeiky ,`ed §Ÿ§¦¨©¨§¨

zexitd z` gweld dpw eli`k aygp df oi` dwiqtd zrya minc el ozp
ok m` ,liren df oi` xryd `vi m` elit` jkleàéøéà éàîdhwp recn - ©¦§¨

y ote`a `weec xeqi`d z` dpyndBì ïéà,oiieléôàm`Bì Léoiiénðxeq` ¥£¦¥©¦
cnry epipy `ziixaa ixdy ,eiykr eieey itl oii el aiig didiy weqtl
dxq` ok it lr s`e ,oira mihg el eidy epiide ,deld ly epxeb lr delnd

yiyky x`ean dpynay oeike ,zern el ozp `ly oeik ef dwiqt `ziixad
ok m`e ,`ziixad lr zwleg dpyndy epgxk lra ,xeqi` jka oi` oii el

.ef `ziixa it lr dpynd ixac z` yxtl oi`

,éiaà øîà àlàmihgd lr dligzn wqty ote`a zxacn dpi` dpynd ¤¨¨©©©¥
`l` ,oiid lr df aeg wqte xfg jk xg`eïéúéðúîote`a zxacn dpynd - ©§¦¦

àéiç éaø éác úéaøa àøôñ áø éðúãkax dpyy `ziixaa x`eank - ¦§¨¥©©§¨§¦¦§¥©¦¦¨
,`iig iax ly eyxcn ziaa ecnlpy ziaix zeklda `xtqàøôñ áø éðúc§¨¥©©§¨

ïéøzeî íäL íéøác Lé ,àéiç éaø éác úéaøampi`y xnelk ,oicd xwirn §¦¦§¥©¦¦¨¥§¨¦¤¥¨¦
,ziaixåok it lr s`ïéøeñàopaxcn,úéaø úîøòä éðtîd`xpy xnelk §£¦¦§¥©£¨©¦¦

:`ziixad zyxtn .ziaix zgwl mixrnkBì øîà ,ãöék,exiagl mc` ¥©¨©
äðî éðéåìä,mirlq dynge mixyr `edyBì øîà,exiagéì ïéà äðî ©§¥¦¨¤¨©¨¤¥¦

mle` ,jl zeeldla ïéhçly ieey,Eì ïúBð éðàL éì Lé äðîmikqde ¦¦§¨¤¥¦¤£¦¥§
e ,deldBì ïúðdelnd,äðîa ïéhçoerxtd onf ribday deld aiigzde ¨©¦¦§¨¤

,mzxenz dpn el mlyiåjk xg`øæçdelndepîéä ïç÷ìez` dpwe - §¨©§¨¨¥¤
deld on mihgd,òìñ òaøàå íéøNòaz` el xkne deld el lifedy §¤§¦§©§©¤©

df xac oicd xwirn ixd ,miieyn zegt rlqa mihgd,øzeîdelnd ixdy ¨
`l` ,zernd zpznd xkya miieyn xzei mihgd inc z` el dlrd `l

,zernl wegc didy iptn lefa deld el xkn jk xg`yåmewn lknøeñà §¨
ïk úBNòì,opaxcnúéaø úîøòä éðtîzgwl ick mixrnk d`xpy - ©£¥¦§¥©£¨©¦¦

,mirlq drax`e mixyr wx eciayk delnd iptln deld `viy oeik ,ziaix
.mirlq dynge mixyr el rextl aiig `ede

y yxtl yi df itleàëädpyna -énð`ede ,dfk ote`a xaecnïBâk ¨¨©¦§
cdligznøîàdelnl deldìL éðéåìä,íéøðéc íéLedéì øîàdelnd §¨©©§¥¦§Ÿ¦¦¨¦¨©¥

ìLéì ïéà íéøðéc íéLmle` ,jl zeeldla ïéhçieeyìLLé íéøðéc íéL §Ÿ¦¦¨¦¥¦¦¦§§Ÿ¦¦¨¦¥
,Eì ïúBð éðàL éìe deld mikqdBì ïúðdelndìLa ïéhçíéøðéc íéL ¦¤£¦¥§¨©¦¦§§Ÿ¦¦¨¦

,oerxtd onf ribda mixpic miyly mzxenz el aiigzdeåjk xg`øæç §¨©
delndepîéä íç÷ìedeld on mihgd z` dpwe -áäæ øðéãamixyr `edy §¨¨¥¤§¦©¨¨

,'xekd adf xpica oihg epnid gwl' dpyna epipyy dn dfe ,mixpic dynge

df lre ,xekl adf xpic ly jxr itl mihg deld on gwl delndy epiide
,dpynd zniiqnìLa déì áéäéc äålì àøîç déì úéà éàøðéc íéL- ¦¦¥©§¨©Ÿ¤§¨¦¥¦§Ÿ¦¦¨

miyly ieeya oii delnl ozep `ede ,ynn oii dell el yi oerxtd zrya m`
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc `rivn `aa(ycew zay meil)

meyndéúååk ïéúéðúî àðöøúîciax mzqy zeipyn uxzl libx ip`y - ¦§¨©§¨©§¦¦§¨¥
.o`k izyxity enk ,`irye` iax mzqy zeziixad ixack dpyna

d z` `ax `ian:`ziixaäéäL éøä ,àéòLBà éaø éðúcmc`Bøéáça äLBð §¨¥©¦©§¨£¥¤¨¨¤©£¥
,äðî,dpn el aiig exiag didyCìäådelndBðøBb ìò ãîòå,deld ly ¨¤§¨©§¨©©§
øîàåeléì ïzz`éúBòîmeyn ,il aiig dz`yïäa çwéì äöBø éðàL §¨©¥¦¨©¤£¦¤¦©¨¤
ïéhç,lefa dzr mdyBì øîàå`l` ,zern dzr jl oz` `l ,deldïéhç ¦¦§¨©¦¦

Eì ïúBð éðàL éì Lé,zernd zxenzéìò ïàNòå àömihg ly aegøòLk ¥¦¤£¦¥§¥©£¥¨©§©©
,åéLëò ìLmihgd xeriyk jl mly` mihgd exwiizi m` s` oerxtd onfae ¤©§¨

e mihgd exwiizd .dzr zepwl leki ziidyïîæ òébädøBkîì ïéhçie`xy - ¦¦©§©¦¦¦§
,mxkenlBì øîà,dell delndéì ïzd z`ïéhçiptn ,il aiig dz`yéðàL ¨©¥¦¦¦¤£¦

ïéé ïäa çwéìå ïøëBîì äöBø,lefa dzryBì øîà,mihg jl oz` `l ,deld ¤§§¨§¦©¨¤©¦¨©
`l`Eì ïúBð éðàL ïéé éì Lé,mihgd zxenzàö,mihgd ieey z` aeyge ¥¦©¦¤£¦¥§¥

éìò ïàNòåoii ly aegïîæ òébä ,åéLëò ìL øòLkdBì øîàå ,øBkîì ïéé ©£¥¨©§©©¤©§¨¦¦©§©©¦¦§§¨©
,dell delndéðéé éì ïziptnøîà ,ïîL Ba çwéìå BøëBîì äöBø éðàL ¥¦¥¦¤£¦¤§§§¦©¤¤¨©

Bì,deldEì ïúBð éðàL éì Lé ïîL,oiid zxenzøòLk éìò eäNòå àö ¤¤¥¦¤£¦¥§¥§¨¥¨©§©©
,åéLëò ìLy ,`ed oicdílekdn zxenz el aiigzny el`d miwqrd lk - ¤©§¨¨
,el aiigyíàok`Bì Lé,mda aiigzny drya el`d zexitd z` dell ¦¥

øzeîfa oi`e ok zeyrl elmihg il yi el xne`y dryay ,ziaix meyn d ¨
mixwiizny `vnpe ,delnl mnvr mihgd mipwp ,jl ozep ip`y [dnecke]

.ziaix o`k oi`e delnd ly ezeyxam` la`Bì ïéàzexitd z` dell ¥
,mda aiigzny,øeñà`l` ,xac mey delnl dpwp `le zexit el oi`y oeik ¨

.ziaix edfe ,edeldy dnn xzei lecb mekq delnl mlyl aiigzny

,mihg zxenz adf xpic el ozp dligzny ,dpynd ixac mix`ean df itle
,ynn zern el ozp `ede xryd `vi xaky oeik ,mihg el oi`y it lr s`e
cnryk mihgd z` epnn yexcl i`yxe ,mihg exear dpw eli`k df ixd

oii weqtl dvex `ed mihgd mewna m` mle` ,mixpic miyly lr mxign
x`eank ,zern el ozp `ly iptn xeq` df ixd ,oii el oi`e ,eiykr ly xryk

.`ziixaaéàîedxn`yk dpynd zpeekç÷ì','xekd adf xpica oihg epnid ©¨©
yBúàåìäa ç÷ìel aiig didy d`eld zxenz mihg el zzl aiigzdy - ¨©§©§¨¨

.oira adf xpic el ozp `l la` ,adf xpic
dpéî òîL ,àáø øîàep` mirney -îef `ziixaúìz ,àéòLBà éaøc- ¨©¨¨§©¦¨¦§©¦©§¨§¨
.` .mipic iyecig dylyúBøét éab ìò äåìî ïéãéîòîc dpéî òîLmc` - §©¦¨§©£¦¦¦§¤©©¥¥

xryk eaeg zxenz zexitd lr weqtl el xzen exiag lr aeg el yiy
,exwiiziyk elit` mze` el zzl deld i`yx didie ,eiykr ly zexitd

,ziaix df oi`eïðéøîà àìåmeyn ok zeyrl xeq`yàaä Bøqéàk àìc §Ÿ©§¦©§Ÿ§¦¨©¨
àeä Bãéìm`e ,zexitd zwiqt zrya [rahn-] xqi` ozepl dnec df oi`y - §¨

`iady `ziixad zrck ,ezeyxa mixwiizn mpi`e zexitd z` dpw `l ok
oi`e ,ezeyxa miaygp ixd rxty in oiprl el epwpy oeik `l` ,lirl dax

.a .ziaix dfdpéî òîL edf xzidyàeäote`a `weecBì Léczexit dell §©¦¨§¥
ezeyxa oi` m` la` ,delnd mze` dpw eli`k miaygp md dfay ,ezeyxa

.b .d`eldd zxenz zexit weqtl xeq` xryd `viy s` ,zexitednn

el ozile eiykr ly xrya zexitd z` meyle xefgl `ziixad dxizdy
,mzxenz xg` xacdðéî òîLc cenll yi -éàpé éaøãì àúéà- §©¦¨¦¨¦§©¦©©

,i`pi iax ixac miwcevy,éàpé éaø øîàcxg`le zexitd lr wqetdy §¨©©¦©©
lawl gweld i`yx ,zexit xkenl oi`e eizexit z` gweld raz exwiizdy

c oeik ,eiykr zexitd xryk zernïä él äî,mnvr zexitd z` ozep m` - ©¦¥
eél äîz` ozep m`,ïäéîc`weec el zzl jixvy xn`y ax ixack `lye ©¦§¥¤

ke ,mnvr mdilr wqty zexitd z`.x`aziy it
äðîà ïéNBò ,øîà áø ,øîzàcitl zexit zxenz zern zzl xzen - §¦§©©¨©¦£¨¨

onf xg`l `l` zexitd z` el ozep epi`y it lr s` ,weya `veiy xryd

el aiigy dn z` el ozi oerxtd onf ribday calae ,exiwei m` elit`e
,úBøéôa,xknne gwn jxck xacd d`xp jkyäðîà ïéNBò ïéàåxeq` - §¥§¥¦£¨¨

oerxitd onf ribiyk seqal m` ,eiykr ly xrya zexit zxenz zern zzl

el mlyiíéîãaoeiky ,oerxtd onfa zexitd exiweiy dn itl ,zern - §¨¦
dnn xzei deab mekqa zern el rxet `ed seqale ,zern el ozp dligzny

.ziaixa d`eldk d`xp df ixd ,edeldy,øîà éàpé éaøåzeyrl xzen s` §©¦©©¨©
y meyn ,oerxtd onf ribiyk zerna el mlyl epiidc ,minca dpn`él äî©¦

ïä,mnvr zexitd z` ozep m` -él äîez` el ozep m`,ïäéîcoeiky ¥©¦§¥¤
jxc `edy meyn ,exwiizdy it lr s` mnvr zexitd z` zzl el xzeny

itl ,mixg` zexita e` zerna mzxenz z` zzl mb el xzen ,xknne gwn

.ziaix meyn dfa oi`e mdilr wqty zexitd ly miiey

:`xnbd dywn,éáéúéî,lirl `irye` iax dpyy `ziixaa epipyílek- ¥¦¥¨
mihg oebk] el aiigy dn zxenz xg` xac aiigzny el`d miwqrd lk

,[oiid zwiqt zxenz onye ,mihgd zwiqt zxenz oii ,aegd zxenzíàok` ¦
Bì Lé,mda aiigzny drya el` zexit delløzeîdf oi`e ok zeyrl el ¥¨

zexit lawi m` elit` `ed zexitd lr minc zwiqt xzidy ixd ,ziaix
.minca dpn` zeyrl xq`y ax lr dywe ,zern lawnk df ixde ,mixg`

:`xnbd zvxzn,áø øîà àðeä áø øîàzxacn `ziixadCLnLa ¨©©¨¨©©§¤¨©
`vnpe ,mda dkfe dwiqtd zrya onyde oiide mihgd z` delnd
zern mzxenz zgwl el xzen jkitle ,d`eld o`k oi`e ezeyxa exwiizdy

.ziaix xeqi` dfa oi`e ,mixg` zexit e`
:`xnbd dywnéàxaecn,CLnLaike ,`ziixaa yecigd dnàëéøö ¦§¤¨©§¦¨

øîéîìmixg` zexit e` zern mzxenz lawl el xzen zexit el yiy iny §¥©
:`xnbd zvxzn .exwiiziykàlà`l` zexitd z` jynyk xaecn `l ¤¨

Bì ãçiL ïBâkdeldúéåæ ïø÷,ef zief oxwa migpeny zexitdy ,eizexitl §¤¦¥¤¤¨¦
zexitd miaygp df cegi ici lry `ziixad dycige ,delnl md micrein

i`yxe ,ezeyxa mixwiizn md ixd exwiizi xy`ke ,ynn delnl miiepwk
.ziaixk d`xp df oi`e oerxitd onf ribiyk zern s` el mlyl deld

épî àä ,øîà ìàeîLe,ef `ziixa diepy in zrck -àéä äãeäé éaø- §¥¨©¨©¦©¦§¨¦
dcedi iax zhiyk,øzeî úéaøa ãçà ãö øîàcdpi`y ziaix lk xnelk §¨©©¤¨§¦¦¨

icil `eai m` dwiqtd zrya reci oi`e ,dxikn ici lr `l` d`eld jxc
ez`eld zxenz zexit el zzl enr wqty ,df oecipa oebk ,`l e` ziaix

reci oi`y `vnp ,minc zexitd zxenz el ozi dvxi m`e ,eiykr ly xrya
ziaix o`k oi` ,zexit el ozi m` ixdy ,ziaix icil `eai m` dwiqtd zrya
df didi zexitd inca zern el ozi m` wxe ,xknne gwn `l` df oi`y

la` .dligzkl s` dcedi iax zrcl xzene 'ziaixa cg` cv' df ixd ,ziaix
zern zzl xq` jkitle ,ziaixa cg` cv s` mixqe`y minkgk xaq ax

.ziaix o`k yi zern el mlynyky oeik exiweiy xg`l zexitd zxenz

:minkgl dcedi iax oia zwelgnd z` `xnbd d`ianäéäL éøä ,àéðúc§©§¨£¥¤¨¨
mc`äðî Bøéáça äLBð,xara el deldyBì äNòåz` delnl deldeäãN ¤©£¥¨¤§¨¨¨¥
,øëîdelnl diepw dcyd didz ipelt mei cr aegd z` el rxti `l m`y ¤¤

,d`eldd zryn rxtnløëBnäL ïîæa[deld-]ìëBàz`úBøétdcyd ¦§©¤©¥¥¥
,oerxtd mei cr dzrny onfaøzeîm`y meyn ,ziaix df oi`e ok zeyrl ¨

rxti `l m`e ,eaeg lr xzei dne`n delnd laiw `l eizern z` el rxti

d m` la` ,dxikn `l` d`eld o`k oi`y `vnp elç÷Bì[delnd-]ìëBà ¥©¥
d z`úBøét,dzrn,øeñà`vnp ,eaeg z` deld rxti seqal m`y iptn ¥¨

.dxenb ziaix ef ixde ,eizern zpznd xkya zexitd z` delnd lk`yéaø©¦
ìëBà ç÷BläL ïîæa óà ,øîBà äãeäéd z`úBøétonf cr d`elddn §¨¥©¦§©¤©¥©¥¥

,oerxitd,øzeîzern el rxti `ly xyt`y iptn ,ziaix aygp df oi`e ¨
.d`eld `le rxtnl xkn `edy `vnpe

äNòî ,äãeäé éaø [øîà] (ì"à)didïéðeæ ïa ñBzéáa[mc` my-]Ldel ¨©©¦§¨©£¤§©§¤¦¤
e zernäNòz`,øëî eäãNdidz ipelt onf cr aegd z` rxti `l m`y ¨¨¨¥¤¤

xacd dyrpe ,delnd ly eiykrn dcyd,äéøæò ïa øæòìà éaø ét ìò©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
äéä úBøét ìëBà ç÷Bìå.ziaix xeqi` dfa oi`y ixd ,dyrn eze`aeøîà §¥©¥¥¨¨¨§

Bìike ,dcedi iaxl minkgíMîyiäéàødyrnd did my ixd ,jixacl ¦¨§¨¨
y ,jtidläéä úBøét ìëBà øëBî,oerxtd onf cràìådç÷Bìz` lk` ¥¥¥¨¨§Ÿ¥©

.ziaix xeqi` yyg my did `l jkitl ,zexitd

:`xnbd zyxtneäééðéa éàî,minkge dcedi iax ewlgp dna -,éiaà øîà ©¥©§¨©©©¥
,eäééðéa àkéà úéaøa ãçà ãöcg` cv wx yiy ,x`azdy ote`a ewlgp ©¤¨§¦¦¦¨¥©§

`ly `vnp aegd z` rxti `l m` ixdy ,ziaix icil d`eldd `eazy

dcedi iax zrcly ,ziaix xeqi` dfa oi`e ,dxikn `l` d`eld o`k dzid
.mixqe` minkge ok zeyrl xzen

,øîà àáøo`k yiy `vnpe ,lk`y zexitd inc z` delnd xifgi `l m` ¨¨¨©
,ziaixa cg` cv `l` o`k oi`y s`e ,xeq`y dcen dcedi iax s` ,ziaix
el xifgi ,eaeg z` deld rxti m`y ote`a `l` dcedi iax xizd `le

oice ,lk`y zexitd inc lk z` delndàkéà øéæçäì úðî ìò úéaø¦¦©§¨§©£¦¦¨
,eäééðéael rxtiyky s` zexitd z` lek`l delnl mixqe` minkgy ¥©§

ixd dlik` zryay iptn ,lk`y zexitd inc lk z` xifgi aegd z` deld
.xifgdl zpn lr ziaix lehil xizn dcedi iaxe ,ziaix lke` `ed

éàpé éaø øîàc àzLä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨§¨©©¦©©
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oifge` mipy` cenr bq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.déúåek ïéúéðúî àðöøzîc`ziixaM iAx mzQW zFIpWn uxYl libx ip`W ¦§¨©§¨©§¦¦©¨¥¤£¦¨¦§©¥¦§©¤¨©¤¦¦§©§¨
`xzA lfFBdA `ax xn` DizeEkcE `Ed mYQW(:`iw sc w"a):.øBkîì ïéhç ïîæ òébä ¤§©§©¨¥¨©¨¨§©¥©§¨¦¦©§©¦¦¦§
:dYrn oxkFnl odizFxvF` Kxce ExTiizPW.øzeî Bì Lée`lC opixn` `le ¤¦§©§§¤¤§¥¤§§¨¥©¨¥¨§Ÿ©§¦¨§©

iM KiWn `lC b"r`e `YWdn i`d EdA ikfC Fl WiC K`kid Fcil `Ad Fxqi`M§¦¨©¨§¨¥¨§¥§¨¥§©¥©§¨§§Ÿ¨¦¦
ziAx ied `le ixwFn DizEWxA ixwFn§¥¦§¥§¥§Ÿ£¥¦¦
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dwqtd oFWl xaC lW Fxvw ixW FciA§¨¨¥¦§¤¨¨§©§¨¨
xg` KWnp oFrxRd oFWl gwFl lv` KWnp¦§¨¥¤¥©§©¦¨¦§¨©©
Fl ozFpe wqFR oFW`x i`pY iAB xkFOd©¥©¥§©¦¥§¥
oiExw oiHgd KMld oiHg FCbpM lAwl minC̈¦§©¥§¤§¦¦¦§¨©¦¦§¦
oFrxR iAbe eizFrn inC gwFl lv` minC̈¦¥¤¥©§¥¨¨§©¥¦§
aiIg dGW oiHgd inC Eed rxFR dGW zFrOd©¨¤¤¥©£§¥©¦¦¤¤©¨

:Fl.øeñà Bì ïéà:`irWF` iAxC `dAéðéä ¥¨§¨§©¦©§¨¦¦
.éìéLåoikEnq EidW od zFnFwn §¦¦§¥¤¨§¦

DA oiaWFi sqFi axe dAx EidW `zicAnEtl§§§¦¨¤¨©¨§©¥§¦¨
eizFaiaq `vFn `Ed mFwn lkA xnFlM§©§¨¨¥§¦¨

:ElNd minCA.éàaìkàa éçã÷c éhç ©¨¦©¨¦¥§©§¥§©©§¨¦
ixvF`A iNW miHg iYgPd m` ike dInzA¦§¦¨§¦¦¦©§¦¦¦¤¦§¨¦
EidIW odilr micxFi minWB Eid mElM§¨§¨¦§¦£¥¤¤¦§
`pWil lwlwzdl oignv odA zFgnFv§¨¤§¨¦§¦§©§¥¦§¨

FnM zEning oFWl igcwC `pixg`(cq diryi) ©£¦¨§©§¥§£¦§
:W` gcwMéæeæ áúéîì éòa àäå ¦§Ÿ©¥§¨¨¥§¥©¥
.àøéñôñìwFqtl ipd` i`n opixn` ikid §©§¦¨¥¦©§¦¨©©£¥¦§

azinl iraC ipd` `de wEXAW xrW lr©©©¤©§¨©£¥§¨¥§¥©
oiHg ixkFnl WTaOW xEqxq `xiqtql ifEf¥§©§¦¨©§¤§©¥§§¥¦¦

:zFrOd znCwdA ifEf xMYUn `vnpépLîe ¦§¨¦§©¥¥§©§¨©©¨§©¥
.áéäécinC xkFOl oYil gwFNd Kixv §¨¦¨¦©¥©¦¥©¥§¥

:xEqxQd.øîà éMà áøifEf Kixv `l ©©§©©¦¨©Ÿ¨¦¥
oiklFd oixOgd zExiqtq Dil icar Wipi`C§¦¦©§¥¥©§¦©©¨¦§¦

:d`EaY Fl KilFdl zFrOd ilrA lv`éàä ¥¤©£¥©¨§¦§¨©
.àôéøç àòøzà éæeæ áéäéc ïàîwqFRd ©§¨¦¥©©§¨£¦¨©¥

xExAd xrXd `vi `NW cr zFxiRd lr©©¥©¤Ÿ¨¨©©©©¨
dfe d`q df `lEfA oixkFn zFhEwNdW xivTl KEnq `idW xikAd xrW `N ¤̀¨©©©¨¦¤¦¨©¨¦¤©§§¦§¨¤§¨§¤

'ipzn opzE miz`q(:ar sc)ipYwC xrXd `vi `NW t"r`e wFqtl xYEn Fl Wi m`C ¨©¦§©©§¦§¦¥¨¦§§¤Ÿ¨¨©©©§¨¨¥
:WicBd lr FOr wqFR .mixvFTl dNigY `Ed didéøöéaà ééeæçúéàì ç÷Blä C ¨¨§¦¨©§¦¥¦©©¨¦¨¦©¥©§¦§£¥©¥

.éøc:Fl oi`W inl s` miwqFR xExAd xrW ENi`C oxFB Fl WIW inl `N` eilr oiwqFR oi`W `tixg `rxY hiwp ikdlE oxFBA Fz`EaY dxFfe WC `EdWM xkFn lW.éàîì ¨¥¤¥§¤¨§¤§¨©¤§¨¥¨¦©§¨£¦¨¤¥§¦¨¨¤¨§¦¤¥¤§¦©©©¨§¦©§¦¤¥§©
:ifgznC i`d irAin.éð÷éîì éà:xFfgl xkFOd lkEi `NW WOn.éð÷ àì àä:KWn k"` `N` ikdA.òøtL éî déìò øëBî éìea÷ì éà:xifgi m`.àzòc àëîñ ¦¨¥©§¦§£¥¦§¦§¥©¨¤Ÿ©©¥©£¨Ÿ¨¥§¨¥¤¨¨©¦§©¥¥£¥¦¤¨©¦©£¦©§¨©§¨

:rxRW inA Diihlinl `Mi` xkFn FA xfg m` KMld xFfgl FYrC oi`e `id zniIEwn dxFgqE gwFl i`d Kinq `w DilrC rcie cge cg lkC.úøîàc àzLäifgzin i`C §¨©§©§¨©©£¥¨¨¦©¥©§¨§¤¤¦§¥©§©£¦§¨¦¨©¥¦¨§¦§§¥§¦¤¨©©§¨§©§¨§¦¦§£¥
:`Ed `YrC Knqin.eléôà:rxRW in `Mi` `piknq KNrC ifg Dil xn`e onf xg`l `wEWA DigMW` `N` iOp ixC iA` ifgzin `l.déì øèð øâài` dpYnd xkU ¦§©©§¨£¦Ÿ¦§£¥©¥¨¥©¦¤¨©§§¥§¨§©©§©§¨©¥£¥§©¨©§¦¨¦¨¦¤¨©£©¨©¥§©©§¨¨¦

:eiWkr xkFOl Fl oi` gTOde zFrOd Fl miCwOW dpYnd mEXn DiAB lifFn.äàøé÷ì:derW xkFn.'ã 'ã:`fEfA derW zFNg.'ä 'ä Cì àðáéäémiCwde ipFlR onfl ¦©¥¦©§¨¨¤©§¦©¨§©¤¨¥©¥©§¨§¦¨¨¥©£¨©©£¨§¨¨¦§¨¨¦§©§¦§¦§¦
:eiWkr zFrOd Fl.eäðúéàoizipznA opzC ipA `aIW cr ipield Dil iedC ixW zFrnl wEgC `Ede gYtOd ca` F` xirA mpi` la` FciA m`(.dr sc):xYEnCdéì úéàc ©¨©§¨¦§§¦§¨£¨¥¨¨¦¨©©©§¥©§¨§¨¨¥©£¥¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦¦§©§©§¦¦§¨§¦¥
.àúîa éàøLà:derW lr mixg` mr wqtE zFrn ozp `Ed s` dGd xkFOd.àðééôeè çkLàå:Fxiag Fl xn`X dOn xzFi odA `vn zFrOd lAiTW dféãëa éà ©§¨¦§¨¨©¥©¤©¨©¨¨©¦£¥¦©©£¨§©§©©§¨¤¤¦¥©¨¨¨¨¤¥¦©¤¨©£¥¦¦§¥

.äòBè úòcäL:Fl Fxifgdl df aiIg odA rci `le oFAWgA delOd drh xninl `Mi`C ¤©©©¨§¦¨§¥©¨¨©©§¤©¤§§Ÿ¨©¨¤©¨¤§©£¦
àúééøåùéòá

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

ïé÷ñBôexrXd `vi `id 'ipzn z"`e d"t .Fl oi`W t"r` wEXAW xrW lr §¦©©©¤©¤¥§©§¦¦¨¨©©©
'ipznl Dl iwFnE wEXAW xrW lr oiwqFR oi` c"nl `Mi` oiwqFR§¦¦¨§¥§¦©©©¤©¥¨§©§¦
oi` oOwl xn`C opgFi 'xl ENit`C oM Wxtl Fl did `le iax`e i`AlM`A§©©§¨¦§©§¥§Ÿ¨¨§¨¥¥©£¦§¨¨§¨©§©¨¥
FnM i`d iNEM KiWnC `rxY opirA `lC dcFn KwEXAW xrW lr oiwqFR§¦©©©¤©¤§Ÿ§¦¨©§¨§¨¦¥©§

qEnxEcM `N` irA `le iax`e i`AlM ©̀©§¨¦§©§¥§Ÿ¨¥¤¨§§
wEWA `N` oiwqFR oi`C opgFi 'x xn` `le§Ÿ¨©¨¨§¥§¦¤¨§
i`Pi 'xn opirnW ikide z"`e zFxiir lW¤£¨§§¥¦©§¦¨¥©©
opirA `le zFxiir lW wEW lr wqFtC§¥©¤£¨§Ÿ§¦¨
i`Pi iAx xn`Cn wiIC ikdC l"ie qEnxEC§§§¨¥©¥¦§¨©©¦©©
Fl rFxtl lFkie odinC iN dn od iN dn©¦¥©¦§¥¤§¨¦§©
mEXn oiHg Fl rFxtl lFkIW FnM minC̈¦§¤¨¦§©¦¦¦
oiwqFR p"d minC `Fvnl lFki oiHgd onC§¦©¦¦¨¦§¨¦§¦
oOCfi xzFiC zFxiir lW wEW lr ENit £̀¦©¤£¨§¥¦§©¥
lW wEWA 'it` oiHg zFpwl zFrOd lral§©©©¨¦§¦¦£¦§¤
xFMnl oiHg lral oOCfIX dOn zFxiir£¨¦©¤¦§©¥§©©¦¦¦§

:iax`e i`AlM` lW wEWA ENit £̀¦§¤©©§¨¦§©§¥
øîàå'iR .`fEfA dXng Kl `paidi Dil §¨©¥¨¦§¨¨£¦¨§¨¦

Edpzil ixW Edpzi` ipFlR onfl¦§©§¦¦§§¨¥¥§§
oMW oeiM wFqtl ixW `fEfA 'c la` xEq`̈£¨§¨¨¥¦§¥¨¤¥
z"`e wEXAW xrW lr oiwqFtC xrXd©©©§§¦©©©¤©§
`pW i`n `fEfA dXng wFqtl xEq` i`O ©̀©¨¦§£¦¨§¨©§¨

oOwl xn` DitEB ongp axC `WxHnsc) ¦©§¨§©©§¨¥¨©§©¨
(.dqdpYndA dxFgq xFMnl ixW `Wxh©§¨¨¥¦§§¨§©§¨¨

m` [Fl] Wxti `NW calaE dinCn xzFiA§¥¦¨¤¨¦§©¤Ÿ§¨¥¦
'c `kd ilf`C oeiM l"ie zFgtA eiWkrn¥©§¨§¨§¥¨§©§¥¨¨
zFgtA eiWkrn m` WxiR ENi`M ied `fEfA§¨£¥§¦¦¥¦¥©§¨§¨
ixW `l df itlE xzFiA ipFlR onfl m`e§¦¦§©§¦§¥§¦¤Ÿ¨¥
FznEW oi`W xacA `N` `Wxh oOwl p"x§©¨©§¨¤¨§¨¨¤¥¨

im` zFxiR la` ziNh F` dxR oFbM rEc¨©§¨¨©¦£¨¥¦
:`Wxh odn zFUrl xEq` xrXd `vï¨©©©¨©£¥¤©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `rivn `aa(ycew zay meil)

i`yx xkendy myky ,lefa eidyk mdilr wqty zexitd oerxt oiprl

zern rextl i`yx ok ,dligza mdilr ewqty zexitd z` gwell rextl
y meyn ,zexg` zexit e`,ïðéøîà ïäéîc él äîe ïä él äîoi`y epiide ©¦¥©¦§¥¤©§¦©

dligza mdilr ewqty zexitd z` gwell rxet xkendy jka zeticr

yi .dligza mdilr ewqty zexitd ieeya xg` xac ozepy dnn ,mnvr
xkenl yi m`y myky ,dwiqtd xzid oiprl oicd `edy dfn cenll
ieeya zern `l` ynn zexit xkenl oi` m` ok ,weqtl i`yx ,zexit

y meyn ,weqtl xzen ,zexitd,ïðéøîà énð ïä él äîe ïäéîc él äî©¦§¥¤©¦¥©¦©§¦©
zernd inc mdy zexit xkenl yi m` zeticr oi` ,xryd `vi m`y xnelk
jka ic ok m`e ,mnvr zernd z` xkenl yiy dnn ,xkenl ozep gweldy

zexit mda zepwl leki xkende oira zernd z` xkenl ozep gweldy
,weyaåy dfn epcnlìò ïé÷ñBôd itl zexitd÷eMaL øòL`vi xak m` §§¦©©©¤©

wey ly xry `ed `l` daexn onf jynpy xry epi` elit`e ,xryd

,xvw onf jynpyBì ïéàL ét ìò óàåel yiy iptn ,ezeyxa zexit xkenl §©©¦¤¥
.zexit mda zepwl leki `edy zern

àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø déáéúéàlirl epipy ixd ¥¦¥©¨¨§©¨§¥§©§ª©§¨¨
,`irye` iaxc `ziixaaílekepiide ,`ziixaa zexkfpd zewiqtd lk - ¨

el oziy ,lefd zrya onyd lr e` oiid lr e` mihgd lr aegd z` ewqty
,exwiiziy xg`l elit` wqty enkBì Lé íàzexitd z` [xkend] dell ¦¥

,dwiqtd zrya el`døzeîeli`k aygpy iptn ziaix ef oi`e ok weqtl ¨
la` ,[gweld] delnl mipwp ezeyxay zexitdBì ïéà íàz` ezeyxa ¦¥

,el`d zexitdøeñàil dn mixne` oi`y ixd ,ziaix aygpe ,ok weqtl ¨
.el yi ok m` `l` zexitd lr miwqet oi`e ,od il dne odinc

eäì øîàixdy ,ef `ziixan iixac lr zeywdl oi` ,`axíúä`ziixaa - ¨©§¨¨
a xaecn,äàåìädvexy zexitd zxenz xkenl zern gweld ozp `ly ©§¨¨

zepwl lkeiy zern o`k oi`y oeike ,eaega zexitd z` el wqt `l` ,zepwl
la` ,ezeyxa zexit xkenl yi ok m` `l` ok zeyrl xeq` ,zexit mda

àëäepiid ,el oi`y it lr s`e weyay xry lr miwqety izxn`y dn - ¨¨
a,éðéáæ,od il dne odinc il dn xnel yi dfae ,oira zern gweld el ozepy §¦¥

.ziaix meyn dfa oi`e ,exear zexitd z` dpw xak eli`k df ixde
:xzidd mrh z` zyxtn `xnbdéàî ,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥©§©§©

ïðaø eøîà àîòèyìò ïé÷ñBtd `vi m` zexitdìò óàå ,÷eMaL øòL ©§¨¨§©¨¨§¦©©©¤©§©©
Bì ïéàL étozep gweldy dryay oeiky mixne` oi`e ,llk zexit xkenl ¦¤¥

m`e ,dne`na gweld dkf `l ,el` zexit xkenl eid `l zernd z` xkenl

df ixd lefd zrya mxign itl zexit xweid zrya xkend el ozepyk ok
meyn .ziaixkdéì øîàc,xkenl xnel gweld lekiy -éúeáéè àìé÷LC §¨©¥§¦¨¦¦
éøæéçà àééãLåil dyer jpi` xnelk ,mivewd lr zlhene jzaeh dlehp - §©§¨©¦§¥

weya miey eidy xryd itl zexitd z` il ozep dz`y jka daeh lk

ik ,zernd zpizp zryaéì úéðäà éàîixd ,il zlred dn -éì eåä éà ©©£¦¦¦£¦
éãéa éæeæ,mze` jl deln iziid `le icia mixzep izern eid m` -äåä ¥§¨¦£¨

àìBæa éìéLáe éðéäa àðéðaæîxiray weya el` mihg yekxl leki iziid - §©§¦¨§¦¦§¦¦§¨
dzr s` jkitle ,icia mixwiizn zexitd eide ,lefa 'iliy' xira e` 'ipid'
zpizp zrya mxign itl mihga il xifgn dz`e ,zernd z` jl izzpy
ixear zipw eli`k aygiy minkg epwizy ,ziaix meyn dfa oi` zernd

.izeyxa exwiizd mihgde ,onf eze`a mihg
äzòî àlà ,óñBé áøì éiaà déì øîàziaixd oi`y ote`ay ef `xaq itl ¨©¥©©¥§©¥¤¨¥©¨

didiy jixv ,ziaix xeqi` meyn dfa oi` ,delnl geexäàñ úBìì øzeî¨¦§§¨
,mihgäàñaexwiiziy it lr s`e ,mihg d`q onf xg`l xifgdl zpn lr - ¦§¨

,miizpia mihgddéì øîà éöîc íeMî,dell xnel delnd lekiy - ¦§¨¥¨©¥
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `rivn `aa(ycew zay meil)

i`yx xkendy myky ,lefa eidyk mdilr wqty zexitd oerxt oiprl

zern rextl i`yx ok ,dligza mdilr ewqty zexitd z` gwell rextl
y meyn ,zexg` zexit e`,ïðéøîà ïäéîc él äîe ïä él äîoi`y epiide ©¦¥©¦§¥¤©§¦©

dligza mdilr ewqty zexitd z` gwell rxet xkendy jka zeticr

yi .dligza mdilr ewqty zexitd ieeya xg` xac ozepy dnn ,mnvr
xkenl yi m`y myky ,dwiqtd xzid oiprl oicd `edy dfn cenll
ieeya zern `l` ynn zexit xkenl oi` m` ok ,weqtl i`yx ,zexit

y meyn ,weqtl xzen ,zexitd,ïðéøîà énð ïä él äîe ïäéîc él äî©¦§¥¤©¦¥©¦©§¦©
zernd inc mdy zexit xkenl yi m` zeticr oi` ,xryd `vi m`y xnelk
jka ic ok m`e ,mnvr zernd z` xkenl yiy dnn ,xkenl ozep gweldy

zexit mda zepwl leki xkende oira zernd z` xkenl ozep gweldy
,weyaåy dfn epcnlìò ïé÷ñBôd itl zexitd÷eMaL øòL`vi xak m` §§¦©©©¤©

wey ly xry `ed `l` daexn onf jynpy xry epi` elit`e ,xryd

,xvw onf jynpyBì ïéàL ét ìò óàåel yiy iptn ,ezeyxa zexit xkenl §©©¦¤¥
.zexit mda zepwl leki `edy zern

àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø déáéúéàlirl epipy ixd ¥¦¥©¨¨§©¨§¥§©§ª©§¨¨
,`irye` iaxc `ziixaaílekepiide ,`ziixaa zexkfpd zewiqtd lk - ¨

el oziy ,lefd zrya onyd lr e` oiid lr e` mihgd lr aegd z` ewqty
,exwiiziy xg`l elit` wqty enkBì Lé íàzexitd z` [xkend] dell ¦¥

,dwiqtd zrya el`døzeîeli`k aygpy iptn ziaix ef oi`e ok weqtl ¨
la` ,[gweld] delnl mipwp ezeyxay zexitdBì ïéà íàz` ezeyxa ¦¥

,el`d zexitdøeñàil dn mixne` oi`y ixd ,ziaix aygpe ,ok weqtl ¨
.el yi ok m` `l` zexitd lr miwqet oi`e ,od il dne odinc

eäì øîàixdy ,ef `ziixan iixac lr zeywdl oi` ,`axíúä`ziixaa - ¨©§¨¨
a xaecn,äàåìädvexy zexitd zxenz xkenl zern gweld ozp `ly ©§¨¨

zepwl lkeiy zern o`k oi`y oeike ,eaega zexitd z` el wqt `l` ,zepwl
la` ,ezeyxa zexit xkenl yi ok m` `l` ok zeyrl xeq` ,zexit mda

àëäepiid ,el oi`y it lr s`e weyay xry lr miwqety izxn`y dn - ¨¨
a,éðéáæ,od il dne odinc il dn xnel yi dfae ,oira zern gweld el ozepy §¦¥

.ziaix meyn dfa oi`e ,exear zexitd z` dpw xak eli`k df ixde
:xzidd mrh z` zyxtn `xnbdéàî ,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥©§©§©

ïðaø eøîà àîòèyìò ïé÷ñBtd `vi m` zexitdìò óàå ,÷eMaL øòL ©§¨¨§©¨¨§¦©©©¤©§©©
Bì ïéàL étozep gweldy dryay oeiky mixne` oi`e ,llk zexit xkenl ¦¤¥

m`e ,dne`na gweld dkf `l ,el` zexit xkenl eid `l zernd z` xkenl

df ixd lefd zrya mxign itl zexit xweid zrya xkend el ozepyk ok
meyn .ziaixkdéì øîàc,xkenl xnel gweld lekiy -éúeáéè àìé÷LC §¨©¥§¦¨¦¦
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weya miey eidy xryd itl zexitd z` il ozep dz`y jka daeh lk

ik ,zernd zpizp zryaéì úéðäà éàîixd ,il zlred dn -éì eåä éà ©©£¦¦¦£¦
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dzr s` jkitle ,icia mixwiizn zexitd eide ,lefa 'iliy' xira e` 'ipid'
zpizp zrya mxign itl mihga il xifgn dz`e ,zernd z` jl izzpy
ixear zipw eli`k aygiy minkg epwizy ,ziaix meyn dfa oi` zernd

.izeyxa exwiizd mihgde ,onf eze`a mihg
äzòî àlà ,óñBé áøì éiaà déì øîàziaixd oi`y ote`ay ef `xaq itl ¨©¥©©¥§©¥¤¨¥©¨
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jxc `l` ,d`eld jxcéðéáæs` ,zexit cra zern el ozep `edy ,xkn - §¦¥
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xaecn ,weyay xry lr weqtl epxzdy dne ,xeqxqd inc geex iptn ziaix
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:zexqxq
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àôéøç,dpey`xa exvwy el` mixkenyk epiide ,[lefd] sixgd xry onfa - £¦¨
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e ,jeynl jixv `edy sqei axeòøtL éî déìò éìea÷ì éàxkendy - ¦§©¥£¥¦¤¨©
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zllw envr lr lawl xkendòøtL éîozepd lkk ,gwnd on ea xfeg m` ¦¤¨©
o`k ekixvd recne ,ea xfegd lr rxty in minkg epwzy jyn `le zern

.oxebd lr gweld d`xiy minkg
:`xnbd daiyníìBòìliaya `ed oxebd lr ze`xdl jixvy daiqd §¨

òøtL éî déìò éìea÷ì`lae ,ea xefgi m` rxty ina aiigzi xkendy - §©¥£¥¦¤¨©
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,ea xfegy jk lr rxty ina aiig `ed oi`e ,ea xefgl xkendå,xacd mrh §
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,rxty ina aiig `ed ixd ea xfeg m`eàì éàå,oxebd lr gweld d`xp §¦Ÿ
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המשך בעמוד יכד



קי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc `rivn `aa(ipy meil)

ïäì ïéà ïúeéøçàaoic:äàðBà §©£¨¨¥¨¤¨¨
àðz éðz`ziixa `pz dpy -,àaà øa ÷çöé éaøc dén÷xney oic iabl ¨¥¨¨©¥§©¦¦§¨©©¨

jk lre ,my` oaxw `iadl aiigy ,dcede xwyl raype oecwita xtekd
xney cia mc` ciwtd m`y ,`ziixad zxne`L íéLã÷nd-] `ed[ciwt ¨¨¦¤

,ïúeéøçàa áéiçexcp meiwl dnda yixtde 'dler ilr ixd' xn`y oebke ©¨§©£¨¨
,dcede xwyl raype oecwita cwtpd xtke ,xg` cia dciwtdeáéiçxneyd ©¨

xg`n ,dreay oaxw jk lr `iadlïäa àøB÷ éðàLaezkd ixac z` ¤£¦¥¨¤

lrn dlrnE `hgz iM Wtp' (`k d `xwie)'Lçëå 'äaoenn dfa daxzpy , ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥
,oecwtd zreay oaxw oicl ycwdåmiycwïúeéøçàa áéiç BðéàLociwtdy §¤¥©¨§©£¨¨
,dcede raype oda xtke xg` ciaøeètxg`n ,oaxwn xneydàøB÷ éðàL ¨¤£¦¥

ïäa,'Lçëå Búéîòa'weqtd ixac jynd z` odilr `exwl yiy epiidc ¨¤©£¦§¦¥
xg`n dreay oaxw oicn df oenn hrnzpy ,'ebe 'oFcTtA FzinrA Wgke'§¦¥©£¦§¦¨

.ycwd ly `le ezinr ly `edy
déì øîà,wgvi iaxàéiì étìk,mihep mixacd okidl - ¨©¥§©¥©¨
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום שנק עמוד א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `rivn `aa(iriax meil)

`ivedl leki deld oi`y oeiky ,ef dtewz jyna lke`y zexitd zxenz

i`yx epi` ixdy] d`eld ef oi`y `vnp ,el` mipya delnd cin dcyd z`
xg`e ,mipy dnkl edcy z` xkn zernl wewf didy oeiky `l` ,[drxetl
delnd lke` el` mipyay `vnpe ,delnd cin dcyd z` dpewe xfeg jk

miwleg yie .llk ziaix o`k oi`e ,ely `idy rwxwn zexitd z`
`xz`ae .iwlqn `lc `xz`l iwlqnc `xz` oia dfa welig oi` mdixacle
lkl ['`ziikp `la `zpkyn' `xwpe] melk aegd on dkpn epi` m` ,iwlqnc

z` wlql leki deldy oeiky] ziaix meyn zexitd zlik`a yi zercd
diepwk dcyd z` aiygdl xyt` i` ,dvxiy zr lka dcyd on delnd
aegd on hrn dpy lka dkpn `ed m`e ,[d`eldd ztewz jynl delnl

`xwpe] zexitd ieey itk dkpn epi`y `l` ,lke`y zexitd zxenz
ly df wlgy iptn xzen m` (:fq) mi`xen`d ewlgp [`ziikpa `zpkyn
dpya e`viy zexitd lk z` epnn dpw eli`k `l` llk d`eld epi` aegd

ote`ae .ziaix ef ixd ,zexitd ieey itk dkpn epi`y oeiky e` ,lefa ef
ixd ,minc mey `la dell rwxwd xefgz mipy jke jk xg`ly minkqny
daxd `ed lke` `edy zexitd ieeyy it lr s`e zercd lkl xzen df

,mipy xtqnl dcyd zxiky `l` ,d`eld ef oi`y iptn ,d`eldd on xzei
.['`xeqc `zpkyn' `xwp `ede] lefa edcy z` xikydl mc`l xzene
ici lr rwxwd on delnd z` wlql deld ly ezekfy epzd m` elit`e

z` xifgdl delnd cia oi`y oeik ,xeqi` dfa oi` ,aegd x`y zrixt
.zexiky `l` o`k oi`y `vnp ,eaeg z` zeable dell rwxwd

giexie ea wqrziy ick exiagl oenn mc` ozepy dpipr '`wqir' - `wqir

zeixg` lk didz m`y `l` .migeexa ewlgi wqrznde oennd lrae ,epnn
lral xifgdl aiig didi oxwd z` ciqti elit`y] wqrznd lr oennd
oennd lral xeq`e ,dxenb d`eld `idy `vnp [mekqd lk z` oennd

geexa wlg lehillr oennd zeixg` lk didz m`e .ziaix `edy iptn mi
lra ciqti micqtd eidi m`e] oecwtk elek aygiy epiide ,oennd lra
yygn wqrznl epenn z` xeqnl mc` mey dvxi `l ,[lkd z` oennd

didz `wqir lky (:cw oldl) minkg epwiz jkitl .micqtd eidi `ny
lr ezeixg` mekqdn ivg `linne ,oecwt dzivgne d`eld dzivgn
lke ,[dlfed e` qpe` zngn ciqtd m` elit` mlyl aiige] wqrznd

migeexa wlg mey oennd lral oi`e ,wqrznd ly md df wlgn migeexd
m`e] oennd lra lr ezeixg`e oecwt `ed mekqd ly ipyd ivgde ,el`
lke ,[oennd lra ly cqtdd ,wqrznd ly ezriyt zngn `ly ciqtd

mvra oi` df ote`ay s` mpn` .oennd lra ly md df mekqn migeexd
`gxihde zewqrzdd ixd mewn lkn ,ziaix meyn migeexd zlaw
ea yi ,ezeyxa oecwtk wx `edy ozepd ly ewlga `wqird lawn riwyny

did `l d`eldd wlg z` mb epnn lawn didy `lel ixdy ,ziaix meyn
wqrzn `ed dzry `vnp ,jk lr xky lhep dide mpiga etqka wqrzn
calny minkg epwiz df mrhne .ziaix wa` df ixde d`eldd xkya ewlga

el mlyl ozepd jixv ,`wqira ewlg zxenz wqrznl miribnd migeexd
.(.hq :gq) `xnbae (.gq) dpyna ex`azi dfa mipicd ihxte ,dgxih xky
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום רבקעק עמוד א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc `rivn `aa(iyiy meil)

c meyn ,xeqi` dfa oi` ,el aiigzdy itk mixpicìé÷L à÷c àeä àøét¥¨§¨¨¦
dépéî,zern `le zexit epnn lhep `ed -da ïì úéìåmeyn dfa oi` - ¦¥§¥¨¨

zexit dxfg lhep `ede zern delnd el ozp dligzny oeik ,ziaix znxrd
.xknne gwnk `l` ziaixk d`xp df oi`àì éàå,oii dell oi` m`e -ïåék §¦Ÿ¥¨

àøîç déì úéìcdelnd epnn lehi seqaly `vnpe oii el oi`y oeik - §¥¥©§¨
,zerndépéî éæeæ ì÷Lî éàcå,zerahna mixpic miyly zlihp -éæçî ©©¦§©¥¦¥¤¡¥
úéaøkdynge mixyr mr eiptln `vi dligzn ixdy ,ziaixk d`xp - §¦¦

o`k oi` zn`ay s`e ,mixpic miyly el mlyn `ed seqale ,cala mixpic
`l` ,mixpic miyly ieeya mihg el deld dligzn ixdy ,dxenb ziaix

.ziaix znxrd o`k yi mewn lkn ,lefa epnn dpwe xfgy

:`ax dywnéëä éà ,àáø déì øîàdely zwqer dpyndy jixack m` - ¨©¥¨¨¦¨¦
dpynd dazk recn ,zerna mdinc z` el mlyl zpn lr mihg epnn

el xn` oerxtd onf `eaay'éhéç éì ïz','ekedéì éòaî éhéç éîcdid - ¥¦¦©§¥¦©¦¨¥¥
`le zern epnn raez `ed ixdy ,'ihig inc il oz' el xn`y aezkl dl

:`xnbd zvxzn .mihgéðzil oz' qexble dibdl yi ok` -.'éhéç éîc §¥§¥¦©
ihig il oz' exn` ixdy ,ayein dpynd oeyl oi` oiicr :dywne `ax siqen

éðàLl dvex,'ïøëBîji` ,mihgd inc z` epnn raez `edy jixac itle ¤£¦§¨
`l` ,oxkenl dvexy xnel jiiydéì àéòaî Cì íézøënLxnel el did - ¤§©§¦¨¦©§¨¥

:`xnbd zvxzn .'jl mizxkny ihig inc il oz'éðzdibdl yi ok` - §¥

ihig inc il oz qexble.Cì íézøënL¤§©§¦¨
ixdy ,df yexit itl ayein dpynd oeyl oi` oiicr :dywne `ax siqen

el xn`e delnl aiyd deldy epipyéhç éøä'ìLa éìò úBéeNò EíéL £¥¦¤£¨©¦§Ÿ¦
,ïéøðécmiyly eaeg did `l dligzny rnyne 'oii oda ilv` jl ixde ¦¨¦

miyly el aiig `ed eli`k aiygne eaeg z` dlrn dzr `l` mixpic
iia` ly eyexit itle ,mixpicdéåléò eäðéî÷Bà éëä énð àøwéòîixd - ¥¦¨¨©¦¨¦§¦§¦¨¥

mihgd ieey did dfy mixpic miylya aegd z` ecinrd dligzn

z` yxtl yi :`xnbd zvxzn .lefa epnn mze` dpw `edy wx ,mzligzn
y dpyndéhç éîãa' ,déì øîà÷ éëäéìò úéNòL Ezrya dligzn ¨¦¨¨©¥¦§¥¦¤¤¨¦¨¨©
d`elddìLaïéé ïäa éìöà Eì éøä ,øðéc íéL,df ieeya,'Bì ïéà ïééåjkle ¦§Ÿ¦¦¨£¥§¤§¦¨¤©¦§©¦¥

xeqi` dfa did `l oii el did m` la` ,ziaix znxrd meyn xeqi` dfa yi
.ziaixk d`xp epi`e oii el ozepy meyn

:dywne `ax siqenàäåoihg epnn gwl''øòMä ïëå ,øBkä áäæ øðéãa §¨§¦©¨¨©§¥©©©
,éðz÷wxe ,cala mixpic dynge mixyr mihgd xry did dligzny ixd ¨¨¥

z` yxtl oi` ok m` ,mixpic miyly zeey eyrpe mihgd exwiizd jk xg`
.iia` ixack dpynd

,àáø øîà àlàiax dpyy `ziixad it lr dpynd z` yxt` ip` ¤¨¨©¨¨
e ,`irye`àðáéëL ék,dfd mlerd on wlzq`e zen`yk -àéòLBà éaø ¦¨¦§¨©¦©§¨
éúååì ÷ôð,iz`xwl `vi - ¨©§¨¦¥
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום שקשק עמוד ב

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קיי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc `rivn `aa(ipy meil)

ïäì ïéà ïúeéøçàaoic:äàðBà §©£¨¨¥¨¤¨¨
àðz éðz`ziixa `pz dpy -,àaà øa ÷çöé éaøc dén÷xney oic iabl ¨¥¨¨©¥§©¦¦§¨©©¨

jk lre ,my` oaxw `iadl aiigy ,dcede xwyl raype oecwita xtekd
xney cia mc` ciwtd m`y ,`ziixad zxne`L íéLã÷nd-] `ed[ciwt ¨¨¦¤

,ïúeéøçàa áéiçexcp meiwl dnda yixtde 'dler ilr ixd' xn`y oebke ©¨§©£¨¨
,dcede xwyl raype oecwita cwtpd xtke ,xg` cia dciwtdeáéiçxneyd ©¨

xg`n ,dreay oaxw jk lr `iadlïäa àøB÷ éðàLaezkd ixac z` ¤£¦¥¨¤

lrn dlrnE `hgz iM Wtp' (`k d `xwie)'Lçëå 'äaoenn dfa daxzpy , ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥
,oecwtd zreay oaxw oicl ycwdåmiycwïúeéøçàa áéiç BðéàLociwtdy §¤¥©¨§©£¨¨
,dcede raype oda xtke xg` ciaøeètxg`n ,oaxwn xneydàøB÷ éðàL ¨¤£¦¥

ïäa,'Lçëå Búéîòa'weqtd ixac jynd z` odilr `exwl yiy epiidc ¨¤©£¦§¦¥
xg`n dreay oaxw oicn df oenn hrnzpy ,'ebe 'oFcTtA FzinrA Wgke'§¦¥©£¦§¦¨

.ycwd ly `le ezinr ly `edy
déì øîà,wgvi iaxàéiì étìk,mihep mixacd okidl - ¨©¥§©¥©¨
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום שנק עמוד א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `rivn `aa(iriax meil)

`ivedl leki deld oi`y oeiky ,ef dtewz jyna lke`y zexitd zxenz

i`yx epi` ixdy] d`eld ef oi`y `vnp ,el` mipya delnd cin dcyd z`
xg`e ,mipy dnkl edcy z` xkn zernl wewf didy oeiky `l` ,[drxetl
delnd lke` el` mipyay `vnpe ,delnd cin dcyd z` dpewe xfeg jk

miwleg yie .llk ziaix o`k oi`e ,ely `idy rwxwn zexitd z`
`xz`ae .iwlqn `lc `xz`l iwlqnc `xz` oia dfa welig oi` mdixacle
lkl ['`ziikp `la `zpkyn' `xwpe] melk aegd on dkpn epi` m` ,iwlqnc

z` wlql leki deldy oeiky] ziaix meyn zexitd zlik`a yi zercd
diepwk dcyd z` aiygdl xyt` i` ,dvxiy zr lka dcyd on delnd
aegd on hrn dpy lka dkpn `ed m`e ,[d`eldd ztewz jynl delnl

`xwpe] zexitd ieey itk dkpn epi`y `l` ,lke`y zexitd zxenz
ly df wlgy iptn xzen m` (:fq) mi`xen`d ewlgp [`ziikpa `zpkyn
dpya e`viy zexitd lk z` epnn dpw eli`k `l` llk d`eld epi` aegd

ote`ae .ziaix ef ixd ,zexitd ieey itk dkpn epi`y oeiky e` ,lefa ef
ixd ,minc mey `la dell rwxwd xefgz mipy jke jk xg`ly minkqny
daxd `ed lke` `edy zexitd ieeyy it lr s`e zercd lkl xzen df

,mipy xtqnl dcyd zxiky `l` ,d`eld ef oi`y iptn ,d`eldd on xzei
.['`xeqc `zpkyn' `xwp `ede] lefa edcy z` xikydl mc`l xzene
ici lr rwxwd on delnd z` wlql deld ly ezekfy epzd m` elit`e

z` xifgdl delnd cia oi`y oeik ,xeqi` dfa oi` ,aegd x`y zrixt
.zexiky `l` o`k oi`y `vnp ,eaeg z` zeable dell rwxwd

giexie ea wqrziy ick exiagl oenn mc` ozepy dpipr '`wqir' - `wqir

zeixg` lk didz m`y `l` .migeexa ewlgi wqrznde oennd lrae ,epnn
lral xifgdl aiig didi oxwd z` ciqti elit`y] wqrznd lr oennd
oennd lral xeq`e ,dxenb d`eld `idy `vnp [mekqd lk z` oennd

geexa wlg lehillr oennd zeixg` lk didz m`e .ziaix `edy iptn mi
lra ciqti micqtd eidi m`e] oecwtk elek aygiy epiide ,oennd lra
yygn wqrznl epenn z` xeqnl mc` mey dvxi `l ,[lkd z` oennd

didz `wqir lky (:cw oldl) minkg epwiz jkitl .micqtd eidi `ny
lr ezeixg` mekqdn ivg `linne ,oecwt dzivgne d`eld dzivgn
lke ,[dlfed e` qpe` zngn ciqtd m` elit` mlyl aiige] wqrznd

migeexa wlg mey oennd lral oi`e ,wqrznd ly md df wlgn migeexd
m`e] oennd lra lr ezeixg`e oecwt `ed mekqd ly ipyd ivgde ,el`
lke ,[oennd lra ly cqtdd ,wqrznd ly ezriyt zngn `ly ciqtd

mvra oi` df ote`ay s` mpn` .oennd lra ly md df mekqn migeexd
`gxihde zewqrzdd ixd mewn lkn ,ziaix meyn migeexd zlaw
ea yi ,ezeyxa oecwtk wx `edy ozepd ly ewlga `wqird lawn riwyny

did `l d`eldd wlg z` mb epnn lawn didy `lel ixdy ,ziaix meyn
wqrzn `ed dzry `vnp ,jk lr xky lhep dide mpiga etqka wqrzn
calny minkg epwiz df mrhne .ziaix wa` df ixde d`eldd xkya ewlga

el mlyl ozepd jixv ,`wqira ewlg zxenz wqrznl miribnd migeexd
.(.hq :gq) `xnbae (.gq) dpyna ex`azi dfa mipicd ihxte ,dgxih xky
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום רבקעק עמוד א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `rivn `aa(iriax meil)

,deld z` xqgneáéäé àìc éãéî dépéî ìé÷L à÷cdelnd lhepy - §¨¨¦¦¥¦¦§Ÿ¨¦
epnn lhepe cala zehext d`n edeldy xnelk ,edeld `ly oenn deldn

,zehext mixyre d`n oerxtaåmewn lknàkéì úéaøz'ziaxz' o`k oi` - §©§¦¥¨
oeikàçååø déì úéìc,df oerxta epenn daxzd `le geex delnl oi`y - §¥¥©§¨

dépéî ìé÷L à÷ à÷ðãå déôæBà à÷ðãc,drn ieeya zehext edeld ixdy - §©§¨§¥§©§¨¨¨¦¦¥
ixde ,drn ieeya zehext epnn laiw oerxtd zrya mbe`la jyp o`k

.ziaxz

ixdy ,ok yxtl oi` i`ce :`xnbd dgecóBñ óBñ[jytp dnn -]øúa éà¦¨©
zìæà àøwéòîzehext d`n eidy d`eldd zry xg` dz` jled m` - ¥¦¨¨¨§©§

zernd ieey z` aiygdl yi ziaix xeqi` oiprly ,xnelk ,drn miey

,d`eldd zrya miiey itk oerxtd zryaúéaøz éøäå CLð éøäixd - £¥¤¤©£¥©§¦
zryay] zehext mixyre d`n el mlyn ixdy ,ziaxz mbe jyp mb o`k yi
zehextd d`n zxenz ,[ynege drn odn zepwl zeie`x eid d`eeldd

e ,delnd ly epenn z` daxne ,deld z` jyep df ixde ,epnn delyéà¦
zìæà óBña øúamixyre d`n oi`y oerxtd zry xg` dz` jled m`e - ¨©§¨§©§

ok m` ,zg` drn `l` miey zehextàkéà úéaøz àìå àkéà CLð àì- Ÿ¤¤¦¨§Ÿ©§¦¦¨
jk ,daxzn delnd ly epenn oi`y myky ,ziaxz `le jyp `l o`k oi`
mbe ,drn ieeya zehext epnn del ixdy ,deld ly epenn z` xqig `l mb

.drn ieeya zehext xifgn oerxtd zrya

`la 'ziaxz' ly ote` `evnl ozip `l mby zyxtne dkiynn `xnbd
:'jyp'eúå,cere -éîc éëéä CLð àìa úéaøzlr xeariy okzi cvik - §©§¦§Ÿ¤¤¥¦¨¥

delnd ly epenn daxziy xnelk ,jyp xeqi` lr xeari `le ziaxz xeqi`

,deld ly epenn xqgiy `laéàote`a jiiyy xn`p m` -éæBàcäàî ó ¦§¦¥¨
äàîa`la zehext d`n el xifgiy zpn lr zehext d`n edeeldy - §¥¨

y `l` ,ziaixàøwéòîd`eldd zrya dligzn -à÷ðãa äàî éîéé÷- ¥¦¨¨©§¥¥¨§©§¨
,xpic ziyy `idy ,sqk drn zehext d`n ly miiey didóBqáìezrya §©

miey mde zehextd ly mxign dlr oerxtdàLîeça äàîzehext d`n - ¥¨§§¨
epi`y jyp o`k oi` mpn` jkitle ,ziyinge drn epiidc xpic ziyinga

ixdy ,edeldy dnn zehext xzei epnn lhep epi` ixdy ,deld z` jyep

ziaxz o`k yi mle` ,oerxtd zrya lhep mb oke zehext d`n edeld

zg` drn ly ieeya zehext deld ixdy ,delnd ly epenn daxzdy
f mb .ynege drn ly ieeya zehext lawn `ede ,calaixdy ,oekp epi` d

seq seqzìæà àøwéòî øúa éàzehextd z` aiygne dz` jled m` - ¦¨©¥¦¨¨¨§©§
ok m` ,drn miey zehext d`n eidy ,d`eeldd zry itlàkéà CLð àìŸ¤¤¦¨

àkéà úéaøz àìåzryay myk ixdy ,ziaxz `le jyp `l o`k oi` - §Ÿ©§¦¦¨
ly epenn daxzp `l mb jk ,deld ly epenn z` xqig `l d`eldd

e ,laiw zehext d`ne ,deld zehext d`n ixdy ,delndóBñ øúa éà¦¨©
zìæàdrn miey zehext d`ny oerxtd zry xg` dz` jled m`e - ¨§©§

,ynegeúéaøz éøäå CLð éøäixdy ,ziaxz mbe jyp mb o`k yi ixd - £¥¤¤©£¥©§¦
.epnn dely drn zgz ynege drn el mlyn

:`xnbd dwiqn,àáø øîà àlàx`azdy itk ok`àì àöBî äzà éà ¤¨¨©¨¨¦©¨¥Ÿ
,CLð àìa úéaøz àìå úéaøz àìa CLðmiielz mixeqi`d ipyy `vnp ¤¤§Ÿ©§¦§Ÿ©§¦§Ÿ¤¤

df llkay ,dxezd on jyp edfi` `l` dpynd dx`ia `l jkitle ,dfa df
,dxezd on ziaxz xeqi` mb `edáeúkä ï÷lç àìå`xwie) exne`a xkfpd §Ÿ¦§¨©¨

,'Llk` oYz `l ziAxnaE KWpA Fl oYz `l LRqM z`' (fl dkàlàick ¤©§§Ÿ¦¥§¤¤§©§¦Ÿ¦¥¨§¤¤¨
ïéåàì éðLa åéìò øBáòì,oie`l ipya xaer ziaixa delnd lky xnel - ©£¨¨¦§¥©¦

.ziaxn xeqi`e jyp xeqi` epiidc
:xkfpd weqtay oie`ld z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ziaixa delnd ly exeqi` oiprl (fl dk `xwie) dxeza xn`pEtñk úà'¤©§§

,'Eìëà ïzú àì úéaøîáe CLða Bì ïzú àìz` dhwp dxezdy jkne Ÿ¦¥§¤¤§©§¦Ÿ¦¥¨§¤
,lke` z`eeld oiprl ziaxn oeyld z`e ,sqk z`eeld oiprl jyp oeyldïéà¥

éìdf weqtn cenllàlàly e`ld lr xeariya CLðz`eeldóñk ¦¤¨¤¤§¤¤
,ziaixaåly e`ld lrúéaéø[ziaxn-]az`eeldïépî ìëBàa CLð ,ìëBà §¦¦§¤¤¤§¤¦©¦

,'jyp' ly e`ld lr mb lke` z`eelda xaer `edy oipn -øîBì ãeîìz©§©
,sqM KWp ,Lig`l KiXz `l' (k bk mixac),'ìëBà CLðlke`a mby ixd Ÿ©¦§¨¦¤¤¤¤¤¤¤

.jyp oeyl xn`pïépî óñëa úéaéø`ed ixd sqk z`elda s`y oipne - ¦¦§¤¤¦©¦
,jyp ly e`ld caln ziaix ly e`ld lr mb xaerøîBì ãeîìz`l' (my) ©§©Ÿ

Lig`l KiXz,'óñk CLð,oldl x`eaiy itk md zexzein 'sqk jyp' zeaize ©¦§¨¦¤¤¤¤
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום רבקעק עמוד ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc `rivn `aa(iying meil)

.dxifgdl

äöeö÷ úéaø ,øæòìà éaø øîàdxezd on dxeq`dïéðéiãa äàöBém` - ¨©©¦¤§¨¨¦¦§¨§¨§©¨¦
delnd z` mitek oic zia ,ziaixd z` el aiyiy delnd on deld raez

mle` ,eaiydlúéaø ÷áà,opaxcn `l` dxeq` dpi`yäàöBé dðéà £©¦¦¥¨§¨
ïéðéiãa.mliy xaky xg`l eaiydl delnd z` mitek oic zia oi` -éaø §©¨¦©¦
ïðçBéäöeö÷ úéaø eléôà ,øîà`ziixe`c `idyïéðéiãa äàöBé dðéà énð ¨¨¨©£¦¦¦§¨©¦¥¨§¨§©¨¦

.ziaixd z` aiydl delnd z` mitek oi`eàîòè éàî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¨
àø÷ øîàc .ïðçBé éaøc(bi gi l`wfgi)éçå ,ç÷ì úéaøúå ïúð CLpa' §©¦¨¨§¨©§¨©¤¤¨©§©§¦¨©¨¨

,(dinza),äNò älàä úBáòBzä ìk úà ,äéçé àìFA einC ,znEi zFn Ÿ¦§¤¥¨©¥¨¥¤¨¨¨¨¨
wxy rnyne ,miny icia dzin `ed ziaixa delnd ly eypery ,'didi¦§¤

ìyperïBáMäì àìå ,ïzéð äúéîzia oi` ok m`e ,dayda dpwz el oi`e - §¦¨¦©§Ÿ§¦¨
.ziaixd z` aiydl eaiigl mileki oic

,øîà äáäà øa àcà áøc dnn `ed opgei iax ly exewnàø÷ øîà ©©¨©©£¨¨©¨©§¨

éäìàî úàøéå úéaøúå CLð Bzàî çwz ìà' (åì äë àø÷éå),'Eyie ©¦©¥¦¤¤§©§¦§¨¥¨¥¡Ÿ¤
wxy yexclïBáMäì àìå ïzéð àøBîìjixv miny z`xi zngny - §¨¦©§Ÿ§¦¨

oic zia oi` gwl xaky xg`l la` ,ziaix xeqi` lr xearl `ly xdfidl
.ziaixd z` aiydl etekl mi`yx

,øîà àáø`l` ,weqtd weicn yexcl jxev oi`déì òéîL àø÷c déôebî ¨¨¨©¦¥¦§¨§¦©¥
ea xn`py ,ok yexcl xyt` wgvi iax `iady l`wfgia weqtd sebn -

,'äéäé Ba åéîc úîeé úBî'y cenll yi 'ea einc' zeaizd xeziineeL÷eä ¨¨¨¦§¤§
ì úéaø éåìî,íéîc éëôBLdidiy mxeby ,minc jteyk `ed delndy ©§¥¦¦§§¥¨¦

cenll yi minc ikteyl eywedy oeike ,arxa zne ipr deldéëôBL äî©§¥
,ïBáMäì eðzéð àì íéîc,gvxpd z` miigl xifgdl xyt` i`yéåìî óà ¨¦Ÿ¦§§¦¨©©§¥
ïBáMäì eðzéð àì úéaø.dayd ici lr ziaix xeqi`l dpwz oi`y ¦¦Ÿ¦§§¦¨

øæòìà éaøc àîòè éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàz`vei dvevw ziaixy ¨©©©§¨©¦§¨©©§¨§©¦¤§¨¨
meyn ,mipiicaàø÷ øîàc§¨©§¨
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום חמקשק עמוד ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc `rivn `aa(iyiy meil)

deld z` miaiign jkitle ,dell mihig d`q ly oecwt delnd ozpy enk -

z` `xtq ax xn` `le ,xzei dxwi `idy it lr s` mihig d`q xifgdl
.ziaix zxeza oennd z` mi`iven mdipicayk `l` llkd

éøäå ,éMà áøì àðéáø déì øîàa d`eldàúééëð àìa àzðkLî- ¨©¥¨¦¨§©©¦©£¥©§©§¨§Ÿ©§§¨

,zexitd z` lke` delnde ,mxk ly oekyn zxenz zernd z` delny

,lk`y zexitd inc z` d`elddn dkpn epi`eíäéðéãáczene`d ly ¦§¦¥¤
äåìnì äålî ïéàéöBîz` deldn mi`iven ,zexitd z` deld lk` m` - ¦¦¦Ÿ¤©©§¤

,d`eldd zrya aiigzd jky oeik ,delnl mipzepe zexitd inc
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המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום שקשק עמוד א

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



c"agקיב 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

‰È¯ˆ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„B˜ ‰ÎLÁÏ CeÓÒÏ Ì„‡ CÏ ÌÈÎÈ¯v‰ ˙B¯Èt‰ e¯NÚ Ì‡ B˙Èa ÈL�‡Ï ÏB‡L˙aL[ak]ÔÈ‡L ¨©£¥¨¤¥©§¨¨¦¨¨¦§§©§¥¥¦¦§©¥©§¦¦§©¨¤¥

‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ‰lÁ eLÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï‡LiL ·BË ÌÈ‚‰B� ˙B¯NÚn‰ ÔÈ‡L el‡ ˙B�È„Óa Û‡Â ˙aLa ÌÈ¯NÚÓ§©§¦§©¨§©¦§¦¥¤¥©©£§£¦¤¦§©¦¦§¦©¨¤¥©§¦¦©¨

dLÈ¯ÙÓ Î"Á‡Â ËÚÓ ¯ÈMÓe CÏB‰Â ÏÎB‡ ı¯‡Ï ıeÁ ˙lÁL Û‡Â) ˙aLa20ÌÈ‚‰B� ‰lÁ˙ÎÏ ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈc‰ ¯wÈÚÓ §©¨§©¤©©¨¨¤¥§¥§©¥§©©§¦¨¥¦¨©¦¦¨¨§©§¦¨£¦

Ú¯ÙÓÏ Ï·Ë ÏÎ‡L ‡ˆÓ�Â Î"Á‡ ÁkLÈ ‡nL ‰ÏÈÎ‡ Ì„B˜ dLÈ¯Ù‰Ï21È¯ˆÂ (È·e¯ÈÚ e·¯Ú Ì‡ Î"‚ ÌÏ‡MÏ C §©§¦¨¤£¦¨¤¨¦§©§¦§¨¤¨©¤¤§©§¥©§¨¦¦§¨¨¦¥§¥¥

È¯ˆ ÔÈ‡ ‰�M‰ ÏÎÏ ÁÒt ·¯Úa ·¯ÚÏ ÌÈ‚‰BpL ÂÈLÎÚÂ ˙B¯ÈˆÁ‰ÊÏ C22È¯ˆÂe˜ÈÏ„iL ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„B˜ Ì¯È‰Ê‰Ï C £¥§©§¨¤£¦§©¥§¤¤¤©§¨©¨¨¥¨¦¨¤§¨¦§©§¦¨¤¥©§¨¤©§¦

¯�‰ ˙‡23È¯ˆ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚ Ì¯È‰ÊÓe ÌÏ‡B˘ ‡e‰LÎe ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓ e˜ÒÙÈÂÏa ¯Ó‡iL CeÏa˜iL È„k ‰k¯ ÔBL ¤©¥§¦§§¦©£§¨¨§¤£¨©§¦¨©§¨¦¥¨¦¤Ÿ©§¨©¨§¥¤§©§

CeÓÒ ÚÈbnLk B˙È·a B�È‡ Ì‡Â ˙e‰L LÈ ÔÈÈ„Ú e¯Ó‡ÈÂ eÚLÙÈ ‡lL ÏB„b ÌBi‰ „BÚa Ì¯ÈkÊ‰Ï ¯‰ÓÈ ‡ÏÂ epnÓ¦¤§Ÿ§©¥§©§¦¨§©¨¤Ÿ¦§§§Ÿ§£©¦¥§§¦¥§¥§¤©¦©¨

È¯ˆ ¯Á‡ ÌB˜Óa B‡ ˙Ò�k‰ ˙È·a ‡l‡ ‰ÎLÁÏÏ CeÏ‡ ÌÈ¯·c ÏÚ Ì¯ÈkÊ‰Ï B˙È·Ï ÁÈÏL ÁBÏL[ck-bk]: ©£¥¨¤¨§¥©§¤¤§¨©¥¨¦¦§©¨¦©§¥§©§¦¨©§¨¦¥
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mixe`ia

úáùì íéëéøöä úåøéôä åøùò íà [áë�באר � זה ובכלל �
חלה הפרישו א� שישאל � .19ישראל

åìà íéøáã ìò íøéëæäì [âë�קוד משידליק עדי� והוא �
אינו עדיי� שאז כיו� המנחה, לתפילת הכנסת לבית שהול�

לכבוד שהוא ניכרת ההדלקה ואי� שבת עצמו על מקבל
.24שבת

åìà íéøáã ìò íøéëæäì [ãëרנב סימ� סו� לעיל וראה �
השמשות. בי� שבת בערב בכיסי� למשמש הצור� על

zexewn

בסמו�19) שכתב ממה הסעי� בהמש� רבינו דברי משמעות
.(21 הערה אדה"ז משו"ע הלכות (קיצור חו"ל חלת לגבי

הפרשת20) התירו לא ב סעי� רסא בסימ� להל� זה ומטע�
השמשות בי� שהותרו הדברי� שאר בי� לאר� בחו� חלה
בלא ג� לאכול שיכול כיו� מעשרות), והפרשת חצרות (כעירובי
סעי� תנז בסימ� ועד"ז החלה, מ� מעט ומשייר החלה, שהפריש
קוד� המצות לאכול שיכול בחו"ל, ממצות חלה הפרשת לגבי ט
בסימ� עוד (וראה מה�. אחת חתיכה שישאיר רק חלה הפרשת
בשבת, שחל פסח בערב חלה להפריש שכח שא� יב סעי� תמד
החלה נות� אלא החלה מ� לשייר יוכל לא שהרי תקנה לו שאי�
לגבי ואיל� ו סעי� תקו בסימ� ועד"ז לנכרי), במתנה בטבלה
שצרי� חלה, ממנה הופרשה שלא מעיסה ביו"ט חלה האופה

יו"ט. לאחר מהמשוייר ולהפריש העיסה מ� מעט להשאיר
אלו22) במדינות נהגו לכ� ד: סעי� שסח בסימ� מבואר

להתעפש ממהרת שאינה מצה מחלת פסח בערב העירוב לעשות
כל העירוב לשמור ויכולי� הפסח בימי לשומרה שיכולי� ועוד
ישכחו שמא כי שבת ערב כל מלערב יותר טוב וזה השנה
ערב בכל לערב עדי� שכשאפשר ש� (וראה אחת. פע� מלערב

שבת).
אדמו"ר23) שכ"ק מסופר ,91 עמוד דרבי' ב'אשכבתא

על נ"ע לרבנית להזכיר דאג האחרונות בשבתותיו מהרש"ב
שבת. נרות הדלקת

משגרי�24) שהיו הקדמוני� סמכו ומכא� ו: סעי� רסג סימ�
אז להדליק שיצוו ברכו קוד� לבתיה� הכנסת מבית התינוקות
את עליה� אז מקבלי� שאינ� כיו� מנחה, קוד� ידליקו ולא
תיב עמוד ח"י הריי"� לאדמו"ר קודש אגרות (וראה השבת
את הדליקו ערבת� 'עשרת� המילי� על הזק� מאדמו"ר פירוש

חסידות). פי על האד� בעבודת הנר'

ה סעי� שבת הכנסת דיני רס, סימ� ב חלק

•
dltz zekld - jexr ogley

Èיכול א� נכרי� של למלו� סמו� והוא בדר� שבא מי
הדבר שקרוב במקו� מעומד ולהתפלל הדר� מ� להסתלק
ויתפלל שיסתלק מוטב דרכי� עוברי ש� יפסיקוהו שלא לגמרי
ותועבות גלולי� בו יש שבודאי נכרי של בבית משיתפלל ש�
עליו רבינו משה שהרי (שבקדושה) דבר לש� להכניס ואי�
של בכר� להתפלל רצה ולא וגו' העיר את כצאתי אמר השלו�
אפשר אי א� אבל גילולי� מלאה העיר שהיתה לפי מצרי�
באיזו במלו� יתפלל יפסיקוהו שלא במקו� הדר� מ� להסתלק
שהרי לגילולי� לחוש ואי� הבית בני יבלבלוהו שלא זויות קר�

גילולי�. מלאות בעיירות תפלתינו כל

או מהל� להתפלל וצרי� הדר� מ� להסתלק אפשר אי וא�
מוטב יבלבלוהו שלא זויות קר� ימצא לא במלו� וג� מיושב
ומכל יותר לכוי� יכול שאז כיו� מיושב או מהל� בדר� להתפלל
מוטב בגינה או בחצר או בבקעה במלו� להתפלל יכול א� מקו�

ובכוונה: מעומד להתפלל שניה� ידי ויצא

יושב או הרוכב ודי� ישראל אר� כנגד לכוי� צרי� צד, סימ� א חלק

י סעי� בספינה

אלא‡ אינ� כאלו בכיו� זו אצל זו רגליו שיכוי� צרי� המתפלל
רגל ורגליה� בה� שנאמר למלאכי� להדמות אחד רגל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אחד. כרגל נראות רגליה� כלומר ישרה

אומר שהרי ש"� ע� קדושה כשאומר ג� רגליו לכוי� וטוב
ברגל כ� מקדישי� ובמרו� מרו� בשמי שמקדישי� כש� נקדש

ישרה:

דר�· פסיעות ג' לפניו יל� להתפלל שכשעומד שאומר מי יש
לדבריו: לחוש וטוב לעשות שצרי� לדבר והגשה קירוב

אחד‚ וכתוב הימי� כל ש� ולבי עיני והיו אומר אחד כתוב
שיתקיימו וכדי בשמי� אל אל כפי� אל לבבינו נשא אומר
שיהיו מעט ראשו שיכו� צרי� שהמתפלל אמרו אלו מקראות ב'
שנאמר המקדש בית נגד מתפללי� אנו שהרי לאר� למטה עיניו
ויחשוב כנגדו למטה עיניו ית� לכ� כו' ש� ולבי עיני והיו בו
יכוי� ובלבו רצויה תפלתו זה ידי ועל ומתפלל בו עומד כאלו
ועיניה� ראשיה� המגביהי� (ואות� שבשמי� אל אל למעלה
וקוד� עליה�) מלעיגי� המלאכי� הגג על כמביטי� למעלה
א� התפלה בתו� וכ� הכוונה לעורר לשמי� עיניו ישא התפלה

צ': בסי' כמ"ש כוונתו נתבטלה

בפחד„ ביראה באימה רבו לפני כעבד בתפלה לעמוד צרי�
שיניח� וטוב יוהרא דר� שהוא מפני חלציו על ידיו יניח ואל
לעמוד שנוהגי� במקו� השמאלית על הימנית כפותי� לבו על
והכל צרכיה� מאתו ושואלי� עמו כשמדברי� המל� לפני כ�
האגודל לכו� לה� הידוע מטע� קצת ונוהגי� המקו� כמנהג
זרועותיה� להניח לה� הידוע מטע� נוהגי� ויש היד פיסת בתו�

זרועות משתי אמצעי פרק שיהיה שמאלית על ימנית לב� על
המתפלל: פני נגד

סעיפי�: ד' ובו התפלה בשעת איבריו כיו� צה, סימ� א חלק

מכתבי‡ ספר ולא תפילי� בידו יאחוז לא מתפלל כשהוא
מפני ככר ולא מעות ולא סכי� ולא מלאה קערה ולא הקודש
דברי� שאר אבל כוונתו ותתבטל ויטרד יפול שלא עליה� שלבו
אלא הדי� מ� לאחוז מותר לו יזיקו ולא יפסדו לא יפלו שא�
כפותי� ידיו יהיו אלא כלו� לאחוז שלא המובחר מ� שמצוה

ד'. סעי� צ"ה סי' כמ"ש המל� לפני כעומד

מכל שיפסל אפשר יפול שא� אע"פ לאחוז מותר בזמנו ולולב
בשבילו: נטרד אינו מצוה היא שהאחיזה כיו� מקו�

שאוחזו· שכיו� שמתפלל בשעה בידו סידור לאחוז מותר
היה לא א� מקו� ומכל בשבילו נטרד אינו התפלה לצור�

ליט בתפלה אחריו יחז(ו)ר לא שהתחיל קוד� משו�בידו לו
מותר אז מוכ� שהוא מיוחד במקו� היה כ� א� אלא הפסק
מתוכו. להתפלל כדי שנוטלו והוא התפילה בתו� אפילו ליטלו

המקומות כל תחלה שירשו� יזהר הסידור מתו� המתפלל וכל
התפלה בתו� אחריה� יחפש ולא תפלה באותה להתפלל שצרי�

יפה: לכוי� יוכל ולא זה ידי על יפסיק כי

אֿב סעיפי� שיכוי� כדי הטרדות כל שימנע צו, סימ� א חלק
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הפרק: משהתוכ� ששלח מרגלי� בי� ההבדל

יהושע ששלח למרגלי�

íéìâøî íéùðà íéðù íéèéùä ïî òùåäé çìùéå
.'åâå åçéøé úàå õøàä úà åàøå åëì øîàì ùøç

ú"éùäù ÷ø åúòãî òùåäé äùò àì éàãåá äðäå
çìù áéúë äùî çìùù íéìâøîáå ,êë ìò åäåéö

.êì äåöî éðéà éðà êúòãì ì"æø åøîàå êì
ששילוח כזה חידוש נאמר משה גבי רק שהרי
פשיטא זה לולא אבל בדעתו, תלוי הי' המרגלי�
מפורש ציווי בלי דבר שו� עשו לא ויהושע שמשה

השי"ת. מאת

ú"éùä äåéö àì ìàøùé õøà ìëáù ,äæ ïéðò ïéáäì
ìù äìåòðî äúéäù åçéøéá ÷ø ,íéìâøî çåìùì
ïéøã åéä äáå ,'åëå úøâåñ åçéøéå ù"îë ìàøùé õøà
éìòá ìë 'åâå éøåîàä éúçä ù"îë úåîåàä ìëî

.é"à úåììë äúéäù äá åììëúðù ,'åë åçéøé
אר� "כללות שהיתה בכ� היא יריחו מעלת
עממי�, שבעה מכל דרי� היו שבה לפי ה� ישראל",
ישראל", אר� של "מנעולה היתה שהיא לפי וכ�

יריחו. בכיבוש תלוי הי' האר� כל שכיבוש

,ìàøùé ìëá àöîð àåä äæ ïéðò êéà äæ ïéðò ïéáäìå
úðéçááå ,íéìâøî êéøö àåä åìù åçéøé úðéçááù

.íéìâøî êéøö ïéà åìù é"à øàù
ישנו לישראל האר� נתינת שבחינת פשוט "ודאי
אינה התחתונה שהאר� אע"פ ברוחניות, עתה ג�
ג� נתונה היא שלמעלה א"י בחינת מ"מ עתה, בידינו

ישראל". לכל עתה

כמו הוא, (ברוחניות) האר� דכיבוש "הציווי והרי
ודור, דור בכל נצחי עני� שבתורה, הציוויי� כל
והעניני� הכוחות כל "לכבוש" צרי� מישראל דכאו"א
ולעשות� כנע�") "אר� (שה� הבהמית ונפשו דגופו

ישראל)". אר� (בחינת לאלקות כלי�

לשלוח הקב"ה צוה בגשמיות א"י שבכיבוש וכש�
כיבוש עבור משא"כ יריחו כיבוש בשביל מרגלי�
לדעתו רק (ונשלחו מרגלי� צריכי� היו לא א"י שאר
כפי ברוחניות א"י כיבוש בעני� הוא כ� משה), של
"יריחו" בחינת בו שיש מישראל, אד� כל אצל שהוא

"שאר בבחינת משא"כ מרגלי�) עני� צ"ל אר�(שבה
מרגלי�. צרי� אי� שבו ישראל"
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אחד. כרגל נראות רגליה� כלומר ישרה

אומר שהרי ש"� ע� קדושה כשאומר ג� רגליו לכוי� וטוב
ברגל כ� מקדישי� ובמרו� מרו� בשמי שמקדישי� כש� נקדש

ישרה:

דר�· פסיעות ג' לפניו יל� להתפלל שכשעומד שאומר מי יש
לדבריו: לחוש וטוב לעשות שצרי� לדבר והגשה קירוב

אחד‚ וכתוב הימי� כל ש� ולבי עיני והיו אומר אחד כתוב
שיתקיימו וכדי בשמי� אל אל כפי� אל לבבינו נשא אומר
שיהיו מעט ראשו שיכו� צרי� שהמתפלל אמרו אלו מקראות ב'
שנאמר המקדש בית נגד מתפללי� אנו שהרי לאר� למטה עיניו
ויחשוב כנגדו למטה עיניו ית� לכ� כו' ש� ולבי עיני והיו בו
יכוי� ובלבו רצויה תפלתו זה ידי ועל ומתפלל בו עומד כאלו
ועיניה� ראשיה� המגביהי� (ואות� שבשמי� אל אל למעלה
וקוד� עליה�) מלעיגי� המלאכי� הגג על כמביטי� למעלה
א� התפלה בתו� וכ� הכוונה לעורר לשמי� עיניו ישא התפלה

צ': בסי' כמ"ש כוונתו נתבטלה

בפחד„ ביראה באימה רבו לפני כעבד בתפלה לעמוד צרי�
שיניח� וטוב יוהרא דר� שהוא מפני חלציו על ידיו יניח ואל
לעמוד שנוהגי� במקו� השמאלית על הימנית כפותי� לבו על
והכל צרכיה� מאתו ושואלי� עמו כשמדברי� המל� לפני כ�
האגודל לכו� לה� הידוע מטע� קצת ונוהגי� המקו� כמנהג
זרועותיה� להניח לה� הידוע מטע� נוהגי� ויש היד פיסת בתו�

זרועות משתי אמצעי פרק שיהיה שמאלית על ימנית לב� על
המתפלל: פני נגד

סעיפי�: ד' ובו התפלה בשעת איבריו כיו� צה, סימ� א חלק

מכתבי‡ ספר ולא תפילי� בידו יאחוז לא מתפלל כשהוא
מפני ככר ולא מעות ולא סכי� ולא מלאה קערה ולא הקודש
דברי� שאר אבל כוונתו ותתבטל ויטרד יפול שלא עליה� שלבו
אלא הדי� מ� לאחוז מותר לו יזיקו ולא יפסדו לא יפלו שא�
כפותי� ידיו יהיו אלא כלו� לאחוז שלא המובחר מ� שמצוה

ד'. סעי� צ"ה סי' כמ"ש המל� לפני כעומד

מכל שיפסל אפשר יפול שא� אע"פ לאחוז מותר בזמנו ולולב
בשבילו: נטרד אינו מצוה היא שהאחיזה כיו� מקו�

שאוחזו· שכיו� שמתפלל בשעה בידו סידור לאחוז מותר
היה לא א� מקו� ומכל בשבילו נטרד אינו התפלה לצור�

ליט בתפלה אחריו יחז(ו)ר לא שהתחיל קוד� משו�בידו לו
מותר אז מוכ� שהוא מיוחד במקו� היה כ� א� אלא הפסק
מתוכו. להתפלל כדי שנוטלו והוא התפילה בתו� אפילו ליטלו

המקומות כל תחלה שירשו� יזהר הסידור מתו� המתפלל וכל
התפלה בתו� אחריה� יחפש ולא תפלה באותה להתפלל שצרי�

יפה: לכוי� יוכל ולא זה ידי על יפסיק כי

אֿב סעיפי� שיכוי� כדי הטרדות כל שימנע צו, סימ� א חלק
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הפרק: משהתוכ� ששלח מרגלי� בי� ההבדל

יהושע ששלח למרגלי�

íéìâøî íéùðà íéðù íéèéùä ïî òùåäé çìùéå
.'åâå åçéøé úàå õøàä úà åàøå åëì øîàì ùøç

ú"éùäù ÷ø åúòãî òùåäé äùò àì éàãåá äðäå
çìù áéúë äùî çìùù íéìâøîáå ,êë ìò åäåéö

.êì äåöî éðéà éðà êúòãì ì"æø åøîàå êì
ששילוח כזה חידוש נאמר משה גבי רק שהרי
פשיטא זה לולא אבל בדעתו, תלוי הי' המרגלי�
מפורש ציווי בלי דבר שו� עשו לא ויהושע שמשה

השי"ת. מאת

ú"éùä äåéö àì ìàøùé õøà ìëáù ,äæ ïéðò ïéáäì
ìù äìåòðî äúéäù åçéøéá ÷ø ,íéìâøî çåìùì
ïéøã åéä äáå ,'åëå úøâåñ åçéøéå ù"îë ìàøùé õøà
éìòá ìë 'åâå éøåîàä éúçä ù"îë úåîåàä ìëî

.é"à úåììë äúéäù äá åììëúðù ,'åë åçéøé
אר� "כללות שהיתה בכ� היא יריחו מעלת
עממי�, שבעה מכל דרי� היו שבה לפי ה� ישראל",
ישראל", אר� של "מנעולה היתה שהיא לפי וכ�

יריחו. בכיבוש תלוי הי' האר� כל שכיבוש

,ìàøùé ìëá àöîð àåä äæ ïéðò êéà äæ ïéðò ïéáäìå
úðéçááå ,íéìâøî êéøö àåä åìù åçéøé úðéçááù

.íéìâøî êéøö ïéà åìù é"à øàù
ישנו לישראל האר� נתינת שבחינת פשוט "ודאי
אינה התחתונה שהאר� אע"פ ברוחניות, עתה ג�
ג� נתונה היא שלמעלה א"י בחינת מ"מ עתה, בידינו

ישראל". לכל עתה

כמו הוא, (ברוחניות) האר� דכיבוש "הציווי והרי
ודור, דור בכל נצחי עני� שבתורה, הציוויי� כל
והעניני� הכוחות כל "לכבוש" צרי� מישראל דכאו"א
ולעשות� כנע�") "אר� (שה� הבהמית ונפשו דגופו

ישראל)". אר� (בחינת לאלקות כלי�

לשלוח הקב"ה צוה בגשמיות א"י שבכיבוש וכש�
כיבוש עבור משא"כ יריחו כיבוש בשביל מרגלי�
לדעתו רק (ונשלחו מרגלי� צריכי� היו לא א"י שאר
כפי ברוחניות א"י כיבוש בעני� הוא כ� משה), של
"יריחו" בחינת בו שיש מישראל, אד� כל אצל שהוא

"שאר בבחינת משא"כ מרגלי�) עני� צ"ל אר�(שבה
מרגלי�. צרי� אי� שבו ישראל"
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ïúéðä ïéùåáì úðéçá íä íéîéäù ,íéîéá ùáìúðù
.äîùðäì

כפי יריחו" ד"כיבוש העבודה את להבי� כדי
יש לקונו, בעבודתו זמ� בכל מישראל אד� בכל שהיא
זק� "ואברה� בכתוב הפנימי הפירוש ביאור להקדי�

בימי�". בא

בא שאברה� היא, בימי�" "בא הלשו� דמשמעות
היינו ד"ימי�" בזהר שפי' וזהו הימי�. בתו� ונכנס
שאי לבושי� לגו� שיש כש� פירוש, "לבושי�",
ללבושי� הנשמה צריכה כ� כמו בלעד�, לו אפשר
בימי�", "בא וזהו לשלימותה, שתגיע כדי רוחניי�

אלה. ("ימי�") לבושי� בתו� נכנס שאברה�

,ïéùåáìì êéøöù äî éôë åééç éðù åì ïúéð 'à ìëå
.åøöåé íéîé ù"îë

הוא "ימי�", בש� נקראי� הנשמה שלבושי הטע�
הוא בעול� לחיות לאד� שנית� הימי� שמספר לפי
לתיקונה צריכה שהנשמה הלבושי� מספר כפי
יצר שהקב"ה יוצרו", "ימי� נאמר זה ועל ושלימותה.
ימי מספר כפי לנשמה לבושי� היינו האד�, ימי את

חייו.

.åéîéá ÷ñåò íãàù úåöîå äøåú é"ò åðééäå
לבושי� נוצרי� מקיי� שהאד� והמצוות מהתורה

לנשמה.

ùåáìä äîùðäî øñç úåöîå äøåú ìèéáù íåé ìëå
.åìåèéá êøò éôë

הוא לנשמה הנצרכי� הלבושי� שמספר מאחר

מבטל שאד� יו� דכל נמצא, חייו, ימי מספר כפי

לשלימותו הנצר� לבוש לו חסר ועבודה מתורה

דגרע גברא לההוא לי' "ווי הזהר ובלשו� ולתיקונו,

יומא יומי�, באינו� לי' לאלבשא בעיי� דכד יומי�,

שגרע לאד� (אוי לבושא" מההוא לי' חסרא דפג�

יו� הללו, בימי� אותו להלביש רוצי� שכאשר מימיו,

בתורת הוא וכ� לבוש), מאותו לו חסר שפג�

מצוה". מעשיית יו� שו� יניח "לא הבעש"ט

בימי�" ב"בא הפשוט הפירוש תיוו� [וזהו

ש"נכנס" הפנימי הפירוש ע� שיבה), לידי (שהגיע

שחי שזה תליא, בהא דהא המצוות, בלבושי ונתלבש

מלא הי' שלו ויו� יו� שכל לפי היינו שלמי� ימי�

מספר כפי (שה� לבושיו כל היו שעי"ז ה' בעבודת

בשלימות]. חייו) ימי

ðä äëéøö äîìå ,ïéùåáìä ïéðò ïéáäìåäîù
.äîåøò äéäú àìù ïéùåáìì

:úàæ åðòéãåäì äøåúá äæ ïéðò áúëð äîì íâå
דלמאי בימי�", ד"בא העני� בתורה נכתב למה

והמצות התורה קיו� שע"י זו, ידיעה אלינו נפק"מ

התורה מקיו� מבטל וכשאד� לנשמה, לבושי� נוצרי�

הנשמה. בלבושי חסרו� גור� זה הרי והמצות

הוא ומצוות תורה בביטול החסרו� עיקר דלכאורה

כו'), ייענש זה (ובגלל הש� רצו� קיי� לא שהאד�

ביטול ידי שעל זו ידיעה ידי על בעבודתנו נתוס� ומה

"לבוש". מהנשמה ג� חסר ומצוות תורה
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Â�"באי דאו"כ ההתכללו' בעני� הוא הב' תיקו� בחי'
שיעור שיש דהיינו כנ"ל שמתחלפי' דאו"כ וי"ש
בבחי' דאור וירידה ובהמשכה לאור הכלי יש בביטול ומדה
שבלב עבודה בבחי' זה ויוב� כנ"ל. כו' לי"ש מאי"�
רו"ש והחיו' בה� שנא' במלאכי' והוא רו"ש שנק' באוי"ר
שהרי כנ"ל דוקא ושיעור במדה הללו הפכי' מב' שכלולי'
אנו וזהו כנ"ל. מדא דא דכליל� התיקו� מבחי' ה� המלאכי'
הפכי', ב' כמו שה� ותפלה תורה בעני� למטה ג� מוצאי'
הביטול בחי' שזהו רצוא בבחי' היא שהתפלה ידוע דהנה
באחד נפשו ליכלל ותשוקה אהבה בהתפעלו' לאי"� דיש

והתור' כו', נפשי ל� צמאה כעני� ממקומו הזזה שנק' כו'
ת"ת מצות עיקר כי ממש זה היפ� שהוא שוב בבחי' הוא
ההמשכה שזהו הלכה זו ה' בדבר אלקי אור להמשי� הוא
והתלבשות ירידה בבחי' דוקא י"ש בבחי' האלקי מאי�
כידוע, המצות מעשה וכ� גשמיי' בעניני' חיצוני בלבוש
שלא ושיעור במדה ותורה דתפלה רו"ש בחי' להיות וצרי�
ביותר כנ"ל לאי"� הי"ש ביטול דתפלה רצוא בחי' יהי'
דתור' והמשכה היריד' בחי' ער� לפי רק יהי' שלא מדאי
שבלב בעבודה שמארי� שכל רואי' אנו (ולזה ליש מאי"�
לבדו והביטול ההתפעלו' בעסק שהוא מדאי יותר בתפלה
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אלקות גילוי והמשכת ביריד' תור' בעסק מאד ומקצר
כלל בכלי מתיישב האור אי� הרי המצות, ומעשה בלימוד
כל אבל ספק, בלי מעבודתו ויפול בידו נתקיי� לא וזה וזה
חכמת"ו הרי דרצו"א מ"ה כח מחכמתו מרובי' שמעשי"ו
הכלי, וריבוי האור מיעוט כמו שזהו כו', יותר מתקיימת
בחי' בתפלה שאי� מה היינו הנ"ל דאו"כ ההתכללו' ובעני�
עצמו זה ברצוא להיות שהוא דוקא מהיפוכו התכללו' רצוא
אלקו' להמשי� באהבה להתפעל והוא דוקא, שוב מבחי'
קאי שזהו כו' בתורת� עינינו והאר כמו דוקא, דתו"מ בכלי'
הבינ"ה ומהו ולהשכיל להבי� בינ"ה בלבינו ות� מ"ש על
דוקא ולעשו' לשמור היינו האלקי' דבינה בהתפעלו' לב"א
ודבר"ת כו' הדברי' והיו דרצוא ואהבת אחר מיד וכ� כו',
ער� לפי רק ומצו' דתור' שוב בחי' שאי� להיפ� וכ� כו'),
אור במיעוט בתפלה מקצר הוא שא� דתפלה רצוא בחי'
בחי' התור' עסק אלא לי אי� ואומר כו' והביטול ההתפעלו'
כירא' (שזהו אור בלא כלי כמו שזהו לו אי� תורה ג� שוב
בתפלה מ"ש בקבלת ירא' אי� שא� דתו' לחכמ' שקודמ'
דתור' לחכמתו קודמ' חטא שירא' וכל חכמ' אי� וק"ש
אי� חכמ' אי� א� להיפ� ג� א' ואמנ� מתקיימת, חכמתו

לי אי� שאו' שזה מפני מזה זה כלולי' להיו' שצרי� ירא'
בלא תפלה אלא לי אי� להיפ� או תפלה בלא תור' אלא
או הכלי ער� לפי שלא מרובה שהאור כאו"כ זהו תור'
התיקו� בעני� הנז' והיינו האור, מ� מרובה שהכלי להיפ�
תיקו� אבל כו', במדה שיהיו דאו"כ וי"ש האי"� בעצ� הא'
שאי� הוא העני� דאו"כ בהתחלפו' התכללו' בעני� הב'
שאי� להיפ� וכ� המדה, לפי יש מבחי' מהיפוכו באי"�
רצוא דבחי' ירא' אי� א� שא' וזהו כו', היפוכו מאי"� בי"ש
דחכמ' שוב אי� א� ולהיפ� חכמ' אי� דתורה בחכמ' כלול
כא� וג� כו', כלו� דתפלה ירא' אי� דתפלה בירא' כלול
במיעוט רק שבשוב הרצוא בו שאי� תור' אלא לי אי� שאו'
רק דתו' השוב מבחי' דרצוא בתפלה שאי� ולהיפ�
המשכ' בשביל אינו לימודו עיקר כל א� והיינו במיעוט,
בלב טהורה נפשו אי� ג� ע"כ כלל לתקנה בנפשו אלקו'
נפשו מתק� שאינו וזהו במיעוט מסתפק ואוי"ר בתשו'
ומוח בלב עבודתו עיקר שכל ולהיפו� כלל, בלימודו
מהיפוכו בזה ואי� כו' להעלותה נפשו לתק� רק בתפלה
מסתפק רק בתו"מ למטה אלקו' ויריד' בהמשכת לחפו�
יפה). במדה מזה זה כלולי' שיהיו צרי� אלא כו', במועט
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הואÚ‰Âˆ‰ד) עמלק את להעביר העצה מגדול היעוצה
שעשה מה לזכור לנו שציוה ית' מצותיו ע"י
הנ"ל עליוני� יחודי� התעוררות הנה כי כו', זרעו ולמחות
הכל תלוי הנ"ל המוחי' המשכת וכ� למעלה ופב"פ דאב"א
בבחי' האד� עבודת שע"י דהיינו דלתתא באתערותא
שנת' כמו אחוריי� בחי' ה� למעלה, כ� מעורר שעובד
כ� מעורר הלב על שליט ומוח אתכפיא בעני� פ"ב לעיל
ע"י אח"כ וה� זו, בבחי' במדות המוחי' המשכת למעלה
במדות המוחי' המשכת בחי' למעלה מעורר אתהפכא בחי'
שע"י מל' בבחי' ג� ועד"ז דגדלות מוחי' ונק' פני� בבחי'
עבודה בבחי' שמי� מלכות עול עצמו על מקבל שהאד�
על היתירה זו שבפע� פעמי� ק"א פרקו שונה כעני�
בחי' והוא בעבודה טבעו ואת עצמו את וכופה רגילתו
הגבורות ע"י המל' בני� למעלה ג"כ מעורר אחוריי�
ואח"כ רפ"ג, כנ"ל דז"א מאחוריי� שמקבלת והצמצומי�
ושכינתי' קוב"ה יחוד מעורר מאד חפ� שבמצותיו ע"י
קדימת מבלי פב"פ יחוד להיות שא"א ולפי כידוע פב"פ
היו� בתחלת הנה כ"ז המעורר שהוא באד� ג� לכ� אב"א
בחשכת וקשור אחוז עדיי� להיותו ממטתו בעמדו
הסתלקות הי' השינה בשעת שהרי הבהמי גופו חומריות

אא"ס בנפשו לקבל יכול לא תיכ� אזי וכל מכל הפנימי'
הע� ויאמ� במצרי� שהי' וכעני� בלבד האמונה בבחי' רק
בפסוד"ז ומדריגה במעלה ועולה יצ"מ צ"ל ואח"כ
באמרו שבק"ש עד שליט מוח אחוריי� בחי' מתחלה
ע"י אש ברשפי אוי"ר באי� אזי לבב� בכל ואהבת
מעורר והוא ותענוג פנימי' בבחי' והיינו חב"ד התבוננות
עד מבי"ע המל' עליי' עני� למעלה זה ככל כמ"כ
כנ"ל. בז"א המוחי' המשכת עני� וכ� פב"פ שמתייחדת
מעכב בהיותו למטה עמלק של שהמלחמה נמצא ולכ�
כנ"ל אחוריי� בבחי' כשהוא במדות ההתבוננות המשכת
כנ"ל למעלה ג� העיכוב גורמת עצמה זו מלחמה הרי פ"ב
המדות התחברות וכשמעכב אתעדל"ע באתעדל"ת שהרי
מתעכב לפני� קוד� צ"ל שזהו אחוריי� בבחי' השכל ע�
דברי יתפרשו ולפ"ז למעלה, כ"ז ומתעכב פב"פ יחוד ג�
ר"ל כפשוטו ותתא לעילא במ"ש רפ"א דלעיל הזהר
כנ"ל בע"ס ולמעלה בישראל למטה היתה עמלק שמלחמת
מתחת עמלק זכר את כשימחו ולכ� תליא, בהא הא כי
יהי' ממילא ה' בעבודת וברוחניו' בגשמיו' למטה השמי�
זכור מ"ש ע"י הוא למטה עמלק העברת והנה למעלה: כ�
יצועי על זכרתי� א� מ"ש ע"ד והוא כו' עשה אשר את
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אלקות גילוי והמשכת ביריד' תור' בעסק מאד ומקצר
כלל בכלי מתיישב האור אי� הרי המצות, ומעשה בלימוד
כל אבל ספק, בלי מעבודתו ויפול בידו נתקיי� לא וזה וזה
חכמת"ו הרי דרצו"א מ"ה כח מחכמתו מרובי' שמעשי"ו
הכלי, וריבוי האור מיעוט כמו שזהו כו', יותר מתקיימת
בחי' בתפלה שאי� מה היינו הנ"ל דאו"כ ההתכללו' ובעני�
עצמו זה ברצוא להיות שהוא דוקא מהיפוכו התכללו' רצוא
אלקו' להמשי� באהבה להתפעל והוא דוקא, שוב מבחי'
קאי שזהו כו' בתורת� עינינו והאר כמו דוקא, דתו"מ בכלי'
הבינ"ה ומהו ולהשכיל להבי� בינ"ה בלבינו ות� מ"ש על
דוקא ולעשו' לשמור היינו האלקי' דבינה בהתפעלו' לב"א
ודבר"ת כו' הדברי' והיו דרצוא ואהבת אחר מיד וכ� כו',
ער� לפי רק ומצו' דתור' שוב בחי' שאי� להיפ� וכ� כו'),
אור במיעוט בתפלה מקצר הוא שא� דתפלה רצוא בחי'
בחי' התור' עסק אלא לי אי� ואומר כו' והביטול ההתפעלו'
כירא' (שזהו אור בלא כלי כמו שזהו לו אי� תורה ג� שוב
בתפלה מ"ש בקבלת ירא' אי� שא� דתו' לחכמ' שקודמ'
דתור' לחכמתו קודמ' חטא שירא' וכל חכמ' אי� וק"ש
אי� חכמ' אי� א� להיפ� ג� א' ואמנ� מתקיימת, חכמתו

לי אי� שאו' שזה מפני מזה זה כלולי' להיו' שצרי� ירא'
בלא תפלה אלא לי אי� להיפ� או תפלה בלא תור' אלא
או הכלי ער� לפי שלא מרובה שהאור כאו"כ זהו תור'
התיקו� בעני� הנז' והיינו האור, מ� מרובה שהכלי להיפ�
תיקו� אבל כו', במדה שיהיו דאו"כ וי"ש האי"� בעצ� הא'
שאי� הוא העני� דאו"כ בהתחלפו' התכללו' בעני� הב'
שאי� להיפ� וכ� המדה, לפי יש מבחי' מהיפוכו באי"�
רצוא דבחי' ירא' אי� א� שא' וזהו כו', היפוכו מאי"� בי"ש
דחכמ' שוב אי� א� ולהיפ� חכמ' אי� דתורה בחכמ' כלול
כא� וג� כו', כלו� דתפלה ירא' אי� דתפלה בירא' כלול
במיעוט רק שבשוב הרצוא בו שאי� תור' אלא לי אי� שאו'
רק דתו' השוב מבחי' דרצוא בתפלה שאי� ולהיפ�
המשכ' בשביל אינו לימודו עיקר כל א� והיינו במיעוט,
בלב טהורה נפשו אי� ג� ע"כ כלל לתקנה בנפשו אלקו'
נפשו מתק� שאינו וזהו במיעוט מסתפק ואוי"ר בתשו'
ומוח בלב עבודתו עיקר שכל ולהיפו� כלל, בלימודו
מהיפוכו בזה ואי� כו' להעלותה נפשו לתק� רק בתפלה
מסתפק רק בתו"מ למטה אלקו' ויריד' בהמשכת לחפו�
יפה). במדה מזה זה כלולי' שיהיו צרי� אלא כו', במועט
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הואÚ‰Âˆ‰ד) עמלק את להעביר העצה מגדול היעוצה
שעשה מה לזכור לנו שציוה ית' מצותיו ע"י
הנ"ל עליוני� יחודי� התעוררות הנה כי כו', זרעו ולמחות
הכל תלוי הנ"ל המוחי' המשכת וכ� למעלה ופב"פ דאב"א
בבחי' האד� עבודת שע"י דהיינו דלתתא באתערותא
שנת' כמו אחוריי� בחי' ה� למעלה, כ� מעורר שעובד
כ� מעורר הלב על שליט ומוח אתכפיא בעני� פ"ב לעיל
ע"י אח"כ וה� זו, בבחי' במדות המוחי' המשכת למעלה
במדות המוחי' המשכת בחי' למעלה מעורר אתהפכא בחי'
שע"י מל' בבחי' ג� ועד"ז דגדלות מוחי' ונק' פני� בבחי'
עבודה בבחי' שמי� מלכות עול עצמו על מקבל שהאד�
על היתירה זו שבפע� פעמי� ק"א פרקו שונה כעני�
בחי' והוא בעבודה טבעו ואת עצמו את וכופה רגילתו
הגבורות ע"י המל' בני� למעלה ג"כ מעורר אחוריי�
ואח"כ רפ"ג, כנ"ל דז"א מאחוריי� שמקבלת והצמצומי�
ושכינתי' קוב"ה יחוד מעורר מאד חפ� שבמצותיו ע"י
קדימת מבלי פב"פ יחוד להיות שא"א ולפי כידוע פב"פ
היו� בתחלת הנה כ"ז המעורר שהוא באד� ג� לכ� אב"א
בחשכת וקשור אחוז עדיי� להיותו ממטתו בעמדו
הסתלקות הי' השינה בשעת שהרי הבהמי גופו חומריות

אא"ס בנפשו לקבל יכול לא תיכ� אזי וכל מכל הפנימי'
הע� ויאמ� במצרי� שהי' וכעני� בלבד האמונה בבחי' רק
בפסוד"ז ומדריגה במעלה ועולה יצ"מ צ"ל ואח"כ
באמרו שבק"ש עד שליט מוח אחוריי� בחי' מתחלה
ע"י אש ברשפי אוי"ר באי� אזי לבב� בכל ואהבת
מעורר והוא ותענוג פנימי' בבחי' והיינו חב"ד התבוננות
עד מבי"ע המל' עליי' עני� למעלה זה ככל כמ"כ
כנ"ל. בז"א המוחי' המשכת עני� וכ� פב"פ שמתייחדת
מעכב בהיותו למטה עמלק של שהמלחמה נמצא ולכ�
כנ"ל אחוריי� בבחי' כשהוא במדות ההתבוננות המשכת
כנ"ל למעלה ג� העיכוב גורמת עצמה זו מלחמה הרי פ"ב
המדות התחברות וכשמעכב אתעדל"ע באתעדל"ת שהרי
מתעכב לפני� קוד� צ"ל שזהו אחוריי� בבחי' השכל ע�
דברי יתפרשו ולפ"ז למעלה, כ"ז ומתעכב פב"פ יחוד ג�
ר"ל כפשוטו ותתא לעילא במ"ש רפ"א דלעיל הזהר
כנ"ל בע"ס ולמעלה בישראל למטה היתה עמלק שמלחמת
מתחת עמלק זכר את כשימחו ולכ� תליא, בהא הא כי
יהי' ממילא ה' בעבודת וברוחניו' בגשמיו' למטה השמי�
זכור מ"ש ע"י הוא למטה עמלק העברת והנה למעלה: כ�
יצועי על זכרתי� א� מ"ש ע"ד והוא כו' עשה אשר את
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מהדעת למעלה הוא הזכרו� בחי' כי ז') ס"ג (תלי�
בגדר נופלת השכל מכח הנגלית ההשגה כי וההשגה
היתה לא וכאילו ישכחנה ולמחר ישכילנה שהיו� שכחה
בכח הנעל� למקורה שהלכה אלא הלכה ולהיכ� מעול�
הזכרו� שכח ונמצא לגילוי שהוציאה קוד� כמו השכל
הארת על הוראה זהו רבי� ימי� ההשגה דבר כשזוכר
לא עצ� שכל ועצמותו במהותו הנעל� השכל כח מהות
יש� או ער כשהוא בי� הפרש מצידו ואי� לעול� ישתנה
אותו בגילוי ממנו הנפעל לשכל אבל הזמ�, ריבוי או
הוא הזכרו� מוח ונמצא וכדומה השינה וכ� הזמ� יסתיר
וא� בעצמו השכל מכח הוא והרי השכל מגלוי למעלה
שכל להוליד הבנה בעל ואינו בטבעו זכר� ימצא שפעמי�
זולת בפ"ע ומהות נבדל חלק הזכרו� שכח מפני זהו חדש
עמו, אחת מדריגה בער� הוא שוה אבל השכל כח מהות
ה' על השכחה בנפשו שאי� שמי ה' בעבודת יוב� וכמ"כ
מצד באוי"ר עבודתו שאי� הוראה זהו היו� כל אלקי�
שלמעלה שבנפשו החכמה מצד ג� כ"א לבד הגלוי הדעת
שכל ונק' שבכתר חכמה הנק' והוא וההשגה השכל מגלוי
ממנו ליפרד רוצה אינו ולפיכ� אא"ס מלובש שבה הנעל�
קדושת על נפשו שימסור עד מהדעת ולמעלה טע� בלי

בל (ע' חפצתי לא ועמ� וכמ"ש (פי"ח))שמו ח"א ק"א
רגלו פשטו בעת שהשכיבה יצועי על זכרתי� א� וזהו
צעקתו בעת והקימה וקרירות כעפר בגופו ומתעצל במטה
שוי� הנפש ביציאות לגמרי הגו� מנרתק לצאת בתפלה
שהוא מפני והוא אלקי� בה' א' דביקות במדריגת אצלו
הב� שיזכור שכמו המושג מדעת שלמעלה זכירה בבחי'
וטע� בשכל התבוננות שו� בזכירתו שאי� האב על
ע"י כמ"כ ממש דאבוה כרעא שהוא לפי אליו לאהבתו
הוא א"כ אא"ס מלובש שבה שבנפש חכמה בחי' גילוי
אד� אוהב היו� שכל לנפש גו� וכמו ממש בה' דבוק
ולכ� מתבונ� אינו או נפשו בטובת מתבונ� בי� בשוה א"ע
בי� השינויי� לו יסתיר שלא יצועי על זכרתי� נאמר
אצלו שוה הכל בגדלות או בקטנות נפילה בבחי' כשיהי'
(דה"א לדוד אשר בגבורי� וכמ"ש חפצתי לא ועמ� לעני�
בשכב� וכמ"ש לעזר שוי' שניה� ולב לב בלא ל"ג) י"ב
עצה אי� עמלק קליפת נגד כי זכור אמר ולזה ובקומ�,
הרצו� בלבו כשיעורר מהדעת למעלה ה' על הזכירה כ"א
שכליית טענה בלי חפצתי לא ועמ� בחי' לה' בטבעו שיש
ג� שהרי לנצחו לו א"א וההתבוננות הדעת ע"פ כי
נגד זה יועיל מה ה' בגדולת והתבוננות דעת שיוסי�
שבעול� ההתבוננות כל נגד לעמוד טע� שבלא החוצפא
שיש למעלה יוב� וכמ"כ הנ"ל, זכירה בחי' ע"י דוקא אלא
והיא הדעת מ� מלמעלה הארה המשכת בחי' ש� ג"כ
המוחי' התפשטות להיות כח ונותנת עמלק לבחי' המנגדת
הוא זו הארה ועני� כנ"ל. זה מעכב שעמלק מה במדות
הוא דא"א משערות דשערי קוצא שבחי' בע"ח מ"ש

עד ג"כ ויורד דז"א עור� באחורי מכה והוא בז"א נמש�
להיות כח נות� זו הכאה וע"י ש� ומכה כתפי� דבי� הדעת
עני� כי פי' חו"ג, מוחי' לשני הדעת מוח התחלקות
פ"ג נת' כבר חו"ג מוחי' לשני הדעת מוח התחלקות
דמדות לחו"ג מוחי' ונק' לחו"ג הנוטי� שכליי' עני� שהוא
כדי ולזאת כנ"ל וסיבתו החסד פנימי' שהיא האהבה כמו
הלב על שליט מוח עני� שזהו השכל מ� המדות שיתפעלו
היו לא עצמ� המדות שמצד הג� וממשלה שליטה בחי'
זהו הלב על שליטה להמוח יש איפוא ובמה מסכימי�
הרצו� בחי' שהוא מא"א שנמש� דשערי קוצא מצד
השליטה כח בא וממנו והשכל מהחכמה מעלה שלמעלה
להסכמת� לשמוע נכנעי� יהיו שהמדות במוחי' הזאת
הדעת נגד להעיז שענינו עמלק לבחי' מנגד ג"כ וזהו

נ משא"כ מהחכמהבחוצפא שלמעלה דרצו� זו בחי' גד
כו', חפצתי לא ועמ� בעני� וכנ"ל מועלת שלו חוצפא אי�
וסלחת הוא עור� קשה ע� כי מרע"ה מ"ש יוב� ובזה
טובה מעלה זו מה לכאורה פלאי שזהו י') ל"ד (שמות
א� עור�, קשה שה� מפני ישראל את להציל משה שמצא
שבסדר ההנהגה שעפ"י משה שידע לפי הוא העני�
ראוי� היו לא ואיל� מהחכמה העולמות השתלשלות
מלמעלה ורק א� העגל כחטא הגדול חטא על לסליחה
לה� להיות יכול עליו� מכתר והוא ההשתלשלות מסדר
רחמי� כולו עליו� כתר כי העגל לחטא ג� וסליחה מחילה
ממנו נמשכי� כו' עו� נושא מדה"ר שי"ג וכידוע פשוטי�
מה צדקת א� שנאמר ע"ד נעלה מאד מרומ� שהוא לפי
(איוב לו תעשה מה פשעי� ורבו ז') ל"ה (איוב לו תת�
עליו�, מכתר לבנ"י להמשי� ביכולת הי' האי� א� ו'), ל"ה
עור� קשה שה� במה יתירה מעלה בה� מרע"ה מצא לזה
החוזק בחי' הוא והעני� עליו�, מכתר עליה� המשי� ועי"ז
ובחי' אתכפיי' בחי' לקיי� שלה� בעור� שיש והקושי
שליט מוח עני� שהוא פ"ב שנת"ל ע"ד יצרו את כובש
הממוצע הוא שהעור� שבעור� הקושי ע"י וזהו הלב על
הקושי ועני� שבלב למדות המוחי' שפע נמש� וע"י שבו
ה� א� ג� להמוחי' שישמעו המדות את לנצח הוא שבו
הקושי ושרש ועצמיות� טבע� מצד לזה מסכימי� בלתי
ש� המכה דא"א דשערי קוצא מצד היא הזאת והשליטה
בישראל מרע"ה מצא וא"כ בעור� זה כח הנות� שהוא
בהמשכת העגל חטא על לסליחה ראויי� וע"כ א"א הארת
אמר ולכ� מש� ששרש' שבה� זו מעלה מצד א"א אור
מחה כתיב שפע� וזהו וסלחת, ע"כ הוא עור� קשה ע� כי
(דברי� תמחה כתיב תצא ובפ' י"ד) י"ז (שמות אמחה
את למחות בכחינו אי� כהיו� באמת כי והעני� י"ט) כ"ה
ה' בגדולת להתבונ� הוא האד� כח כל הרי כי עמלק זכר
ההתבוננות נגד החוצפא שהוא עמלק נגד זה מועיל ומה
ה' מ"ש ע"ד אמחה מחה אומר ית' שה' אלא טע� בלא
להעביר הפעולה שנת"ל והג� י"ד) י"ד (שמות לכ� ילח�
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כיו� מ"מ יצועי על זכרתי� א� ע"ד זכור ע"י עמלק את
בכח כ"כ זה אי� מהשכל שלמעלה עני� היא שהזכירה
המוחה ית' והוא זו בזכירה עוזרו הוא ית' שה' אלא האד�
מכל ל� אלקי� ה' בהניח כתיב לע"ל אבל עמלק, זכר את
כ"ה (דברי� ל� נות� אלקי� ה' אשר באר� מסביב אויבי�
אתהפכא בבחי' ודבש חלב זבת אר� עני� שהוא י"ט)
זכר את אתה תמחה אזי פב"פ ויחוד בתענוגי� אהבה
להלח� מקו� לו אי� הפנימי' שנגד פ"ב כמשנת"ל עמלק
שהיא שכחה בבחי' תהי' שלא תשכח לא ופי' כלל.

ולע"לההיפו כו', זכור אדרבה כי הנ"ל זכירה מבחי' �
בה� יהי' לא פנימי' בבחי' שיהיו לפי ממילא כ"ז יהי'
כח תש ל' דחכמה אחוריי� מבחי' שהיא השכחה בחי'
כנ"ל, ציווי הוא כהיו� אבל זכור בבחי' יהיו ממילא אלא
שימחה עד של� הכסא ואי� של� הש� אי� רז"ל וז"ש

התחברות שאי� ר"ל תצא), תנחומא (ע' עמלק של זרעו
שהיא כסא בבחי' וכ� במדות מוחי' עני� שהוא בו"ה י"ה
ולכ� כ"ז מעכב ועמלק מוחי' לה נעשו דז"א שנה"י המל'
בחי' עמלק של זרעו שימחה עד החיבור שלימות אי�
כמו החוצפא בחי' מישראל א' בכל ממנו שנזרע הזריעה
ולא ה' בגדולת האד� שיתבונ� שפעמי� רואי� שאנו
ולכ� מעמלק בו שנזרע חוצפא בחי' מצד והוא יתפעל
תשכח ולא זכור הנ"ל עצות ע"י זו זריעה למחות צרי�
התחברות שלימות יהי' זרעו כל כשימחה ולע"ל כו' ומחה
במל' ממדות וכ� מהמדות המוחי' יתפרדו שלא הוי' בש'
י"ד (זכרי' אחד ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביו� כתיב ואז
נמשכי� שפעמי� וירידות עליות יש כהיו� כי ט'),
שלימות יהי' לע"ל אבל מסתלקי� ופעמי� המוחי'

וד"ל: ההתחברות
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‰„Ùברכות) וארז"ל עמדי, היו ברבי' כי נפשי בשלו�
ובגמ"ח בתורה העוסק כל הקב"ה אמר א') ד"ח
ופי' כו', פדאני כאילו עליו אני מעלה הצבור ע� ומתפלל
שלו�, נתיבותי' וכל דכתי' שלו� נק' וגמ"ח תורה רש"י
ברבי' כי זהו כו' ומתפלל ושלו�, אחוה מתרבה גמ"ח וע"י
במהרה לא המשולש והחוט ממ"ש להעיר ויש עמדי. היו
על שקאי עמו הוי' חלק כי ע"פ בילקוט וארז"ל ינתק,

שבאבות. בחיר והי' לאבות, שלישי שהי' יעקב
¯Â‡È·Â�ה ה� האבות במד"ר מארז"ל בהקד� העני�

שה� האבות על שיי� מהו צ"ל ולכאו' המרכבה
בשבה"כ שנפל ממה ה� דבי"ע המרכבה שחיות מרכבה,
להעלות, כוח� רב ולכ� מל�, מל� מלפני ושורש� בבריאה,
ה� האבות אבל כו', כסוס שבטלי' ע"ש מרכבה ונק'

מרכבה. יקראו אי� חד כו' דאיהו מאצי'
Ô·ÂÈÂ�ע הכסא את נושאות שה� המרכבה עני� בהקדי�

אל"� תמונת כמו קוי� ג' התכללות אד� אד�, בחי'
אד� נק' קוי� הג' וכללות המחבר�, באמצע וקו כו' יו"ד
הוא מ"ה ש� הלא וצ"ל אלפי�, במילוי הוי' ש� מ"ה גימ'

הא באמת א� קוי�, ג' אד� יקרא ואי� במקורו כו' ביטול
ביטול. ע"י זהו קוי� ג' התכללות דלהיותו תלי' בהא
הסתלקות וגבורה יורדי', מי� דרועא חסד כי והעני�
כי ונודע מחבר�, והקו הלוי, ועבד מלמטלמ"ע האורות
מבחי' והמשכה הארה צ"ל הפכי' שני מחבר להיות
הסתלקות והפוכו דבר ש� ואי� כו' בטלי' שש� עליונה
הכל ש� אבל ושוב, רצוא במרכבה שיי� זה כי והמשכה,
ומש� המשכה, שו� ובלי הסתלקות שו� בלי ממש בטל
קוי� הג' התכללות להיות אד� לבחי' הארה נמש�
עבודת עני� כל כי המרכבה, חיות ע"י והיינו והתחברות�
בבחי' שיהי' אד� בחי' ולעשות להמשי� כדי החיות
אותו נושאות ה� וע"כ מתפרדי�, ענפי� יהי' ולא התכללות
ודמות וז"ש והתכללות, ביטול בחי' מש� להמשי� למעלה
פרצו� אד� פני חיות בד' שיש מלבד אד� פני פניה�
כלול שכאו"א אד� פרצו� נמש� בכללות� הנה בפ"ע,
ופנימיות� מגמת� שעיקר לפי והיינו ג"כ, אד� מבחי'
והתכללות� קוי� הג' התחברות בחי' אד� בחי' להמשי�

כו'.
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כיו� מ"מ יצועי על זכרתי� א� ע"ד זכור ע"י עמלק את
בכח כ"כ זה אי� מהשכל שלמעלה עני� היא שהזכירה
המוחה ית' והוא זו בזכירה עוזרו הוא ית' שה' אלא האד�
מכל ל� אלקי� ה' בהניח כתיב לע"ל אבל עמלק, זכר את
כ"ה (דברי� ל� נות� אלקי� ה' אשר באר� מסביב אויבי�
אתהפכא בבחי' ודבש חלב זבת אר� עני� שהוא י"ט)
זכר את אתה תמחה אזי פב"פ ויחוד בתענוגי� אהבה
להלח� מקו� לו אי� הפנימי' שנגד פ"ב כמשנת"ל עמלק
שהיא שכחה בבחי' תהי' שלא תשכח לא ופי' כלל.

ולע"לההיפו כו', זכור אדרבה כי הנ"ל זכירה מבחי' �
בה� יהי' לא פנימי' בבחי' שיהיו לפי ממילא כ"ז יהי'
כח תש ל' דחכמה אחוריי� מבחי' שהיא השכחה בחי'
כנ"ל, ציווי הוא כהיו� אבל זכור בבחי' יהיו ממילא אלא
שימחה עד של� הכסא ואי� של� הש� אי� רז"ל וז"ש

התחברות שאי� ר"ל תצא), תנחומא (ע' עמלק של זרעו
שהיא כסא בבחי' וכ� במדות מוחי' עני� שהוא בו"ה י"ה
ולכ� כ"ז מעכב ועמלק מוחי' לה נעשו דז"א שנה"י המל'
בחי' עמלק של זרעו שימחה עד החיבור שלימות אי�
כמו החוצפא בחי' מישראל א' בכל ממנו שנזרע הזריעה
ולא ה' בגדולת האד� שיתבונ� שפעמי� רואי� שאנו
ולכ� מעמלק בו שנזרע חוצפא בחי' מצד והוא יתפעל
תשכח ולא זכור הנ"ל עצות ע"י זו זריעה למחות צרי�
התחברות שלימות יהי' זרעו כל כשימחה ולע"ל כו' ומחה
במל' ממדות וכ� מהמדות המוחי' יתפרדו שלא הוי' בש'
י"ד (זכרי' אחד ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביו� כתיב ואז
נמשכי� שפעמי� וירידות עליות יש כהיו� כי ט'),
שלימות יהי' לע"ל אבל מסתלקי� ופעמי� המוחי'

וד"ל: ההתחברות
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‰„Ùברכות) וארז"ל עמדי, היו ברבי' כי נפשי בשלו�
ובגמ"ח בתורה העוסק כל הקב"ה אמר א') ד"ח
ופי' כו', פדאני כאילו עליו אני מעלה הצבור ע� ומתפלל
שלו�, נתיבותי' וכל דכתי' שלו� נק' וגמ"ח תורה רש"י
ברבי' כי זהו כו' ומתפלל ושלו�, אחוה מתרבה גמ"ח וע"י
במהרה לא המשולש והחוט ממ"ש להעיר ויש עמדי. היו
על שקאי עמו הוי' חלק כי ע"פ בילקוט וארז"ל ינתק,

שבאבות. בחיר והי' לאבות, שלישי שהי' יעקב
¯Â‡È·Â�ה ה� האבות במד"ר מארז"ל בהקד� העני�

שה� האבות על שיי� מהו צ"ל ולכאו' המרכבה
בשבה"כ שנפל ממה ה� דבי"ע המרכבה שחיות מרכבה,
להעלות, כוח� רב ולכ� מל�, מל� מלפני ושורש� בבריאה,
ה� האבות אבל כו', כסוס שבטלי' ע"ש מרכבה ונק'

מרכבה. יקראו אי� חד כו' דאיהו מאצי'
Ô·ÂÈÂ�ע הכסא את נושאות שה� המרכבה עני� בהקדי�

אל"� תמונת כמו קוי� ג' התכללות אד� אד�, בחי'
אד� נק' קוי� הג' וכללות המחבר�, באמצע וקו כו' יו"ד
הוא מ"ה ש� הלא וצ"ל אלפי�, במילוי הוי' ש� מ"ה גימ'

הא באמת א� קוי�, ג' אד� יקרא ואי� במקורו כו' ביטול
ביטול. ע"י זהו קוי� ג' התכללות דלהיותו תלי' בהא
הסתלקות וגבורה יורדי', מי� דרועא חסד כי והעני�
כי ונודע מחבר�, והקו הלוי, ועבד מלמטלמ"ע האורות
מבחי' והמשכה הארה צ"ל הפכי' שני מחבר להיות
הסתלקות והפוכו דבר ש� ואי� כו' בטלי' שש� עליונה
הכל ש� אבל ושוב, רצוא במרכבה שיי� זה כי והמשכה,
ומש� המשכה, שו� ובלי הסתלקות שו� בלי ממש בטל
קוי� הג' התכללות להיות אד� לבחי' הארה נמש�
עבודת עני� כל כי המרכבה, חיות ע"י והיינו והתחברות�
בבחי' שיהי' אד� בחי' ולעשות להמשי� כדי החיות
אותו נושאות ה� וע"כ מתפרדי�, ענפי� יהי' ולא התכללות
ודמות וז"ש והתכללות, ביטול בחי' מש� להמשי� למעלה
פרצו� אד� פני חיות בד' שיש מלבד אד� פני פניה�
כלול שכאו"א אד� פרצו� נמש� בכללות� הנה בפ"ע,
ופנימיות� מגמת� שעיקר לפי והיינו ג"כ, אד� מבחי'
והתכללות� קוי� הג' התחברות בחי' אד� בחי' להמשי�

כו'.
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‰�‰Âדהיינו המוחי� פנימיות בבחי' דהעבודה נת'
נשמה. בחי' היא האלקי העני� בעצ� ההתבוננות
העני� בעצ� ההשגה דכאשר מדרי', חלוקי בזה יש אמנ�
דהיינו השגה, בלבושי תחלה ההשגה לאחר בא האלקי
שהוא כמו אלקי עני� איזה ולהשיג לתפוס ביכלתו שאי�
דהיינו השגה בלבושי תחלה מתלבש כאשר כ"א בעצ�,
בדברי� אותו המציירי� בעניני� אלקי העני� שבא
ובחי' המושגות המדות בעני� ז"א בחי' (כמו המושגי�
הנשמה כמו ממכ"ע ובחי' והשגה ידיעה בעני� חו"ב
כו' כללית וידיעה רצו� בבחי' וסוכ"ע הגו� את שממלאה
מציאות (כמו המושג הדבר את המבארי� ובעניני� וכה"ג)
את ומשיג מבי� שבה� וכו') הידיעה ועני� המדות עני�
דא"א שבו, העניני� ובפרטי הוא, ומה אי� האלקי העני�
שהמה לפרטי� אותו שיפרט מבלי דבר השגת להיות
במשלי� וג� בהסבירי� בא וכ"ז העני�, את מבארי�
שולל ואח"כ היטב, העני� את ומשיג מבי� וע"י שבה�
העני� את משיג הוא שבה� העניני� את ומניח ומפשיט
מכל אותו מבי� שהוא אי� המושג הדבר עצ� אל ובא

ומה אי� המושג העני� עצ� אל שבא והיינו הנ"ל, העניני�
שהרי המושג) מהציור (היינו מגשמיותו אותו ומפשיט הוא
המהות, בעצ� כזה וציור באופ� כלל שאינו אלקי עני� זהו
מעניני� מושלל האלקות שבכלל אי� הידיעה ואחרי
(וג� באלקות שהוא אי� המושג העני� יצייר לנו, המושגי�
זה הרגש צ"ל המוחי� חיצוני' בבחי' בהעבודה
ומשיג שמבי� היינו אלקי בעני� הוא שלו שההתעסקות
להבי� רק בהשכלי טרוד שהוא בלמוד כמו ולא אלקי, עני�
להבי� השתדלותו ע� הנה ובהתבוננות ולהשיגו. העני� את
אצלו יהי' טובה בהנחה במוחו שיונח היטב העני� את
הוא שהתעסקותו במוחו) קרובה (הרגשה תמיד זו הרגשה
עני� בעצ� כלל עדיי� מושג לו אי� ומ"מ אלקי, בעני�
היא שזאת השגה בלבושי שהוא כמו רק שהוא אי� האלקי
ושהיא שבלב עבודה היא שזו וכמשנת"ל ועבודתו השגתו
הנה ההשגה שמתו� הוא כא� שנת' ומה כו', אד� כל מדת
האלקי העני� בעצ� המושג אל בא והשלילה ההפשטה ע"י
ידיעת עני� על כא� הכוונה שאי� מוב� וזה הוא. ומה אי�

במ"א). המבו' השלילה
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בשל רעה עינו עצמו, בעיני וחביב יקר גשמיים, ענינים אחר בטבעה נמשכת הבהמית נפש
נפשו תאוות להשיג איך – השכלותיו וכל אחרים,

¯e‡·eז"ל ר��תינ� אמר� �ה�ה ע��דהעני�, ל (ק���י� ≈ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

�מב��ב) י�� �כל עליו מת��ר אד� �ל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ"יצר�
להמית�, �מב�� ל��יק ר�ע צ�פה ��אמר ְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמית�,

ע�זר� ה�א �ר�� ה�ד�� ��אמרואלמלא ל�, יכ�ל אי� ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
טבע� הרי ה�המית �ה�פ� �יד�", יעזב�� לא ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹאלקי�
ה��מ�י� העניני� אחרי נמ�� להי�ת ה�א ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ�רגיל�ת�
�ה�המה �כ�� "�המה", ��� נקרא ולכ� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהחמר�י�,
החמר עניני ��אר ��ת�ה �אכילה ה�א ענינ� �ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהרי
ה�א הרי ��אד� ה�המית ה�פ� כ� �מ� ה�ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוה���,
וכ� �במ��ה, �מאכל ה��פנ�י� העניני� אל רק ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנמ��
ט�ב �ל לחמד עיניו אחרי �ה�ל� ה�בע�י�, עניני� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ��ארי

בנ�ת ��י "לעל�קה ��ת�ב �כמ� וכב�ד, �תאוה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ��מי,
הב" ��תא�האהב רחבה נפ� ה�א �טבע� הרע �ה�צר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ור�ח� וחמרי, ��מי �ט�ב �עיניו יראה א�ר �ל את ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָוח�מד
�מתנ�א �מאד, עצמ� �עיני וחביב יקר �ה�א עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ב�
א�ת�, יכ�ד� א�ר ור�צה ה�ב�ד אחר ר�ד� אד�, �ני ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ל� י� א�ר �כל מי�עי �לא אחרי�, ��ל �� רעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹועינ�
וח�מד ��קנא זאת ע�ד ה�ה �לבד, עצמ� ��ביל רק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹה�א
ה�א ה�ילה וכל ה��� �ל ותמיד לאחרי�, ��� מה ��ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
וכל מ��, �בהמה לבב� וחמ�ת �אות אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָר�ד�
�אות למ�את לה�יג אי� ה�ה והמצא�תיו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֹה��ל�תיו

לבב�. מזימת וחמ�ת ְְְְְִֶַַַָנפ��

`n`xhq`w ,f"txz ,fEOY b"i©©§§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

תביא.א. תביא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

ובכוחותיו�·. מתולדתו, עילוי היה הלל ר' החסיד

בקי היה שנה י"ג בגיל � בתורה ויגע עמל העילויים

ה"צמח האריז"ל. כתבי בכל בקי � ט"ו ובגיל בש"ס,

בקבלה. דחיטא למארי צריכים הכל עליו: אמר צדק"

בגיל בש"ס בקי להיות הפלא מן אין תקופה באותה

גם בכך, היה � בקבלה גם בקי להיות אבל טז, או טו

נפלא. חידוש משום ההם, האור בימי

ונסתר, נגלה בתורה, הגדלות מעלת הפלאת ומלבד

הוא עצמו. את והדריך חינך גם הוא הלל, לר' שהיתה

גליא תורה. פי על שהוא כפי הכל לעשות גופו את אימן

הלל. ר' אצל שווים היו תורה של ונסתר

שבת בערב קט לרגע לישון יש קבלה פי שעל ידוע

כדי לעמול צריך היה לא הלל ר' שבת. לקבלת מנחה בין

מאומן היה גופו שכן, מיד. נרדם משנשכב להירדם.

ועל התורה פי על שהוא כמו רק לעשות נפשו את ולימד

הקבלה. תורת פי

בשנת הלל לר' אמר האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד

גשמיות קבץ לו: ואמר (בחרסון), למושבות לנסוע תקע"ח

זה תפקיד עצמו על הלל ר' קיבל מאז רוחניות. וזרע

לפדיון כסף קיבץ ימיו כל חייו, ימי כל על כתעודה

לחיילים כשר מאכל סיפק מהכסף בחלק שבויים,

אסירים פירנס אחר ובחלק בבויברויסק, יהודיים

שונות. עלילות בגלל הסוהר בבתי שנאסרו

למשפיע. הלל ר' את עשה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד

בעבודת אותו חיזק צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק והוד

ההשפעה.

את מסר הוא נפש. מסירות בעל משפיע היה הלל ר'

כך על ו"הניח" החסידות, אור של מקבלים להעמיד נפשו

ביותר הקטן הסוג גם לו היה יקר ביותר. גדולים כוחות

עליו אבינו אברהם על מוצאים שאנו כפי "מקבל", של

ובנפשו בגופו נדיב שהיה היה1השלום אבינו אברהם .

גם האחדות ענין להסביר נפשו את ומסר נפלא משכיל

(לגולם). ל"בולעך" גם לערבי,

שלשה קודש שבת בכל בשולחנו לנגן ציווה הלל ר'

כל ניגונים חמשה ובחגים פעמים, שלש ניגון כל ניגונים,

מחונכיו, את מקרב היה הוא פעמים. שלש ניגון

להרב (למשל, מיוחדת, ובאימרה בסיפור האברכים,

העני הלל ר' אמר קאזעווניקאוו נ"ע זאב דוב ר' ןהחסיד

הדבר את לו והסביר בעבודה, הדיבור כוח שעבוד של

נדבקה וממילא ניגון, ניגנו כך ואחר � נרחבת). בהסברה

נקלטה היא מכן ולאחר הראשון, בניגון האימרה

הנגינה. של השניה בפעם בפנימיות

על�‚. נפשם את למסור צריכים משפיעים

כך, עשה לו לומר בדיבור, להשפיע רק לא האברכים,

הזולת. על גם שישפיע במדה עצמו עם לעבוד עליו אלא

מהרשב"ץ אימרה מהו2ישנה להראות אדם רוצה אם ,

'רגילות', הוא אדם מאדם. למעלה להיות עליו � אדם

'רגילות'. על הבית בעל להיות – מאדם למעלה

נ"ע מיכל ר' מהחסיד שמע נ"ע הרשב"ץ מורי

רבנו לו אמר שלו הראשונה שב"יחידות" מאפאצק,

(את בסד" שלך השכלית הרגילות את "הכנס הזקן:

על "קלעצלאך" מלבישים היו הסוהר בבתי האסירים

מעולה). שמירה משום בכך היה הרגלים,

מוכרח שהוא הכללית, אחריותו לדעת המשפיע על

תנועה כל שכן עצמו, את ולבקר עצמו על הרבה לחשוב

המחונך. בנפש נוגעת שלו

בליטות, של הענין בכלל להיות צריך לא בחסידים

מכך, לדעת אחד אף צריך לא � לטבול כשהולכים

תעשה" ה"לא תעשה": וה"לא ה"עשה" ישנן בזה. וכיוצא

בפנימיות. שיהיה – וה"עשה" בליטות, תהיינה שלא �

יש שייכות מה למחשבה, בקשר דובר הרי שאלה:

במחשבה? לבליטה איפוא

באחת לומר הואיל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד תשובה:

על הולך "עובד" תרס"ב): (בשנת הקדושות משיחותיו

הולך כש"משכיל" הראש. על הולך ו"משכיל" הרגלים

כלל. ניכר לא הולך "עובד" וכאשר הדבר, ונראה נשמע

כך. הדבר מדוע מבינים הענין, בפנימיות כשמתבוננים

מכוח הצומחים עשבים שהם: ספיחים, ישנם בהשכלה

בקי השגחת בלי פירות שצומחים או זריעה, בלי הצומח

ספיחים. הם אלה ופירות עשבים בנטיעה.

יכול זה מבוררות. בלתי שכליות סברות היינו ספיחים

לא אבל טובה שכלית וסברא המצאה אמנם להיות

שטות, של להגבהה גורמות כאלו השכלות אמיתית.

זאת לבד עצמו, עם שעובד ה"עובד" הראש. על שהולכים

העבודה ענין עצם הרי עניניו, בכל עצמו על פועל שהוא

הגאוה. העדר של מסויימת ישרה הנהגה פנים כל על מביא

ל"עובד": "משכיל" בין ההבדל את יותר בעומק להבין

טוב, לא � שהוא שכפי יסודית, הנחה ישנה ב"עובד"

משט יוצרת כשלעצמה זו הנחה לטוב. להשתנות מהועליו

של מסויים העדר ופועלת הרוח גסות מדת כלפי ומיאוס

לחדש שצריכים היא השכלה של היסודית ההנחה גאוה.

שבישות הרע הגרעין המחדש. שהוא ובעיקר דבר חידוש

חיצוניות. בתנועות בהתגלות בא עצמו
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ובכוחותיו�·. מתולדתו, עילוי היה הלל ר' החסיד

בקי היה שנה י"ג בגיל � בתורה ויגע עמל העילויים
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(לגולם). ל"בולעך" גם לערבי,

שלשה קודש שבת בכל בשולחנו לנגן ציווה הלל ר'
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הנגינה. של השניה בפעם בפנימיות

על�‚. נפשם את למסור צריכים משפיעים
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'רגילות', הוא אדם מאדם. למעלה להיות עליו � אדם

'רגילות'. על הבית בעל להיות – מאדם למעלה

נ"ע מיכל ר' מהחסיד שמע נ"ע הרשב"ץ מורי

רבנו לו אמר שלו הראשונה שב"יחידות" מאפאצק,

(את בסד" שלך השכלית הרגילות את "הכנס הזקן:

על "קלעצלאך" מלבישים היו הסוהר בבתי האסירים

מעולה). שמירה משום בכך היה הרגלים,

מוכרח שהוא הכללית, אחריותו לדעת המשפיע על

תנועה כל שכן עצמו, את ולבקר עצמו על הרבה לחשוב

המחונך. בנפש נוגעת שלו

בליטות, של הענין בכלל להיות צריך לא בחסידים

מכך, לדעת אחד אף צריך לא � לטבול כשהולכים

תעשה" ה"לא תעשה": וה"לא ה"עשה" ישנן בזה. וכיוצא

בפנימיות. שיהיה – וה"עשה" בליטות, תהיינה שלא �

יש שייכות מה למחשבה, בקשר דובר הרי שאלה:

במחשבה? לבליטה איפוא

באחת לומר הואיל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד תשובה:

על הולך "עובד" תרס"ב): (בשנת הקדושות משיחותיו

הולך כש"משכיל" הראש. על הולך ו"משכיל" הרגלים

כלל. ניכר לא הולך "עובד" וכאשר הדבר, ונראה נשמע

כך. הדבר מדוע מבינים הענין, בפנימיות כשמתבוננים

מכוח הצומחים עשבים שהם: ספיחים, ישנם בהשכלה

בקי השגחת בלי פירות שצומחים או זריעה, בלי הצומח

ספיחים. הם אלה ופירות עשבים בנטיעה.

יכול זה מבוררות. בלתי שכליות סברות היינו ספיחים

לא אבל טובה שכלית וסברא המצאה אמנם להיות

שטות, של להגבהה גורמות כאלו השכלות אמיתית.

זאת לבד עצמו, עם שעובד ה"עובד" הראש. על שהולכים

העבודה ענין עצם הרי עניניו, בכל עצמו על פועל שהוא

הגאוה. העדר של מסויימת ישרה הנהגה פנים כל על מביא

ל"עובד": "משכיל" בין ההבדל את יותר בעומק להבין

טוב, לא � שהוא שכפי יסודית, הנחה ישנה ב"עובד"

משט יוצרת כשלעצמה זו הנחה לטוב. להשתנות מהועליו

של מסויים העדר ופועלת הרוח גסות מדת כלפי ומיאוס

לחדש שצריכים היא השכלה של היסודית ההנחה גאוה.

שבישות הרע הגרעין המחדש. שהוא ובעיקר דבר חידוש

חיצוניות. בתנועות בהתגלות בא עצמו
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יצחק ר' השלישי, שחתנו העובדה ע� מדוברומיסל, הנפח ראוב� אליעזר ר' השלי� קל בלב לא
וקיווה שאול יצחק ר' של בלמדנותו התגאה הוא ל"ה). ל"ד, פרקי� (ראה בנפחייה. עוזרו יהיה שאול,

ישיבה. לראשי שהיו הקודמי� החתני� כשני ר�, תורני מעמד בעלת לאישיות יהיה כי תמיד

הייתה בר�, ראוב�. אליעזר ר' של בעיניו נחותי� היו המלאכה בעלי ומעמד המלאכה שעניי� לא
אברכי� ע� בנותיו שלוש את להשיא הקדיש רבי� ומאמצי� ולתלמידיֿחכמי� לתורה עזה חיבה לו
מלאו עילאי עונג ע� יחד רבה גאווה צרכיה�. כל על אות� והחזיק עליה� הוציא רב ממו� למדני�.
סמוכי� היו לא כבר הגדולי� חתניו ששני לאחר עתה, בתורה. והוגי� יושבי� אות� כשראה ליבו את

תורה. ולמד שולחנו על סמו� שהיה השלישי, בחתנו רוחו נחת התמקדה שולחנו, על

להתאמ� עליו היה מלאכה בעל חת� בשביל הא� בנפשו. מועקה אפוא, עתה, חש ראוב� אליעזר
כלֿכ�?!

יצחק ר' של אשתו בתו, פעשא וע� רעייתו, דבורה, ע� בשיחותיו אחת לא העלה ליבו הרהורי את
של דוגמא מהווה אינ� עצמ� אתה "וכי מעשית: מבט מנקודת דעתה את הביעה דבורה שאול.

ב�ֿעלייה"? בעלֿמלאכה

מיוחד סוג ע� נמנה השלישי חתנו כי סופית שהשתכנע עד נמשכו ראוב� אליעזר ר' של לבטיו
הגדולי�. חתניו משני ובמיוחד עתה, עד שהכיר אלה מכל שונה למדני�, של

המגוש� הכפרי ע�ֿהאר�, השכ� בנימי�, זבולו� אל התייחסותו בדר� ג� התבטא האמור השוני
דוברומיסל אנשי כל נבלות. עורות ומהפשטת בהמות מריפוי והתפרנס הכפרי� גויי בי� ימיו כל שבילה
היה הנפח ראוב� אליעזר הגדולה. בורותו בגלל ובעיקר פרנסתו בגלל בבוז, בנימי� זבולו� על הסתכלו
ללעג עילה בנימי� זבולו� שימש הגדולי� חתניו שני בשביל לעומתו, קירבה. כלפיו שגילה היחיד
ויחס נחות, טיפוס השכ� היה סו�ֿסו� מאליה: כמובנת זו התנהגות קיבל הנפח התקלסות. ולדברי

חתניו. של מזה טוב להיות צרי� אינו אלה כגו� אנשי� אל חכמי� תלמידי

הרבה להפתעתו הנבילות. פושט אל השלישי] [=חתנו שאול יצחק ר' של יחסו היה לגמרי שונה
היה לא מצידו בנימי� שזבולו� בשעה בה רב. בכבוד בנימי� זבולו� אל זה חתנו התייחס הנפח של
שהבחי� כפי יצחק, שאול ר' הרי � בתורה עסק כאשר ובמיוחד למד�, אבר� של בקרבתו לעמוד מעיז
איתו לשוחח והחל לידו לשבת הזמינו בנימי�, זבולו� את ראה כאשר בצד הגמרא את הניח חותנו,

נשמתו. על המעיק ובכל משפחתו, ובמצב במצבו ולהתעניי�

של לדבריו שהאזי� לאחר א� הזאת, ההתקרבות את לעכל מסוגל בנימי� זבולו� היה לא מתחילה
מועילות עצות ג� א� כי באוזניו שאול יצחק ר' השמיע בלבד עידוד דברי לא התעודד. הצעיר הלמד�
בגידול הכרוכות הבעיות היו בנימי� זבולו� על שהעיקו העיקריי� מהדברי� משפחתו. ולצרכי לצרכיו
בנימי� וזבולו� שנה, לשמונהֿעשרה קרוב כבר היה שגילה דינה, יחידה, בת לו הייתה ראשית ילדיו.
אות� גיסו, של היתומי� ילדיו וכ� שלו קטני�, ילדי� בביתו היו לכ� נוס� עבורה. מתאי� לשידו� דאג

שלו. ילדיו היו כאילו וגידל� ליבו בטוב לביתו הכניס

הוא כמוהו. עמיֿהאר� יגדלו לא היתומי�, וה� שלו ה� שהילדי�, ליבו בכל שא� בנימי� זבולו�
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אות� לשלוח היה בנימי� זבולו� של וחלומו יותר, הילדי� גדלו עתה המלמדי�. לטובי אות� שלח
כ�, על בעיירה מישהו לשאול עוז הרהיב כאשר הדבר. את מבצעי� אי� יודע הוא אי� א� לישיבה,
בלבד קרוא בידיעת הא� מלאכה? לבעלי יהיו ילדי� א� יקרה מה "וכי ואמר: בביטול, ידו הלה הני�

ל�"?! די לא

להשיח הכתובת את שאול יצחק ר' אצל סו�ֿסו� וכשמצא בנימי�, לזבולו� מאוד הכאיבו הדברי�
את וקובעי� אותי דוחי� הכול כאשר לפנות עלי מי "אל שלו: הייאוש רגשי את בפניו הביע � דאגתו

בעיניו. כשדמעות אמר � תורה"? בני בילדי� לזכות לי שאסור גורלי

ולהדריכו. לו לעזור נכונות מיד וגילה ליבו על דיבר שאול יצחק ר'

וחשק כישרונות לה� יש כי יתברר א� אות�. אבח� "ואני � לו אמר � ילדי�" את אלי "שלח �
לישיבה". להיכנס שיוכלו כזו במידה ואדריכ� אות� אלמד � ֲֵַללימודי�

� בחיי�" אהיה עוד כל חסדי� את אשכח לא לעול� "החייתני! אורו: בנימי� זבולו� של עיניו
ר' אל פנה מעיניו דמעה מוחה כשהוא ליבו. את לגלות להמשי� והחליט עוז חגר עתה בלהט. הכריז
שאביה בכ� אשמה היא ואי� יקרה, נפש היא לבתי. בקשר ג� בעצת� מעוניי� "הייתי שאול: יצחק

שזכהע�ֿהאר בחותנ� אני מקנא עבורה. ב�ֿתורה בחת� לב בכל רצוני הבריות. בעיני שפל שהוא ,�
שלי"? דינה עבור למד� בחת� אני ג� אזכה לא מדוע למדני�, חתני� לשלושה

זה. פשוט יהודי של בתמימותו בהיווכחו שאול, יצחק ר' עודדו � זאת"? מונע מי "וכי

לאחרי� לבתי. חכ� תלמיד בבעל מעוניי� אני כי בכלל לומר מעיז אני שלפניו הראשו� "אתה �
שאול יצחק לר' גילה הוא בנימי�. זבולו� אמר � לי" ילעגו שלא כדי הדבר את בכלל לגלות ניסיתי לא

החת�. של הבית לצרכי מספיק סכו� לו יש כ� לבתו, לנדוניה רובלי� מאה חס� כי

כפיי�, על אותו אשא אצלי, דבר יחסר לא לב�ֿתורה "כי � בנימי� זבולו� המשי� � אני" "מבטיח�
כזה". חת� נא יבוא רק הפרעה. בלי וללמוד לשבת יוכל והוא

הוא. ג� נרגש היה שאול יצחק שר' כ� ובגעגועי�, רבה בהתרגשות אמר הדברי� את

נפשו ידע לא בנימי� וזבולו� שאול, יצחק ר' הרגיעו � תלמידֿחכ�" חת� ל� למצוא "אדאג �

משמחה.

אברכי� לשד� האוהב יהודי הוא הרקי, בעיירה ניס�, ר' אביו, כי לו הסביר שאול יצחק ר'
בנימי�. זבולו� של לבתו מתאי� שידו� למצוא ויבקשו מיד אפוא, לו, יכתוב הוא מוצלחי�.

שפל, אד� אני "כי � בנימי� זבולו� אמר � המלאה" האמת את לאבי� לכתוב תשכח נא אל "א�
בתכלית, פשוטה אשה היא רעייתי ג� בהמות. ומריפוי נבלות עור מפשיטת ומתפרנס גדול ע�ֿהאר�
כי לאבי� ג� נא כתוב דובורובנה. של בהקדש לשמש נעשה זקנתו שלעת סנדלר, הוא חותני ואביה
נישואי לאחר רק ברכה. לעשות מסוגל הייתי לא וא� אות צורת אפילו ידעתי לא נישואי לאחר עד
להתפלל מסוגל איני עדיי� ליהודי. ביותר הנחוצות הברכות את וכ� קריאה מעט ללמוד הצלחתי
אני יודע התורה. בברכת בלשוני אכשל שלא פחד נתק� אני לתורה לעלות נקרא כשאני בציבור.
שקר, דבר אמרתי לא מעול� בר�, מהשמי�. ככה ונענשתי אעשה מה א� כתפי, מאחורי לי שלועגי�

איש". רימיתי ולא

ולהוצאות לנדוניה הועיד אות� רובלי�, ועשרי� מאה שאול יצחק לר' בנימי� זבולו� הביא למחרת
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אות� לשלוח היה בנימי� זבולו� של וחלומו יותר, הילדי� גדלו עתה המלמדי�. לטובי אות� שלח
כ�, על בעיירה מישהו לשאול עוז הרהיב כאשר הדבר. את מבצעי� אי� יודע הוא אי� א� לישיבה,
בלבד קרוא בידיעת הא� מלאכה? לבעלי יהיו ילדי� א� יקרה מה "וכי ואמר: בביטול, ידו הלה הני�

ל�"?! די לא

להשיח הכתובת את שאול יצחק ר' אצל סו�ֿסו� וכשמצא בנימי�, לזבולו� מאוד הכאיבו הדברי�
את וקובעי� אותי דוחי� הכול כאשר לפנות עלי מי "אל שלו: הייאוש רגשי את בפניו הביע � דאגתו

בעיניו. כשדמעות אמר � תורה"? בני בילדי� לזכות לי שאסור גורלי

ולהדריכו. לו לעזור נכונות מיד וגילה ליבו על דיבר שאול יצחק ר'

וחשק כישרונות לה� יש כי יתברר א� אות�. אבח� "ואני � לו אמר � ילדי�" את אלי "שלח �
לישיבה". להיכנס שיוכלו כזו במידה ואדריכ� אות� אלמד � ֲֵַללימודי�

� בחיי�" אהיה עוד כל חסדי� את אשכח לא לעול� "החייתני! אורו: בנימי� זבולו� של עיניו
ר' אל פנה מעיניו דמעה מוחה כשהוא ליבו. את לגלות להמשי� והחליט עוז חגר עתה בלהט. הכריז
שאביה בכ� אשמה היא ואי� יקרה, נפש היא לבתי. בקשר ג� בעצת� מעוניי� "הייתי שאול: יצחק

שזכהע�ֿהאר בחותנ� אני מקנא עבורה. ב�ֿתורה בחת� לב בכל רצוני הבריות. בעיני שפל שהוא ,�
שלי"? דינה עבור למד� בחת� אני ג� אזכה לא מדוע למדני�, חתני� לשלושה

זה. פשוט יהודי של בתמימותו בהיווכחו שאול, יצחק ר' עודדו � זאת"? מונע מי "וכי

לאחרי� לבתי. חכ� תלמיד בבעל מעוניי� אני כי בכלל לומר מעיז אני שלפניו הראשו� "אתה �
שאול יצחק לר' גילה הוא בנימי�. זבולו� אמר � לי" ילעגו שלא כדי הדבר את בכלל לגלות ניסיתי לא

החת�. של הבית לצרכי מספיק סכו� לו יש כ� לבתו, לנדוניה רובלי� מאה חס� כי

כפיי�, על אותו אשא אצלי, דבר יחסר לא לב�ֿתורה "כי � בנימי� זבולו� המשי� � אני" "מבטיח�
כזה". חת� נא יבוא רק הפרעה. בלי וללמוד לשבת יוכל והוא

הוא. ג� נרגש היה שאול יצחק שר' כ� ובגעגועי�, רבה בהתרגשות אמר הדברי� את

נפשו ידע לא בנימי� וזבולו� שאול, יצחק ר' הרגיעו � תלמידֿחכ�" חת� ל� למצוא "אדאג �

משמחה.

אברכי� לשד� האוהב יהודי הוא הרקי, בעיירה ניס�, ר' אביו, כי לו הסביר שאול יצחק ר'
בנימי�. זבולו� של לבתו מתאי� שידו� למצוא ויבקשו מיד אפוא, לו, יכתוב הוא מוצלחי�.

שפל, אד� אני "כי � בנימי� זבולו� אמר � המלאה" האמת את לאבי� לכתוב תשכח נא אל "א�
בתכלית, פשוטה אשה היא רעייתי ג� בהמות. ומריפוי נבלות עור מפשיטת ומתפרנס גדול ע�ֿהאר�
כי לאבי� ג� נא כתוב דובורובנה. של בהקדש לשמש נעשה זקנתו שלעת סנדלר, הוא חותני ואביה
נישואי לאחר רק ברכה. לעשות מסוגל הייתי לא וא� אות צורת אפילו ידעתי לא נישואי לאחר עד
להתפלל מסוגל איני עדיי� ליהודי. ביותר הנחוצות הברכות את וכ� קריאה מעט ללמוד הצלחתי
אני יודע התורה. בברכת בלשוני אכשל שלא פחד נתק� אני לתורה לעלות נקרא כשאני בציבור.
שקר, דבר אמרתי לא מעול� בר�, מהשמי�. ככה ונענשתי אעשה מה א� כתפי, מאחורי לי שלועגי�

איש". רימיתי ולא

ולהוצאות לנדוניה הועיד אות� רובלי�, ועשרי� מאה שאול יצחק לר' בנימי� זבולו� הביא למחרת
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ולכ� דברתו, על להאמי� אפשר אי בור לאד� כי פע� "שמעתי זה: צעדו נימק בתמימות בתו. נישואי
ביד�".מו יהיה הכס� כי טב

בנימי� זבולו� על ואילו הנבילות, פושט של ופשטותו תמימותו רב רוש� עשו שאול יצחק ר' על
מדבר שהלה העובדה אותו הפעימה יותר. עוד רב רוש� שאול יצחק ר' של ופתיחותו ידידותו עשו

שווה. אל כשווה אליו

עיסוקו. ובגלל בורותו בגלל דוברומיסל, תושבי כל בעיני נחיתותו את היטב ידע בנימי� זבולו�
נקרא אז התורה. על לבר� מסוגל היה לא ואפילו כלל, קרוא ידע לא בה התקופה את היטב זכר הוא
אז עומד היה בנימי� זבולו� הנערי�". "כל בעליית בשמחתֿתורה, בשנה, אחת פע� רק לתורה לעלות
אחריו וחזר הרכי�, הילדי� כל ע� יחד לתורה לעלות הזכות את מלא בכס� שרכש זה של גבו מאחורי
לעליה, "שותפיו" היו המבר�, אחר מדויקת בחזרה ג� הצליח שלא כיוו� התורה. ברכת את במלה מלה
המבוגרי� בי� ג� ליצני� נמצאו מיד בצחוק. פרצו ואחרי� מהעובדה נהני� הקטני�, הילדי� � כלומר
עצומי� וייסורי� כאב חש בנימי� זבולו� המבר�. אחרי בחזרה שיניו" את "שובר שהוא על לו שלעגו
ייסורי על מוותר היה בשנה אחת פע� לפחות לתורה לעלות החובה הרגשת לולא שעה. באותה

וילדי�. מבוגרי� ציבור של לעג לחיצי מטרה בהיותו כרוכי� שהיו הגיהינו�

או הכנסת, בבית פניו שנראו עת בכל חשבונו. על מתלוצצי� אנשי� היו בשמחתֿתורה רק לא
דירתו את עקר כ� ומשו� רב, צער לו גר� הדבר לו. שלעגו כאלו מיד נמצאו � המרח� בבית להבדיל,
בדוברומיסל היחידי היהודי שהיה הנפח ראוב� אליעזר ר' של בשכנותו דירה לו ורכש העיירה ממרכז
העיירה, תושבי משאר הרחק הנפח, ליד ש�, ט"ו). פרק לעיל, (ראה וקירבה חיבה אותות לו שהראה
הוא שאי� כ� על צער עדיי� לו היה דבר של שלאמתו למרות יותר, חפשי עצמו את בנימי� זבולו� חש

לו. שילעגו מבלי יהודיות במסיבות ולהשתת� אחר יהודי ככל בציבור להתפלל מסוגל

שוני� "מדוע בחייו: לראשונה ליבו את בנימי� זבולו� גילה הידידותי שאול יצחק ר' ע� בשיחותיו
הולכי� ה� כלו�. לדעת צרי� לא "אצל� � בתמימות שאל � להבדיל"? מהגויי�, זה בעניי� היהודי�
אחד כל חייב היהודי� אצל ואילו חובת�. ידי ה� יוצאי� ובכ� הכומר של לאמירתו ומאזיני� לכנסייה
אינו שמוחו כמוני יהודי ישנו א� שיעור. ללא כמות להקי� צריכה והידיעה בעצמו, להתפלל לדעת

חשבוני"? על מתלוצצי� הכול הרי � הרבה כלֿכ� לתפוס מסוגל

והפיח שעודדוהו דברי� באוזניו והשמיע בהרחבה, שאול יצחק ר' לו השיב אלו תלונותיו בועל ו
יותר. נעלית לדרגה להתרומ� יכולתו על חדווה של ניצו� אצלו הדליק שאול יצחק ר' חיי�. רוח
החייב נבחר ע� על נמני� היהודי� שכ� לגויי�, דומי� להיות יכולי� היהודי� שאי� לו הסביר ראשית,
למלא חייב שהוא ומשימות תפקידי� של שורה יהודי לכל יש העמי�. מכל עליונה בדרגה לעמוד
פירוש אי� מאיד�, בר�, מאוד. הרבה ולדעת ללמוד חייב הוא אות� למלא שיצליח וכדי יו�ֿיו�, אות�
לו. התאפשר שהדבר מזה יותר נחותה בדרגה עומד ולדעת ללמוד לו התאפשר שלא שמי הדבר
ר' לו הסביר � למקצוע אשר פשוט. יהודי ג� להצטיי� יכול טובי� ובמעשי� העיקר, הוא המעשה

שמי�. וביראת ביושר אותה יעשה שהיהודי ובלבד מלאכה, בשו� להתבייש אי� כי שאול יצחק

והכול לע�ֿהאר�, למד� בי� שוני כל אי� � שאול יצחק ר' לו אמר � אד� של יהודיותו בעצ�
א� מיוחדות. מצוות לה� שיש לכוהני�, מסוימת עליונות יש קדושה. עניני לכל שווה בדרגה עומדי�
המזו� בברכת או לתפילה, במניי� למשל, כשמדובר, התורה: מצוות קיו� לגבי שווי� היהודי� שאר
א� בציבור, להתפלל יכולי� אינ� וצדיקי� גאוני� תשעה לע�ֿהאר�. למד� בי� הבדל אי� בזימו�,
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ycew zexb`

תרצ"א סיו� כ"ד ב"ה

ריגא

וו"ח הער�, יקר והנעלה, הנכבד כבוד אל

שיחי' ליב יהודה מרדכי מוה"ר כו' אי"א

וברכה! שלו�

אביו מבית בפרטיות שכותב תודות ורב נתקבל, מכתבו

איזה בעוד להיות חושב אשר לשמע ושמחתי וב"ב, ז"ל

להתראות. יזדמ� שאז אפשר ואשר באיראפא חדשי�

ההשתלשלות סדר לדעת אותי מעני� התפילי� ובנדו�

קשה הפרשיות את שראיתי כפי יע� לידו, באו אופ� באיזה

רבינו של המיוחד סופרו שהי' נ"ע ראוב� ר' להסופר ליחס�

הרה"צ זקני דודי לכ"ק יחס לזה יש ואפשר נ"ע, הזק� הגדול

אשר מלאדי זצוקללה"ה זלמ� שניאור חיי� מוה"ר והרה"ק

זונדיל ר' להסופר הכתב באותיות הכרה לפי יותר מתאי� זה

צ"צ אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בימי שהי' נ"ע

נחשב והי' פרשיות, אצל� לקחו רבנו בני אשר זצוקללה"ה

הזק� אדמו"ר בזמ� נ"ע ראוב� ר' של הפרשיות כמו בזמנו
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התפילה את לכול� ומאפשר המניי� את משלי� הריהו כעשירי אליה� ומצטר� ע�ֿהאר� בא כאשר
בציבור.

כאלו. דברי� שמע לא מימיו חדשה. נשמה בנימי� בזבולו� כאילו, החדירו, הללו הדברי�
מעודד. עצמו חש הוא לפעמו. החלה גדולה ותקווה הדברי�, את עתה שמע מרובה בהתפעלות

אות� שמע לא שהלה ז"ל חכמינו מאמרי בנימי� זבולו� באוזני להשמיע המשי� שאול יצחק ר'
רבי של מאמרו על בפניו חזר כ� יפה. אות� לקלוט הצליח שהלה כזו בהסברה לוו ה� א� מעול�,
בתי�, בעלי אלו � שבה זמורות נמשלה: כגפ� זו "אומה צ"ב: ד� חולי�, במסכת לקיש, ב� שמע�
ש� נאמר הדברי� ובהמש� האר�", עמי אלו � שבה עלי� חכמי�, תלמידי אלו � שבה אשכולות
האשכולות, על מגיני� שהעלי� שכש� משו� עמיֿהאר�, על להתפלל תלמידיֿהחכמי� על כי בגמרא

וסיוע. מזו� לה� מספקי� שה� בכ� החכמי�, תלמידי על מגיני� האר� עמי כ�

שלמרות הייתה בנימי� זבולו� של מבחינתו שאול יצחק ר' של בפיו שהייתה העיקרית הבשורה
להישגי�. להגיע מסוגל עדיי� הוא הרי מעט כה עתה עד שלמד

תמיד. ולומדי� יושבי� "יהודי� � לו אמר � מהגויי�" היהודי� שוני� שבה� הדברי� אחד "זה
מיוחדי� שיעורי� ג� א� כי למדני�, ליהודי� רק לא שוני�, שיעורי� מושמעי� ביתֿמדרש בכל
ולהאזי� וערבית, מנחה תפילות בי� יו� כל לביתֿהמדרש לגשת ל� מציע אני פשוטי�. לאנשי�
במש� משהו ללמוד מסוגל שאינו יהודי אי� משהו. ב� יידבק זמ� כעבור ש�. המתקיימי� לשיעורי�

הזמ�".

ויקשיב הכנסת לבית יו� מדי שיל� שאול יצחק לר' מיד שהבטיח עד כלֿכ�, התרש� בנימי� זבולו�
ש�. המתקיימי� התורה לשיעורי

ביטחו� רכש בנימי� זבולו� לכול", שווה אהיה הזמ� במש� "הרי � אמר � ממני" יצחקו א� "אפילו
לשיחות. ואפילו בביתֿהמדרש המתקיימי� לשיעורי� להאזי� החל הוא עצמי. ואימו� שלו בכוחותיו

לו. מסביר היה והלה שאול יצחק ר' אל בא היה משהו הבי� כשלא

בעניי� לו ששלח המכתב על מענה מאביו מהרקי, קיבל שאול יצחק ור' זמ�ֿמה עבר בינתיי�
צעירי�, מועמדי� מספר לו יש כי לבנו הודיע האב, ניס�, ר' בנימי�. זבולו� של בתו דינה עבוד שידו�

עבורה. המתאי� הזיווג יימצא בקרוב כי הבטיח הוא לדינה. חת� לבחור נית� שמה� תורה, בני
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ycew zexb`
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לו. מסביר היה והלה שאול יצחק ר' אל בא היה משהו הבי� כשלא

בעניי� לו ששלח המכתב על מענה מאביו מהרקי, קיבל שאול יצחק ור' זמ�ֿמה עבר בינתיי�
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איש מפי איש קבלה האלו התפילי� על יש א� אמנ� נבג"מ,

בפני שעומד דבר ל� אי� אזי נבג"� הזק� אדמו"ר של שה�

הקבלה.

אני בו, שהי' העסקנות חוש ואת נ"ע אביו כבוד את בידעי

שי', בנו בעורקי ג� נוזל מזה ידוע חלק בודאי אשר חושב

וו"ח תלמידנו הנכבד ידידנו של מכתבו ששולח לו ותודה

בקיצור מכתבו ולפי ניחאמקי�, שי' חיי� יוס� מוה"ר אי"א

אמנ� ורפה, חלוש עדיי� בהקהלה היהדות מצב אשר נראה

אפילו רבי� במקרי� אשר שני�, כמה במש� הורני, הנסיו�

השי"ת לו עוזר הקהלה בעניני ודעתו לבו נות� כאשר אחד

ואנחנו ברוחניות, הקהלה מצב את מרי� הוא סו� כל וסו�

מטולטלי� שי' אחב"י אשר הכחות פזור של העני� כל נדע לא

בזה יש הלא בודאי אשר למקו�, וממקו� למדינה ממדינה

ישראל ע� הקב"ה עשה צדקה המאמר בסוד גדולה כוונה

אי� אשר צדקה, תיבת ע"ז שנאמר האומות, לבי� שפזר�

הוא שהפיזור הוא הפי' רק הפיזור, על הדי� הצדקת פירושו

רוח להחיות הוא שכוונתו צדקה העושה האד� כמו צדקה,

הפיזור הוא ככה נפשו, את מחי' הוא לעני שנות� שבזה שפלי�

הוא האר� כנפות לארבע ישראל את הקב"ה שפיזר הזה

כאשר זה, טוב ומהו עמוק טוב בזה שמונח שלמעלה, צדקה

רפוי� ש� היהדות עניני אשר ורואה מקו� לאיזה בא יהודי

סו� כל וסו� היהדות החזקת על שיעורר לי' ענו קא ומשמיא

הראוי המצב על הקהלה את מרי� הוא ותעמולה עבודה ע"י

יהודית. לקהלה להיות

ויעזר בעסקיו מוטרד הוא ובטח בפרנסה, מצבו יודע איני

זמ� המעט מ"מ ובמנוחה, בריוח טובה בפרנסה השי"ת לו

שעזר עכשיו ובפרט הקהלה, חיזוק על לתת הוא צרי� לו שיש

בהיותו בודאי אשר מתלמידנו אחד לש� ובא השי"ת לה�

חיזוק של טוב ריח לתוכו קלט תמימי� תומכי בהמוסד

ידו על שיעזר ספק ובלי שמי�, מלאכת מלאכתו וג� התורה,

מוקדע�. שבעיר� ישראל עדת קהל של הרוחני מצבה להטיב

אבל בראשה והעומדי� הקהלה נכבדי המה מי ידעי מבלי

אל אחדות במלי� בזה פונה ואני חזקתי' על ישראל לב אוקי

יתמכו הנ"ל ותלמידנו שי' כבודו אשר אני ובטוח הקהלה

ובבקש הטוב. לפועל ויבא יעזר והשי"ת זה, ליבדבר לכתוב ה

מזה.

ומברכו. דו"ש ידידו והנני

[eny '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

29

30

31

32

33

34

35

36

37

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `rivn `aa(ycew zay meil)

,xg`n mgwel ipi`e zexitd z` il ozzy jilr zkneq izrcy d`xàëîñ©§¨
dézòcmdn cg` lk xeq`e ,xkend lr gweld lye gweld lr xkend ly ©§¥

:rxty ina aiigzn `ed ixd ea xfeg m`e ,ea xefgl
àúéaøc àììk ,ïîçð áø øîàwx `ly ,`ed ziaix xeqi`a llkd - ¨©©©§¨§¨¨§¦¦¨

`l` ,dxeq` ziaixa d`elddéì øèð øâà ìkxear mlyny xky lk - ¨£©¨©¥
,xkn lr oiae d`eld lr oia ,zern zpznd,øeñàmc` mlyn m` jkitle ¨

zncwd xear el lifen xkende ,xkend cia `vnp utgdy iptl utg xear

.xeq`e ,ziaix ef ixd zernd
éæeæ áéäéc ïàî éàä ,ïîçð áø øîàåzern ozepd mc` -äàøé÷ìxkenl - §¨©©©§¨©©§¨¦¥§¦¨¨

,onf xg`l deryd z` el oziy xear ,deryòaøà òaøà éìæà à÷å- §¨¨§¥©§©©§©
,fef lkl dery zelg rax` `ed dzr deryd xignedéì øîàåxkend §¨©¥
e xignd z` jl life` zernd zncwd zxenz gwellLîç Cì àðáéäé̈¦§¨¨¨¥

Lîç,jk `ed epic .fef lk xear dery zelg yng oerxitd onfa jl oz`e - ¨¥
déab eäðúéàxkend ly ezeyxa ze`vnp xak deryd zelg lk m` - ¦§§©¥

xkende ,gztnd el ca`y e` ,ef xira mpi`y `l` ,zernd zpizp zrya
,zernd zncwd lr gwell lifen `ed jkitle ,zernl wegcéøLxzen - ¨¥

aygp zernd zpizp zrya ciny iptn ,ziaix meyn jka oi`e ok zeyrl el
`l` d`eld o`k oi`e ,ezeyxay deryd zelg z` xkend el dpwn eli`k

la` .lefa dxikndéab eäðúéìoiicr ze`vnp deryd zelg oi` m` - ¥§§©¥
,xkend zeyxaøeñàxb`' ixdy ,eizern zncwd meyn gwell lifedl el ¨
.df `ed 'xhp

:`xnbd dywnàèéLtxhp xb` o`k yi ,xkend zeyxa zelgd oi`yky §¦¨

:`xnbd zvxzn .ongp ax dfa ycig dne ,xeq`e,àëéøö àì`l`úéàc Ÿ§¦¨§¦
àúîa éàøLà déì,mixg` lv` dery ly zekf df xkenl el yiy - ¥©§©§¨¨

xear zern el ozpe ,dery ezeyxa yiy xg` mr wqt `ed s`y xnelk
,ezeyxay derydàúîa éàøLà déì úéàc ïåék àîéúc eäîdf ixd ©§¥¨¥¨§¦¥©§©§¨¨

vnp xak deryd zelg eli`k aygpe ,ezeyxa ze`koznd xne`àáiL ãò §©¤¨Ÿ
,éîc çzôî àöîàL ãò Bà éða`edy iptn weqtl xzen dfay myke §¦©¤¤§¨©§¥©¨¥

.dfa oicd `ed ,eziaa el yiy zelgd z` gwell dpwn `ed eli`k aygp

ïì òîLî à÷yàðééáeb éøqçîc ïåékderyd zelg z` dab `l oiicry - ¨©§©¨¥¨¦§©§¥©§¨
,el mxkeny xkend onéîc eäðúéìc ïàîkmpi` oiicry ink miaygp - §©§¥§§¨¥

:lefa mdilr weqtl i`yx epi`e ,ezeyxa

éæBàc ïàî éàä ïîçð áø øîàådéøáçî éèéLt ózehext dely mc` - §¨©©©§¨©©§¦§¦¥¥©§¥
z` dpn ezial `ayke ,edelny zehextd mekq lr mdipia enkiqe ,exiagn

exiag el ozpy zehextdàðééôeè déa çkLàåxzei mda yiy `vne - §©§©¥©§¨
,jk `ed epic ,mdipia enkiqy dnnéà`ed `vny zetqepd zehextd mekq ¦

äòBè úòcäL éãëaoiekzd `le oeayga drh delndy xnel mewn yie ¦§¥¤©©©¨
,mze` el zzldéì déøecäàì áéiçéî.el mxifgdl aiig -åàì éàå- ¦©©§©§¥¥§¦©

,delnd mtiqed zerhay xnel xazqn `le ,dreh zrcdy icka mpi`y
y zelzl yidéì áéäéc àeä àîìòa äðzîaiig deld oi`e ,dell delnd ©¨¨§¨§¨§¨¦¥

:`xnbd zyxtn .ztqezd z` xifgdléîc éëéäaygp ote` dfi`a - ¥¦¨¥
`edyäòBè úòcäL éãëa,xifgdl deld aiigeáøc déøa àçà áø øîà ¦§¥¤©©©¨¨©©©¨§¥§©
óñBé¥
.cq

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

המשך בקאור למסכת בבא מצקעא לקום שבת יודש עמוד ב

zwghioey`x mei qelwpe`

èéàäLî-ìà ýåýé øaãéå
ïåùàø

ïøäà-ìàå ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øac øîàìE ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ
øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà äøô̈¨¸£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²

ìr äéìr äìr-àìi''yx:â-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤
äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä øærìà¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½

åéðôì dúà èçLåi''yx:ãïäkä øærìà ç÷ìå §¨©¬Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²
-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa dîcî¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈¤¸Ÿ©§¥¯«Ÿ¤

íéîrt òáL dîcî ãrBîi''yx:ä-úà óøNå ¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«§¨©¬¤
-úàå døNa-úàå døò-úà åéðérì äøtä©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤

:óøNé dLøt-ìr dîcåæøà õr ïäkä ç÷ìå ¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤
éìLäå úrìBú éðLe áBæàåúôøN CBz-ìà C §¥−§¦´¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬

:äøtäéåìæBøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå ©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ
ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé øçàå íéna©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−

áørä-ãri''yx:çåéãâa ñaëé dúà óøOäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ
:áørä-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

èçépäå äøtä øôà úà øBäè Léà | óñàå§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©
úãrì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸

‡‰¯Ôא ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…

:¯ÓÈÓÏבÈc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ¿≈»»¿≈««¿»ƒ

È�a ÌÚ ÏlÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿≈»«≈ƒ¿≈

‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»

‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»

:‡¯È� dÏÚ ˜ÈÏÒגd˙È Ôe�z˙Â ¿ƒ¬«ƒ»¿ƒ¿»«

‡¯aÓÏ d˙È ˜tÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿«≈»«¿ƒ»»

:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

dÓcÓד ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«

ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï ÈcÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿«ƒ»√≈«≈«¿«

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

È˙ה È‰B�ÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»

ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Na ˙ÈÂ dkLÓ«¿«¿»ƒ¿«¿»¿««

:„˜BÈ dÏÎ‡ו‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ »¿«≈¿ƒ««¬»»»

ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚ÏזÚaˆÈÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ««

d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈

‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

:‡LÓ¯ „Ú ‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»«¬»««¿»

È‰BLe·Ïח ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ

È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡iÓa¿«»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓט¯·b LB�ÎÈÂ ¿»»««¿»¿ƒ¿¿«

Ú�ˆÈÂ ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«

ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏ È‰˙e¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙‡hÁ ‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ¿«»»¿≈«»»«»»

é"ùø

(·)‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê.וא��ת �ה�ט� לפי …À««»ְְִֶַָָ�

ה�את ה�צוה מה ל�מר: י�ראל את מ�ני� ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהע�ל�

�זרה "ח�ה", �� �תב לפיכ� ?�� י� �ע� ְֵָָ�ְִֵַַַַָָָָ�מה

אחריה: להרהר ר��ת ל� אי� מ�פני, eÁ˜ÈÂהיא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿
EÈÏ‡.(רבה �מ�:(במדבר על נקראת היא לע�ל� ≈∆ְְְִִִֵַָ

��ד�ר: מ�ה �ע�ה ÓÈÓz‰�רה ‰n„‡.הא�� ְִֶֶַָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְֵֶ

�ער�ת ��י �� הי� �א� �אדמימ�ת, ְְְְִִִֵֶַָָָָָ�מימה

�ס�לה: � מצות�(ספרי).‡ÊÚÏ¯(‚)�ח�ר�ת ְְָ∆¿»»ְִָָ

ÁnÏ�‰.��ג�: ıeÁÓŒÏ‡(ספרי סח ח��(יומא ְַָ∆ƒ««¬∆

מחנ�ת: ÂÈ�ÙÏל�ל� d˙‡ ËÁLÂ.(מב זר(יומא ְֲַָֹ¿»«…»¿»»ָ

ר�אה: ואלעזר ‡‰ŒÏ(„)��חט È�t ÁÎ�ŒÏ‡ ְְֵֶֶָָ∆…«¿≈…∆
„ÚBÓ.ור�אה �מת��� יר��לי� �ל �מזרח� ע�מד ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�� ה�את ��עת היכל �ל כח)�תח� :(יומא ְְִִֵֶַַַַָָָ

ה �אי�.‡Án‰ŒÏ�‰(Ê)תורה �כינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֶַָ

קרי �בעל זב א�א מחנ�ת, ל��י ח�� מ��ח ְְֲִִֵֶַַַָָָ�ְֵָטמא

Ú‰Œ„Ú¯·:�מצרע Ô‰k‰ ‡ÓËÂ.:�ודר�ה סרסה� ְָֹ¿»≈«…≈«»»∆ְְְֵֵָָ

אלֿה�חנה": יבא ואחר עדֿהערב ח"וטמא תורה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(Ë)‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â.(פ"ג ל�ל�ה(פרה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְִָֹ



קכה zwghioey`x mei qelwpe`

èéàäLî-ìà ýåýé øaãéå
ïåùàø

ïøäà-ìàå ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øac øîàìE ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ
øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà äøô̈¨¸£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²

ìr äéìr äìr-àìi''yx:â-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤
äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä øærìà¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½

åéðôì dúà èçLåi''yx:ãïäkä øærìà ç÷ìå §¨©¬Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²
-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa dîcî¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈¤¸Ÿ©§¥¯«Ÿ¤

íéîrt òáL dîcî ãrBîi''yx:ä-úà óøNå ¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«§¨©¬¤
-úàå døNa-úàå døò-úà åéðérì äøtä©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤

:óøNé dLøt-ìr dîcåæøà õr ïäkä ç÷ìå ¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤
éìLäå úrìBú éðLe áBæàåúôøN CBz-ìà C §¥−§¦´¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬

:äøtäéåìæBøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå ©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ
ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé øçàå íéna©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−

áørä-ãri''yx:çåéãâa ñaëé dúà óøOäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ
:áørä-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

èçépäå äøtä øôà úà øBäè Léà | óñàå§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©
úãrì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸

‡‰¯Ôא ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…

:¯ÓÈÓÏבÈc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ¿≈»»¿≈««¿»ƒ

È�a ÌÚ ÏlÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿≈»«≈ƒ¿≈

‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»

‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»

:‡¯È� dÏÚ ˜ÈÏÒגd˙È Ôe�z˙Â ¿ƒ¬«ƒ»¿ƒ¿»«

‡¯aÓÏ d˙È ˜tÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿«≈»«¿ƒ»»

:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

dÓcÓד ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«

ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï ÈcÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿«ƒ»√≈«≈«¿«

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

È˙ה È‰B�ÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»

ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Na ˙ÈÂ dkLÓ«¿«¿»ƒ¿«¿»¿««

:„˜BÈ dÏÎ‡ו‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ »¿«≈¿ƒ««¬»»»

ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚ÏזÚaˆÈÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ««

d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈

‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

:‡LÓ¯ „Ú ‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»«¬»««¿»

È‰BLe·Ïח ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ

È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡iÓa¿«»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓט¯·b LB�ÎÈÂ ¿»»««¿»¿ƒ¿¿«

Ú�ˆÈÂ ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«

ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏ È‰˙e¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙‡hÁ ‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ¿«»»¿≈«»»«»»

é"ùø

(·)‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê.וא��ת �ה�ט� לפי …À««»ְְִֶַָָ�

ה�את ה�צוה מה ל�מר: י�ראל את מ�ני� ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהע�ל�

�זרה "ח�ה", �� �תב לפיכ� ?�� י� �ע� ְֵָָ�ְִֵַַַַָָָָ�מה

אחריה: להרהר ר��ת ל� אי� מ�פני, eÁ˜ÈÂהיא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿
EÈÏ‡.(רבה �מ�:(במדבר על נקראת היא לע�ל� ≈∆ְְְִִִֵַָ

��ד�ר: מ�ה �ע�ה ÓÈÓz‰�רה ‰n„‡.הא�� ְִֶֶַָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְֵֶ

�ער�ת ��י �� הי� �א� �אדמימ�ת, ְְְְִִִֵֶַָָָָָ�מימה

�ס�לה: � מצות�(ספרי).‡ÊÚÏ¯(‚)�ח�ר�ת ְְָ∆¿»»ְִָָ

ÁnÏ�‰.��ג�: ıeÁÓŒÏ‡(ספרי סח ח��(יומא ְַָ∆ƒ««¬∆

מחנ�ת: ÂÈ�ÙÏל�ל� d˙‡ ËÁLÂ.(מב זר(יומא ְֲַָֹ¿»«…»¿»»ָ

ר�אה: ואלעזר ‡‰ŒÏ(„)��חט È�t ÁÎ�ŒÏ‡ ְְֵֶֶָָ∆…«¿≈…∆
„ÚBÓ.ור�אה �מת��� יר��לי� �ל �מזרח� ע�מד ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�� ה�את ��עת היכל �ל כח)�תח� :(יומא ְְִִֵֶַַַַָָָ

ה �אי�.‡Án‰ŒÏ�‰(Ê)תורה �כינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֶַָ

קרי �בעל זב א�א מחנ�ת, ל��י ח�� מ��ח ְְֲִִֵֶַַַָָָ�ְֵָטמא

Ú‰Œ„Ú¯·:�מצרע Ô‰k‰ ‡ÓËÂ.:�ודר�ה סרסה� ְָֹ¿»≈«…≈«»»∆ְְְֵֵָָ

אלֿה�חנה": יבא ואחר עדֿהערב ח"וטמא תורה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(Ë)‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â.(פ"ג ל�ל�ה(פרה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְִָֹ



zwghioey`xקכו meiqelwpe`

úàhç äcð éîì úøîLîì ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬
àåäi''yx:ìàøùééäøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ

éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà¤§¨½̈§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬
:íéîéáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§®̈§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯
øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMäi''yx:âé-ìk ©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨

àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa râpä©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ
Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤
àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî àåää©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´

Bá Búàîè ãBò äéäéi''yx:ãéíãà äøBzä úàæ ¦«§¤½−ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈
øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´

íéîé úráL àîèé ìäàai''yx:åèéìk ìëå ¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´
àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô̈½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−

:‡È‰י‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂ ƒƒ««¿«ƒ»ƒ¿»

·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ‡˙¯B˙„¿¿»»¿ƒƒ≈¿»»

Ï‡¯NÈ È�·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
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é"ùø

ואחד ה��חה, �הר נת� אחד מתח�קת: ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָחלקי�

�ל זה �חיל; נת� ואחד ה��מר�ת, לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתח�ק

העיר�ת �ני מ��� ל�ל לעזרה, ח�� היה ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹמ�מר�ת

�הני� � ה��חה ��הר וזה לה�הר, ה�ריכי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוכל

��חיל וזה הימ�ה, מק��י� אחר�ת לפר�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ד�לי�

"והיתה ��אמר: ה�ת�ב, מ�זרת למ�מרת נת�� –ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

למ�מרת": �ניֿי�ראל �c‰לעדת ÈÓÏ.למי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ¿≈ƒ»ְֵ

�מ� ג)ה�יה, �י",(איכה "ו���ֿאב� ב): :(זכריה ְִֶֶַַַָָ

זריקה: ל��� ה��י�" אתֿקרנ�ת hÁ‡˙"לי��ת ְְְְִִֶַַַָ«»
‡Â‰.�קרא הלכ�תיה �לפי �פ��ט�; ח��י ל��� ƒְְְְְִִִִֶָָָ

להאסר �קד�י� �היא ל�מר "ח�את", ְְִִֵֵֶַַַָָָָָה�ת�ב

י�הנאה: B·Œ‡hÁ˙È(È·)תורה ‡e‰.ה�רה �אפר ֲַָָƒ¿«»ְֵֶַָָ

ה�ה): LÙ�a(È‚)(ס"א ˙Óa.ל� מת? ואיזה ֶַ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶ

�המה, נפ� לה�ציא האד�, טמאת�נפ� �אי� ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְָָ

אחר: �בר �בעה). טמאת (ולא ה�אה ְְִֵַַָָָ�ְְִַָָָֹצריכה

�� רביעית ז� עב)�נפ�, ‰':(חולי� ÔkLÓŒ˙‡ ְְִִֶֶָ∆ƒ¿«
‡nË.ה�את �לא �טבילה אפ�� לעזרה נכנס א� ƒ≈ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֹ

��ביעי: ·B�לי�י B˙‡ÓË „BÚ.א�ֿעלֿ�י ְְִִִִÀ¿»ִַַ

‡Ï‰‡‰ŒÏ(È„)��בל: ‡a‰ŒÏk.ה�ת� �ע�ד ֶַָ»«»∆»…∆ְֵֶַ

Áe˙Ù(ÂË)�ת�כ�: ÈÏk ÏÎÂ.(א כה �כלי(חולי� ְ¿…¿ƒ»«ְִִ

א�א מ��� טמאה מק�ל �אי� מד�ר, ה�ת�ב ְִֶַָָ�ְְֵֵֵֶֶֶַַַָחרס

עליו �ת�לה צמידת� מג�פת אי� א� לפיכ� ְְְְִִִִֵַָָָָָמ��כ�,

�תיל צמיד י� א� הא ה�א. טמא � �ח��ר ְִִִִֵֵֶָָָָָיפה

טה�ר: � וכ�.ÏÈ˙tעליו עברי. �ל��� מח�ר ל��� ָָָ»ƒְְ�ְְְִִִֵָ

zwghiipy mei qelwpe`
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˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»

‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„ ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¿«≈«»»»
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é"ùø

ל) נתח�ר�י(בראשית נפ�ל�י", אלהי� "נפ��לי :ְְְְְֱִִִִִֵַַַַֹ

אח�תי: ‰O„‰(ÊË)ע� È�tŒÏÚ.(עב (חולי� ֲִִ«¿≈«»∆
"עלֿ �פ��ט�: וד�פק, ��לל לר��ת �ר��: ְְְְֵֵֵַַַָר��תינ�

�� ה�ת מט�א � אהל �� �אי� ה�דה", ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ני

יז�נגיעה: ‰ÈÚÈ·M(ËÈ)תורה ÌBia B‡hÁÂ. ְִִָ¿ƒ¿««¿ƒƒ
טהרת�:(ספרי) �מר ‡ÓËÈŒ¯L‡(Î)ה�א LÈ‡Â ְֳַָָ¿ƒ¬∆ƒ¿»
'B‚Â.?'�כ מ��� נאמר ל�ה מק��, נאמר א� ¿ְְֱֱִִִֶֶַַָָָָ

��ב�ע�ת טז)�דאיתא cp‰ŒÈÓ‰(Î‡):(ד� ‰fÓe. ְְִִִָ«≈≈«ƒ»
יד) יומא ט, וזה(נדה טה�ר, �ה��ה אמר� ְְֵֶֶֶַַַָָר��תינ�

חמ�רה טמאה טמא � ח�את מי �ה���א לל�ד ְֲָָ�ְֵֵֵֵֶַַַָָָ�א

וזה ���גע. �� �אי� מה �עליו, �גדי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלט�א

מט�אי� �אינ� ל� ל�מר "מ�ה", �ל��� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ�ה�ציא�

ה�אה: �ע�ר �ה� ��הא ÓËÈ‡עד 'B‚Â Ú‚p‰Â. ְִֵֶֶַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»
�גדי�: ���ס טע�� ‡BaŒÚbÈŒ¯L(Î·)ואי� ÏÎÂ. ְְִִֵָָ¿…¬∆ƒ«

��טמא ה�ה יטמא:ה�מא ‰Ú‚p˙��ת LÙp‰Â. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««
מת: �טמא ��·¯Ú‰Œ„Ú ‡ÓËz.,�למדנ מ�א� ְִֵֵƒ¿»«»»∆ְִַָָ

ה�מאה אב �� וה��גע ה�מאה אב�ת אבי ְָ�ְְֵַַַַָ�ֲֲִֵֶַַ�ה�ת

והלכ�תיה. מ�מע� לפי �ר��� זה� אד�. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מט�א

מ�ה ר�י �ל מיס�ד� הע�ק�י א�דה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�מדר�

וזה�: ‡EÈÏ(ב)ה�ר��, eÁ˜ÈÂ.��� מ��ה�, ְְֶַַָ¿ƒ¿≈∆ְִֵֶֶָ

ז� יביא� �� מ��ה�, לעגל ה�הב נזמי �רק� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�

מ��ה�: ‡„n‰לכ�רה ‰¯Ù.פחה� לב� מ�ל ְִֶֶַָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ

�תק�ח א�� �בא אמר�: מל�. �ל ��טי� ����ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

העגל: על �תכ�ר �רה �בא �� על.‡„n‰ה��אה, ְֵֵֶַַַָָָָָָֹ¬À»ַ
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‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»

ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:‡LÓ¯· Èk„ÈÂ ‡iÓ·כÈc ¯·‚e ¿«»¿ƒ¿≈¿«¿»¿«ƒ

ÈˆzLÈÂ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈

˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»

‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„ ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¿«≈«»»»

:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

ÈcÈ„eכא ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈

È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓ≈«»»¿««¿ƒ

·‡ÒÓ È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈¿»»

:‡LÓ¯ „Úכבda ·¯˜È Èc ÏÎÂ ««¿»¿…ƒƒ¿«≈

·¯˜Èc L�‡Â ·‡ÒÓ È‰È ‡·‡ÒÓ¿»»»¿≈¿»»∆¡«¿ƒ¿«

é"ùø

ל) נתח�ר�י(בראשית נפ�ל�י", אלהי� "נפ��לי :ְְְְְֱִִִִִֵַַַַֹ

אח�תי: ‰O„‰(ÊË)ע� È�tŒÏÚ.(עב (חולי� ֲִִ«¿≈«»∆
"עלֿ �פ��ט�: וד�פק, ��לל לר��ת �ר��: ְְְְֵֵֵַַַָר��תינ�

�� ה�ת מט�א � אהל �� �אי� ה�דה", ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ני

יז�נגיעה: ‰ÈÚÈ·M(ËÈ)תורה ÌBia B‡hÁÂ. ְִִָ¿ƒ¿««¿ƒƒ
טהרת�:(ספרי) �מר ‡ÓËÈŒ¯L‡(Î)ה�א LÈ‡Â ְֳַָָ¿ƒ¬∆ƒ¿»
'B‚Â.?'�כ מ��� נאמר ל�ה מק��, נאמר א� ¿ְְֱֱִִִֶֶַַָָָָ

��ב�ע�ת טז)�דאיתא cp‰ŒÈÓ‰(Î‡):(ד� ‰fÓe. ְְִִִָ«≈≈«ƒ»
יד) יומא ט, וזה(נדה טה�ר, �ה��ה אמר� ְְֵֶֶֶַַַָָר��תינ�

חמ�רה טמאה טמא � ח�את מי �ה���א לל�ד ְֲָָ�ְֵֵֵֵֶַַַָָָ�א

וזה ���גע. �� �אי� מה �עליו, �גדי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלט�א

מט�אי� �אינ� ל� ל�מר "מ�ה", �ל��� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ�ה�ציא�

ה�אה: �ע�ר �ה� ��הא ÓËÈ‡עד 'B‚Â Ú‚p‰Â. ְִֵֶֶַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»
�גדי�: ���ס טע�� ‡BaŒÚbÈŒ¯L(Î·)ואי� ÏÎÂ. ְְִִֵָָ¿…¬∆ƒ«

��טמא ה�ה יטמא:ה�מא ‰Ú‚p˙��ת LÙp‰Â. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««
מת: �טמא ��·¯Ú‰Œ„Ú ‡ÓËz.,�למדנ מ�א� ְִֵֵƒ¿»«»»∆ְִַָָ

ה�מאה אב �� וה��גע ה�מאה אב�ת אבי ְָ�ְְֵַַַַָ�ֲֲִֵֶַַ�ה�ת

והלכ�תיה. מ�מע� לפי �ר��� זה� אד�. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מט�א

מ�ה ר�י �ל מיס�ד� הע�ק�י א�דה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�מדר�

וזה�: ‡EÈÏ(ב)ה�ר��, eÁ˜ÈÂ.��� מ��ה�, ְְֶַַָ¿ƒ¿≈∆ְִֵֶֶָ

ז� יביא� �� מ��ה�, לעגל ה�הב נזמי �רק� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�

מ��ה�: ‡„n‰לכ�רה ‰¯Ù.פחה� לב� מ�ל ְִֶֶַָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ

�תק�ח א�� �בא אמר�: מל�. �ל ��טי� ����ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

העגל: על �תכ�ר �רה �בא �� על.‡„n‰ה��אה, ְֵֵֶַַַָָָָָָֹ¬À»ַ



zwgkipyקכח meiqelwpe`

àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬
áørä-ãri''yx:ôëà-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨

írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî äãrä̧̈¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈
íL øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷ai''yx: §¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«

á-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥®̈©¦¨´£½©¤−§©
ïøäài''yx:âeøîàiå äLî-ír írä áøiå ©£«Ÿ©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´

ýåýé éðôì eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàìi''yx: ¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
ãøaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈

:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfäääîìå ©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«§¨¨³
íB÷nä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìrä¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤©¨¬
ïBnøå ïôâå äðàúe òøæ íB÷î | àì äfä òøä̈−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ§¦½

ì ïéà íéîe:úBzLåðtî ïøäàå äLî àáiåé ©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´
íäéðt-ìr eìtiå ãrBî ìäà çút-ìà ìäwä©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½©¦§−©§¥¤®

‰È da:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È ≈¿≈¿»»««¿»

zL�k‡א Ïk Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»

‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»«¿»»

Ônz ˙˙ÈÓe Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂƒ≈«»ƒ¿»ƒ««»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Óב‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»¿»

ÏÚ eL�k˙‡Â ‡zL�ÎÏ ‡iÓ ‰Â‰¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«

:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓג‡nÚ ‡ˆ�e …∆¿««¬…¿»«»

ÈÂÏe ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬»¿≈«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡�Á‡„ ‡˙BÓa ‡�˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

„ÈÈד ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»

‡�Á�‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»»≈ƒ¿««»¬«¿»

:‡�¯ÈÚ·eה‡�ez˜q‡ ‡ÓÏe ¿ƒ»»¿»«∆¿»

‡¯˙‡Ï ‡�˙È ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»¿«¿»

˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ·ƒ»»≈»»«¿«¿≈

ÔÈ�Ùe‚Â ÔÈ�È˙ ‡Ï Û‡Â Ú¯Ê¿«¿«»≈ƒ¿¿ƒ

:ÈzLÓÏ ˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈ�Bn¯Â¿ƒƒ«»≈¿ƒ¿≈

˜„Ìו ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»

eÏÙ�e ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡Ï‰¿̃»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

é"ùø

א)�� קר�י(ישעיה �החטא כ��לע", יא�ימ� "א� : ְְִִֵֵֶַַַָָ

�מימי�.ÓÈÓz‰אד�: �הי� י�ראל �� על ָֹ¿ƒ»ְְִִִֵֵֶַָָ

עליה� �תכ�ר ז� �בא � מ�מי� �עלי �� ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָֹונע��

לת��ת�: ÏÚויחזר� ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï.�רק�� ��� ְְְְַַָ…»»»∆»…ְְֵֶָ

�מי�: על ‰Ô‰k(ג)מעליה� ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡.��� ֲִֵֵֶַָֹ∆∆¿»»«…≈ְֵ

�לפי העגל. לע��ת �ה�, �ה�א אהר�, על ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ��קהל�

על ז� עב�דה נע�ית לא העגל את ע�ה ֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�אהר�

ס�יג�ר: נע�ה ק�יג�ר �אי� Û¯NÂ(ד)יד�, ֲֵֵֵֶַַַָָ¿»«
‰¯t‰Œ˙‡.:העגל ���ר� ‡¯Ê(ו)��� ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆

˙ÚÏB˙ È�Le ·BÊ‡Â.נגד� ה�ל� מיני� �ל�ה ¿≈¿ƒ»«ְְִִֶֶַָָֹ

ה�ב� ה�א וארז �עגל. ��פל� אי� אלפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל�ת

�ה�ב� סימ�, מ���, נמ�� ואז�ב האילנ�ת ִֶַַָָָֹ�ְִִִֵָָָָמ�ל

ות�לעת, �אז�ב עצמ� את י��יל וחטא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ��ת�אה

ל�: העגל.ÓLÓÏ¯˙(ט)וית��ר ���ע �מ� ְְִֵַ¿ƒ¿∆∆ְֵֶֶֶַָ

�� �אי� �ק�ה ל� �אי� לפרענ�ת, לד�ר�ת ֵֶָָ�ְְְֵֶָ�ְְָ�מ�ר

��אמר העגל, לב)מ�ק�ת �קדי(שמות "�בי�� : ְִ�ְְֱִֵֶֶֶַַָָ

הע�סקי� �ל מט�א �העגל �כ�� וג�'". ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�פקד�י

�כ�� ,�� הע�סקי� �ל מט�אה �רה �� ,��ְְְְִֵַָָָָָָָ

��אמר �אפר�, ה�י�(ש�)���הר� עלֿ�ני "ו�זר : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

הח�את �רפת מעפר ל�מא "ולקח� ,�� ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָוג�'",

מת�.Ú‰ŒÏk„‰(‡)וג�'": ��בר ה�למה, עדה ְ»»≈»ְְֵֵֵֶַָָָ

לח�י�: �ר�� וא�� מד�ר ÌÈ¯Óמתי ÌL ˙ÓzÂ. ְְְְִִֵֵֵַָָ«»»»ƒ¿»
כ"ח) �רה(מ"ק לפר�ת מרי� מיתת נסמכה ְְְְִִִַַָָָָָָָָל�ה

�מ� (ס"א מכ�רי� �ר�נ�ת מה ל�: ל�מר ְְְְְִַַַָָָ�ֲאד�ה?

מכ� צ�יקי� מיתת א� מכ�רת), אד�ה רת:��רה ֲֶָָ�ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ

ÌÈ¯Ó ÌL ˙ÓzÂ.(�ש).מתה �נ�יקה היא א� «»»»ƒ¿»ְִִִֵַָָ

�ר� �אינ� ה'"? "עלֿ�י :�� נאמר לא מה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�מ�ני

נאמר �באהר� מעלה. �ל לג)�ב�ד "עלֿ(במדבר : ְְֱֲֶֶַַַַָָֹ

מסעי": �"א�ה ה'", ÌÈÓ(·)�י ‰È‰Œ‡ÏÂ ְְִֵֵֶַ¿…»»«ƒ
‰„ÚÏ.ה�אר לה� היה �נה אר�עי� ��ל מ�א�, »≈»ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מרי�: ‚e�ÚÂ(‚)�זכ�ת eÏÂ.:�וענ�� הלואי ְְִִָ¿»«¿ְְֶַַַָ

e�ÈÁ‡ ÚÂ‚a.יתת�� ל�ד ��בר. אחינ� �מיתת ƒ¿««≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מ��ה: מג�ה �מ�.ÚÂ‚aצמא ה�א, �בר �� ְָָ�ִֶָָƒ¿«ְֵָָ

"���ת� לפר�� י�כ� ולא אחינ�", ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ"�מיתת

zwgkiyily mei qelwpe`

:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiåôéùéìùæøaãéå ©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéçähnä-úà ç÷ §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤©©¤À

éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äåE §©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

íøéra-úàå äãräi''yx:è-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤
:eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnäéeìä÷iå ©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹

øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©©´Ÿ¤
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

íéî íëì àéöBði''yx:àéiå Bãé-úà äLî íøiåC ¦¬¨¤−¨«¦©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄
íéaø íéî eàöiå íéîrt eähîa òìqä-úà¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½

íøéráe äãrä zLzåi''yx:ñáéýåýé øîàiå ©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
éa ízðîàä-àì ïré ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½
äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða éðérì éðLéc÷äì§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½

:ÔB‰Ïז‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏחL�Î‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò ¿≈»«»À¿»¿«¿≈

CeÁ‡ Ô¯‰‡Â z‡ ‡zL�k ˙È»¿ƒ¿»«¿¿«¬…»

ÔzÈÂ ÔB‰È�ÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e¿«¿ƒ≈»¿≈≈¿ƒ≈

‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓƒ¿«≈¿«»ƒ≈»

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zL�k ˙È È˜L˙Â¿«¿≈»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

˜„Ìט ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»

:d„wt È„ ‡Ók ÈÈיeLÈ�Î‡Â ¿»¿»ƒ«¿≈¿«¿ƒ

Ì„˜Ï ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»¿»»»√»

ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿«

˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò«¿»«»¬ƒ≈»»≈«≈

:‡iÓ ÔBÎÏיא˙È ‰LÓ Ì¯‡Â ¿«»«¬≈…∆»

d¯ËÁa ‡ÙÈk ˙È ‡ÁÓe d„È¿≈¿»»≈»¿À¿≈

È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ù�e ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

Le:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zL�k ˙‡È˙¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÛÏÁיב Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«

È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa Ôez�Ó‰ ‡Ï Ècƒ»≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ

ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈ È�a È�ÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¬

˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»»≈¿«¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

(�ח�ל� "�ג�ע" לה�קד ל� היה �� �א� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאחינ�",

דהוא"ו): רבה).Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â(Á)תורה (במדבר ¿∆¿ƒ»
�ל ממ�נ� על ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א �חס ִֶֶַַַָָָָָמ�א�,

טי�ראל: B‚Â'(È)תורה eÏ‰˜iÂ.(�ש)�מ אחד זה ְִֵָ««¿ƒ¿ִֶֶָ

המר�ה: את מעט �החזיק ‰ÚÏq‰ŒÔÓה�ק�מ�ת ְֱִֶֶַ�ְֶַָ�ֶ¬ƒ«∆«
‡ÈˆB� ‰f‰.�הל� לפי א�ת�, מ�ירי� הי� ��א לפי «∆ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ

והי� ה�אר, ���ס��ק ה�לעי� �י� ל� וי�ב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

סלע מאיזה �כ�? מה לה�: א�מרי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

"ה�רי�", לה�: אמר לכ� מי�? לנ� ְִִִֶַַַָָָָֹ��ציא�

מ�ריה�, את מ�רי� � ��טי� יוני ל��� ְְְִִִִֵֶֶַָָסרבני�,

לכ� נ�ציא עליו, נצט�ינ� ��א ה�ה, ה�לע ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהמ�

ה�ציא.ÌÈÓÚt(È‡)מי�?: לא ��רא��נה לפי ִַ«¬»ƒְִִִֶָָֹ

א�א לה��ת� ה�ק�� צ�ה ��א לפי ט�י�, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹא�א

אחר סלע אל ��ר� וה�ה אלֿה�לע", ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ"וד�ר��

�ברא��נה, לה��ת� צרי� ��א אמר�: ה�ציא. ְְְְִִִֶַָָָָָֹולא

יז)��אמר לה�(שמות ונז��� � ���ר" "וה�ית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

וה�ה�: סלע Èa(È·)א�ת� Ìz�Ó‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ. ְִֶַָ««…∆¡«¿∆ƒ
נכנסי� הי� �לבד זה חטא �א��לי ה�ת�ב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה

��ר �אר �ע�� עליה�: יאמר� ��א �די ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאר�,

היה �� לאר�, י�נס� ��א עליה� ��גזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ד�ר

והלא ואהר�. מ�ה יא)ע�� �בקר(במדבר "הצא� ְֲֲֲֲֶַַָָֹֹֹֹ

עליו חס� � ���תר לפי א�א מ��? ק�ה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�חט"

עליו חס� לא � י�ראל �ל ��מעמד וכא� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹה�ת�ב,

ה��: ק��� מ�ני �א��.È�LÈc˜‰Ïה�ת�ב, ְִִֵֵַַָ¿«¿ƒ≈ƒִֶ

לעיני מק�� הייתי וה�ציא, ה�לע אל ְֵֵָ�ְְְִִִִֶֶֶַַַָ��ר��

ואינ� מד�ר �אינ� זה, �לע מה וא�מרי�: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהעדה

מק��, �ל ���ר� מק�� לפרנסה, צרי� ואינ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��מע

אנ�!: וחמר ˙·e‡Èקל ‡Ï ÔÎÏ.�מ� ��ב�עה, ֶַָָֹ»≈…»ƒְְִָ
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íäì ézúð-øLà õøàä-ìài''yx:âééî änä ¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´
ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
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eðúàöî øLài''yx:åèøiåäîéøöî eðéúáà eã £¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨

íéøöî eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦
eðéúáàìåi''yx:æèeðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷röpå §©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½
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˙È zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡¬«»ƒ¿»≈«¿¿««»

:‡�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk»»¿»ƒ«¿«¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏטו ‡�˙‰·‡ e˙Á�e¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒ
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:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

�aÚ¯יז ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ«
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ג) א נ��ע(שמואל עלי". לבית נ��ע�י "לכ� :ְְְְִִִִֵֵֵַַָ

:�� על �תפ�ה יר�� ��א ‰n‰(È‚)�קפיצה, ְְְִִִִֶַַָָָֹ≈»
‰·È¯Ó ÈÓ.:אחר �מק�� ה�ז�רי� ק"אה� (סנהדרי� ≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ

�לב) ����יע� �רעה, אצטגניני רא� א�� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת

�זר� לכ� ��י�, ל�קה א)י�ראל "�לֿה��(שמות : ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

��ליכה�": היארה Ìaה���ד L„wiÂ.מ�ה ��ת� ְְִִַַַָֹ�«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

יד�, על ב)ואהר� קט"ו ���ה�ד��ֿ�ר��ֿ(זבחי� ְְֲֶֶַַַָָָָֹ

על �מתק�� ירא�י ה�א �מק��יו, �י� ע��ה ְִֵַַָָָ�ְִִֶה�א

א�מר ה�א וכ� סח)ה�ר��ת. אלהי�(תהילי� "נ�רא : ְְֱִִֵֵַָֹ

א�מר ה�א וכ� י)מ�ק��י�", "�קרבי(ויקרא : ְְְִִִֵֵֶַָֹ

NÈ(È„)א�ד�": EÈÁ‡Ï‡¯.להז�יר ראה מה ֵֶָ»ƒƒ¿»≈ְְִַָָָ

�ני אנחנ�, אחי� ל�: אמר א�א אחוה? ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ�א�

ל� ��אמר טו)אברה�, יהיה(בראשית "�יֿגר : ְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

לפרע�: הח�ב א�ת� היה �נינ� ועל ‡z‰זרע�" ְְְְְֲֵַַַָָָ«»
‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È.מעל אביכ� �יר� לפיכ� »«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֵֶַָ

לו)אבינ� יעקב(ש� מ�ני אלֿאר� "ו�ל� : ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

וה�יל� עליה�, ה��ל ח�ב ה�טר מ�ני � ְֲִִֵֶָ�ְְִִֵַַַָאחיו"

יעקב: e�Ï(ÂË)על eÚ¯iÂ.:ר��ת צר�ת סבלנ� ֲַַֹ«»≈»ְַַָָ

e�È˙·‡ÏÂ.בר�� מצטערי� �האב�ת מ�א�, ¿«¬…≈ְֲִִִֶֶֶַַָָָ

י�ראל: על �אה ˜e�Ï(ÊË)���רענ�ת ÚÓLiÂ. ְֶ�ְְִֵַָָָָ«ƒ¿«…≈
אבינ� ��רכנ� כז)��רכה ק�ל(בראשית "ה�ל : ְְִֵֶַַָָָָֹ

ונעני�: צ�עקי� �אנ� מ�ה..C‡ÏÓיעקב", זה ְֲֲֲִִֶַַָֹ«¿»ֶֶֹ

וא�מר "מלאכי�", קר�אי� �ה�ביאי� (ד"המ�א�, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

לו) האלהי�":ב �מלאכי מלעבי� "ו�הי� :ְְְְֱֲִִִִֵַַַָֹ

(ÊÈ)Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ�.על לע�רר ל� אי� «¿¿»»¿«¿∆ְְֵֵַ

הח�ב,היר�ה �רע� ��א ��� אר�ֿי�ראל, �ל ְַ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ארצ�: �ר� לעבר מעט עזר לנ� �zL‰ע�ה ‡ÏÂ ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ¿∆
¯‡· ÈÓ.(רבה ל�מר,(במדבר צרי� היה ��ר�ת" "מי ≈¿≈ִֵַָָָ

מ� �ידינ� ��� א�ֿעלֿ�י מ�ה: אמר �� ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�א

נקנה א�א מ���, נ��ה לא ל���ת, �באר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹלאכל

�א�ֿ לאכסנאי, מ�א� להנאתכ�. �מי� אכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמ��

�די החנוני, מ� יקנה לאכל, �יד� ��� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעלֿ�י

א��יז�: את B‚Â'לה��ת CÏ� CÏn‰ C¯c.�אנ ְֶַ�ְִ∆∆«∆∆≈≈¿ָ

לאכל: �לכא� לכא� י�� ולא �המתנ� את ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹח�סמי�

zwgkiying mei qelwpe`

Eìáb øárð-øLà ãr ìåàîNei''yx:çéøîàiå §½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤
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¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔepLaÏ˙Â È‰BLe·Ï ˙È»¿ƒ¿«¿≈ƒ»∆¿»»

é"ùø

(ÁÈ)E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt.�מת�אי א�� ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַָ

אלֿה' "ו�צעק ואמר��: אביכ� �ה�רי�כ� ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַ���ל

�ה�רי�ני ��ה עליכ� אצא ואני קלנ�", ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹו��מע

כז)אבי תחיה":(בראשית חר�� "ועל :(ËÈ)˜¯ ְְְְִִֶַַָ«
¯·cŒÔÈ‡.:�מ�יק �בר ��� ÊÁ˜‰(Î)אי� „È·e. ≈»»ְִֵַָָ¿»¬»»
ע�ו":(ש�)זקננ��הבטחת ידי "וה�די� כא: תורה ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(·Î)‰„Ú‰ŒÏk.לה�נס וע�מדי� �למי� ��� »»≈»�ְְְְִִִֵֵָָ

�זרה ��גזרה מא�ת� אחד �ה� היה ��א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלאר�,

��ת�ב מא�ת� וא�� מד�ר, מתי �ל� ��בר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליה�,

ד)�ה� ה���":(דברי� ��כ� "ח�י� :¯‰‰ הר.‰¯ ִֶַָ�ְֶַ…»»ַ

�ד�ל. ���ח ��י על קט� �ת��ח הר, ��י ְֵֵַַַַַַַַַָָָעל

את �מ�וה לפניה� ה�ל� �הענ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוא�ֿעלֿ�י

והר לת�רה, � סיני הר �ה�: נ�אר� �ל�ה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹההרי�,

אהר�: לקב�רת � ההר והר מ�ה. לקב�רת � ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹנב�

(‚Î)ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ.ני��� מ�יד, «¿∆∆¡ְִִֵֶַ

נפרצ� הר�ע, לעשו להתקרב �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ��תח�ר�

א�מר ה�ביא וכ� ה�ה, ה��יק וחסר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמע�יה�

כ)ליה��פט ב �ר�(ד"ה ע�ֿאחזיה� "�התח�ר� : ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

מע�י�": את כדה' ‡˙Ô¯‰‡Œ(Î‰)תורה Á˜. ֲֶֶַ«∆«¬…
נת�� �תר� ��ראה א�רי� ל�: אמר נח�מי�. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹ�דברי

לכ�: ז�אי אני �אי� מה .‡˙ÂÈ„‚aŒ(ÂÎ)לבנ�, ְְְֲִִֵֶַַַָ∆¿»»
מעליו והפ�יט� הל�י�ה� �ד�לה �ה�ה �גדי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ְְִֵֶאת

ל�ערה", "ה�נס ל�: אמר �פניו. �נ� על ְְְְִִֵַַַָָָָָָָלת��

ל אמר �ל�ק. ונר מ�עת מ�ה ראה "עלהונכנס. :� ְְִִַָָָ�ְֲֵֵַַַָָ
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את �מ�וה לפניה� ה�ל� �הענ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוא�ֿעלֿ�י

והר לת�רה, � סיני הר �ה�: נ�אר� �ל�ה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹההרי�,

אהר�: לקב�רת � ההר והר מ�ה. לקב�רת � ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹנב�

(‚Î)ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ.ני��� מ�יד, «¿∆∆¡ְִִֵֶַ

נפרצ� הר�ע, לעשו להתקרב �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ��תח�ר�

א�מר ה�ביא וכ� ה�ה, ה��יק וחסר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמע�יה�

כ)ליה��פט ב �ר�(ד"ה ע�ֿאחזיה� "�התח�ר� : ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

מע�י�": את כדה' ‡˙Ô¯‰‡Œ(Î‰)תורה Á˜. ֲֶֶַ«∆«¬…
נת�� �תר� ��ראה א�רי� ל�: אמר נח�מי�. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹ�דברי

לכ�: ז�אי אני �אי� מה .‡˙ÂÈ„‚aŒ(ÂÎ)לבנ�, ְְְֲִִֵֶַַַָ∆¿»»
מעליו והפ�יט� הל�י�ה� �ד�לה �ה�ה �גדי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ְְִֵֶאת

ל�ערה", "ה�נס ל�: אמר �פניו. �נ� על ְְְְִִֵַַַָָָָָָָלת��

ל אמר �ל�ק. ונר מ�עת מ�ה ראה "עלהונכנס. :� ְְִִַָָָ�ְֲֵֵַַַָָ
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úîe óñàé ïøäàå Bða øærìà-úà ízLaìäå§¦§©§−̈¤¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬
íLi''yx:æëeìriå ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨«©©´©¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ

äãrä-ìk éðérì øää øä-ìài''yx:çëèLôiå ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−¨¨«¥¨«©©§¥Á
-úà íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ¤
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øærìà¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄

:øää-ïî øærìàå äLîèëék äãrä-ìk eàøiå ¤²§¤§¨−̈¦¨¨«©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬
ìL ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâìk íBé íéL ¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ

ìàøNé úéai''yx:ñàëàéðrðkä òîLiå ¥¬¦§¨¥«©¦§©º©§©«£¦³
Cøc ìàøNé àa ék áâpä áLé ãør-Cìî¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´¦§¨¥½¤−¤
epnî | aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä̈«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:Ônz ˙eÓÈÂ L�k˙È Ô¯‰‡Â d¯a¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

ÈÈכז „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»

Ïk È�ÈÚÏ ‡¯eË ¯‰Ï e˜ÈÏÒe¿ƒ¿…»¿≈≈»

:‡zL�kכח˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â ¿ƒ¿»¿«¿«…∆»

LÈaÏ‡Â È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿«¿≈

˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»∆¿»»¿≈ƒ

˙Á�e ‡¯eË LÈ¯a Ônz Ô¯‰‡«¬…«»¿≈»¿«

:‡¯eË ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ…∆¿∆¿»»ƒ»

ÈÓ˙כט È¯‡ ‡zL�k Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ

ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡ ˙È BÎ·e Ô¯‰‡«¬…¿»«¬…¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈאÚÓLe ƒ…≈ƒ¿»≈¿«

·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k¿«¬»»«¿»«¬»»≈

Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡ ‡ÓB¯c¿»¬≈¬»ƒ¿»≈…«

Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó¿«¿«»¿««¿»»¿ƒ¿»≈

é"ùø

"קמ� �פ�ט, � ידי�" "��ט ועלה, � ְְְִֶַַָָָָָֹֹל��ה"

חמד מ�ד ועצ�, � עיני�" "עצ� וקמ�, � ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ�י�"

ל� ��אמר וזה� מיתה, לא�ת� לב)מ�ה :(דברי� ְְֱִֶֶֶֶַָָֹ

ל�: ��תא�ית מיתה � אחי�" אהר� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"�א�רֿמת

(ÊÎ)‰LÓ NÚiÂ.(רבה �ה�בר(במדבר א�ֿעלֿ�י «««…∆ִֶַַַָָ

ע�ב: לא ל�, כחק�ה Ú‰ŒÏk„‰(ËÎ)תורה e‡¯iÂ ִֵֶָֹ«ƒ¿»»≈»
'B‚Â.(�ש)לא ואהר� י�רדי� ואלעזר מ�ה ��רא� ¿ְְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֹֹ

מת. לה�: אמר אהר�? ה�א היכ� אמר�: ְֲֵֵֶַַַָָָָָֹירד,

את ועצר ה�לא� �נגד �עמד מי אפ�ר, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר�:

מ�ה ��� מ�ד ה�ות? מלא� �� י�לט ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹה��פה

���ה, מ�טל לה� ה�רת מלאכי והרא�ה� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָרחמי�

והאמינ�: � Ï‡¯NÈרא� ˙Èa Ïk.�האנ�י ְֱִֶָ…≈ƒ¿»≈ֲִָָ

�מטיל �ל�� ר�ד� אהר� �היה לפי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוה��י�;

לא���: אי� �בי� מריבה �עלי �י� ‚ÚÂאהבה Èk. ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָƒ»«
א�א ה�א, ט�עה מית", "�הא �המתר�� אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָא�מר

אמר� ��א "ואתחזיא�", � ו�רא� מתר�� �� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹא�

�ל��� מ��� זה "�י" לברכה, זכר�נ� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָר��תינ�

�ב�ד, ענני ��ס��ק� מדר� על א�א ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ"�הא",

א�ה� ר�י ג)וכדאמר השנה �קרי(ראש אל : ְְְִִִִַַַַָָ

ל���"ו�רא�" נ�פל זה ל��� ועל "ו�רא�", א�א ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

הימ��. ��מעלה למה טע� נתינת �ה�א לפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ�הא,

�ר��� על אבל אהר�, מת �הרי לפי ו�רא�? ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹל�ה

ל��� א�א נ�פל �הא ל��� אי� �ני��א" �ל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָ"וחז�

"א�" ��צינ� אי, ���� מ�זרת �ה�א ְֲִִִִִִֶֶֶַָא�ר,

�מ� "א�ר", �ל��� כא)מ��� "וא�ֿמ��ע(איוב : ְְְְֲִִֵֶַַַ

ה���� מ�ה מפר�י� והר�ה ר�חי". (ש�לאֿתקצר ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

ימיו":יד) חר�צי� "א� :(‡)È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ. ֲִִָָ«ƒ¿««¿«¬ƒ
�דאיתא כ�', �ב�ד ענני ונס��ק� אהר� ��ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�מע

ה�נה ג)�רא� מרד�ת(ד� רצ�עת מע�ל� ועמלק . ְְְֲֵֵַַַַָָָָֹ

לפרענ�ת: עת �כל מז�� ‰p‚·לי�ראל, ·LÈ.זה ְְְִֵָ�ְְֵָָ�ְָ…≈«∆∆ֶ

��אמר יג)עמלק, �אר�(במדבר י��ב "עמלק : ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ

�די �נע�, �ל��� לד�ר ל��נ� את ו��ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָה�גב",

לתת לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מת��לי� י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ��הי�

י�ראל רא� �נעני�, אינ� וה� �יד�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ�נעני�

�נע�; ל��� �ל��נ� עמלקי� �לב��י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָלב��יה�

��� "א�ֿנת� ��אמר: סת�", "נת��ל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאמר�:

�ידי": ה�ה ‰‡˙¯ÌÈאתֿהע� C¯c.ה�גב �ר� ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

��אמר המר�לי�, �� ב�גב".(ש�)�הלכ� "ו�על� : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ה�ד�ל ה��ר �ר� האתרי�" "�ר� אחר: ֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בר

��אמר לפניה�, יה��סע ימי�)(ש� �ל�ת "�ר� : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
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éáLi''yx:áøîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå ¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®
ézîøçäå éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−

íäéør-úài''yx:âìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå ¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À
íäéør-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®

äîøç íB÷nä-íL àø÷iåi''yx:ôãøäî eòñiå ©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º¥³Ÿ
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää̈¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

Cøca írä-Lôð øö÷zåi''yx:äírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦
eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì̈−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´

ì÷ìwä íçla äö÷i''yx:åíra ýåýé çlLéå ½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈
úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨

:‡È·L dpÓ ‡·LeבÌi˜Â ¿»ƒ≈ƒ¿»¿««

Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒ

È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓz ¯ÒÓÓƒ¿«ƒ¿«»«»»≈ƒƒ

:ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙È ¯n‚‡ÂגÈÈ ÏÈa˜Â «¬««»ƒ¿≈¿«≈¿»

˙È ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏ¿̂≈¿ƒ¿»≈¿«»

ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»»¿»

nÈ‡ד Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»

ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ùw‡Ï ÛeÒ„¿¿«»»»«¿»∆¡

:‡Á¯‡a ‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ«¬««¿»¿«»¿»¿»

„ÈÈה ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»

‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ Bˆ� ‰LÓ ÌÚÂ¿ƒ…∆¿¿»«∆¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»¬≈

ÈÏ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ ≈«¿»¿≈«»¿«¿»»

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa ˙˜Ú»«¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

˜ÔÏו ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»
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מנ�חה": לה� È·Lלת�ר epnÓ aLiÂ.א�א אינ� ְֶָָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒֵֶָָ

אחת מדרש)�פחה בש� .ÈzÓ¯Á‰Â(·):(ילקוט ְִַַָ¿«¬«¿ƒ
לגב�: �לל� ‡˙‰Ì(‚)אק�י� Ì¯ÁiÂ. ְְְִַַָָָֹ««¬≈∆¿∆

�ב�:.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â�הריגה: C¯c(„)חרמי ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ∆∆
ÛeÒŒÌÈ.,�ז מלחמה עליה� �באה אהר� ��ת �יו� «ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

�חזר� ה�ר� ה�א ס��, י� �ר� לאח�ריה� ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָחזר�

��אמר מר�לי�, �זרת עליה� ���גזר (דברי�לה� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חזר�א) וכא� י�ֿס��". �ר� ה�ד�רה "�סע� :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאח�ריה� פ' ��אמר(עיי� מ�ע�ת, (ש��בע ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

מ�סרהי) �ניֿיעק� מ�ארת נסע� י�ראל "�בני :ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ההר �הר והלא מת? �מ�סרה וכי אהר�". מת ��ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ

והס�יד�ה� עליו והתא�ל� חזר� �� א�א ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמת?!

ו�מצא ���ע�ת �בדק וצא �פניה�. ה�א ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ�א��

ההר:�בע הר עד מ�סרה מ� ÒÏ··מ�ע�ת ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…
ÌB„‡ ı¯‡Œ˙‡.:�ארצ� לעבר נתנ� zÂ˜ˆ¯��א ∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«

C¯ca ÌÚ‰ŒLÙ�..�לה �הק�ה ה�ר� �טרח ∆∆»»«»∆ְֶֶֶַַֹ�ְֶָָ

ואנ� לאר� לה�נס קר�בי� היינ� עכ�ו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאמר�:

ונ��ה� אב�תינ� חזר� �� לאח�רינ�, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָח�זרי�

נפ�� קצרה לפיכ� ה���, עד �נה ��מ�נה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ�ל�י�

י�כ� ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז �בל��� ה�ר�. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ�ע��י

��ר�, �הי�ת� � ��ר�" הע� נפ� "ו�קצר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל�מר

��מצא מק�� ��ל קצרה, ��ה �� �יר� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹולא

�ג�� קצרה �מה �� מפ�ר� �מקרא נפ� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָקיצ�ר

יא) �כג��(זכריה �ה�", נפ�י "ו�קצר י): :(שופטי� ְְְִִֶַַַָ

על ה��ה �בר וכל י�ראל", �עמל נפ�� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"ו�קצר

�ה�רח �אד� נפ�", "ק��ר ל��� �� נ�פל ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאד�

ואי� ה�בר א�ת� לק�ל רחבה �ע�� ואי� עליו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָ�א

�ב�בר ה�ער. א�ת� �� לג�ר ל�� �ת�� מק�� ְִַַַַָָָָָל�

על וכבד ה�א ��ד�ל �דל, ל��� נ�פל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹה�טריח

�ג�� יא)האד�, בי"(זכריה �חלה נפ�� "וג� : ְְְֲִַַָָָָָָ

עלי, י)�דלה �לל�(איוב �צ�דני". ��חל "ויגאה : ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ל��� � �דבר נפ� ק��ר ל��� �ל �ר���: ְְְִֵֶֶֶָָָ�ל

ס�בל��: ה�עת �אי� ה�א, לסבל� יכ�ל ְְְֵֵֶֶַַַַָָ�אי�

(‰)‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a.�לק�נ עבד :(במ"ר)ה�ו� ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e�˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ.:�וי� ˜ˆ‰�ניה� e�LÙ�Â.�א »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ

�מא�ס: נפ� ק��ר ל��� ‰Ï˜Ïwזה ÌÁla.ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈
"קל�ה) קרא�ה� �איברי�, נבלע �ה�� קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

י� �ל�� �מעינ�, ��ת�ח ה�ה ה�� עתיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�:

מ�ציא?: ואינ� ��כניס א�ה ‡˙(Â)יל�ד ְְְִִִֵֶַָ≈
ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰.(במ"ר)�האד את ���רפי� «¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶָָָ



קלי zwg`kiying mei qelwpe`

éáLi''yx:áøîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå ¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®
ézîøçäå éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−

íäéør-úài''yx:âìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå ¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À
íäéør-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®

äîøç íB÷nä-íL àø÷iåi''yx:ôãøäî eòñiå ©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º¥³Ÿ
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää̈¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

Cøca írä-Lôð øö÷zåi''yx:äírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦
eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì̈−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´

ì÷ìwä íçla äö÷i''yx:åíra ýåýé çlLéå ½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈
úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨

:‡È·L dpÓ ‡·LeבÌi˜Â ¿»ƒ≈ƒ¿»¿««

Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒ

È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓz ¯ÒÓÓƒ¿«ƒ¿«»«»»≈ƒƒ

:ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙È ¯n‚‡ÂגÈÈ ÏÈa˜Â «¬««»ƒ¿≈¿«≈¿»

˙È ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏ¿̂≈¿ƒ¿»≈¿«»

ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»»¿»

nÈ‡ד Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»

ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ùw‡Ï ÛeÒ„¿¿«»»»«¿»∆¡

:‡Á¯‡a ‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ«¬««¿»¿«»¿»¿»

„ÈÈה ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»

‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ Bˆ� ‰LÓ ÌÚÂ¿ƒ…∆¿¿»«∆¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»¬≈

ÈÏ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ ≈«¿»¿≈«»¿«¿»»

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa ˙˜Ú»«¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

˜ÔÏו ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»

é"ùø

מנ�חה": לה� È·Lלת�ר epnÓ aLiÂ.א�א אינ� ְֶָָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒֵֶָָ

אחת מדרש)�פחה בש� .ÈzÓ¯Á‰Â(·):(ילקוט ְִַַָ¿«¬«¿ƒ
לגב�: �לל� ‡˙‰Ì(‚)אק�י� Ì¯ÁiÂ. ְְְִַַָָָֹ««¬≈∆¿∆

�ב�:.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â�הריגה: C¯c(„)חרמי ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ∆∆
ÛeÒŒÌÈ.,�ז מלחמה עליה� �באה אהר� ��ת �יו� «ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

�חזר� ה�ר� ה�א ס��, י� �ר� לאח�ריה� ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָחזר�

��אמר מר�לי�, �זרת עליה� ���גזר (דברי�לה� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חזר�א) וכא� י�ֿס��". �ר� ה�ד�רה "�סע� :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאח�ריה� פ' ��אמר(עיי� מ�ע�ת, (ש��בע ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

מ�סרהי) �ניֿיעק� מ�ארת נסע� י�ראל "�בני :ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ההר �הר והלא מת? �מ�סרה וכי אהר�". מת ��ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ

והס�יד�ה� עליו והתא�ל� חזר� �� א�א ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמת?!

ו�מצא ���ע�ת �בדק וצא �פניה�. ה�א ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ�א��

ההר:�בע הר עד מ�סרה מ� ÒÏ··מ�ע�ת ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…
ÌB„‡ ı¯‡Œ˙‡.:�ארצ� לעבר נתנ� zÂ˜ˆ¯��א ∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«

C¯ca ÌÚ‰ŒLÙ�..�לה �הק�ה ה�ר� �טרח ∆∆»»«»∆ְֶֶֶַַֹ�ְֶָָ

ואנ� לאר� לה�נס קר�בי� היינ� עכ�ו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאמר�:

ונ��ה� אב�תינ� חזר� �� לאח�רינ�, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָח�זרי�

נפ�� קצרה לפיכ� ה���, עד �נה ��מ�נה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ�ל�י�

י�כ� ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז �בל��� ה�ר�. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ�ע��י

��ר�, �הי�ת� � ��ר�" הע� נפ� "ו�קצר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל�מר

��מצא מק�� ��ל קצרה, ��ה �� �יר� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹולא

�ג�� קצרה �מה �� מפ�ר� �מקרא נפ� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָקיצ�ר

יא) �כג��(זכריה �ה�", נפ�י "ו�קצר י): :(שופטי� ְְְִִֶַַַָ

על ה��ה �בר וכל י�ראל", �עמל נפ�� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"ו�קצר

�ה�רח �אד� נפ�", "ק��ר ל��� �� נ�פל ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאד�

ואי� ה�בר א�ת� לק�ל רחבה �ע�� ואי� עליו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָ�א

�ב�בר ה�ער. א�ת� �� לג�ר ל�� �ת�� מק�� ְִַַַַָָָָָל�

על וכבד ה�א ��ד�ל �דל, ל��� נ�פל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹה�טריח

�ג�� יא)האד�, בי"(זכריה �חלה נפ�� "וג� : ְְְֲִַַָָָָָָ

עלי, י)�דלה �לל�(איוב �צ�דני". ��חל "ויגאה : ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ל��� � �דבר נפ� ק��ר ל��� �ל �ר���: ְְְִֵֶֶֶָָָ�ל

ס�בל��: ה�עת �אי� ה�א, לסבל� יכ�ל ְְְֵֵֶֶַַַַָָ�אי�

(‰)‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a.�לק�נ עבד :(במ"ר)ה�ו� ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e�˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ.:�וי� ˜ˆ‰�ניה� e�LÙ�Â.�א »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ

�מא�ס: נפ� ק��ר ל��� ‰Ï˜Ïwזה ÌÁla.ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈
"קל�ה) קרא�ה� �איברי�, נבלע �ה�� קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

י� �ל�� �מעינ�, ��ת�ח ה�ה ה�� עתיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�:

מ�ציא?: ואינ� ��כניס א�ה ‡˙(Â)יל�ד ְְְִִִֵֶַָ≈
ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰.(במ"ר)�האד את ���רפי� «¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶָָָ



zwg`kiyyקלד meiqelwpe`

ìàøNiî áø-íri''yx:æäLî-ìà írä àáiå ©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹
ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç eøîàiå©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ
ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬

írä ãra äLîi''yx:çäLî-ìà ýåýé øîàiå ¤−§©¬¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
äéäå ñð-ìr Búà íéùå óøN Eì äùr£¥³Ÿ§Æ¨½̈§¦¬ŸŸ−©¥®§¨¨Æ

éçå Búà äàøå CeLpä-ìki''yx:èäLî Nriå ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«©©³©¤Æ
CLð-íà äéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈¦¨©³
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

éçåi''yx:éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå ¨¨«©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ
àéøaãna íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ

LîMä çøænî áàBî éðt-ìr øLài''yx: £¤Æ©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤
áé:ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMîâéeòñð íMî ¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼

eðçiåìábî àöiä øaãna øLà ïBðøà øárî ©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´

ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓe ‡nÚ ˙È e˙ÈÎ�e¿ƒ»«»ƒ««ƒ

:Ï‡¯NiÓז‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â ƒƒ¿»≈«¬»«»¿…∆

Ì„˜ ‡�ÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡�·Á e¯Ó‡Â«¬»«¿»¬≈ƒ¿««¿»√»

ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡�Èˆ� CnÚÂ ÈÈ¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»¿«¿ƒ

ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡�pÓƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆«

:‡nÚחCÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â «»«¬«¿»¿…∆ƒ≈»

Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ d˙È ÈeLÂ ‡ÈÏ»̃¿»¿«≈»≈«»ƒ≈»

:Ìi˜˙ÈÂ d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ�˙Èc¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈¿ƒ¿«»

„�LÁ‡ט ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»

˙ÈÎ� „k ‰Â‰Â ˙‡ ÏÚ diÂLÂ¿«¿≈«»«¬»«»ƒ

‡ÈÂÁÏ ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁƒ¿»»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿»

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ�„יÈ�a eÏË�e ƒ¿»»ƒ¿«»¿»¿≈

:˙·‡a B¯Le Ï‡¯NÈיאeÏË�e ƒ¿»≈¿¿……¿»

È‡¯·Ú ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»

:‡LÓL Á�„nÓיבeÏË� ÔnzÓ ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«»¿»

:„¯Ê„ ‡ÏÁ�a B¯LeיגÔnzÓ ¿¿«¬»¿»∆ƒ«»

Èc ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË�¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»

é"ùø

��יה�: ‡˙ÌÚ‰Œ�ארס eÎM�ÈÂ.קה�� נח� יבא ְִֵֶֶֶ«¿«¿∆»»ֶָָָָָֹ

נח� יבא ��ה, מ��ציאי וי�רע ��ה ה�צאת ְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעל

עפר) (טע� אחד טע� ל� נטעמי� ה�יני� ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��ל

לה� מ���ה אחד ��בר ט�בה, מ�פ�יי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוי�רע

טעמי�: LÓ‰(Ê)לכ�ה Ïlt˙iÂ.למי מ�א� ְְִַָָ«ƒ¿«≈…∆ְִִָ

מ�מחל: אכזרי יהא ��א מחילה, מ��� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ��ב��י�

(Á)Ò�ŒÏÚ.,לעז� פירק"א ���רי� �ל�נס, על «≈ְְִֶַַַָ

ל)וכ� עלֿה�בעה"(ישעיה "וכ�ס מט): "ארי�(ש� : ְְְִִֵֵַַַָָ

יג)נ�י" לא�ת(ש� �ב� �ה�א �לפי "�א�ֿנס"; : ְְְִִִֵֶַָֹ

"נס": ק�רא� רבה).CeLp‰ŒÏkולראיה, (במדבר ְְְִֵָָ»«»
�מתנונה נ��ק היה נ��כ�, חמ�ר א� �לב ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָאפ��

לכ� להמית, ממהרת ה�ח� נ�יכת אלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוה�ל�.

�בנ�יכת �עלמא, רא�ה את�", "וראה �א�: ְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹנאמר

ה�ח� א�ֿנ�� "והיה � "וה�יט" נאמר: ְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָה�ח�

ה�ח� נ��� ממהר היה ��א וג�'", וה�יט ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאתֿאי�

ואמר� �כ�נה. �� מ�יט �� א� א�א ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהתר�א�ת,

�זמ� א�א מח�ה? א� ממית נח� וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָר��תינ�:

את �מ�ע�די� מעלה �ל�י מס��לי� י�ראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�הי�

לאו וא� מתר�אי�, הי� ���מי�, לאביה� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָל��

נ��קי�): (נ"א נ��קי� LÁp˙(Ë)הי� LÁ�.(�ש) ִִִִָ¿«¿…∆
מ�ה: אמר א�א נח�ת, �ל לע��ת� ל� נאמר ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלא

�ל אע��� ואני נח� ק�רא� ְֱֲִֶֶֶַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

ל���: על נ�פל ל��� ינח�ת! ÈiÚa(È‡)תורה ְֵֶַָָֹ¿ƒ≈
ÌÈ¯·Ú‰.ועי ע�י�. �מ� נקרא ל�ה ידע�י לא »¬»ƒְְְְִִִִִַָָָָָֹ

�� והעי"� �מטאטא, ה�א�ט �בר ה�א, חר�ה ְְְְֲִֵַַַָָָָָ�ְל���

"יעי�" מל��� וה�א לב��, כח)יס�ד "ויעה(ישעיה : ְְְְְִִַָָָָ

הר.‰ÌÈ¯·Úברד": את �� הע�ברי� מעבר �ר� ָָ»¬»ƒְֲִֶֶֶַַַָָ

מ�אב אר� �י� מפסיק �ה�א �נע�, אר� אל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָנב�

אמ�רי ‰ÓM:לאר� Á¯ÊnÓ ·‡BÓ È�tŒÏÚL. ְֱִֶֶ«¿≈»ƒƒ¿««»∆
מ�אב: אר� �ל יב�מזרח� Ï·bÓ(È‚)תורה ְְִֶֶֶָָָƒ¿À

È¯BÓ‡‰.�וכ ��ה�, מצר ס�� ב)�ח�� :(דברי� »¡ƒְְֵֵֶֶַָ

וס��: קצה ל��� מ�אב", ‡¯�ÔB"�ב�ל ¯·ÚÓ. ְְֶָָָ≈≈∆«¿
��א� עד �מזרח� �ר�מ� �ל מ�אב אר� ְְִִִֶֶֶַָָָָָָה�יפ�

�צפ�נ� האמ�רי, אר� �ת�� לארנ�� ה�ני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעבר
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מ�אב: אר� ‰‡È¯Ó�ל Ï·bÓ ‡ˆi‰.רצ�עה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְָ

ונכנסת אמ�ר�י�, �ל והיא האמ�רי, מ�ב�ל ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶָָי�צאה

ו�� מ�אב; �ב�ל �ה�א ארנ��, עד מ�אב ְְְְִֶַַָָָלגב�ל

�ב�ל ארנ�� �י מ�אב, לגב�ל �א� ולא י�ראל ְְְְְִִִֵַָָָָֹחנ�

וא� �ארצ�. לעבר ר��ת לה� נתנ� לא וה� ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹמ�אב

�מ� יפ�ח, �יר�� מ�ה, �יר�� ��א �י ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹעל

יפ�ח יא)�אמר מ�אב(שופטי� אלֿמל� "וג� : ְְִֶֶֶֶַַָָָ

רמז� �מ�ה אבה". ולא ב)�לח "�א�ר(דברי� : ְְֲֶֶַַָָָָָֹֹ

וה��אבי� ��עיר ה��בי� ע�ו �ני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹע��ֿלי

�ת�� לעבר נתנ�� לא א�� מה �ער". ְְְְֲִֵַַָָָֹֹֹה��בי�

:�� מ�אב א� סביב, ה�יפ�ה א�א ŒÏÚ(È„)ארצ� ְִִִֵֶַַָָָָָ«
¯Ó‡È Ôk.יאמר �� ��ע�� ונ�י� ז� חניה על ≈≈»«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

���ס�רי ה'. מלחמת ��ע���ספר נ�י� � ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

וג�'" "אתֿוהב יס�ר� �מ�.‡˙ÂŒ‰·:לאב�תינ�, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ

מ� יאמר �� ועד, יעד, מ� ��אמר �מ� יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ"את

יהב א�ר את �ל�מר: ה�א, יס�ד וה�י"ו והב, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

�י�ֿס�� נ�י� והר�ה ‡¯�ÔB:לה� ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â. ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
�נ�י לס�ר י� �� י�ֿס��, �נ�י ��ס�רי� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ה� �מה �ד�לי�. נ�י� נע�� �א� �א� ארנ��, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנחלי

‰ÌÈÏÁp(ÂË)ה��י�?: „L‡Â.ל� �ר��� ִִַ¿∆∆«¿»ƒְֶַ

�� �� ����� ה�חלי�, �פ� � א�ד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"�פ�".

ההרי� �הי� לפי ,�� נח�אי� �הי� ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָאמ�ר�י�,

לזה: זה סמ�כי� וההרי� וקצר עמק וה�חל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�בהי�

�הר חבר� ע� �מד�ר מ�ה ההר על ע�מד ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָאד�

אמ�ר�י�: אמר� ה�חל. �ת�� ע�בר וה�ר� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָמ�ה,

נצא לעבר, ה�חל לת�� [לאר�] י�ראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ����נס�

�ח�י� ונהר�� מה� ��מעלה �הרי� ה�ער�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�

צד �ל �הר ה�קעי� א�ת� והי� �ליסטרא�ת. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואבני

נקעי� א�ת� �נגד הי� אמ�ר�י� צד �ל �בהר ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָמ�אב,

��א� �יו� לח��. ��לטי� ו�די� קרנ�ת ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�מי�

י�ראל אר� �ל ההר נז�עזע לעבר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי�ראל

לצד ונתקרב �בר��, �ני להק�יל ה��צאת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ��פחה

א�ת� לת�� ה�די� א�ת� ונכנס� מ�אב �ל ְְְְִִֶַַַָָָָהר

ער", ל�בת נטה "א�ר וזה�: והרג��. ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָנקעי�

מ�אב גב�ל לצד ונתקרב מ�ק�מ� נטה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ�ההר

מ�אב". לגב�ל "ונ�ע� וזה�: ,�� אינו.)ונד�ק (בס"א ְְְְְְִִִֶַַָ

הא�� ה��י� ידע� ולא ההרי� על י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ועבר�

ל��): ��כנס ה�אר ידי על ÌMÓe(ÊË)א�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָƒ»
‰¯‡a.אמר �יצד? ה�אר. אל הא�ד �א מ�� ¿≈»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה�ל�? ה��י� לבני מ�דיע מי ְִִִִַַַַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

לא��". ה�דיע ל�ינ�ק, �ת "נת� א�מר: ְְִִִֵַַַַָָָָה��ל

וה�א למק�מ� ההרי� חזר� � �עבר� ירדהלאחר ר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

�זר�ע�ת ההר�גי� �� מ�� והעלתה ה�חל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָלת��

רא� וי�ראל ה�חנה סביב �מ�ליכת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברי�

�ירה: ·‡¯(ÊÈ)ואמר� ÈÏÚ.והעלי ה�חל, מ��� ְְִָָ¬ƒ¿≈ְֲִִַַַַ

לה�? ה�דיעה �ה�אר �מ�י� מעלה. �א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה

�ארה" "�מ�� היתה?(במ"ר)��אמר מ�� וכי . ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

א�א ע�ה�? היתה �נה אר�עי� מ�ח�ת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהלא

וכ� ה��י�. את לפרס� לה)��רדה י�יר(שבת "אז : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אר�עי� �ס�� נאמרה ה�את ה�ירה � ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹי�ראל"
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מ�אב: אר� ‰‡È¯Ó�ל Ï·bÓ ‡ˆi‰.רצ�עה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְָ

ונכנסת אמ�ר�י�, �ל והיא האמ�רי, מ�ב�ל ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶָָי�צאה

ו�� מ�אב; �ב�ל �ה�א ארנ��, עד מ�אב ְְְְִֶַַָָָלגב�ל

�ב�ל ארנ�� �י מ�אב, לגב�ל �א� ולא י�ראל ְְְְְִִִֵַָָָָֹחנ�

וא� �ארצ�. לעבר ר��ת לה� נתנ� לא וה� ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹמ�אב

�מ� יפ�ח, �יר�� מ�ה, �יר�� ��א �י ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹעל

יפ�ח יא)�אמר מ�אב(שופטי� אלֿמל� "וג� : ְְִֶֶֶֶַַָָָ

רמז� �מ�ה אבה". ולא ב)�לח "�א�ר(דברי� : ְְֲֶֶַַָָָָָֹֹ

וה��אבי� ��עיר ה��בי� ע�ו �ני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹע��ֿלי

�ת�� לעבר נתנ�� לא א�� מה �ער". ְְְְֲִֵַַָָָֹֹֹה��בי�

:�� מ�אב א� סביב, ה�יפ�ה א�א ŒÏÚ(È„)ארצ� ְִִִֵֶַַָָָָָ«
¯Ó‡È Ôk.יאמר �� ��ע�� ונ�י� ז� חניה על ≈≈»«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

���ס�רי ה'. מלחמת ��ע���ספר נ�י� � ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

וג�'" "אתֿוהב יס�ר� �מ�.‡˙ÂŒ‰·:לאב�תינ�, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ

מ� יאמר �� ועד, יעד, מ� ��אמר �מ� יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ"את

יהב א�ר את �ל�מר: ה�א, יס�ד וה�י"ו והב, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

�י�ֿס�� נ�י� והר�ה ‡¯�ÔB:לה� ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â. ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
�נ�י לס�ר י� �� י�ֿס��, �נ�י ��ס�רי� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ה� �מה �ד�לי�. נ�י� נע�� �א� �א� ארנ��, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנחלי

‰ÌÈÏÁp(ÂË)ה��י�?: „L‡Â.ל� �ר��� ִִַ¿∆∆«¿»ƒְֶַ

�� �� ����� ה�חלי�, �פ� � א�ד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"�פ�".

ההרי� �הי� לפי ,�� נח�אי� �הי� ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָאמ�ר�י�,

לזה: זה סמ�כי� וההרי� וקצר עמק וה�חל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�בהי�

�הר חבר� ע� �מד�ר מ�ה ההר על ע�מד ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָאד�

אמ�ר�י�: אמר� ה�חל. �ת�� ע�בר וה�ר� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָמ�ה,

נצא לעבר, ה�חל לת�� [לאר�] י�ראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ����נס�

�ח�י� ונהר�� מה� ��מעלה �הרי� ה�ער�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�

צד �ל �הר ה�קעי� א�ת� והי� �ליסטרא�ת. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואבני

נקעי� א�ת� �נגד הי� אמ�ר�י� צד �ל �בהר ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָמ�אב,

��א� �יו� לח��. ��לטי� ו�די� קרנ�ת ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�מי�

י�ראל אר� �ל ההר נז�עזע לעבר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי�ראל

לצד ונתקרב �בר��, �ני להק�יל ה��צאת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ��פחה

א�ת� לת�� ה�די� א�ת� ונכנס� מ�אב �ל ְְְְִִֶַַַָָָָהר

ער", ל�בת נטה "א�ר וזה�: והרג��. ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָנקעי�

מ�אב גב�ל לצד ונתקרב מ�ק�מ� נטה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ�ההר

מ�אב". לגב�ל "ונ�ע� וזה�: ,�� אינו.)ונד�ק (בס"א ְְְְְְִִִֶַַָ

הא�� ה��י� ידע� ולא ההרי� על י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ועבר�

ל��): ��כנס ה�אר ידי על ÌMÓe(ÊË)א�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָƒ»
‰¯‡a.אמר �יצד? ה�אר. אל הא�ד �א מ�� ¿≈»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה�ל�? ה��י� לבני מ�דיע מי ְִִִִַַַַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

לא��". ה�דיע ל�ינ�ק, �ת "נת� א�מר: ְְִִִֵַַַַָָָָה��ל

וה�א למק�מ� ההרי� חזר� � �עבר� ירדהלאחר ר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

�זר�ע�ת ההר�גי� �� מ�� והעלתה ה�חל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָלת��

רא� וי�ראל ה�חנה סביב �מ�ליכת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברי�

�ירה: ·‡¯(ÊÈ)ואמר� ÈÏÚ.והעלי ה�חל, מ��� ְְִָָ¬ƒ¿≈ְֲִִַַַַ

לה�? ה�דיעה �ה�אר �מ�י� מעלה. �א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה

�ארה" "�מ�� היתה?(במ"ר)��אמר מ�� וכי . ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

א�א ע�ה�? היתה �נה אר�עי� מ�ח�ת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהלא

וכ� ה��י�. את לפרס� לה)��רדה י�יר(שבת "אז : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אר�עי� �ס�� נאמרה ה�את ה�ירה � ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹי�ראל"
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-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡
dìi''yx:çééáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa ¨«§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´

äðzî øaãnîe íúðrLîa ÷÷çîa íräi''yx: ¨½̈¦§Ÿ¥−§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«
èéúBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîei''yx: ¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
ëLàø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ

ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtäi''yx:ôéòéáù ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ
àë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤

øîàì éøîàäi''yx:áëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ
Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤

Eìáb øárð-øLà ãr Cìð Cìnäi''yx:âë-àìå ©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ
óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïçéñ ïúð̈©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ

:dÏיח‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa »≈»¿»¿»«¿¿«»

‡i¯ÙÒ ‡nÚ ÈLÈ¯ ‰e¯k¿»≈≈«»«¿«»

˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰ÏיטÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓe ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿

‡iÏÁ�Óe ‡iÏÁ�Ï ÔB‰nÚ ‡˙Á�»¬»ƒ¿¿«¬«»ƒ«¬«»

:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ»¿»ƒ¿¿»»»

ÈÏ˜Áaכ Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈

ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó¯ LÈ¯ ·‡BÓ»≈»»»ƒ¿«¿»«

:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡כאÁÏLe «≈≈¿ƒ¿«

‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„כב¯·Ú‡ ∆¡»»¿≈»¬ƒ«

Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ� ‡Ï CÚ¯‡a¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«

‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡Ï»ƒ¿≈≈¿…««¿»

:CÓeÁz ¯·Ú� Èc „Ú ÏÊ�כג‡ÏÂ ≈≈«ƒ¿ƒ«¿»¿»

¯aÚÓÏ Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«

dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ L�Îe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈

é"ùø

ראה �מה אר�עי�, מ�ח�ת לה� נ�נה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוה�אר

הימ��: למעלה נדר� ה�ה העני� א�א �א�? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָל�תב

(ÁÈ)‰e¯ÙÁ ¯‡a.חפר�ה א�ר ה�אר היא זאת ¿≈¬»»ְֲֲִֵֶַָָֹ

ואהר� מ�ה � ���ה:.Ì˙�ÚLÓa:�רי� ְֲִֶַָֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַ

¯a„nÓe.:�לה �Ï‡ÈÏÁ(ËÈ)נ�נה ‰�znÓe. ƒƒ¿»ְִֶָָƒ«»»«¬ƒ≈
BÓ‡·(Î)�תר��מ�: ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe. ְְַƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»

אחר: �בר ה�אר. �טלה ו�� מ�ה מת �� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�י

ח�ני�, ��הי� ונ�יא, נ�יא �ל � הע� נדיבי ְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ�ר�ה

ה�אר �מי �מחנה�, �גל� אצל �מ��� מקל� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַנ�טל

�בט �ל חנית לפני �באי� סימ� א�ת� �ר� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנמ�כי�

"מח�קק",.ÁÓa˜˜ו�בט: ��קרא: מ�ה עלֿ�י ֵֶָƒ¿…≈ְְִִֵֶֶַָֹ

לג)��אמר ספ��".(דברי� מחקק חלקת "�יֿ�� : ְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

ידי על ��קה לפי ז�? ��ירה מ�ה נז�ר לא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹול�ה

נז�ר לא מ�ה, �ל �מ� נז�ר ��א וכיו� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�אר.

�הי� למל� מ�ל ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א. �ל ְְֶֶֶֶַָָָָָ�מ�

אני � �� א�הבי א� אמר: לסע�ה, א�ת� ֲֲִִִַָָָ�ְְְִִַמז�ני�

ה�ל�!: איני � לאו וא� ,��‰bÒt‰ L‡¯. ְִִֵֵָָ…«ƒ¿»
רמתא": "רי� וכ�.bÒt‰�תר��מ�: �ב�, ל��� ְְֵַָָָƒ¿»ְְֵַֹ

מח) הג�יה�(תהלי� � ארמנ�תיה" "��ג� :ְְְְִֶַַַָ

עלֿ�ני.Ù˜L�Â‰ארמנ�תיה: ה�ס�ה א�ת� ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

�ה�א מד�ר, ל��� וה�א י�ימ� ��מ� ְְְְְִִֶֶַָָֹה�ק��

הי�ימ�, עלֿ�ני ה�אר ונ�קפה, אחר: �בר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ�מ�.

הי�ימ�� על והע�מד טבריה, �ל �י�� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ��גנזה

�ר� �� ה�אר, והיא ��� �ברה �מי� ור�אה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יט

�נח�מא: ÌÈÎ‡ÏÓ(Î‡)ר�י Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ. ְִַַָ«ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒ
��אמר �מ�ה, ה�ליח�ת ��לה אחר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ�במק��

ב) וכ�(דברי� קדמ�ת", מ�ד�ר מלאכי� "וא�לח :ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

כ) אלֿמל�(במדבר מ�ד� מלאכי� מ�ה "ו��לח :ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

א�מר: ה�א �ביפ�ח יא)אד��", "ו��לח(שופטי� : ְְְֱִִֵַַָ

ה�ת�בי� וג�'". אד�� אלֿמל� מלאכי� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָי�ראל

���ה ��תח, וזה נ�על זה לזה: זה צריכי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה�ל�

���יא ל� ל�מר מ�ה, ה� וי�ראל י�ראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹה�א

ה�ל: ה�א ה��יא �י ה��ר, �כל ה�א ְִִַַַַָָֹה��ר

(·Î)Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡.��נצט ��א �י על א� ∆¿¿»¿«¿∆ְִִֶַַַֹ

�ל��: מה� ���� ��ל��, לה� Œ‡ÏÂ(Î‚)לפ�ח ְְְִִֵֶֶַָָָֹ¿…
'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙�.�ל מעלי� הי� �נע� מלכי ��ל לפי »«ƒ…¿ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

�יו� �יס�ת. עליה� יעבר� ��א ��מר� �היה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמס,

�ל לה�: אמר בארצ�, אע�רה י�ראל: ל� ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אמר�

וא�� מ�ניכ�, ל�מר� א�א �א� י��ב איני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמי

:!?�� Ï‡¯NÈא�מרי� ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ.היתה א�� ְִָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְִָָ
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ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ
ìàøNéa íçliå äöäé àáiå äøaãnäi''yx: ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

ãëBöøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹
éða ìeáb ær ék ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬

ïBnri''yx:äëíéørä-ìk úà ìàøNé çwiå ©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−
éøîàä éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä̈¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½

äéúða-ìëáe ïBaLçai''yx:åëøér ïBaLç ék §¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À
Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

ïðøài''yx:æëeàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ
ïBçéñ øér ïðBkúå äðaz ïBaLçi''yx:çëLà-ék ¤§®¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ

ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé̈«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´
ïðøà úBîa éìra áàBîi''yx:èëáàBî Eì-éBà ½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈

åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír zãáà̈©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï ˜Ù�e¿«»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»

‡·¯˜ ÁÈb‡Â ı‰ÈÏ ‡˙‡Â«¬»¿»«¿«ƒ«¿»»

:Ï‡¯NÈaכדÏ‡¯NÈ È‰ÁÓe ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»≈

dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»«¿≈

ÔBnÚ È�a „Ú ‡˜·È „Ú ‡�B�¯‡Ó≈«¿»«À¿»«¿≈«

:ÔBnÚ È�·c ‡ÓeÁz ÛÈw˙ È¯‡¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈«

˜¯iÂ‡כה Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»

ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈

:‡‰�¯Ùk ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡¡»»¿∆¿¿»«¿»»»

ÔBÁÈÒcכו ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ«¿»∆¡»»ƒ¿««

‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„ ‡kÏÓa ‡·¯¿̃»»¿«¿»¿»«¿»»

„Ú d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»»«¿≈ƒ≈«

:ÔB�¯‡כז‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ «¿«≈≈¿¿»«»

ÏÏÎzL˙Â È�a˙z ÔBaLÁÏ eÏeÚ¿∆¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿«

:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜כחÌe„È˜ È¯‡ «¿»¿ƒ¬≈ƒ

È„·Ú ÔBaLÁÓ ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz«ƒ¿∆»¿«≈∆¿»¿≈

‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯¿̃»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»

˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË˜ ÔBÁÈÒ„¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿««

‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc ‡i¯Óek ·‡BÓ»¿«»¿»¿ƒ≈«¬»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯כטÔBÎÏ ÈÂ »»»¿«¿«¿

ÔÈÁÏÙ„ ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ

é"ùø

לכב��, יכ�לה �ר�ה �ל אי� י���י�, מלאה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָח����

יכ�ל אד� �ל אי� ח��, �כפר סיח�� היה ְְִִִֵַָָָָָָָָוא�

ה�ד��ֿ אמר �ח����!. �היה ��� וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָלכב��,

לצ�ר זאת �ל �ני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

ה�לחמה אנ�י �ל �לב נת� ועיר? עיר �ל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעל

ו�� אחד למק�� ��� ונתק�צ� העיר�ת מ� ְְֶָָָָ�ְְְֲִִֵַָָָלצאת

ע�מד ואי� הערי� אל י�ראל הלכ� �מ�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפל�,

וט�: נ�י� א�א אי� �� אי� �י Èk(Î„)לנג��, ְְִִִֵֶֶַָָָָָƒ
ÊÚ.ֿ��ה�ד��ֿ�ר �ל התראת� חזק�? �מה� «ְְֶַַַָָָָָ

לה� �אמר ב)ה�א, וג�'":(דברי� "אלֿ�צר� : ְֶֶַַָָ�ְֵ

(‰Î)‰È˙�a.:�ל ה�מ�כי� e‰Â‡(ÂÎ)�פרי� ¿…∆»ְְִִַָָ¿
ÌÁÏ�.('ב ס' לפי(חולי� לה�תב? הצר� ל�ה ƒ¿«ָָ�ְְְִִֵַָ

וח����(ש�)��אמר � אתֿמ�אב" �צר "אל : ְְֱֶֶֶֶַַַָָ

מה�, לקח� ��יח�� לנ� �תב היתה, מ�אב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָמ�ל

ל"ח) לי�ראל:(גיטי� טהרה יד� (ב"מ.B„iÓועל ְְְֲִֵַָָָָƒ»
מלחמה.ÔkŒÏÚ(ÊÎ)מר��ת�:נ"ו) א�ת� על ְֵ«≈ְִַָָָ

�מ�אב: סיח�� ‰ÌÈÏLn��לח� e¯Ó‡È.,�לע� ְְִִֶַָ…¿«…¿ƒְִָ

�� כג)��אמר מ�ל�"(במדבר "ו��א ::ÌÈÏLn‰. ְֱִֶֶַַָָ«…¿ƒ
אמר�: וה� �בע�ר, ÔBaLÁ�לע� e‡a.היה ��א ְְְְִֵָָ…∆¿ֶָָֹ

לק�ל�, �לע� את ו�כר והל� לכב�� יכ�ל ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָסיח��

�לק ל� �אמר כב)וזה� א�רֿ(ש� את ידע�י "�י : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

וג�'" מבר� Ô�Bk˙Â:�בר� ‰�az.��� ח���� ְְְֵָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ

עיר�: להי�ת ÔBaLÁÓ(ÁÎ)סיח�� ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk. ְִִִƒ≈»¿»≈∆¿
BÓ‡·,:סיח��מ��ב�� ¯Ú ‰ÏÎ‡�א�ת �� ְִִֶָָ»¿»»»ֵָ

�ל��� �"לחית" עברי, �ל��� "ער" קר�י ְְְְְִִִַַָָָָָָה�דינה

BÓ‡·ארמי: ¯Ú.:מ�אב �ל ‡ŒÈB(ËÎ)ער ֲִָ»»ֶָָ

·‡BÓ EÏ.:�יד� ���סר� מ�אב את ���ל� ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ

LBÓk.מ�אב אלהי ��:Ô˙�.ניו� את ה��ת� ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ



קלז zwg`kiriay mei qelwpe`

ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ
ìàøNéa íçliå äöäé àáiå äøaãnäi''yx: ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

ãëBöøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹
éða ìeáb ær ék ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬

ïBnri''yx:äëíéørä-ìk úà ìàøNé çwiå ©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−
éøîàä éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä̈¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½

äéúða-ìëáe ïBaLçai''yx:åëøér ïBaLç ék §¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À
Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

ïðøài''yx:æëeàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ
ïBçéñ øér ïðBkúå äðaz ïBaLçi''yx:çëLà-ék ¤§®¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ

ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé̈«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´
ïðøà úBîa éìra áàBîi''yx:èëáàBî Eì-éBà ½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈

åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír zãáà̈©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï ˜Ù�e¿«»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»

‡·¯˜ ÁÈb‡Â ı‰ÈÏ ‡˙‡Â«¬»¿»«¿«ƒ«¿»»

:Ï‡¯NÈaכדÏ‡¯NÈ È‰ÁÓe ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»≈

dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»«¿≈

ÔBnÚ È�a „Ú ‡˜·È „Ú ‡�B�¯‡Ó≈«¿»«À¿»«¿≈«

:ÔBnÚ È�·c ‡ÓeÁz ÛÈw˙ È¯‡¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈«

˜¯iÂ‡כה Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»

ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈

:‡‰�¯Ùk ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡¡»»¿∆¿¿»«¿»»»

ÔBÁÈÒcכו ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ«¿»∆¡»»ƒ¿««

‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„ ‡kÏÓa ‡·¯¿̃»»¿«¿»¿»«¿»»

„Ú d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»»«¿≈ƒ≈«

:ÔB�¯‡כז‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ «¿«≈≈¿¿»«»

ÏÏÎzL˙Â È�a˙z ÔBaLÁÏ eÏeÚ¿∆¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿«

:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜כחÌe„È˜ È¯‡ «¿»¿ƒ¬≈ƒ

È„·Ú ÔBaLÁÓ ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz«ƒ¿∆»¿«≈∆¿»¿≈

‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯¿̃»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»

˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË˜ ÔBÁÈÒ„¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿««

‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc ‡i¯Óek ·‡BÓ»¿«»¿»¿ƒ≈«¬»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯כטÔBÎÏ ÈÂ »»»¿«¿«¿

ÔÈÁÏÙ„ ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ

é"ùø

לכב��, יכ�לה �ר�ה �ל אי� י���י�, מלאה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָח����

יכ�ל אד� �ל אי� ח��, �כפר סיח�� היה ְְִִִֵַָָָָָָָָוא�

ה�ד��ֿ אמר �ח����!. �היה ��� וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָלכב��,

לצ�ר זאת �ל �ני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

ה�לחמה אנ�י �ל �לב נת� ועיר? עיר �ל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעל

ו�� אחד למק�� ��� ונתק�צ� העיר�ת מ� ְְֶָָָָ�ְְְֲִִֵַָָָלצאת

ע�מד ואי� הערי� אל י�ראל הלכ� �מ�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפל�,

וט�: נ�י� א�א אי� �� אי� �י Èk(Î„)לנג��, ְְִִִֵֶֶַָָָָָƒ
ÊÚ.ֿ��ה�ד��ֿ�ר �ל התראת� חזק�? �מה� «ְְֶַַַָָָָָ

לה� �אמר ב)ה�א, וג�'":(דברי� "אלֿ�צר� : ְֶֶַַָָ�ְֵ

(‰Î)‰È˙�a.:�ל ה�מ�כי� e‰Â‡(ÂÎ)�פרי� ¿…∆»ְְִִַָָ¿
ÌÁÏ�.('ב ס' לפי(חולי� לה�תב? הצר� ל�ה ƒ¿«ָָ�ְְְִִֵַָ

וח����(ש�)��אמר � אתֿמ�אב" �צר "אל : ְְֱֶֶֶֶַַַָָ

מה�, לקח� ��יח�� לנ� �תב היתה, מ�אב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָמ�ל

ל"ח) לי�ראל:(גיטי� טהרה יד� (ב"מ.B„iÓועל ְְְֲִֵַָָָָƒ»
מלחמה.ÔkŒÏÚ(ÊÎ)מר��ת�:נ"ו) א�ת� על ְֵ«≈ְִַָָָ

�מ�אב: סיח�� ‰ÌÈÏLn��לח� e¯Ó‡È.,�לע� ְְִִֶַָ…¿«…¿ƒְִָ

�� כג)��אמר מ�ל�"(במדבר "ו��א ::ÌÈÏLn‰. ְֱִֶֶַַָָ«…¿ƒ
אמר�: וה� �בע�ר, ÔBaLÁ�לע� e‡a.היה ��א ְְְְִֵָָ…∆¿ֶָָֹ

לק�ל�, �לע� את ו�כר והל� לכב�� יכ�ל ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָסיח��

�לק ל� �אמר כב)וזה� א�רֿ(ש� את ידע�י "�י : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

וג�'" מבר� Ô�Bk˙Â:�בר� ‰�az.��� ח���� ְְְֵָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ

עיר�: להי�ת ÔBaLÁÓ(ÁÎ)סיח�� ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk. ְִִִƒ≈»¿»≈∆¿
BÓ‡·,:סיח��מ��ב�� ¯Ú ‰ÏÎ‡�א�ת �� ְִִֶָָ»¿»»»ֵָ

�ל��� �"לחית" עברי, �ל��� "ער" קר�י ְְְְְִִִַַָָָָָָה�דינה

BÓ‡·ארמי: ¯Ú.:מ�אב �ל ‡ŒÈB(ËÎ)ער ֲִָ»»ֶָָ

·‡BÓ EÏ.:�יד� ���סר� מ�אב את ���ל� ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ

LBÓk.מ�אב אלהי ��:Ô˙�.ניו� את ה��ת� ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ



zwgakiriayקלח meiqelwpe`

ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMai''yx:ìãáà íøépå ©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬
-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáéc-ãr ïBaLç¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©

àáãéîi''yx:àì:éøîàä õøàa ìàøNé áLiå ¥«§¨«©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«
áìäéúða eãkìiå øæré-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨

áéúëùøééåéø÷íL-øLà éøîàä-úà LøBiåi''yx: ©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«
âì-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìriå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤

äîçìnì Bnr-ìëå àeä íúàø÷ì ïLaä©¨¨̧¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈
:érøãàøéèôîãì-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©

Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−
ïçéñì úéùr øLàk Bl úéùrå Böøà-úàå§¤©§®§¨¦´Ÿ¨½©«£¤´¨¦ÀŸ¨§¦ŸÆ

ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìîi''yx:äìekiå ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©©¸
ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå BúàŸ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬

Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLäi''yx: ¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«
áëàúBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´

ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«
ïîéñ é"æò .ïîéñ ì"àåîé .ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈

‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ ‡È·La¿ƒ¿»¿«¿»∆¡»»

:ÔBÁÈÒלÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe ƒ«¿¿»«≈∆¿

„Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓ ÔËÏeL ‡„Ú¬»¿«ƒƒ¿»ƒ«

:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ�לא·˙ÈÂ …«ƒ¿ƒ«≈¿»ƒ≈

:‰‡¯BÓ‡ Ú¯‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬«¡»»

ÊÚÈ¯לב ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈

˙È CÈ¯˙Â ‡‰�¯Ùk eL·Îe¿»«¿»»»¿»ƒ»

:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡לגe‡È�t˙‡Â ¡»»ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ

‚BÚ ˜Ù�e Ô�˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe¿ƒ¿…««¿»¿«

‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

˙„ÏÁלד ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«

˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ C„È· È¯‡ dpÓƒ≈¬≈ƒ»¿»ƒ»≈¿»

dÏ „aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk»«≈¿»«¿≈¿«¿≈≈

‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»

:ÔBaLÁa ·˙È Èc ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ»≈¿∆¿

Ïkלה ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»

·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc „Ú dnÚ«≈«¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒ

:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂאÈ�a eÏË�e ƒƒ»«¿≈¿»¿≈

·‡BÓ„ ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»

Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

é"ùø

מ�אב: ואת.ÌËÈÏt�ל מחרב �פלטי� נסי� ֶָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ

וג�': ��בית ‡·„(Ï)�נ�תיו Ì¯ÈpÂ.מלכ�ת ְְְִַָ«ƒ»»«ְַ

Ô·ÈcŒ„Ú��ה�: ÔBaLÁ �היה.‡·„ ועל מלכ�ת ֶֶָ»«∆¿«ƒ…ְֶַָָָֹ

�ר��� �יב�", "עד וכ� מ��, אבד �ח���� ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמ�אב
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וכ�': א�רסי חוקתתורה 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

ú÷ç úùøôì äøèôäàé ÷øô íéèôåùá
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:áBè õøàî çzôé-úà úç÷ì ãrìâ éð÷æ eëìiå ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçìð-øLàk©«£¤¦§£¬§¥«©−¦¦§¨¥®©¥«§Æ¦§¥´¦§½̈¨©¬©¤¦§−̈¥¤¬¤«
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çéìà eðáL äzr ïëì çzôé-ìà ãrìâ éð÷æ eøîàiåïBnr éðáa zîçìðå eðnr zëìäå E ©«Ÿ§Á¦§¥̧¦§¹̈¤¦§À̈¨¥Æ©¨Æ©´§¥¤½§¨«©§¨´¦½̈§¦§©§−̈¦§¥´©®
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zwgakiriayקמ meiqelwpe`

ýåýé éðôì åéøác-ìk-úà çzôé øaãéå ïéö÷ìe Làøì íäéìr BúBà írä eîéùiå ãrìâ¦§½̈©¨¦̧Ÿ¨¨¬²£¥¤−§´Ÿ§¨¦®©§©¥̧¦§¨¯¤¨§¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−
:ätönaáééìà úàá-ék Cìå él-äî øîàì ïBnr-éða Cìî-ìà íéëàìî çzôé çìLiå ©¦§¨«©¦§©³¦§¨Æ©§¨¦½¤¤¬¤§¥«©−¥®Ÿ©¦´¨½̈¦¨¬¨¥©−

:éöøàa íçläìâééöøà-úà ìàøNé ç÷ì-ék çzôé éëàìî-ìà ïBnr-éða Cìî øîàiå §¦¨¥¬§©§¦«©ÁŸ¤Á¤̧¤§¥«©¹¤©§£¥´¦§À̈¦«¨©̧¦§¨¥³¤©§¦Æ
:íBìLa ïäúà äáéLä äzrå ïcøiä-ãrå ÷aiä-ãrå ïBðøàî íéøönî BúBìraãéóñBiå ©«£´¦¦§©½¦¥«©§¬§©©©−Ÿ§©©©§¥®§©¾̈¨¦¬¨¤§¤−§¨«©¬¤

:ïBnr éða Cìî-ìà íéëàìî çìLiå çzôé ãBòåèç÷ì-àì çzôé øîà äk Bì øîàiå −¦§¨®©¦§©Æ©§¨¦½¤¤−¤§¥¬©«©´Ÿ¤½−Ÿ¨©´¦§¨®«Ÿ¨©³
:ïBnr éða õøà-úàå áàBî õøà-úà ìàøNéæèøaãna ìàøNé Cìiå íéøönî íúBìra ék ¦§¨¥Æ¤¤´¤½̈§¤¤−¤§¥¬©«¦−©«£¨´¦¦§¨®¦©¥̧¤¦§¨¥³©¦§¨Æ

:äLã÷ àáiå óeñ-íé-ãræéàp-äøarà øîàì íBãà Cìî-ìà | íéëàìî ìàøNé çìLiå ©©½©¨−Ÿ¨¥«¨©¦§©´¦§¨¥´©§¨¦´¤¤Á¤Á¡¸¥¹Ÿ¤§§¨¨´
:Lã÷a ìàøNé áLiå äáà àìå çìL áàBî Cìî-ìà íâå íBãà Cìî òîL àìå Eöøàá§©§¤À§³Ÿ¨©Æ¤´¤¡½§©̧¤¤¯¤¨²¨©−§´Ÿ¨¨®©¥¬¤¦§¨¥−§¨¥«

çéáàBî õøàì LîL-çøænî àáiå áàBî õøà-úàå íBãà õøà-úà áñiå øaãna Cìiå©¥¤́©¦§À̈©¹̈¨¤¤³¤¡Æ§¤¤´¤½̈©¨³Ÿ¦¦§©¤̧¤Æ§¤´¤½̈
:áàBî ìeáb ïBðøà ék áàBî ìeáâa eàá-àìå ïBðøà øára ïeðçiåèéíéëàìî ìàøNé çìLiå ©©«£−§¥´¤©§®§Ÿ¨̧Æ¦§´½̈¦¬©§−§¬¨«©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½

:éîB÷î-ãr Eöøàá àp-äøarð ìàøNé Bì øîàiå ïBaLç Cìî éøîàä-Cìî ïBçéñ-ìà¤¦¬¤«¤¨«¡Ÿ¦−¤´¤¤§®©³Ÿ¤Æ¦§¨¥½©§§¨¨¬§©§§−©§¦«
ëíçliå äöäéa eðçiå Bnr-ìk-úà ïBçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïBçéñ ïéîàä-àìå§Ÿ¤«¡¦̧¦³¤¦§¨¥Æ£´Ÿ¦§ª½©¤«¡³Ÿ¦Æ¤¨©½©©«£−§¨®§¨©¦−̈¤

:ìàøNé-íràëiåLøéiå íekiå ìàøNé ãéa Bnr-ìk-úàå ïBçéñ-úà ìàøNé-éäìà ýåýé ïz ¦¦§¨¥«©Â¦¥Â§Ÿ̈¸¡Ÿ¥«¦§¨¥¹¤¦¯§¤¨©²§©¬¦§¨¥−©©®©¦©Æ
:àéää õøàä áLBé éøîàä õøà-ìk úà ìàøNéáëïBðøàî éøîàä ìeáb-ìk úà eLøéiå ¦§¨¥½µ¥¨¤´¤¨«¡Ÿ¦½¥−¨¨¬¤©¦«©¦´§½¥−¨§´¨«¡Ÿ¦®¥«©§Æ

:ïcøiä-ãrå øaãnä-ïîe ÷aiä-ãråâëéðtî éøîàä-úà LéøBä ìàøNé éäìà | ýåýé äzrå §©©©½Ÿ¦©¦§−̈§©©©§¥«§©º̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦§¥−
:epLøéz äzàå ìàøNé Bnrãëéäìà LBîk ELéøBé øLà úà àìäúàå Løéú BúBà E ©´¦§¨¥®§©−̈¦«¨¤«£ºŸ¥´£¤¯¦«§²§¬¡Ÿ¤−´¦¨®§¥Á

:Løéð BúBà eðéðtî eðéäìà ýåýé LéøBä øLà-ìkäë÷ìaî äzà áBè áBèä äzrå ¨£¤̧¦¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¨¥−¬¦¨«§©À̈©¬Æ©½̈¦¨¨¬
:ía íçìð íçìð-íà ìàøNé-ír áø áBøä áàBî Cìî øBtö-ïaåëïBaLça ìàøNé úáLa ¤¦−¤´¤¨®£¬¨Æ¦¦§¨¥½¦¦§¬Ÿ¦§©−¨«§¤´¤¦Â§¨¥Â§¤§¸

ìL ïBðøà éãé-ìr øLà íéørä-ìëáe äéúBðááe øBòøráe äéúBðááerecîe äðL úBàî L ¦§¤¹¨§©§´¦§¤À¨§¨¤«¨¦Æ£¤Æ©§¥´©§½§¬Ÿ¥−¨¨®©¬©
:àéää úra ízìvä-àìæëètLé éa íçläì ärø ézà äùò äzàå Cì éúàèç-àì éëðàå «Ÿ¦©§¤−¨¥¬©¦«§¨Ÿ¦Æ«Ÿ¨¨´¦½̈§©º̈Ÿ¤¬Ÿ¦¦²¨−̈§¦¨´¤¦®¦§¸Ÿ

:ïBnr éða ïéáe ìàøNé éða ïéa íBiä èôMä ýåýéçëéøác-ìà ïBnr éða Cìî òîL àìå §Ÿ̈³©Ÿ¥Æ©½µ¥§¥´¦§¨¥½¥−§¥¬©«§´Ÿ¨©½¤−¤§¥´©®¤¦§¥´
:åéìà çìL øLà çzôéèëøáriå äMðî-úàå ãrìbä-úà øáriå ýåýé çeø çzôé-ìr éäzå ¦§½̈£¤¬¨©−¥¨«©§¦³©¦§¨Æ´©§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ¤©¦§−̈§¤§©¤®©©«£ŸÆ

:ïBnr éða øár ãrìâ ätönîe ãrìâ ätöî-úàìïBúð-íà øîàiå ýåýéì øãð çzôé øciå ¤¦§¥´¦§½̈¦¦§¥´¦§½̈¨©−§¥¬©«©¦©¸¦§¨¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¬
:éãéa ïBnr éða-úà ïzzàìíBìLá éáeLa éúàø÷ì éúéá éúìcî àöé øLà àöBiä äéäå ¦¥²¤§¥¬©−§¨¦«§¨¨´©¥À£¤̧¥¥¹¦©§¥³¥¦Æ¦§¨¦½§¦¬§¨−

:äìBò eäéúéìräå ýåýéì äéäå ïBnr éðaîáìíðziå ía íçläì ïBnr éða-ìà çzôé øáriå ¦§¥´©®§¨¨Æ©«Ÿ̈½§©«£¦¦−¨«©©«£¬Ÿ¦§¨²¤§¥¬©−§¦¨´¤¨®©¦§¥¬
:Bãéa ýåýéâìäìBãb äkî íéîøk ìáà ãrå øér íéøNr úépî Eàa-ãrå ørBørî íkiå §Ÿ̈−§¨«©©¥¿¥«£¥Á§©«Ÿ£¸¦¦¹¤§¦´¦À§©Æ¨¥´§¨¦½©−̈§¨´

:ìàøNé éða éðtî ïBnr éða eòðkiå ãàî§®Ÿ©¦¨«§Æ§¥´©½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

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:



קמי

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:

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.



לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת (בכל העולם - קרח) בערים שונות בעולם קמב
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ק)

21:47מולדובה קישינב (ק)

20:34

20:31

20:35

20:31

21:29

20:19

21:30

19:47

19:50

22:29

22:26

23:06

22:36

17:54

18:07

22:37

23:12

23:15

18:47

21:22

21:20

20:55

20:52

21:07

22:06

21:22

21:22

19:05

18:33

18:55

22:14

21:18

22:03

22:07

21:31

21:37

17:53

22:03

19:34

20:49

19:36

19:14

19:26

20:37

19:26

20:31

19:01

19:04

21:27

21:20

21:29

21:09

17:05

17:17

21:25

21:47

21:47

18:02

20:18

20:14

20:01

19:55

20:11

21:00

20:17

20:18

20:22

18:21

17:36

18:10

21:02

20:19

21:00

21:05

20:31

20:39

16:56

20:45

05:30 05:29

05:09 05:07

05:34 05:33

05:30 05:28

05:35 05:34

06:01 05:59

04:31 04:29

04:45 04:43

05:56 05:55

06:01 06:00

05:12 05:10

04:41 04:39

04:37 04:35

04:40 04:38

06:28 06:27

05:26 05:24

06:44 06:43

04:15 04:13

05:26 05:23

06:51 06:50

05:12 05:10

05:18 05:16

06:29 06:27

05:39 05:38

06:20 06:18

05:53 05:51

05:23 05:22

05:23 05:21

05:39 05:37

09:05 09:04

07:59 07:58

06:06 06:04

05:33 05:31

04:27 04:25

04:44 04:42

04:54 04:52

04:36 04:34

05:03 05:01

07:33 07:32

04:51 04:49

08:34 08:32

08:35 08:33

08:33 08:32

08:33 08:31

08:35 08:34

09:10 09:09

07:45 07:43

08:12 08:10

08:43 08:42

08:47 08:45

08:47 08:45

08:22 08:20

08:21 08:20

08:18 08:17

08:39 08:38

08:04 08:02

08:53 08:52

09:02 09:01

09:01 09:00

09:12 09:11

08:30 08:28

08:32 08:30

09:22 09:21

08:44 08:43

09:18 09:17

09:11 09:09

08:37 08:36

08:37 08:36

08:50 08:48

10:54 10:53

09:53 09:52

08:40 08:38

08:56 08:54

07:56 07:54

08:19 08:17

08:27 08:25

08:05 08:04

08:27 08:26

09:24 09:23

08:21 08:19

חוקת (בכל העולם 
- קרח)

09:06 09:05

09:07 09:06

09:04 09:03

09:05 09:03

09:08 09:06

09:43 09:41

08:17 08:15

08:44 08:42

09:15 09:14

09:20 09:18

09:18 09:16

08:53 08:52

08:53 08:51

08:50 08:48

09:10 09:09

09:33 09:32

09:25 09:24

08:35 08:33

09:34 09:32

09:41 09:40

09:01 08:59

09:04 09:03

09:54 09:53

09:16 09:14

09:50 09:49

09:42 09:41

09:09 09:08

09:09 09:07

09:22 09:21

11:24 11:23

10:26 10:25

09:09 09:08

09:28 09:26

08:27 08:26

08:50 08:49

08:59 08:57

08:37 08:36

09:00 08:58

09:56 09:55

08:52 08:51

10:27 10:25

10:19 10:18

10:17 10:15

10:17 10:16

10:20 10:18

10:58 10:56

09:34 09:32

10:05 10:03

10:23 10:21

10:27 10:26

10:41 10:40

10:19 10:17

10:19 10:18

10:14 10:13

10:05 10:04

10:39 10:38

10:20 10:18

10:03 10:01

10:58 10:56

10:57 10:56

10:18 10:17

10:21 10:20

11:04 11:03

10:29 10:28

11:02 11:00

11:00 10:59

10:26 10:25

10:26 10:24

10:38 10:37

12:12 12:11

11:16 11:15

10:12 10:11

10:47 10:46

09:49 09:47

10:14 10:12

10:22 10:21

09:59 09:58

10:20 10:18

10:45 10:44

10:14 10:13

21:14

21:25 21:24

21:43 21:42

20:21 20:20

20:21 20:20

20:23 20:22

20:19 20:18

20:15 20:14

21:26 21:25

19:43 19:42

22:33 22:34

19:46 19:45

22:25 22:25

22:22 22:22

22:09 22:09

17:47 17:46

18:00 17:58

22:33 22:34

22:46 22:46

22:47 22:47

18:43 18:42

21:08 21:07

21:03 21:02

20:44 20:43

20:41 20:40

20:55 20:55

21:50 21:50

21:06 21:06

21:07 21:06

21:10 21:10

19:01 18:59

18:21 18:20

18:51 18:50

21:55 21:54

21:14 21:14

21:59 21:59

22:03 22:03

21:27 21:27

21:33 21:33

17:42 17:40

21:42 21:42

21:07 21:06

19:54 19:53

19:54 19:53

19:56 19:55

19:53 19:52

20:55 20:54

19:44 19:43

20:49 20:49

19:19 19:18

19:22 19:21

21:45 21:45

21:38 21:38

21:47 21:47

21:27 21:27

17:23 17:22

17:36 17:34

21:43 21:43

22:05 22:05

22:05 22:05

18:20 18:19

20:36 20:35

20:32 20:31

20:19 20:18

20:13 20:12

20:29 20:28

21:18 21:17

20:35 20:34

20:36 20:35

20:40 20:39

18:32 18:30

17:55 17:53

18:29 18:27

21:20 21:19

20:37 20:36

21:18 21:18

21:23 21:23

20:49 20:49

20:57 20:57

17:14 17:12

21:04 21:04

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת (בכל העולם - קרח) בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)
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לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת (בכל העולם - קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

חוקת (בכל העולם 
- קרח

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).

19:19

22:29

22:05

23:59

20:36

21:45

21:58

18:45

23:04

22:33

18:23

21:55

19:43

19:40

17:38

19:55

18:34

21:15

21:07

22:08

19:46

20:33

20:50

18:01

21:45

21:21

17:38

20:49

18:58

18:52

16:45

19:09 05:53 05:51

04:39 04:37

05:32 05:31

05:50 05:49

05:25 05:23

05:24 05:22

05:33 05:31

05:03 05:01

05:40 05:39

05:44 05:42

05:48 05:46

06:26 06:25

04:11 04:09

05:04 05:02

06:59 06:57

08:02 08:01

08:44 08:43

08:31 08:30

08:54 08:53

08:50 08:48

08:34 08:32

08:35 08:34

08:53 08:52

08:27 08:25

08:18 08:17

09:16 09:14

09:12 09:11

08:44 08:43

07:52 07:50

09:29 09:28

08:03 08:01

09:42 09:41

09:14 09:13

08:23 08:21

09:04 09:02

09:25 09:23

09:22 09:20

09:04 09:02

09:08 09:07

09:25 09:23

08:58 08:57

08:48 08:47

09:47 09:45

09:44 09:42

09:17 09:16

10:01 10:00

08:33 08:32

10:15 10:14

10:23 10:21

10:09 10:08

10:46 10:45

10:43 10:41

10:33 10:32

10:22 10:20

10:44 10:42

10:18 10:17

09:52 09:50

11:09 11:08

11:04 11:02

10:15 10:14

09:48 09:47

11:03 11:02

09:44 09:43

11:01 11:00

19:51 19:50

19:15 19:14

22:09 22:09

22:01 22:01

23:19 23:20

20:32 20:32

21:41 21:41

21:26 21:26

18:41 18:40

22:42 22:41

22:14 22:14

18:19 18:18

21:51 21:51

19:39 19:38

19:36 19:35

17:34 17:32

19:27 19:26

18:19 18:18

18:52 18:51

21:33 21:32

21:24 21:24

22:26 22:26

20:05 20:04

21:08 21:07

20:51 20:51

22:03 22:03

21:39 21:39

17:56 17:55

21:07 21:07

19:17 19:15

19:10 19:09

17:03 17:01



קמי

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת (בכל העולם - קרח) בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ק)
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לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת (בכל העולם - קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

חוקת (בכל העולם 
- קרח

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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