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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים ברוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט מנ"א עם המצורף אליו בשו"ט מאנ"ש אשר שם.

ויהי רצון אשר תכה"י יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, בהנוגע לעצמו וב"ב שי' ובהנוגע לאנ"ש 

בתכ"י, ויהי' זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובזה מובן ג"כ וג"ז עיקר - מההוספה בעבודתו 

בקדש להפיץ המעינות באופן הנ"ל עד לחוצה וד"ל.

ואם בכללות עניני החסידות ידוע פס"ד בית דין של מעלה, אשר - בגלל המסירות נפש הלזו 

)של אדה"ז( פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד 

מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, עאכו"כ בענין ההפצה בין בני תורה, וכידוע ההשתדלות של 

אדמו"ר הזקן בזה בראשית נשיאותו ועוד מקודם לזה, וכמסופר מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן



ד

s"k ,awr zyxt zay .*c"qa
f"kyz'd ,(` xn`n) **a`Îmgpn

‰È‰Â ועׂשיתם ּוׁשמרּתם גֹו' ּתׁשמעּון עקב ¿»»ְְְְֲִִֵֶֶֶַַ

גֹו' ּבזה 1אֹותם הּדּיּוק וידּוע קּיּום 2, הרי , ְֲִִֵֶַַָָָ

ליּה והוה האדם, ּבבחירת ּתלּוי ּומצֹות ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהּתֹורה

אם  [ּכמֹו ּתׁשמעּון אם והיה ּבחּוקֹותי 3למימר ְְְְְְִִִֵַַָָ

והיה  אֹומר 4ּתלכּו, ולּמה ּתׁשמעּו], ׁשמֹוע אם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָ

ׁשּוּדאי  הּוא הּלׁשֹון ּדפיר ּוׁש ּתׁשמעּון, עקב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהיה

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ּומבאר ּדעקב 5ּתׁשמעּון. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

והיה  וזהּו ּדמׁשיחא, ּדעקבתא הּזמן על ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָקאי

ּתֹורה  ּדהבטיחה וּדאי, ּתׁשמעּון ּתׁשמעּון, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָעקב

ּומּיד  ּגלּותן ּבסֹוף  ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּסֹוף

נגאלין  ּבהּמאמר 6הן ּוממׁשי הּלׁשֹונֹות,7. ּדג' , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָ

ּדּבּור  מחׁשבה הם ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָּתׁשמעּון

הּׁשמיעה  ּדעיקר מחׁשבה, הּוא ּתׁשמעּון ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָּומעׂשה.

ׁשעלֿידֹו ּכלי אּלא אינֹו (והאֹוזן ּבמחׁשבה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהּוא

ּכי  ּדּבּור, הּוא ּוׁשמרּתם ּבמחׁשבּתֹו), הּקֹול ְְְְְֲִִִֶַַַַָנכנס

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּפה הּׁשמירה ּבּכל 8עיקר ערּוכה ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ממׁשי זה ועל מעׂשה. - ועׂשיתם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָּוׁשמּורה,

ואת 1ואֹומר  הּברית את ל אלקי ה' וׁשמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָֹ

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה הם ּוׁשבּועה חסד ּברית גֹו', נׁשּבע אׁשר ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד

העבֹודה  ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון ועלֿידי ּבארּוכה), ׁשם ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּכמבֹואר

ּדּבּור  ּומעׂשה ּדמחׁשבה ּדיּבּור הּמחׁשבה לֹו נמׁשכים האדם, ׁשל ּומעׂשה ְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אמנם  נׁשּבע. אׁשר החסד ואת הּברית את (ׁשּיּומׁש9ׁשּלמעלה, זה ענין ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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תשמ"ז. - מנחםֿאב כ"ף בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

ואילך. 291 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם בתורת נדפס ישראל) ועתה (ד"ה זו בהתוועדות שנאמר הב' מאמר

בראש  (הובא ר"ה קודם יום ארבעים שהוא נדרים התרת עושים אב לחודש ך ביום יכב"ץ: אֿל בית הק"ק מנהגי (**

א). ב, (סוטה הולד יצירת קודם יום ארבעים ע"ד כנראה - מזרחי). להרא"ש שלום דברי הס'

יב).1) ז, (עקב פרשתנו ח"א 2)ריש תער"ב (המשך בתחלתן ותרע"ד תרע"ג זה ד"ה תצא. ע' זה ד"ה פרשתנו אוה"ת ראה

- תשמעון עקב "והי' פרשתנו ריש רש"י מפירוש גם ולהעיר עה"פ. אוה"ח גם וראה תקפ). ע' שם שנה. המצות `mע'

שם. רש"י מפרשי וראה תשמעון". כו' יג).3)הקלות (כו, בחוקותי יג.4)ר"פ יא, ע'5)פרשתנו שם פרשתנו. ריש אוה"ת

המאיר). אור (בשם תקד ע' ריש שם בפ'6)תצא. שהבטיח וכמו תצא: ע' שם ובאוה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם

שם. ברמב"ם שהובאו הפסוקים שהם - כו' וׁשבּת והי'7)נצבים ד"ה גם וראה ואילך. תצא ע' שם פרשתנו. ריש אוה"ת ְְַָ

ואילך). תקפח ע' - רצא (פ' ותרע"ד ואילך) שסד (ע' בסופו תרע"ג רע"א.8)עקב נד, עירובין וראה ה. כג, שמואלֿב

תצט.9) ע' שם מאוה"ת גם ולהעיר בסופו. תרע"ג עקב והי' ד"ה ראה דושמר) (הדיוק לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת עקב, פרשת השבוע, פרשת

'B‚ ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â האלה המשפטים Ì˙ÈNÚÂאת Ìz¯ÓLe ¿»»≈∆ƒ¿¿¿«¿∆«¬ƒ∆
'B‚ Ì˙B‡1 החסד ואת הברית את לך אלוקיך ה' נשבע ושמר אשר »

‰eic˜לאבותיך, Úe„ÈÂ השאלה‰Êa2˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È¯‰ , ¿»««ƒ»∆¬≈ƒ«»ƒ¿
‰Â‰Â ,Ì„‡‰ ˙¯ÈÁ·a ÈeÏz»ƒ¿ƒ«»»»«¬»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ– לפסוק – לו והיה ≈¿≈«
[BÓkלומר  ÔeÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒƒ¿¿¿

דומה  תוכן בעלי בפסוקים שנאמר

Ì‡3‰È‰Â ,eÎÏz È˙B˜eÁa4 ƒ¿«≈≈¿»»
eÚÓLz ÚBÓL Ì‡ תזכו אוֿאז ƒ»«ƒ¿¿

Ú˜·לשכר  ‰È‰Â ¯ÓB‡ ‰nÏÂ ,[¿»»≈¿»»≈∆
ÔeÚÓLz שמפורט (כפי שכר תקבלו ƒ¿¿

הבאים), ‰ÔBLlבפסוקים Le¯ÈÙc¿≈«»
ÔeÚÓLz È‡ceL ‡e‰ ונשאלת ∆««ƒ¿¿

הוודאות, מבוססת מה על השאלה:

של  החופשית בבחירה תלוי הדבר והרי

האדם?

ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«∆«
'˜„ˆ5È‡˜ ·˜Úc מכווןÏÚ ∆∆¿≈∆»≈«

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ÔÓf‰«¿«¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הנקראת  הגלות סוף "עקבות תקופת

Ú˜·המשיח" ‰È‰Â e‰ÊÂ¿∆¿»»≈∆
È‡cÂ ÔeÚÓLz ,ÔeÚÓLz ולא ƒ¿¿ƒ¿¿««

ספק, של בלשון "אם" נאמר

‰¯Bz ‰ÁÈË·‰c בוודאותÛBqL ¿ƒ¿ƒ»»∆
·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÛBÒa ‰ ƒ¿»≈«¬¿»¿
ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb6 כן ואם »»ƒ«≈ƒ¿»ƒ

ספק. ולא וודאי בדבר מדובר

CÈLÓÓe'צדק ה'צמח אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡n‰a7˙BBLl‰ '‚c , ¿««¬»¿«¿

שבפסוק, ¿¿ÔeÚÓLzƒהשונים
Ì‰ ,Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe כנגד ¿«¿∆«¬ƒ∆≈
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ שלושת «¬»»ƒ«¬∆

שבהם  האמצעים הנפש, של הלבושים

ביטוי. לידי באה ‰ÚÈÓM‰היא ¯˜ÈÚc ,‰·LÁÓ ‡e‰ ÔeÚÓLzƒ¿¿«¬»»¿ƒ««¿ƒ»
הדברים  של לאדם והקליטה ‡BÈהנאמרים ÔÊB‡‰Â) ‰·LÁÓa ‡e‰¿«¬»»¿»∆≈

ÈÏk ‡l‡ מעבר ו'צינור' Bz·LÁÓaאמצעי ÏBw‰ ÒÎ B„ÈŒÏÚL ∆»¿ƒ∆«»ƒ¿»«¿«¬«¿
והבנה  שכל אין עצמה באוזן ÈÚ˜¯אבל Èk ,¯eac ‡e‰ Ìz¯ÓLe ,(¿«¿∆ƒƒƒ«

·e˙kL BÓk ‰ta ‰¯ÈÓM‰8 «¿ƒ»«∆¿∆»
התורה  eÓLe¯‰על Ïka ‰Îe¯Ú¬»«…¿»

ערוכה  אם בגמרא: כך על ואמרו

ואם  משתמרת, – שלך אברים ברמ"ח

שלא  למדו ומזה משתמרת, אינה - לאו

צריך  אלא בלחש תורה ללמוד ראוי

בקול  בפה הדברים את לבטא

‰Ê ÏÚÂ .‰NÚÓ - Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆«¬∆¿«∆
CÈLÓÓ הכתוב¯ÓB‡Â1¯ÓLÂ «¿ƒ¿≈¿»«

˙‡Â ˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ '‰¡…∆¿∆«¿ƒ¿∆
[ÍÈ˙Â·‡Ï] ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰«∆∆¬∆ƒ¿«
Ì‰ ‰Úe·Le „ÒÁ ˙È¯a ,'B‚¿ƒ∆∆¿»≈
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆

ÌL ¯‡B·Ók) אדמו"ר של במאמר «¿»»
צדק' È„ÈŒÏÚÂה'צמח ,(‰Îe¯‡a«¬»¿«¿≈

,Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe ÔeÚÓLzƒ¿¿¿«¿∆«¬ƒ∆
‰·LÁÓc ‰„B·Ú‰("תשמעון") »¬»¿«¬»»

¯eac("ושמרתם")‰NÚÓe ƒ«¬∆
‰‡„Ì,("ועשיתם") ÏL∆»»»

¯eaÈc ‰·LÁn‰ BÏ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ««¬»»ƒ
,‰ÏÚÓlL ‰NÚÓe,באלוקות «¬∆∆¿«¿»

¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â ˙È¯a‰ ˙‡∆«¿ƒ¿∆«∆∆¬∆
ÚaL.הוא ברוך הקדוש ƒ¿«

ÌÓ‡9CLÓeiL) ‰Ê ÔÈÚ ירד »¿»ƒ¿»∆∆¿«
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

  והיה עקב תשמעוןה "מאמר ד  )ג

ה   .........................ז"כתש'ה) מאמר א(, אבף מנחם "כ

  'ה ועתה ישראל גו"אמר דמ  )ד

יח   ........................  ז"כתש'ה) מאמר ב(, ף מנחם אב"כ

  , פרשת עקב שבתשיחת   )ה

ל   ......................................  ז"כתש'ה ,אבף מנחם "כ

  עקבפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

לג  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

מ  ..................  עקבשת פר –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מא  .............  עקבלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

עא  .................  עקבלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עב  .......................................  עקבלשבוע פרשת  

פג  ................  עקבלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

פו  ............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פט   ...............  עקבלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

חק   .............  עקבלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

טוק  ................  עקבלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

טזק  ............................  בקלתהלים פרק , זיפרק  במלכים 

  תמורהמסכת  –משניות   )יח

יחק  .................................................  ביאור קהתי

 זכק  ............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  מגילהמסכת   )כ

לק  .................................................לבף ד דע למדף 

  עם ביאורים  מועד קטןמסכת   )כא

קמח  ...............................................  ד דף העב מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

וסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

וסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

זסק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

סטק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טסק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

עק  ...............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

אעק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כט

בעק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

עגק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

עדק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עוק  .....................................  הלכות בית הבחירה   )לב

פק  ............................ הפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לג

אפק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לד

צק  .......................... עקבלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

אצק  ......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו



ה

s"k ,awr zyxt zay .*c"qa
f"kyz'd ,(` xn`n) **a`Îmgpn

‰È‰Â ועׂשיתם ּוׁשמרּתם גֹו' ּתׁשמעּון עקב ¿»»ְְְְֲִִֵֶֶֶַַ

גֹו' ּבזה 1אֹותם הּדּיּוק וידּוע קּיּום 2, הרי , ְֲִִֵֶַַָָָ

ליּה והוה האדם, ּבבחירת ּתלּוי ּומצֹות ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהּתֹורה

אם  [ּכמֹו ּתׁשמעּון אם והיה ּבחּוקֹותי 3למימר ְְְְְְִִִֵַַָָ

והיה  אֹומר 4ּתלכּו, ולּמה ּתׁשמעּו], ׁשמֹוע אם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָ

ׁשּוּדאי  הּוא הּלׁשֹון ּדפיר ּוׁש ּתׁשמעּון, עקב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהיה

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ּומבאר ּדעקב 5ּתׁשמעּון. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

והיה  וזהּו ּדמׁשיחא, ּדעקבתא הּזמן על ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָקאי

ּתֹורה  ּדהבטיחה וּדאי, ּתׁשמעּון ּתׁשמעּון, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָעקב

ּומּיד  ּגלּותן ּבסֹוף  ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּסֹוף

נגאלין  ּבהּמאמר 6הן ּוממׁשי הּלׁשֹונֹות,7. ּדג' , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָ

ּדּבּור  מחׁשבה הם ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָּתׁשמעּון

הּׁשמיעה  ּדעיקר מחׁשבה, הּוא ּתׁשמעּון ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָּומעׂשה.

ׁשעלֿידֹו ּכלי אּלא אינֹו (והאֹוזן ּבמחׁשבה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהּוא

ּכי  ּדּבּור, הּוא ּוׁשמרּתם ּבמחׁשבּתֹו), הּקֹול ְְְְְֲִִִֶַַַַָנכנס

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּפה הּׁשמירה ּבּכל 8עיקר ערּוכה ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ממׁשי זה ועל מעׂשה. - ועׂשיתם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָּוׁשמּורה,

ואת 1ואֹומר  הּברית את ל אלקי ה' וׁשמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָֹ

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה הם ּוׁשבּועה חסד ּברית גֹו', נׁשּבע אׁשר ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד

העבֹודה  ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון ועלֿידי ּבארּוכה), ׁשם ְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּכמבֹואר

ּדּבּור  ּומעׂשה ּדמחׁשבה ּדיּבּור הּמחׁשבה לֹו נמׁשכים האדם, ׁשל ּומעׂשה ְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אמנם  נׁשּבע. אׁשר החסד ואת הּברית את (ׁשּיּומׁש9ׁשּלמעלה, זה ענין ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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תשמ"ז. - מנחםֿאב כ"ף בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

ואילך. 291 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם בתורת נדפס ישראל) ועתה (ד"ה זו בהתוועדות שנאמר הב' מאמר

בראש  (הובא ר"ה קודם יום ארבעים שהוא נדרים התרת עושים אב לחודש ך ביום יכב"ץ: אֿל בית הק"ק מנהגי (**

א). ב, (סוטה הולד יצירת קודם יום ארבעים ע"ד כנראה - מזרחי). להרא"ש שלום דברי הס'

יב).1) ז, (עקב פרשתנו ח"א 2)ריש תער"ב (המשך בתחלתן ותרע"ד תרע"ג זה ד"ה תצא. ע' זה ד"ה פרשתנו אוה"ת ראה

- תשמעון עקב "והי' פרשתנו ריש רש"י מפירוש גם ולהעיר עה"פ. אוה"ח גם וראה תקפ). ע' שם שנה. המצות `mע'

שם. רש"י מפרשי וראה תשמעון". כו' יג).3)הקלות (כו, בחוקותי יג.4)ר"פ יא, ע'5)פרשתנו שם פרשתנו. ריש אוה"ת

המאיר). אור (בשם תקד ע' ריש שם בפ'6)תצא. שהבטיח וכמו תצא: ע' שם ובאוה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם

שם. ברמב"ם שהובאו הפסוקים שהם - כו' וׁשבּת והי'7)נצבים ד"ה גם וראה ואילך. תצא ע' שם פרשתנו. ריש אוה"ת ְְַָ

ואילך). תקפח ע' - רצא (פ' ותרע"ד ואילך) שסד (ע' בסופו תרע"ג רע"א.8)עקב נד, עירובין וראה ה. כג, שמואלֿב

תצט.9) ע' שם מאוה"ת גם ולהעיר בסופו. תרע"ג עקב והי' ד"ה ראה דושמר) (הדיוק לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת עקב, פרשת השבוע, פרשת

'B‚ ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â האלה המשפטים Ì˙ÈNÚÂאת Ìz¯ÓLe ¿»»≈∆ƒ¿¿¿«¿∆«¬ƒ∆
'B‚ Ì˙B‡1 החסד ואת הברית את לך אלוקיך ה' נשבע ושמר אשר »

‰eic˜לאבותיך, Úe„ÈÂ השאלה‰Êa2˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È¯‰ , ¿»««ƒ»∆¬≈ƒ«»ƒ¿
‰Â‰Â ,Ì„‡‰ ˙¯ÈÁ·a ÈeÏz»ƒ¿ƒ«»»»«¬»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ– לפסוק – לו והיה ≈¿≈«
[BÓkלומר  ÔeÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒƒ¿¿¿

דומה  תוכן בעלי בפסוקים שנאמר

Ì‡3‰È‰Â ,eÎÏz È˙B˜eÁa4 ƒ¿«≈≈¿»»
eÚÓLz ÚBÓL Ì‡ תזכו אוֿאז ƒ»«ƒ¿¿

Ú˜·לשכר  ‰È‰Â ¯ÓB‡ ‰nÏÂ ,[¿»»≈¿»»≈∆
ÔeÚÓLz שמפורט (כפי שכר תקבלו ƒ¿¿

הבאים), ‰ÔBLlבפסוקים Le¯ÈÙc¿≈«»
ÔeÚÓLz È‡ceL ‡e‰ ונשאלת ∆««ƒ¿¿

הוודאות, מבוססת מה על השאלה:

של  החופשית בבחירה תלוי הדבר והרי

האדם?

ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«∆«
'˜„ˆ5È‡˜ ·˜Úc מכווןÏÚ ∆∆¿≈∆»≈«

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ÔÓf‰«¿«¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הנקראת  הגלות סוף "עקבות תקופת

Ú˜·המשיח" ‰È‰Â e‰ÊÂ¿∆¿»»≈∆
È‡cÂ ÔeÚÓLz ,ÔeÚÓLz ולא ƒ¿¿ƒ¿¿««

ספק, של בלשון "אם" נאמר

‰¯Bz ‰ÁÈË·‰c בוודאותÛBqL ¿ƒ¿ƒ»»∆
·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÛBÒa ‰ ƒ¿»≈«¬¿»¿
ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb6 כן ואם »»ƒ«≈ƒ¿»ƒ

ספק. ולא וודאי בדבר מדובר

CÈLÓÓe'צדק ה'צמח אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡n‰a7˙BBLl‰ '‚c , ¿««¬»¿«¿

שבפסוק, ¿¿ÔeÚÓLzƒהשונים
Ì‰ ,Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe כנגד ¿«¿∆«¬ƒ∆≈
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ שלושת «¬»»ƒ«¬∆

שבהם  האמצעים הנפש, של הלבושים

ביטוי. לידי באה ‰ÚÈÓM‰היא ¯˜ÈÚc ,‰·LÁÓ ‡e‰ ÔeÚÓLzƒ¿¿«¬»»¿ƒ««¿ƒ»
הדברים  של לאדם והקליטה ‡BÈהנאמרים ÔÊB‡‰Â) ‰·LÁÓa ‡e‰¿«¬»»¿»∆≈

ÈÏk ‡l‡ מעבר ו'צינור' Bz·LÁÓaאמצעי ÏBw‰ ÒÎ B„ÈŒÏÚL ∆»¿ƒ∆«»ƒ¿»«¿«¬«¿
והבנה  שכל אין עצמה באוזן ÈÚ˜¯אבל Èk ,¯eac ‡e‰ Ìz¯ÓLe ,(¿«¿∆ƒƒƒ«

·e˙kL BÓk ‰ta ‰¯ÈÓM‰8 «¿ƒ»«∆¿∆»
התורה  eÓLe¯‰על Ïka ‰Îe¯Ú¬»«…¿»

ערוכה  אם בגמרא: כך על ואמרו

ואם  משתמרת, – שלך אברים ברמ"ח

שלא  למדו ומזה משתמרת, אינה - לאו

צריך  אלא בלחש תורה ללמוד ראוי

בקול  בפה הדברים את לבטא

‰Ê ÏÚÂ .‰NÚÓ - Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆«¬∆¿«∆
CÈLÓÓ הכתוב¯ÓB‡Â1¯ÓLÂ «¿ƒ¿≈¿»«

˙‡Â ˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ '‰¡…∆¿∆«¿ƒ¿∆
[ÍÈ˙Â·‡Ï] ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰«∆∆¬∆ƒ¿«
Ì‰ ‰Úe·Le „ÒÁ ˙È¯a ,'B‚¿ƒ∆∆¿»≈
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆

ÌL ¯‡B·Ók) אדמו"ר של במאמר «¿»»
צדק' È„ÈŒÏÚÂה'צמח ,(‰Îe¯‡a«¬»¿«¿≈

,Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe ÔeÚÓLzƒ¿¿¿«¿∆«¬ƒ∆
‰·LÁÓc ‰„B·Ú‰("תשמעון") »¬»¿«¬»»

¯eac("ושמרתם")‰NÚÓe ƒ«¬∆
‰‡„Ì,("ועשיתם") ÏL∆»»»

¯eaÈc ‰·LÁn‰ BÏ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ««¬»»ƒ
,‰ÏÚÓlL ‰NÚÓe,באלוקות «¬∆∆¿«¿»

¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â ˙È¯a‰ ˙‡∆«¿ƒ¿∆«∆∆¬∆
ÚaL.הוא ברוך הקדוש ƒ¿«
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 מפתח  כללי

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

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

  והיה עקב תשמעוןה "מאמר ד  )ג

ה   .........................ז"כתש'ה) מאמר א(, אבף מנחם "כ

  'ה ועתה ישראל גו"אמר דמ  )ד

יח   ........................  ז"כתש'ה) מאמר ב(, ף מנחם אב"כ

  , פרשת עקב שבתשיחת   )ה

ל   ......................................  ז"כתש'ה ,אבף מנחם "כ

  עקבפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

לג  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

מ  ..................  עקבשת פר –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מא  .............  עקבלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

עא  .................  עקבלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עב  .......................................  עקבלשבוע פרשת  

פג  ................  עקבלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

פו  ............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פט   ...............  עקבלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

חק   .............  עקבלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

טוק  ................  עקבלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

טזק  ............................  בקלתהלים פרק , זיפרק  במלכים 

  תמורהמסכת  –משניות   )יח

יחק  .................................................  ביאור קהתי

 זכק  ............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  מגילהמסכת   )כ

לק  .................................................לבף ד דע למדף 

  עם ביאורים  מועד קטןמסכת   )כא

קמח  ...............................................  ד דף העב מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

וסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

וסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

זסק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

סטק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טסק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

עק  ...............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

אעק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כט

בעק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

עגק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

עדק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עוק  .....................................  הלכות בית הבחירה   )לב

פק  ............................ הפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לג

אפק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לד

צק  .......................... עקבלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

אצק  ......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו



f"kyz'dו (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

אינֹו ׁשּלמעלה) ּומעׂשה ּדיּבּור הּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָלהאדם

הּנׁשמה  ירידת לפני ּגם ׁשהרי עדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמסּפיק

ׁשּבזה, עליֹונה הכי ּבבחינה היתה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָלמּטה

ּבמחׁשבה  עלּו יׂשראל ׁשּלמעלה, ,10הּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּבכדי  עלּיה, לצֹור היא למּטה הּנׁשמה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוירידת

למדרגה  ּתתעּלה למּטה עבֹודתּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

ועד  הירידה, קֹודם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָנעלית

ואּתה  ּגם 11ּבחינת (ׁשּלמעלה ּבקרּבי מׁשּמרּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ

טהֹורה  ּׁשּכתּוב 12היא)11מּבחינת מה וזהּו . ְְְִִִֶֶַַָָ

גֹו', נׁשּבע אׁשר החסד ואת הּברית את גֹו' ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוׁשמר

ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון עקב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַּדעלֿידי

ּדנׁשמה  ּבהעקב ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

ׁשּבּגּוף  הּנׁשמה על ּבעקבתא 13ּדקאי ּובפרט , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ּגם  ּובמילא, ּבהירידה, [הֹוספה ְְְְִִִֵַַָָָָָּדמׁשיחא

הירידה  ׁשעלֿידי הירידה], ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהעלּיה

העבֹודה  ּבּגלּות), (ּובפרט הּבהמית ונפׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָּבּגּוף

היא  הּנׁשמה ׁשל ּומעׂשה ּדּבּור ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָּדמחׁשבה

(למעלה  ּדמסירתֿנפׁש ּובאֹופן ּדלּבא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּברעּותא

את  גֹו' וׁשמר יהיה עלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות),

(וׁשמר  גֹו' נׁשּבע אׁשר החסד ואת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָהּברית

יהיה  ׁשּלמעלה ּומעׂשה ּדּבּור ׁשהּמחׁשבה  ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּדיקא),

ּדבכללּות  ּבקרּבי, מׁשּמרּה ּדואּתה הּגילּוי ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבהם

ענין  העצמּות.12הּוא ּגילּוי ְְִִַַָ
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עילאה.10) מחשבה בחי' שהיא תצג) ע' שם תפ. (ע' שם אוה"ת בארוכה וראה ד. פ"א, (אלקי 11)ב"ר השחר ברכות נוסח

ה"ג. פ"ז תפלה הל' רמב"ם ב. ס, מברכות כו') ואילך).12)נשמה לו ע' תרפ"ו (סה"מ תרפ"ו שובה ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך). קעד ע' תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח ובכ"מ.13)צעקו ג. סב, לר"ה דרושים לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚÓlL‰התחתוןÌ„‡‰Ïויתגלה ‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁn‰ ¿»»»««¬»»ƒ«¬∆∆¿«¿»

ÔÈ„Ú,באלוקות  ˜ÈtÒÓ BÈ‡ השלמות ) תכלית ÈÙÏואינו Ìb È¯‰L ≈«¿ƒ¬«ƒ∆¬≈«ƒ¿≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ירידה שהיא הזה בעולם גשמי בגוף להתלבש ¿ƒ««¿»»¿«»

הירידה, קודם למעלה, הנשמה של למצבה ביחס ביותר «¿«‰È˙‰גדולה
BÈÏÚ‰הנשמה  ÈÎ‰ ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»¬ƒ∆¿»

,‰ÊaL שלה בשייכות היינו ∆»∆
שלמעלה, ומעשה דיבור למחשבה,

כיצד  ומפרט שממשיך כפי

,‰ÏÚÓlL ‰·LÁn‰ לנשמה יש ««¬»»∆¿«¿»
כמאמר  לזה ז"ל שייכות חכמינו

‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ10 ƒ¿»≈»««¬»»
hÓÏ‰העליונה, ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÂƒƒ««¿»»¿«»

È„Îa ,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿≈
‰hÓÏ d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL בגוף ∆«¿≈¬»»¿«»

הזה  בעולם ∆»¿lÚ˙zƒ‰גשמי
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿

,‰„È¯È‰ Ì„B˜ ‰˙È‰L שאם ∆»¿»∆«¿ƒ»
בירידה  ו"ריווח" תועלת אין כן לא

‰z‡Â ˙ÈÁa „ÚÂ11d¯nLÓ ¿«¿ƒ«¿«»¿«¿»
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL) Èa¯˜a¿ƒ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«

‰¯B‰Ë11(‡È‰12 השחר בברכות ¿»ƒ
טהורה  בי שנתת נשמה "אלוקי אומרים

אתה  יצרתה, אתה בראתה, אתה היא,

בקרבי" משמרה ואתה בי נפחתה

החסידות  בתורת כך על ומבואר

כנגד  הם הראשונים הקטעים שארבעת

למטה  מלמעלה בנשמה, דרגות ארבע

שהיא – כפי הנשמה היא", "טהורה

בעולם  – "בראתה" האצילות, בעולם

היצירה  בעולם – "יצרתה" הבריאה,

ואילו  העשיה, בעולם – בי" ו"נפחתה

מתייחס  בקרבי" משמרה "ואתה הסיום

"טהורה  מאשר יותר עוד נעלית לדרגה

הנשמה  של והעליה באלקות, בשורשה שהיא כפי הנשמה היינו היא",

בקרבי". משמרה "ואתה לדרגת עד היא הירידה שעלֿידי

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂעקב פרשת בתחילת ‰È¯a˙כאן ˙‡ 'B‚ ¯ÓLÂ ¿∆«∆»¿»«∆«¿ƒ
ÔeÚÓLz ·˜Ú È„ÈŒÏÚc ,'B‚ ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â¿∆«∆∆¬∆ƒ¿«¿«¿≈≈∆ƒ¿¿
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc ‰„B·Ú‰ ,Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe¿«¿∆«¬ƒ∆»¬»¿«¬»»ƒ«¬∆

‰ÓLc ·˜Ú‰a היא כי "עקב" שנקראת הנשמה של הנמוכה הבחינה ¿»»≈ƒ¿»»

שבגוף התחתונה בחינה שהוא העקב היאÈ‡˜cבדוגמת ÏÚשהכוונה ¿»≈«
ÛebaL ‰ÓLp‰13, הנשמה של התחתון החלק שרק בחסידות כמבואר «¿»»∆«

למעלה  נשארות הנשמה של יותר גבוהות דרגות אבל בגוף ומתלבש יורד

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa Ë¯Ù·e לנשמות ביחס יותר נמוכות הנשמות שאז ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הקודמים  בדורות שהיו הגבוהות

,‰„È¯È‰a ‰ÙÒB‰] גדולה ירידה »»¿«¿ƒ»
הקודמים  בדורות הנשמות לעומת יותר

ŒÏÚL ‰iÏÚ‰a Ìb ,‡ÏÈÓ·e¿≈»«¿»¬ƒ»∆«
‰„È¯È‰ È„È ומעלה הוספה ישנה ¿≈«¿ƒ»

בעבר  שהייתה לעליה ŒÏÚLביחס ,[∆«
LÙÂ Ûeba ‰„È¯È‰ È„È¿≈«¿ƒ»«¿∆∆
˙eÏba Ë¯Ù·e) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿»«»
דמשיחא"), "עקבתא בתקופת ובמיוחד

¯eac ‰·LÁÓc ‰„B·Ú‰»¬»¿«¬»»ƒ
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÏL ‰NÚÓe«¬∆∆«¿»»ƒ

‡aÏc ‡˙eÚ¯a כי) הלב ברצון ƒ¿»¿ƒ»
לגבי  ירידה אלה בדורות יש אחד מצד

ההבנה  ברמת הקודמים הדורות

דווקא  יש שני מצד אבל וההשגה,

יתרון  דמשיחא" "עקבתא של בדורות

"רעותא  וכד', ותמימות אמונה בענייני

LÙŒ˙¯ÈÒÓcדליבא") ÔÙB‡·e¿∆ƒ¿ƒ«∆∆
ובמידת  מלאה הקרבה מתוך ה' עבודת

ובעניין  החיים על וויתור אפילו הצורך

"עקבתא  האחרונים לדורות יש זה

הדורות  על ויתרון מעלה דמשיחא"

ה'(הקודמים  עבודת «¿»¿ÏÚÓÏ‰וזוהי
LÏzL‰Ó˙eÏ לנדרש ומעבר מעל ≈ƒ¿«¿¿

שנובע  והרגיל הקבוע הסדר מצד

וההדרגתי  המסודר השתלשלות' מ'סדר

האלוקי  האור ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰של ,(«¿≈∆
כלל  בדרך מהנדרש למעלה ה' עבודת

˙È¯a‰ ˙‡ 'B‚ ¯ÓLÂ ‰È‰Èƒ¿∆¿»«∆«¿ƒ
‡˜Èc ¯ÓLÂ) 'B‚ ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â ואומר מדייק הכתוב ¿∆«∆∆¬∆ƒ¿«¿»«»¿»

להורות  "ושמר", הביטוי NÚÓe‰את ¯eac ‰·LÁn‰L ,(∆««¬»»ƒ«¬∆
‰ÏÚÓlL זו עבודה ידי על ויושפעו ‰ÈeÏÈbשיבואו Ì‰a ‰È‰È של ∆¿«¿»ƒ¿∆»∆«ƒ

באלוקות  בחינה ‰e‡אותה ˙eÏÏÎ·c ,Èa¯˜a d¯nLÓ ‰z‡Âcƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈÚ12˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb בעצמו הוא ברוך הקדוש של והמהות העצם ƒ¿«ƒ»«¿

שלו). והתפשטות הארה רק (ולא
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

צדק')p‰Â‰ב) ה'צמח (ּדאדמּו"ר הּנ"ל ּפירּוׁש ¿ƒ≈ְְֵֶֶֶַַַַַ

הּוא  (ׁשעקב ּתׁשמעּון עקב ְְְִִֵֵֶֶֶָָּבוהיה

הּימים  אחרית על וקאי סֹוף, יׁש14מּלׁשֹון ( ְְֲִִִֵֵַַַָָ

הּמדרׁש מאמר עם אמר 15לקּׁשר הּפסּוק, על ְְֲִִֵַַַַַַַָָָ

אני  ּבעקב הּמצֹות) (ׂשכר ׂשכרֹו כּו' הּקּב"ה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלהם

ּתׁשמעּון. עקב והיה (ׁשּנאמר) כּו' לכם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹותן

הּמצֹות, ּבׂשכר  ׁשאירי הּמדרׁש ׁשעלּֿפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

להּזמן  היא הּימים ) (אחרית ּב'עקב' ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּכּונה

הענין  ּפׁשטּות ּולפי הּמׁשיח, ּביאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּלאחרי

ּוׁשמרּתם  גֹו' (ּתׁשמעּון הּמצֹות ּבקּיּום ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַׁשאירי

הּימים) (אחרית ּבעקב הּכּונה אֹותם), ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועׂשיתם

והּקׁשר  ּדמׁשיחא. עקבתא הּגלּות, זמן לסֹוף ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהיא

הּוא  הּפירּוׁשים ׁשּיהיה 16ּדׁשני הּמצֹות ׂשכר ּכי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּגילּוי  יהיה ׁשאז הּוא  ֿ לבא) (לעתיד ְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹּבעקב

ּבּתניא  ּכמבֹואר זה 17העצמּות, ׁשּגילּוי וכיון . ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאֹופן) ּומצֹות (ּדתֹורה העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִֵֶַָָָהּוא

ּתׁשמעּון  עקב עלֿידי לכן (ּכּנ"ל), ֿ נפׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּדמסירת

ּבעקבתא  העבֹודה צדק', ה'צמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּכפירּוׁש

ּביֹותר  הּוא נפׁש' ה'מסירת ׁשאז ,18ּדמׁשיחא, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבעקב  ּדלעתידֿלבא, הּגילּוי יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעלֿידיֿזה

לכם. נֹותן ֲִֵֶָאני

ּבּתניא Ô·eÈÂג) ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדים 19זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָָ

הּמׁשיח  ימֹות ׁשל הּׁשלמּות ְְְְִִֵֶַַַַָּדתכלית

זמן  ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי הּמתים ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָּותחּית

ההילּולא  ּבעל אאמו"ר וכתב הּגלּות, ְִֶֶַַַַַָָָמׁש

ׁשּלֹו הּתניא ספר ׁשל הּגּליֹון על 20ּבהערֹותיו ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

האחרֹון  ּובּזמן ּבּׁשביה, היּו ׁשנים ּכּמה ׁשּמׁש)ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו) ספרים עֹוד עם ׁשּלֹו הּתניא (ספר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָנפּדּו
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הו"ע14) שעקב פרשתנו ריש אלו miiawrבאו"ת דדורות שהנשמות מפני היא דמשיחא לעקבתא דעקב השייכות (ועפ"ז,

יש  ועפ"ז הימים. אחרית על וקאי סוף, לשון הוא דעקב תצא) ע' שם (ועד"ז תקד ע' שם באוה"ת אבל עקביים). בחי' הם

כבפנים. המדרש, מאמר עם זה ג 15)לקשר שם, דב"ר גם וראה תקג. ע' שם באוה"ת הובא א). (פ"ג, פרשתנו ריש דב"ר

16.83)(בסופה). ע' ח"ט בלקו"ש עד"ז לו.17)ראה קפט 18)פרק ע' ח"ג ניסן סה"מ (תו"מ ה'תשכ"ה ונחה ד"ה ראה

וש"נ. ואילך. ב סעיף טו.20)רפל"ז.19)ואילך) ע' תש"ל) (קה"ת, התניא" לספר הערות - יצחק לוי ב"לקוטי נדפסו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰È‰Âa ('˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡c) Ï"p‰ Le¯Èt ‰p‰Â (·¿ƒ≈≈««¿«¿«∆«∆∆ƒ¿»»

È‡˜Â ,ÛBÒ ÔBLlÓ ‡e‰ ·˜ÚL) ÔeÚÓLz ·˜ÚוהכוונהÏÚ ≈∆ƒ¿¿∆≈∆ƒ¿¿»≈«
ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡14 הגלות ‰L¯„nסוף ¯Ó‡Ó ÌÚ ¯M˜Ï LÈ (15 «¬ƒ«»ƒ≈¿«≈ƒ«¬««ƒ¿»

˜eÒt‰ ÏÚ,"...עקב "והיה B¯ÎNהזה, 'eÎ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ««»»«»∆«»»¿»
È‡ ·˜Úa (˙Bˆn‰ ¯ÎN)¿««ƒ¿¿≈∆¬ƒ

'eÎ ÌÎÏ Ô˙B על השכר כלומר, ≈»∆
ה"עקב" בתקופת לבסוף, יבוא המצוות

·˜Ú ‰È‰Â (¯Ó‡pL)∆∆¡«¿»»≈∆
ÈtŒÏÚL ‡l‡ .ÔeÚÓLzƒ¿¿∆»∆«ƒ

È¯È‡L L¯„n‰ מדבר שהכתוב «ƒ¿»∆«¿≈
·˜Úa ‰ek‰ ,˙Bˆn‰ ¯ÎNaƒ¿««ƒ¿««»»¿≈∆
ÔÓf‰Ï ‡È‰ (ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡)«¬ƒ«»ƒƒ¿«¿«
ÈÙÏe ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa È¯Á‡lL∆¿«¬≈ƒ««»ƒ«¿ƒ

È¯È‡L ÔÈÚ‰ ˙eËLt שהכתוב «¿»ƒ¿»∆«¿≈
(Lzמדבר ˙Bˆn‰ Ìei˜aÔeÚÓ ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿¿

,(Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe 'B‚¿«¿∆«¬ƒ∆»
המצוות, שכר על ««»»‰ek‰ולא

‡È‰ (ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡) '·˜Ú'a¿≈∆«¬ƒ«»ƒƒ
‡˙·˜Ú ,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒÏ¿¿««»ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc קיום של זמן שהוא ƒ¿ƒ»
כך, אחר יבוא השכר ואילו המצוות,

הגאולה. בוא ÈLcעם ¯Lw‰Â¿«∆∆ƒ¿≈
‡e‰ ÌÈLe¯Èt‰16¯ÎN Èk , «≈ƒƒ¿«

'·˜Ú'a ‰È‰iL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ) המשיח )בימות ∆»ƒ»…

ÈeÏÈb ‰È‰È Ê‡L ‡e‰∆»ƒ¿∆ƒ
‡Èza ¯‡B·Ók ,˙eÓˆÚ‰17 »«¿«¿»««¿»

מביא  הזה בזמן המצוות קיום כיצד

לשונו: (וזה לבוא לעתיד אלוקות גילוי

זכרונםֿלברכה  רבותינו "וכמאמר

בצדיקים  כוח נותן הוא ברוך שהקדוש

יתבטלו  שלא לבא לעתיד שכרם לקבל

לעתיד  הנגלה ה' באור ממש במציאות

עוד  יכנף ולא כדכתיב לבוש שום בלי

בכנף  ממך יתכסה שלא [פירוש מוריך

מוריך  את רואות עיניך והיו ולבוש]

לא  וכתיב וגו' יראו בעין עין כי וכתיב

כי  וגו' יומם לאור השמש עוד לך יהיה

הם  המתים כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע וגו'. עולם לאור לך יהיה ה'

מתחילתו"). נברא שלכך הזה עולם בריאות ושלימות תכלית

‰Ê ÈeÏÈbL ÔÂÈÎÂ לבוא לעתיד ה'עצמות' È„ÈŒÏÚגילוי ‡e‰ ¿≈»∆ƒ∆«¿≈
Ï"pk) LÙŒ˙¯ÈÒÓc (ÔÙB‡a ˙BˆÓe ‰¯B˙c) ‰„B·Ú‰ שזו »¬»¿»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ«∆∆««

דמשיחא" "עקבתא של המיוחדת Ú˜·העבודה È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,(»≈«¿≈≈∆
,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Le¯ÈÙk ÔeÚÓLzעל מדבר ‰B·Ú„‰שהכתוב ƒ¿¿¿≈«∆«∆∆»¬»

Ê‡L ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆»
¯˙BÈa ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰18, «¿ƒ«∆∆¿≈

הקודמים, בדורות מאשר יותר אפילו

ÈeÏÈb‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
·˜Úa ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc באחרית ƒ¿»ƒ»…¿≈∆

הגלות  סוף לאחר שבאה הימים

המשיח  ימות Ô˙Bוהתחלת È‡¬ƒ≈
ÌÎÏ האחד) הפירושים ששני ונמצא »∆

"עקבתא  בזמן העבודה על שמדובר

אחרית  על שמדובר והשני דמשיחא"

אכן  המשיח) ביאת אחרי הימים

בזה. זה קשורים

‰Ê Ô·eÈÂ אודות ‚) לעיל המבואר ¿»∆
ושכר  המצוות קיום של השייכות

ולאחרית  דמשיחא" ל"עקבתא המצוות

Ó‰תחילה ÌÈc˜‰aהימים  ¿«¿ƒ«
‡Èza ·e˙kM19˙ÈÏÎ˙c ∆»««¿»¿«¿ƒ

ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÏL ˙eÓÏM‰«¿≈∆¿«»ƒ«
eÈNÚÓa ÈeÏz ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙e¿ƒ««≈ƒ»¿«¬≈
CLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ«¬»≈»¿«∆∆

,˙eÏb‰ התורה בלימוד שנוסיף וככל «»
תהיה  כך הגלות, בזמן המצוות ובקיום

לעתיד  האלוקות בגילוי ומעלה תוספת

המשיח  בימות אאמו"ר ÎÂ˙·לבוא, ¿»«
המקובל  הגאון ורבי, אדוניֿאביֿמורי

הרבי  של אביו לויֿיצחק »»ÏÚaרבי
‡ÏeÏÈ‰‰ מנחםֿאב כ"ף שהיום, «ƒ»

תש"ד) (בשנת הסתלקותו יום הוא

ÏL ÔBÈlb‰ ÏÚ ÂÈ˙B¯Ú‰a¿∆»»««ƒ»∆
BlL ‡Èz‰ ¯ÙÒ20 שהחזיק ≈∆««¿»∆

בגלות  לחיות שנאלץ בשנים ברשותו

‰eÈרחוקה ÌÈL ‰nk CLnL)∆∆∆«»»ƒ»
,‰È·Ma ברשותו שהיו ספרים כמה «ƒ¿»

שנים  במשך נותרו הגלות, בעת

ברוסיה, ÌÚבשבייה, BlL ‡Èz‰ ¯ÙÒ) ecÙ ÔB¯Á‡‰ ÔÓf·e«¿«»«¬ƒ¿≈∆««¿»∆ƒ
BlL ÌÈ¯ÙÒ „BÚ תורה וחידושי 'הערות' רשם בהם È·M‰Ó‰שגם ( ¿»ƒ∆≈«ƒ¿»
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ז f"kyz'd (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

אינֹו ׁשּלמעלה) ּומעׂשה ּדיּבּור הּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָלהאדם

הּנׁשמה  ירידת לפני ּגם ׁשהרי עדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמסּפיק

ׁשּבזה, עליֹונה הכי ּבבחינה היתה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָלמּטה

ּבמחׁשבה  עלּו יׂשראל ׁשּלמעלה, ,10הּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּבכדי  עלּיה, לצֹור היא למּטה הּנׁשמה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוירידת

למדרגה  ּתתעּלה למּטה עבֹודתּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

ועד  הירידה, קֹודם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָנעלית

ואּתה  ּגם 11ּבחינת (ׁשּלמעלה ּבקרּבי מׁשּמרּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ

טהֹורה  ּׁשּכתּוב 12היא)11מּבחינת מה וזהּו . ְְְִִִֶֶַַָָ

גֹו', נׁשּבע אׁשר החסד ואת הּברית את גֹו' ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוׁשמר

ועׂשיתם, ּוׁשמרּתם ּתׁשמעּון עקב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַּדעלֿידי

ּדנׁשמה  ּבהעקב ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

ׁשּבּגּוף  הּנׁשמה על ּבעקבתא 13ּדקאי ּובפרט , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ּגם  ּובמילא, ּבהירידה, [הֹוספה ְְְְִִִֵַַָָָָָּדמׁשיחא

הירידה  ׁשעלֿידי הירידה], ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהעלּיה

העבֹודה  ּבּגלּות), (ּובפרט הּבהמית ונפׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָּבּגּוף

היא  הּנׁשמה ׁשל ּומעׂשה ּדּבּור ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָּדמחׁשבה

(למעלה  ּדמסירתֿנפׁש ּובאֹופן ּדלּבא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּברעּותא

את  גֹו' וׁשמר יהיה עלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות),

(וׁשמר  גֹו' נׁשּבע אׁשר החסד ואת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָהּברית

יהיה  ׁשּלמעלה ּומעׂשה ּדּבּור ׁשהּמחׁשבה  ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּדיקא),

ּדבכללּות  ּבקרּבי, מׁשּמרּה ּדואּתה הּגילּוי ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבהם

ענין  העצמּות.12הּוא ּגילּוי ְְִִַַָ
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עילאה.10) מחשבה בחי' שהיא תצג) ע' שם תפ. (ע' שם אוה"ת בארוכה וראה ד. פ"א, (אלקי 11)ב"ר השחר ברכות נוסח

ה"ג. פ"ז תפלה הל' רמב"ם ב. ס, מברכות כו') ואילך).12)נשמה לו ע' תרפ"ו (סה"מ תרפ"ו שובה ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך). קעד ע' תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח ובכ"מ.13)צעקו ג. סב, לר"ה דרושים לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚÓlL‰התחתוןÌ„‡‰Ïויתגלה ‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁn‰ ¿»»»««¬»»ƒ«¬∆∆¿«¿»

ÔÈ„Ú,באלוקות  ˜ÈtÒÓ BÈ‡ השלמות ) תכלית ÈÙÏואינו Ìb È¯‰L ≈«¿ƒ¬«ƒ∆¬≈«ƒ¿≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ירידה שהיא הזה בעולם גשמי בגוף להתלבש ¿ƒ««¿»»¿«»

הירידה, קודם למעלה, הנשמה של למצבה ביחס ביותר «¿«‰È˙‰גדולה
BÈÏÚ‰הנשמה  ÈÎ‰ ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»¬ƒ∆¿»

,‰ÊaL שלה בשייכות היינו ∆»∆
שלמעלה, ומעשה דיבור למחשבה,

כיצד  ומפרט שממשיך כפי

,‰ÏÚÓlL ‰·LÁn‰ לנשמה יש ««¬»»∆¿«¿»
כמאמר  לזה ז"ל שייכות חכמינו

‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ10 ƒ¿»≈»««¬»»
hÓÏ‰העליונה, ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÂƒƒ««¿»»¿«»

È„Îa ,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿≈
‰hÓÏ d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL בגוף ∆«¿≈¬»»¿«»

הזה  בעולם ∆»¿lÚ˙zƒ‰גשמי
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿

,‰„È¯È‰ Ì„B˜ ‰˙È‰L שאם ∆»¿»∆«¿ƒ»
בירידה  ו"ריווח" תועלת אין כן לא

‰z‡Â ˙ÈÁa „ÚÂ11d¯nLÓ ¿«¿ƒ«¿«»¿«¿»
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL) Èa¯˜a¿ƒ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«

‰¯B‰Ë11(‡È‰12 השחר בברכות ¿»ƒ
טהורה  בי שנתת נשמה "אלוקי אומרים

אתה  יצרתה, אתה בראתה, אתה היא,

בקרבי" משמרה ואתה בי נפחתה

החסידות  בתורת כך על ומבואר

כנגד  הם הראשונים הקטעים שארבעת

למטה  מלמעלה בנשמה, דרגות ארבע

שהיא – כפי הנשמה היא", "טהורה

בעולם  – "בראתה" האצילות, בעולם

היצירה  בעולם – "יצרתה" הבריאה,

ואילו  העשיה, בעולם – בי" ו"נפחתה

מתייחס  בקרבי" משמרה "ואתה הסיום

"טהורה  מאשר יותר עוד נעלית לדרגה

הנשמה  של והעליה באלקות, בשורשה שהיא כפי הנשמה היינו היא",

בקרבי". משמרה "ואתה לדרגת עד היא הירידה שעלֿידי

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂעקב פרשת בתחילת ‰È¯a˙כאן ˙‡ 'B‚ ¯ÓLÂ ¿∆«∆»¿»«∆«¿ƒ
ÔeÚÓLz ·˜Ú È„ÈŒÏÚc ,'B‚ ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â¿∆«∆∆¬∆ƒ¿«¿«¿≈≈∆ƒ¿¿
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc ‰„B·Ú‰ ,Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe¿«¿∆«¬ƒ∆»¬»¿«¬»»ƒ«¬∆

‰ÓLc ·˜Ú‰a היא כי "עקב" שנקראת הנשמה של הנמוכה הבחינה ¿»»≈ƒ¿»»

שבגוף התחתונה בחינה שהוא העקב היאÈ‡˜cבדוגמת ÏÚשהכוונה ¿»≈«
ÛebaL ‰ÓLp‰13, הנשמה של התחתון החלק שרק בחסידות כמבואר «¿»»∆«

למעלה  נשארות הנשמה של יותר גבוהות דרגות אבל בגוף ומתלבש יורד

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa Ë¯Ù·e לנשמות ביחס יותר נמוכות הנשמות שאז ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הקודמים  בדורות שהיו הגבוהות

,‰„È¯È‰a ‰ÙÒB‰] גדולה ירידה »»¿«¿ƒ»
הקודמים  בדורות הנשמות לעומת יותר

ŒÏÚL ‰iÏÚ‰a Ìb ,‡ÏÈÓ·e¿≈»«¿»¬ƒ»∆«
‰„È¯È‰ È„È ומעלה הוספה ישנה ¿≈«¿ƒ»

בעבר  שהייתה לעליה ŒÏÚLביחס ,[∆«
LÙÂ Ûeba ‰„È¯È‰ È„È¿≈«¿ƒ»«¿∆∆
˙eÏba Ë¯Ù·e) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿»«»
דמשיחא"), "עקבתא בתקופת ובמיוחד

¯eac ‰·LÁÓc ‰„B·Ú‰»¬»¿«¬»»ƒ
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÏL ‰NÚÓe«¬∆∆«¿»»ƒ

‡aÏc ‡˙eÚ¯a כי) הלב ברצון ƒ¿»¿ƒ»
לגבי  ירידה אלה בדורות יש אחד מצד

ההבנה  ברמת הקודמים הדורות

דווקא  יש שני מצד אבל וההשגה,

יתרון  דמשיחא" "עקבתא של בדורות

"רעותא  וכד', ותמימות אמונה בענייני

LÙŒ˙¯ÈÒÓcדליבא") ÔÙB‡·e¿∆ƒ¿ƒ«∆∆
ובמידת  מלאה הקרבה מתוך ה' עבודת

ובעניין  החיים על וויתור אפילו הצורך

"עקבתא  האחרונים לדורות יש זה

הדורות  על ויתרון מעלה דמשיחא"

ה'(הקודמים  עבודת «¿»¿ÏÚÓÏ‰וזוהי
LÏzL‰Ó˙eÏ לנדרש ומעבר מעל ≈ƒ¿«¿¿

שנובע  והרגיל הקבוע הסדר מצד

וההדרגתי  המסודר השתלשלות' מ'סדר

האלוקי  האור ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰של ,(«¿≈∆
כלל  בדרך מהנדרש למעלה ה' עבודת

˙È¯a‰ ˙‡ 'B‚ ¯ÓLÂ ‰È‰Èƒ¿∆¿»«∆«¿ƒ
‡˜Èc ¯ÓLÂ) 'B‚ ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â ואומר מדייק הכתוב ¿∆«∆∆¬∆ƒ¿«¿»«»¿»

להורות  "ושמר", הביטוי NÚÓe‰את ¯eac ‰·LÁn‰L ,(∆««¬»»ƒ«¬∆
‰ÏÚÓlL זו עבודה ידי על ויושפעו ‰ÈeÏÈbשיבואו Ì‰a ‰È‰È של ∆¿«¿»ƒ¿∆»∆«ƒ

באלוקות  בחינה ‰e‡אותה ˙eÏÏÎ·c ,Èa¯˜a d¯nLÓ ‰z‡Âcƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈÚ12˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb בעצמו הוא ברוך הקדוש של והמהות העצם ƒ¿«ƒ»«¿

שלו). והתפשטות הארה רק (ולא
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צדק')p‰Â‰ב) ה'צמח (ּדאדמּו"ר הּנ"ל ּפירּוׁש ¿ƒ≈ְְֵֶֶֶַַַַַ

הּוא  (ׁשעקב ּתׁשמעּון עקב ְְְִִֵֵֶֶֶָָּבוהיה

הּימים  אחרית על וקאי סֹוף, יׁש14מּלׁשֹון ( ְְֲִִִֵֵַַַָָ

הּמדרׁש מאמר עם אמר 15לקּׁשר הּפסּוק, על ְְֲִִֵַַַַַַַָָָ

אני  ּבעקב הּמצֹות) (ׂשכר ׂשכרֹו כּו' הּקּב"ה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלהם

ּתׁשמעּון. עקב והיה (ׁשּנאמר) כּו' לכם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹותן

הּמצֹות, ּבׂשכר  ׁשאירי הּמדרׁש ׁשעלּֿפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

להּזמן  היא הּימים ) (אחרית ּב'עקב' ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּכּונה

הענין  ּפׁשטּות ּולפי הּמׁשיח, ּביאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּלאחרי

ּוׁשמרּתם  גֹו' (ּתׁשמעּון הּמצֹות ּבקּיּום ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַׁשאירי

הּימים) (אחרית ּבעקב הּכּונה אֹותם), ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועׂשיתם

והּקׁשר  ּדמׁשיחא. עקבתא הּגלּות, זמן לסֹוף ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהיא

הּוא  הּפירּוׁשים ׁשּיהיה 16ּדׁשני הּמצֹות ׂשכר ּכי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּגילּוי  יהיה ׁשאז הּוא  ֿ לבא) (לעתיד ְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹּבעקב

ּבּתניא  ּכמבֹואר זה 17העצמּות, ׁשּגילּוי וכיון . ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאֹופן) ּומצֹות (ּדתֹורה העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִֵֶַָָָהּוא

ּתׁשמעּון  עקב עלֿידי לכן (ּכּנ"ל), ֿ נפׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּדמסירת

ּבעקבתא  העבֹודה צדק', ה'צמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָּכפירּוׁש

ּביֹותר  הּוא נפׁש' ה'מסירת ׁשאז ,18ּדמׁשיחא, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבעקב  ּדלעתידֿלבא, הּגילּוי יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעלֿידיֿזה

לכם. נֹותן ֲִֵֶָאני

ּבּתניא Ô·eÈÂג) ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדים 19זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָָ

הּמׁשיח  ימֹות ׁשל הּׁשלמּות ְְְְִִֵֶַַַַָּדתכלית

זמן  ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי הּמתים ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָּותחּית

ההילּולא  ּבעל אאמו"ר וכתב הּגלּות, ְִֶֶַַַַַָָָמׁש

ׁשּלֹו הּתניא ספר ׁשל הּגּליֹון על 20ּבהערֹותיו ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

האחרֹון  ּובּזמן ּבּׁשביה, היּו ׁשנים ּכּמה ׁשּמׁש)ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו) ספרים עֹוד עם ׁשּלֹו הּתניא (ספר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָנפּדּו
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הו"ע14) שעקב פרשתנו ריש אלו miiawrבאו"ת דדורות שהנשמות מפני היא דמשיחא לעקבתא דעקב השייכות (ועפ"ז,

יש  ועפ"ז הימים. אחרית על וקאי סוף, לשון הוא דעקב תצא) ע' שם (ועד"ז תקד ע' שם באוה"ת אבל עקביים). בחי' הם

כבפנים. המדרש, מאמר עם זה ג 15)לקשר שם, דב"ר גם וראה תקג. ע' שם באוה"ת הובא א). (פ"ג, פרשתנו ריש דב"ר

16.83)(בסופה). ע' ח"ט בלקו"ש עד"ז לו.17)ראה קפט 18)פרק ע' ח"ג ניסן סה"מ (תו"מ ה'תשכ"ה ונחה ד"ה ראה

וש"נ. ואילך. ב סעיף טו.20)רפל"ז.19)ואילך) ע' תש"ל) (קה"ת, התניא" לספר הערות - יצחק לוי ב"לקוטי נדפסו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰È‰Âa ('˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡c) Ï"p‰ Le¯Èt ‰p‰Â (·¿ƒ≈≈««¿«¿«∆«∆∆ƒ¿»»

È‡˜Â ,ÛBÒ ÔBLlÓ ‡e‰ ·˜ÚL) ÔeÚÓLz ·˜ÚוהכוונהÏÚ ≈∆ƒ¿¿∆≈∆ƒ¿¿»≈«
ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡14 הגלות ‰L¯„nסוף ¯Ó‡Ó ÌÚ ¯M˜Ï LÈ (15 «¬ƒ«»ƒ≈¿«≈ƒ«¬««ƒ¿»

˜eÒt‰ ÏÚ,"...עקב "והיה B¯ÎNהזה, 'eÎ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ««»»«»∆«»»¿»
È‡ ·˜Úa (˙Bˆn‰ ¯ÎN)¿««ƒ¿¿≈∆¬ƒ

'eÎ ÌÎÏ Ô˙B על השכר כלומר, ≈»∆
ה"עקב" בתקופת לבסוף, יבוא המצוות

·˜Ú ‰È‰Â (¯Ó‡pL)∆∆¡«¿»»≈∆
ÈtŒÏÚL ‡l‡ .ÔeÚÓLzƒ¿¿∆»∆«ƒ

È¯È‡L L¯„n‰ מדבר שהכתוב «ƒ¿»∆«¿≈
·˜Úa ‰ek‰ ,˙Bˆn‰ ¯ÎNaƒ¿««ƒ¿««»»¿≈∆
ÔÓf‰Ï ‡È‰ (ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡)«¬ƒ«»ƒƒ¿«¿«
ÈÙÏe ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa È¯Á‡lL∆¿«¬≈ƒ««»ƒ«¿ƒ

È¯È‡L ÔÈÚ‰ ˙eËLt שהכתוב «¿»ƒ¿»∆«¿≈
(Lzמדבר ˙Bˆn‰ Ìei˜aÔeÚÓ ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿¿

,(Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe 'B‚¿«¿∆«¬ƒ∆»
המצוות, שכר על ««»»‰ek‰ולא

‡È‰ (ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡) '·˜Ú'a¿≈∆«¬ƒ«»ƒƒ
‡˙·˜Ú ,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒÏ¿¿««»ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc קיום של זמן שהוא ƒ¿ƒ»
כך, אחר יבוא השכר ואילו המצוות,

הגאולה. בוא ÈLcעם ¯Lw‰Â¿«∆∆ƒ¿≈
‡e‰ ÌÈLe¯Èt‰16¯ÎN Èk , «≈ƒƒ¿«

'·˜Ú'a ‰È‰iL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ) המשיח )בימות ∆»ƒ»…

ÈeÏÈb ‰È‰È Ê‡L ‡e‰∆»ƒ¿∆ƒ
‡Èza ¯‡B·Ók ,˙eÓˆÚ‰17 »«¿«¿»««¿»

מביא  הזה בזמן המצוות קיום כיצד

לשונו: (וזה לבוא לעתיד אלוקות גילוי

זכרונםֿלברכה  רבותינו "וכמאמר

בצדיקים  כוח נותן הוא ברוך שהקדוש

יתבטלו  שלא לבא לעתיד שכרם לקבל

לעתיד  הנגלה ה' באור ממש במציאות

עוד  יכנף ולא כדכתיב לבוש שום בלי

בכנף  ממך יתכסה שלא [פירוש מוריך

מוריך  את רואות עיניך והיו ולבוש]

לא  וכתיב וגו' יראו בעין עין כי וכתיב

כי  וגו' יומם לאור השמש עוד לך יהיה

הם  המתים כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע וגו'. עולם לאור לך יהיה ה'

מתחילתו"). נברא שלכך הזה עולם בריאות ושלימות תכלית

‰Ê ÈeÏÈbL ÔÂÈÎÂ לבוא לעתיד ה'עצמות' È„ÈŒÏÚגילוי ‡e‰ ¿≈»∆ƒ∆«¿≈
Ï"pk) LÙŒ˙¯ÈÒÓc (ÔÙB‡a ˙BˆÓe ‰¯B˙c) ‰„B·Ú‰ שזו »¬»¿»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ«∆∆««

דמשיחא" "עקבתא של המיוחדת Ú˜·העבודה È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,(»≈«¿≈≈∆
,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Le¯ÈÙk ÔeÚÓLzעל מדבר ‰B·Ú„‰שהכתוב ƒ¿¿¿≈«∆«∆∆»¬»

Ê‡L ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆»
¯˙BÈa ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰18, «¿ƒ«∆∆¿≈

הקודמים, בדורות מאשר יותר אפילו

ÈeÏÈb‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
·˜Úa ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc באחרית ƒ¿»ƒ»…¿≈∆

הגלות  סוף לאחר שבאה הימים

המשיח  ימות Ô˙Bוהתחלת È‡¬ƒ≈
ÌÎÏ האחד) הפירושים ששני ונמצא »∆

"עקבתא  בזמן העבודה על שמדובר

אחרית  על שמדובר והשני דמשיחא"

אכן  המשיח) ביאת אחרי הימים

בזה. זה קשורים

‰Ê Ô·eÈÂ אודות ‚) לעיל המבואר ¿»∆
ושכר  המצוות קיום של השייכות

ולאחרית  דמשיחא" ל"עקבתא המצוות

Ó‰תחילה ÌÈc˜‰aהימים  ¿«¿ƒ«
‡Èza ·e˙kM19˙ÈÏÎ˙c ∆»««¿»¿«¿ƒ

ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÏL ˙eÓÏM‰«¿≈∆¿«»ƒ«
eÈNÚÓa ÈeÏz ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙e¿ƒ««≈ƒ»¿«¬≈
CLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ«¬»≈»¿«∆∆

,˙eÏb‰ התורה בלימוד שנוסיף וככל «»
תהיה  כך הגלות, בזמן המצוות ובקיום

לעתיד  האלוקות בגילוי ומעלה תוספת

המשיח  בימות אאמו"ר ÎÂ˙·לבוא, ¿»«
המקובל  הגאון ורבי, אדוניֿאביֿמורי

הרבי  של אביו לויֿיצחק »»ÏÚaרבי
‡ÏeÏÈ‰‰ מנחםֿאב כ"ף שהיום, «ƒ»

תש"ד) (בשנת הסתלקותו יום הוא

ÏL ÔBÈlb‰ ÏÚ ÂÈ˙B¯Ú‰a¿∆»»««ƒ»∆
BlL ‡Èz‰ ¯ÙÒ20 שהחזיק ≈∆««¿»∆

בגלות  לחיות שנאלץ בשנים ברשותו

‰eÈרחוקה ÌÈL ‰nk CLnL)∆∆∆«»»ƒ»
,‰È·Ma ברשותו שהיו ספרים כמה «ƒ¿»

שנים  במשך נותרו הגלות, בעת

ברוסיה, ÌÚבשבייה, BlL ‡Èz‰ ¯ÙÒ) ecÙ ÔB¯Á‡‰ ÔÓf·e«¿«»«¬ƒ¿≈∆««¿»∆ƒ
BlL ÌÈ¯ÙÒ „BÚ תורה וחידושי 'הערות' רשם בהם È·M‰Ó‰שגם ( ¿»ƒ∆≈«ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



f"kyz'dח (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

הּלׁשֹונֹות, ּב' ּדענין לכאן) והּגיעּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָמהּׁשביה

לקּמן  ּׁשּכתּוב מּמה יּובן ועבֹודתנּו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבמעׂשינּו

והיה  ּדּבּורֿהּמתחיל יב סימן הּקדׁש' ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹּב'אּגרת

,ממׁשי ּולאחריֿזה ׁשם. עּין גֹו' הּצדקה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשה

הּמׁשיח, ימֹות על קאי ׁשּמעׂשינּו לֹומר, ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָּדיׁש

הּמתים  ּתחּית על קאי .21ועבֹודתנּו ְֲִִֵֵֵַַַַָָ

‰p‰Â ׁשּמצּין ּבמה ההילּולא ּבעל ׁשל ּכּונתֹו ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  יב סימן הּקדׁש' ְְִִִִֶֶֶַַַָֹל'אּגרת

להמבֹואר  לכאֹורה היא גֹו' הּצדקה מעׂשה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָוהיה

ׁשם  הּקדׁש' מעׂשה 22ּב'אּגרת ּבין ההפרׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּכבר  ּדבר על נֹופל מעׂשה ׁשם "ּכי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָלעבֹודה,

ההוה  ּדבר והּוא מּמילא ּתמיד ׁשּנעׂשה אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנעׂשה

עבֹודה  לׁשֹון (מהּֿׁשאיןּֿכן) כּו', ּתמיד ְְֲִִֵֵֶַָָָורגיל

ּביגיעה  עֹוׂשה ׁשהאדם ּדבר על אּלא נֹופל ִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינֹו

ּורצֹונֹו טבעֹו ׁשּמבּטל רק נפׁשֹו טבע נגד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָעצּומה

ׁשּכן  מּובן, ּדמּזה ּברּוֿהּוא". העליֹון רצֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָמּפני

מעׂשינּו הּלׁשֹונֹות ּדב' הּפירּוׁש ּגם ְְֲֵֵַַַַהּוא

קּיּום  על קאי ּדמעׂשינּו ּכאן, ׁשּבּתניא ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָועבֹודתנּו

ועבֹודתנּו וההרּגל, הּטבע ּכפי ּומצֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּתֹורה

מהּטבע  יֹותר ּומצֹות ּבּתֹורה היגיעה על ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָקאי

הּלׁשֹונֹות  ּדב' ׁשּכֹותב מּזה אבל, ְְְְֲִִֵֶֶַָָוהרגילּות.

ּב'אּגרת  ׁשּכתּוב מּמה יּובן ועבֹודתנּו) ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(מעׂשינּו

ל'אּגרת  ׁשּמצּין (לאחרי ּומסּים יב, סימן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקדׁש'

ּבמה  ּדכּונתֹו מׁשמע  ׁשם", "עּין הּנ"ל) ְְְֵֶַַַַַַַַָָָֹהּקדׁש'

על  (נֹוסף היא הּנ"ל  הּקדׁש' ל'אּגרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּמצּין

ּגם  סתם) לעבֹודה מעׂשה ׁשּבין ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָההפרׁש

הּצדקה  מעׂשה ּבענין ׁשם יּובן 23להמבֹואר ׁשם") ("עּין ּבזה העּיּון ּדעלֿידי , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

לעבֹודתנּו. מעׂשינּו ׁשּבין החילּוק יֹותר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבעֹומק

‰p‰c ׁשּיׂשראל" ּדזה הּצדקה, מעׂשה ּבענין ׁשם הּקדׁש' ּב'אּגרת מבֹואר ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רחמנים  הם חסדים 24ּבטבעם ה 25וגֹומלי מּפני נפׁשֹותיהם (הּוא) יֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
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הצדקה 21) ועבודת הצדקה דמעשה אפשר בדרך לומר דיש קי ע' ח"א נ"ע מהורש"ב אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש וראה

ותחה"מ. דימוה"מ המדריגות ב' ואילך.22)זהו"ע א הצדקה"23)קיח, מעשה והי' "המתחיל שמוסיף מה יומתק ועפ"ז

מיותר. דלכאורה רמב"24)- א. עט, יבמות ע"ב)ראה ריש (לו, ה"א פ"ד קידושין ובירושלמי הי"ז. פי"ט איסו"ב הל' ם

באוה"ת  (הובאו ד פ"ג, פרשתנו בדב"ר הוא ועד"ז החסד". ואת הברית את לך אלקיך ה' ושמר מנין, חסדים "וגומלי

עיי"ש). ב'כא, ע' ה) (כרך נעשה 25)פרשתנו ביישנים כי י"ל ואולי - ביישנים ספ"א) בח"א וגם שם. לקמן (וכן הושמט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô‡ÎÏ eÚÈb‰Â'יצחק לוי 'לקוטי הספרים בסדרת ונדפסו הרבי, בנו לרשות ¿ƒƒ¿»
יצחק' לוי ‰BBLl˙,ו'תורת 'a ÔÈÚc של ) והתוכן הפנימית המשמעות ¿ƒ¿««¿

התניא בספר זה בהקשר האמורים הביטויים e˙„B·ÚÂ,שני eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈
Ôn˜Ï ·e˙kM ‰nÓ Ô·eÈ התניא ספר של הבאים b‡'a¯˙בחלקים »ƒ«∆»¿«»¿ƒ∆∆

Œ¯eac ·È ÔÓÈÒ 'L„w‰«…∆ƒ»ƒ
‰˜„v‰ ‰NÚÓ ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»»«¬≈«¿»»

ÌL ÔiÚ 'B‚ בהמשך להלן ויתבאר «≈»
הציון ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰המאמר. אחרי ¿«¬≈∆

האמורה  הקודש CÈLÓÓ«¿ƒ,לאגרת
È‡˜ eÈNÚnL ,¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆«¬≈»≈

‰ÁÈLn,מכוון  ˙BÓÈ ÏÚ«¿«»ƒ«
˙iÁz ÏÚ È‡˜ e˙„B·ÚÂ«¬»≈»≈«¿ƒ«

ÌÈ˙n‰21. «≈ƒ
ÏÚa ÏL B˙ek ‰p‰Â¿ƒ≈«»»∆««
ÔiˆnL ‰Óa ‡ÏeÏÈ‰‰«ƒ»¿«∆¿«≈
·È ÔÓÈÒ 'L„w‰ ˙¯b‡'Ï¿ƒ∆∆«…∆ƒ»
‰NÚÓ ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»«¬≈

‰¯B‡ÎÏ ‡È‰ 'B‚ ‰˜„v‰ ככל «¿»»ƒƒ¿»
b‡'a¯˙הנראה  ¯‡B·Ó‰Ï¿«¿»¿ƒ∆∆

ÌL 'L„w‰22L¯Ù‰‰ ההבדל «…∆»«∆¿≈
ÌL Èk" ,‰„B·ÚÏ ‰NÚÓ ÔÈa≈«¬∆«¬»ƒ≈
¯·kL ¯·c ÏÚ ÏÙB ‰NÚÓ«¬∆≈«»»∆¿»

‰NÚ בעבר„ÈÓz ‰NÚpL B‡ «¬»∆«¬∆»ƒ
ומתמשכת  קבועה «≈ÏÈnÓƒ‡בצורה

מיוחד  מאמץ פעם כל שיידרש מבלי

„ÈÓz ÏÈ‚¯Â ‰Â‰‰ ¯·c ‡e‰Â¿»»«…∆¿»ƒ»ƒ
ÔBLÏ (ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) ,'eÎ«∆≈≈¿

‰„B·Ú עלֿידי ה' לעבודת ביחס ¬»
c·¯האדם  ÏÚ ‡l‡ ÏÙB BÈ‡≈≈∆»«»»

‰ÚÈ‚Èa ‰NBÚ Ì„‡‰L∆»»»∆ƒƒ»
‰ÓeˆÚ גדול Ú·Ëבמאמץ „‚ ¬»∆∆∆«

BLÙ דבר עושה היה לא טבעו ומצד «¿
זה הרצון ¯˜מסוג על שמתגבר אלא «

זאת  בכל הדבר את ועושה שלו הטבעי

BBˆ¯eכיון  BÚ·Ë Ïh·nL∆¿«≈ƒ¿¿
ŒCe¯a ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈtÓƒ¿≈¿»∆¿»

‰fÓc ."‡e‰ האמור הביאור לפי ¿ƒ∆
בין  ההבדל לגבי הקודש' ב'אגרת

ו"עבודה" ÔkL"מעשה" ,Ô·eÓ»∆≈
'·c Le¯Èt‰ Ìb ‡e‰««≈¿
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ ˙BBLl‰«¿«¬≈«¬»≈

,Ô‡k ‡ÈzaL במעשינו" תלוי לבוא לעתיד האלוקות שגילוי זה בהקשר ∆««¿»»
הגלות  בזמן BˆÓe˙ועבודתנו" ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ È‡˜ eÈNÚÓc¿«¬≈»≈«ƒ«»ƒ¿

,Ïb¯‰‰Â Ú·h‰ ÈÙk האדם טבע מצד שמתחייבת המידה וההרגלים לפי ¿ƒ«∆«¿«∆¿≈
˜‡Èשלו  e˙„B·ÚÂמכוון¯˙BÈ ˙BˆÓe ‰¯Bza ‰ÚÈ‚È‰ ÏÚ «¬»≈»≈««¿ƒ»«»ƒ¿≈

,Ï·‡ .˙eÏÈ‚¯‰Â Ú·h‰Ó≈«∆«¿»¿ƒ¬»
לא  עדיין שזו נראה דבר, של  לאמתו

לוי  רבי דברי של העמוקה המשמעות

כי  בתניא, שלו ב'הערה' ∆fÓƒ‰יצחק
˙BBLl‰ '·c ·˙BkL שני ∆≈¿«¿

e˙„B·ÚÂ)הביטויים  eÈNÚÓ)«¬≈«¬»≈
˙¯b‡'a ·e˙kL ‰nÓ Ô·eÈ»ƒ«∆»¿ƒ∆∆
ÌiÒÓe ,·È ÔÓÈÒ 'L„w‰«…∆ƒ»¿«≈
˙¯b‡'Ï ÔiˆnL È¯Á‡Ï)¿«¬≈∆¿«≈¿ƒ∆∆
,"ÌL ÔiÚ" (Ï"p‰ 'L„w‰«…∆«««≈»
ÔiˆnL ‰Óa B˙eÎc ÚÓLÓ«¿«¿«»»¿«∆¿«≈
‡È‰ Ï"p‰ 'L„w‰ ˙¯b‡'Ï¿ƒ∆∆«…∆««ƒ
ÔÈaL L¯Ù‰‰ ÏÚ ÛÒB)»««∆¿≈∆≈

Ì˙Ò ‰„B·ÚÏ ‰NÚÓ כמבואר «¬∆«¬»¿»
שם  ומפורש ברור דבר שהוא לעיל,

היה  לא לכך היתה כוונתו כל ואם

שם" "עיין B·Ó‰Ï‡¯מדגיש Ìb («¿«¿»
ÌL הקודש אגרת ÔÈÚaבאותה »¿ƒ¿«

של  המיוחדת והמעלה החידוש

‰˜„v‰ ‰NÚÓ23È„ÈŒÏÚc , «¬≈«¿»»¿«¿≈
Ô·eÈ ("ÌL ÔiÚ") ‰Êa ÔeiÚ‰»ƒ»∆«≈»»

˜eÏÈÁ‰ ¯˙BÈ ˜ÓBÚa ההבדל ¿∆≈«ƒ
,e˙„B·ÚÏ eÈNÚÓ ÔÈaL כפי ∆≈«¬≈«¬»≈

ומבאר. שממשיך

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ó ‰p‰c¿ƒ≈¿»¿ƒ∆∆«…∆
,‰˜„v‰ ‰NÚÓ ÔÈÚa ÌL»¿ƒ¿««¬≈«¿»»

ÌÚ·Ëa Ï‡¯NiL" ‰Êc מצד ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»
והשתדלות  מאמץ ללא גם עצמם,

¯ÌÈÓÁמיוחדת Ì‰24ÈÏÓB‚Â ≈«¿»ƒ¿¿≈
ÌÈ„ÒÁ25˙BÈ‰ ÈtÓ (‡e‰) ¬»ƒƒ¿≈¡
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

ּבהן  ּגֹובר החסד אׁשר יתּבר מּמּדֹותיו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמׁשכֹות

ּבת  הּנׁשמה נקראת ׁשּלכן כּו' הּדין מּדת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָעל

החסד 26ּכהן" איׁש ׁשם,27(ּכהן ּומבאר .( ְִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבׁשם  נקראת זֹו מּבחינה הּנמׁשכת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּד"הּצדקה

הוה  ּדבר על נֹופל מעׂשה ׁשם ּכי הּצדקה, ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעׂשה

והרחמנּות  החסד ׁש)מּדת (מּפני ּתמיד, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָורגיל

מעת  מּכבר יׂשראל ּבית ּכל ּבנפׁשֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָהּוטּבעה

יתּבר".28ּבריאּותן  מּמּדֹותיו והׁשּתלׁשלּותן ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

מּצד  (לא הּוא ׁשּבֹו החסד ׁשּטבע ּדהגם ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַֹוהינּו,

האלקית, נפׁשֹו מּצד אּלא) הּבהמית, ְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹנפׁשֹו

זה, טבע מּפני ׁשעֹוׂשה הּצדקה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

הּצדקה  מעׂשה ּבׁשם הּצדקה 29נקראת ועבֹודת . ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָ

מהּטבע  ּגם יֹותר היא ׁשּלֹו הּצדקה ׁשּנתינת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהיא

ׁשּבין  ּדהחילּוק מּובן, ּומּזה האלקית. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹּדנפׁשֹו

ּומצֹות) הּתֹורה (ּבכללּות לעבֹודתנּו ְְֲֲִִֵֵַַַָָָמעׂשינּו

על  מסּתרת  ׁשּלֹו הּבהמית ּכׁשּנפׁש ּדגם ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַהּוא,

את  להסיר להתיּגע וצרי האלקית, ּדנפׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּטבע

הּטבע  ּולגּלֹות הּבהמית ּדנפׁש וההסּתר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַהּכיסּוי

מעׂשינּו, ּבכלל הּוא מּכלֿמקֹום האלקית, ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹּדנפׁש

הּטבע  לגּלֹות רק היא ׁשּלֹו ׁשהיגיעה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּכיון

ׁשּלֹו ׁשהיגיעה הּוא ועבֹודתנּו האלקית, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹּדנפׁשֹו

האלקית. ּדנפׁשֹו מהּטבע ּגם יֹותר ְְֱִִֵֵֶַַַַָֹהיא

אחר Ô·eÈÂד) ּבמקֹום המבֹואר עלּֿפי ,30זה ¿»ְְִֵֶַַַָָ

על  ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ְְֲֲִֵַַַַַָּדבמעלת

ׁשעלֿידי  א', ענינים. ׁשני ּגמּורים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָצּדיקים
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תש"ט*. חשון וג' תש"ח שבט ב' מכ' בארוכה וראה א). כ, נדרים ב. כה, (ביצה התורה א.26)ע"י צה, תניא 27)זח"ב

ואילך. ב קפ, ויצא באוה"ת הובא - ובכ"מ. ח. לג, ברכה עה"פ ת"י י. פ"ה, שמו"ר וראה א. פב, תצוה תו"א כנראה 28)פ"נ.

"בריאתן". וצ"ל טה"ד דב"מעשה"29)הוא נרמז ממילא" תמיד שנעשה או נעשה שכבר "דבר אדה"ז דבלשון לומר ויש

"דבר ענינים : ישראלxakyשני בית כל בנפשות ש"הוטבעה הטבע מצד - -xaknנעשה" ממילא " תמיד "שנעשה ;"

דנה"ב. הטבע מצד גם שכ"ה לפי כן, עכשיו גם סה"מ 30)שנעשה (תו"מ ה'תשל"ח ויצא ש"פ דמוצאי בשלום ושבתי ד"ה

ואילך. 254 ע' חט"ו לקו"ש ואילך). כח ע' ח"ב כסלו

ואילך. ט ע' ח"ג רצג. ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש בס' נדפסו (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ˙BcnÓ ˙BÎLÓ Ì‰È˙BLÙהשם ‰ÒÁ„של ¯L‡ C¯a˙È «¿≈∆ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»≈¬∆«∆∆
'eÎ ÔÈc‰ ˙cÓ ÏÚ Ô‰a ¯·Bb:שם הקודש באגרת שממשיך (וכפי ≈»∆«ƒ««ƒ

החסד  מידת להתגברות רומז והכתוב יראיו", על חסדו גבר שכתוב, "וכמו

הקדושות  מהמידות אחת היא הדין מידת שגם ואף והגבורה), היראה מידת על

גוברת  החסד מידת הרי העליונות,

‰Lpעליה ˙‡¯˜ ÔÎlL‰Ó ∆»≈ƒ¿≈«¿»»
העליונות  מהמידות »a˙הנמשכת

"Ô‰k26) נקרא הוא ברוך הקדוש כי …≈
Ô‰k שהוא היא הכהן ‡LÈותכונת …≈ƒ

„ÒÁ‰27 בקבלה כמבואר «∆∆
Óe·‡¯וחסידות  הקודש'). ב'אגרת ¿»≈

˙ÎLÓp‰ ‰˜„v‰"c ,ÌL»¿«¿»»«ƒ¿∆∆
BÊ ‰ÈÁaÓ ישראל בני של מטבעם ƒ¿ƒ»

עצמם NÚÓ‰מצד ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈«¬≈
ÏÙB ‰NÚÓ ÌL Èk ,‰˜„v‰«¿»»ƒ≈«¬∆≈
,„ÈÓz ÏÈ‚¯Â ‰Â‰ ¯·c ÏÚ«»»…∆¿»ƒ»ƒ
„ÒÁ‰ ˙cÓ(L ÈtÓ)ƒ¿≈∆ƒ««∆∆
˙BLÙa ‰ÚaËe‰ ˙eÓÁ¯‰Â¿»«¬»¿¿»¿«¿
˙ÚÓ ¯·kÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk»≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈≈

Ô˙e‡È¯a28 שנבראו משעה ¿ƒ»
ÂÈ˙BcnÓ Ô˙eÏLÏzL‰Â¿ƒ¿«¿¿»ƒƒ»

"C¯a˙È של הנפש תכונות כי ƒ¿»≈
זו, בתבנית נוצרו היהודית הנשמה

מהמידות  ונשתלשלו שירדו כיוון

Ú·hLהעליונות. Ì‚‰c ,eÈ‰Â¿«¿«¬«∆∆«
„vÓ ‡Ï) ‡e‰ BaL „ÒÁ‰«∆∆∆…ƒ«

,˙ÈÓ‰a‰ BLÙ הנפש שהיא «¿««¬ƒ
הבהמית  הנפש מצד ואדרבה, הטבעית,

נוטה  שהאדם בהכרח לא הרע והיצר

צדקה  הטבעית ‡l‡לתת התכונה ∆»
וגומלי  רחמנים להיות ישראל בני של

נובעת) BLÙחסידים „vÓƒ««¿
,˙È˜Ï‡‰ איננה לכאורה כן ואם »¡…ƒ

שקיים  חידוש אלא ממש טבעי דבר

האלוקית נפשו בגלל «ŒÏkÓƒביהודי
,‰Ê Ú·Ë ÈtÓ ‰NBÚL ‰˜„v‰ ÌB˜Ó לצדקה טבעית נטייה מתוך »«¿»»∆∆ƒ¿≈∆«∆
מיוחד  ומאמץ ליגיעה צריך ולא חסדים NÚÓ‰וגמילות ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈«¬≈

‰˜„v‰29 ורגיל טבעי לדבר מתייחס "מעשה" שהביטוי לעיל כמבואר «¿»»
‰v„˜‰תמיד  ˙„B·ÚÂ מאמץ . מתוך ונעשית מיוחד  חידוש בה שיש «¬««¿»»

Ú·h‰Óמיוחד Ìb ¯˙BÈ ‡È‰ BlL ‰˜„v‰ ˙È˙pL ‡È‰ƒ∆¿ƒ««¿»»∆ƒ≈«≈«∆«
.˙È˜Ï‡‰ BLÙc¿«¿»¡…ƒ

˜eÏÈÁ‰c ,Ô·eÓ ‰fÓe ההבדל ƒ∆»¿«ƒ
e˙„B·ÚÏ eÈNÚÓ ÔÈaL∆≈«¬≈«¬»≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˙eÏÏÎa) שלכך ƒ¿»«»ƒ¿
"מעשינו  בתניא, הביטויים שני מכוונים

LÙpLkועבודתנו" Ì‚c ,‡e‰ (¿«¿∆∆∆
BlL ˙ÈÓ‰a‰ העובד האדם של ««¬ƒ∆

ומצוות  בתורה ה' ÏÚאת ˙¯zÒÓ«¿∆∆«
CÈ¯ˆÂ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc Ú·h‰«∆«¿∆∆»¡…ƒ¿»ƒ

ÚbÈ˙‰Ï הרבה ÈÒ‰Ï¯ולהתאמץ ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ
LÙc ¯zÒ‰‰Â ÈeÒÈk‰ ˙‡∆«ƒ¿«∆¿≈¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ נטייה לאדם אין שבגללו ««¬ƒ
ה' עבודת אלא ומצוות לתורה טבעית

ומאמץ  יגיעה »¿Bl‚Ïe˙דורשת
ŒÏkÓ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc Ú·h‰«∆«¿∆∆»¡…ƒƒ»

ÌB˜Ó טבעי דבר זה שאין למרות »
מאליו  eÈNÚÓ,מובן ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«¬≈

ורגיל  פשוט דבר נחשב עדיין זה הרי

כי  "מעשינו", «≈ÔÂÈkÓƒומוגדר
˙Bl‚Ï ˜¯ ‡È‰ BlL ‰ÚÈ‚È‰L∆«¿ƒ»∆ƒ«¿«

,˙È˜Ï‡‰ BLÙc Ú·h‰ וכאשר «∆«¿«¿»¡…ƒ
הסרת  ידי (על מתגלה אכן זה טבע

הבהמית), הנפש של וההעלם הכיסוי

אכן  הוא והמצוות התורה קיום אזי

טבעי  ‰e‡באופן e˙„B·ÚÂ ,«¬»≈
Ìb ¯˙BÈ ‡È‰ BlL ‰ÚÈ‚È‰L∆«¿ƒ»∆ƒ≈«
˙È˜Ï‡‰ BLÙc Ú·h‰Ó≈«∆«¿«¿»¡…ƒ
בו  מצב לגבי לעיל המבואר בדוגמת

מרגילותו  יותר צדקה נותן .האדם
‰Ê Ô·eÈÂ לגבי „) לעיל המבואר ¿»∆

החייבת  במידה ה' עבודת בין ההבדל

במאמץ  ה' ועבודת הנפש טבע מצד

מהרגילות  יותר ‡Á¯מיוחד, ÌB˜Óa ¯‡B·Ó‰ ÈtŒÏÚ30, במאמרים «ƒ«¿»¿»«≈
הרבי  של ˆÌÈ˜Ècובשיחות ÏÚ '‰·eLz ÈÏÚa'‰ ˙ÏÚÓ·cƒ¿«¬«««¬≈¿»««ƒƒ
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ט f"kyz'd (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

הּלׁשֹונֹות, ּב' ּדענין לכאן) והּגיעּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָמהּׁשביה

לקּמן  ּׁשּכתּוב מּמה יּובן ועבֹודתנּו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבמעׂשינּו

והיה  ּדּבּורֿהּמתחיל יב סימן הּקדׁש' ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹּב'אּגרת

,ממׁשי ּולאחריֿזה ׁשם. עּין גֹו' הּצדקה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשה

הּמׁשיח, ימֹות על קאי ׁשּמעׂשינּו לֹומר, ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָּדיׁש

הּמתים  ּתחּית על קאי .21ועבֹודתנּו ְֲִִֵֵֵַַַַָָ

‰p‰Â ׁשּמצּין ּבמה ההילּולא ּבעל ׁשל ּכּונתֹו ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  יב סימן הּקדׁש' ְְִִִִֶֶֶַַַָֹל'אּגרת

להמבֹואר  לכאֹורה היא גֹו' הּצדקה מעׂשה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָוהיה

ׁשם  הּקדׁש' מעׂשה 22ּב'אּגרת ּבין ההפרׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּכבר  ּדבר על נֹופל מעׂשה ׁשם "ּכי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָלעבֹודה,

ההוה  ּדבר והּוא מּמילא ּתמיד ׁשּנעׂשה אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנעׂשה

עבֹודה  לׁשֹון (מהּֿׁשאיןּֿכן) כּו', ּתמיד ְְֲִִֵֵֶַָָָורגיל

ּביגיעה  עֹוׂשה ׁשהאדם ּדבר על אּלא נֹופל ִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינֹו

ּורצֹונֹו טבעֹו ׁשּמבּטל רק נפׁשֹו טבע נגד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָעצּומה

ׁשּכן  מּובן, ּדמּזה ּברּוֿהּוא". העליֹון רצֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָמּפני

מעׂשינּו הּלׁשֹונֹות ּדב' הּפירּוׁש ּגם ְְֲֵֵַַַַהּוא

קּיּום  על קאי ּדמעׂשינּו ּכאן, ׁשּבּתניא ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָועבֹודתנּו

ועבֹודתנּו וההרּגל, הּטבע ּכפי ּומצֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּתֹורה

מהּטבע  יֹותר ּומצֹות ּבּתֹורה היגיעה על ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָקאי

הּלׁשֹונֹות  ּדב' ׁשּכֹותב מּזה אבל, ְְְְֲִִֵֶֶַָָוהרגילּות.

ּב'אּגרת  ׁשּכתּוב מּמה יּובן ועבֹודתנּו) ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(מעׂשינּו

ל'אּגרת  ׁשּמצּין (לאחרי ּומסּים יב, סימן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקדׁש'

ּבמה  ּדכּונתֹו מׁשמע  ׁשם", "עּין הּנ"ל) ְְְֵֶַַַַַַַַָָָֹהּקדׁש'

על  (נֹוסף היא הּנ"ל  הּקדׁש' ל'אּגרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּמצּין

ּגם  סתם) לעבֹודה מעׂשה ׁשּבין ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָההפרׁש

הּצדקה  מעׂשה ּבענין ׁשם יּובן 23להמבֹואר ׁשם") ("עּין ּבזה העּיּון ּדעלֿידי , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

לעבֹודתנּו. מעׂשינּו ׁשּבין החילּוק יֹותר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבעֹומק

‰p‰c ׁשּיׂשראל" ּדזה הּצדקה, מעׂשה ּבענין ׁשם הּקדׁש' ּב'אּגרת מבֹואר ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רחמנים  הם חסדים 24ּבטבעם ה 25וגֹומלי מּפני נפׁשֹותיהם (הּוא) יֹות ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
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הצדקה 21) ועבודת הצדקה דמעשה אפשר בדרך לומר דיש קי ע' ח"א נ"ע מהורש"ב אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש וראה

ותחה"מ. דימוה"מ המדריגות ב' ואילך.22)זהו"ע א הצדקה"23)קיח, מעשה והי' "המתחיל שמוסיף מה יומתק ועפ"ז

מיותר. דלכאורה רמב"24)- א. עט, יבמות ע"ב)ראה ריש (לו, ה"א פ"ד קידושין ובירושלמי הי"ז. פי"ט איסו"ב הל' ם

באוה"ת  (הובאו ד פ"ג, פרשתנו בדב"ר הוא ועד"ז החסד". ואת הברית את לך אלקיך ה' ושמר מנין, חסדים "וגומלי

עיי"ש). ב'כא, ע' ה) (כרך נעשה 25)פרשתנו ביישנים כי י"ל ואולי - ביישנים ספ"א) בח"א וגם שם. לקמן (וכן הושמט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô‡ÎÏ eÚÈb‰Â'יצחק לוי 'לקוטי הספרים בסדרת ונדפסו הרבי, בנו לרשות ¿ƒƒ¿»
יצחק' לוי ‰BBLl˙,ו'תורת 'a ÔÈÚc של ) והתוכן הפנימית המשמעות ¿ƒ¿««¿

התניא בספר זה בהקשר האמורים הביטויים e˙„B·ÚÂ,שני eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈
Ôn˜Ï ·e˙kM ‰nÓ Ô·eÈ התניא ספר של הבאים b‡'a¯˙בחלקים »ƒ«∆»¿«»¿ƒ∆∆

Œ¯eac ·È ÔÓÈÒ 'L„w‰«…∆ƒ»ƒ
‰˜„v‰ ‰NÚÓ ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»»«¬≈«¿»»

ÌL ÔiÚ 'B‚ בהמשך להלן ויתבאר «≈»
הציון ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰המאמר. אחרי ¿«¬≈∆

האמורה  הקודש CÈLÓÓ«¿ƒ,לאגרת
È‡˜ eÈNÚnL ,¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆«¬≈»≈

‰ÁÈLn,מכוון  ˙BÓÈ ÏÚ«¿«»ƒ«
˙iÁz ÏÚ È‡˜ e˙„B·ÚÂ«¬»≈»≈«¿ƒ«

ÌÈ˙n‰21. «≈ƒ
ÏÚa ÏL B˙ek ‰p‰Â¿ƒ≈«»»∆««
ÔiˆnL ‰Óa ‡ÏeÏÈ‰‰«ƒ»¿«∆¿«≈
·È ÔÓÈÒ 'L„w‰ ˙¯b‡'Ï¿ƒ∆∆«…∆ƒ»
‰NÚÓ ‰È‰Â ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»«¬≈

‰¯B‡ÎÏ ‡È‰ 'B‚ ‰˜„v‰ ככל «¿»»ƒƒ¿»
b‡'a¯˙הנראה  ¯‡B·Ó‰Ï¿«¿»¿ƒ∆∆

ÌL 'L„w‰22L¯Ù‰‰ ההבדל «…∆»«∆¿≈
ÌL Èk" ,‰„B·ÚÏ ‰NÚÓ ÔÈa≈«¬∆«¬»ƒ≈
¯·kL ¯·c ÏÚ ÏÙB ‰NÚÓ«¬∆≈«»»∆¿»

‰NÚ בעבר„ÈÓz ‰NÚpL B‡ «¬»∆«¬∆»ƒ
ומתמשכת  קבועה «≈ÏÈnÓƒ‡בצורה

מיוחד  מאמץ פעם כל שיידרש מבלי

„ÈÓz ÏÈ‚¯Â ‰Â‰‰ ¯·c ‡e‰Â¿»»«…∆¿»ƒ»ƒ
ÔBLÏ (ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) ,'eÎ«∆≈≈¿

‰„B·Ú עלֿידי ה' לעבודת ביחס ¬»
c·¯האדם  ÏÚ ‡l‡ ÏÙB BÈ‡≈≈∆»«»»

‰ÚÈ‚Èa ‰NBÚ Ì„‡‰L∆»»»∆ƒƒ»
‰ÓeˆÚ גדול Ú·Ëבמאמץ „‚ ¬»∆∆∆«

BLÙ דבר עושה היה לא טבעו ומצד «¿
זה הרצון ¯˜מסוג על שמתגבר אלא «

זאת  בכל הדבר את ועושה שלו הטבעי

BBˆ¯eכיון  BÚ·Ë Ïh·nL∆¿«≈ƒ¿¿
ŒCe¯a ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈtÓƒ¿≈¿»∆¿»

‰fÓc ."‡e‰ האמור הביאור לפי ¿ƒ∆
בין  ההבדל לגבי הקודש' ב'אגרת

ו"עבודה" ÔkL"מעשה" ,Ô·eÓ»∆≈
'·c Le¯Èt‰ Ìb ‡e‰««≈¿
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ ˙BBLl‰«¿«¬≈«¬»≈

,Ô‡k ‡ÈzaL במעשינו" תלוי לבוא לעתיד האלוקות שגילוי זה בהקשר ∆««¿»»
הגלות  בזמן BˆÓe˙ועבודתנו" ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ È‡˜ eÈNÚÓc¿«¬≈»≈«ƒ«»ƒ¿

,Ïb¯‰‰Â Ú·h‰ ÈÙk האדם טבע מצד שמתחייבת המידה וההרגלים לפי ¿ƒ«∆«¿«∆¿≈
˜‡Èשלו  e˙„B·ÚÂמכוון¯˙BÈ ˙BˆÓe ‰¯Bza ‰ÚÈ‚È‰ ÏÚ «¬»≈»≈««¿ƒ»«»ƒ¿≈

,Ï·‡ .˙eÏÈ‚¯‰Â Ú·h‰Ó≈«∆«¿»¿ƒ¬»
לא  עדיין שזו נראה דבר, של  לאמתו

לוי  רבי דברי של העמוקה המשמעות

כי  בתניא, שלו ב'הערה' ∆fÓƒ‰יצחק
˙BBLl‰ '·c ·˙BkL שני ∆≈¿«¿

e˙„B·ÚÂ)הביטויים  eÈNÚÓ)«¬≈«¬»≈
˙¯b‡'a ·e˙kL ‰nÓ Ô·eÈ»ƒ«∆»¿ƒ∆∆
ÌiÒÓe ,·È ÔÓÈÒ 'L„w‰«…∆ƒ»¿«≈
˙¯b‡'Ï ÔiˆnL È¯Á‡Ï)¿«¬≈∆¿«≈¿ƒ∆∆
,"ÌL ÔiÚ" (Ï"p‰ 'L„w‰«…∆«««≈»
ÔiˆnL ‰Óa B˙eÎc ÚÓLÓ«¿«¿«»»¿«∆¿«≈
‡È‰ Ï"p‰ 'L„w‰ ˙¯b‡'Ï¿ƒ∆∆«…∆««ƒ
ÔÈaL L¯Ù‰‰ ÏÚ ÛÒB)»««∆¿≈∆≈

Ì˙Ò ‰„B·ÚÏ ‰NÚÓ כמבואר «¬∆«¬»¿»
שם  ומפורש ברור דבר שהוא לעיל,

היה  לא לכך היתה כוונתו כל ואם

שם" "עיין B·Ó‰Ï‡¯מדגיש Ìb («¿«¿»
ÌL הקודש אגרת ÔÈÚaבאותה »¿ƒ¿«

של  המיוחדת והמעלה החידוש

‰˜„v‰ ‰NÚÓ23È„ÈŒÏÚc , «¬≈«¿»»¿«¿≈
Ô·eÈ ("ÌL ÔiÚ") ‰Êa ÔeiÚ‰»ƒ»∆«≈»»

˜eÏÈÁ‰ ¯˙BÈ ˜ÓBÚa ההבדל ¿∆≈«ƒ
,e˙„B·ÚÏ eÈNÚÓ ÔÈaL כפי ∆≈«¬≈«¬»≈

ומבאר. שממשיך

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ó ‰p‰c¿ƒ≈¿»¿ƒ∆∆«…∆
,‰˜„v‰ ‰NÚÓ ÔÈÚa ÌL»¿ƒ¿««¬≈«¿»»

ÌÚ·Ëa Ï‡¯NiL" ‰Êc מצד ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»
והשתדלות  מאמץ ללא גם עצמם,

¯ÌÈÓÁמיוחדת Ì‰24ÈÏÓB‚Â ≈«¿»ƒ¿¿≈
ÌÈ„ÒÁ25˙BÈ‰ ÈtÓ (‡e‰) ¬»ƒƒ¿≈¡
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

ּבהן  ּגֹובר החסד אׁשר יתּבר מּמּדֹותיו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמׁשכֹות

ּבת  הּנׁשמה נקראת ׁשּלכן כּו' הּדין מּדת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָעל

החסד 26ּכהן" איׁש ׁשם,27(ּכהן ּומבאר .( ְִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבׁשם  נקראת זֹו מּבחינה הּנמׁשכת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּד"הּצדקה

הוה  ּדבר על נֹופל מעׂשה ׁשם ּכי הּצדקה, ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעׂשה

והרחמנּות  החסד ׁש)מּדת (מּפני ּתמיד, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָורגיל

מעת  מּכבר יׂשראל ּבית ּכל ּבנפׁשֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָהּוטּבעה

יתּבר".28ּבריאּותן  מּמּדֹותיו והׁשּתלׁשלּותן ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

מּצד  (לא הּוא ׁשּבֹו החסד ׁשּטבע ּדהגם ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַֹוהינּו,

האלקית, נפׁשֹו מּצד אּלא) הּבהמית, ְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹנפׁשֹו

זה, טבע מּפני ׁשעֹוׂשה הּצדקה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

הּצדקה  מעׂשה ּבׁשם הּצדקה 29נקראת ועבֹודת . ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָ

מהּטבע  ּגם יֹותר היא ׁשּלֹו הּצדקה ׁשּנתינת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהיא

ׁשּבין  ּדהחילּוק מּובן, ּומּזה האלקית. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹּדנפׁשֹו

ּומצֹות) הּתֹורה (ּבכללּות לעבֹודתנּו ְְֲֲִִֵֵַַַָָָמעׂשינּו

על  מסּתרת  ׁשּלֹו הּבהמית ּכׁשּנפׁש ּדגם ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַהּוא,

את  להסיר להתיּגע וצרי האלקית, ּדנפׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּטבע

הּטבע  ּולגּלֹות הּבהמית ּדנפׁש וההסּתר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַהּכיסּוי

מעׂשינּו, ּבכלל הּוא מּכלֿמקֹום האלקית, ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹּדנפׁש

הּטבע  לגּלֹות רק היא ׁשּלֹו ׁשהיגיעה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּכיון

ׁשּלֹו ׁשהיגיעה הּוא ועבֹודתנּו האלקית, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹּדנפׁשֹו

האלקית. ּדנפׁשֹו מהּטבע ּגם יֹותר ְְֱִִֵֵֶַַַַָֹהיא

אחר Ô·eÈÂד) ּבמקֹום המבֹואר עלּֿפי ,30זה ¿»ְְִֵֶַַַָָ

על  ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ְְֲֲִֵַַַַַָּדבמעלת

ׁשעלֿידי  א', ענינים. ׁשני ּגמּורים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָצּדיקים

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

תש"ט*. חשון וג' תש"ח שבט ב' מכ' בארוכה וראה א). כ, נדרים ב. כה, (ביצה התורה א.26)ע"י צה, תניא 27)זח"ב

ואילך. ב קפ, ויצא באוה"ת הובא - ובכ"מ. ח. לג, ברכה עה"פ ת"י י. פ"ה, שמו"ר וראה א. פב, תצוה תו"א כנראה 28)פ"נ.

"בריאתן". וצ"ל טה"ד דב"מעשה"29)הוא נרמז ממילא" תמיד שנעשה או נעשה שכבר "דבר אדה"ז דבלשון לומר ויש

"דבר ענינים : ישראלxakyשני בית כל בנפשות ש"הוטבעה הטבע מצד - -xaknנעשה" ממילא " תמיד "שנעשה ;"

דנה"ב. הטבע מצד גם שכ"ה לפי כן, עכשיו גם סה"מ 30)שנעשה (תו"מ ה'תשל"ח ויצא ש"פ דמוצאי בשלום ושבתי ד"ה

ואילך. 254 ע' חט"ו לקו"ש ואילך). כח ע' ח"ב כסלו

ואילך. ט ע' ח"ג רצג. ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש בס' נדפסו (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ˙BcnÓ ˙BÎLÓ Ì‰È˙BLÙהשם ‰ÒÁ„של ¯L‡ C¯a˙È «¿≈∆ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»≈¬∆«∆∆
'eÎ ÔÈc‰ ˙cÓ ÏÚ Ô‰a ¯·Bb:שם הקודש באגרת שממשיך (וכפי ≈»∆«ƒ««ƒ

החסד  מידת להתגברות רומז והכתוב יראיו", על חסדו גבר שכתוב, "וכמו

הקדושות  מהמידות אחת היא הדין מידת שגם ואף והגבורה), היראה מידת על

גוברת  החסד מידת הרי העליונות,

‰Lpעליה ˙‡¯˜ ÔÎlL‰Ó ∆»≈ƒ¿≈«¿»»
העליונות  מהמידות »a˙הנמשכת

"Ô‰k26) נקרא הוא ברוך הקדוש כי …≈
Ô‰k שהוא היא הכהן ‡LÈותכונת …≈ƒ

„ÒÁ‰27 בקבלה כמבואר «∆∆
Óe·‡¯וחסידות  הקודש'). ב'אגרת ¿»≈

˙ÎLÓp‰ ‰˜„v‰"c ,ÌL»¿«¿»»«ƒ¿∆∆
BÊ ‰ÈÁaÓ ישראל בני של מטבעם ƒ¿ƒ»

עצמם NÚÓ‰מצד ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈«¬≈
ÏÙB ‰NÚÓ ÌL Èk ,‰˜„v‰«¿»»ƒ≈«¬∆≈
,„ÈÓz ÏÈ‚¯Â ‰Â‰ ¯·c ÏÚ«»»…∆¿»ƒ»ƒ
„ÒÁ‰ ˙cÓ(L ÈtÓ)ƒ¿≈∆ƒ««∆∆
˙BLÙa ‰ÚaËe‰ ˙eÓÁ¯‰Â¿»«¬»¿¿»¿«¿
˙ÚÓ ¯·kÓ Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk»≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈≈

Ô˙e‡È¯a28 שנבראו משעה ¿ƒ»
ÂÈ˙BcnÓ Ô˙eÏLÏzL‰Â¿ƒ¿«¿¿»ƒƒ»

"C¯a˙È של הנפש תכונות כי ƒ¿»≈
זו, בתבנית נוצרו היהודית הנשמה

מהמידות  ונשתלשלו שירדו כיוון

Ú·hLהעליונות. Ì‚‰c ,eÈ‰Â¿«¿«¬«∆∆«
„vÓ ‡Ï) ‡e‰ BaL „ÒÁ‰«∆∆∆…ƒ«

,˙ÈÓ‰a‰ BLÙ הנפש שהיא «¿««¬ƒ
הבהמית  הנפש מצד ואדרבה, הטבעית,

נוטה  שהאדם בהכרח לא הרע והיצר

צדקה  הטבעית ‡l‡לתת התכונה ∆»
וגומלי  רחמנים להיות ישראל בני של

נובעת) BLÙחסידים „vÓƒ««¿
,˙È˜Ï‡‰ איננה לכאורה כן ואם »¡…ƒ

שקיים  חידוש אלא ממש טבעי דבר

האלוקית נפשו בגלל «ŒÏkÓƒביהודי
,‰Ê Ú·Ë ÈtÓ ‰NBÚL ‰˜„v‰ ÌB˜Ó לצדקה טבעית נטייה מתוך »«¿»»∆∆ƒ¿≈∆«∆
מיוחד  ומאמץ ליגיעה צריך ולא חסדים NÚÓ‰וגמילות ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈«¬≈

‰˜„v‰29 ורגיל טבעי לדבר מתייחס "מעשה" שהביטוי לעיל כמבואר «¿»»
‰v„˜‰תמיד  ˙„B·ÚÂ מאמץ . מתוך ונעשית מיוחד  חידוש בה שיש «¬««¿»»

Ú·h‰Óמיוחד Ìb ¯˙BÈ ‡È‰ BlL ‰˜„v‰ ˙È˙pL ‡È‰ƒ∆¿ƒ««¿»»∆ƒ≈«≈«∆«
.˙È˜Ï‡‰ BLÙc¿«¿»¡…ƒ

˜eÏÈÁ‰c ,Ô·eÓ ‰fÓe ההבדל ƒ∆»¿«ƒ
e˙„B·ÚÏ eÈNÚÓ ÔÈaL∆≈«¬≈«¬»≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˙eÏÏÎa) שלכך ƒ¿»«»ƒ¿
"מעשינו  בתניא, הביטויים שני מכוונים

LÙpLkועבודתנו" Ì‚c ,‡e‰ (¿«¿∆∆∆
BlL ˙ÈÓ‰a‰ העובד האדם של ««¬ƒ∆

ומצוות  בתורה ה' ÏÚאת ˙¯zÒÓ«¿∆∆«
CÈ¯ˆÂ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc Ú·h‰«∆«¿∆∆»¡…ƒ¿»ƒ

ÚbÈ˙‰Ï הרבה ÈÒ‰Ï¯ולהתאמץ ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ
LÙc ¯zÒ‰‰Â ÈeÒÈk‰ ˙‡∆«ƒ¿«∆¿≈¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ נטייה לאדם אין שבגללו ««¬ƒ
ה' עבודת אלא ומצוות לתורה טבעית

ומאמץ  יגיעה »¿Bl‚Ïe˙דורשת
ŒÏkÓ ,˙È˜Ï‡‰ LÙc Ú·h‰«∆«¿∆∆»¡…ƒƒ»

ÌB˜Ó טבעי דבר זה שאין למרות »
מאליו  eÈNÚÓ,מובן ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«¬≈

ורגיל  פשוט דבר נחשב עדיין זה הרי

כי  "מעשינו", «≈ÔÂÈkÓƒומוגדר
˙Bl‚Ï ˜¯ ‡È‰ BlL ‰ÚÈ‚È‰L∆«¿ƒ»∆ƒ«¿«

,˙È˜Ï‡‰ BLÙc Ú·h‰ וכאשר «∆«¿«¿»¡…ƒ
הסרת  ידי (על מתגלה אכן זה טבע

הבהמית), הנפש של וההעלם הכיסוי

אכן  הוא והמצוות התורה קיום אזי

טבעי  ‰e‡באופן e˙„B·ÚÂ ,«¬»≈
Ìb ¯˙BÈ ‡È‰ BlL ‰ÚÈ‚È‰L∆«¿ƒ»∆ƒ≈«
˙È˜Ï‡‰ BLÙc Ú·h‰Ó≈«∆«¿«¿»¡…ƒ
בו  מצב לגבי לעיל המבואר בדוגמת

מרגילותו  יותר צדקה נותן .האדם
‰Ê Ô·eÈÂ לגבי „) לעיל המבואר ¿»∆

החייבת  במידה ה' עבודת בין ההבדל

במאמץ  ה' ועבודת הנפש טבע מצד

מהרגילות  יותר ‡Á¯מיוחד, ÌB˜Óa ¯‡B·Ó‰ ÈtŒÏÚ30, במאמרים «ƒ«¿»¿»«≈
הרבי  של ˆÌÈ˜Ècובשיחות ÏÚ '‰·eLz ÈÏÚa'‰ ˙ÏÚÓ·cƒ¿«¬«««¬≈¿»««ƒƒ
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f"kyz'dי (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ההתק  ּתֹוקף  מתּגּלה  נׁשמתֹוהּתׁשּובה ׁשל ּׁשרּות ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

עלֿידי  ּׁשּנעׂשה ההבּדלה ׁשּגם הּקּב"ה, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעם

מבּדילים  (עֹונֹותיכם רק 31החטאים הּוא ( ְֲֲִִִֵֶַַַָ

לאחרי  ּגם ׁשּלכן, הּנׁשמה. ּבעצם ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּגיּלּויים

חדא  ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא וכּו', ,32החטאים ְְְְְֲִִַַָָָָָָָ

ּגמּור  צּדיק ׁשּב'ּבעלי 33נעׂשה זה ּדעילּוי . ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

ּתׁשּובה' ׁשּב'ּבעל זה הּוא צּדיק לגּבי ְְְְִֵֶֶַַַַָָּתׁשּובה'

ׁשּיׁשנֹו ּבּנׁשמה ההתקּׁשרּות ּתֹוקף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָמתּגּלה

הּתׁשּובה  ּדעלֿידי ּוב', ּבצּדיק. ּגם ְְְְְְִֵֵֶַַַַָ(ּבהעלם)

לזכּיֹות  נהפכים ׁשּזדֹונֹות ּבֹו34ּבאֹופן מיתוּסף , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָֻ

ּכּידּוע  ּבהעלם, ּגם ּבצּדיקים ׁשאינֹו חדׁש 35עילּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדצּדיקים. מּזכּיֹות יֹותר נעלים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַֻֻׁשּזכּיֹות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ּדתׁשּובה ּבהעילּוי ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְִִַָָ

ירידתּה עלֿידי ּבּנׁשמה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשה

וכּידּוע  למּטה 36למּטה, ירידתם קֹודם ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנעׂשה  והּיתרֹון ּגמּורים, צּדיקים ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַהם

ׁשּנעׂשים  הּוא ּבגּוף ירידתם עלֿידי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבהם

ׁשני  ּדּוגמת  ּבזה ׁשּיׁש ּתׁשּובה, ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבבחינת

ונפׁש ׁשהּגּוף ּדעלֿידי א', הּנ"ל. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָענינים

הּנׁשמה, אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְֲִִִִִַַַַַַָָהּבהמית

ׁשּלּה, הּנעלמים ּכח ֹות מתעֹוררים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹעלֿידיֿזה

מּכחֹות  ּגם ׁשּלמעלה העצמּיים לּכחֹות ְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹועד

הּנׁשמה 37הּנעלמים  עבֹודת ׁשעלֿידי ּוב', . ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָ
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פ"ה.31) אגה"ת ב. נט, חדא"32)ישעי' ברגע חדא ביומא חדא "בשעתא הלשונות ג' - ואילך. סע"א קכט, זח"א ראה

ואילך. 86 ע' ח"כ לקו"ש וראה פא). (ע' שם לזהר לוי"צ בלקוטי נתבארו שם המקדש 33)שבזהר ב: מט, קידושין ראה

ר"פ  לקו"ת קיב; סי' זרוע ובאור בדעתו". תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפילו צדיק, שאני מנת "על האשה את

שאני מנת על ב): (א, xenbדברים wicv.פ"א תניא וראה ב.34). פו, יומא סה"מ 35)ראה ואילך. א קצא, דרמ"צ ראה

ואילך. 186 ע' חי"ז לקו"ש לז. ע' למה 36)תרפ"ז האמיתי" "התירוץ שזהו שם, ובלקו"ת ובכ"מ. סע"א. עג, בלק לקו"ת

רמח). ע' ח"א חשון סה"מ (תו"מ ד סעיף ה'תשל"ח נח ש"פ דמוצאי רבים מים ד"ה וראה לעוה"ז. הנשמה המשך 37)ירדה

ובכ"מ. .(64 ע' תש"ו (סה"מ פ"ד ה'תש"ו ה' מבית ומעין ד"ה פי"ד. תר"ם יונתי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ¯eÓb צדיקים אין עומדים, תשובה שבעלי "במקום ז"ל חכמינו כמאמר ¿ƒ

לעמוד" יכולים ‰eLz·‰גמורים È„ÈŒÏÚL ,'‡ .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»
b˙ÓÌbL ,‰"aw‰ ÌÚ B˙ÓL ÏL ˙e¯M˜˙‰‰ Û˜Bz ‰l ƒ¿«∆∆«ƒ¿«¿∆ƒ¿»ƒ«»»∆«

‰Ïc·‰‰ שנמשלה הוא ברוך הקדוש עם הנשמה של בקשר הפגיעה ««¿»»
המבדלת  ŒÏÚלמחיצה ‰NÚpM∆«¬∆«

) ÌÈ‡ËÁ‰ È„È הכתוב כלשון ¿≈«¬»ƒ
ÌÈÏÈc·Ó ÌÎÈ˙BBÚ31‡e‰ ( ¬≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÈelÈba החיצוניים ¯˜ בכוחות ««ƒƒ
הנפש  של ÌˆÚaוהגלויים ‡ÏÂ¿…¿∆∆

‰ÓLp‰ ודבוקה קשורה שנשארת «¿»»
של  במצב גם תמיד, הוא ברוך בקדוש

ÔÎlL,חטא  עצם . של שהקשר כיוון ∆»≈
תמיד  נשאר האלוקות עם הנשמה

נפגם  לא È¯Á‡Ïולעולם Ìb ,«¿«¬≈
,'eÎÂ ÌÈ‡ËÁ‰ ליצור שאמורים «¬»ƒ¿

מבדילים"), ("עוונותיכם והסתר פגם

על  תשובה עושה האדם כאשר הרי

ומיד  תיכף אזי «¿»¿zÚLa‡החטא,
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á32, בשעה »»¿ƒ¿»»»

מן  מתהפך הוא אחד, וברגע אחת

הקצה  אל ˆÈc˜הקצה ‰NÚ ,«¬∆«ƒ
¯eÓb33ÈeÏÈÚc Ê‰ויתרון. »¿ƒ∆

˜Ècˆ Èa‚Ï '‰·eLz ÈÏÚa'aL∆¿«¬≈¿»¿«≈«ƒ
'‰·eLz ÏÚa'aL ‰Ê ‡e‰∆∆¿««¿»
˙e¯M˜˙‰‰ Û˜Bz ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«ƒ¿«¿

‰ÓLpa(לעיל (כמבואר העצם מצד «¿»»
˜Ècˆa Ìb (ÌÏÚ‰a) BLiL∆∆¿¿∆¿≈«¿«ƒ
ואצל  מכוסה הדבר שבצדיק אלא

גילוי  לידי בא הדבר .הבעלֿתשובה
,'·e ֿ בעלי במעלת השני העניין

הוא  צדיקים על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcתשובה
‰·eLz‰ גבוהה ÔÙB‡aבדרגה «¿»¿∆
˙BB„fL במזיד שנעשו חטאים ∆¿

˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰34, תשובה גדולה לקיש ריש "אמר הגמרא: (כדברי ∆¡»ƒƒ¿À
כשלת  כי אלוקיך ה' עד ישראל שובה שנאמר כשגגות לו נעשות שזדונות

גדולה  לקיש ריש והאמר איני מכשול. ליה קרי וקא הוא מזיד עוון הא בעוונך,

משפט  ועשה מרשעתו רשע בשוב שנאמר כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה

מיראה") כאן מאהבה כאן קשיא לא יחיה, (חיה) עליהם ≈»¿ÛqÂ˙ÈÓƒוצדקה

Baתשובה שעשה BÈ‡LויתרוןÈeÏÈÚבמי L„Á קייםÌÈ˜Ècˆa ƒ»»∆≈¿«ƒƒ
Ìb אפילוÚe„ik ,ÌÏÚ‰a35 החסידות ‡elבתורת ˙BiÎfL שנעשו «¿∆¿≈«»«∆¿À≈

גבוהה, בדרגה תשובה בגלל לזכויות, "זדונות" מהפיכת ÌÈÏÚ«¬ƒכתוצאה
ÌÈ˜Ècˆc ˙BiÎfÓ ¯˙BÈ מלכתחילה חטאו .שלא ≈ƒ¿À¿«ƒƒ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ למעלה בדומה ¿«∆∆∆
צדיקים  על בעליֿתשובה של וליתרון

לעיל  כמבואר Ìbבכלל, ‡e‰ ,«
ÈeÏÈÚ‰a המיוחד והיתרון ¿»ƒ

‰ÓLpa ‰NÚpL ‰·eL˙cƒ¿»∆«¬∆«¿»»
È„ÈŒÏÚעצם,‰hÓÏ d˙„È¯È «¿≈¿ƒ»»¿«»
Úe„iÎÂ36 החסידות בתורת ¿«»«

˙BÓLp‰L ישראל בני ˜Ì„Bשל ∆«¿»∆
‰hÓÏ Ì˙„È¯È,הזה לעולם ¿ƒ»»¿«»
גשמי בגוף ÈÁ·a˙להתלבש Ì‰≈ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ לא עדיין שהרי «ƒƒ¿ƒ

המעלים  גשמי דבר שום עם במגע באו

צדיקים  כמו האלקות, על ומסתיר

חטאו  לא שמעולם ¿ÔB¯˙i‰Â¿«ƒגמורים
המיוחדת  Ì‰aוהמעלה ‰NÚpL∆«¬∆»∆

‡e‰ Ûe‚a Ì˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»»«
ÈÏÚa ˙ÈÁ·a ÌÈNÚpL∆«¬ƒƒ¿ƒ««¬≈

,‰·eLz מצדיקים LiLשלמעלה ¿»∆≈
Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈL ˙Ó‚ec ‰Êa»∆¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
כפי  צדיקים, על בעליֿתשובה במעלת

ומפרט  .שממשיך
LÙÂ Ûeb‰L È„ÈŒÏÚc ,'‡¿«¿≈∆«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ האלוקית שהנשמה ««¬ƒ
בהם ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒמתלבשת

,‰ÓLp‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ««¿»»
על  מתגברת הנשמה זאת בכל אבל

ה' את ועובדת ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ההעלם
ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk ÌÈ¯¯BÚ˙Óƒ¿¿ƒ…«∆¿»ƒ

,dlL אותם להוציא מצליחה והיא ∆»
הגילוי  אל BÁkÓ˙מההעלם Ìb ‰ÏÚÓlL ÌÈiÓˆÚ‰ ˙BÁkÏ „ÚÂ¿««…»«¿ƒƒ∆¿«¿»«ƒ…

ÌÈÓÏÚp‰37. «∆¡»ƒ
,'·e שכבר כוחות מתגלים למטה הנשמה ירידת שעלֿידי בלבד זו לא

אלא  בהעלם שהיו רק בנשמה ‰ÓLp‰קיימים ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬««¿»»
¯e¯Èa‰ ,L„Á ÔÈÚ ‰NÚ ‰hÓÏ מהרע הטוב של ההפרדה ¿«»«¬∆ƒ¿»»»«≈
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

ּדגּוף  והּזיּכּו הּבירּור חדׁש, ענין נעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמּטה

מּכיון  זה, ּדענין ּבעֹולם. וחלקֹו הּבהמית ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּודנפׁש

הּוא  ההעלם), ּגילּוי (ולא התחּדׁשּות ְְְְִִֵֶֶַַֹׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּנעלמים ּכחֹות מּגילּוי יֹותר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹנעלה

הּגּוף  וזיּכּו (ּבירּור  ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה ְְְִֵֵֶֶַַַָָ[נֹוסף

למּטה  הּנׁשמה ּדירידת הּכּונה נׁשלמת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָוכּו')

ּבתחּתֹונים  זה 38ּודדירה עילּוי ּדגם ּומּכיון .[ ְְְְִִִִֵֶַַָָ

וחלקֹו הּבהמית ּודנפׁש הּגּוף ּדזיּכּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַ(החידּוׁש

ּגם  לכן הּנׁשמה, עבֹודת עלֿידי נעׂשה ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָּבעֹולם)

היא  למּטה עבֹודתּה ׁשעלֿידי ּדהּנׁשמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָהעלּיה

והעצמּיים  הּפנימּיים ּכחֹות ׁשּמתּגּלים רק ְְְְִִִִִִִֶַַַַָֹֹ(לא

ּבכּמה  וכּמבֹואר ּדהתחּדׁשּות. ּבאֹופן אּלא) ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּה,

ׁשּנפׁש39מקֹומֹות  ה' ּדאהבת הּיתרֹון ּבענין ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַ

האהבה  על הּבהמית  ּבּנפׁש ּפֹועלת ֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהאלקית

היא  האלקית ּדנפׁש ׁשהאהבה האלקית, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדנפׁש

מה  ּדהּנׁשמה האהבה ּדגם מציאּות. ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּבבחינת

הגם  ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה לידבק רֹוצה ְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשהיא

ּבמציאּות  ׁשם ותתּבּטל ואפס אין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּתהיה

מּצד 40לגמרי  הּוא זה ׁשרצֹון מּכיון מּכלֿמקֹום , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

צּורתּה ּבטלה אינּה זה  רצֹון עלֿידי הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטבעּה,

הּבהמית, ּדנפׁש האהבה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעצמית.

ּגׁשמּיים, לענינים נמׁשכת היא ׁשּבטבעּה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּכיון

טבעּה היפ היא לאלקּות הרי 41והאהבה , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

עלֿידי  ּבּה (ׁשּנתחּדׁש לאלקּות האהבה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

ּובטלה  צּורתּה נפסד האלקית), ּדנפׁש ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָָָָֹהעבֹודה

ּביטּול  ּגם ּפֹועל וזה הּמציא ּות. ּביטּול ְְְְִִִֵֵֶַַַלגמרי,

האלקית  ּדנפׁש ּתהיה 42הּצּורה ׁשּלּה ׁשהאהבה , ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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ב).38) (מח, פל"ז ה'תש"ו 39)תניא שמניך לריח ד"ה א). שצד, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ז כו' דברים שבעה תניא ד"ה

.(105 ע' תש"ו (סה"מ רפי"ט.40)פ"ו (לקו"ת 41)תניא בכ"מ למ"ש סותר זה דאין ,(32 (ע' פ"ג העבודה קונטרס ראה

בטבעו  ואדרבה טוב, אינו מ"מ אבל בעצם, רע ציור בו שאין רק "זהו כי - רע אינו בעצם המתאוה דכח ועוד) ד. נו, חוקת

חומריים". לענינים נמשך שסה).42)הוא ע' תר"ן (סה"מ תר"ן וראינה צאינה ד"ה - הצמיחה נעשה שעי"ז הרקבון והו"ע

וראה  מורגש. הבלתי תענוג גילוי הוא הצמיחה דענין שסז), (ע' שם וראינה צאינה ובד"ה ב). (שצד, תרצ"ז הנ"ל ד"ה

ז. סעיף לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CekÈf‰Â העידוןÔÈÚc .ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e Ûe‚c ¿«ƒ¿¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿»

˙eLcÁ˙‰ ‡e‰L ÔÂÈkÓ ,‰Ê היה שלא דבר חידוש של (ÏÂ‡פעולה ∆ƒ≈»∆ƒ¿«¿¿…
‰‰ÌÏÚרק  ÈeÏÈb קיים שכבר דבר ÈeÏÈbÓשל ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ,( ƒ«∆¿≈«¬∆≈ƒƒ

¯e¯Èa) ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÛÒB] ‰ÓLp‰c ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk…«∆¿»ƒ¿«¿»»»∆«¿≈∆«¿»≈
˙ÓÏL ('eÎÂ Ûeb‰ CekÈÊÂ¿ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ‰ek‰««»»ƒƒ««¿»»¿«»

ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„„e38 תכלית ¿ƒ»¿«¿ƒ
ברוך  לקדוש 'דירה' לעשות – הבריאה

שאין  הגשמי הזה בעולם דווקא הוא

דווקא  נפעל זה וכל ממנו, תחתון עולם

הבהמית  והנפש הגוף וזיכוך בירור על

מצד  והנשמה הגשמי, הזה והעולם

וכל  כלל, לתיקון זקוקה לא עצמה

כדי  היא הזה בעולם להתלבש הירידה

הבהמית  הנפש ואת הגוף את לברר

העולם]. ÈeÏÈÚואת Ì‚c ÔÂÈkÓeƒ≈»¿«ƒ
CekÈÊc Le„ÈÁ‰) ‰Ê עידון ∆«ƒ¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙ובירור  LÙ„e Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ לקדושה והעלאתם ¿∆¿»»

בהם  נמצאת שלא חדשה פעולה שהוא

הקדושה  בצד לא הם טבעם מצד  )כי
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¬«
‰iÏÚ‰ Ìb ÔÎÏ ,‰ÓLp‰«¿»»»≈«»¬ƒ»
d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆«¿≈¬»»

‰hÓÏ ביחס גדולה עלייה שהוא ¿«»
הירידה  קודם ¯˜למצבה ‡Ï) ‡È‰ƒ…«

ÌÈlb˙nL בנשמה˙BÁk ∆ƒ¿«ƒ…
,dlL ÌÈiÓˆÚ‰Â ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»

˙‰c ÔÙB‡a (‡l‡˙eLcÁ ∆»¿∆¿ƒ¿«¿
קודם  בה היה שלא חדש למצב עלייה

.הירידה 
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·nÎÂ39 ¿«¿»¿«»¿

החסידות  ‰ÔB¯˙iבתורת ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿
LÙpLוהעילוי  '‰ ˙·‰‡c¿«¬«∆∆∆

LÙpa ˙ÏÚBt ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆«∆∆
LÙc ‰·‰‡‰ ÏÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«»«¬»¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ עצמה L‰‡‰·‰מצד , »¡…ƒ∆»«¬»
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙc האלוקית הנפש כאשר וגם ¿∆∆»¡…ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒ

מתבטלים  לא שלה המציאות גדרי ה', באהבת ‰‡‰·‰מתעוררת Ì‚c .¿«»«¬»
Ì‚‰ d¯B˜Óe dL¯La ˜·„ÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Ó ‰ÓLp‰c¿«¿»»«∆ƒ»ƒ»≈¿»¿»¿»¬«

È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌL Ïha˙˙Â ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ‰È‰zL40, נר כמו ∆ƒ¿∆«ƒ»∆∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ¿«¿≈
בפני  כמציאות להתקיים יחדל אליה יתקרב אכן שאם אף לאבוקה שנמשך

ואם  האבוקה, בתוך ייכלל אלא עצמה

הנפש  של האהבה גם לכאורה כן

בביטול  קשורה עצמה האלוקית

באלוקות  והתכללות שלה המציאות

‰Ê ÔBˆ¯L ÔÂÈkÓ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈»∆»∆
עצמה  את לבטל vÓ„הרצון ‡e‰ƒ«

dÚ·Ë ולמעשה האלוקית הנפש של ƒ¿»
מהמציאות  חלק שמהווה עניין מבטא

Ê‰שלה  ÔBˆ¯ È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,¬≈«¿≈»∆
˙ÈÓˆÚ‰ d˙¯eˆ ‰ÏËa dÈ‡≈»¿≈»»»»«¿ƒ
של  הגדרים בתוך נמצאת עדיין והיא

שלה  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמציאות .«∆≈≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙc הרי ‰‡‰·‰ »«¬»¿∆∆««¬ƒ

מנטייה  מתהפכת הבהמית הנפש כאשר

לאהבה  העולם לענייני ותאווה

dÚ·ËaLלאלוקות ÔÂÈkÓ כפי ƒ≈»∆¿ƒ¿»
עצמה מצד ÎLÓ˙שהוא ‡È‰ƒƒ¿∆∆

‰·‰‡‰Â ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»
dÚ·Ë CÙÈ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡Ï41, ∆¡…ƒ≈∆ƒ¿»

˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ È¯‰¬≈«¿≈»«¬»∆¡…
È„ÈŒÏÚ da LcÁ˙pL)∆ƒ¿«≈»«¿≈

,˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰„B·Ú‰ ולא »¬»¿∆∆»¡…ƒ
כך  עצמה, מצד בה קיימת היתה

בנפש ה' אהבת הבהמית שהתעוררות

ההעלם  גילוי ולא חדש דבר היא

ˆd˙¯eבלבד  „ÒÙ ה'צורה'), ƒ¿»»»
עם  הבהמית הנפש של וה'תבנית'

הולכת  כמו שלה המוגדרות התכונות

ÏeËÈaלאיבוד ,È¯Ó‚Ï ‰ÏË·e¿≈»¿«¿≈ƒ
,˙e‡Èˆn‰ יציאה שמבטא ביטול «¿ƒ

המציאות  גדרי מכל ÊÂ‰מוחלטת .¿∆
ÏÚBt מכן ÏeËÈaלאחר Ìb ≈«ƒ

‰¯ev‰'וה'תבנית LÙcהדמות «»¿∆∆
˙È˜Ï‡‰42ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰z dlL ‰·‰‡‰L נעלית 43, , »¡…ƒ∆»«¬»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
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יי f"kyz'd (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ההתק  ּתֹוקף  מתּגּלה  נׁשמתֹוהּתׁשּובה ׁשל ּׁשרּות ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

עלֿידי  ּׁשּנעׂשה ההבּדלה ׁשּגם הּקּב"ה, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעם

מבּדילים  (עֹונֹותיכם רק 31החטאים הּוא ( ְֲֲִִִֵֶַַַָ

לאחרי  ּגם ׁשּלכן, הּנׁשמה. ּבעצם ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּגיּלּויים

חדא  ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא וכּו', ,32החטאים ְְְְְֲִִַַָָָָָָָ

ּגמּור  צּדיק ׁשּב'ּבעלי 33נעׂשה זה ּדעילּוי . ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

ּתׁשּובה' ׁשּב'ּבעל זה הּוא צּדיק לגּבי ְְְְִֵֶֶַַַַָָּתׁשּובה'

ׁשּיׁשנֹו ּבּנׁשמה ההתקּׁשרּות ּתֹוקף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָמתּגּלה

הּתׁשּובה  ּדעלֿידי ּוב', ּבצּדיק. ּגם ְְְְְְִֵֵֶַַַַָ(ּבהעלם)

לזכּיֹות  נהפכים ׁשּזדֹונֹות ּבֹו34ּבאֹופן מיתוּסף , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָֻ

ּכּידּוע  ּבהעלם, ּגם ּבצּדיקים ׁשאינֹו חדׁש 35עילּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדצּדיקים. מּזכּיֹות יֹותר נעלים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַֻֻׁשּזכּיֹות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ּדתׁשּובה ּבהעילּוי ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְִִַָָ

ירידתּה עלֿידי ּבּנׁשמה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשה

וכּידּוע  למּטה 36למּטה, ירידתם קֹודם ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנעׂשה  והּיתרֹון ּגמּורים, צּדיקים ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַהם

ׁשּנעׂשים  הּוא ּבגּוף ירידתם עלֿידי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבהם

ׁשני  ּדּוגמת  ּבזה ׁשּיׁש ּתׁשּובה, ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבבחינת

ונפׁש ׁשהּגּוף ּדעלֿידי א', הּנ"ל. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָענינים

הּנׁשמה, אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְֲִִִִִַַַַַַָָהּבהמית

ׁשּלּה, הּנעלמים ּכח ֹות מתעֹוררים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹעלֿידיֿזה

מּכחֹות  ּגם ׁשּלמעלה העצמּיים לּכחֹות ְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹועד

הּנׁשמה 37הּנעלמים  עבֹודת ׁשעלֿידי ּוב', . ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

פ"ה.31) אגה"ת ב. נט, חדא"32)ישעי' ברגע חדא ביומא חדא "בשעתא הלשונות ג' - ואילך. סע"א קכט, זח"א ראה

ואילך. 86 ע' ח"כ לקו"ש וראה פא). (ע' שם לזהר לוי"צ בלקוטי נתבארו שם המקדש 33)שבזהר ב: מט, קידושין ראה

ר"פ  לקו"ת קיב; סי' זרוע ובאור בדעתו". תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפילו צדיק, שאני מנת "על האשה את

שאני מנת על ב): (א, xenbדברים wicv.פ"א תניא וראה ב.34). פו, יומא סה"מ 35)ראה ואילך. א קצא, דרמ"צ ראה

ואילך. 186 ע' חי"ז לקו"ש לז. ע' למה 36)תרפ"ז האמיתי" "התירוץ שזהו שם, ובלקו"ת ובכ"מ. סע"א. עג, בלק לקו"ת

רמח). ע' ח"א חשון סה"מ (תו"מ ד סעיף ה'תשל"ח נח ש"פ דמוצאי רבים מים ד"ה וראה לעוה"ז. הנשמה המשך 37)ירדה

ובכ"מ. .(64 ע' תש"ו (סה"מ פ"ד ה'תש"ו ה' מבית ומעין ד"ה פי"ד. תר"ם יונתי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ¯eÓb צדיקים אין עומדים, תשובה שבעלי "במקום ז"ל חכמינו כמאמר ¿ƒ

לעמוד" יכולים ‰eLz·‰גמורים È„ÈŒÏÚL ,'‡ .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»
b˙ÓÌbL ,‰"aw‰ ÌÚ B˙ÓL ÏL ˙e¯M˜˙‰‰ Û˜Bz ‰l ƒ¿«∆∆«ƒ¿«¿∆ƒ¿»ƒ«»»∆«

‰Ïc·‰‰ שנמשלה הוא ברוך הקדוש עם הנשמה של בקשר הפגיעה ««¿»»
המבדלת  ŒÏÚלמחיצה ‰NÚpM∆«¬∆«

) ÌÈ‡ËÁ‰ È„È הכתוב כלשון ¿≈«¬»ƒ
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של  במצב גם תמיד, הוא ברוך בקדוש

ÔÎlL,חטא  עצם . של שהקשר כיוון ∆»≈
תמיד  נשאר האלוקות עם הנשמה

נפגם  לא È¯Á‡Ïולעולם Ìb ,«¿«¬≈
,'eÎÂ ÌÈ‡ËÁ‰ ליצור שאמורים «¬»ƒ¿

מבדילים"), ("עוונותיכם והסתר פגם

על  תשובה עושה האדם כאשר הרי

ומיד  תיכף אזי «¿»¿zÚLa‡החטא,
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á32, בשעה »»¿ƒ¿»»»

מן  מתהפך הוא אחד, וברגע אחת

הקצה  אל ˆÈc˜הקצה ‰NÚ ,«¬∆«ƒ
¯eÓb33ÈeÏÈÚc Ê‰ויתרון. »¿ƒ∆

˜Ècˆ Èa‚Ï '‰·eLz ÈÏÚa'aL∆¿«¬≈¿»¿«≈«ƒ
'‰·eLz ÏÚa'aL ‰Ê ‡e‰∆∆¿««¿»
˙e¯M˜˙‰‰ Û˜Bz ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«ƒ¿«¿

‰ÓLpa(לעיל (כמבואר העצם מצד «¿»»
˜Ècˆa Ìb (ÌÏÚ‰a) BLiL∆∆¿¿∆¿≈«¿«ƒ
ואצל  מכוסה הדבר שבצדיק אלא

גילוי  לידי בא הדבר .הבעלֿתשובה
,'·e ֿ בעלי במעלת השני העניין

הוא  צדיקים על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcתשובה
‰·eLz‰ גבוהה ÔÙB‡aבדרגה «¿»¿∆
˙BB„fL במזיד שנעשו חטאים ∆¿

˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰34, תשובה גדולה לקיש ריש "אמר הגמרא: (כדברי ∆¡»ƒƒ¿À
כשלת  כי אלוקיך ה' עד ישראל שובה שנאמר כשגגות לו נעשות שזדונות

גדולה  לקיש ריש והאמר איני מכשול. ליה קרי וקא הוא מזיד עוון הא בעוונך,

משפט  ועשה מרשעתו רשע בשוב שנאמר כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה

מיראה") כאן מאהבה כאן קשיא לא יחיה, (חיה) עליהם ≈»¿ÛqÂ˙ÈÓƒוצדקה

Baתשובה שעשה BÈ‡LויתרוןÈeÏÈÚבמי L„Á קייםÌÈ˜Ècˆa ƒ»»∆≈¿«ƒƒ
Ìb אפילוÚe„ik ,ÌÏÚ‰a35 החסידות ‡elבתורת ˙BiÎfL שנעשו «¿∆¿≈«»«∆¿À≈

גבוהה, בדרגה תשובה בגלל לזכויות, "זדונות" מהפיכת ÌÈÏÚ«¬ƒכתוצאה
ÌÈ˜Ècˆc ˙BiÎfÓ ¯˙BÈ מלכתחילה חטאו .שלא ≈ƒ¿À¿«ƒƒ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ למעלה בדומה ¿«∆∆∆
צדיקים  על בעליֿתשובה של וליתרון

לעיל  כמבואר Ìbבכלל, ‡e‰ ,«
ÈeÏÈÚ‰a המיוחד והיתרון ¿»ƒ

‰ÓLpa ‰NÚpL ‰·eL˙cƒ¿»∆«¬∆«¿»»
È„ÈŒÏÚעצם,‰hÓÏ d˙„È¯È «¿≈¿ƒ»»¿«»
Úe„iÎÂ36 החסידות בתורת ¿«»«

˙BÓLp‰L ישראל בני ˜Ì„Bשל ∆«¿»∆
‰hÓÏ Ì˙„È¯È,הזה לעולם ¿ƒ»»¿«»
גשמי בגוף ÈÁ·a˙להתלבש Ì‰≈ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ לא עדיין שהרי «ƒƒ¿ƒ

המעלים  גשמי דבר שום עם במגע באו

צדיקים  כמו האלקות, על ומסתיר

חטאו  לא שמעולם ¿ÔB¯˙i‰Â¿«ƒגמורים
המיוחדת  Ì‰aוהמעלה ‰NÚpL∆«¬∆»∆

‡e‰ Ûe‚a Ì˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»»«
ÈÏÚa ˙ÈÁ·a ÌÈNÚpL∆«¬ƒƒ¿ƒ««¬≈

,‰·eLz מצדיקים LiLשלמעלה ¿»∆≈
Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈL ˙Ó‚ec ‰Êa»∆¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
כפי  צדיקים, על בעליֿתשובה במעלת

ומפרט  .שממשיך
LÙÂ Ûeb‰L È„ÈŒÏÚc ,'‡¿«¿≈∆«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ האלוקית שהנשמה ««¬ƒ
בהם ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒמתלבשת

,‰ÓLp‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ««¿»»
על  מתגברת הנשמה זאת בכל אבל

ה' את ועובדת ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ההעלם
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אלא  בהעלם שהיו רק בנשמה ‰ÓLp‰קיימים ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬««¿»»
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

ּדגּוף  והּזיּכּו הּבירּור חדׁש, ענין נעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמּטה

מּכיון  זה, ּדענין ּבעֹולם. וחלקֹו הּבהמית ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּודנפׁש

הּוא  ההעלם), ּגילּוי (ולא התחּדׁשּות ְְְְִִֵֶֶַַֹׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּנעלמים ּכחֹות מּגילּוי יֹותר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹנעלה

הּגּוף  וזיּכּו (ּבירּור  ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה ְְְִֵֵֶֶַַַָָ[נֹוסף

למּטה  הּנׁשמה ּדירידת הּכּונה נׁשלמת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָוכּו')

ּבתחּתֹונים  זה 38ּודדירה עילּוי ּדגם ּומּכיון .[ ְְְְִִִִֵֶַַָָ

וחלקֹו הּבהמית ּודנפׁש הּגּוף ּדזיּכּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַ(החידּוׁש

ּגם  לכן הּנׁשמה, עבֹודת עלֿידי נעׂשה ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָּבעֹולם)

היא  למּטה עבֹודתּה ׁשעלֿידי ּדהּנׁשמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָהעלּיה

והעצמּיים  הּפנימּיים ּכחֹות ׁשּמתּגּלים רק ְְְְִִִִִִִֶַַַַָֹֹ(לא

ּבכּמה  וכּמבֹואר ּדהתחּדׁשּות. ּבאֹופן אּלא) ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּה,

ׁשּנפׁש39מקֹומֹות  ה' ּדאהבת הּיתרֹון ּבענין ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַ

האהבה  על הּבהמית  ּבּנפׁש ּפֹועלת ֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהאלקית

היא  האלקית ּדנפׁש ׁשהאהבה האלקית, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדנפׁש

מה  ּדהּנׁשמה האהבה ּדגם מציאּות. ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּבבחינת

הגם  ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה לידבק רֹוצה ְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשהיא

ּבמציאּות  ׁשם ותתּבּטל ואפס אין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּתהיה

מּצד 40לגמרי  הּוא זה ׁשרצֹון מּכיון מּכלֿמקֹום , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

צּורתּה ּבטלה אינּה זה  רצֹון עלֿידי הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטבעּה,

הּבהמית, ּדנפׁש האהבה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעצמית.

ּגׁשמּיים, לענינים נמׁשכת היא ׁשּבטבעּה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּכיון

טבעּה היפ היא לאלקּות הרי 41והאהבה , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

עלֿידי  ּבּה (ׁשּנתחּדׁש לאלקּות האהבה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

ּובטלה  צּורתּה נפסד האלקית), ּדנפׁש ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָָָָֹהעבֹודה

ּביטּול  ּגם ּפֹועל וזה הּמציא ּות. ּביטּול ְְְְִִִֵֵֶַַַלגמרי,

האלקית  ּדנפׁש ּתהיה 42הּצּורה ׁשּלּה ׁשהאהבה , ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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ב).38) (מח, פל"ז ה'תש"ו 39)תניא שמניך לריח ד"ה א). שצד, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ז כו' דברים שבעה תניא ד"ה

.(105 ע' תש"ו (סה"מ רפי"ט.40)פ"ו (לקו"ת 41)תניא בכ"מ למ"ש סותר זה דאין ,(32 (ע' פ"ג העבודה קונטרס ראה

בטבעו  ואדרבה טוב, אינו מ"מ אבל בעצם, רע ציור בו שאין רק "זהו כי - רע אינו בעצם המתאוה דכח ועוד) ד. נו, חוקת

חומריים". לענינים נמשך שסה).42)הוא ע' תר"ן (סה"מ תר"ן וראינה צאינה ד"ה - הצמיחה נעשה שעי"ז הרקבון והו"ע

וראה  מורגש. הבלתי תענוג גילוי הוא הצמיחה דענין שסז), (ע' שם וראינה צאינה ובד"ה ב). (שצד, תרצ"ז הנ"ל ד"ה

ז. סעיף לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CekÈf‰Â העידוןÔÈÚc .ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e Ûe‚c ¿«ƒ¿¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿»

˙eLcÁ˙‰ ‡e‰L ÔÂÈkÓ ,‰Ê היה שלא דבר חידוש של (ÏÂ‡פעולה ∆ƒ≈»∆ƒ¿«¿¿…
‰‰ÌÏÚרק  ÈeÏÈb קיים שכבר דבר ÈeÏÈbÓשל ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ,( ƒ«∆¿≈«¬∆≈ƒƒ

¯e¯Èa) ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÛÒB] ‰ÓLp‰c ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk…«∆¿»ƒ¿«¿»»»∆«¿≈∆«¿»≈
˙ÓÏL ('eÎÂ Ûeb‰ CekÈÊÂ¿ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ‰ek‰««»»ƒƒ««¿»»¿«»

ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„„e38 תכלית ¿ƒ»¿«¿ƒ
ברוך  לקדוש 'דירה' לעשות – הבריאה

שאין  הגשמי הזה בעולם דווקא הוא

דווקא  נפעל זה וכל ממנו, תחתון עולם

הבהמית  והנפש הגוף וזיכוך בירור על

מצד  והנשמה הגשמי, הזה והעולם

וכל  כלל, לתיקון זקוקה לא עצמה

כדי  היא הזה בעולם להתלבש הירידה

הבהמית  הנפש ואת הגוף את לברר

העולם]. ÈeÏÈÚואת Ì‚c ÔÂÈkÓeƒ≈»¿«ƒ
CekÈÊc Le„ÈÁ‰) ‰Ê עידון ∆«ƒ¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙ובירור  LÙ„e Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ לקדושה והעלאתם ¿∆¿»»

בהם  נמצאת שלא חדשה פעולה שהוא

הקדושה  בצד לא הם טבעם מצד  )כי
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¬«
‰iÏÚ‰ Ìb ÔÎÏ ,‰ÓLp‰«¿»»»≈«»¬ƒ»
d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆«¿≈¬»»

‰hÓÏ ביחס גדולה עלייה שהוא ¿«»
הירידה  קודם ¯˜למצבה ‡Ï) ‡È‰ƒ…«

ÌÈlb˙nL בנשמה˙BÁk ∆ƒ¿«ƒ…
,dlL ÌÈiÓˆÚ‰Â ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»

˙‰c ÔÙB‡a (‡l‡˙eLcÁ ∆»¿∆¿ƒ¿«¿
קודם  בה היה שלא חדש למצב עלייה

.הירידה 
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·nÎÂ39 ¿«¿»¿«»¿

החסידות  ‰ÔB¯˙iבתורת ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿
LÙpLוהעילוי  '‰ ˙·‰‡c¿«¬«∆∆∆

LÙpa ˙ÏÚBt ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆«∆∆
LÙc ‰·‰‡‰ ÏÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«»«¬»¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ עצמה L‰‡‰·‰מצד , »¡…ƒ∆»«¬»
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙc האלוקית הנפש כאשר וגם ¿∆∆»¡…ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒ

מתבטלים  לא שלה המציאות גדרי ה', באהבת ‰‡‰·‰מתעוררת Ì‚c .¿«»«¬»
Ì‚‰ d¯B˜Óe dL¯La ˜·„ÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Ó ‰ÓLp‰c¿«¿»»«∆ƒ»ƒ»≈¿»¿»¿»¬«

È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌL Ïha˙˙Â ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ‰È‰zL40, נר כמו ∆ƒ¿∆«ƒ»∆∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ¿«¿≈
בפני  כמציאות להתקיים יחדל אליה יתקרב אכן שאם אף לאבוקה שנמשך

ואם  האבוקה, בתוך ייכלל אלא עצמה

הנפש  של האהבה גם לכאורה כן

בביטול  קשורה עצמה האלוקית

באלוקות  והתכללות שלה המציאות

‰Ê ÔBˆ¯L ÔÂÈkÓ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈»∆»∆
עצמה  את לבטל vÓ„הרצון ‡e‰ƒ«

dÚ·Ë ולמעשה האלוקית הנפש של ƒ¿»
מהמציאות  חלק שמהווה עניין מבטא

Ê‰שלה  ÔBˆ¯ È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,¬≈«¿≈»∆
˙ÈÓˆÚ‰ d˙¯eˆ ‰ÏËa dÈ‡≈»¿≈»»»»«¿ƒ
של  הגדרים בתוך נמצאת עדיין והיא

שלה  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמציאות .«∆≈≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙc הרי ‰‡‰·‰ »«¬»¿∆∆««¬ƒ

מנטייה  מתהפכת הבהמית הנפש כאשר

לאהבה  העולם לענייני ותאווה

dÚ·ËaLלאלוקות ÔÂÈkÓ כפי ƒ≈»∆¿ƒ¿»
עצמה מצד ÎLÓ˙שהוא ‡È‰ƒƒ¿∆∆

‰·‰‡‰Â ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»
dÚ·Ë CÙÈ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡Ï41, ∆¡…ƒ≈∆ƒ¿»

˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ È¯‰¬≈«¿≈»«¬»∆¡…
È„ÈŒÏÚ da LcÁ˙pL)∆ƒ¿«≈»«¿≈

,˙È˜Ï‡‰ LÙc ‰„B·Ú‰ ולא »¬»¿∆∆»¡…ƒ
כך  עצמה, מצד בה קיימת היתה

בנפש ה' אהבת הבהמית שהתעוררות

ההעלם  גילוי ולא חדש דבר היא

ˆd˙¯eבלבד  „ÒÙ ה'צורה'), ƒ¿»»»
עם  הבהמית הנפש של וה'תבנית'

הולכת  כמו שלה המוגדרות התכונות

ÏeËÈaלאיבוד ,È¯Ó‚Ï ‰ÏË·e¿≈»¿«¿≈ƒ
,˙e‡Èˆn‰ יציאה שמבטא ביטול «¿ƒ

המציאות  גדרי מכל ÊÂ‰מוחלטת .¿∆
ÏÚBt מכן ÏeËÈaלאחר Ìb ≈«ƒ

‰¯ev‰'וה'תבנית LÙcהדמות «»¿∆∆
˙È˜Ï‡‰42ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰z dlL ‰·‰‡‰L נעלית 43, , »¡…ƒ∆»«¬»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
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f"kyz'dיב (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ּביטּול  ּומציאּות 43ּבבחינת הּטבע מּצד לא , ְְִִִִִֶַַַַֹ

הּנאהב  מּצד אהבה ּכיֿאם (נׁשמה), ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּדהאֹוהב

והּזיּכּו ּבּבירּור הּוא ועלּֿדרֿזה ְְֱִֵֶֶֶַַַֹ(אלקּות).

העֹולם  ׁשעניני ּפֹועל ׁשּזה ּדכיון ּבעֹולם, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּדחלקֹו

התחּדׁשּות, ׁשל ענין הּוא לאלקּות, ּכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹיהיּו

והסּתר  העלם מּלׁשֹון ּדעֹולם הּטבע הרי 44היפ , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

(ׁשהעֹו זה לא ענין הּוא לאלקּות) ּכלי נעׂשה לם ְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

זה  מּצד האלקּות, מּצד ּכיֿאם העֹולם ֱִִִִִֶַַַָָָֹמּצד

ׁשּגם  עד הגּבלה, ּכל לּה אין יתּבר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאחדּותו

יתּבר עּמֹו מיּוחד ּדעֹולם ֿ 45הּמציאּות ועלֿידי , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

וזיּכּו הּבירּור (ׁשּפעל ּבהאדם ּגם נעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ּתהיה  קֹונֹו את ׁשעבֹודתֹו ּבעֹולם) ְְְֲִֶֶֶֶָָָּדחלקֹו

ׁשל  מציאּות ֹו מּצד רק לא הּביטּול, ְְְִִִִֶַַַַֹּבתכלית

האלקּות  מּצד אּלא .46האדם ֱִֶַָָָָָֹ

העילּוי ÈtŒÏÚÂה) ּגֹודל ּגם לבאר יׁש הּנ"ל ¿«ƒְִֵֵֶַַַָָ

נפׁשם  למסֹור ׁשּזכּו אּלּו ְְִֵֶֶַָָׁשל

הּׁשם  קידּוׁש על מּמׁש [ּולהעיר 47ּבפֹועל ְְִִֵַַַַָָ

ההילּולא  ּבעל ׁשאאמו"ר "ּברּבים" ְְִִֵֶַַַַַָָָמהמפּורסם

עבּור  רחֹוקה ּבמדינה נּדחת לעירה והּוגלה ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַָָָָָנאסר

ׁשם  וסבל הּיהדּות, והפצת ּבהחזקת ְְְֲֲֲַַַַַַַָָָָָעבֹודתֹו

ּבּגלּות  ּבהיֹותֹו ּולאחרּֿכן יּסּורים 48(ּבּמאסר ( ְְֲִִִֵַַַַַָָ

ועּנּויים  ׁשּיּסּורים ועד וכּו', וכּו' קׁשים ְְְְְִִִִִִִֶַָועּנּויים

ענין  הרי צריֿעּיּון, ּדלכאֹורה זמּנֹו], לפני ׁשּנפטר טבע) (עלּֿפי ּגרמּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלּו
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בהעבודות43) גם שכ"ה מובן, אבל האהבה. בענין מבואר 39 שבהערה קב"ע mpipryבהמאמרים יראה, (כמו ביטול הוא

בנה"ט, ביטול פועלת שנה"א וע"י "מציאות". הוא הביטול גם הרי טבעה, מצד הוא דהנשמה שהביטול דמכיון - וכיו"ב)

שמצד שביטול  אמיתי ביטול אלא שלה הטבע מצד לא היא בהנשמה הביטול גם - "מציאות" של עירוב בה אין דנה"ט

שלה  הביטול למטה, הנשמה בירידת שדוקא שסג) ע' ח"א תער"ב (המשך פקע"ח תרע"ג עקב והי' מד"ה ולהעיר אלקות.

עצמותו. הנחת בבחי' ובכ"מ.44)הוא ד. לז, שלח אמרי 45)לקו"ת וארא. ר"פ תו"א ראה - יחיד לגבי דאחד המעלה וע"ד

ובכ"מ. פ"ח. הק"ש שער דמכיון 46)בינה יותר. נעלה באופן היא גופא העבודה גם - הביטול בענין שבזה היתרון על ונוסף

מצד "עבודתינו"zewl`dשהיא דזהו"ע הנשמה. דטבע בההגבלות לא גם האדם, דטבע בההגבלות כ"כ מוגבלת אינה -

(כנ"ל). הנשמה מטבע גם ביותר יגיעה וראה 47)- במחיצתן. לעמוד יכולה ברי' כל אין לוד דהרוגי ב יו"ד, ב"ב ראה

פינחס  גו' וידבר וברד"ה ב'קלזֿח. ע' ה) כרך (דברים ליוהכ"פ דרושים תקמט. ע' ב) (כרך אחרי אוה"ת סע"א. קפו, דרמ"צ

מס"נ  ב'קלח): (ע' שם ליוהכ"פ דרושים אוה"ת גם וראה סט). ע' תרנ"ב (סה"מ ותרנ"ב רנב) ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט

שלמד  התורה מכל יקר זו בחי' "כי - קדה"ש על למס"נ שיזכה להב"י הבטיח שהמגיד התומ"צ... מכל יותר גבוה הוא

שנותיו". בכל 48.1)הב"י ע' התניא על לוי"צ לקוטי בריש נדפסה - רשימתו ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באהבת  מתעוררת כשהיא גם טבעה מצד כי עצמה, מצד שהיא מכפי יותר

הנפש  על להשפעתה הודות ואילו שלה, המציאות גדרי בתוך עדיין היא ה',

לאלוקות בביטול היא האלוקית הנפש ‰Ú·hהבהמית, „vÓ ‡Ï…ƒ««∆«
,(‰ÓL) ·‰B‡‰c ˙e‡ÈˆÓe מגדרי לצאת מבלי שלה, הגדרים ולפי ¿ƒ¿»≈¿»»

שלה ‡‰·‰המציאות Ì‡ŒÈkƒƒ«¬»
(˙e˜Ï‡) ·‰‡p‰ „vÓ שהיא ƒ««∆¡»¡…

גבול  .בלי
¯e¯Èaa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«≈
,ÌÏBÚa B˜ÏÁc CekÈf‰Â¿«ƒ¿∆¿»»
כמבואר  עבודתו, ידי על פועל שהאדם

חלק  יש אדם שלכל וחסידות בקבלה

בעולם  מסויימים ועניינים מסויים

דווקא  מוטל שלהם והזיכוך שהבירור

fL‰עליו  ÔÂÈÎc והזיכוך , הבירור ¿≈»∆∆
‰ÌÏBÚהאמור  ÈÈÚL ÏÚBt≈∆ƒ¿¿≈»»

,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk eÈ‰È בהם ותהיה ƒ¿≈ƒ∆¡…
השכינה  ÏLהשראת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆

Ú·h‰ CÙÈ‰ ,˙eLcÁ˙‰ של ƒ¿«¿≈∆«∆«
עצמם  מצד בו, שיש מה וכל ,העולם

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â44, כך העולם ובירור ¿∆¿≈

הטבע  היפך הוא לקדושה שיתעלה

עצמו  מצד Ê‰שלו ÔÈÚ È¯‰ ,¬≈ƒ¿»∆
ÈÏk ‰NÚ ÌÏBÚ‰L)∆»»«¬∆¿ƒ
„vÓ ‡Ï ‡e‰ (˙e˜Ï‡Ï∆¡……ƒ«

Ú‰ÌÏB טבעו היפך Ì‡ŒÈkאלא , »»ƒƒ
‰Ê „vÓ ,˙e˜Ï‡‰ „vÓƒ«»¡…ƒ«∆
Ïk dÏ ÔÈ‡ C¯a˙È Â˙e„Á‡L∆«¿…ƒ¿»≈≈»»

,‰Ïa‚‰ יוצא ללא ממש, הכול אלא «¿»»
בביטול  לאלוקות בטל הכלל, מן

‰e‡Èˆn˙מוחלט  ÌbL „Ú«∆««¿ƒ
ÌÏBÚc העלם היא עצמה שמצד ¿»

האלוקות  על ומאוחד ÁeÈÓ„והסתר C¯a˙Èבטל BnÚ45ŒÈ„ÈŒÏÚÂ , ¿»ƒƒ¿»≈¿«¿≈
‰Ê העולם בעניני וזיכוך בירור פועל Ì„‡‰aשהאדם Ìb ‰NÚ ∆«¬∆«¿»»»

ÌÏBÚa B˜ÏÁc CekÈÊÂ ¯e¯Èa‰ ÏÚtL) בטל בעצם הוא כיצד וגילה ∆»««≈¿ƒ¿∆¿»»
¯˜לאלוקות  ‡Ï ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰z BB˜ ˙‡ B˙„B·ÚL (∆¬»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ…«

Ì„‡‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ „vÓƒ«¿ƒ∆»»»
מוגבלת  מציאות vÓ„שהיא ‡l‡∆»ƒ«

˙e˜Ï‡‰46 גבול בלי .שהיא »¡…
¯‡·Ï LÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ««≈¿»≈

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb Ìb הגדולה המעלה «∆»ƒ
BÒÓÏ¯והמיוחדת eÎfL el‡ ÏL∆≈∆»ƒ¿

ÌLÙ חייהם את ÏÚBÙaולהקריב «¿»¿«
ÌM‰ Le„È˜ ÏÚ LnÓ47 «»«ƒ«≈

ÌÒ¯eÙÓ‰Ó ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ≈«¿¿»
"ÌÈa¯a" הביטוי משקל על »«ƒ

ברבים" שמו ∆אאמו"ר L"המקדש
יצחק לוי רבי המקובל »»ÏÚaהגאון

‰Ï‚e‰Â ¯Ò‡ ‡ÏeÏÈ‰‰«ƒ»∆¡«¿¿»
˙Ác ‰¯ÈÚÏצ'יאלי‰È„Óa «¬»»ƒ««ƒ¿ƒ»

‰˜BÁ¯ מגוריו מעיר הרחק קזחסטן, ¿»
(לימים  יקטרינוסלב ברבנות כיהן בה

שבאוקראינה  ¬e·Ú¯דנייפרופטרובסק)
˙ˆÙ‰Â ˙˜ÊÁ‰a B˙„B·Ú¬»¿«¿»««¬»«
¯Ò‡na) ÌL Ï·ÒÂ ,˙e„‰i‰««¬¿»«»««¬»

˙eÏba B˙BÈ‰a ÔkŒ¯Á‡Ïe48( ¿««≈ƒ¿«»
'eÎÂ ÌÈL˜ ÌÈÈepÚÂ ÌÈ¯eqÈƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÈepÚÂ ÌÈ¯eqiL „ÚÂ ,'eÎÂ¿¿«∆ƒƒ¿ƒƒ
(Ú·Ë ÈtŒÏÚ) eÓ¯b el‡≈»¿«ƒ∆«

BpÓÊ ÈÙÏ ¯ËÙpL צעיר בגיל ∆ƒ¿«ƒ¿≈¿«
נפשו  את מסר שלמעשה כך יחסית,
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

אחד  ּכל אצל טבעי ּדבר הּוא נפׁש' ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָה'מסירת

אחד, ּבה' לכּפֹור ּכלל ׁשאיֿאפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּיׂשראל,

כּו' עּנּויים וסֹובלים זה על נפׁשֹו למסֹור 49ּומּוכן ְְְְִִִִֶַַָ

הּוא  ּבפֹועל, מסירתֿנפׁש להם היה ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ(וזה

העילּוי  ּגֹודל ּומהּו לזה), הּוצרכּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹמּפני

ּבפֹועל. מסירתֿנפׁש להם ׁשהיה ּדאּלּו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּֿכ

עקיבא  רּבי ּׁשאמר מה צריֿעּיּון ּכל 50ּוביֹותר ְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

זה  ּפסּוק על מצטער הייתי כּו'51ימי נפׁש ּבכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּגּופא  זה ּדלכאֹורה, ואקימּנּו, לידי יבֹוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָמתי

הרי  זה, ּפסּוק לקּים ּבפֹועל הׁשּתֹוקק ימיו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכל

ּגילּו אצלֹו,זה ׁשהאיר ׁשּלֹו נפׁש' ה'מסירת ּכח י ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

(ּכל  ׁשּלֹו נפׁש' ה'מסירת ּבענין ּכלּֿכ חסר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומה

ׁשאינּה סיּבה מּצד ּפֹועל, לידי ּבא לא ׁשּזה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן

לֹומר  ויׁש זה. על ׁשהצטער עד ּבֹו) ְְְִֵֵֶֶַַַַָּתלּויה

ּבזה  מּוכן 52הּבאּור מּיׂשראל אחד ׁשּכל מה ּדזה , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּצד  הּוא חסֿוׁשלֹום, לכּפֹור ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְִִִֶַַַָֹלמסֹור

נפׁש' ה'מסירת ּכח את ּכׁשּמעֹורר וגם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשמה,

חסֿוׁשלֹום, לזה יצטר (ׁשאם ּבגילּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָׁשּלֹו

ה'מסירת  ׁשּכח הּוא ּבפֹועל), נפׁשֹו את ְְְְִִֶֶַַַַַֹימסֹור

נפׁש' וה'מסירת ּבגילּוי. ּבא ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָנפׁש'

ּבזה  ואין ׁשּלּה, הּטבע מּצד הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

ּבפֹועל  נפׁש' ּב'מסירת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַחידּוׁש.

ּדנֹוסף  מּקֹודם. היה ׁשּלא ענין נתחּדׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּמׁש

וההתנּגדּות  וההסּתר ההעלם עלֿידי ּבא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּזה

חסֿוׁשלֹום, לכּפֹור אֹותֹו הּמכריחים אּלּו ְְְִִִֵֶַַַָׁשל

הּוא  מהם, לסּבֹול ּומסּכים נפ ׁשֹו ׁשּמֹוסר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַועלֿידי 

אֹותם  ּומעלה ׁשּבהם הּניצֹוצֹות את ֲִִֶֶֶֶַַָָמֹוציא

ׁשּנפלּו53לקדּוׁשה  הּניצֹוצֹות (העלאת זה ּדענין , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

חידּוׁש הּוא (ּכלּֿכ החידּוׁש54למּטה הּנה , ְִִִֵַַָָָ
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פי"ח.49) ב.50)תניא סא, ה.51)ברכות ו, העילוי 52)ואתחנן מצד  שזהו משמע ב צ, ואילך, סע"א סא, אורה בשערי

גם  שהיא לפי היא בפועל דמס"נ שהמעלה א) ט, שם (וראה ואילך סע"א ח, אורה בשערי אבל "בכח". על ד"בפועל"

ואילך). עה (ע' ותרנ"ב רנז) (ע' תרכ"ט הנ"ל סד"ה גם וראה ב.53)בהגוף. קפו, שם גם וראה א. קצב, ראה 54)דרמ"צ

שבתשובה. לזכיות זדונות דהפיכת העילוי אותו בזה שיש ב) קצא, סע"א. (קפו, שם דרמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השם  קידוש על ˆ¯ÔeiÚŒCÈבפועל ‰¯B‡ÎÏc מעלתם ], היא מה ¿ƒ¿»»ƒƒ

Ïkוגדולתם  Ïˆ‡ ÈÚ·Ë ¯·c ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ È¯‰ ,¬≈ƒ¿««¿ƒ«∆∆»»ƒ¿ƒ≈∆»
,„Á‡ '‰a ¯BtÎÏ ÏÏk ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ כמבואר ∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ∆¿»¿»ƒ¿«∆»

"קל  אפילו אמונה, בענייני ניסיון בפני עומד יהודי שכאשר התניא בספר

אחרות, מצוות קיום לגבי בשקלים"

בניסיון  BÒÓÏ¯עומד ÔÎeÓe»ƒ¿
ÌÈÈepÚ ÌÈÏ·BÒÂ ‰Ê ÏÚ BLÙ«¿«∆¿¿ƒƒƒ

'eÎ49 ובשום נכנעים לא זאת ובכל

בה' כפירה שהוא דבר עושים לא אופן

Ì‰Ïבגלוי  ‰È‰ ‡lL ‰ÊÂ) לרוב ¿∆∆…»»»∆
ישראל רובם  בני ∆∆»LÙŒ˙¯ÈÒÓ¿ƒשל

‡lL ÈtÓ ‡e‰ ,ÏÚBÙa¿«ƒ¿≈∆…
‰ÊÏ eÎ¯ˆe‰ חוסר מפני לא אבל ¿¿¿∆

נפשם  את למסור e‰Óeנכונות ,(«
el‡c CkŒÏk ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb∆»ƒ»»¿≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰L∆»»»∆¿ƒ«∆∆

?ÏÚBÙa¿«
ÔeiÚŒCÈ¯ˆ ¯˙BÈ·e התמיהה ¿≈»ƒƒ

על  יותר ¯Èaגדולה ¯Ó‡M ‰Ó«∆»««ƒ
‡·È˜Ú50 נפשו את מסר כאשר ¬ƒ»

ÚËˆÓ¯בפועל  È˙ÈÈ‰ ÈÓÈ Ïk»»«»ƒƒƒ¿«≈
‰Ê ˜eÒt ÏÚ51'eÎ ELÙ ÏÎa «»∆¿»«¿¿

ה' אמונת על הציווי את לומדים ממנו

נפש  מסירות כדי B·È‡עד È˙Ó»«»
‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,epÓÈ˜‡Â È„ÈÏ¿»ƒ«¬«¿∆¿ƒ¿»∆

‡Ùebעצמו ÂÈÓÈזה ÏkL »∆»»»
˜eÒt Ìi˜Ï ÏÚBÙa ˜˜BzL‰ƒ¿≈¿«¿«≈»
Ák ÈeÏÈb ‰Ê È¯‰ ,‰Ê∆¬≈∆ƒ…«

BlL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ שקיים «¿ƒ«∆∆∆
‡ˆBÏבנשמתו  ¯È‡‰L,בגלוי ∆≈ƒ∆¿

נעלם  הזה הכוח כלל שבדרך ובעוד

עצם  ניסיון, בעת רק ומתגלה ונסתר

הייתה  עקיבא רבי שאצל העובדה

למס  ונרגשת גלויה תשוקה את תמיד ור

שכוח  הוכחה היא ה', קידוש על נפשו

בו  האיר נפש ÒÁ¯המסירות ‰Óe ,«»≈
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚa CkŒÏk»»¿ƒ¿««¿ƒ«∆∆
‡a ‡Ï ‰fL ÔÓÊ Ïk) BlL∆»¿«∆∆…»
‰aÈÒ „vÓ ,ÏÚBt È„ÈÏƒ≈«ƒ«ƒ»
„Ú (Ba ‰ÈeÏz dÈ‡L∆≈»¿»«

‰Ê ÏÚ ¯ÚËˆ‰L מסירות של המיוחדת החשיבות מה אחרות, ובמילים  ∆ƒ¿«≈«∆

דווקא? בפועל נפש

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ52ÔÎeÓ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL ‰Ó ‰Êc , ¿≈««≈»∆¿∆«∆»∆»ƒƒ¿»≈»
ÌBÏLÂŒÒÁ ¯BtÎÏ ‡lL BLÙ ¯BÒÓÏ'ה באחדות ‰e‡באמונה , ƒ¿«¿∆…ƒ¿«¿»

‰ÓLp‰ „vÓ שלו'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák ˙‡ ¯¯BÚnLk Ì‚Â , ƒ««¿»»¿«¿∆¿≈∆…««¿ƒ«∆∆
ÈeÏÈ‚a BlL רבי אצל שהיה כפי ∆¿ƒ

נפש  למסירות בתשוקה שעמד עקיבא

ŒÒÁ ‰ÊÏ C¯ËˆÈ Ì‡L)∆ƒƒ¿»≈¿∆«
BLÙ ˙‡ ¯BÒÓÈ ,ÌBÏLÂ¿»ƒ¿∆«¿

,(ÏÚBÙa ושינוי חידוש זה אין עדיין ¿«
העניין  אלא ÁkLהטבע ‡e‰∆…«

‡a ‰ÓLp‰c 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆¿«¿»»»
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰Â .ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆
Ú·h‰ „vÓ ‡e‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ««∆«

Le„ÈÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,dlL של ∆»¿≈»∆ƒ
מה  גילוי אלא האדם טבע היפך פעולה

בהעלם  קיים היה Œ‰Óשכבר .«
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'a ÔkŒÔÈ‡M של ∆≈≈ƒ¿ƒ«∆∆

החיים LnÓהקרבת ÏÚBÙa¿««»
‰È‰ ‡lL ÔÈÚ LcÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿»∆…»»

,Ì„BwÓ ומפרט שהולך .כפי ƒ∆
‰fL ÛÒBc בפועל המסירותֿנפש ¿»∆∆

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈«∆¿≈¿«∆¿≈
el‡ ÏL ˙e„b˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆≈
ŒÒÁ ¯BtÎÏ B˙B‡ ÌÈÁÈ¯În‰««¿ƒƒƒ¿«
¯ÒBnL È„ÈŒÏÚÂ ,ÌBÏLÂ¿»¿«¿≈∆≈

BLÙ בגללם בפועל חייו על ומוותר «¿
,Ì‰Ó ÏBaÒÏ ÌÈkÒÓe ומקבל «¿ƒƒ¿≈∆

הכרוכים  והייסורים הסבל את עצמו על

‰BˆBˆÈp˙בכך ˙‡ ‡ÈˆBÓ ‡e‰ƒ∆«ƒ
Ì‰aL אותו להכריח שמנסים באלה ∆»∆

בה' ‡Ì˙Bלכפור ‰ÏÚÓe«¬∆»
‰Le„˜Ï53, שמבואר וכפי ƒ¿»

ייסורים, סובל אדם שכאשר בחסידות

עומד  מקום ומכל ליצלן, רחמנא

המוסתר  הטוב ומתעלה יוצא בניסיון,

לטוב  והופך אותו שמצערת ב'קליפה'

(‰ÏÚ‡˙גמור  ‰Ê ÔÈÚc¿ƒ¿»∆«¬»«
ŒÏk ‰hÓÏ eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»¿¿«»»

Le„ÈÁ ‡e‰ (Ck54, הפיכת כמו »ƒ
לחידוש  ובנוסף ל"זכיות", "זדונות"

ב'קליפות' הטמון הטוב של והעלאה מבירור כתוצאה ‰Le„ÈÁהזה, ‰p‰ ,ƒ≈«ƒ
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יג f"kyz'd (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ּביטּול  ּומציאּות 43ּבבחינת הּטבע מּצד לא , ְְִִִִִֶַַַַֹ

הּנאהב  מּצד אהבה ּכיֿאם (נׁשמה), ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּדהאֹוהב

והּזיּכּו ּבּבירּור הּוא ועלּֿדרֿזה ְְֱִֵֶֶֶַַַֹ(אלקּות).

העֹולם  ׁשעניני ּפֹועל ׁשּזה ּדכיון ּבעֹולם, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּדחלקֹו

התחּדׁשּות, ׁשל ענין הּוא לאלקּות, ּכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹיהיּו

והסּתר  העלם מּלׁשֹון ּדעֹולם הּטבע הרי 44היפ , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

(ׁשהעֹו זה לא ענין הּוא לאלקּות) ּכלי נעׂשה לם ְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

זה  מּצד האלקּות, מּצד ּכיֿאם העֹולם ֱִִִִִֶַַַָָָֹמּצד

ׁשּגם  עד הגּבלה, ּכל לּה אין יתּבר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאחדּותו

יתּבר עּמֹו מיּוחד ּדעֹולם ֿ 45הּמציאּות ועלֿידי , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

וזיּכּו הּבירּור (ׁשּפעל ּבהאדם ּגם נעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ּתהיה  קֹונֹו את ׁשעבֹודתֹו ּבעֹולם) ְְְֲִֶֶֶֶָָָּדחלקֹו

ׁשל  מציאּות ֹו מּצד רק לא הּביטּול, ְְְִִִִֶַַַַֹּבתכלית

האלקּות  מּצד אּלא .46האדם ֱִֶַָָָָָֹ

העילּוי ÈtŒÏÚÂה) ּגֹודל ּגם לבאר יׁש הּנ"ל ¿«ƒְִֵֵֶַַַָָ

נפׁשם  למסֹור ׁשּזכּו אּלּו ְְִֵֶֶַָָׁשל

הּׁשם  קידּוׁש על מּמׁש [ּולהעיר 47ּבפֹועל ְְִִֵַַַַָָ

ההילּולא  ּבעל ׁשאאמו"ר "ּברּבים" ְְִִֵֶַַַַַָָָמהמפּורסם

עבּור  רחֹוקה ּבמדינה נּדחת לעירה והּוגלה ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַָָָָָנאסר

ׁשם  וסבל הּיהדּות, והפצת ּבהחזקת ְְְֲֲֲַַַַַַַָָָָָעבֹודתֹו

ּבּגלּות  ּבהיֹותֹו ּולאחרּֿכן יּסּורים 48(ּבּמאסר ( ְְֲִִִֵַַַַַָָ

ועּנּויים  ׁשּיּסּורים ועד וכּו', וכּו' קׁשים ְְְְְִִִִִִִֶַָועּנּויים

ענין  הרי צריֿעּיּון, ּדלכאֹורה זמּנֹו], לפני ׁשּנפטר טבע) (עלּֿפי ּגרמּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלּו
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בהעבודות43) גם שכ"ה מובן, אבל האהבה. בענין מבואר 39 שבהערה קב"ע mpipryבהמאמרים יראה, (כמו ביטול הוא

בנה"ט, ביטול פועלת שנה"א וע"י "מציאות". הוא הביטול גם הרי טבעה, מצד הוא דהנשמה שהביטול דמכיון - וכיו"ב)

שמצד שביטול  אמיתי ביטול אלא שלה הטבע מצד לא היא בהנשמה הביטול גם - "מציאות" של עירוב בה אין דנה"ט

שלה  הביטול למטה, הנשמה בירידת שדוקא שסג) ע' ח"א תער"ב (המשך פקע"ח תרע"ג עקב והי' מד"ה ולהעיר אלקות.

עצמותו. הנחת בבחי' ובכ"מ.44)הוא ד. לז, שלח אמרי 45)לקו"ת וארא. ר"פ תו"א ראה - יחיד לגבי דאחד המעלה וע"ד

ובכ"מ. פ"ח. הק"ש שער דמכיון 46)בינה יותר. נעלה באופן היא גופא העבודה גם - הביטול בענין שבזה היתרון על ונוסף

מצד "עבודתינו"zewl`dשהיא דזהו"ע הנשמה. דטבע בההגבלות לא גם האדם, דטבע בההגבלות כ"כ מוגבלת אינה -

(כנ"ל). הנשמה מטבע גם ביותר יגיעה וראה 47)- במחיצתן. לעמוד יכולה ברי' כל אין לוד דהרוגי ב יו"ד, ב"ב ראה

פינחס  גו' וידבר וברד"ה ב'קלזֿח. ע' ה) כרך (דברים ליוהכ"פ דרושים תקמט. ע' ב) (כרך אחרי אוה"ת סע"א. קפו, דרמ"צ

מס"נ  ב'קלח): (ע' שם ליוהכ"פ דרושים אוה"ת גם וראה סט). ע' תרנ"ב (סה"מ ותרנ"ב רנב) ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט

שלמד  התורה מכל יקר זו בחי' "כי - קדה"ש על למס"נ שיזכה להב"י הבטיח שהמגיד התומ"צ... מכל יותר גבוה הוא

שנותיו". בכל 48.1)הב"י ע' התניא על לוי"צ לקוטי בריש נדפסה - רשימתו ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באהבת  מתעוררת כשהיא גם טבעה מצד כי עצמה, מצד שהיא מכפי יותר

הנפש  על להשפעתה הודות ואילו שלה, המציאות גדרי בתוך עדיין היא ה',

לאלוקות בביטול היא האלוקית הנפש ‰Ú·hהבהמית, „vÓ ‡Ï…ƒ««∆«
,(‰ÓL) ·‰B‡‰c ˙e‡ÈˆÓe מגדרי לצאת מבלי שלה, הגדרים ולפי ¿ƒ¿»≈¿»»

שלה ‡‰·‰המציאות Ì‡ŒÈkƒƒ«¬»
(˙e˜Ï‡) ·‰‡p‰ „vÓ שהיא ƒ««∆¡»¡…

גבול  .בלי
¯e¯Èaa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«≈
,ÌÏBÚa B˜ÏÁc CekÈf‰Â¿«ƒ¿∆¿»»
כמבואר  עבודתו, ידי על פועל שהאדם

חלק  יש אדם שלכל וחסידות בקבלה

בעולם  מסויימים ועניינים מסויים

דווקא  מוטל שלהם והזיכוך שהבירור

fL‰עליו  ÔÂÈÎc והזיכוך , הבירור ¿≈»∆∆
‰ÌÏBÚהאמור  ÈÈÚL ÏÚBt≈∆ƒ¿¿≈»»

,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk eÈ‰È בהם ותהיה ƒ¿≈ƒ∆¡…
השכינה  ÏLהשראת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆

Ú·h‰ CÙÈ‰ ,˙eLcÁ˙‰ של ƒ¿«¿≈∆«∆«
עצמם  מצד בו, שיש מה וכל ,העולם

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â44, כך העולם ובירור ¿∆¿≈

הטבע  היפך הוא לקדושה שיתעלה

עצמו  מצד Ê‰שלו ÔÈÚ È¯‰ ,¬≈ƒ¿»∆
ÈÏk ‰NÚ ÌÏBÚ‰L)∆»»«¬∆¿ƒ
„vÓ ‡Ï ‡e‰ (˙e˜Ï‡Ï∆¡……ƒ«

Ú‰ÌÏB טבעו היפך Ì‡ŒÈkאלא , »»ƒƒ
‰Ê „vÓ ,˙e˜Ï‡‰ „vÓƒ«»¡…ƒ«∆
Ïk dÏ ÔÈ‡ C¯a˙È Â˙e„Á‡L∆«¿…ƒ¿»≈≈»»

,‰Ïa‚‰ יוצא ללא ממש, הכול אלא «¿»»
בביטול  לאלוקות בטל הכלל, מן

‰e‡Èˆn˙מוחלט  ÌbL „Ú«∆««¿ƒ
ÌÏBÚc העלם היא עצמה שמצד ¿»

האלוקות  על ומאוחד ÁeÈÓ„והסתר C¯a˙Èבטל BnÚ45ŒÈ„ÈŒÏÚÂ , ¿»ƒƒ¿»≈¿«¿≈
‰Ê העולם בעניני וזיכוך בירור פועל Ì„‡‰aשהאדם Ìb ‰NÚ ∆«¬∆«¿»»»

ÌÏBÚa B˜ÏÁc CekÈÊÂ ¯e¯Èa‰ ÏÚtL) בטל בעצם הוא כיצד וגילה ∆»««≈¿ƒ¿∆¿»»
¯˜לאלוקות  ‡Ï ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰z BB˜ ˙‡ B˙„B·ÚL (∆¬»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ…«

Ì„‡‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ „vÓƒ«¿ƒ∆»»»
מוגבלת  מציאות vÓ„שהיא ‡l‡∆»ƒ«

˙e˜Ï‡‰46 גבול בלי .שהיא »¡…
¯‡·Ï LÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ««≈¿»≈

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb Ìb הגדולה המעלה «∆»ƒ
BÒÓÏ¯והמיוחדת eÎfL el‡ ÏL∆≈∆»ƒ¿

ÌLÙ חייהם את ÏÚBÙaולהקריב «¿»¿«
ÌM‰ Le„È˜ ÏÚ LnÓ47 «»«ƒ«≈

ÌÒ¯eÙÓ‰Ó ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ≈«¿¿»
"ÌÈa¯a" הביטוי משקל על »«ƒ

ברבים" שמו ∆אאמו"ר L"המקדש
יצחק לוי רבי המקובל »»ÏÚaהגאון

‰Ï‚e‰Â ¯Ò‡ ‡ÏeÏÈ‰‰«ƒ»∆¡«¿¿»
˙Ác ‰¯ÈÚÏצ'יאלי‰È„Óa «¬»»ƒ««ƒ¿ƒ»

‰˜BÁ¯ מגוריו מעיר הרחק קזחסטן, ¿»
(לימים  יקטרינוסלב ברבנות כיהן בה

שבאוקראינה  ¬e·Ú¯דנייפרופטרובסק)
˙ˆÙ‰Â ˙˜ÊÁ‰a B˙„B·Ú¬»¿«¿»««¬»«
¯Ò‡na) ÌL Ï·ÒÂ ,˙e„‰i‰««¬¿»«»««¬»

˙eÏba B˙BÈ‰a ÔkŒ¯Á‡Ïe48( ¿««≈ƒ¿«»
'eÎÂ ÌÈL˜ ÌÈÈepÚÂ ÌÈ¯eqÈƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÈepÚÂ ÌÈ¯eqiL „ÚÂ ,'eÎÂ¿¿«∆ƒƒ¿ƒƒ
(Ú·Ë ÈtŒÏÚ) eÓ¯b el‡≈»¿«ƒ∆«

BpÓÊ ÈÙÏ ¯ËÙpL צעיר בגיל ∆ƒ¿«ƒ¿≈¿«
נפשו  את מסר שלמעשה כך יחסית,
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אחד  ּכל אצל טבעי ּדבר הּוא נפׁש' ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָה'מסירת

אחד, ּבה' לכּפֹור ּכלל ׁשאיֿאפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּיׂשראל,

כּו' עּנּויים וסֹובלים זה על נפׁשֹו למסֹור 49ּומּוכן ְְְְִִִִֶַַָ

הּוא  ּבפֹועל, מסירתֿנפׁש להם היה ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ(וזה

העילּוי  ּגֹודל ּומהּו לזה), הּוצרכּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹמּפני

ּבפֹועל. מסירתֿנפׁש להם ׁשהיה ּדאּלּו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּֿכ

עקיבא  רּבי ּׁשאמר מה צריֿעּיּון ּכל 50ּוביֹותר ְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

זה  ּפסּוק על מצטער הייתי כּו'51ימי נפׁש ּבכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּגּופא  זה ּדלכאֹורה, ואקימּנּו, לידי יבֹוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָמתי

הרי  זה, ּפסּוק לקּים ּבפֹועל הׁשּתֹוקק ימיו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכל

ּגילּו אצלֹו,זה ׁשהאיר ׁשּלֹו נפׁש' ה'מסירת ּכח י ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

(ּכל  ׁשּלֹו נפׁש' ה'מסירת ּבענין ּכלּֿכ חסר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומה

ׁשאינּה סיּבה מּצד ּפֹועל, לידי ּבא לא ׁשּזה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן

לֹומר  ויׁש זה. על ׁשהצטער עד ּבֹו) ְְְִֵֵֶֶַַַַָּתלּויה

ּבזה  מּוכן 52הּבאּור מּיׂשראל אחד ׁשּכל מה ּדזה , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּצד  הּוא חסֿוׁשלֹום, לכּפֹור ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְִִִֶַַַָֹלמסֹור

נפׁש' ה'מסירת ּכח את ּכׁשּמעֹורר וגם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשמה,

חסֿוׁשלֹום, לזה יצטר (ׁשאם ּבגילּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָׁשּלֹו

ה'מסירת  ׁשּכח הּוא ּבפֹועל), נפׁשֹו את ְְְְִִֶֶַַַַַֹימסֹור

נפׁש' וה'מסירת ּבגילּוי. ּבא ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָנפׁש'

ּבזה  ואין ׁשּלּה, הּטבע מּצד הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

ּבפֹועל  נפׁש' ּב'מסירת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַחידּוׁש.

ּדנֹוסף  מּקֹודם. היה ׁשּלא ענין נתחּדׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּמׁש

וההתנּגדּות  וההסּתר ההעלם עלֿידי ּבא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּזה

חסֿוׁשלֹום, לכּפֹור אֹותֹו הּמכריחים אּלּו ְְְִִִֵֶַַַָׁשל

הּוא  מהם, לסּבֹול ּומסּכים נפ ׁשֹו ׁשּמֹוסר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַועלֿידי 

אֹותם  ּומעלה ׁשּבהם הּניצֹוצֹות את ֲִִֶֶֶֶַַָָמֹוציא

ׁשּנפלּו53לקדּוׁשה  הּניצֹוצֹות (העלאת זה ּדענין , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

חידּוׁש הּוא (ּכלּֿכ החידּוׁש54למּטה הּנה , ְִִִֵַַָָָ
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פי"ח.49) ב.50)תניא סא, ה.51)ברכות ו, העילוי 52)ואתחנן מצד  שזהו משמע ב צ, ואילך, סע"א סא, אורה בשערי

גם  שהיא לפי היא בפועל דמס"נ שהמעלה א) ט, שם (וראה ואילך סע"א ח, אורה בשערי אבל "בכח". על ד"בפועל"

ואילך). עה (ע' ותרנ"ב רנז) (ע' תרכ"ט הנ"ל סד"ה גם וראה ב.53)בהגוף. קפו, שם גם וראה א. קצב, ראה 54)דרמ"צ

שבתשובה. לזכיות זדונות דהפיכת העילוי אותו בזה שיש ב) קצא, סע"א. (קפו, שם דרמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השם  קידוש על ˆ¯ÔeiÚŒCÈבפועל ‰¯B‡ÎÏc מעלתם ], היא מה ¿ƒ¿»»ƒƒ

Ïkוגדולתם  Ïˆ‡ ÈÚ·Ë ¯·c ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ È¯‰ ,¬≈ƒ¿««¿ƒ«∆∆»»ƒ¿ƒ≈∆»
,„Á‡ '‰a ¯BtÎÏ ÏÏk ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ כמבואר ∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ∆¿»¿»ƒ¿«∆»

"קל  אפילו אמונה, בענייני ניסיון בפני עומד יהודי שכאשר התניא בספר

אחרות, מצוות קיום לגבי בשקלים"

בניסיון  BÒÓÏ¯עומד ÔÎeÓe»ƒ¿
ÌÈÈepÚ ÌÈÏ·BÒÂ ‰Ê ÏÚ BLÙ«¿«∆¿¿ƒƒƒ

'eÎ49 ובשום נכנעים לא זאת ובכל

בה' כפירה שהוא דבר עושים לא אופן

Ì‰Ïבגלוי  ‰È‰ ‡lL ‰ÊÂ) לרוב ¿∆∆…»»»∆
ישראל רובם  בני ∆∆»LÙŒ˙¯ÈÒÓ¿ƒשל

‡lL ÈtÓ ‡e‰ ,ÏÚBÙa¿«ƒ¿≈∆…
‰ÊÏ eÎ¯ˆe‰ חוסר מפני לא אבל ¿¿¿∆

נפשם  את למסור e‰Óeנכונות ,(«
el‡c CkŒÏk ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb∆»ƒ»»¿≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰L∆»»»∆¿ƒ«∆∆

?ÏÚBÙa¿«
ÔeiÚŒCÈ¯ˆ ¯˙BÈ·e התמיהה ¿≈»ƒƒ

על  יותר ¯Èaגדולה ¯Ó‡M ‰Ó«∆»««ƒ
‡·È˜Ú50 נפשו את מסר כאשר ¬ƒ»

ÚËˆÓ¯בפועל  È˙ÈÈ‰ ÈÓÈ Ïk»»«»ƒƒƒ¿«≈
‰Ê ˜eÒt ÏÚ51'eÎ ELÙ ÏÎa «»∆¿»«¿¿

ה' אמונת על הציווי את לומדים ממנו

נפש  מסירות כדי B·È‡עד È˙Ó»«»
‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,epÓÈ˜‡Â È„ÈÏ¿»ƒ«¬«¿∆¿ƒ¿»∆

‡Ùebעצמו ÂÈÓÈזה ÏkL »∆»»»
˜eÒt Ìi˜Ï ÏÚBÙa ˜˜BzL‰ƒ¿≈¿«¿«≈»
Ák ÈeÏÈb ‰Ê È¯‰ ,‰Ê∆¬≈∆ƒ…«

BlL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ שקיים «¿ƒ«∆∆∆
‡ˆBÏבנשמתו  ¯È‡‰L,בגלוי ∆≈ƒ∆¿

נעלם  הזה הכוח כלל שבדרך ובעוד

עצם  ניסיון, בעת רק ומתגלה ונסתר

הייתה  עקיבא רבי שאצל העובדה

למס  ונרגשת גלויה תשוקה את תמיד ור

שכוח  הוכחה היא ה', קידוש על נפשו

בו  האיר נפש ÒÁ¯המסירות ‰Óe ,«»≈
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚa CkŒÏk»»¿ƒ¿««¿ƒ«∆∆
‡a ‡Ï ‰fL ÔÓÊ Ïk) BlL∆»¿«∆∆…»
‰aÈÒ „vÓ ,ÏÚBt È„ÈÏƒ≈«ƒ«ƒ»
„Ú (Ba ‰ÈeÏz dÈ‡L∆≈»¿»«

‰Ê ÏÚ ¯ÚËˆ‰L מסירות של המיוחדת החשיבות מה אחרות, ובמילים  ∆ƒ¿«≈«∆

דווקא? בפועל נפש

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ52ÔÎeÓ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL ‰Ó ‰Êc , ¿≈««≈»∆¿∆«∆»∆»ƒƒ¿»≈»
ÌBÏLÂŒÒÁ ¯BtÎÏ ‡lL BLÙ ¯BÒÓÏ'ה באחדות ‰e‡באמונה , ƒ¿«¿∆…ƒ¿«¿»

‰ÓLp‰ „vÓ שלו'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák ˙‡ ¯¯BÚnLk Ì‚Â , ƒ««¿»»¿«¿∆¿≈∆…««¿ƒ«∆∆
ÈeÏÈ‚a BlL רבי אצל שהיה כפי ∆¿ƒ

נפש  למסירות בתשוקה שעמד עקיבא

ŒÒÁ ‰ÊÏ C¯ËˆÈ Ì‡L)∆ƒƒ¿»≈¿∆«
BLÙ ˙‡ ¯BÒÓÈ ,ÌBÏLÂ¿»ƒ¿∆«¿

,(ÏÚBÙa ושינוי חידוש זה אין עדיין ¿«
העניין  אלא ÁkLהטבע ‡e‰∆…«

‡a ‰ÓLp‰c 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆¿«¿»»»
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰Â .ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆
Ú·h‰ „vÓ ‡e‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ««∆«

Le„ÈÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,dlL של ∆»¿≈»∆ƒ
מה  גילוי אלא האדם טבע היפך פעולה

בהעלם  קיים היה Œ‰Óשכבר .«
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'a ÔkŒÔÈ‡M של ∆≈≈ƒ¿ƒ«∆∆

החיים LnÓהקרבת ÏÚBÙa¿««»
‰È‰ ‡lL ÔÈÚ LcÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿»∆…»»

,Ì„BwÓ ומפרט שהולך .כפי ƒ∆
‰fL ÛÒBc בפועל המסירותֿנפש ¿»∆∆

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈«∆¿≈¿«∆¿≈
el‡ ÏL ˙e„b˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆≈
ŒÒÁ ¯BtÎÏ B˙B‡ ÌÈÁÈ¯În‰««¿ƒƒƒ¿«
¯ÒBnL È„ÈŒÏÚÂ ,ÌBÏLÂ¿»¿«¿≈∆≈

BLÙ בגללם בפועל חייו על ומוותר «¿
,Ì‰Ó ÏBaÒÏ ÌÈkÒÓe ומקבל «¿ƒƒ¿≈∆

הכרוכים  והייסורים הסבל את עצמו על

‰BˆBˆÈp˙בכך ˙‡ ‡ÈˆBÓ ‡e‰ƒ∆«ƒ
Ì‰aL אותו להכריח שמנסים באלה ∆»∆

בה' ‡Ì˙Bלכפור ‰ÏÚÓe«¬∆»
‰Le„˜Ï53, שמבואר וכפי ƒ¿»

ייסורים, סובל אדם שכאשר בחסידות

עומד  מקום ומכל ליצלן, רחמנא

המוסתר  הטוב ומתעלה יוצא בניסיון,

לטוב  והופך אותו שמצערת ב'קליפה'

(‰ÏÚ‡˙גמור  ‰Ê ÔÈÚc¿ƒ¿»∆«¬»«
ŒÏk ‰hÓÏ eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»¿¿«»»

Le„ÈÁ ‡e‰ (Ck54, הפיכת כמו »ƒ
לחידוש  ובנוסף ל"זכיות", "זדונות"

ב'קליפות' הטמון הטוב של והעלאה מבירור כתוצאה ‰Le„ÈÁהזה, ‰p‰ ,ƒ≈«ƒ
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f"kyz'dיד (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

להאדם  ּבנֹוגע ּגם הּוא ּבפֹועל נפׁש' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּב'מסירת

נפׁשֹו ּכׁשּמֹוסר ּכי נפׁש', ּב'מסירת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַׁשעֹומד

(ּגם) היא נפׁש' ה'מסירת אזי מּמׁש, ְְֲִִֶֶַַַַַַָּבפֹועל

מּצּדּה מניעה ׁשאין רק ּדלא הּטבעית. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּנפׁש

נפׁשּה למסֹור רֹוצה ׁשהיא אּלא נפׁשּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמסֹור

מּמׁש ֿ 55ּבפֹועל (מּצד הּטבעית ׁשּנפׁש ּומּכיון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנפעל  נפׁש' ה'מסירת הרי לחיֹות, רֹוצה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעצמּה)

התחּדׁשּות  הּוא האלקית) נפׁש (עלֿידי ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹּבּה

ׁשּב'מסירת  העילּוי ּגֹודל וזהּו טבעּה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָוהיפ

נפׁש' ּדה'מסירת ּדוקא, מּמׁש ּבפֹועל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָנפׁש'

הרי  טבעּה, מּצד ׁשהיא מּכיון הּנׁשמה, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמּצד

מ  ּבחינת נפׁש'זה ה'מסירת מהּֿׁשאיןּֿכן ציאּות, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּדנפׁש הּטבע היפ ׁשהיא מּכיון מּמׁש, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבפֹועל

היא  ׁשּלּה נפׁש' ה'מסירת עלֿידי הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּטבעית,

עלּיה  נעׂשה ועלֿידיֿזה מּמציאּותּה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמתּבּטלת

נפׁש' ה'מסירת (ׁשּפעלה האלקית ּבּנפׁש ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּגם

היא  ׁשּלּה נפ ׁש' ה'מסירת ׁשּגם הּטבעית), ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבּנפׁש

ּביטּול. ְִִִַּבבחינת

ּכביכֹול LÈÂו) ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר ¿≈ְִֶֶֶֶַַַָ

(ּתחילת  הראׁשֹון ּדצמצּום ְְְְִִִִַַָָּבּירידה

ׁשּכּונת  ההׁשּתלׁשלּות), ׁשּבכללּות ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּירידה

ּכן  נׁשּתלׁשל [ּומּזה הּגילּוי ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַהּצמצּום

ּבזה  ׁשּיׁש עלּיה], לצֹור ׁשהן הּירידֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבכל

הּנ"ל  ענינים ׁשני ׁשעלֿידי 56ּדּוגמת א', . ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

יהיה  איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגילּוי נתחּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַהּצמצּום

"אֹור  ּכׁשהיה הּצמצּום, ּדקֹודם ּבעֹולמֹות. ְְְִֶֶַַָָָָּגם

מקֹום  היה לא החלל, מקֹום ממּלא ְְֵֵֶַָָָָָֹאיןֿסֹוף

העֹולמֹות" מציאּות להיֹות ּובמילא 57(אפׁשר) , ְְְְִִֵֶָָָָ

הּצמצּום  ועלֿידי ּבעֹולמֹות, הּגילּוי היה ְְְִִֵַַַָָָָֹלא

ּבעֹולמֹות. יהיה איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגילּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָנתחּדׁש

ׁשהרי  האֹור, לגּבי ולא העֹולמֹות, לגּבי רק הּוא זה ׁשּבענין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדהחידּוׁש
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בלי 55) הנה מזה ניצל מהשי"ת סיבה ומאיזה קדה"ש על בפו"מ מס"נ לידי ד"כשבא ושם, .(32 (ע' פ"ו העבודה קונטרס

ממש". אחר אדם שנעשה הקצה אל הקצה מן ונתהפך הטבעית נפשו שנשתנה ספיקא וספק ספק -56)שום לקמן בהבא

ואילך. קנח ע' תרפ"ז סה"מ גם וראה תקכדֿה. ע' שם תקט. ע' שם ד. ע' תרס"ו המשך עגולים 57)ראה (שער א שער ע"ח

בתחלתם. שערים ומבוא חיים אוצרות ב. ענף ויושר)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÓBÚL Ì„‡‰Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÏÚBÙa 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'aƒ¿ƒ«∆∆¿««¿≈«¿»»»∆≈

,'LÙ ˙¯ÈÒÓ'a השם קידוש על חייו את BLÙומקריב ¯ÒBnLk Èk ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿∆≈«¿
˙ÈÚ·h‰ LÙpa (Ìb) ‡È‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÈÊ‡ ,LnÓ ÏÚBÙa¿««»¬««¿ƒ«∆∆ƒ««∆∆«ƒ¿ƒ

האלוקית  הנפש שמצד במסירותֿנפש שותפה להיות ¯˜שהופכת ‡Ïc .¿…«
¯BÒÓÏ dcvÓ ‰ÚÈÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿

dLÙ בעד ומעכבת מונעת לא והיא «¿»
זאת  לעשות האלוקית «∆‡l‡הנפש

‡È‰L עצמה הבהמית ¯Bˆ‰הנפש ∆ƒ»
LnÓ ÏÚBÙa dLÙ ¯BÒÓÏ55 ƒ¿«¿»¿««»

האלוקית  הנפש כמו ÔÂÈkÓeממש .ƒ≈»
Œ„vÓ) ˙ÈÚ·h‰ LÙpL∆∆∆«ƒ¿ƒƒ«
È¯‰ ,˙BÈÁÏ ‰ˆB¯ (dÓˆÚ«¿»»ƒ¿¬≈
da ÏÚÙpL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆ƒ¿»»

(˙È˜Ï‡‰ LÙ È„ÈŒÏÚ) במידה «¿≈∆∆»¡…ƒ
ואפילו  מוכנה עצמה היא שגם כזו

נפשה  את למסור ‰e‡רוצה
.dÚ·Ë CÙÈ‰Â ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿»
˙¯ÈÒÓ'aL ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«
,‡˜Âc LnÓ ÏÚBÙa 'LÙ∆∆¿««»«¿»
„vnL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰c¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ«

,‰ÓLp‰ חיי של נפש מסירות בלי «¿»»
dÚ·Ëהגוף  „vÓ ‡È‰L ÔÂÈkÓ ,ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ¿»

להתקרב  ששואפת הנשמה של

ÈÁa˙לאלוקות  ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓ מוחלטת יציאה זו ואין ¿ƒ

האלוקית, הנפש של המציאות מגדרי

לעיל  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמבואר ,«∆≈≈
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ על ויתור של «¿ƒ«∆∆

ÙaÔÂÈkÓהחיים ,LnÓ ÏÚB ¿««»ƒ≈»
LÙc Ú·h‰ CÙÈ‰ ‡È‰L∆ƒ≈∆«∆«¿∆∆
È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ¬≈«¿≈
‡È‰ dlL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆»ƒ
הבהמית, הנפש הטבעית, הנפש

ŒÏÚÂ ,d˙e‡ÈˆnÓ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿«
LÙpa Ìb ‰iÏÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆¬ƒ»««∆∆
˙¯ÈÒÓ'‰ ‰ÏÚtL) ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»¬»«¿ƒ«
ÌbL ,(˙ÈÚ·h‰ LÙpa 'LÙ∆∆«∆∆«ƒ¿ƒ∆«
‡È‰ dlL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆»ƒ

ÏeËÈa ˙ÈÁ·a תוך לאלוקות ƒ¿ƒ«ƒ
שלה  המציאות מגדרי .יציאה

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«∆«∆∆∆

ידי  על האלוקית בנפש הנפעלים העילויים שני על לעיל למבואר בדומה

בנפש  קיימים שכבר נעלמים כוחות גילוי – א' הבהמית: ונפש לגוף הירידה

שבסופו  הבהמית הנפש של הטבע היפך חידוש, של פעולה – ב' האלוקית,

עצמה  האלוקית בנפש גם חידוש פועלת דבר ÏBÎÈ·kשל Ìb ‡e‰ ,«ƒ¿»
‰„È¯ia האלוקי באור שנפעלה «¿ƒ»

סוף  ואין ¿ÌeˆÓˆc¿ƒהבליֿגבול
‰„È¯i‰ ˙ÏÈÁz) ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎaL של ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה לרדת האלוקי האור

מוגבלים  עולמות ekL˙ולברוא ,(∆«»«
ÌeˆÓv‰ של פעולה שהוא אף «ƒ¿

והגבלה ÏÈ·Laהסתר ‡e‰ƒ¿ƒ
ÈeÏÈb‰ דבר של בסופו ממנו שיבוא «ƒ

ÏÎa Ôk ÏLÏzL ‰fÓe]ƒ∆ƒ¿«¿≈≈¿»
˙B„È¯i‰ וכן האלוקי, האור של «¿ƒ

הנשמה של C¯BˆÏהירידה Ô‰L∆≈¿∆
ÈL ˙Ó‚ec ‰Êa LiL ,[‰iÏÚ¬ƒ»∆≈»∆¿«¿≈

Ï"p‰ ÌÈÈÚ56, שממשיך כפי ƒ¿»ƒ««
.ומפרט 

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ,'‡∆«¿≈«ƒ¿
ŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰L LcÁ˙ƒ¿«≈∆«ƒ¿≈

˙BÓÏBÚa Ìb ‰È‰È ÛBÒ ותהיה ƒ¿∆«»»
גם  הבליֿגבול האור של הארה

מוגבלים  Ì„B˜cבעולמות .¿∆
ÌeˆÓv‰ הראשון‰È‰Lk , «ƒ¿¿∆»»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡" הבליֿגבול ≈
‰È‰ ‡Ï ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ¿«≈¿∆»»…»»

¯LÙ‡) ÌB˜Ó במובן 'מקום' היינו »∆¿»
מקו  נתינת ואפשרות של BÈ‰Ï˙ם (ƒ¿

"˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ57 כפי ¿ƒ»»
מוגבלים  כעולמות כך, אחר ,שנבראו

ÈeÏÈb‰ ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓ·e של ¿≈»…»»«ƒ
הבליֿגבול  איןֿסוף ,האור

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚa»»¿«¿≈«ƒ¿
ŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰L LcÁ˙ƒ¿«≈∆«ƒ¿≈
.˙BÓÏBÚa ‰È‰È ÛBÒƒ¿∆»»

‰Ê ÔÈÚaL Le„ÈÁ‰c הצמצום ¿«ƒ∆¿ƒ¿»∆
העולמות  בריאת את שאיפשר

Èa‚Ïהמוגבלים  ˜¯ ‡e‰«¿«≈
,¯B‡‰ Èa‚Ï ‡ÏÂ ,˙BÓÏBÚ‰»»¿…¿«≈»
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

ּגם  זה אֹור היה הּצמצּום ׁשּלפני ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבּמדריגֹות

הּבירּורים  עבֹודת ׁשעלֿידי ּוב', ּבגילּוי. ְְֲִִִֵֵֶֶַַַמּקֹודם

הּצמצּום, קֹודם האיר ׁשּלא חדׁש אֹור ּגילּוי ְְִִִִֵֶֶֶַָָֹיהיה

מהתּפּׁשטּות  רק לא למעלה הּוא זה ׁשּגילּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹועד

האֹור, מעצם ּגם אּלא ּגילּוי, ׁשּבבחינת ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאֹור,

העצמי. ּדהעלם ּגילּוי ְְְְִִֵֶַַָועד

ּדאֹור p‰Â‰ז) הּגילּוי אּלּו, ענינים ּדׁשני ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵַַָָ

הּצמצּום, קֹודם ּגם ׁשהאיר ְִִֵֵֶֶַַאיןֿסֹוף

אּלא  לבא, לעתיד יהי ּו העצמי , ּדהעלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּגילּוי

הּמדרׁשֹות  ּבאּור וזהּו ּתקּופֹות. ׁשּתי ּתהינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאז

ּדאמרּו לעתידֿלבא, ּבענין עתיד 58החלּוקֹות ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹ

ואמרּו לּצּדיקים, סעּודה לעׂשֹות 59הּקּב"ה ְְְֲִִַַַַָָָָ

וידּוע  ׁשתּיה. ולא אכילה לא ּבֹו אין הּבא ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹהעֹולם

לזמּנים 60הּבאּור  ּבנֹוגע הם אּלּו מאמרים ּדב' , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָ

הּמּורגׁש ּדתענּוג הּגילּוי יהיה ּבתחילה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָׁשֹונים.

ּגם  ׁשהאיר  איןֿסֹוף ּדאֹור הּגילּוי והּוא ְְְִִֵֵֶַַָ(סעּודה),

הּבלּתי  ּדתענּוג הּגילּוי יהיה ּולאחריֿזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַקֹודם,

הּוא  ּובכללּות העצמי. העלם ּגילּוי ועד ְְְְְִִִֵֶַַָָָמּורגׁש,

הּמתים 61החילּוק  לתחּית הּמׁשיח ימֹות .62ּבין ְְִִִִִֵֵַַַַַָ

ז"ל  רּבֹותינּו לא 63ּדאמרּו ּכּולן הּנביאים ּכל ְְְִִֵַַָָָֹ

הּבא  לעֹולם אבל הּמׁשיח, לימֹות אּלא ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָנתנּבאּו

זּולת אלקים ראתה לא לֹומר 64עין ויׁש , ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹ

איןֿסֹוף  ּדאֹור הּגילּוי יהיה הּמׁשיח ְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּבימֹות
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א.58) עה, א.59)ב"ב יז, תקכדֿה.60)ברכות ע' שם צז. ע' תרס"ו נ"ע 61)המשך מהורש"ב אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש

שבהמשך  ולהעיר בתחה"מ. יהי' דעדן שהגילוי בפנים) לקמן (והובא יו"ד ע' תרס"ו בהמשך ממ"ש משמע וכן קט. ע' ח"א

ואכ"מ. באו"א. מבואר קה ע' מנחם 62)הנ"ל (תורת תשמ"ז שבט יו"ד הרמב"ם" "סיום (ראה כמ"פ מהמדובר גם להעיר

קל. ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים -p"ye הוא נוהג, כמנהגו עולם המשיח שבימות רפי"א) מלכים (הל' הרמב"ם דמ"ש ((

יהי' - תחה"מ - שני' בתקופה אבל ראשונה, גילוי yecigבתקופה יהי' שבתחה"מ בפנים מ"ש עם זה לקשר ויש במע"ב.

ב.ycg.(63אור לד, ג.64)ברכות סד, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חידוש  לא היא הצמצום אחרי להתגלות האפשרות ≈¬∆È¯‰Lשמבחינתו

ÈeÏÈ‚a Ì„BwÓ Ìb ‰Ê ¯B‡ ‰È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ˙B‚È¯„na««¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»»∆«ƒ∆¿ƒ
פעולת  האור, שמצד ונמצא שלו, ההארה של הגבלה הוא הצמצום ואדרבה,

גילוי  רק אלא ממש חידוש לא היא והירידה) הצמצום (שאחרי והגילוי העלייה

.ההעלם 
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,'·e∆«¿≈¬«

ÌÈ¯e¯Èa‰ הנעשית עבודה שהיא «≈ƒ
ידי  על שנבראו המוגבלים בעולמות

‡B¯הצמצום  ÈeÏÈb ‰È‰È אלוקי ƒ¿∆ƒ
¯È‡‰ ‡lL L„Á כללÌ„B˜ »»∆…≈ƒ∆

,ÌeˆÓv‰ היה שלא חידוש וזהו «ƒ¿
בעקבות  דווקא ונפעל לכן קודם

והירידה  ÚÂ„הצמצום הוא , והחידוש ¿«
כך כדי עד גדול Ê‰חידוש ÈeÏÈbL∆ƒ∆

˜¯ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»…«
˙ÈÁ·aL ,¯B‡‰ ˙eËMt˙‰Ó≈ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ«
,¯B‡‰ ÌˆÚÓ Ìb ‡l‡ ,ÈeÏÈbƒ∆»«≈∆∆»
האור  בהרחבה בחסידות שמבואר כפי

להבחין  שיש כזה באופן מאיר האלוקי

המאור, כלומר ל"גילויים", "עצם" בין

ההתגלות  לעומת עצמו, האור מקור

באור  וגם שלו, וההתפשטותֿההארה

האור", "עצם בין להבחין יש עצמו

האור", ל"התפשטות הגילוי, עיקר

כאן  מבואר כך ועל בלבד, הארה שהיא

עבודת  ע"י שנפעל שהחידוש

רק  לא מאד, נעלה הוא הבירורים

אלא  האור" מ"התפשטות למעלה

שבתור  האור" מ"עצם גם למעלה

מגילוי, למעלה הוא »¿ÚÂ„"עצם"
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰c ÈeÏÈbזו ולא ƒ¿∆¿≈»«¿ƒ

אפילו  פועל שהחידוש אלא בלבד

בחינה  העצמי", "העלם של התגלות

לגילוי  שייכת ולא נעלמת היא מהותה עצם .שמצד
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ,el‡ ÌÈÈÚ ÈLc Úe„È ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ Ìb ¯È‡‰L היא הצמצום שלאחר ההתגלות שלגביו ∆≈ƒ«∆«ƒ¿
ההעלם, גילוי ‰ÈÓˆÚרק ÌÏÚ‰c ÈeÏÈb‰Â שלא גדול חידוש שהוא ¿«ƒ¿∆¿≈»«¿ƒ

הצמצום  קודם אפילו Ï·‡,היה „È˙ÚÏ eÈ‰È המשיח,, ‡l‡בימות ƒ¿∆»ƒ»…∆»
˙BÙe˜z ÈzL ‰È‰z Ê‡L ההעלם גילוי רק יהיה בראשונה כאשר ∆»ƒ¿∆»¿≈¿

ממש  חידוש יהיה בשנייה .ואילו
˙B˜eÏÁ‰ ˙BL¯„n‰ ¯e‡a e‰ÊÂ שחולקות במדרש השונות הדעות ¿∆≈«ƒ¿»«¬

זה על e¯Ó‡cזו ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔÈÚa58 אחד במקום ז"ל חכמינו ¿ƒ¿«∆»ƒ»…¿»¿
e¯Ó‡Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‰„eÚÒ ˙BNÚÏ ‰"aw‰ „È˙Ú59 אחר במקום »ƒ«»»«¬¿»««ƒƒ¿»¿

‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈…
‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ והסתירה ¬ƒ»¿…¿ƒ»

.בולטת 
¯e‡a‰ Úe„ÈÂ60,,החסידות בתורת ¿»««≈

el‡ ÌÈ¯Ó‡Ó '·c הנראים ¿«¬»ƒ≈
לזה  זה Ú‚Baכסותרים Ì‰≈¿≈«
ÌÈBL ÌÈpÓÊÏ המשיח .בימות ƒ¿«ƒƒ

‰ÏÈÁ˙a של הראשונה בתקופה ƒ¿ƒ»
המשיח  ‰ÈeÏÈbימות ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ

L‚¯en‰ ‚eÚ˙c שמתלבש תענוג ¿«¬«¿»
העונג  את שגורם הדבר של בהרגשה

של( תענוג «¿eÚÒ„‰),ובעניינו,
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿≈

,Ì„B˜ Ìb ¯È‡‰L היותו שעם ∆≈ƒ«∆
שהוא  העונג כמו גבול, בלי איןֿסוף,

למעלה  בנפש עמוק פנימי כוח

הרגילים  הגלויים ,מהכוחות
ÈeÏÈb‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿∆«ƒ

a‰ ‚eÚ˙c,L‚¯eÓ ÈzÏ שאינו ¿«¬«ƒ¿ƒ¿»
מופשט  אלא כלשהו בדבר מלובש

הגדרה ‰ÌÏÚמכל ÈeÏÈb „ÚÂ¿«ƒ∆¿≈
ÈÓˆÚ‰ ומושלל נעלה כלל שבדרך »«¿ƒ

גילוי  .מכל
˙eÏÏÎ·e שתי אודות האמור ההבדל ƒ¿»

‰eÏÈÁ˜התקופות  ‡e‰61 ההבדל «ƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÔÈa בתקופה ≈¿«»ƒ«

‰ÌÈ˙nהראשונה  ˙iÁ˙Ï62 ƒ¿ƒ««≈ƒ
השנייה  בתקופה יותר, מאוחר .שתהיה

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c63 בגמרא ¿»¿«≈
,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡l‡ e‡a˙ ‡Ï ÔÏek ÌÈ‡È·p‰ Ïk וכל »«¿ƒƒ»…ƒ¿«¿∆»ƒ«»ƒ«

המשיח" "ימות על אמורים הנבואיים ÔÈÚהייעודים ‡a‰ ÌÏBÚÏ Ï·‡¬»»»«»«ƒ
E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï64, מאתנו נעלם ההיא בתקופה שיתגלה ומה …»¬»¡…ƒ»∆

ÓBÏ¯לגמרי, LÈÂ הראשונה התקופה היינו התקופות, שתי בין שההבדל ¿≈«
הוא  הבא" "עולם הנקראת השנייה והתקופה המשיח" "ימות הנקראת

¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ‰È‰È ÁÈLn‰ ˙BÓÈaL∆ƒ«»ƒ«ƒ¿∆«ƒ¿≈∆≈ƒ
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טו f"kyz'd (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

להאדם  ּבנֹוגע ּגם הּוא ּבפֹועל נפׁש' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּב'מסירת

נפׁשֹו ּכׁשּמֹוסר ּכי נפׁש', ּב'מסירת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַׁשעֹומד

(ּגם) היא נפׁש' ה'מסירת אזי מּמׁש, ְְֲִִֶֶַַַַַַָּבפֹועל

מּצּדּה מניעה ׁשאין רק ּדלא הּטבעית. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּנפׁש

נפׁשּה למסֹור רֹוצה ׁשהיא אּלא נפׁשּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמסֹור

מּמׁש ֿ 55ּבפֹועל (מּצד הּטבעית ׁשּנפׁש ּומּכיון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנפעל  נפׁש' ה'מסירת הרי לחיֹות, רֹוצה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעצמּה)

התחּדׁשּות  הּוא האלקית) נפׁש (עלֿידי ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹּבּה

ׁשּב'מסירת  העילּוי ּגֹודל וזהּו טבעּה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָוהיפ

נפׁש' ּדה'מסירת ּדוקא, מּמׁש ּבפֹועל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָנפׁש'

הרי  טבעּה, מּצד ׁשהיא מּכיון הּנׁשמה, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמּצד

מ  ּבחינת נפׁש'זה ה'מסירת מהּֿׁשאיןּֿכן ציאּות, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּדנפׁש הּטבע היפ ׁשהיא מּכיון מּמׁש, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבפֹועל

היא  ׁשּלּה נפׁש' ה'מסירת עלֿידי הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּטבעית,

עלּיה  נעׂשה ועלֿידיֿזה מּמציאּותּה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמתּבּטלת

נפׁש' ה'מסירת (ׁשּפעלה האלקית ּבּנפׁש ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּגם

היא  ׁשּלּה נפ ׁש' ה'מסירת ׁשּגם הּטבעית), ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבּנפׁש

ּביטּול. ְִִִַּבבחינת

ּכביכֹול LÈÂו) ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר ¿≈ְִֶֶֶֶַַַָ

(ּתחילת  הראׁשֹון ּדצמצּום ְְְְִִִִַַָָּבּירידה

ׁשּכּונת  ההׁשּתלׁשלּות), ׁשּבכללּות ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּירידה

ּכן  נׁשּתלׁשל [ּומּזה הּגילּוי ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַהּצמצּום

ּבזה  ׁשּיׁש עלּיה], לצֹור ׁשהן הּירידֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבכל

הּנ"ל  ענינים ׁשני ׁשעלֿידי 56ּדּוגמת א', . ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

יהיה  איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגילּוי נתחּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַהּצמצּום

"אֹור  ּכׁשהיה הּצמצּום, ּדקֹודם ּבעֹולמֹות. ְְְִֶֶַַָָָָּגם

מקֹום  היה לא החלל, מקֹום ממּלא ְְֵֵֶַָָָָָֹאיןֿסֹוף

העֹולמֹות" מציאּות להיֹות ּובמילא 57(אפׁשר) , ְְְְִִֵֶָָָָ

הּצמצּום  ועלֿידי ּבעֹולמֹות, הּגילּוי היה ְְְִִֵַַַָָָָֹלא

ּבעֹולמֹות. יהיה איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגילּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָנתחּדׁש

ׁשהרי  האֹור, לגּבי ולא העֹולמֹות, לגּבי רק הּוא זה ׁשּבענין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדהחידּוׁש
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בלי 55) הנה מזה ניצל מהשי"ת סיבה ומאיזה קדה"ש על בפו"מ מס"נ לידי ד"כשבא ושם, .(32 (ע' פ"ו העבודה קונטרס

ממש". אחר אדם שנעשה הקצה אל הקצה מן ונתהפך הטבעית נפשו שנשתנה ספיקא וספק ספק -56)שום לקמן בהבא

ואילך. קנח ע' תרפ"ז סה"מ גם וראה תקכדֿה. ע' שם תקט. ע' שם ד. ע' תרס"ו המשך עגולים 57)ראה (שער א שער ע"ח

בתחלתם. שערים ומבוא חיים אוצרות ב. ענף ויושר)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÓBÚL Ì„‡‰Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÏÚBÙa 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'aƒ¿ƒ«∆∆¿««¿≈«¿»»»∆≈

,'LÙ ˙¯ÈÒÓ'a השם קידוש על חייו את BLÙומקריב ¯ÒBnLk Èk ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿∆≈«¿
˙ÈÚ·h‰ LÙpa (Ìb) ‡È‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÈÊ‡ ,LnÓ ÏÚBÙa¿««»¬««¿ƒ«∆∆ƒ««∆∆«ƒ¿ƒ

האלוקית  הנפש שמצד במסירותֿנפש שותפה להיות ¯˜שהופכת ‡Ïc .¿…«
¯BÒÓÏ dcvÓ ‰ÚÈÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿

dLÙ בעד ומעכבת מונעת לא והיא «¿»
זאת  לעשות האלוקית «∆‡l‡הנפש

‡È‰L עצמה הבהמית ¯Bˆ‰הנפש ∆ƒ»
LnÓ ÏÚBÙa dLÙ ¯BÒÓÏ55 ƒ¿«¿»¿««»

האלוקית  הנפש כמו ÔÂÈkÓeממש .ƒ≈»
Œ„vÓ) ˙ÈÚ·h‰ LÙpL∆∆∆«ƒ¿ƒƒ«
È¯‰ ,˙BÈÁÏ ‰ˆB¯ (dÓˆÚ«¿»»ƒ¿¬≈
da ÏÚÙpL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆ƒ¿»»

(˙È˜Ï‡‰ LÙ È„ÈŒÏÚ) במידה «¿≈∆∆»¡…ƒ
ואפילו  מוכנה עצמה היא שגם כזו

נפשה  את למסור ‰e‡רוצה
.dÚ·Ë CÙÈ‰Â ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿»
˙¯ÈÒÓ'aL ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«
,‡˜Âc LnÓ ÏÚBÙa 'LÙ∆∆¿««»«¿»
„vnL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰c¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ«

,‰ÓLp‰ חיי של נפש מסירות בלי «¿»»
dÚ·Ëהגוף  „vÓ ‡È‰L ÔÂÈkÓ ,ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ¿»

להתקרב  ששואפת הנשמה של

ÈÁa˙לאלוקות  ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓ מוחלטת יציאה זו ואין ¿ƒ

האלוקית, הנפש של המציאות מגדרי

לעיל  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמבואר ,«∆≈≈
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ על ויתור של «¿ƒ«∆∆

ÙaÔÂÈkÓהחיים ,LnÓ ÏÚB ¿««»ƒ≈»
LÙc Ú·h‰ CÙÈ‰ ‡È‰L∆ƒ≈∆«∆«¿∆∆
È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ¬≈«¿≈
‡È‰ dlL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆»ƒ
הבהמית, הנפש הטבעית, הנפש

ŒÏÚÂ ,d˙e‡ÈˆnÓ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿«
LÙpa Ìb ‰iÏÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆¬ƒ»««∆∆
˙¯ÈÒÓ'‰ ‰ÏÚtL) ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»¬»«¿ƒ«
ÌbL ,(˙ÈÚ·h‰ LÙpa 'LÙ∆∆«∆∆«ƒ¿ƒ∆«
‡È‰ dlL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆»ƒ

ÏeËÈa ˙ÈÁ·a תוך לאלוקות ƒ¿ƒ«ƒ
שלה  המציאות מגדרי .יציאה

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«∆«∆∆∆

ידי  על האלוקית בנפש הנפעלים העילויים שני על לעיל למבואר בדומה

בנפש  קיימים שכבר נעלמים כוחות גילוי – א' הבהמית: ונפש לגוף הירידה

שבסופו  הבהמית הנפש של הטבע היפך חידוש, של פעולה – ב' האלוקית,

עצמה  האלוקית בנפש גם חידוש פועלת דבר ÏBÎÈ·kשל Ìb ‡e‰ ,«ƒ¿»
‰„È¯ia האלוקי באור שנפעלה «¿ƒ»

סוף  ואין ¿ÌeˆÓˆc¿ƒהבליֿגבול
‰„È¯i‰ ˙ÏÈÁz) ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎaL של ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה לרדת האלוקי האור

מוגבלים  עולמות ekL˙ולברוא ,(∆«»«
ÌeˆÓv‰ של פעולה שהוא אף «ƒ¿

והגבלה ÏÈ·Laהסתר ‡e‰ƒ¿ƒ
ÈeÏÈb‰ דבר של בסופו ממנו שיבוא «ƒ

ÏÎa Ôk ÏLÏzL ‰fÓe]ƒ∆ƒ¿«¿≈≈¿»
˙B„È¯i‰ וכן האלוקי, האור של «¿ƒ

הנשמה של C¯BˆÏהירידה Ô‰L∆≈¿∆
ÈL ˙Ó‚ec ‰Êa LiL ,[‰iÏÚ¬ƒ»∆≈»∆¿«¿≈

Ï"p‰ ÌÈÈÚ56, שממשיך כפי ƒ¿»ƒ««
.ומפרט 

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ,'‡∆«¿≈«ƒ¿
ŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰L LcÁ˙ƒ¿«≈∆«ƒ¿≈

˙BÓÏBÚa Ìb ‰È‰È ÛBÒ ותהיה ƒ¿∆«»»
גם  הבליֿגבול האור של הארה

מוגבלים  Ì„B˜cבעולמות .¿∆
ÌeˆÓv‰ הראשון‰È‰Lk , «ƒ¿¿∆»»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡" הבליֿגבול ≈
‰È‰ ‡Ï ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ¿«≈¿∆»»…»»

¯LÙ‡) ÌB˜Ó במובן 'מקום' היינו »∆¿»
מקו  נתינת ואפשרות של BÈ‰Ï˙ם (ƒ¿

"˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ57 כפי ¿ƒ»»
מוגבלים  כעולמות כך, אחר ,שנבראו

ÈeÏÈb‰ ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓ·e של ¿≈»…»»«ƒ
הבליֿגבול  איןֿסוף ,האור

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚa»»¿«¿≈«ƒ¿
ŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰L LcÁ˙ƒ¿«≈∆«ƒ¿≈
.˙BÓÏBÚa ‰È‰È ÛBÒƒ¿∆»»

‰Ê ÔÈÚaL Le„ÈÁ‰c הצמצום ¿«ƒ∆¿ƒ¿»∆
העולמות  בריאת את שאיפשר

Èa‚Ïהמוגבלים  ˜¯ ‡e‰«¿«≈
,¯B‡‰ Èa‚Ï ‡ÏÂ ,˙BÓÏBÚ‰»»¿…¿«≈»
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

ּגם  זה אֹור היה הּצמצּום ׁשּלפני ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבּמדריגֹות

הּבירּורים  עבֹודת ׁשעלֿידי ּוב', ּבגילּוי. ְְֲִִִֵֵֶֶַַַמּקֹודם

הּצמצּום, קֹודם האיר ׁשּלא חדׁש אֹור ּגילּוי ְְִִִִֵֶֶֶַָָֹיהיה

מהתּפּׁשטּות  רק לא למעלה הּוא זה ׁשּגילּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹועד

האֹור, מעצם ּגם אּלא ּגילּוי, ׁשּבבחינת ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאֹור,

העצמי. ּדהעלם ּגילּוי ְְְְִִֵֶַַָועד

ּדאֹור p‰Â‰ז) הּגילּוי אּלּו, ענינים ּדׁשני ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵַַָָ

הּצמצּום, קֹודם ּגם ׁשהאיר ְִִֵֵֶֶַַאיןֿסֹוף

אּלא  לבא, לעתיד יהי ּו העצמי , ּדהעלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּגילּוי

הּמדרׁשֹות  ּבאּור וזהּו ּתקּופֹות. ׁשּתי ּתהינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאז

ּדאמרּו לעתידֿלבא, ּבענין עתיד 58החלּוקֹות ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹ

ואמרּו לּצּדיקים, סעּודה לעׂשֹות 59הּקּב"ה ְְְֲִִַַַַָָָָ

וידּוע  ׁשתּיה. ולא אכילה לא ּבֹו אין הּבא ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹהעֹולם

לזמּנים 60הּבאּור  ּבנֹוגע הם אּלּו מאמרים ּדב' , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָ

הּמּורגׁש ּדתענּוג הּגילּוי יהיה ּבתחילה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָׁשֹונים.

ּגם  ׁשהאיר  איןֿסֹוף ּדאֹור הּגילּוי והּוא ְְְִִֵֵֶַַָ(סעּודה),

הּבלּתי  ּדתענּוג הּגילּוי יהיה ּולאחריֿזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַקֹודם,

הּוא  ּובכללּות העצמי. העלם ּגילּוי ועד ְְְְְִִִֵֶַַָָָמּורגׁש,

הּמתים 61החילּוק  לתחּית הּמׁשיח ימֹות .62ּבין ְְִִִִִֵֵַַַַַָ

ז"ל  רּבֹותינּו לא 63ּדאמרּו ּכּולן הּנביאים ּכל ְְְִִֵַַָָָֹ

הּבא  לעֹולם אבל הּמׁשיח, לימֹות אּלא ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָנתנּבאּו

זּולת אלקים ראתה לא לֹומר 64עין ויׁש , ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹ

איןֿסֹוף  ּדאֹור הּגילּוי יהיה הּמׁשיח ְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּבימֹות
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א.58) עה, א.59)ב"ב יז, תקכדֿה.60)ברכות ע' שם צז. ע' תרס"ו נ"ע 61)המשך מהורש"ב אדמו"ר לכ"ק אגרותֿקודש

שבהמשך  ולהעיר בתחה"מ. יהי' דעדן שהגילוי בפנים) לקמן (והובא יו"ד ע' תרס"ו בהמשך ממ"ש משמע וכן קט. ע' ח"א

ואכ"מ. באו"א. מבואר קה ע' מנחם 62)הנ"ל (תורת תשמ"ז שבט יו"ד הרמב"ם" "סיום (ראה כמ"פ מהמדובר גם להעיר

קל. ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים -p"ye הוא נוהג, כמנהגו עולם המשיח שבימות רפי"א) מלכים (הל' הרמב"ם דמ"ש ((

יהי' - תחה"מ - שני' בתקופה אבל ראשונה, גילוי yecigבתקופה יהי' שבתחה"מ בפנים מ"ש עם זה לקשר ויש במע"ב.

ב.ycg.(63אור לד, ג.64)ברכות סד, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חידוש  לא היא הצמצום אחרי להתגלות האפשרות ≈¬∆È¯‰Lשמבחינתו

ÈeÏÈ‚a Ì„BwÓ Ìb ‰Ê ¯B‡ ‰È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ˙B‚È¯„na««¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»»∆«ƒ∆¿ƒ
פעולת  האור, שמצד ונמצא שלו, ההארה של הגבלה הוא הצמצום ואדרבה,

גילוי  רק אלא ממש חידוש לא היא והירידה) הצמצום (שאחרי והגילוי העלייה

.ההעלם 
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,'·e∆«¿≈¬«

ÌÈ¯e¯Èa‰ הנעשית עבודה שהיא «≈ƒ
ידי  על שנבראו המוגבלים בעולמות

‡B¯הצמצום  ÈeÏÈb ‰È‰È אלוקי ƒ¿∆ƒ
¯È‡‰ ‡lL L„Á כללÌ„B˜ »»∆…≈ƒ∆

,ÌeˆÓv‰ היה שלא חידוש וזהו «ƒ¿
בעקבות  דווקא ונפעל לכן קודם

והירידה  ÚÂ„הצמצום הוא , והחידוש ¿«
כך כדי עד גדול Ê‰חידוש ÈeÏÈbL∆ƒ∆

˜¯ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»…«
˙ÈÁ·aL ,¯B‡‰ ˙eËMt˙‰Ó≈ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ«
,¯B‡‰ ÌˆÚÓ Ìb ‡l‡ ,ÈeÏÈbƒ∆»«≈∆∆»
האור  בהרחבה בחסידות שמבואר כפי

להבחין  שיש כזה באופן מאיר האלוקי

המאור, כלומר ל"גילויים", "עצם" בין

ההתגלות  לעומת עצמו, האור מקור

באור  וגם שלו, וההתפשטותֿההארה

האור", "עצם בין להבחין יש עצמו

האור", ל"התפשטות הגילוי, עיקר

כאן  מבואר כך ועל בלבד, הארה שהיא

עבודת  ע"י שנפעל שהחידוש

רק  לא מאד, נעלה הוא הבירורים

אלא  האור" מ"התפשטות למעלה

שבתור  האור" מ"עצם גם למעלה

מגילוי, למעלה הוא »¿ÚÂ„"עצם"
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰c ÈeÏÈbזו ולא ƒ¿∆¿≈»«¿ƒ

אפילו  פועל שהחידוש אלא בלבד

בחינה  העצמי", "העלם של התגלות

לגילוי  שייכת ולא נעלמת היא מהותה עצם .שמצד
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ,el‡ ÌÈÈÚ ÈLc Úe„È ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ Ìb ¯È‡‰L היא הצמצום שלאחר ההתגלות שלגביו ∆≈ƒ«∆«ƒ¿
ההעלם, גילוי ‰ÈÓˆÚרק ÌÏÚ‰c ÈeÏÈb‰Â שלא גדול חידוש שהוא ¿«ƒ¿∆¿≈»«¿ƒ

הצמצום  קודם אפילו Ï·‡,היה „È˙ÚÏ eÈ‰È המשיח,, ‡l‡בימות ƒ¿∆»ƒ»…∆»
˙BÙe˜z ÈzL ‰È‰z Ê‡L ההעלם גילוי רק יהיה בראשונה כאשר ∆»ƒ¿∆»¿≈¿

ממש  חידוש יהיה בשנייה .ואילו
˙B˜eÏÁ‰ ˙BL¯„n‰ ¯e‡a e‰ÊÂ שחולקות במדרש השונות הדעות ¿∆≈«ƒ¿»«¬

זה על e¯Ó‡cזו ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔÈÚa58 אחד במקום ז"ל חכמינו ¿ƒ¿«∆»ƒ»…¿»¿
e¯Ó‡Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‰„eÚÒ ˙BNÚÏ ‰"aw‰ „È˙Ú59 אחר במקום »ƒ«»»«¬¿»««ƒƒ¿»¿

‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈…
‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ והסתירה ¬ƒ»¿…¿ƒ»

.בולטת 
¯e‡a‰ Úe„ÈÂ60,,החסידות בתורת ¿»««≈

el‡ ÌÈ¯Ó‡Ó '·c הנראים ¿«¬»ƒ≈
לזה  זה Ú‚Baכסותרים Ì‰≈¿≈«
ÌÈBL ÌÈpÓÊÏ המשיח .בימות ƒ¿«ƒƒ

‰ÏÈÁ˙a של הראשונה בתקופה ƒ¿ƒ»
המשיח  ‰ÈeÏÈbימות ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ

L‚¯en‰ ‚eÚ˙c שמתלבש תענוג ¿«¬«¿»
העונג  את שגורם הדבר של בהרגשה

של( תענוג «¿eÚÒ„‰),ובעניינו,
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿≈

,Ì„B˜ Ìb ¯È‡‰L היותו שעם ∆≈ƒ«∆
שהוא  העונג כמו גבול, בלי איןֿסוף,

למעלה  בנפש עמוק פנימי כוח

הרגילים  הגלויים ,מהכוחות
ÈeÏÈb‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿∆«ƒ

a‰ ‚eÚ˙c,L‚¯eÓ ÈzÏ שאינו ¿«¬«ƒ¿ƒ¿»
מופשט  אלא כלשהו בדבר מלובש

הגדרה ‰ÌÏÚמכל ÈeÏÈb „ÚÂ¿«ƒ∆¿≈
ÈÓˆÚ‰ ומושלל נעלה כלל שבדרך »«¿ƒ

גילוי  .מכל
˙eÏÏÎ·e שתי אודות האמור ההבדל ƒ¿»

‰eÏÈÁ˜התקופות  ‡e‰61 ההבדל «ƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÔÈa בתקופה ≈¿«»ƒ«

‰ÌÈ˙nהראשונה  ˙iÁ˙Ï62 ƒ¿ƒ««≈ƒ
השנייה  בתקופה יותר, מאוחר .שתהיה

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c63 בגמרא ¿»¿«≈
,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡l‡ e‡a˙ ‡Ï ÔÏek ÌÈ‡È·p‰ Ïk וכל »«¿ƒƒ»…ƒ¿«¿∆»ƒ«»ƒ«

המשיח" "ימות על אמורים הנבואיים ÔÈÚהייעודים ‡a‰ ÌÏBÚÏ Ï·‡¬»»»«»«ƒ
E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï64, מאתנו נעלם ההיא בתקופה שיתגלה ומה …»¬»¡…ƒ»∆

ÓBÏ¯לגמרי, LÈÂ הראשונה התקופה היינו התקופות, שתי בין שההבדל ¿≈«
הוא  הבא" "עולם הנקראת השנייה והתקופה המשיח" "ימות הנקראת

¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ‰È‰È ÁÈLn‰ ˙BÓÈaL∆ƒ«»ƒ«ƒ¿∆«ƒ¿≈∆≈ƒ
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f"kyz'dטז (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

הּבא  ּובעֹולם הּצמצּום, קֹודם ּגם ּבגילּוי  ְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשהאיר

עדן, ּדבחינת הּגילּוי יהיה הּמתים) ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַ(ּבתחית

העצמי  העלם ראתה, לא עין נאמר .65ׁשעליו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּגילּוי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) - ׁשּבפרטּיּות לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְִִִֵֶַַָ

ּבמעׂשינּו, ּתלּוי הּמׁשיח ְֲִִֵַַַָָּדימֹות

ּכיון  ּכי  ּבעבֹודתנּו, ּתלּוי הּמתים ּדתחּית ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּגילּוי

עצמּה הּמצוה היא הּמצוה ׂשכר הרי 66ׁשהּגֹורם , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּׂשכר  מעין להיֹות צריכה (העבֹודה) ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמצוה

המׁשכת  ולכן, עלֿידּה). ׁשּנעׂשית ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָ(ההמׁשכה

נעׂשית  מּקֹודם, ּגם ׁשהאיר  איןֿסֹוף ּדאֹור ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַהּגילּוי

ּגם  ׁשהיה ּדהּנׁשמה הּטבע לג ּלֹות הּיגיעה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעלֿידי 

ו  מעׂשינּו. ּדהעלם מּקֹודם, הּגילּוי המׁשכת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

הּיגיעה  עלֿידי נעׂשית חדׁש, אֹור ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָהעצמי,

 ֿ (ׁשעלֿידי האלקית ּדנפׁש ּגם מהּטבע ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלמעלה

מּצד  ּגם היה ׁשּלא חדׁש ענין אצלֹו נעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה

עבֹודתנּו. ְֲִֵָָנׁשמתֹו),

ּתׁשמעּון e‰ÊÂט) גֹו', ּתׁשמעּון עקב והיה ¿∆ְְְְְִִֵֶָָ

ׁשּתּוׁשלם  הּוא וּדאי ׁשּדבר ְֶֶַַַַַָָוּדאי,

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכּונה

הּגילּוי 67ּבתחּתֹונים  הן הּנ"ל. ענינים ּבׁשני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ

הּצמצּום  קֹודם ּגם ׁשהאיר איןֿסֹוף ְְִִֵֵֶֶַַּדאֹור

ּדהעלם  הּגילּוי והן הּמׁשיח), ּדימֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָ(הּגילּוי

ׁשּגילּויים  והגם הּמתים). ּדתחּית (הּגילּוי ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָהעצמי

נתּונה  והרׁשּות ועבֹודתנּו, ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָאּלּו

אדם  הּובטחנּו68לכל זה על הּנה יּדח 69, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

נּדח  יׁשלים 70מּמּנּו מּיׂשראל ואחד אחד וכל , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּבהמית. ּדנפׁש מהּטבע יֹותר ּומצֹות ּדתֹורה הּיגיעה ּבמעׂשינּו, - הּכּונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת

וזהּו האלקית. ּדנפׁש מהּטבע ּגם יֹותר ּומצֹות ּבתֹורה הּיגיעה - ּבעבֹודתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹוגם

אׁשר  (נֹוסף ּכי ּדמׁשיחא, עקבתא על (כנ"ל) קאי ּדעקב ּתׁשמעּון, עקב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהיה

חדׁש ענין (הֹוספת עבֹודתנּו ׁשלמּות וּדאי), ּתׁשמעּון - ההבטחה מתקּימת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאז
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ב).65) קמה, ח"א קונטרסים (סה"מ פ"ג תרצ"א מיומים יחיינו ד"ה יו"ד. ע' תרס"ו רפל"ז.66)המשך ראה 67)תניא

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא רפ"ז.68)תנחומא תשובה הל' רמב"ם תניא 69)ראה ראה

תקד. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' יד.70)ספל"ט. יד, שמואלֿב ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ Ìb ÈeÏÈ‚a להאיר יחזור המשיח ÌÏBÚ·eובימות ¿ƒ«∆«ƒ¿»»

ÂÈÏÚL ,Ô„Ú ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰ ‰È‰È (ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a) ‡a‰«»ƒ¿ƒ««≈ƒƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«≈∆∆»»
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ,‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ ¯Ó‡65 בגילוי היה לא אז שעד ∆¡««ƒ…»¬»∆¿≈»«¿ƒ

.כלל 
,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈«
˙BÓÈc ÈeÏÈb‰ - ˙eiË¯ÙaL∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ

,eÈNÚÓa ÈeÏz ÁÈLn‰ עבודת «»ƒ«»¿«¬≈
לעיל  כמבואר הרגיל, דרך על ה'

ÈeÏz ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ÈeÏÈb‰Â¿«ƒƒ¿ƒ««≈ƒ»
,e˙„B·Úa ביגיע ה' ה עבודת «¬»≈

מהרגיל, יותר מיוחד Èkƒובמאמץ
‰Âˆn‰ ¯ÎN Ì¯Bb‰L ÔÂÈk≈»∆«≈¿««ƒ¿»
מצוה  ידי על הנמשך אלוקות והגילוי

בפרט  dÓˆÚזו ‰Âˆn‰ ‡È‰ ,66, ƒ«ƒ¿»«¿»
(‰„B·Ú‰) ‰Âˆn‰ È¯‰¬≈«ƒ¿»»¬»
¯ÎO‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿≈≈«»»
ŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰)««¿»»∆«¬≈«
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ ,ÔÎÏÂ .(d„È»»¿»≈«¿»««ƒ
Ìb ¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆≈ƒ«

,Ì„BwÓ הראשון הצמצום לפני ƒ∆
˙Bl‚Ï ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«¿ƒ»¿«
Ìb ‰È‰L ‰ÓLp‰c Ú·h‰«∆«¿«¿»»∆»»«

eÈNÚÓ ,Ì„BwÓ העבודה שהיא ƒ∆«¬≈
בבחינת  התגלות רק שגורמת הרגילה

ההעלם  ‰ÈeÏÈbגילוי ˙ÎLÓ‰Â .¿«¿»««ƒ
,L„Á ¯B‡ ,ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰c¿∆¿≈»«¿ƒ»»
‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«¿ƒ»
LÙc Ìb Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆««¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ לשאיפות ומעבר מעל »¡…ƒ
עצמה  מצד שלה »∆(ŒÏÚLהנעלות
BÏˆ‡ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È האדם אצל ¿≈∆«¬∆∆¿

ה' את lL‡העובד L„Á ÔÈÚƒ¿»»»∆…
B˙ÓL „vÓ Ìb ‰È‰»»«ƒ«ƒ¿»

נקראת ),האלוקית  זו מיוחדת ויגיעה

.e˙„B·Ú¬»≈
ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â e‰ÊÂ (Ë¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿

,È‡cÂ ÔeÚÓLz ,'B‚ כמו ולא ƒ¿¿««
שמוע  "אם אחרים במקומות שכתוב

תלכו" בחוקותי ו"אם תשמעו"

ÌÏLezL ‡e‰ È‡cÂ ¯·cL∆»»««∆¿«
המשיח  בימות דבר, של בסופו

‰ek‰מלכתחילה הבריאה C¯a˙Èשל BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙c ««»»¿ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc67, לאלוקות כלי להיות יהפוך ÌÈÈÚוהעולם ÈLa ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ Ìb ¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ Ô‰ .Ï"p‰««≈«ƒ¿≈∆≈ƒ«∆«ƒ¿
ÁÈLn‰ ˙BÓÈc ÈeÏÈb‰) הגאולה של הראשונה Ô‰Âהתקופה ,( «ƒƒ«»ƒ«¿≈

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰c ÈeÏÈb‰«ƒ¿∆¿≈»«¿ƒ
ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ÈeÏÈb‰)«ƒƒ¿ƒ««≈ƒ

השניי  הגאולה התקופה של Ì‚‰Âה .(«¬«
ÌÈÈeÏz el‡ ÌÈÈeÏÈbL∆ƒƒ≈¿ƒ

,e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa וככל ¿«¬≈«¬»≈
הגילויים  הגלות, בזמן בכך שנוסיף

יותר  נעלים יהיו לבוא לעתיד

Ì„‡ ÏÎÏ ‰e˙ ˙eL¯‰Â68, ¿»¿¿»¿»»»
בכל  חופשית, בחירה אחד לכל ויש

כוונת  דבר של שבסופו בוודאי זאת,

"דירה" יהיה והעולם תושלם הבריאה

כי  Ê‰לאלוקות, ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆
eÁË·e‰69epnÓ ÁcÈ ‡lL ¿«¿∆…ƒ«ƒ∆

Ác70„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ƒ»¿»∆»¿∆»
‰ek‰ ˙‡ ÌÈÏLÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿ƒ∆««»»
האופנים  בשני הבריאה, של האלוקית

לעיל  eÈNÚÓa,האמורים -¿«¬≈
¯˙BÈ ˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»¿»ƒ¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙc Ú·h‰Ó אבל ≈«∆«¿∆∆««¬ƒ
הנפש  של לטבע בהתאם היא

-האלוקית  e˙„B·Úa Ì‚Â .¿««¬»≈
¯˙BÈ ˙BˆÓe ‰¯B˙a ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»¿»ƒ¿≈
.˙È˜Ï‡‰ LÙc Ú·h‰Ó Ìb«≈«∆«¿∆∆»¡…ƒ
,ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â e‰ÊÂ¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿
ÏÚ (Ï"Î) È‡˜ ·˜Úc¿≈∆»≈«
ÛÒB) Èk ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
- ‰ÁË·‰‰ ˙Ói˜˙Ó Ê‡ ¯L‡¬∆»ƒ¿«∆∆««¿»»

È‡cÂ ÔeÚÓLz"אם" בדרך רק ולא ƒ¿¿««
מעלה ),וספק  עוד זו לתקופה יש

שהיא e˙„B·Úמיוחדת ˙eÓÏL¿≈¬»≈
Èa‚Ï Ìb L„Á ÔÈÚ ˙ÙÒB‰)»«ƒ¿»»»«¿«≈
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'eb mze` mziyre mzxnye 'eb oernyz awr dide

עלֿידי  (ּבעיקר) הּוא האלקית) נפׁש לגּבי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹּגם

ּדעקבתא  החֹוׁש ּובפרט הּגלּות, ּדחֹוׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָהּבירּור 

ה'צמח  ּׁשּכתב מה לפי [ּובפרט ְְְִִִִֶֶַַַַָָָּדמׁשיחא.

וידֹו71צדק' ענין הּוא עקב' אֹוחזת 72ׁש'והיה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

על  ּדקאי הראׁשֹון) (ּבּפיר ּוׁש ּומפרׁש עׂשו, ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבעקב

הּגלּות  ׁשחֹוׁש ּבּצּדיקים וגם מּמׁש]. ּדעׂשו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעקב

ׁשאין  ּומּכלֿׁשּכן ,ּכלּֿכ לגּבם מחׁשי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

העבֹוד  וגם ּבהם לזכּיֹות, זדֹונֹות ּדהפיכת ה ְְְֲֲִִֶַַַָָָֻ

נפׁש וזיּכּו ּבירּור עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָהעילּוי

נפׁש (ּכי ּכלּֿכ ּבתֹוקף אצלם אינֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָהּבהמית

לפני  ּגם ּכלּֿכ ּבחֹומרּיּות אינּה ׁשּלהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּבהמית

עלֿידי  ּובפרט הּנסיֹונֹות, עלֿידי הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָהעבֹודה),

מתּבררים  מּמׁש, ּבפֹועל נפׁש' ְְְְִִִֶֶַַַַָָה'מסירת

ּכּנ"ל. הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּבג' ּגם ְְְִִֵֶַַַַַהּניצֹוצֹות

העילּוי  ּגם היה צּדיקים וכּמה ׁשּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּולאחרי

 ֿ על הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּבג' הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶַַַּדבירּור

נמׁש זה עילּוי הּנה ׁשּלהם, נפׁש' ה'מסירת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָידי

ל אלקי ה' וׁשמר ׁשּכתּוב [ּוכמֹו לבניהם ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹּגם

אּלּו - ּבנים ּגם ּכֹולל ,[לאבֹותי נׁשּבע אׁשר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָגֹו'

צריכים 73הּתלמידים  אין ׁשּלכן ּתֹורתם, ׁשּלמדּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

נפׁש' ל'מסירת ּומּכלֿׁשּכן לנסיֹונֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָיֹותר

הרצֹון  למסירת אּלא "מעׂשינּו74ּכפׁשּוטּה יׂשראל ּבני ּכל ואצל אצלם ויהיה , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה ואמיּתּיים, ּכפׁשּוטן והרחבה מנּוחה מּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָועבֹודתנּו"

הּיעּוד  ּכּולנּו75ויקּוים ונל ּבתֹוכם, ההילּולא ּובעל עפר, ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לארצנּו קֹוממּיּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמהרה
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תקג.71) ע' שם וראה תק. ע' שם כו.72)אוה"ת כה, ז.73)תולדות ו, ואתחנן עה"פ ופרש"י מקץ 74)ספרי תו"א ראה

ובכ"מ. ב. יט.75)לו, כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È˜Ï‡‰ LÙ עצמה מצד בה קיים שלא (ÈÚa˜¯)עניין ‡e‰ ( ∆∆»¡…ƒ¿ƒ»

‡˙·˜Úc CLBÁ‰ Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰ CLBÁc ¯e¯Èa‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈¿∆«»ƒ¿»«∆¿ƒ¿¿»
‡ÁÈLÓc מהרגיל יותר עוד גדול חושך Ó‰שהוא ÈÙÏ Ë¯Ù·e] . ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kM71B„ÈÂ ÔÈÚ ‡e‰ '·˜Ú ‰È‰Â'L72 של ∆»««∆«∆∆∆¿»»≈∆ƒ¿»¿»
ÂNÚ,יעקב  ·˜Úa ˙ÊÁB‡∆∆«¬≈≈»

(ÔBL‡¯‰ Le¯Èta) L¯ÙÓe¿»≈«≈»ƒ
È‡˜cLnÓ ÂNÚc ·˜Ú ÏÚ ¿»≈«»≈¿≈»«»

מסמלת  עשו בעקב יעקב אחיזת ואם

הגלות  חושך ÌÈ˜Ècvaאת Ì‚Â .[¿«««ƒƒ
CÈLÁÓ BÈ‡ ˙eÏb‰ CLBÁL∆∆«»≈«¿ƒ

,CkŒÏk Ìa‚Ï של בזמן גם כי ¿«»»»
עדיין  אלוקות, על והסתר העלם

באלוקות  דבקים «ŒÏkÓeƒהצדיקים
‰„B·Ú‰ Ì‰a ÔÈ‡L ÔkL∆≈∆≈»∆»¬»

,˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰c שהרי «¬ƒ«¿ƒ¿À
ועוונות  חטאים להם אין מלכתחילה

‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰ Ì‚Â בנפש ¿«»ƒ∆«¬∆
CekÈÊÂהאלוקית ¯e¯Èa È„ÈŒÏÚ«¿≈≈¿ƒ

ÌÏˆ‡ BÈ‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ≈∆¿»
CkŒÏk Û˜B˙a עוסקים כשהם וגם ¿∆»»

למעלה  זה בגלל מגיעים אינם בזה

כך  כל ‰ÈÓ‰a˙גדולה LÙ Èk)ƒ∆∆««¬ƒ
ŒÏk ˙ei¯ÓBÁa dÈ‡ Ì‰lL∆»∆≈»¿¿ƒ»

‰„B·Ú‰ ÈÙÏ Ìb Ck כך »«ƒ¿≈»¬»
ועילוי  חידוש לא הוא שלה שהבירור

כך  כל הצדיקים ),גדול גם זאת בכל

כי בנשמתם זה לעילוי ≈¬‰¯Èזוכים
Ë¯Ù·e ,˙BBÈÒp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿ƒ¿»
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯¯a˙Ó ,LnÓ ÏÚBÙa¿««»ƒ¿»¿ƒ
˙BtÈÏ˜ '‚aL Ìb ˙BˆBˆÈp‰«ƒ«∆¿¿ƒ

Ï"pk ˙B‡Óh‰ נפש שבמסירות «¿≈««
של  הניצוצות את מבררים בפועל

על  ומסתירות שמעלימות ה'קליפות'

חסֿושלום  בה' לכפור לאדם לגרום ומעוניינות È¯Á‡Ïeהאלוקות .¿«¬≈
˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯È·c ÈeÏÈÚ‰ Ìb ‰È‰ ÌÈ˜Ècˆ ‰nÎÂ ‰nÎaL∆¿«»¿«»«ƒƒ»»«»ƒ¿≈«ƒ
,Ì‰lL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚aL∆¿¿ƒ«¿≈«¿≈«¿ƒ«∆∆∆»∆

בפועל, נפשם את שמסרו Ì‰È·Ïמאחר Ìb CLÓ ‰Ê ÈeÏÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿≈∆
'‰ ¯ÓLÂ ·e˙kL BÓÎe]¿∆»¿»«
ÚaL ¯L‡ 'B‚ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿¬∆ƒ¿«
- ÌÈa Ìb ÏÏBk ,[EÈ˙B·‡Ï«¬∆≈«»ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡73 כמאמר ≈««¿ƒƒ
"ושננתם  הפסוק על ז"ל חכמינו

Ì˙¯Bz,לבניך" e„ÓlL אותם של ∆»¿»»
בפועל נפשם שמסרו ≈«∆ÔÎlLצדיקים

,˙BBÈÒÏ ¯˙BÈ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿
ÔkLŒÏkÓe עוד זקוקים שאינם ƒ»∆≈

dËeLÙk 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'Ïƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿»
‡l‡ ורק אך ÈÒÓÏ¯˙זקוקים ∆»ƒ¿ƒ«

ÔBˆ¯‰74Ïˆ‡Â ÌÏˆ‡ ‰È‰ÈÂ , »»¿ƒ¿∆∆¿»¿≈∆
eÈNÚÓ" Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈«¬≈
‰ÁeÓ CBzÓ "e˙„B·ÚÂ«¬»≈ƒ¿»
,ÌÈizÈÓ‡Â ÔËeLÙk ‰·Á¯‰Â¿«¿»»ƒ¿»»«ƒƒƒ
ללא  באמת, והרחבה באמת מנוחה

קשיים, כל וללא וייסורים ניסיונות

ÌÈe˜ÈÂ ,··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»ƒ«
„eÚi‰75ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰Â «ƒ¿»ƒ¿«¿¿≈

‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·e ,¯ÙÚ לוי רבי »»«««ƒ»
הרבי של אביו CÏÂיצחק, ,ÌÎB˙a¿»¿≈≈

˙eiÓÓB˜ ‰¯‰Ó eÏek»¿≈»¿ƒ
,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

Ô„Èc ‡Ï‚Úa מהר שלנו, במהירות «¬»»ƒ«
שלנו המושגים «»LnÓ.לפי
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יז f"kyz'd (` xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

הּבא  ּובעֹולם הּצמצּום, קֹודם ּגם ּבגילּוי  ְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשהאיר

עדן, ּדבחינת הּגילּוי יהיה הּמתים) ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַ(ּבתחית

העצמי  העלם ראתה, לא עין נאמר .65ׁשעליו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּגילּוי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) - ׁשּבפרטּיּות לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְִִִֵֶַַָ

ּבמעׂשינּו, ּתלּוי הּמׁשיח ְֲִִֵַַַָָּדימֹות

ּכיון  ּכי  ּבעבֹודתנּו, ּתלּוי הּמתים ּדתחּית ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּגילּוי

עצמּה הּמצוה היא הּמצוה ׂשכר הרי 66ׁשהּגֹורם , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּׂשכר  מעין להיֹות צריכה (העבֹודה) ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמצוה

המׁשכת  ולכן, עלֿידּה). ׁשּנעׂשית ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָ(ההמׁשכה

נעׂשית  מּקֹודם, ּגם ׁשהאיר  איןֿסֹוף ּדאֹור ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַהּגילּוי

ּגם  ׁשהיה ּדהּנׁשמה הּטבע לג ּלֹות הּיגיעה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעלֿידי 

ו  מעׂשינּו. ּדהעלם מּקֹודם, הּגילּוי המׁשכת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

הּיגיעה  עלֿידי נעׂשית חדׁש, אֹור ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָהעצמי,

 ֿ (ׁשעלֿידי האלקית ּדנפׁש ּגם מהּטבע ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלמעלה

מּצד  ּגם היה ׁשּלא חדׁש ענין אצלֹו נעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה

עבֹודתנּו. ְֲִֵָָנׁשמתֹו),

ּתׁשמעּון e‰ÊÂט) גֹו', ּתׁשמעּון עקב והיה ¿∆ְְְְְִִֵֶָָ

ׁשּתּוׁשלם  הּוא וּדאי ׁשּדבר ְֶֶַַַַַָָוּדאי,

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכּונה

הּגילּוי 67ּבתחּתֹונים  הן הּנ"ל. ענינים ּבׁשני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ

הּצמצּום  קֹודם ּגם ׁשהאיר איןֿסֹוף ְְִִֵֵֶֶַַּדאֹור

ּדהעלם  הּגילּוי והן הּמׁשיח), ּדימֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָ(הּגילּוי

ׁשּגילּויים  והגם הּמתים). ּדתחּית (הּגילּוי ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָהעצמי

נתּונה  והרׁשּות ועבֹודתנּו, ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָאּלּו

אדם  הּובטחנּו68לכל זה על הּנה יּדח 69, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

נּדח  יׁשלים 70מּמּנּו מּיׂשראל ואחד אחד וכל , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּבהמית. ּדנפׁש מהּטבע יֹותר ּומצֹות ּדתֹורה הּיגיעה ּבמעׂשינּו, - הּכּונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת

וזהּו האלקית. ּדנפׁש מהּטבע ּגם יֹותר ּומצֹות ּבתֹורה הּיגיעה - ּבעבֹודתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹוגם

אׁשר  (נֹוסף ּכי ּדמׁשיחא, עקבתא על (כנ"ל) קאי ּדעקב ּתׁשמעּון, עקב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהיה

חדׁש ענין (הֹוספת עבֹודתנּו ׁשלמּות וּדאי), ּתׁשמעּון - ההבטחה מתקּימת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאז
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ב).65) קמה, ח"א קונטרסים (סה"מ פ"ג תרצ"א מיומים יחיינו ד"ה יו"ד. ע' תרס"ו רפל"ז.66)המשך ראה 67)תניא

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא רפ"ז.68)תנחומא תשובה הל' רמב"ם תניא 69)ראה ראה

תקד. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' יד.70)ספל"ט. יד, שמואלֿב ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ Ìb ÈeÏÈ‚a להאיר יחזור המשיח ÌÏBÚ·eובימות ¿ƒ«∆«ƒ¿»»

ÂÈÏÚL ,Ô„Ú ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰ ‰È‰È (ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a) ‡a‰«»ƒ¿ƒ««≈ƒƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«≈∆∆»»
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ,‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ ¯Ó‡65 בגילוי היה לא אז שעד ∆¡««ƒ…»¬»∆¿≈»«¿ƒ

.כלל 
,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈«
˙BÓÈc ÈeÏÈb‰ - ˙eiË¯ÙaL∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ

,eÈNÚÓa ÈeÏz ÁÈLn‰ עבודת «»ƒ«»¿«¬≈
לעיל  כמבואר הרגיל, דרך על ה'

ÈeÏz ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ÈeÏÈb‰Â¿«ƒƒ¿ƒ««≈ƒ»
,e˙„B·Úa ביגיע ה' ה עבודת «¬»≈

מהרגיל, יותר מיוחד Èkƒובמאמץ
‰Âˆn‰ ¯ÎN Ì¯Bb‰L ÔÂÈk≈»∆«≈¿««ƒ¿»
מצוה  ידי על הנמשך אלוקות והגילוי

בפרט  dÓˆÚזו ‰Âˆn‰ ‡È‰ ,66, ƒ«ƒ¿»«¿»
(‰„B·Ú‰) ‰Âˆn‰ È¯‰¬≈«ƒ¿»»¬»
¯ÎO‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿≈≈«»»
ŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰)««¿»»∆«¬≈«
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ ,ÔÎÏÂ .(d„È»»¿»≈«¿»««ƒ
Ìb ¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆≈ƒ«

,Ì„BwÓ הראשון הצמצום לפני ƒ∆
˙Bl‚Ï ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«¿ƒ»¿«
Ìb ‰È‰L ‰ÓLp‰c Ú·h‰«∆«¿«¿»»∆»»«

eÈNÚÓ ,Ì„BwÓ העבודה שהיא ƒ∆«¬≈
בבחינת  התגלות רק שגורמת הרגילה

ההעלם  ‰ÈeÏÈbגילוי ˙ÎLÓ‰Â .¿«¿»««ƒ
,L„Á ¯B‡ ,ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰c¿∆¿≈»«¿ƒ»»
‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«¿ƒ»
LÙc Ìb Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆««¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ לשאיפות ומעבר מעל »¡…ƒ
עצמה  מצד שלה »∆(ŒÏÚLהנעלות
BÏˆ‡ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È האדם אצל ¿≈∆«¬∆∆¿

ה' את lL‡העובד L„Á ÔÈÚƒ¿»»»∆…
B˙ÓL „vÓ Ìb ‰È‰»»«ƒ«ƒ¿»

נקראת ),האלוקית  זו מיוחדת ויגיעה

.e˙„B·Ú¬»≈
ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â e‰ÊÂ (Ë¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿

,È‡cÂ ÔeÚÓLz ,'B‚ כמו ולא ƒ¿¿««
שמוע  "אם אחרים במקומות שכתוב

תלכו" בחוקותי ו"אם תשמעו"

ÌÏLezL ‡e‰ È‡cÂ ¯·cL∆»»««∆¿«
המשיח  בימות דבר, של בסופו

‰ek‰מלכתחילה הבריאה C¯a˙Èשל BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙c ««»»¿ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc67, לאלוקות כלי להיות יהפוך ÌÈÈÚוהעולם ÈLa ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ Ìb ¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰ Ô‰ .Ï"p‰««≈«ƒ¿≈∆≈ƒ«∆«ƒ¿
ÁÈLn‰ ˙BÓÈc ÈeÏÈb‰) הגאולה של הראשונה Ô‰Âהתקופה ,( «ƒƒ«»ƒ«¿≈

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰c ÈeÏÈb‰«ƒ¿∆¿≈»«¿ƒ
ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ÈeÏÈb‰)«ƒƒ¿ƒ««≈ƒ

השניי  הגאולה התקופה של Ì‚‰Âה .(«¬«
ÌÈÈeÏz el‡ ÌÈÈeÏÈbL∆ƒƒ≈¿ƒ

,e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa וככל ¿«¬≈«¬»≈
הגילויים  הגלות, בזמן בכך שנוסיף

יותר  נעלים יהיו לבוא לעתיד

Ì„‡ ÏÎÏ ‰e˙ ˙eL¯‰Â68, ¿»¿¿»¿»»»
בכל  חופשית, בחירה אחד לכל ויש

כוונת  דבר של שבסופו בוודאי זאת,

"דירה" יהיה והעולם תושלם הבריאה

כי  Ê‰לאלוקות, ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆
eÁË·e‰69epnÓ ÁcÈ ‡lL ¿«¿∆…ƒ«ƒ∆

Ác70„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ƒ»¿»∆»¿∆»
‰ek‰ ˙‡ ÌÈÏLÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿ƒ∆««»»
האופנים  בשני הבריאה, של האלוקית

לעיל  eÈNÚÓa,האמורים -¿«¬≈
¯˙BÈ ˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»¿»ƒ¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙc Ú·h‰Ó אבל ≈«∆«¿∆∆««¬ƒ
הנפש  של לטבע בהתאם היא

-האלוקית  e˙„B·Úa Ì‚Â .¿««¬»≈
¯˙BÈ ˙BˆÓe ‰¯B˙a ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»¿»ƒ¿≈
.˙È˜Ï‡‰ LÙc Ú·h‰Ó Ìb«≈«∆«¿∆∆»¡…ƒ
,ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â e‰ÊÂ¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿
ÏÚ (Ï"Î) È‡˜ ·˜Úc¿≈∆»≈«
ÛÒB) Èk ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
- ‰ÁË·‰‰ ˙Ói˜˙Ó Ê‡ ¯L‡¬∆»ƒ¿«∆∆««¿»»

È‡cÂ ÔeÚÓLz"אם" בדרך רק ולא ƒ¿¿««
מעלה ),וספק  עוד זו לתקופה יש

שהיא e˙„B·Úמיוחדת ˙eÓÏL¿≈¬»≈
Èa‚Ï Ìb L„Á ÔÈÚ ˙ÙÒB‰)»«ƒ¿»»»«¿«≈
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עלֿידי  (ּבעיקר) הּוא האלקית) נפׁש לגּבי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹּגם

ּדעקבתא  החֹוׁש ּובפרט הּגלּות, ּדחֹוׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָהּבירּור 

ה'צמח  ּׁשּכתב מה לפי [ּובפרט ְְְִִִִֶֶַַַַָָָּדמׁשיחא.

וידֹו71צדק' ענין הּוא עקב' אֹוחזת 72ׁש'והיה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

על  ּדקאי הראׁשֹון) (ּבּפיר ּוׁש ּומפרׁש עׂשו, ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבעקב

הּגלּות  ׁשחֹוׁש ּבּצּדיקים וגם מּמׁש]. ּדעׂשו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעקב

ׁשאין  ּומּכלֿׁשּכן ,ּכלּֿכ לגּבם מחׁשי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

העבֹוד  וגם ּבהם לזכּיֹות, זדֹונֹות ּדהפיכת ה ְְְֲֲִִֶַַַָָָֻ

נפׁש וזיּכּו ּבירּור עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָהעילּוי

נפׁש (ּכי ּכלּֿכ ּבתֹוקף אצלם אינֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָהּבהמית

לפני  ּגם ּכלּֿכ ּבחֹומרּיּות אינּה ׁשּלהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּבהמית

עלֿידי  ּובפרט הּנסיֹונֹות, עלֿידי הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָהעבֹודה),

מתּבררים  מּמׁש, ּבפֹועל נפׁש' ְְְְִִִֶֶַַַַָָה'מסירת

ּכּנ"ל. הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּבג' ּגם ְְְִִֵֶַַַַַהּניצֹוצֹות

העילּוי  ּגם היה צּדיקים וכּמה ׁשּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּולאחרי

 ֿ על הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּבג' הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶַַַּדבירּור

נמׁש זה עילּוי הּנה ׁשּלהם, נפׁש' ה'מסירת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָידי

ל אלקי ה' וׁשמר ׁשּכתּוב [ּוכמֹו לבניהם ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹּגם

אּלּו - ּבנים ּגם ּכֹולל ,[לאבֹותי נׁשּבע אׁשר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָגֹו'

צריכים 73הּתלמידים  אין ׁשּלכן ּתֹורתם, ׁשּלמדּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

נפׁש' ל'מסירת ּומּכלֿׁשּכן לנסיֹונֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָיֹותר

הרצֹון  למסירת אּלא "מעׂשינּו74ּכפׁשּוטּה יׂשראל ּבני ּכל ואצל אצלם ויהיה , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה ואמיּתּיים, ּכפׁשּוטן והרחבה מנּוחה מּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָועבֹודתנּו"

הּיעּוד  ּכּולנּו75ויקּוים ונל ּבתֹוכם, ההילּולא ּובעל עפר, ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לארצנּו קֹוממּיּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמהרה
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תקג.71) ע' שם וראה תק. ע' שם כו.72)אוה"ת כה, ז.73)תולדות ו, ואתחנן עה"פ ופרש"י מקץ 74)ספרי תו"א ראה

ובכ"מ. ב. יט.75)לו, כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È˜Ï‡‰ LÙ עצמה מצד בה קיים שלא (ÈÚa˜¯)עניין ‡e‰ ( ∆∆»¡…ƒ¿ƒ»

‡˙·˜Úc CLBÁ‰ Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰ CLBÁc ¯e¯Èa‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈¿∆«»ƒ¿»«∆¿ƒ¿¿»
‡ÁÈLÓc מהרגיל יותר עוד גדול חושך Ó‰שהוא ÈÙÏ Ë¯Ù·e] . ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kM71B„ÈÂ ÔÈÚ ‡e‰ '·˜Ú ‰È‰Â'L72 של ∆»««∆«∆∆∆¿»»≈∆ƒ¿»¿»
ÂNÚ,יעקב  ·˜Úa ˙ÊÁB‡∆∆«¬≈≈»

(ÔBL‡¯‰ Le¯Èta) L¯ÙÓe¿»≈«≈»ƒ
È‡˜cLnÓ ÂNÚc ·˜Ú ÏÚ ¿»≈«»≈¿≈»«»

מסמלת  עשו בעקב יעקב אחיזת ואם

הגלות  חושך ÌÈ˜Ècvaאת Ì‚Â .[¿«««ƒƒ
CÈLÁÓ BÈ‡ ˙eÏb‰ CLBÁL∆∆«»≈«¿ƒ

,CkŒÏk Ìa‚Ï של בזמן גם כי ¿«»»»
עדיין  אלוקות, על והסתר העלם

באלוקות  דבקים «ŒÏkÓeƒהצדיקים
‰„B·Ú‰ Ì‰a ÔÈ‡L ÔkL∆≈∆≈»∆»¬»

,˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰c שהרי «¬ƒ«¿ƒ¿À
ועוונות  חטאים להם אין מלכתחילה

‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰ Ì‚Â בנפש ¿«»ƒ∆«¬∆
CekÈÊÂהאלוקית ¯e¯Èa È„ÈŒÏÚ«¿≈≈¿ƒ

ÌÏˆ‡ BÈ‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ≈∆¿»
CkŒÏk Û˜B˙a עוסקים כשהם וגם ¿∆»»

למעלה  זה בגלל מגיעים אינם בזה

כך  כל ‰ÈÓ‰a˙גדולה LÙ Èk)ƒ∆∆««¬ƒ
ŒÏk ˙ei¯ÓBÁa dÈ‡ Ì‰lL∆»∆≈»¿¿ƒ»

‰„B·Ú‰ ÈÙÏ Ìb Ck כך »«ƒ¿≈»¬»
ועילוי  חידוש לא הוא שלה שהבירור

כך  כל הצדיקים ),גדול גם זאת בכל

כי בנשמתם זה לעילוי ≈¬‰¯Èזוכים
Ë¯Ù·e ,˙BBÈÒp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿ƒ¿»
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯¯a˙Ó ,LnÓ ÏÚBÙa¿««»ƒ¿»¿ƒ
˙BtÈÏ˜ '‚aL Ìb ˙BˆBˆÈp‰«ƒ«∆¿¿ƒ

Ï"pk ˙B‡Óh‰ נפש שבמסירות «¿≈««
של  הניצוצות את מבררים בפועל

על  ומסתירות שמעלימות ה'קליפות'

חסֿושלום  בה' לכפור לאדם לגרום ומעוניינות È¯Á‡Ïeהאלוקות .¿«¬≈
˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯È·c ÈeÏÈÚ‰ Ìb ‰È‰ ÌÈ˜Ècˆ ‰nÎÂ ‰nÎaL∆¿«»¿«»«ƒƒ»»«»ƒ¿≈«ƒ
,Ì‰lL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚aL∆¿¿ƒ«¿≈«¿≈«¿ƒ«∆∆∆»∆

בפועל, נפשם את שמסרו Ì‰È·Ïמאחר Ìb CLÓ ‰Ê ÈeÏÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿≈∆
'‰ ¯ÓLÂ ·e˙kL BÓÎe]¿∆»¿»«
ÚaL ¯L‡ 'B‚ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿¬∆ƒ¿«
- ÌÈa Ìb ÏÏBk ,[EÈ˙B·‡Ï«¬∆≈«»ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡73 כמאמר ≈««¿ƒƒ
"ושננתם  הפסוק על ז"ל חכמינו

Ì˙¯Bz,לבניך" e„ÓlL אותם של ∆»¿»»
בפועל נפשם שמסרו ≈«∆ÔÎlLצדיקים

,˙BBÈÒÏ ¯˙BÈ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿
ÔkLŒÏkÓe עוד זקוקים שאינם ƒ»∆≈

dËeLÙk 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'Ïƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿»
‡l‡ ורק אך ÈÒÓÏ¯˙זקוקים ∆»ƒ¿ƒ«

ÔBˆ¯‰74Ïˆ‡Â ÌÏˆ‡ ‰È‰ÈÂ , »»¿ƒ¿∆∆¿»¿≈∆
eÈNÚÓ" Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈«¬≈
‰ÁeÓ CBzÓ "e˙„B·ÚÂ«¬»≈ƒ¿»
,ÌÈizÈÓ‡Â ÔËeLÙk ‰·Á¯‰Â¿«¿»»ƒ¿»»«ƒƒƒ
ללא  באמת, והרחבה באמת מנוחה

קשיים, כל וללא וייסורים ניסיונות

ÌÈe˜ÈÂ ,··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»ƒ«
„eÚi‰75ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰Â «ƒ¿»ƒ¿«¿¿≈

‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·e ,¯ÙÚ לוי רבי »»«««ƒ»
הרבי של אביו CÏÂיצחק, ,ÌÎB˙a¿»¿≈≈

˙eiÓÓB˜ ‰¯‰Ó eÏek»¿≈»¿ƒ
,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

Ô„Èc ‡Ï‚Úa מהר שלנו, במהירות «¬»»ƒ«
שלנו המושגים «»LnÓ.לפי
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יח

s"k ,awr zyxt zay .c"qa
*f"kyz'd ('a xn`n) a`Îmgpn

‰zÚÂ ּכי מעּמ ׁשֹואל  אלקי הוי' מה יׂשראל ¿«»ְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

גֹו' ליראה ּבּגמרא 1אם ואיתא אּטּו2, ְְְְִִִַַָָָָ

לגּבי  אין (ּומתרץ) היא, זּוטרתי מיּלתא ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיראה

ּבזה  הּדּיּוק וידּוע היא. זּוטרתי מיּלתא ,3מׁשה ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ואחד  אחד (מּכל ּכתיב מעּמ ׁשֹואל ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהרי

מיּלתא  מׁשה לגּבי הּתירּוץ ּומהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּיׂשראל),

ּדאיתא  מה להבין צרי ּגם היא. ְְְִִִִִַַָָָָזּוטרתי

יֹום,4ּבּגמרא  ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם חיב ְְְְֵֵַַָָָָָָָָָ

ׁשֹואל  אלקי ה' מה יׂשראל ועּתה ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר

מאה  אּלא 'מה' ּתקרי אל ,וכתב 5מעּמ . ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּתקרי 6הּמהרׁש"א  אל ׁשּדרׁשּו זה על ּדהּטעם ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָ

הּוא  כּו' אּטּו7'מה' קׁשה הּפׁשּוט ּפירּוׁש לפי ּכי ְִִֵֶַַָָָ

ּתקרי  אל ּדרׁשּו ולכן היא, זּוטרתי מיּלתא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָיראה

ּברכֹות  מאה לבר) זה ׁשּדבר מאה, אּלא ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ'מה'

יבא  ועלֿידיֿזה לקּים, לאדם ּבנקל יֹום) ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכל

ה' את ּדמאה 8ליראה הּמעלה מהי ּבאּור, וצרי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

וגם  הוי'. את ליראה ּבאים ׁשעלֿידם ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָּברכֹות

הּפירּוׁשים  ׁשּכל הּידּוע עלּֿפי להבין, ְִִִִֵֶַַַַָָָָצרי

לזה  זה ׁשּיכים הּפסּוק הּׁשּיכּות 9ׁשּבאֹותֹו מהי , ְִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפירּוׁשים  ּדׁשני הּׁשּיכּות מהי וגם ּו'מאה'. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּד'מה'

מיּלתא  יראה אּטּו הּקּוׁשיא (ׁשּמּתרצים ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּנ"ל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ב  לאור יצא (*h"nyz ± a`Îmgpn s"k qxhpew והרה"ח הרה"ג של הסתלקותֿהילולא יום מנחםֿאב, כ"ף יום "לקראת ,

.. שליט"א אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט – של אביו שניאורסאהן, ז"ל יצחק לוי מוהר"ר המקובל d`xכו' 't oey`x mei
h"nyz'd.ואילך קפז ע' אב סה"מ מנחם בתורת נדפס עקב) והי' (ד"ה זו בהתוועדות שנאמר הא' מאמר פרשתנו )1".

יב. י, ב.)2(עקב*) לג, ועוד.)3ברכות רפמ"ב. תניא שם. ברכות וע"י הש"ס ב.)4מפרשי מג, שם )5מנחות תוספות

או"ח  אדה"ז שו"ע מאה. ערך ערוך בתחלתו. רבתי בתניא א. קעט, בזח"ג וכ"ה שם). מהרש"א חדא"ג וראה (מפרש"י.

ובכ"מ. תקסה.)6רסמ"ו. ע' פרשתנו באוה"ת הובא שם. למנחות סוגיות )7בחדא"ג לשונות תושבע"פ חלק של"ה ראה

הכתוב. בפשט קושיא כשיש הוא תקרי" "אל דהלימוד סע"א), (תג, א `mופירוש)8אות ik שואל שה"א דזה הוא, ליראה

שם). מהרש"א (חדא"ג וגו'" ליראה אם כי כוונתו "אין ברכות מאה לברך בפועל,)9מעמך במעשה לפס"ד בנוגע ועד

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה – ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' כידוע

שבתא. דבתר ימים ג' בתוך שחל המאמר], י"ל בה – [תשמ"ט זו דשנה מנחםֿאב כ"ף מתברך דמיני' (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת נאמר

Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ מבקשCnÚÓ ממךÈk ¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆≈≈ƒ»ƒ
Ì‡בסךֿהכל ‚B'רק, ‰‡¯ÈÏ1,דרכיו בכל ללכת אלוקיך, ה' È‡Â˙‡את ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

מפניו Óba2¯‡מובא  יראה 'רק' מבקש שה' לומר אפשר איך כך, על שאלה «¿»»
È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

,‡È‰?קטן דבר היא יראה וכי ƒ
ı¯˙Óe) בגמראÔÈ‡ Èa‚Ïנכון ) ¿»≈ƒ¿«≈

‡È‰ È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ…∆ƒ¿»¿»ƒƒ
אחד  כל על מדבר לא הפסוק כלומר,

אכן  היא היראה שלגביו מישראל ואחד

במשה  מדובר אלא ונכבד גדול דבר

הרוחנית  לדרגה ביחס שלגביו, רבנו

דבר  היא יראה שלו, והנעלית הגבוהה

'קטן'.

˜eic‰ Úe„ÈÂ בזה השאלה ¿»««ƒ
התניא) ובספר הגמרא (במפרשי

‰Êa3·È˙k CnÚÓ Ï‡BL È¯‰ , »∆¬≈≈≈ƒ»¿ƒ
במשה  מדבר שהכתוב לומר אפשר איך

מעמך" "שואל נאמר והרי בלבד, רבנו

Á‡Â„ופירושו( „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»
ıe¯Èz‰ e‰Óe ,(Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈««≈
È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ Èa‚Ï¿«≈…∆ƒ¿»¿»ƒ

‡È‰ במקומה השאלה עדיין והרי ƒ
"כי  הכתוב דברי משמעות מה עומדת

והרי  ליראה", בסךֿהכל) (רק, אם

'קטן'? דבר אינה יראה למעשה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
זה  פסוק על ז"ל חכמינו »Ó‰בדרשות

‡˙È‡c מובא‡¯Óba4·ÈÁ ¿ƒ»«¿»»«»
ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡»»¿»≈≈»¿»¿»
Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈
,CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó»¡…∆≈≈ƒ»

‰‡Ó ‡l‡ '‰Ó' È¯˜z Ï‡5. «ƒ¿ƒ»∆»≈»

‡"L¯‰n‰ ·˙ÎÂ6 על אגדות' 'חידושי בפירושו אידליס, שמואל רבי ¿»««««¿»
eÎ'הגמרא  '‰Ó' È¯˜z Ï‡ eL¯cL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c,מאה אלא ¿««««∆∆»¿«ƒ¿ƒ»

ה' יראת על מדובר פשוטו לפי שהרי פשוטו מידי יוצא הכתוב זו ובדרשה

ברכות  אמירת על ˜e‰7‰L‡ולא ËeLt‰ Le¯Èt ÈÙÏ Èk קושיית ƒ¿ƒ≈«»»∆
lÈÓ˙‡הגמרא ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡ eL¯c ÔÎÏÂ ,‡È‰ È˙¯ËeÊ¿»ƒƒ¿»≈»¿«
'‰Ó' È¯˜z הכתוב את והוציאו ƒ¿ƒ»

לא  כאילו ודרשו הפשוטה ממשמעותו

'מה' בכתוב Ó‡‰,נאמר ‡l‡∆»≈»
˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï) ‰Ê ¯·cL∆»»∆¿»≈≈»¿»
Ìi˜Ï Ì„‡Ï Ï˜a (ÌBÈ ÏÎa¿»¿»≈¿»»¿«≈
משה  בדרגת להיות צורך אין כך ולשם

יברך ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰רבנו, שהאדם ¿«¿≈∆
יום בכל ברכות של È·‡מאה בסופו »…

‰'דבר  ˙‡ ‰‡¯ÈÏ8 זה ידי ועל ¿ƒ¿»∆
בו  יראת יתקיים על הציווי גם לבסוף

È‰Óה'. ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ אכן ¿»ƒ≈«ƒ
‰ÏÚn‰ המיוחדת˙BÎ¯a ‰‡Óc ««¬»¿≈»¿»

Ì„ÈŒÏÚL דווקא‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a ∆«»»»ƒ¿ƒ¿»
?.'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»

ÈtŒÏÚ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ
ÌÈLe¯Èt‰ ÏkL Úe„i‰«»«∆»«≈ƒ

˜eÒt‰ B˙B‡aL מדובר אם גם ∆¿«»
מזה  זה לגמרי שונים בפירושים

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL9È‰Ó , «»ƒ∆»∆«ƒ
'‰Ó'c ˙eÎiM‰ בכתוב האמור ««»¿»

משמעות Ó'e‡‰'במפורש  שזו ≈»
"אל  ז"ל חכמינו דרשת עלֿפי הכתוב

מאה"? אלא מה È‰Óתקרי Ì‚Â¿««ƒ
Ï"p‰ ÌÈLe¯Èt ÈLc ˙eÎiM‰««»ƒ¿≈≈ƒ««

זה  ‰ÈLew‡בפסוק ÌÈˆ¯znL)∆¿»¿ƒ«¿»
È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

,‡È‰ שהם פירושים שני כלומר ƒ
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ה  היא,זּוטרתי זּוטרתי מיּלתא מׁשה ּדלגּבי יא), ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ

מאה. אּלא 'מה' ּתקרי ְְִִֵֶַָָָואל

(מה),p‰Â‰ב) ּכפׁשּוטֹו הּפירּוׁש ּבין החילּוק ¿ƒ≈ְִִֵֵַַָ

ּד'אל  הּלימּוד עלּֿפי הּנדרׁש ְְְִִִֵַַַַַָלהּפירּוׁש

על  קאי 'מה' ּכפׁשּוטֹו, ּדלהּפירּוׁש (מאה). ְְְִִִִֵֵֵַַָָָּתקרי'

מעּמ ׁשֹואל אלקי ׁשהוי' מה ּדכל גֹו', ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹליראה

'מה' הּנדרׁש, ּולהּפירּוׁש הוי', את ליראה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּוא

לעצמֹו ענין הּוא אלקי10(מאה) ׁשהוי' ּדזה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

 ֿ ׁשעל אּלא ּברכֹות, מאה 'מה', הּוא מעּמ ְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשֹואל

ׁשני  ּבין חילּוק ועֹוד הוי'. את ליראה ּתבא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹידיֿזה

(הּמדּוּבר) ׁשהענין מֹורה 'מה' ּדלׁשֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּפירּוׁשים,

זּוטרתי, מיּלתא הּגמרא ּובלׁשֹון קטן, ּדבר ְְְְִִִַָָָָָָָָהּוא

הּמסּפר. לׁשלמּות ועד ּגדֹול, מסּפר הּוא ְְְְִִִֵֵַַָָָָּומאה

מאֹות  הּוא ּגדֹול הכי מסּפר ּובפרט 11ּדבאֹותּיֹות, . ְְְֲִִִִִֵָָָ

ּבחסידּות  המבֹואר ּבמאה 12לפי ּׁשּניתוּסף ּדזה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

אֹור  ּפלא, אֹותּיֹות אל"ף, אֹות הּוא 'מה' ִֶֶֶַָָעל

להבין, וצרי מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּסֹובב

ׁשני  ׁשּבין אּלה חילּוקים ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָּדלכאֹורה,

הם  ּברכֹות ׁשהּמאה ּדמּזה  הפכים. הם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּפירּוׁשים,

למעלה  היא ׁשהּיראה מּובן, ליראה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָהקּדמה

ּברכֹות 13מהם  ּדמאה החּיּוב ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּובנֹוגע  מאה, אּלא 'מה' ּתקרי אל מהּדרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנלמד

'מה' ּדלׁשֹון ,מעּמ ׁשֹואל גֹו' מה ּכתיב ְְְְִִִִֵֵַָָָָלהּיראה

קטן. ּדבר על (ּכּנ"ל) ֶַַַָָָָמֹורה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ורק)10 ענינים, שני הם ויראה ברכות מאה – מהרש"א מחדא"ג (8 (הערה לעיל להמובא מעמך l`eyyבזהdpeekdyוגם

היראה. בשביל הוא ברכות שם.)11מאה מהרש"א חדא"ג גם וראה ברכה. ר"פ לקו"ת תקפח.)12ראה ע' פרשתנו אוה"ת

ובכ"מ. ב'לג. ע' ה) (כרך רברבי".)13שם מילתא ודאי (היראה) "שהיא שם מהרש"א ובחדא"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ליראה" אם "כי הפסוק משמעות על הגמרא לשאלת תירוצים שני ),למעשה

האחד (התירוץ) ‰È‡,הפירוש È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ Èa‚Ïc והפירוש ƒ¿«≈…∆ƒ¿»¿»ƒƒ
השני  Ó‡‰?(התירוץ) ‡l‡ '‰Ó' È¯˜z Ï‡Â¿«ƒ¿ƒ»∆»≈»

˜eÏÈÁ‰ ‰p‰Â ‰Le¯Ètההבדל ·) ÔÈa הפסוק (Ó‰של BËeLÙk ¿ƒ≈«ƒ≈«≈ƒ¿»
מועטת  דרישה של ),במשמעות

L¯„p‰ Le¯Èt‰Ï הדרוש בדרך ¿«≈«ƒ¿»
'È¯˜z Ï‡'c „eÓÈl‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ
חכמינו  שבהם האופנים אחד שהוא

פסוקים  דורשים «≈(Ó‡‰).ז"ל
'‰Ó' ,BËeLÙk Le¯Èt‰Ïcƒ¿«≈ƒ¿»

È‡˜מכווןÏÚ בהמשך שנאמר מה »≈«
Ó‰הפסוק  ÏÎc ,'B‚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»¿»«

CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰L∆¬»»¡…∆≈≈ƒ»
‡e‰ הכל ‰ÈÂ',בסך ˙‡ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»∆¬»»

'‰Ó' ,L¯„p‰ Le¯Èt‰Ïe¿«≈«ƒ¿»»
BÓˆÚÏ ÔÈÚ ‡e‰ (‰‡Ó)10, ≈»ƒ¿»¿«¿

הפסוק  של הכללי מהתוכן חלק ולא

בדרכיו  והליכה ה' יראת על המדבר

Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰L ‰Êc¿∆∆¬»»¡…∆≈
Ó‡‰מבקש  ,'‰Ó' ‡e‰ CnÚÓ≈ƒ»»≈»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ ,˙BÎ¯a¿»∆»∆«¿≈∆
‡·z דבר של ‡˙בסופו ‰‡¯ÈÏ »…¿ƒ¿»∆
'ÈÂ‰ אכן הפסוק זה פירוש לפי אבל ¬»»

של  והדרישה הבקשה שכל אומר לא

מעמך" "שואל אלא ה' יראת היא ה'

בכל  ברכות מאה אמירת לענין מתייחס

יום.

˜eÏÈÁ „BÚÂ נוסף ÈLהבדל ÔÈa ¿ƒ≈¿≈
,ÌÈLe¯Èt‰ לפיו הראשון הפירוש «≈ƒ

והכוונה  ה' ביראת מדבר הכתוב

שהכתוב  השני והפירוש רבינו למשה

יום  בכל ברכות מאה אמירת על מדבר

(אלא  ואחד אחד לכל והכוונה

ליראת  מביאה ברכות מאה שאמירת

'Ó‰'ה') ÔBLÏc"מעמך שואל אלקיך ה' "מה זה בפסוק BÓ¯‰האמור ƒ¿»∆
¯ae„n‰) ÔÈÚ‰L כאן‡¯Ób‰ ÔBLÏ·e ,ÔË˜ ¯·c ‡e‰ ( ∆»ƒ¿»«¿»»»»»ƒ¿«¿»»

‰‡Óe ,È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ דרשת לפי "מה" המילה של המשמעות שהוא ƒ¿»¿»ƒ≈»
מאה" אלא מה תקרי "אל ז"ל ÚÂ„חכמינו ,ÏB„b ¯tÒÓ ‡e‰ƒ¿»»¿«

¯tÒn‰ ˙eÓÏLÏ ולא גדול מספר הוא מאה שהמספר בלבד זו לא ƒ¿≈«ƒ¿»
שממשיך. כפי שלימות, על מורה מאה שהמספר זוטרתא" "מילתא

˙B‡Ó ‡e‰ ÏB„b ÈÎ‰ ¯tÒÓ ,˙Bi˙B‡·c11ÈÙÏ Ë¯Ù·e . ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

˙e„ÈÒÁa ¯‡B·Ó‰12'‰Ó' ÏÚ ‰‡Óa ÛqÂ˙ÈpM ‰Êc בדרשת , «¿»«¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿≈»«»
מאה" אלא מה תקרי "אל ז"ל ‡Bi˙B˙חכמינו ,Û"Ï‡ ˙B‡ ‡e‰»∆ƒ

,‡Ït הוא גבול בלי אלוקי לאור והכוונה הרגיל מהסדר למעלה של במובן ∆∆
··Bq‰ ¯B‡ מוגבל ואינו גבול בלי אור שהוא עלמין" כל ה"סובב האור «≈

והנבראים  העולמות לפי ומצומצם

התלבשות  בדרך בהם מאיר אינו ולכן

עליהם  ו"מקיף" "סובב" אלא פנימית

אור «¿»¿∆ÏÚÓlL‰מלמעלה,
˙eÏLÏzL‰Ó שבו הרגיל הסדר  ≈ƒ¿«¿¿

לעולמות  ונמשך יורד האלוקי האור

הדרגתי  סדר לפי לדרגה מדרגה ויורד

של  כטבעות בזו זו קשורות (והדרגות

בזו). זו האחוזות שלשלת

ÈL ,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˜eÏÈÁהבדליםÔÈaL ‰l‡ ƒƒ≈∆∆≈

ÌÈLe¯Èt‰ ÈL אלקיך ה' ב"מה ¿≈«≈ƒ
הראשון  הפירוש מעמך", שואל

והפירוש  ה', ביראת מדבר שהכתוב

ברכות  במאה מדבר שהפסוק השני

Ì‰ אלא שונים רק ‰ÌÈÎÙ.לא ≈¬»ƒ
Ì‰ ˙BÎ¯a ‰‡n‰L ‰fÓc¿ƒ∆∆«≈»¿»≈

‰Óc˜‰והכנה,‰‡¯ÈÏ לפי «¿»»¿ƒ¿»
מאה  על מדבר שהפסוק השני הפירוש

בסופו  מגיעים זה ידי שעל אלא ברכות

ה' ליראת דבר «Ô·eÓ,של
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰‡¯i‰L13 ∆«ƒ¿»ƒ¿«¿»≈∆

על  ראשון בשלב ולכן הברכות, ממאה

יום  בכל ברכות מאה לברך האדם

לעשות, יכול אדם שכל דבר שהיא

ויגיע  יותר נעלה לשלב יבוא ומזה

(ורק  ונעלה גדול דבר שהיא ה' ליראת

"מילתא  היא רבינו משה לגבי

למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âזוטרתא") ¿««ƒ≈
הברכות, ממאה נעלית שהיראה

‡l‡ '‰Ó' È¯˜z Ï‡ L¯c‰Ó „ÓÏ ˙BÎ¯a ‰‡Óc ·eiÁ‰«ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»∆»
,‰‡Ó את ש"מגדילים" עלֿידי דווקא נלמד ברכות, מאה הקטן, שהדבר כך ≈»

על  שמורה ל"מאה" וקטנות ביטול על שמורה מ"מה" הפסוק משמעות

שני  ומצד לעיל, כנזכר שלמות, ואפילו i‰Ï¯‡‰גדולה Ú‚B·e שהיא ¿≈«¿«ƒ¿»
"מילתא  היא יראה רבינו משה לגבי (ורק ברכות מהמאה יותר גדול דבר

BÓ¯‰זוטרתא") '‰Ó' ÔBLÏc ,CnÚÓ Ï‡BL 'B‚ ‰Ó ·È˙k¿ƒ»≈≈ƒ»ƒ¿»∆
.ÔË˜ ¯·c ÏÚ (Ï"pk)«««»»»»
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‰zÚÂ ּכי מעּמ ׁשֹואל  אלקי הוי' מה יׂשראל ¿«»ְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

גֹו' ליראה ּבּגמרא 1אם ואיתא אּטּו2, ְְְְִִִַַָָָָ

לגּבי  אין (ּומתרץ) היא, זּוטרתי מיּלתא ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיראה

ּבזה  הּדּיּוק וידּוע היא. זּוטרתי מיּלתא ,3מׁשה ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ואחד  אחד (מּכל ּכתיב מעּמ ׁשֹואל ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהרי

מיּלתא  מׁשה לגּבי הּתירּוץ ּומהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּיׂשראל),

ּדאיתא  מה להבין צרי ּגם היא. ְְְִִִִִַַָָָָזּוטרתי

יֹום,4ּבּגמרא  ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם חיב ְְְְֵֵַַָָָָָָָָָ

ׁשֹואל  אלקי ה' מה יׂשראל ועּתה ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר

מאה  אּלא 'מה' ּתקרי אל ,וכתב 5מעּמ . ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּתקרי 6הּמהרׁש"א  אל ׁשּדרׁשּו זה על ּדהּטעם ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָ

הּוא  כּו' אּטּו7'מה' קׁשה הּפׁשּוט ּפירּוׁש לפי ּכי ְִִֵֶַַָָָ

ּתקרי  אל ּדרׁשּו ולכן היא, זּוטרתי מיּלתא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָיראה

ּברכֹות  מאה לבר) זה ׁשּדבר מאה, אּלא ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ'מה'

יבא  ועלֿידיֿזה לקּים, לאדם ּבנקל יֹום) ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכל

ה' את ּדמאה 8ליראה הּמעלה מהי ּבאּור, וצרי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

וגם  הוי'. את ליראה ּבאים ׁשעלֿידם ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָּברכֹות

הּפירּוׁשים  ׁשּכל הּידּוע עלּֿפי להבין, ְִִִִֵֶַַַַָָָָצרי

לזה  זה ׁשּיכים הּפסּוק הּׁשּיכּות 9ׁשּבאֹותֹו מהי , ְִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפירּוׁשים  ּדׁשני הּׁשּיכּות מהי וגם ּו'מאה'. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּד'מה'

מיּלתא  יראה אּטּו הּקּוׁשיא (ׁשּמּתרצים ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּנ"ל
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ב  לאור יצא (*h"nyz ± a`Îmgpn s"k qxhpew והרה"ח הרה"ג של הסתלקותֿהילולא יום מנחםֿאב, כ"ף יום "לקראת ,

.. שליט"א אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט – של אביו שניאורסאהן, ז"ל יצחק לוי מוהר"ר המקובל d`xכו' 't oey`x mei
h"nyz'd.ואילך קפז ע' אב סה"מ מנחם בתורת נדפס עקב) והי' (ד"ה זו בהתוועדות שנאמר הא' מאמר פרשתנו )1".

יב. י, ב.)2(עקב*) לג, ועוד.)3ברכות רפמ"ב. תניא שם. ברכות וע"י הש"ס ב.)4מפרשי מג, שם )5מנחות תוספות

או"ח  אדה"ז שו"ע מאה. ערך ערוך בתחלתו. רבתי בתניא א. קעט, בזח"ג וכ"ה שם). מהרש"א חדא"ג וראה (מפרש"י.

ובכ"מ. תקסה.)6רסמ"ו. ע' פרשתנו באוה"ת הובא שם. למנחות סוגיות )7בחדא"ג לשונות תושבע"פ חלק של"ה ראה

הכתוב. בפשט קושיא כשיש הוא תקרי" "אל דהלימוד סע"א), (תג, א `mופירוש)8אות ik שואל שה"א דזה הוא, ליראה

שם). מהרש"א (חדא"ג וגו'" ליראה אם כי כוונתו "אין ברכות מאה לברך בפועל,)9מעמך במעשה לפס"ד בנוגע ועד

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה – ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' כידוע

שבתא. דבתר ימים ג' בתוך שחל המאמר], י"ל בה – [תשמ"ט זו דשנה מנחםֿאב כ"ף מתברך דמיני' (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת נאמר

Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ מבקשCnÚÓ ממךÈk ¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆≈≈ƒ»ƒ
Ì‡בסךֿהכל ‚B'רק, ‰‡¯ÈÏ1,דרכיו בכל ללכת אלוקיך, ה' È‡Â˙‡את ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

מפניו Óba2¯‡מובא  יראה 'רק' מבקש שה' לומר אפשר איך כך, על שאלה «¿»»
È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

,‡È‰?קטן דבר היא יראה וכי ƒ
ı¯˙Óe) בגמראÔÈ‡ Èa‚Ïנכון ) ¿»≈ƒ¿«≈

‡È‰ È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ…∆ƒ¿»¿»ƒƒ
אחד  כל על מדבר לא הפסוק כלומר,

אכן  היא היראה שלגביו מישראל ואחד

במשה  מדובר אלא ונכבד גדול דבר

הרוחנית  לדרגה ביחס שלגביו, רבנו

דבר  היא יראה שלו, והנעלית הגבוהה

'קטן'.

˜eic‰ Úe„ÈÂ בזה השאלה ¿»««ƒ
התניא) ובספר הגמרא (במפרשי

‰Êa3·È˙k CnÚÓ Ï‡BL È¯‰ , »∆¬≈≈≈ƒ»¿ƒ
במשה  מדבר שהכתוב לומר אפשר איך

מעמך" "שואל נאמר והרי בלבד, רבנו

Á‡Â„ופירושו( „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»
ıe¯Èz‰ e‰Óe ,(Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈««≈
È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ Èa‚Ï¿«≈…∆ƒ¿»¿»ƒ

‡È‰ במקומה השאלה עדיין והרי ƒ
"כי  הכתוב דברי משמעות מה עומדת

והרי  ליראה", בסךֿהכל) (רק, אם

'קטן'? דבר אינה יראה למעשה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
זה  פסוק על ז"ל חכמינו »Ó‰בדרשות

‡˙È‡c מובא‡¯Óba4·ÈÁ ¿ƒ»«¿»»«»
ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡»»¿»≈≈»¿»¿»
Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈
,CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó»¡…∆≈≈ƒ»

‰‡Ó ‡l‡ '‰Ó' È¯˜z Ï‡5. «ƒ¿ƒ»∆»≈»

‡"L¯‰n‰ ·˙ÎÂ6 על אגדות' 'חידושי בפירושו אידליס, שמואל רבי ¿»««««¿»
eÎ'הגמרא  '‰Ó' È¯˜z Ï‡ eL¯cL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c,מאה אלא ¿««««∆∆»¿«ƒ¿ƒ»

ה' יראת על מדובר פשוטו לפי שהרי פשוטו מידי יוצא הכתוב זו ובדרשה

ברכות  אמירת על ˜e‰7‰L‡ולא ËeLt‰ Le¯Èt ÈÙÏ Èk קושיית ƒ¿ƒ≈«»»∆
lÈÓ˙‡הגמרא ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡ eL¯c ÔÎÏÂ ,‡È‰ È˙¯ËeÊ¿»ƒƒ¿»≈»¿«
'‰Ó' È¯˜z הכתוב את והוציאו ƒ¿ƒ»

לא  כאילו ודרשו הפשוטה ממשמעותו

'מה' בכתוב Ó‡‰,נאמר ‡l‡∆»≈»
˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï) ‰Ê ¯·cL∆»»∆¿»≈≈»¿»
Ìi˜Ï Ì„‡Ï Ï˜a (ÌBÈ ÏÎa¿»¿»≈¿»»¿«≈
משה  בדרגת להיות צורך אין כך ולשם

יברך ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰רבנו, שהאדם ¿«¿≈∆
יום בכל ברכות של È·‡מאה בסופו »…

‰'דבר  ˙‡ ‰‡¯ÈÏ8 זה ידי ועל ¿ƒ¿»∆
בו  יראת יתקיים על הציווי גם לבסוף

È‰Óה'. ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ אכן ¿»ƒ≈«ƒ
‰ÏÚn‰ המיוחדת˙BÎ¯a ‰‡Óc ««¬»¿≈»¿»

Ì„ÈŒÏÚL דווקא‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a ∆«»»»ƒ¿ƒ¿»
?.'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»

ÈtŒÏÚ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ
ÌÈLe¯Èt‰ ÏkL Úe„i‰«»«∆»«≈ƒ

˜eÒt‰ B˙B‡aL מדובר אם גם ∆¿«»
מזה  זה לגמרי שונים בפירושים

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL9È‰Ó , «»ƒ∆»∆«ƒ
'‰Ó'c ˙eÎiM‰ בכתוב האמור ««»¿»

משמעות Ó'e‡‰'במפורש  שזו ≈»
"אל  ז"ל חכמינו דרשת עלֿפי הכתוב

מאה"? אלא מה È‰Óתקרי Ì‚Â¿««ƒ
Ï"p‰ ÌÈLe¯Èt ÈLc ˙eÎiM‰««»ƒ¿≈≈ƒ««

זה  ‰ÈLew‡בפסוק ÌÈˆ¯znL)∆¿»¿ƒ«¿»
È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

,‡È‰ שהם פירושים שני כלומר ƒ
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ה  היא,זּוטרתי זּוטרתי מיּלתא מׁשה ּדלגּבי יא), ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ

מאה. אּלא 'מה' ּתקרי ְְִִֵֶַָָָואל

(מה),p‰Â‰ב) ּכפׁשּוטֹו הּפירּוׁש ּבין החילּוק ¿ƒ≈ְִִֵֵַַָ

ּד'אל  הּלימּוד עלּֿפי הּנדרׁש ְְְִִִֵַַַַַָלהּפירּוׁש

על  קאי 'מה' ּכפׁשּוטֹו, ּדלהּפירּוׁש (מאה). ְְְִִִִֵֵֵַַָָָּתקרי'

מעּמ ׁשֹואל אלקי ׁשהוי' מה ּדכל גֹו', ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹליראה

'מה' הּנדרׁש, ּולהּפירּוׁש הוי', את ליראה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּוא

לעצמֹו ענין הּוא אלקי10(מאה) ׁשהוי' ּדזה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

 ֿ ׁשעל אּלא ּברכֹות, מאה 'מה', הּוא מעּמ ְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשֹואל

ׁשני  ּבין חילּוק ועֹוד הוי'. את ליראה ּתבא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹידיֿזה

(הּמדּוּבר) ׁשהענין מֹורה 'מה' ּדלׁשֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּפירּוׁשים,

זּוטרתי, מיּלתא הּגמרא ּובלׁשֹון קטן, ּדבר ְְְְִִִַָָָָָָָָהּוא

הּמסּפר. לׁשלמּות ועד ּגדֹול, מסּפר הּוא ְְְְִִִֵֵַַָָָָּומאה

מאֹות  הּוא ּגדֹול הכי מסּפר ּובפרט 11ּדבאֹותּיֹות, . ְְְֲִִִִִֵָָָ

ּבחסידּות  המבֹואר ּבמאה 12לפי ּׁשּניתוּסף ּדזה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

אֹור  ּפלא, אֹותּיֹות אל"ף, אֹות הּוא 'מה' ִֶֶֶַָָעל

להבין, וצרי מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּסֹובב

ׁשני  ׁשּבין אּלה חילּוקים ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָּדלכאֹורה,

הם  ּברכֹות ׁשהּמאה ּדמּזה  הפכים. הם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּפירּוׁשים,

למעלה  היא ׁשהּיראה מּובן, ליראה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָהקּדמה

ּברכֹות 13מהם  ּדמאה החּיּוב ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּובנֹוגע  מאה, אּלא 'מה' ּתקרי אל מהּדרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנלמד

'מה' ּדלׁשֹון ,מעּמ ׁשֹואל גֹו' מה ּכתיב ְְְְִִִִֵֵַָָָָלהּיראה

קטן. ּדבר על (ּכּנ"ל) ֶַַַָָָָמֹורה
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ורק)10 ענינים, שני הם ויראה ברכות מאה – מהרש"א מחדא"ג (8 (הערה לעיל להמובא מעמך l`eyyבזהdpeekdyוגם

היראה. בשביל הוא ברכות שם.)11מאה מהרש"א חדא"ג גם וראה ברכה. ר"פ לקו"ת תקפח.)12ראה ע' פרשתנו אוה"ת

ובכ"מ. ב'לג. ע' ה) (כרך רברבי".)13שם מילתא ודאי (היראה) "שהיא שם מהרש"א ובחדא"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ליראה" אם "כי הפסוק משמעות על הגמרא לשאלת תירוצים שני ),למעשה

האחד (התירוץ) ‰È‡,הפירוש È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ Èa‚Ïc והפירוש ƒ¿«≈…∆ƒ¿»¿»ƒƒ
השני  Ó‡‰?(התירוץ) ‡l‡ '‰Ó' È¯˜z Ï‡Â¿«ƒ¿ƒ»∆»≈»

˜eÏÈÁ‰ ‰p‰Â ‰Le¯Ètההבדל ·) ÔÈa הפסוק (Ó‰של BËeLÙk ¿ƒ≈«ƒ≈«≈ƒ¿»
מועטת  דרישה של ),במשמעות

L¯„p‰ Le¯Èt‰Ï הדרוש בדרך ¿«≈«ƒ¿»
'È¯˜z Ï‡'c „eÓÈl‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ
חכמינו  שבהם האופנים אחד שהוא

פסוקים  דורשים «≈(Ó‡‰).ז"ל
'‰Ó' ,BËeLÙk Le¯Èt‰Ïcƒ¿«≈ƒ¿»

È‡˜מכווןÏÚ בהמשך שנאמר מה »≈«
Ó‰הפסוק  ÏÎc ,'B‚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»¿»«

CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰L∆¬»»¡…∆≈≈ƒ»
‡e‰ הכל ‰ÈÂ',בסך ˙‡ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»∆¬»»

'‰Ó' ,L¯„p‰ Le¯Èt‰Ïe¿«≈«ƒ¿»»
BÓˆÚÏ ÔÈÚ ‡e‰ (‰‡Ó)10, ≈»ƒ¿»¿«¿

הפסוק  של הכללי מהתוכן חלק ולא

בדרכיו  והליכה ה' יראת על המדבר

Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰L ‰Êc¿∆∆¬»»¡…∆≈
Ó‡‰מבקש  ,'‰Ó' ‡e‰ CnÚÓ≈ƒ»»≈»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ ,˙BÎ¯a¿»∆»∆«¿≈∆
‡·z דבר של ‡˙בסופו ‰‡¯ÈÏ »…¿ƒ¿»∆
'ÈÂ‰ אכן הפסוק זה פירוש לפי אבל ¬»»

של  והדרישה הבקשה שכל אומר לא

מעמך" "שואל אלא ה' יראת היא ה'

בכל  ברכות מאה אמירת לענין מתייחס

יום.

˜eÏÈÁ „BÚÂ נוסף ÈLהבדל ÔÈa ¿ƒ≈¿≈
,ÌÈLe¯Èt‰ לפיו הראשון הפירוש «≈ƒ

והכוונה  ה' ביראת מדבר הכתוב

שהכתוב  השני והפירוש רבינו למשה

יום  בכל ברכות מאה אמירת על מדבר

(אלא  ואחד אחד לכל והכוונה

ליראת  מביאה ברכות מאה שאמירת

'Ó‰'ה') ÔBLÏc"מעמך שואל אלקיך ה' "מה זה בפסוק BÓ¯‰האמור ƒ¿»∆
¯ae„n‰) ÔÈÚ‰L כאן‡¯Ób‰ ÔBLÏ·e ,ÔË˜ ¯·c ‡e‰ ( ∆»ƒ¿»«¿»»»»»ƒ¿«¿»»

‰‡Óe ,È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ דרשת לפי "מה" המילה של המשמעות שהוא ƒ¿»¿»ƒ≈»
מאה" אלא מה תקרי "אל ז"ל ÚÂ„חכמינו ,ÏB„b ¯tÒÓ ‡e‰ƒ¿»»¿«

¯tÒn‰ ˙eÓÏLÏ ולא גדול מספר הוא מאה שהמספר בלבד זו לא ƒ¿≈«ƒ¿»
שממשיך. כפי שלימות, על מורה מאה שהמספר זוטרתא" "מילתא

˙B‡Ó ‡e‰ ÏB„b ÈÎ‰ ¯tÒÓ ,˙Bi˙B‡·c11ÈÙÏ Ë¯Ù·e . ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

˙e„ÈÒÁa ¯‡B·Ó‰12'‰Ó' ÏÚ ‰‡Óa ÛqÂ˙ÈpM ‰Êc בדרשת , «¿»«¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿≈»«»
מאה" אלא מה תקרי "אל ז"ל ‡Bi˙B˙חכמינו ,Û"Ï‡ ˙B‡ ‡e‰»∆ƒ

,‡Ït הוא גבול בלי אלוקי לאור והכוונה הרגיל מהסדר למעלה של במובן ∆∆
··Bq‰ ¯B‡ מוגבל ואינו גבול בלי אור שהוא עלמין" כל ה"סובב האור «≈

והנבראים  העולמות לפי ומצומצם

התלבשות  בדרך בהם מאיר אינו ולכן

עליהם  ו"מקיף" "סובב" אלא פנימית

אור «¿»¿∆ÏÚÓlL‰מלמעלה,
˙eÏLÏzL‰Ó שבו הרגיל הסדר  ≈ƒ¿«¿¿

לעולמות  ונמשך יורד האלוקי האור

הדרגתי  סדר לפי לדרגה מדרגה ויורד

של  כטבעות בזו זו קשורות (והדרגות

בזו). זו האחוזות שלשלת

ÈL ,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˜eÏÈÁהבדליםÔÈaL ‰l‡ ƒƒ≈∆∆≈

ÌÈLe¯Èt‰ ÈL אלקיך ה' ב"מה ¿≈«≈ƒ
הראשון  הפירוש מעמך", שואל

והפירוש  ה', ביראת מדבר שהכתוב

ברכות  במאה מדבר שהפסוק השני

Ì‰ אלא שונים רק ‰ÌÈÎÙ.לא ≈¬»ƒ
Ì‰ ˙BÎ¯a ‰‡n‰L ‰fÓc¿ƒ∆∆«≈»¿»≈

‰Óc˜‰והכנה,‰‡¯ÈÏ לפי «¿»»¿ƒ¿»
מאה  על מדבר שהפסוק השני הפירוש

בסופו  מגיעים זה ידי שעל אלא ברכות

ה' ליראת דבר «Ô·eÓ,של
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰‡¯i‰L13 ∆«ƒ¿»ƒ¿«¿»≈∆

על  ראשון בשלב ולכן הברכות, ממאה

יום  בכל ברכות מאה לברך האדם

לעשות, יכול אדם שכל דבר שהיא

ויגיע  יותר נעלה לשלב יבוא ומזה

(ורק  ונעלה גדול דבר שהיא ה' ליראת

"מילתא  היא רבינו משה לגבי

למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âזוטרתא") ¿««ƒ≈
הברכות, ממאה נעלית שהיראה

‡l‡ '‰Ó' È¯˜z Ï‡ L¯c‰Ó „ÓÏ ˙BÎ¯a ‰‡Óc ·eiÁ‰«ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»∆»
,‰‡Ó את ש"מגדילים" עלֿידי דווקא נלמד ברכות, מאה הקטן, שהדבר כך ≈»

על  שמורה ל"מאה" וקטנות ביטול על שמורה מ"מה" הפסוק משמעות

שני  ומצד לעיל, כנזכר שלמות, ואפילו i‰Ï¯‡‰גדולה Ú‚B·e שהיא ¿≈«¿«ƒ¿»
"מילתא  היא יראה רבינו משה לגבי (ורק ברכות מהמאה יותר גדול דבר

BÓ¯‰זוטרתא") '‰Ó' ÔBLÏc ,CnÚÓ Ï‡BL 'B‚ ‰Ó ·È˙k¿ƒ»≈≈ƒ»ƒ¿»∆
.ÔË˜ ¯·c ÏÚ (Ï"pk)«««»»»»
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jnrnכ l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

צדק'p‰Â14‰ג) ה'צמח ּבדרּוׁשי 15מבֹואר ¿ƒ≈ְְִֵֶֶֶַַָ

אלקי הוי' מה הּכתּוב ְֱֲֵֶַָָָָֹּבפירּוׁש

ונחנּו ּכמֹו ּביטּול, הּוא ּד'מה' ,מעּמ ְְְְִִֵֵַָָׁשֹואל

מהּׂשכל 16מה  ׁשּלמעלה עצמי הּביטּול והּוא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אלקי הוי' מה ּופירּוׁש הּנׁשמה. עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמּצד

מעּמ ׁשֹואל אלקי ׁשהוי' הּוא מעּמ ֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשֹואל

ּבכל  יׁש ּדמ"ה ׁשהּביטּול ּדזה ּדמ"ה. ְְְְִִֵֶֶַַַַָהּביטּול

הּוא  הּנׁשמה, עצם מּצד מּיׂשראל ואחד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּנפׁש מּפני רק לא הּוא זה [והעלם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַֹּבהעלם

אּלא  זה, ּביטּול על ּומסּתרת מעלמת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית

למעלה  להיֹותֹו נעלם, הּוא עצמֹו מּצד ְְְְְִִֶֶַַַַָָׁשּגם

אחד  (מּכל מעּמ ׁשֹואל אלקי והוי' ֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּגילּוי],

וזהּו ּבגילּוי. יהיה ׁשּבֹו ׁשהּמ"ה מּיׂשראל) ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָואחד

ּכי  הוי', את ליראה ּבּכתּוב ּׁשּממׁשי מה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּגם

הּוא  ּתּתאה, ּדיראה ּגם ּדיראה, הּביטּול ְְְְִִִֶַַַָָָָֹׁשרׁש

ּביטּול  הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד עצמי ְְִִִִֶֶֶַַַַָָהּביטּול

וכּידּוע  לאהבה,17ּדמ"ה. יראה ּבין החילּוק ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּבהּגיּלּויים  הּוא ׁשרׁשּה מציאּות, להיֹותּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָּדאהבה

הּוא  ׁשר ׁשּה ּביטּול, להיֹותּה ויראה ְְְְְְִִִַָָָָָָּדהּנׁשמה.

אּטּו ּבּגמרא, ׁשהקׁשּו מה וזהּו הּנׁשמה. ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָּבעצם

ׁשּבפסּוק  ׁשהּיראה אף היא, זּוטרתי מיּלתא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָיראה

הּמצוֹות  לקּיּום הּמביאה הּיראה היא ְְְְִִִִִֶַַַָָזה

ללכת  אלקי ה' את ליראה ּבּכתּוב ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹ(ּכמפֹורׁש

ּדרכיו  לידי 18ּבכל המביאה לאהבה ּובנֹוגע ,( ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ּבּתניא  מבֹואר הּמצוֹות, לכל 19קּיּום ּבנקל ׁשּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהּׂשגה  ּתלּויה אהבה ּכי עלֿידי 20אדם, ולכן , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ
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עיי"ש.)14 ואילך). רח ע' אב סה"מ מנחם (תורת ה'תשל"ז ישראל ועתה ד"ה גם ראה לקמן, פרשתנו )15בהבא אוה"ת

ג. צא, מסעי לקו"ת גם וראה א'קכא. ע' ח"ב תער"ב בהמשך גם וכ"ה תקפאֿב. ז.)16ע' טז, קיד,)17בשלח תו"א ראה

.(18 (ע' פ"ג העבודה קונטרס תכג. ע' להצ"צ ביאוה"ז אֿב. פא, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז א. לא, ראה לקו"ת תניא )18ד.

סע"ב). (ס, בהשגה",)20פי"ז.)19פמ"ב "תלוי' דאהבה צג), ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב ישראל ועתה סד"ה ראה

לזה". שייך כאו"א "לא לכן בהשגה" "תלוי' להיותה שאהבה, שם, תער"ב בהמשך שבנפש". העצמי "מכח היא ויראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰Â (‚14ÈLe¯„a ¯‡B·Óאדמו"ר של החסידות ‰'ˆÁÓמאמרי ¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«∆«

'˜„ˆ15,CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó ·e˙k‰ Le¯ÈÙa ∆∆¿≈«»»¬»»¡…∆≈≈ƒ»
BÓk ,ÏeËÈa ‡e‰ '‰Ó'c משה עצמם על שאמרו הדברים משמעות ¿»ƒ¿

Ó‰ואהרן  eÁÂ16‡e‰Â ביותר , נעלה באופן לאלקות האדם של ביטול ¿«¿»¿
ˆÚ ÏeËÈa‰ÈÓ העומק מצד «ƒ«¿ƒ

העצם, ומצד «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והפנימיות
ÏÎO‰Ó כוח הוא מעלתו כל שעם ≈«≈∆

ואילו  ה"עצם". ולא מוגדר פרטי

"מה" בחינת כאן, המדובר הביטול

שמתחייב  למה ומעבר מעל ביטול הוא

ביטול  והוא שכליֿהגיוני נימוק עלֿפי

.‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»
Le¯ÈÙe מדבר שהכתוב האמור לפי ≈

פירוש  עצמי", "ביטול ‰ÈÂ'על ‰Ó»¬»»
‡e‰ CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡¡…∆≈≈ƒ»
CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰L∆¬»»¡…∆≈≈ƒ»

,‰"Óc ÏeËÈa‰ שממשיך כפי «ƒ¿«
Óc"‰ומפרט. ÏeËÈa‰L ‰Êc¿∆∆«ƒ¿«

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa LÈ≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‡e‰ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»

ÌÏÚ‰a בכוחות ונרגש ניכר ואינו ¿∆¿≈
האדם  של Ê‰הגלויים ÌÏÚ‰Â] של ¿∆¿≈∆

הנשמה  בעצם הקיים ‰e‡הביטול
˙ÈÓ‰a‰ LÙpL ÈtÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿≈∆∆∆««¬ƒ
ÏeËÈa ÏÚ ˙¯zÒÓe ˙ÓÏÚÓ«¿∆∆«¿∆∆«ƒ
BÓˆÚ „vÓ ÌbL ‡l‡ ,‰Ê∆∆»∆«ƒ««¿
‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ï ,ÌÏÚ ‡e‰∆¿»ƒ¿¿«¿»

ÈeÏÈbÓ,מאד נעלה דבר שהוא מאחר ƒƒ
בכוחות  וביטוי גילוי לידי בא שלא

אלא  נמוכים, היותר החיצוניים, הנפש

הנשמה  בעצם רק ÈÂ‰Â'נמצא ,[«¬»»
) CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ שואל ¡…∆≈≈ƒ»

Á‡Â„ומבקש  „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»
BaL ‰"n‰L (Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆««∆
הנשמה  בעצם שנעלם העצמי הביטול

.ÈeÏÈ‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ
L¯L Èk ,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ·e˙ka CÈLÓnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»∆¬»»ƒ…∆

,‰‡¯Èc ÏeËÈa‰ המציאות ביטול של מתחושה נובעת באמת ה' יראת «ƒ¿ƒ¿»
ה' יראת של הביטול ושורש לאלוקות zz‡‰,האישית ‰‡¯Èc Ìb אפילו «¿ƒ¿»«»»

ביראה, נמוכה דרגה תחתונה, ÌˆÚיראה „vnL ÈÓˆÚ ÏeËÈa‰ ‡e‰«ƒ«¿ƒ∆ƒ«∆∆
.‰"Óc ÏeËÈa ,‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«

ה': ביראת ביטוי לידי שבא העצמי הביטול מעלת את ומפרט והולך

Úe„iÎÂ17 החסידות Ï‡‰·‰,ההבדל ‰eÏÈÁ˜בתורת ‰‡¯È ÔÈa ¿«»««ƒ≈ƒ¿»¿«¬»
,˙e‡ÈˆÓ d˙BÈ‰Ï ‰·‰‡c ולכן ¿«¬»ƒ¿»¿ƒ

אם  אפילו ה', את אוהב האדם כאשר

לאלוקות  ובביטול ה' באהבת מדובר

ביטול  מחייב לא הדבר גבוהה, בדרגה

"יש", נשאר והוא שלו המציאות של

זה  ה'dL¯Lומטעם אהבת של »¿»
הנפש  ÌÈÈelÈb‰aבכוחות ‡e‰¿«ƒƒ

‰ÓLp‰c לידי שבאים הנשמה חלקי ¿«¿»»
ונרגשת. ניכרת בצורה וביטוי גילוי

ÏeËÈa d˙BÈ‰Ï ‰‡¯ÈÂ של ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
כלפי  האדם של וה"יש" המציאות

ÌˆÚaהאלוקות, ‡e‰ dL¯L»¿»¿∆∆
‰ÓLp‰ עצם של והפנימיות העומק «¿»»

מלבוא  שלמעלה הנשמה, של מהותה

גלויה  בצורה ביטוי Ó‰לידי e‰ÊÂ .¿∆«
,‡¯Óba eL˜‰L,לעיל כמובא ∆ƒ¿«¿»»

שואל  אלוקיך ה' "מה לומר אפשר איך

זה  במובן ליראה...", אם כי מעמך

לביצוע, וקל קטן דבר היא שהדרישה

È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
,‡È‰,קטן דבר היא יראה ‡Ûוכי ƒ«

שאכן  לומר מקום היה שלכאורה

שהיא  כזו בדרגה ביראה מדבר הכתוב

כיוון  זוטרתא" «¿i‰L∆«ƒ¯‡‰"מילתא
‰‡¯i‰ ‡È‰ ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆ƒ«ƒ¿»
˙BÂˆn‰ Ìei˜Ï ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿
˙‡ ‰‡¯ÈÏ ·e˙ka L¯BÙÓk)ƒ¿»«»¿ƒ¿»∆

EÈ˜Ï‡ שכתוצאה ‰' עלֿמנת ¡…∆
יהיה  הזו ÏÎaמהיראה ˙ÎÏÏ»∆∆¿»

ÂÈÎ¯c18‰·‰‡Ï Ú‚B·e ,( ¿»»¿≈«¿«¬»
,˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰«¿ƒ»ƒ≈ƒ«ƒ¿
כי  נמוכה בדרגה אהבה (יחסית) שהיא

המצוות  קיום את ומעוררת גורמת מוגבלת במידה אהבה «¿B·Ó‡¯גם
‡Èza19‰‚O‰a ‰ÈeÏz ‰·‰‡ Èk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ï˜a ‰fL20, ««¿»∆∆¿»≈¿»»»ƒ«¬»¿»¿«»»

בליבו  ה' אהבת מעורר הדבר בשכלו, ה' גדולת את משיג האדם ≈«¿ÔÎÏÂואם
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

לאהבה  להּגיע אדם לכל ּבנקל ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהתּבֹוננּות,

יראה, מהּֿׁשאיןּֿכן הּמצוֹות. לקּיּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמביאה

הּנׁשמה  ּדעצם מהּביטּול ּבאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכיון

אליה  להּגיע איֿאפׁשר מהּׂשכל, 21ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

התּבֹוננּות  זּוטרתי 22עלֿידי מיּלתא יראה אּטּו , ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

ׁשרׁש ּדהּנׁשמה, המ"ה לגּלֹות ּובכדי ְְְְִִֵֶַַַַָָֹהיא.

מּלמעלה, ּכח נתינת עלֿידי הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּיראה,

האדם  ׁשעבֹודת מהׁשּתלׁשלּות מּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהמׁשכה

ּברכֹות  מאה ׁשעלֿידי וזהּו לׁשם. מּגעת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינּה

ּבּכתר  הּוא מאה ּכי ליראה, ועלֿידי 23מּגיעים , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּמצוֹות, ּברּכת עלֿידי ּובפרט ּברכֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּמאה

ׁשאין  ּדלעילא האתערּותא המׁשכת ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהּוא

ׁשעלֿידי  לׁשם, מּגעת ּדלתּתא ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָאתערּותא

ּתקרי  [אל ּדהּנׁשמה המ"ה מתּגּלה זֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהמׁשכה

ליראה  ּבאים ועלֿידיֿזה מאה], אּלא .24'מה' ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

המׁשכת  ּכי היא, זּוטרתי מיּלתא מׁשה לגּבי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוזהּו
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גם  מספיק שלזה המצוות, לעשיית המביאה האהבה אבל הלב. שבהתגלות באהבה מדובר שם תער"ב דבהמשך לומר, ויש

שם. בתניא כמפורש לזה להגיע אחד לכל בנקל סע"ב), כב, שם (תניא הלב שבתעלומות תער"ב )21אהבה בהמשך ומ"ש

הנשמה  לגלות כאו"א של שביכלתו הוא – לזה" להגיע לכאו"א "בנקל שבנפש" העצמי "מכח באה להיותה שהיראה שם,

ו  התבוננות. ע"י לזה שמגיעים לא אבל בפנים), כדלקמן שבו, משה וע"י ברכות דמאה הענין (ע"י מקונטרס שבו להעיר

ידיעה  באיזה תלוי זה שאין מפני כו' אלקים ויראת עומ"ש קבלת בהם יש בתולדתם שבטבע בנ"א "שיש שם העבודה

הבאה. הערה וראה אלקי". בהרגש כ"א והתבוננות ובהשגה צריך )22פרטית ליראה לבוא דבכדי פמ"ב בתניא ומ"ש

יראת  של אוצר "לגלות שבכדי אלא, ליראה*, מביאה ההתבוננות) (שע"י שההשגה זה אין – דעתו ולהעמיק להתבונן

המבואר  ע"ד שהוא לומר [דיש רע"א) ס, שם (תניא מהזמן" שלמעלה ומדרגה בחי' כו' הלב בבינת ומוסתר הצפון שמים

בחי' אל הלב בינת מצפוני המקשר הוא "שהדעת הדעת, ע"י הוא זה גילוי הנשמה], בעצם הוא היראה ששרש בפנים

סע"ב). ס, שם (תניא ובכ"מ.)23גילוי" ואילך. עח ע' שם להצ"צ ביאוה"ז סע"ג). (יב, ח"ש ר"פ לאדהאמ"צ ביאוה"ז

באים )24 ברכות מאה שע"י המהרש"א לפירוש בהמשך 6 שבהערה באוה"ת הובא – ואילך. ג צא, מסעי לקו"ת ראה

ליראה.

דוקא  הוא ביטול, היא שיראה מכיון ליראה, לבוא ובכדי השגה, מספיק לאהבה, לבוא דבכדי שסב), (ע' פקע"ז ח"א תער"ב מהמשך להעיר (*

הנשמה. גילוי ע"י דוקא הוא הדבר" "בעצם באלקות שההכרה מובן, והרי – הדבר". דעצם והרגש "הכרה ע"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ בו שתלוי דבר האדם, של אנושי ÏÎÏבשכל Ï˜a , «¿≈ƒ¿¿¿»≈¿»

˙BÂˆn‰ Ìei˜Ï ‰‡È·n‰ ‰·‰‡Ï ÚÈb‰Ï Ì„‡ לכאורה כן ואם »»¿«ƒ«¿«¬»«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿
לחשוב  מקום היא היה המצוות, לקיום שמביאה כזו במידה יראה שגם

ויראה  אהבה בין גדול הבדל יש דבר של לאמתו ואולם, זוטרתא". "מילתא

יראה  על רק מדובר אם אפילו

למעלה  ולא המצוות לקיום שקשורה

בהשגה  תלויה אהבה אמנם כי מזה,

בעצמו  לעורר יכול אחד כל ולכן

כאן) המדוברת בדרגה (לפחות אהבה

ÔÂÈkÓ ,‰‡¯È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»ƒ≈»
ÌˆÚc ÏeËÈa‰Ó ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»≈«ƒ¿∆∆
,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»≈«≈∆
בהשגה  תלויה לא שלה וההתעוררות

‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡21 ƒ∆¿»¿«ƒ«≈∆»
˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ22 לפי שכלית «¿≈ƒ¿¿

וזו  אנושי, שכל של ההשגה רמת

הגמרא  שאלת של הפנימית המשמעות

È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
,‡È‰ לא היא זו יראה אכן כי ƒ

מאד  גדול דבר אלא זוטרתי" "מילתא

הנשמה. עצם מצד לאלוקות ביטול –

‰"Ó‰ ˙Bl‚Ï È„Î·e הוא ƒ¿≈¿«««
לעיל, כמבואר העצמי, הביטול

‡e‰ ,‰‡¯i‰ L¯L ,‰ÓLp‰c¿«¿»»…∆«ƒ¿»
,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור של eÏLÏzL‰Ó˙והתגלות ‰ÏÚÓlÓ למעלה «¿»»ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ונבראים  לעולמות המותאם המוגבל, האלוקי האור של השתלשלות' מ'סדר

מהשתלשלות  למעלה שמקורו מוגבל, בלתי אלוקי אור והוא מוגבלים,

ÌLÏ ˙ÚbÓ dÈ‡ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL דווקא ממנו להמשיך אפשר ולכן ∆¬«»»»≈»«««¿»

אהבה  ידי על ולא האדם של והמציאות ה"ישות" ביטול שהיא יראה ידי על

האדם. של למציאות ביטוי היא מעלתה כל שעם

˙BÎ¯a ‰‡Ó È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ לעשות יכול אחד שכל דבר שהם ¿∆∆«¿≈≈»¿»
ÌÈÚÈbÓ דבר של גדול ÈÏ¯‡‰בסופו דבר ‰e‡ונעלה,שהיא ‰‡Ó Èk «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈»

¯˙ka23, הספירות כל את הכולל «∆∆
עשר  פעמים ועשר עשר, שמספרם

מאה  ‰n‡‰בגימטריא È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«≈»
˙k¯a È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,˙BÎ¯a¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«

,˙BÂˆn‰ קשורות שהן כיון «ƒ¿
יש  העליון, הרצון קיום של בפעולות

אלקות  להמשיך כוח תוספת בהן

ברכות  מאשר (יותר למטה מלמעלה

והודאה) שבח ‰ÎLÓ˙של ‡e‰«¿»«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ההתעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקי) האור של (וההמשכה

ביותר  עליון ממקור ≈∆ÔÈ‡Lמלמעלה,
˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»«««

,ÌLÏ להגיע מסוגל לא שהאדם ¿»
שמיוסדת  בעבודה שם ו'לגעת'

עצמו  כוחות על ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLומבוססת
BÊ ‰ÎLÓ‰ מלמעלה‰lb˙Ó «¿»»ƒ¿«∆

‰"Ó‰ העצמי הביטול ענין ««
'‰Ó' È¯˜z Ï‡] ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿ƒ«

‰‡Ó ‡l‡ הוא בפועל שלו והגילוי ∆»≈»
יום עלֿידי  בכל ברכות מאה ],אמירת

‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ24. ¿«¿≈∆»ƒ¿ƒ¿»
e‰ÊÂ על לומר אפשר איך לשאלה במענה הגמרא לדברי הפנימי ההסבר ¿∆

גדולה  ודרישה בקשה היא שלכאורה למרות מעמך", שואל ה' "מה ה' יראת

‰È‡,ביותר, È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ Èa‚Ï,דבר של שלאמתו מאחר ¿«≈…∆ƒ¿»¿»ƒƒ
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כי jnrn l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

צדק'p‰Â14‰ג) ה'צמח ּבדרּוׁשי 15מבֹואר ¿ƒ≈ְְִֵֶֶֶַַָ

אלקי הוי' מה הּכתּוב ְֱֲֵֶַָָָָֹּבפירּוׁש

ונחנּו ּכמֹו ּביטּול, הּוא ּד'מה' ,מעּמ ְְְְִִֵֵַָָׁשֹואל

מהּׂשכל 16מה  ׁשּלמעלה עצמי הּביטּול והּוא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אלקי הוי' מה ּופירּוׁש הּנׁשמה. עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמּצד

מעּמ ׁשֹואל אלקי ׁשהוי' הּוא מעּמ ֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשֹואל

ּבכל  יׁש ּדמ"ה ׁשהּביטּול ּדזה ּדמ"ה. ְְְְִִֵֶֶַַַַָהּביטּול

הּוא  הּנׁשמה, עצם מּצד מּיׂשראל ואחד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּנפׁש מּפני רק לא הּוא זה [והעלם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַֹּבהעלם

אּלא  זה, ּביטּול על ּומסּתרת מעלמת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית

למעלה  להיֹותֹו נעלם, הּוא עצמֹו מּצד ְְְְְִִֶֶַַַַָָׁשּגם

אחד  (מּכל מעּמ ׁשֹואל אלקי והוי' ֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּגילּוי],

וזהּו ּבגילּוי. יהיה ׁשּבֹו ׁשהּמ"ה מּיׂשראל) ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָואחד

ּכי  הוי', את ליראה ּבּכתּוב ּׁשּממׁשי מה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּגם

הּוא  ּתּתאה, ּדיראה ּגם ּדיראה, הּביטּול ְְְְִִִֶַַַָָָָֹׁשרׁש

ּביטּול  הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד עצמי ְְִִִִֶֶֶַַַַָָהּביטּול

וכּידּוע  לאהבה,17ּדמ"ה. יראה ּבין החילּוק ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּבהּגיּלּויים  הּוא ׁשרׁשּה מציאּות, להיֹותּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָּדאהבה

הּוא  ׁשר ׁשּה ּביטּול, להיֹותּה ויראה ְְְְְְִִִַָָָָָָּדהּנׁשמה.

אּטּו ּבּגמרא, ׁשהקׁשּו מה וזהּו הּנׁשמה. ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָּבעצם

ׁשּבפסּוק  ׁשהּיראה אף היא, זּוטרתי מיּלתא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָיראה

הּמצוֹות  לקּיּום הּמביאה הּיראה היא ְְְְִִִִִֶַַַָָזה

ללכת  אלקי ה' את ליראה ּבּכתּוב ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹ(ּכמפֹורׁש

ּדרכיו  לידי 18ּבכל המביאה לאהבה ּובנֹוגע ,( ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ּבּתניא  מבֹואר הּמצוֹות, לכל 19קּיּום ּבנקל ׁשּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהּׂשגה  ּתלּויה אהבה ּכי עלֿידי 20אדם, ולכן , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ
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עיי"ש.)14 ואילך). רח ע' אב סה"מ מנחם (תורת ה'תשל"ז ישראל ועתה ד"ה גם ראה לקמן, פרשתנו )15בהבא אוה"ת

ג. צא, מסעי לקו"ת גם וראה א'קכא. ע' ח"ב תער"ב בהמשך גם וכ"ה תקפאֿב. ז.)16ע' טז, קיד,)17בשלח תו"א ראה

.(18 (ע' פ"ג העבודה קונטרס תכג. ע' להצ"צ ביאוה"ז אֿב. פא, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז א. לא, ראה לקו"ת תניא )18ד.

סע"ב). (ס, בהשגה",)20פי"ז.)19פמ"ב "תלוי' דאהבה צג), ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב ישראל ועתה סד"ה ראה

לזה". שייך כאו"א "לא לכן בהשגה" "תלוי' להיותה שאהבה, שם, תער"ב בהמשך שבנפש". העצמי "מכח היא ויראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰Â (‚14ÈLe¯„a ¯‡B·Óאדמו"ר של החסידות ‰'ˆÁÓמאמרי ¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«∆«

'˜„ˆ15,CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó ·e˙k‰ Le¯ÈÙa ∆∆¿≈«»»¬»»¡…∆≈≈ƒ»
BÓk ,ÏeËÈa ‡e‰ '‰Ó'c משה עצמם על שאמרו הדברים משמעות ¿»ƒ¿

Ó‰ואהרן  eÁÂ16‡e‰Â ביותר , נעלה באופן לאלקות האדם של ביטול ¿«¿»¿
ˆÚ ÏeËÈa‰ÈÓ העומק מצד «ƒ«¿ƒ

העצם, ומצד «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והפנימיות
ÏÎO‰Ó כוח הוא מעלתו כל שעם ≈«≈∆

ואילו  ה"עצם". ולא מוגדר פרטי

"מה" בחינת כאן, המדובר הביטול

שמתחייב  למה ומעבר מעל ביטול הוא

ביטול  והוא שכליֿהגיוני נימוק עלֿפי

.‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»
Le¯ÈÙe מדבר שהכתוב האמור לפי ≈

פירוש  עצמי", "ביטול ‰ÈÂ'על ‰Ó»¬»»
‡e‰ CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡¡…∆≈≈ƒ»
CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰L∆¬»»¡…∆≈≈ƒ»

,‰"Óc ÏeËÈa‰ שממשיך כפי «ƒ¿«
Óc"‰ומפרט. ÏeËÈa‰L ‰Êc¿∆∆«ƒ¿«

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa LÈ≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‡e‰ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»

ÌÏÚ‰a בכוחות ונרגש ניכר ואינו ¿∆¿≈
האדם  של Ê‰הגלויים ÌÏÚ‰Â] של ¿∆¿≈∆

הנשמה  בעצם הקיים ‰e‡הביטול
˙ÈÓ‰a‰ LÙpL ÈtÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿≈∆∆∆««¬ƒ
ÏeËÈa ÏÚ ˙¯zÒÓe ˙ÓÏÚÓ«¿∆∆«¿∆∆«ƒ
BÓˆÚ „vÓ ÌbL ‡l‡ ,‰Ê∆∆»∆«ƒ««¿
‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ï ,ÌÏÚ ‡e‰∆¿»ƒ¿¿«¿»

ÈeÏÈbÓ,מאד נעלה דבר שהוא מאחר ƒƒ
בכוחות  וביטוי גילוי לידי בא שלא

אלא  נמוכים, היותר החיצוניים, הנפש

הנשמה  בעצם רק ÈÂ‰Â'נמצא ,[«¬»»
) CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ שואל ¡…∆≈≈ƒ»

Á‡Â„ומבקש  „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»
BaL ‰"n‰L (Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆««∆
הנשמה  בעצם שנעלם העצמי הביטול

.ÈeÏÈ‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ
L¯L Èk ,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ·e˙ka CÈLÓnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»∆¬»»ƒ…∆

,‰‡¯Èc ÏeËÈa‰ המציאות ביטול של מתחושה נובעת באמת ה' יראת «ƒ¿ƒ¿»
ה' יראת של הביטול ושורש לאלוקות zz‡‰,האישית ‰‡¯Èc Ìb אפילו «¿ƒ¿»«»»

ביראה, נמוכה דרגה תחתונה, ÌˆÚיראה „vnL ÈÓˆÚ ÏeËÈa‰ ‡e‰«ƒ«¿ƒ∆ƒ«∆∆
.‰"Óc ÏeËÈa ,‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿«

ה': ביראת ביטוי לידי שבא העצמי הביטול מעלת את ומפרט והולך

Úe„iÎÂ17 החסידות Ï‡‰·‰,ההבדל ‰eÏÈÁ˜בתורת ‰‡¯È ÔÈa ¿«»««ƒ≈ƒ¿»¿«¬»
,˙e‡ÈˆÓ d˙BÈ‰Ï ‰·‰‡c ולכן ¿«¬»ƒ¿»¿ƒ

אם  אפילו ה', את אוהב האדם כאשר

לאלוקות  ובביטול ה' באהבת מדובר

ביטול  מחייב לא הדבר גבוהה, בדרגה

"יש", נשאר והוא שלו המציאות של

זה  ה'dL¯Lומטעם אהבת של »¿»
הנפש  ÌÈÈelÈb‰aבכוחות ‡e‰¿«ƒƒ

‰ÓLp‰c לידי שבאים הנשמה חלקי ¿«¿»»
ונרגשת. ניכרת בצורה וביטוי גילוי

ÏeËÈa d˙BÈ‰Ï ‰‡¯ÈÂ של ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
כלפי  האדם של וה"יש" המציאות

ÌˆÚaהאלוקות, ‡e‰ dL¯L»¿»¿∆∆
‰ÓLp‰ עצם של והפנימיות העומק «¿»»

מלבוא  שלמעלה הנשמה, של מהותה

גלויה  בצורה ביטוי Ó‰לידי e‰ÊÂ .¿∆«
,‡¯Óba eL˜‰L,לעיל כמובא ∆ƒ¿«¿»»

שואל  אלוקיך ה' "מה לומר אפשר איך

זה  במובן ליראה...", אם כי מעמך

לביצוע, וקל קטן דבר היא שהדרישה

È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
,‡È‰,קטן דבר היא יראה ‡Ûוכי ƒ«

שאכן  לומר מקום היה שלכאורה

שהיא  כזו בדרגה ביראה מדבר הכתוב

כיוון  זוטרתא" «¿i‰L∆«ƒ¯‡‰"מילתא
‰‡¯i‰ ‡È‰ ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆ƒ«ƒ¿»
˙BÂˆn‰ Ìei˜Ï ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿
˙‡ ‰‡¯ÈÏ ·e˙ka L¯BÙÓk)ƒ¿»«»¿ƒ¿»∆

EÈ˜Ï‡ שכתוצאה ‰' עלֿמנת ¡…∆
יהיה  הזו ÏÎaמהיראה ˙ÎÏÏ»∆∆¿»

ÂÈÎ¯c18‰·‰‡Ï Ú‚B·e ,( ¿»»¿≈«¿«¬»
,˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰«¿ƒ»ƒ≈ƒ«ƒ¿
כי  נמוכה בדרגה אהבה (יחסית) שהיא

המצוות  קיום את ומעוררת גורמת מוגבלת במידה אהבה «¿B·Ó‡¯גם
‡Èza19‰‚O‰a ‰ÈeÏz ‰·‰‡ Èk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ï˜a ‰fL20, ««¿»∆∆¿»≈¿»»»ƒ«¬»¿»¿«»»

בליבו  ה' אהבת מעורר הדבר בשכלו, ה' גדולת את משיג האדם ≈«¿ÔÎÏÂואם
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

לאהבה  להּגיע אדם לכל ּבנקל ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהתּבֹוננּות,

יראה, מהּֿׁשאיןּֿכן הּמצוֹות. לקּיּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמביאה

הּנׁשמה  ּדעצם מהּביטּול ּבאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכיון

אליה  להּגיע איֿאפׁשר מהּׂשכל, 21ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

התּבֹוננּות  זּוטרתי 22עלֿידי מיּלתא יראה אּטּו , ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

ׁשרׁש ּדהּנׁשמה, המ"ה לגּלֹות ּובכדי ְְְְִִֵֶַַַַָָֹהיא.

מּלמעלה, ּכח נתינת עלֿידי הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּיראה,

האדם  ׁשעבֹודת מהׁשּתלׁשלּות מּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהמׁשכה

ּברכֹות  מאה ׁשעלֿידי וזהּו לׁשם. מּגעת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינּה

ּבּכתר  הּוא מאה ּכי ליראה, ועלֿידי 23מּגיעים , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּמצוֹות, ּברּכת עלֿידי ּובפרט ּברכֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּמאה

ׁשאין  ּדלעילא האתערּותא המׁשכת ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהּוא

ׁשעלֿידי  לׁשם, מּגעת ּדלתּתא ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָאתערּותא

ּתקרי  [אל ּדהּנׁשמה המ"ה מתּגּלה זֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהמׁשכה

ליראה  ּבאים ועלֿידיֿזה מאה], אּלא .24'מה' ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

המׁשכת  ּכי היא, זּוטרתי מיּלתא מׁשה לגּבי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוזהּו
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גם  מספיק שלזה המצוות, לעשיית המביאה האהבה אבל הלב. שבהתגלות באהבה מדובר שם תער"ב דבהמשך לומר, ויש

שם. בתניא כמפורש לזה להגיע אחד לכל בנקל סע"ב), כב, שם (תניא הלב שבתעלומות תער"ב )21אהבה בהמשך ומ"ש

הנשמה  לגלות כאו"א של שביכלתו הוא – לזה" להגיע לכאו"א "בנקל שבנפש" העצמי "מכח באה להיותה שהיראה שם,

ו  התבוננות. ע"י לזה שמגיעים לא אבל בפנים), כדלקמן שבו, משה וע"י ברכות דמאה הענין (ע"י מקונטרס שבו להעיר

ידיעה  באיזה תלוי זה שאין מפני כו' אלקים ויראת עומ"ש קבלת בהם יש בתולדתם שבטבע בנ"א "שיש שם העבודה

הבאה. הערה וראה אלקי". בהרגש כ"א והתבוננות ובהשגה צריך )22פרטית ליראה לבוא דבכדי פמ"ב בתניא ומ"ש

יראת  של אוצר "לגלות שבכדי אלא, ליראה*, מביאה ההתבוננות) (שע"י שההשגה זה אין – דעתו ולהעמיק להתבונן

המבואר  ע"ד שהוא לומר [דיש רע"א) ס, שם (תניא מהזמן" שלמעלה ומדרגה בחי' כו' הלב בבינת ומוסתר הצפון שמים

בחי' אל הלב בינת מצפוני המקשר הוא "שהדעת הדעת, ע"י הוא זה גילוי הנשמה], בעצם הוא היראה ששרש בפנים

סע"ב). ס, שם (תניא ובכ"מ.)23גילוי" ואילך. עח ע' שם להצ"צ ביאוה"ז סע"ג). (יב, ח"ש ר"פ לאדהאמ"צ ביאוה"ז

באים )24 ברכות מאה שע"י המהרש"א לפירוש בהמשך 6 שבהערה באוה"ת הובא – ואילך. ג צא, מסעי לקו"ת ראה

ליראה.

דוקא  הוא ביטול, היא שיראה מכיון ליראה, לבוא ובכדי השגה, מספיק לאהבה, לבוא דבכדי שסב), (ע' פקע"ז ח"א תער"ב מהמשך להעיר (*

הנשמה. גילוי ע"י דוקא הוא הדבר" "בעצם באלקות שההכרה מובן, והרי – הדבר". דעצם והרגש "הכרה ע"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ בו שתלוי דבר האדם, של אנושי ÏÎÏבשכל Ï˜a , «¿≈ƒ¿¿¿»≈¿»

˙BÂˆn‰ Ìei˜Ï ‰‡È·n‰ ‰·‰‡Ï ÚÈb‰Ï Ì„‡ לכאורה כן ואם »»¿«ƒ«¿«¬»«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿
לחשוב  מקום היא היה המצוות, לקיום שמביאה כזו במידה יראה שגם

ויראה  אהבה בין גדול הבדל יש דבר של לאמתו ואולם, זוטרתא". "מילתא

יראה  על רק מדובר אם אפילו

למעלה  ולא המצוות לקיום שקשורה

בהשגה  תלויה אהבה אמנם כי מזה,

בעצמו  לעורר יכול אחד כל ולכן

כאן) המדוברת בדרגה (לפחות אהבה

ÔÂÈkÓ ,‰‡¯È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»ƒ≈»
ÌˆÚc ÏeËÈa‰Ó ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»≈«ƒ¿∆∆
,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»≈«≈∆
בהשגה  תלויה לא שלה וההתעוררות

‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡21 ƒ∆¿»¿«ƒ«≈∆»
˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ22 לפי שכלית «¿≈ƒ¿¿

וזו  אנושי, שכל של ההשגה רמת

הגמרא  שאלת של הפנימית המשמעות

È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰‡¯È eh‡«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
,‡È‰ לא היא זו יראה אכן כי ƒ

מאד  גדול דבר אלא זוטרתי" "מילתא

הנשמה. עצם מצד לאלוקות ביטול –

‰"Ó‰ ˙Bl‚Ï È„Î·e הוא ƒ¿≈¿«««
לעיל, כמבואר העצמי, הביטול

‡e‰ ,‰‡¯i‰ L¯L ,‰ÓLp‰c¿«¿»»…∆«ƒ¿»
,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור של eÏLÏzL‰Ó˙והתגלות ‰ÏÚÓlÓ למעלה «¿»»ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ונבראים  לעולמות המותאם המוגבל, האלוקי האור של השתלשלות' מ'סדר

מהשתלשלות  למעלה שמקורו מוגבל, בלתי אלוקי אור והוא מוגבלים,

ÌLÏ ˙ÚbÓ dÈ‡ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL דווקא ממנו להמשיך אפשר ולכן ∆¬«»»»≈»«««¿»

אהבה  ידי על ולא האדם של והמציאות ה"ישות" ביטול שהיא יראה ידי על

האדם. של למציאות ביטוי היא מעלתה כל שעם

˙BÎ¯a ‰‡Ó È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ לעשות יכול אחד שכל דבר שהם ¿∆∆«¿≈≈»¿»
ÌÈÚÈbÓ דבר של גדול ÈÏ¯‡‰בסופו דבר ‰e‡ונעלה,שהיא ‰‡Ó Èk «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈»

¯˙ka23, הספירות כל את הכולל «∆∆
עשר  פעמים ועשר עשר, שמספרם

מאה  ‰n‡‰בגימטריא È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«≈»
˙k¯a È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,˙BÎ¯a¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«

,˙BÂˆn‰ קשורות שהן כיון «ƒ¿
יש  העליון, הרצון קיום של בפעולות

אלקות  להמשיך כוח תוספת בהן

ברכות  מאשר (יותר למטה מלמעלה

והודאה) שבח ‰ÎLÓ˙של ‡e‰«¿»«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ההתעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקי) האור של (וההמשכה

ביותר  עליון ממקור ≈∆ÔÈ‡Lמלמעלה,
˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»«««

,ÌLÏ להגיע מסוגל לא שהאדם ¿»
שמיוסדת  בעבודה שם ו'לגעת'

עצמו  כוחות על ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLומבוססת
BÊ ‰ÎLÓ‰ מלמעלה‰lb˙Ó «¿»»ƒ¿«∆

‰"Ó‰ העצמי הביטול ענין ««
'‰Ó' È¯˜z Ï‡] ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿ƒ«

‰‡Ó ‡l‡ הוא בפועל שלו והגילוי ∆»≈»
יום עלֿידי  בכל ברכות מאה ],אמירת

‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ24. ¿«¿≈∆»ƒ¿ƒ¿»
e‰ÊÂ על לומר אפשר איך לשאלה במענה הגמרא לדברי הפנימי ההסבר ¿∆

גדולה  ודרישה בקשה היא שלכאורה למרות מעמך", שואל ה' "מה ה' יראת

‰È‡,ביותר, È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ Èa‚Ï,דבר של שלאמתו מאחר ¿«≈…∆ƒ¿»¿»ƒƒ
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jnrnכב l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ּדלתּתא  האתערּותא ׁשאין ּדלעילא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהאתערּותא

מׁשה  עלֿידי (ּבעיקר) היא לׁשם, .25מּגעת ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אתערּותא 26וכּידּוע  היא מׁשה, ּתֹורת - ׁשּתֹורה , ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּדלתּתא. מאתערּותא ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדלעילא

LÈÂ האתערּותא ּבהמׁשכת יתרֹון ׁשּיׁש להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

לגּבי  ּתֹורה, - מׁשה ׁשעלֿידי ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּדלעילא

היא  ּתֹורה ּכי ּברכֹות . מאה ׁשעלֿידי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָההמׁשכה

האתערּותא  המׁשכת ּגם ולכן ּפנימּיּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  היא הּתֹורה , ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּדלעילא

ׁשּנמׁשכת  ּדלעילא אתערּותא (ּבדּוגמת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּבפנימּיּות

עבֹודה  ׁשּנמׁשכת 27עלֿידי הּיראה ּגם ולכן, .( ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יֹותר  ּפנימי הרּגׁש היא .28עלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֵֶֶַ

יׁשÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּומאה, ּד'מה' לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֵַָָ

ּדזה  מעלה. מהם אחד ְְֲֵֶֶֶַָָָּבכל

ּבהעלם  הּוא הּוא 29ׁשהּמ"ה לגילּוי ׁשּיבא ּובכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּלמעלה  אֹור מאה, ּבחינת המׁשכת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי

ׁשּבמאה  הּמעלה מּפני הּוא – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמהׁשּתלׁשלּות

קטן, ּדבר על מֹורה 'מה' לׁשֹון ולכן, 'מה'. ְְְֵֵֶַַָָָָָָָלגּבי

אבל  ב). סעיף  (ּכּנ"ל הּמסּפר ׁשלמּות הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָָּומאה

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה ׁשהאֹור זה ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלאיד

ּולגּלֹות  לעֹורר ּבכדי למּטה ּבגילּוי ּבא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ(מאה)

ׁשּב'מה' הּמעלה מּצד הּוא – ּדהּנׁשמה ְְְֲִֶַַַַַַָָָָהמ"ה
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השני))25 (בפירוש תקסב ע' פרשתנו ובאוה"ת ברכות]. מאה שע"י ההמשכה ע"ד שזהו [ושם, א צב, שם לקו"ת ראה

היא". זוטרתי מילתא משה "לגבי סע"ד.)26דזהו"ע ג, ואתחנן לקו"ת גם כד,)27ראה שה"ש ג. ב, ויקרא לקו"ת ראה

ובכ"מ. משה )28ב. לגבי דפירוש הראשון) בפירוש 25 שבהערה באוה"ת (הובא פמ"ב בתניא המבואר עם זה לקשר ויש

פנימי, הוא בכלל ששכל לזה דנוסף פנימיות, בחי' הוא דעת כי מישראל, אחד שבכל הדעת לגבי הוא היא, זוטרתי מילתא

בדעת. הוא הפנימיות ענין עיקר גופא, במוחין ג')29הנה סעיף לעיל שנה"ב ראה זה ענינים: שני – דמ"ה שבההעלם ,

הוא בהעלם שהוא דבזה בפנים ומ"ש מגילוי. למעלה להיותו בהעלם הוא עצמו שמצד וזה עליו. ומסתרת dhnlמעלמת 
עצמו) (מצד מ"ה משא"כ למטה, גם בגילוי בא ד"מאה" עצמו. שמצד לההעלם בנוגע גם לכאורה, הוא, – מאה מבחי'

ד"מאה".gxkenהוא ההמשכה ע"י דוקא הוא ממנו) שלמטה (בהדרגות בגילוי לבוא ובכדי (בעצמותו), בהעלם להיות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  זאת, להשיג שביכולתו היינו קטן, דבר היא ה' יראת משה שלגבי כיוון

ה' ליראת להגיע ביכולתו שבעצם ואחד אחד כל לגבי גם ‰ÎLÓ˙זה Èkƒ«¿»«
,ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÔÈ‡L ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»

‡È‰אלא מלמטה המתעורר האדם של פעולתו בכוח לא (ÈÚa˜¯)אכן ƒ¿ƒ»
‰LÓ È„ÈŒÏÚ25 שמבואר (וכפי «¿≈…∆

מה  היטב יובן ..." מב: פרק בתניא

ישראל  ועתה פסוק על בגמרא שכתוב

אם  כי מעמך שואל אלהיך ה' מה

יראה  אטו אלוהיך, ה' את ליראה

משה  לגבי אין היא, זוטרתי מילתא

אינו  דלכאורה וכו'. היא זוטרתי מילתא

כתיב,מובן מעמך שואל דהא התירוץ

ונפש  נפש כל כי הוא העניין אלא

משה  מבחינת בה יש ישראל מבית

רעיא  ונקרא עליוֿהשלום... רבינו

הדעת  בחינת שממשיך דהיינו מהימנא

אחד  כל ה' את לידע ישראל לכללות

למעלה  ושורשה נשמתו השגת כפי

רבינו... משה נשמת משורש ויניקתה

ודור  דור בכל כן על יתר זאת ועוד

רבינו  משה מנשמת ניצוצין יורדין

של  ונפש בגוף ומתלבשין עליוֿהשלום

את  דעת ללמד העדה עיני הדור חכמי

בלב  ולעבדו ה' גדולת ולידע העם

לפי  היא שבלב העבודה כי ונפש

Úe„iÎÂ26‰¯BzLהדעת...). ,– ¿«»«∆»
רבינו  משה של העיקרי עניינו שהיא

‰È‡ונקראת  ,‰LÓ ˙¯Bz«…∆ƒ
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והמשכה
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡Ó התעוררות ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם. מצד מלמטה

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ‰a ÔB¯˙È LiL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆≈ƒ¿¿«¿»«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,‰¯Bz - ‰LÓ È„ÈŒÏÚL זה בפסוק מדובר זה שעל ה' יראת עניין ∆«¿≈…∆»

‰¯Bz Èk .˙BÎ¯a ‰‡Ó È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï שנלמדת ¿«≈««¿»»∆«¿≈≈»¿»ƒ»
בשכל  היטב ונקלטת והשגה ÔÎÏÂהאדם בהבנה ,˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»≈

‡È‰ ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆«¿≈«»ƒ
˙ÎLÓ למטה ומתגלה ‡˙e¯Ú˙‡ויורדת ˙Ó‚e„a) ˙eiÓÈÙa ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒ¿¬»

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc27 ערך ולפי בהתאם שבהיותה ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆«¿≈¬»
החידוש  וכאן שלו, הכוחות ולפי ערכו לפי מלכתחילה שהיא האדם עבודת

דלעילא' ה'אתערותא כי שאם הוא

דלעילא' ל'אתערותא בערך שלא נעלית

עליון  ממקור דבר, של בסופו שנמשכת

מגעת  לא דלתתא' ש'אתערותא ביותר

דלתתא' ה'אתערותא זאת בכל לשם,

באדם  ונקלטת ונמשכת יורדת

‰i¯‡‰בפנימיות  Ìb ,ÔÎÏÂ .(¿»≈««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈∆ƒ

¯˙BÈ ÈÓÈt Lb¯‰28 דבר רק ולא ∆¿≈¿ƒƒ≈
הנפש  בכוחות היטב נקלט שלא 'מקיף'

האדם. של

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈«
,‰‡Óe '‰Ó'c שתי שהם ¿»≈»

אלקיך  ה' "מה הפסוק של המשמעויות

מעמך" Ì‰Óשואל „Á‡ ÏÎa LÈ≈¿»∆»≈∆
‰ÏÚÓ.השני n‰L"‰לגבי ‰Êc «¬»¿∆∆««

(המביא  הנשמה עצם מצד הביטול

ה') ÌÏÚ‰aליראת ‡e‰29 כמבואר ¿∆¿≈
הנעלם  העצם של עניינו שזה לעיל

הגלויים  הכוחות ≈¿È„Î·eƒלעומת
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÈeÏÈ‚Ï ‡·iL∆»…¿ƒ«¿≈
¯B‡ ,‰‡Ó ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«≈»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
להגיע  מסוגל שהאדם ממה ולמעלה

– המוגבלת עבודתו ידי ‰e‡על
Èa‚Ï ‰‡ÓaL ‰ÏÚn‰ ÈtÓƒ¿≈««¬»∆¿≈»¿«≈

'‰Ó' פועל ה"מאה" זו, מעלה שמצד »
לפעול, ביכלתו אין שה"מה" דבר

מהשתלשלות. למעלה והתגלות ÏÚהמשכה ‰¯BÓ '‰Ó' ÔBLÏ ,ÔÎÏÂ¿»≈¿»∆«
.(· ÛÈÚÒ Ï"pk) ¯tÒn‰ ˙eÓÏL ‡e‰ ‰‡Óe ,ÔË˜ ¯·c»»»»≈»¿≈«ƒ¿»««¿ƒ

(‰‡Ó) ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰L ‰Ê ,C„È‡Ï Ï·‡¬»¿ƒ»∆∆»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈»
Y ‰ÓLp‰c ‰"Ó‰ ˙Bl‚Ïe ¯¯BÚÏ È„Îa ‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a ‡a»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¿≈¿«««¿«¿»»
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

לעֹורר  מאה ּבחינת המׁשכת ועלֿידי מאה. ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלגּבי

מאה  ּבבחינת ּגם עילּוי מיתוּסף ְְִִִִֵֵַַַַַָהמ"ה,

חֿט). סעיף ְְְִִַָ(ּכדלקּמן

ֿ Ô·eÈÂה) ּדּבּור ּבהּמאמר המבֹואר עלּֿפי זה ¿»ְְֲִִֶַַַַָָ

תער"ב  ׁשּבהמׁש זה ,30הּמתחיל ְְְִֵֶֶֶַַ

הּוא  הּסֹובב , לאֹור הּממּלא אֹור ּבין ְְִֵֵֵֶַַַַׁשהחילּוק

(אֹור  הּקו ׁשאֹור  ּדזה  הּצמצ ּום. לפני ּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּגם

מּפני  רק (לא הּוא ּבכלים, מתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַֹהּממּלא)

לפי  אּלא) הּצמצּום, עלֿידי היא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשהמׁשכתֹו

ׁשּבבחינת  אֹור הּוא הּצמצּום לפני ּבׁשרׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּגם

ספירֹות  עׂשר יׁש הּצמצּום לפני ׁשּגם [ּדזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַּגבּול

ׁשּבֹו31הּגנּוזֹות  הּגבּול הּצמצּום, ׁשּלפני אּלא ,[ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ספירֹות (עׂשר ּבהעלם ּולאחרי zFfEpB)הּוא , ְְְִֵֶֶֶ§ְֲֵַ

הּצמצּום  עלֿידי ּבגילּוי ּבא ׁשּבֹו ,32ׁשהּגבּול ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבכלים  להתלּבׁש ׁשאֹור 33ּביכלּתֹו זה על והּטעם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

הּוא  האֹור ׁשּגדר אף ּגבּול, ּבבחינת הּוא ְְִִֶֶֶֶַַָזה

העצם  ּומעין ּבהעצם ּדבּוק ּכי 34ׁשהּוא הּוא, , ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

העֹולמֹות  את להאיר הּוא זה אֹור ׁשל .35ענינֹו ְְִִֶֶֶָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ישראל,)30 ועתה ד"ה המאמר שלפני (דההמשך) בהמאמרים מבוארים – בפנים דלקמן פרטים כמה ואילך. פה ע' ח"א

בקיצור. הם מובאים (בתחלתו) זה ואילך.)31ובמאמר פט"ו הנ"ל המשך בארוכה ח"ש )32ראה ר"פ לאדהאמ"צ ביאוה"ז

ובכ"מ. ואילך. עח ע' שם להצ"צ ביאוה"ז סע"ג). 6)33(יב, שבהערה באוה"ת הובא – ואילך. ג צא, מסעי לקו"ת ראה

ליראה. באים ברכות מאה שע"י המהרש"א לפירוש שע"י )34בהמשך ההמשכה ע"ד שזהו [ושם, א צב, שם לקו"ת ראה

היא". זוטרתי מילתא משה "לגבי דזהו"ע השני) (בפירוש תקסב ע' פרשתנו ובאוה"ת ברכות]. לקו"ת )35מאה גם ראה

סע"ד. ג, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡Ó Èa‚Ï '‰Ó'aL ‰ÏÚn‰ „vÓ ‡e‰ היא העניין התחלת ולכן ƒ«««¬»∆¿»¿«≈≈»

"מה". גדולה, היותר למעלה מתעלים ומזה ‰ÎLÓ˙ב"מאה" È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«
‰‡Ó ˙ÈÁ·a Ìb ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙ÈÓ ,‰"Ó‰ ¯¯BÚÏ ‰‡Ó ˙ÈÁa¿ƒ«≈»¿≈««ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ«≈»

(ËŒÁ ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k) לגבי ה"מה" של למעלה הוכחה מהווה זה וגם ¿ƒ¿«»¿ƒ
של  המעלה גודל מפני כי ה"מאה",

מעלה  להוסיף ויכולתו בכוחו ה"מה"

ב"מאה". ויתרון

‰Ê Ô·eÈÂ שמצד ‰) לעיל האמור ¿»∆
יש  שני ומצד ב"מה" מעלה יש אחד

ב"מאה" ‰Ú¯‡B·Óמעלה ÈtŒÏ«ƒ«¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ««¿ƒ

בפסוק  CLÓ‰aLהפותח ‰Ê∆∆¿∆¿≈
·"¯Ú˙30¯B‡ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰L ,∆«ƒ≈

,··Bq‰ ¯B‡Ï ‡lÓn‰ מבואר «¿«≈¿«≈
שהאור  החסידות בתורת בהרחבה

אופנים: בשני לעולמות מאיר האלוקי

האור  הוא עלמין", כל ה"ממלא אור

בכל  ונרגש ונקלט המתלבש המוגבל,

ונרגשת  ניכרת והחיות עניינו לפי נברא

האור  עלמין", כל ה"סובב ואור בו.

מהתלבשות  שלמעלה מוגבל הבלתי

אלא  פנימי באופן ובנבראים בעולמות

מבואר  כך ועל בשוה, לכולם מאיר

ל'אור  הממלא' 'אור בין שההבדל כאן

הם  שבו באופן רק לא הוא הסובב'

אלא ומאירים Ìbמתגלים ‡e‰«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ÌL¯La שכן ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ¿

ונבראים  עולמות לברוא (כדי האיןֿסוף באור שהיה הצמצום לפני אמנם

מקור  יש הגבול לכוח גם אבל מוגבל, אור של הארה הייתה לא מוגבלים)

האלוקות. בעצמיות ‰Âwושורש ¯B‡L ‰Êc והמוגבל המצומצם האור ¿∆∆««
דק  כקו ÌÈÏÎaהמאיר LaÏ˙Ó (‡lÓn‰ ¯B‡) והאור פנימית בצורה «¿«≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
לכלים, B˙ÎLÓ‰Lמותאם ÈtÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰'הממלא 'אור של …«ƒ¿≈∆«¿»»

ÌL¯La ÌbL ÈÙÏ (‡l‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שני של ƒ«¿≈«ƒ¿∆»¿ƒ∆«¿»¿»
ÌbLהאורות e‰Êc] Ïe·b ˙ÈÁ·aL ¯B‡ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿¿∆∆«

˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ LÈ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ31 בקבלה כמבואר ƒ¿≈«ƒ¿≈∆∆¿ƒ«¿
בעיקר  מוגדרת בצורה ופועלות קיימות העליונות הספירות עשר וחסידות,

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר 'נעלם' באופן אבל ומטה, האצילות מעולם החל

והתגלות  המשכה כל בעצם כי מהאצילות, שלמעלה סוף אין באור  גם קיימות

ה'גנוזות' שבספירות אלא הללו, הספירות עשר באמצעות היא מאלוקות

יותר  והתאחדות בהתכללות והם כך כל ניכרת לא הספירות בין החלוקה

האיר  שאז אף הצמצום, לפני וגם האצילות, בעולם שהן כפי בספירות מאשר

הספירות, עשר ענין את יש ו'ציור', הגדרה כל ללא שהוא כפי סוף אין אור

היא  הספירות בין וההגדרה החלוקה הצמצום שלפני סוף אין שבאור אלא

ניכרת  ואינה ונעלם 'גנוז' באופן

דוגמא  הובאה חסידות (ובמאמרי

החסד ספירת באור לעניין שהיא כפי

יתברך  ברצונו שעלה הצמצום, שלפני

הוא', חסד חפץ 'כי לברואיו להיטיב

כדי  היא העולם לבריאת הסיבות ואחת

 ֿ הקדוש של העליון הרצון את ליישם

זה  ורצון לנבראים להיטיב ברוךֿהוא

חפץ  ("כי העליונה החסד ממידת נובע

למידת  דומה זה שאין אלא הוא") חסד

ונרגשת  ניכרת שהיא כפי החסד

'גנוז' באופן אלא שבעולמות בספירות

‰ÌeˆÓv,ונעלם], ÈÙlL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿
BaL Ïe·b‰ שהוא כפי הגבול כוח «¿∆

האיןֿסופי  האלוקי באור ‰e‡נמצא
˙BÊeb ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆∆¿ƒ¿

לעיל  Ïe·b‰Lכמבואר  È¯Á‡Ïe ,(¿«¬≈∆«¿
BaL הצמצום שלפני סוף אין באור ∆

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈ‚a ‡a32 »¿ƒ«¿≈«ƒ¿
האור, את ומצמצם ¿«BzÏÎÈaƒשמגביל

ÌÈÏÎa LaÏ˙‰Ï33 שעניינם ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ
אותו. ולהגדיר האור את להגביל

‡e‰ ‰Ê ¯B‡L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆∆
ÌˆÚ‰a ˜e·c ‡e‰L ‡e‰ ¯B‡‰ ¯„bL Û‡ ,Ïe·b ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«∆∆∆»∆»¿»∆∆

ÌˆÚ‰ ÔÈÚÓe34, לעולמות הצמצום לאחר היורד שהאור לעיל האמור על ≈≈»∆∆
אין  באור בשורשו כבר גבול בבחינת הוא בכלים ומתלבש מוגבלים ונבראים

מבואר  להקשות: יש הגנוזות"), ספירות "עשר (עלֿדרך הצמצום שלפני סוף

התפשטות, אלא לעצמו מציאות שאינו הוא אור של ומהותו שגדרו בחסידות

האור  מקור העצם, המאור", מעין "אור ולכן האור, מקור של והתגלות הארה

מחוץ  מאיר האור כי שאם כיוון עצמו, לעצם דומה ומהות תכונות לו ויש

בו  יש איך אמיתי, גבול בלי הוא שהעצם ומאחר בעצם. דבוק הוא לעצם,

לכך  שהטעם הביאור בא כך על הגבול, לכוח ומקור BÈÚשורש Èk ,‡e‰ƒƒ¿»
‰Ê ¯B‡ ÏL ושרשו,,מלכתחילה במקורו שהוא ‡˙כפי ¯È‡‰Ï ‡e‰ ∆∆¿»ƒ∆

˙BÓÏBÚ‰35 שמלכת בו וכיוון יש מוגבלים, עולמות להאיר נועד חילה »»
הצמצום. שלפני הבליֿגבול באור מושרש בהיותו אפילו הגבול מגדרי
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כג jnrn l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ּדלתּתא  האתערּותא ׁשאין ּדלעילא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהאתערּותא

מׁשה  עלֿידי (ּבעיקר) היא לׁשם, .25מּגעת ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אתערּותא 26וכּידּוע  היא מׁשה, ּתֹורת - ׁשּתֹורה , ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּדלתּתא. מאתערּותא ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדלעילא

LÈÂ האתערּותא ּבהמׁשכת יתרֹון ׁשּיׁש להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

לגּבי  ּתֹורה, - מׁשה ׁשעלֿידי ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּדלעילא

היא  ּתֹורה ּכי ּברכֹות . מאה ׁשעלֿידי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָההמׁשכה

האתערּותא  המׁשכת ּגם ולכן ּפנימּיּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבחינת

נמׁשכת  היא הּתֹורה , ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּדלעילא

ׁשּנמׁשכת  ּדלעילא אתערּותא (ּבדּוגמת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּבפנימּיּות

עבֹודה  ׁשּנמׁשכת 27עלֿידי הּיראה ּגם ולכן, .( ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יֹותר  ּפנימי הרּגׁש היא .28עלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֵֶֶַ

יׁשÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּומאה, ּד'מה' לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֵַָָ

ּדזה  מעלה. מהם אחד ְְֲֵֶֶֶַָָָּבכל

ּבהעלם  הּוא הּוא 29ׁשהּמ"ה לגילּוי ׁשּיבא ּובכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּלמעלה  אֹור מאה, ּבחינת המׁשכת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי

ׁשּבמאה  הּמעלה מּפני הּוא – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמהׁשּתלׁשלּות

קטן, ּדבר על מֹורה 'מה' לׁשֹון ולכן, 'מה'. ְְְֵֵֶַַָָָָָָָלגּבי

אבל  ב). סעיף  (ּכּנ"ל הּמסּפר ׁשלמּות הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָָּומאה

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה ׁשהאֹור זה ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלאיד

ּולגּלֹות  לעֹורר ּבכדי למּטה ּבגילּוי ּבא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ(מאה)

ׁשּב'מה' הּמעלה מּצד הּוא – ּדהּנׁשמה ְְְֲִֶַַַַַַָָָָהמ"ה
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השני))25 (בפירוש תקסב ע' פרשתנו ובאוה"ת ברכות]. מאה שע"י ההמשכה ע"ד שזהו [ושם, א צב, שם לקו"ת ראה

היא". זוטרתי מילתא משה "לגבי סע"ד.)26דזהו"ע ג, ואתחנן לקו"ת גם כד,)27ראה שה"ש ג. ב, ויקרא לקו"ת ראה

ובכ"מ. משה )28ב. לגבי דפירוש הראשון) בפירוש 25 שבהערה באוה"ת (הובא פמ"ב בתניא המבואר עם זה לקשר ויש

פנימי, הוא בכלל ששכל לזה דנוסף פנימיות, בחי' הוא דעת כי מישראל, אחד שבכל הדעת לגבי הוא היא, זוטרתי מילתא

בדעת. הוא הפנימיות ענין עיקר גופא, במוחין ג')29הנה סעיף לעיל שנה"ב ראה זה ענינים: שני – דמ"ה שבההעלם ,

הוא בהעלם שהוא דבזה בפנים ומ"ש מגילוי. למעלה להיותו בהעלם הוא עצמו שמצד וזה עליו. ומסתרת dhnlמעלמת 
עצמו) (מצד מ"ה משא"כ למטה, גם בגילוי בא ד"מאה" עצמו. שמצד לההעלם בנוגע גם לכאורה, הוא, – מאה מבחי'

ד"מאה".gxkenהוא ההמשכה ע"י דוקא הוא ממנו) שלמטה (בהדרגות בגילוי לבוא ובכדי (בעצמותו), בהעלם להיות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  זאת, להשיג שביכולתו היינו קטן, דבר היא ה' יראת משה שלגבי כיוון

ה' ליראת להגיע ביכולתו שבעצם ואחד אחד כל לגבי גם ‰ÎLÓ˙זה Èkƒ«¿»«
,ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÔÈ‡L ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»

‡È‰אלא מלמטה המתעורר האדם של פעולתו בכוח לא (ÈÚa˜¯)אכן ƒ¿ƒ»
‰LÓ È„ÈŒÏÚ25 שמבואר (וכפי «¿≈…∆

מה  היטב יובן ..." מב: פרק בתניא

ישראל  ועתה פסוק על בגמרא שכתוב

אם  כי מעמך שואל אלהיך ה' מה

יראה  אטו אלוהיך, ה' את ליראה

משה  לגבי אין היא, זוטרתי מילתא

אינו  דלכאורה וכו'. היא זוטרתי מילתא

כתיב,מובן מעמך שואל דהא התירוץ

ונפש  נפש כל כי הוא העניין אלא

משה  מבחינת בה יש ישראל מבית

רעיא  ונקרא עליוֿהשלום... רבינו

הדעת  בחינת שממשיך דהיינו מהימנא

אחד  כל ה' את לידע ישראל לכללות

למעלה  ושורשה נשמתו השגת כפי

רבינו... משה נשמת משורש ויניקתה

ודור  דור בכל כן על יתר זאת ועוד

רבינו  משה מנשמת ניצוצין יורדין

של  ונפש בגוף ומתלבשין עליוֿהשלום

את  דעת ללמד העדה עיני הדור חכמי

בלב  ולעבדו ה' גדולת ולידע העם

לפי  היא שבלב העבודה כי ונפש

Úe„iÎÂ26‰¯BzLהדעת...). ,– ¿«»«∆»
רבינו  משה של העיקרי עניינו שהיא

‰È‡ונקראת  ,‰LÓ ˙¯Bz«…∆ƒ
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והמשכה
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡Ó התעוררות ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם. מצד מלמטה

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ‰a ÔB¯˙È LiL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆≈ƒ¿¿«¿»«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,‰¯Bz - ‰LÓ È„ÈŒÏÚL זה בפסוק מדובר זה שעל ה' יראת עניין ∆«¿≈…∆»

‰¯Bz Èk .˙BÎ¯a ‰‡Ó È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï שנלמדת ¿«≈««¿»»∆«¿≈≈»¿»ƒ»
בשכל  היטב ונקלטת והשגה ÔÎÏÂהאדם בהבנה ,˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»≈

‡È‰ ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆«¿≈«»ƒ
˙ÎLÓ למטה ומתגלה ‡˙e¯Ú˙‡ויורדת ˙Ó‚e„a) ˙eiÓÈÙa ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒ¿¬»

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc27 ערך ולפי בהתאם שבהיותה ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆«¿≈¬»
החידוש  וכאן שלו, הכוחות ולפי ערכו לפי מלכתחילה שהיא האדם עבודת

דלעילא' ה'אתערותא כי שאם הוא

דלעילא' ל'אתערותא בערך שלא נעלית

עליון  ממקור דבר, של בסופו שנמשכת

מגעת  לא דלתתא' ש'אתערותא ביותר

דלתתא' ה'אתערותא זאת בכל לשם,

באדם  ונקלטת ונמשכת יורדת

‰i¯‡‰בפנימיות  Ìb ,ÔÎÏÂ .(¿»≈««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈∆ƒ

¯˙BÈ ÈÓÈt Lb¯‰28 דבר רק ולא ∆¿≈¿ƒƒ≈
הנפש  בכוחות היטב נקלט שלא 'מקיף'

האדם. של

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈«
,‰‡Óe '‰Ó'c שתי שהם ¿»≈»

אלקיך  ה' "מה הפסוק של המשמעויות

מעמך" Ì‰Óשואל „Á‡ ÏÎa LÈ≈¿»∆»≈∆
‰ÏÚÓ.השני n‰L"‰לגבי ‰Êc «¬»¿∆∆««

(המביא  הנשמה עצם מצד הביטול

ה') ÌÏÚ‰aליראת ‡e‰29 כמבואר ¿∆¿≈
הנעלם  העצם של עניינו שזה לעיל

הגלויים  הכוחות ≈¿È„Î·eƒלעומת
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÈeÏÈ‚Ï ‡·iL∆»…¿ƒ«¿≈
¯B‡ ,‰‡Ó ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«≈»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
להגיע  מסוגל שהאדם ממה ולמעלה

– המוגבלת עבודתו ידי ‰e‡על
Èa‚Ï ‰‡ÓaL ‰ÏÚn‰ ÈtÓƒ¿≈««¬»∆¿≈»¿«≈

'‰Ó' פועל ה"מאה" זו, מעלה שמצד »
לפעול, ביכלתו אין שה"מה" דבר

מהשתלשלות. למעלה והתגלות ÏÚהמשכה ‰¯BÓ '‰Ó' ÔBLÏ ,ÔÎÏÂ¿»≈¿»∆«
.(· ÛÈÚÒ Ï"pk) ¯tÒn‰ ˙eÓÏL ‡e‰ ‰‡Óe ,ÔË˜ ¯·c»»»»≈»¿≈«ƒ¿»««¿ƒ

(‰‡Ó) ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰L ‰Ê ,C„È‡Ï Ï·‡¬»¿ƒ»∆∆»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈»
Y ‰ÓLp‰c ‰"Ó‰ ˙Bl‚Ïe ¯¯BÚÏ È„Îa ‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a ‡a»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¿≈¿«««¿«¿»»
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

לעֹורר  מאה ּבחינת המׁשכת ועלֿידי מאה. ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלגּבי

מאה  ּבבחינת ּגם עילּוי מיתוּסף ְְִִִִֵֵַַַַַָהמ"ה,

חֿט). סעיף ְְְִִַָ(ּכדלקּמן

ֿ Ô·eÈÂה) ּדּבּור ּבהּמאמר המבֹואר עלּֿפי זה ¿»ְְֲִִֶַַַַָָ

תער"ב  ׁשּבהמׁש זה ,30הּמתחיל ְְְִֵֶֶֶַַ

הּוא  הּסֹובב , לאֹור הּממּלא אֹור ּבין ְְִֵֵֵֶַַַַׁשהחילּוק

(אֹור  הּקו ׁשאֹור  ּדזה  הּצמצ ּום. לפני ּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּגם

מּפני  רק (לא הּוא ּבכלים, מתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַֹהּממּלא)

לפי  אּלא) הּצמצּום, עלֿידי היא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשהמׁשכתֹו

ׁשּבבחינת  אֹור הּוא הּצמצּום לפני ּבׁשרׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּגם

ספירֹות  עׂשר יׁש הּצמצּום לפני ׁשּגם [ּדזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַּגבּול

ׁשּבֹו31הּגנּוזֹות  הּגבּול הּצמצּום, ׁשּלפני אּלא ,[ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ספירֹות (עׂשר ּבהעלם ּולאחרי zFfEpB)הּוא , ְְְִֵֶֶֶ§ְֲֵַ

הּצמצּום  עלֿידי ּבגילּוי ּבא ׁשּבֹו ,32ׁשהּגבּול ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבכלים  להתלּבׁש ׁשאֹור 33ּביכלּתֹו זה על והּטעם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

הּוא  האֹור ׁשּגדר אף ּגבּול, ּבבחינת הּוא ְְִִֶֶֶֶַַָזה

העצם  ּומעין ּבהעצם ּדבּוק ּכי 34ׁשהּוא הּוא, , ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

העֹולמֹות  את להאיר הּוא זה אֹור ׁשל .35ענינֹו ְְִִֶֶֶָָָָ
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ישראל,)30 ועתה ד"ה המאמר שלפני (דההמשך) בהמאמרים מבוארים – בפנים דלקמן פרטים כמה ואילך. פה ע' ח"א

בקיצור. הם מובאים (בתחלתו) זה ואילך.)31ובמאמר פט"ו הנ"ל המשך בארוכה ח"ש )32ראה ר"פ לאדהאמ"צ ביאוה"ז

ובכ"מ. ואילך. עח ע' שם להצ"צ ביאוה"ז סע"ג). 6)33(יב, שבהערה באוה"ת הובא – ואילך. ג צא, מסעי לקו"ת ראה

ליראה. באים ברכות מאה שע"י המהרש"א לפירוש שע"י )34בהמשך ההמשכה ע"ד שזהו [ושם, א צב, שם לקו"ת ראה

היא". זוטרתי מילתא משה "לגבי דזהו"ע השני) (בפירוש תקסב ע' פרשתנו ובאוה"ת ברכות]. לקו"ת )35מאה גם ראה

סע"ד. ג, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡Ó Èa‚Ï '‰Ó'aL ‰ÏÚn‰ „vÓ ‡e‰ היא העניין התחלת ולכן ƒ«««¬»∆¿»¿«≈≈»

"מה". גדולה, היותר למעלה מתעלים ומזה ‰ÎLÓ˙ב"מאה" È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«
‰‡Ó ˙ÈÁ·a Ìb ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙ÈÓ ,‰"Ó‰ ¯¯BÚÏ ‰‡Ó ˙ÈÁa¿ƒ«≈»¿≈««ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ«≈»

(ËŒÁ ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k) לגבי ה"מה" של למעלה הוכחה מהווה זה וגם ¿ƒ¿«»¿ƒ
של  המעלה גודל מפני כי ה"מאה",

מעלה  להוסיף ויכולתו בכוחו ה"מה"

ב"מאה". ויתרון

‰Ê Ô·eÈÂ שמצד ‰) לעיל האמור ¿»∆
יש  שני ומצד ב"מה" מעלה יש אחד

ב"מאה" ‰Ú¯‡B·Óמעלה ÈtŒÏ«ƒ«¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ««¿ƒ

בפסוק  CLÓ‰aLהפותח ‰Ê∆∆¿∆¿≈
·"¯Ú˙30¯B‡ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰L ,∆«ƒ≈

,··Bq‰ ¯B‡Ï ‡lÓn‰ מבואר «¿«≈¿«≈
שהאור  החסידות בתורת בהרחבה

אופנים: בשני לעולמות מאיר האלוקי

האור  הוא עלמין", כל ה"ממלא אור

בכל  ונרגש ונקלט המתלבש המוגבל,

ונרגשת  ניכרת והחיות עניינו לפי נברא

האור  עלמין", כל ה"סובב ואור בו.

מהתלבשות  שלמעלה מוגבל הבלתי

אלא  פנימי באופן ובנבראים בעולמות

מבואר  כך ועל בשוה, לכולם מאיר

ל'אור  הממלא' 'אור בין שההבדל כאן

הם  שבו באופן רק לא הוא הסובב'

אלא ומאירים Ìbמתגלים ‡e‰«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ÌL¯La שכן ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ¿

ונבראים  עולמות לברוא (כדי האיןֿסוף באור שהיה הצמצום לפני אמנם

מקור  יש הגבול לכוח גם אבל מוגבל, אור של הארה הייתה לא מוגבלים)

האלוקות. בעצמיות ‰Âwושורש ¯B‡L ‰Êc והמוגבל המצומצם האור ¿∆∆««
דק  כקו ÌÈÏÎaהמאיר LaÏ˙Ó (‡lÓn‰ ¯B‡) והאור פנימית בצורה «¿«≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
לכלים, B˙ÎLÓ‰Lמותאם ÈtÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰'הממלא 'אור של …«ƒ¿≈∆«¿»»

ÌL¯La ÌbL ÈÙÏ (‡l‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שני של ƒ«¿≈«ƒ¿∆»¿ƒ∆«¿»¿»
ÌbLהאורות e‰Êc] Ïe·b ˙ÈÁ·aL ¯B‡ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿¿∆∆«

˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ LÈ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ31 בקבלה כמבואר ƒ¿≈«ƒ¿≈∆∆¿ƒ«¿
בעיקר  מוגדרת בצורה ופועלות קיימות העליונות הספירות עשר וחסידות,

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר 'נעלם' באופן אבל ומטה, האצילות מעולם החל

והתגלות  המשכה כל בעצם כי מהאצילות, שלמעלה סוף אין באור  גם קיימות

ה'גנוזות' שבספירות אלא הללו, הספירות עשר באמצעות היא מאלוקות

יותר  והתאחדות בהתכללות והם כך כל ניכרת לא הספירות בין החלוקה

האיר  שאז אף הצמצום, לפני וגם האצילות, בעולם שהן כפי בספירות מאשר

הספירות, עשר ענין את יש ו'ציור', הגדרה כל ללא שהוא כפי סוף אין אור

היא  הספירות בין וההגדרה החלוקה הצמצום שלפני סוף אין שבאור אלא

ניכרת  ואינה ונעלם 'גנוז' באופן

דוגמא  הובאה חסידות (ובמאמרי

החסד ספירת באור לעניין שהיא כפי

יתברך  ברצונו שעלה הצמצום, שלפני

הוא', חסד חפץ 'כי לברואיו להיטיב

כדי  היא העולם לבריאת הסיבות ואחת

 ֿ הקדוש של העליון הרצון את ליישם

זה  ורצון לנבראים להיטיב ברוךֿהוא

חפץ  ("כי העליונה החסד ממידת נובע

למידת  דומה זה שאין אלא הוא") חסד

ונרגשת  ניכרת שהיא כפי החסד

'גנוז' באופן אלא שבעולמות בספירות

‰ÌeˆÓv,ונעלם], ÈÙlL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿
BaL Ïe·b‰ שהוא כפי הגבול כוח «¿∆

האיןֿסופי  האלוקי באור ‰e‡נמצא
˙BÊeb ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆∆¿ƒ¿

לעיל  Ïe·b‰Lכמבואר  È¯Á‡Ïe ,(¿«¬≈∆«¿
BaL הצמצום שלפני סוף אין באור ∆

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈ‚a ‡a32 »¿ƒ«¿≈«ƒ¿
האור, את ומצמצם ¿«BzÏÎÈaƒשמגביל

ÌÈÏÎa LaÏ˙‰Ï33 שעניינם ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ
אותו. ולהגדיר האור את להגביל

‡e‰ ‰Ê ¯B‡L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆∆
ÌˆÚ‰a ˜e·c ‡e‰L ‡e‰ ¯B‡‰ ¯„bL Û‡ ,Ïe·b ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«∆∆∆»∆»¿»∆∆

ÌˆÚ‰ ÔÈÚÓe34, לעולמות הצמצום לאחר היורד שהאור לעיל האמור על ≈≈»∆∆
אין  באור בשורשו כבר גבול בבחינת הוא בכלים ומתלבש מוגבלים ונבראים

מבואר  להקשות: יש הגנוזות"), ספירות "עשר (עלֿדרך הצמצום שלפני סוף

התפשטות, אלא לעצמו מציאות שאינו הוא אור של ומהותו שגדרו בחסידות

האור  מקור העצם, המאור", מעין "אור ולכן האור, מקור של והתגלות הארה

מחוץ  מאיר האור כי שאם כיוון עצמו, לעצם דומה ומהות תכונות לו ויש

בו  יש איך אמיתי, גבול בלי הוא שהעצם ומאחר בעצם. דבוק הוא לעצם,

לכך  שהטעם הביאור בא כך על הגבול, לכוח ומקור BÈÚשורש Èk ,‡e‰ƒƒ¿»
‰Ê ¯B‡ ÏL ושרשו,,מלכתחילה במקורו שהוא ‡˙כפי ¯È‡‰Ï ‡e‰ ∆∆¿»ƒ∆

˙BÓÏBÚ‰35 שמלכת בו וכיוון יש מוגבלים, עולמות להאיר נועד חילה »»
הצמצום. שלפני הבליֿגבול באור מושרש בהיותו אפילו הגבול מגדרי
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jnrnכד l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ה  אֹור ּבין החילּוק ּדאֹור וזהּו (הּׁשרׁש ּבליּֿגבּול ְְְְִִֵֶֶַַַֹ

ּדאֹור  (הּׁשרׁש ּגבּול ׁשּבבחינת והאֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָֹהּסֹובב)

ּבכדי  (לא הּוא הּבליּֿגבּול, ׁשאֹור ְְְְִִֵֵֶַַַֹהּממּלא).

זה  ּגילּוי ׁשּגם והגם העצם. ּגילּוי אּלא) ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלהאיר,

ׁשּי אין למעלה (ׁשהרי ּכּונה איזֹו ּבׁשביל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּוא

היא  זה אֹור ּבגילּוי הּכּונה – חסֿוׁשלֹום) ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהכרח

אּלא) להאיר (לא הּוא ׁשענינֹו ּכזה ּגילּוי ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּיהיה

העצם  ׁשּיהיה 36ּגילּוי ׁשּי אין זה ּבאֹור ולכן, . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבהעלם, ּגם ספירֹות) (עׂשר והגּבלה מדידה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו

ּבא  אינֹו ּובעֹולמֹות, ּבכלים ׁשּמאיר לאחרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָוגם

סֹובב. עליהם, מּקיף ורק ּבהתלּבׁשּות, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָּבהם

זה  אֹור ׁשּגם הגם העֹולמֹות, ׁשּלהאיר ְְֲִֶֶֶַַָָָָוהאֹור

מּכלֿמקֹום  העצם, ּומעין ּבהעצם ּדבּוק ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָהּוא

העֹולמֹות, ּבׁשביל הּוא זה ׁשאֹור ְִִִֵֶֶָָָמּכיון

ּכמֹו ּגם ולכן לגּבי ּה, מקֹום ּתֹופסים ְְְְִֵֵַַָָָָהעֹולמֹות

ׁשּיאיר  ׁשּי אינֹו ׁשאז הּצמצּום, לפני ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

(עׂשר  והגּבלה מדידה ּבהעלם ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעֹולמֹות,

ּבּכלים  ׁשּמאיר ּולאחרי הּגנּוזֹות), ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַספירֹות

ּבהם. מתלּבׁש הּוא ְִֵֶַָָָּובעֹולמֹות,

ּבכחֹות 37ּבהּמאמר Óe·‡¯ו) זה על ּדהּמׁשל , ¿»≈ְְְֲֶַַַַָָָֹ

אחזה  (מּבׂשרי ׁשּבאדם ְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָהּנפׁש

לׁשאר 38אלקה  הרצֹון ּבין החילּוק הּוא ,( ְִִֵֶַָָָָֹ

ּבאברי  מתלּבׁשים הּכחֹות ׁשּכל ּדזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹהּכחֹות.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ובכ"מ.)36 ב. כד, שה"ש ג. ב, ויקרא לקו"ת שבהערה )37ראה באוה"ת (הובא פמ"ב בתניא המבואר עם זה לקשר ויש

בחי' הוא דעת כי מישראל, אחד שבכל הדעת לגבי הוא היא, זוטרתי מילתא משה לגבי דפירוש הראשון) בפירוש 25

בדעת. הוא הפנימיות ענין עיקר גופא, במוחין הנה פנימי, הוא בכלל ששכל לזה דנוסף ג',)38פנימיות, סעיף לעיל ראה

דמ  מגילוי.שבההעלם למעלה להיותו בהעלם הוא עצמו שמצד וזה עליו. ומסתרת מעלמת שנה"ב זה ענינים: שני – "ה

הוא בהעלם שהוא דבזה בפנים בא dhnlומ"ש ד"מאה" עצמו. שמצד לההעלם בנוגע גם לכאורה, הוא, – מאה מבחי'

הוא עצמו) (מצד מ"ה משא"כ למטה, גם שלמטה gxkenבגילוי (בהדרגות בגילוי לבוא ובכדי (בעצמותו), בהעלם להיות

ד"מאה". ההמשכה ע"י דוקא הוא ממנו)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדלÏe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ÔÈa סוף אין באור שהוא כפי ¿∆«ƒ≈«¿ƒ¿

הצמצום  ‰Bq··שלפני ¯B‡c L¯M‰)'סובב' בדרך לעולמות שמאיר «…∆¿«≈
מלמעלה  Ïe·bו'מקיף' ˙ÈÁ·aL ¯B‡‰Â סוף ) אין באור שהוא כפי ¿»∆ƒ¿ƒ«¿

הצמצום  ‰lÓn‡שלפני ¯B‡c L¯M‰) בצמצום בעולמות המאיר «…∆¿«¿«≈
ומתלבש  הנבראים לגדרי והתאמה

אותם  ו'ממלא' B‡L¯בהם .(∆
È„Îa ‡Ï) ‡e‰ ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿…ƒ¿≈

¯È‡‰Ï בצורה ולנבראים לעולמות ¿»ƒ
בהם, ומורגשת גלוייה «∆‡l‡)שתהיה

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb לפי מותאם אינו ולכן ƒ»∆∆
הנבראים. ÈeÏÈbערך ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ

‰Ê הבליֿגבול האור ‰e‡של ∆
È¯‰L) ‰ek BÊÈ‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈«»»∆¬≈
ŒÒÁ Á¯Î‰ CiL ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»∆¿≈««

ÌBÏLÂ של שההארה ייתכן לא ¿»
ותכלית  כוונה בשביל מאירה לא העצם

כי  ברירה, לה שאין מכיוון רק אלא

שמאיר  אור יש מאיר עצם לכל

דבר  שום למעלה כי ממנו, ומתפשט

לא  והקדושֿברוךֿהוא בהכרח, אינו

כללים  בשום ושלום חס ובכל )מוגבל,

הוא  הבליֿגבול האור שגילוי אף זאת,

דומה  הדבר אין ותכלית, מטרה לשם

את  להאיר כדי הגבול אור להתגלות

שלשמה  והתכלית והכוונה העולמות,

לו  גורמת לא הבליֿגבול האור מאיר

– כי הוא, הדבר וטעם הגבלה, שום

‰Ê ¯B‡ ÈeÏÈ‚a ‰ek‰ אין אור ««»»¿ƒ∆
הבליֿגבול, È‰iL‰סוף ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆

‡Ï) ‡e‰ BÈÚL ‰Êk ÈeÏÈbƒ»∆∆ƒ¿»…
¯È‡‰Ï מסויים לעניין אור ולהשפיע ¿»ƒ

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb (‡l‡36 העצם ∆»ƒ»∆∆
האור  לגילוי גם אמנם כלומר, עצמו,

הא  את שמקבל למי קשורה לא היא אבל ותכלית, מטרה יש ור הבליֿגבול

מסוימת), הגדרה יש באור גם והגבלה, מדידה בו יש שאם (כך ממנו ונהנה

שום  גורם זה אין ולכן יתגלה, עצמו שהעצם כדי היא והתכלית הכוונה אלא

באור. גבול של È„Ó„‰גדר Ba ‰È‰iL CiL ÔÈ‡ ‰Ê ¯B‡a ,ÔÎÏÂ¿»≈¿∆≈«»∆ƒ¿∆¿ƒ»
‰Ïa‚‰Â שהוא סוג בומכל B¯ÈÙÒ˙(ואין ¯NÚ והאופן הצורה שהם ¿«¿»»∆∆¿ƒ

וכד  חסד חכמה, כמו והגבלות בגדרים 'מצטייר' האלוקי האור Ìbשבהם '«
,ÌÏÚ‰a("הגנוזות ספירות "עשר (כמו בהעלם גבול של עניין לא אפילו ¿∆¿≈

,˙BÓÏBÚ·e ÌÈÏÎa ¯È‡nL È¯Á‡Ï Ì‚Â שהאור לאחר גם ¿«¿«¬≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿»
אבל  "סובב" אמנם והוא בעולמות, ומאיר ומיעוט צמצום עובר הבליֿגבול

עלמין") כל Ì‰a"סובב ‡a BÈ‡≈»»∆
,˙eLaÏ˙‰a כל ה"ממלא אור כמו ¿ƒ¿«¿

Ì‰ÈÏÚ,עלמין" ÛÈwÓ ˜¯Â¿««ƒ¬≈∆
¯È‡‰lL ¯B‡‰Â .··BÒ≈¿»∆¿»ƒ

,˙BÓÏBÚ‰ שכוונתו הגבול אור »»
אור  כמו (לא בעולמות להאיר ותכליתו

להיות  ותכליתו שכוונתו גבול הבלי

העצם) של ‡B¯גילוי ÌbL Ì‚‰¬«∆«
ÔÈÚÓe ÌˆÚ‰a ˜e·c ‡e‰ ‰Ê∆»¿»∆∆≈≈

,ÌˆÚ‰,לעיל ŒÏkÓכמבואר »∆∆ƒ»
‡e‰ ‰Ê ¯B‡L ÔÂÈkÓ ÌB˜Ó»ƒ≈»∆∆

,˙BÓÏBÚ‰ ÏÈ·La נועד ולכך ƒ¿ƒ»»
ÌÈÒÙBzמלכתחילה, ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ

BÓk Ìb ÔÎÏÂ ,dÈa‚Ï ÌB˜Ó»¿«≈¿»≈«¿
,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ‡e‰L בהיותו ∆ƒ¿≈«ƒ¿

גבול  הבלי סוף אין באור מושרש

הצמצום  CiLשלפני BÈ‡ Ê‡L∆»≈«»
˙BÓÏBÚa ¯È‡iL שאינם מוגבלים ∆»ƒ»»

מוגבל, בלתי לאור Ba'כלי' LÈ≈
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿ƒ»¿«¿»»
,(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¿
ÌÈÏka ¯È‡nL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆≈ƒ«≈ƒ
Ì‰a LaÏ˙Ó ‡e‰ ,˙BÓÏBÚ·e»»ƒ¿«≈»∆
לפי  בהתאמה פנימית, בהתלבשות

לעיל. שנתבאר כפי ערכם,

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe (Â37, במאמרי ¿»≈¿««¬»
הנ"ל  Ê‰תער"ב ÏÚ ÏLn‰c¿«»»«∆

לאור  (השורש הגבול כוח בין ההבדל

גבול  הבלי וכוח עלמין) כל הממלא

הצמצום  שלפני סוף אין באור שהם כפי עלמין) כל הסובב לאור (השורש

Ì„‡aL LÙp‰ ˙BÁÎa ככתוב)‰˜Ï‡ ‰ÊÁ‡ È¯NaÓ38 היינו ¿…«∆∆∆»»»ƒ¿»ƒ∆¡∆∆…»
שהם  כפי הדברים על מושג לקבל ניתן באדם שהם כפי בדברים שמהתבוננות

באלוקות), ‰BÁk˙,למעלה ¯‡LÏ ÔBˆ¯‰ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ‡e‰ כפי «ƒ≈»»ƒ¿»«…
ומבאר. ‰Ûebשממשיך È¯·‡a ÌÈLaÏ˙Ó ˙BÁk‰ ÏkL ‰Êc¿∆∆»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈«
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ּבעֹולמֹות), ׁשּמתלּבׁש הּממּלא אֹור (ּדּוגמת ְְְִֵֵֶַַַַַָָהּגּוף

ּבׁשוה  הּגּוף אברי ּכל את מּקיף הּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָוהרצֹון

לפני  ּגם הּכחֹות, ּכל ּכי הּוא, הּסֹובב), ְְִִֵֵַַַַָֹ(ּדּוגמת

הּגּוף  ּבאברי מציאּות 39ׁשּמתלּבׁשים הם , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַ

ּבאברי  ּכׁשּנמׁשכים ולכן להּנפׁש), ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ׁשּמחּוץ

אינֹו והרצֹון, ּבהם. מתלּבׁשים הם ְְְִִֵֵֶַַָָָהּגּוף,

והמׁשכת  הּטית הּוא ענינֹו וכל לעצמֹו, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָמציאּות

אינֹו הּגּוף ּבאברי ּכׁשּנמׁש ּגם ולכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנפׁש,

ּוממׁשי עליהם. מּקיף ורק ּבהם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמתלּבׁש

ּבהּנמׁשל 40ּבהּמאמר  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה , ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

למצוֹות. ּתֹורה ׁשּבין החילּוק הּוא ְְְְִִֵֶַַָָלמעלה,

(מציאּות  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ְְְִִֶֶַָָָָָּדתֹורה,

היא  הּלֹומדּה ּבאדם למּטה המׁשכתּה ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכביכֹול),

מעי  ּבתֹו ותֹורת ׁשהם 41ּבפנימּיּות, והּמצוֹות . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָ

למּטה  המׁשכתם העצמּות, ּגילּוי העליֹון, ְְְְְִֶַַַָָָָָָרצֹון

ּדמּקיף  ּבאֹופן היא הּמצוֹות את המקּים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאדם

ּבהאדם  נרּגׁש אינֹו ּדהּמצוה ׁשהאֹור .42והעלם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

זיּכּו נעׂשה הּמצוֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַּדזה

מצוה  ּגֹוררת מצוה ׁשּלכן רק 43ּבהאדם, הּוא , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

אינֹו עצמֹו האֹור אבל ּדהּמצוה, האֹור ְְְְֲִֵַַַָָָָּפעּולת

ּבֹו האדם,44נרּגׁש ׁשּבנפׁש הרצֹון ּבדּוגמת . ְְְְִֶֶֶַָָָָָָ

עצמֹו הרצֹון הּגּוף, ּבאברי  ּפֹועל ׁשהרצֹון ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָּדהגם

[ּבסּיּומֹו, ּבהּמאמר ּוממׁשי ּבהם. מתּגּלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאינֹו

הוי' מה יׂשראל ועּתה הּפסּוק ׁשּמבאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהחלק

מאה], אּלא 'מה' ּתקרי אל ,מעּמ ׁשֹואל ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקי

הּוא  עצמֹו, ּדהּמצֹות הרצֹון ׁשּיתּגּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדבכדי

אדם  חיב ענין וזהּו הּמצוֹות. ּברּכת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעלֿידי
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ישראל,)39 ועתה ד"ה המאמר שלפני (דההמשך) בהמאמרים מבוארים – בפנים דלקמן פרטים כמה ואילך. פה ע' ח"א

בקיצור. הם מובאים (בתחלתו) זה ואילך.)40ובמאמר פט"ו הנ"ל המשך בארוכה הוא )41ראה דהאור הגבול גילוי עיקר

הנ"ל  (המשך בכלים להתלבש בערך שהוא – הוא הצמצום שע"י דהאור הגבול וגילוי בהכלים. ומתגלה שנמשך לאחרי

ועוד). ואילך.)42ספל"ב. פכ"ט שם בכ"ז פט"ז.)43ראה הנ"ל המשך בארוכה ראה – הגבול באור גם הוא זה דענין

פמ"ח.)44ובכ"מ. הנ"ל המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובהתלבשות  העין ל'כלי' מלאה בהתאמה בעין מלובש הראייה כוח למשל,

BÓÏBÚa˙פנימית  LaÏ˙nL ‡lÓn‰ ¯B‡ ˙Ó‚ec) בהם ונקלט ¿««¿«≈∆ƒ¿«≈»»
‰e‡בפנימיות  ÔBˆ¯‰Â אחד ), באף מלובש שלא כללי מהאברים כוח ¿»»

אלא  ‰Bq··הפרטיים ˙Ó‚ec) ‰ÂLa Ûeb‰ È¯·‡ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆»≈¿≈«¿»∆¿««≈
והנבראים  העולמות בכל שמאיר

שווה  כוח ),במידה בין ההבדל וגדר

הכוחות  לשאר Ïkהרצון Èk ,‡e‰ƒ»
ÌÈLaÏ˙nL ÈÙÏ Ìb ,˙BÁk‰«…«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ

Ûeb‰ È¯·‡a39, עדיין שהם כפי ¿≈¿≈«
עצמה  e‡ÈˆÓ˙בנפש Ì‰≈¿ƒ

LÙp‰Ï ıeÁnL) הנפש עצם כי ∆ƒ¿«∆∆
הפרטיים  מהכוחות למעלה הוא

פרטית  הגדרה כל לו ואין ),המוגדרים
ÌÈÎLÓpLk ÔÎÏÂ הכוחות ¿»≈¿∆ƒ¿»ƒ

המוגדרים  ‰Ûeb,הפרטיים È¯·‡a¿≈¿≈«
Ì‰a ÌÈLaÏ˙Ó Ì‰ בצורה ≈ƒ¿«¿ƒ»∆

e‡ÈˆÓ˙פנימית. BÈ‡ ,ÔBˆ¯‰Â¿»»≈¿ƒ
,BÓˆÚÏ שנחשב ככוח מוגדר ואינו ¿«¿

עצמה  מהנפש נפרדת «¿ÏÎÂמציאות
˙ÎLÓ‰Â ˙Èh‰ ‡e‰ BÈÚƒ¿»«»«¿«¿»«

LÙp‰,עצמהÌb ÔÎÏÂ «∆∆¿»≈«
CLÓpLk הרצון È¯·‡aכוח ¿∆ƒ¿»¿≈¿≈

Ûeb‰ נרגשת בצורה בגוף ופועל «
ÛÈwÓ ˜¯Â ,Ì‰a LaÏ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈»∆¿««ƒ

.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆
¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe40, הנזכר «¿ƒ¿««¬»

תער"ב  ∆∆∆»∆ÊŒC¯cŒÏÚL‰במאמרי
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ÏLÓp‰a ‡e‰¿«ƒ¿»¿«¿»
.˙BÂˆÓÏ ‰¯Bz ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰«ƒ∆≈»¿ƒ¿
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ»¿»∆

ÏBÎÈ·k ˙e‡ÈˆÓ) ‰"aw‰ עם «»»¿ƒƒ¿»
של  ומסויימות מיוחדות הגדרות

hÓÏ‰'חכמה' d˙ÎLÓ‰ ,(«¿»»»¿«»
‡È‰ d„ÓBl‰ Ì„‡a»»»«¿»ƒ

,˙eiÓÈÙa המובן דבר של כטבעו ƒ¿ƒƒ
של  במוחו נקלט שהוא בשכל היטב

וכמו  פנימית, בצורה הלומד האדם

ÈÚÓשכתוב  CB˙a E˙¯B˙Â41 הלומד באדם נקלטת שהתורה להורות ¿»¿¿≈»
המעיים. בתוך נקלט הגשמי שהמזון כמו פנימית, בצורה ¿BÂˆn‰Â¿«ƒ˙תורה

,˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰L הקדוש של ומהותו עצמותו ∆≈¿»∆¿ƒ»«¿

העליונה) החכמה כוח כמו מסויים, פרטי כוח רק (ולא בעצמו הוא ברוך

Ì˙ÎLÓ‰ המצוות ‰È‡של ˙BÂˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ Ì„‡a ‰hÓÏ «¿»»»¿«»»»»«¿«≈∆«ƒ¿ƒ
‰Âˆn‰c ¯B‡‰L ,ÌÏÚ‰Â ÛÈwÓc ÔÙB‡a העליון האלוקי האור ¿∆¿«ƒ¿∆¿≈∆»¿«ƒ¿»

המצוות  קיום ידי על למטה מלמעלה Ì„‡‰aשנמשך Lb¯ BÈ‡42 ≈ƒ¿»¿»»»
בפנימיות. בו נקלט ואינו גלוייה בצורה

˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‰Êc¿∆∆«¿≈ƒ«ƒ¿
ÔÎlL ,Ì„‡‰a CekÈÊ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»»»∆»≈

‰ÂˆÓ ˙¯¯Bb ‰ÂˆÓ43, לאחר כי ƒ¿»∆∆ƒ¿»
לקיום  בא הוא והזדכך התעדן שהאדם

שהזיכוך  למרות הרי נוספות, מצוות

שינוי  על ומדובר פנימית השפעה הוא

באדם, ללמוד מהותי אין זאת בכל

אור  באדם ממשיכה שהמצווה מכאן

ידי  שעל הזיכוך כי בפנימיות, אלוקי

מצוה  ÏeÚt˙קיום ˜¯ ‡e‰«¿«
של  והתוצאה «‰‡B¯ההשפעה

¯B‡‰ Ï·‡ ,‰Âˆn‰c האלוקי ¿«ƒ¿»¬»»
Ba Lb¯ BÈ‡ BÓˆÚ44 באדם «¿≈ƒ¿»

המצווה. את »¿¿Ó‚e„a˙שעשה
Ì‚‰c ,Ì„‡‰ LÙaL ÔBˆ¯‰»»∆¿∆∆»»»«¬«

ÏÚBt ÔBˆ¯‰LומשפיעÈ¯·‡a ∆»»≈¿≈¿≈
Ûeb‰ הנפש בנטיית מדובר לא ואכן «

לרצון  יש אלא מופשטת, שנשארת

הגשמי, הגוף על השפעה בהחלט

‰lb˙Ó BÈ‡ BÓˆÚ ÔBˆ¯‰»»«¿≈ƒ¿«∆
Ì‰a ואינו וניכרת גלוייה בצורה »∆

בהם. מתלבש

,BÓeiÒa] ¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»¿ƒ
˜eÒt‰ ¯‡·nL ˜ÏÁ‰a¿«≈∆∆¿»≈«»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆
'‰Ó' È¯˜z Ï‡ ,CnÚÓ Ï‡BL≈≈ƒ»«ƒ¿ƒ»
‰lb˙iL È„Î·c ,[‰‡Ó ‡l‡∆»≈»¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆

העליון ‰¯ˆÔBבגוף  האלוקי »»
,BÓˆÚ ˙Bˆn‰c הפעולה רק ולא ¿«ƒ¿«¿

האדם  בנפש כמו (לא שלו וההשפעה

אבל  בגוף לגילוי באה הרצון שפעולת

שלא  נפשית נטייה הוא עצמו הרצון

בגלוי) ‰BÂˆn˙נרגשת ˙k¯a È„ÈŒÏÚ ‡e‰ המצווה שמעשה ונמצא «¿≈ƒ¿««ƒ¿
ברכת  ואילו לעיל) כמבואר האדם, של (והזיכוך הרצון פעולת את ממשיך

עצמו. העליון הרצון את ממשיכה המצוות
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כה jnrn l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ה  אֹור ּבין החילּוק ּדאֹור וזהּו (הּׁשרׁש ּבליּֿגבּול ְְְְִִֵֶֶַַַֹ

ּדאֹור  (הּׁשרׁש ּגבּול ׁשּבבחינת והאֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָֹהּסֹובב)

ּבכדי  (לא הּוא הּבליּֿגבּול, ׁשאֹור ְְְְִִֵֵֶַַַֹהּממּלא).

זה  ּגילּוי ׁשּגם והגם העצם. ּגילּוי אּלא) ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלהאיר,

ׁשּי אין למעלה (ׁשהרי ּכּונה איזֹו ּבׁשביל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּוא

היא  זה אֹור ּבגילּוי הּכּונה – חסֿוׁשלֹום) ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהכרח

אּלא) להאיר (לא הּוא ׁשענינֹו ּכזה ּגילּוי ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּיהיה

העצם  ׁשּיהיה 36ּגילּוי ׁשּי אין זה ּבאֹור ולכן, . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבהעלם, ּגם ספירֹות) (עׂשר והגּבלה מדידה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו

ּבא  אינֹו ּובעֹולמֹות, ּבכלים ׁשּמאיר לאחרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָוגם

סֹובב. עליהם, מּקיף ורק ּבהתלּבׁשּות, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָּבהם

זה  אֹור ׁשּגם הגם העֹולמֹות, ׁשּלהאיר ְְֲִֶֶֶַַָָָָוהאֹור

מּכלֿמקֹום  העצם, ּומעין ּבהעצם ּדבּוק ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָהּוא

העֹולמֹות, ּבׁשביל הּוא זה ׁשאֹור ְִִִֵֶֶָָָמּכיון

ּכמֹו ּגם ולכן לגּבי ּה, מקֹום ּתֹופסים ְְְְִֵֵַַָָָָהעֹולמֹות

ׁשּיאיר  ׁשּי אינֹו ׁשאז הּצמצּום, לפני ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

(עׂשר  והגּבלה מדידה ּבהעלם ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעֹולמֹות,

ּבּכלים  ׁשּמאיר ּולאחרי הּגנּוזֹות), ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַספירֹות

ּבהם. מתלּבׁש הּוא ְִֵֶַָָָּובעֹולמֹות,

ּבכחֹות 37ּבהּמאמר Óe·‡¯ו) זה על ּדהּמׁשל , ¿»≈ְְְֲֶַַַַָָָֹ

אחזה  (מּבׂשרי ׁשּבאדם ְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָהּנפׁש

לׁשאר 38אלקה  הרצֹון ּבין החילּוק הּוא ,( ְִִֵֶַָָָָֹ

ּבאברי  מתלּבׁשים הּכחֹות ׁשּכל ּדזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹהּכחֹות.
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ובכ"מ.)36 ב. כד, שה"ש ג. ב, ויקרא לקו"ת שבהערה )37ראה באוה"ת (הובא פמ"ב בתניא המבואר עם זה לקשר ויש

בחי' הוא דעת כי מישראל, אחד שבכל הדעת לגבי הוא היא, זוטרתי מילתא משה לגבי דפירוש הראשון) בפירוש 25

בדעת. הוא הפנימיות ענין עיקר גופא, במוחין הנה פנימי, הוא בכלל ששכל לזה דנוסף ג',)38פנימיות, סעיף לעיל ראה

דמ  מגילוי.שבההעלם למעלה להיותו בהעלם הוא עצמו שמצד וזה עליו. ומסתרת מעלמת שנה"ב זה ענינים: שני – "ה

הוא בהעלם שהוא דבזה בפנים בא dhnlומ"ש ד"מאה" עצמו. שמצד לההעלם בנוגע גם לכאורה, הוא, – מאה מבחי'

הוא עצמו) (מצד מ"ה משא"כ למטה, גם שלמטה gxkenבגילוי (בהדרגות בגילוי לבוא ובכדי (בעצמותו), בהעלם להיות

ד"מאה". ההמשכה ע"י דוקא הוא ממנו)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ ההבדלÏe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ÔÈa סוף אין באור שהוא כפי ¿∆«ƒ≈«¿ƒ¿

הצמצום  ‰Bq··שלפני ¯B‡c L¯M‰)'סובב' בדרך לעולמות שמאיר «…∆¿«≈
מלמעלה  Ïe·bו'מקיף' ˙ÈÁ·aL ¯B‡‰Â סוף ) אין באור שהוא כפי ¿»∆ƒ¿ƒ«¿

הצמצום  ‰lÓn‡שלפני ¯B‡c L¯M‰) בצמצום בעולמות המאיר «…∆¿«¿«≈
ומתלבש  הנבראים לגדרי והתאמה

אותם  ו'ממלא' B‡L¯בהם .(∆
È„Îa ‡Ï) ‡e‰ ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿…ƒ¿≈

¯È‡‰Ï בצורה ולנבראים לעולמות ¿»ƒ
בהם, ומורגשת גלוייה «∆‡l‡)שתהיה

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb לפי מותאם אינו ולכן ƒ»∆∆
הנבראים. ÈeÏÈbערך ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ

‰Ê הבליֿגבול האור ‰e‡של ∆
È¯‰L) ‰ek BÊÈ‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈«»»∆¬≈
ŒÒÁ Á¯Î‰ CiL ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»∆¿≈««

ÌBÏLÂ של שההארה ייתכן לא ¿»
ותכלית  כוונה בשביל מאירה לא העצם

כי  ברירה, לה שאין מכיוון רק אלא

שמאיר  אור יש מאיר עצם לכל

דבר  שום למעלה כי ממנו, ומתפשט

לא  והקדושֿברוךֿהוא בהכרח, אינו

כללים  בשום ושלום חס ובכל )מוגבל,

הוא  הבליֿגבול האור שגילוי אף זאת,

דומה  הדבר אין ותכלית, מטרה לשם

את  להאיר כדי הגבול אור להתגלות

שלשמה  והתכלית והכוונה העולמות,

לו  גורמת לא הבליֿגבול האור מאיר

– כי הוא, הדבר וטעם הגבלה, שום

‰Ê ¯B‡ ÈeÏÈ‚a ‰ek‰ אין אור ««»»¿ƒ∆
הבליֿגבול, È‰iL‰סוף ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆

‡Ï) ‡e‰ BÈÚL ‰Êk ÈeÏÈbƒ»∆∆ƒ¿»…
¯È‡‰Ï מסויים לעניין אור ולהשפיע ¿»ƒ

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb (‡l‡36 העצם ∆»ƒ»∆∆
האור  לגילוי גם אמנם כלומר, עצמו,

הא  את שמקבל למי קשורה לא היא אבל ותכלית, מטרה יש ור הבליֿגבול

מסוימת), הגדרה יש באור גם והגבלה, מדידה בו יש שאם (כך ממנו ונהנה

שום  גורם זה אין ולכן יתגלה, עצמו שהעצם כדי היא והתכלית הכוונה אלא

באור. גבול של È„Ó„‰גדר Ba ‰È‰iL CiL ÔÈ‡ ‰Ê ¯B‡a ,ÔÎÏÂ¿»≈¿∆≈«»∆ƒ¿∆¿ƒ»
‰Ïa‚‰Â שהוא סוג בומכל B¯ÈÙÒ˙(ואין ¯NÚ והאופן הצורה שהם ¿«¿»»∆∆¿ƒ

וכד  חסד חכמה, כמו והגבלות בגדרים 'מצטייר' האלוקי האור Ìbשבהם '«
,ÌÏÚ‰a("הגנוזות ספירות "עשר (כמו בהעלם גבול של עניין לא אפילו ¿∆¿≈

,˙BÓÏBÚ·e ÌÈÏÎa ¯È‡nL È¯Á‡Ï Ì‚Â שהאור לאחר גם ¿«¿«¬≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿»
אבל  "סובב" אמנם והוא בעולמות, ומאיר ומיעוט צמצום עובר הבליֿגבול

עלמין") כל Ì‰a"סובב ‡a BÈ‡≈»»∆
,˙eLaÏ˙‰a כל ה"ממלא אור כמו ¿ƒ¿«¿

Ì‰ÈÏÚ,עלמין" ÛÈwÓ ˜¯Â¿««ƒ¬≈∆
¯È‡‰lL ¯B‡‰Â .··BÒ≈¿»∆¿»ƒ

,˙BÓÏBÚ‰ שכוונתו הגבול אור »»
אור  כמו (לא בעולמות להאיר ותכליתו

להיות  ותכליתו שכוונתו גבול הבלי

העצם) של ‡B¯גילוי ÌbL Ì‚‰¬«∆«
ÔÈÚÓe ÌˆÚ‰a ˜e·c ‡e‰ ‰Ê∆»¿»∆∆≈≈

,ÌˆÚ‰,לעיל ŒÏkÓכמבואר »∆∆ƒ»
‡e‰ ‰Ê ¯B‡L ÔÂÈkÓ ÌB˜Ó»ƒ≈»∆∆

,˙BÓÏBÚ‰ ÏÈ·La נועד ולכך ƒ¿ƒ»»
ÌÈÒÙBzמלכתחילה, ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ

BÓk Ìb ÔÎÏÂ ,dÈa‚Ï ÌB˜Ó»¿«≈¿»≈«¿
,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ‡e‰L בהיותו ∆ƒ¿≈«ƒ¿

גבול  הבלי סוף אין באור מושרש

הצמצום  CiLשלפני BÈ‡ Ê‡L∆»≈«»
˙BÓÏBÚa ¯È‡iL שאינם מוגבלים ∆»ƒ»»

מוגבל, בלתי לאור Ba'כלי' LÈ≈
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿ƒ»¿«¿»»
,(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¿
ÌÈÏka ¯È‡nL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆≈ƒ«≈ƒ
Ì‰a LaÏ˙Ó ‡e‰ ,˙BÓÏBÚ·e»»ƒ¿«≈»∆
לפי  בהתאמה פנימית, בהתלבשות

לעיל. שנתבאר כפי ערכם,

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe (Â37, במאמרי ¿»≈¿««¬»
הנ"ל  Ê‰תער"ב ÏÚ ÏLn‰c¿«»»«∆

לאור  (השורש הגבול כוח בין ההבדל

גבול  הבלי וכוח עלמין) כל הממלא

הצמצום  שלפני סוף אין באור שהם כפי עלמין) כל הסובב לאור (השורש

Ì„‡aL LÙp‰ ˙BÁÎa ככתוב)‰˜Ï‡ ‰ÊÁ‡ È¯NaÓ38 היינו ¿…«∆∆∆»»»ƒ¿»ƒ∆¡∆∆…»
שהם  כפי הדברים על מושג לקבל ניתן באדם שהם כפי בדברים שמהתבוננות

באלוקות), ‰BÁk˙,למעלה ¯‡LÏ ÔBˆ¯‰ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ‡e‰ כפי «ƒ≈»»ƒ¿»«…
ומבאר. ‰Ûebשממשיך È¯·‡a ÌÈLaÏ˙Ó ˙BÁk‰ ÏkL ‰Êc¿∆∆»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈«
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

ּבעֹולמֹות), ׁשּמתלּבׁש הּממּלא אֹור (ּדּוגמת ְְְִֵֵֶַַַַַָָהּגּוף

ּבׁשוה  הּגּוף אברי ּכל את מּקיף הּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָוהרצֹון

לפני  ּגם הּכחֹות, ּכל ּכי הּוא, הּסֹובב), ְְִִֵֵַַַַָֹ(ּדּוגמת

הּגּוף  ּבאברי מציאּות 39ׁשּמתלּבׁשים הם , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַ

ּבאברי  ּכׁשּנמׁשכים ולכן להּנפׁש), ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ׁשּמחּוץ

אינֹו והרצֹון, ּבהם. מתלּבׁשים הם ְְְִִֵֵֶַַָָָהּגּוף,

והמׁשכת  הּטית הּוא ענינֹו וכל לעצמֹו, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָמציאּות

אינֹו הּגּוף ּבאברי ּכׁשּנמׁש ּגם ולכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנפׁש,

ּוממׁשי עליהם. מּקיף ורק ּבהם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמתלּבׁש

ּבהּנמׁשל 40ּבהּמאמר  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה , ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

למצוֹות. ּתֹורה ׁשּבין החילּוק הּוא ְְְְִִֵֶַַָָלמעלה,

(מציאּות  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ְְְִִֶֶַָָָָָּדתֹורה,

היא  הּלֹומדּה ּבאדם למּטה המׁשכתּה ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכביכֹול),

מעי  ּבתֹו ותֹורת ׁשהם 41ּבפנימּיּות, והּמצוֹות . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָ

למּטה  המׁשכתם העצמּות, ּגילּוי העליֹון, ְְְְְִֶַַַָָָָָָרצֹון

ּדמּקיף  ּבאֹופן היא הּמצוֹות את המקּים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאדם

ּבהאדם  נרּגׁש אינֹו ּדהּמצוה ׁשהאֹור .42והעלם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

זיּכּו נעׂשה הּמצוֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַּדזה

מצוה  ּגֹוררת מצוה ׁשּלכן רק 43ּבהאדם, הּוא , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

אינֹו עצמֹו האֹור אבל ּדהּמצוה, האֹור ְְְְֲִֵַַַָָָָּפעּולת

ּבֹו האדם,44נרּגׁש ׁשּבנפׁש הרצֹון ּבדּוגמת . ְְְְִֶֶֶַָָָָָָ

עצמֹו הרצֹון הּגּוף, ּבאברי  ּפֹועל ׁשהרצֹון ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָּדהגם

[ּבסּיּומֹו, ּבהּמאמר ּוממׁשי ּבהם. מתּגּלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאינֹו

הוי' מה יׂשראל ועּתה הּפסּוק ׁשּמבאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהחלק

מאה], אּלא 'מה' ּתקרי אל ,מעּמ ׁשֹואל ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקי

הּוא  עצמֹו, ּדהּמצֹות הרצֹון ׁשּיתּגּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדבכדי

אדם  חיב ענין וזהּו הּמצוֹות. ּברּכת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעלֿידי
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ישראל,)39 ועתה ד"ה המאמר שלפני (דההמשך) בהמאמרים מבוארים – בפנים דלקמן פרטים כמה ואילך. פה ע' ח"א

בקיצור. הם מובאים (בתחלתו) זה ואילך.)40ובמאמר פט"ו הנ"ל המשך בארוכה הוא )41ראה דהאור הגבול גילוי עיקר

הנ"ל  (המשך בכלים להתלבש בערך שהוא – הוא הצמצום שע"י דהאור הגבול וגילוי בהכלים. ומתגלה שנמשך לאחרי

ועוד). ואילך.)42ספל"ב. פכ"ט שם בכ"ז פט"ז.)43ראה הנ"ל המשך בארוכה ראה – הגבול באור גם הוא זה דענין

פמ"ח.)44ובכ"מ. הנ"ל המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובהתלבשות  העין ל'כלי' מלאה בהתאמה בעין מלובש הראייה כוח למשל,

BÓÏBÚa˙פנימית  LaÏ˙nL ‡lÓn‰ ¯B‡ ˙Ó‚ec) בהם ונקלט ¿««¿«≈∆ƒ¿«≈»»
‰e‡בפנימיות  ÔBˆ¯‰Â אחד ), באף מלובש שלא כללי מהאברים כוח ¿»»

אלא  ‰Bq··הפרטיים ˙Ó‚ec) ‰ÂLa Ûeb‰ È¯·‡ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆»≈¿≈«¿»∆¿««≈
והנבראים  העולמות בכל שמאיר

שווה  כוח ),במידה בין ההבדל וגדר

הכוחות  לשאר Ïkהרצון Èk ,‡e‰ƒ»
ÌÈLaÏ˙nL ÈÙÏ Ìb ,˙BÁk‰«…«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ

Ûeb‰ È¯·‡a39, עדיין שהם כפי ¿≈¿≈«
עצמה  e‡ÈˆÓ˙בנפש Ì‰≈¿ƒ

LÙp‰Ï ıeÁnL) הנפש עצם כי ∆ƒ¿«∆∆
הפרטיים  מהכוחות למעלה הוא

פרטית  הגדרה כל לו ואין ),המוגדרים
ÌÈÎLÓpLk ÔÎÏÂ הכוחות ¿»≈¿∆ƒ¿»ƒ

המוגדרים  ‰Ûeb,הפרטיים È¯·‡a¿≈¿≈«
Ì‰a ÌÈLaÏ˙Ó Ì‰ בצורה ≈ƒ¿«¿ƒ»∆

e‡ÈˆÓ˙פנימית. BÈ‡ ,ÔBˆ¯‰Â¿»»≈¿ƒ
,BÓˆÚÏ שנחשב ככוח מוגדר ואינו ¿«¿

עצמה  מהנפש נפרדת «¿ÏÎÂמציאות
˙ÎLÓ‰Â ˙Èh‰ ‡e‰ BÈÚƒ¿»«»«¿«¿»«

LÙp‰,עצמהÌb ÔÎÏÂ «∆∆¿»≈«
CLÓpLk הרצון È¯·‡aכוח ¿∆ƒ¿»¿≈¿≈

Ûeb‰ נרגשת בצורה בגוף ופועל «
ÛÈwÓ ˜¯Â ,Ì‰a LaÏ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈»∆¿««ƒ

.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆
¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe40, הנזכר «¿ƒ¿««¬»

תער"ב  ∆∆∆»∆ÊŒC¯cŒÏÚL‰במאמרי
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ÏLÓp‰a ‡e‰¿«ƒ¿»¿«¿»
.˙BÂˆÓÏ ‰¯Bz ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰«ƒ∆≈»¿ƒ¿
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ»¿»∆

ÏBÎÈ·k ˙e‡ÈˆÓ) ‰"aw‰ עם «»»¿ƒƒ¿»
של  ומסויימות מיוחדות הגדרות

hÓÏ‰'חכמה' d˙ÎLÓ‰ ,(«¿»»»¿«»
‡È‰ d„ÓBl‰ Ì„‡a»»»«¿»ƒ

,˙eiÓÈÙa המובן דבר של כטבעו ƒ¿ƒƒ
של  במוחו נקלט שהוא בשכל היטב

וכמו  פנימית, בצורה הלומד האדם

ÈÚÓשכתוב  CB˙a E˙¯B˙Â41 הלומד באדם נקלטת שהתורה להורות ¿»¿¿≈»
המעיים. בתוך נקלט הגשמי שהמזון כמו פנימית, בצורה ¿BÂˆn‰Â¿«ƒ˙תורה

,˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰L הקדוש של ומהותו עצמותו ∆≈¿»∆¿ƒ»«¿

העליונה) החכמה כוח כמו מסויים, פרטי כוח רק (ולא בעצמו הוא ברוך

Ì˙ÎLÓ‰ המצוות ‰È‡של ˙BÂˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ Ì„‡a ‰hÓÏ «¿»»»¿«»»»»«¿«≈∆«ƒ¿ƒ
‰Âˆn‰c ¯B‡‰L ,ÌÏÚ‰Â ÛÈwÓc ÔÙB‡a העליון האלוקי האור ¿∆¿«ƒ¿∆¿≈∆»¿«ƒ¿»

המצוות  קיום ידי על למטה מלמעלה Ì„‡‰aשנמשך Lb¯ BÈ‡42 ≈ƒ¿»¿»»»
בפנימיות. בו נקלט ואינו גלוייה בצורה

˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‰Êc¿∆∆«¿≈ƒ«ƒ¿
ÔÎlL ,Ì„‡‰a CekÈÊ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»»»∆»≈

‰ÂˆÓ ˙¯¯Bb ‰ÂˆÓ43, לאחר כי ƒ¿»∆∆ƒ¿»
לקיום  בא הוא והזדכך התעדן שהאדם

שהזיכוך  למרות הרי נוספות, מצוות

שינוי  על ומדובר פנימית השפעה הוא

באדם, ללמוד מהותי אין זאת בכל

אור  באדם ממשיכה שהמצווה מכאן

ידי  שעל הזיכוך כי בפנימיות, אלוקי

מצוה  ÏeÚt˙קיום ˜¯ ‡e‰«¿«
של  והתוצאה «‰‡B¯ההשפעה

¯B‡‰ Ï·‡ ,‰Âˆn‰c האלוקי ¿«ƒ¿»¬»»
Ba Lb¯ BÈ‡ BÓˆÚ44 באדם «¿≈ƒ¿»

המצווה. את »¿¿Ó‚e„a˙שעשה
Ì‚‰c ,Ì„‡‰ LÙaL ÔBˆ¯‰»»∆¿∆∆»»»«¬«

ÏÚBt ÔBˆ¯‰LומשפיעÈ¯·‡a ∆»»≈¿≈¿≈
Ûeb‰ הנפש בנטיית מדובר לא ואכן «

לרצון  יש אלא מופשטת, שנשארת

הגשמי, הגוף על השפעה בהחלט

‰lb˙Ó BÈ‡ BÓˆÚ ÔBˆ¯‰»»«¿≈ƒ¿«∆
Ì‰a ואינו וניכרת גלוייה בצורה »∆

בהם. מתלבש

,BÓeiÒa] ¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»¿ƒ
˜eÒt‰ ¯‡·nL ˜ÏÁ‰a¿«≈∆∆¿»≈«»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆
'‰Ó' È¯˜z Ï‡ ,CnÚÓ Ï‡BL≈≈ƒ»«ƒ¿ƒ»
‰lb˙iL È„Î·c ,[‰‡Ó ‡l‡∆»≈»¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆

העליון ‰¯ˆÔBבגוף  האלוקי »»
,BÓˆÚ ˙Bˆn‰c הפעולה רק ולא ¿«ƒ¿«¿

האדם  בנפש כמו (לא שלו וההשפעה

אבל  בגוף לגילוי באה הרצון שפעולת

שלא  נפשית נטייה הוא עצמו הרצון

בגלוי) ‰BÂˆn˙נרגשת ˙k¯a È„ÈŒÏÚ ‡e‰ המצווה שמעשה ונמצא «¿≈ƒ¿««ƒ¿
ברכת  ואילו לעיל) כמבואר האדם, של (והזיכוך הרצון פעולת את ממשיך

עצמו. העליון הרצון את ממשיכה המצוות
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jnrnכו l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ּבּכתר  הּוא מאה יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָלבר

עלֿידי  ּובפרט ּברכֹות, הּמאה ועלֿידי ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ(רצֹון),

ּבגילּוי. הרצֹון נמׁש הּמצוֹות, ְְְְִִִִַַָָָּברּכת

ּדמּקיף CÈ¯ˆÂז) הענין הרי ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

זה  ׁשעל ּבהּמאמר, המבֹואר ְְְֲִִֶֶַַַַָָּופנימי

ואֹור  הּממּלא אֹור הּוא וׂשכל, ּדרצֹון הּמׁשל ְְְְֵֵֶַַַָָָָּבא

ּתֹורה  ּבין החילּוק לבאר ּכאן נֹוגע ּומה ְִֵֵֵֵַַַַָָָהּסֹובב,

ּדזה  ּבהקּדים ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּומצוֹות.

ּובׁשביל  הּתֹורה ּבׁשביל היא ְְְִִִִִִֶַַָָׁשהּבריאה

לבריאת 45יׂשראל  רק לא היא ּבזה הּכּונה , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

להּגילּויים  ּגם הּגילּויים, לכל ּגם אּלא ְְִִִִֶַַַַָָָָהעֹולם

 ֿ הּבלי ּדאֹור להּגילּוי ואפילּו הּצמצּום, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַׁשּלפני

ּבכל  הּכּונה ׁשהרי  העצם. ּגילּוי ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּגבּול

אחרּֿכ יהיה ׁשעלֿידם ּבכדי היא ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּגילּויים

את  להאיר ׁשאינ ֹו הּגילּוי [וגם העֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבריאת

עלה  ׁשּכ לפי הּוא העצם, ּגילּוי אּלא ְִִֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולמֹות

יּומׁש לעֹולמֹות הּׁשּי ׁשהאֹור יתּבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּברצֹונֹו

לעֹולמֹות  מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ּומּכיון 46מהאֹור ,[ ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּובׁשביל  הּתֹורה ּבׁשביל היא העֹולם ְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּבריאת

ּבׁשביל  הם הּגילּויים ּכל ׁשּגם נמצא ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל,

יׂשראל. ּובׁשביל ְְִִִֵַָָהּתֹורה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ זה על הּפנימי ּדהּטעם לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֶַַַַַַ

ּדסֹובב  הּגילּויים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶַׁשּנמׁשכּו

העֹולמֹות, ׁשּלהאיר וגילּוי העצם ּגילּוי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּוממּלא,

ׁשני  ּדּוגמת יׁש ויׂשראל ׁשּבּתֹורה מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא

ּתֹורה  הם ּבּתֹורה אּלה ענינים ּדׁשני אּלה. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָענינים

ׁשּבנפׁש [ּדזה ורצֹון ׂשכל הם ּוביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָּומצוֹות,

ּביׂשראל, ּבעיקר הּוא ּומּדֹות ׂשכל יׁש ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהאדם

אדם  קרּויין אּתם - אּתם נׁשּתלׁשל 47אדם ּומּזה , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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45(.125 ע' תש"ג .48 ע' תרצ"ט סה"מ קכח. ר"פ שם וראה שם. הנ"ל ואילך.)46המשך פז) (ע' כו.)47פמ"ט יט, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ‰‡Ó ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·ÈÁ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»»»¿»≈≈»¿»¿»≈»
˙k¯a È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,˙BÎ¯a ‰‡n‰ È„ÈŒÏÚÂ ,(ÔBˆ¯) ¯˙ka«∆∆»¿«¿≈«≈»¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«

,˙BÂˆn‰ של) אחרות ברכות לגבי מיוחדת מעלה בהן יש לעיל שכאמור «ƒ¿
וההודאה) ÈeÏÈ‚a.השבח ÔBˆ¯‰ CLÓƒ¿»»»¿ƒ

,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ÔÈÚ‰ È¯‰¬≈»ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ
‰Ê ÏÚL ,¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó‰«¿»¿««¬»∆«∆

ÔBˆ¯c ÏLn‰ ‡a לכוח כמשל »«»»¿»
'פנימי',ÏÎNÂ'מקיף' לכוח כמשל ¿≈∆

‡lÓn‰ ¯B‡ ‡e‰ המאיר «¿«≈
פנימי באופן ‰Bq··ומתלבש ¯B‡Â¿«≈

'מקיף', בדרך Ú‚Bהמאיר ‰Óe«≈«
‰¯Bz ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ¯‡·Ï Ô‡k»¿»≈«ƒ≈»

˙BÂˆÓe היא שהתורה ולפרט ƒ¿
הן  והמצוות פנימי אור בדוגמת

מקיף.? אור בדוגמת

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‡È‰ ‰‡È¯a‰L ‰Êc ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ
ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ45, והמטרה העיקר שהם ƒ¿»≈
חכמינו  (כמאמר הבריאה של והתכלית

אלקים" ברא "בראשית הפסוק על ז"ל

ובשביל  התורה בשביל נברא שהעולם

בפסוקים  נקראים ששניהם ישראל

Ï‡"ראשית") ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ…
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï הגשמי ¯˜ הזה «ƒ¿ƒ«»»

ונתלבשו  ירדו ישראל ובני התורה שבו

ÏÎÏבגשמיות  Ìb ‡l‡∆»«¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ של והתפשטות ההארות «ƒƒ

עצם  שאינו מה (כל האלוקי האור

היינו  'גילויים', נקרא עצמו המאור

העצם), של והתפשטות »Ìbהתגלות
ÌÈÈeÏÈb‰Ï ֿ האין האלוקי האור של ¿«ƒƒ

eÏÈÙ‡Âסופי  ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿«¬ƒ
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡c ÈeÏÈb‰Ï¿«ƒ¿«¿ƒ¿

ÈeÏÈb ‡e‰LשלÌˆÚ‰.עצמו ∆ƒ»∆∆
ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎa ‰ek‰ È¯‰L∆¬≈««»»¿»«ƒƒ

נעלות  הכי בדרגות È„Îaגם ‡È‰ƒƒ¿≈
CkŒ¯Á‡ ‰È‰È Ì„ÈŒÏÚL לאחר ∆«»»ƒ¿∆««»

האור  של וירידה צמצומים ריבוי

העולמות  השתלשלות בסדר לדרגה [Ì‚Âמדרגה ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»¿«
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï BÈ‡L ÈeÏÈb‰ מהעולמות שלמעלה אור «ƒ∆≈¿»ƒ∆»»

נועדה  לא שלו ונבראים שההתגלות עולמות התהוות בשביל מלכתחילה

ומוגבלים  ‰ÌˆÚמוגדרים ÈeÏÈb ‡l‡,עצמו‰ÏÚ CkL ÈÙÏ ‡e‰ ∆»ƒ»∆∆¿ƒ∆»»»

¯B‡‰Ó CLÓeÈ ˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡‰L C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈∆»««»»»¿«≈»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL46 האור גם דבר של בסופו כי ונמצא ∆¿«¿»ƒ«»»»

הארה  ממנו תהיה מכן שלאחר כדי מאיר לעולמות משייכות שלמעלה

לבריאה  קשור הזה הגילוי גם כן, ואם לעולמות, ÔÂÈkÓeהשייכת ,[ƒ≈»
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL שתחילת ∆¿ƒ«»»

שיש  העובדה בעצם היא שלה התהליך

לעצם  מחוץ ÏÈ·Laגילויים ‡È‰ƒƒ¿ƒ
,Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk ÌbL ‡ˆÓ החל ƒ¿»∆«»«ƒƒ
שלמעלה  האור כולל ביותר, מהנעלים

ÏÈ·Laלעולמות,משייכות  Ì‰≈ƒ¿ƒ
.Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿«««
ÈL eÎLÓpL ‰Ê ÏÚ ÈÓÈt‰«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿¿¿≈
,‡lÓÓe ··BÒc ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿≈¿«≈
¯È‡‰lL ÈeÏÈ‚Â ÌˆÚ‰ ÈeÏÈbƒ»∆∆¿ƒ∆¿»ƒ
ÈtÓ ‡e‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿≈
˙Ó‚ec LÈ Ï‡¯NÈÂ ‰¯BzaL∆«»¿ƒ¿»≈≈¿«

‰l‡ ÌÈÈÚ ÈL,מעתה כלומר, ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
האור  התגלות שגם שנתבאר לאחר

של  בסופו קשורה, מעולמות שלמעלה

בריאת  של האלוקית בכוונה דבר,

העצם" "גילוי שגם מובן העולמות,

הם  הבריאה שלצורך הגילויים רק ולא

יש  ישראל, ובשביל התורה בשביל

הפנימי  הטעם דבר, של שלאמתו לומר

בשני  מתגלה האלוקי שהאור לכך

מקבילים  שהם מפני הוא אלו אופנים

שבשבילם  וישראל התורה של לעניינם

ומבאר. שממשיך כפי העולם, נברא

‰l‡ ÌÈÈÚ ÈLc ובלי גבול של ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
שהם  כפי Bz¯‰גבול Ì‰ ,‰¯Bza«»≈»

כוח  פנימית, התלבשות שעניינה

מקיף,שעניינם BÂˆÓe˙הגבול, אור ƒ¿
הבליֿגבול, שני Ï‡¯NÈ·eהאור ¿ƒ¿»≈

(המקבילים  האמורים העניינים

וגבול  גבול בלי – ו'ממלא' ל"סובב'

ומצוות) ÏÎNותורה Ì‰ הפועל ≈≈∆
הגבול  ככוח פנימית, בהתלבשות

ÔBˆ¯Â בלי מקיף, כוח בתור הפועל ¿»
ÈÚa˜¯גבול  ‡e‰ ˙BcÓe ÏÎN LÈ Ì„‡‰ LÙaL ‰Êc]¿∆∆¿∆∆»»»≈≈∆ƒ¿ƒ»

,Ï‡¯NÈa ז"ל חכמינו ‡„Ìכמאמר ÔÈÈe¯˜ Ìz‡ - Ìz‡ Ì„‡47, ¿ƒ¿»≈»»«∆«∆¿ƒ»»
שכל  יש העליונות, בספירות ומידות שכל שיש וכשם לעליון" "אדמה שם על

שהם  כפי אלה מענינים נשתלשלו הנפש כוחות כי האדם, בנפש ומידות
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

לֹומר  יׁש ועלּֿפיֿזה העֹולם]. ּבאּומֹות ּגם ְְִֵֵֶַַַָָּכן

ּוממּלא  סֹובב על מׁשל ּבהּמאמר ׁשּמביא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדזה

ּבאּור  לזה ּובהמׁש ׁשּבאדם, וׂשכל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמרצֹון

ּבכדי  (ּגם) הּוא לתֹורה, מצוֹות ּבין ְְְִִִֵֵַַָהחילּוק

העצם  (ּגילּוי  הּגילּויים ּדׁשני ׁשהּׁשרׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלרּמז

ׁשני  (ּדּוגמת) הּוא העֹולמֹות) ׁשּלהאיר ְְְְִִֵֶַָָָוגילּוי

מֹוסיף  וזה ויׂשראל. ׁשּבּתֹורה אּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָענינים

ּבהם  ׁשּיׁש הּנ"ל, ּגילּויים ּדׁשני העילּוי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבהבנת

להענינים  ּדּוגמא ּגם אּלא הּגילּוי ענין רק ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלא

ּבהעצמּות. הּוא ׁשּׁשרׁשם ויׂשראל ְְְְְְִֵֶַָָָָָּדתֹורה

ׁשּידּוע ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) זה לבאר 48יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶֶַָָ

ּדלעילא  ְְֲִִֵֶַָָׁשהאתערּותא

אתערּותא  לעֹורר ּבכדי מעצמּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהּנמׁשכת

ּדלתּתא  אתערּותא ׁשאין מּמקֹום היא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּדלתּתא,

ׁשאין  זה הרי ּבאּור, צרי ּדלכאֹורה לׁשם. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּגעת

לגּבי  ּכי הּוא לׁשם, מּגעת ּדלתּתא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאתערּותא

[ויׁש מקֹום ּתֹופס אינֹו ה'תּתא' זֹו, ְְֵֵֵַַַָָָּדרּגא

להּנבראים  מקֹום ּתפיסת ׁשאין ּדזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף,

(ׁשּמּמּנּו ּדסֹובב הּׁשרׁש ּכי הּוא זֹו, ּדרּגא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹלגּבי

ׁשענינֹו האֹור הּוא זֹו) ּדלעילא אתערּותא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָנמׁשכת

העצם], ּגילּוי אּלא העֹולמֹות את להאיר לא ְִִֶֶֶֶָָָָָֹהּוא

ּבכדי  ּדלעילא אתערּותא מּׁשם נמׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָואי

יׁש הּנ"ל ועלּֿפי ּדלתּתא. אתערּותא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלעֹורר

העצם  ּגילּוי ׁשהּוא ׁשהאֹור ּדעלֿידיֿזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָלֹומר,

נרּגׁש עלֿידיֿזה ׁשּביׂשראל, זה ענין ּדּוגמת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

נמׁשכת  ולכן יׂשראל. ּבׁשביל היא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּכּונה

אתערּותא  לעֹורר ּבכדי ּדלעילא אתערּותא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּמּנּו

המׁשכת  ּדעלֿידי להֹוסיף, ויׁש ְְְְְְִִֵֵַַַַָָּדלתּתא.

ּדלתּתא, האתערּותא לעֹורר ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָהאתערּותא
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כחות )48 כוללת מוגבלת) בלתי (שהיא שהנפש אלא הנפש, הארת אינם בנפש כלולים בהיותם גם בזה: ענינים ושני

להתלבש  בערך נעשים הם שעי"ז צמצום, ע"י הוא הגוף) באברי שמתלבשים לפני (עוד מהנפש המשכתם ולכן, מוגבלים;

הצמצום  ע"י שנמשך וכמו הצמצום לפני שהוא כמו הקו, דאור בהגבול ס"ה) (דלעיל הענינים שני בדוגמת – הגוף באברי

ופל"ב). פ"ג הנ"ל המשך (ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באלקות  ישראל fÓe‰למעלה בבני קיים Ìbשהדבר Ôk ÏLÏzL ƒ∆ƒ¿«¿≈≈«

ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a ומידות שכל יש להם גם ].שלמעשה ¿»»
··BÒ ÏÚ ÏLÓ ¯Ó‡n‰a ‡È·nL ‰Êc ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿∆∆≈ƒ¿««¬»»»«≈

ÔBˆ¯Ó ‡lÓÓe הסובב אור בדוגמת אור שהוא ÏÎNÂשהוא בדוגמת ¿«≈≈»¿≈∆
ÊÏ‰הממלא  CLÓ‰·e ,Ì„‡aL∆»»»¿∆¿≈¿∆

˙BÂˆÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ¯e‡a≈«ƒ≈ƒ¿
,‰¯B˙Ï האמור להבדל מקביל שהוא ¿»

היא  ותורה הרצון הן שמצוות כך

השאלה  נשאלה ולעיל פנימיים, כוחות

המדובר  לנושא חשוב הדבר מדוע

Ên¯Ïבמאמר, È„Îa (Ìb) ‡e‰«ƒ¿≈¿«≈
ÌÈÈeÏÈb‰ ÈLc L¯M‰L∆«…∆ƒ¿≈«ƒƒ

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb) של השורש שהוא ƒ»∆∆
הסובב  È‡‰lL¯אור ÈeÏÈ‚Â¿ƒ∆¿»ƒ
˙BÓÏBÚ‰ אור של השורש שהוא »»

ÈLהממלא  (˙Ó‚ec) ‡e‰ (¿«¿≈
‰¯BzaL ‰l‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈∆∆«»

.Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈
ÈeÏÈÚ‰ ˙·‰a ÛÈÒBÓ ‰ÊÂ¿∆ƒ«¬»«»ƒ

והיתרון  ÌÈÈeÏÈbהמעלה ÈLcƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï Ì‰a LiL ,Ï"p‰««∆≈»∆…«ƒ¿«

ÈeÏÈb‰ התפשטות כאמור, שהוא, «ƒ
לעצם  Ó‚ec‡מחוץ Ìb ‡l‡∆»«¿»

Ï‡¯NÈÂ ‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ÌL¯ML כפי ∆»¿»¿»«¿

וישראל  ותורה שמאחר לעיל שנתבאר

הגילויים  גם הרי התכלית, עיקר הם

הם, בעולמות, מהארה שלמעלה

התורה  בשביל דבר של לאמיתו

וישראל.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á‰Ê ¯‡·Ï LÈ ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
Úe„iL48 החסידות בתורת ∆»«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
˙ÎLÓp‰ מלמעלה,dÓˆÚÓ ללא «ƒ¿∆∆≈«¿»

האדם  מצד דלתתא' 'אתערותא הקדמת

‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îaƒ¿≈¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc,האדם ÌB˜nÓמצד ‡È‰ ƒ¿«»ƒƒ»

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÌLÏ ˙ÚbÓ העניין התחלת וכאשר «««¿»

האדם, מצד מלמטה בהתעוררות היא

כך. כל נעלה ממקור דלעילא אתערותא להמשיך בכוחה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰אין

¯e‡a CÈ¯ˆ,כך זה z˙Ïc‡מדוע ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ‰Ê È¯‰ »ƒ≈¬≈∆∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
'‡z˙'‰ ,BÊ ‡b¯c Èa‚Ï Èk ‡e‰ ,ÌLÏ ˙ÚbÓ התחתון המטה, «««¿»ƒ¿«≈«¿»««»

ÌB˜Ó ÒÙBz BÈ‡ דרגה לגבי והשפעה 'נגיעה ' אין שלו ולהתעוררות ≈≈»
זו  ÌÈ‡¯·p‰Ïעליונה ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÔÈ‡L ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ¿∆∆≈¿ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ

b¯c‡התחתונים  Èa‚Ï אלוקית ¿«≈«¿»
‰L¯Mנעלית Èk ‡e‰ ,BÊ והמקור ƒ«…∆

˙ÎLÓ epnnL) ··BÒc¿≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‡e‰ (BÊ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
¯È‡‰Ï ‡Ï ‡e‰ BÈÚL ¯B‡‰»∆ƒ¿»…¿»ƒ
ÈeÏÈb ‡l‡ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡∆»»∆»ƒ

,ÌˆÚ‰ הארה זו אין לעיל שכמבואר »∆∆
לנבראים  ושייכות זיקה CÈ‡Âעם ,[¿≈

ÌMÓמלכתחילה  CLÓƒ¿»ƒ»
È„Îa ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿≈

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ והרי ¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
מקום  תופסים לא התחתונים ענייני כל

שם?

ŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈«¿«
ÈeÏÈb ‡e‰L ¯B‡‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»∆ƒ
‰Ê ÔÈÚ ˙Ó‚ec ‡e‰ ÌˆÚ‰»∆∆¿«ƒ¿»∆

,Ï‡¯NÈaL המקיף הרצון עניין ∆¿ƒ¿»≈
(כמבואר  הפנימי מהשכל שלמעלה

Lb¯לעיל), ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ באור «¿≈∆ƒ¿»
כל  שאכן למרות עצמו, הבליֿגבול

תופסים  לא התחתונים העולמות ענייני

לגביו ‰È‡מקום Ba ‰ek‰L∆««»»ƒ
ÔÎÏÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La שעם כיוון ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈

בינ  העצום והפער הריחוק ובין כל ו

בו  נרגש זאת בכל התחתונים העולמות

ישראל  בשביל ∆∆¿ÎLÓƒ˙שהוא
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ epnÓƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îaƒ¿≈¿≈ƒ¿¬»

‡z˙Ïc שהם כפי ישראל בבני ƒ¿«»
למטה.

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בלבד זו לא אשר ¿≈¿ƒ
ישראל  לבני השייכות ניכרת שלמעלה

אתערותא  המשכת גורם (והדבר

אלא  עליון) כך כל ממקור דלעילא

מזו  ‰ÎLÓ˙יתירה È„ÈŒÏÚc¿«¿≈«¿»«
¯¯BÚÏ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿≈
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰a ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙ÈÓ ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
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כז jnrn l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ּבּכתר  הּוא מאה יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָלבר

עלֿידי  ּובפרט ּברכֹות, הּמאה ועלֿידי ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ(רצֹון),

ּבגילּוי. הרצֹון נמׁש הּמצוֹות, ְְְְִִִִַַָָָּברּכת

ּדמּקיף CÈ¯ˆÂז) הענין הרי ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

זה  ׁשעל ּבהּמאמר, המבֹואר ְְְֲִִֶֶַַַַָָּופנימי

ואֹור  הּממּלא אֹור הּוא וׂשכל, ּדרצֹון הּמׁשל ְְְְֵֵֶַַַָָָָּבא

ּתֹורה  ּבין החילּוק לבאר ּכאן נֹוגע ּומה ְִֵֵֵֵַַַַָָָהּסֹובב,

ּדזה  ּבהקּדים ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּומצוֹות.

ּובׁשביל  הּתֹורה ּבׁשביל היא ְְְִִִִִִֶַַָָׁשהּבריאה

לבריאת 45יׂשראל  רק לא היא ּבזה הּכּונה , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

להּגילּויים  ּגם הּגילּויים, לכל ּגם אּלא ְְִִִִֶַַַַָָָָהעֹולם

 ֿ הּבלי ּדאֹור להּגילּוי ואפילּו הּצמצּום, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַׁשּלפני

ּבכל  הּכּונה ׁשהרי  העצם. ּגילּוי ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּגבּול

אחרּֿכ יהיה ׁשעלֿידם ּבכדי היא ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּגילּויים

את  להאיר ׁשאינ ֹו הּגילּוי [וגם העֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבריאת

עלה  ׁשּכ לפי הּוא העצם, ּגילּוי אּלא ְִִֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולמֹות

יּומׁש לעֹולמֹות הּׁשּי ׁשהאֹור יתּבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּברצֹונֹו

לעֹולמֹות  מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ּומּכיון 46מהאֹור ,[ ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּובׁשביל  הּתֹורה ּבׁשביל היא העֹולם ְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּבריאת

ּבׁשביל  הם הּגילּויים ּכל ׁשּגם נמצא ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל,

יׂשראל. ּובׁשביל ְְִִִֵַָָהּתֹורה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ זה על הּפנימי ּדהּטעם לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֶַַַַַַ

ּדסֹובב  הּגילּויים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶַׁשּנמׁשכּו

העֹולמֹות, ׁשּלהאיר וגילּוי העצם ּגילּוי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּוממּלא,

ׁשני  ּדּוגמת יׁש ויׂשראל ׁשּבּתֹורה מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא

ּתֹורה  הם ּבּתֹורה אּלה ענינים ּדׁשני אּלה. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָענינים

ׁשּבנפׁש [ּדזה ורצֹון ׂשכל הם ּוביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָּומצוֹות,

ּביׂשראל, ּבעיקר הּוא ּומּדֹות ׂשכל יׁש ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהאדם

אדם  קרּויין אּתם - אּתם נׁשּתלׁשל 47אדם ּומּזה , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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45(.125 ע' תש"ג .48 ע' תרצ"ט סה"מ קכח. ר"פ שם וראה שם. הנ"ל ואילך.)46המשך פז) (ע' כו.)47פמ"ט יט, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ‰‡Ó ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·ÈÁ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»»»¿»≈≈»¿»¿»≈»
˙k¯a È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,˙BÎ¯a ‰‡n‰ È„ÈŒÏÚÂ ,(ÔBˆ¯) ¯˙ka«∆∆»¿«¿≈«≈»¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«

,˙BÂˆn‰ של) אחרות ברכות לגבי מיוחדת מעלה בהן יש לעיל שכאמור «ƒ¿
וההודאה) ÈeÏÈ‚a.השבח ÔBˆ¯‰ CLÓƒ¿»»»¿ƒ

,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ÔÈÚ‰ È¯‰¬≈»ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ
‰Ê ÏÚL ,¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó‰«¿»¿««¬»∆«∆

ÔBˆ¯c ÏLn‰ ‡a לכוח כמשל »«»»¿»
'פנימי',ÏÎNÂ'מקיף' לכוח כמשל ¿≈∆

‡lÓn‰ ¯B‡ ‡e‰ המאיר «¿«≈
פנימי באופן ‰Bq··ומתלבש ¯B‡Â¿«≈

'מקיף', בדרך Ú‚Bהמאיר ‰Óe«≈«
‰¯Bz ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ¯‡·Ï Ô‡k»¿»≈«ƒ≈»

˙BÂˆÓe היא שהתורה ולפרט ƒ¿
הן  והמצוות פנימי אור בדוגמת

מקיף.? אור בדוגמת

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‡È‰ ‰‡È¯a‰L ‰Êc ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ
ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ45, והמטרה העיקר שהם ƒ¿»≈
חכמינו  (כמאמר הבריאה של והתכלית

אלקים" ברא "בראשית הפסוק על ז"ל

ובשביל  התורה בשביל נברא שהעולם

בפסוקים  נקראים ששניהם ישראל

Ï‡"ראשית") ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ…
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï הגשמי ¯˜ הזה «ƒ¿ƒ«»»

ונתלבשו  ירדו ישראל ובני התורה שבו

ÏÎÏבגשמיות  Ìb ‡l‡∆»«¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ של והתפשטות ההארות «ƒƒ

עצם  שאינו מה (כל האלוקי האור

היינו  'גילויים', נקרא עצמו המאור

העצם), של והתפשטות »Ìbהתגלות
ÌÈÈeÏÈb‰Ï ֿ האין האלוקי האור של ¿«ƒƒ

eÏÈÙ‡Âסופי  ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿«¬ƒ
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡c ÈeÏÈb‰Ï¿«ƒ¿«¿ƒ¿

ÈeÏÈb ‡e‰LשלÌˆÚ‰.עצמו ∆ƒ»∆∆
ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎa ‰ek‰ È¯‰L∆¬≈««»»¿»«ƒƒ

נעלות  הכי בדרגות È„Îaגם ‡È‰ƒƒ¿≈
CkŒ¯Á‡ ‰È‰È Ì„ÈŒÏÚL לאחר ∆«»»ƒ¿∆««»

האור  של וירידה צמצומים ריבוי

העולמות  השתלשלות בסדר לדרגה [Ì‚Âמדרגה ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»¿«
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï BÈ‡L ÈeÏÈb‰ מהעולמות שלמעלה אור «ƒ∆≈¿»ƒ∆»»

נועדה  לא שלו ונבראים שההתגלות עולמות התהוות בשביל מלכתחילה

ומוגבלים  ‰ÌˆÚמוגדרים ÈeÏÈb ‡l‡,עצמו‰ÏÚ CkL ÈÙÏ ‡e‰ ∆»ƒ»∆∆¿ƒ∆»»»

¯B‡‰Ó CLÓeÈ ˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡‰L C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈∆»««»»»¿«≈»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL46 האור גם דבר של בסופו כי ונמצא ∆¿«¿»ƒ«»»»

הארה  ממנו תהיה מכן שלאחר כדי מאיר לעולמות משייכות שלמעלה

לבריאה  קשור הזה הגילוי גם כן, ואם לעולמות, ÔÂÈkÓeהשייכת ,[ƒ≈»
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL שתחילת ∆¿ƒ«»»

שיש  העובדה בעצם היא שלה התהליך

לעצם  מחוץ ÏÈ·Laגילויים ‡È‰ƒƒ¿ƒ
,Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk ÌbL ‡ˆÓ החל ƒ¿»∆«»«ƒƒ
שלמעלה  האור כולל ביותר, מהנעלים

ÏÈ·Laלעולמות,משייכות  Ì‰≈ƒ¿ƒ
.Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿«««
ÈL eÎLÓpL ‰Ê ÏÚ ÈÓÈt‰«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿¿¿≈
,‡lÓÓe ··BÒc ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿≈¿«≈
¯È‡‰lL ÈeÏÈ‚Â ÌˆÚ‰ ÈeÏÈbƒ»∆∆¿ƒ∆¿»ƒ
ÈtÓ ‡e‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿≈
˙Ó‚ec LÈ Ï‡¯NÈÂ ‰¯BzaL∆«»¿ƒ¿»≈≈¿«

‰l‡ ÌÈÈÚ ÈL,מעתה כלומר, ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
האור  התגלות שגם שנתבאר לאחר

של  בסופו קשורה, מעולמות שלמעלה

בריאת  של האלוקית בכוונה דבר,

העצם" "גילוי שגם מובן העולמות,

הם  הבריאה שלצורך הגילויים רק ולא

יש  ישראל, ובשביל התורה בשביל

הפנימי  הטעם דבר, של שלאמתו לומר

בשני  מתגלה האלוקי שהאור לכך

מקבילים  שהם מפני הוא אלו אופנים

שבשבילם  וישראל התורה של לעניינם

ומבאר. שממשיך כפי העולם, נברא

‰l‡ ÌÈÈÚ ÈLc ובלי גבול של ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
שהם  כפי Bz¯‰גבול Ì‰ ,‰¯Bza«»≈»

כוח  פנימית, התלבשות שעניינה

מקיף,שעניינם BÂˆÓe˙הגבול, אור ƒ¿
הבליֿגבול, שני Ï‡¯NÈ·eהאור ¿ƒ¿»≈

(המקבילים  האמורים העניינים

וגבול  גבול בלי – ו'ממלא' ל"סובב'

ומצוות) ÏÎNותורה Ì‰ הפועל ≈≈∆
הגבול  ככוח פנימית, בהתלבשות

ÔBˆ¯Â בלי מקיף, כוח בתור הפועל ¿»
ÈÚa˜¯גבול  ‡e‰ ˙BcÓe ÏÎN LÈ Ì„‡‰ LÙaL ‰Êc]¿∆∆¿∆∆»»»≈≈∆ƒ¿ƒ»

,Ï‡¯NÈa ז"ל חכמינו ‡„Ìכמאמר ÔÈÈe¯˜ Ìz‡ - Ìz‡ Ì„‡47, ¿ƒ¿»≈»»«∆«∆¿ƒ»»
שכל  יש העליונות, בספירות ומידות שכל שיש וכשם לעליון" "אדמה שם על

שהם  כפי אלה מענינים נשתלשלו הנפש כוחות כי האדם, בנפש ומידות
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f"kyz'd ('a xn`n) ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y

לֹומר  יׁש ועלּֿפיֿזה העֹולם]. ּבאּומֹות ּגם ְְִֵֵֶַַַָָּכן

ּוממּלא  סֹובב על מׁשל ּבהּמאמר ׁשּמביא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדזה

ּבאּור  לזה ּובהמׁש ׁשּבאדם, וׂשכל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמרצֹון

ּבכדי  (ּגם) הּוא לתֹורה, מצוֹות ּבין ְְְִִִֵֵַַָהחילּוק

העצם  (ּגילּוי  הּגילּויים ּדׁשני ׁשהּׁשרׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלרּמז

ׁשני  (ּדּוגמת) הּוא העֹולמֹות) ׁשּלהאיר ְְְְִִֵֶַָָָוגילּוי

מֹוסיף  וזה ויׂשראל. ׁשּבּתֹורה אּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָענינים

ּבהם  ׁשּיׁש הּנ"ל, ּגילּויים ּדׁשני העילּוי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבהבנת

להענינים  ּדּוגמא ּגם אּלא הּגילּוי ענין רק ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלא

ּבהעצמּות. הּוא ׁשּׁשרׁשם ויׂשראל ְְְְְְִֵֶַָָָָָּדתֹורה

ׁשּידּוע ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) זה לבאר 48יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶֶַָָ

ּדלעילא  ְְֲִִֵֶַָָׁשהאתערּותא

אתערּותא  לעֹורר ּבכדי מעצמּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהּנמׁשכת

ּדלתּתא  אתערּותא ׁשאין מּמקֹום היא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּדלתּתא,

ׁשאין  זה הרי ּבאּור, צרי ּדלכאֹורה לׁשם. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּגעת

לגּבי  ּכי הּוא לׁשם, מּגעת ּדלתּתא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאתערּותא

[ויׁש מקֹום ּתֹופס אינֹו ה'תּתא' זֹו, ְְֵֵֵַַַָָָּדרּגא

להּנבראים  מקֹום ּתפיסת ׁשאין ּדזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף,

(ׁשּמּמּנּו ּדסֹובב הּׁשרׁש ּכי הּוא זֹו, ּדרּגא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹלגּבי

ׁשענינֹו האֹור הּוא זֹו) ּדלעילא אתערּותא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָנמׁשכת

העצם], ּגילּוי אּלא העֹולמֹות את להאיר לא ְִִֶֶֶֶָָָָָֹהּוא

ּבכדי  ּדלעילא אתערּותא מּׁשם נמׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָואי

יׁש הּנ"ל ועלּֿפי ּדלתּתא. אתערּותא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלעֹורר

העצם  ּגילּוי ׁשהּוא ׁשהאֹור ּדעלֿידיֿזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָלֹומר,

נרּגׁש עלֿידיֿזה ׁשּביׂשראל, זה ענין ּדּוגמת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

נמׁשכת  ולכן יׂשראל. ּבׁשביל היא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּכּונה

אתערּותא  לעֹורר ּבכדי ּדלעילא אתערּותא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּמּנּו

המׁשכת  ּדעלֿידי להֹוסיף, ויׁש ְְְְְְִִֵֵַַַַָָּדלתּתא.

ּדלתּתא, האתערּותא לעֹורר ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָהאתערּותא
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כחות )48 כוללת מוגבלת) בלתי (שהיא שהנפש אלא הנפש, הארת אינם בנפש כלולים בהיותם גם בזה: ענינים ושני

להתלבש  בערך נעשים הם שעי"ז צמצום, ע"י הוא הגוף) באברי שמתלבשים לפני (עוד מהנפש המשכתם ולכן, מוגבלים;

הצמצום  ע"י שנמשך וכמו הצמצום לפני שהוא כמו הקו, דאור בהגבול ס"ה) (דלעיל הענינים שני בדוגמת – הגוף באברי

ופל"ב). פ"ג הנ"ל המשך (ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באלקות  ישראל fÓe‰למעלה בבני קיים Ìbשהדבר Ôk ÏLÏzL ƒ∆ƒ¿«¿≈≈«

ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a ומידות שכל יש להם גם ].שלמעשה ¿»»
··BÒ ÏÚ ÏLÓ ¯Ó‡n‰a ‡È·nL ‰Êc ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿∆∆≈ƒ¿««¬»»»«≈

ÔBˆ¯Ó ‡lÓÓe הסובב אור בדוגמת אור שהוא ÏÎNÂשהוא בדוגמת ¿«≈≈»¿≈∆
ÊÏ‰הממלא  CLÓ‰·e ,Ì„‡aL∆»»»¿∆¿≈¿∆

˙BÂˆÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ¯e‡a≈«ƒ≈ƒ¿
,‰¯B˙Ï האמור להבדל מקביל שהוא ¿»

היא  ותורה הרצון הן שמצוות כך

השאלה  נשאלה ולעיל פנימיים, כוחות

המדובר  לנושא חשוב הדבר מדוע

Ên¯Ïבמאמר, È„Îa (Ìb) ‡e‰«ƒ¿≈¿«≈
ÌÈÈeÏÈb‰ ÈLc L¯M‰L∆«…∆ƒ¿≈«ƒƒ

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb) של השורש שהוא ƒ»∆∆
הסובב  È‡‰lL¯אור ÈeÏÈ‚Â¿ƒ∆¿»ƒ
˙BÓÏBÚ‰ אור של השורש שהוא »»

ÈLהממלא  (˙Ó‚ec) ‡e‰ (¿«¿≈
‰¯BzaL ‰l‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈∆∆«»

.Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈
ÈeÏÈÚ‰ ˙·‰a ÛÈÒBÓ ‰ÊÂ¿∆ƒ«¬»«»ƒ

והיתרון  ÌÈÈeÏÈbהמעלה ÈLcƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï Ì‰a LiL ,Ï"p‰««∆≈»∆…«ƒ¿«

ÈeÏÈb‰ התפשטות כאמור, שהוא, «ƒ
לעצם  Ó‚ec‡מחוץ Ìb ‡l‡∆»«¿»

Ï‡¯NÈÂ ‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ÌL¯ML כפי ∆»¿»¿»«¿

וישראל  ותורה שמאחר לעיל שנתבאר

הגילויים  גם הרי התכלית, עיקר הם

הם, בעולמות, מהארה שלמעלה

התורה  בשביל דבר של לאמיתו

וישראל.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á‰Ê ¯‡·Ï LÈ ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
Úe„iL48 החסידות בתורת ∆»«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
˙ÎLÓp‰ מלמעלה,dÓˆÚÓ ללא «ƒ¿∆∆≈«¿»

האדם  מצד דלתתא' 'אתערותא הקדמת

‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îaƒ¿≈¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc,האדם ÌB˜nÓמצד ‡È‰ ƒ¿«»ƒƒ»

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÌLÏ ˙ÚbÓ העניין התחלת וכאשר «««¿»

האדם, מצד מלמטה בהתעוררות היא

כך. כל נעלה ממקור דלעילא אתערותא להמשיך בכוחה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰אין

¯e‡a CÈ¯ˆ,כך זה z˙Ïc‡מדוע ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ‰Ê È¯‰ »ƒ≈¬≈∆∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
'‡z˙'‰ ,BÊ ‡b¯c Èa‚Ï Èk ‡e‰ ,ÌLÏ ˙ÚbÓ התחתון המטה, «««¿»ƒ¿«≈«¿»««»

ÌB˜Ó ÒÙBz BÈ‡ דרגה לגבי והשפעה 'נגיעה ' אין שלו ולהתעוררות ≈≈»
זו  ÌÈ‡¯·p‰Ïעליונה ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÔÈ‡L ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ¿∆∆≈¿ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ

b¯c‡התחתונים  Èa‚Ï אלוקית ¿«≈«¿»
‰L¯Mנעלית Èk ‡e‰ ,BÊ והמקור ƒ«…∆

˙ÎLÓ epnnL) ··BÒc¿≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‡e‰ (BÊ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
¯È‡‰Ï ‡Ï ‡e‰ BÈÚL ¯B‡‰»∆ƒ¿»…¿»ƒ
ÈeÏÈb ‡l‡ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡∆»»∆»ƒ

,ÌˆÚ‰ הארה זו אין לעיל שכמבואר »∆∆
לנבראים  ושייכות זיקה CÈ‡Âעם ,[¿≈

ÌMÓמלכתחילה  CLÓƒ¿»ƒ»
È„Îa ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿≈

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ והרי ¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
מקום  תופסים לא התחתונים ענייני כל

שם?

ŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈«¿«
ÈeÏÈb ‡e‰L ¯B‡‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»∆ƒ
‰Ê ÔÈÚ ˙Ó‚ec ‡e‰ ÌˆÚ‰»∆∆¿«ƒ¿»∆

,Ï‡¯NÈaL המקיף הרצון עניין ∆¿ƒ¿»≈
(כמבואר  הפנימי מהשכל שלמעלה

Lb¯לעיל), ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ באור «¿≈∆ƒ¿»
כל  שאכן למרות עצמו, הבליֿגבול

תופסים  לא התחתונים העולמות ענייני

לגביו ‰È‡מקום Ba ‰ek‰L∆««»»ƒ
ÔÎÏÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La שעם כיוון ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈

בינ  העצום והפער הריחוק ובין כל ו

בו  נרגש זאת בכל התחתונים העולמות

ישראל  בשביל ∆∆¿ÎLÓƒ˙שהוא
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ epnÓƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‡˙e¯Ú˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îaƒ¿≈¿≈ƒ¿¬»

‡z˙Ïc שהם כפי ישראל בבני ƒ¿«»
למטה.

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בלבד זו לא אשר ¿≈¿ƒ
ישראל  לבני השייכות ניכרת שלמעלה

אתערותא  המשכת גורם (והדבר

אלא  עליון) כך כל ממקור דלעילא

מזו  ‰ÎLÓ˙יתירה È„ÈŒÏÚc¿«¿≈«¿»«
¯¯BÚÏ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿≈
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰a ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙ÈÓ ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
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jnrnכח l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ּובהּמקֹום  ּדלעילא ּבהאתערּותא עילּוי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָמיתוּסף

ּכי  ּדלעילא. האתערּותא נמׁשכת ֿ 49ׁשּמּמּנּו על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

זה  וגם ׁשּבֹו, הּכּונה יֹותר עֹוד ּבֹו מתּגּלה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָידיֿזה

הּוא  ׁשּׁשרׁשם ׁשּביׂשראל ענין ּדּוגמת ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ְְַָּבהעצמּות.

מה e‰ÊÂט) ּתקרי אל גֹו' מה יׂשראל ועּתה ¿∆ְְְִִִֵַַָָָָ

מה, הּוא ׁשה'ּכתיב' ּדזה מאה, ְְִֵֶֶֶַָָָאּלא

העלם  הם ּו'קרי' ּד'ּכתיב' מאה, הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָוה'קרי'

ּובׁשרׁשֹו50וגילּוי  הּסֹובב, הּוא מאה ּכי הּוא, , ְְְִִֵֵַָָ

המ"ה  הּוא ו'מה' ּגילּוי, – העצם ּדגילּוי ְְִִֶֶַַָָָהאֹור

ׁשהּנׁשמה  ּדעלֿידי ּבהעלם. ׁשהּוא ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדהּנׁשמה,

נברא  ּבהעלם 51נעׂשית הּוא ׁשּבּה המ"ה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

המׁשכת  עלֿידי הּוא לגילּוי ׁשּיבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ(ּובכדי

העלם  והּנה וד'). ג' סעיף ּכּנ"ל מאה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּבחינת

הּידּוע  ועלּֿפי מּגילּוי. למּטה הּוא 52זה ְְִִִֶַַַַָָ

לֹומר, יׁש מ'קרי', למעלה הּוא ְְְְִִִֵֶַַָׁש'ּכתיב'

ׁש'ּמה' ּבזה ׁשּמרּומז ּדנׁשמה ּדהמ"ה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדההעלם

מּוׁשרׁשת  ׁשהּנׁשמה זה הּוא ה'ּכתיב', ְְְִֶֶֶֶַַָָהּוא

ּדזה  להֹוסיף, ויׁש ּדהעצמּות. העצמי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבהעלם

הּוא, ּד'מה', ה'ּכתיב' ׁשל ה'קרי' הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָׁשּמאה

נרּגׁש המ"ה, לעֹורר ּדמאה ההמׁשכה עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָּכי

וגילּוי  ּדּוגמת ׁשהּוא ח) סעיף סֹוף (ּכּנ"ל ְְְִִֶַַַּבֹו

ּדיׂשראל. ְְִֵַַָהמ"ה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ֿ ּדעל עצמם, ּביׂשראל ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְְְִֵַַַָָ

הּגּוף, את מאירה ׁשהּנׁשמה ְְְִֵֶֶַַָָָידי

העצמּות  ּבחירת הּוא (ּדוקא) ניתוּסף 53ׁשּבֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

ׁשהּנׁשמה  לעתידֿלבא ועלּֿדר ּבהּנׁשמה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעילּוי

מהּגּוף  ניזֹונת מּמׁש54ּתהיה ׁשּבקרֹוב ויהיֿרצֹון . ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּיעּוד  ּובעל 55יקּוים עפר, ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָ
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ואילך).)49 צב (ס "ע ואילך).)50פנ"ב סע"ב (ט , פ"ה תניא וראה ט. מ, הובא )51תהלים – סע"א) (סו, פמ"ו תניא ראה 

שם. הנ"ל מ"ב.)52בהמשך פ"ד קכט.)53אבות ע' תרס"ו המשך גם בראשית.)54ראה ר"פ בארוכה )55פרש"י ראה

וראה ואילך). של ס"ע סיון סה"מ מנחם (תורת ז סעיף ה'תשכ"ח אלקים וידבר יחזקאל f"crד"ה .36 הערה לעיל בהנסמן

סי"ט  אגה"ק ראה הגילוי. נמשך שבשבילה הכוונה נשלמת שעי"ז נוסף א. כד, שה"ש לקו"ת וש"נ. א. סא, יבמות לא. לד,

וקרי הכתיב בענין עח) (ע' בסופו תרל"ח לברך אדם  חייב המשך גם וראה א). d`ne(קכח, dnc הוא שם שהביאור (אלא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעולמות,ÌB˜n‰·eעצמה  השייך מאור למעלה מאד, epnnLהנעלה ¿«»∆ƒ∆

Èk .‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ49Ba ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ƒ¿∆∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆ƒ¿«»
,BaL ‰ek‰ ¯˙BÈ „BÚ,"ישראל "בשביל e‰L‡שהוא ‰Ê Ì‚Â ≈««»»∆¿«∆∆

,˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ÌL¯ML Ï‡¯NÈaL ÔÈÚ ˙Ó‚ec זה אף ¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿»≈∆»¿»¿»«¿
ידי  על יותר ומודגש יותר מתגלה

שמגיעה  דלעילא אתערותא ממנו שיש

(וכל  דלתתא אתערותא ופועלת למטה

ישראל  בני מצד שבעבודה למרות זה,

שלא  דלתתא באתערותא עצמם,

אין  אכן דלעילא, לאתערותא קדמה

וכפי  לשם, מגעת האדם עבודת

שנתבאר).

'B‚ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ e‰ÊÂ (Ë¿∆¿«»ƒ¿»≈»
‰Êc ,‰‡Ó ‡l‡ ‰Ó È¯˜z Ï‡«ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆

'·È˙k'‰L בפסוק הכתוב הלשון ∆«¿ƒ
'È¯˜'‰Â ,‰Ó ‡e‰ דרשת לפי »¿«¿ƒ

הפסוק  על ז"ל Ó‡‰,חכמינו ‡e‰≈»
ÌÏÚ‰ Ì‰ 'È¯˜'e '·È˙k'cƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈

כמובא ÈeÏÈ‚Â50(כתיב) (קרי), ¿ƒ
כי  ..." התניא: שבספר הקודש באגרת

לנו  הנגלית ההבנה לפי הוא הקרי

שתיבה  מההבנה, למעלה הוא והכתיב

בבח  לבוש לה אין ככתיבתה ינת זו

לבוש", לה יש בפה ובקריאתה ההבנה

‰‡Ó Èk ,‡e‰,הגילוי הקרי, שהוא ƒ≈»
BL¯L·e ,··Bq‰ ‡e‰ אור של «≈¿»¿
שלפני  סוף אין באור הצמצום הסובב

Yהוא  ÌˆÚ‰ ÈeÏÈ‚c ¯B‡‰»¿ƒ»∆∆
'‰Ó'Â ,ÈeÏÈb העלם שהוא הכתיב, ƒ¿»
‰"Ó‰ ‡e‰ העצמי הביטול ««

ÌÏÚ‰a ‡e‰L ,‰ÓLp‰c¿«¿»»∆¿∆¿≈
מגילוי. ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcלמעלה

‰ÓLp‰L ושורשה במקורה שהיא ∆«¿»»
ירידתה חלק  לאחר אבל ממעל אלוקה

לדרגה  ·¯‡מדרגה ˙ÈNÚ51, «¬≈ƒ¿»
עצמה  בפני מוגדרת »»‰Ó"‰מציאות

ÌÏÚ‰a ‡e‰ daL לא והביטול ∆»¿∆¿≈
נרגש  ולא iL·‡ניכר È„Î·e)ƒ¿≈∆»…

הנעלם  העצמי ÈeÏÈ‚Ï¿ƒהביטול

.('„Â '‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,‰‡Ó ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«¿ƒ«≈»««¿ƒ¿
‰Ê ÌÏÚ‰ ‰p‰Â להתגלות מכדי נעלה כי מתגלה שאינו מהעלם בשונה ¿ƒ≈∆¿≈∆

ÈeÏÈbÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ידי (על גבוה יותר לדרגה מגיעה הנשמה וכאשר ¿«»ƒƒ
כן  הוא ‰Úe„iמתגלה."מאה") ÈtŒÏÚÂ52'·È˙k'L הנעלם‡e‰ ¿«ƒ«»«∆¿ƒ

'È¯˜'Ó ‰ÏÚÓÏ,הגלויLÈ ¿«¿»ƒ¿ƒ≈
‰"Ó‰c ÌÏÚ‰‰c ,¯ÓBÏ«¿«∆¿≈¿««
'‰n'L ‰Êa ÊÓe¯nL ‰ÓLcƒ¿»»∆¿»»∆∆»

‡e‰ ,'·È˙k'‰ ‡e‰ למטה לא «¿ƒ
למעלה  מאד, נעלה העלם אלא מגילוי

L¯LeÓ˙מגילוי, ‰ÓLp‰L ‰Ê∆∆«¿»»¿∆∆
˙eÓˆÚ‰c ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a«∆¿≈»«¿ƒ¿»«¿
מגילוי. למעלה בוודאי שהוא העלם

‰‡nL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆∆≈»
'È¯˜'‰ ‡e‰ הגילויÏL «¿ƒ∆

'‰Ó'c '·È˙k'‰,הנעלם,‡e‰ «¿ƒ¿»
‰‡Óc ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈««¿»»¿≈»

"Ó‰ ¯¯BÚÏ,‰ לעיל (כמבואר ¿≈««
היא  ברכות" "מאה דבר של שבסופו

ה') יראת לעורר Baהדרך Lb¯ ,ƒ¿»
עצמו  ÛÈÚÒבמאה ÛBÒ Ï"pk)««¿ƒ

ÈeÏÈ‚Â ˙Ó‚ec ‡e‰L (Á∆¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈc ‰"Ó‰ שההעלם היינו ««¿ƒ¿»≈

הגילוי. בתוך מורגש הנעלה

Ï‡¯NÈa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿»≈
‰ÓLp‰L È„ÈŒÏÚc ,ÌÓˆÚ«¿»¿«¿≈∆«¿»»

‰Ûebהנעלית  ˙‡ ‰¯È‡Ó¿ƒ»∆«
‰e‡התחתון, (‡˜Âc) BaL∆«¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙¯ÈÁa53, כמבואר ¿ƒ«»«¿
ולשון, עם מכל בחרת "ובנו בתניא:

בחומריותו  הנדמה החומרי הגוף הוא

העולם", אומות ≈»¿ÛqÂ˙Èƒלגופי
‰ÓLp‰a ÈeÏÈÚ כשם) עצמה, ƒ¿«¿»»

ה"מ"ה" גילוי את הפועל שה"מאה"

זה) ידי על בעצמו ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂמתעלה
‰È‰z ‰ÓLp‰L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆«¿»»ƒ¿∆

Ûeb‰Ó ˙BÊÈ54ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ . ƒ≈≈«ƒƒ»
„eÚi‰ ÌÈe˜È LnÓ ·B¯˜aL55 ∆¿»«»¿««ƒ

,¯ÙÚ ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿¿≈»»
‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·e המקובל הגאון «««ƒ»
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כט jnrn l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ּובהּמקֹום  ּדלעילא ּבהאתערּותא עילּוי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָמיתוּסף

ּכי  ּדלעילא. האתערּותא נמׁשכת ֿ 49ׁשּמּמּנּו על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

זה  וגם ׁשּבֹו, הּכּונה יֹותר עֹוד ּבֹו מתּגּלה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָידיֿזה

הּוא  ׁשּׁשרׁשם ׁשּביׂשראל ענין ּדּוגמת ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ְְַָּבהעצמּות.

מה e‰ÊÂט) ּתקרי אל גֹו' מה יׂשראל ועּתה ¿∆ְְְִִִֵַַָָָָ

מה, הּוא ׁשה'ּכתיב' ּדזה מאה, ְְִֵֶֶֶַָָָאּלא

העלם  הם ּו'קרי' ּד'ּכתיב' מאה, הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָוה'קרי'

ּובׁשרׁשֹו50וגילּוי  הּסֹובב, הּוא מאה ּכי הּוא, , ְְְִִֵֵַָָ

המ"ה  הּוא ו'מה' ּגילּוי, – העצם ּדגילּוי ְְִִֶֶַַָָָהאֹור

ׁשהּנׁשמה  ּדעלֿידי ּבהעלם. ׁשהּוא ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדהּנׁשמה,

נברא  ּבהעלם 51נעׂשית הּוא ׁשּבּה המ"ה , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

המׁשכת  עלֿידי הּוא לגילּוי ׁשּיבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ(ּובכדי

העלם  והּנה וד'). ג' סעיף ּכּנ"ל מאה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּבחינת

הּידּוע  ועלּֿפי מּגילּוי. למּטה הּוא 52זה ְְִִִֶַַַַָָ

לֹומר, יׁש מ'קרי', למעלה הּוא ְְְְִִִֵֶַַָׁש'ּכתיב'

ׁש'ּמה' ּבזה ׁשּמרּומז ּדנׁשמה ּדהמ"ה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדההעלם

מּוׁשרׁשת  ׁשהּנׁשמה זה הּוא ה'ּכתיב', ְְְִֶֶֶֶַַָָהּוא

ּדזה  להֹוסיף, ויׁש ּדהעצמּות. העצמי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבהעלם

הּוא, ּד'מה', ה'ּכתיב' ׁשל ה'קרי' הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָׁשּמאה

נרּגׁש המ"ה, לעֹורר ּדמאה ההמׁשכה עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָּכי

וגילּוי  ּדּוגמת ׁשהּוא ח) סעיף סֹוף (ּכּנ"ל ְְְִִֶַַַּבֹו

ּדיׂשראל. ְְִֵַַָהמ"ה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ֿ ּדעל עצמם, ּביׂשראל ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְְְִֵַַַָָ

הּגּוף, את מאירה ׁשהּנׁשמה ְְְִֵֶֶַַָָָידי

העצמּות  ּבחירת הּוא (ּדוקא) ניתוּסף 53ׁשּבֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

ׁשהּנׁשמה  לעתידֿלבא ועלּֿדר ּבהּנׁשמה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעילּוי

מהּגּוף  ניזֹונת מּמׁש54ּתהיה ׁשּבקרֹוב ויהיֿרצֹון . ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּיעּוד  ּובעל 55יקּוים עפר, ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָ
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שם. הנ"ל מ"ב.)52בהמשך פ"ד קכט.)53אבות ע' תרס"ו המשך גם בראשית.)54ראה ר"פ בארוכה )55פרש"י ראה

וראה ואילך). של ס"ע סיון סה"מ מנחם (תורת ז סעיף ה'תשכ"ח אלקים וידבר יחזקאל f"crד"ה .36 הערה לעיל בהנסמן

סי"ט  אגה"ק ראה הגילוי. נמשך שבשבילה הכוונה נשלמת שעי"ז נוסף א. כד, שה"ש לקו"ת וש"נ. א. סא, יבמות לא. לד,

וקרי הכתיב בענין עח) (ע' בסופו תרל"ח לברך אדם  חייב המשך גם וראה א). d`ne(קכח, dnc הוא שם שהביאור (אלא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעולמות,ÌB˜n‰·eעצמה  השייך מאור למעלה מאד, epnnLהנעלה ¿«»∆ƒ∆

Èk .‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙ÎLÓ49Ba ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ƒ¿∆∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆ƒ¿«»
,BaL ‰ek‰ ¯˙BÈ „BÚ,"ישראל "בשביל e‰L‡שהוא ‰Ê Ì‚Â ≈««»»∆¿«∆∆

,˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ÌL¯ML Ï‡¯NÈaL ÔÈÚ ˙Ó‚ec זה אף ¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿»≈∆»¿»¿»«¿
ידי  על יותר ומודגש יותר מתגלה

שמגיעה  דלעילא אתערותא ממנו שיש

(וכל  דלתתא אתערותא ופועלת למטה

ישראל  בני מצד שבעבודה למרות זה,

שלא  דלתתא באתערותא עצמם,

אין  אכן דלעילא, לאתערותא קדמה

וכפי  לשם, מגעת האדם עבודת

שנתבאר).

'B‚ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ e‰ÊÂ (Ë¿∆¿«»ƒ¿»≈»
‰Êc ,‰‡Ó ‡l‡ ‰Ó È¯˜z Ï‡«ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆

'·È˙k'‰L בפסוק הכתוב הלשון ∆«¿ƒ
'È¯˜'‰Â ,‰Ó ‡e‰ דרשת לפי »¿«¿ƒ

הפסוק  על ז"ל Ó‡‰,חכמינו ‡e‰≈»
ÌÏÚ‰ Ì‰ 'È¯˜'e '·È˙k'cƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈

כמובא ÈeÏÈ‚Â50(כתיב) (קרי), ¿ƒ
כי  ..." התניא: שבספר הקודש באגרת

לנו  הנגלית ההבנה לפי הוא הקרי

שתיבה  מההבנה, למעלה הוא והכתיב

בבח  לבוש לה אין ככתיבתה ינת זו

לבוש", לה יש בפה ובקריאתה ההבנה

‰‡Ó Èk ,‡e‰,הגילוי הקרי, שהוא ƒ≈»
BL¯L·e ,··Bq‰ ‡e‰ אור של «≈¿»¿
שלפני  סוף אין באור הצמצום הסובב

Yהוא  ÌˆÚ‰ ÈeÏÈ‚c ¯B‡‰»¿ƒ»∆∆
'‰Ó'Â ,ÈeÏÈb העלם שהוא הכתיב, ƒ¿»
‰"Ó‰ ‡e‰ העצמי הביטול ««

ÌÏÚ‰a ‡e‰L ,‰ÓLp‰c¿«¿»»∆¿∆¿≈
מגילוי. ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcלמעלה

‰ÓLp‰L ושורשה במקורה שהיא ∆«¿»»
ירידתה חלק  לאחר אבל ממעל אלוקה

לדרגה  ·¯‡מדרגה ˙ÈNÚ51, «¬≈ƒ¿»
עצמה  בפני מוגדרת »»‰Ó"‰מציאות

ÌÏÚ‰a ‡e‰ daL לא והביטול ∆»¿∆¿≈
נרגש  ולא iL·‡ניכר È„Î·e)ƒ¿≈∆»…

הנעלם  העצמי ÈeÏÈ‚Ï¿ƒהביטול

.('„Â '‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,‰‡Ó ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«¿ƒ«≈»««¿ƒ¿
‰Ê ÌÏÚ‰ ‰p‰Â להתגלות מכדי נעלה כי מתגלה שאינו מהעלם בשונה ¿ƒ≈∆¿≈∆

ÈeÏÈbÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ידי (על גבוה יותר לדרגה מגיעה הנשמה וכאשר ¿«»ƒƒ
כן  הוא ‰Úe„iמתגלה."מאה") ÈtŒÏÚÂ52'·È˙k'L הנעלם‡e‰ ¿«ƒ«»«∆¿ƒ

'È¯˜'Ó ‰ÏÚÓÏ,הגלויLÈ ¿«¿»ƒ¿ƒ≈
‰"Ó‰c ÌÏÚ‰‰c ,¯ÓBÏ«¿«∆¿≈¿««
'‰n'L ‰Êa ÊÓe¯nL ‰ÓLcƒ¿»»∆¿»»∆∆»

‡e‰ ,'·È˙k'‰ ‡e‰ למטה לא «¿ƒ
למעלה  מאד, נעלה העלם אלא מגילוי

L¯LeÓ˙מגילוי, ‰ÓLp‰L ‰Ê∆∆«¿»»¿∆∆
˙eÓˆÚ‰c ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a«∆¿≈»«¿ƒ¿»«¿
מגילוי. למעלה בוודאי שהוא העלם

‰‡nL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆∆≈»
'È¯˜'‰ ‡e‰ הגילויÏL «¿ƒ∆

'‰Ó'c '·È˙k'‰,הנעלם,‡e‰ «¿ƒ¿»
‰‡Óc ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈««¿»»¿≈»

"Ó‰ ¯¯BÚÏ,‰ לעיל (כמבואר ¿≈««
היא  ברכות" "מאה דבר של שבסופו

ה') יראת לעורר Baהדרך Lb¯ ,ƒ¿»
עצמו  ÛÈÚÒבמאה ÛBÒ Ï"pk)««¿ƒ

ÈeÏÈ‚Â ˙Ó‚ec ‡e‰L (Á∆¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈc ‰"Ó‰ שההעלם היינו ««¿ƒ¿»≈

הגילוי. בתוך מורגש הנעלה

Ï‡¯NÈa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿»≈
‰ÓLp‰L È„ÈŒÏÚc ,ÌÓˆÚ«¿»¿«¿≈∆«¿»»

‰Ûebהנעלית  ˙‡ ‰¯È‡Ó¿ƒ»∆«
‰e‡התחתון, (‡˜Âc) BaL∆«¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙¯ÈÁa53, כמבואר ¿ƒ«»«¿
ולשון, עם מכל בחרת "ובנו בתניא:

בחומריותו  הנדמה החומרי הגוף הוא

העולם", אומות ≈»¿ÛqÂ˙Èƒלגופי
‰ÓLp‰a ÈeÏÈÚ כשם) עצמה, ƒ¿«¿»»

ה"מ"ה" גילוי את הפועל שה"מאה"

זה) ידי על בעצמו ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂמתעלה
‰È‰z ‰ÓLp‰L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆«¿»»ƒ¿∆

Ûeb‰Ó ˙BÊÈ54ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ . ƒ≈≈«ƒƒ»
„eÚi‰ ÌÈe˜È LnÓ ·B¯˜aL55 ∆¿»«»¿««ƒ

,¯ÙÚ ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿¿≈»»
‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·e המקובל הגאון «««ƒ»
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קֹוממּיּות  ּבמהרה ּכּולנּו ונל ּבתֹוכם, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָההילּולא

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָלארצנּו
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רע"א) (ע, פמ"ט תניא שם. אגה"ק ראה ואילך. 33 ע' תש"ד סה"מ א. קטו, פינחס לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה באו"א).
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח מנ"א והקודמו, בו שואל שעומד הוא להזמין פרשיות לתפילין לבני 

משפחתו שהם ממוצא חסידי חב"ד ומסתפק באיזה אופן יכתבו.

והקושיא  כרב,  נהוג  דרב  )השייכים(  דבאתרי'  הוא,  ופס"ד  כלל  הרי  כי  בזה,  הספק  ולפלא 

ששואל כי לדעתו, הנהגה הנרצה בעיני הקב"ה היא שנוהגים בה רוב כלל ישראל. לפלא על קושיא זו, 

שהרי פשוט שגם רבנו הזקן רצה לתקן תפילין באופן שיהי' רצוי בעיני הקב"ה, ופשוט שבזמן רבנו 

הזקן היו הנוהגים באופנים שהורה פחות מאשר עתה שנתפשטה תורת החסידות בכו"כ חוגים ובכל 

זה ציוה לתקן דוקא באופן שהורה, והלואי כבר הי' עוזב דרכו לחפש קושיות וסתירות ויתחיל ללכת 

בדרך הישרה בהקדמת נעשה לנשמע, הוא הדרך שהורו רבותינו נשיאינו הק' שהוא גם דרך כללי לכלל 

רבו של  רבו של הר"ן אדלער  גם של בעל ההפלאה,  רבו  ]שהוא  ישראל, ע"ד המבואר מהרב המגיד 

החתם סופר[, במעלת שער הי"ג הכולל כל הי"ב שערים, עיין בהקדמת שער הכולל להסידור.

ומ"ש שעדיין אינו מרגיש יכולת ללמוד ולהרגיש את תורת החסידות, גם נוסף על זה יש לו 

עיכובים בזמן.

הנה פשוט שאין הקב"ה עושה ח"ו תורתו פלסתר, ובתורתו כתוב שאין הקב"ה בא בטרוניא 

ולא עוד אלא שגם התחיל  וכיון שמכבר הגיעה אליו הידיעה על דבר תורת החסידות,  עם בריותיו, 

ללמדה, חל עליו בכל תוקף ציווי רז"ל, )עירובין סד, א( כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה ]ז.א. 

שגם הוא מודה שגם היא שמועה היא כמו השמועה הנאה, אלא שבשבילו אינו נאה[ העונש ר"ל מבהיל 

הוא, עיי"ש, שמהנ"ל פשוט שיכול הוא, והעיכובים אפשר להתגבר עליהם, וכל יום שעובר מבלי לימודו 

תורת החסידות היא אבדה שאינה חוזרת לא רק בלימוד החסידות אלא גם בנוגע ללימוד תורת הנגלה, 

כיון שבזהר הק' קורא לפנימיות התורה נשמתא דאורייתא, משא"כ לנגלה - בשם גופא דאורייתא, 

והתוארים שבתורה מדוייקים הם, ורואים במוחש שחסרון קטן בנשמה נרגש בכל הגוף, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ל

.f"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שליט"א).‡. אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה וגו' תשמעון עקב והי' ד"ה שיחה) (כעין א מאמר

***

להיות ·. שיכול באב, עשרים ובנדו"ד, החודש, בימי הקביעות עם הקשורים לענינים בנוגע מצינו
השבוע. בימי הקביעות מצד שינוי בהם

בבחי'1ולדוגמא  שהוא באב, בעשרים - לפנ"ז יום ארבעים כבר מתחיל (שענינו השנה לראש בנוגע -
הולד" יצירת קודם יום שינוי 2"ארבעים בו יש ואעפ"כ, השבוע), ימי עם (ולא החודש ימי עם שקשור ,(

בשופר" היום "מצות אזי החול, בימות חל ר"ה של יו"ט שכאשר - השבוע בימי הקביעות ואילו 3מצד ,
שופר. לתקיעת בנוגע שקו"ט מתעוררת בשבת, שחל ר"ה של ביו"ט

שהרי תק"ש, לאסור מקום אין היו"ט של ענינו שמצד - הוא ובהקדמה בר"ה תק"ש על הקב"ה ציווי
דתק"ש, הענין גורם ר"ה של היו"ט ואדרבה: יו"ט, היותו למרות בשופר שיתקעו כן מנת על מלכתחילה

בשופרולכן לתקוע איסור יהי' היו"ט שבגלל לומר שייך בכל לא שיר בכלי להשתמש האיסור (כמו
סניגוריו"ט) שאין וע"ד קטיגור , סניגור"4נעשה נעשה קטיגור ש"אין מזה ביו"ט 5(במכ"ש משא "כ ;(

היו  קיים הי' שביהמ"ק בזמן ואכן, צדדי. דבר שהוא שבת מצד הוא שהאיסור בשבת, שחל ר"ה של
בגבולין  לא אבל במקדש, רק היו 6תוקעין הרי"ף של דינו שבבית מצינו ביהמ"ק חורבן לאחרי (וגם

בשבת  שחל בר"ה גדול"7תוקעין בשופר "יתקע שאז לבוא, לעתיד ועאכו"כ ,8.(

בנוגע  [לא ה"יארצייט" לענין בנוגע הן שאלה מתעוררת - בשבת שחל באב לעשרים בנוגע ָועד"ז
אבא  של הצדקה נתינת אופן (שזהו בממון הצדקה לנתינת בנוגע אלא ביום, בו שנעשים וקדיש לתפלה

העצים",9חלקי' ל"קרבן בנוגע והן התענית], לענין ובנוגע (

בגמרא - להיות 10כמסופר יכול הי' זה שענין (ולהעיר, בלשכה, עצים מצאו לא הגולה בני "כשעלו
ביניהם  החילוק כידוע - ראשון בבית ולא שני, בבית תשובה,11רק לבעלי שייך שני בית של שענינו ,

לרב  ש"דם דוד, ע"י שיבנה הקב"ה הסכים לא שלכן לצדיקים, שייך ראשון בית של ענינו ואילו
בימיו"12שפכת" גו' ש"שלום שלמה, ע "י אם כי באשלמותא"13, סיהרא ד"קיימא באופן מובן,14, ומזה ,

שנה  בכל ולכן וכו'", משלהם והתנדבו אלו ועמדו שני), בבית רק להיות יכול הי' בלשכה עצים שחסרון
משפחו  באב היו עשרים הוא לזה הזמנים ואחד קרבן, ומביאים משלהם מתנדבין אלו -ת

השבת  לאחרי ולעשותם לאחר או השבת, לפני ולעשותם להקדים כדלקמן.15האם ,

.‚. בשבת) (שחל כהנים עצי "זמן בענין מקדימין"הביאור ולא מאחרין פירוש 16. בין והתיווך ,
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וש"נ.1) .397 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
ס"ע 2) חמ"ז (תו"מ סכ"ז דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת גם ראה

וש"נ. .(279
א.3) כז, ב. כו, ר"ה
ביו"ט,4) כללי הו"ע ("קטיגור") לתקוע שהאיסור אע"פ

("סניגור"). דוקא בר"ה מיוחד ענין ואינו
וש"נ.5) רע"א. נט, ברכות
ואילך.6) א נו, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ובפרש"י. רפ"ד ר"ה

ובכ"מ.
מגיד 7) שם. ר"ה להרמב"ן ה' ומלחמת ריטב"א ר"ן, ראה

התוועדויות  גם וראה ה"ט. פ"ב שופר הל' לרמב"ם משנה
וש"נ. ואילך. 466 ע' ח"א תשמ"ה

ובכ"מ.8) ואילך. א נח, שם לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'
ב.9) כג, תענית ראה

א.10) כח, שם
וש"נ.11) .164 ע' חל"ח תו"מ ראה
ח.12) כב, הימיםֿא דברי
ט.13) שם,
כו.14) פט"ו, שמו"ר ב. רכה, זח"א ראה
יש 15) - בשבת שחל חומה דמוקפות שבפורים ולהעיר,

ענינים  יש הנסים"), "ועל אמירת (כמו ביום בו שנעשים ענינים
(טושו"ע  השבת לאחרי שנעשים ענינים ויש שבת, בערב שנעשים

ס"ו). סתרפ"ח או"ח
א.16) ה, מגילה

f"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

"אינם  שבת בערב שמביאים שהמשפחות הרי"ף, על פירושו עם חיובייהו", זמן מטא לא ש"אכתי רש"י 
ש"אכתי  לכך ביאור תוספת שזהו להקדים), יכולים היו זאת שלולי משמע (שמזה בזמנם" שיכנסו רוצים
בזמנם", שיכנסו רוצים ש"אינם דכיון - הנודר בדעת שתלוי נדר דין מצד חיוב - חיובייהו" זמן מטא לא
מוטב  שבודאי הצדקה, לענין שייך זה אין ולכן למחרתו. יביאו בשבת שכשחל לכתחילה דעתם היתה

שבת  לערב -17להקדים
ואילך. 129 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

שליט"א).„. אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה וגו' ישראל ועתה ד"ה שיחה) (כעין ב מאמר

***

הפסוק ‰. על רש"י בפירוש המצוה"18הביאור במ 19"כל התחלת אם אגדה ומדרש "כפשוטו, צוה ,
וכו'", אותה גמור

כיון - אלא לארץ, יכנסו שבזכותם המצוות, כל על דקאי כפשוטו, המצוה" "כל לפרש שבהכרח
היו  לא לארץ) הכניסה קודם הארבעים, דשנת שבט ר"ח (לאחרי שעה באותה שהרי דוחק, בזה שיש

המצוות  מתרי"ג מועט מספר אלא טובים 20בידם הימים דיני בארץ, התלויות המצוות ),22וכיו"ב 21(ללא
על קאי המצוה" ש"כל הפירוש מוסיף שגומרים 23המצוה xnbלכן בנ"י ע"י היא לארץ שהכניסה היינו, ,

העבודה  הגומרה".24את שם על אלא המצוה נקראת "שאינה ,

"שנאמר  לבדו 25ומוסיף, משה והלא בשכם, קברו ממצרים ישראל בני העלו אשר יוסף עצמות ואת
מובן, שמזה - שמם" על נקראת ישראל וגמרוה לגומרה הספיק שלא לפי אלא להעלותם, בהם נתעסק
מצד  לגומרה הספיק שלא במשה כמו המרגלים, בחטא אשמים היו שלא לאלו בנוגע (א) גם הוא שכן

מבני 26אונס  פחותים שהיו אלא לארץ, להכנס רצו שלא לאלו בנוגע (ב) שמם, על נקראת אינה ואעפ"כ ,
מלעזור  שהשתמטו מבנ"י אלו כמו - שמם על נקראת ואעפ"כ הגזירה, עליהם חלה לא ולכן שנה עשרים

שמם. על נקראת ואעפ"כ יוסף, עצמות עם להתעסק למשה

ערי  ג' משה הבדיל שלכן מצוה, של עשי' היא לסיימה אפשרות ללא המצוה התחלת גם ולאידך:
עדיין  קולטות היו שלא אף .27מקלט,
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בלקו"ש 17) הנסמן ראה - התענית בענין הדעות לפרטי בנוגע
וש"נ. .30 ע' חי"ט תו"מ גם וראה .30 הערה שבפנים

(נסמן  הבעש"ט תורת יסוד (על החסידים מנהג שע"פ ולהעיר,
תעזוב  "עזוב ה) כג, (משפטים הפסוק על (124 ע' חמ"ז בתו"מ
שאין  כו') וסיגופים תעניות ע"י הגוף את לשבור שאין עמו",
גם  (ראה בגילוי ואור שמחה של בענין זאת ומחליפים מתענים,
ביום  להיות יכול זה הרי - וש"נ) .4 הערה 267 ע' חמ"ט תו"מ
ויין  שמן בבשר ושתי', אכילה בעונג לענגו שמצוה עצמו, השבת

הגוף. הנאת גם שיש באופן ישן,
שי  יט)וסיים, כו, (ישעי' היעוד שוכני קויים ורננו "הקיצו

המתים, בתחיית - דידן.עפר" בעגלא צדקנו, משיח בביאת שתהי'
א.18) ח, פרשתנו
בודאי 19) שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר השיחה בהתחלת

יהי' השבוע בפרשת רש"י בפירוש שהביאור והודיעו הכריזו
זה. בפסוק

כו'.20) ביותר מעלתה גדלה אחת מצוה שאפילו אף
לפני 21) מיד, לארץ שיכנסו יתכן שהרי - חודש ראש לא וגם

יסתלק  לא - לארץ יכנס שלא - שמשה ידעו לא (שהרי הבא ר"ח
של  שנותיהם ממלא שהקב"ה כיון שנולד, ביום באדר, שבעה עד

וילך). בר"פ רש"י שיפרש כפי ליום, מיום צדיקים

עם 22) (הקשורים אבילות דיני גם אצלם היו שלא ולהעיר,
מתי  כלו "שכבר - וחליצה יבום מצות לא גם ובמילא - ָיארצייט)
חוקת  (פרש"י היום" כולכם חיים בהן שכתוב מאותן ואלו מדבר,

כב). כ,
גם 23) כי מקרא, של מפשוטו יותר רחוק זה פירוש אמנם,
xnb" אינה התחלתה, ללא המצוה".lkהמצוה,

(פרש"י 24) המצוות כל כנגד ששקולה לע"ז, בנוגע גם כולל
לא  ועוג, סיחון מלחמת שלאחרי אע"פ כי, - ועוד) כב. טו, שלח
לפעול  צריכים היו מ"מ, לפועל, בנוגע דע"ז הנסיון אצלם הי'
עד  ממנו הטהרנו לא "אשר פעור, דבעל הע"ז ותיקון השלמת
וחטא  וש"נ), .247 ע' ח"מ תו"מ וראה יז. כב, (יהושע הזה" היום

"וביום נאמר שעליו על העגל באה פורענות שאין ופקדתי", פקדי
ובפרש"י),ישראל לד לב, (תשא העגל עון מפרעון קצת בה שאין

מיכה  פסל עמהם הי' הירדן את שעברו לאחרי שגם כך, כדי ועד
יז). שופטים (ראה

לב.25) כד, יהושע
אותו 26) ש"מורידין מיהודה, הראי' רש"י מביא לא ולכן

גמר  שלא במי שייך אינו זה שענין - ב) יג, (סוטה וכו'" מגדולתו
אונס. מצד המצוה

מא.27) ד, ואתחנן פרש"י



לי

.f"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שליט"א).‡. אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה וגו' תשמעון עקב והי' ד"ה שיחה) (כעין א מאמר

***

להיות ·. שיכול באב, עשרים ובנדו"ד, החודש, בימי הקביעות עם הקשורים לענינים בנוגע מצינו
השבוע. בימי הקביעות מצד שינוי בהם

בבחי'1ולדוגמא  שהוא באב, בעשרים - לפנ"ז יום ארבעים כבר מתחיל (שענינו השנה לראש בנוגע -
הולד" יצירת קודם יום שינוי 2"ארבעים בו יש ואעפ"כ, השבוע), ימי עם (ולא החודש ימי עם שקשור ,(

בשופר" היום "מצות אזי החול, בימות חל ר"ה של יו"ט שכאשר - השבוע בימי הקביעות ואילו 3מצד ,
שופר. לתקיעת בנוגע שקו"ט מתעוררת בשבת, שחל ר"ה של ביו"ט

שהרי תק"ש, לאסור מקום אין היו"ט של ענינו שמצד - הוא ובהקדמה בר"ה תק"ש על הקב"ה ציווי
דתק"ש, הענין גורם ר"ה של היו"ט ואדרבה: יו"ט, היותו למרות בשופר שיתקעו כן מנת על מלכתחילה

בשופרולכן לתקוע איסור יהי' היו"ט שבגלל לומר שייך בכל לא שיר בכלי להשתמש האיסור (כמו
סניגוריו"ט) שאין וע"ד קטיגור , סניגור"4נעשה נעשה קטיגור ש"אין מזה ביו"ט 5(במכ"ש משא "כ ;(

היו  קיים הי' שביהמ"ק בזמן ואכן, צדדי. דבר שהוא שבת מצד הוא שהאיסור בשבת, שחל ר"ה של
בגבולין  לא אבל במקדש, רק היו 6תוקעין הרי"ף של דינו שבבית מצינו ביהמ"ק חורבן לאחרי (וגם

בשבת  שחל בר"ה גדול"7תוקעין בשופר "יתקע שאז לבוא, לעתיד ועאכו"כ ,8.(

בנוגע  [לא ה"יארצייט" לענין בנוגע הן שאלה מתעוררת - בשבת שחל באב לעשרים בנוגע ָועד"ז
אבא  של הצדקה נתינת אופן (שזהו בממון הצדקה לנתינת בנוגע אלא ביום, בו שנעשים וקדיש לתפלה

העצים",9חלקי' ל"קרבן בנוגע והן התענית], לענין ובנוגע (

בגמרא - להיות 10כמסופר יכול הי' זה שענין (ולהעיר, בלשכה, עצים מצאו לא הגולה בני "כשעלו
ביניהם  החילוק כידוע - ראשון בבית ולא שני, בבית תשובה,11רק לבעלי שייך שני בית של שענינו ,

לרב  ש"דם דוד, ע"י שיבנה הקב"ה הסכים לא שלכן לצדיקים, שייך ראשון בית של ענינו ואילו
בימיו"12שפכת" גו' ש"שלום שלמה, ע "י אם כי באשלמותא"13, סיהרא ד"קיימא באופן מובן,14, ומזה ,

שנה  בכל ולכן וכו'", משלהם והתנדבו אלו ועמדו שני), בבית רק להיות יכול הי' בלשכה עצים שחסרון
משפחו  באב היו עשרים הוא לזה הזמנים ואחד קרבן, ומביאים משלהם מתנדבין אלו -ת

השבת  לאחרי ולעשותם לאחר או השבת, לפני ולעשותם להקדים כדלקמן.15האם ,

.‚. בשבת) (שחל כהנים עצי "זמן בענין מקדימין"הביאור ולא מאחרין פירוש 16. בין והתיווך ,
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וש"נ.1) .397 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
ס"ע 2) חמ"ז (תו"מ סכ"ז דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת גם ראה

וש"נ. .(279
א.3) כז, ב. כו, ר"ה
ביו"ט,4) כללי הו"ע ("קטיגור") לתקוע שהאיסור אע"פ

("סניגור"). דוקא בר"ה מיוחד ענין ואינו
וש"נ.5) רע"א. נט, ברכות
ואילך.6) א נו, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ובפרש"י. רפ"ד ר"ה

ובכ"מ.
מגיד 7) שם. ר"ה להרמב"ן ה' ומלחמת ריטב"א ר"ן, ראה

התוועדויות  גם וראה ה"ט. פ"ב שופר הל' לרמב"ם משנה
וש"נ. ואילך. 466 ע' ח"א תשמ"ה

ובכ"מ.8) ואילך. א נח, שם לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'
ב.9) כג, תענית ראה

א.10) כח, שם
וש"נ.11) .164 ע' חל"ח תו"מ ראה
ח.12) כב, הימיםֿא דברי
ט.13) שם,
כו.14) פט"ו, שמו"ר ב. רכה, זח"א ראה
יש 15) - בשבת שחל חומה דמוקפות שבפורים ולהעיר,

ענינים  יש הנסים"), "ועל אמירת (כמו ביום בו שנעשים ענינים
(טושו"ע  השבת לאחרי שנעשים ענינים ויש שבת, בערב שנעשים

ס"ו). סתרפ"ח או"ח
א.16) ה, מגילה

f"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

"אינם  שבת בערב שמביאים שהמשפחות הרי"ף, על פירושו עם חיובייהו", זמן מטא לא ש"אכתי רש"י 
ש"אכתי  לכך ביאור תוספת שזהו להקדים), יכולים היו זאת שלולי משמע (שמזה בזמנם" שיכנסו רוצים
בזמנם", שיכנסו רוצים ש"אינם דכיון - הנודר בדעת שתלוי נדר דין מצד חיוב - חיובייהו" זמן מטא לא
מוטב  שבודאי הצדקה, לענין שייך זה אין ולכן למחרתו. יביאו בשבת שכשחל לכתחילה דעתם היתה

שבת  לערב -17להקדים
ואילך. 129 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

שליט"א).„. אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה וגו' ישראל ועתה ד"ה שיחה) (כעין ב מאמר

***

הפסוק ‰. על רש"י בפירוש המצוה"18הביאור במ 19"כל התחלת אם אגדה ומדרש "כפשוטו, צוה ,
וכו'", אותה גמור

כיון - אלא לארץ, יכנסו שבזכותם המצוות, כל על דקאי כפשוטו, המצוה" "כל לפרש שבהכרח
היו  לא לארץ) הכניסה קודם הארבעים, דשנת שבט ר"ח (לאחרי שעה באותה שהרי דוחק, בזה שיש

המצוות  מתרי"ג מועט מספר אלא טובים 20בידם הימים דיני בארץ, התלויות המצוות ),22וכיו"ב 21(ללא
על קאי המצוה" ש"כל הפירוש מוסיף שגומרים 23המצוה xnbלכן בנ"י ע"י היא לארץ שהכניסה היינו, ,

העבודה  הגומרה".24את שם על אלא המצוה נקראת "שאינה ,

"שנאמר  לבדו 25ומוסיף, משה והלא בשכם, קברו ממצרים ישראל בני העלו אשר יוסף עצמות ואת
מובן, שמזה - שמם" על נקראת ישראל וגמרוה לגומרה הספיק שלא לפי אלא להעלותם, בהם נתעסק
מצד  לגומרה הספיק שלא במשה כמו המרגלים, בחטא אשמים היו שלא לאלו בנוגע (א) גם הוא שכן

מבני 26אונס  פחותים שהיו אלא לארץ, להכנס רצו שלא לאלו בנוגע (ב) שמם, על נקראת אינה ואעפ"כ ,
מלעזור  שהשתמטו מבנ"י אלו כמו - שמם על נקראת ואעפ"כ הגזירה, עליהם חלה לא ולכן שנה עשרים

שמם. על נקראת ואעפ"כ יוסף, עצמות עם להתעסק למשה

ערי  ג' משה הבדיל שלכן מצוה, של עשי' היא לסיימה אפשרות ללא המצוה התחלת גם ולאידך:
עדיין  קולטות היו שלא אף .27מקלט,
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בלקו"ש 17) הנסמן ראה - התענית בענין הדעות לפרטי בנוגע
וש"נ. .30 ע' חי"ט תו"מ גם וראה .30 הערה שבפנים

(נסמן  הבעש"ט תורת יסוד (על החסידים מנהג שע"פ ולהעיר,
תעזוב  "עזוב ה) כג, (משפטים הפסוק על (124 ע' חמ"ז בתו"מ
שאין  כו') וסיגופים תעניות ע"י הגוף את לשבור שאין עמו",
גם  (ראה בגילוי ואור שמחה של בענין זאת ומחליפים מתענים,
ביום  להיות יכול זה הרי - וש"נ) .4 הערה 267 ע' חמ"ט תו"מ
ויין  שמן בבשר ושתי', אכילה בעונג לענגו שמצוה עצמו, השבת

הגוף. הנאת גם שיש באופן ישן,
שי  יט)וסיים, כו, (ישעי' היעוד שוכני קויים ורננו "הקיצו

המתים, בתחיית - דידן.עפר" בעגלא צדקנו, משיח בביאת שתהי'
א.18) ח, פרשתנו
בודאי 19) שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר השיחה בהתחלת

יהי' השבוע בפרשת רש"י בפירוש שהביאור והודיעו הכריזו
זה. בפסוק

כו'.20) ביותר מעלתה גדלה אחת מצוה שאפילו אף
לפני 21) מיד, לארץ שיכנסו יתכן שהרי - חודש ראש לא וגם

יסתלק  לא - לארץ יכנס שלא - שמשה ידעו לא (שהרי הבא ר"ח
של  שנותיהם ממלא שהקב"ה כיון שנולד, ביום באדר, שבעה עד

וילך). בר"פ רש"י שיפרש כפי ליום, מיום צדיקים

עם 22) (הקשורים אבילות דיני גם אצלם היו שלא ולהעיר,
מתי  כלו "שכבר - וחליצה יבום מצות לא גם ובמילא - ָיארצייט)
חוקת  (פרש"י היום" כולכם חיים בהן שכתוב מאותן ואלו מדבר,

כב). כ,
גם 23) כי מקרא, של מפשוטו יותר רחוק זה פירוש אמנם,
xnb" אינה התחלתה, ללא המצוה".lkהמצוה,

(פרש"י 24) המצוות כל כנגד ששקולה לע"ז, בנוגע גם כולל
לא  ועוג, סיחון מלחמת שלאחרי אע"פ כי, - ועוד) כב. טו, שלח
לפעול  צריכים היו מ"מ, לפועל, בנוגע דע"ז הנסיון אצלם הי'
עד  ממנו הטהרנו לא "אשר פעור, דבעל הע"ז ותיקון השלמת
וחטא  וש"נ), .247 ע' ח"מ תו"מ וראה יז. כב, (יהושע הזה" היום

"וביום נאמר שעליו על העגל באה פורענות שאין ופקדתי", פקדי
ובפרש"י),ישראל לד לב, (תשא העגל עון מפרעון קצת בה שאין

מיכה  פסל עמהם הי' הירדן את שעברו לאחרי שגם כך, כדי ועד
יז). שופטים (ראה

לב.25) כד, יהושע
אותו 26) ש"מורידין מיהודה, הראי' רש"י מביא לא ולכן

גמר  שלא במי שייך אינו זה שענין - ב) יג, (סוטה וכו'" מגדולתו
אונס. מצד המצוה

מא.27) ד, ואתחנן פרש"י



f"kyz'dלב ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

" הדיוק שא `mוביאור למצוה בנוגע - כו'" במצוה כיון התחלת ואעפ"כ, בפרט, היחיד על חיוב ינה
לגמור  צריך קיום 28שהתחיל, התחלת פעלה הירדן בעבר נחלה לקבל שרצונם ראובן, ובני גד בני וכמו .

לפני  תעברו "חלוצים - אותה לגמור מיוחד חיוב עליהם מוטל הי' ולכן ישראל, ארץ כיבוש מצות
.29בנ"י"

מזה  המעיינות30וההוראה דהפצת בשליחות המיוחד לחיוב בנוגע בזה , שהתחילו לאלו ,31חוצה
העבודה  ולגמור להמשיך -32שעליהם

ואילך. 94 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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מאי 28) דלכאורה - שבדבר והחידוש הצורך גם מובן ועפ"ז
וכי  לעשותה, והתחיל עלי' שנצטווה מצוה לגמור שצריך קמ"ל
ב' כתיבת ע"י תפילין מצות בהתחלת שיסתפק הדעת על יעלה

וכיו"ב. פרשיות, ד' לכתוב שנצטווה בשעה בה פרשיות,
יח.29) ג, דברים
ואילך 30) ס"ג שופטים ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 323 ס"ע (לקמן
ונתקיימו 31) אדמו"ר, מו"ח מכ"ק ברכות שביקשו גם ומה

נהנית  כו'; בעניניו להתעסק שצריכים בודאי הרי - הברכות

ואם  שליחותו!... למלא בעצמך וסע חפציך את ארוז אזי - מהרבי
הברכות... את השב - לאו

(32- א) (ח, בפרשה האמורות הברכות לכל זוכים ועי"ז
וכן  גו'", הארץ את וירשתם ובאתם ורביתם תחיון "למען
בעקביו  דש שאדם קלות (המצוות עקב "והי' הפרשה: בהתחלת
אלף  ככם עליכם ש"יוסף להברכה ועד וגו'", תשמעון פרש"י) -
כאשר  אתכם יברך הוא "אבל משלי", "זו משה: וכדברי פעמים",

גבול. בלי - ובפרש"י) יא א, (דברים לכם" דיבר

f"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

" הדיוק שא `mוביאור למצוה בנוגע - כו'" במצוה כיון התחלת ואעפ"כ, בפרט, היחיד על חיוב ינה
לגמור  צריך קיום 28שהתחיל, התחלת פעלה הירדן בעבר נחלה לקבל שרצונם ראובן, ובני גד בני וכמו .

לפני  תעברו "חלוצים - אותה לגמור מיוחד חיוב עליהם מוטל הי' ולכן ישראל, ארץ כיבוש מצות
.29בנ"י"

מזה  המעיינות30וההוראה דהפצת בשליחות המיוחד לחיוב בנוגע בזה , שהתחילו לאלו ,31חוצה
העבודה  ולגמור להמשיך -32שעליהם

ואילך. 94 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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מאי 28) דלכאורה - שבדבר והחידוש הצורך גם מובן ועפ"ז
וכי  לעשותה, והתחיל עלי' שנצטווה מצוה לגמור שצריך קמ"ל
ב' כתיבת ע"י תפילין מצות בהתחלת שיסתפק הדעת על יעלה

וכיו"ב. פרשיות, ד' לכתוב שנצטווה בשעה בה פרשיות,
יח.29) ג, דברים
ואילך 30) ס"ג שופטים ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 323 ס"ע (לקמן
ונתקיימו 31) אדמו"ר, מו"ח מכ"ק ברכות שביקשו גם ומה

נהנית  כו'; בעניניו להתעסק שצריכים בודאי הרי - הברכות

ואם  שליחותו!... למלא בעצמך וסע חפציך את ארוז אזי - מהרבי
הברכות... את השב - לאו

(32- א) (ח, בפרשה האמורות הברכות לכל זוכים ועי"ז
וכן  גו'", הארץ את וירשתם ובאתם ורביתם תחיון "למען
בעקביו  דש שאדם קלות (המצוות עקב "והי' הפרשה: בהתחלת
אלף  ככם עליכם ש"יוסף להברכה ועד וגו'", תשמעון פרש"י) -
כאשר  אתכם יברך הוא "אבל משלי", "זו משה: וכדברי פעמים",

גבול. בלי - ובפרש"י) יא א, (דברים לכם" דיבר

awr zyxt zegiy ihewl יד כרך

בניכם"‡. את אותם "ולמדתם מהפסוק
בגמרא 1שבפרשתנו  במצות 2למדו אינן דנשים

את  אותם ולמדתם קרא "דאמר תלמודֿתורה
בנותיכם". ולא בניכם בניכם,

בשולחנו  הזקן אדמו"ר זו 3והנה הלכה מביא
וממשיך: כו'" תלמודֿתורה במצות אינה ד"אשה
כך  לעצמה, תלמודֿתורה במצות שאינה "וכשם
משכר  ופטורה לבניה, תלמודֿתורה במצות אינה
לבנה  עוזרת היא אם ומכלֿמקום כו'. בניה לימוד
חולקת  בתורה, שיעסוק ומאדה בגופה לבעלה או
מצווים  שהם מאחר גדול, ושכרה עמהם שכר
 ֿ "ומכל מסיים הסעיף ובסוך עלֿידה". ועושים

הנשים  גם הצריכות 4מקום הלכות ללמוד חייבות
כו'". אותן לידע להן

להבין: וצריך

הוא  להן" הצריכות הלכות ללמוד ש"חייבות זה
dxezÎcenlzדהנשיםonvr אחת בכל להיות וצריך ,

לימוד  של ענין אינו לבעלה, או לבנה העזר ואחת.
היא שלה השייכות עזר, של ענין xkydlכיֿאם

של dlraeדתלמודֿתורה dpa שיש בזו אלא אינו ,
ובן  בעל הלכה 5לה זה כל אין לעזר, זקוקים והם

העוזר  ואחד אחד בכל כיֿאם בנשים, מיוחד 6ודין

(אלא  בתורה שיעסוק בתלמודֿתורה להמחוייב
בכלל), נשים שגם

ולהתחיל  להקדים הוהֿליה זה כל ועלֿפי
להן" הצריכות הלכות ללמוד ֿ 7ש"חייבות ולאחרי ,

כו'". עוזרת היא ש"אם זה

דפטורה  שכתב שכיון לומר, יש לכאורה והנה

 ֿ ד"מכל עניניה, לסיים רוצה - בניה לימוד משכר
גופא  הא אבל - כו'". עוזרת היא אם מקום
דבריו  המשך הזקן אדמו"ר סידר למה צריךֿעיון

כנ"ל. המאוחר, להקדים הוהֿליה והרי כנ"ל,

השחר ·. ברכות בהלכות אדמו"ר 8והנה כתב
שלהן  מצוות ללמוד ש"חייבות זה שמטעם הזקן:
התורה  ברכות מברכות נשים לעשותן" היאך לידע
שמברכות  ומזה - טעם) עוד אחרֿכך (ומוסיף

הלכות dxezdברכות  שלימוד מוכח לימודן, על
לימוד של ענין אצלן הוא להן, dxezdהצריכות

הכשר רק שלהן).zeevnl(ולא
להבין: וצריך

המקור מאין את xnba`א) הנשים דלימוד
ענין  בפניֿעצמו, ענין הוא להן הצריכות ההלכות

dxezשל cenil מצוות לקיום הכנה רק - ולא ,
ולכאורה בהן. ד"ולמדתם zehytשחייבות הלימוד

בלימוד  דאינן משמע בנותיכם" ולא בניכם את
אינה  "אשה הזקן אדמו"ר וכלשון (כלל), התורה

תלמודֿתורה"? במצות

ז"ל  רבותינו אמרו מזו: יתירה "נשים9ב) :i`na
oiikf ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי ,

הצריכות  הלכות ללמוד חיובן ואם כו'". גברייהו
תורה, לימוד בפניֿעצמה, מצוה של ענין הוא להן
 ֿ הוהֿליה ובהמענה זכיין", "במאי השאלה מהי
(הלכות  התורה לימוד של זכות להן דיש למימר
כו'"). בנייהו "דאיקרויי רק (ולא בעצמן הצריכות)

סוטה  במסכת "אם 10ג) (בפירוש הגמרא מקשה
אילימא  דמאי, "זכות לה"): תולה זכות לה יש

תורה deevnזכות dpi` `d לנשים דאין הרי - כו'"
)onvrÎcvn'כו דאקרויי מטעם לא (אם תורה זכות (

בגמרא). שם כדמסיק כו' ואתנויי

הוא  להן, הצריכות ההלכות בלימוד חיובן ד)
" הזקן) אדמו"ר (כלשון `ozeבכדי rcil" ,"rcil

ozeyrl ji`d הבקיאה אשה לכאורה, ואםֿכן - "
חיוב  עליה אין עלֿפיֿזה ובמילא כו' שלה בדינים
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יט.1) יא,
ב.2) כט, קידושין
הי"ד.3) פ"א ת"ת הל'
ס"ה,4) ב' ב') אות תפלה (הלכות אגור נסמן שם בהמ"מ

או"ח  ב"י שיג. סי' חסידים ספר ג"כ ועי' בהקדמה. בסמ"ק והוא
ת"ת  להל' והערות מ"מ (ראה ועוד ס"ו סרמ "ו יו"ד רמ"א מז. סי'

שם).
אנשים 5) לסתם עוזרת היא באם גם בשכר" ש"חולקת ואף

כאן  הרי ,(45 ובהערה וֿז סעיף לקמן (וראה התורה בלימוד
העזר ע"ד רק .dlralאוdpalמדובר

במאד.6) בעזר בפרט ומצוי
הדין 7) שהקדים שם) יו"ד (בשו"ע ברמ"א שהוא וכמו

למ"ש  בהמשך בא שהרמ"א אלא דעוזרת, לדין כו' דחייבת
אדה"ז. דברי המשך משא"כ בעצמה, ללימודה בנוגע המחבר

(8.4 הערה לעיל בהנסמן וראה מז. סו"ס
א.9) כא, בסוטה ועד"ז א. יז, ברכות

שם.10)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc ohw cren(iriax meil)

.epzpyna x`eank cqtd mewna
:`ped ax zaeyz z` `xnbd dgecéaøì déì zòîLc øeîéà¥§¨©§§¥§©¦

øæòéìàdna epzpynk xaeq xfril` iaxy zrny izni` - ¡¦¤¤
a ,xqe`yàçøéè àìc äçååøäoi`y mewna dk`ln ziiyra - ©§¨¨§Ÿ¦§¨

ipyd oica j` ,dgxh da oi`e ,dgeexd da yiy `l` cqtd
dxizi dgxh da yiy dk`ln zeyrl xeq`y ,epzpyna xkfend

s`déì zòîL éî ,àãéñt íB÷îa`ly oeike ,xq`y zrny m`d - ¦§§¥¨¦¨©§§¥
ok m`e .dxq` epzpyn eli`e ,dfa xiziy okzi yxetna z`f xq`

.ezhiyk dxn`p epzpyny xnel oi`
:xg` `pz zhiya dxn`p epzpyny `xnbd daiyn okløîà àlà¤¨¨©

épî àä ,àtt áø,epzpyn z` dpy in -àéðúc ,àéä äãeäé éaø ©¨¨¨©¦©¦§¨¦§©§¨
,`ziixaa,ïééòîs`epnî ïé÷Lî ,äléçza àöBiäcrenaeléôàz` ©§¨©¥©§¦¨©§¦¦¤£¦

,ìòaä úéa äãNda oi`y dk`ln crena zeyrl xzeny oeik §¥¥©©©
,dgeexd jxevl s` ,dxizi dgxh,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

äáøçL ïéçìMä úéa äãN àlà ïé÷Lî ïéà`l m` cqtd el didie ¥©§¦¤¨§¥¥©§¨¦¤¨§¨
dpwyi.Ck àìå Ck àì ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøxzed `l - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨

daxgy oia ,oiglyd zia dcy s` dligza `viy oirnn zewydl
.crena opwzl `eaie oirnd zecb elti `ny ,daxg `ly oiae

:`ziixad dtiqenïk ìò øúédxizi `xneg -,äãeäé éaø øîà ¨¥©¥¨©©¦§¨
s`yíãà äðôé àìz`íénä únà,reawd dznixf jxcnä÷Léå Ÿ©§¤¨¨©©©©¦§©§¤

Búpéâìoiglyd zia `id m` s` mirxfa d`lndBúaøeçìeqcxt - §¦¨§§¨
eizepli`n axgy,ãòBî ìL Bleçadgxh ef dlerta yiy meyn §¤¥

.cqtd mewna s` dxeq`e ,dxizi
zia dcy `l` oiwyn oi`' dcedi iax ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'daxgy oiglydéàîdpeekd dn -,'äáøç' ©¨§¨
Lnî äáøç àîéìéàdilecib eyaiy ,ixnbl daxgy yxtp m` - ¦¥¨¨§¨©¨

,xea dcy dzyrpedì é÷Lîc éì änìixd ,dzewydl el dnl - ¨¨¦§©§¥¨
:`xnbd daiyn .mzewydl jixvy mirxf da oi`,éiaà øîàoi` ¨©©©¥

axgy dpeekd`l` ,dcyd däæ ïééònî äáøçLoirnd yaiizpy - ¤¨§¨¦©§¨¤
,epnn zezyl dlibx dzidyøçà ïééòî dì àöéåjenqa rape - §¨¨¨©§¨©¥

zezyl dlibx ef dcyy oeiky ,epnn dzeyy ycg oirn dl
dcedi iax xizd ok it lr s`e ,cqtz dpwyi `l m` ,oirnn
yiy oeik ,oeliw in e` minyb inn `le df oirnn wx dzewydl

.dxizi dgxh jka
:`ziixad ixac jynd z` zx`an `xnbd df itlïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤

.Ck àìå Ck àì ,øîBà äéøæò,`id ezpeekdðééòî áøç àðL àì £©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨Ÿ§¨¨©©§¨¨
,dligz epnn zezyl dlibx dzidydðééòî áøç àì àðL àìå§Ÿ§¨Ÿ¨©©§¨¨

n el` mipte` ipya ,miiw `ed oiicr `l`àì äléçza àöiL ïééòî©§¨¤¨¨©§¦¨Ÿ
.opwzl `eaie eizecb elti `ny ,zewydl exizd

zewydl xizd dligza `veid oirnay ,dcedi iax ixaca x`ean
`le oirnn `weece ,cqtz dewyi `l m`y oiglyd zia dcy wx
,mind zn` dil` zeptdl `l mbe oeliwd inn e` minybd inn
s` dk`ln ziiyr ezrcly `vnp .dxizi dgxh jka yiy meyn
dgxh da yi m`e ,cqtd mewna wx zxzen dxizi dgxh da oi`y
mipiiprd ipya xaqy `vnpe .cqtd mewna s` dxeq` dxizi

.ezhiyk zipyp `ide epzpynk
:`xnbd dgecéànîeyi ixd ,dcedi iaxk zipyp epzpyny oipn - ¦©
,xnele wlglïéà ïéçìMä úéa äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¥©§¨¦¦

àì ìòaä úéaj` ,zewydl xzen oiglyd zia dcy `weecy - ¥©©©Ÿ
,xeq` lrad zia dcyàlàa,äléçza àöiL ïééòî`edy oeiky ¤¨©§¨¤¨¨©§¦¨
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המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום רביעי עמ' א



לג f"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

" הדיוק שא `mוביאור למצוה בנוגע - כו'" במצוה כיון התחלת ואעפ"כ, בפרט, היחיד על חיוב ינה
לגמור  צריך קיום 28שהתחיל, התחלת פעלה הירדן בעבר נחלה לקבל שרצונם ראובן, ובני גד בני וכמו .

לפני  תעברו "חלוצים - אותה לגמור מיוחד חיוב עליהם מוטל הי' ולכן ישראל, ארץ כיבוש מצות
.29בנ"י"

מזה  המעיינות30וההוראה דהפצת בשליחות המיוחד לחיוב בנוגע בזה , שהתחילו לאלו ,31חוצה
העבודה  ולגמור להמשיך -32שעליהם

ואילך. 94 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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מאי 28) דלכאורה - שבדבר והחידוש הצורך גם מובן ועפ"ז
וכי  לעשותה, והתחיל עלי' שנצטווה מצוה לגמור שצריך קמ"ל
ב' כתיבת ע"י תפילין מצות בהתחלת שיסתפק הדעת על יעלה

וכיו"ב. פרשיות, ד' לכתוב שנצטווה בשעה בה פרשיות,
יח.29) ג, דברים
ואילך 30) ס"ג שופטים ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 323 ס"ע (לקמן
ונתקיימו 31) אדמו"ר, מו"ח מכ"ק ברכות שביקשו גם ומה

נהנית  כו'; בעניניו להתעסק שצריכים בודאי הרי - הברכות

ואם  שליחותו!... למלא בעצמך וסע חפציך את ארוז אזי - מהרבי
הברכות... את השב - לאו

(32- א) (ח, בפרשה האמורות הברכות לכל זוכים ועי"ז
וכן  גו'", הארץ את וירשתם ובאתם ורביתם תחיון "למען
בעקביו  דש שאדם קלות (המצוות עקב "והי' הפרשה: בהתחלת
אלף  ככם עליכם ש"יוסף להברכה ועד וגו'", תשמעון פרש"י) -
כאשר  אתכם יברך הוא "אבל משלי", "זו משה: וכדברי פעמים",

גבול. בלי - ובפרש"י) יא א, (דברים לכם" דיבר

f"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

" הדיוק שא `mוביאור למצוה בנוגע - כו'" במצוה כיון התחלת ואעפ"כ, בפרט, היחיד על חיוב ינה
לגמור  צריך קיום 28שהתחיל, התחלת פעלה הירדן בעבר נחלה לקבל שרצונם ראובן, ובני גד בני וכמו .

לפני  תעברו "חלוצים - אותה לגמור מיוחד חיוב עליהם מוטל הי' ולכן ישראל, ארץ כיבוש מצות
.29בנ"י"

מזה  המעיינות30וההוראה דהפצת בשליחות המיוחד לחיוב בנוגע בזה , שהתחילו לאלו ,31חוצה
העבודה  ולגמור להמשיך -32שעליהם

ואילך. 94 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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מאי 28) דלכאורה - שבדבר והחידוש הצורך גם מובן ועפ"ז
וכי  לעשותה, והתחיל עלי' שנצטווה מצוה לגמור שצריך קמ"ל
ב' כתיבת ע"י תפילין מצות בהתחלת שיסתפק הדעת על יעלה

וכיו"ב. פרשיות, ד' לכתוב שנצטווה בשעה בה פרשיות,
יח.29) ג, דברים
ואילך 30) ס"ג שופטים ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 323 ס"ע (לקמן
ונתקיימו 31) אדמו"ר, מו"ח מכ"ק ברכות שביקשו גם ומה

נהנית  כו'; בעניניו להתעסק שצריכים בודאי הרי - הברכות

ואם  שליחותו!... למלא בעצמך וסע חפציך את ארוז אזי - מהרבי
הברכות... את השב - לאו

(32- א) (ח, בפרשה האמורות הברכות לכל זוכים ועי"ז
וכן  גו'", הארץ את וירשתם ובאתם ורביתם תחיון "למען
בעקביו  דש שאדם קלות (המצוות עקב "והי' הפרשה: בהתחלת
אלף  ככם עליכם ש"יוסף להברכה ועד וגו'", תשמעון פרש"י) -
כאשר  אתכם יברך הוא "אבל משלי", "זו משה: וכדברי פעמים",

גבול. בלי - ובפרש"י) יא א, (דברים לכם" דיבר

awr zyxt zegiy ihewl יד כרך

בניכם"‡. את אותם "ולמדתם מהפסוק
בגמרא 1שבפרשתנו  במצות 2למדו אינן דנשים

את  אותם ולמדתם קרא "דאמר תלמודֿתורה
בנותיכם". ולא בניכם בניכם,

בשולחנו  הזקן אדמו"ר זו 3והנה הלכה מביא
וממשיך: כו'" תלמודֿתורה במצות אינה ד"אשה
כך  לעצמה, תלמודֿתורה במצות שאינה "וכשם
משכר  ופטורה לבניה, תלמודֿתורה במצות אינה
לבנה  עוזרת היא אם ומכלֿמקום כו'. בניה לימוד
חולקת  בתורה, שיעסוק ומאדה בגופה לבעלה או
מצווים  שהם מאחר גדול, ושכרה עמהם שכר
 ֿ "ומכל מסיים הסעיף ובסוך עלֿידה". ועושים

הנשים  גם הצריכות 4מקום הלכות ללמוד חייבות
כו'". אותן לידע להן

להבין: וצריך

הוא  להן" הצריכות הלכות ללמוד ש"חייבות זה
dxezÎcenlzדהנשיםonvr אחת בכל להיות וצריך ,

לימוד  של ענין אינו לבעלה, או לבנה העזר ואחת.
היא שלה השייכות עזר, של ענין xkydlכיֿאם

של dlraeדתלמודֿתורה dpa שיש בזו אלא אינו ,
ובן  בעל הלכה 5לה זה כל אין לעזר, זקוקים והם

העוזר  ואחד אחד בכל כיֿאם בנשים, מיוחד 6ודין

(אלא  בתורה שיעסוק בתלמודֿתורה להמחוייב
בכלל), נשים שגם

ולהתחיל  להקדים הוהֿליה זה כל ועלֿפי
להן" הצריכות הלכות ללמוד ֿ 7ש"חייבות ולאחרי ,

כו'". עוזרת היא ש"אם זה

דפטורה  שכתב שכיון לומר, יש לכאורה והנה

 ֿ ד"מכל עניניה, לסיים רוצה - בניה לימוד משכר
גופא  הא אבל - כו'". עוזרת היא אם מקום
דבריו  המשך הזקן אדמו"ר סידר למה צריךֿעיון

כנ"ל. המאוחר, להקדים הוהֿליה והרי כנ"ל,

השחר ·. ברכות בהלכות אדמו"ר 8והנה כתב
שלהן  מצוות ללמוד ש"חייבות זה שמטעם הזקן:
התורה  ברכות מברכות נשים לעשותן" היאך לידע
שמברכות  ומזה - טעם) עוד אחרֿכך (ומוסיף

הלכות dxezdברכות  שלימוד מוכח לימודן, על
לימוד של ענין אצלן הוא להן, dxezdהצריכות

הכשר רק שלהן).zeevnl(ולא
להבין: וצריך

המקור מאין את xnba`א) הנשים דלימוד
ענין  בפניֿעצמו, ענין הוא להן הצריכות ההלכות

dxezשל cenil מצוות לקיום הכנה רק - ולא ,
ולכאורה בהן. ד"ולמדתם zehytשחייבות הלימוד

בלימוד  דאינן משמע בנותיכם" ולא בניכם את
אינה  "אשה הזקן אדמו"ר וכלשון (כלל), התורה

תלמודֿתורה"? במצות

ז"ל  רבותינו אמרו מזו: יתירה "נשים9ב) :i`na
oiikf ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי ,

הצריכות  הלכות ללמוד חיובן ואם כו'". גברייהו
תורה, לימוד בפניֿעצמה, מצוה של ענין הוא להן
 ֿ הוהֿליה ובהמענה זכיין", "במאי השאלה מהי
(הלכות  התורה לימוד של זכות להן דיש למימר
כו'"). בנייהו "דאיקרויי רק (ולא בעצמן הצריכות)

סוטה  במסכת "אם 10ג) (בפירוש הגמרא מקשה
אילימא  דמאי, "זכות לה"): תולה זכות לה יש

תורה deevnזכות dpi` `d לנשים דאין הרי - כו'"
)onvrÎcvn'כו דאקרויי מטעם לא (אם תורה זכות (

בגמרא). שם כדמסיק כו' ואתנויי

הוא  להן, הצריכות ההלכות בלימוד חיובן ד)
" הזקן) אדמו"ר (כלשון `ozeבכדי rcil" ,"rcil

ozeyrl ji`d הבקיאה אשה לכאורה, ואםֿכן - "
חיוב  עליה אין עלֿפיֿזה ובמילא כו' שלה בדינים
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יט.1) יא,
ב.2) כט, קידושין
הי"ד.3) פ"א ת"ת הל'
ס"ה,4) ב' ב') אות תפלה (הלכות אגור נסמן שם בהמ"מ

או"ח  ב"י שיג. סי' חסידים ספר ג"כ ועי' בהקדמה. בסמ"ק והוא
ת"ת  להל' והערות מ"מ (ראה ועוד ס"ו סרמ "ו יו"ד רמ"א מז. סי'

שם).
אנשים 5) לסתם עוזרת היא באם גם בשכר" ש"חולקת ואף

כאן  הרי ,(45 ובהערה וֿז סעיף לקמן (וראה התורה בלימוד
העזר ע"ד רק .dlralאוdpalמדובר

במאד.6) בעזר בפרט ומצוי
הדין 7) שהקדים שם) יו"ד (בשו"ע ברמ"א שהוא וכמו

למ"ש  בהמשך בא שהרמ"א אלא דעוזרת, לדין כו' דחייבת
אדה"ז. דברי המשך משא"כ בעצמה, ללימודה בנוגע המחבר

(8.4 הערה לעיל בהנסמן וראה מז. סו"ס
א.9) כא, בסוטה ועד"ז א. יז, ברכות

שם.10)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc ohw cren(iriax meil)

.epzpyna x`eank cqtd mewna
:`ped ax zaeyz z` `xnbd dgecéaøì déì zòîLc øeîéà¥§¨©§§¥§©¦

øæòéìàdna epzpynk xaeq xfril` iaxy zrny izni` - ¡¦¤¤
a ,xqe`yàçøéè àìc äçååøäoi`y mewna dk`ln ziiyra - ©§¨¨§Ÿ¦§¨

ipyd oica j` ,dgxh da oi`e ,dgeexd da yiy `l` cqtd
dxizi dgxh da yiy dk`ln zeyrl xeq`y ,epzpyna xkfend

s`déì zòîL éî ,àãéñt íB÷îa`ly oeike ,xq`y zrny m`d - ¦§§¥¨¦¨©§§¥
ok m`e .dxq` epzpyn eli`e ,dfa xiziy okzi yxetna z`f xq`

.ezhiyk dxn`p epzpyny xnel oi`
:xg` `pz zhiya dxn`p epzpyny `xnbd daiyn okløîà àlà¤¨¨©

épî àä ,àtt áø,epzpyn z` dpy in -àéðúc ,àéä äãeäé éaø ©¨¨¨©¦©¦§¨¦§©§¨
,`ziixaa,ïééòîs`epnî ïé÷Lî ,äléçza àöBiäcrenaeléôàz` ©§¨©¥©§¦¨©§¦¦¤£¦

,ìòaä úéa äãNda oi`y dk`ln crena zeyrl xzeny oeik §¥¥©©©
,dgeexd jxevl s` ,dxizi dgxh,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

äáøçL ïéçìMä úéa äãN àlà ïé÷Lî ïéà`l m` cqtd el didie ¥©§¦¤¨§¥¥©§¨¦¤¨§¨
dpwyi.Ck àìå Ck àì ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøxzed `l - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨

daxgy oia ,oiglyd zia dcy s` dligza `viy oirnn zewydl
.crena opwzl `eaie oirnd zecb elti `ny ,daxg `ly oiae

:`ziixad dtiqenïk ìò øúédxizi `xneg -,äãeäé éaø øîà ¨¥©¥¨©©¦§¨
s`yíãà äðôé àìz`íénä únà,reawd dznixf jxcnä÷Léå Ÿ©§¤¨¨©©©©¦§©§¤

Búpéâìoiglyd zia `id m` s` mirxfa d`lndBúaøeçìeqcxt - §¦¨§§¨
eizepli`n axgy,ãòBî ìL Bleçadgxh ef dlerta yiy meyn §¤¥

.cqtd mewna s` dxeq`e ,dxizi
zia dcy `l` oiwyn oi`' dcedi iax ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'daxgy oiglydéàîdpeekd dn -,'äáøç' ©¨§¨
Lnî äáøç àîéìéàdilecib eyaiy ,ixnbl daxgy yxtp m` - ¦¥¨¨§¨©¨

,xea dcy dzyrpedì é÷Lîc éì änìixd ,dzewydl el dnl - ¨¨¦§©§¥¨
:`xnbd daiyn .mzewydl jixvy mirxf da oi`,éiaà øîàoi` ¨©©©¥

axgy dpeekd`l` ,dcyd däæ ïééònî äáøçLoirnd yaiizpy - ¤¨§¨¦©§¨¤
,epnn zezyl dlibx dzidyøçà ïééòî dì àöéåjenqa rape - §¨¨¨©§¨©¥

zezyl dlibx ef dcyy oeiky ,epnn dzeyy ycg oirn dl
dcedi iax xizd ok it lr s`e ,cqtz dpwyi `l m` ,oirnn
yiy oeik ,oeliw in e` minyb inn `le df oirnn wx dzewydl

.dxizi dgxh jka
:`ziixad ixac jynd z` zx`an `xnbd df itlïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤

.Ck àìå Ck àì ,øîBà äéøæò,`id ezpeekdðééòî áøç àðL àì £©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨Ÿ§¨¨©©§¨¨
,dligz epnn zezyl dlibx dzidydðééòî áøç àì àðL àìå§Ÿ§¨Ÿ¨©©§¨¨

n el` mipte` ipya ,miiw `ed oiicr `l`àì äléçza àöiL ïééòî©§¨¤¨¨©§¦¨Ÿ
.opwzl `eaie eizecb elti `ny ,zewydl exizd

zewydl xizd dligza `veid oirnay ,dcedi iax ixaca x`ean
`le oirnn `weece ,cqtz dewyi `l m`y oiglyd zia dcy wx
,mind zn` dil` zeptdl `l mbe oeliwd inn e` minybd inn
s` dk`ln ziiyr ezrcly `vnp .dxizi dgxh jka yiy meyn
dgxh da yi m`e ,cqtd mewna wx zxzen dxizi dgxh da oi`y
mipiiprd ipya xaqy `vnpe .cqtd mewna s` dxeq` dxizi

.ezhiyk zipyp `ide epzpynk
:`xnbd dgecéànîeyi ixd ,dcedi iaxk zipyp epzpyny oipn - ¦©
,xnele wlglïéà ïéçìMä úéa äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¥©§¨¦¦

àì ìòaä úéaj` ,zewydl xzen oiglyd zia dcy `weecy - ¥©©©Ÿ
,xeq` lrad zia dcyàlàa,äléçza àöiL ïééòî`edy oeiky ¤¨©§¨¤¨¨©§¦¨
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ההלכות  התורה 11ללמוד בברכות לחייבה שייך לא
זה, מטעם

חיובן  (בטעם הזקן אדמו"ר הביא איך ואםֿכן
ועיקרי, ראשון כטעם זה טעם התורה) בברכות

שייך אינו הוהֿליה lkaוהרי היותר (ולכל הנשים
נוסף) כטעם - ?12להביאו

בזה:‚. והביאור
בגמרא  נכרי 13איתא תורה:14גבי הלומד

לוים  כהנים גו' האדם אותם יעשה אשר "שנאמר
ועוסק  נכרי שאפילו למדת כו' נאמר לא וישראלים

דידהו" מצוות ("בשבע ככהן 15בתורה הוא הרי
גדול") ככהן הוא (ד"הרי זו חשיבות והנה גדול".
נח, בני מצוות דשבע תורה הלומד בנכרי הנעשה

לימוד מעלת מצד שכתבו dxezdהיא וכמו דוקא,
דכתיב 16בתוספות  משום גדול כהן נקט 17ד"להכי

ודרשינן  מפנינים, היא הנכנס 18יקרה גדול מכהן
מעלת שזוהי כו'", ולפנים (אלא dxezd19לפני

" נעשה התורה לימוד עלֿידי ישראל mcewשבבני
(רק  הוא בתורה העוסק ונכרי גדול", odkk)20לכהן

lecb18.(

קהלת  מורשה היא התורה מובן: אינו ולכאורה
ומה  לנכרים, ולא לישראל רק ניתנה - יעקב
שעוסק  "נכרי כי (אף תורה ללמוד שמותרים

מיתה" חייב ז'21בתורה לקיים שנצטוו לפי הוא ,(
הלכות  ללמוד הם צריכים במילא נח, בני מצוות

לעשותliayaאלו האיך מאין zeevnלידע אבל ,

דעסק המעלה בקיום dxezdלהם שאינה זו (מעלה
המצוות)?

מחוייבים  שבפועל מאחר לומר: צריך כן ועל
בלאוֿהכי  כי -) אלו דמצוות הלכות ללמוד נח בני
בשביל  הוא שלימודם אף הנה לקיימן), יוכלו לא
שעלֿכלֿפנים  כיון מכלֿמקום המצוות, קיום

dxezמחוייבים cenll דלומד הגדרים גם בהם יש -
הנ"ל. מעלות כולל תורה,

בני  עלֿידי מצוות ז' תורת לימוד אחר: בסגנון
כיֿאם  מצדֿעצמו, לכתחילה בא שאינו אף נח,

קיום - אחר דבר שהלימוד zeevndבשביל היינו -
 ֿ מכל להמצוות, הכשר) (כעין מוכרחת הכנה הוא

ענין עלֿידיֿזה נעשה לימודenvrlמקום -dxezd
.22מצדֿעצמה 

לימוד  עלֿידי הנפעל הענין גם בו יש ולכן
dxezd"גדול ככהן הוא "הרי בקיום 23- שאינו (אף

המצוות).

לכמה „. לדבר: (והלכה 24דיעות דוגמא
בה,25כמותן  פוסלת שמחשבה עבודות מד' אחת :(

ומבאר  לזרקו. למזבח הדם הולכת היא
ֿ 26הרגצ'ובי  (בנידון היא הכרחית שהולכה דאף :

שלאחריֿזה liayaזה) חשיבות 27הזריקה נעשה ,
שמחשבה עבודה והוי .28פוסלת daבפניֿעצמו
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למען 11) "חייבות.. ז: אות מז סי' (להחיד"א) ברכ"י ראה
סרך  שום עלייהו ליכא תו בהן בקיאות ואי שלהן, הדינין דעת

ללמוד". חיוב
(לפי 12) האגור על ו) סי' (ח"א הלוי בית בשו"ת הקשה וכן

– האגור בכוונת שם ומש"כ המ"א), האגור zehytהבנת לשון
כן. משמע אינו

א.13) ג, ע"ז א. נט, סנהדרין א. לח, ב"ק
מאימת 14) שינו  ובדפוסים – הש"ס חסרונות ס' ראה – כצ"ל

הצענזאר.
שם.15) סנה'
ככה"ג.16) ה"ה ד"ה שם ע"ז שם. ב"ק
טו.17) ג, משלי
א.18) יג, הוריות
ש(הלימוד 19) לומר דאין עצמו, זה ממרז"ל גם משמע כן

מצד  הוא ככה"ג שנעשה ו)זה שלו, המצוות בקיום חלק הוא שלו
שבע דקיומם הענין צ"ל zevnגודל שכן כ"ש א "כ כי דידהו,

וראה  מקום. בשום זה מצינו ולא ישראל, ע"י המצוות בקיום
התוס' שמדברי אלא – 11 להערה שוה"ג 49 ע' ח"ז לקו"ש

gxken.כבפנים הוא,
הענינים).20) (בפנימיות בזה הטעם 59 הערה לקמן ראה
שם.21) סנהדרין

בנ"י 22) עם המתנה נכרי בדין לצ"ע ביותר מקום ועפ"ז
.43 הערה לקמן ראה – דילי' בת"ת ויחלקו שיפרנסו

(23" הגירסא: טו פי"ג, xiibzndבבמדב"ר ixkp תורה שלמד
רק  (ולא התורה חלקי שאר גם שלומד בזה והכוונה ככה"ג" ה"ה

" התנאי דאל"כ – דידהו ) מצוות (וראה xiibzndשבע אינו "
להתגייר  שבא כיון והטעם: שם), הרש"ש וחידושי הרד"ל חידושי
מקרא). א"ל ד"ה א לא, (שבת בחדא"ג כמ"ש התורה ללמוד שרי
סי' ח"א חיים מחנה שו"ת וראה מא. סי' רעק"א שו"ת ראה אבל

ועוד. ז.
מכיון כבפנים: – הוא מחוייב skizyוהביאור נעשה כשנתגייר

מובן הרי dxezהמצות, t"rc וא"כ ההלכות, ללמוד הוא מותר
ע"פ בזה דמוכרח התורה.(מכיון ויוקר מעלת בלימודו יש תורה)

(24.27 הערה לקמן וראה א). יג, (זבחים במשנה ור"א ת"ק
ה"ד.25) פי"ג פסוהמ"ק הל' רמב"ם
ג.26) נא, מהדו"ת מסעי. ר"פ עה"ת צפע"נ מבאר f"creראה

ובצפע"נ  הנ"ל. במקומות ראה – (וכיו"ב) תורה עניני בכו"כ
ואילך  שעב ע' דברים עה"ת בצפע"נ (נדפס פע"ב ח"א למו"נ
זה  מ"מ אך סיבה, שזה "אף (שם) לשונו וראה שם). ובהנסמן

כמו ונעשה ".mvrהכרח
במקום 27) מהלך אם גם הפרק) בסוף (שם הרמב"ם ולדעת

שם). כס"מ ראה הת"ק. (כדעת בה פוסלת מחשבה צריך, שאינו
הילוך 28) בלא ד"אפשר ס"ל כי הוא שם פליג שר"ש ומה

המוכרח דבר בנדון אמנם המזבח". בצד (c"reשוחט mvra
בפ"ע. וחשיבות ענין שנעשה מודה ר"ש שגם י"ל נדו"ד),

awr zyxt - zegiy ihewl

דנשים ‰. התורה בלימוד מובן :29ועלֿדרךֿזה
אם  להן, הצריכות הלכות ללמוד דחייבות הא

התורה לימוד מצות מצד (לא ,envrÎcvnשהוא
שהוא  (היינו לעשותן" האיך "לידע בשביל כיֿאם)

הכרחי נעשה liayaדבר זאת בכל המצוות), קיום
משום  הן מברכות ולכן בפניֿעצמו. ענין הלימוד

ברכות .dxezd30זה
נעשה  אלו) (דמצוות הלכות שלימוד ומאחר
התורה), לימוד (של בפניֿעצמו ותכלית ענין

ש"צריכה 31מובן  לשעה רק מוגבל הוא אין ששוב
האשה  גם ולכן בפועל. לעשותן" היאך לידע
"האיך  ויודעת לה, הצריכות הלכות כבר היודעת

שייכות  לה יש ולכן 32לעשותן", התורה, ללימוד
התורה. ברכות לברך יכולה

וכתב  הזקן, אדמו"ר שדייק מה מובן ועלֿפיֿזה
דוקא  זה טעם התורה ברכות מברכות דנשים בטעם
שייכות  לנשים יש זה בענין שהרי ועיקרי, כראשון

.dnvrÎcvnלתורה

.Â ללמוד הנשים של דחיובן הנ"ל, לפי אמנם
המצוות  לקיום הכשר רק (לא הוא הצריכות הלכות

לימוד של ענין גם) אלא תגדלנה dxezdשלהן, -
אֿב)? (סעיפים דלעיל הקושיות ביותר

בזה: והביאור

להן, הצריכות ההלכות שבלימוד שנתבאר אף
לימוד של ענין שחיוב dxezdיש מכיון זאת בכל ,
מחיובן מסובב על zeevnaזה לומר אין הרי שלהן,

" שהן שייך zevnaזה אין ובמילא תלמודֿתורה",
שכר זה על שיקבלו zevnaלומר dyere deevnk

תלמודֿתורה,

המבואר  נח 33ועלֿדרך דבני התורה בלימוד
התורה  מעלת בזה שיש דאף דידהו, מצוות בשבע
"אין  זאת בכל גדול", ככהן הוא ש"הרי עד כנ"ל,
כמי  אלא ועושין כמצווה שכר עליהם מקבלין

ועושה". מצווה שאינו

דנשים  בגמרא אמר שלא מה מובן ועלֿפיֿזה
הלכות  ללמוד שחייבות זה מצד תורה זכות להן יש

בגמרא  דקאמר הא להן: אינה 34הצריכות ד"הא
הכוונה  כו'", מפקדא לא דפקודי נהי כו' מצווה
דלימוד  חיוב בנשים למצוא שאין (לא היא בזה

(- תורה " (ל"זכות בנוגע כיֿאם) על xkydlהתורה,
zevn - `cwtn"כ התורה dyereלימוד deevn,"

(דזכות זה שכר "מגנא zevnשדוקא תלמודֿתורה)
האי". כולי

יש  כי אם להן, הצריכות הלכות בלימוד ולכן
מעלת יוקר בזה אין dxezdלאשה מכלֿמקום כו',

זכות לה ואין ועושה", "מצווה דתורה efהיא
ועושה  למצווה .35שישנה

.Ê לבעלה או לבנה עוזרת "שהיא בזה אמנם
עמהם  שכר חולקת בתורה, שיעסוק ומאודה בגופה
 ֿ על ועושים מצווים שהם מאחר גדול, ושכרה

בגמרא  גם שמסיים (וזהו תורה ידה". זכות "לעולם
כו'"). באגרא כו'

היא  למה מובן, אינו לכאורה בזה: הביאור
עמהם שכר mzxezחולקת cenila שעושים מפני

והעני  לעני, כסף נותן בדוגמת זה הרי - עלֿידה
לסעודות  מזון בו שקנה (כגון מצוה זה בכסף קיים
דיש  מקום בשום מצינו דלא בזה) וכיוצא שבת,
זה  בכסף העני שעושה במצוות חלק הצדקה לנותן

צדקה)? מצות קיום שכר רק ֿ אם (כי

צדקה  נותן כשאדם הוא: בפשטות והתירוץ
כשהעני  - ואחרֿכך העני, של המעות נעשו לעני,
המצוה  עושה הוא - אלו במעות מצוה עושה
או  לבנה עוזרת האשה בנידוןֿדידן, אבל בדיליה:
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בסוף 29) שם ובדרישה יש. ועוד סד"ה מז סי' ב"ח גם וראה
הסימן.
(30" לברך דיכולות בפשטות ג"כ מובן eplועפ"ז ozpe את

ezxez גם עפ"ז שהרי ע"ש) מז סי' או"ח הגר"א ביאורי (ראה "
ניתנה וראה dxezdלהן שלהן*. המצות (וע"י) בנוגע (במ"ת)

אומרות  זה שמטעם סק"ג) שם (ממ"א ס"ז סקפ"ז אדה"ז שו"ע
שלמדתנו". תורתך "ועל המזון בברכת הנשים

(31.27 בהערה דלעיל הרמב"ם לדעת ובפרט
אינה32) "אשה אדה"ז ל' דיוק שזהו (ולא zevnaוי"ל ת"ת"

וכיו"ב).dxehtכתב – התורה מלימוד

dxifgd"c) dxezd z` elaiw `l md ik ,p"aa jiiy f"i`y oaen (*
xn`pke (cere .a ,a f"r) "'ek d"awd ונתן העמים מכל בנו "בחר

כו'" mewnלנו oi`y oaen `linae (oipreשיאמרו ) 'ek "epl ozpe"
z"nl dncwdk ,`axc`c ,miyp k"`yn ,(mda oi` llka zekxad
cbze (k"g`e) miypd el` ,awri zial (dlgze) xn`z dk :xn`p
k"ke .(a ,g"kt x"eny .my i"yxte b ,hi exzi) miyp`d dl` ,i"pal

.dxrdd miptay `"na

שם.33) ע"ז
שם.34) סוטה
"אילימא35) dxezוכשמקשה zekf"'כו מצווה אינה הא

ועפ"ז  מצוותי'. לקיים לדעת שלומדת התורה על גם הכוונה
wznei על ובעיקר) (גם שהוא תורה" זכות "אילימא הקס"ד גם

זה רש"י dxezcענין לשון (וראה בנשים שישנו התורה) (יוקר
מצווה  "אינה בזה גם כי כו'" אינה "הא ומ"מהמסקנא שם)

)dxeza.כבפנים היא" (
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ההלכות  התורה 11ללמוד בברכות לחייבה שייך לא
זה, מטעם

חיובן  (בטעם הזקן אדמו"ר הביא איך ואםֿכן
ועיקרי, ראשון כטעם זה טעם התורה) בברכות

שייך אינו הוהֿליה lkaוהרי היותר (ולכל הנשים
נוסף) כטעם - ?12להביאו

בזה:‚. והביאור
בגמרא  נכרי 13איתא תורה:14גבי הלומד

לוים  כהנים גו' האדם אותם יעשה אשר "שנאמר
ועוסק  נכרי שאפילו למדת כו' נאמר לא וישראלים

דידהו" מצוות ("בשבע ככהן 15בתורה הוא הרי
גדול") ככהן הוא (ד"הרי זו חשיבות והנה גדול".
נח, בני מצוות דשבע תורה הלומד בנכרי הנעשה

לימוד מעלת מצד שכתבו dxezdהיא וכמו דוקא,
דכתיב 16בתוספות  משום גדול כהן נקט 17ד"להכי

ודרשינן  מפנינים, היא הנכנס 18יקרה גדול מכהן
מעלת שזוהי כו'", ולפנים (אלא dxezd19לפני

" נעשה התורה לימוד עלֿידי ישראל mcewשבבני
(רק  הוא בתורה העוסק ונכרי גדול", odkk)20לכהן

lecb18.(

קהלת  מורשה היא התורה מובן: אינו ולכאורה
ומה  לנכרים, ולא לישראל רק ניתנה - יעקב
שעוסק  "נכרי כי (אף תורה ללמוד שמותרים

מיתה" חייב ז'21בתורה לקיים שנצטוו לפי הוא ,(
הלכות  ללמוד הם צריכים במילא נח, בני מצוות

לעשותliayaאלו האיך מאין zeevnלידע אבל ,

דעסק המעלה בקיום dxezdלהם שאינה זו (מעלה
המצוות)?

מחוייבים  שבפועל מאחר לומר: צריך כן ועל
בלאוֿהכי  כי -) אלו דמצוות הלכות ללמוד נח בני
בשביל  הוא שלימודם אף הנה לקיימן), יוכלו לא
שעלֿכלֿפנים  כיון מכלֿמקום המצוות, קיום

dxezמחוייבים cenll דלומד הגדרים גם בהם יש -
הנ"ל. מעלות כולל תורה,

בני  עלֿידי מצוות ז' תורת לימוד אחר: בסגנון
כיֿאם  מצדֿעצמו, לכתחילה בא שאינו אף נח,

קיום - אחר דבר שהלימוד zeevndבשביל היינו -
 ֿ מכל להמצוות, הכשר) (כעין מוכרחת הכנה הוא

ענין עלֿידיֿזה נעשה לימודenvrlמקום -dxezd
.22מצדֿעצמה 

לימוד  עלֿידי הנפעל הענין גם בו יש ולכן
dxezd"גדול ככהן הוא "הרי בקיום 23- שאינו (אף

המצוות).

לכמה „. לדבר: (והלכה 24דיעות דוגמא
בה,25כמותן  פוסלת שמחשבה עבודות מד' אחת :(

ומבאר  לזרקו. למזבח הדם הולכת היא
ֿ 26הרגצ'ובי  (בנידון היא הכרחית שהולכה דאף :

שלאחריֿזה liayaזה) חשיבות 27הזריקה נעשה ,
שמחשבה עבודה והוי .28פוסלת daבפניֿעצמו
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למען 11) "חייבות.. ז: אות מז סי' (להחיד"א) ברכ"י ראה
סרך  שום עלייהו ליכא תו בהן בקיאות ואי שלהן, הדינין דעת

ללמוד". חיוב
(לפי 12) האגור על ו) סי' (ח"א הלוי בית בשו"ת הקשה וכן

– האגור בכוונת שם ומש"כ המ"א), האגור zehytהבנת לשון
כן. משמע אינו

א.13) ג, ע"ז א. נט, סנהדרין א. לח, ב"ק
מאימת 14) שינו  ובדפוסים – הש"ס חסרונות ס' ראה – כצ"ל

הצענזאר.
שם.15) סנה'
ככה"ג.16) ה"ה ד"ה שם ע"ז שם. ב"ק
טו.17) ג, משלי
א.18) יג, הוריות
ש(הלימוד 19) לומר דאין עצמו, זה ממרז"ל גם משמע כן

מצד  הוא ככה"ג שנעשה ו)זה שלו, המצוות בקיום חלק הוא שלו
שבע דקיומם הענין צ"ל zevnגודל שכן כ"ש א "כ כי דידהו,

וראה  מקום. בשום זה מצינו ולא ישראל, ע"י המצוות בקיום
התוס' שמדברי אלא – 11 להערה שוה"ג 49 ע' ח"ז לקו"ש

gxken.כבפנים הוא,
הענינים).20) (בפנימיות בזה הטעם 59 הערה לקמן ראה
שם.21) סנהדרין

בנ"י 22) עם המתנה נכרי בדין לצ"ע ביותר מקום ועפ"ז
.43 הערה לקמן ראה – דילי' בת"ת ויחלקו שיפרנסו

(23" הגירסא: טו פי"ג, xiibzndבבמדב"ר ixkp תורה שלמד
רק  (ולא התורה חלקי שאר גם שלומד בזה והכוונה ככה"ג" ה"ה

" התנאי דאל"כ – דידהו ) מצוות (וראה xiibzndשבע אינו "
להתגייר  שבא כיון והטעם: שם), הרש"ש וחידושי הרד"ל חידושי
מקרא). א"ל ד"ה א לא, (שבת בחדא"ג כמ"ש התורה ללמוד שרי
סי' ח"א חיים מחנה שו"ת וראה מא. סי' רעק"א שו"ת ראה אבל

ועוד. ז.
מכיון כבפנים: – הוא מחוייב skizyוהביאור נעשה כשנתגייר

מובן הרי dxezהמצות, t"rc וא"כ ההלכות, ללמוד הוא מותר
ע"פ בזה דמוכרח התורה.(מכיון ויוקר מעלת בלימודו יש תורה)

(24.27 הערה לקמן וראה א). יג, (זבחים במשנה ור"א ת"ק
ה"ד.25) פי"ג פסוהמ"ק הל' רמב"ם
ג.26) נא, מהדו"ת מסעי. ר"פ עה"ת צפע"נ מבאר f"creראה

ובצפע"נ  הנ"ל. במקומות ראה – (וכיו"ב) תורה עניני בכו"כ
ואילך  שעב ע' דברים עה"ת בצפע"נ (נדפס פע"ב ח"א למו"נ
זה  מ"מ אך סיבה, שזה "אף (שם) לשונו וראה שם). ובהנסמן

כמו ונעשה ".mvrהכרח
במקום 27) מהלך אם גם הפרק) בסוף (שם הרמב"ם ולדעת

שם). כס"מ ראה הת"ק. (כדעת בה פוסלת מחשבה צריך, שאינו
הילוך 28) בלא ד"אפשר ס"ל כי הוא שם פליג שר"ש ומה

המוכרח דבר בנדון אמנם המזבח". בצד (c"reשוחט mvra
בפ"ע. וחשיבות ענין שנעשה מודה ר"ש שגם י"ל נדו"ד),
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דנשים ‰. התורה בלימוד מובן :29ועלֿדרךֿזה
אם  להן, הצריכות הלכות ללמוד דחייבות הא

התורה לימוד מצות מצד (לא ,envrÎcvnשהוא
שהוא  (היינו לעשותן" האיך "לידע בשביל כיֿאם)

הכרחי נעשה liayaדבר זאת בכל המצוות), קיום
משום  הן מברכות ולכן בפניֿעצמו. ענין הלימוד

ברכות .dxezd30זה
נעשה  אלו) (דמצוות הלכות שלימוד ומאחר
התורה), לימוד (של בפניֿעצמו ותכלית ענין

ש"צריכה 31מובן  לשעה רק מוגבל הוא אין ששוב
האשה  גם ולכן בפועל. לעשותן" היאך לידע
"האיך  ויודעת לה, הצריכות הלכות כבר היודעת

שייכות  לה יש ולכן 32לעשותן", התורה, ללימוד
התורה. ברכות לברך יכולה

וכתב  הזקן, אדמו"ר שדייק מה מובן ועלֿפיֿזה
דוקא  זה טעם התורה ברכות מברכות דנשים בטעם
שייכות  לנשים יש זה בענין שהרי ועיקרי, כראשון

.dnvrÎcvnלתורה

.Â ללמוד הנשים של דחיובן הנ"ל, לפי אמנם
המצוות  לקיום הכשר רק (לא הוא הצריכות הלכות

לימוד של ענין גם) אלא תגדלנה dxezdשלהן, -
אֿב)? (סעיפים דלעיל הקושיות ביותר

בזה: והביאור

להן, הצריכות ההלכות שבלימוד שנתבאר אף
לימוד של ענין שחיוב dxezdיש מכיון זאת בכל ,
מחיובן מסובב על zeevnaזה לומר אין הרי שלהן,

" שהן שייך zevnaזה אין ובמילא תלמודֿתורה",
שכר זה על שיקבלו zevnaלומר dyere deevnk

תלמודֿתורה,

המבואר  נח 33ועלֿדרך דבני התורה בלימוד
התורה  מעלת בזה שיש דאף דידהו, מצוות בשבע
"אין  זאת בכל גדול", ככהן הוא ש"הרי עד כנ"ל,
כמי  אלא ועושין כמצווה שכר עליהם מקבלין

ועושה". מצווה שאינו

דנשים  בגמרא אמר שלא מה מובן ועלֿפיֿזה
הלכות  ללמוד שחייבות זה מצד תורה זכות להן יש

בגמרא  דקאמר הא להן: אינה 34הצריכות ד"הא
הכוונה  כו'", מפקדא לא דפקודי נהי כו' מצווה
דלימוד  חיוב בנשים למצוא שאין (לא היא בזה

(- תורה " (ל"זכות בנוגע כיֿאם) על xkydlהתורה,
zevn - `cwtn"כ התורה dyereלימוד deevn,"

(דזכות זה שכר "מגנא zevnשדוקא תלמודֿתורה)
האי". כולי

יש  כי אם להן, הצריכות הלכות בלימוד ולכן
מעלת יוקר בזה אין dxezdלאשה מכלֿמקום כו',

זכות לה ואין ועושה", "מצווה דתורה efהיא
ועושה  למצווה .35שישנה

.Ê לבעלה או לבנה עוזרת "שהיא בזה אמנם
עמהם  שכר חולקת בתורה, שיעסוק ומאודה בגופה
 ֿ על ועושים מצווים שהם מאחר גדול, ושכרה

בגמרא  גם שמסיים (וזהו תורה ידה". זכות "לעולם
כו'"). באגרא כו'

היא  למה מובן, אינו לכאורה בזה: הביאור
עמהם שכר mzxezחולקת cenila שעושים מפני

והעני  לעני, כסף נותן בדוגמת זה הרי - עלֿידה
לסעודות  מזון בו שקנה (כגון מצוה זה בכסף קיים
דיש  מקום בשום מצינו דלא בזה) וכיוצא שבת,
זה  בכסף העני שעושה במצוות חלק הצדקה לנותן

צדקה)? מצות קיום שכר רק ֿ אם (כי

צדקה  נותן כשאדם הוא: בפשטות והתירוץ
כשהעני  - ואחרֿכך העני, של המעות נעשו לעני,
המצוה  עושה הוא - אלו במעות מצוה עושה
או  לבנה עוזרת האשה בנידוןֿדידן, אבל בדיליה:
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בסוף 29) שם ובדרישה יש. ועוד סד"ה מז סי' ב"ח גם וראה
הסימן.
(30" לברך דיכולות בפשטות ג"כ מובן eplועפ"ז ozpe את

ezxez גם עפ"ז שהרי ע"ש) מז סי' או"ח הגר"א ביאורי (ראה "
ניתנה וראה dxezdלהן שלהן*. המצות (וע"י) בנוגע (במ"ת)

אומרות  זה שמטעם סק"ג) שם (ממ"א ס"ז סקפ"ז אדה"ז שו"ע
שלמדתנו". תורתך "ועל המזון בברכת הנשים

(31.27 בהערה דלעיל הרמב"ם לדעת ובפרט
אינה32) "אשה אדה"ז ל' דיוק שזהו (ולא zevnaוי"ל ת"ת"

וכיו"ב).dxehtכתב – התורה מלימוד

dxifgd"c) dxezd z` elaiw `l md ik ,p"aa jiiy f"i`y oaen (*
xn`pke (cere .a ,a f"r) "'ek d"awd ונתן העמים מכל בנו "בחר

כו'" mewnלנו oi`y oaen `linae (oipreשיאמרו ) 'ek "epl ozpe"
z"nl dncwdk ,`axc`c ,miyp k"`yn ,(mda oi` llka zekxad
cbze (k"g`e) miypd el` ,awri zial (dlgze) xn`z dk :xn`p
k"ke .(a ,g"kt x"eny .my i"yxte b ,hi exzi) miyp`d dl` ,i"pal

.dxrdd miptay `"na

שם.33) ע"ז
שם.34) סוטה
"אילימא35) dxezוכשמקשה zekf"'כו מצווה אינה הא

ועפ"ז  מצוותי'. לקיים לדעת שלומדת התורה על גם הכוונה
wznei על ובעיקר) (גם שהוא תורה" זכות "אילימא הקס"ד גם

זה רש"י dxezcענין לשון (וראה בנשים שישנו התורה) (יוקר
מצווה  "אינה בזה גם כי כו'" אינה "הא ומ"מהמסקנא שם)

)dxeza.כבפנים היא" (
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-devndבקיוםdligzklnלבעלה תלמודֿתורה של
בענין השתתפות פעולת עושה שהיא devneהיינו

efעוזרת ,mvraולכן עמהם,zwlegהמצוה, שכר
הבעל  של התורה לימוד ב)שכר (חלק מקבלת

.36והבן 

כתב  ורבו: פרו במצות מצינו לזה דוגמא
בפריה 37הר"ן  מצווה שאינה אףֿעלֿגב דאשה

לה38ורביה  יש "מכלֿמקום ,devn שהיא מפני
zriiqnלקיים ".ezevnלבעל

עלֿידי  הוא הבעל של המצוה קיום והביאור:
אחד" לבשר והיו באשתו שמצות 39"ודבק היינו ,

דוקא  נעשית עליה, מצווה שהבעל ורבו פרו
מסייעת mdipyעלֿידי שהיא ומכיון .devnda יש"

מצוה" (גםֿכן) .40לה

כשעוזרת בנידוןֿדידן, הוא cenilaועלֿדרךֿזה
dxezd בהשתתפותה בפועל נעשית שהמצוה הרי

כן גם לה יש לכן עלֿידה, .devnו(גם)

.Á הפירוש ברור אינו עצמו הר"ן מדברי אמנם
אופנים: בשני לומר דיש מצוה", לה ש"יש

שבעצם  אף היינו - (סתם)" מצוה לה "יש א)
מכיון  מכלֿמקום ורבו, פרו לקיים הציווי עליה אין

את לקיים לבעל מסייעת גם ezeevnשהיא לה יש ,
ה"מצוה לה אין אבל מצוה, ורבו.dax"41כן דפרו

חלק  היינו שבנידוןֿדידן מצוה" לה "יש ב)
eaxeבמצות ext42.

לה  שיש בשכר לספק מקום ועלֿדרךֿזה
תלמודֿתורה. מצות לקיים לבנה כשעוזרת

" הגמרא מלשון (וכן o`bltוהנה בהדייהו"
" הזקן אדמו"ר ולא mdnrשכרzwlegלשון - "

zlhep במצות חלק לה דיש הב' כאופן מוכח שכר),
דמצות  מכיון כנ"ל: והיינו ממש, תלמודֿתורה

והבן, הבעל של נעשית mieevnyתלמודֿתורה בזה,
בקיום  חלק לה יש הרי עלֿידה, ו(גם) בעזרתה

ezeevnבמצות חלק היינו ,dxezÎcenlz" ולכן ,o`blt
" - ועושה,zwlegבהדייהו" כמצווה עמהם" שכר

עלֿידה" ועושים מצווים שהם .43"מאחר

ורביה, פריה במצות גם לומר יש ועלֿדרךֿזה
לקיים לבעלה להezeevnשבסיועה יש ,wlg במצוה

.44זו 

.Ë שאם מאחר לדייק: יש הנ"ל עלֿפי אמנם
לבעלה או לבנה עוזרת הרי zwlegהיא עמהם, שכר

לה כמצווה dxezÎcenlzבמצותwlgשיש שלהם
גם  הזקן אדמו"ר זה הביא לא ולמה - ועושה
נוסף  כטעם עלֿכלֿפנים התורה, ברכות בהלכות

התורה  ברכת שמברכות .45על
המפרשים  קושיית בהקדים זה הר"ן:46ויובן על

בגמרא  את 47איתא (ותבעה כו' דאתאי "ההיא :
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(36c"reאדם "ויכול (43 הערה לקמן (הובא zepzdlהפס"ד
כו'". בתורה יעסוק שהוא חבירו עם

דקידושין.37) רפ"ב
לכבוש 38) דרכו איש – וכבשוה גו' ורבו "פרו ב: סה, יבמות

לכבוש". דרכה אין ואשה
כד.39) כ, בראשית
השומעים 40) ישראל לבני שגם כהנים, לברכת בנוגע וכ"ה

(כדי  להם צריכים שהכהנים מאחר במצוה, חלק יש הברכות את
כו'mzeevnלקיים (מ"ע חרדים (וראה לברך למי שיהי' – (
וישראל התלו  יח): אות ד' פרק יום, בכל לקיימן כו' בפה יות

בכלל  נמי הם כו' ברכתם לקבל לבם ומכוונים כו' העומדים
מחי' ולהעיר ב. ס"ק קכח סי' או"ח לשו"ע שע"ת וראה המצוה.
לאו): מאי (ד"ה ב לא, סוכה להריטב"א) (המיוחס הרשב"א

להתברך אישראל חיוכא ed`דליכא odkc devn,(
לח, מסוטה לח. סעי' קכח סי' אדה"ז (שו"ע מהדין וכדמוכח
לברך. יכולים היו לא מברכין למי כו' כהנים שכולה כו' "עיר ב)
בארוכה  ונתבאר והלכות, דינים וכמה כמה בעוד לבאר יש ועד"ז

ואילך. (ס"ד) 235 ע' חי"ז לקו"ש וראה בההתוועדות.
תהו.41) לא ד"ה ב מא, גיטין וכי. ד"ה א ד' שבת תוס'
במצות42) חלק לה אין דבפו"ר משמע מהא x"etלכאו' כי ,

לה ו)אין תורה f"r,ד(פטרתה ieeivd להתקיים להמצוה שא"א אף

זו  למצוה משייכותה שהופקעה מוכח האשה, סיוע ע"י רק
)x"etcמצוה אלא לה ואין (mzq די"ל מוכרח אינו אבל –

מהציווי רק הוא בך",aeigdeדהפטור ימשול "הוא כי (מטעם
ב. כ, נדרים שם. ובפירש"י טז ג, (בראשית כו' התובעת ואשה
חייבתן  לא ולכן בידן זה אין הנשים ולכן שם) הרא"ש ופי' בר"ן

המצוה. לעצם משייכות הופקעו לא אבל ע"ז), התורה
(43c"qtdke'והל) שם ובהגה"ה ס"א רמו סי' יו"ד בשו"ע

כו' ללמוד לו שא"א "ומי ה"ד): פ"ג לאדה"ז לאחרים witqiת"ת
כאילו לו ותחשב envraהלומדים cnelאדם ויכול ,zepzdl עם

כו' בתורה יעסוק שהוא כו'".welgieחבירו עמו
כתב 44) שהר"ן ומה .44 הערה 214 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה

כי  הוא פו"ר), מצות כתב (ולא (סתם)" מצוה לה) "(יש הלשון
ואין  (42 הערה לעיל (וראה מוכרח זה אין בלבד הסברא מצד

בגמרא הלשון לפרש אלא הר"ן daכוונת devn.מבשלוחה יותר
בהל'45) (וכמו ועיקרי ראשון כטעם זה שיכתוב הקושיא אין

גם  – בברה"ת הנשים כל לחיוב טעם ליתן צריך הרי כי ת"ת)
כלל  הביאו לא למה קשה אבל בנים, או  בעל להן שאין אלה
"לעסוק" הברכה לשון מפני שזהו לומר ואין כסניף). לא (ואפי'

ה"ז דעוזרת הענין דגם י"ל כי –zewqrzd ושייך התורה בלימוד
לעסוק. הלשון בזה

" הנוסח קשה דלפי"ז משום שזהו לומר אין `zגם epl ozpe
ezxez כתב הרע (30 להערה בהערה לעיל מש"כ על (נוסף כי ,"

כן. להקשות יש לכאו' ע"ז וגם התמיד, דפ' הטעם גם שם אדה"ז
שם.46) תמים) דרך ספר (בשם שם אנשי חידושי
ב.47) סה, יבמות
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לה  אמר ממנו), בנים לה היו לא כי לגרשה בעלה
איתתא  הך בעיא לא ליה אמרה מיפקדת, לא
משום  קאמר לא "אמאי והקשו כו'", לידה חוטרא

הר"ן) (כסברת ithדמסייע sicrc."

מצוותו  לקיים לבעל דמסייעת הא הביאור: אך
דבר הוא dpevxa:כו' ielzd היא יכולה רוצה, אם

ועלֿידיֿזה  מצוותו, לקיים לאיש ולסייע להנשא
מצדֿעצמה  אבל מצוותו, בקיום חלק לה יהיה

את deevnאינה לתבוע יכולה שאינה ומובן זה. על
מצוה  לקיים שתוכל בכדי אותה שיגרש בדין בעלה
מסייעת  כאשר ורק ציווי, שום עליה אין שהרי זו,
ומקיימת  במצוותו חולקת היא אז בפועל, לבעלה

חו  כו' בעיא "לא רק טענתה ולכן כו'"מצוה. טרא
כייפינן" ודאי הא .48ד"כי

דעוזרת  הא בנידוןֿדידן: הוא ועלֿדרךֿזה
הרי  בשכר", "חולקת שעלֿידיֿזה ולבניה לבעלה

רוצה  שאם (היינו ברצונה התלוי דבר dlekiזה
dxezÎcenlzלהשתתף zevna של ועושה דמצווה

בזה. עליה אין חיוב אבל ובניה), הבעל

מה  הזקן אדמו"ר הביא שלא מובן ועלֿפיֿזה
שתברכינה  נוסף כטעם לא אפילו כו' שעוזרת
על  חיוב שום עליה שאין מכיון כי - התורה ברכות

לכוליֿעלמא  אשר לומר איֿאפשר תברך 49זה,
ולבעלה  לבנה לעזור שיכולה על התורה ברכות

שלהם. תלמודֿתורה במצות

בהלכות דאף dxezÎcenlzאמנם שמבאר ,
 ֿ מכל תלמודֿתורה", במצות מצווה אינה ש"אשה
ענין  ומביא מקדים זו, למצוה שייכות לה יש מקום
שייכת  תהא כו' דעוזרת מצד שהרי לראשונה, זה

dxezÎcenlzא) zevnl(ב ועושה, דמצווה ממש
התורה  "dlekובכל כן על אשר ,zwleg בשכר היא "

mdnr.ועושה כמצווה

הלכות  ללמוד שחייבות זה מהֿשאיןֿכן
ממש  שייכות להן יש זה שמצד אף להן, הצריכות
ומעלת  יוקר גם יש זה בלימודן כי התורה, אל

כהסתעפות  להן בא דזה מכיון מכלֿמקום - התורה
ֿ zeevnaחיובן לתלמוד ישירה שייכות (ולא שלהן

המעלה אלו הלכות בלימוד להן אין deevncתורה),
זה zevnadxezÎcenlz50ועושה מביא ולכן כנ"ל,

כו'. דעוזרת הענין אחרי לבסוף

.„"ÂÈ ישראל וכנסת הקב"ה הענינים: בפנימיות
כביכול, ואשה נקראו, בריאת 51איש תכלית והנה .

וכבשוה" הארץ את "מלאו היא לכבוש 52העולם ,
האלקי  אור בו ולהמשיך העלם) (מלשון העולם את

(הטבע). מהעולם שלמעלה
כו'" לכבוש דרכו הקב"ה) (זה אין 53ו"איש כי ,

של הטבע,xap`בכחו את עצמו בכח לשנות
הקב"ה של בכחו רק זהו העולם, את xea`לכבוש

העולם.

נעשית  העולם את לכבוש זו, שליחות והנה
התורה  ובכח ישראל בני עלֿידי דוקא בפועל

להם  היא 54שניתנה למטה בירידתה גם התורה כי ,
ז"ל  רבותינו אמרו שלכן מהעולם: "כל 55למעלה

בה" ישוו לא כי 56חפצים שמים", חפצי "אפילו -
בדברים  ממש נתלבשו שמים") ("חפצי המצוות
שנתלבשה  לאחרי גם התורה אבל גשמיים,

כתיב  היא 57בגשמיות, ולכן כאש", דברי כה "הלא
"שמים" בחינת היא כי שמים, מחפצי 58למעלה
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וחזה,48) ד"ה קטע טז אות א סי' אבה"ע ברכ"י גם וראה
ותו. ד"ה קטע וסוף

(תוד"ה 49) שהז"ג במ"ע נשים בברכות הפלוגתא וכידוע
טושו"ע  ה"ט. ציצית מהל' פ"ג רמב"ם א. צו, עירובין דילמא
במ"ע  שמברכות נימא אם שגם מובן אבל ובנ"כ). רסי"ז או"ח
אנשים, כברכת אי"ז הרי ס"ג) סי"ז או"ח אדה"ז (כמ"ש שהז"ג

) ברכה"ת מברכות "נשים כתב בברכות mzqוכאן יום בכל – "(
miyp`k.השחר,

דסו"ס50) כיון בברכה"ת, וצונו מברכות מ"מ zeaiigאבל 
לשם. ובשוה"ג 11 הערה 150 ע' ולקמן ס"ה, כנ"ל מצ"ע, ללמוד

רז"ל.51) במדרשי כידוע ע"ז, מיוסד השירים שיר וכל
כח.52) א, בראשית
שם.53) יבמות
שם.54) 11 ובהערה 348 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ד.55) טו, במדבר לקו"ת וראה כ. ט, מו"ק
יא.56) ח, משלי
(57352 ע' ח"ח לקו"ש וראה א. כב, ברכות כט. כג, ירמי'

שם. 6 ובהערה
שמים 58) בחי' הם דתו"מ ובכ"מ ואילך א א, תו"א ראה

וארץ.
ויקר 59) קודם בתורה דהעוסק א) יג, (הוריות שארז"ל וזהו

שלימות  הוא וקה"ק ביהמ"ק ולפנים: לפני שנכנס מכה"ג
בכ"ז  אבל ואילך), מ"ו פ"א מכלים (להעיר שבעולם הקדושה
העולמות  לפי"ע שנתלבש אלקות – ה)עולם שב(ערך קדושה זוהי
היא  למטה בירידתה גם – התורה אבל פנ"ג): מתניא (ולהעיר
ובלקו"ש  תש"ד, משה ויאמר ד"ה (ראה בעולם מהתלבשות למע'
למע' הוא התורה עם ומתייחד תורה הלומד ישראל ולכן שם),

העולם. לפי"ע ש(נתלבשה) הקדושה משלימות גם
ולא  הדמיון) (בכ"ף ככה"ג רק ה"ה תורה הלומד ב"נ משא"כ
סעיף  בפנים כנ"ל התורה יוקר בלימודו לו דיש (אף מזה למע'
למע' שהיא כפי (ותורה) אלקות למדרי' שייכות להם אין כי ג)

.49 הערה 12 ע' ח"ה לקו"ש וראה העולם. מן
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-devndבקיוםdligzklnלבעלה תלמודֿתורה של
בענין השתתפות פעולת עושה שהיא devneהיינו

efעוזרת ,mvraולכן עמהם,zwlegהמצוה, שכר
הבעל  של התורה לימוד ב)שכר (חלק מקבלת

.36והבן 

כתב  ורבו: פרו במצות מצינו לזה דוגמא
בפריה 37הר"ן  מצווה שאינה אףֿעלֿגב דאשה

לה38ורביה  יש "מכלֿמקום ,devn שהיא מפני
zriiqnלקיים ".ezevnלבעל

עלֿידי  הוא הבעל של המצוה קיום והביאור:
אחד" לבשר והיו באשתו שמצות 39"ודבק היינו ,

דוקא  נעשית עליה, מצווה שהבעל ורבו פרו
מסייעת mdipyעלֿידי שהיא ומכיון .devnda יש"

מצוה" (גםֿכן) .40לה

כשעוזרת בנידוןֿדידן, הוא cenilaועלֿדרךֿזה
dxezd בהשתתפותה בפועל נעשית שהמצוה הרי

כן גם לה יש לכן עלֿידה, .devnו(גם)

.Á הפירוש ברור אינו עצמו הר"ן מדברי אמנם
אופנים: בשני לומר דיש מצוה", לה ש"יש

שבעצם  אף היינו - (סתם)" מצוה לה "יש א)
מכיון  מכלֿמקום ורבו, פרו לקיים הציווי עליה אין

את לקיים לבעל מסייעת גם ezeevnשהיא לה יש ,
ה"מצוה לה אין אבל מצוה, ורבו.dax"41כן דפרו

חלק  היינו שבנידוןֿדידן מצוה" לה "יש ב)
eaxeבמצות ext42.

לה  שיש בשכר לספק מקום ועלֿדרךֿזה
תלמודֿתורה. מצות לקיים לבנה כשעוזרת

" הגמרא מלשון (וכן o`bltוהנה בהדייהו"
" הזקן אדמו"ר ולא mdnrשכרzwlegלשון - "

zlhep במצות חלק לה דיש הב' כאופן מוכח שכר),
דמצות  מכיון כנ"ל: והיינו ממש, תלמודֿתורה

והבן, הבעל של נעשית mieevnyתלמודֿתורה בזה,
בקיום  חלק לה יש הרי עלֿידה, ו(גם) בעזרתה

ezeevnבמצות חלק היינו ,dxezÎcenlz" ולכן ,o`blt
" - ועושה,zwlegבהדייהו" כמצווה עמהם" שכר

עלֿידה" ועושים מצווים שהם .43"מאחר

ורביה, פריה במצות גם לומר יש ועלֿדרךֿזה
לקיים לבעלה להezeevnשבסיועה יש ,wlg במצוה

.44זו 

.Ë שאם מאחר לדייק: יש הנ"ל עלֿפי אמנם
לבעלה או לבנה עוזרת הרי zwlegהיא עמהם, שכר

לה כמצווה dxezÎcenlzבמצותwlgשיש שלהם
גם  הזקן אדמו"ר זה הביא לא ולמה - ועושה
נוסף  כטעם עלֿכלֿפנים התורה, ברכות בהלכות

התורה  ברכת שמברכות .45על
המפרשים  קושיית בהקדים זה הר"ן:46ויובן על

בגמרא  את 47איתא (ותבעה כו' דאתאי "ההיא :
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(36c"reאדם "ויכול (43 הערה לקמן (הובא zepzdlהפס"ד
כו'". בתורה יעסוק שהוא חבירו עם

דקידושין.37) רפ"ב
לכבוש 38) דרכו איש – וכבשוה גו' ורבו "פרו ב: סה, יבמות

לכבוש". דרכה אין ואשה
כד.39) כ, בראשית
השומעים 40) ישראל לבני שגם כהנים, לברכת בנוגע וכ"ה

(כדי  להם צריכים שהכהנים מאחר במצוה, חלק יש הברכות את
כו'mzeevnלקיים (מ"ע חרדים (וראה לברך למי שיהי' – (
וישראל התלו  יח): אות ד' פרק יום, בכל לקיימן כו' בפה יות

בכלל  נמי הם כו' ברכתם לקבל לבם ומכוונים כו' העומדים
מחי' ולהעיר ב. ס"ק קכח סי' או"ח לשו"ע שע"ת וראה המצוה.
לאו): מאי (ד"ה ב לא, סוכה להריטב"א) (המיוחס הרשב"א

להתברך אישראל חיוכא ed`דליכא odkc devn,(
לח, מסוטה לח. סעי' קכח סי' אדה"ז (שו"ע מהדין וכדמוכח
לברך. יכולים היו לא מברכין למי כו' כהנים שכולה כו' "עיר ב)
בארוכה  ונתבאר והלכות, דינים וכמה כמה בעוד לבאר יש ועד"ז

ואילך. (ס"ד) 235 ע' חי"ז לקו"ש וראה בההתוועדות.
תהו.41) לא ד"ה ב מא, גיטין וכי. ד"ה א ד' שבת תוס'
במצות42) חלק לה אין דבפו"ר משמע מהא x"etלכאו' כי ,

לה ו)אין תורה f"r,ד(פטרתה ieeivd להתקיים להמצוה שא"א אף

זו  למצוה משייכותה שהופקעה מוכח האשה, סיוע ע"י רק
)x"etcמצוה אלא לה ואין (mzq די"ל מוכרח אינו אבל –

מהציווי רק הוא בך",aeigdeדהפטור ימשול "הוא כי (מטעם
ב. כ, נדרים שם. ובפירש"י טז ג, (בראשית כו' התובעת ואשה
חייבתן  לא ולכן בידן זה אין הנשים ולכן שם) הרא"ש ופי' בר"ן

המצוה. לעצם משייכות הופקעו לא אבל ע"ז), התורה
(43c"qtdke'והל) שם ובהגה"ה ס"א רמו סי' יו"ד בשו"ע

כו' ללמוד לו שא"א "ומי ה"ד): פ"ג לאדה"ז לאחרים witqiת"ת
כאילו לו ותחשב envraהלומדים cnelאדם ויכול ,zepzdl עם

כו' בתורה יעסוק שהוא כו'".welgieחבירו עמו
כתב 44) שהר"ן ומה .44 הערה 214 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה

כי  הוא פו"ר), מצות כתב (ולא (סתם)" מצוה לה) "(יש הלשון
ואין  (42 הערה לעיל (וראה מוכרח זה אין בלבד הסברא מצד

בגמרא הלשון לפרש אלא הר"ן daכוונת devn.מבשלוחה יותר
בהל'45) (וכמו ועיקרי ראשון כטעם זה שיכתוב הקושיא אין

גם  – בברה"ת הנשים כל לחיוב טעם ליתן צריך הרי כי ת"ת)
כלל  הביאו לא למה קשה אבל בנים, או  בעל להן שאין אלה
"לעסוק" הברכה לשון מפני שזהו לומר ואין כסניף). לא (ואפי'

ה"ז דעוזרת הענין דגם י"ל כי –zewqrzd ושייך התורה בלימוד
לעסוק. הלשון בזה

" הנוסח קשה דלפי"ז משום שזהו לומר אין `zגם epl ozpe
ezxez כתב הרע (30 להערה בהערה לעיל מש"כ על (נוסף כי ,"

כן. להקשות יש לכאו' ע"ז וגם התמיד, דפ' הטעם גם שם אדה"ז
שם.46) תמים) דרך ספר (בשם שם אנשי חידושי
ב.47) סה, יבמות

awr zyxt - zegiy ihewl

לה  אמר ממנו), בנים לה היו לא כי לגרשה בעלה
איתתא  הך בעיא לא ליה אמרה מיפקדת, לא
משום  קאמר לא "אמאי והקשו כו'", לידה חוטרא

הר"ן) (כסברת ithדמסייע sicrc."

מצוותו  לקיים לבעל דמסייעת הא הביאור: אך
דבר הוא dpevxa:כו' ielzd היא יכולה רוצה, אם

ועלֿידיֿזה  מצוותו, לקיים לאיש ולסייע להנשא
מצדֿעצמה  אבל מצוותו, בקיום חלק לה יהיה

את deevnאינה לתבוע יכולה שאינה ומובן זה. על
מצוה  לקיים שתוכל בכדי אותה שיגרש בדין בעלה
מסייעת  כאשר ורק ציווי, שום עליה אין שהרי זו,
ומקיימת  במצוותו חולקת היא אז בפועל, לבעלה

חו  כו' בעיא "לא רק טענתה ולכן כו'"מצוה. טרא
כייפינן" ודאי הא .48ד"כי

דעוזרת  הא בנידוןֿדידן: הוא ועלֿדרךֿזה
הרי  בשכר", "חולקת שעלֿידיֿזה ולבניה לבעלה

רוצה  שאם (היינו ברצונה התלוי דבר dlekiזה
dxezÎcenlzלהשתתף zevna של ועושה דמצווה

בזה. עליה אין חיוב אבל ובניה), הבעל

מה  הזקן אדמו"ר הביא שלא מובן ועלֿפיֿזה
שתברכינה  נוסף כטעם לא אפילו כו' שעוזרת
על  חיוב שום עליה שאין מכיון כי - התורה ברכות

לכוליֿעלמא  אשר לומר איֿאפשר תברך 49זה,
ולבעלה  לבנה לעזור שיכולה על התורה ברכות

שלהם. תלמודֿתורה במצות

בהלכות דאף dxezÎcenlzאמנם שמבאר ,
 ֿ מכל תלמודֿתורה", במצות מצווה אינה ש"אשה
ענין  ומביא מקדים זו, למצוה שייכות לה יש מקום
שייכת  תהא כו' דעוזרת מצד שהרי לראשונה, זה

dxezÎcenlzא) zevnl(ב ועושה, דמצווה ממש
התורה  "dlekובכל כן על אשר ,zwleg בשכר היא "

mdnr.ועושה כמצווה

הלכות  ללמוד שחייבות זה מהֿשאיןֿכן
ממש  שייכות להן יש זה שמצד אף להן, הצריכות
ומעלת  יוקר גם יש זה בלימודן כי התורה, אל

כהסתעפות  להן בא דזה מכיון מכלֿמקום - התורה
ֿ zeevnaחיובן לתלמוד ישירה שייכות (ולא שלהן

המעלה אלו הלכות בלימוד להן אין deevncתורה),
זה zevnadxezÎcenlz50ועושה מביא ולכן כנ"ל,

כו'. דעוזרת הענין אחרי לבסוף

.„"ÂÈ ישראל וכנסת הקב"ה הענינים: בפנימיות
כביכול, ואשה נקראו, בריאת 51איש תכלית והנה .

וכבשוה" הארץ את "מלאו היא לכבוש 52העולם ,
האלקי  אור בו ולהמשיך העלם) (מלשון העולם את

(הטבע). מהעולם שלמעלה
כו'" לכבוש דרכו הקב"ה) (זה אין 53ו"איש כי ,

של הטבע,xap`בכחו את עצמו בכח לשנות
הקב"ה של בכחו רק זהו העולם, את xea`לכבוש

העולם.

נעשית  העולם את לכבוש זו, שליחות והנה
התורה  ובכח ישראל בני עלֿידי דוקא בפועל

להם  היא 54שניתנה למטה בירידתה גם התורה כי ,
ז"ל  רבותינו אמרו שלכן מהעולם: "כל 55למעלה

בה" ישוו לא כי 56חפצים שמים", חפצי "אפילו -
בדברים  ממש נתלבשו שמים") ("חפצי המצוות
שנתלבשה  לאחרי גם התורה אבל גשמיים,

כתיב  היא 57בגשמיות, ולכן כאש", דברי כה "הלא
"שמים" בחינת היא כי שמים, מחפצי 58למעלה

.59עצמן 
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וחזה,48) ד"ה קטע טז אות א סי' אבה"ע ברכ"י גם וראה
ותו. ד"ה קטע וסוף

(תוד"ה 49) שהז"ג במ"ע נשים בברכות הפלוגתא וכידוע
טושו"ע  ה"ט. ציצית מהל' פ"ג רמב"ם א. צו, עירובין דילמא
במ"ע  שמברכות נימא אם שגם מובן אבל ובנ"כ). רסי"ז או"ח
אנשים, כברכת אי"ז הרי ס"ג) סי"ז או"ח אדה"ז (כמ"ש שהז"ג

) ברכה"ת מברכות "נשים כתב בברכות mzqוכאן יום בכל – "(
miyp`k.השחר,

דסו"ס50) כיון בברכה"ת, וצונו מברכות מ"מ zeaiigאבל 
לשם. ובשוה"ג 11 הערה 150 ע' ולקמן ס"ה, כנ"ל מצ"ע, ללמוד

רז"ל.51) במדרשי כידוע ע"ז, מיוסד השירים שיר וכל
כח.52) א, בראשית
שם.53) יבמות
שם.54) 11 ובהערה 348 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ד.55) טו, במדבר לקו"ת וראה כ. ט, מו"ק
יא.56) ח, משלי
(57352 ע' ח"ח לקו"ש וראה א. כב, ברכות כט. כג, ירמי'

שם. 6 ובהערה
שמים 58) בחי' הם דתו"מ ובכ"מ ואילך א א, תו"א ראה

וארץ.
ויקר 59) קודם בתורה דהעוסק א) יג, (הוריות שארז"ל וזהו

שלימות  הוא וקה"ק ביהמ"ק ולפנים: לפני שנכנס מכה"ג
בכ"ז  אבל ואילך), מ"ו פ"א מכלים (להעיר שבעולם הקדושה
העולמות  לפי"ע שנתלבש אלקות – ה)עולם שב(ערך קדושה זוהי
היא  למטה בירידתה גם – התורה אבל פנ"ג): מתניא (ולהעיר
ובלקו"ש  תש"ד, משה ויאמר ד"ה (ראה בעולם מהתלבשות למע'
למע' הוא התורה עם ומתייחד תורה הלומד ישראל ולכן שם),

העולם. לפי"ע ש(נתלבשה) הקדושה משלימות גם
ולא  הדמיון) (בכ"ף ככה"ג רק ה"ה תורה הלומד ב"נ משא"כ
סעיף  בפנים כנ"ל התורה יוקר בלימודו לו דיש (אף מזה למע'
למע' שהיא כפי (ותורה) אלקות למדרי' שייכות להם אין כי ג)

.49 הערה 12 ע' ח"ה לקו"ש וראה העולם. מן
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בתורה, לימודם עלֿידי ישראל ובני
ֿ 60מתייחדים  בעל נעשים ועלֿידיֿזה התורה, עם

העולם טבע על ביכולתם eyaeklהבית (ולכן
ז"ל  רבותינו וכמאמר העולם, טבע על 61לשנות

עלי). גומר לאֿל פסוק

בעבודה  ה"מסייעים" הם ישראל שבני ומכיון

הכח  שבעצם אף - העולם את לכבוש זו
- התורה עלֿידי מהקב"ה בא זה על (ה"מצוה")
זו  ועבודה במצוה הקב"ה עם שותפים הם נעשים

ז"ל  רבותינו (וכמאמר העולם בריאת תכלית -62

בראשית") במעשה להקב"ה שותף .63"נעשה

(`"lyze l"yz `yp zyxt zaye zereayd bg zgiyn)

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

פ"ה.60) תניא ראה
ועוד.61) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ובהערה 62) 22 ע' ח"ו לקו"ש וראה ע"ב. ריש קיט, שבת

שם. 27 בהערה ובהנסמן 74 ע' ח"י לקו"ש וראה .73

ע"פ63) הביאור הוא שעד"ז של dlbpוי"ל (קלף שדומם בזה
(תשמישי  שבקדושה דבר נעשה וכיו"ב) ציצית של צמר תפילין,

זה שדבר דמכיון – מצוה) תשמישי או בקיום riiqnקדושה
המצוה. ב(קדושת) חלק "מקבל" ה"ז המצוה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון, בו כותב אודות מצב בריאותו ובפרט בהנוגע לעינים.

וכפי שמתאר המיחוש כנראה שזהו הנקרא גלאוקאמע ורגילים בכגון דא לעשות נתוח גם פעם 

שני', אף שכמובן זקוקים בזה להוראת רופא מהיותר מומחים במקצוע דוקא, וישנם כמה מסוג זה 

באה"ק ת"ו, וישאלם, והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

וידוע אחת הסגולות בכגון דא ע"פ מרז"ל למאור עיניו של אדם, זהירות בקידוש והבדלה על 

היין.

- הנה בימינו אלה חשך כפול ומכופל עקבתא  לשאלתו אודות נשואי הצעירה לפני הבכירה 

דמשיחא, אשר בן דוד בא כשיכלו כל הנשמות שבגוף, הרי אם תמחול הבכירה מחילה גמורה, ומה 

טוב בכתב או בפני עדים כשרים, התירו הדבר, כמובן שהחתן יהי' ירא שמים וכו', ומהנכון שנוסף על 

המחילה, הרי הבת הצעירה וכן ההורים של הבנות, ישלישו איזה סכום להוצאות החתונה של הבכירה 

כשתשתדך בשעה טובה ומוצלחת.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים, וישמור עליהם 

עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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פרשת וירא

בראשית יח, ה – ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר 
כן  ויאמרו  עבדכם  על  עברתם  כן  על  כי  תעברו 

תעשה כאשר דברת

קיד

רמז מ"ש "ואקחה פת לחם אחר תעברו", דאין מעבירין 
על האוכלין )עירובין סד:(

האוכלין,  על  שחס  האוכלין,  על  מעבירין  שאין1  מה 
נמשך  ומזון  אוכלין  ענין  עצם  וכן  חסד,  בחי'  זהו  הנה 
מזו"ן3  כו'.  ובחסד  כו'  בטובו  כו'  הזן2  כמאמר  מחסד, 
מספרו חס"ד א"ל, אוכל4 מספרו אל הוי', )ו"אל" מקיף 
את כ"ו מספר הוי', כי אל הוא בחי'5 מקיף, אל3 במלואו 

עולה הק"ף( שהשם הזה הוא במלך דחסד.
אחר  כו'  לחם  פת  ואקחה  אמר  חסד6  בחי'  ואברהם 
תעבורו, יתפרש אחר תעבורו, הוא, אחר שיוקח הפת לחם 

מן הדרך אז תעבורו, כי אין מעבירין על האוכלין.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קצו

1( עירובין סד:
2( מברכת המזון. "הזן את העולם כלו בטוב בחן ובחסד וברחמים".

3( מבאר: ד"מזון" הוא בחי' חסד, הן מצד עצם ענין ה"מזון", והן 
בהאותיות "מזון" מרומז חסד. וראה הערה 4.

ואותיות "אל"  יש אותיות "כו" באמצע,  פירוש: בתיבת "אוכל"   )4
מתחלה וסוף ה"מקיף" האותיות "וכ", ואותיות א"ל במילואה בגי' 
"הקף", כזה: אל"ף )בגי' 111( + למ"ד )74( = 185, כמנין "הקף", 

זהו ש"אל" מקיף האותיות כ"ו.
הרי רואים דהן תיבת מזו"ן הוא ענין של חסדים, בגי' חס"ד א"ל כל 

היום )תהלים נב, ג(, והן "אוכל" מרמז לחסדים שם "הוי'" ו"אל".
בהנסמן  וע"ש  עדיין,  מקיף  הוא  חסד  דבחי'  ח,  סימן  לעיל  ראה   )5

בהערות.
6( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד וש"נ.

בראשית יח, ו-ז – וימהר אברהם האהלה אל שרה 
 ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות.
ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל 

הנער וימהר לעשות אתו

קטו

מבאר הטעם ודיוק הפ', ד"שלש סאים... לושי" עשתה 
שרה, משא"כ "ואל הבקר רץ אברהם"

בכבוד אשתו שאין  זהיר  אדם  יהא  לעולם  חלבו  א"ר 
ברכה מצוי' בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנא' 

)בראשית יב, טז( ולאברם היטיב בעבורה.
בבא מציעא נט.

הנה הברכה7 המצוי' בתוך ביתו של אדם, הוא הברכה 
בתבואה שבתוך ביתו, והוא, כי אפילו אם יש לו תבואה 
בתוך ביתו, הנה צריך להיות שיהי' ברכה מצוי' בעיסה, 
שעל  דוקא,  האשה  ע"י  הוא  בעיסה  מצוי'  ברכה  ושיהי' 

ידה מתגדלת העיסה שנעשה בה ברכה הרבה.
וכמו שמצינו בשרה שהיתה ברכה מצוי' בעיסה8, ולכן 
אמר אברהם לשרה שהיא תקח ג' סאים קמח סלת לושי 
נעשה  בעיסה, שזה  ברכה מצוי'  כדי שיהי'  עוגות,  ועשי 

על ידה דוקא9.
ליקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שעו

7( ראה גם לעיל סימן פט.
8( ראה בראשית רבה פרשה ס, טז. בראשית כד, סז. "ויביאה יצחק 
אמו,  שרה  היא  והרי  האהלה  ויבאה  פרש"י:  אמו",  שרה  האהלה 
כלומר ונעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת, הי' נר דלוק 

מערב שבת לערב שבת, וברכה מצוי' בעיסה וכו', ע"ש.
ויאמר מהרי  9( ומדוייק הפסוקים "וימהר אברהם האהלה אל שרה 

שלש סאים וגו'", משא"כ "ואל הבקר רץ אברהם" וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.  

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו פ"נ מהעשירי למנ"א עם המוסג"ב, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שנכנסנו לימי הנחמה, נחמה בכפלים, זאת אומרת כפלים לגבי כל העג"נ והצער וכו' 

ר"ל שהי' בעבר, וכפלים בקדושה, אשר גם הגוף הישראלי קדוש הוא וכל' רבינו הזקן ובנו בחרת מכל 

עם ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם )תניא ספמ"ט(. ויומא קא גרים, 

אשר כידוע מרז"ל אשר מכאן ואילך כל המוסיף מוסיפין לי'.

בברכה לבשורות טובות בכהנ"ל.
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i"yx£ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â∑ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות, הּמצות ּתׁשמעּון אם B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ¯ÓLÂ∑ יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְִֹ

הבטחתֹול. ְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים אתאתאתאת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּוןןןן עקבעקבעקבעקב |||| יב)והיהוהיהוהיהוהיה (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומּׂשיגם. מבינם האדם וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ּו'מׁשּפטים' ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידּוע
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ענין על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּככל
טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז הּמׁשּפטים". את ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה

לבד. הּטעם מּצד רק ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימם האדם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו מצֹות  ּגם סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכי

על. ּבקּבלת – "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק  זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמצֹות,
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקב

לא, יח – ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו 
בהר סיני שני לוחות העדות לחת אבן כתובים 

באצבע אלקים

תופס  משה  וכו'  טפחים  ששה  ארכן  הלוחות  א. 
תופס  “והקב"ה  לבדו(,  משה  השגת  )כנגד  בטפחיים 
בטפחיים" – כנגד שער הנו"ן שעתיד להודיע לבנ"א לע"ל, 

“וטפחיים חלק" )כנגד מה שהשיגו כל ישראל(.
ששה  ארכן  היו  הלוחות  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי 
בטפחיים  תופס  משה  והי'  טפחים  ששה  ורחבן  טפחים 
וכיון שעשו ישראל אותו  ריוח באמצע  והקב"ה בטפחיים 
מעשה בקש הקב"ה לחטפן מידו של משה וגברה ידו של 
משה וחטפן ממנו הוא שהקב"ה משבחו בסוף )דברים לד( 

ולכל היד החזקה. יהא שלמא על ידא דגברה על ימינא.
ירושלמי שקלים פ"ו ל"ב

ו'  ארכן  היו  הלוחות  אומר  נחמני  בר  ר"ש 
טפחים ורחבן ו' טפחים כו'. נוכל לומר שידוע שנו"ן 
שערי בינה נבראו בעולם, והמה חלוקים לשלשה חלקים, 
חלק אחד דהיינו שער הנו"ן הוא בלתי נודע ונישג לבני אדם 
לבני  להודיע  ועתיד  תכלית,  בלתי  הוא  כי  למרע"ה  אפילו 
אדם לעוה"ב לכן הוא לה' לבדו, חלק ב' היינו מה שהשיג 
ג"כ  היא  נגדה  כי  מפני  לישראל  הודיע  ולא  עצמו  מרע"ה 
חכמה בלתי מוגבלת ע"כ לא הודיע להם, חלק ג' היינו מה 

שהשיגו כל ישראל איש לפי ערכו.
והנה ידוע שהלוחות הם כלל התורה כולה, לכן כדי שלא 
נטעה לומר שאינו רק כללי התורה שהשיגו ישראל אבל לא 
כללו כל ג' חלקי החכמה בין שער הנו"ן שהוא לה' לבדו ובין 
להודיענו בדרך משל  ר"ש  לכן בא  חלק של השגת משה, 
ומליצה שהם כלולים מכל ג' חלקי החכמה ומחלק הלוחות 
לג' חלקים וקאמר שב' טפחים הי' תופס משה )היינו נגד 
תופס  הי'  טפחים  וב'  מכולם(,  יותר  שהשיג  החכמה  חלק 
וטפחיים  לבדו(,  הקב"ה  שמשיג  החלק  נגד  )היינו  הקב"ה 
ריוח )היינו חלק שהשיגו בו כל ישראל(, ואחר מעשה העגל 
שרמז  זהו  וגו'  רד  לך  כמש"כ  מרע"ה  מעלת  שנתמעטה 
שביקש הקב"ה לחטוף מידי משה הב' טפחים שבידו של 
ידו של משה  וגברה  ומסיים  מרע"ה כדי שישכח החכמה, 

בתפלתו ונשארו בידו )גליון ע"י(.
חידושי גאונים לירושלמי שקלים – מובא בעין יעקב

יודא  א"ר  פיהו  מנשיקות  ישקני  ע"פ  רבה  מדרש  ב. 
בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלקיך נתקע תלמוד תורה 

אצל  שבאו  וכיון  משתכחים  היו  ולא  למדים  והיו  בלבם 
ונשמעה חזרו להיות למדים  ואמרו דבר אתה עמנו  משה 
ומשתכחים עכ"ל. נראה מכאן שהשכחה באה משום דבר 
בפ"ה  דאמרינן  למאי  סותר  זה  ולכאורה  וכו',  עמנו  אתה 
דעירובין אר"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא 
נמי  נשתכחה תורה מישראל, דהא קודם שבירת הלוחות 

כבר באה השכחה משום דבר אתה עמנו.
ואיתא להא שכתב העשרה  ונראה לתרץ דאיתא להא 
ישראל  שכשאמרו  פי"ו  דין  חיקור  מאמר  ח"ב  מאמרות 
ישכחוה  שלא  כדי  מאז  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר  למשה 
האבן  לב  להסיר  האבן  לוחות  על  להכתב  התורה  ניתנה 
דבר  למשה  שאמרו  ע"י  לעולם  באה  השכחה  א"כ  עכ"ל. 
אתה עמנו וכו', אלא שבאה להם תקנה ע"י הלוחות ואח"כ 
שום  בלי  השכחה  נשארה  הלוחות  אותם  משה  ששיבר 
לוחות  את  לך  ואתנה  על  ואתחנן  בפ'  עוד  ועיין  תקנה, 
האבן וכו', ולפי שבאה השכחה בעולם הוצרך להוסיף להם 
לה'  חטאתם  והנה  וארא  ע"פ  במדרש  כדאי'  התורה  את 
הלוחות,  את  ששיבר  על  מצטער  משה  התחיל  אלקיכם 
א"ל הקב"ה אל תצטער, בראשונות לא היו אלא י' הדברות 

ובשניות אני נותן מקרא ומשנה עכ"ל.
הנביאים  כל  מרומזים  היו  שבלוחות  הוא  והענין 
בלב  כתובה  התורה  והיתה  והגמרא  והמשנה  והכתובים 
כל א' וא', וזהו מ"ש בירמי' נתתי תורתי בקרבם ועל לבם 
אכתבנה ולא היו צריכים ללמוד התורה כי כלם היו כאברהם 
ודי  חכמה,  נובעות  והיו  רבנים  כשני  כליותיו  ב'  לו  שנעשו 
והמצות  לידע הדינים  כדי  הי' להם החמשה חומשי תורה 
ולא היו משתכחים והיו מבינים כל הרמזים שבלוחות. אבל 
לאחר שחטאו נעלמו מהם מעינות החכמה ועוד נשתברו 

הלוחות שגרם להם השכחה.
ומש"ה התחיל משה מצטער דלמא לא יגלה עוד הקב"ה 
הראשונות,  בלוחות  שהיו  החכמה  תעלומות  כל  לישראל 
ואף אם יגלה להם דלמא ח"ו תהי' משתכחת מהם הואיל 
שאני  תצטער  אל  הקב"ה  וא"ל  בעולם,  השכחה  שבאה 
נותן להם מקרא ומשנה, דהיינו כל התורה שהיתה רמוזה 
יוכלו  מ"מ  מהם  נשכחת  שתהי'  ואף  הראשונות  בלוחות 
הפסד  להם  הי'  ולא  בידם  תתקיים  ובהכי  וללמדה  לחזור 
אחר רק הטורח שיצטרכו לעשות לחזור וללמדה וגם על 

טורח זה יקבלו שכר ועיין לעיל בפ' כי תשא באורך ע"ז.
זרע שמשון ריש שיר השירים
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הבטחתֹול. ְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים אתאתאתאת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּוןןןן עקבעקבעקבעקב |||| יב)והיהוהיהוהיהוהיה (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומּׂשיגם. מבינם האדם וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ּו'מׁשּפטים' ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידּוע
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ענין על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּככל
טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז הּמׁשּפטים". את ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה

לבד. הּטעם מּצד רק ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימם האדם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו מצֹות  ּגם סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכי

על. ּבקּבלת – "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק  זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמצֹות,

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ˆ‡E.ולדי ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם 'אּבירי (תהלים ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿……∆ְִֵֵֵַַַ

ּכמֹו הּצאן, מבחר יד)ּבׁשן', ענ'.(בראשית 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון קרנים", פד)"עׁשּתרת (חולין ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות "עׁשּתרֹות"? ׁשמם נקרא לּמה אמרּו: .ורּבֹותינּו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).ïeòîLz á÷ò äéäåKxc itl §¨¨¥¤¦§§§¦¤¤
xW` awr' xnFl Fl did aEzMd oFWl§©¨¨¨©¥¤£¤
YrnW xW` awr' :FnM] 'oErnWY¦§§§¥¤£¤¨©§¨

'ilwA(gi ,ak ziy`xa)llbA' FrnWOW , §Ÿ¦¤©§¨¦§©
zFaiYd Eknqp dOle ,['ilFwA YrnXW¤¨©§¨§¦§¨¨¦§§©¥
aEzMd `A `N` ?Ffl Ff 'oErnWY awr'¥¤¦§§¨¤¨¨©¨

,xnFlm`z` ENit`,zFNTd zFvOd ©¦£¦¤©¦§©©
Wd KxCmc`zFidleiawrA WC- ¤¤¤¨¨¨¦§¨©£¥¨

x mc` ipAW ,xnFlMhrnl milib §©¤§¥¨¨§¦¦§©¥
odilr mixaFr ENi`kE ,ozEaiWgA©£¦¨§¦§¦£¥¤
mB m` ,odA giBWdl ilAn mdilbxA§©§¥¤¦§¦§©§¦©¨¤¦©

ozF`oErnWY,iE`xM oniIwlE oxnWl ¨¦§§§¨§¨§©§¨¨¨
KWndA xEn`d lFcBd xkVl EMfY f`̈¦§©¨¨©¨¨¨§¤§¥

miaEzMd(`"eb): ©§¦

'ä øîLåoFWl .cqgd z`e 'ebe Ll §¨©§§¤©¤¤§
oi`W] 'cqg' l` xAgzn Fpi` 'dxinW'§¦¨¥¦§©¥¤¤¤¤¥
,'cqg zxinW' xnFl oFWNd KxCn df¤¦¤¤©¨©§¦©¤¤

FnM .'cqg ziIUr' `N`(hk ,fn ziy`xa) ¤¨£¦©¤¤§
FnkE ,'cqg icOr `P ziUre'(h ,d mixac) §¨¦¨¨¦¨¦¨¤§

.[dAxd cFre ,'mitl`l cqg dUre'§Ÿ¤¤¤©£¨¦§©§¥
zaqEn o`M dxEn`d dxinXd `N ¤̀¨©§¦¨¨£¨¨¤¤

:FWExiR Kke ,dghadd lrLl xFnWi ©©©§¨¨§¨¥¦§§
z`,Fzghad,LizFa`l gihadW ¤©§¨¨¤¦§¦©©£¤

cqg LOr zFUrl(i"rc):bi dxez ©£¦§¤¤
(bi)éôìà øâL.EFWExiR 'mitl`' §©£¨¤£¨¦¥

cle FWExiR 'xbW'e .zFndA ,xwÄ¨§¥§¤¤¥§©
o`M xEn`d 'Litl` xbW' ixd .dndAd©§¥¨£¥§©£¨¤¨¨¨

FWExiRLxwA icleitlE .dawPdW ¥©§¥§¨§§¦¤©§¥¨

'zxBWn'FzF` (dhilnn),dirOn §©¤¤©§¦¨¦¥¤¨
'xbW' clEd iExw Kkitl: §¦¨¨©¨¨¤¤

ðàö úBøzLòå.EzFxYWr' od dn §©§§Ÿ¤©¥©§§
?'o`SdmgpnwExq oA,WxiR`EdW ©Ÿ§©¥¤¨¥©¤

znbEcM iEPiM'oWa ixiA`'dz),ak mil ¦§§©©¦¥¨¨
(bi,zFwfgd oWAd zFndA FrnWOW¤©§¨§¥©¨¨©£¨

xEn`d 'zFxYWr' mB KM ,zFpnXde§©§¥¨©©§¨¨¨
FrnWn ,o`Sd lv`,o`Sd xganlre ¥¤©Ÿ©§¨¦§©©Ÿ§©

.'zFxYWr' miiExw mwfg mWFnM ¥¨§¨§¦©§¨§
oFWl EpivOW'mipxw zFxYWr' ¤¨¦§©§§©§©¦

(d ,ci ziy`xa)mirlq mFwnl iEPikM§¦¦§§¨¦
ixd ,miwfg miwEve miWwwfFg oFWl ¨¦§¦£¨¦£¥§¤

.`EdemlE`mBxY qElwpE` §¨§§¦§¥
:'Lp`v zFxYWre''Kpr ixcre'ixcr] §©§§Ÿ¤§¤§¥¨¨¤§¥



awrמב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑ אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּוב  עליו ׁשּיּפל 'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר אל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹלהֹוריׁשם ',

מהם" תירא ."לא ִֵֶָֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון לנחׁש",(שמות ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם הּמּכֹות ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ««…ְִ¿»……ְְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ
‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות  „i‰Â∑ הּדבר זה.‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

iEPiMA oi` ,FWExiR itlE .[Lp`vŸ§§¦¥¥©¦
xgaEn o`v lW zErnWn 'zFxYWr'©§¨©§¨¤Ÿ§¨
.oM miPEkn mixcrd llM `N` ,cgEinE§¨¤¨§©¨£¨¦§¦¥

mnW `xwp dOl ,Exn` EpizFAxelW §©¥¨§¨¨¦§¨§¨¤
o`Sd ixcr?'zFxYWr'mW lr ¤§¥©Ÿ©§¨©¥

,odilrA z` zFxiWrOWoMW ¤©£¦¤©£¥¤¤¥
,'dTC dndaA wFqri xXrzIW dvFxd'¨¤¤¦§©¥©£¦§¥¨©¨
o`Sd ipiOn mdW miUakE miGr oFbM§¦¦§¨¦¤¥¦¦¥©Ÿ

(:ct oileg)(miyxtn ,w"dnyn):ci dxez
(ci).ø÷òmc`:cilFn Fpi`Weh dxez ¨¨¨¨¤¥¦
(fi).Eááìa øîàú ékrAx` KFYn ¦Ÿ©¦§¨§¦©§©

,odA zWOWn 'iM' zaiYW zFpFWNd©§¤¥©¦§©¤¤¨¤
o`M ixd'`nliC' oFWl LgxMÎlr £¥¨©¨§£§¦§¨

.`Ed:aEzMd xnF` Kkexn`z `OW §¨¥©¨¤¨Ÿ©
,LaalAmiiFBd lM z` LzF`xA ¦§¨§¦§§¤¨©¦
:dN`dlkE` `l miAx mdW ipRn' ¨¥¤¦§¥¤¥©¦Ÿ©

,oM xn`Y l` - 'mWixFdl' `N``l §¦¨©Ÿ©¥¤¨Ÿ
'mdn `xiz.zWOWn 'iM' zaiYW ixd ¦¨¥¤£¥¤¥©¦§©¤¤

.'`OW' oFWlA `weeC o`MokYi `le ¨©§¨¦§¤¨§Ÿ¦¨¥
lW zFpFWl x`Xn zg`A FWxtl§¨§§©©¦§¨§¤

,'iM'otF`AaEW eilr lFRIW ¦§¤¤¦¨¨
KWnd (eil` xAgzie mi`zIW)¤©§¦§¦§©¥¥¨¤§¥

:aEzMd:'mdn `xiz `l'gi dxez ©¨Ÿ¦¨¥¤
(hi).úBqnäEN`dzFpFiqpWTiAW ©©¥©¦§¤¦¥

zF`xdl icM ,mixvn EdEQpIW d"awd¤§©¦§©¦§¥§©§
dwfgd Fci z` mdl(cl ,c lirl i"yx d`x): ¨¤¤¨©£¨¨

.úBúBàäådWn dUrW mipniQd EN` §¨¥©¦¨¦¤¨¨¤
`EdW Epin`IW icM l`xUi ipirl§¥¥¦§¨¥§¥¤©£¦¤

,mFwn lW FgElWoFbMdHOd zkitd §¤¨§£¦©©©¤
xn`PW FnM ,Wgpl(b ,c zeny)EdkilWIe' §¨¨§¤¤¡©©©§¦¥

dvx`.'Wgpl idiemiOd zkitde ©§¨©§¦§¨¨©£¦©©©¦
xn`PW FnM ,mcl(h weqt my)miOd Eide' §¨§¤¤¡©§¨©©¦
x`id on gTY xW`:'zWAIA mcl Eide £¤¦©¦©§Ÿ§¨§¨©©¨¤

awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם (איוב והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לחטא ה) ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית :. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד (ישעיה ¿»»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ."והמם ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.íéúôBnäåxUr EN`zFMOd §©§¦¥¤¤©©
zF`ltEOdlr d"awd `iadW ©§¨¤¥¦©

mixvnztFnE `lt ipiipr oNEM EidW , ¦§©¦¤¨¨¦§§¥¤¤¥
(cl ,c lirl i"yx d`xe):

.ä÷æçä ãiäåFfzMnxaCdKFYn §©¨©£¨¨©©©¤¤¦
mYndA Ezn DAW ,zFMOd xUr¤¤©©¤¨¥§¤§¨
Epivn DAW ,mixvn lW mdipwnE¦§¥¤¤¦§©¦¤¨¨¦

'ci' oFWl WxFtn(b ,h zeny)'d ci dPd' §¨§¨¦¥©
'ebe 'dcVA xW` LpwnA diFd(ixtq): ¨§¦§§£¤©¨¤

.äéeèpä òBøfäåÎzMn lW axgd Ff §©§©©§¨©¤¤¤©©
,zFxFkAÎlr mixvn ixFkA EznEdW §¤§§¥¦§©¦©

lFkiaM ,FnvraE FcFakA d"awd ici§¥¦§§©§¦§¨
`xwOA Epivn oke .'FrFxfAW axgA'©¤¤¤¦§§¥¨¦©¦§¨
,d"awd lW FAxg iAbl 'diEhp' oFWl§§¨§©¥©§¤

milWExiA dzidW dtBOA`ÎminidÎixac) ©©¥¨¤¨§¨¦¨©¦
(fh ,`klr diEhp FciA dtElW FAxge'§©§§¨§¨§¨©

'milWExi(ixtq):k dxez §¨¨¦
(k).äòøväsFrdÎuxW oinoirM) ©¦§¨¦¤¤¨§¥

,`id (dxFaC F` aEafzwxFf dzidW §§¨¦¤¨§¨¤¤
dxn mdA(qx`)oYqxqnEzktFd - ¨¤¨¨¤¤§¨©§¨¤¤

milFki mpi`W mEn ilral mzF`¨§©£¥¤¥¨§¦
,cilFdld`OqnE(zxErn)z` §¦§©§¨§©¤¤¤
,mdipirmbiVn qx`d didelkA ¥¥¤§¨¨¨¤¤©¦¨§¨

,mW mixYqp EidW mFwnitM ¨¤¨¦§¨¦¨§¦
ca` cr' :xnF`e miIqn aEzMdW¤©¨§©¥§¥©£Ÿ

'LipRn mixYqPde mix`WPd:`k dxez ©¦§¨¦§©¦§¨¦¦¨¤
(ak)éìò äaøz ït.äãOä úiç Edn ¤¦§¤¨¤©©©¨¤©

,zFIgd zni`n WFWgl l`xUil mdN̈¤§¦§¨¥©£¥¥©©©
oi` mFwn lW FpFvx oiUFr m` `lde©£Ÿ¦¦§¤¨¥

xn`PW ,dIgd on oi`xizn(bk ,d aei`) ¦§¨§¦¦©©¨¤¤¡©
'KN dnlWd dcVd zIge'zFIgd] §©©©¨¤¨§§¨¨©©

opi`W ,LOr mFlW EUr ENi`M§¦¨¨¦§¤¥¨
[LA rFBtle wiGdl zFWwan`N` ? §©§§©¦§¦§©§¤¨
oicizrW eiptl did iElBl`xUi ¨¨¨§¨¨¤£¦¦¦§¨¥

,`FhglmiiE`x Eidi zr lkA `le ©£§Ÿ§¨¥¦§§¦
zFIg ENit`W ,Ff oFbM dxizi dxinWl¦§¦¨§¥¨§¤£¦©

mdOr EnilWi sxHd(l"kyn):bk dxez ©¤¤©§¦¦¨¤
(bk).íîäå`iai ,xnFlM .mzF` mOdi §¨¨§©¥¨§©¨¦

.mcA`l zeen znEdn mdilroiivne £¥¤§©¨¤§©§¨
:i"yx,zFIzF` WlW oA xarÎlrR lM̈Ÿ©¨¨¤¨¦

:oFbM] g"YR eixg`e u"nw cEwp mlFrl§¨¨¨©§©£¨©¨§
'mnd' la` ,['aWi' ,'xn`' ,'Kld'¨©¨©¨©£¨¨¨

o`M xEn`ditl ,FNEM u"nw cEwp ¨¨¨¨¨©§¦
- cFqid on dpFxg` m"n oi`WzF`d ¤¥¥©£¨¦©§¨

zFIzF`n zg` Dpi` dpFxg`d m"n¥¨©£¨¥¨©©¥¦
ritFn WxFXd `N` ,'mnd' WxFXd©¤¤¨©¤¦©
m"Ode .'md' :zFIzF` iYWA wx o`M̈©¦§¥¦§©¥
iRlM dNErRd ziiHdl d`A ztqFPd©¤¤¨¨§©¨©©§¨§©¥

,miAxFnM `Ed ixdezFaiYd sExiv ©¦©£¥§¥©¥
'mzF` mde'zFaiYd sExiSW KxcM] §¨¨§¤¤¤¥©¥

s` ,'mpC' `le 'mpC' `Ed 'mzF` oC'¨¨¨¨§Ÿ¨©©
`le 'mnd' `Ed 'mzF` md' ,o`M̈¨¨¨¨§Ÿ

.['mnd'la`aEzMd oFWlmnde' ¨©£¨§©¨§¨©
r lBlB'Fzlb(gk ,gk diryi)ipirxB] ¦§©¤§¨©§¦¥

z` ExAXIW cr miWw Eidi miHigd©¦¦¦§¨¦©¤¦§§¤
- [mzF` zWzFMd dlbrd iNBlB©§©¥¨£¨¨©¤¤¨

df 'mnd'cFqi FNEMWlW lM - ¨©¤§¨§
,zFIWxW od eizFIzF`Kkitl`Ed ¦¨¥¨§¦§¦¨

cEwpx`WM ,g"YR Fivge u"nw Fivg ¨¤§¨©§¤§©¨¦§¨
:zFIzF` WlW lW lrRck dxez Ÿ©¤¨Ÿ¦



מג awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑ אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּוב  עליו ׁשּיּפל 'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר אל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹלהֹוריׁשם ',

מהם" תירא ."לא ִֵֶָֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון לנחׁש",(שמות ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם הּמּכֹות ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ««…ְִ¿»……ְְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ
‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות  „i‰Â∑ הּדבר זה.‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

iEPiMA oi` ,FWExiR itlE .[Lp`vŸ§§¦¥¥©¦
xgaEn o`v lW zErnWn 'zFxYWr'©§¨©§¨¤Ÿ§¨
.oM miPEkn mixcrd llM `N` ,cgEinE§¨¤¨§©¨£¨¦§¦¥

mnW `xwp dOl ,Exn` EpizFAxelW §©¥¨§¨¨¦§¨§¨¤
o`Sd ixcr?'zFxYWr'mW lr ¤§¥©Ÿ©§¨©¥

,odilrA z` zFxiWrOWoMW ¤©£¦¤©£¥¤¤¥
,'dTC dndaA wFqri xXrzIW dvFxd'¨¤¤¦§©¥©£¦§¥¨©¨
o`Sd ipiOn mdW miUakE miGr oFbM§¦¦§¨¦¤¥¦¦¥©Ÿ

(:ct oileg)(miyxtn ,w"dnyn):ci dxez
(ci).ø÷òmc`:cilFn Fpi`Weh dxez ¨¨¨¨¤¥¦
(fi).Eááìa øîàú ékrAx` KFYn ¦Ÿ©¦§¨§¦©§©

,odA zWOWn 'iM' zaiYW zFpFWNd©§¤¥©¦§©¤¤¨¤
o`M ixd'`nliC' oFWl LgxMÎlr £¥¨©¨§£§¦§¨

.`Ed:aEzMd xnF` Kkexn`z `OW §¨¥©¨¤¨Ÿ©
,LaalAmiiFBd lM z` LzF`xA ¦§¨§¦§§¤¨©¦
:dN`dlkE` `l miAx mdW ipRn' ¨¥¤¦§¥¤¥©¦Ÿ©

,oM xn`Y l` - 'mWixFdl' `N``l §¦¨©Ÿ©¥¤¨Ÿ
'mdn `xiz.zWOWn 'iM' zaiYW ixd ¦¨¥¤£¥¤¥©¦§©¤¤

.'`OW' oFWlA `weeC o`MokYi `le ¨©§¨¦§¤¨§Ÿ¦¨¥
lW zFpFWl x`Xn zg`A FWxtl§¨§§©©¦§¨§¤

,'iM'otF`AaEW eilr lFRIW ¦§¤¤¦¨¨
KWnd (eil` xAgzie mi`zIW)¤©§¦§¦§©¥¥¨¤§¥

:aEzMd:'mdn `xiz `l'gi dxez ©¨Ÿ¦¨¥¤
(hi).úBqnäEN`dzFpFiqpWTiAW ©©¥©¦§¤¦¥

zF`xdl icM ,mixvn EdEQpIW d"awd¤§©¦§©¦§¥§©§
dwfgd Fci z` mdl(cl ,c lirl i"yx d`x): ¨¤¤¨©£¨¨

.úBúBàäådWn dUrW mipniQd EN` §¨¥©¦¨¦¤¨¨¤
`EdW Epin`IW icM l`xUi ipirl§¥¥¦§¨¥§¥¤©£¦¤

,mFwn lW FgElWoFbMdHOd zkitd §¤¨§£¦©©©¤
xn`PW FnM ,Wgpl(b ,c zeny)EdkilWIe' §¨¨§¤¤¡©©©§¦¥

dvx`.'Wgpl idiemiOd zkitde ©§¨©§¦§¨¨©£¦©©©¦
xn`PW FnM ,mcl(h weqt my)miOd Eide' §¨§¤¤¡©§¨©©¦
x`id on gTY xW`:'zWAIA mcl Eide £¤¦©¦©§Ÿ§¨§¨©©¨¤

awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם (איוב והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לחטא ה) ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית :. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד (ישעיה ¿»»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ."והמם ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.íéúôBnäåxUr EN`zFMOd §©§¦¥¤¤©©
zF`ltEOdlr d"awd `iadW ©§¨¤¥¦©

mixvnztFnE `lt ipiipr oNEM EidW , ¦§©¦¤¨¨¦§§¥¤¤¥
(cl ,c lirl i"yx d`xe):

.ä÷æçä ãiäåFfzMnxaCdKFYn §©¨©£¨¨©©©¤¤¦
mYndA Ezn DAW ,zFMOd xUr¤¤©©¤¨¥§¤§¨
Epivn DAW ,mixvn lW mdipwnE¦§¥¤¤¦§©¦¤¨¨¦

'ci' oFWl WxFtn(b ,h zeny)'d ci dPd' §¨§¨¦¥©
'ebe 'dcVA xW` LpwnA diFd(ixtq): ¨§¦§§£¤©¨¤

.äéeèpä òBøfäåÎzMn lW axgd Ff §©§©©§¨©¤¤¤©©
,zFxFkAÎlr mixvn ixFkA EznEdW §¤§§¥¦§©¦©

lFkiaM ,FnvraE FcFakA d"awd ici§¥¦§§©§¦§¨
`xwOA Epivn oke .'FrFxfAW axgA'©¤¤¤¦§§¥¨¦©¦§¨
,d"awd lW FAxg iAbl 'diEhp' oFWl§§¨§©¥©§¤

milWExiA dzidW dtBOA`ÎminidÎixac) ©©¥¨¤¨§¨¦¨©¦
(fh ,`klr diEhp FciA dtElW FAxge'§©§§¨§¨§¨©

'milWExi(ixtq):k dxez §¨¨¦
(k).äòøväsFrdÎuxW oinoirM) ©¦§¨¦¤¤¨§¥

,`id (dxFaC F` aEafzwxFf dzidW §§¨¦¤¨§¨¤¤
dxn mdA(qx`)oYqxqnEzktFd - ¨¤¨¨¤¤§¨©§¨¤¤

milFki mpi`W mEn ilral mzF`¨§©£¥¤¥¨§¦
,cilFdld`OqnE(zxErn)z` §¦§©§¨§©¤¤¤
,mdipirmbiVn qx`d didelkA ¥¥¤§¨¨¨¤¤©¦¨§¨

,mW mixYqp EidW mFwnitM ¨¤¨¦§¨¦¨§¦
ca` cr' :xnF`e miIqn aEzMdW¤©¨§©¥§¥©£Ÿ

'LipRn mixYqPde mix`WPd:`k dxez ©¦§¨¦§©¦§¨¦¦¨¤
(ak)éìò äaøz ït.äãOä úiç Edn ¤¦§¤¨¤©©©¨¤©

,zFIgd zni`n WFWgl l`xUil mdN̈¤§¦§¨¥©£¥¥©©©
oi` mFwn lW FpFvx oiUFr m` `lde©£Ÿ¦¦§¤¨¥

xn`PW ,dIgd on oi`xizn(bk ,d aei`) ¦§¨§¦¦©©¨¤¤¡©
'KN dnlWd dcVd zIge'zFIgd] §©©©¨¤¨§§¨¨©©

opi`W ,LOr mFlW EUr ENi`M§¦¨¨¦§¤¥¨
[LA rFBtle wiGdl zFWwan`N` ? §©§§©¦§¦§©§¤¨
oicizrW eiptl did iElBl`xUi ¨¨¨§¨¨¤£¦¦¦§¨¥

,`FhglmiiE`x Eidi zr lkA `le ©£§Ÿ§¨¥¦§§¦
zFIg ENit`W ,Ff oFbM dxizi dxinWl¦§¦¨§¥¨§¤£¦©

mdOr EnilWi sxHd(l"kyn):bk dxez ©¤¤©§¦¦¨¤
(bk).íîäå`iai ,xnFlM .mzF` mOdi §¨¨§©¥¨§©¨¦

.mcA`l zeen znEdn mdilroiivne £¥¤§©¨¤§©§¨
:i"yx,zFIzF` WlW oA xarÎlrR lM̈Ÿ©¨¨¤¨¦

:oFbM] g"YR eixg`e u"nw cEwp mlFrl§¨¨¨©§©£¨©¨§
'mnd' la` ,['aWi' ,'xn`' ,'Kld'¨©¨©¨©£¨¨¨

o`M xEn`ditl ,FNEM u"nw cEwp ¨¨¨¨¨©§¦
- cFqid on dpFxg` m"n oi`WzF`d ¤¥¥©£¨¦©§¨

zFIzF`n zg` Dpi` dpFxg`d m"n¥¨©£¨¥¨©©¥¦
ritFn WxFXd `N` ,'mnd' WxFXd©¤¤¨©¤¦©
m"Ode .'md' :zFIzF` iYWA wx o`M̈©¦§¥¦§©¥
iRlM dNErRd ziiHdl d`A ztqFPd©¤¤¨¨§©¨©©§¨§©¥

,miAxFnM `Ed ixdezFaiYd sExiv ©¦©£¥§¥©¥
'mzF` mde'zFaiYd sExiSW KxcM] §¨¨§¤¤¤¥©¥

s` ,'mpC' `le 'mpC' `Ed 'mzF` oC'¨¨¨¨§Ÿ¨©©
`le 'mnd' `Ed 'mzF` md' ,o`M̈¨¨¨¨§Ÿ

.['mnd'la`aEzMd oFWlmnde' ¨©£¨§©¨§¨©
r lBlB'Fzlb(gk ,gk diryi)ipirxB] ¦§©¤§¨©§¦¥

z` ExAXIW cr miWw Eidi miHigd©¦¦¦§¨¦©¤¦§§¤
- [mzF` zWzFMd dlbrd iNBlB©§©¥¨£¨¨©¤¤¨

df 'mnd'cFqi FNEMWlW lM - ¨©¤§¨§
,zFIWxW od eizFIzF`Kkitl`Ed ¦¨¥¨§¦§¦¨

cEwpx`WM ,g"YR Fivge u"nw Fivg ¨¤§¨©§¤§©¨¦§¨
:zFIzF` WlW lW lrRck dxez Ÿ©¤¨Ÿ¦



awrמד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש אֹותּה,(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו. ּגמר ּבמצוה, התחלּת אם הּמצוה : נקראת ׁשאינּה »«ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על כד)אּלא ּבׁשכם",(יהושע קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשמם  על נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק לבּדֹו מׁשה .והלא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(á)ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæå§¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯
éäìàEEúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ ¡Ÿ¤²¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹

åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈
:àì-íà¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיאכילאכילאכילאכיל ווווּיּיּיּירעברעברעברעב ג)ויעויעויעויעּנּנּנּנ ּכמֹו(ח, מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּמן  א אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכל

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ç(`).äåönä ìklM' xnFlM ¨©¦§¨§©¨
oNEM z` llMW `N` ,'zFevOd©¦§¤¨¤¨©¤¨
WExiR Edf ,'devOd' cigi oFWlA¦§¨¦©¦§¨¤¥

`xwOddcB`ÎWxcnE .FhEWtM ©¦§¨¦§¦§©©¨¨
dUr - 'devOd lM' :minkg EWxC̈§£¨¦¨©¦§¨£¥

;'DNEM devOd' z`Ylgzd m` ¤©¦§¨¨¦¦§©§¨
devnAgiPze oi`vgl dPniIwY l` §¦§¨©§©§¤¨©£¨¦§©¦©

`N` ,mixg`l DznlWd z`xFnB ¤©§¨¨¨©£¥¦¤¨§
DzF`,LnvrAWdevOdDpi` ¨§©§§¤©¦§¨¥¨

,DxnFBd mW lr `N` z`xwpFnM ¦§¥¤¨©¥©§¨§
xn`PW(al ,ck ryedi)zFnvr z`e' ¤¤¡©§¤©§

l`xUi ipa Elrd xW` sqFi¥£¤¤¡§¥¦§¨¥
.'mkWa Exaw mixvOn,DnzY m`e ¦¦§©¦¨§¦§¤§¦¦§©

z` EniITW md 'l`xUi ipA' ike§¦§¥¦§¨¥¥¤¦§¤
,sqFi zFnvr z`lrd zevn`lde ¦§©©£¨©©§¥©£Ÿ

mzFlrdl mdA wQrzp FCal dWnŸ¤§©¦§©¥¨¤§©£¨
xn`PW FnM](hi ,bi zeny)dWn gTIe' §¤¤¡©©¦©Ÿ¤

['ebe 'FOr sqFi zFnvr z``N` !? ¤©§¥¦¤¨
wiRqd `NW itldWn,Dxnbl §¦¤Ÿ¦§¦¤§¨§¨

,ux`l qpkp `l ixdWdExnbE ¤£¥Ÿ¦§©¨¨¤§¨¨
l`xUiKkl ,ux`A FzxEaw iciÎlr ¦§¨¥©§¥§¨¨¨¤§¨
z`xwpDNEM,mnW lrmd ENi`M ¦§¥¨©§¨§¦¥

mixvOn s` EdElrd xW`(`negpz) £¤¤¡©¦¦§©¦
(m"`x):a dxez

(a)åéúBöî øBîLúäd"awd .`l m` £¦§¦§¨¦Ÿ
m` LzFQpl icM xAcOA LzF` dPr¦¨§©¦§¨§¥§©§¦
.eizFvn xFnWl on`p didY z`f lkA§¨Ÿ¦§¤¤¡¨¦§¦§¨

,xnFlMEdQpz `NWEdEQPW itM] §©¤Ÿ§©¥§¦¤¦
dQnA(f ,fi zeny).['EpAxwa 'd Wid'eok §©¨£¥§¦§¥§¥

W ,'LaalA xW` z` zrcl' icM`l §¥¨©©¤£¤¦§¨§¤Ÿ
xdxdzLAl zFaWgnA wRwtY - §©§¥§©§¥§©§§¦§

eixg`(oexkfd):b dxez ©£¨

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy
ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהיה
רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל אֹוכל מגּבל אדם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּכאׁשר
מעֹוררת  חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל נמׁש הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון ְְְְִִֵֵַָָרעבֹון

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑,קטּניהם ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, ׁשהיּו עּמֹוּכמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ נפחה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְָָֹ

נפּוחֹות  ׁשרגליהם יחף, הֹולכי ּכדר .ּכּבצק, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן העֹוׂשים .זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)äúìá àì EúìîN.LilrncviM ¦§¨§Ÿ¨§¨¥¨¤¥©
itl ?LzlnU dzlA `lWcFakÎippr Ÿ¨§¨¦§¨§§¦¤©§¥¨

(cl ,i xacna d`x)mzEqkA mitW Eid̈¨¦¦§¨
mzF` mivdbnEmipprd EidW - §©£¦¨¤¨¨£¨¦

,mzFTpl icM mdicbaA mitWtWn§©§§¦§¦§¥¤§¥§©¨
mpFiwpA micbAd mixnWp Eid KkaE§¨¨¦§¨¦©§¨¦§¦§¨

mWECigaEmivdFbn milM oinM §¦¨§¦¥¦§¨¦
,(miwlge miqAEkn micbA)s`e §¨¦§¨¦©£¨¦§©

mdiPhw(l`xUi icli)EidW FnM - §©¥¤©§¥¦§¨¥§¤¨
milcbdCOd DzF`A -lcb did §¥¦§¨©¦¨¨¨¨¥

M ,mdOr oWEalKxcdlW dGd WEaN §¨¦¨¤§¤¤©§©¤¤
hnFgoFixW dhFr `EdW uxW oin=] ¤¦¤¤¤¤¦§

[Fl dwEaCd dRilw oinM ,FtEB lr©§¦§¦¨©§¨
FOr lcBWxn`PW Edfe .cinY ¤¨¥¦¨¦§¤¤¤¡©

LzlnU xnFlM ,cigi oFWlA 'LzlnU'¦§¨§¦§¨¦§©¦§¨§
Dtilgdl wEwf ziid `NW ,dcigid©§¦¨¤Ÿ¨¦¨¨§©£¦¨

dPnid dlFcbA(l"kyn): ¦§¨¥¤¨
.ä÷öá àìwvaM dgtp `lLlbx - Ÿ¨¥¨Ÿ¨§¨§¨¥©§§

zgtFYd dQrM dgRpzp `l,DvEOgA Ÿ¦§©§¨§¦¨©©©§¦¨
KxcMlW mrahsgi iklFd §¤¤¦§¨¤§¥¨¥

.zFgEtp mdilbxWipAW mEXn z`fe ¤©§¥¤§§Ÿ¦¤§¥
`N` ,zFtgi milbxA Ekld `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¨§§©§©¦§¥¤¨
mdilrn ElA `l xW` milrpnA§¦§¨¦£¤Ÿ¨¥£¥¤

xn`PW FnM ,dpW mirAx`(c ,hk oldl) ©§¨¦¨¨§¤¤¡©
'Llbx lrn dzla `l Llrpe'§©©§Ÿ¨§¨¥©©§¤

(m"`x):d dxez
(g).ïîL úéæ:FWExiRmiUFrd mizif ¥¤¤¥¥¦¨¦

.onWmpnXW miaFh mizif ,xnFlM ¤¤§©¥¦¦¤©§¨
dAExn(oexkfd):h dxez §¤



מה awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש אֹותּה,(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו. ּגמר ּבמצוה, התחלּת אם הּמצוה : נקראת ׁשאינּה »«ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על כד)אּלא ּבׁשכם",(יהושע קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשמם  על נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק לבּדֹו מׁשה .והלא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(á)ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæå§¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯
éäìàEEúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ ¡Ÿ¤²¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹

åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈
:àì-íà¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיאכילאכילאכילאכיל ווווּיּיּיּירעברעברעברעב ג)ויעויעויעויעּנּנּנּנ ּכמֹו(ח, מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּמן  א אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכל

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ç(`).äåönä ìklM' xnFlM ¨©¦§¨§©¨
oNEM z` llMW `N` ,'zFevOd©¦§¤¨¤¨©¤¨
WExiR Edf ,'devOd' cigi oFWlA¦§¨¦©¦§¨¤¥

`xwOddcB`ÎWxcnE .FhEWtM ©¦§¨¦§¦§©©¨¨
dUr - 'devOd lM' :minkg EWxC̈§£¨¦¨©¦§¨£¥

;'DNEM devOd' z`Ylgzd m` ¤©¦§¨¨¦¦§©§¨
devnAgiPze oi`vgl dPniIwY l` §¦§¨©§©§¤¨©£¨¦§©¦©

`N` ,mixg`l DznlWd z`xFnB ¤©§¨¨¨©£¥¦¤¨§
DzF`,LnvrAWdevOdDpi` ¨§©§§¤©¦§¨¥¨

,DxnFBd mW lr `N` z`xwpFnM ¦§¥¤¨©¥©§¨§
xn`PW(al ,ck ryedi)zFnvr z`e' ¤¤¡©§¤©§

l`xUi ipa Elrd xW` sqFi¥£¤¤¡§¥¦§¨¥
.'mkWa Exaw mixvOn,DnzY m`e ¦¦§©¦¨§¦§¤§¦¦§©

z` EniITW md 'l`xUi ipA' ike§¦§¥¦§¨¥¥¤¦§¤
,sqFi zFnvr z`lrd zevn`lde ¦§©©£¨©©§¥©£Ÿ

mzFlrdl mdA wQrzp FCal dWnŸ¤§©¦§©¥¨¤§©£¨
xn`PW FnM](hi ,bi zeny)dWn gTIe' §¤¤¡©©¦©Ÿ¤

['ebe 'FOr sqFi zFnvr z``N` !? ¤©§¥¦¤¨
wiRqd `NW itldWn,Dxnbl §¦¤Ÿ¦§¦¤§¨§¨

,ux`l qpkp `l ixdWdExnbE ¤£¥Ÿ¦§©¨¨¤§¨¨
l`xUiKkl ,ux`A FzxEaw iciÎlr ¦§¨¥©§¥§¨¨¨¤§¨
z`xwpDNEM,mnW lrmd ENi`M ¦§¥¨©§¨§¦¥

mixvOn s` EdElrd xW`(`negpz) £¤¤¡©¦¦§©¦
(m"`x):a dxez

(a)åéúBöî øBîLúäd"awd .`l m` £¦§¦§¨¦Ÿ
m` LzFQpl icM xAcOA LzF` dPr¦¨§©¦§¨§¥§©§¦
.eizFvn xFnWl on`p didY z`f lkA§¨Ÿ¦§¤¤¡¨¦§¦§¨

,xnFlMEdQpz `NWEdEQPW itM] §©¤Ÿ§©¥§¦¤¦
dQnA(f ,fi zeny).['EpAxwa 'd Wid'eok §©¨£¥§¦§¥§¥

W ,'LaalA xW` z` zrcl' icM`l §¥¨©©¤£¤¦§¨§¤Ÿ
xdxdzLAl zFaWgnA wRwtY - §©§¥§©§¥§©§§¦§

eixg`(oexkfd):b dxez ©£¨

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy
ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהיה
רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל אֹוכל מגּבל אדם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּכאׁשר
מעֹוררת  חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל נמׁש הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון ְְְְִִֵֵַָָרעבֹון

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑,קטּניהם ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, ׁשהיּו עּמֹוּכמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ נפחה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְָָֹ

נפּוחֹות  ׁשרגליהם יחף, הֹולכי ּכדר .ּכּבצק, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן העֹוׂשים .זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)äúìá àì EúìîN.LilrncviM ¦§¨§Ÿ¨§¨¥¨¤¥©
itl ?LzlnU dzlA `lWcFakÎippr Ÿ¨§¨¦§¨§§¦¤©§¥¨

(cl ,i xacna d`x)mzEqkA mitW Eid̈¨¦¦§¨
mzF` mivdbnEmipprd EidW - §©£¦¨¤¨¨£¨¦

,mzFTpl icM mdicbaA mitWtWn§©§§¦§¦§¥¤§¥§©¨
mpFiwpA micbAd mixnWp Eid KkaE§¨¨¦§¨¦©§¨¦§¦§¨

mWECigaEmivdFbn milM oinM §¦¨§¦¥¦§¨¦
,(miwlge miqAEkn micbA)s`e §¨¦§¨¦©£¨¦§©

mdiPhw(l`xUi icli)EidW FnM - §©¥¤©§¥¦§¨¥§¤¨
milcbdCOd DzF`A -lcb did §¥¦§¨©¦¨¨¨¨¥

M ,mdOr oWEalKxcdlW dGd WEaN §¨¦¨¤§¤¤©§©¤¤
hnFgoFixW dhFr `EdW uxW oin=] ¤¦¤¤¤¤¦§

[Fl dwEaCd dRilw oinM ,FtEB lr©§¦§¦¨©§¨
FOr lcBWxn`PW Edfe .cinY ¤¨¥¦¨¦§¤¤¤¡©

LzlnU xnFlM ,cigi oFWlA 'LzlnU'¦§¨§¦§¨¦§©¦§¨§
Dtilgdl wEwf ziid `NW ,dcigid©§¦¨¤Ÿ¨¦¨¨§©£¦¨

dPnid dlFcbA(l"kyn): ¦§¨¥¤¨
.ä÷öá àìwvaM dgtp `lLlbx - Ÿ¨¥¨Ÿ¨§¨§¨¥©§§

zgtFYd dQrM dgRpzp `l,DvEOgA Ÿ¦§©§¨§¦¨©©©§¦¨
KxcMlW mrahsgi iklFd §¤¤¦§¨¤§¥¨¥

.zFgEtp mdilbxWipAW mEXn z`fe ¤©§¥¤§§Ÿ¦¤§¥
`N` ,zFtgi milbxA Ekld `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¨§§©§©¦§¥¤¨
mdilrn ElA `l xW` milrpnA§¦§¨¦£¤Ÿ¨¥£¥¤

xn`PW FnM ,dpW mirAx`(c ,hk oldl) ©§¨¦¨¨§¤¤¡©
'Llbx lrn dzla `l Llrpe'§©©§Ÿ¨§¨¥©©§¤

(m"`x):d dxez
(g).ïîL úéæ:FWExiRmiUFrd mizif ¥¤¤¥¥¦¨¦

.onWmpnXW miaFh mizif ,xnFlM ¤¤§©¥¦¦¤©§¨
dAExn(oexkfd):h dxez §¤
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(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn e"h ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

גוגוגוגו'''' ווווׁשׁשׁשׁשכחכחכחכחּתּתּתּת לבבלבבלבבלבב ורםורםורםורם גוגוגוגו',',',', אלהיאלהיאלהיאלהי אתאתאתאת־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ּפּפּפּפןןןן־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכחחחח לללל יא־יד)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמרמרמרמר (ח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה אחרי (מצות מּכל־מקֹום הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ׁשהרמּב"ם ׁשאף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה הּלאוין ּבמנין מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהתּבֹונן
הּלאוין. ּבחׁשּבֹון הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּוכבר

החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין יׂשראל, ּבני עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע טז)מצינּו טז, (ויקרא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם א)"הּׁשֹוכן ה, הרּוח,(סוטה ּגּסּות ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אנ  אין הּקּב"ה ּבעֹולם".אֹומר לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבגאוה  מה־ּׁשאין־ּכן הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין עברֹות, ּדבׁשאר העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהינּו,
רחמנא־ליצלן. להקּב"ה, לגמרי ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ּכׁשּמתּגאה ּכי לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאי־אפׁשר
עֹון  נכלל ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור מנּגד הּוא זרה עבֹודה ׁשעֹובד ּדכמֹו זרה. עבֹודה ּבאּסּור ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָזה

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים איןאיןאיןאין אאאאׁשׁשׁשׁשרררר .... .... והוהוהוהּנּנּנּנֹוֹוֹוֹורארארארא טו)ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר מחׁשיב ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹול ל ל ל ּפרטי האדם : ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם ּגם ננננֹוֹוֹוֹורא רא רא רא את : ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי הּוא הֹולכת נחנחנחנחׁשׁשׁשׁשּכאׁשר ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבקדּׁשה. החמימּות ּבקדּׁשה.ׂשׂשׂשׂשרף רף רף רף ּומתמעטת החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת הע ֹולם ּבעניני החמימּות ארסֹועקרב עקרב עקרב עקרב : : ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, ואדיׁש קר נהיה הּוא להקב"ה,צצצצּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹון ן ן ן קר, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מיםמיםמיםמים:::: מה.איןאיןאיןאין אל יֹודע ואינֹו צמא הּוא ּתֹורה. זֹו ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E ©«£Ÿ¤−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הזה", החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת הקא־סלקא־דעּת ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבׁשיעּור
חיל" לעׂשֹות ּכח ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - יז־יח)אלא ח, .(ּפרׁשתנּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּוּכסיל" זקן ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּת זֹו ׁשאין מּובן, זֹו, קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהנה,
אם  ּכי טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה הּתֹורה עסקינן", לא "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבלבד,
חכמה  אֹו להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא וׂשכל ׁשּבחכמה אלא וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָלׁשלֹול
את  לׁשלֹול צריכה ׁשהּתֹורה מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. לעניני ּביחס מקֹום לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשאינה
ׁשלכן  ּכן, לֹומר ּבׂשכל מקֹום היה זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח הזה", החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהקא־סלקא־דעּת

זֹו. קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול הּתֹורה ְְְְִִַַַָָָָָצריכה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט מאמינים", ּבני "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
ּבארץ  נמצא הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ּבׁשיעּור מדּוּבר ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלאחרי
הזה"?! החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּת אצלם יּתכן ּכיצד ּכן, ואם הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשנבחרה
ּתרי"ג  ּבמנין זה ציּוי נמנה - סד) (מל"ת  הסמ"ג ּולדעת  זֹו, דעּת סלקא קא לׁשלֹול מיּוחד ציּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָועד
הׁשם"! ּביראת הּוא גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ּתרי"ג ּבמנין אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמצֹות

ּבזה: ְִֶַָוהּביאּור
ּבּתחלתֹו ויקרא ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ג)ידּוע הּכסא,(א, ׁשעל העליֹון האדם ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ממׁש". דהמׁשלח "ּכמֹותֹו ּכמֹותֹו, (העליֹון) אדם ׁשל ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָּוׁשלּוחֹו
"מאי  ב): נט, (ב"מ זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ּתֹורה...) הלקּוטי ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוענין
(לא  לנצח ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני נצחּוני ואמר חייך קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעביד

ּכביכֹול. ּבעצמֹו, הקּב"ה את אפילּו אם) ּכי העֹולם, הנהגת את ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָרק
אלקיכם": להוי' אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהטעם

ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות -(ראה למעלה הּוא ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר וטעם , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
יֹותר  נעלים ּכחֹות הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן מקּבל אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאצל

אפי  עדין נתגלּו יפה ׁשלא הּבן ׁשל ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח "יפה רז"ל ּכמאמר האב, אצל לּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
האב". "מּכח ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ׁשענין - הּפנימי הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיֹותר

יֹותר  יפה יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה
ּובלׁשֹון  הקֹונה. אצל להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר וקֹונה, למֹוכר - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמּכחֹו

ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי ְִִֵַַַָָָָָֹהידּוע:
האב", "מּכח - הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום הנעלמים, הּכחֹות מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוהּביאּור
יֹותר  הּבן ׁשל ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ׁשאצל אף האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהינּו,

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) ְְִִֶַָָֹֹ(ּבּכחֹות
הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, על (מנחֹות ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה הקּב"ה ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

יֹודע  היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה ּבסֹוף ויׁשב הל ,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי וקֹוץ קֹוץ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל
למשה  הלכה להן, אמר ,ל מנין רּבי ּתלמידיו, לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ּכחֹו. ּתׁשׁש אֹומרים, הן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹמה

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈqÏ ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח  ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ È˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈
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(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn e"h ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

גוגוגוגו'''' ווווׁשׁשׁשׁשכחכחכחכחּתּתּתּת לבבלבבלבבלבב ורםורםורםורם גוגוגוגו',',',', אלהיאלהיאלהיאלהי אתאתאתאת־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ּפּפּפּפןןןן־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכחחחח לללל יא־יד)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמרמרמרמר (ח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה אחרי (מצות מּכל־מקֹום הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ׁשהרמּב"ם ׁשאף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה הּלאוין ּבמנין מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהתּבֹונן
הּלאוין. ּבחׁשּבֹון הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּוכבר

החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין יׂשראל, ּבני עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע טז)מצינּו טז, (ויקרא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם א)"הּׁשֹוכן ה, הרּוח,(סוטה ּגּסּות ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אנ  אין הּקּב"ה ּבעֹולם".אֹומר לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבגאוה  מה־ּׁשאין־ּכן הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין עברֹות, ּדבׁשאר העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהינּו,
רחמנא־ליצלן. להקּב"ה, לגמרי ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ּכׁשּמתּגאה ּכי לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאי־אפׁשר
עֹון  נכלל ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור מנּגד הּוא זרה עבֹודה ׁשעֹובד ּדכמֹו זרה. עבֹודה ּבאּסּור ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָזה

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים איןאיןאיןאין אאאאׁשׁשׁשׁשרררר .... .... והוהוהוהּנּנּנּנֹוֹוֹוֹורארארארא טו)ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר מחׁשיב ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹול ל ל ל ּפרטי האדם : ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם ּגם ננננֹוֹוֹוֹורא רא רא רא את : ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי הּוא הֹולכת נחנחנחנחׁשׁשׁשׁשּכאׁשר ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבקדּׁשה. החמימּות ּבקדּׁשה.ׂשׂשׂשׂשרף רף רף רף ּומתמעטת החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת הע ֹולם ּבעניני החמימּות ארסֹועקרב עקרב עקרב עקרב : : ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, ואדיׁש קר נהיה הּוא להקב"ה,צצצצּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹון ן ן ן קר, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מיםמיםמיםמים:::: מה.איןאיןאיןאין אל יֹודע ואינֹו צמא הּוא ּתֹורה. זֹו ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E ©«£Ÿ¤−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הזה", החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת הקא־סלקא־דעּת ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבׁשיעּור
חיל" לעׂשֹות ּכח ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - יז־יח)אלא ח, .(ּפרׁשתנּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּוּכסיל" זקן ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּת זֹו ׁשאין מּובן, זֹו, קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהנה,
אם  ּכי טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה הּתֹורה עסקינן", לא "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבלבד,
חכמה  אֹו להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא וׂשכל ׁשּבחכמה אלא וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָלׁשלֹול
את  לׁשלֹול צריכה ׁשהּתֹורה מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. לעניני ּביחס מקֹום לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשאינה
ׁשלכן  ּכן, לֹומר ּבׂשכל מקֹום היה זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח הזה", החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהקא־סלקא־דעּת

זֹו. קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול הּתֹורה ְְְְִִַַַָָָָָצריכה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט מאמינים", ּבני "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
ּבארץ  נמצא הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ּבׁשיעּור מדּוּבר ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלאחרי
הזה"?! החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּת אצלם יּתכן ּכיצד ּכן, ואם הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשנבחרה
ּתרי"ג  ּבמנין זה ציּוי נמנה - סד) (מל"ת  הסמ"ג ּולדעת  זֹו, דעּת סלקא קא לׁשלֹול מיּוחד ציּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָועד
הׁשם"! ּביראת הּוא גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ּתרי"ג ּבמנין אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמצֹות

ּבזה: ְִֶַָוהּביאּור
ּבּתחלתֹו ויקרא ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ג)ידּוע הּכסא,(א, ׁשעל העליֹון האדם ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ממׁש". דהמׁשלח "ּכמֹותֹו ּכמֹותֹו, (העליֹון) אדם ׁשל ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָּוׁשלּוחֹו
"מאי  ב): נט, (ב"מ זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ּתֹורה...) הלקּוטי ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוענין
(לא  לנצח ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני נצחּוני ואמר חייך קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעביד

ּכביכֹול. ּבעצמֹו, הקּב"ה את אפילּו אם) ּכי העֹולם, הנהגת את ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָרק
אלקיכם": להוי' אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהטעם

ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות -(ראה למעלה הּוא ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר וטעם , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
יֹותר  נעלים ּכחֹות הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן מקּבל אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאצל

אפי  עדין נתגלּו יפה ׁשלא הּבן ׁשל ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח "יפה רז"ל ּכמאמר האב, אצל לּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
האב". "מּכח ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ׁשענין - הּפנימי הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיֹותר

יֹותר  יפה יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה
ּובלׁשֹון  הקֹונה. אצל להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר וקֹונה, למֹוכר - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמּכחֹו

ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי ְִִֵַַַָָָָָֹהידּוע:
האב", "מּכח - הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום הנעלמים, הּכחֹות מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוהּביאּור
יֹותר  הּבן ׁשל ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ׁשאצל אף האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהינּו,

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) ְְִִֶַָָֹֹ(ּבּכחֹות
הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, על (מנחֹות ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה הקּב"ה ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

יֹודע  היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה ּבסֹוף ויׁשב הל ,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי וקֹוץ קֹוץ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל
למשה  הלכה להן, אמר ,ל מנין רּבי ּתלמידיו, לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ּכחֹו. ּתׁשׁש אֹומרים, הן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹמה
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awrמח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy
סֹוף  עד מהקּב"ה הּתֹורה את ׁשקיּבל הראׁשֹון המקּבל היה  רּבינּו מׁשה  ּתמּוה: דלכאֹורה - דעּתֹו" נתיׁשבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמסיני,
קיּבלם  מנין - רּבינּו למׁשה ידּועים היּו ׁשלא ענינים ּבּתֹורה דרׁש עקיבא ׁשרּבי יּתכן אי ּכן, ואם הדֹורֹות, ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

רּבינּו?! ממׁשה לא אם עקיבא ִִִִֵֶַַַָֹֹרּבי
ׁשלא  "ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו מׁשה אצל ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּביאּור

ואילּו לפרטים, עדין עקיבא נתּפרט ּבהם,רּבי נדרׁשת ׁשהּתֹורה המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" הדברים ּפרטי את גילה - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
רּבינּו]. מׁשה אצל ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ

נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן זה דרך ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא  ּבאֹופן [ׁשלא הׁשלימּות ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר
ׁשהלכה  עמֹו ד"הויה הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ואלּו ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהׁשלימּות
ׁשל  מעלתֹו ּבדּוגמת נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ועד מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכמֹותֹו"]

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ׁשל הנעלמים הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבן
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת מציאּות ׁשהם הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלֹומר:
ד"נצחּוני". הענין ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ּוכללּות העֹולם לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹד"נצחּוני
ּבנֹו ׁשהּוא מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת זה ּפי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל
ׁשהרי  הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי עׁשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשל

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות ְִִִַַַָָָהּוא
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ל הנֹותן הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציּוי ּבא זה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו
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:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים והם עצּום, .אּתה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

è(`).jnî íéîeöòå íéìBãbmB ixde ,mEvr dY`mlE`minEvr mdxzFiJOn(ixtq):a dxez §¦©£¦¦¤¨£¥©©¨¨§¨¥£¦¥¦¤¨

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn f"h iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|ýåýé älàä íéBbä ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

éäìàéðtî íLéøBî Eøácä-úà íé÷ä ïòîìe E ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
:á÷òéìe§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
ýåýé-íò íúééä: ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).Eááìa øîàz ìàdrhY l` ©Ÿ©¦§¨§©¦§¤
- ElNd minxFBd ipW :xnFl LnvrA§©§§©§¥©§¦©¨

miFBd zrWxe izwcvcalA md - ¦§¨¦§¦§©©¦¥¦§¨
EnxB;ipRn mWixFdl i`Mf zFidl il ¨§¦¦§©©§¦¨¦¨©

zEkf oi` oiicr zrM iM ,oM xaCd oi ¥̀©¨¨¥¦¨¥£©¦¥§

m` iM ,KM icM cr dwiRqn Lzwcv¦§¨§©§¦¨©§¥¨¦¦
'd rAWPW drEaXd sExivA§¥©§¨¤¦§©

LizFa`l(`ad weqta xen`k) ©£¤
(w"de`):d dxez

(d)úLøì àá äzà 'Bâå Eú÷ãöá àìŸ§¦§¨§§©¨¨¨¤¤

.íéBbä úòLøa ék ,'Bâå'iM' ixddf §¦§¦§©©¦£¥¦¤
,o`M xEn`d.'`N`' oFWlA WOWn ¨¨¨§©¥¦§¤¨

`N` ...Lzwcva `l' :xn`p ENi`kE§¦¤¡©Ÿ§¦§¨§¤¨
'ebe 'miFBd zrWxA:e dxez §¦§©©¦



מט awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy
סֹוף  עד מהקּב"ה הּתֹורה את ׁשקיּבל הראׁשֹון המקּבל היה  רּבינּו מׁשה  ּתמּוה: דלכאֹורה - דעּתֹו" נתיׁשבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמסיני,
קיּבלם  מנין - רּבינּו למׁשה ידּועים היּו ׁשלא ענינים ּבּתֹורה דרׁש עקיבא ׁשרּבי יּתכן אי ּכן, ואם הדֹורֹות, ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

רּבינּו?! ממׁשה לא אם עקיבא ִִִִֵֶַַַָֹֹרּבי
ׁשלא  "ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו מׁשה אצל ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּביאּור

ואילּו לפרטים, עדין עקיבא נתּפרט ּבהם,רּבי נדרׁשת ׁשהּתֹורה המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" הדברים ּפרטי את גילה - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
רּבינּו]. מׁשה אצל ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ

נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן זה דרך ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא  ּבאֹופן [ׁשלא הׁשלימּות ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר
ׁשהלכה  עמֹו ד"הויה הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ואלּו ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהׁשלימּות
ׁשל  מעלתֹו ּבדּוגמת נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ועד מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכמֹותֹו"]

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ׁשל הנעלמים הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבן
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת מציאּות ׁשהם הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלֹומר:
ד"נצחּוני". הענין ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ּוכללּות העֹולם לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹד"נצחּוני
ּבנֹו ׁשהּוא מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת זה ּפי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל
ׁשהרי  הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי עׁשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשל

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות ְִִִַַַָָָהּוא
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ל הנֹותן הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציּוי ּבא זה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈
ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ

:ïeãáàz«Ÿ¥«

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים והם עצּום, .אּתה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

è(`).jnî íéîeöòå íéìBãbmB ixde ,mEvr dY`mlE`minEvr mdxzFiJOn(ixtq):a dxez §¦©£¦¦¤¨£¥©©¨¨§¨¥£¦¥¦¤¨

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn f"h iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|ýåýé älàä íéBbä ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

éäìàéðtî íLéøBî Eøácä-úà íé÷ä ïòîìe E ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
:á÷òéìe§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
ýåýé-íò íúééä: ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).Eááìa øîàz ìàdrhY l` ©Ÿ©¦§¨§©¦§¤
- ElNd minxFBd ipW :xnFl LnvrA§©§§©§¥©§¦©¨

miFBd zrWxe izwcvcalA md - ¦§¨¦§¦§©©¦¥¦§¨
EnxB;ipRn mWixFdl i`Mf zFidl il ¨§¦¦§©©§¦¨¦¨©

zEkf oi` oiicr zrM iM ,oM xaCd oi ¥̀©¨¨¥¦¨¥£©¦¥§

m` iM ,KM icM cr dwiRqn Lzwcv¦§¨§©§¦¨©§¥¨¦¦
'd rAWPW drEaXd sExivA§¥©§¨¤¦§©

LizFa`l(`ad weqta xen`k) ©£¤
(w"de`):d dxez

(d)úLøì àá äzà 'Bâå Eú÷ãöá àìŸ§¦§¨§§©¨¨¨¤¤

.íéBbä úòLøa ék ,'Bâå'iM' ixddf §¦§¦§©©¦£¥¦¤
,o`M xEn`d.'`N`' oFWlA WOWn ¨¨¨§©¥¦§¤¨

`N` ...Lzwcva `l' :xn`p ENi`kE§¦¤¡©Ÿ§¦§¨§¤¨
'ebe 'miFBd zrWxA:e dxez §¦§©©¦



awrנ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא יׁשיבה (מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä úçzî¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈

:epnî¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).øäa áLàåxnF` aEzMd xW`M ¨¥¥¨¨©£¤©¨¥
,'xdA aW`e'daiWi oi`Ff oFbM`N` ¨¥¥¨¨¥§¦¨§¤¨

,daMr oFWlonf aMrzPW xnFlM §©¨¨§©¤¦§©¥§©
mFi mirAx`' :`Ede ,xdA KXEnn§¨¨¨§©§¨¦

:'dlil mirAx`ei dxez §©§¨¦©§¨
(i).úçeì`N` ,'zFgEl' aYkp `l ŸŸ¦§©¤¨

'zgEl'e"ie xqg,aizMoFWl oirM ©¨¥¨§¦§¥§
fFnxl ,cigiWEid zFgENdodiYX ¨¦¦§¤©¨§¥¤

zFeWod zg` ENi`M ,lwWnaE dCnA ¨§¦¨§¦§¨§¦©©¥
(`negpz)(h"ac ,i"r):

dIlrd :ipiq xdl dWn dlr minrR WlẄ§¨¦¨¨¤§©¦©¨£¦¨
zFgENd z` lAwl icM - dpFW`xd̈¦¨§¥§©¥¤©

zFpFW`xd(giÎai ,ck zeny d`x)dIlrd . ¨¦¨£¦¨
WTal icM ,zFgENd zxiaW xg`l - dIpXd©§¦¨§©©§¦©©§¥§©¥
lbrd `hg lr l`xUil d"awd zgilq§¦©§¦§¨¥©¥§¨¥¤

(l ,al zeny d`x)mr - ziWilXd dIlrde .§¨£¦¨©§¦¦¦

lqRW mipa`d mdW ,zFpFxg`d zFgENd©¨©£¤¥¨£¨¦¤¨©
xW`M ,ExAYWPW mipFW`xd zgY dWn¤¥©¨¦¦¤¦§©§©£¤

d"awd EdEv(aÎ` ,cl zeny d`x)zg` lkA . ¦¨§¨©©
,mFi mirAx` dWn ddW ,ElNd zFIlrdn¥¨£¦©¨¨¨¤©§¨¦
.mFi mixUre d`nl eiCgi mitxhvOd©¦§¨§¦©§¨§¥¨§¤§¦
mFi mirAx`d sFQW gikFdl `A i"Wxe§©¦¨§¦©¤¨©§¨¦
`hg lr dgilQd xnB `EdW ,mipFxg`d̈©£¦¤§©©§¦¨©¥§

:mixERiMd mFiA did ,l`xUi ipA`i dxez §¥¦§¨¥¨¨§©¦¦

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי להם (אבות נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ּבהן, (מׁשה) "נסּתּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ואׁשּברם, אאחז אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹליׂשראל
להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ּבידֹו, הּלּוחֹות היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוידּועה

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לקנֹותם ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת לּוחֹות ׁשני גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ועוד)ל:ּדהּנה א לח, ׁשּוּיּתן (נדרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּלּוחֹות  ׁשּגם מּובן הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁשּוּיּתן הּכתּוב לׁשֹון ּומּפׁשטּות למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ז"ל חכמינּו אמרּו הּׁשנּיֹות ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. ט)נּתנּו פרשתנו על־ּדר־זה (תנחומא, ליׂשראל, ּונתנם טֹובה עין ּבהם ׁשּנהג ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו הראׁשֹונֹות, ּבּלּוחֹות ׁשהיה לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי גֹו'" ואׁשּברם גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוזה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו להפקיע ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאּסּור
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לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
והחסידּות: הּמּוסר ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבטעם

. העגל ּבמעׂשה סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - יחיד לׁשֹון "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹאמרּו
לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא .ְִִִִֶֶַָָָֹ

רצה  יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל יׂשראל אהבת ּגדל ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּדר־ זה
לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ולכן הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלק

אמת' ׁש'ּתֹורת ּדמּזה הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה צּדיקים ׁשל "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבת  ּגם אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ּדֹומים ׁשהם מּובן הענינים, ּומ ׁשוה כנם:מדּמה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדקרּבנֹות  הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה החּדּוׁש ּבּתניא ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו
על  ּגם אף הּדֹור עֹון על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ּפטירת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָמכּפרים

ְַהּזדֹונֹות".
ׁשהׁשּתּדל  ּבלבד זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום למׁשה היתה ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻוענין
לזה. האחראי הּוא ׁשרק ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה הּלחֹות ׁשבירת ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלפעל

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ
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(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא יׁשיבה (מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä úçzî¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈

:epnî¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי להם (אבות נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ּבהן, (מׁשה) "נסּתּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ואׁשּברם, אאחז אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹליׂשראל
להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ּבידֹו, הּלּוחֹות היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוידּועה

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לקנֹותם ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת לּוחֹות ׁשני גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ועוד)ל:ּדהּנה א לח, ׁשּוּיּתן (נדרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּלּוחֹות  ׁשּגם מּובן הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁשּוּיּתן הּכתּוב לׁשֹון ּומּפׁשטּות למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ז"ל חכמינּו אמרּו הּׁשנּיֹות ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. ט)נּתנּו פרשתנו על־ּדר־זה (תנחומא, ליׂשראל, ּונתנם טֹובה עין ּבהם ׁשּנהג ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו הראׁשֹונֹות, ּבּלּוחֹות ׁשהיה לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי גֹו'" ואׁשּברם גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוזה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו להפקיע ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאּסּור
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dWnC l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥§Ÿ¤

לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
והחסידּות: הּמּוסר ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבטעם

. העגל ּבמעׂשה סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - יחיד לׁשֹון "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹאמרּו
לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא .ְִִִִֶֶַָָָֹ

רצה  יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל יׂשראל אהבת ּגדל ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּדר־ זה
לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ולכן הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלק

אמת' ׁש'ּתֹורת ּדמּזה הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה צּדיקים ׁשל "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבת  ּגם אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ּדֹומים ׁשהם מּובן הענינים, ּומ ׁשוה כנם:מדּמה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדקרּבנֹות  הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה החּדּוׁש ּבּתניא ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו
על  ּגם אף הּדֹור עֹון על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ּפטירת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָמכּפרים

ְַהּזדֹונֹות".
ׁשהׁשּתּדל  ּבלבד זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום למׁשה היתה ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻוענין
לזה. האחראי הּוא ׁשרק ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה הּלחֹות ׁשבירת ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלפעל

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
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:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ
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i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר אכּפרה",(שמות אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָ
נ  יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבֹוּבאֹותּה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים נתרּצה מצאּו ּבּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

למׁשה לֹו ואמר  ליׂשראל, לד)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נמצאּו(שם יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ּבּיֹום ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום יד)ּכלים :(במדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשל  ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. למחילה הקּבע לכ ,"ּכדבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ"סלחּתי
אחרֹונֹות י)לּוחֹות האחרֹונים (דברים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבכעס  היּו אמצעּיים מעּתה, אמר .ּברצֹון; ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכם לפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ
מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ּתפּלתי ונׁשארּווהֹועילה ׁשנים ּומתּו מחצה, לכּפר ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

.הּׁשנים  ְִַַ

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi)äðBLàøk 'ä éðôì ìtðúàå̈¤§©©¦§¥¨¦¨
.íBé íéòaøàmFi mirAx` EN` ©§¨¦¥©§¨¦

,lbrd `hg xg`NW miIrvn`d̈¤§¨¦¦¤§©©¥§¨¥¤
xn`PW(l ,al zeny)l` dlr` dYre ¤¤¡©§©¨¤¡¤¤

dxRk` ilE` 'd'ebediIlr DzF`A , ©£©§¨§¨£¦¨
E`vnp .mFi mirAx` iYaMrzpxRqn ¦§©©§¦©§¨¦¦§§¦§©

EN` minimilM(minIYqn)h"kA ¨¦¥¨¦¦§©§¦§
.a`AixdW ?minId oFAWg `Ed cviM §¨¥©¤§©¨¦¤£¥

mFIn Eid mipFW`xd minId mirAx ©̀§¨¦©¨¦¨¦¦¨¦
FAW ,fEOzA xUr draW cr dxFY oYn©©¨©¦§¨¨¨§©¤
ExAYWp FaE xdd on dWn cxï©¤¦¨¨¦§©§
dlre xfg zxgOl skize ,zFgENd©§¥¤©¨¢¨¨©§¨¨
.l`xUi lr dxRM WTal icM ,zipW¥¦§¥§©¥©¨¨©¦§¨¥

itlEdlr `EdWdIpXd mrRA §¦¤¨¨©©©©§¦¨
,fEOzA xUrÎdpFnWAE`vnp ¦§¨¨¨§©¦§§

minIYqn miIrvn`d mini mirAx ©̀§¨¦¨¦¨¤§¨¦¦¦§©§¦
,a`A h"kAÎWFcTd dSxzp mFIa FA §§¨©¦§©¨©¨
`EdÎKExAgFlqll`xUiloiicr K`] ¨¦§©§¦§¨¥©£©¦

x`FanM ,d`lnE dxEnB dgilq `lŸ§¦¨§¨§¥¨©§¨
,[oNdlipW Ll lqR' dWnl Fl xn`e §©¨§¨©§Ÿ¤§¨§§¥
'zFgEl'ebe(` ,cl my).cxi mFId FzF`A§©¨©

mr xdl aEW dlr zxgOle ,dWn¤§©¨¢¨¨¨¨¨¦
f`e ,lqRW zFIpXd zFgENddUr ©©§¦¤¨©§¨¨¨

xdA (ddW)E`vnp ,mFi mirAx` cFr ¨¨¨¨©§¨¦¦§§
miligzOd ,mipFxg`d mirAx`d̈©§¨¦¨©£¦©©§¦¦

,lEl` WcgÎW`xAÎmFiA milM §ŸŸ¤¡¨¦§
mixERMd.ixWzA ixiUr `EdWFA ©¦¦¤£¦¦§¦§¦

`EdÎKExAÎWFcTd dSxzp mFIa©¦§©¨©¨¨
dgnUA l`xUildgilq xnFlM - §¦§¨¥§¦§¨§©§¦¨

,oFvxaE dad`A dxEnBFl xn`e §¨§©£¨§¨§¨©
'LxacM iYglq' dWnlFzF`M] §Ÿ¤¨©§¦¦§¨¤§

lr FzNtY lATWM Fl xn`W oFWNd©¨¤¨©§¤¦¥§¦¨©
milBxnd `hg(k ,ci xacna)Kkl ,[ ¥§©§©§¦§¨

rAwEdmixERiMd mFidlignl §©©¦¦¦§¦¨
dgilqle.zFxFcloiPnEcnl dY` §¦§¦¨§¦©¦©¨¨¥
dSxzPWmipFxg`d mirAx`d sFqA ¤¦§©¨§¨©§¨¦¨©£¦

?mlW oFvxAitlmirAx`A xn`PW §¨¨¥§¦¤¤¡©¨©§¨¦
zFpFxg` zFgEl lW(i ,i onwl)kp`e'i ¤©£§¨Ÿ¦

,'mipFW`xd minIM xda iYcnrixd ¨©§¦¨¨©¨¦¨¦¦£¥
mipFxg`d z` dWn deWdW¤¦§¨¤¤¨©£¦

;mipFW`xl,oFvxA mipFW`xd dn ¨¦¦¨¨¦¦§¨
,E`hg `l oiicr ixdWmipFxg` s` ¤£¥£©¦Ÿ¨§©©£¦

.oFvxA`weeC mzF` deWdW KFYnE §¨¦¤¦§¨¨©§¨
,miIrvn`l `le mipFW`xlxFn` ¨¦¦§Ÿ¨¤§¨¦¦¡

dYrnwx iM micnl Epivnp - ¥©¨¦§¥§¥¦¦©
la` ,mlW oFvxA Eid mipFxg`d̈©£¦¨§¨¨¥£¨

,qrka Eid miIrvn`,xnFlM ¤§¨¦¦¨§©©§©
ixnbl dSxzp `l oiicrWM§¤£©¦Ÿ¦§©¨§©§¦

(miyxtn):hi dxez
(k)pàúä ïøäàáe.'ä óiRÎlrÎs` §©£Ÿ¦§©©©©¦

WTA ,lbrA `hg `l Fnvr oxd`W¤©£Ÿ©§Ÿ¨¨¨¥¤¦¥
FWiprdlmkl rnXW itldprPW - §©£¦§¦¤¨©¨¤¤©£¨

FnM ,lbrd z` zFUrl mkzWTal§©¨¨§¤©£¤¨¥¤§
xn`PW(a ,al zeny)oxd` mdl` xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤£¥¤©£Ÿ

'ebe 'adGd infp EwxR: ¨§¦§¥©¨¨
.BãéîLäìdfWpFr,mipa iENk §©§¦¤¤¦¨¦

'dcnWd' iExw mipAd oFilMWoke , ¤¦§©¨¦¨©§¨¨§¥
xnF` `Ed(h ,a qenr)iYcnWd ikp`e' ¥§¨Ÿ¦¦§©§¦

cinW`e 'ebe mdipRn ixn`d z ¤̀¨¡Ÿ¦¦§¥¤¨©§¦
'lrOn FixRmrd z` iYcnWd] ¦§¦©©¦§©§¦¤¨¨

mdW ,'FixR' zcnWd ici lr ixFn`d̈¡¦©§¥©§¨©¦§¤¥
[eipA: ¨¨

íb ìltúàå.ïøäà ãòaFzNtY lr ¨¤§©¥©§©©£Ÿ©§¦¨
l`xUi crA(hi weqt)'d rnWIe' xn`p §©¦§¨¥¤¡©©¦§©

m` WxRzp `l o`M la` ,'il ¥̀©£¨¨Ÿ¦§¨¥¦
dlAwzp `NW itl ,FzNtY dlAwzp¦§©§¨§¦¨§¦¤Ÿ¦§©§¨
:mdl xnFl FzpeEM Kke .ixnbl§©§¦§¨©¨¨©¨¤

oxd` lr iYlNRzdizNtz dlirFde ¦§©©§¦©©£Ÿ§¦¨§¦¨¦
xRklwx,dvgndzid dxifBdW §©¥©¤¡¨¤©§¥¨¨§¨

,eipA zrAx` lM z` zFNklEznE §©¤¨©§©©¨¨¥
mipWEzOW `Edia`e acp md] mdn §©¦¥¤¥¨¨©£¦¤¥

dxf zxFhw maixwdA(` ,i `xwie)[ §©§¦¨§¤¨¨
mipXd Ex`Wpexfrl`] mixg`d §¦§£©§©¦¨£¥¦¤§¨¨

[xnzi`e(m"ialn):`k dxez §¦¨¨

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåúçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).ïBçè`Ede ,lrRd xFwn oFWl ¨§§©Ÿ©§
M o`M WOWndeFd oFWl,KXnzn §©¥¨¦§¤¦§©¥

.cFre cFr ogFhe xfFg didW xnFlkE§©¤¨¨¥§¥¨
iAbl df oFWl hFwpl aEzMd Kxce§¤¤©¨¦§¨¤§©¥

,zkXEnn dNErR'zFNke KFld' FnM §¨§¤¤§¨§©
,[KXEnn onfA ,cFre cFr dNknE KlFd]¥§©¤¨¦§©§¨

:f"rlA h"p`lenak dxez §©©
(dk)'Bâå ìtðúàå.mFId mirAx` z` ¨¤§©©§¥©§¨¦©

,mitqFp mFi mirAx`l dpeEMd oi ¥̀©©¨¨§©§¨¦¨¦
`N`od EN`(miIrvn`d) mirAx`d ¤¨¥¥¨©§¨¦¨¤§¨¦¦

dlrnl mixEn`d mnvr(gi weqta), ©§¨¨£¦§©§¨
dn mW xiMfd `NW mEXn ,mlE`¨¦¤Ÿ¦§¦¨¤

xfg Kkl ,FzNtY dzid,o`M oltkE ¨§¨§¦¨§¨¨©§¨¨¨
xcq o`M aEzMW itl(gqFp)FzNtY §¦¤¨¨¥¤©§¦¨

itM ,dzid K`idxn`PWoNdlweqta) ¥¨¨§¨§¦¤¤¡©§©¨
(ekLOr zgWY l` midl` 'd¡Ÿ¦©©§¥©§

:'Fbeek dxez §



נג awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר אכּפרה",(שמות אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָ
נ  יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבֹוּבאֹותּה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים נתרּצה מצאּו ּבּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

למׁשה לֹו ואמר  ליׂשראל, לד)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נמצאּו(שם יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ּבּיֹום ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום יד)ּכלים :(במדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשל  ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. למחילה הקּבע לכ ,"ּכדבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ"סלחּתי
אחרֹונֹות י)לּוחֹות האחרֹונים (דברים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבכעס  היּו אמצעּיים מעּתה, אמר .ּברצֹון; ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכם לפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ
מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ּתפּלתי ונׁשארּווהֹועילה ׁשנים ּומתּו מחצה, לכּפר ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

.הּׁשנים  ְִַַ

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi)äðBLàøk 'ä éðôì ìtðúàå̈¤§©©¦§¥¨¦¨
.íBé íéòaøàmFi mirAx` EN` ©§¨¦¥©§¨¦

,lbrd `hg xg`NW miIrvn`d̈¤§¨¦¦¤§©©¥§¨¥¤
xn`PW(l ,al zeny)l` dlr` dYre ¤¤¡©§©¨¤¡¤¤

dxRk` ilE` 'd'ebediIlr DzF`A , ©£©§¨§¨£¦¨
E`vnp .mFi mirAx` iYaMrzpxRqn ¦§©©§¦©§¨¦¦§§¦§©

EN` minimilM(minIYqn)h"kA ¨¦¥¨¦¦§©§¦§
.a`AixdW ?minId oFAWg `Ed cviM §¨¥©¤§©¨¦¤£¥

mFIn Eid mipFW`xd minId mirAx ©̀§¨¦©¨¦¨¦¦¨¦
FAW ,fEOzA xUr draW cr dxFY oYn©©¨©¦§¨¨¨§©¤
ExAYWp FaE xdd on dWn cxï©¤¦¨¨¦§©§
dlre xfg zxgOl skize ,zFgENd©§¥¤©¨¢¨¨©§¨¨
.l`xUi lr dxRM WTal icM ,zipW¥¦§¥§©¥©¨¨©¦§¨¥

itlEdlr `EdWdIpXd mrRA §¦¤¨¨©©©©§¦¨
,fEOzA xUrÎdpFnWAE`vnp ¦§¨¨¨§©¦§§

minIYqn miIrvn`d mini mirAx ©̀§¨¦¨¦¨¤§¨¦¦¦§©§¦
,a`A h"kAÎWFcTd dSxzp mFIa FA §§¨©¦§©¨©¨
`EdÎKExAgFlqll`xUiloiicr K`] ¨¦§©§¦§¨¥©£©¦

x`FanM ,d`lnE dxEnB dgilq `lŸ§¦¨§¨§¥¨©§¨
,[oNdlipW Ll lqR' dWnl Fl xn`e §©¨§¨©§Ÿ¤§¨§§¥
'zFgEl'ebe(` ,cl my).cxi mFId FzF`A§©¨©

mr xdl aEW dlr zxgOle ,dWn¤§©¨¢¨¨¨¨¨¦
f`e ,lqRW zFIpXd zFgENddUr ©©§¦¤¨©§¨¨¨

xdA (ddW)E`vnp ,mFi mirAx` cFr ¨¨¨¨©§¨¦¦§§
miligzOd ,mipFxg`d mirAx`d̈©§¨¦¨©£¦©©§¦¦

,lEl` WcgÎW`xAÎmFiA milM §ŸŸ¤¡¨¦§
mixERMd.ixWzA ixiUr `EdWFA ©¦¦¤£¦¦§¦§¦

`EdÎKExAÎWFcTd dSxzp mFIa©¦§©¨©¨¨
dgnUA l`xUildgilq xnFlM - §¦§¨¥§¦§¨§©§¦¨

,oFvxaE dad`A dxEnBFl xn`e §¨§©£¨§¨§¨©
'LxacM iYglq' dWnlFzF`M] §Ÿ¤¨©§¦¦§¨¤§

lr FzNtY lATWM Fl xn`W oFWNd©¨¤¨©§¤¦¥§¦¨©
milBxnd `hg(k ,ci xacna)Kkl ,[ ¥§©§©§¦§¨

rAwEdmixERiMd mFidlignl §©©¦¦¦§¦¨
dgilqle.zFxFcloiPnEcnl dY` §¦§¦¨§¦©¦©¨¨¥
dSxzPWmipFxg`d mirAx`d sFqA ¤¦§©¨§¨©§¨¦¨©£¦

?mlW oFvxAitlmirAx`A xn`PW §¨¨¥§¦¤¤¡©¨©§¨¦
zFpFxg` zFgEl lW(i ,i onwl)kp`e'i ¤©£§¨Ÿ¦

,'mipFW`xd minIM xda iYcnrixd ¨©§¦¨¨©¨¦¨¦¦£¥
mipFxg`d z` dWn deWdW¤¦§¨¤¤¨©£¦

;mipFW`xl,oFvxA mipFW`xd dn ¨¦¦¨¨¦¦§¨
,E`hg `l oiicr ixdWmipFxg` s` ¤£¥£©¦Ÿ¨§©©£¦

.oFvxA`weeC mzF` deWdW KFYnE §¨¦¤¦§¨¨©§¨
,miIrvn`l `le mipFW`xlxFn` ¨¦¦§Ÿ¨¤§¨¦¦¡

dYrnwx iM micnl Epivnp - ¥©¨¦§¥§¥¦¦©
la` ,mlW oFvxA Eid mipFxg`d̈©£¦¨§¨¨¥£¨

,qrka Eid miIrvn`,xnFlM ¤§¨¦¦¨§©©§©
ixnbl dSxzp `l oiicrWM§¤£©¦Ÿ¦§©¨§©§¦

(miyxtn):hi dxez
(k)pàúä ïøäàáe.'ä óiRÎlrÎs` §©£Ÿ¦§©©©©¦

WTA ,lbrA `hg `l Fnvr oxd`W¤©£Ÿ©§Ÿ¨¨¨¥¤¦¥
FWiprdlmkl rnXW itldprPW - §©£¦§¦¤¨©¨¤¤©£¨

FnM ,lbrd z` zFUrl mkzWTal§©¨¨§¤©£¤¨¥¤§
xn`PW(a ,al zeny)oxd` mdl` xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤£¥¤©£Ÿ

'ebe 'adGd infp EwxR: ¨§¦§¥©¨¨
.BãéîLäìdfWpFr,mipa iENk §©§¦¤¤¦¨¦

'dcnWd' iExw mipAd oFilMWoke , ¤¦§©¨¦¨©§¨¨§¥
xnF` `Ed(h ,a qenr)iYcnWd ikp`e' ¥§¨Ÿ¦¦§©§¦

cinW`e 'ebe mdipRn ixn`d z ¤̀¨¡Ÿ¦¦§¥¤¨©§¦
'lrOn FixRmrd z` iYcnWd] ¦§¦©©¦§©§¦¤¨¨

mdW ,'FixR' zcnWd ici lr ixFn`d̈¡¦©§¥©§¨©¦§¤¥
[eipA: ¨¨

íb ìltúàå.ïøäà ãòaFzNtY lr ¨¤§©¥©§©©£Ÿ©§¦¨
l`xUi crA(hi weqt)'d rnWIe' xn`p §©¦§¨¥¤¡©©¦§©

m` WxRzp `l o`M la` ,'il ¥̀©£¨¨Ÿ¦§¨¥¦
dlAwzp `NW itl ,FzNtY dlAwzp¦§©§¨§¦¨§¦¤Ÿ¦§©§¨
:mdl xnFl FzpeEM Kke .ixnbl§©§¦§¨©¨¨©¨¤

oxd` lr iYlNRzdizNtz dlirFde ¦§©©§¦©©£Ÿ§¦¨§¦¨¦
xRklwx,dvgndzid dxifBdW §©¥©¤¡¨¤©§¥¨¨§¨

,eipA zrAx` lM z` zFNklEznE §©¤¨©§©©¨¨¥
mipWEzOW `Edia`e acp md] mdn §©¦¥¤¥¨¨©£¦¤¥

dxf zxFhw maixwdA(` ,i `xwie)[ §©§¦¨§¤¨¨
mipXd Ex`Wpexfrl`] mixg`d §¦§£©§©¦¨£¥¦¤§¨¨

[xnzi`e(m"ialn):`k dxez §¦¨¨

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåúçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).ïBçè`Ede ,lrRd xFwn oFWl ¨§§©Ÿ©§
M o`M WOWndeFd oFWl,KXnzn §©¥¨¦§¤¦§©¥

.cFre cFr ogFhe xfFg didW xnFlkE§©¤¨¨¥§¥¨
iAbl df oFWl hFwpl aEzMd Kxce§¤¤©¨¦§¨¤§©¥

,zkXEnn dNErR'zFNke KFld' FnM §¨§¤¤§¨§©
,[KXEnn onfA ,cFre cFr dNknE KlFd]¥§©¤¨¦§©§¨

:f"rlA h"p`lenak dxez §©©
(dk)'Bâå ìtðúàå.mFId mirAx` z` ¨¤§©©§¥©§¨¦©

,mitqFp mFi mirAx`l dpeEMd oi ¥̀©©¨¨§©§¨¦¨¦
`N`od EN`(miIrvn`d) mirAx`d ¤¨¥¥¨©§¨¦¨¤§¨¦¦

dlrnl mixEn`d mnvr(gi weqta), ©§¨¨£¦§©§¨
dn mW xiMfd `NW mEXn ,mlE`¨¦¤Ÿ¦§¦¨¤

xfg Kkl ,FzNtY dzid,o`M oltkE ¨§¨§¦¨§¨¨©§¨¨¨
xcq o`M aEzMW itl(gqFp)FzNtY §¦¤¨¨¥¤©§¦¨

itM ,dzid K`idxn`PWoNdlweqta) ¥¨¨§¨§¦¤¤¡©§©¨
(ekLOr zgWY l` midl` 'd¡Ÿ¦©©§¥©§

:'Fbeek dxez §



awrנד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn f"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

לא  מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹארֹון
מׁשּכן  עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתעּסקּו
ׁשעׂשה  ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא וכלים. ארֹון ּכ ואחר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּתחּלה,

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי אּלא למלחמה יצא לא .ּבצלאל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץעץעץעץ ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן לללל א)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה(י, עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם ייייֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה הּטמאה'(רש"י)זהזהזהזהּוּוּוּו 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
וׁשעל  צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּולפניו  עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה להּלחם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹצריכים

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו ועקרּבים'. נחׁשים ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹו'הֹורג

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

é(`)àåää úòaLl lqR il` 'd xn` ¨¥©¦¨©¥©§¨§
il xn` dNtzA icnrA cIn `l .'ebeŸ¦¨§¨§¦¦§¦¨¨©¦

`N` ,oM d"awdmFi mirAx` sFql ¥¤¨§©§¨¦
Ll lqR' il xn`e il dSxzpipW ¦§©¨¦§¨©¦§¨§§¥

,'mipa` zgElKMÎxg`eil xn` Ÿ£¨¦§©©¨¨©¦
''oFx` LN ziUree ;mlE`ip`iYktd §¨¦¨§£§¨£¦¨©§¦

W ,xcQd z`,dNgY oFx` iziUr ¤©¥¤¤¨¦¦¨§¦¨
zFgENd z` KM xg`e(b weqt oldlck)itl . §©©¨¤©§¦

z` xiMfdl iE`x miEEvA m` s`W¤©¦§¦¨¨§©§¦¤
oFx`d mdixg`e ,dNigY zFgENd©§¦¨§©£¥¤¨¨
mFwn lMn ,mMxvl `N` Fpi`W¤¥¤¨§¨§¨¦¨¨
oFx`d zFUrl did iE`x mziIUrA©£¦¨¨¨¨¨©£¨¨

,dNigYW,oM `l m``Fa`WMon §¦¨¤¦Ÿ¥§¤¨¦

xddmpY` okid ,iciA zFgENde!? ¨¨§©§¨¦¥¨¤§¥
(`"eb):i"yx siqeneexEn`d dGd oFx`d §¨¨©¤¨¨
,o`Mf `ldUrW oFx`d `Ed d ¨Ÿ¤¨¨¤¨¨

l`lva,oMWOd ilM x`W llkA §©§¥¦§©§¨§¥©¦§¨
ixdWdcr Fa EwQrzp `l oMWn ¤£¥©¦§¨Ÿ¦§©§©

,mixERMdÎmFi xg`lf` crW mEXn §©©©¦¦¦¤©¨
,FziIUr lr EEhvp `liMwxFYcxa Ÿ¦§©©£¦¨¦©§¦§

xdd on,mipFxg`d mFi mirAx` sFql ¦¨¨§©§¨¦¨©£¦
f`,oMWOd zk`ln lr mdl dEv ¨¦¨¨¤©§¤¤©¦§¨

eixd ,eilr EEhvPXn s`l`lvA`l §©¦¤¦§©¨¨£¥§©§¥Ÿ
,mFId FzF`A cIn oFx`d z` dUr̈¨¤¨¨¦¨§©

`N`dUrd z`Îxg`e dNgY oMWn ¤¨¨¨¤©¦§¨§¦¨§©©
milke oFx` KM(ak ,gl zeny i"yx d`x). ¨¨§¥¦

ixd,`vnpiMdfdWn dUrWoFx` £¥¦§¨¦¤¤¨¨¤¨
did xg`Eid zFIpXd zFgENde] ©¥¨¨§©©§¦¨

mExiardW cr drW itl FA migPEn¨¦§¦¨¨©¤¤¡¦
.[oMWOAW oFx`le,dWn lW FpFx` ¨¨¤©¦§¨§£¤¤

,dnglOl mdOr `vFi didW Edfoke ¤¤¨¨¥¦¨¤©¦§¨¨§¥
miCwn dGd oFx`d did xAcOA mrqpA§¨§¨©¦§¨¨¨¨¨©¤©§¦

'mdiptl rqFp'e(bl ,i xacna),FzF`e §¥¦§¥¤§
l`lva dUrWF`ivFdl xEq` did ¤¨¨§©§¥¨¨¨§¦
mlFrlE ,oMWOdn,dnglOl `vi `l ¥©¦§¨§¨Ÿ¨¨©¦§¨¨
ilr inia `N`EdE`ivFdEWprpe ¤¨¦¥¥¦¦§¤¤§

,eilrWi` sl` miWlW mdn EltPW ¨¨¤¨§¥¤§¦¤¤¦
dAWpemiYWlRd iciA oFx`d (gwlp) §¦§¨¦§©¨¨¦¥©§¦§¦

(c ,c `Îl`eny)(e milwy inlyexi)(`"n):a dxez

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤¤́
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeäøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®
Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî íĹ̈¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçz©§¨«
i"yx£‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e∑ ּבניֿיעקן מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּנאמר לבניֿיעקן, ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, לג)נסעּו מת (במדבר ׁשם ועֹוד, וגֹו'"? מּמסרֹות "וּיסעּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מן  זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ּבהר והלא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹאהרן,
יראתם  ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת עׂשיתם, זאת ועֹוד ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּתֹוכחה:
ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ערד מל מּמלחמת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלכם
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן אהרן אהרן אהרן  מתמתמתמת ׁשׁשׁשׁשםםםם .... .... נסענסענסענסעּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני ֹֹ
הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ז)קׁשה י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ועׂשרים  מאה ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, לפני צּדיקים ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָצרי
ּבפטירתֹו? וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשנה",

רׁש"י ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש (ירושלמי ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ועוד) א. הלכה א, פרק הּלּוחֹות?יומא ּכׁשבירת הּוא ְִִַַַָהּלׁשֹון

ּביֹום  הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא רׁש"י מּתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻויׁש
ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה ּבֹומיתתן, ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ׁשּיֹום לפי הּוא א, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ַהּלּוחֹות.
הּלּוחֹות  לׁשבירת ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ּב"יֹום הּקׁשי מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻוימּתק
ׁשּלפני־זה, העגל מּמעׂשה ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת ׁשּלמרֹות ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכבר

הּלּוחֹות. ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַֹאף־על־ּפי־כן

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fÎe)-éða úBøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨§¦§¥§¥
.äøñBî ï÷òéoipr dnxERiqdf ©£¨¥¨¨¦§¨¦¤

?o`klz` wiqtdl dWn d`x dn ike §¨§¦¨¨¨¤§©§¦¤
zFrQOd z` xiMfdlE ,FYgkFz ixaC¦§¥©§§©§¦¤©©¨

?ElNdcFreixaC lr ,DFnzl Wi ©¨§¥¦§©©¦§¥
Erqp l`xUi ipaE' :Fnvr aEzMd©¨©§§¥¦§¨¥¨§

mXn 'ebe dxqFn owriÎipA zFx`An¦§¥§¥©£¨¥¨¦¨
;'dcBcBd ErqpowriÎipA zFx`An ike ¨§©ª§Ÿ¨§¦¦§¥§¥©£¨
,dxqFnl Erqp?dcBcBd mXnE`lde ¨§§¥¨¦¨©ª§Ÿ¨©£Ÿ

ixdW ,Erqp KtidlE`A dxqFOn §¥¤¨§¤£¥¦¥¨¨
,owriÎipalFnM ,cBcBd xgl KM xg`e ¦§¥©£¨§©©¨§Ÿ©¦§¨§

xn`PWirqn zWxtA(`l ,bl xacna) ¤¤¡©§¨¨©©§¥

zFxqOn ErqIeErqIe ,owri ipaA EpgIe ©¦§¦Ÿ¥©©£¦§¥©£¨©¦§
cBcBd xgA EpgIe owri ipAn'FbecFre ? ¦§¥©£¨©©£§Ÿ©¦§¨§§

xW`MW o`M xn`p cviM ,DFnzl Wi¥¦§©¥©¤¡©¨¤©£¤
- dxqFnA Epg'oxd` zn mW'- ¨§¥¨¨¥©£Ÿ

,zn xddÎxdA `ldeWxFtOW itM ©£Ÿ§Ÿ¨¨¥§¦¤§¨
FnFwnA(hkÎck ,k my)xn`Y `OW . ¦§¤¨Ÿ©



נה awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn f"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

לא  מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹארֹון
מׁשּכן  עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתעּסקּו
ׁשעׂשה  ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא וכלים. ארֹון ּכ ואחר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּתחּלה,

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי אּלא למלחמה יצא לא .ּבצלאל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץעץעץעץ ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן לללל א)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה(י, עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם ייייֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה הּטמאה'(רש"י)זהזהזהזהּוּוּוּו 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
וׁשעל  צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּולפניו  עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה להּלחם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹצריכים

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו ועקרּבים'. נחׁשים ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹו'הֹורג

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

é(`)àåää úòaLl lqR il` 'd xn` ¨¥©¦¨©¥©§¨§
il xn` dNtzA icnrA cIn `l .'ebeŸ¦¨§¨§¦¦§¦¨¨©¦

`N` ,oM d"awdmFi mirAx` sFql ¥¤¨§©§¨¦
Ll lqR' il xn`e il dSxzpipW ¦§©¨¦§¨©¦§¨§§¥

,'mipa` zgElKMÎxg`eil xn` Ÿ£¨¦§©©¨¨©¦
''oFx` LN ziUree ;mlE`ip`iYktd §¨¦¨§£§¨£¦¨©§¦

W ,xcQd z`,dNgY oFx` iziUr ¤©¥¤¤¨¦¦¨§¦¨
zFgENd z` KM xg`e(b weqt oldlck)itl . §©©¨¤©§¦

z` xiMfdl iE`x miEEvA m` s`W¤©¦§¦¨¨§©§¦¤
oFx`d mdixg`e ,dNigY zFgENd©§¦¨§©£¥¤¨¨
mFwn lMn ,mMxvl `N` Fpi`W¤¥¤¨§¨§¨¦¨¨
oFx`d zFUrl did iE`x mziIUrA©£¦¨¨¨¨¨©£¨¨

,dNigYW,oM `l m``Fa`WMon §¦¨¤¦Ÿ¥§¤¨¦

xddmpY` okid ,iciA zFgENde!? ¨¨§©§¨¦¥¨¤§¥
(`"eb):i"yx siqeneexEn`d dGd oFx`d §¨¨©¤¨¨
,o`Mf `ldUrW oFx`d `Ed d ¨Ÿ¤¨¨¤¨¨

l`lva,oMWOd ilM x`W llkA §©§¥¦§©§¨§¥©¦§¨
ixdWdcr Fa EwQrzp `l oMWn ¤£¥©¦§¨Ÿ¦§©§©

,mixERMdÎmFi xg`lf` crW mEXn §©©©¦¦¦¤©¨
,FziIUr lr EEhvp `liMwxFYcxa Ÿ¦§©©£¦¨¦©§¦§

xdd on,mipFxg`d mFi mirAx` sFql ¦¨¨§©§¨¦¨©£¦
f`,oMWOd zk`ln lr mdl dEv ¨¦¨¨¤©§¤¤©¦§¨

eixd ,eilr EEhvPXn s`l`lvA`l §©¦¤¦§©¨¨£¥§©§¥Ÿ
,mFId FzF`A cIn oFx`d z` dUr̈¨¤¨¨¦¨§©

`N`dUrd z`Îxg`e dNgY oMWn ¤¨¨¨¤©¦§¨§¦¨§©©
milke oFx` KM(ak ,gl zeny i"yx d`x). ¨¨§¥¦

ixd,`vnpiMdfdWn dUrWoFx` £¥¦§¨¦¤¤¨¨¤¨
did xg`Eid zFIpXd zFgENde] ©¥¨¨§©©§¦¨

mExiardW cr drW itl FA migPEn¨¦§¦¨¨©¤¤¡¦
.[oMWOAW oFx`le,dWn lW FpFx` ¨¨¤©¦§¨§£¤¤

,dnglOl mdOr `vFi didW Edfoke ¤¤¨¨¥¦¨¤©¦§¨¨§¥
miCwn dGd oFx`d did xAcOA mrqpA§¨§¨©¦§¨¨¨¨¨©¤©§¦

'mdiptl rqFp'e(bl ,i xacna),FzF`e §¥¦§¥¤§
l`lva dUrWF`ivFdl xEq` did ¤¨¨§©§¥¨¨¨§¦
mlFrlE ,oMWOdn,dnglOl `vi `l ¥©¦§¨§¨Ÿ¨¨©¦§¨¨
ilr inia `N`EdE`ivFdEWprpe ¤¨¦¥¥¦¦§¤¤§

,eilrWi` sl` miWlW mdn EltPW ¨¨¤¨§¥¤§¦¤¤¦
dAWpemiYWlRd iciA oFx`d (gwlp) §¦§¨¦§©¨¨¦¥©§¦§¦

(c ,c `Îl`eny)(e milwy inlyexi)(`"n):a dxez

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤¤́
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeäøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®
Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî íĹ̈¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçz©§¨«
i"yx£‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e∑ ּבניֿיעקן מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּנאמר לבניֿיעקן, ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, לג)נסעּו מת (במדבר ׁשם ועֹוד, וגֹו'"? מּמסרֹות "וּיסעּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מן  זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ּבהר והלא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹאהרן,
יראתם  ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת עׂשיתם, זאת ועֹוד ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּתֹוכחה:
ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ערד מל מּמלחמת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלכם
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן אהרן אהרן אהרן  מתמתמתמת ׁשׁשׁשׁשםםםם .... .... נסענסענסענסעּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני ֹֹ
הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ז)קׁשה י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ועׂשרים  מאה ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, לפני צּדיקים ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָצרי
ּבפטירתֹו? וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשנה",

רׁש"י ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש (ירושלמי ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ועוד) א. הלכה א, פרק הּלּוחֹות?יומא ּכׁשבירת הּוא ְִִַַַָהּלׁשֹון

ּביֹום  הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא רׁש"י מּתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻויׁש
ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה ּבֹומיתתן, ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ׁשּיֹום לפי הּוא א, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ַהּלּוחֹות.
הּלּוחֹות  לׁשבירת ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ּב"יֹום הּקׁשי מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻוימּתק
ׁשּלפני־זה, העגל מּמעׂשה ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת ׁשּלמרֹות ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכבר

הּלּוחֹות. ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַֹאף־על־ּפי־כן

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fÎe)-éða úBøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨§¦§¥§¥
.äøñBî ï÷òéoipr dnxERiqdf ©£¨¥¨¨¦§¨¦¤

?o`klz` wiqtdl dWn d`x dn ike §¨§¦¨¨¨¤§©§¦¤
zFrQOd z` xiMfdlE ,FYgkFz ixaC¦§¥©§§©§¦¤©©¨

?ElNdcFreixaC lr ,DFnzl Wi ©¨§¥¦§©©¦§¥
Erqp l`xUi ipaE' :Fnvr aEzMd©¨©§§¥¦§¨¥¨§

mXn 'ebe dxqFn owriÎipA zFx`An¦§¥§¥©£¨¥¨¦¨
;'dcBcBd ErqpowriÎipA zFx`An ike ¨§©ª§Ÿ¨§¦¦§¥§¥©£¨
,dxqFnl Erqp?dcBcBd mXnE`lde ¨§§¥¨¦¨©ª§Ÿ¨©£Ÿ

ixdW ,Erqp KtidlE`A dxqFOn §¥¤¨§¤£¥¦¥¨¨
,owriÎipalFnM ,cBcBd xgl KM xg`e ¦§¥©£¨§©©¨§Ÿ©¦§¨§

xn`PWirqn zWxtA(`l ,bl xacna) ¤¤¡©§¨¨©©§¥

zFxqOn ErqIeErqIe ,owri ipaA EpgIe ©¦§¦Ÿ¥©©£¦§¥©£¨©¦§
cBcBd xgA EpgIe owri ipAn'FbecFre ? ¦§¥©£¨©©£§Ÿ©¦§¨§§

xW`MW o`M xn`p cviM ,DFnzl Wi¥¦§©¥©¤¡©¨¤©£¤
- dxqFnA Epg'oxd` zn mW'- ¨§¥¨¨¥©£Ÿ

,zn xddÎxdA `ldeWxFtOW itM ©£Ÿ§Ÿ¨¨¥§¦¤§¨
FnFwnA(hkÎck ,k my)xn`Y `OW . ¦§¤¨Ÿ©



awrנו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ לכם ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ּכבד אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
מ  לפני ּכאּלּו צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר הּלּוחֹות, לׁשבירת זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לפרׁש ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ּולהֹודיע הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום .מּמּנּו, ְִֵֶֶֶֶָָ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ הראׁשֹון לענין ‰‰Â‡.מּוסב ˙Úa∑,מּמצרים לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈«ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבזה  ׁשאף לֹומר ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטעיתם
ּבאמּונתם  עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו ‡˙ÔB¯‡Œ.לא ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ „ÓÚÏ ְְֱִֵֵֶֶָָָָָָֹ»≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿¿»≈
BÓLa∑ ּכּפים נׂשיאת והּוא .הּכהנים, ƒ¿ְְֲִִִַַַַֹ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

- `Ed xdd xd lv` dxqFn`v ¥¨¥¤Ÿ¨¨¥
zFrQn dpFnW `vnze aFWge©£§¦§¨§¨©¨

xddÎxdl zFxqFOnmiiEpn md KMW] ¦¥§Ÿ¨¨¤¨¥§¦
,owri ipA ,zFxqn :irqn zWxtA mẄ§¨¨©©§¥Ÿ¥§¥©£¨

d xg,xaB oFivr ,dpxar ,dzahi ,cBcB Ÿ©¦§¨¨§¨¨©§Ÿ¨¤§¨¤
ixd [xdd xd ,Wcw `id ov xAcn¦§©¦¦¨¥Ÿ¨¨£¥
zzin mFwOn dAxd dwFgx zFxqFOW¤¥§¨©§¥¦§¦©

?oxd`s` `N`Ff,dgkFYd on ©£Ÿ¤¨©¦©¨¨
dUrn lr ,l`xUi z` dWn gikFOW¤¦©¤¤¦§¨¥©©£¤
EbFqpe mixvnl xFfgl EWwAW didW¤¨¨¤¦§©£§¦§©¦§¨
`Ed Kke ,zFrQOd on wlgl xFg`̈§¥¤¦©©¨§¨

:mdl xnF`,mziUr z`f cFre ¥¨¤§Ÿ£¦¤
WsFql xddÎxdA oxd` zOWM ¤§¤¥©£Ÿ§Ÿ¨¨§

Îippr EwNYqpe ,dpW mirAx`dcFak ©§¨¦¨¨§¦§©§©§¥©¨
mixnFWe l`xUi lr mittFg EidW¤¨§¦©¦§¨¥§§¦

miaiF`dn mdilr(hk ,k xacna i"yx d`x), £¥¤¥¨§¦
cxrÎKln znglOn mkl mz`xi§¥¤¨¤¦¦§¤¤¤¤£¨

mW xEn`M](` ,`k)Kln iprpMd rnWIe' ¨¨¨©¦§©©§©£¦¤¤
['l`xUiA mgNIe 'ebe abPd aWi cxr£¨Ÿ¥©¤¤©¦¨¤§¦§¨¥
,mixvnl xFfgl W`x mYzpE§©¤Ÿ©£§¦§©¦
zFrQn dpFnW mkixFg`l mYxfge©£©§¤©£¥¤§¨©¨

.dxqFnl mXnE ,owri- ipA crEdfe ©§¥©£¨¦¨§¥¨§¤
Erqp l`xUi ipaE' o`M xn`PW¤¤¡©¨§¥¦§¨¥¨§
cr xnFlM ,'dxqFn owriÎipA zFx`An¦§¥§¥©£¨¥¨§©©

e ,mkizFaTr lr mYxfg mWmW ¨£©§¤©¦§¥¤§¨
(dxqFnA)Ebxde iel ipA mka Englp §¥¨¦§£¨¤§¥¥¦§¨§

mY`e ,mMnmYbxdcr ,mdn ¦¤§©¤£©§¤¥¤©
A mkz` ExifgdWDzF`dKxcDAW ¤¤¡¦¤§¤§¨©¤¤¤¨

dzidmXnE ,mkzxfgdxqFOn) ¨§¨£¨©§¤¦¨¦¥¨
(owri ipAnE,dcBcBd mYxfgW`Ed ¦§¥©£¨£©§¤©ª§Ÿ¨¤
cBcBd xFgzFrQOd zWxtA xMfEOd ©¦§¨©§¨§¨¨©©©¨

(al weqt my).
äãbãbä ïîedkiWnd mXn - dzahi ¦©ª§Ÿ̈¨§¨¨¦¨¦§¦¨

xaMW zFnFwOd lM KxC mkzxfg£¨©§¤¤¤¨©§¤§¨
aEW mz`AW cr ,okl mcFw mYxar£©§¤¤¨¥©¤¨¤
mziidWM oxd` zn mXW ,xdd xdl§Ÿ¨¨¤¨¥©£Ÿ§¤¡¦¤

.dpFW`xd mrRA mWEo`M xn`PX dn ¨©©©¨¦¨©¤¤¡©¨
mEXn `Ed ,'oxd` zn mW' dxqFn lr©¥¨¨¥©£Ÿ¦

Wla` mziUr dxqFnA(cRqn)caM ¤§¥¨£¦¤¥¤¦§¥¨¥
mkl dnxBW oxd` lW Fzzin lr©¦¨¤©£Ÿ¤¨§¨¨¤

,z`fmipprd EwNYqp Fzzin iciÎlrW Ÿ¤©§¥¦¨¦§©§¨£¨¦
KM KFYnE ,mgNdl cxr Kln `aE¨¤¤£¨§¦¨¥¦¨
x`WE iel ipA EbxdW mixaCd EaAYqp¦§©§©§¨¦¤¨§§¥¥¦§¨

EN` z` EN` l`xUimkl dncpe , ¦§¨¥¥¤¥§¦§¨¨¤
mW zn ENi`M.dxqFnAeoklKnq §¦¥¨§¥¨§¨¥¨©

dgkFY dWnFf,zFgENd zxiaWl Ÿ¤¨¨¦§¦©©
miwiCv lW ozzin dWTW xnFl©¤¨¨¦¨¨¤©¦¦

(odMd oxd`)`EdÎKExAÎWFcTd iptl ©£Ÿ©Ÿ¥¦§¥©¨¨
e ,zFgENd Fa ExAYWPW mFIM,cFr ©¤¦§©§©§

icMFl dWwEdW LricFdldid - §¥§¦£¤§¨¨¨
d"awd ipirA xEnge dWwExn`X dn ¨¤§¨§¥¥©¤¨§

l`xUiW`x dpYp(c ,ci xacna)WFxtl ¦§¨¥¦§¨Ÿ¦§
EpOn,mixvnl xFfgleFa EUrW mFIM ¦¤§©£§¦§©¦©¤¨

lbrd z`(k daxÎ`xwie)`"t `nei inlyexi) ¤¨¥¤
(l"kyn ,g"n`a ,`"d:g dxez

(g).'Bâå 'ä ìécáä àåää úòa`l ¨¥©¦¦§¦§Ÿ

`N` ,mzF` liCad oxd` zzin zrA§¥¦©©£Ÿ¦§¦¨¤¨
xaCdoFW`xd oiprl aqEn,xnFlM - ©¨¨¨¨¦§¨¨¦§©

FAW mcFTd oiprl aEzMd xfFg o`M̈¥©¨¨¦§¨©¥¤
,zFrQOd z` xiMfdl icM wiqtd¦§¦§¥§©§¦¤©©¨
lbrd `hg xg`l `Ed '`idd zra'E: ¨¥©¦§©©¥§¨¥¤

.àåää úòa?'`idd zrd' idFfi` ¨¥©¦¥¦¨¥©¦
,mixvOn mkz`vl dpFW`xd dpXA©¨¨¨¦¨§¥§¤¦¦§©¦

mz`hg DAWiel ipaE ,lbrA mzirhE ¤¨£¨¤§¦¤¨¥¤§¥¥¦
Erh `lxn`PW FnM] `hgd FzF`A f` Ÿ¨¨§©¥§§¤¤¡©

(ek ,al zeny)dpgOd xrWA dWn cnrIe'©©£ŸŸ¤§©©©©£¤
lM eil` Etq`Ie ,il` 'dl in xn`Ie©Ÿ¤¦©¥¨©¥¨§¥¨¨

Kkitl ,['iel ipAmFwOd mliCad §¥¥¦§¦¨¦§¦¨©¨
mMnxn`PW FnM] Fl mWiCwdlmy) ¦¤§©§¦¨§¤¤¡©

(hk weqt.['ebe 'dl mFId mkci E`ln'¦§¤§¤©
:i"yx siqene,df `xwn KnqexAcnd §¨©¦§¨¤©§©¥

,lbrA E`hg `NW iel ipA lW mgaWA§¦§¨¤§¥¥¦¤Ÿ¨§¨¥¤
ldUrnxnFl ,owriÎipA zxfg §©£¥£¨©§¥©£¨©
W,lbrA Erh `NW mWMA s`Ff`l ¤§¥¤Ÿ¨§¥¤©§Ÿ

Ecnr `N` iel ipA Da Erḧ¨§¥¥¦¤¨¨§
mzpEn`a(a"a ,m"`x): ¤¡¨¨

ïBøà úà úàNìiptl cnrl ,'d zixA ¨¥¤£§¦©£Ÿ¦§¥
dWlW .FnWA KxalE ,FzxWl 'd§¨§§¨¥¦§§¨
mdAW oFW`xd :o`M Exn`p miciwtY©§¦¦¤¤§¨¨¦¤¨¤

ipal oYip,mIeldiAbl xn`PW FnM ¦©¦§¥©§¦¦§¤¤¡©§©¥
oFx`d z`iUp(c ,c xacna)car z`f'z §¦©¨¨Ÿ£Ÿ©

'miWcTd Wcw crFn ld`A zdw ipA§¥§¨§Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
- KWndA mixEn`d mipXd ENi`e .'ebe§¦©§©¦¨£¦©¤§¥

ì 'ä éðôì ãBîòìCøáìe ,BúøL ©£¦§¥§¨§§¨¥

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑ מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ ּבעלּיה ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּה והתחיל חזר זֹו, ‰¯‡ÌÈL.אחרֹונה ÌÈÓik∑,ּברצֹון אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְִֵֵֶַַָָָ
ּבכעס  היּו עליכם להתּפּלל ׁשם ׁשעמדּתי האמצעּיים .אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם לב)אףֿעלּֿפי העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn g"i iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

BîLaEkf EN`A -mipdMd,mCal ¦§§¥¨©Ÿ£¦§©¨
zcFarA FzxWl mixWM md wxW¤©¥§¥¦§¨§©£©

xn`PW FnM] WCwOd(d ,`k oldl)EWBpe' ©¦§¨§¤¤¡©§¦§
Lidl` 'd xgA ma iM iel ipA mipdMd©Ÿ£¦§¥¥¦¦¨¨©¡Ÿ¤

[''d mWA KxalE FzxWlEKxal' Edn §¨§§¨¥§¥©§¨¥
,'FnWAmiRMÎz`iUp `EdzMxA) ¦§§¦©©¨¦¦§©
(mipdM(.`i oikxr):h dxez Ÿ£¦

(h).÷ìç éåìì äéä àì ïk ìò`l ©¥Ÿ¨¨§¥¦¥¤Ÿ
,dfA wlg mdl oi` mzXEcw zngn¥£©§¨¨¥¨¤¥¤¨¤

`N`gAfnÎzcFarl ElCaEdW itl ¤¨§¦¤§§©£©¦§¥©
,rFxfle WFxgl oiiEpR opi`e`l okl §¥¨§¦©£§¦§©¨¥Ÿ
mxke dcU zlgp mdl dpYip(`"n): ¦§¨¨¤©£©¨¤¨¤¤

.Búìçð àeä 'äzFnExYdn xnFlM ©£¨§©¥©§
inM ,mipFGp md zFxUrOdeWlhFp §©©©§¥¦¦§¦¤¥

oOEfn qxRFliaWA (okEn)ziAn §¨§¨¨¦§¦¦¥
,KlOdeilr gFxhl Kixv Fpi`W ©¤¤¤¥¨¦¦§©¨¨

(m"`x):i dxez
(i)øäá ézãîò éëðàå.mFi mirAx` 'ebe §¨Ÿ¦¨©§¦¨¨©§¨¦
icMlAwlz`,zFpFxg`d zFgENd §¥§©¥¤©¨©£

dlrnlxn`PW FnM(b weqt)dxddlr`e' §¤¤¡©§©§¨¨©©¨¨¨
.'iciA zgNd ipWEWxit `NW itlE §¥©ªŸ§¨¦§¦¤Ÿ¥©

dIlrA xdA cnr dOM dlrnl§©§¨©¨¨©¨¨©£¦¨
dpFxg`Ffligzde xfg ,xAcl aEW ©£¨¨©§¦§¦§©¥

,DAmFi mirAx` dzidWWxtl icM: ¨§¥§¨¥¤¨§¨©§¨¦
.íéðBLàøä íéîikzFgEl lW ©¨¦¨¦¦¤

,zFpFW`xdmFi mirAx` mdW ¨¦¤¥©§¨¦
minId z` dOice ,mipFW`xd̈¦¦§¦¨¤©¨¦

,dfA cOll ,mipFW`xl mipFxg`ddn ¨©£¦¨¦¦§©¥¨¤¨

mdEidoFvxAoiicrW ,d"awd iptNn ¥¨§¨¦¦§¥¤£©¦
,lbrA l`xUi E`hg `lEN` s` Ÿ¨§¦§¨¥¨¥¤©¥

Eid mipFxg`d,oFvxAdSxzPW ¨©£¦¨§¨¤¦§©¨
,mdl gFlqlla`mFi mirAx` ¦§©¨¤£¨©§¨¦

lNRzdl mW iYcnrW miIrvn`d̈¤§¨¦¦¤¨©§¦¨§¦§©¥
,qrka Eid mkilrxRMzp `l oiicrW £¥¤¨§©©¤£©¦Ÿ¦§©¥

ixnbl `hgd(gi ,h lirl ,m"`x):`i dxez ©¥§§©§¦
(`i).'Bâå éìà 'ä øîàiåiRÎlrÎs` ©Ÿ¤¥©§©©¦

,lbrA mzirhE eixg`n mYxQWlkA ¤©§¤¥©£¨§¦¤¨¥¤§¨
miIrvn`d mFi mirAx`A dSxzp z`fŸ¦§©¨§©§¨¦¨¤§¨¦¦

e'mrd z` dgp Kl' il xn`,al zeny) §¨©¦¥§¥¤¨¨
(cl,mipFxg`d mirAx`A mpn`̈§¨¨©§¨¦¨©£¦

xn`W cr xzFiA dSxzp(ci ,bl zeny) ¦§©¨§¥©¤¨©
:'Kl izgpde Ekli ipR'ai dxez ¨©¥¥©£¦Ÿ¦¨



נז awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ לכם ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ּכבד אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
מ  לפני ּכאּלּו צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר הּלּוחֹות, לׁשבירת זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לפרׁש ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ּולהֹודיע הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום .מּמּנּו, ְִֵֶֶֶֶָָ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ הראׁשֹון לענין ‰‰Â‡.מּוסב ˙Úa∑,מּמצרים לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈«ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבזה  ׁשאף לֹומר ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטעיתם
ּבאמּונתם  עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו ‡˙ÔB¯‡Œ.לא ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ „ÓÚÏ ְְֱִֵֵֶֶָָָָָָֹ»≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿¿»≈
BÓLa∑ ּכּפים נׂשיאת והּוא .הּכהנים, ƒ¿ְְֲִִִַַַַֹ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

- `Ed xdd xd lv` dxqFn`v ¥¨¥¤Ÿ¨¨¥
zFrQn dpFnW `vnze aFWge©£§¦§¨§¨©¨

xddÎxdl zFxqFOnmiiEpn md KMW] ¦¥§Ÿ¨¨¤¨¥§¦
,owri ipA ,zFxqn :irqn zWxtA mẄ§¨¨©©§¥Ÿ¥§¥©£¨

d xg,xaB oFivr ,dpxar ,dzahi ,cBcB Ÿ©¦§¨¨§¨¨©§Ÿ¨¤§¨¤
ixd [xdd xd ,Wcw `id ov xAcn¦§©¦¦¨¥Ÿ¨¨£¥
zzin mFwOn dAxd dwFgx zFxqFOW¤¥§¨©§¥¦§¦©

?oxd`s` `N`Ff,dgkFYd on ©£Ÿ¤¨©¦©¨¨
dUrn lr ,l`xUi z` dWn gikFOW¤¦©¤¤¦§¨¥©©£¤
EbFqpe mixvnl xFfgl EWwAW didW¤¨¨¤¦§©£§¦§©¦§¨
`Ed Kke ,zFrQOd on wlgl xFg`̈§¥¤¦©©¨§¨

:mdl xnF`,mziUr z`f cFre ¥¨¤§Ÿ£¦¤
WsFql xddÎxdA oxd` zOWM ¤§¤¥©£Ÿ§Ÿ¨¨§

Îippr EwNYqpe ,dpW mirAx`dcFak ©§¨¦¨¨§¦§©§©§¥©¨
mixnFWe l`xUi lr mittFg EidW¤¨§¦©¦§¨¥§§¦

miaiF`dn mdilr(hk ,k xacna i"yx d`x), £¥¤¥¨§¦
cxrÎKln znglOn mkl mz`xi§¥¤¨¤¦¦§¤¤¤¤£¨

mW xEn`M](` ,`k)Kln iprpMd rnWIe' ¨¨¨©¦§©©§©£¦¤¤
['l`xUiA mgNIe 'ebe abPd aWi cxr£¨Ÿ¥©¤¤©¦¨¤§¦§¨¥
,mixvnl xFfgl W`x mYzpE§©¤Ÿ©£§¦§©¦
zFrQn dpFnW mkixFg`l mYxfge©£©§¤©£¥¤§¨©¨

.dxqFnl mXnE ,owri- ipA crEdfe ©§¥©£¨¦¨§¥¨§¤
Erqp l`xUi ipaE' o`M xn`PW¤¤¡©¨§¥¦§¨¥¨§
cr xnFlM ,'dxqFn owriÎipA zFx`An¦§¥§¥©£¨¥¨§©©

e ,mkizFaTr lr mYxfg mWmW ¨£©§¤©¦§¥¤§¨
(dxqFnA)Ebxde iel ipA mka Englp §¥¨¦§£¨¤§¥¥¦§¨§

mY`e ,mMnmYbxdcr ,mdn ¦¤§©¤£©§¤¥¤©
A mkz` ExifgdWDzF`dKxcDAW ¤¤¡¦¤§¤§¨©¤¤¤¨

dzidmXnE ,mkzxfgdxqFOn) ¨§¨£¨©§¤¦¨¦¥¨
(owri ipAnE,dcBcBd mYxfgW`Ed ¦§¥©£¨£©§¤©ª§Ÿ¨¤
cBcBd xFgzFrQOd zWxtA xMfEOd ©¦§¨©§¨§¨¨©©©¨

(al weqt my).
äãbãbä ïîedkiWnd mXn - dzahi ¦©ª§Ÿ̈¨§¨¨¦¨¦§¦¨

xaMW zFnFwOd lM KxC mkzxfg£¨©§¤¤¤¨©§¤§¨
aEW mz`AW cr ,okl mcFw mYxar£©§¤¤¨¥©¤¨¤
mziidWM oxd` zn mXW ,xdd xdl§Ÿ¨¨¤¨¥©£Ÿ§¤¡¦¤

.dpFW`xd mrRA mWEo`M xn`PX dn ¨©©©¨¦¨©¤¤¡©¨
mEXn `Ed ,'oxd` zn mW' dxqFn lr©¥¨¨¥©£Ÿ¦

Wla` mziUr dxqFnA(cRqn)caM ¤§¥¨£¦¤¥¤¦§¥¨¥
mkl dnxBW oxd` lW Fzzin lr©¦¨¤©£Ÿ¤¨§¨¨¤

,z`fmipprd EwNYqp Fzzin iciÎlrW Ÿ¤©§¥¦¨¦§©§¨£¨¦
KM KFYnE ,mgNdl cxr Kln `aE¨¤¤£¨§¦¨¥¦¨
x`WE iel ipA EbxdW mixaCd EaAYqp¦§©§©§¨¦¤¨§§¥¥¦§¨

EN` z` EN` l`xUimkl dncpe , ¦§¨¥¥¤¥§¦§¨¨¤
mW zn ENi`M.dxqFnAeoklKnq §¦¥¨§¥¨§¨¥¨©

dgkFY dWnFf,zFgENd zxiaWl Ÿ¤¨¨¦§¦©©
miwiCv lW ozzin dWTW xnFl©¤¨¨¦¨¨¤©¦¦

(odMd oxd`)`EdÎKExAÎWFcTd iptl ©£Ÿ©Ÿ¥¦§¥©¨¨
e ,zFgENd Fa ExAYWPW mFIM,cFr ©¤¦§©§©§

icMFl dWwEdW LricFdldid - §¥§¦£¤§¨¨¨
d"awd ipirA xEnge dWwExn`X dn ¨¤§¨§¥¥©¤¨§

l`xUiW`x dpYp(c ,ci xacna)WFxtl ¦§¨¥¦§¨Ÿ¦§
EpOn,mixvnl xFfgleFa EUrW mFIM ¦¤§©£§¦§©¦©¤¨

lbrd z`(k daxÎ`xwie)`"t `nei inlyexi) ¤¨¥¤
(l"kyn ,g"n`a ,`"d:g dxez

(g).'Bâå 'ä ìécáä àåää úòa`l ¨¥©¦¦§¦§Ÿ

`N` ,mzF` liCad oxd` zzin zrA§¥¦©©£Ÿ¦§¦¨¤¨
xaCdoFW`xd oiprl aqEn,xnFlM - ©¨¨¨¨¦§¨¨¦§©

FAW mcFTd oiprl aEzMd xfFg o`M̈¥©¨¨¦§¨©¥¤
,zFrQOd z` xiMfdl icM wiqtd¦§¦§¥§©§¦¤©©¨
lbrd `hg xg`l `Ed '`idd zra'E: ¨¥©¦§©©¥§¨¥¤

.àåää úòa?'`idd zrd' idFfi` ¨¥©¦¥¦¨¥©¦
,mixvOn mkz`vl dpFW`xd dpXA©¨¨¨¦¨§¥§¤¦¦§©¦

mz`hg DAWiel ipaE ,lbrA mzirhE ¤¨£¨¤§¦¤¨¥¤§¥¥¦
Erh `lxn`PW FnM] `hgd FzF`A f` Ÿ¨¨§©¥§§¤¤¡©

(ek ,al zeny)dpgOd xrWA dWn cnrIe'©©£ŸŸ¤§©©©©£¤
lM eil` Etq`Ie ,il` 'dl in xn`Ie©Ÿ¤¦©¥¨©¥¨§¥¨¨

Kkitl ,['iel ipAmFwOd mliCad §¥¥¦§¦¨¦§¦¨©¨
mMnxn`PW FnM] Fl mWiCwdlmy) ¦¤§©§¦¨§¤¤¡©

(hk weqt.['ebe 'dl mFId mkci E`ln'¦§¤§¤©
:i"yx siqene,df `xwn KnqexAcnd §¨©¦§¨¤©§©¥

,lbrA E`hg `NW iel ipA lW mgaWA§¦§¨¤§¥¥¦¤Ÿ¨§¨¥¤
ldUrnxnFl ,owriÎipA zxfg §©£¥£¨©§¥©£¨©
W,lbrA Erh `NW mWMA s`Ff`l ¤§¥¤Ÿ¨§¥¤©§Ÿ

Ecnr `N` iel ipA Da Erḧ¨§¥¥¦¤¨¨§
mzpEn`a(a"a ,m"`x): ¤¡¨¨

ïBøà úà úàNìiptl cnrl ,'d zixA ¨¥¤£§¦©£Ÿ¦§¥
dWlW .FnWA KxalE ,FzxWl 'd§¨§§¨¥¦§§¨
mdAW oFW`xd :o`M Exn`p miciwtY©§¦¦¤¤§¨¨¦¤¨¤

ipal oYip,mIeldiAbl xn`PW FnM ¦©¦§¥©§¦¦§¤¤¡©§©¥
oFx`d z`iUp(c ,c xacna)car z`f'z §¦©¨¨Ÿ£Ÿ©

'miWcTd Wcw crFn ld`A zdw ipA§¥§¨§Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
- KWndA mixEn`d mipXd ENi`e .'ebe§¦©§©¦¨£¦©¤§¥

ì 'ä éðôì ãBîòìCøáìe ,BúøL ©£¦§¥§¨§§¨¥

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑ מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ ּבעלּיה ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּה והתחיל חזר זֹו, ‰¯‡ÌÈL.אחרֹונה ÌÈÓik∑,ּברצֹון אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְִֵֵֶַַָָָ
ּבכעס  היּו עליכם להתּפּלל ׁשם ׁשעמדּתי האמצעּיים .אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם לב)אףֿעלּֿפי העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn g"i iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

BîLaEkf EN`A -mipdMd,mCal ¦§§¥¨©Ÿ£¦§©¨
zcFarA FzxWl mixWM md wxW¤©¥§¥¦§¨§©£©

xn`PW FnM] WCwOd(d ,`k oldl)EWBpe' ©¦§¨§¤¤¡©§¦§
Lidl` 'd xgA ma iM iel ipA mipdMd©Ÿ£¦§¥¥¦¦¨¨©¡Ÿ¤

[''d mWA KxalE FzxWlEKxal' Edn §¨§§¨¥§¥©§¨¥
,'FnWAmiRMÎz`iUp `EdzMxA) ¦§§¦©©¨¦¦§©
(mipdM(.`i oikxr):h dxez Ÿ£¦

(h).÷ìç éåìì äéä àì ïk ìò`l ©¥Ÿ¨¨§¥¦¥¤Ÿ
,dfA wlg mdl oi` mzXEcw zngn¥£©§¨¨¥¨¤¥¤¨¤

`N`gAfnÎzcFarl ElCaEdW itl ¤¨§¦¤§§©£©¦§¥©
,rFxfle WFxgl oiiEpR opi`e`l okl §¥¨§¦©£§¦§©¨¥Ÿ
mxke dcU zlgp mdl dpYip(`"n): ¦§¨¨¤©£©¨¤¨¤¤

.Búìçð àeä 'äzFnExYdn xnFlM ©£¨§©¥©§
inM ,mipFGp md zFxUrOdeWlhFp §©©©§¥¦¦§¦¤¥

oOEfn qxRFliaWA (okEn)ziAn §¨§¨¨¦§¦¦¥
,KlOdeilr gFxhl Kixv Fpi`W ©¤¤¤¥¨¦¦§©¨¨

(m"`x):i dxez
(i)øäá ézãîò éëðàå.mFi mirAx` 'ebe §¨Ÿ¦¨©§¦¨¨©§¨¦
icMlAwlz`,zFpFxg`d zFgENd §¥§©¥¤©¨©£

dlrnlxn`PW FnM(b weqt)dxddlr`e' §¤¤¡©§©§¨¨©©¨¨¨
.'iciA zgNd ipWEWxit `NW itlE §¥©ªŸ§¨¦§¦¤Ÿ¥©

dIlrA xdA cnr dOM dlrnl§©§¨©¨¨©¨¨©£¦¨
dpFxg`Ffligzde xfg ,xAcl aEW ©£¨¨©§¦§¦§©¥

,DAmFi mirAx` dzidWWxtl icM: ¨§¥§¨¥¤¨§¨©§¨¦
.íéðBLàøä íéîikzFgEl lW ©¨¦¨¦¦¤

,zFpFW`xdmFi mirAx` mdW ¨¦¤¥©§¨¦
minId z` dOice ,mipFW`xd̈¦¦§¦¨¤©¨¦

,dfA cOll ,mipFW`xl mipFxg`ddn ¨©£¦¨¦¦§©¥¨¤¨

mdEidoFvxAoiicrW ,d"awd iptNn ¥¨§¨¦¦§¥¤£©¦
,lbrA l`xUi E`hg `lEN` s` Ÿ¨§¦§¨¥¨¥¤©¥

Eid mipFxg`d,oFvxAdSxzPW ¨©£¦¨§¨¤¦§©¨
,mdl gFlqlla`mFi mirAx` ¦§©¨¤£¨©§¨¦

lNRzdl mW iYcnrW miIrvn`d̈¤§¨¦¦¤¨©§¦¨§¦§©¥
,qrka Eid mkilrxRMzp `l oiicrW £¥¤¨§©©¤£©¦Ÿ¦§©¥

ixnbl `hgd(gi ,h lirl ,m"`x):`i dxez ©¥§§©§¦
(`i).'Bâå éìà 'ä øîàiåiRÎlrÎs` ©Ÿ¤¥©§©©¦

,lbrA mzirhE eixg`n mYxQWlkA ¤©§¤¥©£¨§¦¤¨¥¤§¨
miIrvn`d mFi mirAx`A dSxzp z`fŸ¦§©¨§©§¨¦¨¤§¨¦¦

e'mrd z` dgp Kl' il xn`,al zeny) §¨©¦¥§¥¤¨¨
(cl,mipFxg`d mirAx`A mpn`̈§¨¨©§¨¦¨©£¦

xn`W cr xzFiA dSxzp(ci ,bl zeny) ¦§©¨§¥©¤¨©
:'Kl izgpde Ekli ipR'ai dxez ¨©¥¥©£¦Ÿ¦¨



awrנח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,לפניו ּׁשחטאתם מה  ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מּכם  ׁשֹואל B‚Â'.אינֹו ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת .חּוץ ִֵֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:Cì áBèì íBiä Eeöî§©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכל הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)ìàøNé äzòå.d`xil m` iM 'ebe §©¨¦§¨¥¦¦§¦§¨
mlFrnE f`n `lde ,'dYre' oFWl Edn©§§©¨©£Ÿ¥¨¥¨
KM `N` ?'d z` d`xil Eid miEEvn§¦¨§¦§¨¤¤¨¨

,mz`hgW xg`l ENit` :FWExiRÎs` ¥£¦§©©¤£¨¤©
EPcFr ,z`f lM mziUrW iRÎlr©¦¤£¦¤¨Ÿ¤

,mkilr FzAge eingxsiqFn Fpi`e ©£¨§¦¨£¥¤§¥¦
.xzFi mkilr xingdl mki`hg zngn¥£©£¨¥¤§©§¦£¥¤¥
Fpi` ,eiptl mz`hgX dn lMnE¦¨©¤£¨¤§¨¨¥

l`FW(WTan)d`xil m` iM mMn ¥§©¥¦¤¦¦§¦§¨
'Fbe(a"a):i"yx siqeneEWxc EpizFAxe §§©¥¨§

minW iciA lMd ,o`Mnipiipr lM - ¦¨©Ÿ¦¥¨©¦¨¦§§¥
,d"awd zxifB iR lr mirAwp mc`d̈¨¨¦§¨¦©¦§¥©

,minWÎz`xIn uEgdxEqn `idW ¦¦§©¨¨¦¤¦§¨
lFkiaM d"awde ,mc`d lW Fzxigal¦§¦¨¤¨¨¨§¦§¨

LOn z`f WTan `N` xfFB Fpi`zekxa) ¥¥¤¨§©¥Ÿ¦§
(:bl(x"yl):bi dxez

(bi)ì'ä úBöî úà øBîLaFhl 'ebe ¦§¤¦§§
Kl.zkll' dlrnl xn`p xaMW s` ¨©¤§¨¤¡©§©§¨¨¤¤

ltke xfg ,'Fz` dad`lE eikxC lkA§¨§¨¨§©£¨Ÿ¨©§¨©
siqFdl ,aEW xaCdeW Ll xnFls` ©¨¨§¦§©§¤©

`id(Ff dWTA)mPgl `lDl`FW `Ed ¦©¨¨Ÿ§¦¨£¨
,KOrnKl aFhl `N`xkU ElAwYW , ¥¦¨¤¨§¨¤§©§¨¨

(x"yl):ci dxez
(ci)éäìà 'äì ïäEinWE minXd ¥©¡Ÿ¤©¨©¦§¥

xEn`d l` xAEgn df `xwn .minXd©¨¨¦¦§¨¤§¨¤¨¨
WExiR Kke .'ebe 'LizFa`A wx' :eixg ©̀£¨©©£¤§¨¥
minXd inWE minXd' ixd :mixaCd©§¨¦£¥©¨©¦§¥©¨¨¦

'DA xW` lke ux`dlMd,FNWÎs`e ¨¨¤§¨£¤¨©Ÿ¤§©
'd wWg LizFa`A wx ,okÎiRÎlron ©¦¥©©£¤¨©¦

:lMdeh dxez ©Ÿ
(eh).íëaxgaIe' xnF` `EdW oeiM ¨¤¥¨¤¥©¦§©

zFxFCd lMW ixd 'mdixg` mrxfA§©§¨©£¥¤£¥¤¨©

?'mkA' aEzMd WiBcdW EdnE ,rnWnA§©§©©¤¦§¦©¨¨¤
`nbEC mknvrA E`x ,xnFlM `N ¤̀¨§©§§©§§¤§¨

,xaClmkz` mi`Fx mY`W FnMz`) ©¨¨§¤©¤¦¤§¤¤
mY`W (mknvrmiwEWgmiaEd`) ©§§¤¤©¤£¦£¦

`Ed KExA WFcTd lv` (mixgapelMn §¦§¨¦¥¤©¨¨¦¨
,miOrdFwWgelM oirl xMip mkA ¨©¦§¤§¨¤¦¨§¥Ÿ

,mkOr wx dUFrW eizF`ltpe FaEhA§§¦§§¨¤¤©¦¨¤
mrxfA 'd xgA iM ErcY KM KFYn¦¨¥§¦¨©§©§¨

,mdizFxFcldGd mFIM,g"n`a) §¥¤©©¤
(i"`a:fh dxez
(fh).íëááì úìøò'dlxr' lM ¨§©§©§¤¨¨§¨

,iEQike dnizq oFWl `Ed `xwOAW¤©¦§¨§§¦¨§¦
WxRzn `Ede.Fpiipr itM mFwn lkA §¦§¨¥§¨¨§¦¦§¨

`EdW ,rxd xvil lWn `Ed o`ke§¨¨¨§¥¤¨¨¤
mhF`(znizq)FiEQike mkaal ¤§¦©§©§¤§¦

(h"ac):fi dxez

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«
„ÁL∑ ּבממֹון .לפּיסֹו …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה ענותנּותֹוהרי מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Ï˙˙.(מגילה ¯b ·‰‡Â …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָ¿…≈≈»∆
‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ∑,זה הּוא חׁשּוב לאכל ודבר לחם לי "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ∆∆¿ƒ¿»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ללּבׁש ."ּובגד ְִֶֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

ווווׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה לחםלחםלחםלחם ללללֹוֹוֹוֹו לתתלתתלתתלתת ּגּגּגּגרררר יח)ואואואואֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב טטטטּלּלּלּליתיתיתית(י, זזזזֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה .... .... ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה זזזזֹוֹוֹוֹו קכג)לחםלחםלחםלחם רמז שמעוני הּנפׁשּגּגּגּגרררר(ילקוט היינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא א)האלקית, מט, לּנּצֹוץ (ּבחּקֹותי ׁשהּכּונה ,ּבקרּב אׁשר הּגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגּוף. את הּמחּיה ּפנימי.לחםלחםלחםלחםהאלקי אֹור ׁשהיא הּתֹורה, לּמּוד היינּו וכּמבאר ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה– מּקיף. אֹור הּמצוֹות, קּיּום היינּו – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
פ"ה)ּבתניא מעי(סֹוף ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ּבחינת היא ׁשּתֹורה ט), מ, לבּוׁש(תהילים ּבחינת היא ּומצוה ּפנימי; אֹור , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּקיף. אֹור ְִַַָָלּנׁשמה,

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע ותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).íéðBãàä éðBãàåbFdpl ElkEY `l ©£¥¨£¦Ÿ§¦§
lvPdl zpn lrW ,micar lW mMxcM§©§¨¤£¨¦¤©§¨§¦¨¥
xg` oFc`l md migxFA mpFc` cIn¦©£¨§¦¥§¨©¥

oNdl dfl `nbEC d`x](fh ,bk)`l' §¥§¨¨¤§©¨Ÿ
lvPi xW` eipc` l` car xiBqz©§¦¤¤¤£Ÿ¨£¤¦¨¥
mpFc` `Ed d"awdW xg`n iM ,['Lil ¥̀¤¦¥©©¤£¨

,mipFc`d lM lWoFc` mEW lkEi `l ¤¨¨£¦Ÿ©¨
FcIn mkz` liSdlmkz` xFhtle §©¦¤§¤¦¨§¦§¤§¤

micarl Fl zFidn(x"yl): ¦§©£¨¦
.íéðô àOé àìFNEr EwxtY m` Ÿ¦¨¨¦¦¦§§

Ll `Vi `l if` ,FA cFxnl mkilrn¥£¥¤¦§£©Ÿ¦¨§
mrh `ll LizFpFr lr xYeel mipR̈¦§©¥©£¤§Ÿ©©
miUFre miiE`x mY`WM la` ,oFkp̈£¨§¤©¤§¦§¦

xn`p xaM ixd ,FpFvx(ek ,e xacna)`Vi' §£¥§¨¤¡©¦¨
'ebe 'Lil` eipR 'd(:k zekxa i"tr miyxtn): ¨¨¥¤
.ãçL çwé àìålkEY `lFqiItl §Ÿ¦©Ÿ©Ÿ©§©§

oFnnaoFnn mc` WiCwi m` oFbM , §¨§¦©§¦¨¨¨
d"awd Fl lgnIW icM ,minW ikxvl§¨§¥¨©¦§¥¤¦§©

`ll eizFpFr lrdaEWY,`"eb) ©£¨§Ÿ§¨
(n"eviw:gi dxez

(gi).äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤¦§©¨§©§¨¨
xn`p mcFTd wEqRAxABd lcBd l`d' ©¨©¥¤¡©¨¥©¨Ÿ©¦Ÿ

,'`xFPdeixdoFWNWdxEabxEn` §©¨£¥¤§§¨¨
,o`MeW ,d"awd zCn idFflv`gaW ¨§¦¦©¤¥¤¤©

FzxEabmW -,FzEpzepr `vFn dY` §¨¨©¨¥©§§¨
mr aihnE miWNgd lr lnFg `EdW¤¥©©©¨¦¥¦¦
zCnM `le .xBde dpnl`de mFzId©¨§¨©§¨¨§©¥§Ÿ§¦©
KM FzxEaB lCbYW lkMW mceÎxUÄ¨¨¨¤§¨¤¦§©§¨¨

mi`McPd lr qEgl FAl miUi `l,i"gp) Ÿ¨¦¦¨©©¦§¨¦
(`"yxdn(.`l dlibn):

.äìîNå íçì Bì úúì øb áäàå§Ÿ¥¥¨¤¤¤§¦§¨
df `Ed aEWg xacedahd ,xnFlM - §¨¨¨¤§©£¨¨

ghaEn mc`d `dIW KkA Wi dlFcB§¨¥§¨¤§¥¨¨¨§¨
,WEalE oFfn mlFrl Fl xqgi `NW¤Ÿ¤§©§¨¨§

,`Ed oMW rczeWixdlW Fnvr lM §¥©¤¥¤£¥¨©§¤
Epia` awrixdA dNtzA cnr xW`M ©£Ÿ¨¦©£¤¨©¦§¦¨§©

eUr ipRn oxgl FgxaA] dIxFOd©¦¨§¨§§¨¨¦§¥¥¨
,[eig`df lr`Ed,lNRzdxn`PW ¨¦©¤¦§©¥¤¤¡©

:FzNtz ixaC KFzA mWmgl il ozpe ¨§¦§¥§¦¨§¨©¦¤¤
WFAll cbaE lFk`l(k ,gk ziy`xa) ¤¡¤¤¦§

(` ,r daxÎziy`xa)(k"epzn):hi dxez
(hi).íúééä íéøâ ékcaNn ,xnFlM ¦¥¦¡¦¤§©¦§©

FzFid lr FnilkdlE Fxrvl xEQi`d̈¦§©£§©§¦©¡
,mixB mziid mY` mBW oeiMn ixd ,xB¥£¥¦¥¨¤©©¤¡¦¤¥¦
Fhipwn dY`WM dxizi zEpB KkA Wi¥§¨§§¥¨§¤©¨©§¦
lre ,FA mziwl mY` s`W dfM mEnA§¨¤¤©©¤¨¦¤§©

:minkg Exn` df oFbMl` LAW mEn §¤¨§£¨¦¤§©
Lxagl xn`Y(:hp `rivnÎ`aa)m"`x) Ÿ©©£¥§

(`"eb:k dxez
(k)éäìà 'ä úààøéz EFnWaE 'ebe ¤¡Ÿ¤¦¨¦§

raXY.,'d z`xi oiprA aEzMd gzR ¦¨¥©¨©©¨§¦§©¦§©
drEaWA miIqe ,FA zEwACde FzcFar£¨§¦©§§¦¥¦§¨
z` `xiY xW`M wxW Ll xnFl .FnWA¦§©§¤©©£¤¦¨¤

'dxg`lE ,FA wAcze Fl cFarze§©£§¦§©§©©



נט awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,לפניו ּׁשחטאתם מה  ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מּכם  ׁשֹואל B‚Â'.אינֹו ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת .חּוץ ִֵֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:Cì áBèì íBiä Eeöî§©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכל הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)ìàøNé äzòå.d`xil m` iM 'ebe §©¨¦§¨¥¦¦§¦§¨
mlFrnE f`n `lde ,'dYre' oFWl Edn©§§©¨©£Ÿ¥¨¥¨
KM `N` ?'d z` d`xil Eid miEEvn§¦¨§¦§¨¤¤¨¨

,mz`hgW xg`l ENit` :FWExiRÎs` ¥£¦§©©¤£¨¤©
EPcFr ,z`f lM mziUrW iRÎlr©¦¤£¦¤¨Ÿ¤

,mkilr FzAge eingxsiqFn Fpi`e ©£¨§¦¨£¥¤§¥¦
.xzFi mkilr xingdl mki`hg zngn¥£©£¨¥¤§©§¦£¥¤¥
Fpi` ,eiptl mz`hgX dn lMnE¦¨©¤£¨¤§¨¨¥

l`FW(WTan)d`xil m` iM mMn ¥§©¥¦¤¦¦§¦§¨
'Fbe(a"a):i"yx siqeneEWxc EpizFAxe §§©¥¨§

minW iciA lMd ,o`Mnipiipr lM - ¦¨©Ÿ¦¥¨©¦¨¦§§¥
,d"awd zxifB iR lr mirAwp mc`d̈¨¨¦§¨¦©¦§¥©

,minWÎz`xIn uEgdxEqn `idW ¦¦§©¨¨¦¤¦§¨
lFkiaM d"awde ,mc`d lW Fzxigal¦§¦¨¤¨¨¨§¦§¨

LOn z`f WTan `N` xfFB Fpi`zekxa) ¥¥¤¨§©¥Ÿ¦§
(:bl(x"yl):bi dxez

(bi)ì'ä úBöî úà øBîLaFhl 'ebe ¦§¤¦§§
Kl.zkll' dlrnl xn`p xaMW s` ¨©¤§¨¤¡©§©§¨¨¤¤

ltke xfg ,'Fz` dad`lE eikxC lkA§¨§¨¨§©£¨Ÿ¨©§¨©
siqFdl ,aEW xaCdeW Ll xnFls` ©¨¨§¦§©§¤©

`id(Ff dWTA)mPgl `lDl`FW `Ed ¦©¨¨Ÿ§¦¨£¨
,KOrnKl aFhl `N`xkU ElAwYW , ¥¦¨¤¨§¨¤§©§¨¨

(x"yl):ci dxez
(ci)éäìà 'äì ïäEinWE minXd ¥©¡Ÿ¤©¨©¦§¥

xEn`d l` xAEgn df `xwn .minXd©¨¨¦¦§¨¤§¨¤¨¨
WExiR Kke .'ebe 'LizFa`A wx' :eixg ©̀£¨©©£¤§¨¥
minXd inWE minXd' ixd :mixaCd©§¨¦£¥©¨©¦§¥©¨¨¦

'DA xW` lke ux`dlMd,FNWÎs`e ¨¨¤§¨£¤¨©Ÿ¤§©
'd wWg LizFa`A wx ,okÎiRÎlron ©¦¥©©£¤¨©¦

:lMdeh dxez ©Ÿ
(eh).íëaxgaIe' xnF` `EdW oeiM ¨¤¥¨¤¥©¦§©

zFxFCd lMW ixd 'mdixg` mrxfA§©§¨©£¥¤£¥¤¨©

?'mkA' aEzMd WiBcdW EdnE ,rnWnA§©§©©¤¦§¦©¨¨¤
`nbEC mknvrA E`x ,xnFlM `N ¤̀¨§©§§©§§¤§¨

,xaClmkz` mi`Fx mY`W FnMz`) ©¨¨§¤©¤¦¤§¤¤
mY`W (mknvrmiwEWgmiaEd`) ©§§¤¤©¤£¦£¦

`Ed KExA WFcTd lv` (mixgapelMn §¦§¨¦¥¤©¨¨¦¨
,miOrdFwWgelM oirl xMip mkA ¨©¦§¤§¨¤¦¨§¥Ÿ

,mkOr wx dUFrW eizF`ltpe FaEhA§§¦§§¨¤¤©¦¨¤
mrxfA 'd xgA iM ErcY KM KFYn¦¨¥§¦¨©§©§¨

,mdizFxFcldGd mFIM,g"n`a) §¥¤©©¤
(i"`a:fh dxez
(fh).íëááì úìøò'dlxr' lM ¨§©§©§¤¨¨§¨

,iEQike dnizq oFWl `Ed `xwOAW¤©¦§¨§§¦¨§¦
WxRzn `Ede.Fpiipr itM mFwn lkA §¦§¨¥§¨¨§¦¦§¨

`EdW ,rxd xvil lWn `Ed o`ke§¨¨¨§¥¤¨¨¤
mhF`(znizq)FiEQike mkaal ¤§¦©§©§¤§¦

(h"ac):fi dxez

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«
„ÁL∑ ּבממֹון .לפּיסֹו …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה ענותנּותֹוהרי מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Ï˙˙.(מגילה ¯b ·‰‡Â …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָ¿…≈≈»∆
‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ∑,זה הּוא חׁשּוב לאכל ודבר לחם לי "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ∆∆¿ƒ¿»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ללּבׁש ."ּובגד ְִֶֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

ווווׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה לחםלחםלחםלחם ללללֹוֹוֹוֹו לתתלתתלתתלתת ּגּגּגּגרררר יח)ואואואואֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב טטטטּלּלּלּליתיתיתית(י, זזזזֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה .... .... ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה זזזזֹוֹוֹוֹו קכג)לחםלחםלחםלחם רמז שמעוני הּנפׁשּגּגּגּגרררר(ילקוט היינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא א)האלקית, מט, לּנּצֹוץ (ּבחּקֹותי ׁשהּכּונה ,ּבקרּב אׁשר הּגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגּוף. את הּמחּיה ּפנימי.לחםלחםלחםלחםהאלקי אֹור ׁשהיא הּתֹורה, לּמּוד היינּו וכּמבאר ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה– מּקיף. אֹור הּמצוֹות, קּיּום היינּו – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
פ"ה)ּבתניא מעי(סֹוף ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ּבחינת היא ׁשּתֹורה ט), מ, לבּוׁש(תהילים ּבחינת היא ּומצוה ּפנימי; אֹור , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּקיף. אֹור ְִַַָָלּנׁשמה,

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע ותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).íéðBãàä éðBãàåbFdpl ElkEY `l ©£¥¨£¦Ÿ§¦§
lvPdl zpn lrW ,micar lW mMxcM§©§¨¤£¨¦¤©§¨§¦¨¥
xg` oFc`l md migxFA mpFc` cIn¦©£¨§¦¥§¨©¥

oNdl dfl `nbEC d`x](fh ,bk)`l' §¥§¨¨¤§©¨Ÿ
lvPi xW` eipc` l` car xiBqz©§¦¤¤¤£Ÿ¨£¤¦¨¥
mpFc` `Ed d"awdW xg`n iM ,['Lil ¥̀¤¦¥©©¤£¨

,mipFc`d lM lWoFc` mEW lkEi `l ¤¨¨£¦Ÿ©¨
FcIn mkz` liSdlmkz` xFhtle §©¦¤§¤¦¨§¦§¤§¤

micarl Fl zFidn(x"yl): ¦§©£¨¦
.íéðô àOé àìFNEr EwxtY m` Ÿ¦¨¨¦¦¦§§

Ll `Vi `l if` ,FA cFxnl mkilrn¥£¥¤¦§£©Ÿ¦¨§
mrh `ll LizFpFr lr xYeel mipR̈¦§©¥©£¤§Ÿ©©
miUFre miiE`x mY`WM la` ,oFkp̈£¨§¤©¤§¦§¦

xn`p xaM ixd ,FpFvx(ek ,e xacna)`Vi' §£¥§¨¤¡©¦¨
'ebe 'Lil` eipR 'd(:k zekxa i"tr miyxtn): ¨¨¥¤
.ãçL çwé àìålkEY `lFqiItl §Ÿ¦©Ÿ©Ÿ©§©§

oFnnaoFnn mc` WiCwi m` oFbM , §¨§¦©§¦¨¨¨
d"awd Fl lgnIW icM ,minW ikxvl§¨§¥¨©¦§¥¤¦§©

`ll eizFpFr lrdaEWY,`"eb) ©£¨§Ÿ§¨
(n"eviw:gi dxez

(gi).äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤¦§©¨§©§¨¨
xn`p mcFTd wEqRAxABd lcBd l`d' ©¨©¥¤¡©¨¥©¨Ÿ©¦Ÿ

,'`xFPdeixdoFWNWdxEabxEn` §©¨£¥¤§§¨¨
,o`MeW ,d"awd zCn idFflv`gaW ¨§¦¦©¤¥¤¤©

FzxEabmW -,FzEpzepr `vFn dY` §¨¨©¨¥©§§¨
mr aihnE miWNgd lr lnFg `EdW¤¥©©©¨¦¥¦¦
zCnM `le .xBde dpnl`de mFzId©¨§¨©§¨¨§©¥§Ÿ§¦©
KM FzxEaB lCbYW lkMW mceÎxUÄ¨¨¨¤§¨¤¦§©§¨¨

mi`McPd lr qEgl FAl miUi `l,i"gp) Ÿ¨¦¦¨©©¦§¨¦
(`"yxdn(.`l dlibn):

.äìîNå íçì Bì úúì øb áäàå§Ÿ¥¥¨¤¤¤§¦§¨
df `Ed aEWg xacedahd ,xnFlM - §¨¨¨¤§©£¨¨

ghaEn mc`d `dIW KkA Wi dlFcB§¨¥§¨¤§¥¨¨¨§¨
,WEalE oFfn mlFrl Fl xqgi `NW¤Ÿ¤§©§¨¨§

,`Ed oMW rczeWixdlW Fnvr lM §¥©¤¥¤£¥¨©§¤
Epia` awrixdA dNtzA cnr xW`M ©£Ÿ¨¦©£¤¨©¦§¦¨§©

eUr ipRn oxgl FgxaA] dIxFOd©¦¨§¨§§¨¨¦§¥¥¨
,[eig`df lr`Ed,lNRzdxn`PW ¨¦©¤¦§©¥¤¤¡©

:FzNtz ixaC KFzA mWmgl il ozpe ¨§¦§¥§¦¨§¨©¦¤¤
WFAll cbaE lFk`l(k ,gk ziy`xa) ¤¡¤¤¦§

(` ,r daxÎziy`xa)(k"epzn):hi dxez
(hi).íúééä íéøâ ékcaNn ,xnFlM ¦¥¦¡¦¤§©¦§©

FzFid lr FnilkdlE Fxrvl xEQi`d̈¦§©£§©§¦©¡
,mixB mziid mY` mBW oeiMn ixd ,xB¥£¥¦¥¨¤©©¤¡¦¤¥¦
Fhipwn dY`WM dxizi zEpB KkA Wi¥§¨§§¥¨§¤©¨©§¦
lre ,FA mziwl mY` s`W dfM mEnA§¨¤¤©©¤¨¦¤§©

:minkg Exn` df oFbMl` LAW mEn §¤¨§£¨¦¤§©
Lxagl xn`Y(:hp `rivnÎ`aa)m"`x) Ÿ©©£¥§

(`"eb:k dxez
(k)éäìà 'ä úààøéz EFnWaE 'ebe ¤¡Ÿ¤¦¨¦§

raXY.,'d z`xi oiprA aEzMd gzR ¦¨¥©¨©©¨§¦§©¦§©
drEaWA miIqe ,FA zEwACde FzcFar£¨§¦©§§¦¥¦§¨
z` `xiY xW`M wxW Ll xnFl .FnWA¦§©§¤©©£¤¦¨¤

'dxg`lE ,FA wAcze Fl cFarze§©£§¦§©§©©



awrס zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכחּתי ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

f` ,ElNd zFCOd lM La EidIW¤¦§§¨©¦©¨¨
,'raXY FnWA'`xi mc`dW KFYOW ¦§¦¨¥©¤¦¤¨¨¨¨¥

FzrEaWA xidf Edixd ,FnW z ¤̀§£¥¨¦¦§¨
`eXl didY `NW ,iE`xM DA wCwcl§©§¥¨¨¨¤Ÿ¦§¤©¨§

(bi ,e lirl i"yx i"tr):`k dxez
àé(a)íBiä ízòãéåz` `l iM ¦©§¤©¦Ÿ¤

FrnWn 'mYrcie' oFWl lM .mkipA§¥¤¨§¦©§¤©§¨
FWxtl okYi `l KklE ,xaCl al zniU¦©¥©¨¨§¨Ÿ¦¨¥§¨§
...mkipA z` `l iM' aEzMd KWnd lr©¤§¥©¨¦Ÿ¤§¥¤

xaC lr ixdW ,'zF`Fxd mkipir iM¦¥¥¤¨¤£¥©¨¨
.'mYrcie' xnFl KxFv oi` oirl d`xPd©¦§¤¨©¦¥¤©¦©§¤
lr aqEn 'mFId mYrcie' `N ¤̀¨¦©§¤©¨©

:dgkFYdoiadlE zrcl al EpY ©¨¨§¥¨©©§¨¦
,iYgkFY lAwlEip` mkOr ixdW §©¥©§¦¤£¥¦¨¤£¦

z` mkipirA mzi`xW xg` ,xAcn§©¥©©¤§¦¤§¥¥¤¤
'd zbdpd(oexkfd): ©§¨©

.íëéða úà àì ék,`Ed xvw `xwn ¦Ÿ¤§¥¤¦§¨¨¨
,oiprd KFYn FA xqgd z` oiadl Wie§¥§¨¦¤¤¨¥¦¨¦§¨

mkipA z` `l iM' :xn`p ENi`Mip` §¦¤¡©¦Ÿ¤§¥¤£¦
eiWkr xAcnoi` ,xnFlM ,'ip` §©¥©§¨§©¥£¦

,mkixg` mki`v`v mr xAcn§©¥¦¤¡¨¥¤©£¥¤
`le Eprci `l Ep` xnFl ElkEiW¤§©¨Ÿ¨©§§Ÿ

df lka Epi`xmkipir' `N` , ¨¦§¨¤¤¨¥¥¤
'ebe 'zF`Fxd(f weqt)mkilr oM m`e , ¨§¦¥£¥¤

xW` l` mkYrC oYil wx©¦¥©§§¤¤£¤
:mzi`xb dxez §¦¤

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ רּבי ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר טז)יהּודה. לֹו:(במדבר אמר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? "ּבקרב מקּים אני מהם,'ּומה אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּבקיעה  מקֹום עד ּובא מתּגלּגל Ì‰ÈÏ‚¯a.היה ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו זה ְְְְִִֵַַַָָָָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ֲִֶֶֶַַָָָ

.רגליו  ְַָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ אם ּכי וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם אׁשר ."עּמכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn h"i iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑ׁשהיּו מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה הימּנה, טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).ìàøNé ìk áø÷aFhEWR itl §¤¤¨¦§¨¥§¦§
KFYnE .lk ipirl ,`iqdxtA :FWExiR¥§©§¤§¨§¥¥Ÿ¦
`N` 'l`xUi lM ipirl' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©§¥¥¨¦§¨¥¤¨
minkg EWxC ,'l`xUi lM axwA'§¤¤¨¦§¨¥¨§£¨¦
mFwnA mNEM Ecnr `l gxw iWp`W¤©§¥Ÿ©Ÿ¨§¨§¨
.mrd 'axwA' Eid mixGEtn `N` ,cg ¤̀¨¤¨§¨¦¨§¤¤¨¨

`N` ?dnc`A eiCgi Erlap cvikelM §¥©¦§§©§¨¨£¨¨¤¨¨
,gxFA mdn cg` didW mFwndzid ¨¤¨¨¤¨¥¤¥©¨§¨

.FYrlFaE eiYgYn zrwap ux`d̈¨¤¦§©©¦©§¨©§
iAx Fl xn` .dcEdi iAx ixac EN ¥̀¦§¥©¦§¨¨©©¦

,dingpEgYtp dAxd zFIR ,LixaC itl §¤§¨§¦§¨¤¦©§¥¦§¨
,dnc`Axn`p xak `lde(al ,fh xacna) ¨£¨¨©£Ÿ§¨¤¡©

'diR' z` ux`d gYtYecg` dR - ©¦§©¨¨¤¤¦¨¤¤¨
,rnWnA'dizFIR' `le?miAx oFWlA §©§©§Ÿ¦¤¨¦§©¦

Fl xn`,dcEdi iAx- miIwn ip` dnE ¨©©¦§¨¨£¦§©¥
oFWNd miIwzi Lixacl cviMaxwA' ¥©¦§¨¤¦§©¥©¨§¤¤

Fl xn` ?'l`xUi lM,dingp iAx ¨¦§¨¥¨©©¦§¤§¨
oFxcn ux`d ziUrPWmFwn) ¤©£¥¨¨¤¦§¨

,mdn cg` lM ilbx zgY (rREWn§¨©©©§¥¨¤¨¥¤
MznbEc,KRWn`vnp xW` lMW §§©©§¥¤¨£¤¦§¨

,Fzirvn`AW xFAl KRWp eiccvAlke ¦§¨¨¦§¨©¤§¤§¨¦§¨
did ,mdn cg` didW mFwn̈¤¨¨¤¨¥¤¨¨
driwAd mFwn cr `aE lBlBzn¦§©§¥¨©§©§¦¨
ltFpe 'diR' z` ux`d dgzR mXW¤¨¨§¨¨¨¤¤¦¨§¥

mWl(i"`a): §¨
.íäéìâøa øLà íe÷éä ìk úàå§¥¨©§£¤§©§¥¤
mdOr cgi KlFdd WEkxd lM :FWExiR¥¨¨§©¥©©¦¨¤

FnM](h ,b aÎmikln)min did `le',dpgOl §§Ÿ¨¨©¦©©©¤

EWxce .['mdilbxA xy` dndAle§©§¥¨£¤§©§¥¤§¨§
iM ,'mdilbx' oFWNn minkgFpFnn df £¨¦¦§©§¥¤¦¤¨

eilbx lr FcinrOW mc` lWxW` - ¤¨¨¤©£¦©©§¨£¤
miIwznE mc`d cnFr FgFkA(.iw oixcdpq) §¥¨¨¨¦§©¥

(g"n`a):f dxez
(f).úBàBøä íëéðéò ékdf `xwn ¦¥¥¤¨¦§¨¤

dlrnl xEn`d `xwOd lr aqEn¨©©¦§¨¨¨§©§¨
(a weqta)`l xW` mkipA z` `l iM -¦Ÿ¤§¥¤£¤Ÿ

,'Fbe Erci:aEzMd miIqn KMÎlreiM ¨§§§©¨§©¥©¨¦
mkOr m`,xAcn ip` mknvrxW` ¦¦¨¤©§§¤£¦§©¥£¤

'Fbe zF`Fxd mkipirmzi`x xW` - ¥¥¤¨§£¤§¦¤
ElNd mixaCd lM z` mkipirA:g dxez §¥¥¤¤¨©§¨¦©¨

(i).àåä íéøöî õøàë àìux`d oi` Ÿ§¤¤¦§©¦¦¥¨¨¤
,mixvnl dnFCdaFh `N``id ¨§¦§©¦¤¨¨¦



סי awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכחּתי ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

f` ,ElNd zFCOd lM La EidIW¤¦§§¨©¦©¨¨
,'raXY FnWA'`xi mc`dW KFYOW ¦§¦¨¥©¤¦¤¨¨¨¨¥

FzrEaWA xidf Edixd ,FnW z ¤̀§£¥¨¦¦§¨
`eXl didY `NW ,iE`xM DA wCwcl§©§¥¨¨¨¤Ÿ¦§¤©¨§

(bi ,e lirl i"yx i"tr):`k dxez
àé(a)íBiä ízòãéåz` `l iM ¦©§¤©¦Ÿ¤

FrnWn 'mYrcie' oFWl lM .mkipA§¥¤¨§¦©§¤©§¨
FWxtl okYi `l KklE ,xaCl al zniU¦©¥©¨¨§¨Ÿ¦¨¥§¨§
...mkipA z` `l iM' aEzMd KWnd lr©¤§¥©¨¦Ÿ¤§¥¤

xaC lr ixdW ,'zF`Fxd mkipir iM¦¥¥¤¨¤£¥©¨¨
.'mYrcie' xnFl KxFv oi` oirl d`xPd©¦§¤¨©¦¥¤©¦©§¤
lr aqEn 'mFId mYrcie' `N ¤̀¨¦©§¤©¨©

:dgkFYdoiadlE zrcl al EpY ©¨¨§¥¨©©§¨¦
,iYgkFY lAwlEip` mkOr ixdW §©¥©§¦¤£¥¦¨¤£¦

z` mkipirA mzi`xW xg` ,xAcn§©¥©©¤§¦¤§¥¥¤¤
'd zbdpd(oexkfd): ©§¨©

.íëéða úà àì ék,`Ed xvw `xwn ¦Ÿ¤§¥¤¦§¨¨¨
,oiprd KFYn FA xqgd z` oiadl Wie§¥§¨¦¤¤¨¥¦¨¦§¨

mkipA z` `l iM' :xn`p ENi`Mip` §¦¤¡©¦Ÿ¤§¥¤£¦
eiWkr xAcnoi` ,xnFlM ,'ip` §©¥©§¨§©¥£¦

,mkixg` mki`v`v mr xAcn§©¥¦¤¡¨¥¤©£¥¤
`le Eprci `l Ep` xnFl ElkEiW¤§©¨Ÿ¨©§§Ÿ

df lka Epi`xmkipir' `N` , ¨¦§¨¤¤¨¥¥¤
'ebe 'zF`Fxd(f weqt)mkilr oM m`e , ¨§¦¥£¥¤

xW` l` mkYrC oYil wx©¦¥©§§¤¤£¤
:mzi`xb dxez §¦¤

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ רּבי ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר טז)יהּודה. לֹו:(במדבר אמר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? "ּבקרב מקּים אני מהם,'ּומה אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּבקיעה  מקֹום עד ּובא מתּגלּגל Ì‰ÈÏ‚¯a.היה ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו זה ְְְְִִֵַַַָָָָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ֲִֶֶֶַַָָָ

.רגליו  ְַָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ אם ּכי וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם אׁשר ."עּמכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn h"i iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑ׁשהיּו מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה הימּנה, טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).ìàøNé ìk áø÷aFhEWR itl §¤¤¨¦§¨¥§¦§
KFYnE .lk ipirl ,`iqdxtA :FWExiR¥§©§¤§¨§¥¥Ÿ¦
`N` 'l`xUi lM ipirl' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©§¥¥¨¦§¨¥¤¨
minkg EWxC ,'l`xUi lM axwA'§¤¤¨¦§¨¥¨§£¨¦
mFwnA mNEM Ecnr `l gxw iWp`W¤©§¥Ÿ©Ÿ¨§¨§¨
.mrd 'axwA' Eid mixGEtn `N` ,cg ¤̀¨¤¨§¨¦¨§¤¤¨¨

`N` ?dnc`A eiCgi Erlap cvikelM §¥©¦§§©§¨¨£¨¨¤¨¨
,gxFA mdn cg` didW mFwndzid ¨¤¨¨¤¨¥¤¥©¨§¨

.FYrlFaE eiYgYn zrwap ux`d̈¨¤¦§©©¦©§¨©§
iAx Fl xn` .dcEdi iAx ixac EN ¥̀¦§¥©¦§¨¨©©¦

,dingpEgYtp dAxd zFIR ,LixaC itl §¤§¨§¦§¨¤¦©§¥¦§¨
,dnc`Axn`p xak `lde(al ,fh xacna) ¨£¨¨©£Ÿ§¨¤¡©

'diR' z` ux`d gYtYecg` dR - ©¦§©¨¨¤¤¦¨¤¤¨
,rnWnA'dizFIR' `le?miAx oFWlA §©§©§Ÿ¦¤¨¦§©¦

Fl xn`,dcEdi iAx- miIwn ip` dnE ¨©©¦§¨¨£¦§©¥
oFWNd miIwzi Lixacl cviMaxwA' ¥©¦§¨¤¦§©¥©¨§¤¤

Fl xn` ?'l`xUi lM,dingp iAx ¨¦§¨¥¨©©¦§¤§¨
oFxcn ux`d ziUrPWmFwn) ¤©£¥¨¨¤¦§¨

,mdn cg` lM ilbx zgY (rREWn§¨©©©§¥¨¤¨¥¤
MznbEc,KRWn`vnp xW` lMW §§©©§¥¤¨£¤¦§¨

,Fzirvn`AW xFAl KRWp eiccvAlke ¦§¨¨¦§¨©¤§¤§¨¦§¨
did ,mdn cg` didW mFwn̈¤¨¨¤¨¥¤¨¨
driwAd mFwn cr `aE lBlBzn¦§©§¥¨©§©§¦¨
ltFpe 'diR' z` ux`d dgzR mXW¤¨¨§¨¨¨¤¤¦¨§¥

mWl(i"`a): §¨
.íäéìâøa øLà íe÷éä ìk úàå§¥¨©§£¤§©§¥¤
mdOr cgi KlFdd WEkxd lM :FWExiR¥¨¨§©¥©©¦¨¤

FnM](h ,b aÎmikln)min did `le',dpgOl §§Ÿ¨¨©¦©©©¤
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ּכזֹו'. ויפה טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא כארץ (ספרי)אֹומרים: 'לא להם: אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד הימּנה'? רעה אּלא היא, יג)מצרים וחם (במדבר ּבנאן, אחד אדם וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּכעּור את ּבֹונה ּכ ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר לכנען, וחברֹון ּבנֹו, למצרים צען הּגרּוע)ּבנה אחרים: ,(ספרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּומצרים ׁשּפ מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת וצע (בראשית מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן מקֹום : ׁשהיתה היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹומר הּוא ׁשּכן ל)מלכּות, לקבּורת (ישעיה הקצּוה לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי : ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּוב'כתּוּבֹות' מּצען. יפה היא ואףֿעלּֿפיֿכן קיב)מתים, הּקטן,(דף לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר אחר: ּבענין ּדרׁשּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּמבּנה  אּלא הּגדֹול? לבנֹו ּכ ּבצען ואחר מּׁשבעה אחד ÌMÓ.על Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑ רעמסס ארץ אׁשר אפּלּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¬∆¿»∆ƒ»ְֲֲִֵֶֶֶַַ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, מז)יׁשבּתם יׂשראל (בראשית ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", הארץ "ּבמיטב :. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

EÏ‚¯· ˙È˜L‰Â∑ לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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.dPnid:i"yx siqeneedWn KxvEd `l ¥¤¨§Ÿ§©¤
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הּׁשמים  "למטר זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹמּׁשנת

ּכאחת  ּגלּוי וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,מּטת על יׁשן אּתה מים", Ô‚k.ּתׁשּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«
˜¯i‰∑ ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין «»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתהההה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים למטרלמטרלמטרלמטר .... .... היאהיאהיאהיא מצריםמצריםמצריםמצרים ּכּכּכּכארץארץארץארץ לאלאלאלא .... .... י־יא)הארץהארץהארץהארץ ּומׁשקה ּב(יא, עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לעׂשֹות  ּכח ל הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹאת

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני אמר מצרים מל ּפרעה ואכן, שם)חיל. וברש"י ג כט, ה'עבֹודה (יחזקאל הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רז"ל ּכמאמר מצרים, ׁשל יג)זרה' ז, וארא טוב לקח ּבארץ (מדרש אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשהרי  רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי זאת, לעּמת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻיׂשראל,
ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי ְְִֵַַָָהּוא

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑ ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור. ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ּכֹור .הן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא עלֿארץ (איוב "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא עּמּהלאֿאיׁש"? הארצֹות ּכל .ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»
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zFMEx` zFxitg mdW ,'min zFO`'©©¦¤¥£¦£
miOd KilFdl xdPd on zFkWnPd©¦§¨¦©¨¨§¦©©¦

wFgxnlepxe`iaae .` ,`n ziy`xa i"yx d`x) §¥¨
(myilkA mia`FW ElNd zFkixAd onE [¦©§¥©¨£¦¦§¦

Edfe ,mipFilrd zFcVd z` zFwWdl§©§¤©¨¨¤§¦§¤
A iM ,'Llbxa ziwWde' xn`PWÎux` ¤¤¡©§¦§¦¨§©§§¦§¤¤

in `iadl Kixv ziid mixvnm ¦§©¦¨¦¨¨¦§¨¦©¦
Kixve ,DzFwWdlE LlbxA qEliPn¦¦§©§§§©§¨§¨¦
,lFnrle LzpXn cCpl dY ©̀¨¦§Ÿ¦§¨§§©£

EmFwOd wx ,dlFr xdPdWkKEnPd §¤©¨¨¤©©¨©¨
dY`e ,DFaBd `le dzFWgxFh ¤§Ÿ©¨©§©¨¥©

Edlrnz`;DFaBl KEnPd on miOd ©£¤¤©©¦¦©¨©¨©
la`ux`Ff,DYWxl dOW `A dY`W £¨¤¤¤©¨¨¨¨§¦§¨

'miO dYWY minXd xhnl'weqt onwl) ¦§©©¨©¦¦§¤¨¦
(`i,,mElM zFUrl wEwf Lpi` ,xnFlM§©¥§¨©£§

`N`ÎWFcTde LzHn lr oWi dY` ¤¨©¨¨¥©¦¨§§©¨
dwWn `EdÎKExA;LizFcU lM z` ¨©§¤¤¨§¤

z`de KEnpz`d,DFabz`diElB ¤©¨§¤©¨©¤©¨
ez`iElb Fpi`WdWTW zFnFwn) §¤¤¥¨§¤¨¤

,(ilM iciÎlr d`wWdA mdil` riBdl§©¦©£¥¤§©§¨¨©§¥§¦

dwWn `Ed lMd z`zg`M(ixtq),a"a) ¤©Ÿ©§¤§¤¨
(miyxtn:

.÷øiä ïâkFl iC oi`WzFwxi lW obl §©©¨¨¤¥©§¨¤§¨
FzF` oiwWnE ,minWbAici lr ¦§¨¦©§¦©§¥

dkildaE lbxailM z`iUplr miOd £¦¨§¤¤¦§¦©§¦©©¦©
d:szk`i dxez ©¨¥

(`i).úBò÷áe íéøä õøà'xdd' od ¤¤¨¦§¨¥¨¨
mdipW ,'drwAd' odeux`d gaWl §¥©¦§¨§¥¤§¤©¨¨¤

dlrn mdn cg` lkl iM ,Exn`p¤¤§¦§¨¤¨¥¤©£¨
Dznc`W oeiM ,drwAd :FNXn zcgEin§¤¤¦¤©¦§¨¥¨¤©§¨¨
diEex `id ixd (oNdlcM) dwlge dxWi§¨¨©£¨¨§¦§©¨£¥¦§¨
zFpWC DAW zFcVde ,minA cinŸ¦§©¦§©¨¤¨§¥
xdd lW FpFxzi mlE`e .xzFiA zFIxFtE¦§¥§¨¦§¤¨¨

KkA iM ,zEOMA `Edon xdd gAEWn ©©¦§¨§¨¨¨¦
xFWiOdxddW ,(gEhWe xWi mFwn) ©¦¨¨¨§¨©¤¨¨

itl ,drixfl xzFi dAExn mFwn FA Wi¥¨§¤¥¦§¦¨§¦
,xFWiOdWz`A m`dcU FA rFxfl ¤©¦¦¨¨¦§©¨¤
xFMÎziaAmFwn FA WIW ghW=] §¥¤©¤¥¨

miWlW `EdW ,miHg xFM zrixfl¦§¦©¦¦¤§¦
[d`qrxFf dY` ,xEriWM wxxFM`le §¨©¨¥©©§¦§Ÿ

,xzFi,xdd la`ghW lrxFMÎziA ¥£¨¨¨©¤©¥
EPOnrxFf dY` ,- oixFM zWng ¦¤©¨¥©£¥¤¦

e eirERW drAx`n drAx`xFM cFr ©§¨¨¥©§¨¨¦¨§
FW`xA cg`,KxrA zxrFWn Ff dCn] ¤¨§Ÿ¦¨§¤¤§¤¤

mzxEvA mieeW mixdd lM oi` ixdW¤£¥¥¨¤¨¦¨¦§¨¨
(g"n`a)[:

.úBò÷áeodlW zFnFwn,xFWin §¨¥§¤¦
,drixfl zFgAEWn mdizFnc`W¤©§¥¤§¨¦§¦¨

xEn`M(g"n`a):ai dxez ¨¨
(ai)éäìà 'ä øLà.dúBà LøBc Eike £¤¡Ÿ¤¥¨§¦

,WxFC `Ed z`Gd ux`d z` wx`lde ©¤¨¨¤©Ÿ¥©£Ÿ
,WxFc `Ed zFvx`d lM s`cixFdl ©¨¨£¨¥§¦

minnFW zFnFwnA ENit`e ,minWB odÄ¤§¨¦©£¦¦§§¦
,mc` mdA oi`Wxn`PW(ek ,gl aei`) ¤¥¨¤¨¨¤¤¡©

'Wi` `l ux` lr xihndl'd"awd] §©§¦©¤¤Ÿ¦
,miWp` oi`W mFwnA s` minWB cixFn¦§¨¦©§¨¤¥£¨¦

[miIg ilral aUr ginvdl icM`N` ? §¥§©§¦©¥¤§©£¥©¦¤¨
,l`xUi ux` zEkfA rRWEn lMd©Ÿ§¨¦§¤¤¦§¨¥

xaCd aWgp KkitllFkiaM(ENi`M) §¦¨¤§¨©¨¨¦§¨§¦
WiciÎlre ,DzF` `N` WxFc Fpi` ¤¥¥¤¨¨§©§¥
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ּכזֹו'. ויפה טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא כארץ (ספרי)אֹומרים: 'לא להם: אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד הימּנה'? רעה אּלא היא, יג)מצרים וחם (במדבר ּבנאן, אחד אדם וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּכעּור את ּבֹונה ּכ ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר לכנען, וחברֹון ּבנֹו, למצרים צען הּגרּוע)ּבנה אחרים: ,(ספרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּומצרים ׁשּפ מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת וצע (בראשית מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן מקֹום : ׁשהיתה היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹומר הּוא ׁשּכן ל)מלכּות, לקבּורת (ישעיה הקצּוה לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי : ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּוב'כתּוּבֹות' מּצען. יפה היא ואףֿעלּֿפיֿכן קיב)מתים, הּקטן,(דף לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר אחר: ּבענין ּדרׁשּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּמבּנה  אּלא הּגדֹול? לבנֹו ּכ ּבצען ואחר מּׁשבעה אחד ÌMÓ.על Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑ רעמסס ארץ אׁשר אפּלּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¬∆¿»∆ƒ»ְֲֲִֵֶֶֶַַ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, מז)יׁשבּתם יׂשראל (בראשית ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", הארץ "ּבמיטב :. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

EÏ‚¯· ˙È˜L‰Â∑ לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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.dPnid:i"yx siqeneedWn KxvEd `l ¥¤¨§Ÿ§©¤
l`xUi ux` oiA o`M liCadloial §©§¦¨¥¤¤¦§¨¥§¥

df oFWlAW mEXn `N` ,mixvn¦§©¦¤¨¦¤§¨¤
dghad dxn`pFfA l`xUilonf ¤¤§¨©§¨¨§¦§¨¥¦§©

EidW ,mixvOn mz`ivil`xUi §¦¨¨¦¦§©¦¤¨¦§¨¥
e miWWFgl` `Fap `l `OW mixnF` §¦§§¦¤¨Ÿ¨¤

M dtie daFh ux`Ff,mgihad KM lre ¤¤¨§¨¨¨§©¨¦§¦¨
xzFi dtie daFh l`xUi ux` iM dWn¤¦¤¤¦§¨¥¨§¨¨¥
dxn`p df oFWlAW oeike .mixvOn¦¦§©¦§¥¨¤§¨¤¤¤§¨
mixaCd lr dWn xfFg okl ,dghadd©©§¨¨¨¥¥¤©©§¨¦

dYr mB ElNd(x"cq): ©¨©©¨
ux`d gaWl dGd `xwOd lMW oiPnE¦©¦¤¨©¦§¨©¤§¤©¨¨¤

ixde ,xn`plFki`OW ,xnFl iziid ¤¡©©£¥¨¨¦¦©¤¨
xn` Kke ,xAcn aEzMd DzEpbA¦§¨©¨§©¥§¨¨©

,`id mixvnÎux`k `l ,mdldY`W ¨¤Ÿ§¤¤¦§©¦¦¤©¨
eininE xdPd on xicY DzF` dwWn©§¤¨¨¦¦©¨¨¥¨

mlFrl oiwqFR mpi`drx `N` ,`id ¥¨§¦§¨¤¨¨¨¦
,dPnidminWb inl dwEwf `idW ¥¤¨¤¦§¨§¥§¨¦

cSOW xnF` ENi`kE ,mihrEn dinWbE§¨¤¨¨¦§¦¥¤¦©
wxe ,'WacE alg zaf' dPpi` Drah¦§¨¥¤¨¨©¨¨§©§©
DA EaXizie l`xUi E`Fai xW`M©£¤¨¦§¨¥§¦§©§¨
`id diEUr f` ,mFwn lW FpFvx EUrie§©£§¤¨¨£¨¦
oi`W oiPnE .c`n daFh ux` zFidl¦§¤¤¨§Ÿ¦©¦¤¥

?oM xaCdxnFl cEnlYKM lr - ©¨¨¥©§©©¨
E`AW mcFw mBW ,xg` `xwn EpcOln§©§¥¦§¨©¥¤©¤¤¨
cSn ux`d rah did ,mWl l`xUi¦§¨¥§¨¨¨¤©¨¨¤¦©

xn`p oMW ,xzFiA dNErn Fnvrxacna) ©§§¤§¥¤¥¤¡©
(ak ,biiptl dzpap mipW raW oFxage'§¤§¤©¨¦¦§§¨¦§¥

mixrd iYW z` ixde .'mixvn orvŸ©¦§¨¦©£¥¤§¥¤¨¦
,orve oFxag ,ElNd,o`pA cg` mc` ©¨¤§§Ÿ©¨¨¤¨§¨¨

`EdemgyEM' lW mdia` ,gp oA §¨¤Ÿ©£¦¤¤
'orpkE hER mixvnE(e ,i ziy`xa)xW` , ¦§©¦§¨©£¤

dpAxird z`FpA mixvnl orFv ¨¨¤¨¦©§¦§©¦§
,ipXdez`orpkl oFxag;ohTd FpA ©¥¦§¤¤§¦§©©§©¨¨

daFh mixrd on Ffi` cFnll Wi o`MnE¦¨¥¦§¥¦¤¨¦¨

,oMW ,xzFiux` KxC(mlFrd bdpn) ¥¤¥¤¤¤¤¦§©¨¨
`EdWd`Pd z` dpFA mc`,dNigY ¤¨¨¤¤©¨¤§¦¨

:`"q) rExBd z` dpFA KMÎxg`e§©©¨¤¤©¨©
(xErMdmc` dpFA xW`M ,xnFlM - ©¨§©©£¤¤¨¨

iEUr oFW`xd oipAd ,mipipA ipW§¥¦§¨¦©¦§¨¨¦¨
ipXd ENi`e ,xgaEnE gAEWn xnFgn¥¤§¨§¨§¦©¥¦
mEXn ,EPOn zEgR xnFgn iEUr̈¥¤¨¦¤¦

oFW`x lW FYlFqRWzlFqRd - ¤§§¤¦©§¤
oFW`xd oipAd ixngn zx`WPd©¦§¤¤¥¨§¥©¦§¨¨¦

(d`Pd)ipXA ozFp `Ed.e,mrh cFr ©¨¤¥©¥¦§©©
mEXnWmcFw aiagd mFwn lka- ¦¤§¨¨¤¨¦¥

z` miCwdl mc`d KxC mipiprd lkA§¨¨¦§¨¦¤¤¨¨¨§©§¦¤
oFxagW xg`nE .dNigY eilr aiagd¤¨¦¨¨§¦¨¥©©¤¤§

,orFv iptl dzpapYcnl `do`Mn ¦§§¨¦§¥©¨¨©§¨¦¨
Wznc`dti oFxag`idorFSn. ¤©§©¤§¨¨¦¦©

ux` lr mB cFnll lkEp dYrnE¥©¨©¦§©©¤¤
`id dNErn dOM cr ,DNEM l`xUi¦§¨¥¨©©¨§¨¦
oMW ,zFvx`d x`W zOErl DaihA§¦¨§©§¨¨£¨¤¥
dNErn orpM ux`AW oFxag ,xEn`M̈¨¤§¤§¤¤§©©§¨

,mixvnAW orFSnzgAEWn mixvnE ¦©¤§¦§©¦¦§©¦§©©
,zFvx`d lMnaEzMdW Epivn oMW ¦¨¨£¨¤¥¨¦¤©¨

ux`l `nbEcM mixvn z` hwp̈©¤¦§©¦§§¨§¤¤
,xzFiA zgAEWnxn`PW(i ,bi ziy`xa) §©©§¥¤¤¡©

CxId xMM lM z` `xIe'DNk iM o ©©§¤¨¦©©©§¥¦ª¨
z`e mcq z` 'd zgW iptl ,dwWn©§¤¦§¥©¥¤§Ÿ§¤

dxnre ;'mixvn ux`M 'd obM ,xird £Ÿ¨§©§¤¤¦§©¦§¨¦
gaW ,orFvlW zxgaEOd xird - ©¤©¨¦©§¤¤¤

W ,`id mixvnÎux`ixdmFwn `id ¤¤¦§©¦¦¤£¥¦§
d,zEkln,eixUe KlOd miaWFi DAW ©©§¤¨§¦©¤¤§¨¨

xnF` `Ed oMW(c ,l diryi)Eid iM' ¤¥¥¦¨
'eixU orFvaKM lr EdirWi zgkFY] §©¨¨©©§©§¨©¨

mnvr Eripkd l`xUi Kln ixVW¤¨¥¤¤¦§¨¥¦§¦©§¨
zxiA orFvA drxt iptl `Fal̈¦§¥©§Ÿ§©¦©

.[mixvn,l`xUi ux` caNOW ,`vnp ¦§©¦¦§¨¤¦§©¤¤¦§¨¥
orFv `Ed xzFiA xgaEOd mFwOd©¨©§¨§¥©

,mixvnAWlW DYlFqR oFxage ¤§¦§©¦§¤§§§¨¤
,l`xUiÎux`lMn drExBd ,xnFlM ¤¤¦§¨¥§©©§¨¦¨

ixdW ,l`xUi ixrdEvwd Kkl ¨¥¦§¨¥¤£¥§¨¦§¨
miznÎzFxawl(bk ziy`xa d`x)Îs`e , §¦§¥¦§©

,orFSn dti `id okÎiRÎlrixdW ©¦¥¦¨¨¦©¤£¥
.xEn`M ,mipW raW DpipaA Dl dncẅ§¨¨§¦§¨¨¤©¨¦¨¨

.'ixtq'A EpizFAx EWxC KMemlE` ¨¨§©¥©¦§¥§¨
AzkQnzFAEzM(.aiw sc)oipra EWxC §©¤¤§¨§§¦§¨

,xg`mipW raW' aEzMd oFWNW ©¥¤§©¨¤©¨¦
FWExiR oi` ,'mixvn orFv iptl dzpap¦§§¨¦§¥©¦§©¦¥¥
ike ,DFnzl Wi oM m`W ,WOn DpipA¦§¨¨©¨¤¦¥¥¦§©§¦

xWt`Wohw Fpal ziA dpFA mc` ¤§¨¤¨¨¤©¦¦§¨¨
(orpM)lFcB Fpal KMÎxg`e?(mixvn) §©©§©©¨¦§¨¦§©¦
`N`oFWl `Ed o`M xEn`d 'dzpap' ¤¨¦§§¨¨¨¨§

,gaWe dkxAdPEaOWzkxFan) §¨¨¨¤©¤§¨§¤¤
(zFxitAorFvA draXn cg` lr- §¥©¤¨¦¦§¨§©

iR migAEWn oFxag zFxiR xnFlM§©¥¤§§¨¦¦
orFv zFxiRn raW(`"ez): ¤©¦¥©

.íMî íúàöé øLàxn`p xaMW xg` £¤§¨¤¦¨©©¤§¨¤¡©
siqFdl d`x dn ,'mixvn ux`M'§¤¤¦§©¦¨¨¨§¦
`N` ?'mXn mz`vi xW`' WiBcdlE§©§¦£¤§¨¤¦¨¤¨

W ,xnFl:`"q) qqnrxÎux` ENit` ©¤£¦¤¤©§§¥
(oWFBÎux`emixvnAWmYaWi xW` §¤¤¤¤§¦§©¦£¤§©§¤

,mixvnÎux` ahinA `ide DAFnM ¨§¦§¥©¤¤¦§©¦§
xn`PW' (`i ,fn ziy`xa)z` sqFi aWFIe ¤¤¡©©¥¥¤

mixvn ux`A 'ebe eig` z`e eia`̈¦§¤¤¨§¤¤¦§©¦
ux`d ahinA'qqnrx ux`A §¥©¨¨¤§¤¤©§§¥

xzFiA aFHd mFwOA maiWFd]¦¨©¨©§¥
,[qqnrx ux`A ,mixvnA`id s` §¦§©¦§¤¤©©§¥©¦

Dpi`daFhl`xUiÎux`M(m"`x): ¥¨¨§¤¤¦§¨¥
.Eìâøá úé÷Läåmpi` minWBd §¦§¦¨§©§§©§¨¦¥¨

dlFr qEliPd xdpE ,mixvnA miiEvn§¦§¦§©¦§©©¦¤
zFcVd z` dwWnE onfl onGn¦§©¦§©©§¤¤©¨
oke ,xdPd lv` mikEnQd mikEnPd©§¦©§¦¥¤©¨¨§¥
KxC] miOd zFkixA lM mi`Nnzn¦§©§¦¨§¥©©¦¤¤

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
הּׁשמים  "למטר זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹמּׁשנת

ּכאחת  ּגלּוי וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,מּטת על יׁשן אּתה מים", Ô‚k.ּתׁשּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«
˜¯i‰∑ ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין «»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתהההה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים למטרלמטרלמטרלמטר .... .... היאהיאהיאהיא מצריםמצריםמצריםמצרים ּכּכּכּכארץארץארץארץ לאלאלאלא .... .... י־יא)הארץהארץהארץהארץ ּומׁשקה ּב(יא, עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לעׂשֹות  ּכח ל הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹאת

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני אמר מצרים מל ּפרעה ואכן, שם)חיל. וברש"י ג כט, ה'עבֹודה (יחזקאל הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רז"ל ּכמאמר מצרים, ׁשל יג)זרה' ז, וארא טוב לקח ּבארץ (מדרש אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשהרי  רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי זאת, לעּמת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻיׂשראל,
ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי ְְִֵַַָָהּוא

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑ ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור. ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ּכֹור .הן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא עלֿארץ (איוב "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא עּמּהלאֿאיׁש"? הארצֹות ּכל .ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zFMEx` zFxitg mdW ,'min zFO`'©©¦¤¥£¦£
miOd KilFdl xdPd on zFkWnPd©¦§¨¦©¨¨§¦©©¦

wFgxnlepxe`iaae .` ,`n ziy`xa i"yx d`x) §¥¨
(myilkA mia`FW ElNd zFkixAd onE [¦©§¥©¨£¦¦§¦

Edfe ,mipFilrd zFcVd z` zFwWdl§©§¤©¨¨¤§¦§¤
A iM ,'Llbxa ziwWde' xn`PWÎux` ¤¤¡©§¦§¦¨§©§§¦§¤¤

in `iadl Kixv ziid mixvnm ¦§©¦¨¦¨¨¦§¨¦©¦
Kixve ,DzFwWdlE LlbxA qEliPn¦¦§©§§§©§¨§¨¦
,lFnrle LzpXn cCpl dY ©̀¨¦§Ÿ¦§¨§§©£

EmFwOd wx ,dlFr xdPdWkKEnPd §¤©¨¨¤©©¨©¨
dY`e ,DFaBd `le dzFWgxFh ¤§Ÿ©¨©§©¨¥©

Edlrnz`;DFaBl KEnPd on miOd ©£¤¤©©¦¦©¨©¨©
la`ux`Ff,DYWxl dOW `A dY`W £¨¤¤¤©¨¨¨¨§¦§¨

'miO dYWY minXd xhnl'weqt onwl) ¦§©©¨©¦¦§¤¨¦
(`i,,mElM zFUrl wEwf Lpi` ,xnFlM§©¥§¨©£§

`N`ÎWFcTde LzHn lr oWi dY` ¤¨©¨¨¥©¦¨§§©¨
dwWn `EdÎKExA;LizFcU lM z` ¨©§¤¤¨§¤

z`de KEnpz`d,DFabz`diElB ¤©¨§¤©¨©¤©¨
ez`iElb Fpi`WdWTW zFnFwn) §¤¤¥¨§¤¨¤

,(ilM iciÎlr d`wWdA mdil` riBdl§©¦©£¥¤§©§¨¨©§¥§¦

dwWn `Ed lMd z`zg`M(ixtq),a"a) ¤©Ÿ©§¤§¤¨
(miyxtn:

.÷øiä ïâkFl iC oi`WzFwxi lW obl §©©¨¨¤¥©§¨¤§¨
FzF` oiwWnE ,minWbAici lr ¦§¨¦©§¦©§¥

dkildaE lbxailM z`iUplr miOd £¦¨§¤¤¦§¦©§¦©©¦©
d:szk`i dxez ©¨¥

(`i).úBò÷áe íéøä õøà'xdd' od ¤¤¨¦§¨¥¨¨
mdipW ,'drwAd' odeux`d gaWl §¥©¦§¨§¥¤§¤©¨¨¤

dlrn mdn cg` lkl iM ,Exn`p¤¤§¦§¨¤¨¥¤©£¨
Dznc`W oeiM ,drwAd :FNXn zcgEin§¤¤¦¤©¦§¨¥¨¤©§¨¨
diEex `id ixd (oNdlcM) dwlge dxWi§¨¨©£¨¨§¦§©¨£¥¦§¨
zFpWC DAW zFcVde ,minA cinŸ¦§©¦§©¨¤¨§¥
xdd lW FpFxzi mlE`e .xzFiA zFIxFtE¦§¥§¨¦§¤¨¨

KkA iM ,zEOMA `Edon xdd gAEWn ©©¦§¨§¨¨¨¦
xFWiOdxddW ,(gEhWe xWi mFwn) ©¦¨¨¨§¨©¤¨¨

itl ,drixfl xzFi dAExn mFwn FA Wi¥¨§¤¥¦§¦¨§¦
,xFWiOdWz`A m`dcU FA rFxfl ¤©¦¦¨¨¦§©¨¤
xFMÎziaAmFwn FA WIW ghW=] §¥¤©¤¥¨

miWlW `EdW ,miHg xFM zrixfl¦§¦©¦¦¤§¦
[d`qrxFf dY` ,xEriWM wxxFM`le §¨©¨¥©©§¦§Ÿ

,xzFi,xdd la`ghW lrxFMÎziA ¥£¨¨¨©¤©¥
EPOnrxFf dY` ,- oixFM zWng ¦¤©¨¥©£¥¤¦

e eirERW drAx`n drAx`xFM cFr ©§¨¨¥©§¨¨¦¨§
FW`xA cg`,KxrA zxrFWn Ff dCn] ¤¨§Ÿ¦¨§¤¤§¤¤

mzxEvA mieeW mixdd lM oi` ixdW¤£¥¥¨¤¨¦¨¦§¨¨
(g"n`a)[:

.úBò÷áeodlW zFnFwn,xFWin §¨¥§¤¦
,drixfl zFgAEWn mdizFnc`W¤©§¥¤§¨¦§¦¨

xEn`M(g"n`a):ai dxez ¨¨
(ai)éäìà 'ä øLà.dúBà LøBc Eike £¤¡Ÿ¤¥¨§¦

,WxFC `Ed z`Gd ux`d z` wx`lde ©¤¨¨¤©Ÿ¥©£Ÿ
,WxFc `Ed zFvx`d lM s`cixFdl ©¨¨£¨¥§¦

minnFW zFnFwnA ENit`e ,minWB odÄ¤§¨¦©£¦¦§§¦
,mc` mdA oi`Wxn`PW(ek ,gl aei`) ¤¥¨¤¨¨¤¤¡©

'Wi` `l ux` lr xihndl'd"awd] §©§¦©¤¤Ÿ¦
,miWp` oi`W mFwnA s` minWB cixFn¦§¨¦©§¨¤¥£¨¦

[miIg ilral aUr ginvdl icM`N` ? §¥§©§¦©¥¤§©£¥©¦¤¨
,l`xUi ux` zEkfA rRWEn lMd©Ÿ§¨¦§¤¤¦§¨¥

xaCd aWgp KkitllFkiaM(ENi`M) §¦¨¤§¨©¨¨¦§¨§¦
WiciÎlre ,DzF` `N` WxFc Fpi` ¤¥¥¤¨¨§©§¥



awrסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
da EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים לראֹות וכּו',ּגזרֹות: לרעה ועּתים לטֹובה »ƒ≈≈¡…∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּׁשנה" ּב"ראׁש ‰M‰.(יז)ּכדאיתא ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה .מראׁש ְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑"למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה" ּתׁשּתה ÚÓL.הּׁשמים Ì‡ ‰È‰Â ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«

eÚÓLz∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע לׁשּכח,(דברים התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ƒ¿¿ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ.ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ עליכם ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ¿«∆∆¿∆«ְֲִֵֶֶ

ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו ‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹוםחדׁשים, ‰·‰‡Ï∑,עׁשיר ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ְְְֲִִֶַַָ¿«¬»∆ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
מאהבה  עׂשּו ּׁשּתעׂשּו, מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא לבא ּבׁשביל הּכבֹוד B„·ÚÏe.וסֹוף ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿»¿

ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא ו)עבֹודה אנּת(דניאל ּדי אלה" : ¿»¿«¿∆ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה על אּלא ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה וכן (שם)ּפלח וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא קמא)ּבדוד לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :.ÌÎLÙŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ הזהיר ּכבר והלא ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְֲִִַָֹ
ו) לצּבּור (דברים אזהרה ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל :. ְְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָ

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

DWxFCW dWixC DzF`riRWdl ¨§¦¨¤§¨§©§¦©
,dilr daFhWxFCmB oM aB`lM z` ¨¨¤¨¥©©¥©¤¨

dOr zFvx`d(x"cq ,`"f): ¨£¨¦¨
éäìà 'ä éðéò ãéîz.da Edn zF`xl ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¦§©

.zFxifb DA WCglE ,dkixv `id¦§¦¨§©¥¨§¥
xfbpe rAwp lMdW iRÎlrÎs` ,xnFlM§©©©¦¤©Ÿ¦§©§¦§©

dpXd W`xA(bi weqt i"yx oldlck)mr , §Ÿ©¨¨¦
milg dpXd KldnA xW` Wi z`fŸ¥£¤§©£©©¨¨¨¦
mdiUrn itl ,zFxfBd ihxtA miiEPiW¦¦¦§¨¥©§¥§¦©£¥¤

,l`xUi lWmiYrmiPYWn (minrtl) ¤¦§¨¥¦¦¦§¨¦¦§©¦
mixaC,'Eke ,drxl miYr daFhl §¨¦§¨¦¦§¨¨

a `zi`cMzkQndpXdÎW`x(:fi sc) ¦§¦¨§©¤¤Ÿ©¨¨
xTir Edfi` `nbEC minkg Epzp mW]¨¨§£¨¦§¨¥¤¦©
Edfi`e ,dpXdÎW`xA rAwPW dxifB§¥¨¤¦§¨§Ÿ©¨¨§¥¤
KFzA zFPYWdl iEUrd dxifBA hxR§¨©§¥¨¤¨§¦§©§

[dpXd: ©¨¨
äðMä úéLøîxaM .dpW zixg` cre ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨§¨

Lidl` 'd ipir cinY' dlrnl xn`p¤¡©§©§¨¨¦¥¥¡Ÿ¤
Edn oM m` ,'DAziW`xn' siqFdW ¨¦¥©¤¦¥¥¦

`N` ?'dpW zixg` cr dpXdÎW`xn ©¨¨©©£¦¨¨¤¨¥Ÿ
DtFqa `dI dn oFCip dpXdcr) ©¨¨¦©§¥§¨©

(DtFq(.g my)mirAwp f` ,xnFlM . ¨§©¨¦§¨¦
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DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשכםכםכםכם:::: ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבכםלבבכםלבבכםלבבכם ּוּוּוּולעבדלעבדלעבדלעבדֹוֹוֹוֹו .... .... ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו אםאםאםאם־־־־ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
עבֹודה קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל רש"י)ּולעבדֹו ובפירוש יג. .(יא, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק מּמעזריטׁש(ריש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין 'דבור "אין תורה (אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
עומדין) אין הּכבידּות המתחיל' על ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ראׁש ּכבד מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ריׁשין". ּדכל ריׁשא ׁשל ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ּכּונתֹו ּכל ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻׁשּיׁש
ׁשהרי  צרי־עּיּון, ּדוקאולכאֹורה האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה הלכה, על־ּפי הּתפּלה ּגדר הפ פרק זהּו תפלה הלכות (רמּב"ם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה ?א
,יתּבר קּמיּה לגמרי ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות האדם ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

.להּׁשם־יתּבר ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועד
הּׁשכינה, רצֹון ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו מבּקׁשֹו וכל לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּובמילא

ריׁשין". ּדכל "ריׁשא ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי),ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ׁשּלא ∑BzÚa.אף ּבּלילֹות, ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ¿ƒֵֶַֹ
אחר ּדבר אתכם. ׁשּבתֹות (שם)יטריחּו ּבלילי "ּבעּתֹו", ּבבּתיהם : מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל רביעה (תענית היא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ∆ְִִָ

הּזרעים  ואת הארץ את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר למּלאֹות ∑LB˜ÏÓe.הּנֹופלת לּקציר, סמּו הּיֹורדת רביעה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבקּׁשיה, ּכדמתרּגמינן:(שם)הּתבּואה הּמאחר, ּדבר 'מלקֹוׁש', ל)ּולׁשֹון 'לּקׁשיא'.(בראשית ללבן", העטּופים "והיה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»
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סה awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
da EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים לראֹות וכּו',ּגזרֹות: לרעה ועּתים לטֹובה »ƒ≈≈¡…∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּׁשנה" ּב"ראׁש ‰M‰.(יז)ּכדאיתא ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה .מראׁש ְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑"למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה" ּתׁשּתה ÚÓL.הּׁשמים Ì‡ ‰È‰Â ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«

eÚÓLz∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע לׁשּכח,(דברים התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ƒ¿¿ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ.ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ עליכם ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ¿«∆∆¿∆«ְֲִֵֶֶ

ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו ‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹוםחדׁשים, ‰·‰‡Ï∑,עׁשיר ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ְְְֲִִֶַַָ¿«¬»∆ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
מאהבה  עׂשּו ּׁשּתעׂשּו, מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא לבא ּבׁשביל הּכבֹוד B„·ÚÏe.וסֹוף ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿»¿

ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא ו)עבֹודה אנּת(דניאל ּדי אלה" : ¿»¿«¿∆ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה על אּלא ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה וכן (שם)ּפלח וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא קמא)ּבדוד לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :.ÌÎLÙŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ הזהיר ּכבר והלא ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְֲִִַָֹ
ו) לצּבּור (דברים אזהרה ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל :. ְְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָ

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿
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DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשכםכםכםכם:::: ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבכםלבבכםלבבכםלבבכם ּוּוּוּולעבדלעבדלעבדלעבדֹוֹוֹוֹו .... .... ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו אםאםאםאם־־־־ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
עבֹודה קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל רש"י)ּולעבדֹו ובפירוש יג. .(יא, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק מּמעזריטׁש(ריש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין 'דבור "אין תורה (אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
עומדין) אין הּכבידּות המתחיל' על ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ראׁש ּכבד מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ריׁשין". ּדכל ריׁשא ׁשל ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ּכּונתֹו ּכל ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻׁשּיׁש
ׁשהרי  צרי־עּיּון, ּדוקאולכאֹורה האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה הלכה, על־ּפי הּתפּלה ּגדר הפ פרק זהּו תפלה הלכות (רמּב"ם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה ?א
,יתּבר קּמיּה לגמרי ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות האדם ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

.להּׁשם־יתּבר ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועד
הּׁשכינה, רצֹון ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו מבּקׁשֹו וכל לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּובמילא

ריׁשין". ּדכל "ריׁשא ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי),ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ׁשּלא ∑BzÚa.אף ּבּלילֹות, ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ¿ƒֵֶַֹ
אחר ּדבר אתכם. ׁשּבתֹות (שם)יטריחּו ּבלילי "ּבעּתֹו", ּבבּתיהם : מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל רביעה (תענית היא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ∆ְִִָ

הּזרעים  ואת הארץ את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר למּלאֹות ∑LB˜ÏÓe.הּנֹופלת לּקציר, סמּו הּיֹורדת רביעה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבקּׁשיה, ּכדמתרּגמינן:(שם)הּתבּואה הּמאחר, ּדבר 'מלקֹוׁש', ל)ּולׁשֹון 'לּקׁשיא'.(בראשית ללבן", העטּופים "והיה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»
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Yp` iC Kdl`' Fxn`A KlOd oeEMzp¦§©¥©¤¤§¨§¡¨¨¦©§§
diExw dNtYdW ixd ,'DilÎglR̈©¥£¥¤©§¦¨§¨

.dcFarxnF` `Ed cecA okemildz) £¨§¥§¨¦¥
(a ,`nwLiptl zxhw izNtY oFMY'¦§¦¨¦§Ÿ¤§¨¤

diEvx `dY] 'axr zgpn iRM z`Un©§©©©¦§©¨¤§¥§¨
,zxFhw zxhwdM Liptl izNtY§¦¨¦§¨¤§©§¨©§¤
.[axrA zxhwPd dgpnM iRM z`iUpE§¦©©©§¦§¨©¦§¤¤¨¤¤
zxFhw oirn `id dNtYdW ixd£¥¤©§¦¨¦¥¥§¤

dcFar mi`xwPd ,dgpnÎoAxwewnr) §¨§©¦§¨©¦§¨¦£¨
(x"cq ,a"vpd:

.íëLôð ìëáe íëááì ìëa`lde §¨§©§¤§¨©§§¤©£Ÿ
KM lr xidfd xakzWxtA dlrnl §¨¦§¦©¨§©§¨§¨¨©

:'rnW'LWtp lkaE Laal lkA,e lirl) §©§¨§¨§§¨©§§
(d`N` ?dlrnl dxEn`d dWxRd ¤¨©¨¨¨¨£¨§©§¨

cigil dxdf`dxn`p ixdW] `id ©§¨¨§¨¦¦¤£¥¤¤§¨
xW`' ,'Yad`e' :cigi oFWlA DNEM¨¦§¨¦§¨©§¨£¤
,'YxAce' ,'Lipal mYpPWe' ,'LEvn ikp`̈Ÿ¦§©§§¦©§¨§¨¤§¦©§¨
rFnW m` dide' zWxR ENi`e .['eke§¦¨¨©§¨¨¦¨©

,'ErnWYxEAvl dxdf`DNEke ,`id ¦§§©§¨¨§¦¦§¨
dxn`p miAx oFWlA(ixtq):ci dxez ¦§©¦¤¤§¨

(ci).íëöøà øèî ézúðåxhn' §¨©¦§©©§§¤§©
.'mkvx` lW xhOd' FWExiR 'mkvx ©̀§§¤¥©¨¨¤©§§¤
xaMW ,`Ed mkNW xhOd ,xnFlM§©©¨¨¤¨¤¤§¨
oeike ,miaFHd mkiUrnA FA mzikf§¦¤§©£¥¤©¦§¥¨

mY`WX dn mziUrlHEO,mkilr ¤©¤£¦¤©¤¨£¥¤
oklilrX dn dUr` ip` s` ¨¥©£¦¤¡¤©¤¨¨

lke ,FYrA mkvx` xhn zzl ,zFUrl©£¨¥§©©§§¤§¦§¨
Ff dWxtA xEn`d(ixtq)(l"kyn): ¨¨§¨¨¨

.BzòaaEzMdW itl:KlFde Wxtn §¦§¦¤©¨§¨¥§¥
ixd ,'ebe 'Lpbc Ytq`e WFwlnE dxFi'¤©§§¨©§¨§¨¤£¥
xcQM Ebdpi minWBdW Epcnl xaM§¨¨©§¤©§¨¦¦§£©¥¤
?'FYrA' WiBcdl KxvEd dOle .iE`xd̈¨§¨¨§©§©§¦§¦
E`FaIW calA Ff `NW ,Ll xnFl `N ¤̀¨©§¤Ÿ¦§¨¤¨
,dnc`l lirFOde oFkPd onGA minWBd©§¨¦©§©©¨§©¦¨£¨¨
EpiidC ,zFIxAl gFPd onGA mB `N ¤̀¨©©§©©©©§¦§©§

,zFliNAmiiEvn mc` ipA aFx mdAW ©¥¤¨¤§¥¨¨§¦
icM ,minIA `le ,mdiYaA`NW §¨¥¤§Ÿ©¨¦§¥¤Ÿ

xg` xaC .mkz` EgixhiWxtl Wi ©§¦¤§¤¨¨©¥¥§¨¥
`Ed izni` :FAFYrAililA - ¥¨©§¦§¥¥

mdiYaA oiiEvn lMdW ,zFzAWoi`e ©¨¤©Ÿ§¦§¨¥¤§¥
gxFhl mdl minWBd(x"yl): ©§¨¦¨¤§©

.äøBéoFW`xd mWBd lW FnW KM ¤¨§¤©¤¤¨¦
W ,minWBd zpFr zNgzAdriax `id ¦§¦©©©§¨¦¤¦§¦¨

zltFPd(cxFId mWB)drixGd xg`l ©¤¤¤¤©¥§©©©§¦¨
dOle .dWcgd dpXd z`EaY lW¤§©©¨¨©£¨¨§¨¨

mWÎlr ?'dxFi' d`xwpz` dexOW ¦§§¨¤©¥¤©§¨¤
ux`dDzF` dwWOW ,DpF`nSnz`e ¨¨¤¦¦§¨¤©§¨¨§¤

:mirxGd©§¨¦
.LB÷ìîeidFfzcxFId driaxmWB) ©§¦§¦¨©¤¤¤¤

sxFgd sFqA ,dpFxg`A (cxFIdKEnq ©¥¨©£¨§©¤¨
ld onfxivTmXde ,dpXd z`EaY lW ¦§©©¨¦¤§©©¨¨§©¥

fnFx ['WwÎ`ln' oFwixhFp] 'WFwln'©§§¦¨¥©¥
`A `EdW KM lr'zF`Nnl'milWdlE ©¨¤¨§©§§©§¦

ipirxB z`,'diXwA' d`EaYd ¤©§¦¥©§¨§©¤¨
.DlEXiA xnB l` D`iadleemlE` §©£¦¨¤§©¦¨§¨

xTirxgE`nd xaC - 'WFwln' oFWl ¦©§©§¨¨©§¨
oFWlA Epivn xaCl `nbEce ,onfA¦§©§§¨©¨¨¨¦¦§

,iOx`opinBxzncMz` qFlwpE`A £©¦§¦§©§§¦¨§§§¤
aEzMd(an ,l ziy`xa)mitEhrd dide' ©¨§¨¨¨£¦

- 'oallFede'`WiTl,'oall §¨¨©£©¦¨§¨¨
oPnf z` zFxg`nd o`Sd :FWExiRW¤¥©Ÿ©§©£¤§©¨
oFWNW ixd .oall Eid (xArzdl)§¦§©¥¨§¨¨£¥¤§
oM `xwp okle ,xEgi` FrnWn 'WFwln'©§©§¨¦§¨¥¦§¨¥
zpFr sFqA `Ad ,oFxg`d mWBd©¤¤¨©£©¨§©



awrסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת מלקֹוׁש, נקראת לכ אחר: הּקּׁשין ּדבר „‚E.ועל zÙÒ‡Â∑ ּתאס הּבית אּתה אל פּנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ¿»«¿»¿»∆ְִֶֶַַַַַָ

ׁשּנאמר ּכענין ,אֹויבי סב)ולא ׁשּנאמר(ישעיה ּכענין ולא יאכלהּו", מאספיו ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם ו): :(שופטים ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וגֹו' יׂשראל זרע אם .""והיה ְְְִִֵַָָָָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי) ימֹות ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. להֹוליכּה ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי zÏÎ‡Â.הּגׁשמים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»«¿»

zÚ·NÂ∑וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא אחרת: ּברכה זֹו ."הרי ¿»»¿»ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑ ֿ ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו אּלא ח)ּברּוֿהּוא אֹומר (דברים הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

וׁשכחּת" לבב "ורם הּתֹורה,∑Ìz¯ÒÂ.אחריו? מן ׁשּכיון לפרׁש אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְְְֲֶַַָָָָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק הֹול הּתֹורה, מן ּפֹורׁש כו)ׁשאדם מהסּתּפח (שמואלֿא הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.minWBdxg` xaCWi sqFp fnx - ©§¨¦¨¨©¥¤¤¨¥
:xaCA'WFwln' z`xwp Kkl ©¨¨§¨¦§¥©§

- ['WwÎln' oFwixhFp]mWÎlr §¦¨©©¥
'zFlilOd' lr zcxFIW(milAXd) ¤¤¤©©§¦©¦¢¦

'oiXTd' lre.(mipw ,milFraBd) §©©©¦©¦§¦¨¦
d`EaYd lr cxFi mWBdW ,xnFlM§©¤©¤¤¥©©§¨
dnlXd DzxEvA zcnFr xaM `idWM§¤¦§¨¤¤§¨¨©§¥¨

FW`xA zlFAWe ,lFraB -(z"yn): ¦§§¦¤§Ÿ
ðâã zôñàå.E?Ff dkxA lW DaiH dn §¨©§¨§¨¤©¦¨¤§¨¨

,xnFl aEzMd zpeEM `N`dY` ¤¨©¨©©¨©©¨
,LiaiF` `le ziAd l` EPtQ`z§©§¤¤©©¦§Ÿ§¤

xn`PW oiprM(hÎg ,aq diryi)'d rAWp ¨¦§¨¤¤¡©¦§©
FGr rFxfaE FpiniAKpbC z` oY` m` ¦¦¦§©ª¦¤¥¤§¨¥

xkp ipa EYWi m`e ,Kiai`l lk`n cFr©£¨§Ÿ§©¦§¦¦§§¥¥¨
,FA Yrbi xW` KWFxiYeitq`n iM ¦¥£¤¨©©§¦§©§¨

EdElk`ieivAwnE ,'d z` Ellde Ÿ§§¦§¤§©§¨
zFxvgA EdYWizrEaW] 'iWcw ¦§ª§©§¨§¦§©

`l :milWExi lW Dcizr lr d"awd©£¦¨¤§¨©¦Ÿ
miaiF`dW dGd xaCM cFr didi¦§¤©¨¨©¤¤¨§¦
,Kpii z` mizFWe Kz`EaY z` mixvFw§¦¤§¨¥§¦¤¥¥
,DaEHn EYWie Elk`i l`xUi `N ¤̀¨¦§¨¥Ÿ§§¦§¦¨
drWA df lM .['d mW z` Ekxaie¦¨§¤¥¨¤§¨¨

,mFwn lW FpFvx miUFr l`xUIW`le ¤¦§¨¥¦§¤¨§Ÿ
xn`PW oiprkEUrWM ,oFrcb iniA ¨¦§¨¤¤¡©¦¥¦§§¤¨
'd ipirA rxd(b ,e mihtey)rxf m` dide' ¨©§¥¥§¨¨¦¨©

l`xUi'ebe wlnre oicn dlre ¦§¨¥§¨¨¦§¨©£¨¥
'ux`d lEai z` EzigWIe'Fbe:eh dxez ©©§¦¤§¨¨¤§

(eh)EãNa áNò ézúðåLYndal.oi` §¨©¦¥¤§¨§¦§¤§¤¥
mc`l d`EaY mFwnAW aEzMd zpeEM©¨©©¨¤¦§§¨¨¨¨

`N` ,dndAl aUr ux`d ginvY©§¦©¨¨¤¥¤©§¥¨¤¨
mB Ll Eidi ,d`EaYd zFcU caNn¦§©§©§¨¦§§©

,zFndAd drxnl aUr zFcU`NW §¥¤§¦§¥©§¥¤Ÿ
KxhvzgFxhlDkilFdlz`) ¦§¨¥¦§©§¦¨¤
(dndAdzFxAcnlicM miwFgx ©§¥¨§¦§¨§¦§¥

drxn Dl `Fvnlxg` xaC .KxC - ¦§¨¦§¤¨¨©¥¤¤
aUr iYzpe' zMxA z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤¦§©§¨©¦¥¤
Ff ,xAcn aEzMd WOn 'LcUA' :'LcUA§¨§§¨§©¨©¨§©¥
,mc` lk`nl d`EaY DA rxFf dY`W¤©¨¥©¨§¨§©£©¨¨
Dzginv zNigzAW d`EaYd KxC oMW¤¥¤¤©§¨¤¦§¦©§¦¨¨
Kke ,miTC miaUrM oiicr `id ixd£¥¦£©¦©£¨¦©¦§¨
lEgY dAx dM dkxA :xnF` `Ed¥§¨¨Ÿ©¨¨

cr ,LcU z`EazAffFb didYW ¦§©¨§©¤¦§¤¥
KilWnE minWBdÎzFni lM Lz`EaY§¨§¨§©§¨¦©§¦

DzF`LYnda iptl`ide ,Dlik`dl ¨¦§¥§¤§§§©£¦¨§¦
zgnFve zxfFg,aEW DffFB dY`e ¤¤§©©§©¨§¨

POn Lci rpFn dY`edwx Dffbl `NW §©¨¥©¨§¦¤¨¤Ÿ§¨§¨©
,xivTl mcFw mFi miWlW`ide §Ÿ¦¤©¨¦§¦

milWdl hrEn onf FzF`A dwiRqn©§¦¨§§©¨§©§¦
,DlEXiA lM xnB cr DzginvDpi`e §¦¨¨©§©¨¦¨§¥¨

DpbCn zzgFRzhrnn Dpi` - ¤¤¦§¨¨¥¨§©¤¤
.Llk`nl zkxvPd d`EaYd xEriXn¦¦©§¨©¦§¤¤§©£¨§
aUr d`ivFOd dcVd DzF`W `vnp¦§¨¤¨©¨¤©¦¨¥¤
LpbC sqF` dY` mXn ,LYndal¦§¤§¤¦¨©¨¥§¨§

YraUe Ylk`e(ixtq)(miyxtne ,i"gp): §¨©§¨§¨¨§¨
.zòáNå zìëàådidi obCdW xg`n §¨©§¨§¨¨§¨¥©©¤©¨¨¦§¤

Fzlik`W KkA Wi WECig dn ,ax©©¦¥§¨¤£¦¨
sqFpA `N` ?mc`d z` riAUY©§¦©¤¨¨¨¤¨§¨

,iEAixd zMxal,zxg` dkxa Ff ixd §¦§©¨¦£¥§¨¨©¤¤

KFzA zRA diEvn dkxa `dYW¤§¥§¨¨§¨©©§
mirOddCErQd `dYW ,xnFlM - ©¥©¦§©¤§¥©§¨

dlik`A mB mc`d z` driAUn©§¦¨¤¨¨¨©©£¦¨
KM lM dAExn Dpi`W(a"a):dxezfh ¤¥¨§¨¨¨

(fh)íëì eøîMä [zòáNå zìëàå]§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤
z` aEzMd Kinqd .mkaal dYti oR¤¦§¤§©§¤¦§¦©¨¤
zMxal `hgd on dxinXd zaFg©©§¦¨¦©¥§§¦§©

,Ll xnFl ,raFVl dlik`doeiM ¨£¦¨¨©©§¥¨
,miraUE milkF` EidYWeiWkrn ¤¦§§¦§¥¦¥©§¨

- zcgEin zExidf mY` mikixv§¦¦©¤§¦§¤¤
Ehraz `NW mkl ExnXdKM KFYn ¦¨§¨¤¤Ÿ¦§£¦¨

itl ,'d z`xiAcxFn mc` oi`W §¦§©§¦¤¥¨¨¥
KFYn `N` `EdÎKExA ÎWFcTdA§©¨¨¤¨¦

xn`PW ,driaU(biÎai ,g lirl)oR' §¦¨¤¤¡©¤
Lp`ve LxwaE 'Fbe YraUe lk`YŸ©§¨¨§¨§§¨§§Ÿ§

'oEiAxi'ebe- eixg` xnF` `Ed dn . ¦§§©¥©£¨
YgkWe Laal mxeLidl` 'd z`.'ebe §¨§¨¤§¨©§¨¤¡Ÿ¤

lElr ,rtXde driaVd aFxOW ixd£¥¤¥©§¦¨§©¤©¨
`Fhgle Fz`xi z` cA`l mc`d(x"cq): ¨¨¨§©¥¤¦§¨§©£

ízøñådYRzi dNigYA .mYcare §©§¤©£©§¤©§¦¨¦§©¤
- 'xEql' mkAlon WFxtlcEOil ¦§¤¨¦§¦¦

KM KFYnE ,dxFYdicil E`FaY ©¨¦¨¨¦¥
'mixg` midl` mYcare'oeiMW , ©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦¤¥¨

dxFYd on WxFR mc`WwqFr Fpi`e ¤¨¨¥¦©¨§¥¥
`Ed sFQal ,DAwACnE KlFd ¨§©¥¦©¥

xnF` ceC oke .dxfÎdcFarAlr ©£¨¨¨§¥¨¦¥©
FzF` sFCxl miziqnd lE`W iWp ©̀§¥¨©§¦¦¦§

(hi ,ek `Îl`eny)'d iptl md mixEx`'iM £¦¥¦§¥¦
'd zlgpA gRYqdn mFId ipEWxb¥§¦©¥¦§©¥©§©£©

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
לעבד  קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹּבנחלת

ּכֹוכבים  ‡ÌÈ¯Á.עבֹודת ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם ֲִַָ¡…ƒ¬≈ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
.ּכנכרי  ְְִָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם ּבנֹו(ספרי)אגלה ׁשּׁשלח למי מׁשל ¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבית
ּפלטרין  אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה .אכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

‰¯‰Ó∑(שם)ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ּתאמרּו: ואם ארּכה, לכם נֹותן ו)איני "והיּו(בראשית : ¿≈»ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ללמד  מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, מּמי להם היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה .ימיו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

cFar Kl xn`l'mixg` midl` ¥Ÿ¥£¡Ÿ¦£¥¦
EWxBW ElNd miWp`d md mixEx`]£¦¥¨£¨¦©¨¤¥§
ipEgixkde l`xUi ux`A iwlgn izF`¦¥¤§¦§¤¤¦§¨¥§¦§¦¦
il mixnF` ENi`kE ,miiFBd oiA zFlbl¦§¥©¦§¦§¦¦
'mzFnM dxf dcFar cFar Kl' KkA§¨¥££¨¨¨§¨

[(w"cx)e .ikinmitcFxd mzF`nxn` §¦¦¥¨¨§¦¨©
,ok Flzkll?mixg` midl` cFarl ¥¨¤¤©£¡Ÿ¦£¥¦

`N`:ceC xn` KMWxFbn ip`W oeiM ¤¨¨¨©¨¦¥¨¤£¦§¨
rEpn ip` df zngnE ,inFwOnwFqrNn ¦§¦¥£©¤£¦¨¦©£

midl` cFarl aFxw ipixd ,dxFYA©¨£¥¦¨©£¡Ÿ¦
mixg`(a"ivpd wnr): £¥¦

.íéøçà íéäìàxEn`d 'mixg`' oFWl ¡Ÿ¦£¥¦§£¥¦¨¨
Wi KM ,dxf dcFar ilil` lv ¥̀¤¡¦¥£¨¨¨¨¥

milil` :FWxtlmixg` mdW §¨§¡¦¦¤¥£¥¦
mdicaFrliRlM mixMEpnE mixf mdW , §§¥¤¤¥¨¦§¨¦§©¥

FcaFrd ixdW ,mdl micaFrd EN ¥̀¨§¦¨¤¤£¥¨§
e eil` wrFvlil`d,EdpFr Fpi` ¥¥¨§¨¡¦¥¥

`vnp`EdW,ixkpM Fl iEUrFpi`W ¦§¨¤¨§¨§¦¤¥
xaC Fl zFprl lFki Fpi`e FpFWl oian¥¦§§¥¨©£¨¨

(ixtq):fi dxez
(fi).dìeáé úàobCde zFxiRd zaEpY ¤§¨§©©¥§©¨¨

Wi K` ,'lEai' diExw d`ivFn ux`dW¤¨¨¤¦¨§¨§©¥
.dklFde 'dlaFd' oFWl mB FA WFxcl¦§©§¨¨§¨¨
z` ciqtYW calA Ff `l ,xnFlkE§©Ÿ¦§¨¤©§¦¤

`N` ,iEAixd zMxAdY`X dn s` ¦§©¨¦¤¨©©¤©¨
Dl liaFns` ,xnFlM .Ll ginvY `l ¦¨Ÿ©§¦©§§©©

dil` YlaFdW mirxGd xEriWM§¦©§¨¦¤©§¨¥¤¨
ginvY `l z`f mB ,DkFzA Yrxfe§¨©§¨§¨©ŸŸ©§¦©

.dnc`dxn`PW oiprM(e ,` ibg) ¨£¨¨¨¦§¨¤¤¡©
,'hrn `ade dAxd mYrxf'ixd §©§¤©§¥§¨¥§¨£¥

zFgR ux`d d`ivFn ,dllw onfAW¤¦§©§¨¨¦¨¨¨¤¨
DA rxfPd xEriXdn(ixtq): ¥©¦©¦§¨¨

.äøäî ízãáàåsqFpx`W lM lr ©£©§¤§¥¨¨©¨§¨
oixEQId'd s` oFxgn mkilr E`FaIW ©¦¦¤¨£¥¤¥£©

,xhOd on minXd zxivr FnM ,mkÄ¤§£¦©©¨©¦¦©¨¨
W dUr` z`f s`on mkz` dlb` ©Ÿ¤¡¤¤©§¤¤§¤¦

on ,xnFlM ,'daFHd ux`d'dnc`d ¨¨¤©¨§©¦¨£¨¨
`Fhgl mkl dnxBWaFx zngn ¤¨§¨¨¤©£¥£©

daFh(fh weqt lirl i"yx x`iay enk)lWn . ¨¨¨
?dnFC xaCd dnlglXW Klnlz` §¨©¨¨¤§¤¤¤¨©¤

aWFi dide ,dYWOdÎzial FpAFOr §§¥©¦§¤§¨¨¥¦
,Fz`v iptl(FcwtnE :`"q) FciwtnE ¦§¥¥©§¦§©§
:EdEvn -,LMxSn xzFi lk`Y l`' §©¥©Ÿ©¥¦¨§§

icMiwp `aYWxFfgYWM.'Lzial §¥¤¨Ÿ¨¦§¤©£§¥§
`Edd oAd giBWd `lexFnWl §Ÿ¦§¦©©¥©¦§

,eia` zCEwR,FMxSn xzFi dzWe §©¨¦§¨¨¥¦¨§
dAiqOd ipA lM z` sPhe `iwde§¥¦§¦¥¤¨§¥©§¦¨

,mW miAEqn EidWEdElhpiWp` ¤¨§¦¨§¨©§¥

EdEfg`e dAiqOdeilbxaE eicia ©§¦¨©£¨§¨¨§©§¨
EdEwxfElixFg`doixhlR.(oFnx`d) §¨©£¥©©§¥¦¨©§

iptl l`xUi z` d"awd xidfn KM̈©§¦¤¦§¨¥¦§¥
xg` EkWOi `NW ,ux`l mzqipM§¦¨¨¨¨¤¤Ÿ¦¨§©©
Fci lr milElr mdW ,iCn xzFi rtXd©¤©¥¦©¤¥£¦©¨

mvx`n zFlbl(ixtq)(miyxtn): ¦§¥©§¨
.äøäîmidl` mYcarW xg`l §¥¨§©©¤£©§¤¡Ÿ¦

Wiprdl dCOd d`Nnzpe ,mixg £̀¥¦§¦§©§¨©¦¨§©£¦
,mkz``Mx` mkl ozFp ipi` ¤§¤¥¦¥¨¤©§¨

`N` ,cFr oiYndl (onf zkx`d)©£¨©§©§©§¦¤¨
.'dxdn mYca`e'`lde ,Exn`Y m`e ©£©§¤§¥¨§¦Ÿ§©£Ÿ

xn`PW ,lEAOd xFcl `Mx` dpYp¦§¨©§¨§©©¤¤¡©
(b ,e ziy`xa)mixUre d`n eini Eide§¨¨¨¥¨§¤§¦

dpWKix`` dpW mixUre d`n cr] ¨¨©¥¨§¤§¦¨¨©£¦
EaEWi `l m`e ,iR` mdlmdilr `ia` ¨¤©¦§¦Ÿ¨¨¦£¥¤

lEAn(my i"yx)oMW ,mdl minFC mkpi` [ ©¥§¤¦¨¤¤¥
iOn mdl did `l lEAOd xFC©©Ÿ¨¨¨¤¦¦

,cFnllEncTW zFxFC dOM mB ixdW ¦§¤£¥©©¨¤¨§
`l Kkitl ,mi`Hge mirx Eid mdiptl¦§¥¤¨¨¦§©¨¦§¦¨Ÿ

,mcia`dl iYxdneENi`,mY`ipA ¦©§¦§©£¦¨§¦©¤§¥
miwiCv xW` ,awrie wgvi mdxa ©̀§¨¨¦§¨§©£Ÿ£¤©¦¦

,mkipiA miiEvn mi`iapEiOn mkl Wi §¦¦§¦¥¥¤¥¨¤¦¦
cFnll(ixtq),e ziy`xa a"ae ,`"ez) ¦§

(c:gi dxez



סז awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת מלקֹוׁש, נקראת לכ אחר: הּקּׁשין ּדבר „‚E.ועל zÙÒ‡Â∑ ּתאס הּבית אּתה אל פּנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ¿»«¿»¿»∆ְִֶֶַַַַַָ

ׁשּנאמר ּכענין ,אֹויבי סב)ולא ׁשּנאמר(ישעיה ּכענין ולא יאכלהּו", מאספיו ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם ו): :(שופטים ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וגֹו' יׂשראל זרע אם .""והיה ְְְִִֵַָָָָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי) ימֹות ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. להֹוליכּה ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי zÏÎ‡Â.הּגׁשמים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»«¿»

zÚ·NÂ∑וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא אחרת: ּברכה זֹו ."הרי ¿»»¿»ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑ ֿ ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו אּלא ח)ּברּוֿהּוא אֹומר (דברים הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

וׁשכחּת" לבב "ורם הּתֹורה,∑Ìz¯ÒÂ.אחריו? מן ׁשּכיון לפרׁש אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְְְֲֶַַָָָָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק הֹול הּתֹורה, מן ּפֹורׁש כו)ׁשאדם מהסּתּפח (שמואלֿא הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.minWBdxg` xaCWi sqFp fnx - ©§¨¦¨¨©¥¤¤¨¥
:xaCA'WFwln' z`xwp Kkl ©¨¨§¨¦§¥©§

- ['WwÎln' oFwixhFp]mWÎlr §¦¨©©¥
'zFlilOd' lr zcxFIW(milAXd) ¤¤¤©©§¦©¦¢¦

'oiXTd' lre.(mipw ,milFraBd) §©©©¦©¦§¦¨¦
d`EaYd lr cxFi mWBdW ,xnFlM§©¤©¤¤¥©©§¨
dnlXd DzxEvA zcnFr xaM `idWM§¤¦§¨¤¤§¨¨©§¥¨

FW`xA zlFAWe ,lFraB -(z"yn): ¦§§¦¤§Ÿ
ðâã zôñàå.E?Ff dkxA lW DaiH dn §¨©§¨§¨¤©¦¨¤§¨¨

,xnFl aEzMd zpeEM `N`dY` ¤¨©¨©©¨©©¨
,LiaiF` `le ziAd l` EPtQ`z§©§¤¤©©¦§Ÿ§¤

xn`PW oiprM(hÎg ,aq diryi)'d rAWp ¨¦§¨¤¤¡©¦§©
FGr rFxfaE FpiniAKpbC z` oY` m` ¦¦¦§©ª¦¤¥¤§¨¥

xkp ipa EYWi m`e ,Kiai`l lk`n cFr©£¨§Ÿ§©¦§¦¦§§¥¥¨
,FA Yrbi xW` KWFxiYeitq`n iM ¦¥£¤¨©©§¦§©§¨

EdElk`ieivAwnE ,'d z` Ellde Ÿ§§¦§¤§©§¨
zFxvgA EdYWizrEaW] 'iWcw ¦§ª§©§¨§¦§©

`l :milWExi lW Dcizr lr d"awd©£¦¨¤§¨©¦Ÿ
miaiF`dW dGd xaCM cFr didi¦§¤©¨¨©¤¤¨§¦
,Kpii z` mizFWe Kz`EaY z` mixvFw§¦¤§¨¥§¦¤¥¥
,DaEHn EYWie Elk`i l`xUi `N ¤̀¨¦§¨¥Ÿ§§¦§¦¨
drWA df lM .['d mW z` Ekxaie¦¨§¤¥¨¤§¨¨

,mFwn lW FpFvx miUFr l`xUIW`le ¤¦§¨¥¦§¤¨§Ÿ
xn`PW oiprkEUrWM ,oFrcb iniA ¨¦§¨¤¤¡©¦¥¦§§¤¨
'd ipirA rxd(b ,e mihtey)rxf m` dide' ¨©§¥¥§¨¨¦¨©

l`xUi'ebe wlnre oicn dlre ¦§¨¥§¨¨¦§¨©£¨¥
'ux`d lEai z` EzigWIe'Fbe:eh dxez ©©§¦¤§¨¨¤§

(eh)EãNa áNò ézúðåLYndal.oi` §¨©¦¥¤§¨§¦§¤§¤¥
mc`l d`EaY mFwnAW aEzMd zpeEM©¨©©¨¤¦§§¨¨¨¨

`N` ,dndAl aUr ux`d ginvY©§¦©¨¨¤¥¤©§¥¨¤¨
mB Ll Eidi ,d`EaYd zFcU caNn¦§©§©§¨¦§§©

,zFndAd drxnl aUr zFcU`NW §¥¤§¦§¥©§¥¤Ÿ
KxhvzgFxhlDkilFdlz`) ¦§¨¥¦§©§¦¨¤
(dndAdzFxAcnlicM miwFgx ©§¥¨§¦§¨§¦§¥

drxn Dl `Fvnlxg` xaC .KxC - ¦§¨¦§¤¨¨©¥¤¤
aUr iYzpe' zMxA z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤¦§©§¨©¦¥¤
Ff ,xAcn aEzMd WOn 'LcUA' :'LcUA§¨§§¨§©¨©¨§©¥
,mc` lk`nl d`EaY DA rxFf dY`W¤©¨¥©¨§¨§©£©¨¨
Dzginv zNigzAW d`EaYd KxC oMW¤¥¤¤©§¨¤¦§¦©§¦¨¨
Kke ,miTC miaUrM oiicr `id ixd£¥¦£©¦©£¨¦©¦§¨
lEgY dAx dM dkxA :xnF` `Ed¥§¨¨Ÿ©¨¨

cr ,LcU z`EazAffFb didYW ¦§©¨§©¤¦§¤¥
KilWnE minWBdÎzFni lM Lz`EaY§¨§¨§©§¨¦©§¦

DzF`LYnda iptl`ide ,Dlik`dl ¨¦§¥§¤§§§©£¦¨§¦
zgnFve zxfFg,aEW DffFB dY`e ¤¤§©©§©¨§¨

POn Lci rpFn dY`edwx Dffbl `NW §©¨¥©¨§¦¤¨¤Ÿ§¨§¨©
,xivTl mcFw mFi miWlW`ide §Ÿ¦¤©¨¦§¦

milWdl hrEn onf FzF`A dwiRqn©§¦¨§§©¨§©§¦
,DlEXiA lM xnB cr DzginvDpi`e §¦¨¨©§©¨¦¨§¥¨

DpbCn zzgFRzhrnn Dpi` - ¤¤¦§¨¨¥¨§©¤¤
.Llk`nl zkxvPd d`EaYd xEriXn¦¦©§¨©¦§¤¤§©£¨§
aUr d`ivFOd dcVd DzF`W `vnp¦§¨¤¨©¨¤©¦¨¥¤
LpbC sqF` dY` mXn ,LYndal¦§¤§¤¦¨©¨¥§¨§

YraUe Ylk`e(ixtq)(miyxtne ,i"gp): §¨©§¨§¨¨§¨
.zòáNå zìëàådidi obCdW xg`n §¨©§¨§¨¨§¨¥©©¤©¨¨¦§¤

Fzlik`W KkA Wi WECig dn ,ax©©¦¥§¨¤£¦¨
sqFpA `N` ?mc`d z` riAUY©§¦©¤¨¨¨¤¨§¨

,iEAixd zMxal,zxg` dkxa Ff ixd §¦§©¨¦£¥§¨¨©¤¤

KFzA zRA diEvn dkxa `dYW¤§¥§¨¨§¨©©§
mirOddCErQd `dYW ,xnFlM - ©¥©¦§©¤§¥©§¨

dlik`A mB mc`d z` driAUn©§¦¨¤¨¨¨©©£¦¨
KM lM dAExn Dpi`W(a"a):dxezfh ¤¥¨§¨¨¨

(fh)íëì eøîMä [zòáNå zìëàå]§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤
z` aEzMd Kinqd .mkaal dYti oR¤¦§¤§©§¤¦§¦©¨¤
zMxal `hgd on dxinXd zaFg©©§¦¨¦©¥§§¦§©

,Ll xnFl ,raFVl dlik`doeiM ¨£¦¨¨©©§¥¨
,miraUE milkF` EidYWeiWkrn ¤¦§§¦§¥¦¥©§¨

- zcgEin zExidf mY` mikixv§¦¦©¤§¦§¤¤
Ehraz `NW mkl ExnXdKM KFYn ¦¨§¨¤¤Ÿ¦§£¦¨

itl ,'d z`xiAcxFn mc` oi`W §¦§©§¦¤¥¨¨¥
KFYn `N` `EdÎKExA ÎWFcTdA§©¨¨¤¨¦

xn`PW ,driaU(biÎai ,g lirl)oR' §¦¨¤¤¡©¤
Lp`ve LxwaE 'Fbe YraUe lk`YŸ©§¨¨§¨§§¨§§Ÿ§

'oEiAxi'ebe- eixg` xnF` `Ed dn . ¦§§©¥©£¨
YgkWe Laal mxeLidl` 'd z`.'ebe §¨§¨¤§¨©§¨¤¡Ÿ¤

lElr ,rtXde driaVd aFxOW ixd£¥¤¥©§¦¨§©¤©¨
`Fhgle Fz`xi z` cA`l mc`d(x"cq): ¨¨¨§©¥¤¦§¨§©£

ízøñådYRzi dNigYA .mYcare §©§¤©£©§¤©§¦¨¦§©¤
- 'xEql' mkAlon WFxtlcEOil ¦§¤¨¦§¦¦

KM KFYnE ,dxFYdicil E`FaY ©¨¦¨¨¦¥
'mixg` midl` mYcare'oeiMW , ©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦¤¥¨

dxFYd on WxFR mc`WwqFr Fpi`e ¤¨¨¥¦©¨§¥¥
`Ed sFQal ,DAwACnE KlFd ¨§©¥¦©¥

xnF` ceC oke .dxfÎdcFarAlr ©£¨¨¨§¥¨¦¥©
FzF` sFCxl miziqnd lE`W iWp ©̀§¥¨©§¦¦¦§

(hi ,ek `Îl`eny)'d iptl md mixEx`'iM £¦¥¦§¥¦
'd zlgpA gRYqdn mFId ipEWxb¥§¦©¥¦§©¥©§©£©

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
לעבד  קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹּבנחלת

ּכֹוכבים  ‡ÌÈ¯Á.עבֹודת ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם ֲִַָ¡…ƒ¬≈ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
.ּכנכרי  ְְִָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם ּבנֹו(ספרי)אגלה ׁשּׁשלח למי מׁשל ¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבית
ּפלטרין  אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה .אכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

‰¯‰Ó∑(שם)ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ּתאמרּו: ואם ארּכה, לכם נֹותן ו)איני "והיּו(בראשית : ¿≈»ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ללמד  מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, מּמי להם היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה .ימיו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

cFar Kl xn`l'mixg` midl` ¥Ÿ¥£¡Ÿ¦£¥¦
EWxBW ElNd miWp`d md mixEx`]£¦¥¨£¨¦©¨¤¥§
ipEgixkde l`xUi ux`A iwlgn izF`¦¥¤§¦§¤¤¦§¨¥§¦§¦¦
il mixnF` ENi`kE ,miiFBd oiA zFlbl¦§¥©¦§¦§¦¦
'mzFnM dxf dcFar cFar Kl' KkA§¨¥££¨¨¨§¨

[(w"cx)e .ikinmitcFxd mzF`nxn` §¦¦¥¨¨§¦¨©
,ok Flzkll?mixg` midl` cFarl ¥¨¤¤©£¡Ÿ¦£¥¦

`N`:ceC xn` KMWxFbn ip`W oeiM ¤¨¨¨©¨¦¥¨¤£¦§¨
rEpn ip` df zngnE ,inFwOnwFqrNn ¦§¦¥£©¤£¦¨¦©£

midl` cFarl aFxw ipixd ,dxFYA©¨£¥¦¨©£¡Ÿ¦
mixg`(a"ivpd wnr): £¥¦

.íéøçà íéäìàxEn`d 'mixg`' oFWl ¡Ÿ¦£¥¦§£¥¦¨¨
Wi KM ,dxf dcFar ilil` lv ¥̀¤¡¦¥£¨¨¨¨¥

milil` :FWxtlmixg` mdW §¨§¡¦¦¤¥£¥¦
mdicaFrliRlM mixMEpnE mixf mdW , §§¥¤¤¥¨¦§¨¦§©¥

FcaFrd ixdW ,mdl micaFrd EN ¥̀¨§¦¨¤¤£¥¨§
e eil` wrFvlil`d,EdpFr Fpi` ¥¥¨§¨¡¦¥¥

`vnp`EdW,ixkpM Fl iEUrFpi`W ¦§¨¤¨§¨§¦¤¥
xaC Fl zFprl lFki Fpi`e FpFWl oian¥¦§§¥¨©£¨¨

(ixtq):fi dxez
(fi).dìeáé úàobCde zFxiRd zaEpY ¤§¨§©©¥§©¨¨

Wi K` ,'lEai' diExw d`ivFn ux`dW¤¨¨¤¦¨§¨§©¥
.dklFde 'dlaFd' oFWl mB FA WFxcl¦§©§¨¨§¨¨
z` ciqtYW calA Ff `l ,xnFlkE§©Ÿ¦§¨¤©§¦¤

`N` ,iEAixd zMxAdY`X dn s` ¦§©¨¦¤¨©©¤©¨
Dl liaFns` ,xnFlM .Ll ginvY `l ¦¨Ÿ©§¦©§§©©

dil` YlaFdW mirxGd xEriWM§¦©§¨¦¤©§¨¥¤¨
ginvY `l z`f mB ,DkFzA Yrxfe§¨©§¨§¨©ŸŸ©§¦©

.dnc`dxn`PW oiprM(e ,` ibg) ¨£¨¨¨¦§¨¤¤¡©
,'hrn `ade dAxd mYrxf'ixd §©§¤©§¥§¨¥§¨£¥

zFgR ux`d d`ivFn ,dllw onfAW¤¦§©§¨¨¦¨¨¨¤¨
DA rxfPd xEriXdn(ixtq): ¥©¦©¦§¨¨

.äøäî ízãáàåsqFpx`W lM lr ©£©§¤§¥¨¨©¨§¨
oixEQId'd s` oFxgn mkilr E`FaIW ©¦¦¤¨£¥¤¥£©

,xhOd on minXd zxivr FnM ,mkÄ¤§£¦©©¨©¦¦©¨¨
W dUr` z`f s`on mkz` dlb` ©Ÿ¤¡¤¤©§¤¤§¤¦

on ,xnFlM ,'daFHd ux`d'dnc`d ¨¨¤©¨§©¦¨£¨¨
`Fhgl mkl dnxBWaFx zngn ¤¨§¨¨¤©£¥£©

daFh(fh weqt lirl i"yx x`iay enk)lWn . ¨¨¨
?dnFC xaCd dnlglXW Klnlz` §¨©¨¨¤§¤¤¤¨©¤

aWFi dide ,dYWOdÎzial FpAFOr §§¥©¦§¤§¨¨¥¦
,Fz`v iptl(FcwtnE :`"q) FciwtnE ¦§¥¥©§¦§©§
:EdEvn -,LMxSn xzFi lk`Y l`' §©¥©Ÿ©¥¦¨§§

icMiwp `aYWxFfgYWM.'Lzial §¥¤¨Ÿ¨¦§¤©£§¥§
`Edd oAd giBWd `lexFnWl §Ÿ¦§¦©©¥©¦§

,eia` zCEwR,FMxSn xzFi dzWe §©¨¦§¨¨¥¦¨§
dAiqOd ipA lM z` sPhe `iwde§¥¦§¦¥¤¨§¥©§¦¨

,mW miAEqn EidWEdElhpiWp` ¤¨§¦¨§¨©§¥

EdEfg`e dAiqOdeilbxaE eicia ©§¦¨©£¨§¨¨§©§¨
EdEwxfElixFg`doixhlR.(oFnx`d) §¨©£¥©©§¥¦¨©§

iptl l`xUi z` d"awd xidfn KM̈©§¦¤¦§¨¥¦§¥
xg` EkWOi `NW ,ux`l mzqipM§¦¨¨¨¨¤¤Ÿ¦¨§©©
Fci lr milElr mdW ,iCn xzFi rtXd©¤©¥¦©¤¥£¦©¨

mvx`n zFlbl(ixtq)(miyxtn): ¦§¥©§¨
.äøäîmidl` mYcarW xg`l §¥¨§©©¤£©§¤¡Ÿ¦

Wiprdl dCOd d`Nnzpe ,mixg £̀¥¦§¦§©§¨©¦¨§©£¦
,mkz``Mx` mkl ozFp ipi` ¤§¤¥¦¥¨¤©§¨

`N` ,cFr oiYndl (onf zkx`d)©£¨©§©§©§¦¤¨
.'dxdn mYca`e'`lde ,Exn`Y m`e ©£©§¤§¥¨§¦Ÿ§©£Ÿ

xn`PW ,lEAOd xFcl `Mx` dpYp¦§¨©§¨§©©¤¤¡©
(b ,e ziy`xa)mixUre d`n eini Eide§¨¨¨¥¨§¤§¦

dpWKix`` dpW mixUre d`n cr] ¨¨©¥¨§¤§¦¨¨©£¦
EaEWi `l m`e ,iR` mdlmdilr `ia` ¨¤©¦§¦Ÿ¨¨¦£¥¤

lEAn(my i"yx)oMW ,mdl minFC mkpi` [ ©¥§¤¦¨¤¤¥
iOn mdl did `l lEAOd xFC©©Ÿ¨¨¨¤¦¦

,cFnllEncTW zFxFC dOM mB ixdW ¦§¤£¥©©¨¤¨§
`l Kkitl ,mi`Hge mirx Eid mdiptl¦§¥¤¨¨¦§©¨¦§¦¨Ÿ

,mcia`dl iYxdneENi`,mY`ipA ¦©§¦§©£¦¨§¦©¤§¥
miwiCv xW` ,awrie wgvi mdxa ©̀§¨¨¦§¨§©£Ÿ£¤©¦¦

,mkipiA miiEvn mi`iapEiOn mkl Wi §¦¦§¦¥¥¤¥¨¤¦¦
cFnll(ixtq),e ziy`xa a"ae ,`"ez) ¦§

(c:gi dxez
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i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר ׁשּלא אף ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ
אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם לא)יהיּו צּינים (ירמיה ל "הּציבי :". ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי) מּכאן ּדּבּורֹו, לּמּוד זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה לּמדהּו: לד ּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא  הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאמרּו:

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: קֹוברֹו, וגֹו'ּכאּלּו ּבם ."לדּבר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

ּתּתּתּתמידי מידי מידי מידי  חיחיחיחיּוּוּוּובבבב ---- הילדיםהילדיםהילדיםהילדים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָחינחינחינחינּוּוּוּו
יט). (יא, "ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית ּבׁשבּת ּבם לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּפרׁשתנּו

אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על קאי "ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבדר
לדּבר  ּבניכם את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהמקרא

וׁשעה. עת ּבכל ילדיו ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבם",
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא חֹוׁשב ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּכאן,
ּבדר הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ּכל להיֹות צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעליהם,

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם לׁשּכֹוח לֹו אסּור "בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועֹוסק
מחׁשבֹותיו  צריכים "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ּכאׁשר הנה לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָוגם
להיֹות  צריכה ּבראׁש לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ממטתֹו קם ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלהיֹות

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַַָֹעל

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi)éøác úà ízîNåmYxWwE 'ebe §©§¤¤§¨©§©§¤
mB .'ebe zFfEfn lr mYazkE 'ebe mzF`¨§©§¨©§©
,EN` miwEqtA zFxEn`d zFevOd©¦§¨£¦§¦¥
,mznc`n l`xUi zElB oiprA zFWxcp¦§¨§¦§©¨¦§¨¥¥©§¨¨

:mdl xnF` KkeElbYW xg`l s`on §¨¥¨¤©§©©¤¦§¦
,ux`dmipiIEvn EidmipOEqn) ¨¨¤¡§¨¦§¨¦

(mixMipe,zFvnAmkzFidA mBW §¦¨¦§¦§¤©¦§§¤
zElBAzFfEfn EUr ,oiNitz EgiPd ©¨©¦§¦¦£§

dxFYd zFevn lM EniIwe`NW icM §©§¨¦§©¨§¥¤Ÿ
mkl EidiM zFevOdmiWcg ¦§¨¤©¦§©£¨¦

ExfgYWMxTirW] l`xUi ux`l aEW §¤©§§§¤¤¦§¨¥¤¦©
l`xUi ux`A `Ed zFevOd aEIgo"anx) ¦©¦§§¤¤¦§¨¥

(dk ,gi `xwie.mdA milibx EidY `N` ,[¤¨¦§§¦¦¨¤

xnF` `Ed oke(k ,`l dinxi)Kl iaiSd' §¥¥©¦¦¨
mipEIvKxC dNqnl KAl izW 'ebe ¦¦¦¦¦¥©§¦¨¤¤

l` iaW l`xUi zlEzA iaEW ,Ykld̈¨§§¦§©¦§¨¥ª¦¤
'dN` Kixrmrd z` oikn `iaPd] ¨©¦¥¤©¨¦¥¦¤¨¨

:l`xUi zqpkl `xFwe ,zElBd z`xwl¦§©©¨§¥¦§¤¤¦§¨¥
icM ,KMxC xiMdl mipniq Kl iUr£¦¨¦¨¦§©¦©§¥§¥

[xFfgl ilkEYW(ixtq):hi dxez ¤§¦©£
(hi).ía øaãì?'xAcl' EdndrXn §©¥¨©§©¥¦¨¨

EdcOl ,xAcl rcFi oAdWiwEqR ¤©¥¥©§©¥©§¥§¥
oFbM ,dxFzdWn EpN dEv dxFY' ¨§¨¦¨¨Ÿ¤

'awri zNdw dWxFn(c ,bl onwl)`dIW , ¨¨§¦©©£Ÿ¤§¥
FxEAC cEOl dfcnlIW ,xnFlM - ¤¦¦§©¤¦§©

,dxFYd iwEqR KFYn xAclo`Mn §©¥¦§¥©¨¦¨

Exn`,minkgligzn wFpiYdWM ¨§£¨¦§¤©¦©§¦
ÎoFWlA FOr giUn eia` ,xAcl§©¥¨¦¥¦©¦¦§

.dxFz FcOlnE WcTd:i"yx siqene ©Ÿ¤§©§¨
ok dUr `l m`elCYWd `NW - §¦Ÿ¨¨¥¤Ÿ¦§©¥
,dxFY FpA z` cOllENi`M `Ed ixd §©¥¤§¨£¥§¦

FxaFwmEXn ,mYcOle' xn`PW §¦¤¤¡©§¦©§¤
,'Fbe 'mA xAcl mkipA z` mzF`¨¤§¥¤§©¥¨§
inie mkini EAxi ornl' :Fl Kinqd cInE¦©¦§¦§©©¦§§¥¤¦¥
dxFYd iciÎlr wxW cOll .'mkipa§¥¤§©¥¤©©§¥©¨
,dxFY FcOl `NW dfe .mdini EAxi¦§§¥¤§¤¤Ÿ¦§¨

eiIg zMxA z` EPOn lhp(a"a):k dxez ¨©¦¤¤¦§©©¨
(`k).íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤

,oM mziUr m`z` mYnITWxn`Pd ¦£¦¤¥¤¦©§¤¤©¤¡¨

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy
לאו  הן, ּומּכלל הן, Ì‰Ï.לאו, ˙˙Ï∑(ספרי) למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָָ»≈»∆ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

הּתֹורה  מן הּמתים .ּתחּית ְִִִֵַַַָ

ß a`Îmgpn 'k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑ יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑ הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»

חסדים  ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום, ּתהא ואּתה אׁש∑B·Œ‰˜·„Ïe.רחּום, והלא ּכן, לֹומר אפׁשר  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ¿»¿»ְֲֵֵֶַַָֹ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא? ּבֹואֹוכלה נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה???? יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשדידידידיּבּבּבּבּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹו אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאיאיאיאי
המקֹום. ּבדרּכי ללכת ׁשנצטוינּו כב), (יא, ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו

העֹולם. את ּברא ּבלבד ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהנה
מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי האדם ׁשגם מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּומּכיון

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוּתלּוי
ּבֹו ׁשיהא צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים הׁשֹומע ללב נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָא.

נׁשמעים". דבריו ׁשמים יראת ּבֹו ׁשיׁש אדם "ּכל ב) ו, (ּברכֹות חז"ל ּכמאמר ׁשמים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָיראת
מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ÌkÓ.אף ÌÈÓˆÚÂ∑ והם ּגּבֹורים אּתם ¿ƒֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¬Àƒƒ∆ְִִֵֶַ

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

if` ,dlrnlEAxi,mkipa inie mkini §©§¨£©¦§§¥¤¦¥§¥¤
e`l m`emYnIw `l m` -,EAxi `l §¦¨¦Ÿ¦©§¤Ÿ¦§

iRÎlrÎs`e .libxdn ExSwzi `N ¤̀¨¦§©§¥¨¨¦§©©¦
WpFrA o`M xAiC `l aEzMdW¤©¨Ÿ¦¥¨§¤
xkUA `N` ,dxFYd lr mixaFrd̈§¦©©¨¤¨¦§©
`xwOA llM Edf ixd ,diniIwn§©§¤¨£¥¤§¨©¦§¨
e`l llMn' oiWxcp dxFzÎixaCW¤¦§¥¨¦§¨¦¦§©¨

.'e`l od llMn'E 'odoFWNn ,xnFlM ¥¦§©¥¨§©¦§
mkERid mB oiadlE cFnll Wi dxFYd©¨¥¦§§¨¦©¦¨
xnF` aEzMdWM ;mixaC lW¤§¨¦§¤©¨¥
ixd ,dkxA lEgY minIEqn mi`pzAW¤¦§¨¦§¨¦¨§¨¨£¥
`FaY mi`pYd KERidA iM micnl Ep`̈§¥¦¦§¦©§¨¦¨

oiprd itl mFwn lkA oke .dllw(ixtq) §¨¨§¥§¨¨§¦¨¦§¨
(miyxtn):

.íäì úúìdpYip (zFa`l) 'mdl' ike ¨¥¨¤§¦¨¤¨¨¦§¨
`id (mipAl) 'mkl' ixde ,ux`d̈¨¤©£¥¨¤©¨¦¦

,z`f mr ?dpEzpoi` 'mkl zzl' §¨¦Ÿ¨¥¨¤¥

.'mdl zzl' `N` ,o`M aizMixd §¦¨¤¨¨¥¨¤£¥
micnl EpivnpoiprmizOdÎziIgY ¦§¥§¥¦¦§©§¦©©¥¦

dxFYd on,`xwOd oFWl KFYn - ¦©¨¦§©¦§¨
wgvi mdxa` micizrW EpcOlnd©§©§¥¤£¦¦©§¨¨¦§¨
mB ozPY ux`de ,dIgzl mEwl awrie§©£Ÿ¨¦§¦¨§¨¨¤¦¨¥©

'mdl'WOn:ak dxez ¨¤©¨
(ak).ïeøîLz øîLdxinW oFWl ¨Ÿ¦§§§§¦¨

FrnWn ,zFevOd lv` o`M xEn`d̈¨¨¥¤©¦§©§¨
`N` EPOn mixaCd EgMYWi `NW¤Ÿ¦§©§©§¨¦¦¤¤¨
cEOil iciÎlr `Ede ,FpFxkfA ExOYWi¦§©§§¦§§©§¥¦
xnW' aEzMd o`M ltke ,dxFYd©¨§¨©¨©¨¨Ÿ

oYil ,'oExnWYzFxinW zxdf` ¦§§¦¥©§¨©§¦
FcEnlzA xdGdl - dAxdxFfgl ©§¥§¦¨¥§©§©£

icM ,aEWe aEW eilrgMYWi `NW ¨¨¨§¥¤Ÿ¦§©©
(ixtq)(a"a):

.åéëøc ìëa úëììWi ,'eikxC' oFWl ¨¤¤§¨§¨¨§§¨¨¥
LilrW ,Fnvr d"awd ikxC FrnWnA§©§¨©§¥©§¤¨¤

d"awd xW` zFCOaE mikxCA bdpzdl§¦§©¥©§¨¦©¦£¤
?cvikd .mdA bdFp lFkiaM Fnvr`Ed ©§¦§¨¥¨¤¨¥©

lnFb `Ed ;mEgx `dz dY`e ,mEgx©§©¨§¥©¥
dY`e ,micqg`dYmicqg lnFb £¨¦§©¨§¥¥£¨¦

(ixtq)(i"`a):
.Bá ä÷áãìeike,oM xnFl xWt` §¨§¨§¦¤§¨©¥

FOr xAgzdl xnFlM ,d"awdA waCdl§¦¨¥§§©§¦§©¥¦
Fl aFxw zFidledlkF` W`' `lde , §¦§¨©£Ÿ¥§¨

'`Ed(ck ,c lirl)`N` !?EdEWxC KM ¤¨¨§¨
:l"fg,minkgaE micinlzA waCd¦¨¥§©§¦¦©£¨¦

Lilr ip` dlrnELl aiWgn ipixd - ©£¤£¦¨¤£¥¦©£¦§
xaCd z`Fa YwAcp ENi`M- ¤©¨¨§¦¦§©§¨

FnvraE FcFakA d"awdA§¦§§©§
(ixtq):bk dxez
(bk).'ä LéøBäå`xwOd lr aqEn §¦¨©©¦§¨

,'oExnWY xnW m` iM' EPnid dlrnNW¤§©§¨¥¤¦¦¨Ÿ¦§§
WixFde' if`xg`n iM .'ebe 'd £©§¦¦¥©©



סט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר ׁשּלא אף ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ
אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם לא)יהיּו צּינים (ירמיה ל "הּציבי :". ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי) מּכאן ּדּבּורֹו, לּמּוד זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה לּמדהּו: לד ּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא  הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאמרּו:

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: קֹוברֹו, וגֹו'ּכאּלּו ּבם ."לדּבר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

ּתּתּתּתמידי מידי מידי מידי  חיחיחיחיּוּוּוּובבבב ---- הילדיםהילדיםהילדיםהילדים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָחינחינחינחינּוּוּוּו
יט). (יא, "ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית ּבׁשבּת ּבם לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּפרׁשתנּו

אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על קאי "ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבדר
לדּבר  ּבניכם את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהמקרא

וׁשעה. עת ּבכל ילדיו ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבם",
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא חֹוׁשב ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּכאן,
ּבדר הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ּכל להיֹות צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעליהם,

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם לׁשּכֹוח לֹו אסּור "בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועֹוסק
מחׁשבֹותיו  צריכים "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ּכאׁשר הנה לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָוגם
להיֹות  צריכה ּבראׁש לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ממטתֹו קם ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלהיֹות

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַַָֹעל

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
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awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy
לאו  הן, ּומּכלל הן, Ì‰Ï.לאו, ˙˙Ï∑(ספרי) למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָָ»≈»∆ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

הּתֹורה  מן הּמתים .ּתחּית ְִִִֵַַַָ

ß a`Îmgpn 'k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑ יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑ הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»

חסדים  ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום, ּתהא ואּתה אׁש∑B·Œ‰˜·„Ïe.רחּום, והלא ּכן, לֹומר אפׁשר  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ¿»¿»ְֲֵֵֶַַָֹ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא? ּבֹואֹוכלה נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה???? יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשדידידידיּבּבּבּבּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹו אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאיאיאיאי
המקֹום. ּבדרּכי ללכת ׁשנצטוינּו כב), (יא, ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו

העֹולם. את ּברא ּבלבד ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהנה
מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי האדם ׁשגם מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּומּכיון

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוּתלּוי
ּבֹו ׁשיהא צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים הׁשֹומע ללב נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָא.

נׁשמעים". דבריו ׁשמים יראת ּבֹו ׁשיׁש אדם "ּכל ב) ו, (ּברכֹות חז"ל ּכמאמר ׁשמים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָיראת
מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ÌkÓ.אף ÌÈÓˆÚÂ∑ והם ּגּבֹורים אּתם ¿ƒֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¬Àƒƒ∆ְִִֵֶַ

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿
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WixFde' if`xg`n iM .'ebe 'd £©§¦¦¥©©



awrע zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy
ׁשּמׁשּב ההּוא הּׁשבח מה ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, "ועצמים ּגּבֹורים לֹומר: האמֹורּיים, את ח ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

מּכם  ּגּבֹורים והם ּכֹוכבים', ה'עֹובדי מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא .מּכם"? ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּולכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה האחרהאחרהאחרהאחרֹוֹוֹוֹוןןןן ההההּיּיּיּיםםםם כד)ועדועדועדועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת עד (לד, יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה נאמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, אּלאההההּיּיּיּיםםםםהּים לֹומר,ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםםהאחרֹון, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכֹולל  יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּים
לעתיד־לבֹוא  ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻּגם

הארצֹות. בכל ׁשּתתּפּׁשט יׂשראל ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעתידה

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם):לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּבׁשן  מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מקֹום. מּכל יתיּצב", ÌÎ‡¯BÓe."לא ÌÎcÁt∑ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ«¿¿∆«¬∆
הרחֹוקים  על ּומֹוראכם, הּקרֹובים, על ּפחּדכם, אּלא מֹורא? הּוא ּפחד ּפתאם ∑Át„.והלא ּבעיתת .לׁשֹון ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ««ְְְִִַֹ

‡¯BÓ∑ רּבים מּימים ּדאגה ÌÎÏ.לׁשֹון ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן לפני(שמות אׁשּלח אימתי "את »ְְִִִַָָָ«¬∆ƒ∆»∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
":וגֹו' ְ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

á÷ò úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìåô÷ 'îò ïî÷ì äñôãð
myl zxecdn - eheytk i"yx

WX dn mziUrlHEOip` s` ,mkilr ¤£¦¤©¤¨£¥¤©£¦
ilrX dn dUr`WixFdl ,zFUrl ¤¡¤©¤¨©©£§¦

mkiptNn dN`d miFBd lM z`(ixtq): ¤¨©¦¨¥¤¦¦§¥¤
.íkî íéîeöòåmixFAB ElNd miFBd ©£¦¦¤©¦©¨¦¦

dlFcB KM lM ,xnFlM ,mMn md¥¦¤§©¨¨§¨
s` ixdW ,mzxEaBmde ,mixFAB mY` §¨¨¤£¥©©¤¦¦§¥

mixFABxzFi.mMnWi KgxM lre ¦¦¥¦¤§©¨§¨¥
,oM Wxtl`l m`Wxn`Yl`xUIW §¨¥¥¤¦ŸŸ©¤¦§¨¥

Eid,mixFABoM m``Edd gaXd dn ¨¦¦¦¥©©¤©©
gAWOWaEzMdxnFl miIxFn`d z` ¤§©¥©©¨¤¨¡¦¦©

`N` ,'mMn minEvre':xEn`M FWExiR ©£¦¦¤¤¨¥¨¨
mY`(l`xUi)x`Xn mixFAB ©¤¦§¨¥¦¦¦§¨

mde ,zFOE`d(miIxFn`d)mixFAB ¨§¥¨¡¦¦¦¦
mMn(ixtq):ck dxez ¦¤
(dk).'Bâå Léà ávéúé àìKFYn Ÿ¦§©¥¦§¦

,mkiptA 'Wi`' aSizi `NW xn`PW¤¤¡©¤Ÿ¦§©¥¦¦§¥¤
il oi`o`Mn cFnll`N`lrWi` ¥¦¦§¦¨¤¨©¦

cgtie `xii FCal `EdW ,cigï¦¤§©¦¨¦©¥
iAbl K` .LiptA aSizdldOE` §¦§©¥§¨¤©§©¥¨

,dnlWditWka dX`e ,dgRWnE §¥¨¦§¨¨§¦¨¦§¨¤¨
iciÎlr wiGdl zlrFRd dX`)¦¨©¤¤§©¦©§¥

(mitWkoiPn ,E`xii md s`W §¨¦¦©¦¤©¥¦§
?mkA rFBtl mkCbpM cFnrl Ecgtie§¦§£©£§¤§§¤¦§©¨¤

'aSizi `l' xnFl cEnlY,xnFlM - ©§©Ÿ¦§©¥§©
`N` ,'aSizi `l Wi`' xn`p `lŸ¤¡©¦Ÿ¦§©¥¤¨
zaizl 'aSizi `l' aEzMd miCwd¦§¦©¨Ÿ¦§©¥§¥©
,cEgl Wxcp didIW icM ,'Wi`'¦§¥¤¦§¤¦§¨§

WmFwn lMnmiaSizn Eidi `l ¤¦¨¨Ÿ¦§¦§©§¦
llM LCbpM.lY dn oMÎm`cEn §¤§§§¨¦¥©©§
?Wi` xnFlzFAxlENit`'Wi`' ©¦§©£¦¦

FzxEabA mqxEtnE rEciKln bFrM ¨©§§¨¦§¨§¤¤
,oWAdLCbpM aSizdl lkEi `l ©¨¨Ÿ©§¦§©¥§¤§§

ux`d z` WFAkNn LzF` aMrlE§©¥§¦¦§¤¨¨¤
(ixtq)(a"a ,`"eb):

.íëàøBîe íëcçt`Ed cgR `lde ©§§¤©£¤©£Ÿ©©
oFWl,`xFnzErnWn mdipWl ixdW §¨¤£¥¦§¥¤©§¨

?zFpFWl iYW aEzMd hwp dOle ,zg ©̀©§¨¨¨©©¨§¥§
`N`:mdipiA lCad WimkCgRlFRi ¤¨¥¤§¥¥¥¤©§§¤¦

lrmiiFBdmiaFxTd,mkil` ©©¦©§¦£¥¤
mk`xFnE-miwFgxd lrmMn.oMW ©£¤©¨§¦¦¤¤¥

'cgR'`Ed,mF`zR zzirA oFWl ©©§§¦©¦§
mr dpkd `lA WBtp mc`d xW`M©£¤¨¨¨¦§©§Ÿ£¨¨¦

ENi`e .FzF` lidaOd xaC,'`xFn' ¨¨©©§¦§¦¨
`Ed,db`C oFWlb`FC `EdW §§¨¨¤¥

riBdl cizrd on FYaWgnA `xiiznE¦§¨¥§©£©§¦¤¨¦§©¦©
eil`miAx minIn.(onf xg`l) ¥¨¦¨¦©¦§©©§©

miaFxTd lr aqEn 'mkCgR' :Kkitl§¦¨©§§¤¨©©§¦
lr 'mk`xFn'E ,cIn mdA ErBtYW¤¦§§¨¤¦¨©£¤©
mdl iEtSd on EWWgIW miwFgxd̈§¦¤©§§¦©¨¨¤

mdil` EriBYWM: §¤©¦£¥¤
.íëì øac øLàkxAC okide ©£¤¦¤¨¤§¥¨¦¥

lr `xFnE cgR lihIW mdl (gihad)¦§¦©¨¤¤¨¦©©¨©
:xn` xW`M ?miOrd(fk ,bk zeny)z`' ¨©¦©£¤¨©¤

Liptl gNW` izni`lM z` izOde ¥¨¦£©©§¨¤§©Ÿ¦¤¨
mdA `aY xW` mrd'Fbe(ixtq): ¨¨£¤¨Ÿ¨¤§

awr zyxt zlqg



עי awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy
ׁשּמׁשּב ההּוא הּׁשבח מה ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, "ועצמים ּגּבֹורים לֹומר: האמֹורּיים, את ח ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

מּכם  ּגּבֹורים והם ּכֹוכבים', ה'עֹובדי מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא .מּכם"? ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּולכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה האחרהאחרהאחרהאחרֹוֹוֹוֹוןןןן ההההּיּיּיּיםםםם כד)ועדועדועדועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת עד (לד, יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה נאמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, אּלאההההּיּיּיּיםםםםהּים לֹומר,ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםםהאחרֹון, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכֹולל  יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּים
לעתיד־לבֹוא  ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻּגם

הארצֹות. בכל ׁשּתתּפּׁשט יׂשראל ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעתידה

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם):לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּבׁשן  מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מקֹום. מּכל יתיּצב", ÌÎ‡¯BÓe."לא ÌÎcÁt∑ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ«¿¿∆«¬∆
הרחֹוקים  על ּומֹוראכם, הּקרֹובים, על ּפחּדכם, אּלא מֹורא? הּוא ּפחד ּפתאם ∑Át„.והלא ּבעיתת .לׁשֹון ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ««ְְְִִַֹ

‡¯BÓ∑ רּבים מּימים ּדאגה ÌÎÏ.לׁשֹון ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן לפני(שמות אׁשּלח אימתי "את »ְְִִִַָָָ«¬∆ƒ∆»∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
":וגֹו' ְ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

á÷ò úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìåô÷ 'îò ïî÷ì äñôãð
myl zxecdn - eheytk i"yx

WX dn mziUrlHEOip` s` ,mkilr ¤£¦¤©¤¨£¥¤©£¦
ilrX dn dUr`WixFdl ,zFUrl ¤¡¤©¤¨©©£§¦

mkiptNn dN`d miFBd lM z`(ixtq): ¤¨©¦¨¥¤¦¦§¥¤
.íkî íéîeöòåmixFAB ElNd miFBd ©£¦¦¤©¦©¨¦¦

dlFcB KM lM ,xnFlM ,mMn md¥¦¤§©¨¨§¨
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awr zyxt zlqg

לשבוע פרשת עקב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד מנחם אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז מנחם אב
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו מנחם אב
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח מנחם אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז מנחם אב
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט מנחם אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' מנחם אב
פרק כ, מפרק צז עד סוף פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 



a`Îmgpnעב c"i oey`x mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ד ראשון יום
אגרת ד  ,ew 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà äìñ

,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæåxnel jixv didy ,lirl el`yy - §¤¤¤§¨¨§©¥
edyinl mxeb `edy ernyn "jldi" oky ,"jldi" `le "jli"

- zkll xg`lî àeä ¯ "åéðôì",úeiîéðt ïBLzeiniptl - §¨¨¦§§¦¦
,elylî àeä ¯ "Cläé"åéìBnL ,äëìBä ïBLC± wcvd ± ¦§©¥¦§¨¨¤¦

jilen ± dwcvdúà¤
øçàå ,'äì álä úéîéðt§¦¦©¥©§©©

Ck:weqtd itl ±íéNé ¨¨¦
åéîòt 'ä Cøãì20,- §¤¤§¨¨

,'d jxca bdpzi `edy
áeúkL Bîk21zëìäå" : §¤¨§¨©§¨

'ä éøçà" ,"åéëøãa¦§¨¨©£¥
"eëìz íëéäìà22ìëa , ¡Ÿ¥¤¥¥§¨

ãeîìúå ,úBönä äNòî©£¥©¦§§©§
äøBz`edy ±ãâðk ¨§¤¤

ïlk23,mipiprd lkae - ª¨
,dxeze zeevn ly dl`d
ly ote`a 'd jxca jli

,dkildïlkLdxezd ± ¤ª¨
ely zeevnde'äì ïéìBò¦©

,álä úéîéðt éãé ìò- ©§¥§¦¦©¥
zcear ici lr dlib `edy

,dwcvdúàN øúéa§¤¤§¥
äìòî äìòîedilrd ± ©§¨©§¨

`id ald zeinipt ici lr
xzei daxd zilrp
éãé ìò 'äì ïúiìòî¥£¦¨¨©©§¥

úòcäå äðeázäî ãìBpä ,álä úéðBöéç'd zelcba ±,ïcáì ¦¦©¥©¨¥©§¨§©©©§©¨
lî íéðt úøàä éìaék ,íéðt øzñä úðéçáa àlà äìòî §¦¤¨©¨¦¦§©§¨¤¨¦§¦©¤§¥¨¦¦

àúeøòúàa àlà ähîì íéøéàî íéðBéìòä íéðtä ïéà¥©¨¦¨¤§¦§¦¦§©¨¤¨§¦§¨¨
,àzúìc,dhnln zexxerzda -àø÷pä ä÷ãvä äNòîa ¦§©¨§©£¥©§¨¨©¦§¨
."íBìL"efe ,dhnl dlrn oia mely dyer dwcvd dyrn ± ¨

.dhnl dlbzze xi`z dlrnly zeiniptdy dcigid jxcdeäæå§¤
áeúkL24,"éLôð íBìLá äãt" :l"f epinkg xn`n itly -25 ¤¨¨¨§¨©§¦

,"mely" mi`xwpd micqg zelinbe dwcv lr aqen df"éLôð"©§¦
à÷éc26.dpikyd lr aqen df ,oky .weica `id "iytp" dlnd ± ©§¨

uevipd lr ± l`xyin cg` lka jke ;icedi ly ytpd `idy
ici lr ,"mely" ici lr mictpd ,eytp z` dignd ely iwl`d

.dwcvd dyrn,"íBìL" ä÷ãvä àø÷pL íòhä ïk íb eäæå§¤©¥©©©¤¦§¨©§¨¨¨
äNòpL éôì,dwcvd ici lr ±íäéáàì ìàøNé ïéa íBìL §¦¤©£¤¨¥¦§¨¥©£¦¤

øîàîk íéîMaL¤©¨©¦§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì27éãé ìò eðéäc , ¦§¨¨§©§©§¥
íä ,ïäéúBLôð ïBéãt¦§©§¥¤¥

,Lnî 'ä ÷ìç- ¥¤©¨
'dn wlg ody mdizeytp

zectip ode ,ynnéãéî¦¥
,íéðBöéçäicin - ©¦¦
,zetilwdú÷ãö èøôáe¦§¨¦§©

,ìàøNé õøàepax - ¤¤¦§¨¥
jke ± ef zxb` azk owfd
wlgay zeax zexb`
"`ipz"ay "ycewd zxb`"
dwcv zpizpl xywda ±
ux`a "c"ag llek" xear
icinlz zwfgdl ,l`xyi
mgpn iax ly `ixagd
eixage wecexedn lcprn
,l`xyi ux`a eayiizdy

,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
my eay mewnl dwcv

,zelbzda 'iedBîk§
áeúkL28" :éðéò ãéîzly zinipt dkynde ±éäìà 'ä,"da E ¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤¨

,l`xyi ux`a -"íéîiä ìk íL éaìå éðéò eéäå"29.ixd ± §¨¥©§¦¦¨¨©¨¦
dwcvde ,'iedn zinipt dkynd dxi`n l`xyi ux`ay
'd zwcv `id ,l`xyi ux`ay minkg icinlz mr miyery

,ynnàéäå,l`xyi ux` zwcv ±éiç úBãôì eðì äãîòL §¦¤¨§¨¨¦§©¥
,eðéîòt úBçãì íéáLBçä úöòî eðLôðmivexd zvrn - ©§¥¥£©©§¦¦§§¨¥

,epl wifdlíeNì ,ãòì eðì ãîòúå,cinrdl ±íéiça eðLôð §©£Ÿ¨¨©¨©§¥§©¦
øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà,xi`dl ±øLà ,íéiçä øBàa £¦¦¦¥©¥©©¦¥§©©¦£¤
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.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נדפס) ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) לקמן לזה (ובהמשך פעמיו "הל'
תצוה)". ט.21.באוה"ת כח, ה.22.תבוא יג, פאה.23.ראה ריש י.24.משנה נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, Î"˜26.ברכות ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(ו לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי א'.27."דהול"ל פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ט,29.עקב א מלכים
ג.

a`Îmgpn e"h ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ו שני יום
אגרת ה  ,212 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå .ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨
áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa§¨¨©§¨¦

."'eë éðkñîì ä÷ãö± §¨¨§¦§§¥
myd z` "dyer" in
lka (d"awd ly) yecwd
dwcv ozepy df ± ?mei
miperh mixacd .iprl
mi`zn cvik (` :xaqd
ly yecwd eny lr xnel

oeylke ,"yrie" weqtd oeylk) my zeyrl iehiad d"awd
oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd

?dwcvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå4ìò §¨§©§¦©£©©¥¦§¨¦§¨¨©
÷eñt5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :my ly 'd ze`a ± ¨¦§¨¨¦§

,'iedã"eéa ,äfä íìBò àøáð,'ied my ly c"ei ze`ae ±àøáð ¦§¨¨©¤§¦§¨
.àaä íìBòdfd mlerd oia `wec yiy zekiiyd `id dn ± ¨©¨

my ly `wec 'i ze`l `ad mlerd oiae ,'ied my ly 'd ze`l
obe `ad mler ly epipr edn owfd epax xiaqn jk myl ?'ied
:'ied my ly 'i ze`l `ad mler ly zekiiyd oaez jkae ,ocr
åéfî ïéðäðå íé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦§¤¡¦¦¦
íéâpòúnL àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò-ïâa øéànä äðéëMä©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§¤¦§©§¦

,íúìkNäå íúâOäa,dpad lye lky ly beprz - §©¨¨¨§©§¨¨¨
íéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦
mipian md ,zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekäâOä äæéà¥¤©¨¨

úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå øBàa§§©©¥©¨¥¥¨¦§¦©
éelbmde ,ieliba `id "seq oi`"n my dxi`nd zeigdy ,ote`a ± ¦

zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef zeig ly dzedn mibiyn

my biydl milekiy dbydde ,mlrd ly ote`a my d`a
,zednd zbyd `le cala ze`ivnd zrici `id ,zeig dze`a

z` mibiyny ,ielib zpigaa `id zeigd ocr oba eli`ezednd
ielib zpigaa `idy ,zeigd lyïéáäì ,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦

ìk äâOä äæéà âéOäìe§©¦¥¤©¨¨¨
Búâøãî éôì ãçàå ãçà¤¨§¤¨§¦©§¥¨

,åéNòî éôìeihewl"a - §¦©£¨
iaxd ly eia`l "wgvi iel
wicvd oe`bd ,`"hily
,ocr eznyp wgvi iel iax
"ezbixcn itl" ,yxtn
ocr obay zenypl dpeekd
`id ozbydy - oeilrd
dpeekd zbixcnl m`zda
,odly `alcÎ`zerxe
,oigen ly dcear `idy
dlna mix`ezn oigene
`edy itk ,"dbixcn"
cegid xry"n my oiivn
iably 'h wxt "dpen`de
epax siqen c"ag oigen
;"zbxcne" dlnd owfd
dpeekd "eiyrn itl"e
ocrÎobay zenypl
df okly ,`wec zeiyrn zeevn ici lr jkl zekefd ,oezgzd

"eiyrn itl" `xwp6`ed ocr obay beprzdy oaen ote` lka .
,zewl`a dpad lye lky ly beprzàaä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¨

.LBãwä øäfa "äðéa" íLazxitq dxi`n my ,oky ± §¥¦¨©Ÿ©©¨
"dpia"d7;zewl`a dpade dbyd zenypl didzy ,Bæ äòtLäå§©§¨¨

,äàlò äîëç úðéçaî úëLîð,dpeilr dnkg -àeäL± ¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨¤
,dpeilrd dnkgdíLa àø÷pä äâOääå äìkNää øB÷î§©©§¨¨§©©¨¨©¦§¨§¥

,äðéa,"dpia" ly dbydd xewn `id "dnkg" -àeäå,edfe ± ¦¨§
÷ø ,äðáäå äâOä éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦©¨¨©£¨¨©

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò"dnkg"a dpigad idef - £©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
"dnkg" ly zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly
df my `l` ,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp `idy
mixacd mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp" zpigaa
ly ef dbixcn zece` xaecn o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta

,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg"øéòæ íL øéòfî èònL ÷ø©¤§©¦§¥¨§¥
íL,hrnd on hrn ±,äðéa úðéçáì íMî CLîðå òôBL- ¨¥©§¦§¨¦¨¦§¦©¦¨

edf ,mevnv cere mevnv ixg`e dhren zeidl ef drtyd lr
ziyrp cg` mevnv ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk
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ùã÷ä úøâà
ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã

ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
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יג.1. ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ה"א.4.פסוק פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ד.5.מנחות כו, ‡„ÂÓ"¯6.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק "ראה :˙ÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ.רע"א קנה, בקו"א וכ"ה ,

המצוה". וזאת רד"ה ואתחנן לקו"ת  וראה ˘ËÈÏ"‡7.ובכ"מ. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה מל') הוא - געה"ע שבערך (אף בגעה"ת "גם :
ובכ"מ". ב. י, ואתחנן לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת



עג a`Îmgpn c"i oey`x mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ד ראשון יום
אגרת ד  ,ew 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà äìñ

,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæåxnel jixv didy ,lirl el`yy - §¤¤¤§¨¨§©¥
edyinl mxeb `edy ernyn "jldi" oky ,"jldi" `le "jli"

- zkll xg`lî àeä ¯ "åéðôì",úeiîéðt ïBLzeiniptl - §¨¨¦§§¦¦
,elylî àeä ¯ "Cläé"åéìBnL ,äëìBä ïBLC± wcvd ± ¦§©¥¦§¨¨¤¦

jilen ± dwcvdúà¤
øçàå ,'äì álä úéîéðt§¦¦©¥©§©©

Ck:weqtd itl ±íéNé ¨¨¦
åéîòt 'ä Cøãì20,- §¤¤§¨¨

,'d jxca bdpzi `edy
áeúkL Bîk21zëìäå" : §¤¨§¨©§¨

'ä éøçà" ,"åéëøãa¦§¨¨©£¥
"eëìz íëéäìà22ìëa , ¡Ÿ¥¤¥¥§¨

ãeîìúå ,úBönä äNòî©£¥©¦§§©§
äøBz`edy ±ãâðk ¨§¤¤

ïlk23,mipiprd lkae - ª¨
,dxeze zeevn ly dl`d
ly ote`a 'd jxca jli

,dkildïlkLdxezd ± ¤ª¨
ely zeevnde'äì ïéìBò¦©

,álä úéîéðt éãé ìò- ©§¥§¦¦©¥
zcear ici lr dlib `edy

,dwcvdúàN øúéa§¤¤§¥
äìòî äìòîedilrd ± ©§¨©§¨

`id ald zeinipt ici lr
xzei daxd zilrp
éãé ìò 'äì ïúiìòî¥£¦¨¨©©§¥

úòcäå äðeázäî ãìBpä ,álä úéðBöéç'd zelcba ±,ïcáì ¦¦©¥©¨¥©§¨§©©©§©¨
lî íéðt úøàä éìaék ,íéðt øzñä úðéçáa àlà äìòî §¦¤¨©¨¦¦§©§¨¤¨¦§¦©¤§¥¨¦¦

àúeøòúàa àlà ähîì íéøéàî íéðBéìòä íéðtä ïéà¥©¨¦¨¤§¦§¦¦§©¨¤¨§¦§¨¨
,àzúìc,dhnln zexxerzda -àø÷pä ä÷ãvä äNòîa ¦§©¨§©£¥©§¨¨©¦§¨
."íBìL"efe ,dhnl dlrn oia mely dyer dwcvd dyrn ± ¨

.dhnl dlbzze xi`z dlrnly zeiniptdy dcigid jxcdeäæå§¤
áeúkL24,"éLôð íBìLá äãt" :l"f epinkg xn`n itly -25 ¤¨¨¨§¨©§¦

,"mely" mi`xwpd micqg zelinbe dwcv lr aqen df"éLôð"©§¦
à÷éc26.dpikyd lr aqen df ,oky .weica `id "iytp" dlnd ± ©§¨

uevipd lr ± l`xyin cg` lka jke ;icedi ly ytpd `idy
ici lr ,"mely" ici lr mictpd ,eytp z` dignd ely iwl`d

.dwcvd dyrn,"íBìL" ä÷ãvä àø÷pL íòhä ïk íb eäæå§¤©¥©©©¤¦§¨©§¨¨¨
äNòpL éôì,dwcvd ici lr ±íäéáàì ìàøNé ïéa íBìL §¦¤©£¤¨¥¦§¨¥©£¦¤

øîàîk íéîMaL¤©¨©¦§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì27éãé ìò eðéäc , ¦§¨¨§©§©§¥
íä ,ïäéúBLôð ïBéãt¦§©§¥¤¥

,Lnî 'ä ÷ìç- ¥¤©¨
'dn wlg ody mdizeytp

zectip ode ,ynnéãéî¦¥
,íéðBöéçäicin - ©¦¦
,zetilwdú÷ãö èøôáe¦§¨¦§©

,ìàøNé õøàepax - ¤¤¦§¨¥
jke ± ef zxb` azk owfd
wlgay zeax zexb`
"`ipz"ay "ycewd zxb`"
dwcv zpizpl xywda ±
ux`a "c"ag llek" xear
icinlz zwfgdl ,l`xyi
mgpn iax ly `ixagd
eixage wecexedn lcprn
,l`xyi ux`a eayiizdy

,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
my eay mewnl dwcv

,zelbzda 'iedBîk§
áeúkL28" :éðéò ãéîzly zinipt dkynde ±éäìà 'ä,"da E ¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤¨

,l`xyi ux`a -"íéîiä ìk íL éaìå éðéò eéäå"29.ixd ± §¨¥©§¦¦¨¨©¨¦
dwcvde ,'iedn zinipt dkynd dxi`n l`xyi ux`ay
'd zwcv `id ,l`xyi ux`ay minkg icinlz mr miyery

,ynnàéäå,l`xyi ux` zwcv ±éiç úBãôì eðì äãîòL §¦¤¨§¨¨¦§©¥
,eðéîòt úBçãì íéáLBçä úöòî eðLôðmivexd zvrn - ©§¥¥£©©§¦¦§§¨¥

,epl wifdlíeNì ,ãòì eðì ãîòúå,cinrdl ±íéiça eðLôð §©£Ÿ¨¨©¨©§¥§©¦
øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà,xi`dl ±øLà ,íéiçä øBàa £¦¦¦¥©¥©©¦¥§©©¦£¤

:ïBöø éäé ïk ïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé"¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥¥§¦¨
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ùã÷ä úøâà
ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá
íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà
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.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נדפס) ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) לקמן לזה (ובהמשך פעמיו "הל'
תצוה)". ט.21.באוה"ת כח, ה.22.תבוא יג, פאה.23.ראה ריש י.24.משנה נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, Î"˜26.ברכות ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(ו לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי א'.27."דהול"ל פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ט,29.עקב א מלכים
ג.

a`Îmgpn e"h ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ו שני יום
אגרת ה  ,212 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå .ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨
áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa§¨¨©§¨¦

."'eë éðkñîì ä÷ãö± §¨¨§¦§§¥
myd z` "dyer" in
lka (d"awd ly) yecwd
dwcv ozepy df ± ?mei
miperh mixacd .iprl
mi`zn cvik (` :xaqd
ly yecwd eny lr xnel

oeylke ,"yrie" weqtd oeylk) my zeyrl iehiad d"awd
oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd

?dwcvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå4ìò §¨§©§¦©£©©¥¦§¨¦§¨¨©
÷eñt5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :my ly 'd ze`a ± ¨¦§¨¨¦§

,'iedã"eéa ,äfä íìBò àøáð,'ied my ly c"ei ze`ae ±àøáð ¦§¨¨©¤§¦§¨
.àaä íìBòdfd mlerd oia `wec yiy zekiiyd `id dn ± ¨©¨

my ly `wec 'i ze`l `ad mlerd oiae ,'ied my ly 'd ze`l
obe `ad mler ly epipr edn owfd epax xiaqn jk myl ?'ied
:'ied my ly 'i ze`l `ad mler ly zekiiyd oaez jkae ,ocr
åéfî ïéðäðå íé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦§¤¡¦¦¦
íéâpòúnL àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò-ïâa øéànä äðéëMä©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§¤¦§©§¦

,íúìkNäå íúâOäa,dpad lye lky ly beprz - §©¨¨¨§©§¨¨¨
íéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦
mipian md ,zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekäâOä äæéà¥¤©¨¨

úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå øBàa§§©©¥©¨¥¥¨¦§¦©
éelbmde ,ieliba `id "seq oi`"n my dxi`nd zeigdy ,ote`a ± ¦

zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef zeig ly dzedn mibiyn

my biydl milekiy dbydde ,mlrd ly ote`a my d`a
,zednd zbyd `le cala ze`ivnd zrici `id ,zeig dze`a

z` mibiyny ,ielib zpigaa `id zeigd ocr oba eli`ezednd
ielib zpigaa `idy ,zeigd lyïéáäì ,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦

ìk äâOä äæéà âéOäìe§©¦¥¤©¨¨¨
Búâøãî éôì ãçàå ãçà¤¨§¤¨§¦©§¥¨

,åéNòî éôìeihewl"a - §¦©£¨
iaxd ly eia`l "wgvi iel
wicvd oe`bd ,`"hily
,ocr eznyp wgvi iel iax
"ezbixcn itl" ,yxtn
ocr obay zenypl dpeekd
`id ozbydy - oeilrd
dpeekd zbixcnl m`zda
,odly `alcÎ`zerxe
,oigen ly dcear `idy
dlna mix`ezn oigene
`edy itk ,"dbixcn"
cegid xry"n my oiivn
iably 'h wxt "dpen`de
epax siqen c"ag oigen
;"zbxcne" dlnd owfd
dpeekd "eiyrn itl"e
ocrÎobay zenypl
df okly ,`wec zeiyrn zeevn ici lr jkl zekefd ,oezgzd

"eiyrn itl" `xwp6`ed ocr obay beprzdy oaen ote` lka .
,zewl`a dpad lye lky ly beprzàaä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¨

.LBãwä øäfa "äðéa" íLazxitq dxi`n my ,oky ± §¥¦¨©Ÿ©©¨
"dpia"d7;zewl`a dpade dbyd zenypl didzy ,Bæ äòtLäå§©§¨¨

,äàlò äîëç úðéçaî úëLîð,dpeilr dnkg -àeäL± ¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨¤
,dpeilrd dnkgdíLa àø÷pä äâOääå äìkNää øB÷î§©©§¨¨§©©¨¨©¦§¨§¥

,äðéa,"dpia" ly dbydd xewn `id "dnkg" -àeäå,edfe ± ¦¨§
÷ø ,äðáäå äâOä éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦©¨¨©£¨¨©

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò"dnkg"a dpigad idef - £©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
"dnkg" ly zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly
df my `l` ,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp `idy
mixacd mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp" zpigaa
ly ef dbixcn zece` xaecn o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta

,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg"øéòæ íL øéòfî èònL ÷ø©¤§©¦§¥¨§¥
íL,hrnd on hrn ±,äðéa úðéçáì íMî CLîðå òôBL- ¨¥©§¦§¨¦¨¦§¦©¦¨

edf ,mevnv cere mevnv ixg`e dhren zeidl ef drtyd lr
ziyrp cg` mevnv ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk
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ùã÷ä úøâà
ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã

ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
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יג.1. ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ה"א.4.פסוק פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ד.5.מנחות כו, ‡„ÂÓ"¯6.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק "ראה :˙ÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ.רע"א קנה, בקו"א וכ"ה ,

המצוה". וזאת רד"ה ואתחנן לקו"ת  וראה ˘ËÈÏ"‡7.ובכ"מ. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה מל') הוא - געה"ע שבערך (אף בגעה"ת "גם :
ובכ"מ". ב. י, ואתחנן לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת



a`Îmgpnעד e"h ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ick mevnv aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd
ixg` ,oky ."dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy
zpada zcxl oiicr dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd
,"dpia"a zrtype d`a `id ipyd mevnvd ixg` wx ,"dpia"d

ìëN âéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦¥¤
íìòpädfk lky - ©¤§¨

,mlrp `ed mvray
jynei - dbydn dlrnl
ixd edf ,dbydÎxa didie
dx`d ,"dpikyd eif"
oba dxi`nd "seq oi`"n
dlrnl `id mvray ,ocr
`xap ly ezpadn ixnbl
`xap df m` dpyn `l -
oba `idy itk dnyp enk
ocr oba e` oeilrd ocr
ef dx`dy icke - oezgzd
lkyd zbydl ribze cxz
xearl dilr ,`xapd ly
cr ,mevnv xg` mevnv
zpade zbyda dzcixil
lk ixg` ,mxa .dnypd

dnypd zbyd ixd `idy ,zewl` ly zednd ef ixd minevnvd
.zewl`d zedna dbyd - ocr obaïëìådf ±íLa àø÷ð §¨¥¦§¨§¥

LBãwä øäfa "àìëéäa äc÷ð"8,"dnkg" ly dcewp idefy - §ª¨§¥¨¨©Ÿ©©¨
,"dpia"a dzeida mby ,"dpia"d lkida dxi`n `idy itk
ly mihxtdn dlrnly "dcewp" oiicr `id ,dbydae dpada

.oda dnvr zbviin "dpia"y dbyde dpadúðeîz àéä Bæå§¦§©
.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé`ed c"ei ze`d xeive zpenz ± ¤¥£¨¨¨

fnxnd ,"dcewp" ixd9,"dnkg"d zxitq ly dcewpd lràø÷ðå§¦§¨
øîàð åéìò øLà ,"ïãò"10."'eë äúàø àì ïéò" :dfa oi`y ± ¥¤£¤¨¨¤¡©©¦Ÿ¨£¨

lkyn dlrnly xe` mvra `ed ,oky .llk dbyd mey
,dbydneàø÷ðå11."àzøa ãñé àaà""`a`" `id dnkg ± §¦§¨©¨¨©§©¨

,"zekln"e "za" zpiga ,"`zxa" ze`xwpd zeize`l ceqid `ide
± "zekln") "`zxa"l yi zekiiy efi` .oldl xiaqiy itk
xeaicd zeize`l yi dxe`kl ?"dnkg"l (xeaicd zeize`
zeize`a) xacnd mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy
efi` ,j` .lkyd zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd
(lirl xaqenk) `idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy
zeize`y ,oldl xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl

:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicdäpä ék ,Leøt¥¦¦¥
øeacä úBiúBà úeeäúä,ytpd ly ±úBàöBî 'äî úBàöBiä ¦§©¦©¦©§¥§
ìkNî øác ïðéà ¯ ätäly oz`ivi aiign lkydy xn`py ± ©¤¥¨¨¨ª§¨

,"ze`ven"dn zeize`dàìå`l mb oke ±òáèa òaèî §Ÿª§¨§¤©
,eìlä úBàöBîjk j` ,lky it lr eppi`y oipr minrtl yi - ¨©¨

,"ze`ven"d rahn `l mb df o`k eli`e ,erah cvn xacd
ïäa äknä ìBwäå ìáää éãé ìò úBiúBàä àèáî àéöBäì§¦¦§¨¨¦©§¥©¤¤§©©©¤¨¤
dpi` ,"ze`ven"a lewde ladd ly d`kdd ,"ze`ven"a ±

,xeaicd zeize` ly oz`ivi zaiignCøc ét ìòxcqe ±òáhä ©¦¤¤©¤©
ìëOä Cøc ét ìò àìå§Ÿ©¦¤¤©¥¤
aiign epi` lkyd ±
lewde ladd z`kdny
dp`vz ,"ze`ven"a

,el`e el` zeize`ïBâk§
,ìLî-Cøc ìò ,íéúôOä©§¨©¦©¤¤¨¨

ô"îea úBiúBàL,z"ia ± ¤¦©
,`"t ,m"n ,e"ieúBàöBé§

ïäîxzei ody miiztya ± ¥¤
ze`xpe zeielboirl

xzei lw ± ziyep`d
ji` yibxdle ze`xl
ici lr ze`ad zeize`dy
lr opi` ,miiztyd zrepz
,rah it lr e` lky it

- okyàìå òáhä ïéà¥©¤©§Ÿ
úàéöéì ïúBð ìëOä©¥¤¥¦¦©
é÷ìç òaøà àèáî¦§¨©§©¤§¥

,elà úBiúBà éeha ééepLmiaiign rahd `le lkyd `l - ¦¥¦¦¥
mipey miiehia ibeq drax` e`vi miiztyd zrepzny

,`"te m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`a mi`hazndét ìò©¦
,íéúôOä úòeðz ééepLzrepz ,lynl ,z"ia ze`d iehiaay - ¦¥§©©§¨©¦

,'eke ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`a `id miiztyd
úBòðòBðúnL,miiztyd ±ïäa òâBtä ãçà ìB÷å ãçà ìáäa ¤¦§©§§¤¤¤¨§¤¨©¥©¨¤

äåLa`han `edy drya miiztya lewde ladd zribp - §¨¤
lad eze` `ed - `"te m"n ze`d e` ,e"ie ze`d e` ,z"ia ze`d
iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd cvny ixd ,lew eze`e
zeawra `a iepiydy xnel gxkdd one ,zxg` ze` e` ef ze`
miiztyd zrepz z"ia ze`d iehia zryay ,miiztyd zrepz
ixd ,jkl m`zda .lynl 'e ze`d iehia zrya xy`n dpey
miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy zeidl jixv did

e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa12,
z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e`
dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd

,jk xacd oi`éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦
,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha éepL,oevxay miiepiyd itl - ¦¦¨¦¤¦§©¤¤

,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'å Bà 'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bà 'î Bà,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -

`edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd zerprpzn
`id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d `hal dvex

,miiztyd zrepza iepiyd z` d`ianyäéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤
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ùã÷ä úøâà
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה ר"פ בלקו"ת ˘"˘Â.".9:‡"ËÈÏ"בארוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ציור על מורה האות "תמונת
דשעהיוה"א)". ברפי"ב (הגה כו' וההתגלות ג.10.ההמשכה סד, א.11.ישעי' רכח, ˘ËÈÏ"‡:12.זח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ד"

תמז)". עמוד תרס"ו (המשך כו' הנימין על באצבע הכאה ע"י מהכינור הקולות

a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ז שלישי יום
,214 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéúåàä êà,gw 'nr cr:[(ù"ò á"éå

Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì dúðeëå Lôpä ïBöø§©¤¤§©¨¨¨©£¦§©§¨©¦§
äàøpëå .elà úBiúBà 'ã ééeháa äzò úBòðòðúî ïäL¤¥¦§©§§©¨§¦¥¦¥§©¦§¤

,Leçadaa mi`ex ep`y enke -,ygenae zexiLôpä ïéàL §¤¥©¤¤
úòãBéå úðekúîji` ±íéúôOä úBòeðz éepL ììk ïeëì ¦§©¤¤§©©§©¥§¨¦§©§¨©¦

.elà íééepLalk iabl ± §¦¦¥
oi`y oeeike ,cegl ze`
dppi`e zpeekzn ytpd
oeekl ji` llk zrcei
iepiyd z` zeyrle
miiztyd zerepza
epevxay ze`l m`zda
ipeydy ,ixd - `hal
epi` miiztyd zrepza
`hal ick ,ef dpeeka `a
`l` ,zniieqn ze`
mc`dy oeeik ,jtidl
zeize` xnel dvex

.`linn jxca jk miiztyd zerprepzn ,zeniieqnäàøð øúBéå§¥¦§¤
,úBc÷pä éeháa ïk,dnecke gzt e` ,unw -LôpäLkL ¥§¦©§ª¤§¤©¤¤

íéöî÷ð àìénî éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî àéöBäì dðBöø§¨§¦¦¦¨§ª©¨©£©¦¥¨¦§¨¦

Lôpä ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§©¤¤
çzôì àìå õî÷ì,miiztyd z` ±éøàäì ïéàå .ììëe ììkC ¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥§©£¦

àèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨
,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä̈¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨

àlàze`a zeize`d ± ¤¨
úeîã÷å íìòpä ìëOî¦¥¤©¤§¨§©§

ìëOäiptly df ± ©¥¤
edfy ,lkydn dlrnle

,"dnkg"LôpaL¤©¤¤
ïéà ïëìå ,úøaãîä©§©¤¤§¨¥¥
óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä©¦¨§©¥©

:ìkä ïéánL,oky - ¤¥¦©Ÿ
lkydn `a epi` xeaicd
m` ik ,oian `edy ielbd
jkn dlrnly "dnkg"n
epi` oiicr df geke -
lk lr .elv` ielbe gzetn
ly oiprd edfy ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y ixd ,mipt
zeize`e "zekln" - "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`"

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd

myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky .'ied

,"`zxa cqi `a`" oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray ocr

ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y

,dlrnly xeaicd zeize`

,"dnkg" ly c"eidn jynp

epinkg mixne` ,`eti` ,recn

`xap `ad mlerd wxy ,l"f

`xap dfd mlerd eli`e c"eia

epax xiaqi ?'ied myay 'da

mipipr ipyy ,oldl owfd

(xeiv) zxev :xeaicd zeize`a

oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

ok` d`a ,ze`l ze`

(xnege) seb eli`e ;"dnkg"n

dpyiy ,jk xacd dyrnl mbe .ald on `a - "lad"d `edy ,zeize`d

mi`xapd zeedzd dpnne ,"dnkg"n d`ad zeize`d ly zeiniptd

zeipevige sebde ,(zewl`a dpadde dnkgd oipr mda yiy) miipgexd

dfne ,'ied my ly 'd ze`d `ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize`

:owfd epax oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±øîç úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©Ÿ¤
,äøeöåly "dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - §¨

,zeize`d,úéðBöéçå úéîéðt àø÷päly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦
,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd `ed zeize`d
ly zeipgexde zeiniptd `id zeize`d ly "dxev"de

,zeize`dïøB÷nL íâä ék,zeize`d ly ±úeîãwî àeä ¦£©¤§¨¦©§
ìëOäzpigan ± ©¥¤

dlrnl `idy "dnkg"d
lkyl znceweïBöøe§

,Lôpä,xen`ky - ©¤¤
ze` `hal ytpd oevxn
dxeiv `a ,zxg` e` ef

,ze`d lyúðéça àéä Bæ¦§¦©
àèánä éepL úøeö©¦©¦§¨

,úBiúBà á"ëaL- ¤§¦
ze`l ze` oiay iepiya

.oiiehia zryaìáà£¨
àeä ,ïúeiðBöéç úðéça àeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§§¦©¦¦¨
àöBiä èeLt ìB÷ äeäúî epnnL ,áläî àöBiä ìáää©¤¤©¥¥©¥¤¦¤¦§©¤¨©¥
á"ë éeháe ,úBøáä á"ëì ÷ìçð Ck-øçàå ,ïBøbäî¥©¨§©©¨¤¡¨§£¨¦

úBiúBàmiyrp ipeyde dwelgd ±:úBòeãéä úBàöBî 'äa ¦§¨©§
ò"äçà23ze`a 'r ,'d ,'g ,'` zeize`d -,ïBøbäî÷"ëéâ± ¥©¨

ze`a w ,'k ,i ,'b zeize`d.'eë Cçäî,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥
.'eke miiztydn ze`a ± s"nea ± 'tàèáîelilve ±ìáää ¦§¨©¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ח (ועייג"כ א קכג, בזח"ב מ"ש ע"פ מובן הא"ב כסדר אהח"ע ולא אחה"ע סדרן שינוי "טעם
ד"ב)". הצלם דרושי שער



עה a`Îmgpn e"h ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ick mevnv aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd
ixg` ,oky ."dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy
zpada zcxl oiicr dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd
,"dpia"a zrtype d`a `id ipyd mevnvd ixg` wx ,"dpia"d

ìëN âéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦¥¤
íìòpädfk lky - ©¤§¨

,mlrp `ed mvray
jynei - dbydn dlrnl
ixd edf ,dbydÎxa didie
dx`d ,"dpikyd eif"
oba dxi`nd "seq oi`"n
dlrnl `id mvray ,ocr
`xap ly ezpadn ixnbl
`xap df m` dpyn `l -
oba `idy itk dnyp enk
ocr oba e` oeilrd ocr
ef dx`dy icke - oezgzd
lkyd zbydl ribze cxz
xearl dilr ,`xapd ly
cr ,mevnv xg` mevnv
zpade zbyda dzcixil
lk ixg` ,mxa .dnypd

dnypd zbyd ixd `idy ,zewl` ly zednd ef ixd minevnvd
.zewl`d zedna dbyd - ocr obaïëìådf ±íLa àø÷ð §¨¥¦§¨§¥

LBãwä øäfa "àìëéäa äc÷ð"8,"dnkg" ly dcewp idefy - §ª¨§¥¨¨©Ÿ©©¨
,"dpia"a dzeida mby ,"dpia"d lkida dxi`n `idy itk
ly mihxtdn dlrnly "dcewp" oiicr `id ,dbydae dpada

.oda dnvr zbviin "dpia"y dbyde dpadúðeîz àéä Bæå§¦§©
.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé`ed c"ei ze`d xeive zpenz ± ¤¥£¨¨¨

fnxnd ,"dcewp" ixd9,"dnkg"d zxitq ly dcewpd lràø÷ðå§¦§¨
øîàð åéìò øLà ,"ïãò"10."'eë äúàø àì ïéò" :dfa oi`y ± ¥¤£¤¨¨¤¡©©¦Ÿ¨£¨

lkyn dlrnly xe` mvra `ed ,oky .llk dbyd mey
,dbydneàø÷ðå11."àzøa ãñé àaà""`a`" `id dnkg ± §¦§¨©¨¨©§©¨

,"zekln"e "za" zpiga ,"`zxa" ze`xwpd zeize`l ceqid `ide
± "zekln") "`zxa"l yi zekiiy efi` .oldl xiaqiy itk
xeaicd zeize`l yi dxe`kl ?"dnkg"l (xeaicd zeize`
zeize`a) xacnd mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy
efi` ,j` .lkyd zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd
(lirl xaqenk) `idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy
zeize`y ,oldl xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl

:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicdäpä ék ,Leøt¥¦¦¥
øeacä úBiúBà úeeäúä,ytpd ly ±úBàöBî 'äî úBàöBiä ¦§©¦©¦©§¥§
ìkNî øác ïðéà ¯ ätäly oz`ivi aiign lkydy xn`py ± ©¤¥¨¨¨ª§¨

,"ze`ven"dn zeize`dàìå`l mb oke ±òáèa òaèî §Ÿª§¨§¤©
,eìlä úBàöBîjk j` ,lky it lr eppi`y oipr minrtl yi - ¨©¨

,"ze`ven"d rahn `l mb df o`k eli`e ,erah cvn xacd
ïäa äknä ìBwäå ìáää éãé ìò úBiúBàä àèáî àéöBäì§¦¦§¨¨¦©§¥©¤¤§©©©¤¨¤
dpi` ,"ze`ven"a lewde ladd ly d`kdd ,"ze`ven"a ±

,xeaicd zeize` ly oz`ivi zaiignCøc ét ìòxcqe ±òáhä ©¦¤¤©¤©
ìëOä Cøc ét ìò àìå§Ÿ©¦¤¤©¥¤
aiign epi` lkyd ±
lewde ladd z`kdny
dp`vz ,"ze`ven"a

,el`e el` zeize`ïBâk§
,ìLî-Cøc ìò ,íéúôOä©§¨©¦©¤¤¨¨

ô"îea úBiúBàL,z"ia ± ¤¦©
,`"t ,m"n ,e"ieúBàöBé§

ïäîxzei ody miiztya ± ¥¤
ze`xpe zeielboirl

xzei lw ± ziyep`d
ji` yibxdle ze`xl
ici lr ze`ad zeize`dy
lr opi` ,miiztyd zrepz
,rah it lr e` lky it

- okyàìå òáhä ïéà¥©¤©§Ÿ
úàéöéì ïúBð ìëOä©¥¤¥¦¦©
é÷ìç òaøà àèáî¦§¨©§©¤§¥

,elà úBiúBà éeha ééepLmiaiign rahd `le lkyd `l - ¦¥¦¦¥
mipey miiehia ibeq drax` e`vi miiztyd zrepzny

,`"te m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`a mi`hazndét ìò©¦
,íéúôOä úòeðz ééepLzrepz ,lynl ,z"ia ze`d iehiaay - ¦¥§©©§¨©¦

,'eke ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`a `id miiztyd
úBòðòBðúnL,miiztyd ±ïäa òâBtä ãçà ìB÷å ãçà ìáäa ¤¦§©§§¤¤¤¨§¤¨©¥©¨¤

äåLa`han `edy drya miiztya lewde ladd zribp - §¨¤
lad eze` `ed - `"te m"n ze`d e` ,e"ie ze`d e` ,z"ia ze`d
iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd cvny ixd ,lew eze`e
zeawra `a iepiydy xnel gxkdd one ,zxg` ze` e` ef ze`
miiztyd zrepz z"ia ze`d iehia zryay ,miiztyd zrepz
ixd ,jkl m`zda .lynl 'e ze`d iehia zrya xy`n dpey
miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy zeidl jixv did

e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa12,
z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e`
dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd

,jk xacd oi`éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦
,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha éepL,oevxay miiepiyd itl - ¦¦¨¦¤¦§©¤¤

,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'å Bà 'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bà 'î Bà,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -

`edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd zerprpzn
`id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d `hal dvex

,miiztyd zrepza iepiyd z` d`ianyäéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤
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ùã÷ä úøâà
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה ר"פ בלקו"ת ˘"˘Â.".9:‡"ËÈÏ"בארוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ציור על מורה האות "תמונת
דשעהיוה"א)". ברפי"ב (הגה כו' וההתגלות ג.10.ההמשכה סד, א.11.ישעי' רכח, ˘ËÈÏ"‡:12.זח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ד"
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a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ז שלישי יום
,214 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéúåàä êà,gw 'nr cr:[(ù"ò á"éå

Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì dúðeëå Lôpä ïBöø§©¤¤§©¨¨¨©£¦§©§¨©¦§
äàøpëå .elà úBiúBà 'ã ééeháa äzò úBòðòðúî ïäL¤¥¦§©§§©¨§¦¥¦¥§©¦§¤

,Leçadaa mi`ex ep`y enke -,ygenae zexiLôpä ïéàL §¤¥©¤¤
úòãBéå úðekúîji` ±íéúôOä úBòeðz éepL ììk ïeëì ¦§©¤¤§©©§©¥§¨¦§©§¨©¦

.elà íééepLalk iabl ± §¦¦¥
oi`y oeeike ,cegl ze`
dppi`e zpeekzn ytpd
oeekl ji` llk zrcei
iepiyd z` zeyrle
miiztyd zerepza
epevxay ze`l m`zda
ipeydy ,ixd - `hal
epi` miiztyd zrepza
`hal ick ,ef dpeeka `a
`l` ,zniieqn ze`
mc`dy oeeik ,jtidl
zeize` xnel dvex

.`linn jxca jk miiztyd zerprepzn ,zeniieqnäàøð øúBéå§¥¦§¤
,úBc÷pä éeháa ïk,dnecke gzt e` ,unw -LôpäLkL ¥§¦©§ª¤§¤©¤¤

íéöî÷ð àìénî éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî àéöBäì dðBöø§¨§¦¦¦¨§ª©¨©£©¦¥¨¦§¨¦

Lôpä ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§©¤¤
çzôì àìå õî÷ì,miiztyd z` ±éøàäì ïéàå .ììëe ììkC ¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥§©£¦

àèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨
,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä̈¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨

àlàze`a zeize`d ± ¤¨
úeîã÷å íìòpä ìëOî¦¥¤©¤§¨§©§

ìëOäiptly df ± ©¥¤
edfy ,lkydn dlrnle

,"dnkg"LôpaL¤©¤¤
ïéà ïëìå ,úøaãîä©§©¤¤§¨¥¥
óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä©¦¨§©¥©

:ìkä ïéánL,oky - ¤¥¦©Ÿ
lkydn `a epi` xeaicd
m` ik ,oian `edy ielbd
jkn dlrnly "dnkg"n
epi` oiicr df geke -
lk lr .elv` ielbe gzetn
ly oiprd edfy ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y ixd ,mipt
zeize`e "zekln" - "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`"

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd

myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky .'ied

,"`zxa cqi `a`" oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray ocr

ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y

,dlrnly xeaicd zeize`

,"dnkg" ly c"eidn jynp

epinkg mixne` ,`eti` ,recn

`xap `ad mlerd wxy ,l"f

`xap dfd mlerd eli`e c"eia

epax xiaqi ?'ied myay 'da

mipipr ipyy ,oldl owfd

(xeiv) zxev :xeaicd zeize`a

oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

ok` d`a ,ze`l ze`

(xnege) seb eli`e ;"dnkg"n

dpyiy ,jk xacd dyrnl mbe .ald on `a - "lad"d `edy ,zeize`d

mi`xapd zeedzd dpnne ,"dnkg"n d`ad zeize`d ly zeiniptd

zeipevige sebde ,(zewl`a dpadde dnkgd oipr mda yiy) miipgexd

dfne ,'ied my ly 'd ze`d `ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize`

:owfd epax oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±øîç úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©Ÿ¤
,äøeöåly "dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - §¨

,zeize`d,úéðBöéçå úéîéðt àø÷päly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦
,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd `ed zeize`d
ly zeipgexde zeiniptd `id zeize`d ly "dxev"de

,zeize`dïøB÷nL íâä ék,zeize`d ly ±úeîãwî àeä ¦£©¤§¨¦©§
ìëOäzpigan ± ©¥¤

dlrnl `idy "dnkg"d
lkyl znceweïBöøe§

,Lôpä,xen`ky - ©¤¤
ze` `hal ytpd oevxn
dxeiv `a ,zxg` e` ef

,ze`d lyúðéça àéä Bæ¦§¦©
àèánä éepL úøeö©¦©¦§¨

,úBiúBà á"ëaL- ¤§¦
ze`l ze` oiay iepiya

.oiiehia zryaìáà£¨
àeä ,ïúeiðBöéç úðéça àeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§§¦©¦¦¨
àöBiä èeLt ìB÷ äeäúî epnnL ,áläî àöBiä ìáää©¤¤©¥¥©¥¤¦¤¦§©¤¨©¥
á"ë éeháe ,úBøáä á"ëì ÷ìçð Ck-øçàå ,ïBøbäî¥©¨§©©¨¤¡¨§£¨¦

úBiúBàmiyrp ipeyde dwelgd ±:úBòeãéä úBàöBî 'äa ¦§¨©§
ò"äçà23ze`a 'r ,'d ,'g ,'` zeize`d -,ïBøbäî÷"ëéâ± ¥©¨

ze`a w ,'k ,i ,'b zeize`d.'eë Cçäî,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥
.'eke miiztydn ze`a ± s"nea ± 'tàèáîelilve ±ìáää ¦§¨©¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
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a`Îmgpnעו f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb ,lilve iehia ly dxev ok mb el yi envrlyk ladd ±
,ze`a `hazn `ed oi`yk'ä úBà àeädtdn ladd z`va ±

`idy ,'d ze` ly lilvd rnyp,"'eë àìél÷ àúà"ze` - ¨¨©¦¨
,znlyen ze` ly zeynne ynn da oi`y ,dlwøB÷î àeäå§§

úBiúBàä óeâå øîçä©Ÿ¤§¨¦
á"ëì ïúe÷lçúä íøè¤¤¦§©§¨§
'd ze`dy ,ixd .zeize` ±
xewn z` "zbviin"
.zeize`d ly "seb"d
eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
íìBòL ,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¤¨

:'äa àøáð äfäly - ©¤¦§¨§
mlerdy xnelk ,'ied my
sebe zeipevign `xap dfd
,dlrnly zeize`d
my ly 'd ze`a oxewny

.'ied
íâä ,äpäå,zexnl - §¦¥£©

'ä ,äàzz 'ä àéäL¤¦©¨¨
,ä"éåä íLaL äðBøçà- ©£¨¤§¥£¨¨

ixd `ed dlrnly xeaicd
,"zekln" ly dpigad

"oehly jln xac"24,
xewn `idy 'd ze`de
'dd `id ,xeaicd
my ly (d`zz) dpexg`d
zpiga `idy ,'ied

,"zekln"däæ eLøc äëøáì-íðBøëæ eðéúBaøåc"eiay - §©¥¦§¨¦§¨¨¨§¤
,dfd mler `xap 'dae `ad mler `xap,"déa ék" :÷eñt ìò©¨¦§¨

dpeekdy ,o`k mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik ,"minler xev 'd -
d`zz 'dd `id ,dfd mlerd `xap 'da l"f epinkg xn`na

?xeaicd zeize` ly ladd xewn ,(dpexg`d)eðéä,df ixd ± ©§
ã"eiä íìòäî éelb úðéçáì àáì dúéLàøå døB÷nL éôì- §¦¤§¨§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©¦¥¤§¥©

beq lkl yxeyde xewnd ixd `ed "dnkg" ly c"eid "mlrd"y
,dfd mler ly ielibd mbe `ad mler ly ielibd mb ,ielib ly
,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d ly xeivd mb zeize`a enk
ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk ,zelbzda m`eaay `l`
,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d xeiv
,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr "dnkg"n
ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald ladn mi`a

- dfd mler ly ielibd ligznyk ,xewnde ziy`xdàeä
,äàlò 'ä úðéçaî CLîðå òtLîdpey`xd 'd ze`d - ª§¨§¦§¨¦§¦©¦¨¨

,'ied myaydì LiL,'d ze`d zpenze xeivl ±úeèMtúä ¤¥¨¦§©§
,áçøå Cøàick z`fe -úBøBäì,ze`xdl ±,äðéa úðéça ìò Ÿ¤§Ÿ©§©§¦©¦¨

,"dpia" zpiga `id ,'ied my ly d`lir 'd -úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§
,úòcä úáçøäa äâOäå éelb úðéçáa íìòpä ìëOä©¥¤©¤§¨¦§¦©¦§©¨¨§©§¨©©©©

dúòtLäå,dpia ,d`lir 'd ly ±Bîëe ,ála úîizñî §©§¨¨¨¦§©¤¤©¥§
íéðewza áeúkL25,"ïéáî álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c ,- ¤¨©¦¦§¦¨¦¨¨©¥¥¦

,ald zpiga `id "dpia"y
ixd ,oian ald dae
`id "dpia"d zrtydy

,alaìáää àöBé íMîe¦¨¥©¤¤
,`edy ±óeb éelb øB÷î§¦

,øeacä úBiúBàä̈¦©¦
úBàöBî 'äa úBlbúnä©¦§©§¨

íìòäîf` cr eidy ± ¥¤§¥
,mlrdaã"eiä,c"eia ± ©

äàzz 'ä úðeîúe± §©©¨¨
myay dpexg`d 'd ze`d

,'ieddúáéúëa± ¦§¦¨¨
ixd `id dze` miazekyk

äa ïk íbCøà úeèMtú ©¥§¦§©§Ÿ¤
,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©

'd"ay `l` ,"d`lir
lr d`xn df "d`lir
eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©
,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥

,"íéîìBò ìk úeëìî"- ©§¨¨¦
xewn `id zeklnd zxitq

zhytzn `ide ,zenlerd lk,ïéøèñ 'ãìe ähîìe äìòîì- §©§¨§©¨§¦§¦
,zegexd rax`leúBèMtúnäzegex 'ce dhnde dlrnd ± ©¦§©§
zehytzn mlerd,'ä øác úBiúBàî úBëLîðåzeize`n - §¦§¨¥¦§©
,d"awd ly exeaicúìä÷a áeúkL Bîk14Cìî øác øLàa" : §¤¨§Ÿ¤¤©£¤§©¤¤

,"ïBèìLdkelna xacdy itk ,hley jlnd ly exeaic - ¦§
ici lr `id dkelnd z` bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl
xeaicd lret dlrnl mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic
zeevw zyy lka d"awd ly dkelnd zehytzd z` dlrnly
,mlerd zellk z` mitiwnd ,zegex 'ce dhn ,dlrna ,mlerd

øéòfî èòî ïéáäìe] øçà íB÷îa øàBáîL Bîkedyn ±ïéðò §¤§¨§¨©¥§¨¦§©¦§¥¦§©
àìå óebä úeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§©§Ÿ

,íBìLå-ñç Lôpäoiprd dlrnl xnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©¤¤©§¨
zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize` ly

- ?xeaicdéèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øák§¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥
íéøîà,"`ipz"d xtq ±:[(íL ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìçlr - £¨¦¥¤¤¤§©¥¨

`xap dfd mlerdy l"f epinkg mixne` okl ,ixd ,mipt lk
.'ied my ly 'd ze`d `ed mxewny ,dlrnly xeaicd zeize`n
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ùã÷ä úøâà
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä
äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä

éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)
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ד.24. ח, אליהו").25.קהלת ("פתח בהקדמה תקו"ז

a`Îmgpn f"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז רביעי יום
,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,gw 'nr cr.ì"ðëå ò"ç 'éçáî

àäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` ,`eti` ,cvik
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd
ly zeize` itexivn
iptny ,dlrnly xeaicd
xeaicd zeize` itexivay
mitexiv mpyi dlrnly
ok mb mpyi uw oi` cr
,j` - uw oi` cr mi`xap
mdy miipgexd mi`xapd
yie zrce dnkg ilra
,zewl`a drici mdl

lirl xaqedy itky ,dlrnly xeaicd zeize` zeiniptn mi`a
ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd okly ,"dnkg"n `a df
ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd eli`e ;zewl`a dnkg
zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z` leaqle lawl elkeiy
mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d `l` ,zeize`d ly
xacdy enk ,lynÎjxc lr) xeaicd zeize` ly sebde xnegdn
`edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn ,sebdn `a dfy ,mc`a
dlrnly laddn `a df ixd dlrnl mb jk ,inyb lewe lad
,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne` okl ,(zeize`d sebne
itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d ze`a `xap `edy

:owfd epax oeylae .lirl xaqedyáì éîëç ìëì òeãé äpä26, ¦¥¨©§¨©§¥¥
Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå úBîìBòä éeaø ék¦¦¨¨§©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§

áeúkL27,"åéãeãâì øtñî Léä" :zenlerl dpeekd - ¤¨£¥¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`y ,dlrnly zelkidleãeãâe ìëéä ìëáe± §¨¥¨§

aezky enk xtqn xak yi mda28`eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j` ± "oenewi idencw oaax

íéëàìî ïááø àBaøå ïéôìà óìà29ïëå ,yiy ,zenypa ± ¤¤£¨¦§¦¦§¨©§¨¦§¥
'ig ,dnyp ,gex ,ytp ly zeillk zebixcn yng odaod ,dcigi ,

äãéçé äiç¯äîLð¯çeø¯Lôð,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãî- ¤¤©§¨¨©¨§¦¨©§¥§¥¥
zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna uw oi`l zebixcn opyiy

,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" ly dbixcna cr ,"gex" zpigaeìëáe§¨
äøéöé äàéøa úeìéöàaL úBìëéä éeaøî úBìëéäå íìBò± ¨§¥¨¥¦¥¨¤©£¦§¦¨§¦¨

dlrnl ,"diyr"d mlern dlrnly miipgex zenler mlek ody
mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d mlern dlrnle dfd mlerdn
mler `edy "dfd
wx `l oeekn ,"diyr"d
m` ik ,inybd dfd mlerl
diyrd mler z` llek mb

- ipgexdíééeaø ìk äpä¦¥¨¦¦
ãò éeaø øçà éeaø ,elà¥¦©©¦©

,Lnî õ÷ ïéàyiy - ¥¥©¨
daxd jk lk mda
uw ila mi`xape milv`p

,ynnòtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨
á"ë éôeøö éeaøî¥¦¥¥
,'ä øác úBiúBà¦§©

úB÷lçúnäa"k ± ©¦§©§
xeaicd ly zeize`d

zewlgzn ,dlrnlyíb©
ãò íéaø íéôeøöì ïk¥§¥¦©¦©

,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà- ¥¥§©§¦©¨
xeaicd zeize` a"kn mixvepd mitexivl seq oi`e uw oi`

,dlrnlyäøéöé øôña áeúkL Bîk30äòáL :31íéðáà §¤¨§¥¤§¦¨¦§¨£¨¦
,íéza íéòaøàå íéôìà úLîç úBðBadxivi xtqa - £¥¤£¨¦§©§¨¦¨¦

ztxhvn dlnd ,"miza" - milnde ,"mipa`" zeize`d ze`xwp
xyt` zeize` rayne ,mipa`n sxhvny zia enk ,zeize`n

,zepey miln mirax`e mitl` zyng sxvlàö Cìéàå ïàkî¦¨¨¥¨¥
'eë øaãì ìBëé ätä ïéàM äî áLçådleki ofe`d oi`e - ©£Ÿ©¤¥©¤¨§©¥

miaxd mitexivl zeiexyt`d od daxd jk lk - renyl
dxivi xtqa dpen zeize` ray cr .zeize`d a"kn mitxhvnd
ray cr ,zeize` yly ,zeize` izyn mixvepd mitexivd xtqn

ze` rayn dlrnl eli`e .zeize`od mitexivd zeiexyt` ,zei
,dlrnly xeaicd zeize`a mb jk ,leab ila mdy zeax jk lk
,zilkze uw ila `ed ,odn sxvl milekiy mitexivd ieaix ixd
.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapd ieaix mi`a mitexivd ieaixne

úBîLðe íéëàìnä úBâéøãîe úBìòîa LiL íâäåwx `l ± ©£©¤¥§©£©§¥©©§¨¦§¨
mb `l` ,zenype mik`ln daxdúBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£

dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàì úB÷eìç úBâøãîezg` dbixcn - ©§¥£§¥¥¨©©¨©
dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd dbixcndn dlrnl -
xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix lk m`e .xzeia zilrp
`l ixd - zeize`d xcqe zbvda wx `ed lcadd - dlrnly
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ùã÷ä úøâà
êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá

úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
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.26:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לב חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א ג.27."עפמש"כ כה, י.28.איוב ז, דניאל

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם (ראה מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא
בל"ג". גם בהם יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות שנתהוו ב"גדודים" מי"ב.30.דהמדובר שליט"א 31.פ"ד הרבי

נקבה. לשון "בונות", להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות מציין



עז a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb ,lilve iehia ly dxev ok mb el yi envrlyk ladd ±
,ze`a `hazn `ed oi`yk'ä úBà àeädtdn ladd z`va ±

`idy ,'d ze` ly lilvd rnyp,"'eë àìél÷ àúà"ze` - ¨¨©¦¨
,znlyen ze` ly zeynne ynn da oi`y ,dlwøB÷î àeäå§§

úBiúBàä óeâå øîçä©Ÿ¤§¨¦
á"ëì ïúe÷lçúä íøè¤¤¦§©§¨§
'd ze`dy ,ixd .zeize` ±
xewn z` "zbviin"
.zeize`d ly "seb"d
eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
íìBòL ,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¤¨

:'äa àøáð äfäly - ©¤¦§¨§
mlerdy xnelk ,'ied my
sebe zeipevign `xap dfd
,dlrnly zeize`d
my ly 'd ze`a oxewny

.'ied
íâä ,äpäå,zexnl - §¦¥£©

'ä ,äàzz 'ä àéäL¤¦©¨¨
,ä"éåä íLaL äðBøçà- ©£¨¤§¥£¨¨

ixd `ed dlrnly xeaicd
,"zekln" ly dpigad

"oehly jln xac"24,
xewn `idy 'd ze`de
'dd `id ,xeaicd
my ly (d`zz) dpexg`d
zpiga `idy ,'ied

,"zekln"däæ eLøc äëøáì-íðBøëæ eðéúBaøåc"eiay - §©¥¦§¨¦§¨¨¨§¤
,dfd mler `xap 'dae `ad mler `xap,"déa ék" :÷eñt ìò©¨¦§¨

dpeekdy ,o`k mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik ,"minler xev 'd -
d`zz 'dd `id ,dfd mlerd `xap 'da l"f epinkg xn`na

?xeaicd zeize` ly ladd xewn ,(dpexg`d)eðéä,df ixd ± ©§
ã"eiä íìòäî éelb úðéçáì àáì dúéLàøå døB÷nL éôì- §¦¤§¨§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©¦¥¤§¥©

beq lkl yxeyde xewnd ixd `ed "dnkg" ly c"eid "mlrd"y
,dfd mler ly ielibd mbe `ad mler ly ielibd mb ,ielib ly
,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d ly xeivd mb zeize`a enk
ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk ,zelbzda m`eaay `l`
,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d xeiv
,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr "dnkg"n
ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald ladn mi`a

- dfd mler ly ielibd ligznyk ,xewnde ziy`xdàeä
,äàlò 'ä úðéçaî CLîðå òtLîdpey`xd 'd ze`d - ª§¨§¦§¨¦§¦©¦¨¨

,'ied myaydì LiL,'d ze`d zpenze xeivl ±úeèMtúä ¤¥¨¦§©§
,áçøå Cøàick z`fe -úBøBäì,ze`xdl ±,äðéa úðéça ìò Ÿ¤§Ÿ©§©§¦©¦¨

,"dpia" zpiga `id ,'ied my ly d`lir 'd -úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§
,úòcä úáçøäa äâOäå éelb úðéçáa íìòpä ìëOä©¥¤©¤§¨¦§¦©¦§©¨¨§©§¨©©©©

dúòtLäå,dpia ,d`lir 'd ly ±Bîëe ,ála úîizñî §©§¨¨¨¦§©¤¤©¥§
íéðewza áeúkL25,"ïéáî álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c ,- ¤¨©¦¦§¦¨¦¨¨©¥¥¦

,ald zpiga `id "dpia"y
ixd ,oian ald dae
`id "dpia"d zrtydy

,alaìáää àöBé íMîe¦¨¥©¤¤
,`edy ±óeb éelb øB÷î§¦

,øeacä úBiúBàä̈¦©¦
úBàöBî 'äa úBlbúnä©¦§©§¨

íìòäîf` cr eidy ± ¥¤§¥
,mlrdaã"eiä,c"eia ± ©

äàzz 'ä úðeîúe± §©©¨¨
myay dpexg`d 'd ze`d

,'ieddúáéúëa± ¦§¦¨¨
ixd `id dze` miazekyk

äa ïk íbCøà úeèMtú ©¥§¦§©§Ÿ¤
,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©

'd"ay `l` ,"d`lir
lr d`xn df "d`lir
eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©
,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥

,"íéîìBò ìk úeëìî"- ©§¨¨¦
xewn `id zeklnd zxitq

zhytzn `ide ,zenlerd lk,ïéøèñ 'ãìe ähîìe äìòîì- §©§¨§©¨§¦§¦
,zegexd rax`leúBèMtúnäzegex 'ce dhnde dlrnd ± ©¦§©§
zehytzn mlerd,'ä øác úBiúBàî úBëLîðåzeize`n - §¦§¨¥¦§©
,d"awd ly exeaicúìä÷a áeúkL Bîk14Cìî øác øLàa" : §¤¨§Ÿ¤¤©£¤§©¤¤

,"ïBèìLdkelna xacdy itk ,hley jlnd ly exeaic - ¦§
ici lr `id dkelnd z` bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl
xeaicd lret dlrnl mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic
zeevw zyy lka d"awd ly dkelnd zehytzd z` dlrnly
,mlerd zellk z` mitiwnd ,zegex 'ce dhn ,dlrna ,mlerd

øéòfî èòî ïéáäìe] øçà íB÷îa øàBáîL Bîkedyn ±ïéðò §¤§¨§¨©¥§¨¦§©¦§¥¦§©
àìå óebä úeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§©§Ÿ

,íBìLå-ñç Lôpäoiprd dlrnl xnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©¤¤©§¨
zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize` ly

- ?xeaicdéèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øák§¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥
íéøîà,"`ipz"d xtq ±:[(íL ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìçlr - £¨¦¥¤¤¤§©¥¨

`xap dfd mlerdy l"f epinkg mixne` okl ,ixd ,mipt lk
.'ied my ly 'd ze`d `ed mxewny ,dlrnly xeaicd zeize`n
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ùã÷ä úøâà
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä
äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä

éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)
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ד.24. ח, אליהו").25.קהלת ("פתח בהקדמה תקו"ז

a`Îmgpn f"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז רביעי יום
,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,gw 'nr cr.ì"ðëå ò"ç 'éçáî

àäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` ,`eti` ,cvik
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd
ly zeize` itexivn
iptny ,dlrnly xeaicd
xeaicd zeize` itexivay
mitexiv mpyi dlrnly
ok mb mpyi uw oi` cr
,j` - uw oi` cr mi`xap
mdy miipgexd mi`xapd
yie zrce dnkg ilra
,zewl`a drici mdl

lirl xaqedy itky ,dlrnly xeaicd zeize` zeiniptn mi`a
ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd okly ,"dnkg"n `a df
ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd eli`e ;zewl`a dnkg
zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z` leaqle lawl elkeiy
mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d `l` ,zeize`d ly
xacdy enk ,lynÎjxc lr) xeaicd zeize` ly sebde xnegdn
`edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn ,sebdn `a dfy ,mc`a
dlrnly laddn `a df ixd dlrnl mb jk ,inyb lewe lad
,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne` okl ,(zeize`d sebne
itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d ze`a `xap `edy

:owfd epax oeylae .lirl xaqedyáì éîëç ìëì òeãé äpä26, ¦¥¨©§¨©§¥¥
Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå úBîìBòä éeaø ék¦¦¨¨§©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§

áeúkL27,"åéãeãâì øtñî Léä" :zenlerl dpeekd - ¤¨£¥¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`y ,dlrnly zelkidleãeãâe ìëéä ìëáe± §¨¥¨§

aezky enk xtqn xak yi mda28`eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j` ± "oenewi idencw oaax

íéëàìî ïááø àBaøå ïéôìà óìà29ïëå ,yiy ,zenypa ± ¤¤£¨¦§¦¦§¨©§¨¦§¥
'ig ,dnyp ,gex ,ytp ly zeillk zebixcn yng odaod ,dcigi ,

äãéçé äiç¯äîLð¯çeø¯Lôð,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãî- ¤¤©§¨¨©¨§¦¨©§¥§¥¥
zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna uw oi`l zebixcn opyiy

,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" ly dbixcna cr ,"gex" zpigaeìëáe§¨
äøéöé äàéøa úeìéöàaL úBìëéä éeaøî úBìëéäå íìBò± ¨§¥¨¥¦¥¨¤©£¦§¦¨§¦¨

dlrnl ,"diyr"d mlern dlrnly miipgex zenler mlek ody
mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d mlern dlrnle dfd mlerdn
mler `edy "dfd
wx `l oeekn ,"diyr"d
m` ik ,inybd dfd mlerl
diyrd mler z` llek mb

- ipgexdíééeaø ìk äpä¦¥¨¦¦
ãò éeaø øçà éeaø ,elà¥¦©©¦©

,Lnî õ÷ ïéàyiy - ¥¥©¨
daxd jk lk mda
uw ila mi`xape milv`p

,ynnòtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨
á"ë éôeøö éeaøî¥¦¥¥
,'ä øác úBiúBà¦§©

úB÷lçúnäa"k ± ©¦§©§
xeaicd ly zeize`d

zewlgzn ,dlrnlyíb©
ãò íéaø íéôeøöì ïk¥§¥¦©¦©

,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà- ¥¥§©§¦©¨
xeaicd zeize` a"kn mixvepd mitexivl seq oi`e uw oi`

,dlrnlyäøéöé øôña áeúkL Bîk30äòáL :31íéðáà §¤¨§¥¤§¦¨¦§¨£¨¦
,íéza íéòaøàå íéôìà úLîç úBðBadxivi xtqa - £¥¤£¨¦§©§¨¦¨¦

ztxhvn dlnd ,"miza" - milnde ,"mipa`" zeize`d ze`xwp
xyt` zeize` rayne ,mipa`n sxhvny zia enk ,zeize`n

,zepey miln mirax`e mitl` zyng sxvlàö Cìéàå ïàkî¦¨¨¥¨¥
'eë øaãì ìBëé ätä ïéàM äî áLçådleki ofe`d oi`e - ©£Ÿ©¤¥©¤¨§©¥

miaxd mitexivl zeiexyt`d od daxd jk lk - renyl
dxivi xtqa dpen zeize` ray cr .zeize`d a"kn mitxhvnd
ray cr ,zeize` yly ,zeize` izyn mixvepd mitexivd xtqn

ze` rayn dlrnl eli`e .zeize`od mitexivd zeiexyt` ,zei
,dlrnly xeaicd zeize`a mb jk ,leab ila mdy zeax jk lk
,zilkze uw ila `ed ,odn sxvl milekiy mitexivd ieaix ixd
.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapd ieaix mi`a mitexivd ieaixne

úBîLðe íéëàìnä úBâéøãîe úBìòîa LiL íâäåwx `l ± ©£©¤¥§©£©§¥©©§¨¦§¨
mb `l` ,zenype mik`ln daxdúBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£

dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàì úB÷eìç úBâøãîezg` dbixcn - ©§¥£§¥¥¨©©¨©
dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd dbixcndn dlrnl -
xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix lk m`e .xzeia zilrp
`l ixd - zeize`d xcqe zbvda wx `ed lcadd - dlrnly
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ùã÷ä úøâà
êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá

úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
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.26:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לב חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א ג.27."עפמש"כ כה, י.28.איוב ז, דניאל

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם (ראה מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא
בל"ג". גם בהם יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות שנתהוו ב"גדודים" מי"ב.30.דהמדובר שליט"א 31.פ"ד הרבי

נקבה. לשון "בונות", להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות מציין



a`Îmgpnעח g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח חמישי יום
,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæä íìåòä êà,216 'nr cr:äéùòá úðð÷î

áà-íçðîç"ééùéîçíåé

zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oia lcadd ,zeidl jixv did
,- deab lr deabìkä äpädeab mb ,zebixcnd zewlgzd ± ¦¥©Ÿ

,deab lríéôeøvä éôelç éôì CLîðmi`ay zeize` a"kc - ¦§¨§¦¦¥©¥¦
w"k ztqed - y"a z"`c zexenzde mitexivd seliga ok mb

,`"hily x"enc`
L"a ú"àa úBøeîzäå§©§§©©

'eëly xg`d xcqa -
ly xcqd ,"z"ia-s"l`"d
s"l` ze`dy ,"y"a z"`"
(dpey`xd ze`d)
ze`d) e"iz ze`a ztlgen
z"ia ze`de ,(dpexg`d

iptly dipyd ze`d) o"iy ze`a ztlgen (dipyd ze`d)
.'eke (dpexg`d.(áé ÷øôa øàaúpL Bîëe)cegid xry"a ± §¤¦§¨¥§¤¤

"dpen`de32epyiy zexnl ,ixd ."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd
,uw oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix,ììk Cøc Cà©¤¤§¨

,úòãå äîëç éìòa ílk äpäzrce dnkgd oipr `ed mpipr - ¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©
,zewl`aúeiîéðtî íúeiç úBéä éðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥¡©¨¦§¦¦

úBëLîpä úBiúBàä± ¨¦©¦§¨
zekynp zeize`d zeinipt
,äàlò äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨¨

dpeilr dnkg" -,"
.ìéòì økæpëåokl ± §©¦§¨§¥

mi`xapd lk lr mixne`
illkd mya millkpd
e`xap mdy ,"`ad mler"
xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn d`a mzeig oky ,c"eia

.'ied my ly c"eidn `ad ,dlrnly

ìéëäî ïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò ,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨¦©©¤§¨¨¥¨¦
,ïúeiîéðôe úBiúBàä úøeö úðéçaî úeiçå øBà ìañìå§¦§Ÿ§©¦§¦©©¨¦§¦¦¨

øéàäì,ea xi`i ,zeize`d zeinipt ly zeigde xe`dy ± §¨¦
L Bîk øzñäå Leáì éìa Ba òétLäìe,zeize`d zeinipt ± §©§¦©§¦§§¤§¥§¤

úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦
,íéëàìîe úBîLðì- ¦§¨©§¨¦

df mik`lne zenypl
yeald ila rityne xi`n
sebe xneg ly xzqdde
deedznd zeize`d

laddn33,äøàää ÷ø©©¤¨¨
äàa äòtLääå§©©§¨¨¨¨
äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤
óeâå øîç úðéçaî¦§¦©Ÿ¤§
,íúeéðBöéçå úBiúBàä̈¦§¦¦¨

àeäLzeipevig ± ¤
`id ,zeize`dúðéça§¦©

,ìáääÎjxc lr enk - ©¤¤
laddn mieedznd mc`a xeaicd zeize` sebe zeipevig lyn

,inyb lad `ede ,aldn `adíéìáä 'æì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦
úìä÷aL34weqta -"zldw"a35ly mipipr dray mixkfen ¤§Ÿ¤¤

"lad" ,"lad lkd milad lad zldw xn` milad lad" :lad
cer ,dyly cgia ,miinrt ,miax oeyl "milad" ,zg` mrt
,zg` mrt cer "lad lkd" ,dyly aey ,"milad lad" mrtd

."lad" minrt ray cgiaeíäéìòL,miladd dray lr ± ¤£¥¤
ìBòäLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,ãîBò í36.`l `nlr" ± ¨¨¥§¤¨©Ÿ©©¨

epi` mlerd ± "`kln dnly xn`c milad lr `l` miiwz`

zray mdy ,jlnd dnly xn`y miladd lr `l` miiwzn
,mixen`d miladdíìBòa Laìúnä "'ä ét àöBî" àeäå§¨¦©¦§©¥¨¨
åéàáö ìëå äfä,dfd mleray mi`xapd lk ±,íúBéçäì- ©¤§¨§¨¨§©£¨

,'d it `ven ,'d itn `ad ladd dfyBëBúáe`venae lada ± §
,'d itúðéça úLaìî§ª¤¤§¦©

øeacä úBiúBà úøeö©¦©¦
,äáLçnäå,dlrnly - §©©£¨¨
- d`adåéúBcnî¦¦¨

BðBöøe úBLBãwä©§§
,'eëå Búîëçåenk - §¨§¨§

zeize`y ,lynl mc`a
zeize`e xeaicd
ixd ze`a daygnd
iptny - eizecnn ieliba
dweyze dad` el yiy
`ed okl ,miieqn xacl
eze` zece` xacne ayeg
ze`a zecnde ,xac
xeaicd zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke eznkge epevxn
epevxne zeyecwd zecndn ,zelbzda dlrnly daygnde

,'eke eznkgeúBãçéîäeznkge epevxe ,zeyecwd ± eizecn ± ©§ª¨
zecge`n ,(zexitqd)úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàaixd - §¥¨§©§¦

eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d zexevny xe`dy
ly zeinipta ,ekeza wx `vnp - dnkge oevxne zeyecwd
oi` ieliba eli`e ,dfd mlerd z` digne deednd "'d it `ven"
- ?dfd mlerd ly zeigde zeedzdd d`a okidne .jk xacd
.dlrnly xeaicd "lad" ,zeize`d sebe zeipevign df ixd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå

.ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä

ìôùä äæä íìåòä êà
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
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עה"פ". באוה"ת א.35."עייג"כ ב.36.א, קמו, ח"א

a`Îmgpn h"i iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ט שישי יום
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàá äðäå,216 'nr cr.'åë íäøáàì

äëøáì-BðBøëæ é"øàä áúkL eäæå)37úeiðBöéç úðéçaL , §¤¤¨©¨£¦¦§¦§¨¨¤§¦©¦¦
ä"éåä íL ìL 'äa úBænøîä ,úeìéöàc úeëìîc íéìkä©¥¦§©§©£¦©§ª¨§¤¥£¨¨

,àeä¯Ceøa,zeklnd zxitq `idy "d`zz 'd" -eãøé íä ¨¥¨§
íéðewza áeúk ïëå .(äiNòä íìBòì äîLð eNòðå38- §©£§¨¨§¨¨£¦¨§¥¨©¦¦

,"xdef ipewiz"aã"eiäL± ¤©
,'ied my lyàeä±

,xi`n,'eë úeìéöàa- ©£¦
mlera ± "d`lir 'd"e
mlera ± "e"e" ,"d`ixa"d

,"dxivi"däàzz 'äå§©¨¨
úðp÷î,dxi`ne ± §©¤¤

:äiNòaly zewl`d od 'ied my ly zeize`d rax` - ©£¦¨
zenlerd39zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny ielibd :

ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied my ly c"ei) "dnkg"d
itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly ,xzeia dlrpd epte`a lehia
ly oey`xd wlga) d"l wxtay d"dbda xne` owfd epaxy
mler zellka dxi`n ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq

lehiad ote` xxey "zeliv`"d mler ipipr lkay ,"zeliv`"d
"dpia"d zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n "d`ixa"d mlera ;xen`d
ilra md (mik`ln mbe zenyp mb) df mler ly mi`xapd lke
,zecnd yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb dbyd
mi`xapd zceare
oipra `id ,df mleray
ly zelrtzd ,"zecn"d
;zewl`a d`xie dad`
dxi`n "diyr"d mlerae
zxitq ,"d`zz 'd"
- df mlere ,"zekln"d
.miny zekln ler zlaw jezn dyrne ,dyrnd mler `ed
zeize` itexiv zeiniptn d`ad ,df mler ly dnypd edf ,mxa
`edy zeize`d sebe xnega mlrda zyaelnd xeaicd
zeipevign wx md ,envr mlerd zeige zeedzd eli`e ,"lad"d
inyb mler `ed df mler okle ,"lad"dn - xeaicd zeize`

.ixnege

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg

lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
mc`y cqgd ici lr

,dhnl icedi ly cqge dwcvay ixd .cqge dwcv dyer dhnl
'dl - "dnkg" - 'ied my ly c"eidn dkyndd z` "lret" `ed
"dyer" `ed dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly

:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynneíãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨
úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§

ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ± ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨
Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨

,õ÷ ïéàì äfî øúéå ,ìLî-Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨¤¤¦¤§¥¥
íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä̈¨¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦
àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦

,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà`idy - ¤¥£¨¨¨
,"àìél÷ àúà"ze` - ¨¨©¦¨

cala ef `l - ,"dlw"
mb `id ,zg` ze` `idy
,"`lilw `z`" z`xwp
da oi`y "dlw" ze`

.ynn:áeúkL Bîk§¤¨
'äa" ¯ "íàøaäa"§¦¨§¨§

,"íàøaaezky enk -40: §¨¨
eyxc jk lre ,"m`xada"

l"f epinkg41,"m`xa 'da" :
,mze` `xa `ed 'd ze`a
minyd zeclez z`
aezk mdilry ,ux`de

,"m`xada"àéä`id ,'d ze`d ±úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨
úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðLéîð"c`ed mby ±øîàî ¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥©£¨

"àeä42,"xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa" lr -
`edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday mixn`nd x`y enk

zexn`nd x`yl xewnde iy`xd xn`nd43,äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
."úéLàø" úàø÷pä,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg ziy`x" ± ©¦§¥¥¦

.xzeia lecb mevnv `id ± "zekln" ,xeaicl ,zexn`nd 'h xewn
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå

äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá
åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
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עט a`Îmgpn g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח חמישי יום
,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæä íìåòä êà,216 'nr cr:äéùòá úðð÷î

áà-íçðîç"ééùéîçíåé

zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oia lcadd ,zeidl jixv did
,- deab lr deabìkä äpädeab mb ,zebixcnd zewlgzd ± ¦¥©Ÿ

,deab lríéôeøvä éôelç éôì CLîðmi`ay zeize` a"kc - ¦§¨§¦¦¥©¥¦
w"k ztqed - y"a z"`c zexenzde mitexivd seliga ok mb

,`"hily x"enc`
L"a ú"àa úBøeîzäå§©§§©©

'eëly xg`d xcqa -
ly xcqd ,"z"ia-s"l`"d
s"l` ze`dy ,"y"a z"`"
(dpey`xd ze`d)
ze`d) e"iz ze`a ztlgen
z"ia ze`de ,(dpexg`d

iptly dipyd ze`d) o"iy ze`a ztlgen (dipyd ze`d)
.'eke (dpexg`d.(áé ÷øôa øàaúpL Bîëe)cegid xry"a ± §¤¦§¨¥§¤¤

"dpen`de32epyiy zexnl ,ixd ."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd
,uw oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix,ììk Cøc Cà©¤¤§¨

,úòãå äîëç éìòa ílk äpäzrce dnkgd oipr `ed mpipr - ¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©
,zewl`aúeiîéðtî íúeiç úBéä éðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥¡©¨¦§¦¦

úBëLîpä úBiúBàä± ¨¦©¦§¨
zekynp zeize`d zeinipt
,äàlò äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨¨

dpeilr dnkg" -,"
.ìéòì økæpëåokl ± §©¦§¨§¥

mi`xapd lk lr mixne`
illkd mya millkpd
e`xap mdy ,"`ad mler"
xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn d`a mzeig oky ,c"eia

.'ied my ly c"eidn `ad ,dlrnly

ìéëäî ïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò ,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨¦©©¤§¨¨¥¨¦
,ïúeiîéðôe úBiúBàä úøeö úðéçaî úeiçå øBà ìañìå§¦§Ÿ§©¦§¦©©¨¦§¦¦¨

øéàäì,ea xi`i ,zeize`d zeinipt ly zeigde xe`dy ± §¨¦
L Bîk øzñäå Leáì éìa Ba òétLäìe,zeize`d zeinipt ± §©§¦©§¦§§¤§¥§¤

úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦
,íéëàìîe úBîLðì- ¦§¨©§¨¦

df mik`lne zenypl
yeald ila rityne xi`n
sebe xneg ly xzqdde
deedznd zeize`d

laddn33,äøàää ÷ø©©¤¨¨
äàa äòtLääå§©©§¨¨¨¨
äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤
óeâå øîç úðéçaî¦§¦©Ÿ¤§
,íúeéðBöéçå úBiúBàä̈¦§¦¦¨

àeäLzeipevig ± ¤
`id ,zeize`dúðéça§¦©

,ìáääÎjxc lr enk - ©¤¤
laddn mieedznd mc`a xeaicd zeize` sebe zeipevig lyn

,inyb lad `ede ,aldn `adíéìáä 'æì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦
úìä÷aL34weqta -"zldw"a35ly mipipr dray mixkfen ¤§Ÿ¤¤

"lad" ,"lad lkd milad lad zldw xn` milad lad" :lad
cer ,dyly cgia ,miinrt ,miax oeyl "milad" ,zg` mrt
,zg` mrt cer "lad lkd" ,dyly aey ,"milad lad" mrtd

."lad" minrt ray cgiaeíäéìòL,miladd dray lr ± ¤£¥¤
ìBòäLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,ãîBò í36.`l `nlr" ± ¨¨¥§¤¨©Ÿ©©¨

epi` mlerd ± "`kln dnly xn`c milad lr `l` miiwz`

zray mdy ,jlnd dnly xn`y miladd lr `l` miiwzn
,mixen`d miladdíìBòa Laìúnä "'ä ét àöBî" àeäå§¨¦©¦§©¥¨¨
åéàáö ìëå äfä,dfd mleray mi`xapd lk ±,íúBéçäì- ©¤§¨§¨¨§©£¨

,'d it `ven ,'d itn `ad ladd dfyBëBúáe`venae lada ± §
,'d itúðéça úLaìî§ª¤¤§¦©

øeacä úBiúBà úøeö©¦©¦
,äáLçnäå,dlrnly - §©©£¨¨
- d`adåéúBcnî¦¦¨

BðBöøe úBLBãwä©§§
,'eëå Búîëçåenk - §¨§¨§

zeize`y ,lynl mc`a
zeize`e xeaicd
ixd ze`a daygnd
iptny - eizecnn ieliba
dweyze dad` el yiy
`ed okl ,miieqn xacl
eze` zece` xacne ayeg
ze`a zecnde ,xac
xeaicd zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke eznkge epevxn
epevxne zeyecwd zecndn ,zelbzda dlrnly daygnde

,'eke eznkgeúBãçéîäeznkge epevxe ,zeyecwd ± eizecn ± ©§ª¨
zecge`n ,(zexitqd)úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàaixd - §¥¨§©§¦

eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d zexevny xe`dy
ly zeinipta ,ekeza wx `vnp - dnkge oevxne zeyecwd
oi` ieliba eli`e ,dfd mlerd z` digne deednd "'d it `ven"
- ?dfd mlerd ly zeigde zeedzdd d`a okidne .jk xacd
.dlrnly xeaicd "lad" ,zeize`d sebe zeipevign df ixd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå

.ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä

ìôùä äæä íìåòä êà
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
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במעלה". פחות ˘ËÈÏ"‡:33.דאינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:34."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

עה"פ". באוה"ת א.35."עייג"כ ב.36.א, קמו, ח"א

a`Îmgpn h"i iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ט שישי יום
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàá äðäå,216 'nr cr.'åë íäøáàì

äëøáì-BðBøëæ é"øàä áúkL eäæå)37úeiðBöéç úðéçaL , §¤¤¨©¨£¦¦§¦§¨¨¤§¦©¦¦
ä"éåä íL ìL 'äa úBænøîä ,úeìéöàc úeëìîc íéìkä©¥¦§©§©£¦©§ª¨§¤¥£¨¨

,àeä¯Ceøa,zeklnd zxitq `idy "d`zz 'd" -eãøé íä ¨¥¨§
íéðewza áeúk ïëå .(äiNòä íìBòì äîLð eNòðå38- §©£§¨¨§¨¨£¦¨§¥¨©¦¦

,"xdef ipewiz"aã"eiäL± ¤©
,'ied my lyàeä±

,xi`n,'eë úeìéöàa- ©£¦
mlera ± "d`lir 'd"e
mlera ± "e"e" ,"d`ixa"d

,"dxivi"däàzz 'äå§©¨¨
úðp÷î,dxi`ne ± §©¤¤

:äiNòaly zewl`d od 'ied my ly zeize`d rax` - ©£¦¨
zenlerd39zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny ielibd :

ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied my ly c"ei) "dnkg"d
itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly ,xzeia dlrpd epte`a lehia
ly oey`xd wlga) d"l wxtay d"dbda xne` owfd epaxy
mler zellka dxi`n ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq

lehiad ote` xxey "zeliv`"d mler ipipr lkay ,"zeliv`"d
"dpia"d zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n "d`ixa"d mlera ;xen`d
ilra md (mik`ln mbe zenyp mb) df mler ly mi`xapd lke
,zecnd yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb dbyd
mi`xapd zceare
oipra `id ,df mleray
ly zelrtzd ,"zecn"d
;zewl`a d`xie dad`
dxi`n "diyr"d mlerae
zxitq ,"d`zz 'd"
- df mlere ,"zekln"d
.miny zekln ler zlaw jezn dyrne ,dyrnd mler `ed
zeize` itexiv zeiniptn d`ad ,df mler ly dnypd edf ,mxa
`edy zeize`d sebe xnega mlrda zyaelnd xeaicd
zeipevign wx md ,envr mlerd zeige zeedzd eli`e ,"lad"d
inyb mler `ed df mler okle ,"lad"dn - xeaicd zeize`

.ixnege

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg

lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
mc`y cqgd ici lr

,dhnl icedi ly cqge dwcvay ixd .cqge dwcv dyer dhnl
'dl - "dnkg" - 'ied my ly c"eidn dkyndd z` "lret" `ed
"dyer" `ed dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly

:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynneíãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨
úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§

ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ± ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨
Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨

,õ÷ ïéàì äfî øúéå ,ìLî-Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨¤¤¦¤§¥¥
íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä̈¨¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦
àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦

,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà`idy - ¤¥£¨¨¨
,"àìél÷ àúà"ze` - ¨¨©¦¨

cala ef `l - ,"dlw"
mb `id ,zg` ze` `idy
,"`lilw `z`" z`xwp
da oi`y "dlw" ze`

.ynn:áeúkL Bîk§¤¨
'äa" ¯ "íàøaäa"§¦¨§¨§

,"íàøaaezky enk -40: §¨¨
eyxc jk lre ,"m`xada"

l"f epinkg41,"m`xa 'da" :
,mze` `xa `ed 'd ze`a
minyd zeclez z`
aezk mdilry ,ux`de

,"m`xada"àéä`id ,'d ze`d ±úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨
úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðLéîð"c`ed mby ±øîàî ¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥©£¨

"àeä42,"xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa" lr -
`edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday mixn`nd x`y enk

zexn`nd x`yl xewnde iy`xd xn`nd43,äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
."úéLàø" úàø÷pä,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg ziy`x" ± ©¦§¥¥¦

.xzeia lecb mevnv `id ± "zekln" ,xeaicl ,zexn`nd 'h xewn
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ùã÷ä úøâà

úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå

äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá
åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
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ובכ"מ.37. פ "ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.38.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ˘ËÈÏ"‡:39.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בח"א "עפמשנת"ל 
ד.40.פל"ט". ב, ב.41.בראשית כט, א.42.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם "צע"ג

–È¯Á‡Ïהמאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן גו'!



a`Îmgpnפ 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' קודש שבת יום
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øçà êà,218 'nr cr:åðéáé íéìéëùîäå

æà Cà,d`ixad zligza ±Bæ äãéøéå äëLîä äúéä± ©¨¨§¨©§¨¨¦¦¨
,xeaic ± "zekln"l "dnkg"n,ììk àzúìc àúeøòúà éìa- §¦¦§¨¨¦§©¨§¨

dhnln zexxerzd ila
,llkék"44ïéà íãà ¦¨¨©¦

"'eë ãáòì45,did `l - ©£Ÿ
ceariy mc`d f` ixd
zexxerzdd z` dyrie

,dhnln"àeä ãñç õôç ék" ÷ø46,df cvn dzid d`ixad - ©¦¨¥¤¤

,cqg utg `ed d"awdy"äðaé ãñç íìBò"å47"íàøaäa" eäæå . §¨¤¤¦¨¤§¤§¦¨§¨
"íäøáàa" ¯48,weqtd lr mixne` l"f epinkgy dn df - §©§¨¨

zeize` dfy "m`xada"
,"mdxa`a"ék49ãñç" ¦¤¤

'eë "íäøáàì50.± §©§¨¨
,cqg zpiga `ed mdxa`
± m`xada" edfe

.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a

íãàä úàéøa øçà Cà`ed epipry ±,"'eë dãáòì"- ©©©§¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekynd jiyndleìk éæà£©¨

òúààìéòìc àúeødlrnlny zexxerzd lk ±úcî øøBòì ¦§¨¨¦§¥¨§¥¦©
,àzúìc àúeøòúàa àeä ,ïBéìò ãñçzexxerzdd ici lr - ¤¤¤§§¦§¨¨¦§©¨

mc`d ly dcearde
xxern `edy ,dhnl
,oeilrd cqgd z` jiynne

ãñçå ä÷ãöa51ìàøNiL ¦§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥
.äfä íìBòa ïéNBò,ixd ± ¦¨¨©¤

icediy cqge dwcv ici lr
jiynn `ed ,dhnl dyer
± 'ied my ly c"eidn
my ly 'dl ± "dnkg"n
ixd - ,"zekln" ± 'ied
z` jiynne "dyer" `edy

.'ied myeøîà ïëì̈¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì52ïéà øîBàä ìk : ¦§¨¨¨¨¥¥
éìa äøBz àlà Bì¤¨¨§¦
elôà ,íéãñç úeìéîb§¦£¨¦£¦

àlà ,Bì ïéà äøBzjixvék .íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòì ¨¥¤¨¨¦©£Ÿ©¨¦§¦£¨¦¦
ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä53,d`a dxezy zexnl - ¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©

,"dnkg"nàîìò íi÷úî àúéøBàáe54,miiwzn dxez ici lre - §©§¨¦§©¥¨§¨
,mlerdda ïàòìc ïeðéàáe55,miwqery dl` ici lre - §¦§¨¨¨

,(dxeza) da mixacneíøeaãa ék,dxez ixeaic ±íéëéLîî ¦§¦¨©§¦¦
úBòtLäå úBøàäúBàøLäå :øçà çqð)äàlò äîëç (± ¤¨§©§¨ª¨©¥§©§¨¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkgïäaL øeacä úBiúBà úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©¦©¦¤¨¤
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð56éø÷z ìà" : ¦§¨¨¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¦§¥

éðaéðBa àlà C"Cmd ,dxeza miwqerd mdy minkg icinlz ± ¨©¦¤¨¨¦
mipea md ,"jipea" mb md `l` ,jly mipad ,"jipa" wx `l
lr mlerd z` miniiwne

- dxez mcenil iciéøä£¥
Bæ äëLîä"dnkg"n ± ©§¨¨

,xeaicd zeize`làéä¦
,äìBãb äãéøé úðéça§¦©§¦¨§¨

éøö äæìåãñç øøBòì C §¨¤¨¦§¥¤¤
íénk CLîpä ,ïBéìò± ¤§©¦§¨©©¦

mikynp mdy mind rah
,jenp mewnl deab mewnn
oeilrd cqgd jynp mb jk

,minl lynpyíB÷nî¦¨
,Ceîð íB÷îì dBáb- ¨©§¨¨

mideab dbixcne mewnn
,mikenp dbixcnle mewnl
jynp df cqge

,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda,äàzz ãñçå ä÷ãöadwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨

,zeinyba dhnl miyrpd cqgeíéëéLînL,mipzepe ±íéiç ¤©§¦¦©¦
.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçåmiigde cqgd ici lr ± ¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦

cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy
mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig" jiyndl ick ,dlrnly

.mi`xapd lk xewn ody xeaicd zeize`l ± jenpáeúkL eäæå57: §¤¤¨
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éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç

.'åë íäøáàì ãñç éë

äãáòì íãàä úàéøá øçà êà
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
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.44:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל – קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה
'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. ה.ÏÏÎ."'.45אין ד, יח.46.בראשית ז, ג.47.מיכה פט, ט.48.תהלים פי"ב, מיכה 49.ב"ר

כ. ˘ËÈÏ"‡:50.ז, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, Â‡ÏÙ˙"ג"פ
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל (שבתענוג ıÙÁחכ'" חסד

כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), -
) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" "˘Í˘Óבאות בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. זה Â‰ÊÂונותן) רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה בורא‰Â‡באתגליא. - עולם Í˘Á(בריאה ראשונה, - (
חסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה אחרונה".חסד ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' Î"˜51.כו' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת
ב.52. קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, ועוד.55.זח"ב א. מז, א.56.זח"א סד, יב.57.ברכות ט, ירמי'

a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'eë ìläúé úàæa íà ék ,'eë Búîëça íëç ìläúé ìà"- ©¦§©¥¨¨§¨§¨¦¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd58:ote`a likyny miiqne ,äNò 'ä éðà ék¦£¦Ÿ¤

,"'eë ãñçixd - ¤¤
"dnkg"d z` milldny
zlrete dyer `idyk
,cqg dyer 'd f`y ,cqg

ãñçä ékdyer mc`dy ± ¦©¤¤
cqgd z` jiynne
dyer 'd ip`"y ,dlrnly

,diyray ± "cqgàeä
éLînääîëçä éiç C ©©§¦©¥©¨§¨
,ähîìzeize`ay - §©¨

xewn jynei xeaicd
jynei dfy ick ,mi`xapd

.dhnlåàì íàåm` ± §¦¨
epyie ,cqgd ziiyr dxqg
ly ± dnkg ly oiprd wx

,cala dxezd ceniléøä£¥
,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð¦§¥¨§¨§©
mkg lldzi l`" aezkk -
,ely dnkga ± "eznkga
äpnî íéiç úëLîä éìa§¦©§¨©©¦¦¤¨
,dlrnly "dnkg"d ±

.íBìLå-ñçïáeé äæáe ©§¨¨¤¨
ì"æéøàä áúkM äî59, ©¤¨©¨£¦©

úBîLð éðéî 'á LiL¤¥¦¥§¨
úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§

íäéîé ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz60úBîLðå , ©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨§¥¤§¦§
,äøBàëìc .íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦£¨¦§¦§¨
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ¦§¦£¨¦
."Bì ïéà äøBz elôà"L ,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤£¦¨¥
mb ,micqg zelinb ila dxez `l` el oi`y xne` `ed m` ±
ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez

?odini lk dxeza zewqerd zenypàlàowfd epax xiaqi ± ¤¨
opi`e cala dxeza zewqrzn el` zenypy dpeekd oi`y ,oldl
opipr xwiry `id dpeekd `l` ,e"g micqg zelinba zewqer

,dxez `edíäéîé áøå øwò ïúøBzL íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤
íäéîé èeòîe ,damiwqer md ±äpä ,íéãñç úeìéîâa ¨¦§¥¤¦§¦£¨¦¦¥

àzúìc íúeøòúà úlòtmzexxerzdn "dlert"d ± §ª©¦§¨¨¦§©¨
,dhnlyéLîäì ,ïBéìò ãñç øøBòìóBñ¯ïéà¯øBà ãéøBäìe C §¥¤¤¤§§©§¦§¦¥

,äàlò äîëça Laìîä`idy ,"dpeilr dnkg"a -øB÷î ©§ª¨§¨§¨¦¨¨§
,íäéôaL 'ä úøBzmd ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica - ©¤§¦¤

- ?z`f mikiynnäàéøaaL úBîLpä íìBòì ÷ø àeämdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨
my mikiynn,ãeîìzä ÷ñò éãé ìòzllekd `xnb - ©§¥¥¤©©§

zekiiy jkl yiy ,zekldd ly `ixheÎ`lwyde minrhd
,dbydd mler ± "d`ixa"d mlerlL íéëàìnìåmlera §©©§¨¦¤
däøéöéa,mikiynn md ± ©§¦¨

,äðLnä ãenì éãé ìò- ©§¥¦©¦§¨
zakxend "dpyn" ,oky
e` "xyk" zekldd iwqtn
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt61,øB÷îe§
äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl
lre ,dtÎlray dxez ly
zeig mikiynn md jk ici

.mik`lnle zenyplCà©
éLîäìäøàä ãéøBäìe C §©§¦§¦¤¨¨

ìáä úðéçaî úeiçå§©¦§¦©¤¤
äàzz 'ä ïBéìòä,'ied my ly ±àeäL ,ìôMä äfä íìBòì ¨¤§©¨¨¨¨©¤©¨¨¤

æò øúéa ìBãb íeöîöick ixnbl xg` mevnv ote` df ixd ± ¦§¨§¤¤Ÿ
,ltyd mlera jynei xe`dyéc àì62àzúìc àúeøòúàa± Ÿ©§¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzd"èeòî íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¨§¦¦
à ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîéàúeøòúà éãé ìò àl± §¥¤¦§¨¨§¦£¨¦¤¨©§¥¦§¨¨

,zexxerzdä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä úBöî éìòác§©£¥¦§¨§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨
íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe) íéãñç úeìéîâextqa ± §¦£¨¦§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,"`ipz"d.(ãì ÷øt à ÷ìçazpizp ici lry ,xne` `ed my ± §¥¤¤¤
± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala yneg ozep `edy ,dwcv
`rexc"d z` xxern `ed ely cqgae ,jxazi ezayl oekn

,dlrnly cqgd z` ,"`pinieàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ± §¨¥¦§§
"àúéøBà éëîz"63,wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md - ¨§¥©§¨

md ,oky .dnvr dxezd z` miknez md `l` ,dxez icnela
,dhnl xi`i dxezd xewne yxeyny xe`dy mikiynnïäå§¥

,ãBäå çöð úBâøãîe úBðéça"oiwey oixz" md cede gvp -64, §¦©§§¤©§
md jk ,ux`d lr mc`d cner mdilry "miiwey"d enk

,df mlera dhnl dxezd z` mikiynnïúBéäìmdy iptn ± ¦§¨
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ùã÷ä úøâà
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç
ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå .å"ç äðîî íééç úëùîä
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
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.58:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".59˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:60.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכל"
ימיהם". כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים אליהו").61.השאר ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:62.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ויצירה". בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת ס"ט.63."אבל סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי ע"פ
אליהו").64.ובכ"מ. ("פתח בהקדמה תקו"ז



פי a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' קודש שבת יום
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øçà êà,218 'nr cr:åðéáé íéìéëùîäå

æà Cà,d`ixad zligza ±Bæ äãéøéå äëLîä äúéä± ©¨¨§¨©§¨¨¦¦¨
,xeaic ± "zekln"l "dnkg"n,ììk àzúìc àúeøòúà éìa- §¦¦§¨¨¦§©¨§¨

dhnln zexxerzd ila
,llkék"44ïéà íãà ¦¨¨©¦

"'eë ãáòì45,did `l - ©£Ÿ
ceariy mc`d f` ixd
zexxerzdd z` dyrie

,dhnln"àeä ãñç õôç ék" ÷ø46,df cvn dzid d`ixad - ©¦¨¥¤¤

,cqg utg `ed d"awdy"äðaé ãñç íìBò"å47"íàøaäa" eäæå . §¨¤¤¦¨¤§¤§¦¨§¨
"íäøáàa" ¯48,weqtd lr mixne` l"f epinkgy dn df - §©§¨¨

zeize` dfy "m`xada"
,"mdxa`a"ék49ãñç" ¦¤¤

'eë "íäøáàì50.± §©§¨¨
,cqg zpiga `ed mdxa`
± m`xada" edfe

.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a

íãàä úàéøa øçà Cà`ed epipry ±,"'eë dãáòì"- ©©©§¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekynd jiyndleìk éæà£©¨

òúààìéòìc àúeødlrnlny zexxerzd lk ±úcî øøBòì ¦§¨¨¦§¥¨§¥¦©
,àzúìc àúeøòúàa àeä ,ïBéìò ãñçzexxerzdd ici lr - ¤¤¤§§¦§¨¨¦§©¨

mc`d ly dcearde
xxern `edy ,dhnl
,oeilrd cqgd z` jiynne

ãñçå ä÷ãöa51ìàøNiL ¦§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥
.äfä íìBòa ïéNBò,ixd ± ¦¨¨©¤

icediy cqge dwcv ici lr
jiynn `ed ,dhnl dyer
± 'ied my ly c"eidn
my ly 'dl ± "dnkg"n
ixd - ,"zekln" ± 'ied
z` jiynne "dyer" `edy

.'ied myeøîà ïëì̈¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì52ïéà øîBàä ìk : ¦§¨¨¨¨¥¥
éìa äøBz àlà Bì¤¨¨§¦
elôà ,íéãñç úeìéîb§¦£¨¦£¦

àlà ,Bì ïéà äøBzjixvék .íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòì ¨¥¤¨¨¦©£Ÿ©¨¦§¦£¨¦¦
ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä53,d`a dxezy zexnl - ¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©

,"dnkg"nàîìò íi÷úî àúéøBàáe54,miiwzn dxez ici lre - §©§¨¦§©¥¨§¨
,mlerdda ïàòìc ïeðéàáe55,miwqery dl` ici lre - §¦§¨¨¨

,(dxeza) da mixacneíøeaãa ék,dxez ixeaic ±íéëéLîî ¦§¦¨©§¦¦
úBòtLäå úBøàäúBàøLäå :øçà çqð)äàlò äîëç (± ¤¨§©§¨ª¨©¥§©§¨¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkgïäaL øeacä úBiúBà úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©¦©¦¤¨¤
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð56éø÷z ìà" : ¦§¨¨¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¦§¥

éðaéðBa àlà C"Cmd ,dxeza miwqerd mdy minkg icinlz ± ¨©¦¤¨¨¦
mipea md ,"jipea" mb md `l` ,jly mipad ,"jipa" wx `l
lr mlerd z` miniiwne

- dxez mcenil iciéøä£¥
Bæ äëLîä"dnkg"n ± ©§¨¨

,xeaicd zeize`làéä¦
,äìBãb äãéøé úðéça§¦©§¦¨§¨

éøö äæìåãñç øøBòì C §¨¤¨¦§¥¤¤
íénk CLîpä ,ïBéìò± ¤§©¦§¨©©¦

mikynp mdy mind rah
,jenp mewnl deab mewnn
oeilrd cqgd jynp mb jk

,minl lynpyíB÷nî¦¨
,Ceîð íB÷îì dBáb- ¨©§¨¨

mideab dbixcne mewnn
,mikenp dbixcnle mewnl
jynp df cqge

,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda,äàzz ãñçå ä÷ãöadwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨

,zeinyba dhnl miyrpd cqgeíéëéLînL,mipzepe ±íéiç ¤©§¦¦©¦
.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçåmiigde cqgd ici lr ± ¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦

cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy
mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig" jiyndl ick ,dlrnly

.mi`xapd lk xewn ody xeaicd zeize`l ± jenpáeúkL eäæå57: §¤¤¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç

.'åë íäøáàì ãñç éë

äãáòì íãàä úàéøá øçà êà
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
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.44:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל – קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה
'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. ה.ÏÏÎ."'.45אין ד, יח.46.בראשית ז, ג.47.מיכה פט, ט.48.תהלים פי"ב, מיכה 49.ב"ר

כ. ˘ËÈÏ"‡:50.ז, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, Â‡ÏÙ˙"ג"פ
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל (שבתענוג ıÙÁחכ'" חסד

כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), -
) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" "˘Í˘Óבאות בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. זה Â‰ÊÂונותן) רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה בורא‰Â‡באתגליא. - עולם Í˘Á(בריאה ראשונה, - (
חסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה אחרונה".חסד ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' Î"˜51.כו' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת
ב.52. קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, ועוד.55.זח"ב א. מז, א.56.זח"א סד, יב.57.ברכות ט, ירמי'

a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'eë ìläúé úàæa íà ék ,'eë Búîëça íëç ìläúé ìà"- ©¦§©¥¨¨§¨§¨¦¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd58:ote`a likyny miiqne ,äNò 'ä éðà ék¦£¦Ÿ¤

,"'eë ãñçixd - ¤¤
"dnkg"d z` milldny
zlrete dyer `idyk
,cqg dyer 'd f`y ,cqg

ãñçä ékdyer mc`dy ± ¦©¤¤
cqgd z` jiynne
dyer 'd ip`"y ,dlrnly

,diyray ± "cqgàeä
éLînääîëçä éiç C ©©§¦©¥©¨§¨
,ähîìzeize`ay - §©¨

xewn jynei xeaicd
jynei dfy ick ,mi`xapd

.dhnlåàì íàåm` ± §¦¨
epyie ,cqgd ziiyr dxqg
ly ± dnkg ly oiprd wx

,cala dxezd ceniléøä£¥
,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð¦§¥¨§¨§©
mkg lldzi l`" aezkk -
,ely dnkga ± "eznkga
äpnî íéiç úëLîä éìa§¦©§¨©©¦¦¤¨
,dlrnly "dnkg"d ±

.íBìLå-ñçïáeé äæáe ©§¨¨¤¨
ì"æéøàä áúkM äî59, ©¤¨©¨£¦©

úBîLð éðéî 'á LiL¤¥¦¥§¨
úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§

íäéîé ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz60úBîLðå , ©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨§¥¤§¦§
,äøBàëìc .íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦£¨¦§¦§¨
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ¦§¦£¨¦
."Bì ïéà äøBz elôà"L ,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤£¦¨¥
mb ,micqg zelinb ila dxez `l` el oi`y xne` `ed m` ±
ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez

?odini lk dxeza zewqerd zenypàlàowfd epax xiaqi ± ¤¨
opi`e cala dxeza zewqrzn el` zenypy dpeekd oi`y ,oldl
opipr xwiry `id dpeekd `l` ,e"g micqg zelinba zewqer

,dxez `edíäéîé áøå øwò ïúøBzL íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤
íäéîé èeòîe ,damiwqer md ±äpä ,íéãñç úeìéîâa ¨¦§¥¤¦§¦£¨¦¦¥

àzúìc íúeøòúà úlòtmzexxerzdn "dlert"d ± §ª©¦§¨¨¦§©¨
,dhnlyéLîäì ,ïBéìò ãñç øøBòìóBñ¯ïéà¯øBà ãéøBäìe C §¥¤¤¤§§©§¦§¦¥

,äàlò äîëça Laìîä`idy ,"dpeilr dnkg"a -øB÷î ©§ª¨§¨§¨¦¨¨§
,íäéôaL 'ä úøBzmd ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica - ©¤§¦¤

- ?z`f mikiynnäàéøaaL úBîLpä íìBòì ÷ø àeämdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨
my mikiynn,ãeîìzä ÷ñò éãé ìòzllekd `xnb - ©§¥¥¤©©§

zekiiy jkl yiy ,zekldd ly `ixheÎ`lwyde minrhd
,dbydd mler ± "d`ixa"d mlerlL íéëàìnìåmlera §©©§¨¦¤
däøéöéa,mikiynn md ± ©§¦¨

,äðLnä ãenì éãé ìò- ©§¥¦©¦§¨
zakxend "dpyn" ,oky
e` "xyk" zekldd iwqtn
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt61,øB÷îe§
äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl
lre ,dtÎlray dxez ly
zeig mikiynn md jk ici

.mik`lnle zenyplCà©
éLîäìäøàä ãéøBäìe C §©§¦§¦¤¨¨

ìáä úðéçaî úeiçå§©¦§¦©¤¤
äàzz 'ä ïBéìòä,'ied my ly ±àeäL ,ìôMä äfä íìBòì ¨¤§©¨¨¨¨©¤©¨¨¤

æò øúéa ìBãb íeöîöick ixnbl xg` mevnv ote` df ixd ± ¦§¨§¤¤Ÿ
,ltyd mlera jynei xe`dyéc àì62àzúìc àúeøòúàa± Ÿ©§¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzd"èeòî íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¨§¦¦
à ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîéàúeøòúà éãé ìò àl± §¥¤¦§¨¨§¦£¨¦¤¨©§¥¦§¨¨

,zexxerzdä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä úBöî éìòác§©£¥¦§¨§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים

 הנהלת בתי ספר למלאכה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! מאשרים קבלת מכתביהם מתאריכים הקודמים להנ"ל.

א( ובמ"ש אודות פרטי הבנין החדש דישיבת תו"ת אשר בכפר חב"ד - כמדומה כבר כתבתי, 

שעל כזה - צריך להתייעץ על אתר עם היודעים בדבר, ולשמור על הנקודה - שתהי' אפשריות להגדיל 

ולהרחיב, אף שכמובן גם בתחלת הבני' אין צריך להיות צמצום. וע"ד הצחות, הרי ידוע אשר צמצום 

הוא שרש הדינים. ב( במ"ש להם דרישות ע"ד שינוים בהנהלת בתי ספר למלאכה - תענו בשמי, אשר 

מרכז הנהלת בתי ספר למלאכה נמצא כאן בהמזכירות שלי, ומי שרוצה לדרוש מה באיזה תוקף שיהי' 

- עליו לפנות להמזכירות כאן.

לימודים  לזמן  הדרוש  ככל  מהכנה  ומפורטות  ולבשו"ט  בקדש,  בעבודתם  הצלחה  בברכת 

שמתחיל בעוד ימים ספורים, הכנה בעוד מועד והכנה במילואה.

והרי מתקרבים אנו לחדש אלול, הוא חדש הרחמים, בו כאו"א אומר בכל יום ה' אורי וישעי 

וגו'. ויהי רצון שבעגלא דידן נזכה לקיום רמז כתוב זה, ובלשון הבחיי )הובא מכ"ק אדמו"ר הצ"צ 

בפירושו על התהלים שם( שעל הבטחה דבנין בית השלישי וחזרת השכינה הוא שאמר דוד המלך ה' 

אורי וישעי.

ובברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן



פג היום יום . . .  a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïáeé äæáe .äiNòä íìBòì ähîì äøBzä øBà ïéëéLîî65 ©§¦¦©¨§©¨§¨¨£¦¨¨¤¨
áeúkL Bîk ,"äNòî" íLa ä÷ãvä àø÷ð änì66äéäå" : ¨¨¦§¨©§¨¨§¥©£¤§¤¨§¨¨

,"íBìL ä÷ãvä äNòîmya dwcvl `xew `edy ixd - ©£¥©§¨¨¨
,"dyrn"éLîäì dúlòtL íL ìò.äiNòä íìBòì 'ä øBà C ©¥¤§ª¨¨§©§¦§¨¨£¦¨

ì ÷ec÷c eäæåøäæ ïBL §¤¦§§Ÿ©
ãéáòc ïàî" :LBãwä67 ©¨©§¨¦

"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨
,yecwd myd z` dyery

,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨
,weica `id "ciar"ék¦

àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨
,"dhnln zexxerzda"

äàzz ãñçå ä÷ãöa± ¦§¨¨§¤¤©¨¨
o`k cqge dwcv ziiyra

,dhnlãñç øøBòî§¥¤¤
,ïBéìò,dlrnly cqgd - ¤§

éLîäìäàlò äîëç úðéçaî óBñ¯ïéà øBà Cdnkg" ± §©§¦¥¦§¦©¨§¨¦¨¨
`idy "dpeilr,íL ìL ã"eé,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -úðéça ¤¥©¤¥§¦©

.äiNòä íìBòì òétLäì éãk ,Cøaúé åét çeøå øeacäedf ± ©¦§©¦¦§¨¥§¥§©§¦©§¨¨£¦¨
.diyr ,"dyer" oeyld mewna xdefd oeyla "ciar" oeyld weic
dyrn ici lr ,oky
xe` jiynn `ed dwcvd
,"diyr"d mlera seq oi`

ìLî-Cøc ìòå68, §©¤¤¨¨
ïéà úBìcáä ìécáäì§©§¦©§¨¥
Bðéà íãàL Bîk ,õ÷¥§¤¨¨¥
íéøçàì àlà øaãî§©¥¤¨©£¥¦
ïéáì Bðéa àeäLk àìå)§Ÿ§¤¥§¥
íöîöî æàå ,(Bîöò©§§¨§©§¥
Bøeaãa BzáLçîe BìëN¦§©£©§§¦
íéìékNnäå .íäéìà£¥¤§©©§¦¦

:eðéáé̈¦

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

ùã÷ä úøâà
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.65:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו "לכאורה

יז.66. לב, ישעי'

a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïáeé äæáe .äiNòä íìBòì ähîì äøBzä øBà ïéëéLîî65 ©§¦¦©¨§©¨§¨¨£¦¨¨¤¨
áeúkL Bîk ,"äNòî" íLa ä÷ãvä àø÷ð änì66äéäå" : ¨¨¦§¨©§¨¨§¥©£¤§¤¨§¨¨

,"íBìL ä÷ãvä äNòîmya dwcvl `xew `edy ixd - ©£¥©§¨¨¨
,"dyrn"éLîäì dúlòtL íL ìò.äiNòä íìBòì 'ä øBà C ©¥¤§ª¨¨§©§¦§¨¨£¦¨

ì ÷ec÷c eäæåøäæ ïBL §¤¦§§Ÿ©
ãéáòc ïàî" :LBãwä67 ©¨©§¨¦

"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨
,yecwd myd z` dyery

,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨
,weica `id "ciar"ék¦

àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨
,"dhnln zexxerzda"

äàzz ãñçå ä÷ãöa± ¦§¨¨§¤¤©¨¨
o`k cqge dwcv ziiyra

,dhnlãñç øøBòî§¥¤¤
,ïBéìò,dlrnly cqgd - ¤§

éLîäìäàlò äîëç úðéçaî óBñ¯ïéà øBà Cdnkg" ± §©§¦¥¦§¦©¨§¨¦¨¨
`idy "dpeilr,íL ìL ã"eé,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -úðéça ¤¥©¤¥§¦©

.äiNòä íìBòì òétLäì éãk ,Cøaúé åét çeøå øeacäedf ± ©¦§©¦¦§¨¥§¥§©§¦©§¨¨£¦¨
.diyr ,"dyer" oeyld mewna xdefd oeyla "ciar" oeyld weic
dyrn ici lr ,oky
xe` jiynn `ed dwcvd
,"diyr"d mlera seq oi`

ìLî-Cøc ìòå68, §©¤¤¨¨
ïéà úBìcáä ìécáäì§©§¦©§¨¥
Bðéà íãàL Bîk ,õ÷¥§¤¨¨¥
íéøçàì àlà øaãî§©¥¤¨©£¥¦
ïéáì Bðéa àeäLk àìå)§Ÿ§¤¥§¥
íöîöî æàå ,(Bîöò©§§¨§©§¥
Bøeaãa BzáLçîe BìëN¦§©£©§§¦
íéìékNnäå .íäéìà£¥¤§©©§¦¦

:eðéáé̈¦

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

ùã÷ä úøâà
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.65:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו "לכאורה

יז.66. לב, ישעי'

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ִמּיֹום  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִנְמְלאּו   – תש"א  ָאב  ְמַנֵחם  י"ד 
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר.  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָחֵבר,  ְלָך  ְלׁשֹון קּוְלמּוס –  ְוָקֶנה –  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ּבַ טו  ל  ּכָ ַעל  ָאב  ּבְ טו  ַמֲעַלת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל־  לֹֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ

טו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֵעין  כּו',  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ְלַגְמֵרי,  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו",  "ְוָנֲהרּו  ֶלָעִתיד,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, 
חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: 
גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר 
פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: 

הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבר  ּדְ ַעל  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְנִסיעֹות 
ְלָיא  ּגַ ֶזה:  ּבָ ְמָבֵאר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ּלּות  ִהְתּגַ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה  ִחּזּוק 
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פד

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ
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ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'(: ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'

וזוגתו מרת דבורה תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מכ"ד מנ"א וא' אלול.

ונעם לי לקרות במכתבם ע"ד ביסוס והתפתחות עניני צעירי אגודת חב"ד ונשי חב"ד, ולכל 

לראש ע"ד ביסוס המוסד אהלי יוסף יצחק, ובודאי שלא יסתפקו בהנ"ל אלא שעוד יוסיפו בזה, והרי 

נצטוינו בזה דמעלין בקדש, וציווי תוה"ק תורת חיים הרי זה גם נתינת כח, ויהי רצון שבכל הסביבה 

ישפיעו בזה בדבור ועוד יותר ע"י היות דוגמא חי' בהענין.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי 

להם ולכל אשר להם, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

בשאלתו: א( סדר קביעות מזוזה בחו"ל - הדר בדירה שכורה.

לא שמעתי בזה הוראה בפי'. ומנהגי וכן מענתי לשואלי בזה: לקבוע המזוזות תיכף לכניסה. 

וביום הל' ליטול מזוזה א' ע"מ לבודקה או להחליפה ביפה יותר, ובכל אופן קביעות זו ביום הל' ה"ה 

בברכה ומכוונין על כל המזוזות.

ג( סדר דיום הולדת: נהגו לאחרונה - נתינת צדקה לפני תפלת הבוקר והמנחה, שיעור מיוחד 

בנגלה ובחסידות, חת"ת דהיום דוקא ביום זה )התבודדות - כמבואר בהיום יום(.
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ה'תשע"ד  אב מנחם י"ד ראשון יום לעת'? 'מעת יד על ממעטת 'פקידה' איזו

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äcpä©¦¨
úòî òøôîì úBànèî ílk ...íBé ãâðk íBé úøîBLå äáfäå§©¨¨§¤¤§¤¤ª¨§©§§©§¥©¥¥

.äãé÷ôì äãé÷tî Bà úòì§¥¦§¦¨¦§¦¨
חכמים ב,א)לדעת מפקידה (נדה ממעטת לעת "מעת

אם  כלומר, לעת". מעת ממעטת לפקידה ומפקידה לפקידה,
לפני  היתה טהורה נמצאת בה הקודמת (ה'פקידה') הבדיקה

xzei בדקה ועכשיו לעת') ('מעת שעות וארבע מעשרים
הטהרות  את רק למפרע מטמאת היא הרי טמאה, ונמצאת
הקודמת  הבדיקה ואם שעות. וארבע עשרים בתוך שעשתה

לפני אלא zegtהיתה מטמאת אינה שעות, וארבע מעשרים
הקודמת. מהבדיקה

רש"י לפקידה (שם)והנה, "מפקידה זו הלכה מפרש
שחרית  עצמה בדקה "כגון - לעת" מעת יד על ממעטת
בטהרות  העוסקת כי ערבית", ובדקה וחזרה טהורה ומצאה
בין  ופעם שחרית פעם ביום, פעמיים לבדוק חייבת

א)השמשות יא, טהורה (שם היתה שחרית בבדיקת ואם ,
טהרות  אלא מטמאה אינה טמאה, נמצאת ערבית ובבדיקת

שחרית. בדיקת לאחר שנעשו
המנהיר' ש'הרב למלך' ה'משנה נדה ומביא מלובלין, (מהר"ם

בדיקתשם) שרק רש"י, מלשון ziaxrאוzixgyדייק

בדיקות  תיקנו שחכמים כיון כי לעת', 'מעת יד על ממעטת
באמצע  עצמה תבדוק אם אבל בהן, מדקדקת האשה אלו,
מתקנת  שאינה בבדיקה (כי ממעטת הבדיקה אין היום
מבדיקת  טמאה אלא היטב), בדקה שלא יתכן חכמים

שחרית.
אחרונים ועוד)והקשו , ב ו, נדה לנר ערוך קפז, סי' יו"ד :(חת"ס

בגמרא שם)מסופר אפתה (נדה גמליאל רבן של ששפחתו
וכאשר  עצמה, בדקה לכיכר כיכר ובין תרומה של כיכרות
טמאה, שהיא ומצאה האחרונה הכיכר אפיית לאחר בדקה
מהאחרונה, חוץ הכיכרות, שכל גמליאל רבן לה אמר
גם  כן, ואם אפייתן. לאחר בדיקה שהיתה כיון טהורות
וממעטת  'פקידה' נחשבת חכמים מתקנת שאינה בדיקה

לעת'! 'מעת
ותירצו:

יתכן  חכמים מתקנת חובה שאינה בדיקה כלל בדרך
כיכר  בין השפחה שבדיקת כיון אבל כראוי, תיעשה שלא
שטפה  בדיקה כל ולפני תרומה, לטהר כדי היתה לכיכר

במים שם)ידיה התרומה,(כמסופר טהרת על לשמור כדי
היתה  לא שהבדיקה אף ולכן כראוי, הבדיקה נעשתה בוודאי

הכיכרות. את גמליאל רבן טיהר חכמים, מתקנת חובה

ה'תשע"ד  אב מנחם ט"ו שני יום למוות  עילפון בין הבחנה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨
ïúúéî øçà ákøîe ákLî ïéànèî ïä éøä Z eúnL . . äáfäå§©¨¨¤¥£¥¥§©§¦¦§¨¤§¨©©¦¨¨
äøæb ,íäéøácî Bæ äàîèå .øOaä ÷BniL ãò ïéiç ïäLk eéäLk§¤¨§¤¥©¦©¤¦©¨¨§ª§¨¦¦§¥¤§¥¨

.úî àì ïéãò àeäå únL enãéå elàî ãçà ólòúé ànL¤¨¦§©¥¤¨¥¥¦©¤¥§£©¦Ÿ¥
חכמים  אך מיתתו, עם פוקעת הזב טומאת הדין מעיקר
מפרש  הגזירה ובטעם מיתה. לאחר אף שיטמא גזרו
מת  שהוא ויסברו הסובבים יטעו שמא שחששו הרמב"ם
קבעו  ולכן ומטמא, חי עדיין הוא שבאמת בעוד מטמא ואינו
לטעות  ניתן לא שבוודאי לשלב עד מיתה לאחר אף שיטמא

בו.
ישראל' ה'תפארת יז)אך אות י פרק רש"י (נדה מלשון מדייק

ב) סט, שיטעו(נדה מחשש אינה הגזירה אלא ze`ivnaכי ,
יטעו למת,oicaשמא שהתעלף אדם דין לדמות ויבואו

אינו  המתעלף גם כך מטמא אינו שמת שכשם ויסברו
יבואו  שלא כדי יטמא, המת שגם חז"ל קבעו ולכן מטמא,

המתעלף. את לטהר
לטעות  שיבואו חשש יש אם אחרונים: הקשו והנה,
מיד  מת לקבור התירו איך שמת, ויסברו שהתעלף באדם
עדיין  והוא בו טועים שמא חשש יש והרי המיתה, לאחר
ונדע  הבשר שימוק לשלב עד הקבורה את לאסור ויש חי

מת? שאכן בוודאות
כלל  חשש אין אכן כי מובן הדבר רש"י, לדעת אך
הרמב"ם  לדעת אבל בדין, לטעות רק אלא זו לטעות
הכיצד  קשה לכאורה שמת, ויסברו יטעו שמא הוא שהחשש

קבורה? התירו
את  לוודא יכולים בוודאי במת המתעסקים לומר: ויש
שיקברוהו  חשש אין ולכן ברורים, סימנים פי על המוות
העומדים  אנשים שמא הוא החשש טומאה לגבי אך מחיים,
חי, הוא שבאמת אף מטמא ואינו שמת יסברו מקום בריחוק

הבשר שימוק עד שיטמא גזרו ב)ולכן סט, נדה לנר .(ערוך

ה'תשע"ד  אב מנחם ט"ז שלישי יום הזב  מדרס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨
óà ...ãçà íãàa èéîäì äìBëéä äpè÷ äðéôña eáLiL øBähäå§©¨¤¨§¦§¦¨§©¨©§¨§¨¦§¨¨¤¨©
íéàîè øBähä éãâa éøä Z äæa äæ ïéòâBð ïäéãâa ïéàL ét ìò©¦¤¥¦§¥¤§¦¤¨¤£¥¦§¥©¨§¥¦

.ïäéìò áfä ñøã ànL ,÷ôña ïúàîèå ,ñøãî¦§¨§ª§¨¨§¨¥¤¨¨©©¨£¥¤
במשנה זו הלכה מ"א)מקור פ"ג הר"ש (זבים ופירשו

הטהור  יכול כך, כל יציבה שאינה קטנה שבספינה והרע"ב
כשוכב  הזב וכאשר מעלה, כלפי הזב את ולהעלות להכריע

מדרס. טומאת הבגדים נטמאים הטהור, בגדי על ונשען
למשכב  הראויים הטהור בבגדי אלא אינה זו [וטומאה
עצמו  האדם אבל הטומאה), (אב מדרס טמאים ולכן הזב,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הטהור  על נישא שהזב זמן כל אלא לזב, מדרס נעשה אינו
שפירש  לאחר אבל בגדים, ומטמא הטומאה אב הוא הרי

לטומאה] ראשון אלא אינו הזב מן
רק  מדרס" טמאין הטהור ש"בגדי מפרש הרמב"ם אבל
יש  קטנה בספינה כי עליהם", הזב דרס "שמא מספק

זה. על זה שידרכו לחשוש
משום  היא הבגדים שטומאת הרמב"ם פירש לא ומדוע
על  כשוכב נחשב שמעליו והזב הזב, את מכריע שהטהור

הבגדים?
והביאור:

נישא  גופו רוב כאשר רק ומושב משכב מטמא הזב

ה"ג)עליהם פ"ז ארבע (לעיל ותחת בהמה על הרוכב זב ולכן, .
מקבלים  הבגדים אין בגדים, ארבעה מונחים רגליה כפות
בלבד  רגלים שלש על לעמוד יכולה שהבהמה כיון טומאה,

ממש" בו אין ומסייע מסייעת הרביעית ה"ו)"ונמצאת ,(שם
ואינה  רביעית כרגל נידונית הבהמה מרגלי אחת וכל

מטמאת.
הטהור  שבגדי הרמב"ם פירש לא מדוע מובן זה לפי
היות  כי הזב, את להכריע יכול שהטהור משום טמאים
נמצא  בגדיו, בלא להיות יכולה הזב את הטהור והכרעת
אלא  אינם ובגדיו הזב של רובו את הנושא הוא שהאדם

מדרס. טומאת מקבלים ואינם ממש, בו שאין כמסייע
(`"n b"t miaf ,dpexg` dpyn)

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ז רביעי יום שמים? ירא נחשב עבירה העובר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰íò©
Bðéà Z ãçà øáãì ãLçðå úeøáç éøác åéìò ìawL õøàä̈¨¤¤¦¥¨¨¦§¥£¥§¤§©§¨¨¤¨¥

.øáã BúBàì àlà ãeLç̈¤¨§¨¨
הזקן אדמו"ר ט)כתב סי' גבול (שו"ת את המסיג ששוחט

גבול  שהמסיג חז"ל אמרו שהרי משחיטתו, לאכול אין חברו
כדין  שוחט שאינו בו לחשוד יש כן ואם רשע, נקרא חברו

נב  ילות.ומוכר
חשוד  אינו אחד דבר על שהחשוד להלכה שנפסק ואף
לכל  שיש הכללית כשרות' 'חזקת לגבי רק זהו אחר, לדבר
מוחזק  הוא עדיין אחת עבירה עבר אם שאף ישראל,
די  לא שחיטה לגבי אך התורה, איסורי שאר לגבי בכשרותו
וירא  כשר על רק סומכים אלא הרגילה כשרות בחזקת
להחשיבו  אין שיהיה, איזה איסור, על עובר וכאשר שמים,

שחיטתו. על לסמוך ואין שמים כירא
צדק' יב)וה'צמח יו"ד שמי (שו"ת מההלכה כך על הקשה

חשוד  אינו אחד דבר על ונחשד חברות דברי עליו שקיבל
כשרות  חזקת על מדובר כאן גם והרי דבר, לאותו אלא

אדם  כל של הבסיסית הכשרות לחזקת מעבר מיוחדת
אלא  ישראל לכל טהרות בעניני האמינו לא שהרי מישראל,
נפגמת  אינה זו כשרות חזקת מקום ומכל ל'חברים', רק
שחשוד  נאמר שחיטה לגבי ומדוע אחד, לדבר נחשד כאשר

אחרים? לדברים גם נחשד אחד לדבר
(לגבות  גבאי שנעשה שחבר נאמר הקודמת בהלכה אכן,
ממוני  הוא שם האיסור והרי מחברותו, אותו דוחים  מסים)
לטהרות, כלל שייך ואינו הקצוב) מהמס יותר גובה (שמא
לענין  הכשרות חזקת את ממנו מסירה העבירה זאת ובכל

טהרות!
ובפרט  בפרהסיא, איסור עובר כאשר לחלק: שיש אלא
נפגמת  כזה ובאיסור אחרים, מאיסורים חמור זה הרי בממון,
שבשאר  למרות לטהרות, הנדרשת המיוחדת הכשרות חזקת

אחרים. לדברים חשוד אחד לדבר החשוד אין האיסורים
משוחט  הנדרשת המיוחדת הכשרות בחזקת הדין והוא
שחזקתו  ובפרהסיא, ממוני, איסור על שעובר גבול, המסיג

הזקן. אדמו"ר וכדברי נפגמת,

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ח חמישי יום נכרי? משחיטת יוסף אחי אכלו איך

:È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
äæ óàL ,éðéòa áBø÷å ...äànèîe äìáð Z íéáëBk ãáBò¥¨¦§¥¨§©§¨§¨§¥©¤©¤
ïéc äìéëàa äøeñà àéä àBìäå :øîàz íàå ...íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦§¦Ÿ©©£¦£¨©£¦¨¦
äøeñà äôøhä éøäL ,ànèî äìéëàa øeñàä ìk àì !äøBz¨Ÿ¨¨¨©£¦¨§©¥¤£¥©§¥¨£¨

.äøBäèe§¨
מטמאין  אין כבהמות "הם הנכרים עליו: השיג והראב"ד
בחפניו". רוח אוסף - לכלום אותם והחושב מיטמאין... ואין

המחלוקת את לבאר קא)ויש אות אמנה נפתוח, :(מי
שחיטה הי"ד)בהלכות שחיטת (פ"ד שפסול הרמב"ם כתב

וזבחו  הארץ... ליושב ברית תכרות מ"פן נלמד נכרי
מזבחו" ואכלת טו)לאלוקיהם לד, שהזהיר (שמות "מאחר -

פסול  כן ואם אסור". שזבחו למד אתה מזבחו, יאכל שמא
ופסוק  עבודהֿזרה. לשם ששוחט משום הוא הנכרי שחיטת
כפי  מדרבנן, היא טומאתה אבל אכילה, איסור מלמד זה

מדבריהם. עבודהֿזרה שטומאת כאן שכתב
כלל, שחיטה בתורת אינו שהנכרי סובר הראב"ד אבל
נבילה. משום ואסורה מאליה הבהמה מתה כאילו זה והרי

התוספות כתבו קסבר)וכך ד"ה ג ס"ה)והרא"ש(חולין פ"א (שם

"וזבחת... מהפסוק הוא גוי שחיטת לפסול שהלימוד
שישראל  היינו אוכל", אתה זובח שאתה ממה - ואכלת"
הנכרי  שחיטת אבל כשרה, שחיטתם השחיטה על שמצווים
נבילה  הבהמה ונעשית שחיטה אינה עליה מצווה שאינו

התורה. מן וטומאתה
הרמב"ם: לשיטת ראיה להביא ויש

בגמרא א)אמרו צא, על (חולין אשר לאיש יוסף שבציווי
והכן" טבח "וטבוח טז)ביתו מג, "פרע (בראשית לומר התכוון

בשר  יוסף) (אחי יאמרו "שלא כדי השחיטה", בית להן
היו" מצוות שומרי יעקב שבני לפי אוכל, אני (רש"י הנחירה
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ה'תשע"ד  אב מנחם י"ד ראשון יום לעת'? 'מעת יד על ממעטת 'פקידה' איזו

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äcpä©¦¨
úòî òøôîì úBànèî ílk ...íBé ãâðk íBé úøîBLå äáfäå§©¨¨§¤¤§¤¤ª¨§©§§©§¥©¥¥

.äãé÷ôì äãé÷tî Bà úòì§¥¦§¦¨¦§¦¨
חכמים ב,א)לדעת מפקידה (נדה ממעטת לעת "מעת

אם  כלומר, לעת". מעת ממעטת לפקידה ומפקידה לפקידה,
לפני  היתה טהורה נמצאת בה הקודמת (ה'פקידה') הבדיקה

xzei בדקה ועכשיו לעת') ('מעת שעות וארבע מעשרים
הטהרות  את רק למפרע מטמאת היא הרי טמאה, ונמצאת
הקודמת  הבדיקה ואם שעות. וארבע עשרים בתוך שעשתה

לפני אלא zegtהיתה מטמאת אינה שעות, וארבע מעשרים
הקודמת. מהבדיקה

רש"י לפקידה (שם)והנה, "מפקידה זו הלכה מפרש
שחרית  עצמה בדקה "כגון - לעת" מעת יד על ממעטת
בטהרות  העוסקת כי ערבית", ובדקה וחזרה טהורה ומצאה
בין  ופעם שחרית פעם ביום, פעמיים לבדוק חייבת

א)השמשות יא, טהורה (שם היתה שחרית בבדיקת ואם ,
טהרות  אלא מטמאה אינה טמאה, נמצאת ערבית ובבדיקת

שחרית. בדיקת לאחר שנעשו
המנהיר' ש'הרב למלך' ה'משנה נדה ומביא מלובלין, (מהר"ם

בדיקתשם) שרק רש"י, מלשון ziaxrאוzixgyדייק

בדיקות  תיקנו שחכמים כיון כי לעת', 'מעת יד על ממעטת
באמצע  עצמה תבדוק אם אבל בהן, מדקדקת האשה אלו,
מתקנת  שאינה בבדיקה (כי ממעטת הבדיקה אין היום
מבדיקת  טמאה אלא היטב), בדקה שלא יתכן חכמים

שחרית.
אחרונים ועוד)והקשו , ב ו, נדה לנר ערוך קפז, סי' יו"ד :(חת"ס

בגמרא שם)מסופר אפתה (נדה גמליאל רבן של ששפחתו
וכאשר  עצמה, בדקה לכיכר כיכר ובין תרומה של כיכרות
טמאה, שהיא ומצאה האחרונה הכיכר אפיית לאחר בדקה
מהאחרונה, חוץ הכיכרות, שכל גמליאל רבן לה אמר
גם  כן, ואם אפייתן. לאחר בדיקה שהיתה כיון טהורות
וממעטת  'פקידה' נחשבת חכמים מתקנת שאינה בדיקה

לעת'! 'מעת
ותירצו:

יתכן  חכמים מתקנת חובה שאינה בדיקה כלל בדרך
כיכר  בין השפחה שבדיקת כיון אבל כראוי, תיעשה שלא
שטפה  בדיקה כל ולפני תרומה, לטהר כדי היתה לכיכר

במים שם)ידיה התרומה,(כמסופר טהרת על לשמור כדי
היתה  לא שהבדיקה אף ולכן כראוי, הבדיקה נעשתה בוודאי

הכיכרות. את גמליאל רבן טיהר חכמים, מתקנת חובה

ה'תשע"ד  אב מנחם ט"ו שני יום למוות  עילפון בין הבחנה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨
ïúúéî øçà ákøîe ákLî ïéànèî ïä éøä Z eúnL . . äáfäå§©¨¨¤¥£¥¥§©§¦¦§¨¤§¨©©¦¨¨
äøæb ,íäéøácî Bæ äàîèå .øOaä ÷BniL ãò ïéiç ïäLk eéäLk§¤¨§¤¥©¦©¤¦©¨¨§ª§¨¦¦§¥¤§¥¨

.úî àì ïéãò àeäå únL enãéå elàî ãçà ólòúé ànL¤¨¦§©¥¤¨¥¥¦©¤¥§£©¦Ÿ¥
חכמים  אך מיתתו, עם פוקעת הזב טומאת הדין מעיקר
מפרש  הגזירה ובטעם מיתה. לאחר אף שיטמא גזרו
מת  שהוא ויסברו הסובבים יטעו שמא שחששו הרמב"ם
קבעו  ולכן ומטמא, חי עדיין הוא שבאמת בעוד מטמא ואינו
לטעות  ניתן לא שבוודאי לשלב עד מיתה לאחר אף שיטמא

בו.
ישראל' ה'תפארת יז)אך אות י פרק רש"י (נדה מלשון מדייק

ב) סט, שיטעו(נדה מחשש אינה הגזירה אלא ze`ivnaכי ,
יטעו למת,oicaשמא שהתעלף אדם דין לדמות ויבואו

אינו  המתעלף גם כך מטמא אינו שמת שכשם ויסברו
יבואו  שלא כדי יטמא, המת שגם חז"ל קבעו ולכן מטמא,

המתעלף. את לטהר
לטעות  שיבואו חשש יש אם אחרונים: הקשו והנה,
מיד  מת לקבור התירו איך שמת, ויסברו שהתעלף באדם
עדיין  והוא בו טועים שמא חשש יש והרי המיתה, לאחר
ונדע  הבשר שימוק לשלב עד הקבורה את לאסור ויש חי

מת? שאכן בוודאות
כלל  חשש אין אכן כי מובן הדבר רש"י, לדעת אך
הרמב"ם  לדעת אבל בדין, לטעות רק אלא זו לטעות
הכיצד  קשה לכאורה שמת, ויסברו יטעו שמא הוא שהחשש

קבורה? התירו
את  לוודא יכולים בוודאי במת המתעסקים לומר: ויש
שיקברוהו  חשש אין ולכן ברורים, סימנים פי על המוות
העומדים  אנשים שמא הוא החשש טומאה לגבי אך מחיים,
חי, הוא שבאמת אף מטמא ואינו שמת יסברו מקום בריחוק

הבשר שימוק עד שיטמא גזרו ב)ולכן סט, נדה לנר .(ערוך

ה'תשע"ד  אב מנחם ט"ז שלישי יום הזב  מדרס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨
óà ...ãçà íãàa èéîäì äìBëéä äpè÷ äðéôña eáLiL øBähäå§©¨¤¨§¦§¦¨§©¨©§¨§¨¦§¨¨¤¨©
íéàîè øBähä éãâa éøä Z äæa äæ ïéòâBð ïäéãâa ïéàL ét ìò©¦¤¥¦§¥¤§¦¤¨¤£¥¦§¥©¨§¥¦

.ïäéìò áfä ñøã ànL ,÷ôña ïúàîèå ,ñøãî¦§¨§ª§¨¨§¨¥¤¨¨©©¨£¥¤
במשנה זו הלכה מ"א)מקור פ"ג הר"ש (זבים ופירשו

הטהור  יכול כך, כל יציבה שאינה קטנה שבספינה והרע"ב
כשוכב  הזב וכאשר מעלה, כלפי הזב את ולהעלות להכריע

מדרס. טומאת הבגדים נטמאים הטהור, בגדי על ונשען
למשכב  הראויים הטהור בבגדי אלא אינה זו [וטומאה
עצמו  האדם אבל הטומאה), (אב מדרס טמאים ולכן הזב,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הטהור  על נישא שהזב זמן כל אלא לזב, מדרס נעשה אינו
שפירש  לאחר אבל בגדים, ומטמא הטומאה אב הוא הרי

לטומאה] ראשון אלא אינו הזב מן
רק  מדרס" טמאין הטהור ש"בגדי מפרש הרמב"ם אבל
יש  קטנה בספינה כי עליהם", הזב דרס "שמא מספק

זה. על זה שידרכו לחשוש
משום  היא הבגדים שטומאת הרמב"ם פירש לא ומדוע
על  כשוכב נחשב שמעליו והזב הזב, את מכריע שהטהור

הבגדים?
והביאור:

נישא  גופו רוב כאשר רק ומושב משכב מטמא הזב

ה"ג)עליהם פ"ז ארבע (לעיל ותחת בהמה על הרוכב זב ולכן, .
מקבלים  הבגדים אין בגדים, ארבעה מונחים רגליה כפות
בלבד  רגלים שלש על לעמוד יכולה שהבהמה כיון טומאה,

ממש" בו אין ומסייע מסייעת הרביעית ה"ו)"ונמצאת ,(שם
ואינה  רביעית כרגל נידונית הבהמה מרגלי אחת וכל

מטמאת.
הטהור  שבגדי הרמב"ם פירש לא מדוע מובן זה לפי
היות  כי הזב, את להכריע יכול שהטהור משום טמאים
נמצא  בגדיו, בלא להיות יכולה הזב את הטהור והכרעת
אלא  אינם ובגדיו הזב של רובו את הנושא הוא שהאדם

מדרס. טומאת מקבלים ואינם ממש, בו שאין כמסייע
(`"n b"t miaf ,dpexg` dpyn)

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ז רביעי יום שמים? ירא נחשב עבירה העובר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰íò©
Bðéà Z ãçà øáãì ãLçðå úeøáç éøác åéìò ìawL õøàä̈¨¤¤¦¥¨¨¦§¥£¥§¤§©§¨¨¤¨¥

.øáã BúBàì àlà ãeLç̈¤¨§¨¨
הזקן אדמו"ר ט)כתב סי' גבול (שו"ת את המסיג ששוחט

גבול  שהמסיג חז"ל אמרו שהרי משחיטתו, לאכול אין חברו
כדין  שוחט שאינו בו לחשוד יש כן ואם רשע, נקרא חברו

נב  ילות.ומוכר
חשוד  אינו אחד דבר על שהחשוד להלכה שנפסק ואף
לכל  שיש הכללית כשרות' 'חזקת לגבי רק זהו אחר, לדבר
מוחזק  הוא עדיין אחת עבירה עבר אם שאף ישראל,
די  לא שחיטה לגבי אך התורה, איסורי שאר לגבי בכשרותו
וירא  כשר על רק סומכים אלא הרגילה כשרות בחזקת
להחשיבו  אין שיהיה, איזה איסור, על עובר וכאשר שמים,

שחיטתו. על לסמוך ואין שמים כירא
צדק' יב)וה'צמח יו"ד שמי (שו"ת מההלכה כך על הקשה

חשוד  אינו אחד דבר על ונחשד חברות דברי עליו שקיבל
כשרות  חזקת על מדובר כאן גם והרי דבר, לאותו אלא

אדם  כל של הבסיסית הכשרות לחזקת מעבר מיוחדת
אלא  ישראל לכל טהרות בעניני האמינו לא שהרי מישראל,
נפגמת  אינה זו כשרות חזקת מקום ומכל ל'חברים', רק
שחשוד  נאמר שחיטה לגבי ומדוע אחד, לדבר נחשד כאשר

אחרים? לדברים גם נחשד אחד לדבר
(לגבות  גבאי שנעשה שחבר נאמר הקודמת בהלכה אכן,
ממוני  הוא שם האיסור והרי מחברותו, אותו דוחים  מסים)
לטהרות, כלל שייך ואינו הקצוב) מהמס יותר גובה (שמא
לענין  הכשרות חזקת את ממנו מסירה העבירה זאת ובכל

טהרות!
ובפרט  בפרהסיא, איסור עובר כאשר לחלק: שיש אלא
נפגמת  כזה ובאיסור אחרים, מאיסורים חמור זה הרי בממון,
שבשאר  למרות לטהרות, הנדרשת המיוחדת הכשרות חזקת

אחרים. לדברים חשוד אחד לדבר החשוד אין האיסורים
משוחט  הנדרשת המיוחדת הכשרות בחזקת הדין והוא
שחזקתו  ובפרהסיא, ממוני, איסור על שעובר גבול, המסיג

הזקן. אדמו"ר וכדברי נפגמת,

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ח חמישי יום נכרי? משחיטת יוסף אחי אכלו איך

:È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
äæ óàL ,éðéòa áBø÷å ...äànèîe äìáð Z íéáëBk ãáBò¥¨¦§¥¨§©§¨§¨§¥©¤©¤
ïéc äìéëàa äøeñà àéä àBìäå :øîàz íàå ...íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦§¦Ÿ©©£¦£¨©£¦¨¦
äøeñà äôøhä éøäL ,ànèî äìéëàa øeñàä ìk àì !äøBz¨Ÿ¨¨¨©£¦¨§©¥¤£¥©§¥¨£¨

.äøBäèe§¨
מטמאין  אין כבהמות "הם הנכרים עליו: השיג והראב"ד
בחפניו". רוח אוסף - לכלום אותם והחושב מיטמאין... ואין

המחלוקת את לבאר קא)ויש אות אמנה נפתוח, :(מי
שחיטה הי"ד)בהלכות שחיטת (פ"ד שפסול הרמב"ם כתב

וזבחו  הארץ... ליושב ברית תכרות מ"פן נלמד נכרי
מזבחו" ואכלת טו)לאלוקיהם לד, שהזהיר (שמות "מאחר -

פסול  כן ואם אסור". שזבחו למד אתה מזבחו, יאכל שמא
ופסוק  עבודהֿזרה. לשם ששוחט משום הוא הנכרי שחיטת
כפי  מדרבנן, היא טומאתה אבל אכילה, איסור מלמד זה

מדבריהם. עבודהֿזרה שטומאת כאן שכתב
כלל, שחיטה בתורת אינו שהנכרי סובר הראב"ד אבל
נבילה. משום ואסורה מאליה הבהמה מתה כאילו זה והרי

התוספות כתבו קסבר)וכך ד"ה ג ס"ה)והרא"ש(חולין פ"א (שם

"וזבחת... מהפסוק הוא גוי שחיטת לפסול שהלימוד
שישראל  היינו אוכל", אתה זובח שאתה ממה - ואכלת"
הנכרי  שחיטת אבל כשרה, שחיטתם השחיטה על שמצווים
נבילה  הבהמה ונעשית שחיטה אינה עליה מצווה שאינו

התורה. מן וטומאתה
הרמב"ם: לשיטת ראיה להביא ויש

בגמרא א)אמרו צא, על (חולין אשר לאיש יוסף שבציווי
והכן" טבח "וטבוח טז)ביתו מג, "פרע (בראשית לומר התכוון

בשר  יוסף) (אחי יאמרו "שלא כדי השחיטה", בית להן
היו" מצוות שומרי יעקב שבני לפי אוכל, אני (רש"י הנחירה
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע  ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) נּדה; ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור זב. טמאת ּדין ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ(ד)

א  ¤¤ּפרק
אב ‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב

הּטמאֹות  אדם מאבֹות ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין ; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּגע

מּדף ּומטּמא טמאה, אב אֹותן -]ועֹוׂשה שמעליו דבר -] ְְְֵֶַַַָָָֻ
ּגּביו. ַַָעל

קטּנה·. זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם [שראתה ְֶַָָָָ
גדֹולה זבה ימים]ואחד שלושה זבה [שראתה ואחד , ְְְֶֶָָָָָָָ

מ  אֹו עצמּה ראּיֹות מחמת ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, חמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ׁשלׁש ּבעל ְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֻֻאֹו

ימים ‚. עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה
ּבזיבה  ׁשלׁש- ּבת ּבֹועלּה,; את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
ּבזיבה „. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ועבדים קטן ּגרים ואחד . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד
חּמה[בידי]סריס ‰. סריס מלידה]אדם מּטּמאין [- , ְְְִִִִַַָָָ

הּבריאין. ּכׁשאר ְְְִִִִַָָּבזיבה
.Â אּלא אין ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ּבלבן  והאיׁש ּבאדם, .האּׁשה ְְְִִֶֶָָָֹֹ
.Ê נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ספקי נֹותנין [- , ְְְְְִִַֻ

ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש חמרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהם
ׂשֹור  אין ,לפיכ ּבספק; וטמאתן ּכאּׁשה. עליהן ּובאדם פין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

טמאת על עליהן חּיבין ואין וקדׁשים, [כניסת]ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
וקדׁשיו קדשים]מקּדׁש אכילת ּכאחד,[- ואדם לבן ראה . ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹֹ

על  עליהן חּיבין אין אבל וקדׁשים; ּתרּומה עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשֹורפין
עד  ּתׁשּלחּו", נקבה עד "מּזכר ׁשּנאמר: - וקדׁשיו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקּדׁש
וּדאית. נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר טמאת הּטמאה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻׁשּתהיה

ׁשּלֹו ואדם ּבלבן הּנֹוגע הספק]וכן חּיב [של אינֹו ּכאחת, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּוא נגע וקדׁשיו; מקּדׁש טמאת ּבלבן [הספק]על עצמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה הרי ׁשראה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואדם
.Á ּבכל ּדם מטּמא - הּיֹולדת ּדם אֹו הּזבה, ּדם אֹו הּנּדה, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והּזב"; ּבנּדתּה, "והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא,
ּבענין  ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּפי
ראתה  אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה נּדה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָאּסּור
מׁשקין  ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - ירק ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻּדם
ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא, מתעּגל ׁשהרק מּמּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹוצאין

.Ë מּדפנּהאּׁשה הּולד קיסרי]ׁשּיצא ניתוח ילדה ויֹוצא [- , ְְִִֵֶַָָָָָָָ
הּטמאֹות, מאבֹות אב הּדם אֹותֹו הרי - הּדפן מן ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמֹו
טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, והּזיבה; והּלדה הּנּדה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכדם

הרחם. ּדר ּדם מּמּנה ׁשּיצא עד טהֹורה, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוהאּׁשה
.È טמאת מקֹור טמאה האּׁשה לארץ, ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשהזיע מקֹור וכן מרּגלּיֹות,[הוציא]ערב; טּפי ּכׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּתראה  עד נּדה, אינּה אבל ערב. טמאת טמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאּׁשה

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡È אּלא הזיעה ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לּמקֹור  .מחּוץ ִַָ
.·Èׁשּנאמר:זֹובֹו ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא"; טמא ְְְְֵֵֶַַַָָָָ"זֹובֹו,
היא  והרי ּבמּׂשא, מטּמאה אינּה - זב ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָראּיה
הּמׁשּכבֹות  וכן מּקטן. ּבין ּגדֹול, מאיׁש ּבין זרע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשכבת
ׁשראה  עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהן ׁשּיׁשב ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמֹוׁשבֹות
ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו טהֹורין; - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה
מרּבה  אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכמֹו

הּמ אּלא טמא  אין מזיז]סיטּכׁשּתים, אחרֹונה.[- טּפה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.‚È ׁשּנאמר ראּיה - ּבמּׂשא מטּמאה מצרע, ׁשל :ראׁשֹונה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגמּור, ּזב מה ּגמּור; ּכזב הּצרּוע הרי זב", וכל צרּוע ְְֲֵַַַַָָָָָָָָָ"ּכל
מטּמאה  הראׁשֹונה ראּיתֹו מצרע, אף - ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹזֹובֹו

ְַָּבמּׂשא.
.„Èאחד רּקֹו ּכל - זרעֹו וׁשכבת רגליו ּומימי זב ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  ּבכל ּומטּמא ּתֹורה; ּדין טמאה, אב ּבמּגע מּׁשלׁשּתן , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבּטהֹור"; הּזב ירק "וכי ּברק: אֹומר הּוא הרי ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹּובמּׂשא;
ּבהן  יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו, וׁשכבת רגליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומימי

טיפות]צחצּוחי ׁשהּוא.[- ּכל זיבה ְִִֵֶָָ
.ÂË מהן,ואחד אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנאמר  מקֹום ּכל וכן ּכזב; טמאה אב רגליו ּומימי ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻרּקֹו
הארּבעה  ׁשאר ואחד הּזב, אחד - 'הּזב' אּלּו .ּבהלכֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.ÊË ּתׁשעה- והן טמאה, אב מהן ׁשלׁשה ּבזב: מׁשקין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
מטּמא  מאּלּו אחד וכל זרעֹו. וׁשכבת רגליו, ּומימי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻרּקֹו,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל וכלים ּכולד אדם מהן ּוׁשלׁשה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּגפתֹו ודם עינֹו, ּדמעת - הן ואּלּו מכתו]הּטמאה, -], ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻ

ׁשאין  טמאין ּכמׁשקין מאּלּו אחד ּכל האּׁשה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחלב
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ּכלים מטּמאין אבל אדם, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָמטּמאין
ולחה  זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, מהן ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר.

והראי מּמּנּו, הּיֹוצאת צואה]סרּוחה הּׁשלׁשה [- אּלּו הרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מּׁשאר ּכמֹותן וחבריו, הּזב ליחות מן -] ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ּדבר,מהגרון] לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻורירֹו
אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הם הרק אבר ּובכלל -] ְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ

מּגפתֹו;המילה] ּדם ּבכלל הם הרי - מּפיו הּׁשֹותת ודם ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּימצץ  ׁשהּדם ּכרק, טמא זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהיה

רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר ְְְִִֵֶָֹֹאי
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שם) לנכרי חולין חשבוהו יוסף שאחי כיון קשה, ולכאורה .
נכרי  שחיטת והרי הבית, על אשר האיש שחיטת תועיל מה

נבילה?
עבודהֿזרה  עובדי אינם ביתו ואנשי שיוסף שידעו אלא

התורה מן כשרה עבודהֿזרה עובד שאינו נכרי (ורק ושחיטת

ג  נבילה שחיטתו שם)מדרבנן שחיטה הל' משנה כסף ראה - ע"ז עובד אינו אם ם

עבודהֿזרה, מחשש פסולה נכרי ששחיטת הרמב"ם וכדברי
מה  שחיטה, אינה נכרי ששחיטת הראשונים לדברי אבל
שחיטה  תורת כאן אין והרי השחיטה, בית בפריעת התועלת

מדאורייתא! נבילה והיא סק"א)כלל סיב יו"ד .(פלתי

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ט שישי יום כסיב? נחשבת גלולה האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰CøBkä©¥
óà ,Bòìáe da àöBiëå úøæça øBähä óBòä úìáð øOaî úéæk§©¦¦§©¦§©¨©¨©£¤¤§©¥¨§¨©
Bòìáe áéña Bëøk .àîè äæ éøä Z BðBøâa òâð àlL ét ìò©¦¤Ÿ¨©¦§£¥¤¨¥§¨§¦§¨

.øBäè äæ éøä Z£¥¤¨
חומרים  המכילות ('כדורים') קפסולות לבלוע מותר האם

כשרים? שאינם
בחזרת  טהור עוף נבלת שהכורך מבואר זו בהלכה
אך  בגרונו, נגעה לא עצמה שהנבלה למרות טמא, ובלעה

טהור. ובלעה בסיב כרכה אם
מין  היא חזרת משנה': ה'כסף מבאר החילוק ובטעם
ולכן  מאכל מין אינו סיב אך חוצץ', אינו במינו ו'מין מאכל

נטמא. ואינו האדם של לגרונו העוף נבלת בין חוצץ
חזרת, דווקא לאו מאכל, בכל הדין שכן נראה ומדבריו
בביאור  אך כחציצה, נחשב מאכל מין שאינו סיב ורק

ו)הגר"א פ"ה, זבים נחשב (תוספתא אינו בחזרת שהכורך כתב
jkaחציצה ekxcy meyn הדרך שאין בסיב כן שאין מה ,

שני  גם שבעצם מדבריו ומבואר הפסק, הוא הרי בו לכרוך

כדברי  (לא מינו בשאינו מין נחשבים שונים אוכלים מיני
וחזרת  במינו), מין נחשב מאכל דבר שכל משנה' ה'כסף
לכרוך  הרגילה, האכילה דרך שכן משום רק חוצצת אינה

בחזרת. בשר
מין  איננה שהרי לסיב דומה הקפסולה אחד מצד והנה,
הבליעה, על להקל כדי כן לעשות רגילים ומאידך מאכל,
דרכו  שאין הטעם לפי הטעמים: בשני תלוי הדבר ולכאורה
לדעת  אך ואסור, חציצה זו אין הדרך זו וכאן מאחר בכך,
דבר  וכל אחר, למין מאכל מין בין הוא שהחילוק הסוברים
כיון  מינו, בשאינו מין שנחשב משום חוצץ מאכל מין שאינו

חוצצת. מאכל, דבר אינה שהקפסולה
סיב  בין לחלק יש חציצה של הטעם לפי שגם יתכן אך
מאכל  שאיננה אף חוצצת אינה והקפסולה לקפסולה,

ומטרתה מאחר כי מינו, בשאינו מין zrilaונחשבת jxevl
lk`nd לכריכה דומה זה ואין שבתוכה, למאכל טפילה היא ,

שבתוכו למה בטל הסיב שאין סה,בסיב תנינא שלמה מנחת (ראה

יב) תורה אגרות סוכה פסחים אליהו דברי .ב.

ה'תשע"ד  אב מנחם כ' קודש שבת עבודה־זרה  טומאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úàîèª§©
úà eøñä :äøBza æîø dì Léå .íéøôBñ éøácî äøæ äãBáò£¨¨¨¦¦§¥§¦§¥¨¤¤©¨¨¦¤

.eøähäå íëëúa øLà øëpä éäìà¡Ÿ¥©¥¨£¤§Ÿ§¤§¦©£
סופר' ה'חתם ב)וכתב לב, :(עבודהֿזרה

ד)הרמב"ן לה, את (וישלח "הסירו הפסוק שמשמעות פירש
 ֿ עבודה כי מטומאה, להיטהר אינה והטהרו" הנכר... אלקי

בהנאה מותרת גויים ידי על שנתבטלה ה"ח)זרה פ"ח ע"ז (הל'

ראויים  שיהיו הקודש לטהרת אותה להסיר ציוה "יעקב אלא
הראוי  מן זה ואין קרבן", לפניו ולהקריב השם את לעבוד
וזהו  מבוטלת. שהיא אפילו בניו ביד עבודהֿזרה שתהיה
מדברי  היא עבודהֿזרה שטומאת כאן הרמב"ם כדברי

" היא 'והטהרו' יעקב ואמירת התורה".fnxסופרים, מן
בגמרא מסופר ב)[וכן יב, מלך שב (סנהדרין חזקיה ימי

אחז  בימי שעבדו מעבודהֿזרה ישראל בני נטמאו יהודה
את  ולהקריב הפסח עד להיטהר כדי השנה את ועיברו אביו,

התוספות וכתבו בטהרה. שעיבר)הפסח ד"ה שטומאת (שם אף :
על  גזרו שעה שבאותה לומר יש מדרבנן, עבודהֿזרה

זו]. טומאה
חכמים לדעת ב)וזהו כט, בן (ע"ז יהודה רבי לדעת אך ,

ב)בתירה לב, באוהל (שם ומטמאה למת הוקשה עבודהֿזרה
מהפסוק הוא והלימוד כח)כמת, קו, לבעל (תהלים "ויצמדו

זבחי ויאכלו אף miznפעור באוהל, מטמא מת "מה - "
היקש  ומאותו באהל". מטמאה כוכבים עבודת תקרובת
עבודת  תקרובת אף בהנאה... אסור מת "מה גם לומדים

בהנאה" אסורה שם)כוכבים ע"ז .(רש"י
להסיר  היתה יעקב בקשת בתירה, בן יהודה רבי ולדעת
עבודהֿזרה  זו היתה כי מטומאה, ולהיטהר הנכר' 'אלקי

נאמר ולמה נתבטלה. שם)שלא את (וישלח יעקב אל "ויתנו
והרי  – האלה" תחת יעקב אותם ויטמון הנכר... אלקי כל

והשחתה באיבוד הוא עבודהֿזרה וכיו"ב)ביעור הריסה (שריפה,

מועילה אינה וגניזה ה")והטמנה פ" ע"ז ֿ (הל עבודה דין כי ?
לה  ודי גוי, של עבודהֿזרה כדין אינו ישראל  של זרה

א)בגניזה נב, אם (ע"ז שאפילו בתירה בן יהודה רבי וסובר
חכמים, לדעת אך בגניזה. די קנאה, אלא ישראל עבדה לא
ומזה  בגניזה, מתבערת אינה ישראל עבדה שלא עבודהֿזרה
זו  אין וממילא שביטלוה, מוכח בהטמנה יעקב שהסתפק

מטומאה. 'טהרה'
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ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ד ראשון יום

-dxdhxtq
aWFnE aMWn i`Ohn zFkld¦§§©§¥¦§¨¨
ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע  ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) נּדה; ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור זב. טמאת ּדין ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ(ד)

א  ¤¤ּפרק
אב ‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב

הּטמאֹות  אדם מאבֹות ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין ; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּגע

מּדף ּומטּמא טמאה, אב אֹותן -]ועֹוׂשה שמעליו דבר -] ְְְֵֶַַַָָָֻ
ּגּביו. ַַָעל

קטּנה·. זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם [שראתה ְֶַָָָָ
גדֹולה זבה ימים]ואחד שלושה זבה [שראתה ואחד , ְְְֶֶָָָָָָָ

מ  אֹו עצמּה ראּיֹות מחמת ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, חמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ׁשלׁש ּבעל ְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֻֻאֹו

ימים ‚. עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה
ּבזיבה  ׁשלׁש- ּבת ּבֹועלּה,; את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
ּבזיבה „. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ועבדים קטן ּגרים ואחד . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד
חּמה[בידי]סריס ‰. סריס מלידה]אדם מּטּמאין [- , ְְְִִִִַַָָָ

הּבריאין. ּכׁשאר ְְְִִִִַָָּבזיבה
.Â אּלא אין ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ּבלבן  והאיׁש ּבאדם, .האּׁשה ְְְִִֶֶָָָֹֹ
.Ê נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ספקי נֹותנין [- , ְְְְְִִַֻ

ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש חמרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהם
ׂשֹור  אין ,לפיכ ּבספק; וטמאתן ּכאּׁשה. עליהן ּובאדם פין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

טמאת על עליהן חּיבין ואין וקדׁשים, [כניסת]ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
וקדׁשיו קדשים]מקּדׁש אכילת ּכאחד,[- ואדם לבן ראה . ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹֹ

על  עליהן חּיבין אין אבל וקדׁשים; ּתרּומה עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשֹורפין
עד  ּתׁשּלחּו", נקבה עד "מּזכר ׁשּנאמר: - וקדׁשיו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקּדׁש
וּדאית. נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר טמאת הּטמאה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻׁשּתהיה

ׁשּלֹו ואדם ּבלבן הּנֹוגע הספק]וכן חּיב [של אינֹו ּכאחת, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּוא נגע וקדׁשיו; מקּדׁש טמאת ּבלבן [הספק]על עצמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה הרי ׁשראה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואדם
.Á ּבכל ּדם מטּמא - הּיֹולדת ּדם אֹו הּזבה, ּדם אֹו הּנּדה, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והּזב"; ּבנּדתּה, "והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא,
ּבענין  ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּפי
ראתה  אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה נּדה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָאּסּור
מׁשקין  ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - ירק ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻּדם
ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא, מתעּגל ׁשהרק מּמּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹוצאין

.Ë מּדפנּהאּׁשה הּולד קיסרי]ׁשּיצא ניתוח ילדה ויֹוצא [- , ְְִִֵֶַָָָָָָָ
הּטמאֹות, מאבֹות אב הּדם אֹותֹו הרי - הּדפן מן ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמֹו
טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, והּזיבה; והּלדה הּנּדה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכדם

הרחם. ּדר ּדם מּמּנה ׁשּיצא עד טהֹורה, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוהאּׁשה
.È טמאת מקֹור טמאה האּׁשה לארץ, ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשהזיע מקֹור וכן מרּגלּיֹות,[הוציא]ערב; טּפי ּכׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּתראה  עד נּדה, אינּה אבל ערב. טמאת טמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאּׁשה

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡È אּלא הזיעה ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לּמקֹור  .מחּוץ ִַָ
.·Èׁשּנאמר:זֹובֹו ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא"; טמא ְְְְֵֵֶַַַָָָָ"זֹובֹו,
היא  והרי ּבמּׂשא, מטּמאה אינּה - זב ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָראּיה
הּמׁשּכבֹות  וכן מּקטן. ּבין ּגדֹול, מאיׁש ּבין זרע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשכבת
ׁשראה  עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהן ׁשּיׁשב ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמֹוׁשבֹות
ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו טהֹורין; - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה
מרּבה  אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכמֹו

הּמ אּלא טמא  אין מזיז]סיטּכׁשּתים, אחרֹונה.[- טּפה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.‚È ׁשּנאמר ראּיה - ּבמּׂשא מטּמאה מצרע, ׁשל :ראׁשֹונה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגמּור, ּזב מה ּגמּור; ּכזב הּצרּוע הרי זב", וכל צרּוע ְְֲֵַַַַָָָָָָָָָ"ּכל
מטּמאה  הראׁשֹונה ראּיתֹו מצרע, אף - ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹזֹובֹו

ְַָּבמּׂשא.
.„Èאחד רּקֹו ּכל - זרעֹו וׁשכבת רגליו ּומימי זב ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  ּבכל ּומטּמא ּתֹורה; ּדין טמאה, אב ּבמּגע מּׁשלׁשּתן , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבּטהֹור"; הּזב ירק "וכי ּברק: אֹומר הּוא הרי ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹּובמּׂשא;
ּבהן  יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו, וׁשכבת רגליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומימי

טיפות]צחצּוחי ׁשהּוא.[- ּכל זיבה ְִִֵֶָָ
.ÂË מהן,ואחד אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנאמר  מקֹום ּכל וכן ּכזב; טמאה אב רגליו ּומימי ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻרּקֹו
הארּבעה  ׁשאר ואחד הּזב, אחד - 'הּזב' אּלּו .ּבהלכֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.ÊË ּתׁשעה- והן טמאה, אב מהן ׁשלׁשה ּבזב: מׁשקין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
מטּמא  מאּלּו אחד וכל זרעֹו. וׁשכבת רגליו, ּומימי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻרּקֹו,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל וכלים ּכולד אדם מהן ּוׁשלׁשה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּגפתֹו ודם עינֹו, ּדמעת - הן ואּלּו מכתו]הּטמאה, -], ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻ

ׁשאין  טמאין ּכמׁשקין מאּלּו אחד ּכל האּׁשה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחלב
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ּכלים מטּמאין אבל אדם, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָמטּמאין
ולחה  זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, מהן ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר.

והראי מּמּנּו, הּיֹוצאת צואה]סרּוחה הּׁשלׁשה [- אּלּו הרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מּׁשאר ּכמֹותן וחבריו, הּזב ליחות מן -] ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ּדבר,מהגרון] לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻורירֹו
אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הם הרק אבר ּובכלל -] ְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ

מּגפתֹו;המילה] ּדם ּבכלל הם הרי - מּפיו הּׁשֹותת ודם ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּימצץ  ׁשהּדם ּכרק, טמא זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהיה

רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר ְְְִִֵֶָֹֹאי
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שם) לנכרי חולין חשבוהו יוסף שאחי כיון קשה, ולכאורה .
נכרי  שחיטת והרי הבית, על אשר האיש שחיטת תועיל מה

נבילה?
עבודהֿזרה  עובדי אינם ביתו ואנשי שיוסף שידעו אלא

התורה מן כשרה עבודהֿזרה עובד שאינו נכרי (ורק ושחיטת

ג  נבילה שחיטתו שם)מדרבנן שחיטה הל' משנה כסף ראה - ע"ז עובד אינו אם ם

עבודהֿזרה, מחשש פסולה נכרי ששחיטת הרמב"ם וכדברי
מה  שחיטה, אינה נכרי ששחיטת הראשונים לדברי אבל
שחיטה  תורת כאן אין והרי השחיטה, בית בפריעת התועלת

מדאורייתא! נבילה והיא סק"א)כלל סיב יו"ד .(פלתי

ה'תשע"ד  אב מנחם י"ט שישי יום כסיב? נחשבת גלולה האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰CøBkä©¥
óà ,Bòìáe da àöBiëå úøæça øBähä óBòä úìáð øOaî úéæk§©¦¦§©¦§©¨©¨©£¤¤§©¥¨§¨©
Bòìáe áéña Bëøk .àîè äæ éøä Z BðBøâa òâð àlL ét ìò©¦¤Ÿ¨©¦§£¥¤¨¥§¨§¦§¨

.øBäè äæ éøä Z£¥¤¨
חומרים  המכילות ('כדורים') קפסולות לבלוע מותר האם

כשרים? שאינם
בחזרת  טהור עוף נבלת שהכורך מבואר זו בהלכה
אך  בגרונו, נגעה לא עצמה שהנבלה למרות טמא, ובלעה

טהור. ובלעה בסיב כרכה אם
מין  היא חזרת משנה': ה'כסף מבאר החילוק ובטעם
ולכן  מאכל מין אינו סיב אך חוצץ', אינו במינו ו'מין מאכל

נטמא. ואינו האדם של לגרונו העוף נבלת בין חוצץ
חזרת, דווקא לאו מאכל, בכל הדין שכן נראה ומדבריו
בביאור  אך כחציצה, נחשב מאכל מין שאינו סיב ורק

ו)הגר"א פ"ה, זבים נחשב (תוספתא אינו בחזרת שהכורך כתב
jkaחציצה ekxcy meyn הדרך שאין בסיב כן שאין מה ,

שני  גם שבעצם מדבריו ומבואר הפסק, הוא הרי בו לכרוך

כדברי  (לא מינו בשאינו מין נחשבים שונים אוכלים מיני
וחזרת  במינו), מין נחשב מאכל דבר שכל משנה' ה'כסף
לכרוך  הרגילה, האכילה דרך שכן משום רק חוצצת אינה

בחזרת. בשר
מין  איננה שהרי לסיב דומה הקפסולה אחד מצד והנה,
הבליעה, על להקל כדי כן לעשות רגילים ומאידך מאכל,
דרכו  שאין הטעם לפי הטעמים: בשני תלוי הדבר ולכאורה
לדעת  אך ואסור, חציצה זו אין הדרך זו וכאן מאחר בכך,
דבר  וכל אחר, למין מאכל מין בין הוא שהחילוק הסוברים
כיון  מינו, בשאינו מין שנחשב משום חוצץ מאכל מין שאינו

חוצצת. מאכל, דבר אינה שהקפסולה
סיב  בין לחלק יש חציצה של הטעם לפי שגם יתכן אך
מאכל  שאיננה אף חוצצת אינה והקפסולה לקפסולה,

ומטרתה מאחר כי מינו, בשאינו מין zrilaונחשבת jxevl
lk`nd לכריכה דומה זה ואין שבתוכה, למאכל טפילה היא ,

שבתוכו למה בטל הסיב שאין סה,בסיב תנינא שלמה מנחת (ראה

יב) תורה אגרות סוכה פסחים אליהו דברי .ב.

ה'תשע"ד  אב מנחם כ' קודש שבת עבודה־זרה  טומאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úàîèª§©
úà eøñä :äøBza æîø dì Léå .íéøôBñ éøácî äøæ äãBáò£¨¨¨¦¦§¥§¦§¥¨¤¤©¨¨¦¤

.eøähäå íëëúa øLà øëpä éäìà¡Ÿ¥©¥¨£¤§Ÿ§¤§¦©£
סופר' ה'חתם ב)וכתב לב, :(עבודהֿזרה

ד)הרמב"ן לה, את (וישלח "הסירו הפסוק שמשמעות פירש
 ֿ עבודה כי מטומאה, להיטהר אינה והטהרו" הנכר... אלקי

בהנאה מותרת גויים ידי על שנתבטלה ה"ח)זרה פ"ח ע"ז (הל'

ראויים  שיהיו הקודש לטהרת אותה להסיר ציוה "יעקב אלא
הראוי  מן זה ואין קרבן", לפניו ולהקריב השם את לעבוד
וזהו  מבוטלת. שהיא אפילו בניו ביד עבודהֿזרה שתהיה
מדברי  היא עבודהֿזרה שטומאת כאן הרמב"ם כדברי

" היא 'והטהרו' יעקב ואמירת התורה".fnxסופרים, מן
בגמרא מסופר ב)[וכן יב, מלך שב (סנהדרין חזקיה ימי

אחז  בימי שעבדו מעבודהֿזרה ישראל בני נטמאו יהודה
את  ולהקריב הפסח עד להיטהר כדי השנה את ועיברו אביו,

התוספות וכתבו בטהרה. שעיבר)הפסח ד"ה שטומאת (שם אף :
על  גזרו שעה שבאותה לומר יש מדרבנן, עבודהֿזרה

זו]. טומאה
חכמים לדעת ב)וזהו כט, בן (ע"ז יהודה רבי לדעת אך ,

ב)בתירה לב, באוהל (שם ומטמאה למת הוקשה עבודהֿזרה
מהפסוק הוא והלימוד כח)כמת, קו, לבעל (תהלים "ויצמדו

זבחי ויאכלו אף miznפעור באוהל, מטמא מת "מה - "
היקש  ומאותו באהל". מטמאה כוכבים עבודת תקרובת
עבודת  תקרובת אף בהנאה... אסור מת "מה גם לומדים

בהנאה" אסורה שם)כוכבים ע"ז .(רש"י
להסיר  היתה יעקב בקשת בתירה, בן יהודה רבי ולדעת
עבודהֿזרה  זו היתה כי מטומאה, ולהיטהר הנכר' 'אלקי

נאמר ולמה נתבטלה. שם)שלא את (וישלח יעקב אל "ויתנו
והרי  – האלה" תחת יעקב אותם ויטמון הנכר... אלקי כל

והשחתה באיבוד הוא עבודהֿזרה וכיו"ב)ביעור הריסה (שריפה,

מועילה אינה וגניזה ה")והטמנה פ" ע"ז ֿ (הל עבודה דין כי ?
לה  ודי גוי, של עבודהֿזרה כדין אינו ישראל  של זרה

א)בגניזה נב, אם (ע"ז שאפילו בתירה בן יהודה רבי וסובר
חכמים, לדעת אך בגניזה. די קנאה, אלא ישראל עבדה לא
ומזה  בגניזה, מתבערת אינה ישראל עבדה שלא עבודהֿזרה
זו  אין וממילא שביטלוה, מוכח בהטמנה יעקב שהסתפק

מטומאה. 'טהרה'
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ב  ¤¤ּפרק
ׁשל ‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

ׁשהּוא  זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם  ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
- ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
אף  ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

ּבסֹופן  ּפֹוׁשרין ׁשאינן ּפי ּדברי על האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
רבינו]קּבלה .[ממשה ַָָ

הרי ·. - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה , ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה  רק מּפני מטּמא, .זה ְְִִֵֵֶַָֹ

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
את -הּמסיט ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס ִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזב  ּפי מׁשקה מּפני טמא, .הּמסיטֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ
את „. נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי  מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּקיׁשּות
ּבהן  הּמתערב .הּזב ְִֵֶַַָָָ

ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף הּגֹוי [- ְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכמֹו ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הרב.ׁשּיתּבאר. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Â מראיוּדם ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב הדם]טמא ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; [את הּכל ְְְִִִֵַַָָָָֹ
והיין] הטהור ׁשּנתערב הדם טמא רק וכן מים. הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכאּלּו

קׁשּור היה אם - סמיך]ּבמים הר [- טמא;ּכברּיתֹו, זה י ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
נתערב  טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ּבּמים נמחה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואם
טמא  רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹּברק
טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאּלּו
- טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו טמא. לאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָואם
ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ּכאּלּו אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָרֹואין
יׂשראל  ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? הרב. אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכין
טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוגֹוים
טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; הּכל יׂשראל, רב ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹואם
- זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי רגלי מי נתערב אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרב. אחר ְִַַָֹהֹולכין
.Ê ׁשֹואלין[- של ואין [כלים מקֹום, מּכל רגלים מי ְְֲִִִֵֵַַָָ

יׂשראל  ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין
נּדֹות. ּכׁשהן רגליהן מי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַלכּנס

.Áרגליהן,חרׂש מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
שטפו]וכּבסֹו הּמׁשקין [- הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם טמאין; ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכּבסֹו
ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ׁשּכּבסֹו ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּבמים

הראׁשֹונים. רגלים מּמימי ְְִִִִִֵֵַַַָלחלּוחית
.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ּבסֹוף [ולא רגליה מימי ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ

אחר  מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבעת
וזבה  הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּטבילה
ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא יציאה, אחר אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיתה,

ו  וטבלה, ונתּגּירה רגליה, ׁשּטבלה מימי אחר מים הטילה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

רגלי  ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר אם ספק זה הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יׂשראל  רגלי ּכמימי הן והרי יציאה, אחר א ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּנכרי,

ְִַהּטהֹורין.
.È ּובלדה העבדים ּובנּדה ּבזיבה אבל מּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
ואמרּתם  יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
מּטּמאין  יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, איׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאליהם:

וחכמים  הּגֹוים. לא ׁשּיהיּוּבזיבה, הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹ
- והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, לכל ּכזבים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָטמאים
ּבת  והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּזכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
מּזמן  למּטה הּקטּנים אבל ומעלה; אחד ויֹום ׁשנים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
יהיה  ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - טמאה עליהם ּגזרּו לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻזה,
מּזמן  ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי אצל רגיל יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּתינֹוק
על  ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ּבעת ּביאה. ּביאתן אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה,
ּכדין  טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ׁשכבת אּלא ׁשּלהן; זרע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשכבת
להֹודיע  ּכדי טמאה? עליה ּגזרּו לא מה ּומּפני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּתֹורה.
היּו ׁשאּלּו יֹודעין הּכל ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתן
זרע  ּכׁשכבת טמאה אב זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻזבין
יבֹואּו לא סֹופרים, מּדברי ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּזב;

נמצאת  וקדׁשים. ּתרּומה עליהן ׁשל לׂשרף ׁשּזֹובֹו למד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
והּגֹויה  והּגֹוי ּגֹויה, ׁשל ולדה זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּגֹוי,
ּומימי  הּגֹוים, ורק וזֹוב, מּדם נקּיים ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹעצמן,
מאּלּו אחד ּכל - ּגֹויה ּובֹועל ּומרּכבן, ּומׁשּכבן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָרגליהם,
על  עליהן חּיבין אין ,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת

-וכּלן  ּבמּׂשא אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻ
ּכמֹו מּדבריהם ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
לח, מטּמא - רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבארנּו.

יבׁש. מטּמא ְְֵֵֵַָואינֹו

ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככלים הּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
איני  עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו,
הּמׁשּכב  "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹודע

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו יׁשּכב רבינו]אׁשר [ממשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אדם  מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא  ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,
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ולדֹות  ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיטּמא
ְַֻהּטמאֹות.

יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ

הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות  אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה  נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,

א  ואינֹו ולד ׁשהּוא ּכנֹוגע ּבלבד, הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּומצאה  הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹטהֹור,
עׂשרים  עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי

ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות הבדיקה]וארּבע בד ׁשּלאחר [- ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָ
אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּתׁשמיׁש,

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ׁשאינּה מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכפקידה,
וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ּדּיּהׁשּיׁש - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ואילך]ׁשעתּה מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה הּגיע , . ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ּומצאה  ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא וסּתּה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹׁשעת
מּׁשעת  נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואם  מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֻוסּתּה;
זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה עצמּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצאה

ְָטהֹורה.
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו מעיה,[כואבת]מתעּטׁשת, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹוחזּתּה עליה,[צמרמורת]אֹו ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לראֹות  ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, אבריה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
אּׁשה  ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעת
הּדם  ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ּבמקרה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתמּתין

למּודה היתה הּוסת. הּוסת,[רגילה]ּבסֹוף ּבתחּלת לראֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
למּודה  היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף רֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהיֹות
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;

ּדם. ׁשּמצאה ְֵֶָָָעת
.Ê דם]ּכתםהרֹואה הּפקידה [של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האחרונה] טמא [הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
'ּבדקּתי  ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ולא למפרע; הּזה, החלּוק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

טמא  - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹהיה
נמצא  ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, הּכּבּוס ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּקדם

הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי - לח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּכתם
ונעׂשה  מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה מּימים אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשאני

ַלח.
.Á ׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -] ְְִֶַַָָָָָ

אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מֹוצאה  ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע הּמּטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנׁשים
ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכתם,
חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוכן

ּפתיל צמיד מהודק]הּמּקף למפרע;[כיסוי אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְִִֵַַַַָָָֻ
נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ׁשּנמצא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחר
.Ë טמאה מעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת  מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידה לדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת  וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

אין ּכתמים  ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין  וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל  ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין  וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלא הּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהן הופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן  הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר  ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ו שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו ּוזקנה. ג'ּובתּולה, -] ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻ

הּפילה חודשים] ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת ּבחזקת היתה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ריקה]רּוח שלפוחית זֹו[- הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר אֹו ֲֵֵֶַָָָָ

- עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, ראת ׁשעתּה; ודּיּה הרי ּבחזקתּה, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
למפרע מּטּמאה לעת]זֹו מעת היא [- איזֹו הּנׁשים. ּככל , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

מת  אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש וארּבעה עׂשרים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמניקה?
ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ׁשּגמלּתּו, אֹו זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבנּה
ׁשהיא  ּפי על אף חדׁש, וארּבעה עׂשרים אחר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעתּה.
איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, מּטּמאה זֹו הרי - והֹולכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמניקה
אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ראת ׁשּלא ּכל ּבתּולה? ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹהיא

ּבתּולים ּבתּולת נבעלה]לא נּׂשאת [שלא אפּלּו ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַָֹ
נּׂשּואין מחמת ּדם בעילה]וראת ּדם [- וראת ילדה אֹו , ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹאיזֹו
ּכל  לזקנּותּה? סמּו הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלזקנּותּה,
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות  ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָֹֹעליה
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wfg zxecdn jezn

ב  ¤¤ּפרק
ׁשל ‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

ׁשהּוא  זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם  ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
- ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
אף  ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

ּבסֹופן  ּפֹוׁשרין ׁשאינן ּפי ּדברי על האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
רבינו]קּבלה .[ממשה ַָָ

הרי ·. - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה , ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה  רק מּפני מטּמא, .זה ְְִִֵֵֶַָֹ

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
את -הּמסיט ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס ִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזב  ּפי מׁשקה מּפני טמא, .הּמסיטֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ
את „. נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי  מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּקיׁשּות
ּבהן  הּמתערב .הּזב ְִֵֶַַָָָ

ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף הּגֹוי [- ְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכמֹו ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הרב.ׁשּיתּבאר. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Â מראיוּדם ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב הדם]טמא ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; [את הּכל ְְְִִִֵַַָָָָֹ
והיין] הטהור ׁשּנתערב הדם טמא רק וכן מים. הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכאּלּו

קׁשּור היה אם - סמיך]ּבמים הר [- טמא;ּכברּיתֹו, זה י ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
נתערב  טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ּבּמים נמחה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואם
טמא  רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹּברק
טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאּלּו
- טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו טמא. לאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָואם
ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ּכאּלּו אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָרֹואין
יׂשראל  ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? הרב. אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכין
טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוגֹוים
טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; הּכל יׂשראל, רב ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹואם
- זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי רגלי מי נתערב אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרב. אחר ְִַַָֹהֹולכין
.Ê ׁשֹואלין[- של ואין [כלים מקֹום, מּכל רגלים מי ְְֲִִִֵֵַַָָ

יׂשראל  ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין
נּדֹות. ּכׁשהן רגליהן מי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַלכּנס

.Áרגליהן,חרׂש מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
שטפו]וכּבסֹו הּמׁשקין [- הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם טמאין; ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכּבסֹו
ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ׁשּכּבסֹו ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּבמים

הראׁשֹונים. רגלים מּמימי ְְִִִִִֵֵַַַָלחלּוחית
.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ּבסֹוף [ולא רגליה מימי ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ

אחר  מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבעת
וזבה  הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּטבילה
ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא יציאה, אחר אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיתה,

ו  וטבלה, ונתּגּירה רגליה, ׁשּטבלה מימי אחר מים הטילה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

רגלי  ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר אם ספק זה הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יׂשראל  רגלי ּכמימי הן והרי יציאה, אחר א ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּנכרי,

ְִַהּטהֹורין.
.È ּובלדה העבדים ּובנּדה ּבזיבה אבל מּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
ואמרּתם  יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
מּטּמאין  יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, איׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאליהם:

וחכמים  הּגֹוים. לא ׁשּיהיּוּבזיבה, הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹ
- והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, לכל ּכזבים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָטמאים
ּבת  והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּזכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
מּזמן  למּטה הּקטּנים אבל ומעלה; אחד ויֹום ׁשנים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
יהיה  ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - טמאה עליהם ּגזרּו לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻזה,
מּזמן  ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי אצל רגיל יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּתינֹוק
על  ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ּבעת ּביאה. ּביאתן אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה,
ּכדין  טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ׁשכבת אּלא ׁשּלהן; זרע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשכבת
להֹודיע  ּכדי טמאה? עליה ּגזרּו לא מה ּומּפני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּתֹורה.
היּו ׁשאּלּו יֹודעין הּכל ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתן
זרע  ּכׁשכבת טמאה אב זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻזבין
יבֹואּו לא סֹופרים, מּדברי ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּזב;

נמצאת  וקדׁשים. ּתרּומה עליהן ׁשל לׂשרף ׁשּזֹובֹו למד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
והּגֹויה  והּגֹוי ּגֹויה, ׁשל ולדה זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּגֹוי,
ּומימי  הּגֹוים, ורק וזֹוב, מּדם נקּיים ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹעצמן,
מאּלּו אחד ּכל - ּגֹויה ּובֹועל ּומרּכבן, ּומׁשּכבן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָרגליהם,
על  עליהן חּיבין אין ,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת

-וכּלן  ּבמּׂשא אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻ
ּכמֹו מּדבריהם ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
לח, מטּמא - רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבארנּו.

יבׁש. מטּמא ְְֵֵֵַָואינֹו

ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככלים הּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
איני  עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו,
הּמׁשּכב  "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹודע

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו יׁשּכב רבינו]אׁשר [ממשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אדם  מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא  ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

ayene akyn i`nhn zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn e"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ולדֹות  ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיטּמא
ְַֻהּטמאֹות.

יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ

הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות  אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה  נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,

א  ואינֹו ולד ׁשהּוא ּכנֹוגע ּבלבד, הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּומצאה  הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹטהֹור,
עׂשרים  עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי

ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות הבדיקה]וארּבע בד ׁשּלאחר [- ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָ
אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּתׁשמיׁש,

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ׁשאינּה מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכפקידה,
וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ּדּיּהׁשּיׁש - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ואילך]ׁשעתּה מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה הּגיע , . ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ּומצאה  ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא וסּתּה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹׁשעת
מּׁשעת  נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואם  מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֻוסּתּה;
זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה עצמּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצאה

ְָטהֹורה.
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו מעיה,[כואבת]מתעּטׁשת, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹוחזּתּה עליה,[צמרמורת]אֹו ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לראֹות  ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, אבריה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
אּׁשה  ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעת
הּדם  ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ּבמקרה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתמּתין

למּודה היתה הּוסת. הּוסת,[רגילה]ּבסֹוף ּבתחּלת לראֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
למּודה  היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף רֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהיֹות
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;

ּדם. ׁשּמצאה ְֵֶָָָעת
.Ê דם]ּכתםהרֹואה הּפקידה [של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האחרונה] טמא [הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
'ּבדקּתי  ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ולא למפרע; הּזה, החלּוק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

טמא  - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹהיה
נמצא  ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, הּכּבּוס ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּקדם

הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי - לח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּכתם
ונעׂשה  מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה מּימים אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשאני

ַלח.
.Á ׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -] ְְִֶַַָָָָָ

אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מֹוצאה  ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע הּמּטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנׁשים
ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכתם,
חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוכן

ּפתיל צמיד מהודק]הּמּקף למפרע;[כיסוי אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְִִֵַַַַָָָֻ
נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ׁשּנמצא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחר
.Ë טמאה מעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת  מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידה לדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת  וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

אין ּכתמים  ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין  וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל  ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין  וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלא הּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהן הופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן  הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר  ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ו שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו ּוזקנה. ג'ּובתּולה, -] ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻ

הּפילה חודשים] ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת ּבחזקת היתה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ריקה]רּוח שלפוחית זֹו[- הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר אֹו ֲֵֵֶַָָָָ

- עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, ראת ׁשעתּה; ודּיּה הרי ּבחזקתּה, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
למפרע מּטּמאה לעת]זֹו מעת היא [- איזֹו הּנׁשים. ּככל , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

מת  אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש וארּבעה עׂשרים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמניקה?
ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ׁשּגמלּתּו, אֹו זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבנּה
ׁשהיא  ּפי על אף חדׁש, וארּבעה עׂשרים אחר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעתּה.
איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, מּטּמאה זֹו הרי - והֹולכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמניקה
אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ראת ׁשּלא ּכל ּבתּולה? ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹהיא

ּבתּולים ּבתּולת נבעלה]לא נּׂשאת [שלא אפּלּו ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַָֹ
נּׂשּואין מחמת ּדם בעילה]וראת ּדם [- וראת ילדה אֹו , ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹאיזֹו
ּכל  לזקנּותּה? סמּו הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלזקנּותּה,
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות  ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָֹֹעליה
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הּנׁשים, ּככל היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות
למפרע. ְְְִֵַַַָּומּטּמאה

ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה [שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ
ּדֹולפת טיפין]אֹו ּדם [טיפין ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַָָָ

פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה וחזרה ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָּופסק,
לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם [לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ

חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים
לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם [מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

עליה  עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה  עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות  - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל הראׁשֹונה למפרע ראּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף - ְְְִֶַַַָָָָֹּבאנס

.Â ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה  ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע  מּטּמאֹות - טהרראׁשֹונה ּדם אחר ּדם הרֹואה .-] ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשרים דם ְְִֶּבתֹו

ׁשעתּה ּדּיּה ׁשעֹות, ּפי וארּבע על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָ
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה  מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת
.Ê עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהן ּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
אֹוכלת אתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹודקת  אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,
ׁשעֹוברת הולכת]ּבׁשעה הּטהרֹות;[- מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבדיקה  צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכל - טהרה הּנׁשים לבעלּה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְֲֳִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלבעליהן,
.Á לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, זמן ּבנֹות -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אבל ראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ
אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ë,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות אותן קחֹות ומכינות [הבודקות ְְְִֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ
.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
טהֹורין  מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן חּוץ מקום - -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - ו ּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È ּגּביו ּבגד על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ולא  הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהטּבילֹו

מראהו] ׁשהרי [נחלש טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
אחרת  ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; הּכתם על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהקּפיד

ְֲַלטהרֹו.
.„È ואחר ּכתם עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות [- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ
מעביר  ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת  זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו  העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,
ועבר  ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
ראׁשֹונה  ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל טהֹורֹות; ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָלׁשנּיה,
מקּפיד  ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל טמאֹות; ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּתכּבסת
ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו להֹוציא ורֹוצה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליו,
ׁשבעה  ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָויטּבילֹו.
מעבירין  והיא הם, מה הּכתם על ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּסממנין

ָאֹותם.
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא  - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום ּומטּמא .ּבאהל, ְְִֵֶֶֶַֹ

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי  - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה
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לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ
אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא

ּוטבילה. ְְִִָָּבימים
ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -] ְְִִִִֵַַָָָָ
על  ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מן  ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ׁשעדין ְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפי

והּטבילה הּמקו  טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טה ֹורה, זֹו הרי - ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדם  אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם לכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמֹועלת

ַֹטהר.
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
אֹותן  ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹלא
אּלא  טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים.

הּימים הטוהר]ּבמׁשלם ימי כשימלאו ּכטבּול [- היא הרי - ְְְֲִִִִֵַַָ
ּכטבּול  ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָיֹום
היא  הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָיֹום?
ּבנּדה  ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכראׁשֹון
ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא מת ּבטמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכטבּול  הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת - טהר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹימי
ּכּכר  על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻיֹום,
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ּתרּומה ְְְְֲֳֵֶֶֶַָָָָׁשל
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר

הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת
אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה
טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, הּטמאין,ּוכמימי ׁשּכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מן  חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין
מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא אבֹות הּזב מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,
.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ

ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי החּמה,[יום הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ
ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו

בספק]ּתלּויין ּכל [עומדים - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם : ְְְִִִַַָָָֹ
אחר  ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשּנגעה

ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּכל - [מטמאה]ׁשּטבלה ְְְְֵֶֶָָָָָָָ
הּׁשּמּור  ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ּובֹועלּה ּומֹוׁשב, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָמׁשּכב
ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקדם

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְִָָָעֹוׂשה
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה [של , ְְְַַָָָָָָָ

אף  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעל

נּדה. אּסּור ְְִִִַָּבענין

.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
לׁשּמׁש טהֹור;}עד {ׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹום  ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה
ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר עׂשר מֹוׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת  אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום  טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
אחר  ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת עׂשר, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
אף  ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל נטמאּו - ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָטבילה

ּגדֹולה  זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ׁשם על ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ְִָּבנּדה.

.Ëּגדֹולה וזבה שראתה זב וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
לא שלושה] - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּטבלּו

ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻיתעּסקּו
טמאֹות  הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָׁשבעת
- למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלמפרע.
ּפי  על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרׂש ּכלי מטּמאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; וסתרּו טמאה וראּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשחזרּו

טהֹור. ראּו, ׁשּלא ֶַָָֹעד

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה  נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על  ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב

ו  למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוי לבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות ·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם  ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
אם  - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמּׂשא.
ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע אדם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה

ומרכב]מּמטּמאיו במשכב נוגע עדיין טּמאן,[- זה הרי - ְְְֲִִֵֶַָָ
מטּמא  אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻועׂשה
את  הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו כלים, ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבגדים
ּוׁשאר  ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
ּומּנין  מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכלים
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו, מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
- ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר "ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
אׁשר  הּמרּכב "וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָיכּבס
תחּתיו  יהיה אׁשר ּבכל הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹירּכב
מלּמד, ּבגדיו'; 'יכּבס ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא -ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותם  "והּנֹוׂשא ונאמר: מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
הּנֹוׂשא  אֹו הּמרּכב את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס -ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּזב  למד, נמצאת נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּכב,
ודם  רגליהן, ּומימי ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזבה
ואדם  אב. מאּלּו אחד ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדה
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הּנׁשים, ּככל היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות
למפרע. ְְְִֵַַַָּומּטּמאה

ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה [שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ
ּדֹולפת טיפין]אֹו ּדם [טיפין ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַָָָ

פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה וחזרה ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָּופסק,
לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם [לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ

חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים
לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם [מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

עליה  עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה  עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות  - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל הראׁשֹונה למפרע ראּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף - ְְְִֶַַַָָָָֹּבאנס

.Â ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה  ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע  מּטּמאֹות - טהרראׁשֹונה ּדם אחר ּדם הרֹואה .-] ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשרים דם ְְִֶּבתֹו

ׁשעתּה ּדּיּה ׁשעֹות, ּפי וארּבע על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָ
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה  מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת
.Ê עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהן ּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
אֹוכלת אתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹודקת  אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,
ׁשעֹוברת הולכת]ּבׁשעה הּטהרֹות;[- מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבדיקה  צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכל - טהרה הּנׁשים לבעלּה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְֲֳִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלבעליהן,
.Á לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, זמן ּבנֹות -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אבל ראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ
אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ë,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות אותן קחֹות ומכינות [הבודקות ְְְִֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ
.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
טהֹורין  מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן חּוץ מקום - -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - ו ּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È ּגּביו ּבגד על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ולא  הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהטּבילֹו

מראהו] ׁשהרי [נחלש טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
אחרת  ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; הּכתם על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהקּפיד

ְֲַלטהרֹו.
.„È ואחר ּכתם עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות [- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ
מעביר  ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת  זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו  העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,
ועבר  ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
ראׁשֹונה  ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל טהֹורֹות; ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָלׁשנּיה,
מקּפיד  ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל טמאֹות; ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּתכּבסת
ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו להֹוציא ורֹוצה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליו,
ׁשבעה  ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָויטּבילֹו.
מעבירין  והיא הם, מה הּכתם על ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּסממנין

ָאֹותם.
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא  - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום ּומטּמא .ּבאהל, ְְִֵֶֶֶַֹ

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי  - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה
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לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ
אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא

ּוטבילה. ְְִִָָּבימים
ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -] ְְִִִִֵַַָָָָ
על  ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מן  ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ׁשעדין ְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפי

והּטבילה הּמקו  טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טה ֹורה, זֹו הרי - ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדם  אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם לכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמֹועלת

ַֹטהר.
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
אֹותן  ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹלא
אּלא  טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים.

הּימים הטוהר]ּבמׁשלם ימי כשימלאו ּכטבּול [- היא הרי - ְְְֲִִִִֵַַָ
ּכטבּול  ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָיֹום
היא  הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָיֹום?
ּבנּדה  ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכראׁשֹון
ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא מת ּבטמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכטבּול  הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת - טהר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹימי
ּכּכר  על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻיֹום,
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ּתרּומה ְְְְֲֳֵֶֶֶַָָָָׁשל
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר

הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת
אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה
טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, הּטמאין,ּוכמימי ׁשּכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מן  חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין
מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא אבֹות הּזב מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,
.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ

ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי החּמה,[יום הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ
ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו

בספק]ּתלּויין ּכל [עומדים - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם : ְְְִִִַַָָָֹ
אחר  ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשּנגעה

ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּכל - [מטמאה]ׁשּטבלה ְְְְֵֶֶָָָָָָָ
הּׁשּמּור  ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ּובֹועלּה ּומֹוׁשב, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָמׁשּכב
ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקדם

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְִָָָעֹוׂשה
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה [של , ְְְַַָָָָָָָ

אף  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעל

נּדה. אּסּור ְְִִִַָּבענין

.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
לׁשּמׁש טהֹור;}עד {ׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹום  ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה
ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר עׂשר מֹוׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת  אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום  טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
אחר  ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת עׂשר, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
אף  ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל נטמאּו - ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָטבילה

ּגדֹולה  זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ׁשם על ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ְִָּבנּדה.

.Ëּגדֹולה וזבה שראתה זב וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
לא שלושה] - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּטבלּו

ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻיתעּסקּו
טמאֹות  הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָׁשבעת
- למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלמפרע.
ּפי  על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרׂש ּכלי מטּמאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; וסתרּו טמאה וראּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשחזרּו

טהֹור. ראּו, ׁשּלא ֶַָָֹעד

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה  נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על  ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב

ו  למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוי לבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות ·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם  ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
אם  - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמּׂשא.
ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע אדם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה

ומרכב]מּמטּמאיו במשכב נוגע עדיין טּמאן,[- זה הרי - ְְְֲִִֵֶַָָ
מטּמא  אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻועׂשה
את  הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו כלים, ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבגדים
ּוׁשאר  ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
ּומּנין  מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכלים
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו, מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
- ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר "ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
אׁשר  הּמרּכב "וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָיכּבס
תחּתיו  יהיה אׁשר ּבכל הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹירּכב
מלּמד, ּבגדיו'; 'יכּבס ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא -ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותם  "והּנֹוׂשא ונאמר: מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
הּנֹוׂשא  אֹו הּמרּכב את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס -ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּזב  למד, נמצאת נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּכב,
ודם  רגליהן, ּומימי ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזבה
ואדם  אב. מאּלּו אחד ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדה
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נׂשא  אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ּוׁשאר ׁשּנגע ּבגדים מטּמא - ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לא  מטּמא ואינֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכלים
חרׂש; ּכלי מטּמא אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם
למדּת, הּנה חרׂש. ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
מטּמא  זה הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ועֹוׂשה  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבגדים
ּכבגדים, הּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻאֹותן
חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ
"יכּבס  ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאף
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ּכאחר ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבגדיו"
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב, הּנֹוגע ,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא  הּמרּכב, את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן [אע"פ למעלה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

בו] נוגעין ּככלים שאינן ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ
לא  מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ּבהן נֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
ּכׁשאר  ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל כלים; ולא ְְְְְֲֳִִִִִֵַַָָָָָֹאדם

מּדבריהם מּדף, וטמאת הּטמאה. .[מדרבנן]ולדֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻ
הן „. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמטּמאין
ׁשּיּמֹוק ּגזרה [ירקב]עד - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד יתעּלף ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּדברי  ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן מׁשּכבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשהרי  מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו חי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהּוא
אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למׁשּכב  העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא  - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למר ּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב  אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד  ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

- האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב הּכל.מּמטּמאי נטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו נגע אם באבן]- אב [- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ואבן  למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה  האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל  - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן  חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו.ׁשאר ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָ
.Â למׁשּכב האכלין לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

למרּכב  עליהן ולא ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
האדם  היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה  הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה

ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה  ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב  העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין  אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי  ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב  - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד  אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשבעה וכן ·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה  ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן

יטמא".ׁשּנאמר  - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב [ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מטּמא  הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,
מן  מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין  ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס  מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע - עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על אין ‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
על הּמׁשּכב  ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה  הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.

הּמׁשּכ על הּטמא מקצת ּכיצד? הּטהֹור טהֹור. ּומקצת ב, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור  וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא  ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא
לארּכן זב „. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מּנחין  היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
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נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים  ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על  רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים
מּׁשּום  טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, על וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים,
עמד  עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על  ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין  ׁשניהם - .הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַ
ּתחת היה ‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יכֹולה  ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע
ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי  על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּפני  טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻרגליה
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען  היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
טהֹורֹו ּכּלן מּנח לפיכ אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻ

ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב  על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [של ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

להכניס מכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,
.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
ּבֹו נגע ולא אֹומרים [בידיו]הֹואיל ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:]לֹו ליושב ּבכלי [כביכול, מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶַַֹ
לישיבה]זה' מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. ויׁשב [- ְְֵֶַַָָָָ

על  אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעליה,
מפרש]קלע וכ [- ספינה, טהֹורים,ׁשל אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לא  ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב "אׁשר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
לא  זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה 'עמד לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשאֹומרים

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. בנוסף נעׂשה -] ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכגֹון ל] ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - לּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו

גדול]הרדיד והּתרמל[צעיף והּטּלית, והחלּוק, ,[ילקוט], ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ׁשּכל ּפי על ׁשאף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהחמת

הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי עם [לשכיבה]למׁשּכב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ל] ּכלים [בנוסף ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמלאכּתֹו;

מּטּמאין  ׁשאין וכלים ּבמדרס, הּמּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבאר
לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ליׁשיבה, ראּוי ּכלי ואיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ְְִִֵֶָָואיזה

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו

ואדם טּמאן  הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
את  הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי  זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין  ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום  נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה
ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע
הּמּקף חמר ‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ
נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה [חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו מחוברות'., ['מחבתות ְִִִִֶָָ
הייצור] בתהליך החרס נראה טּמאן;כך הּזב, הסיטן אם -ְֱִִִַָָָ

ּככלי  הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹואף
סתּום  ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד מּקף ׁשהיתה חרׂש מחט וכן . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

והסיט  הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת העץ, ּבתֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָּבלּועה
הּבלּועין  הּכלים נטמאּו - הּלבנה את אֹו העץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָָֹׁשּבתֹוכן;
ולא „. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב

הּנּדה  ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע
לאברים  מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ

קמטֹוזב ‰. ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט [- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ
ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבקצה
מּפי  ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע אׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ"וכל
והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה נגיעה; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, אצל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגלּוי

הּסתרים ּבבית ׁשּיסיט בגוף]לא מוסתרים מקומות היה [- . ְְִִֵֶַָָָָֹ
נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ּבקמטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּקנה
ּבבית  ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּמסיט
הּמסיט  ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסתרים

טמא. הּסתרים ְְִֵֵַָָּבבית
.Â אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הם ריע][הכ למרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
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צה ayene akyn i`nhn zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נׂשא  אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ּוׁשאר ׁשּנגע ּבגדים מטּמא - ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לא  מטּמא ואינֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכלים
חרׂש; ּכלי מטּמא אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם
למדּת, הּנה חרׂש. ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
מטּמא  זה הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ועֹוׂשה  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבגדים
ּכבגדים, הּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻאֹותן
חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ
"יכּבס  ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאף
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ּכאחר ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבגדיו"
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב, הּנֹוגע ,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא  הּמרּכב, את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן [אע"פ למעלה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

בו] נוגעין ּככלים שאינן ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ
לא  מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ּבהן נֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
ּכׁשאר  ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל כלים; ולא ְְְְְֲֳִִִִִֵַַָָָָָֹאדם

מּדבריהם מּדף, וטמאת הּטמאה. .[מדרבנן]ולדֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻ
הן „. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמטּמאין
ׁשּיּמֹוק ּגזרה [ירקב]עד - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד יתעּלף ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּדברי  ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן מׁשּכבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשהרי  מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו חי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהּוא
אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למׁשּכב  העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא  - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למר ּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב  אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד  ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

- האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב הּכל.מּמטּמאי נטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו נגע אם באבן]- אב [- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ואבן  למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה  האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל  - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן  חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו.ׁשאר ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָ
.Â למׁשּכב האכלין לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

למרּכב  עליהן ולא ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
האדם  היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה  הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה

ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה  ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב  העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין  אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי  ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב  - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד  אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשבעה וכן ·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה  ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן

יטמא".ׁשּנאמר  - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב [ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מטּמא  הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,
מן  מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין  ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס  מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע - עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על אין ‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
על הּמׁשּכב  ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה  הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.

הּמׁשּכ על הּטמא מקצת ּכיצד? הּטהֹור טהֹור. ּומקצת ב, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור  וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא  ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא
לארּכן זב „. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מּנחין  היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
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נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים  ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על  רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים
מּׁשּום  טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, על וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים,
עמד  עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על  ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין  ׁשניהם - .הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַ
ּתחת היה ‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יכֹולה  ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע
ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי  על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּפני  טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻרגליה
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען  היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
טהֹורֹו ּכּלן מּנח לפיכ אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻ

ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב  על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [של ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

להכניס מכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,
.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
ּבֹו נגע ולא אֹומרים [בידיו]הֹואיל ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:]לֹו ליושב ּבכלי [כביכול, מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶַַֹ
לישיבה]זה' מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. ויׁשב [- ְְֵֶַַָָָָ

על  אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעליה,
מפרש]קלע וכ [- ספינה, טהֹורים,ׁשל אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לא  ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב "אׁשר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
לא  זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה 'עמד לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשאֹומרים

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. בנוסף נעׂשה -] ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכגֹון ל] ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - לּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו

גדול]הרדיד והּתרמל[צעיף והּטּלית, והחלּוק, ,[ילקוט], ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ׁשּכל ּפי על ׁשאף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהחמת

הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי עם [לשכיבה]למׁשּכב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ל] ּכלים [בנוסף ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמלאכּתֹו;

מּטּמאין  ׁשאין וכלים ּבמדרס, הּמּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבאר
לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ליׁשיבה, ראּוי ּכלי ואיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ְְִִֵֶָָואיזה

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו

ואדם טּמאן  הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
את  הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי  זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין  ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום  נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה
ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע
הּמּקף חמר ‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ
נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה [חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו מחוברות'., ['מחבתות ְִִִִֶָָ
הייצור] בתהליך החרס נראה טּמאן;כך הּזב, הסיטן אם -ְֱִִִַָָָ

ּככלי  הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹואף
סתּום  ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד מּקף ׁשהיתה חרׂש מחט וכן . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

והסיט  הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת העץ, ּבתֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָּבלּועה
הּבלּועין  הּכלים נטמאּו - הּלבנה את אֹו העץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָָֹׁשּבתֹוכן;
ולא „. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב

הּנּדה  ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע
לאברים  מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ

קמטֹוזב ‰. ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט [- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ
ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבקצה
מּפי  ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע אׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ"וכל
והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה נגיעה; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, אצל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגלּוי

הּסתרים ּבבית ׁשּיסיט בגוף]לא מוסתרים מקומות היה [- . ְְִִֵֶַָָָָֹ
נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ּבקמטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּקנה
ּבבית  ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּמסיט
הּמסיט  ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסתרים

טמא. הּסתרים ְְִֵֵַָָּבבית
.Â אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הם ריע][הכ למרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
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אכלין  אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכאּלּו
ּכּלן  הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין,

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
.Ê הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן ׁשּכחֹו[- ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
חלש]רע עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק [גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֹ

[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ
בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק [כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ
הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו -] ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּדלת ועל הּקֹורה מוטין]ועל מחּברין [כשהן ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבטיט
ּבספינה  יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהסיט

להמיט יכֹולה ׁשאינּה לנוד]ּגדֹולה הּנס [- על אֹו ר ּבאדם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבאילן  ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ּבזמן הּספסל על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובסֹוכה
מּצד  עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ׁשהן ּובדלת ּובקֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכבׁש

טהֹור. זה הרי ֲֵֶֶָָאחד,
.Á מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את [- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ

וזה  מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּדלת,
הּטמא  אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפֹותח
הּטהֹור  ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - הּטהֹור את ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - הּטמא את ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלה
.Ë מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור אם [- - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מן  ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ּבעֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵּבין
טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - טֹוענין אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמֹור,

טהֹור. קל, מּׂשאֹוי היה ְִַַָָָואם
.È ׁשהּכה טהֹור וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּטמא  הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; הּטהֹור, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת
עליו  נׁשען ּכאּלּו ונמצא הּטהֹור נֹופל, ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ְִֵטמאין.
.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב

למעלה  ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף  - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א  אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי זה על הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים ׁשּנּׂשאּו[דברים ְְִִֵֵֵֶַָָ

זה  הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
הם  ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ּוכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא,
לי  ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ

ט  ¤¤ּפרק
אם ּדבר ‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה  אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי

הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן  ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח [הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן  על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן -] ְִִֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע והם ׁשאינֹו גשר, -] ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מחּבר משופעים] הּנגר ׁשאינן על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט[יתד] ועל הּמנעּול ספינה]ועל ּובׁשעה [של , ְְְְַַַַַָָָ

ולא  הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָֹׁשהּקיׁש
על  אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָנפלּו
קֹורה  אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן ְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻסֹוכה

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת עבה]אֹו אֹו[קורה , ְְִִִֶֶַַַָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעל

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹ
ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
זה  הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק הּתּנּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמן

.טמא  ֵָ
ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד ; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט „. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב
לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם ׁשרכבּו[- אֹו , ְְְְֶֶַָָָָָ

ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ּגּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל
הּטה  ּבגדי ׁשּמא הרי ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ

- ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. הּזב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדרס
מּכפח חּוץ מדרס, טמאין כיפה]ּבגדיה וכן [- ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

הּנס ׁשּבראׁש תורן]הּבגדים טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ

אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
העֹומד  את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ז רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבתֹורה ‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס [נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את  וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם
ואינן  ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּתרּומה
טמאֹות  ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנאמנין
על  נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ּולעֹולם ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָּוטהרֹות;
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חברּות ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד של הּטהרֹות [החמרות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
חכמים] תלמידי ׁשּיקּבל "חברים", חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִֵֵֵֵֶַַ

ׁשּלא  ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות ׁשּיּזהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻעליו?
וׁשּלא  הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ויּזהר אֹותן, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיטּמא
ולא  הארץ, עם אצל יתארח ולא לח, הארץ מעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּקח

ּבכסּותֹו אצלֹו .[מעילו]יארחֹו ְְְְִֶָ
אין ·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא

ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ
טמאה  עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין  - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
לטהרת  אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִַַַַַָָאֹותֹו,
אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּידים
קּבל  אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא מקּבל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ'איני
אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, קּבל ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹלטהרֹות
ׁשּילמד  עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹּכׁשּמקּבלין
ּדברי  מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות. רגיל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר הּטהרֹות ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונאמן

חכמים. ְֲִִַָּתלמיד
ואינן ‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָצריכין
טהרֹות  מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹנהגּו

חברּות.אפּל ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, לתלמיד ּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר
חברים;‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל

- חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹּובניו
חבר  ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפני
- ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ּובני ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובניו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים, ּבחזקת ביתֹו ּובני ּובניו .אׁשּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.Âעבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

חברּות  ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - לחבר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנמּכר
הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;
ּדברי  לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

ּכבּתחּלה  .חברּות ְְֲִֵַָ
.Ê טהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ּבזמן -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתרֹות  אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּקדם;

אדם  לכל ואסּורֹות ּומֹורה לֹו, טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל . ְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָ
.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין לעצמֹו; טהרה ְְְְְֳִֵֶַָָָָּבהן

.Áּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן הרעים וכּיֹוצא מּמעׂשיו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë אחד עם לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טומאה] וכל [בדיני ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶַָָָָָ

נחׁשד  לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד לחמּור, ְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחׁשּוד
ְָלחמּור.

.È טמאין חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
עד  לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבחזקת

ּגמּורה  ּבתׁשּובה ׁשחזר .ׁשּיּודע ְְִִֶֶַַָָָָ
.‡È לׁשם החׁשּוד ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
והאכלין  סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְֲֳִִִֵֵַָָָָּתֹורה,

סֹופרים  מּדברי אּלא אחרים מטּמאין אין ּכמֹוהּטמאין, , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על החׁשּוד וכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ּבֹו דיין]ולדּון חֹוטא [להיות אדם ׁשאין חזקה לאחרים; ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרים. ׁשּיהנּו ְֲִֵֵֵֶָּכדי

יא  ¤¤ּפרק
חּטאת ּבארנּוּכבר ‡. ּפרת טהרת על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אדומה] פרה נאמנין [- וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה, מּפני ;ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּוא', 'טהֹור אמרּו אם - נסכים ׁשל וׁשמן יין טהרת על ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָהן
נאמנין  וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו, מּפני טהרה; ּבחזקת זה ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת הּתרּומה על פתיחתם]הן בעונת -] ְְְִִִֵַַַַַַָ
יינם  לעׂשֹות ּכדי ּוכליהם, עצמם מטהרין העם ׁשּכל מּפני -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמנין; אינם והּבּדים, הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. ְְְְְֱֳִִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשמנם
ׁשל ·. ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ּכהן ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּתרּומה
- לֹו והביאּה הּבאה, ּגת עד אצלֹו הארץ עם ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּניחּה
ׁשּלא  אׁשּתקד; מּׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיקּבלּנה,

והּבּדים  הּגּתֹות ּבׁשעת טמאה עליהם .ּגזרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ
העם ‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה ּגּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ׁשּׁשהה  ּפי על אף - לּכהן מּיד הּמפּתח את והֹולי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלדר
ּופֹותח  ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ימים ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

ּומטּבילֹו הארץ]ּבפניו, עם ּתרּומה [את ונֹוטל ,ודֹור ְְְְְִֵֵַָָָ
הארץ  מעם ּתרּומה יּטל לא - כן עׂשה לא ואם ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹּבטהרה;
מקּבלין  ׁשאינן מכׁשרין, ׁשאינן ענבים אֹו זיתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאּלא

ְָֻטמאה.
ימֹות „. ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהביא

ׁשּנאמן  מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש', 'ּבתֹוכּה ואמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשנה,
הּגּתֹות  ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש, טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל

נאמנין והּבּדים  אינן - הּתרּומה על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אינן  וכן לתרּומה; טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקן, הּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל
לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם, ּכלי על לעֹולם ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמנין

יֹוׁשב ‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן, אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי
טהרת  על נאמן זה הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּמרֹו
קדם  אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכלי,

נאמנין  אינן ארץ לׁשבעים, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר  הריקן חרׂש ּכלי על נאמנין ּבירּוׁשלים, אבל ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל.
ּגּסים, ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם; לקדׁש טהֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
נאמן  הּוא הרי - מלאים ׁשהיּו ּבין ריקנים הּכלים ׁשהיּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91



צז ayene akyn i`nhn zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אכלין  אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכאּלּו
ּכּלן  הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין,

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
.Ê הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן ׁשּכחֹו[- ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
חלש]רע עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק [גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֹ

[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ
בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק [כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ
הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו -] ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּדלת ועל הּקֹורה מוטין]ועל מחּברין [כשהן ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבטיט
ּבספינה  יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהסיט

להמיט יכֹולה ׁשאינּה לנוד]ּגדֹולה הּנס [- על אֹו ר ּבאדם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבאילן  ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ּבזמן הּספסל על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובסֹוכה
מּצד  עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ׁשהן ּובדלת ּובקֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכבׁש

טהֹור. זה הרי ֲֵֶֶָָאחד,
.Á מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את [- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ

וזה  מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּדלת,
הּטמא  אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפֹותח
הּטהֹור  ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - הּטהֹור את ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - הּטמא את ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלה
.Ë מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור אם [- - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מן  ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ּבעֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵּבין
טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - טֹוענין אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמֹור,

טהֹור. קל, מּׂשאֹוי היה ְִַַָָָואם
.È ׁשהּכה טהֹור וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּטמא  הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; הּטהֹור, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת
עליו  נׁשען ּכאּלּו ונמצא הּטהֹור נֹופל, ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ְִֵטמאין.
.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב

למעלה  ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף  - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א  אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי זה על הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים ׁשּנּׂשאּו[דברים ְְִִֵֵֵֶַָָ

זה  הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
הם  ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ּוכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא,
לי  ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ

ט  ¤¤ּפרק
אם ּדבר ‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה  אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי

הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן  ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח [הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן  על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן -] ְִִֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע והם ׁשאינֹו גשר, -] ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מחּבר משופעים] הּנגר ׁשאינן על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט[יתד] ועל הּמנעּול ספינה]ועל ּובׁשעה [של , ְְְְַַַַַָָָ

ולא  הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָֹׁשהּקיׁש
על  אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָנפלּו
קֹורה  אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן ְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻסֹוכה

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת עבה]אֹו אֹו[קורה , ְְִִִֶֶַַַָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעל

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹ
ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
זה  הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק הּתּנּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמן

.טמא  ֵָ
ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד ; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט „. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב
לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם ׁשרכבּו[- אֹו , ְְְְֶֶַָָָָָ

ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ּגּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל
הּטה  ּבגדי ׁשּמא הרי ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ

- ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. הּזב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדרס
מּכפח חּוץ מדרס, טמאין כיפה]ּבגדיה וכן [- ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

הּנס ׁשּבראׁש תורן]הּבגדים טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ

אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
העֹומד  את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ז רביעי יום
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ּבתֹורה ‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס [נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את  וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם
ואינן  ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּתרּומה
טמאֹות  ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנאמנין
על  נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ּולעֹולם ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָּוטהרֹות;
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חברּות ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד של הּטהרֹות [החמרות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
חכמים] תלמידי ׁשּיקּבל "חברים", חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִֵֵֵֵֶַַ

ׁשּלא  ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות ׁשּיּזהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻעליו?
וׁשּלא  הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ויּזהר אֹותן, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיטּמא
ולא  הארץ, עם אצל יתארח ולא לח, הארץ מעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּקח

ּבכסּותֹו אצלֹו .[מעילו]יארחֹו ְְְְִֶָ
אין ·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא

ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ
טמאה  עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין  - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
לטהרת  אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִַַַַַָָאֹותֹו,
אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּידים
קּבל  אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא מקּבל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ'איני
אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, קּבל ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹלטהרֹות
ׁשּילמד  עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹּכׁשּמקּבלין
ּדברי  מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות. רגיל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר הּטהרֹות ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונאמן

חכמים. ְֲִִַָּתלמיד
ואינן ‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָצריכין
טהרֹות  מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹנהגּו

חברּות.אפּל ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, לתלמיד ּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר
חברים;‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל

- חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹּובניו
חבר  ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפני
- ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ּובני ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובניו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים, ּבחזקת ביתֹו ּובני ּובניו .אׁשּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.Âעבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

חברּות  ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - לחבר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנמּכר
הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;
ּדברי  לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

ּכבּתחּלה  .חברּות ְְֲִֵַָ
.Ê טהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ּבזמן -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתרֹות  אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּקדם;

אדם  לכל ואסּורֹות ּומֹורה לֹו, טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל . ְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָ
.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין לעצמֹו; טהרה ְְְְְֳִֵֶַָָָָּבהן

.Áּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן הרעים וכּיֹוצא מּמעׂשיו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë אחד עם לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טומאה] וכל [בדיני ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶַָָָָָ

נחׁשד  לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד לחמּור, ְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחׁשּוד
ְָלחמּור.

.È טמאין חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
עד  לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבחזקת

ּגמּורה  ּבתׁשּובה ׁשחזר .ׁשּיּודע ְְִִֶֶַַָָָָ
.‡È לׁשם החׁשּוד ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
והאכלין  סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְֲֳִִִֵֵַָָָָּתֹורה,

סֹופרים  מּדברי אּלא אחרים מטּמאין אין ּכמֹוהּטמאין, , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על החׁשּוד וכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ּבֹו דיין]ולדּון חֹוטא [להיות אדם ׁשאין חזקה לאחרים; ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרים. ׁשּיהנּו ְֲִֵֵֵֶָּכדי

יא  ¤¤ּפרק
חּטאת ּבארנּוּכבר ‡. ּפרת טהרת על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אדומה] פרה נאמנין [- וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה, מּפני ;ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּוא', 'טהֹור אמרּו אם - נסכים ׁשל וׁשמן יין טהרת על ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָהן
נאמנין  וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו, מּפני טהרה; ּבחזקת זה ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת הּתרּומה על פתיחתם]הן בעונת -] ְְְִִִֵַַַַַַָ
יינם  לעׂשֹות ּכדי ּוכליהם, עצמם מטהרין העם ׁשּכל מּפני -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמנין; אינם והּבּדים, הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. ְְְְְֱֳִִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשמנם
ׁשל ·. ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ּכהן ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּתרּומה
- לֹו והביאּה הּבאה, ּגת עד אצלֹו הארץ עם ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּניחּה
ׁשּלא  אׁשּתקד; מּׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיקּבלּנה,

והּבּדים  הּגּתֹות ּבׁשעת טמאה עליהם .ּגזרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ
העם ‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה ּגּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ׁשּׁשהה  ּפי על אף - לּכהן מּיד הּמפּתח את והֹולי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלדר
ּופֹותח  ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ימים ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

ּומטּבילֹו הארץ]ּבפניו, עם ּתרּומה [את ונֹוטל ,ודֹור ְְְְְִֵֵַָָָ
הארץ  מעם ּתרּומה יּטל לא - כן עׂשה לא ואם ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹּבטהרה;
מקּבלין  ׁשאינן מכׁשרין, ׁשאינן ענבים אֹו זיתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאּלא

ְָֻטמאה.
ימֹות „. ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהביא

ׁשּנאמן  מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש', 'ּבתֹוכּה ואמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשנה,
הּגּתֹות  ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש, טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל

נאמנין והּבּדים  אינן - הּתרּומה על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אינן  וכן לתרּומה; טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקן, הּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל
לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם, ּכלי על לעֹולם ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמנין

יֹוׁשב ‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן, אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי
טהרת  על נאמן זה הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּמרֹו
קדם  אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכלי,

נאמנין  אינן ארץ לׁשבעים, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר  הריקן חרׂש ּכלי על נאמנין ּבירּוׁשלים, אבל ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל.
ּגּסים, ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם; לקדׁש טהֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
נאמן  הּוא הרי - מלאים ׁשהיּו ּבין ריקנים הּכלים ׁשהיּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
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היה  אפּלּו טמאין; ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי על אף הּכלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל
טהרה  ּבחזקת הּכלי הרי הּכלי, ּבתֹו מדרס ׁשהּוא ְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָּבגדֹו
ּכבׁשֹונֹות  עֹוׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו מה ּומּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלקדׁש.

חרס] כלי ִִַָּבירּוׁשלים.[לייצור
.Âהּמֹודעית מודיעין]מן ירושלים]ולפנים[- כלפי -], ְְִִִִַָ

נאמנין; אינן ולחּוץ, הּמֹודעית ּומן חרׂש; ּכלי על ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמנין
עצ  ּכיצד?הּמֹודעית ּכלחּוץ. ּופעמים ּכלפנים ּפעמים מּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

זה  הרי - ּבידֹו חרׂש ּוכלי יֹוצא הארץ ועם נכנס, חבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשניהם  היּו לקדׁש; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ּבמֹודעית ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹנאמן
מן  לפנים ׁשּיהיּו עד נאמן, אינֹו - יֹוצאין ׁשניהם אֹו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָנכנסין

ִַָהּמֹודעית.
.Êקדירות]קּדר מן [מוכר לפנים והּניחן קדרֹות, ׁשהביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

טהֹורֹות, ׁשהן להם אֹומר והּוא הּלֹוקחין, ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹודעית,
לא  אבל לקדׁש, טהֹורה היא הרי - ּבּה ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
למֹודעית  חּוץ ּבּה ויצא קדרה, לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
ׁשהן  ּפי על אף לקדׁש; ּבין לתרּומה ּבין טמאה, זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מן  לפנים אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא הּקדרֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהן

ִַָהּמֹודעית.
.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

נגע  'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין
הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורה ּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

.Ëּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת ּכטהרה [משלושת , ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חׁשּובה תלמידי היא [נחשבים ְֲֲִִִֵֵֶָָָ

טהֹורים חכמים] ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּברגל,
לרגל  ועֹולים עצמם מטהרין ׁשהּכל מּפני הם ּברגל, לפיכ . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּתרּומה; על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ימֹות ּבכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמנים
לטמאתן. חֹוזרין הרגל, ְְְִִֶֶֶַָָָָֻּומּׁשעבר

.Èּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ,[ומוכר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבחזקת  העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - הרגל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועבר
נגע  ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה נגעּו ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה,
הרגל  ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ׁשהּוא ּבזמן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּה

ְִַּבלבד.
.‡È ּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר

ּברגל  הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים
החג  תּגעּוּבׁשעת ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּלא  ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
והערב  טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיהיה

החמה]ׁשמׁש ּתמיד".[שקיעת "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּמזּבח  חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזהב

.·È:ׁשאמר אֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם
מּׁשּום  אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻ'ּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת

אדומה]הּזיה פרה ּד[ממי ּבּמה ּבׁשּׁשאלּו. אמּורים? ברים ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

הארץ  עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשליׁשי  עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ּככל ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּוׁשביעי
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים הּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּלא

הּספקֹות. ּבטמאת ְְְְִֵֵֶַַָֻׁשּיתּבאר

יב  ¤¤ּפרק
עם ‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

מדרסהארץ  ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי [כמדרס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
מּטמא הזב] טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְְִִִִִֵֵֶַָ

עליהן  יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָמת,
עּמי  ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי מּדעּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּלא

ֶָָהארץ.
את ·. לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח

הּניחן  מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָאּלּו'
ּבבית  ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ּכתפֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
ּגמּורה  הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה טהֹורין, הן הרי - .הּכנסת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּומלּמדין  טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּבּמרחץ, ּכליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּניח
- ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. יעׂשה ׁשּלא ׁשּנכנס אֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ּובא מּפני [לידו]לעיר, טהֹורין; - ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּיּכנס. רׁשּות לֹו ְִֵֵֶֶָׁשאין

טהֹור;‚. ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוסר
הּמפּתח  ׁשמירת אּלא לֹו מסר .ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו עליהם [תאים]הּמּניח ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכן  טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על אף -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
החֹותם  מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על חתם ֲִִִַַַַַָָָָָָָאם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעל הּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ואת הבית] הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרחֹוק
ּוכלי  הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי - ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּיֹוצאין

ּפתיל צמיד מּקף ׁשאינֹו מהודק]חרׂש כיסוי טמאין;[- , ְִִִֵֵֶֶֶָָָֻ
והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות ומרכב]אבל משכב חרׂש[- ּוכלי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ

את  לא רֹואה, אינֹו ואם טהֹורין. ּפתיל, צמיד ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻהּמּקף
היה  אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין את ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנסין

מּפני [השומר] טמא, הּכל - ורגלים ידים ּכרּות אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכפּות
הארץ. עם ּברׁשּות ְִֵֶֶַָָׁשהן

.Â תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים  הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
אמר  אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים;

' אּלּולֹו: וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשמר
טמאין  הם הרי - ּתׁשּברם' .ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹ

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה [-חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
לפניו בגדיו] וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין

ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
יעֹור  'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ּבהם יּגע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא
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.Á עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם
ועד  הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו

ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל  - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן , ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב  מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא  ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניח מּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיכֹולין  מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאּמנין
ּגּבי  על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפׁשט
למעלה  הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו סּלם, אֹו ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֻּכּסא

ֶַֹּבּכתל'.
.Èּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו - הפסקה]ּביתּה עשתה היּו[- ואפּלּו , ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
ידיהן  את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּתים
ּבלׁשה  והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּגע.

נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית, טיפסה]ּכל ּבּמקֹומֹות [- ועלת ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ְַהּגבֹוהֹות'.

.‡Èּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהאּׁשה
טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ּבצד ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָעֹומד
ּומצאה  ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע חזקתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאין
הּקדרה  הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ עם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאׁשת

.טהֹורה  ְָ
.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

'לא  לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן
- נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו אם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין;
.‚È מקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

ּדבר  אּלא מּלבלׁש, מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרגלי
האכלין  הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנֹוטלין.
הּמׁשּכבֹות  אבל הּפתּוחים. חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהּמׁשקין,
ואם  טהֹורין; ּפתיל, צמיד הּמּקפין חרׂש ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהּמרּכבֹות

טמא. הּכל אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן ִִֵֵֶַָָָֹיׁש
.„È לא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו והּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית  ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן  מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - .ּכׁשּנכנסנּו' ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל  - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ונמלכּו, ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּבית

נכנסּו' ולא להם .והלכּו ְְְְְִֶָָֹ
.ÊËגרזן]קרּדם ּובא [- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

'אדם  אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומצאֹו
ּונטלֹו'. לכאן נכנס ְְְִֵַָָָטמא

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
- ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ִִִִִַָָָָָָָֻֻחבּיֹות

עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; אּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
הארץ  עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי .טפחים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

.ÁÈ עם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר
ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
רׁשּות  זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

בה] .[להלך
.ËÈ זה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר

ּפי  על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹוטח
ּגֹוי  אֹו הארץ חֹוׁשׁשׁשעם אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבצד  זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
החבר  וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה,
עם  ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים

ידֹו את לפׁשט טמאה.הארץ ּבחזקת ולּגע, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ
.Î חבר ׁשּתי ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָ

וׁשֹוטח  ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהחיצֹונה
מּפני  לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף ּפרֹות, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשם

ּכגּנב. עליו ְְִֶַָָָָׁשּנתּפׂש
.‡Î ּבפסיפסחצר נמוכה]החלּוקה ּבצד [מחיצה וחבר , ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּיד  ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ועם ְְְֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעם

.·Î ּדליֹוחבר דלי]ׁשּנפל הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּנח  מּפני טמא; זה הרי - יעלּנּו ּבּמה להביא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוהל

אחת. ׁשעה הארץ עם ְִֶַַַָָָָּברׁשּות
.‚Î להֹוצי אׁשת חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ א עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו החבר]ּבנֹו טהֹור,[של ׁשּבּבית ּכל - ְְְִִֶֶַַָָ
קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא ׁשּנכנסה קדירות]מּפני חבר [מוכר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּפנימּיֹות  הרי - לׁשּתֹות וירד ׁשּמֹוכר, קדרֹותיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּניח
אמּורים? ּדברים ּבּמה טמאֹות. והחיצֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָטהֹורֹות,
והּׁשבים  ׁשהעֹוברים מּפני - הרּבים לרׁשּות סמּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשהּניחן
מרׁשּות  רחֹוקֹות היּו הליכה. ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָנֹוגעים
מּפני  טמאֹות; הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי היּו אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻהרּבים
ּבהן. ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר, ׁשהּנחּו מֹוכיחין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּכליו
ׁשּלא  חזקתן - טהֹורֹות הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי אין ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻואם

חבר  אדם. ּבהם ּפתח נגע על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח ְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשהעֹוברים  מּפני טמאים, אּלּו הרי - ונכנס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָחנּותֹו,

ּבהם. ְְְִֶַָממׁשמׁשין

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו, לגת  ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן

ׁשהן  זה ּכהן ׁשל ּבכליו נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבחזקתן;
- יׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָּבתֹו

היה 'ּבלּבי ׁשּיאמר: עד טמאֹות, אּלּו הארץ הרי עם לׁשמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּכלים' יּגע ׁשּלא לּגת .ׁשּיּכנס ִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
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היה  אפּלּו טמאין; ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי על אף הּכלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל
טהרה  ּבחזקת הּכלי הרי הּכלי, ּבתֹו מדרס ׁשהּוא ְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָּבגדֹו
ּכבׁשֹונֹות  עֹוׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו מה ּומּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלקדׁש.

חרס] כלי ִִַָּבירּוׁשלים.[לייצור
.Âהּמֹודעית מודיעין]מן ירושלים]ולפנים[- כלפי -], ְְִִִִַָ

נאמנין; אינן ולחּוץ, הּמֹודעית ּומן חרׂש; ּכלי על ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמנין
עצ  ּכיצד?הּמֹודעית ּכלחּוץ. ּופעמים ּכלפנים ּפעמים מּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

זה  הרי - ּבידֹו חרׂש ּוכלי יֹוצא הארץ ועם נכנס, חבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשניהם  היּו לקדׁש; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ּבמֹודעית ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹנאמן
מן  לפנים ׁשּיהיּו עד נאמן, אינֹו - יֹוצאין ׁשניהם אֹו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָנכנסין

ִַָהּמֹודעית.
.Êקדירות]קּדר מן [מוכר לפנים והּניחן קדרֹות, ׁשהביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

טהֹורֹות, ׁשהן להם אֹומר והּוא הּלֹוקחין, ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹודעית,
לא  אבל לקדׁש, טהֹורה היא הרי - ּבּה ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
למֹודעית  חּוץ ּבּה ויצא קדרה, לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
ׁשהן  ּפי על אף לקדׁש; ּבין לתרּומה ּבין טמאה, זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מן  לפנים אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא הּקדרֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהן

ִַָהּמֹודעית.
.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

נגע  'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין
הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורה ּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

.Ëּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת ּכטהרה [משלושת , ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חׁשּובה תלמידי היא [נחשבים ְֲֲִִִֵֵֶָָָ

טהֹורים חכמים] ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּברגל,
לרגל  ועֹולים עצמם מטהרין ׁשהּכל מּפני הם ּברגל, לפיכ . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּתרּומה; על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ימֹות ּבכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמנים
לטמאתן. חֹוזרין הרגל, ְְְִִֶֶֶַָָָָֻּומּׁשעבר

.Èּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ,[ומוכר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבחזקת  העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - הרגל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועבר
נגע  ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה נגעּו ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה,
הרגל  ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ׁשהּוא ּבזמן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּה

ְִַּבלבד.
.‡È ּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר

ּברגל  הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים
החג  תּגעּוּבׁשעת ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּלא  ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
והערב  טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיהיה

החמה]ׁשמׁש ּתמיד".[שקיעת "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּמזּבח  חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזהב

.·È:ׁשאמר אֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם
מּׁשּום  אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻ'ּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת

אדומה]הּזיה פרה ּד[ממי ּבּמה ּבׁשּׁשאלּו. אמּורים? ברים ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

הארץ  עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשליׁשי  עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ּככל ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּוׁשביעי
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים הּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּלא

הּספקֹות. ּבטמאת ְְְְִֵֵֶַַָֻׁשּיתּבאר

יב  ¤¤ּפרק
עם ‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

מדרסהארץ  ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי [כמדרס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
מּטמא הזב] טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְְִִִִִֵֵֶַָ

עליהן  יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָמת,
עּמי  ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי מּדעּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּלא

ֶָָהארץ.
את ·. לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח

הּניחן  מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָאּלּו'
ּבבית  ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ּכתפֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
ּגמּורה  הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה טהֹורין, הן הרי - .הּכנסת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּומלּמדין  טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּבּמרחץ, ּכליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּניח
- ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. יעׂשה ׁשּלא ׁשּנכנס אֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ּובא מּפני [לידו]לעיר, טהֹורין; - ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּיּכנס. רׁשּות לֹו ְִֵֵֶֶָׁשאין

טהֹור;‚. ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוסר
הּמפּתח  ׁשמירת אּלא לֹו מסר .ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו עליהם [תאים]הּמּניח ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכן  טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על אף -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
החֹותם  מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על חתם ֲִִִַַַַַָָָָָָָאם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעל הּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ואת הבית] הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרחֹוק
ּוכלי  הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי - ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּיֹוצאין

ּפתיל צמיד מּקף ׁשאינֹו מהודק]חרׂש כיסוי טמאין;[- , ְִִִֵֵֶֶֶָָָֻ
והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות ומרכב]אבל משכב חרׂש[- ּוכלי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ

את  לא רֹואה, אינֹו ואם טהֹורין. ּפתיל, צמיד ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻהּמּקף
היה  אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין את ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנסין

מּפני [השומר] טמא, הּכל - ורגלים ידים ּכרּות אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכפּות
הארץ. עם ּברׁשּות ְִֵֶֶַָָׁשהן

.Â תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים  הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
אמר  אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים;

' אּלּולֹו: וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשמר
טמאין  הם הרי - ּתׁשּברם' .ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹ

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה [-חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
לפניו בגדיו] וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין

ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
יעֹור  'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ּבהם יּגע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא
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.Á עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם
ועד  הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו

ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל  - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן , ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב  מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא  ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניח מּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיכֹולין  מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאּמנין
ּגּבי  על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפׁשט
למעלה  הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו סּלם, אֹו ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֻּכּסא

ֶַֹּבּכתל'.
.Èּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו - הפסקה]ּביתּה עשתה היּו[- ואפּלּו , ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
ידיהן  את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּתים
ּבלׁשה  והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּגע.

נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית, טיפסה]ּכל ּבּמקֹומֹות [- ועלת ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ְַהּגבֹוהֹות'.

.‡Èּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהאּׁשה
טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ּבצד ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָעֹומד
ּומצאה  ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע חזקתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאין
הּקדרה  הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ עם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאׁשת

.טהֹורה  ְָ
.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

'לא  לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן
- נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו אם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין;
.‚È מקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

ּדבר  אּלא מּלבלׁש, מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרגלי
האכלין  הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנֹוטלין.
הּמׁשּכבֹות  אבל הּפתּוחים. חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהּמׁשקין,
ואם  טהֹורין; ּפתיל, צמיד הּמּקפין חרׂש ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהּמרּכבֹות

טמא. הּכל אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן ִִֵֵֶַָָָֹיׁש
.„È לא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו והּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית  ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן  מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - .ּכׁשּנכנסנּו' ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל  - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ונמלכּו, ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּבית

נכנסּו' ולא להם .והלכּו ְְְְְִֶָָֹ
.ÊËגרזן]קרּדם ּובא [- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

'אדם  אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומצאֹו
ּונטלֹו'. לכאן נכנס ְְְִֵַָָָטמא

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
- ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ִִִִִַָָָָָָָֻֻחבּיֹות

עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; אּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
הארץ  עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי .טפחים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

.ÁÈ עם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר
ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
רׁשּות  זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

בה] .[להלך
.ËÈ זה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר

ּפי  על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹוטח
ּגֹוי  אֹו הארץ חֹוׁשׁשׁשעם אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבצד  זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
החבר  וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה,
עם  ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים

ידֹו את לפׁשט טמאה.הארץ ּבחזקת ולּגע, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ
.Î חבר ׁשּתי ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָ

וׁשֹוטח  ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהחיצֹונה
מּפני  לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף ּפרֹות, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשם

ּכגּנב. עליו ְְִֶַָָָָׁשּנתּפׂש
.‡Î ּבפסיפסחצר נמוכה]החלּוקה ּבצד [מחיצה וחבר , ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּיד  ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ועם ְְְֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעם

.·Î ּדליֹוחבר דלי]ׁשּנפל הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּנח  מּפני טמא; זה הרי - יעלּנּו ּבּמה להביא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוהל

אחת. ׁשעה הארץ עם ְִֶַַַָָָָּברׁשּות
.‚Î להֹוצי אׁשת חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ א עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו החבר]ּבנֹו טהֹור,[של ׁשּבּבית ּכל - ְְְִִֶֶַַָָ
קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא ׁשּנכנסה קדירות]מּפני חבר [מוכר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּפנימּיֹות  הרי - לׁשּתֹות וירד ׁשּמֹוכר, קדרֹותיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּניח
אמּורים? ּדברים ּבּמה טמאֹות. והחיצֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָטהֹורֹות,
והּׁשבים  ׁשהעֹוברים מּפני - הרּבים לרׁשּות סמּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשהּניחן
מרׁשּות  רחֹוקֹות היּו הליכה. ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָנֹוגעים
מּפני  טמאֹות; הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי היּו אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻהרּבים
ּבהן. ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר, ׁשהּנחּו מֹוכיחין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּכליו
ׁשּלא  חזקתן - טהֹורֹות הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי אין ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻואם

חבר  אדם. ּבהם ּפתח נגע על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח ְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשהעֹוברים  מּפני טמאים, אּלּו הרי - ונכנס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָחנּותֹו,

ּבהם. ְְְִֶַָממׁשמׁשין

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו, לגת  ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן

ׁשהן  זה ּכהן ׁשל ּבכליו נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבחזקתן;
- יׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָּבתֹו

היה 'ּבלּבי ׁשּיאמר: עד טמאֹות, אּלּו הארץ הרי עם לׁשמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּכלים' יּגע ׁשּלא לּגת .ׁשּיּכנס ִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
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זה ·. הרי הארץ, עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
מטּביל  ׁשמן, עֹוׂשה היה אם וכן הּבֹוצרין; את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמטּביל

השמן]הּבּדדין את עד [הדורכים האּמנין על לעמד וצרי ; ְֲִִִַַַַַָָָָֹֻ
טבילה  הלכֹות יֹודעים אינם ׁשהרי - ּבפניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּיטּבלּו
הּגדר, לאחֹורי ונפנּו הּבד, ּבית לפתח חּוץ יצאּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ּבטהרתן. אּלּו הרי - ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזרּו
חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל מעיניו; יּסתרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

ׁשמׁשן. ויעריבּו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבלּו עד ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻלטמאתן,
נאמנין ‚. לפניהם, טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּביניהן  ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו'; 'לא לומר לֹומר [נאמנים ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
נגע] לא .שהתינוק

עליהם „. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו אם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
מּקדם  אֹותן ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
הּבד  ּבית הרי - טמאתם מּפני הּכלים, מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻנזהרין
טמא; הּמסיט ׁשאין ּומדּמין אֹותן, הסיטּו ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

הּסט  ּבטמאת ּבקיאין הארץ עּמי .ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ועֹוברין‰. טהרֹות, טעּונין ּופֹועליו חּמריו [הולכים]היּו ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁשהפלי  ּפי על אף - טהֹורֹות;לפניו אּלּו הרי מּמיל, יֹותר גּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לּגע, מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
אמר  אם אבל אחרינּו'. הּוא ׁשהרי יבֹוא, 'עכׁשו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָואֹומרים:
מעיניו, ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם' אבֹוא ואני 'צאּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם:

טמאֹות. הן ְֲֵֵֵהרי
.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועֹוטף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר

והּסחּתי  ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק, את לׁשמר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'ּבלּבי
טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו; החלּוק הרי - הּטּלית' מן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעּתי
ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו, על סל היה הארץ. עם ּבּה נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
את  ולׁשמר הּסל את לׁשמר היה 'ּבלּבי ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּסל,

הּפֹוסלּה' מּדבר לא אבל המטּמאּה, מּדבר [-הּמגרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
הלאה] מטמאה שאינה והּמגרפה טומאה טהֹור, הּסל -ְְֵַַַַָָ

ׁשּפֹוסלת  הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
ּבחזקת  ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא  ּפי על אף - ּתרּומה נמצאת ּכ ואחר חּלין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה; אסּורה זֹו הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטהֹורה,
ואינֹו ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּבחּלין, וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה  'ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדֹומה
ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי הּפֹוסלּה', מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלפּו
ּבׁשּתי  מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
ּובא  הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו חכמים, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה

נטמאת;[סודר] - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו,
אֹו הארץ, עם לֹו יּתנּנה ׁשּמא נוספת:]ּגזרה סיבה ׁשּלא [- ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - מׁשּמרּה החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָָּככליו,

.Ê הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
והּזה  נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּכלים,

ׁשּמא  אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ּבּׁשליׁשי, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהן
לא  עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, עליהן ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּזה

עּקר  ּכל עליהן .הּזה ֲִִֵֶָָָ
.Á ׁשֹותק והּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

'לא  ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנים  ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - עֹוׂשה נטמאּו' היה . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מתעסק] מצאֹו,[- זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות ְְְְְִִִִַַַָָָעּמֹו
נטמאּו', עּמ ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָואמר

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי במחשבה]ּו'זבחים נפסלו הרי [- - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
ּכ ואחר ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן; ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹזה
זבחיו  הרי אּלא נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפגע

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות, ּבחזקת
ספר טהרה -הלכות שאר אבות הטומאות 

ְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
(א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ּדין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ב) נבלה; (ג)טמאת ׁשרץ; טמאת ׁשכבת ּדין טמאת ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻ
מּדברי  וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָסֹופרים.

א  ¤¤ּפרק
מטּמא הּנבלה,‡. - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

האדם  את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע  אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
נגע  ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻּבנבלה
וכן  טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים,
מטּמא  ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ׁשעליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכלים
ּבׁשעת  ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכלים.
ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׂשיאתֹו,

הּבגדים  ולא ואֹותן אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ּבמטּמאי  ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכלי

ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב
מן אחד ·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת  ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו
ּבּה;ּבהמה ‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמתה  אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
נבלה  זֹו הרי - לענין ּכדרּכּה מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות אחד לכּזית, ְְְְְִֵֶֶַַָָָֻטמאה
שבעצם]מח „. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמטּמא
הּתֹורה. מן ּכלים, ולא אדם ְְִִֵֵַַָָָֹמטּמא

"וחלב חלב ‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב ׁשאּסּורֹונבלה מי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
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הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה טומאה]מּׁשּום ּבּמׁשקין [לקבלת ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

קדם  הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכבׂשר
הכליה]הפרׁשה עצמּה;[מן ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּוטין ּכּמה בשר]ׁשהרי אבל [של ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין וחּיה טמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ּכבׂשר  ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻואחד

ְֵַָהּנבלה.
.Â חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ

וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת  אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.
.Êהעצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
ּפי  על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר

מעּבד  והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּגידים,[בשר , ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָוהּמרק
אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ׁשּפרׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבזמן
ּבּבׂשר  ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, מחּברין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכׁשהן

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּזית
.Á,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשט ּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם החתיכות לכּזית; [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא.יחד] - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
.Ë ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

ועֹור  הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ועֹור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹיּׁשּוב,
עובר]הּׁשליל מטּמאין [- אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם הּנבלה. דרך]מן עֹובדּה[- ּכדי [-ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
עיבוד] מעׂשה שיעור ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ

עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּטלן
לקפיפתֹו ׁשּטליּה חמֹור אזן לסלו]ּכיצד? טלאי עשאה -], ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

היא  ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָטהֹורה.
טענּה ׁשּלא זמן ּכל רּכה? משא]חטֹורת זמן [- הּגיע ; ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּטענּה[בגיל] אֹו טענּה, ולא -לטען זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ספק. זה ֲֵֵֶָהרי

.È טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהפׁשיט  ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה  ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע  טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשהפׁשט,
חמת  העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעֹור

ואם [נוד] החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור הרי -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
והּנֹוגע  חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד מרגלּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהפׁשיטּה
הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ּבּבׂשר, ּכנֹוגע ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבעֹור
ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ּבּׁשרצים הּמפׁשיט ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻוכן
עֹור  וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - הּצּואר ׁשעל ְְִִֶֶֶַַַַַָָֻעֹור
היתה  ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ּכ לטּמא, חּבּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

טּמא  - חּבּור ׁשהּוא זה ּבעֹור טמאה ונגעה ְְְְְִִֵֶֶָָָָֻׁשחּוטה,
ַָָהּבׂשר.

.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש הּיֹוצא [חוט]עֹור ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה הכזית]מּמּנּו, -[כנגד העֹור מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָ

ּדברים  ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנטמא;
ׁשּפלטּתּו -[השאירתו]אמּורים? סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

מרּדד היה העֹור.[דק]אם ּגב על ּבטל , ְִֵַַָָָָָֻ
.·È העֹור עֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּיׁש

ׁשּכל  - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
אבל  ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים חציי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשני
חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ּכּזית; נׂשא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרי

מרּדדין ׁשניהן ׁשּיהיּו ּכדי [דקים]והּוא ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ
וזה  עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם אבל ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּנטלּו
הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ּבקיסם עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבפני

ָטהֹור.
.‚È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נצלטהֹור  ,לפיכ וקרש]; שנימוח אם [בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול  אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹלׁשרֹות
אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָמטּמא;

ְֵַמטּמא.
.„È למאכל ּבׂשר ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

טהֹור  זה הרי - ּתּתנּנה אדם ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּיהיה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכלּה",

.ÂË וכרעיׁשליה ּכפרׁש היא הרי - נבלה צואה]ׁשל -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואינּה

טהֹורין מת  נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. טמאת טּמאה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ְִמּכלּום.

.ÊË ּדםּבהמה חררת מת]ׁשּׁשפעה עובר של דם -[גוש ְְֲֵֶַָָָָָ
ּבמּגע  לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי על ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאף
ּבטלה  ׁשהיא לפי נפל, צּורת ּבּה ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ׁשהיתה  ּפי על אף טהֹורה, היא לפיכ עּמּה; הּיֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּברב

אּמּה. ּגב על לּגר ְִֵַַַָָראּויה
.ÊÈ נבלה- הּׁשחּוטה מן רב אם - ּבׁשחּוטה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם  אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, הּנבלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבטלה
ׁשּתחזר לׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא; הּכל, תיהפך נׂשא -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכׁשּתסרח,להיות] ׁשּתטהר אפׁשר - הּנבלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ּתּבטל. ְִִֵָָלפיכ

ב  ¤¤ּפרק
מּׁשּום ּבהמה ‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּיּתיז  עד אֹו ׁשּתמּות, עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנבלה
טמאין  ּכאכלין היא והרי ראׁשּה; נחרּהאת ועדין [הרגה]. , ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהי  זמן ּכל אכלין, טמאת אפּלּו ּבּה אין - מפרּכסת א היא ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
נח, לבני אסּור המפרּכסת מן הּפֹורׁש ואבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמפרּכסת.
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קי ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn g"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זה ·. הרי הארץ, עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
מטּביל  ׁשמן, עֹוׂשה היה אם וכן הּבֹוצרין; את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמטּביל

השמן]הּבּדדין את עד [הדורכים האּמנין על לעמד וצרי ; ְֲִִִַַַַַָָָָֹֻ
טבילה  הלכֹות יֹודעים אינם ׁשהרי - ּבפניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּיטּבלּו
הּגדר, לאחֹורי ונפנּו הּבד, ּבית לפתח חּוץ יצאּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ּבטהרתן. אּלּו הרי - ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזרּו
חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל מעיניו; יּסתרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

ׁשמׁשן. ויעריבּו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבלּו עד ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻלטמאתן,
נאמנין ‚. לפניהם, טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּביניהן  ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו'; 'לא לומר לֹומר [נאמנים ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
נגע] לא .שהתינוק

עליהם „. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו אם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
מּקדם  אֹותן ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
הּבד  ּבית הרי - טמאתם מּפני הּכלים, מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻנזהרין
טמא; הּמסיט ׁשאין ּומדּמין אֹותן, הסיטּו ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

הּסט  ּבטמאת ּבקיאין הארץ עּמי .ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ועֹוברין‰. טהרֹות, טעּונין ּופֹועליו חּמריו [הולכים]היּו ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁשהפלי  ּפי על אף - טהֹורֹות;לפניו אּלּו הרי מּמיל, יֹותר גּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לּגע, מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
אמר  אם אבל אחרינּו'. הּוא ׁשהרי יבֹוא, 'עכׁשו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָואֹומרים:
מעיניו, ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם' אבֹוא ואני 'צאּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם:

טמאֹות. הן ְֲֵֵֵהרי
.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועֹוטף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר

והּסחּתי  ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק, את לׁשמר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'ּבלּבי
טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו; החלּוק הרי - הּטּלית' מן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעּתי
ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו, על סל היה הארץ. עם ּבּה נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
את  ולׁשמר הּסל את לׁשמר היה 'ּבלּבי ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּסל,

הּפֹוסלּה' מּדבר לא אבל המטּמאּה, מּדבר [-הּמגרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
הלאה] מטמאה שאינה והּמגרפה טומאה טהֹור, הּסל -ְְֵַַַַָָ

ׁשּפֹוסלת  הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
ּבחזקת  ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא  ּפי על אף - ּתרּומה נמצאת ּכ ואחר חּלין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה; אסּורה זֹו הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטהֹורה,
ואינֹו ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּבחּלין, וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה  'ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדֹומה
ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי הּפֹוסלּה', מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלפּו
ּבׁשּתי  מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
ּובא  הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו חכמים, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה

נטמאת;[סודר] - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו,
אֹו הארץ, עם לֹו יּתנּנה ׁשּמא נוספת:]ּגזרה סיבה ׁשּלא [- ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - מׁשּמרּה החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָָּככליו,

.Ê הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
והּזה  נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּכלים,

ׁשּמא  אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ּבּׁשליׁשי, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהן
לא  עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, עליהן ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּזה

עּקר  ּכל עליהן .הּזה ֲִִֵֶָָָ
.Á ׁשֹותק והּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

'לא  ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנים  ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - עֹוׂשה נטמאּו' היה . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מתעסק] מצאֹו,[- זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות ְְְְְִִִִַַַָָָעּמֹו
נטמאּו', עּמ ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָואמר

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי במחשבה]ּו'זבחים נפסלו הרי [- - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
ּכ ואחר ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן; ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹזה
זבחיו  הרי אּלא נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפגע

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות, ּבחזקת
ספר טהרה -הלכות שאר אבות הטומאות 

ְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
(א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ּדין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ב) נבלה; (ג)טמאת ׁשרץ; טמאת ׁשכבת ּדין טמאת ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻ
מּדברי  וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָסֹופרים.

א  ¤¤ּפרק
מטּמא הּנבלה,‡. - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

האדם  את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע  אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
נגע  ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻּבנבלה
וכן  טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים,
מטּמא  ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ׁשעליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכלים
ּבׁשעת  ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכלים.
ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׂשיאתֹו,

הּבגדים  ולא ואֹותן אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ּבמטּמאי  ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכלי

ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב
מן אחד ·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת  ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו
ּבּה;ּבהמה ‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמתה  אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
נבלה  זֹו הרי - לענין ּכדרּכּה מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות אחד לכּזית, ְְְְְִֵֶֶַַָָָֻטמאה
שבעצם]מח „. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמטּמא
הּתֹורה. מן ּכלים, ולא אדם ְְִִֵֵַַָָָֹמטּמא

"וחלב חלב ‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב ׁשאּסּורֹונבלה מי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
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הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה טומאה]מּׁשּום ּבּמׁשקין [לקבלת ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

קדם  הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכבׂשר
הכליה]הפרׁשה עצמּה;[מן ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּוטין ּכּמה בשר]ׁשהרי אבל [של ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין וחּיה טמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ּכבׂשר  ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻואחד

ְֵַָהּנבלה.
.Â חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ

וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת  אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.
.Êהעצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
ּפי  על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר

מעּבד  והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּגידים,[בשר , ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָוהּמרק
אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ׁשּפרׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבזמן
ּבּבׂשר  ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, מחּברין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכׁשהן

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּזית
.Á,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשט ּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם החתיכות לכּזית; [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא.יחד] - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
.Ë ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

ועֹור  הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ועֹור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹיּׁשּוב,
עובר]הּׁשליל מטּמאין [- אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם הּנבלה. דרך]מן עֹובדּה[- ּכדי [-ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
עיבוד] מעׂשה שיעור ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ

עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּטלן
לקפיפתֹו ׁשּטליּה חמֹור אזן לסלו]ּכיצד? טלאי עשאה -], ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

היא  ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָטהֹורה.
טענּה ׁשּלא זמן ּכל רּכה? משא]חטֹורת זמן [- הּגיע ; ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּטענּה[בגיל] אֹו טענּה, ולא -לטען זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ספק. זה ֲֵֵֶָהרי

.È טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהפׁשיט  ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה  ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע  טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשהפׁשט,
חמת  העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעֹור

ואם [נוד] החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור הרי -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
והּנֹוגע  חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד מרגלּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהפׁשיטּה
הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ּבּבׂשר, ּכנֹוגע ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבעֹור
ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ּבּׁשרצים הּמפׁשיט ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻוכן
עֹור  וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - הּצּואר ׁשעל ְְִִֶֶֶַַַַַָָֻעֹור
היתה  ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ּכ לטּמא, חּבּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

טּמא  - חּבּור ׁשהּוא זה ּבעֹור טמאה ונגעה ְְְְְִִֵֶֶָָָָֻׁשחּוטה,
ַָָהּבׂשר.

.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש הּיֹוצא [חוט]עֹור ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה הכזית]מּמּנּו, -[כנגד העֹור מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָ

ּדברים  ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנטמא;
ׁשּפלטּתּו -[השאירתו]אמּורים? סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

מרּדד היה העֹור.[דק]אם ּגב על ּבטל , ְִֵַַָָָָָֻ
.·È העֹור עֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּיׁש

ׁשּכל  - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
אבל  ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים חציי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשני
חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ּכּזית; נׂשא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרי

מרּדדין ׁשניהן ׁשּיהיּו ּכדי [דקים]והּוא ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ
וזה  עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם אבל ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּנטלּו
הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ּבקיסם עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבפני

ָטהֹור.
.‚È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נצלטהֹור  ,לפיכ וקרש]; שנימוח אם [בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול  אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹלׁשרֹות
אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָמטּמא;

ְֵַמטּמא.
.„È למאכל ּבׂשר ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

טהֹור  זה הרי - ּתּתנּנה אדם ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּיהיה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכלּה",

.ÂË וכרעיׁשליה ּכפרׁש היא הרי - נבלה צואה]ׁשל -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואינּה

טהֹורין מת  נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. טמאת טּמאה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ְִמּכלּום.

.ÊË ּדםּבהמה חררת מת]ׁשּׁשפעה עובר של דם -[גוש ְְֲֵֶַָָָָָ
ּבמּגע  לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי על ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאף
ּבטלה  ׁשהיא לפי נפל, צּורת ּבּה ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ׁשהיתה  ּפי על אף טהֹורה, היא לפיכ עּמּה; הּיֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּברב

אּמּה. ּגב על לּגר ְִֵַַַָָראּויה
.ÊÈ נבלה- הּׁשחּוטה מן רב אם - ּבׁשחּוטה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם  אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, הּנבלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבטלה
ׁשּתחזר לׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא; הּכל, תיהפך נׂשא -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכׁשּתסרח,להיות] ׁשּתטהר אפׁשר - הּנבלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ּתּבטל. ְִִֵָָלפיכ

ב  ¤¤ּפרק
מּׁשּום ּבהמה ‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּיּתיז  עד אֹו ׁשּתמּות, עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנבלה
טמאין  ּכאכלין היא והרי ראׁשּה; נחרּהאת ועדין [הרגה]. , ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהי  זמן ּכל אכלין, טמאת אפּלּו ּבּה אין - מפרּכסת א היא ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
נח, לבני אסּור המפרּכסת מן הּפֹורׁש ואבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמפרּכסת.
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וכן  החי. מן ּכפֹורׁש מּמּנה, הּפֹורׁש ּובׂשר החי; מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפֹורׁש
ׁשחט  מפרּכסת. היא ועדין ּבׁשחיטתּה, ׁשּנפסלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָטהֹורה

אחד וושט]ּבּה קנה ּבּה[מהסימנים, אין - אחד רב אֹו , ֵֶֶָָָָֹ
ׁשּנּטלה  אֹו לׁשנים, הּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה

ׁשּלּה וחלל שסביבה]יר ּומטּמאה [בשר נבלה, זֹו הרי - ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ
קרעּה אם וכן ּבחּיים. היא ׁשעדין אפּלּו ּובמּׂשא, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבמּגע
זֹו הרי - עּמּה ּבׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּגּבּה,

ּדבר. לכל ְְִֵָָָָּכנבלה
ידֹוּבהמה ·. הרֹועה והֹוׁשיט מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

זה  הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה, ּבבהמה ּבין - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָונגע
העֹולם  לאויר הּנפל ׁשּיצא עד טהֹור. ּבֹו .הּנֹוגע ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

טמאין ּבׂשר ‚. ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה ה ּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכנבלה  מטּמא ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - טהֹורין אבל ּבין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ

מן  אבר אחד - ּכנבלה מטּמא מהן, הּפֹורׁש החי מן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּׁשליל  מן הּפֹורׁש אבר אֹו עצמּה, הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה [עובר] אפּלּו - ׁשעּור להם אין והאברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּבבטנּה.
ּכברּיתֹו, האבר ׁשּיהיה והּוא מטּמא; ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׂשעֹורה
ארּוכה  להעלֹות ּכדי ּבׂשר עליו ויהיה ועצמֹות, וגידין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

רפואה] אֹו[- ּבחי, ארּוכה מּלהעלֹות ּפחֹות הּבׂשר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמֹו מהעצם]ׁשחסר טהֹור.[נחסר זה הרי - ְֲֵֵֶֶַָָ

ׁשהן הּכליה „. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חליפיןאברים  עֹוׂשין ואין נחתכו], אם בחזרה -[גדלים ְֲִִִִֵֵָ

ּכבׂשר. הן הרי עצם, ּבהן ואין ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָהֹואיל
ׁשאינן הּבׂשר ‰. חּיה, אֹו ּבבהמה המדלּדלין האבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחזר ולהתרפאות]יכֹולין אינן [- - ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
ּכׁשאר  הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ּכל ּכנבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמטּמאין
נׁשחטה  ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין הכׁשרּו, אם - ְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָֻֻאכלין
ׁשאין  ּכנבלה; מטּמאין ואינן ּבׁשחיטה, הכׁשרּו - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּבהמה
מתה  אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ּכמֹו אֹותן עֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה

הכׁשר צרי ּבּה, מדלּדל ׁשהיה הּבׂשר - [לקבלת הּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
צריטומאה] ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבר  ּבין ּומה הּנבלה. מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכׁשר,
החי, מן מאבר הּפֹורׁש ׁשהּבׂשר הּנבלה? מן לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמן
ּבכּזית  מטּמא הּנבלה, מן מאבר הּפֹורׁש והּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטהֹור;

ׁשעּור. לֹו אין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִֵֶֶַַָָָּבמּגע
.Â ׁשהיא ׁשּנׁשחטהטרפה ּפי על אף - ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

טהֹורה  היא הרי ּבאכילה, את אסּורה הּׁשֹוחט וכן ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מידי  מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ּבּה ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּבהמה,

ׁשמֹונה ּבן ּבּה מצא הריון]נבלה. אף [חודשי - נטרף חי ְְְִֵֶַַַָָָָָ
מידי  מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין ׁשּנטרף, אחר ׁשּנׁשחט ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָעל

למינֹו ׁשאין לפי גילו]נבלה; ולד [- ,לפיכ ׁשחיטה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהה ׁשּלא אם [מלידתו]ּבהמה - ּגמּורין ימים ׁשבעה ְְְִִִִֵֶָָָָָֹ

ׁשהּוא  מּפני מטהרּתּו, ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשחטֹו
ְֵֶּכנפל.

.Ê קדם הּׁשֹוחט חי ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקרקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל

אּמֹו,ׁשּבארנּו נטמאת אם - מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשאין  טהֹור; הּוא הרי אּמֹו, נתנּבלה ואם הּוא; נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על  ואף נבלה, טמאת ולא אכלין טמאת לא מטּמא ְְְְְְֳִֵֵַַַַַַַָָֹֹֻֻהחי

ׁשּיפריס קדם מת ואם מאבריה. ּכאבר ׁשהּוא [העמיד ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אּמֹופרסותיו] ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - קרקע ּגּבי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָעל

ְֲַַמטהרּתּו.
.Á הּתֹורה טרפה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מעלה  וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבּקדׁש ׁשעׂשּו .יתרה ְֵֶֶַָָֹ

.Ë ו ּבהמה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, חתכּה,המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבׂשר  ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחר
האבר  - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט טהֹור; ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהעּבר
טרפה  מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכטרפה
הּתרּומה  את לא אבל הּקדׁש, את מטּמא ׁשהּוא .ׁשחּוטה, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר וושט]הֹוציא או [קנה ְִִִֵֶַָָָָֻ
לסימן  סימן ׁשחיטת מצטרף - וחתכּה סימן, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָלׁשחיטת

נבלה. מידי האבר ְְִֵֵֵֵֶַָָלטהר
.È יׂשראל ׁשחיטת ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּגּביו  על אחד עֹומד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי [- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתקרבּתּה וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻסֹופרים
נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהם,
אסּורה  היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגֹוים,
ׁשהרי  מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ּדין ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
טמאה  על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. אסּורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהּטרפה
ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ּביאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָזֹו

.‡È הירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ
מטּמ ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל אינֹוטהֹור; ּבמּגע, א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה , ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּבֹובבהמה יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ

ּבמּגע  מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה להעלֹות ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדי
העצם  היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום
.·È הרי קּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מחּסר  אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
מעׂשה  ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ט שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה נבלת ‡. מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא  מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה  מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.
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ּכׁשהי  אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבית ּבמּׂשא, ּבתֹו א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטּמאה  אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה [- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד  - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע  הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֻּבכלים
טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם נֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה
אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
אחר  לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻמטּמא
והערב  טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּפרׁש

שקיעה]ׁשמׁש ּכלי.[- מטּמא אינֹו , ְְִֵֵֶֶַ
טמאה אין ·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

הרי  מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
הּבליעה  ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
צריכה  אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאף

ְֵֶהכׁשר.
ׁשהן ּפרה ‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

הּמתעּס צריכין מטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אכלין  טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס [- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשל  ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום  טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,
.‰וכּיֹוצא הּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Â קדם הּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת  אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Ê ּבבית מעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה  ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור  לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ
.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע

ואם  נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו
טהֹור  .לאו, ָָ

.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן [שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
אינן  - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָֻּכאכלין,
הּמקֹומֹות  אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ּבנבלת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמצטרפין
הן  הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר הּקרֹובים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהרּכים
הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ּומצטרפין ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּכבׂשר,

מצטרפין. אינן - הרּכֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעצמֹות,
.Èאֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן הּגידין, אשכול]מן כמין ּביצים[- [שבתוך ׁשל ִִִִִֵֶֶֶַַ
טהֹור;גופם] זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ּומן ,ֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומּבני  הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן האֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאבל
החלב את ׁשהמחה אֹו השומן]הּמעים, -]- ּוגמאֹו ּבאּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ּכאֹוכל טמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמאֹו ּבחּמה .[-קלקלו]המחהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

.‡È טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעת  ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל  והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח זה [בשר הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָׁשל
ָטהֹור.

.·È ׁשחיטתֹועֹוף - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָטהֹור
ּבעזרה  נׁשחט ואפּלּו טרפה מטהרּתּו, ונמצא נמלק, ואם ; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

עֹוף  ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו אין -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הרי  - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין - ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻטהֹור
ּבחּוץ  קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק טהֹור; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
.‚È ולא הּמֹולק לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומן  ׁשּבארנּו מּומין ּבהם טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
טהֹורה; - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ּכתּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּכּפרה
ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על אף - ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָלּנחל

נבלה. ְִֵֵָמידי
.„È ּבבית נבלת מטּמאה ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הּבליעה  הרי - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּנֹוצה, הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכאכלין
הרי  - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות

ּכבׂשרּה. ְִֵָָהן
.ÂË הּטמ אחד העֹוף ואחד הּטהֹור, הּפֹורׁשהעֹוף אבר - א ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו "ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמהן
הּבהמה" ּומּפי לכל ּפרסה; לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רבינו]הּׁשמּועה אּלא [ממשה הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, ְְֶֶַַָָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן אבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלטּמא

.ÊË ׁשּפרׁשאבר העֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
חמּורה  טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּמּנּו:
מטּמא  לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבבית
טמאת  מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֻֻטמאת
אכלין  מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, חּׁשב אם ְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻאכלין,

לטּמא,אחרים  האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ד  ¤¤ּפרק
והעכּבר,ׁשמֹונה ‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

וכלים הּׁשרץ ·. אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
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wfg zxecdn jezn

וכן  החי. מן ּכפֹורׁש מּמּנה, הּפֹורׁש ּובׂשר החי; מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפֹורׁש
ׁשחט  מפרּכסת. היא ועדין ּבׁשחיטתּה, ׁשּנפסלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָטהֹורה

אחד וושט]ּבּה קנה ּבּה[מהסימנים, אין - אחד רב אֹו , ֵֶֶָָָָֹ
ׁשּנּטלה  אֹו לׁשנים, הּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה

ׁשּלּה וחלל שסביבה]יר ּומטּמאה [בשר נבלה, זֹו הרי - ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ
קרעּה אם וכן ּבחּיים. היא ׁשעדין אפּלּו ּובמּׂשא, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבמּגע
זֹו הרי - עּמּה ּבׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּגּבּה,

ּדבר. לכל ְְִֵָָָָּכנבלה
ידֹוּבהמה ·. הרֹועה והֹוׁשיט מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

זה  הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה, ּבבהמה ּבין - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָונגע
העֹולם  לאויר הּנפל ׁשּיצא עד טהֹור. ּבֹו .הּנֹוגע ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

טמאין ּבׂשר ‚. ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה ה ּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכנבלה  מטּמא ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - טהֹורין אבל ּבין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ

מן  אבר אחד - ּכנבלה מטּמא מהן, הּפֹורׁש החי מן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּׁשליל  מן הּפֹורׁש אבר אֹו עצמּה, הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה [עובר] אפּלּו - ׁשעּור להם אין והאברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּבבטנּה.
ּכברּיתֹו, האבר ׁשּיהיה והּוא מטּמא; ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׂשעֹורה
ארּוכה  להעלֹות ּכדי ּבׂשר עליו ויהיה ועצמֹות, וגידין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

רפואה] אֹו[- ּבחי, ארּוכה מּלהעלֹות ּפחֹות הּבׂשר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמֹו מהעצם]ׁשחסר טהֹור.[נחסר זה הרי - ְֲֵֵֶֶַָָ

ׁשהן הּכליה „. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חליפיןאברים  עֹוׂשין ואין נחתכו], אם בחזרה -[גדלים ְֲִִִִֵֵָ

ּכבׂשר. הן הרי עצם, ּבהן ואין ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָהֹואיל
ׁשאינן הּבׂשר ‰. חּיה, אֹו ּבבהמה המדלּדלין האבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחזר ולהתרפאות]יכֹולין אינן [- - ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
ּכׁשאר  הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ּכל ּכנבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמטּמאין
נׁשחטה  ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין הכׁשרּו, אם - ְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָֻֻאכלין
ׁשאין  ּכנבלה; מטּמאין ואינן ּבׁשחיטה, הכׁשרּו - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּבהמה
מתה  אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ּכמֹו אֹותן עֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה

הכׁשר צרי ּבּה, מדלּדל ׁשהיה הּבׂשר - [לקבלת הּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
צריטומאה] ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבר  ּבין ּומה הּנבלה. מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכׁשר,
החי, מן מאבר הּפֹורׁש ׁשהּבׂשר הּנבלה? מן לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמן
ּבכּזית  מטּמא הּנבלה, מן מאבר הּפֹורׁש והּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטהֹור;

ׁשעּור. לֹו אין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִֵֶֶַַָָָּבמּגע
.Â ׁשהיא ׁשּנׁשחטהטרפה ּפי על אף - ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

טהֹורה  היא הרי ּבאכילה, את אסּורה הּׁשֹוחט וכן ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מידי  מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ּבּה ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּבהמה,

ׁשמֹונה ּבן ּבּה מצא הריון]נבלה. אף [חודשי - נטרף חי ְְְִֵֶַַַָָָָָ
מידי  מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין ׁשּנטרף, אחר ׁשּנׁשחט ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָעל

למינֹו ׁשאין לפי גילו]נבלה; ולד [- ,לפיכ ׁשחיטה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהה ׁשּלא אם [מלידתו]ּבהמה - ּגמּורין ימים ׁשבעה ְְְִִִִֵֶָָָָָֹ

ׁשהּוא  מּפני מטהרּתּו, ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשחטֹו
ְֵֶּכנפל.

.Ê קדם הּׁשֹוחט חי ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקרקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל

אּמֹו,ׁשּבארנּו נטמאת אם - מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשאין  טהֹור; הּוא הרי אּמֹו, נתנּבלה ואם הּוא; נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על  ואף נבלה, טמאת ולא אכלין טמאת לא מטּמא ְְְְְְֳִֵֵַַַַַַַָָֹֹֻֻהחי

ׁשּיפריס קדם מת ואם מאבריה. ּכאבר ׁשהּוא [העמיד ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אּמֹופרסותיו] ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - קרקע ּגּבי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָעל

ְֲַַמטהרּתּו.
.Á הּתֹורה טרפה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מעלה  וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבּקדׁש ׁשעׂשּו .יתרה ְֵֶֶַָָֹ

.Ë ו ּבהמה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, חתכּה,המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבׂשר  ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחר
האבר  - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט טהֹור; ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהעּבר
טרפה  מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכטרפה
הּתרּומה  את לא אבל הּקדׁש, את מטּמא ׁשהּוא .ׁשחּוטה, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר וושט]הֹוציא או [קנה ְִִִֵֶַָָָָֻ
לסימן  סימן ׁשחיטת מצטרף - וחתכּה סימן, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָלׁשחיטת

נבלה. מידי האבר ְְִֵֵֵֵֶַָָלטהר
.È יׂשראל ׁשחיטת ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּגּביו  על אחד עֹומד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי [- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתקרבּתּה וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻסֹופרים
נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהם,
אסּורה  היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגֹוים,
ׁשהרי  מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ּדין ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
טמאה  על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. אסּורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהּטרפה
ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ּביאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָזֹו

.‡È הירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ
מטּמ ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל אינֹוטהֹור; ּבמּגע, א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה , ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּבֹובבהמה יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ

ּבמּגע  מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה להעלֹות ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדי
העצם  היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום
.·È הרי קּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מחּסר  אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
מעׂשה  ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ט שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה נבלת ‡. מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא  מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה  מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.
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ּכׁשהי  אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבית ּבמּׂשא, ּבתֹו א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטּמאה  אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה [- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד  - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע  הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֻּבכלים
טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם נֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה
אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
אחר  לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻמטּמא
והערב  טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּפרׁש

שקיעה]ׁשמׁש ּכלי.[- מטּמא אינֹו , ְְִֵֵֶֶַ
טמאה אין ·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

הרי  מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
הּבליעה  ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
צריכה  אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאף

ְֵֶהכׁשר.
ׁשהן ּפרה ‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

הּמתעּס צריכין מטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אכלין  טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס [- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשל  ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום  טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,
.‰וכּיֹוצא הּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Â קדם הּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת  אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Ê ּבבית מעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה  ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור  לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ
.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע

ואם  נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו
טהֹור  .לאו, ָָ

.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן [שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
אינן  - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָֻּכאכלין,
הּמקֹומֹות  אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ּבנבלת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמצטרפין
הן  הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר הּקרֹובים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהרּכים
הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ּומצטרפין ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּכבׂשר,

מצטרפין. אינן - הרּכֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעצמֹות,
.Èאֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן הּגידין, אשכול]מן כמין ּביצים[- [שבתוך ׁשל ִִִִִֵֶֶֶַַ
טהֹור;גופם] זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ּומן ,ֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומּבני  הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן האֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאבל
החלב את ׁשהמחה אֹו השומן]הּמעים, -]- ּוגמאֹו ּבאּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ּכאֹוכל טמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמאֹו ּבחּמה .[-קלקלו]המחהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

.‡È טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעת  ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל  והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח זה [בשר הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָׁשל
ָטהֹור.

.·È ׁשחיטתֹועֹוף - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָטהֹור
ּבעזרה  נׁשחט ואפּלּו טרפה מטהרּתּו, ונמצא נמלק, ואם ; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

עֹוף  ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו אין -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הרי  - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין - ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻטהֹור
ּבחּוץ  קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק טהֹור; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
.‚È ולא הּמֹולק לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומן  ׁשּבארנּו מּומין ּבהם טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
טהֹורה; - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ּכתּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּכּפרה
ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על אף - ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָלּנחל

נבלה. ְִֵֵָמידי
.„È ּבבית נבלת מטּמאה ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הּבליעה  הרי - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּנֹוצה, הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכאכלין
הרי  - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות

ּכבׂשרּה. ְִֵָָהן
.ÂË הּטמ אחד העֹוף ואחד הּטהֹור, הּפֹורׁשהעֹוף אבר - א ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו "ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמהן
הּבהמה" ּומּפי לכל ּפרסה; לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רבינו]הּׁשמּועה אּלא [ממשה הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, ְְֶֶַַָָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן אבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלטּמא

.ÊË ׁשּפרׁשאבר העֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
חמּורה  טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּמּנּו:
מטּמא  לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבבית
טמאת  מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֻֻטמאת
אכלין  מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, חּׁשב אם ְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻאכלין,

לטּמא,אחרים  האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ד  ¤¤ּפרק
והעכּבר,ׁשמֹונה ‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

וכלים הּׁשרץ ·. אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
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ּבמּׂשא  מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבֹו,ּבמּגע, והּנֹוגע ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּכעדׁשה  טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו

צמח] לכעדׁשה.[סוג מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשעּור האברים,‚. להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר ; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

.[שלם]
ּבין ּבׂשר („.) - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמת  מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן טמאתֹו;ׁשּפרׁש מטּמא - ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
להעלֹות  ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא,

בחי]ארּוכה רפואה, -]. ֲָ
מטּמא ּבׂשר ‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וגידים  ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא
ועצמֹות  וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Â ׁשהן הּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הרי [אם - ְֲֲִִִֵֵֵֶ

טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ּכבׂשר; ְְְְִִִֵֵַַָָהן
.Ê ׁשהּוא הּׁשר ּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּבׂשר  .מחּבר ְַָָָֻ
.Á החלד הּׁשרץ עצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר
הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ

ּומטּמא  ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
.Ë הירך]קּולית עצם על [- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה [- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
להעלֹות  ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע  - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
.È המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש -]- ְֵֶֶֶֶַַַֻ

ּפ על ּכל אף נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
טמא. ּבּה הּנֹוגע ֵֵֶַַָָׁשהּוא,

.‡È טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה  הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
.·È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

להּׁשרֹות טהֹור  יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפֹוׁשרין
ּדברים  ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלין ואפּלּו - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור
אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמּורים?
זה  הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל - קּים וׁשלּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנׂשרף

וקרֹוב נראה]מטּמא; מּדבריהם.[- זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‚È וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

טהֹורין  מן - מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי  מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד  ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.

ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו
הּמת. מן ּבכזית אֹומר אּתה ְְִִִֵֵֵַַַָוכן

.„È אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשרץ
מערה הראׁש ׁשעדין ּפי מחובר]על על [- ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשאר  טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
והּנּדל  והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ּורמׂשים ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקצים
הם  הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ּבהן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ואין  מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו מּכלּום, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטהֹורין
מּׁשמֹונת  חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן הּׁשרצים ּבכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻל

ּבּתֹורה. המפרׁשין ְִִִַַָָֹמינין

ה  ¤¤ּפרק
אדם ׁשכבת ‡. מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלים
הּנֹוגע  ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה הּמּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואין
ּדין  לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה אֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּבּה,
ּבכל  ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתֹורה.
אּמה  ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, הרֹואה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא.

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא "אׁשר ׁשּנאמר: "אֹו- ונאמר: , ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבקיסם ראה אפּלּו ,לפיכ ּבׂשרֹו"; [שהכניס החּתים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ

הרֹואה למילתו] ואחד נטמא. אּמה, לפי והּגיעה הֹואיל -ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבׂשרֹו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשע אין ·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד  ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

לבנה,ׁשכבת ‚. ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻ
.[נוזלת]ונמׁשכת  ְְִֶֶ

ּבּה,וכל „. מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף  - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה  ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי .על ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ועמד המהרהר ‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת [- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ראה  ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה  מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא  הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור  - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

.Â חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבחֹולה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
ׁשכבת  יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹו
ּכּמה  עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻזרע
חֹולץ  אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּוא
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חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם חולשה]מנעלֹו; -], ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
זה. לענין חֹולה זה ְְֲִֵֶֶֶָהרי

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים  ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה

ויֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת  קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,
ּבנגיעת  מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבֹועל  ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה ["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ
ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
יצאת  ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסויים לחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדמּהברחם] מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמטּמא
ְִִּבפנים.

.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È העֹונה וכּמה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָ
ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה
ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם

לאחר טהֹורה  אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּפֹורׁשת  לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ּבתֹועֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זה  זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו אׁשר נכרי "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיׁשּכב
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ' שב"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  ׁשּנאמר:חרׂש ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה הרי [מחרישה]אבר , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה

לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינו מה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹות טמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהּטמאֹות
ׁש אּלא ּכׁשרץ מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכזית,
יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â ּכנֹוגע.הּמכניס נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻ
נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן

וקּתדראֹות כיסאות]ספסלים עבֹודה [- לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן טמאים. ְְְְִִֵָָָָֻֻזרה,
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קה ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבמּׂשא  מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבֹו,ּבמּגע, והּנֹוגע ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּכעדׁשה  טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו

צמח] לכעדׁשה.[סוג מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשעּור האברים,‚. להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר ; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

.[שלם]
ּבין ּבׂשר („.) - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמת  מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן טמאתֹו;ׁשּפרׁש מטּמא - ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
להעלֹות  ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא,

בחי]ארּוכה רפואה, -]. ֲָ
מטּמא ּבׂשר ‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וגידים  ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא
ועצמֹות  וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Â ׁשהן הּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הרי [אם - ְֲֲִִִֵֵֵֶ

טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ּכבׂשר; ְְְְִִִֵֵַַָָהן
.Ê ׁשהּוא הּׁשר ּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּבׂשר  .מחּבר ְַָָָֻ
.Á החלד הּׁשרץ עצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר
הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ

ּומטּמא  ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
.Ë הירך]קּולית עצם על [- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה [- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
להעלֹות  ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע  - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
.È המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש -]- ְֵֶֶֶֶַַַֻ

ּפ על ּכל אף נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
טמא. ּבּה הּנֹוגע ֵֵֶַַָָׁשהּוא,

.‡È טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה  הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
.·È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

להּׁשרֹות טהֹור  יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפֹוׁשרין
ּדברים  ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלין ואפּלּו - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור
אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמּורים?
זה  הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל - קּים וׁשלּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנׂשרף

וקרֹוב נראה]מטּמא; מּדבריהם.[- זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‚È וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

טהֹורין  מן - מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי  מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד  ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.

ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו
הּמת. מן ּבכזית אֹומר אּתה ְְִִִֵֵֵַַַָוכן

.„È אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשרץ
מערה הראׁש ׁשעדין ּפי מחובר]על על [- ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשאר  טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
והּנּדל  והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ּורמׂשים ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקצים
הם  הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ּבהן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ואין  מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו מּכלּום, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטהֹורין
מּׁשמֹונת  חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן הּׁשרצים ּבכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻל

ּבּתֹורה. המפרׁשין ְִִִַַָָֹמינין

ה  ¤¤ּפרק
אדם ׁשכבת ‡. מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלים
הּנֹוגע  ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה הּמּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואין
ּדין  לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה אֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּבּה,
ּבכל  ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתֹורה.
אּמה  ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, הרֹואה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא.

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא "אׁשר ׁשּנאמר: "אֹו- ונאמר: , ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבקיסם ראה אפּלּו ,לפיכ ּבׂשרֹו"; [שהכניס החּתים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ

הרֹואה למילתו] ואחד נטמא. אּמה, לפי והּגיעה הֹואיל -ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבׂשרֹו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשע אין ·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד  ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

לבנה,ׁשכבת ‚. ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻ
.[נוזלת]ונמׁשכת  ְְִֶֶ

ּבּה,וכל „. מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף  - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה  ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי .על ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ועמד המהרהר ‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת [- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ראה  ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה  מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא  הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור  - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

.Â חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבחֹולה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
ׁשכבת  יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹו
ּכּמה  עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻזרע
חֹולץ  אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּוא
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חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם חולשה]מנעלֹו; -], ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
זה. לענין חֹולה זה ְְֲִֵֶֶֶָהרי

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים  ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה

ויֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת  קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,
ּבנגיעת  מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבֹועל  ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה ["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ
ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
יצאת  ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסויים לחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדמּהברחם] מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמטּמא
ְִִּבפנים.

.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È העֹונה וכּמה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָ
ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה
ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם

לאחר טהֹורה  אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּפֹורׁשת  לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ּבתֹועֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זה  זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו אׁשר נכרי "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיׁשּכב
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ' שב"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  ׁשּנאמר:חרׂש ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה הרי [מחרישה]אבר , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה

לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינו מה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹות טמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהּטמאֹות
ׁש אּלא ּכׁשרץ מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכזית,
יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â ּכנֹוגע.הּמכניס נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻ
נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן

וקּתדראֹות כיסאות]ספסלים עבֹודה [- לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן טמאים. ְְְְִִֵָָָָֻֻזרה,
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.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

'זבחי  קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ואף אכלין מתים'. ׁשל זרה עבֹודה ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ספק  זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה לעֹולם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבטלה
ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻלטמאה.

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא מטּמא [- - ּגֹוים ׁשל ְְִֵֵֶַָָ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה, ְְְְִִִֵַַָָָָֻטמאה

.Ë אּתה מּכל ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּומהם  ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלמד

סֹופרים. ּדברי ׁשל ְְִִֵֶָאבֹות
.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל

הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡È מטּמא ּכל ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻ
אדם  - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמּׂשא,
ולא  אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹהּנֹוגע

לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, הּוא ּכלי והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהּוא  - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּוא  מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה אכלין, ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמטּמא

ִראׁשֹון.
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנֹוׂשאֹו,
עֹוׂשה  ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֻועֹוׂשה
מּמטּמאיו  ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותן
ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ּבאכלין, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ האבֹות, ּכל זב]ּבׁשאר אבל [של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - והּמרּכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנבלה
ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ׁשני הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
ראׁשֹון  הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין נגע ואם ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנׂשיאתֹו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻלטמאה,
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה אף [- - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוׂשאן
אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
הּנֹוגע  וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ׁשאחד ּבארנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכבר

ּבנימי ׁשּנגע אֹו הּנבלה, בולטים]ּבצמר -[חוטים הּמרּכב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מ  מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים אפׁשר מטּמא ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מטּמא  ּולפיכ אֹותם; יסיט ׁשּלא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלּנֹוגע

הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים
.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
זה  הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש
.ÂË הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ

מעׂשיהם  ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ

לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת
.ÊË הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ

מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע [של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב  הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס זב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
עלתה  ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;

טבילה  ּפׁשט לֹו אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,

ז  ¤¤ּפרק
מּטּמאין,ּדבר ‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואין יטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין  ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מּדברי  אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין  טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּטּמאהּו;
וכן  מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו הּטמאים, הּמׁשקין על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגזרּו

ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים
טמאים אין ·. מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמׁשקין ּבלבד  אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
ׁשל  ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום ּגזרה מגוף]ּכלים? אב [שיוצא ׁשהּוא הּזב, ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומטּמא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּתֹוכן  הּכלים את ּכלי מטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכלים  ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין  נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין  חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי  ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
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אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו„. והּמׁשקין ּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי  מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא
מאבֹות ּבארנּוּכבר ‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם  אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל  לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
נגע  ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּבּמה  לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ּבאכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻהּׁשליׁשי
מׁשקה  אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. אמּורים? ְְְֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים
- ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנגע

ּתחּלה מׁשקה אֹותֹו ראשון]הרי את [- ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
מֹונין  ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, את וחברֹו ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחברֹו
אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנגע יין ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּבמׁשקין.
זה  יין נגע אם וכן לטמאה; ּכראׁשֹון זה יין הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבׁשני
ּביין  ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, וחלב ּבחלב, וׁשמן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשמן,
אחד  ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - לעֹולם עד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאחר,
ּכלי  וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ּתחּלה. ּבאב נטמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמהם
ּבאחֹורי  אחרים מׁשקין ונגעּו ּבמׁשקין, אחֹוריו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנטמאּו
הּמׁשקין  נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו אפּלּו - הּטמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֻהּכלים
ועֹוׂשין  אחרים, ּכלים ּומטּמאין לטמאה, ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָֻהאחרים
ּומׁשקין  אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, צרי ואין ׁשני; ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

ֲִֵאחרים.
.Â ּבאחֹורי אחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא  אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי

ּבלבד  ּכּלֹולקדׁש טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּקדׁש.לקדׁש, אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ח  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון
הּפרק  עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור ;[מקום ְִֶֶַַַָָ

הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו הּמכניס ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכן
וטמאת  ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ׁשהכניס ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻאֹו

סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵַַָהּידים,
מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים

אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא  ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות  ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן שעבר , [קרבן ְִַַָ
אכילתו] וצרידזמן לכלי], שנדבקו שיריים מנחֹות [- ׁשל ְְִֶָָ

וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון הם הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻ

ּבכביצה  הּידים את מטּמאין ,והּנֹותר לפיכ הּפּגּול ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
הֹואיל  ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי [- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות  ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל
למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש או ּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל אמּורים?טהֹורה; ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּׁשנּיה  ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.

טּמאּה לתרּומה,- אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ
ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא [כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן  יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
ּגזרה  הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא
.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ

עֹוׂשין  ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ;אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מחמת אבל ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין ּכלים ידיםאין מטּמאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
על  חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני  ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹֻלטמאה,
ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
אכל  יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על זֹו ְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



קז ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'k w"ay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

'זבחי  קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ואף אכלין מתים'. ׁשל זרה עבֹודה ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ספק  זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה לעֹולם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבטלה
ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻלטמאה.

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא מטּמא [- - ּגֹוים ׁשל ְְִֵֵֶַָָ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה, ְְְְִִִֵַַָָָָֻטמאה

.Ë אּתה מּכל ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּומהם  ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלמד

סֹופרים. ּדברי ׁשל ְְִִֵֶָאבֹות
.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל

הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡È מטּמא ּכל ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻ
אדם  - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמּׂשא,
ולא  אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹהּנֹוגע

לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, הּוא ּכלי והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהּוא  - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּוא  מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה אכלין, ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמטּמא

ִראׁשֹון.
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנֹוׂשאֹו,
עֹוׂשה  ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֻועֹוׂשה
מּמטּמאיו  ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותן
ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ּבאכלין, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ האבֹות, ּכל זב]ּבׁשאר אבל [של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - והּמרּכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנבלה
ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ׁשני הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
ראׁשֹון  הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין נגע ואם ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנׂשיאתֹו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻלטמאה,
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה אף [- - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוׂשאן
אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
הּנֹוגע  וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ׁשאחד ּבארנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכבר

ּבנימי ׁשּנגע אֹו הּנבלה, בולטים]ּבצמר -[חוטים הּמרּכב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מ  מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים אפׁשר מטּמא ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מטּמא  ּולפיכ אֹותם; יסיט ׁשּלא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלּנֹוגע

הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים
.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
זה  הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש
.ÂË הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ

מעׂשיהם  ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ

לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת
.ÊË הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ

מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע [של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב  הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס זב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
עלתה  ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;

טבילה  ּפׁשט לֹו אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,
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מּטּמאין,ּדבר ‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואין יטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין  ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מּדברי  אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין  טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּטּמאהּו;
וכן  מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו הּטמאים, הּמׁשקין על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגזרּו

ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים
טמאים אין ·. מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמׁשקין ּבלבד  אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
ׁשל  ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום ּגזרה מגוף]ּכלים? אב [שיוצא ׁשהּוא הּזב, ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומטּמא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּתֹוכן  הּכלים את ּכלי מטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכלים  ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין  נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין  חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי  ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
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אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו„. והּמׁשקין ּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי  מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא
מאבֹות ּבארנּוּכבר ‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם  אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל  לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
נגע  ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּבּמה  לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ּבאכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻהּׁשליׁשי
מׁשקה  אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. אמּורים? ְְְֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים
- ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנגע

ּתחּלה מׁשקה אֹותֹו ראשון]הרי את [- ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
מֹונין  ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, את וחברֹו ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחברֹו
אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנגע יין ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּבמׁשקין.
זה  יין נגע אם וכן לטמאה; ּכראׁשֹון זה יין הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבׁשני
ּביין  ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, וחלב ּבחלב, וׁשמן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשמן,
אחד  ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - לעֹולם עד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאחר,
ּכלי  וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ּתחּלה. ּבאב נטמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמהם
ּבאחֹורי  אחרים מׁשקין ונגעּו ּבמׁשקין, אחֹוריו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנטמאּו
הּמׁשקין  נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו אפּלּו - הּטמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֻהּכלים
ועֹוׂשין  אחרים, ּכלים ּומטּמאין לטמאה, ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָֻהאחרים
ּומׁשקין  אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, צרי ואין ׁשני; ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

ֲִֵאחרים.
.Â ּבאחֹורי אחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא  אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי

ּבלבד  ּכּלֹולקדׁש טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּקדׁש.לקדׁש, אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון
הּפרק  עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור ;[מקום ְִֶֶַַַָָ

הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו הּמכניס ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכן
וטמאת  ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ׁשהכניס ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻאֹו

סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵַַָהּידים,
מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים

אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא  ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות  ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן שעבר , [קרבן ְִַַָ
אכילתו] וצרידזמן לכלי], שנדבקו שיריים מנחֹות [- ׁשל ְְִֶָָ

וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון הם הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻ

ּבכביצה  הּידים את מטּמאין ,והּנֹותר לפיכ הּפּגּול ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
הֹואיל  ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי [- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות  ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל
למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש או ּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל אמּורים?טהֹורה; ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּׁשנּיה  ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.

טּמאּה לתרּומה,- אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ
ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא [כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן  יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
ּגזרה  הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא
.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ

עֹוׂשין  ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ;אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מחמת אבל ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין ּכלים ידיםאין מטּמאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
על  חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני  ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹֻלטמאה,
ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
אכל  יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על זֹו ְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
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מׁשקה  ונמצא תרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראׁשֹון
טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל טמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתרּומה
ּבּמׁשקין  טמא ונמצא ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ּתרּומה  לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבפיו.

ְֵָטמאה.
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה מביצה ׁשהּוא יותר קצת -] ְֱֵֶֶֶֶָָ
מּמׁשקין ומחצה] ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, וכן ;ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

לפסל  ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵַָָָָָֹטמאין
הגוף]הּגוּיה ואם [- לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָ

וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָאכל
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - וׁשהה מעט ואכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוחזר
אם  וכן מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָאכילת

סֹוף  ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה וׁשהה, מעט ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָׁשתה
אכל  מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, אכילת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכדי
לא  אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפחֹות
ּבכדי  וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ּביניהן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהה

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
ּפֹוסקין‡. הּפרֹות[משלמים]אין קבלתם]על עד [לפני , ְִֵֵַַַ

הּׁשער; ׁשאין ׁשּיצא ּפי על אף - ּפֹוסקין הּׁשער, יצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
לזה[ללווה]לזה[פירות] יׁש הוי , ולא אחר, [למישהו ֵֶֶָָ
ארּבע כריבית] ּבּׁשּוק קבּוע לחּטים הּׁשער היה ּכיצד? .ְְִִֵַַַַַַַַָָָ

לֹו ונֹותן סאין, מאה על עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָסאין
חּטים  ׁשל סאה מאה לֹו יּתן ואם סלעים. ועׂשרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
רּבית  ּבזה אין - ּבסלע סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
ׁשּפסק. ּבעת ּכלל חּטים לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכלל,
הּמין  מאֹותֹו ּכלּום לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמה
על  אף - הּמין מאֹותֹו לּמֹוכר היה אם אבל עליו. ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּפסק
עליו, לפסק מּתר זה הרי - מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּפי
ּתחּלה  הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. יצא לא ׁשעדין ּפי על ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹאף
ׁשעדין  ּפי על אף החּטים, על ּפֹוסק זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַלּקֹוצרים

ּגדיׁש דישה]הן הענבים [לפני מּׁשּיבצר הּיין, על ּופֹוסק ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבעביט ּבּמעטן [בור]ויּתנם הּזיתים מּׁשּנתן הּׁשמן, ועל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לזיתים] ּפֹוסק [מקום וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנּו הּסיד, ועל ;ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּיֹוצר מּׁשּיעׂשה החרׂש, ּכלי [חומרי הּביצים[האומן]על ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

לבן.גלם] עפרן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּלהן.
ׁשח  עפר על אבל אף מּמּנּו, הּנעׂשין הּכלים על ּפֹוסק - ר ֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשאין  ּפי על ואף לּכל; מצּוי ׁשהּוא מּפני נעׂשּו, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
על  אף הּׁשנה, ימֹות ּכל הּזבל על ּפֹוסק וכן לזה. יׁש ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלזה,

ּתמיד. מצּוי ׁשהּוא מּפני זבל, לֹו ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶָָּפי

ׁשּתים·. אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר [לגמר ּכל ְְְִֶַַַָָָָָָֻ
-מלאכתו] מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. עּמֹו ּפֹוסק ,ְְִֵָָָָָָָֹֻ

ׁשהּוא  ׁשּכיון הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו, ּפֹוסק ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינֹו
הּמין  מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻמחּסר
ׁשהיה  ּגדיׁש ּכיצד? עדין. לעֹולם ּבא לא ּוכאּלּו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּכלּום,
עליו; ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ודיׁשה, ׁשּייבׁש, ּגדיׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמחּסר
ׁשאין  ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מח ּסר ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשּכיון
מחּסר  ואינֹו יבׁש, היה אינֹו. ּוכאּלּו ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֻלֹו
ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ּביצים עליו. ּפֹוסק - ּוזרּיה ּדיׁשה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

לפיפה ראשונית]מחּסרין לּכבׁשן,[צורה והֹולכה ויּבּוׁש, , ְְְְְִִִִַָָָָָֻ
ואינן  יבׁשין, היּו עליהן. ּפֹוסק אינֹו - והֹוצאה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּוׂשרפה,
והּוא  עליהן; ּפֹוסק - ּוׂשרפה לּכבׁשן הֹולכה אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמחּסרין
אם  אבל הּכבׁשן; מן אֹותן להֹוציא הּלֹוקח ּדר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ׁשּמֹוציא הּוא הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ׁשּיצא עד עליהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּפֹוסק
את ‚. ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

מכּור  חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
רֹודה  ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָל
ּׁשעּזי  'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'ל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמכּור
ּגֹוזזֹות  ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָחֹולבֹות
וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָּכ
ּכּׁשער  עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ ל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָמכּור

ּבזה.ׁשּבּׁשּוק  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַָֹ
הּׁשער „. ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

החדׁשֹות  החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
- ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמדינה
החּטין  היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ּפֹוסקין, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לקֹוטֹות ב'לקט']ׁשל בהן שזכו עניים, סאין [של ארּבע ְְִֶַַָ
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ּכׁשער  לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבסלע,
לבעל  הּׁשער ׁשּיּקבע עד הּבית, לבעל יפסק ולא ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָֹֹלקֹוטֹות;

ִַַהּבית.
לפסק‰. לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון על [לסכם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ

הּגבֹוּה מועטים]הּׁשער בדמים רבים היּו[פירות ּכיצד? . ֵַַַַַַָָ
לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהחּטים
ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - הּזֹול ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו סאין; עׂשר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹנֹותן
ּבּׁשער  עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָארּבע
הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ְְִַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּגבֹוּה.
ּומי  הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוהּוזלּו

ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו, עומד ׁשחזר שאינו למי [קללה ְִֵֶֶַַַָָ
עצמֹו.בדיבורו] ּדעת על ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

- הּלֹוקח ּבין הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאבל
ואינֹו הּדמים, את מחזיר אֹו הּזֹול, ּכּׁשער אּלא נֹוטל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאינֹו
'לתּקן  לֹו: אֹומר המׁשּלח ׁשהרי ּכׁשליח; ׁשּפרע' 'מי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמקּבל

לעּות' ולא ,ׁשּבארנּו.[לקלקל]ׁשלחּתי ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַֹ
.Â הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו

לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
חּטיו  ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל חֹוב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּטים
אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי אסּור; - לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻויּתן

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, ּכקֹובע זה .והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות  לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
מיני  ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה.

ּכפרֹות  ּתמיד מצּויין .סחֹורה ְְְִִֵָָ
.Á סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחּמרין

חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו הֹוזילּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבסלע,
עד  לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ׁשּנתנּו ּבמעֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבסלע
ׁשאין  מּתר; זה הרי - אדם לכל וימּכרּו ׂשּקיהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיפּתחּו
יּקחּו ולא עּתה הּמעֹות ׁשּנתנּו מּפני ּבזֹול להן מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

לא  הּׁשער אּלא את להם ׁשּמֹודיעין מּפני אּלא זמן, חר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אֹותם.[מסייעים]ּומסעדין ְֲִַָ

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו - למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּמֹולי
ּפלֹוני  ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ'ּתנם
אסּור  לאו, ואם מּתר; ׁשם, לֹו יׁש אם - מקֹום' .ּבאֹותֹו ְְִִֵָָָָָֻ

לי, 'ּתנם לֹו: אמר - למקֹום מּמקֹום סחֹורה מֹולי ְְְִִִֵַָָָָָָהיה
היתה  אם - מקֹום' ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ּדמיה ל אעלה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָואני
ּברׁשּות  היתה ואם מּתר; לׁשם, ׁשהּגיע עד הּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּברׁשּות

אסּור. ֵַָלֹוקח,
.È עׂשר ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עׂשר ּדמי הּגּנה לבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנֹותן

לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הם והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים  והם מּניחם, הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדילּו
ּבאים  היּו לא קטּנים, ּכׁשהם עּתה קצצם ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהם;

ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהם. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחרים
הּמֹוכר  על חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֵֶַַָֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ו שני יום

י  ¤¤ּפרק
מּתר ‡. ּכ - ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם

על  זמן קביעת ּבלא אֹותן ּופֹורעין הּפרֹות, סתם ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹללוֹות
לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ׁשּבּׁשּוק. ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשער

מחברֹו אף ולוה סאין, עׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּׁשער  היה מּמּנּו, ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ׁשהּוקרּו ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

- רצה ואּלּו לֹוידּוע; קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה היה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.זמן  ְַ

סתם ·. ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהיה
יצא  לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן, קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
סאין; ּכּמה עליה לוה אחת, סאה לֹו היתה ואפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשער.
יין  ּגרּבי ּכּמה עליה לוה יין, אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיתה

הּׁשּוק וׁשמן  ׁשער נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ללוֹות  אסּור זה הרי - ׁשּבּׁשּוק ּבּׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹעדין,
ׁשּיעׂשה  עד אֹותן, ילוה לא - הּפרֹות ּבׁשאר וכן ּבסאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסאה

ב]אֹותן אותן אֹותם [ישער עׂשה ולא לוה, ואם ּדמים. ְְִִָָָָָָָֹ
אֹו מּמּנּו, ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדמים,
ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל הּוקרּו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכּמׁשקל;
הּׁשער  ׁשהיה אֹו הּמין, מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָההלואה.

- ּבּׁשּוק זמן קבּוע עד ּבפרֹות, ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, לוה אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקבּוע;

.‚ל מחזיר ואני חּטים, ּכֹור 'הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן' הגורן]ּכֹור ׁשּיבֹוא [בזמן עד 'הלוני לֹו: אֹומר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמפּתח'. את ׁשאמצא 'עד אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָּבני',
ּפרֹות „. לֹו מחזיר הּוזלּו, אם - קבּוע זמן עד ּפרֹות ְְְִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים לֹו נֹותן הּוקרּו, ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.ההלואה  ְַַָָ

לזרע‰. ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם [לזורעם מלוה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
ּבּמה בשדה] ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה, האריס ׁשּירד קדם ּבין ,ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
אבל  נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּביד ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ירד  לא עדין אם - הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל  ׁשּדר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּבמקֹום
לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹותֹו מּתר זה הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס,
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה, ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,
יכֹול  ואינֹו הֹואיל - לּׂשדה ׁשּירד אחר אבל ׁשהלוהּו. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחּטים
ּבחּטים  חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלסּלקֹו,

סתם מלוהּו אבל זמן]לזרע; ׁשּבּׁשּוק.[ללא ׁשער על , ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
.Â את לי 'ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

ועׂשה  'צא לֹו: אמר חּטים', ּבהן לּקח רֹוצה ׁשאני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעֹותי,
ּבהלואה' חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ּכׁשער עלי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותן
אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; מעֹותיו, ּכׁשעּור חּטים לֹו יׁש אם -ְְְִִִִִֵֵָָֻ
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מׁשקה  ונמצא תרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראׁשֹון
טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל טמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתרּומה
ּבּמׁשקין  טמא ונמצא ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ּתרּומה  לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבפיו.

ְֵָטמאה.
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה מביצה ׁשהּוא יותר קצת -] ְֱֵֶֶֶֶָָ
מּמׁשקין ומחצה] ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, וכן ;ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

לפסל  ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵַָָָָָֹטמאין
הגוף]הּגוּיה ואם [- לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָ

וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָאכל
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - וׁשהה מעט ואכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוחזר
אם  וכן מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָאכילת

סֹוף  ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה וׁשהה, מעט ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָׁשתה
אכל  מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, אכילת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכדי
לא  אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפחֹות
ּבכדי  וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ּביניהן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהה

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
ּפֹוסקין‡. הּפרֹות[משלמים]אין קבלתם]על עד [לפני , ְִֵֵַַַ

הּׁשער; ׁשאין ׁשּיצא ּפי על אף - ּפֹוסקין הּׁשער, יצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
לזה[ללווה]לזה[פירות] יׁש הוי , ולא אחר, [למישהו ֵֶֶָָ
ארּבע כריבית] ּבּׁשּוק קבּוע לחּטים הּׁשער היה ּכיצד? .ְְִִֵַַַַַַַַָָָ

לֹו ונֹותן סאין, מאה על עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָסאין
חּטים  ׁשל סאה מאה לֹו יּתן ואם סלעים. ועׂשרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
רּבית  ּבזה אין - ּבסלע סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
ׁשּפסק. ּבעת ּכלל חּטים לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכלל,
הּמין  מאֹותֹו ּכלּום לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמה
על  אף - הּמין מאֹותֹו לּמֹוכר היה אם אבל עליו. ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּפסק
עליו, לפסק מּתר זה הרי - מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּפי
ּתחּלה  הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. יצא לא ׁשעדין ּפי על ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹאף
ׁשעדין  ּפי על אף החּטים, על ּפֹוסק זה הרי - ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַלּקֹוצרים

ּגדיׁש דישה]הן הענבים [לפני מּׁשּיבצר הּיין, על ּופֹוסק ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבעביט ּבּמעטן [בור]ויּתנם הּזיתים מּׁשּנתן הּׁשמן, ועל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לזיתים] ּפֹוסק [מקום וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנּו הּסיד, ועל ;ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּיֹוצר מּׁשּיעׂשה החרׂש, ּכלי [חומרי הּביצים[האומן]על ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

לבן.גלם] עפרן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּלהן.
ׁשח  עפר על אבל אף מּמּנּו, הּנעׂשין הּכלים על ּפֹוסק - ר ֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשאין  ּפי על ואף לּכל; מצּוי ׁשהּוא מּפני נעׂשּו, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
על  אף הּׁשנה, ימֹות ּכל הּזבל על ּפֹוסק וכן לזה. יׁש ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלזה,

ּתמיד. מצּוי ׁשהּוא מּפני זבל, לֹו ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶָָּפי

ׁשּתים·. אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר [לגמר ּכל ְְְִֶַַַָָָָָָֻ
-מלאכתו] מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. עּמֹו ּפֹוסק ,ְְִֵָָָָָָָֹֻ

ׁשהּוא  ׁשּכיון הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו, ּפֹוסק ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינֹו
הּמין  מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻמחּסר
ׁשהיה  ּגדיׁש ּכיצד? עדין. לעֹולם ּבא לא ּוכאּלּו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּכלּום,
עליו; ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ודיׁשה, ׁשּייבׁש, ּגדיׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמחּסר
ׁשאין  ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מח ּסר ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשּכיון
מחּסר  ואינֹו יבׁש, היה אינֹו. ּוכאּלּו ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֻלֹו
ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ּביצים עליו. ּפֹוסק - ּוזרּיה ּדיׁשה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

לפיפה ראשונית]מחּסרין לּכבׁשן,[צורה והֹולכה ויּבּוׁש, , ְְְְְִִִִַָָָָָֻ
ואינן  יבׁשין, היּו עליהן. ּפֹוסק אינֹו - והֹוצאה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּוׂשרפה,
והּוא  עליהן; ּפֹוסק - ּוׂשרפה לּכבׁשן הֹולכה אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמחּסרין
אם  אבל הּכבׁשן; מן אֹותן להֹוציא הּלֹוקח ּדר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ׁשּמֹוציא הּוא הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ׁשּיצא עד עליהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּפֹוסק
את ‚. ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

מכּור  חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
רֹודה  ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָל
ּׁשעּזי  'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'ל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמכּור
ּגֹוזזֹות  ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָחֹולבֹות
וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָּכ
ּכּׁשער  עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ ל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָמכּור

ּבזה.ׁשּבּׁשּוק  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַָֹ
הּׁשער „. ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

החדׁשֹות  החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
- ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמדינה
החּטין  היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ּפֹוסקין, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לקֹוטֹות ב'לקט']ׁשל בהן שזכו עניים, סאין [של ארּבע ְְִֶַַָ
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ּכׁשער  לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבסלע,
לבעל  הּׁשער ׁשּיּקבע עד הּבית, לבעל יפסק ולא ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָֹֹלקֹוטֹות;

ִַַהּבית.
לפסק‰. לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון על [לסכם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ

הּגבֹוּה מועטים]הּׁשער בדמים רבים היּו[פירות ּכיצד? . ֵַַַַַַָָ
לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהחּטים
ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - הּזֹול ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו סאין; עׂשר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹנֹותן
ּבּׁשער  עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָארּבע
הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ְְִַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּגבֹוּה.
ּומי  הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוהּוזלּו

ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו, עומד ׁשחזר שאינו למי [קללה ְִֵֶֶַַַָָ
עצמֹו.בדיבורו] ּדעת על ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

- הּלֹוקח ּבין הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאבל
ואינֹו הּדמים, את מחזיר אֹו הּזֹול, ּכּׁשער אּלא נֹוטל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאינֹו
'לתּקן  לֹו: אֹומר המׁשּלח ׁשהרי ּכׁשליח; ׁשּפרע' 'מי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמקּבל

לעּות' ולא ,ׁשּבארנּו.[לקלקל]ׁשלחּתי ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַֹ
.Â הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו

לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
חּטיו  ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל חֹוב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּטים
אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי אסּור; - לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻויּתן

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, ּכקֹובע זה .והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות  לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
מיני  ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה.

ּכפרֹות  ּתמיד מצּויין .סחֹורה ְְְִִֵָָ
.Á סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחּמרין

חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו הֹוזילּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבסלע,
עד  לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ׁשּנתנּו ּבמעֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבסלע
ׁשאין  מּתר; זה הרי - אדם לכל וימּכרּו ׂשּקיהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיפּתחּו
יּקחּו ולא עּתה הּמעֹות ׁשּנתנּו מּפני ּבזֹול להן מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

לא  הּׁשער אּלא את להם ׁשּמֹודיעין מּפני אּלא זמן, חר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אֹותם.[מסייעים]ּומסעדין ְֲִַָ

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו - למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּמֹולי
ּפלֹוני  ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ'ּתנם
אסּור  לאו, ואם מּתר; ׁשם, לֹו יׁש אם - מקֹום' .ּבאֹותֹו ְְִִֵָָָָָֻ

לי, 'ּתנם לֹו: אמר - למקֹום מּמקֹום סחֹורה מֹולי ְְְִִִֵַָָָָָָהיה
היתה  אם - מקֹום' ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ּדמיה ל אעלה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָואני
ּברׁשּות  היתה ואם מּתר; לׁשם, ׁשהּגיע עד הּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּברׁשּות

אסּור. ֵַָלֹוקח,
.È עׂשר ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עׂשר ּדמי הּגּנה לבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנֹותן

לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הם והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים  והם מּניחם, הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדילּו
ּבאים  היּו לא קטּנים, ּכׁשהם עּתה קצצם ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהם;

ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהם. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחרים
הּמֹוכר  על חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֵֶַַָֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ו שני יום

י  ¤¤ּפרק
מּתר ‡. ּכ - ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם

על  זמן קביעת ּבלא אֹותן ּופֹורעין הּפרֹות, סתם ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹללוֹות
לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ׁשּבּׁשּוק. ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשער

מחברֹו אף ולוה סאין, עׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּׁשער  היה מּמּנּו, ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ׁשהּוקרּו ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

- רצה ואּלּו לֹוידּוע; קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה היה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.זמן  ְַ

סתם ·. ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהיה
יצא  לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן, קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
סאין; ּכּמה עליה לוה אחת, סאה לֹו היתה ואפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשער.
יין  ּגרּבי ּכּמה עליה לוה יין, אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיתה

הּׁשּוק וׁשמן  ׁשער נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ללוֹות  אסּור זה הרי - ׁשּבּׁשּוק ּבּׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹעדין,
ׁשּיעׂשה  עד אֹותן, ילוה לא - הּפרֹות ּבׁשאר וכן ּבסאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסאה

ב]אֹותן אותן אֹותם [ישער עׂשה ולא לוה, ואם ּדמים. ְְִִָָָָָָָֹ
אֹו מּמּנּו, ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדמים,
ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל הּוקרּו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכּמׁשקל;
הּׁשער  ׁשהיה אֹו הּמין, מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָההלואה.

- ּבּׁשּוק זמן קבּוע עד ּבפרֹות, ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, לוה אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקבּוע;

.‚ל מחזיר ואני חּטים, ּכֹור 'הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן' הגורן]ּכֹור ׁשּיבֹוא [בזמן עד 'הלוני לֹו: אֹומר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמפּתח'. את ׁשאמצא 'עד אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָּבני',
ּפרֹות „. לֹו מחזיר הּוזלּו, אם - קבּוע זמן עד ּפרֹות ְְְִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת  ׁשוין ׁשהיּו ּדמים לֹו נֹותן הּוקרּו, ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.ההלואה  ְַַָָ

לזרע‰. ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם [לזורעם מלוה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
ּבּמה בשדה] ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה, האריס ׁשּירד קדם ּבין ,ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
אבל  נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּביד ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ירד  לא עדין אם - הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל  ׁשּדר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּבמקֹום
לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹותֹו מּתר זה הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס,
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה, ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,
יכֹול  ואינֹו הֹואיל - לּׂשדה ׁשּירד אחר אבל ׁשהלוהּו. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחּטים
ּבחּטים  חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלסּלקֹו,

סתם מלוהּו אבל זמן]לזרע; ׁשּבּׁשּוק.[ללא ׁשער על , ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
.Â את לי 'ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

ועׂשה  'צא לֹו: אמר חּטים', ּבהן לּקח רֹוצה ׁשאני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעֹותי,
ּבהלואה' חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ּכׁשער עלי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותן
אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; מעֹותיו, ּכׁשעּור חּטים לֹו יׁש אם -ְְְִִִִִֵֵָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



deleקי deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

על  לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור; זה הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּמין,
אּלא  הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ׁשּבּׁשּוק ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשער
הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּבהן; לקנֹות מעֹותיו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבנֹותן

ּפרֹות  לֹו ׁשּיהיּו עד אסּור, - הּפרֹות ּגב חּטים,על לּלוה היה . ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לי  'ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָועׂשה
'צא  לֹו: אמר יין', ּבדמיהן ולּקח למכרן רֹוצה ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּטי,
יין, לֹו יׁש אם - עּתה' ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער יין, עלי אֹותן ֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָועׂשה
יין, לֹו אין ואם יין; אצלֹו הלואתֹו ונעׂשת מּתר, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהרי
אף  - ּפרֹות ההלואה והחזיר ועבר לֹו, היה ׁשּלא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאסּור.
אּלא  ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ּכ אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו ְִֵֶָָנ ֹותן

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
'היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה

עדים  חּיב עלי ׁשאני עדי 'אּתם אֹו מנה', ל חּיב ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
צרי ואינֹו ּפה', על 'מלוה הּנקראת היא זֹו - מנה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלזה
- 'ּפרעּתי' ואמר ּכ אחר טען אם ,לפיכ ּבעדים; ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָלפרעֹו

הּסת חברֹו[מדרבנן]נׁשּבע את הּמלוה אבל ונפטר. , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ואמר: טען אם ,לפיכ ּבעדים; לפרעֹו צרי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּבׁשטר,
הבא  'אֹו לֹו: אֹומרים אּלא נאמן, אינֹו זה', ׁשטר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָ'ּפרעּתי
לעדים: האֹומר ,לפיכ חֹובֹו'. לֹו וׁשּלם עמד אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹעדים,
עדּותֹו ּכֹותבין אין - מנה' לזה חּיב ׁשאני עדים עלי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'היּו

יחזירּו ׁשּלא לּמלוה; מלוה [יעשו]ונֹותנין ּפה על עדּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ּותנּו וחתמּו ׁשטר 'ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשטר,

ואף אחר לֹו'. ּבֹו להּמל צריכין ,ּכ להם ׁשאמר ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
קנּו הּמלוה. ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשחתמּו

חליפין]מּידֹו ּכֹותבין [בקנין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶַָָָ
- קנין ׁשּסתם 'ּכתבּו'; להם אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּכׁשר  ׁשטר זה הרי - על לּמלוה אף ׁשטר, ּכתב אם וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מלוה  זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר;
ׁשהֹורה  הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר העדים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו
והעידּו 'חתמּו ּבפניהם, ׁשּמסרֹו לעדים לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּצרי

ּבפניכם'. ְְִִֵֶֶַׁשּנמסר
.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא

על  ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף
ּדבר  לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה
וגֹובה „. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובה אֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לפי  הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
עד  ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹקֹול

נכסי  ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ׁשּנכסיו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּידע
הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ּתחת ְְִִֶֶַַַַַַָֹהּלוה

הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"י הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
המוכר] של חוב ּביד בעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ

ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,
לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;

.Â הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחד אין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה

שמת] ׁשהיתה [קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  היא וחזקה לפרעּה; זמן הּגיע ולא לזמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹההלואה
ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן, עד ׁשּנּדּוהּו אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאדם
עדים  ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ּבלא הּיֹורׁש מן ּגֹובין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּכל

ח  אביהן ּגֹובה ׁשהיה אינֹו - הלוהּו ּבפנינּו אֹו מנה, לזה ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבעדים, חברֹו את ׁשהּמלוה ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
אביהן  יד ּכתב הֹוציא אם וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - לֹו חּיב ְְְֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
.Êמּטלטלין לֹו ׁשאין לבית לוה נֹודע אם - קרקע לֹו ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ׁשּתלה אחרים[הניח]ּדין ּביד מפרעון]מעֹותיו ,[להתחמק ְְֲִִֵֶַָָָ
להם  נֹודע לא ואם חֹובֹו. לבעל ולּתן למּכר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכֹופין

מחרימין זה, סתם]ּדבר חרם לֹו[מטילין ׁשּידע מי על ְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכ ואחר יביאם; ולא מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹמּטלטלין,
ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ׁשּבנכסיו, לּבינֹונית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָיֹורדין
הּלוה  מן ׁשּנפרעין ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיתּבאר.
- ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן להּפרע הּבא אבל ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָעצמֹו.
אצל  מלוה אֹו מפקדין היּו אפּלּו הּמּטלטלין, מן יּפרע ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלא
מן  חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ּתחת אינן ׁשהּמּטלטלין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָאחרים;

ַָהּתֹורה.
.Á אביהן חֹוב לפרע היתֹומים על הּמּטלטלין מצוה מן ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹ

ואם  אֹותֹו; ּכֹופין אין לּתן, הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפׂשּתי, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה מחּיים, חֹוב ּבעל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפׂש
ראיה, להביא הּיֹורׁש על - ּתפׂש מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד  לטען ויכֹול לֹו; חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

ּדמיהן היּו[שוויין]ּכדי ּתפׂש. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשטרֹות ׁשּתפׂש על [חוב]הּדברים ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמחּיים  ראיה להביא הּמלוה על - ּתפׂש וׁשּמחּיים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחֹובֹו,
טֹוען  ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשין, יחזיר - הביא לא ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּתפׂש;

ּגּופן שטרות]לקנֹות ׁשּבהן.[של לראיה אּלא ְְִֶֶֶָָָָָָ
.Ë אחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

מהן, אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
היא  אביהם ׁשל זֹו קרקע .ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַ

.Èּבאחריּות לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר לו ראּובן [שיחזיר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אותה] יגבו אם וזקףמעותיו הּׂשדה [החשיב], ּדמי ׁשמעֹון ְְְִֵֶַַָָ

ראּובן  ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָעליו
- לֹו והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹלטרף
ּבּמלוה  ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן, יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּדין
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשּתעּבדת אינּה ׁשהרי עליו; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזקף
ׁשּלקח  הּקרקע להם נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
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מהם  אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
ל  ׁשּנתן הּמעֹות יטרף מּפני ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹובֹו בעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡È ּגֹובה חֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלן, האחרֹונים הּגאֹונים ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכתבּו

ּדין  ּבית ּבכל יׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין; מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטלטלין
לֹוׁשּבעֹולם  ׁשּיׁש חֹובֹות, ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אחר  ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין, ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
הּתּקנה מן יֹותר זה ּתנאי לפי ּגֹובה ונמצא [גובין מֹותֹו; ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

קרקע] כשיש אפילו ּוסיגמטלטלין עׂשּו[תיקון]. ּגדֹול ְָָָ
זֹו ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא - הגאונים]ּבּדבר ,[של ְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּכּדין ׁשּלא יֹוצא יתֹומים ממֹון ידע]ונמצא לא ;[שהרי ְְְִִִֵֶַָָֹ
אחרֹונים ּבתּקנת ּכח התלמוד]ׁשאין ּבּה[שאחר לחּיב ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ

ְִיתֹומים.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ז רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּגדֹולים; היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין

חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין קטּנים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין
הּמלוה ·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו

ראיה  להם יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
הּׁשטר  את ּבּה .ׁשּׁשֹוברין ְְִֶֶַָָ

אֹוכלת ‚. הרּבית ׁשהרי ּגֹוי, ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּדין  ּבית ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבנכסיהן

החֹוב  ּופֹורעין ּומֹוכרין ׁשּתבעה לנכסיהן, אּׁשה וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
להן  מעמידין - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ּבין ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכתּבתּה,
לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ונזקקין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאּפיטרֹוּפֹוס,

קפצה [משהו]ּכלּום אם ,לפיכ לאחר. האּׁשה ּבֹו ׁשּתּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
מּנכסי  ּכתּבתּה לתּבע ּבאת ּכ ואחר ונּׂשאת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאּׁשה
אין  ׁשהרי היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד לּה נזקקין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיתֹומים

נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, ְֲִֵֵַָלּה
הּכתּבה „. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים, מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו

אין  ׁשהרי להן, נזקקין ׁשאין - מּמּנה ּפחּותין אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד,
זכּות לנכסי [רווח]ּכאן 'נזקקין אמרּו ׁשּלא ליתֹומים; ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה', מהן להּפרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיתֹומים
מה  הּכל, נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, הּמזֹונֹות; מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹהּנכסים
להן, ׁשּנזקקין עד זה, ּבדבר הּקטּנים ליתֹומים יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּזכּות

האּׁשה. לחן חׁשּו ְְִֵָָָֹולא
ׂשדה ‰. 'ּתנּו אֹו לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָצּוה

לטען  אּפיטרֹוּפֹוס להן ׁשּמעמידין אחר נזקקין, - ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלפלֹוני'
לפלֹוני' זֹו 'ׂשדה אֹו לפלֹוני', זה מנה 'ּתנּו אמר: ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטענתן.

ל  להעמיד צריכים ואין נֹותנין, אּפיטרֹוּפֹוס - .הם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
.Â ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנמצאת

להם  ּומעמידים להם, נזקקין - מֹוריׁשן ּביד ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזל
מחזירין  ּגזּולה, נמצאת ואם ולדּון; לטען ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹאּפיטרֹוּפֹוס

לבעליה  ּבעבדיואֹותּה ׁשּתקף קטן וכן עבדיו]. וירד [ע"י , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

עד  לֹו 'נמּתין אֹומרין: אין - ּוכבׁשּה חברֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָלתֹו
יׁש אם - ולכׁשּיגּדיל מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין אּלא ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיגּדיל',

עדיו. יביא עדים, ִִֵֵָָלֹו
.Ê ׁשהיא וטען אחד  ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע

ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשם, לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
עד  מּידם, אֹותּה מֹוציאין אין - אביהם ּבחּיי חזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשני
והּקטן  ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיגּדילּו;
ׁשטר  הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן עֹומד אינֹו ְְֲִִִֵֵָָָָּכאּלּו

מקּים זה הרי - ּבידֹו לקּוחה בבי"ד]ׁשהיא את [מאשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ
להם  ׁשּמעמידין אחר מּידן אֹותּה ּומֹוציאין ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּׁשטר,

ְִֶאּפיטרֹוּפֹוס.
.Á את ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹוהּקרקע, רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  ּובערב, ּבּבקר ּומכריזין וחמיׁשי; ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה  מי וכל ּפֹועלין. הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת

לבּקר הּפֹועלין יֹולי טיבה]לֹו][לבדוק לקנֹות, ּובעת [את . ְְְֲִִִֵֵַַ
מסּימין ּבמצריה [מציינים]ׁשּמכריזין, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

יפה[גבוליה] היא ּכּמה ּומֹודיעין היא [שווה], ּובכּמה , ְִִִִַַָָָָ
בבי"ד]ׁשּומה אם [מוערכת למכרּה, רֹוצין מה ּומּפני , ְְְִִִֵָָָָ

ׁשרֹוצה  מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת אֹו חֹוב לבעל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻלהגּבֹות
לאּׁשה.[מעדיף] להגּבֹות ׁשרֹוצה מי ויׁש חֹוב, לבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלּתן

.Ëהאדרכּתא גביה]ּכׁשּכֹותבין יתֹומים,[אישור נכסי על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
ׁשהּנכסים  'והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבין
הרי  ,ּכ ּכתבּו לא ואם הּמת'. ּפלֹוני ׁשל הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהאּלּו
מאחר  אפּלּו ּפרֹות, ּבּה אֹוכלין ואין ּפסּולה; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהאדרכּתא

ההכרזֹות. ְְֶַַָָׁשּׁשלמּו
.È ּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּדין [המפורש] ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרין ְְְְְְִִִִֵַָָָמׁשנה,
האחריּות שלהם]ׁשּמכרּו, שאינה ימצא היתֹומים.[אם על ְְֲִֶַַַָָָ

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים, מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא

קּים. מכרן הרי - ּבמנה מאתים ּבדקּוׁשוה לא אם אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּקרת[בהערכה]ּבּׁשּומא אּגרת ּכתבּו ולא [אישור , ְְִִֶֶֶַָָֹֹ
והֹותירּוהשומא] וטעּו וההכרזה, הּׁשּומא ּדקּדּוק ׁשהיא ,ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפחֹות [שישית]ׁשתּות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ְְְֲִִֵָָָ
ׁשאינן  ּבעת הּקרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּׁשתּות,
ׁשתּות  הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָצריכין
מכרן  - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו. ּפי על אף ּבטל, מכרן -ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבאֹותּה הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹקּים,
ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה: צריכין ׁשאינן העת היא וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעת.
מנת  לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו לקבּורה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָקרקע

וכן [מס] נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל
ּבׁשתּות  וטעּו הכרזה, צריכין ׁשאין דברים ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית
הּדברים  הן ואּלּו קּים. מכרן מּׁשתּות, ּפחֹות ּבטל; מכרן -ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות, העבדים, עליהן: מכריזין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
והּמּטלטלין, והּׁשטרֹות ויברחּו; יׁשמעּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהעבדים,
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על  לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור; זה הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּמין,
אּלא  הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ׁשּבּׁשּוק ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשער
הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּבהן; לקנֹות מעֹותיו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבנֹותן

ּפרֹות  לֹו ׁשּיהיּו עד אסּור, - הּפרֹות ּגב חּטים,על לּלוה היה . ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לי  'ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָועׂשה
'צא  לֹו: אמר יין', ּבדמיהן ולּקח למכרן רֹוצה ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּטי,
יין, לֹו יׁש אם - עּתה' ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער יין, עלי אֹותן ֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָועׂשה
יין, לֹו אין ואם יין; אצלֹו הלואתֹו ונעׂשת מּתר, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהרי
אף  - ּפרֹות ההלואה והחזיר ועבר לֹו, היה ׁשּלא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאסּור.
אּלא  ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ּכ אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו ְִֵֶָָנ ֹותן

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
'היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה

עדים  חּיב עלי ׁשאני עדי 'אּתם אֹו מנה', ל חּיב ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
צרי ואינֹו ּפה', על 'מלוה הּנקראת היא זֹו - מנה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלזה
- 'ּפרעּתי' ואמר ּכ אחר טען אם ,לפיכ ּבעדים; ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָלפרעֹו

הּסת חברֹו[מדרבנן]נׁשּבע את הּמלוה אבל ונפטר. , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ואמר: טען אם ,לפיכ ּבעדים; לפרעֹו צרי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּבׁשטר,
הבא  'אֹו לֹו: אֹומרים אּלא נאמן, אינֹו זה', ׁשטר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָ'ּפרעּתי
לעדים: האֹומר ,לפיכ חֹובֹו'. לֹו וׁשּלם עמד אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹעדים,
עדּותֹו ּכֹותבין אין - מנה' לזה חּיב ׁשאני עדים עלי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'היּו

יחזירּו ׁשּלא לּמלוה; מלוה [יעשו]ונֹותנין ּפה על עדּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ּותנּו וחתמּו ׁשטר 'ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשטר,

ואף אחר לֹו'. ּבֹו להּמל צריכין ,ּכ להם ׁשאמר ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
קנּו הּמלוה. ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשחתמּו

חליפין]מּידֹו ּכֹותבין [בקנין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֶֶַָָָ
- קנין ׁשּסתם 'ּכתבּו'; להם אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּכׁשר  ׁשטר זה הרי - על לּמלוה אף ׁשטר, ּכתב אם וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מלוה  זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר;
ׁשהֹורה  הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר העדים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו
והעידּו 'חתמּו ּבפניהם, ׁשּמסרֹו לעדים לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּצרי

ּבפניכם'. ְְִִֵֶֶַׁשּנמסר
.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא

על  ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף
ּדבר  לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה
וגֹובה „. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובה אֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לפי  הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
עד  ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹקֹול

נכסי  ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ׁשּנכסיו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּידע
הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ּתחת ְְִִֶֶַַַַַַָֹהּלוה

הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"י הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
המוכר] של חוב ּביד בעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ

ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,
לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;

.Â הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחד אין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה

שמת] ׁשהיתה [קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשאין  היא וחזקה לפרעּה; זמן הּגיע ולא לזמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹההלואה
ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן, עד ׁשּנּדּוהּו אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאדם
עדים  ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ּבלא הּיֹורׁש מן ּגֹובין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּכל

ח  אביהן ּגֹובה ׁשהיה אינֹו - הלוהּו ּבפנינּו אֹו מנה, לזה ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבעדים, חברֹו את ׁשהּמלוה ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
אביהן  יד ּכתב הֹוציא אם וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - לֹו חּיב ְְְֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
.Êמּטלטלין לֹו ׁשאין לבית לוה נֹודע אם - קרקע לֹו ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ׁשּתלה אחרים[הניח]ּדין ּביד מפרעון]מעֹותיו ,[להתחמק ְְֲִִֵֶַָָָ
להם  נֹודע לא ואם חֹובֹו. לבעל ולּתן למּכר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכֹופין

מחרימין זה, סתם]ּדבר חרם לֹו[מטילין ׁשּידע מי על ְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכ ואחר יביאם; ולא מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹמּטלטלין,
ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ׁשּבנכסיו, לּבינֹונית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָיֹורדין
הּלוה  מן ׁשּנפרעין ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיתּבאר.
- ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן להּפרע הּבא אבל ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָעצמֹו.
אצל  מלוה אֹו מפקדין היּו אפּלּו הּמּטלטלין, מן יּפרע ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלא
מן  חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ּתחת אינן ׁשהּמּטלטלין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָאחרים;

ַָהּתֹורה.
.Á אביהן חֹוב לפרע היתֹומים על הּמּטלטלין מצוה מן ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹ

ואם  אֹותֹו; ּכֹופין אין לּתן, הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפׂשּתי, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה מחּיים, חֹוב ּבעל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפׂש
ראיה, להביא הּיֹורׁש על - ּתפׂש מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד  לטען ויכֹול לֹו; חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

ּדמיהן היּו[שוויין]ּכדי ּתפׂש. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשטרֹות ׁשּתפׂש על [חוב]הּדברים ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמחּיים  ראיה להביא הּמלוה על - ּתפׂש וׁשּמחּיים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחֹובֹו,
טֹוען  ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשין, יחזיר - הביא לא ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּתפׂש;

ּגּופן שטרות]לקנֹות ׁשּבהן.[של לראיה אּלא ְְִֶֶֶָָָָָָ
.Ë אחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

מהן, אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
היא  אביהם ׁשל זֹו קרקע .ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַ

.Èּבאחריּות לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר לו ראּובן [שיחזיר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אותה] יגבו אם וזקףמעותיו הּׂשדה [החשיב], ּדמי ׁשמעֹון ְְְִֵֶַַָָ

ראּובן  ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָעליו
- לֹו והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹלטרף
ּבּמלוה  ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן, יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּדין
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשּתעּבדת אינּה ׁשהרי עליו; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזקף
ׁשּלקח  הּקרקע להם נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
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מהם  אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
ל  ׁשּנתן הּמעֹות יטרף מּפני ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹובֹו בעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡È ּגֹובה חֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלן, האחרֹונים הּגאֹונים ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכתבּו

ּדין  ּבית ּבכל יׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין; מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטלטלין
לֹוׁשּבעֹולם  ׁשּיׁש חֹובֹות, ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אחר  ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין, ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
הּתּקנה מן יֹותר זה ּתנאי לפי ּגֹובה ונמצא [גובין מֹותֹו; ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

קרקע] כשיש אפילו ּוסיגמטלטלין עׂשּו[תיקון]. ּגדֹול ְָָָ
זֹו ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא - הגאונים]ּבּדבר ,[של ְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּכּדין ׁשּלא יֹוצא יתֹומים ממֹון ידע]ונמצא לא ;[שהרי ְְְִִִֵֶַָָֹ
אחרֹונים ּבתּקנת ּכח התלמוד]ׁשאין ּבּה[שאחר לחּיב ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ

ְִיתֹומים.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ז רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּגדֹולים; היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין

חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין קטּנים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין
הּמלוה ·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו

ראיה  להם יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
הּׁשטר  את ּבּה .ׁשּׁשֹוברין ְְִֶֶַָָ

אֹוכלת ‚. הרּבית ׁשהרי ּגֹוי, ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּדין  ּבית ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבנכסיהן

החֹוב  ּופֹורעין ּומֹוכרין ׁשּתבעה לנכסיהן, אּׁשה וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
להן  מעמידין - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ּבין ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכתּבתּה,
לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ונזקקין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאּפיטרֹוּפֹוס,

קפצה [משהו]ּכלּום אם ,לפיכ לאחר. האּׁשה ּבֹו ׁשּתּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
מּנכסי  ּכתּבתּה לתּבע ּבאת ּכ ואחר ונּׂשאת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאּׁשה
אין  ׁשהרי היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד לּה נזקקין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיתֹומים

נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, ְֲִֵֵַָלּה
הּכתּבה „. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים, מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו

אין  ׁשהרי להן, נזקקין ׁשאין - מּמּנה ּפחּותין אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד,
זכּות לנכסי [רווח]ּכאן 'נזקקין אמרּו ׁשּלא ליתֹומים; ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה', מהן להּפרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיתֹומים
מה  הּכל, נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, הּמזֹונֹות; מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹהּנכסים
להן, ׁשּנזקקין עד זה, ּבדבר הּקטּנים ליתֹומים יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּזכּות

האּׁשה. לחן חׁשּו ְְִֵָָָֹולא
ׂשדה ‰. 'ּתנּו אֹו לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָצּוה

לטען  אּפיטרֹוּפֹוס להן ׁשּמעמידין אחר נזקקין, - ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלפלֹוני'
לפלֹוני' זֹו 'ׂשדה אֹו לפלֹוני', זה מנה 'ּתנּו אמר: ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטענתן.

ל  להעמיד צריכים ואין נֹותנין, אּפיטרֹוּפֹוס - .הם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
.Â ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנמצאת

להם  ּומעמידים להם, נזקקין - מֹוריׁשן ּביד ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזל
מחזירין  ּגזּולה, נמצאת ואם ולדּון; לטען ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹאּפיטרֹוּפֹוס

לבעליה  ּבעבדיואֹותּה ׁשּתקף קטן וכן עבדיו]. וירד [ע"י , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

עד  לֹו 'נמּתין אֹומרין: אין - ּוכבׁשּה חברֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָלתֹו
יׁש אם - ולכׁשּיגּדיל מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין אּלא ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיגּדיל',

עדיו. יביא עדים, ִִֵֵָָלֹו
.Ê ׁשהיא וטען אחד  ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע

ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשם, לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
עד  מּידם, אֹותּה מֹוציאין אין - אביהם ּבחּיי חזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשני
והּקטן  ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיגּדילּו;
ׁשטר  הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן עֹומד אינֹו ְְֲִִִֵֵָָָָּכאּלּו

מקּים זה הרי - ּבידֹו לקּוחה בבי"ד]ׁשהיא את [מאשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ
להם  ׁשּמעמידין אחר מּידן אֹותּה ּומֹוציאין ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּׁשטר,

ְִֶאּפיטרֹוּפֹוס.
.Á את ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹוהּקרקע, רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּבׁשעת  ּובערב, ּבּבקר ּומכריזין וחמיׁשי; ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה  מי וכל ּפֹועלין. הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת

לבּקר הּפֹועלין יֹולי טיבה]לֹו][לבדוק לקנֹות, ּובעת [את . ְְְֲִִִֵֵַַ
מסּימין ּבמצריה [מציינים]ׁשּמכריזין, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

יפה[גבוליה] היא ּכּמה ּומֹודיעין היא [שווה], ּובכּמה , ְִִִִַַָָָָ
בבי"ד]ׁשּומה אם [מוערכת למכרּה, רֹוצין מה ּומּפני , ְְְִִִֵָָָָ

ׁשרֹוצה  מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת אֹו חֹוב לבעל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻלהגּבֹות
לאּׁשה.[מעדיף] להגּבֹות ׁשרֹוצה מי ויׁש חֹוב, לבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלּתן

.Ëהאדרכּתא גביה]ּכׁשּכֹותבין יתֹומים,[אישור נכסי על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
ׁשהּנכסים  'והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבין
הרי  ,ּכ ּכתבּו לא ואם הּמת'. ּפלֹוני ׁשל הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהאּלּו
מאחר  אפּלּו ּפרֹות, ּבּה אֹוכלין ואין ּפסּולה; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהאדרכּתא

ההכרזֹות. ְְֶַַָָׁשּׁשלמּו
.È ּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּדין [המפורש] ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרין ְְְְְְִִִִֵַָָָמׁשנה,
האחריּות שלהם]ׁשּמכרּו, שאינה ימצא היתֹומים.[אם על ְְֲִֶַַַָָָ

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים, מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא

קּים. מכרן הרי - ּבמנה מאתים ּבדקּוׁשוה לא אם אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּקרת[בהערכה]ּבּׁשּומא אּגרת ּכתבּו ולא [אישור , ְְִִֶֶֶַָָֹֹ
והֹותירּוהשומא] וטעּו וההכרזה, הּׁשּומא ּדקּדּוק ׁשהיא ,ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפחֹות [שישית]ׁשתּות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ְְְֲִִֵָָָ
ׁשאינן  ּבעת הּקרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּׁשתּות,
ׁשתּות  הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָצריכין
מכרן  - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו. ּפי על אף ּבטל, מכרן -ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבאֹותּה הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹקּים,
ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה: צריכין ׁשאינן העת היא וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעת.
מנת  לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו לקבּורה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָקרקע

וכן [מס] נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל
ּבׁשתּות  וטעּו הכרזה, צריכין ׁשאין דברים ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית
הּדברים  הן ואּלּו קּים. מכרן מּׁשתּות, ּפחֹות ּבטל; מכרן -ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות, העבדים, עליהן: מכריזין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
והּמּטלטלין, והּׁשטרֹות ויברחּו; יׁשמעּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהעבדים,
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אֹותן  ּומֹוכרין ּדין, ּבבית אֹותם ׁשמין ,לפיכ יּגנבּו. ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָׁשּמא
לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק ואם אֹותן [לעיר]מּיד. מֹוליכין , ְְִִִִִַַָָָָ
ַלּׁשּוק.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
.‡- לוה ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

אליו  לׁשלח ּדין ּבית יכֹולין עּמֹואם ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו. ּומֹודיעין ׁשֹולחין - ְְְְִִִִִִִֶַָּבּדין
מן  ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה אֹומרים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמהרה

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלין; מן ּבין [שמא הּקרקע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
פרעון] שטר יש ּכדי ללווה הּוא, חכמים ּתּקנת - זה ודין .ְְֲִִֵֶַַָָ

והֹול חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד אחד ּכל יהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא אחרת, ּבמדינה לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹויֹוׁשב

יּפרע ·. ּכ ואחר ּדין, לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש
לקּים ראׁשֹונה, ראיה ּבפניו: בבי"ד]ׁשּלא הּׁשטר [לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

ואינֹו אחרת ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל ׁשנּיה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבידֹו;
נכסים  ׁשאּלּו ׁשליׁשית, ראיה ּבּדין; עּמֹו לעמד ּבכאן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצּוי

הן. הּלוה ּפלֹוני ְִֵֶֶַֹׁשל
'זה ‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה

חֹובי' ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו
ויטען לוה ׁשּיבֹוא עד לֹו, נזקקין ּדין ּבית אין ;[טענתו]- ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

'לקּוח לֹומר רצה ּומּׂשיאין [קנוי]ׁשאם אֹומר. ּבידי', הּוא ְִִִִֵֶַַַָָָָ
נמּכר. ּבכּמה הּלוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו עצה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
ּבין  והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את הּמלוה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹוכן
נפרע  והּוא הֹואיל - מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה, לוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמת

רצהמּמה ואּלּו ידֹו, ּבידי'[יכל]ּׁשּתחת הּוא 'לקּוח לֹומר ְְִִִֶַַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכל [קדוש]- ּכדר ונֹוטל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּסת נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ונֹוטלין. ?[מדרבנן]הּנׁשּבעין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּממֹון  על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל עצמֹו על נׁשּבע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלפי
מכרּתֹו 'אּתה זה: חפץ ׁשל עצמֹו על אמר ׁשאּלּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקח;

ונפטר. הּסת נׁשּבע היה - ּבמּתנה' לי נתּתֹו 'אּתה אבל לי', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ׁשם  ואין והֹואיל ּבׁשבּועה. אּלא ל ּטל יכֹול אינֹו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכּמה
עליו  לי 'יׁש לֹומר נאמן - הּוא' 'ׁשּלי לֹומר ויכֹול ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָעדים,
ׁשם  היּו אם נׁשּבע, ׁשהיה עצמּה ּבּׁשבּועה וכן .'וכ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּכ
מּׁשבּועה  לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין - מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָעדים
מה  ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

ֶַָּׁשּטען.
ּבלא „. נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹהּמלוה

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס,
ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע הּמלוה: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
הרי  - ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולוה

ּתחּלה  נׁשּבע ּברׁשּותֹו,הּמלוה ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

אמר  ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּלוה
דינ  ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ׁשוה',הּמלוה: היה רין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  דינרין ּוׁשלׁשה עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוהּלוה
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשוה'
ויׁשּלם  ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה הּלוה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיּׁשבע
ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּדינר.
- ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמלוה
ׁשהיה  ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיּׁשבע
עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר החֹוב. ּכנגד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמׁשּכֹון
עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹויכלל
אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'סלע
וכֹולל  ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מלוה יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'איני
ׁשאר  הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבּועתֹו
יֹודע  ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהחֹוב;
היה  ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹאם
הּמלוה  יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּמלוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשוה',
החֹוב  על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבכלּום. עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאפּלּו
על  יתר ׁשוה ׁשהיה אני 'יֹודע הּמלוה: אמר אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאבל
מה  ּכל מׁשּלם זה הרי - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹוב,
ל יׁש 'חמּׁשים ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּטען
ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבידי,

להחרים לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, חרם יכֹול [להטיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשקר סתם] ׁשּטֹוען מי .על ִֵֶֶֶַ

ּפי ‰. על אף - לפרעֹו זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהּמלוה
מּידֹו קנּו הּזמן;[בקנין]ׁשּלא סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

על  ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר, ּבמלוה ּבין ּפה, על  ּבמלוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
- מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין לוה, ׁשּמת ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
ואם  הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ּבין יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה עת ּבכל ׁשּיתּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

הּוא. ממֹון ְֶַָׁשּתנאי
.Â והּלוה ׁשּקבעּתי', הּזמן סֹוף 'הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

הּסת  נׁשּבע הּלוה - קבעּת' ימים עׂשרה 'עד ואם אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועת  נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מן  נׁשאר ימים 'חמּׁשה אֹומר: זה הּטענֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
עד  'המּתן לּמלוה: אֹומרין - 'עׂשרה' אֹומר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזמן',

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר הּסת ויּׁשבע החמּׁשה', ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָסֹוף
.Ê- לי' קבעּת ׁש'ּזמן הּלוה וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה

ויּטל  זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת החֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיראה
ִָמּיד.

.Á את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל להּתבע נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה
אּלא חבר  לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו לפרע ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחּיב
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רצה, ואם מקּבל; רצה, אם הּמלוה: ּביד הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
והרי  ,'ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע 'איני לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר

ּבּיּׁשּוב  ׁשּיפרעּנּו עד ּברׁשּותֹו .הן ְְִִִֵֶֶַַָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ט שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ׁשטרֹו‡. את חלקו]הּפֹוגם שפרוע אחד [מודה ׁשעד אֹו , ְֵֵֶֶֶַָָ

ּבפני  ׁשּלא לּפרע והּבא ּפרּוע, ׁשהּוא ׁשטרֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעיד
קטן  ּבין הּיֹורׁש מן והּנפרע הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּלוה,
ּתֹורה; ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
היה  ואם ּתּטל'. ּכ ואחר 'הּׁשבע, ּכׁשּיתּבע: לֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹואֹומרין
ּבׁשבּועה; ׁשּלא נפרע - ּבזמּנֹו ותבע קבּוע, לזמן ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהחֹוב

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא זמּנֹו, ְְְִִֶֶַַָָָֹעבר
זה ·. ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

אֹומרין  - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל מקצתֹו, ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּפרעּתיו  ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו'. 'ׁשּלם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלֹו:

חפץ  ּבנקיטת אֹותֹו מׁשּביעין - אֹוויּטל' ּכלּום, נפרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
הּמלוה  היה ואם יּטל; ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ּפרעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין חכמים, ְְְֲִִִִִֵַָָָּתלמיד
מקּיםהֹוציא‚. ׁשטר בבי"ד]עליו טֹוען [מאושר והּלוה , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ

אֹו זה', ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם הּוא, מזּיף 'ׁשטר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻואֹומר:
ׁשהּוא  ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו הּוא רּבית זה ׁשחֹוב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען

אמנה הלוואתו]ׁשטר קיבל לא 'ּכתבּתי [עדיין ׁשּטען: א ֹו , ְְֲִֶַַַָָָָ
ׁשאם  טענה טען ּדבר: ׁשל ּכללֹו - לויתי' לא ועדין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללוֹות
עֹומד  והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר, ּבעל ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
לי  'יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ואֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשטרֹו

הּגאֹונים: ּבין מחלקת זֹו הרי - ׁשחּיב ויּטל' ׁשהֹורה מי יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עליו  ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין להּׁשבע הּׁשטר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
טען  ּכן אם אּלא הּמלוה, יּׁשבע ׁשּלא הֹורּו ורּבֹותי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,

ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ּבלבד, ׁשּפרעֹו הּלוה [שכשר עליו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכל הוא] לא הּטענֹות, אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ּולפרעֹון ,ְְֲֵֵֵַָָָָֹֹ

על  יטען ּכ ואחר יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר לבּטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהימּנּו
ּכפר, ואם לֹו, יחזיר יֹודה, אם - ּׁשּירצה ּבמה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה הּסת. ְְִִֵֶֶַַָָָיּׁשבע
'לא „. אֹומר: מלוה - חברֹו על חֹוב ׁשטר ְְֲִֵֵֶַַַַֹהּמֹוציא

והעדים  מחצה', 'ּפרעּתי אֹומר: ולוה ּכלּום', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנפרעּתי
ׁשהרי  מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ּכּלֹו ׁשּפרעֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמעידים

ּבמקצת  אב הֹודה ּכמׁשיב ואינֹו על דה; לסמוך יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָ
וליפטר] הּמלוה העדים ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹומרין: הּלקֹוחֹות ׁשהרי החֹורין, מּבני אּלא הּמחצה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹובה
זה'. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ העדים על ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ'אנּו

לקּימֹו‰. יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו [לאמת הֹוציא ְְְִֵֶַַָָָ
אבל אותו] זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני 'אמת הּלוה: ואמר ,ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לא  ועדין ּבֹו ללוֹות 'ּכתבּתיו אֹו הּוא', 'אמנה אֹו ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹּפרעּתיו',
היּו 'לא אמר: רצה, ואם הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלויתי',
ויּׁשבע  נאמן, זה הרי - נתקּים מּפיו והרי מעֹולם', ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברים

הרי  ּדין, ּבבית ּכ אחר הּמלוה קּימֹו ואם ויּפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּסת
ׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְִָָהּוא

.Â,הּוא מזּיף 'ׁשטר הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא
הּמלוה: ואמר הּוא', אמנה 'ׁשטר אֹו ּכתבּתיו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומעֹולם
על  אף - ואבד' עליו לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל הּדברים, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ'ּכן
אמר: רצה, ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר הּוא ׁשהּמלוה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - ּדין ּבבית נתקּים ׁשהרי מזּיף', ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ'אינֹו
ּכחרׂש הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר; הּסת הּלוה נׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

חׁשּוב  .הּוא ָ
.Ê ׁשּכבר ּבֹו, ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשטר

ּכחרׂש ונעׂשה ׁשעּבּודֹו .נמחל ְְְְֲִִֶֶַַָ
.Á:הּלוה לֹו ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻהּמֹוציא

חזרּתי  אבל היה, 'ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,'ּפרעּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא
והלוית  הּמעֹות, ל הרי והחזרּתי - ׁשנּיה' ּפעם אֹות י ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

אם  אבל ּכחרׂש. הּוא הרי ׁשּנפרע, ׁשּׁשטר הּׁשטר; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבטל
עד  טֹובֹות, היּו ׁשּלא מּפני הּמעֹות, ל 'החזרּתי לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

קּים  ׁשעּבּודֹו ועדין הּׁשטר, ּבטל לא - .ׁשּתחליפם' ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
.Ë:לֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
'ּכן  הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר, לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
הרי  - 'אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא

הּׁשטר  לֹוּבטל ׁשּנתן ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון. ְְְֲִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
מּתנה  ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון, ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון, ּבתֹורת נתן ְְְִִֵַַַַַָָָָָאם
זה  הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא הּׁשטר : ּבעל אמר אם -ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחר  חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר. ּובטל ּכפרן, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהחזק
לא  ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיּו'
נאמן  לי', נתנם 'מּתנה לֹומר ׁשּיכֹול ּומּתֹו ּבעדים, ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפרעֹו
'והלא  הּלוה: לֹו אמר הם'. אחר חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון ֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלֹומר
ּגבית  ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי זה, חֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשטר
ּדמיו  ּגביתי אני 'ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ואמר ּבׂשרֹו', ּדמי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
ׁשּדמי  מעצמֹו והֹודה הֹואיל - 'אצל לי ׁשהיה אחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחֹוב
ּפי  על ואף הּׁשטר, ּבטל - נפרע ּומּדמיו החֹוב, הּוא ְְְִִִַַַַַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה ויּׁשבע מּדמיו; ׁשּפרע עליו עדים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.È'ּפרעּתי' טען: והּלוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹוציא

ׁשבּועה מחּיב זה הרי אחד]- עד לּׁשבע ואינ [עפ"י יכֹול ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָֻ
מכחישו] ׁשּלא [לא לי 'יּׁשבע ואמר: טען ּומׁשּלם. ,ְְִִֵֶַַַַָָָֹ

עדים, ׁשני ּבּׁשטר היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה (הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתיו',
ּכמֹו יּׁשבע, זה הרי - ּפרעּתיו') ׁשּלא לי 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר:

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי, הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חזר  הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
'נתחּיב  אֹו לי', 'מחל אֹו ּופרעּתי', לויתי היה, 'ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
יכֹול  ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר' מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלי

ּומׁשּלם. ְְִֵַַָלהּׁשבע,
.·È'ויּטל הּמלוה 'יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
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אֹותן  ּומֹוכרין ּדין, ּבבית אֹותם ׁשמין ,לפיכ יּגנבּו. ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָׁשּמא
לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק ואם אֹותן [לעיר]מּיד. מֹוליכין , ְְִִִִִַַָָָָ
ַלּׁשּוק.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
.‡- לוה ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

אליו  לׁשלח ּדין ּבית יכֹולין עּמֹואם ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ
להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו. ּומֹודיעין ׁשֹולחין - ְְְְִִִִִִִֶַָּבּדין
מן  ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה אֹומרים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמהרה

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלין; מן ּבין [שמא הּקרקע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
פרעון] שטר יש ּכדי ללווה הּוא, חכמים ּתּקנת - זה ודין .ְְֲִִֵֶַַָָ

והֹול חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד אחד ּכל יהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא אחרת, ּבמדינה לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹויֹוׁשב

יּפרע ·. ּכ ואחר ּדין, לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש
לקּים ראׁשֹונה, ראיה ּבפניו: בבי"ד]ׁשּלא הּׁשטר [לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

ואינֹו אחרת ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל ׁשנּיה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבידֹו;
נכסים  ׁשאּלּו ׁשליׁשית, ראיה ּבּדין; עּמֹו לעמד ּבכאן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצּוי

הן. הּלוה ּפלֹוני ְִֵֶֶַֹׁשל
'זה ‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה

חֹובי' ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו
ויטען לוה ׁשּיבֹוא עד לֹו, נזקקין ּדין ּבית אין ;[טענתו]- ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

'לקּוח לֹומר רצה ּומּׂשיאין [קנוי]ׁשאם אֹומר. ּבידי', הּוא ְִִִִֵֶַַַָָָָ
נמּכר. ּבכּמה הּלוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו עצה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
ּבין  והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את הּמלוה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹוכן
נפרע  והּוא הֹואיל - מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה, לוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמת

רצהמּמה ואּלּו ידֹו, ּבידי'[יכל]ּׁשּתחת הּוא 'לקּוח לֹומר ְְִִִֶַַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכל [קדוש]- ּכדר ונֹוטל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּסת נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ונֹוטלין. ?[מדרבנן]הּנׁשּבעין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּממֹון  על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל עצמֹו על נׁשּבע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלפי
מכרּתֹו 'אּתה זה: חפץ ׁשל עצמֹו על אמר ׁשאּלּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקח;

ונפטר. הּסת נׁשּבע היה - ּבמּתנה' לי נתּתֹו 'אּתה אבל לי', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ׁשם  ואין והֹואיל ּבׁשבּועה. אּלא ל ּטל יכֹול אינֹו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכּמה
עליו  לי 'יׁש לֹומר נאמן - הּוא' 'ׁשּלי לֹומר ויכֹול ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָעדים,
ׁשם  היּו אם נׁשּבע, ׁשהיה עצמּה ּבּׁשבּועה וכן .'וכ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּכ
מּׁשבּועה  לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין - מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָעדים
מה  ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

ֶַָּׁשּטען.
ּבלא „. נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹהּמלוה

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס,
ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע הּמלוה: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
הרי  - ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולוה

ּתחּלה  נׁשּבע ּברׁשּותֹו,הּמלוה ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

אמר  ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּלוה
דינ  ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ׁשוה',הּמלוה: היה רין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  דינרין ּוׁשלׁשה עליו, הלויתני 'סלע אֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוהּלוה
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשוה'
ויׁשּלם  ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה הּלוה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיּׁשבע
ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּדינר.
- ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמלוה
ׁשהיה  ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיּׁשבע
עליו, הלויתני 'סלע הּלוה: אמר החֹוב. ּכנגד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמׁשּכֹון
עליו, הלויתי 'סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשּתים
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה על יתר ׁשוה היה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹויכלל
אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'סלע
וכֹולל  ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מלוה יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'איני
ׁשאר  הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה דינרין ׁשּׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבּועתֹו
יֹודע  ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהחֹוב;
היה  ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹאם
הּמלוה  יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּמלוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשוה',
החֹוב  על יתר ׁשּדמיו יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבכלּום. עצמֹו חּיב לא ׁשהרי ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאפּלּו
על  יתר ׁשוה ׁשהיה אני 'יֹודע הּמלוה: אמר אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאבל
מה  ּכל מׁשּלם זה הרי - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹוב,
ל יׁש 'חמּׁשים ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּטען
ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבידי,

להחרים לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, חרם יכֹול [להטיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשקר סתם] ׁשּטֹוען מי .על ִֵֶֶֶַ

ּפי ‰. על אף - לפרעֹו זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהּמלוה
מּידֹו קנּו הּזמן;[בקנין]ׁשּלא סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

על  ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר, ּבמלוה ּבין ּפה, על  ּבמלוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
- מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין לוה, ׁשּמת ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
ואם  הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ּבין יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה עת ּבכל ׁשּיתּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

הּוא. ממֹון ְֶַָׁשּתנאי
.Â והּלוה ׁשּקבעּתי', הּזמן סֹוף 'הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

הּסת  נׁשּבע הּלוה - קבעּת' ימים עׂשרה 'עד ואם אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועת  נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מן  נׁשאר ימים 'חמּׁשה אֹומר: זה הּטענֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
עד  'המּתן לּמלוה: אֹומרין - 'עׂשרה' אֹומר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזמן',

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר הּסת ויּׁשבע החמּׁשה', ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָסֹוף
.Ê- לי' קבעּת ׁש'ּזמן הּלוה וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה

ויּטל  זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת החֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיראה
ִָמּיד.

.Á את הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל להּתבע נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה
אּלא חבר  לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו לפרע ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחּיב
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רצה, ואם מקּבל; רצה, אם הּמלוה: ּביד הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
והרי  ,'ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע 'איני לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר

ּבּיּׁשּוב  ׁשּיפרעּנּו עד ּברׁשּותֹו .הן ְְִִִֵֶֶַַָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ט שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ׁשטרֹו‡. את חלקו]הּפֹוגם שפרוע אחד [מודה ׁשעד אֹו , ְֵֵֶֶֶַָָ

ּבפני  ׁשּלא לּפרע והּבא ּפרּוע, ׁשהּוא ׁשטרֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעיד
קטן  ּבין הּיֹורׁש מן והּנפרע הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּלוה,
ּתֹורה; ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
היה  ואם ּתּטל'. ּכ ואחר 'הּׁשבע, ּכׁשּיתּבע: לֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹואֹומרין
ּבׁשבּועה; ׁשּלא נפרע - ּבזמּנֹו ותבע קבּוע, לזמן ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהחֹוב

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא זמּנֹו, ְְְִִֶֶַַָָָֹעבר
זה ·. ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

אֹומרין  - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל מקצתֹו, ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּפרעּתיו  ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו'. 'ׁשּלם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלֹו:

חפץ  ּבנקיטת אֹותֹו מׁשּביעין - אֹוויּטל' ּכלּום, נפרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
הּמלוה  היה ואם יּטל; ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ּפרעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין חכמים, ְְְֲִִִִִֵַָָָּתלמיד
מקּיםהֹוציא‚. ׁשטר בבי"ד]עליו טֹוען [מאושר והּלוה , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ

אֹו זה', ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם הּוא, מזּיף 'ׁשטר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻואֹומר:
ׁשהּוא  ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו הּוא רּבית זה ׁשחֹוב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען

אמנה הלוואתו]ׁשטר קיבל לא 'ּכתבּתי [עדיין ׁשּטען: א ֹו , ְְֲִֶַַַָָָָ
ׁשאם  טענה טען ּדבר: ׁשל ּכללֹו - לויתי' לא ועדין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללוֹות
עֹומד  והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר, ּבעל ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
לי  'יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ואֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשטרֹו

הּגאֹונים: ּבין מחלקת זֹו הרי - ׁשחּיב ויּטל' ׁשהֹורה מי יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
עליו  ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין להּׁשבע הּׁשטר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
טען  ּכן אם אּלא הּמלוה, יּׁשבע ׁשּלא הֹורּו ורּבֹותי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,

ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ּבלבד, ׁשּפרעֹו הּלוה [שכשר עליו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכל הוא] לא הּטענֹות, אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ּולפרעֹון ,ְְֲֵֵֵַָָָָֹֹ

על  יטען ּכ ואחר יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר לבּטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהימּנּו
ּכפר, ואם לֹו, יחזיר יֹודה, אם - ּׁשּירצה ּבמה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה הּסת. ְְִִֵֶֶַַָָָיּׁשבע
'לא „. אֹומר: מלוה - חברֹו על חֹוב ׁשטר ְְֲִֵֵֶַַַַֹהּמֹוציא

והעדים  מחצה', 'ּפרעּתי אֹומר: ולוה ּכלּום', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנפרעּתי
ׁשהרי  מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ּכּלֹו ׁשּפרעֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמעידים

ּבמקצת  אב הֹודה ּכמׁשיב ואינֹו על דה; לסמוך יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָ
וליפטר] הּמלוה העדים ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹומרין: הּלקֹוחֹות ׁשהרי החֹורין, מּבני אּלא הּמחצה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹובה
זה'. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ העדים על ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ'אנּו

לקּימֹו‰. יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו [לאמת הֹוציא ְְְִֵֶַַָָָ
אבל אותו] זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני 'אמת הּלוה: ואמר ,ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לא  ועדין ּבֹו ללוֹות 'ּכתבּתיו אֹו הּוא', 'אמנה אֹו ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹּפרעּתיו',
היּו 'לא אמר: רצה, ואם הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלויתי',
ויּׁשבע  נאמן, זה הרי - נתקּים מּפיו והרי מעֹולם', ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברים

הרי  ּדין, ּבבית ּכ אחר הּמלוה קּימֹו ואם ויּפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּסת
ׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְִָָהּוא

.Â,הּוא מזּיף 'ׁשטר הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא
הּמלוה: ואמר הּוא', אמנה 'ׁשטר אֹו ּכתבּתיו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומעֹולם
על  אף - ואבד' עליו לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל הּדברים, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ'ּכן
אמר: רצה, ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר הּוא ׁשהּמלוה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - ּדין ּבבית נתקּים ׁשהרי מזּיף', ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ'אינֹו
ּכחרׂש הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר; הּסת הּלוה נׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

חׁשּוב  .הּוא ָ
.Ê ׁשּכבר ּבֹו, ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשטר

ּכחרׂש ונעׂשה ׁשעּבּודֹו .נמחל ְְְְֲִִֶֶַַָ
.Á:הּלוה לֹו ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻהּמֹוציא

חזרּתי  אבל היה, 'ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,'ּפרעּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא
והלוית  הּמעֹות, ל הרי והחזרּתי - ׁשנּיה' ּפעם אֹות י ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

אם  אבל ּכחרׂש. הּוא הרי ׁשּנפרע, ׁשּׁשטר הּׁשטר; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבטל
עד  טֹובֹות, היּו ׁשּלא מּפני הּמעֹות, ל 'החזרּתי לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

קּים  ׁשעּבּודֹו ועדין הּׁשטר, ּבטל לא - .ׁשּתחליפם' ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
.Ë:לֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
'ּכן  הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר, לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
הרי  - 'אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא

הּׁשטר  לֹוּבטל ׁשּנתן ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון. ְְְֲִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
מּתנה  ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון, ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון, ּבתֹורת נתן ְְְִִֵַַַַַָָָָָאם
זה  הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא הּׁשטר : ּבעל אמר אם -ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחר  חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר. ּובטל ּכפרן, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהחזק
לא  ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיּו'
נאמן  לי', נתנם 'מּתנה לֹומר ׁשּיכֹול ּומּתֹו ּבעדים, ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפרעֹו
'והלא  הּלוה: לֹו אמר הם'. אחר חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון ֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלֹומר
ּגבית  ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי זה, חֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשטר
ּדמיו  ּגביתי אני 'ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ואמר ּבׂשרֹו', ּדמי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
ׁשּדמי  מעצמֹו והֹודה הֹואיל - 'אצל לי ׁשהיה אחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחֹוב
ּפי  על ואף הּׁשטר, ּבטל - נפרע ּומּדמיו החֹוב, הּוא ְְְִִִַַַַַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה ויּׁשבע מּדמיו; ׁשּפרע עליו עדים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.È'ּפרעּתי' טען: והּלוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹוציא

ׁשבּועה מחּיב זה הרי אחד]- עד לּׁשבע ואינ [עפ"י יכֹול ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָֻ
מכחישו] ׁשּלא [לא לי 'יּׁשבע ואמר: טען ּומׁשּלם. ,ְְִִֵֶַַַַָָָֹ

עדים, ׁשני ּבּׁשטר היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה (הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתיו',
ּכמֹו יּׁשבע, זה הרי - ּפרעּתיו') ׁשּלא לי 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר:

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי, הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חזר  הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
'נתחּיב  אֹו לי', 'מחל אֹו ּופרעּתי', לויתי היה, 'ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
יכֹול  ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר' מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלי

ּומׁשּלם. ְְִֵַַָלהּׁשבע,
.·È'ויּטל הּמלוה 'יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
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אם  ויּטל'. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו, 'הבא לֹו: אֹומרים -ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּגאֹונים  ּבתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ּכלּום לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאין
ׁשּלא  יּׁשבע חֹובֹו, לבעל ויּתן ידֹו, ולכׁשּתּגיע לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין

לֹו יּתן ּכ ואחר .ּפרעֹו, ְְִֵַַָָ
.‚È והרי הּׁשטר ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - קּימין ׁשּפרע [בקנין]העדים וטען , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּסת. נׁשּבע זה הרי החֹוב - היה ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשטר  לֹו וכתבּו הֹואיל - להּפרע זמּנֹו הּגיע לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמן,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, - 'ּפרעּתי' טֹוען והּלוה ׁשטר, ּבידֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
הּׁשטר  קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו;

ה  היה ׁשאפּלּו הֹורּו, וכן ׂשרפֹו. ידי אֹו מּתחת יֹוצא ּׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
על  אף - ׁשּפרעּתיו' אחר נפל 'מּמּני טֹוען: והּלוה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאחר,
ׁשאין  ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע זמּנֹו, ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

חזקה. ׁשם אין הּמלוה, ּביד ְְְֲֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
.„È,הּוא 'ׁשּלי אֹומר: הּמלוה - ּבׁשטר אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשנים

ּומּמּני  'ּפרעּתיו, אֹומר: והּלוה ,'מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹונפל' ׁשאין יּׁשבע זה לקּימֹו, ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפחֹות  ּבהן לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצים, ּפחֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבדמים
- לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה. הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחצים,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת הּלוה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיּׁשבע
.ÂË אין' אֹומר: והּלה ,'ּביד לי יׁש 'מנה לחברֹו: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּתֹובע: לֹו אמר - 'ּפרעּתי' ׁשאמר אֹו ּכלּום', ּבידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל
עלי, ל יׁש ׁשטר 'והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
הּׁשטר  ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע רֹוצה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָואּתה

הּׁשטר' 'הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו' ותגּבה אמר הּפרּוע . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
לי  היה 'ׁשטר אֹו מעֹולם', ׁשטר עליו לי 'אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּמלוה:
ׁשטר  ּכל 'ּבּטל לּמלוה: ׁשאֹומרים רּבֹותי הֹורּו - ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָואבד'
החרם  אֹו הּסת, ּתׁשּביעהּו ּכ ואחר זה, זמן קדם ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁש

הּׁשטר'. ׁשּתמצא עד ּובּקׁש ול סתם, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָחרם

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ' שב"ק יום

טו  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה

אחר  לֹו ׁשאמר ּבין הלואה, ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים'
טען  הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עׂשיתי, 'וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - 'מתּו' אֹו הּים', למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּתפרעני  'אל לֹו: אמר אם וכן ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
לֹו: ואמר רֹופאים', 'ּבפני אֹו חכמים', ּתלמידי ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
מתּו', ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּבפניהם
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - הּים' למדינת להן 'הלכּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא  ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם אבל ונפטר. הּסת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשבּועת
אחרים, ּבפני ּפרעּתי' לֹו: ואמר ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָּבפני
טענה  ׁשּמּפני נאמן; אינֹו - הּים' למדינת 'הלכּו אֹו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָומתּו'
ראּובן  ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר עליו התנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָזֹו

ויאמר  אֹותֹו ידחה ׁשּלא ּכדי עּמֹו, עֹומדין ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹֹוׁשמעֹון'
להם' והלכּו ּפרעּתי, אחרים .'ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחברֹו·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּתלמּוד מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיׁש
ּפלֹוני  ּבפני ּפרעּתי' לֹו ואמר ּבעדים', אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטעּות  נאמן. אינֹו - הּים' למדינת להן והלכּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּופלֹוני,

היא  הּספרים.סֹופרים אֹותן ּפי על הּמֹורים, טעּו ּולפיכ ; ְְְִִִִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על  ּכתּוב יׁשן ּתלמּוד מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמן.
מחמׁש ּבקרּוב זה לזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגוילים,

ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני  ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה  זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל  לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם  ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני  לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּבּגוילים  ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה "אזל עצמו]ּכתּוב, לבין .[בינו ְְֲִֵֵֵֵֵַַָ
מּדין  יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאף
לעׂשֹות  לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל  לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם  אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי  אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין  ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,
ׁשּיאמר ‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על „. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה  ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
אּתה  'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבפניהם,
ּבפני  ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' עלי ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָֹנאמן
עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה,

יעיד אֹו הּׁשטר, יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה [יצהיר מה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
עדים] לֹובפני ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על הּמלוה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה

ּכל  ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על יעיד אֹו ּפלֹוני, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ּפלֹוני. אצל לֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶחֹוב

ּופרעֹו‰. וחזר נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרי
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הּתנאי מּפני ׁשנּיה כדלעיל]ּפעם לו הּלוה [שיאמין הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
אּתה  וכ ּכ' לֹו: ואֹומר ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחֹוזר
יׁשּלם; הֹודה, אם ּפעמים': ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָחּיב
ּפעם  אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ על הּסת ׁשבּועת יּׁשבע ּכפר, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹאחת.
.Â ּפר' ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה -התנה עּתי' ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּלֹוקח  מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבׁשטר ּגֹובה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינֹו
הּמלוה [מהלווה] אין - ּפרעּתי' 'לא לוה אמר ואפּלּו .ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

קנּוניא  יעׂשּו ׁשּמא הּלקֹוחֹות; מן זה ּבׁשטר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָטֹורף
ואמר:[תחבולה] זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

- ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו', ּפרעּתי'ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשהרי  הּסת, ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

הּסת, ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ואם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאמינֹו.
נׁשּבע. ְִֵָאינֹו

.Ê ּגֹובה זה הרי ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה
יּׁשבע  מּיֹורׁשיו, לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא  הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה; ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר

ׁשבּועה  ּבלא ּגֹובה מן ׁשבּועה, ׁשּיגּבה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבממֹון  ּתנאי ׁשּכל , מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָהעּדית

הּלֹוקחקּים. מן לגּבֹות הלווה]ּבא אּלא [מן יטרף לא - ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה,
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ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ד ראשון יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש י "ד ֿ כ 'מנחם ֿ אב 
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ו שני יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ז רביעי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמה

ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),תעׂשה ֿ לא מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ט שישי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ' קודש שבת יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.
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קטו dele deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn 'k w"ay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אם  ויּטל'. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו, 'הבא לֹו: אֹומרים -ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּגאֹונים  ּבתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ּכלּום לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאין
ׁשּלא  יּׁשבע חֹובֹו, לבעל ויּתן ידֹו, ולכׁשּתּגיע לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין

לֹו יּתן ּכ ואחר .ּפרעֹו, ְְִֵַַָָ
.‚È והרי הּׁשטר ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - קּימין ׁשּפרע [בקנין]העדים וטען , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּסת. נׁשּבע זה הרי החֹוב - היה ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשטר  לֹו וכתבּו הֹואיל - להּפרע זמּנֹו הּגיע לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמן,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, - 'ּפרעּתי' טֹוען והּלוה ׁשטר, ּבידֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
הּׁשטר  קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו;

ה  היה ׁשאפּלּו הֹורּו, וכן ׂשרפֹו. ידי אֹו מּתחת יֹוצא ּׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
על  אף - ׁשּפרעּתיו' אחר נפל 'מּמּני טֹוען: והּלוה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאחר,
ׁשאין  ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע זמּנֹו, ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפי

חזקה. ׁשם אין הּמלוה, ּביד ְְְֲֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
.„È,הּוא 'ׁשּלי אֹומר: הּמלוה - ּבׁשטר אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשנים

ּומּמּני  'ּפרעּתיו, אֹומר: והּלוה ,'מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹונפל' ׁשאין יּׁשבע זה לקּימֹו, ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפחֹות  ּבהן לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצים, ּפחֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבדמים
- לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה. הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחצים,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת הּלוה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיּׁשבע
.ÂË אין' אֹומר: והּלה ,'ּביד לי יׁש 'מנה לחברֹו: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּתֹובע: לֹו אמר - 'ּפרעּתי' ׁשאמר אֹו ּכלּום', ּבידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל
עלי, ל יׁש ׁשטר 'והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
הּׁשטר  ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע רֹוצה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָואּתה

הּׁשטר' 'הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו' ותגּבה אמר הּפרּוע . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
לי  היה 'ׁשטר אֹו מעֹולם', ׁשטר עליו לי 'אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּמלוה:
ׁשטר  ּכל 'ּבּטל לּמלוה: ׁשאֹומרים רּבֹותי הֹורּו - ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָואבד'
החרם  אֹו הּסת, ּתׁשּביעהּו ּכ ואחר זה, זמן קדם ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁש

הּׁשטר'. ׁשּתמצא עד ּובּקׁש ול סתם, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָחרם

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ' שב"ק יום

טו  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה

אחר  לֹו ׁשאמר ּבין הלואה, ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים'
טען  הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עׂשיתי, 'וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - 'מתּו' אֹו הּים', למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּתפרעני  'אל לֹו: אמר אם וכן ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
לֹו: ואמר רֹופאים', 'ּבפני אֹו חכמים', ּתלמידי ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
מתּו', ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּבפניהם
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - הּים' למדינת להן 'הלכּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא  ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם אבל ונפטר. הּסת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשבּועת
אחרים, ּבפני ּפרעּתי' לֹו: ואמר ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָּבפני
טענה  ׁשּמּפני נאמן; אינֹו - הּים' למדינת 'הלכּו אֹו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָומתּו'
ראּובן  ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר עליו התנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָזֹו

ויאמר  אֹותֹו ידחה ׁשּלא ּכדי עּמֹו, עֹומדין ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹֹוׁשמעֹון'
להם' והלכּו ּפרעּתי, אחרים .'ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחברֹו·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּתלמּוד מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיׁש
ּפלֹוני  ּבפני ּפרעּתי' לֹו ואמר ּבעדים', אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטעּות  נאמן. אינֹו - הּים' למדינת להן והלכּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּופלֹוני,

היא  הּספרים.סֹופרים אֹותן ּפי על הּמֹורים, טעּו ּולפיכ ; ְְְִִִִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על  ּכתּוב יׁשן ּתלמּוד מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמן.
מחמׁש ּבקרּוב זה לזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגוילים,

ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני  ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה  זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל  לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם  ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני  לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּבּגוילים  ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה "אזל עצמו]ּכתּוב, לבין .[בינו ְְֲִֵֵֵֵֵַַָ
מּדין  יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאף
לעׂשֹות  לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל  לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם  אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי  אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין  ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,
ׁשּיאמר ‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום  נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על „. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה  ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
אּתה  'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבפניהם,
ּבפני  ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' עלי ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָֹנאמן
עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה,

יעיד אֹו הּׁשטר, יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה [יצהיר מה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
עדים] לֹובפני ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על הּמלוה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה

ּכל  ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על יעיד אֹו ּפלֹוני, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ּפלֹוני. אצל לֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶחֹוב

ּופרעֹו‰. וחזר נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרי
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הּתנאי מּפני ׁשנּיה כדלעיל]ּפעם לו הּלוה [שיאמין הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
אּתה  וכ ּכ' לֹו: ואֹומר ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחֹוזר
יׁשּלם; הֹודה, אם ּפעמים': ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָחּיב
ּפעם  אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ על הּסת ׁשבּועת יּׁשבע ּכפר, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹאחת.
.Â ּפר' ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה -התנה עּתי' ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּלֹוקח  מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבׁשטר ּגֹובה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינֹו
הּמלוה [מהלווה] אין - ּפרעּתי' 'לא לוה אמר ואפּלּו .ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

קנּוניא  יעׂשּו ׁשּמא הּלקֹוחֹות; מן זה ּבׁשטר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָטֹורף
ואמר:[תחבולה] זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

- ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו', ּפרעּתי'ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשהרי  הּסת, ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

הּסת, ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ואם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאמינֹו.
נׁשּבע. ְִֵָאינֹו

.Ê ּגֹובה זה הרי ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה
יּׁשבע  מּיֹורׁשיו, לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא  הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה; ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר

ׁשבּועה  ּבלא ּגֹובה מן ׁשבּועה, ׁשּיגּבה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבממֹון  ּתנאי ׁשּכל , מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָהעּדית

הּלֹוקחקּים. מן לגּבֹות הלווה]ּבא אּלא [מן יטרף לא - ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה,



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd a`Îmgpn 'kÎc"i -

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ד ראשון יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש י "ד ֿ כ 'מנחם ֿ אב 
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ו שני יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ז רביעי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמה

ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),תעׂשה ֿ לא מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב י"ט שישי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ' קודש שבת יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.
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:íäì eçaæú àìå§¬Ÿ¦§§−¨¤«
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(ËÎ).ÌÈÂ¯ÓÂ˘‰ Â˘Ú שם:‡˘¯ בעודם ‚ÈÂישראל
.ÂÈ‰Ï‡ ÈÂ‚ עובדים שהיו גלולים עבודת ואומה לאומה

הורישם  אשר העיר גויי כל כן עשו כאן אף בארצם,
ישראל: בערי שם ·Â˙.(Ï)סנחריב ˙ÂÎÒ דמות

אפרוחיה: עם תרנגול:Ï‚¯.תרנגולת ‡˘ÓÈ‡.דמות
וכן  ואומה, אומה כל בלשון קרוין וכן תיש. דמות

בסנהדרין רבותינו ב)פירשו דמות ÊÁ·.(Ï‡):(סג
חמור:˙¯˙˜.כלב: פרד:ÍÏÓ¯„‡Ï.דמות דמות

.ÍÏÓÚÂסוס ‡˘¯(Ï‚):(שם)דמות ÌÈÂ‚‰ ËÙ˘ÓÎ
.Ì˘Ó Ì˙Â‡ ÂÏ‚‰ ומזלות כוכבים עבודת אותם

משם, ואוכלוסיו סנחריב הגלן אשר הגוים שעובדים
כאן: עובדין אלו ‰'.(Ï„)היו ˙‡ ÌÈ‡¯È ÌÈ‡ יראה

מיראת  שנתגיירו פי על ואף ישראל, כמשפט שלימה
שמפרש  כמו שלימה, יראה ה' את יראתם אין האריות,
את  ה' צוה אשר ובמצות בתורה עוסקים שאינם והולך,
שהיה  וכמשפטם כחוקותם עושים ואינם יעקב, בני
הכהן  שהורם כמו אלא משנתגיירו, לעשות עליהם
זרה: עבודה עובדים שהיו השמרונים מן שהיה

(‰Ï).˙È¯· Ì˙‡ '‰ ˙¯ÎÈÂ בהר תורה להם כשנתן
: סיני

cec zcevn
(ÂÎ).Â¯Ó‡ÈÂ: המלך ‰‚ÈÏ˙.עבדי  וגו':‡˘¯ ומכותה מבבל 

.ËÙ˘Ó ההיא:‡˙ בהארץ  השוכן  האלהים  ולזהÁÏ˘ÈÂ.חוק 
בארצם היו מאז כי [ואף עוד בהם שלח  לא  ידעו, כאשר אבל  וגו', משפט  יודעים אינם כאשר בעוד  האריות את בהם שלח
גלולים]: העובדי בארץ ולא  המקודש , בארצו בהיותם  אם  כי גלולים העבודת  על הקפיד  לא מקום מכל  ה '. משפט  ידעו לא

(ÊÎ).Ì˘ Â·˘ÈÂ ÂÎÏÈÂ,בה יושבים נשארו כן לשם , הלכו כאשר לומד : ורצה  וגו', ומכותה  מבבל  גילולים העובדי על  חוזר 
ה': משפט  ילמדם ‡ÂÈ‰Ï.(ËÎ)והכהן ÈÂ‚ ÈÂ‚מעבירם הכהן היה  ולא בארצו  שעבד  גלולים עבודת  לעצמו  עשה אומה כל 

כמותם: גלולים עבודת ועבד  הבמות מכהני היה הוא כי וכל , מכל  גלולים  עד ‰˘ÌÈ¯Ó.מהעבודת  שומרון  אנשי  היהודים,
גלו: ‚ÈÂ.לא  ÈÂ‚:בה נתיישבה אשר בהעיר הבמות, בבית  שלה גלולים  עבודת  העמידה  אומה ·Â˙.(Ï)כל ˙ÂÎÒ בבל בלשון

אפרוחיה: עם תרנגולת ההיא:Ï‚¯.הוא, האומה לשון לפי נקרא אחד כל וכן הזכר, תרנגול הוא , כותי הוא‡˘ÓÈ‡.בלשון 
כלב:ÊÁ·.(Ï‡)תיש: חמור:˙¯˙˜.הוא  ÍÏÓÚÂ.הוא  ÍÏÓ¯„‡Ï:והסוס הפרד  במות,Ì˙Âˆ˜Ó.(Ï·)הם  כהני מקצתם עשו

הבמות : בבית עבודתם ‡Ì‰È‰Ï.(Ï‚)לעשות  ˙‡Â: שלהם גלולים ÂÎÂ'.עבודת ËÙ˘ÓÎגלולים העבודת את עבד  אחד  כל
ממנה: הגלה אשר ‰¯‡˘ÌÈÂ.(Ï„)שבארצו ÌÈËÙ˘ÓÎ:שמה נתיישבו בעת  הכהן  שהורם מה ÂÎÂ'.כפי ÌÈ‡¯È ÌÈ‡יראה

האריות : מפחד אם  כי  ÂÎÂ'.שלמה , ÌÈ‡Â:שנתגיירו לאחר לעשות להם הראוי וכמשפט  כחק עושים  ÂÎÂ'.אינם  ‰¯Â˙ÎÂאינם
ונתגיירו: הואיל יעשו, שכן היה וראוי וכו', כתורה  Ï‡¯˘È.עושים ÂÓ˘ Ì˘ שרה‡˘¯ כי  שם על היה הזה  השם  הלא  כאומר ,

ו וגו' האלהים מעלה:עם  של  השר על  גבר אלוה  בעזר הלא  כי מעלה , לשרי לעבוד  שאין נראה ומזה בעתÎÈÂ¯˙.(Ï‰)יוכל,
גלולים העבודת הנה  לומר למעלה, הוא חוזר גלולים , עבודת על  והזהירם ברית עמהם  כרת  והמצוה, התורה יעקב בני  את שצוה
העובדי הלא וכאומר, סופו , עד הענין  וכל וכו', הברית עמם וכרת וכו', צוה אשר ה' כדבר  עשו  לא שומרון , לערי הבאים

מעתה: בהם  זהירים להיות  מהראוי והיה ההם , מהאזהרות  וידעו נתגיירו, ההם גלולים

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ì¯ÂÈÂכמו למוד , כח)ענין דעה:(ישע' יורה :
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:á÷òé øéáàì úBðkLî ýåýéìå:øòé-éãNa äeðàöî äúøôàá äeðòîL-äpäæåéúBðkLîì äàBáð ©«Ÿ̈®¦¹§¨À©«£¦¬©«£«Ÿ¦¥§©«£¬¨§¤§¨®¨¹§¨À¨¦§¥¨«©¨¬¨§¦§§¨®
:åéìâø íãäì äåçzLðç:Efò ïBøàå äzà Eúçeðîì ýåýé äîe÷èéðäkéãéñçå ÷ãö-eLaìé E:eðpøé E ¹¦§©«£¤À©«£¬Ÿ©§¨«¨´−§Ÿ̈¦§«¨¤®¹©À̈©«£¬ª¤««Ÿ£¤¬¦§§¤®¤©«£¦¤¬§©¥«

é:EçéLî éðt áLz-ìà Ecáò ãåc øeáòaàéðèá éøtî äpnî áeLé-àì úîà ãåãì | ýåýé-òaLðE −©«£¨¦´©§¤®©¹̈¥À§¥´§¦¤«¦§©§Ÿ̈¸§¨¦¿¡¤»Ÿ¨¶¦Å¤¬¨¦§¦¬¦§§®
:Cì-àqëì úéLàáééðá eøîLé-íà:Cì-àqëì eáLé ãò-éãò íäéða-íb íãnìà Bæ éúãòå éúéøa | E ¹̈¦À§¦¥¨«¦¦§§Ä¨¤̧§¦¦»§¥«Ÿ¦¬À£©Å§¥¬©§¥¤¬£¥©®¥« ¹§À§¦¥¨«

âé:Bì áLBîì deà ïBiöa ýåýé øçá-ékãé:äéúeà ék áLà-ät ãò-éãò éúçeðî-úàæ ¦¨©´§Ÿ̈´§¦®¦¹À̈§¨¬«Ÿ§«¨¦¬£¥©®Ÿ¥¹¥À¦´¦¦¦«¨

i"yx
(‡).Â˙ÂÚ ÏÎ ˙‡ „Â„Ï '‰ ¯ÂÎÊ ˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘

מקום: לך למצוא ועמל טרח אשר נפשו עינוי
(‰).ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ‡ „Ú מקום יהיה היכן שיודע עד

·‡Ù¯˙‰.הבשורה:˘ÂÚÓ‰.(Â):(מצאתי)מקדש
כמו והמעולה החשוב א')במקום בן (ש"א תחו בן

באפרתה  שמענוה ד"א אבגינוס, חשוב אפרתי צוף
יהושע הוא (ט"ו)בספר התחומין בכל מאפרים, שבא

אומר (שם)אומר הוא וכאן הגבול ותאר הגבול ועלה
נמצאת  ירושלים היבוסי כתף אל הגבול ועלה

לבית  ראוי והוא הארצות מכל גבוה ירושלים
שנאמר יז)המקדש המקום (דברים אל ועלית וקמת

ישראל, ארץ מכל גבוה המקדש שבית מלמד וגו'
קדשים: בשחיטת נדרש ÚÈ¯.כך È„˘· ‰Â‡ˆÓ

זאב  בנימין שנאמר העיר לחית שנמשל בנימן בגבול
מ"ט)יטרף למשכנותיו:Â·‡‰.(Ê):(בראשית שמה
(È).ÍÁÈ˘Ó ÈÙ ·˘˙ Ï‡ להכניס בבואו שלמה

הארון: את ‡Ì„ÓÏ.(È·)שם ÂÊ È˙Â„ÚÂ אשר זו
אלמדם:

cec zcevn
(‡).„Â„Ï '‰ ¯ÂÎÊנפשו ענוי  לו שיזכור  עצמו על  התפלל

המקדש: שם יבנה אשר מקום למצוא  טרח  È·‡Ï¯(·)אשר
.·˜ÚÈביעקב ותלה ב"ה  המקום  והוא יעקב של ותקפו לחזקו

להנודרים : תחילה  היה  שהוא ‡·Â‡.(‚)לפי Ì‡ענין הוא
וגו': אמר  ולא וגזם ·È˙È.שבועה Ï‰Â‡·לבית המוכן באוהל 

למלך : הראוי ÈÚÂˆÈ.שבתי ˘¯Úהמוצעת הראוימטה כפי
˘˙.(„)לי: Ô˙‡ Ì‡ מההכרח יותר להתענג ישן להיות ר"ל

וגו': שבועה ענין  הוא זה וגם הנפש  את ÈÙÚÙÚÏ.להחיות
במ"ש : הדבר ‡Óˆ‡.(‰)כפל  „Ú:לבה "מ המוכן המקום  איה אדע  אשר ·‡Ù¯˙‰.(Â)עד  ‰ÂÚÓ˘ ‰‰באפרת הייתי עוד 

לחם  בית היא  אפרת  בדרך  כמ "ש לחם  בית היא  כי  מולדתי מח)מקום נבחר(בראשית מקום להיות עתיד  כי שמענו מאז כי ואמר 
איה : מקומה ידעתי לא  אבל  ÚÈ¯.לבה"מ È„˘· ‰Â‡ˆÓוהיה היבוסי ארונה גורן הוא  יער בשדי  המקום  את מצאתי הנה  עתה

בקרניו בסבך  נאחז נאמר תמורתו ובאיל  יצחק עליו שנעקד  המקום  הוא  כי יער  עצי  שם  כב)גם  היער:(שם עצי בענפי  שנאחז
(Ê).‰‡Â·:למשכנותיו נבואה  המקום  וידענו הואיל  ¯‚ÂÈÏ.עתה ÌÂ„‰Ïכאילו משל דרך  ואחז  ה ' רגלי הדום קרוי  בה"מ 

בבה"מ: לנוח  יורדים ורגליו ממעל  בשמים  ‰'.(Á)מושבו ‰ÓÂ˜הנה עד  כי  המנוחה מקום  אל  שכינתך והשרה קומה  לכן 
עולם: עד  וקבוע מנוחה  מקום תהיה ההוא המקום אבל וגו ' וממשכן אוהל  אל  מאוהל  מתהלך  ÍÊÂÚ.היה  ÔÂ¯‡Â שכינתך ‡˙‰

בש"א: שכתוב כמו  בשבי אותו לקחו  בעת בפלשתים זרועך  וכח עוזך את לכל  הראת אשר  הארון עם  בה Â˘·ÏÈ(Ë)תשרה
החוטאים:ˆ„˜. את  ומצדיקים  מכפרים הם  כי צדק בגדי נקראים  כהונה  Â¯È.בגדי Í„ÈÒÁÂ:בשיר ירננו  ·Â·Ú¯(È)הלוים
.'Â‚Â:תפלתו שמוע לבל משיחך  פני את ריקם תשב אל  עוד ואמר דברו וכפל  בעבורי זאת עשה  אמר עצמו Ú·˘.(È‡)על

.˙Ó‡ 'Â‚Â: שלך הכסא על  לשבת מלך אשית מזרעך לומר שהבטיחו  היא והשבועה  מהשבועה יחזור ולא אמתית  שבועה  ר"ל 
(·È).Ì„ÓÏ‡ ÂÊ:הנביאים ביד אלמדם ·Ì‰È.אשר Ì‚:המלוכה לכסא  ישבו  עולם  עד  בניך  Â‚Â'.(È‚)של  '‰ ¯Á· ÈÎ ר"ל

עולם: עד ולזרעו  לו המלכות את  שכרו  בגמול  יקבל  לזה  ההוא המקום  את  והכין  טרח  הלא  ודוד  ציון את  בחר  וה' הואיל 
(„È).È˙ÁÂÓ ˙‡Ê:לה אני מתאוה  כי אשב ופה עד  עדי מנוחתי תהיה זאת ה ' אמר וכה

oeiv zcevn
(·).¯È·‡Ïבכחו אבירים ומשך כמו חוזק כד)ענין :(איוב
(‚).˘¯Ú ברזל ערש ערשו כמו ג')מטה מל 'ÈÚÂˆÈ.:(דברים

יצועי חללת  כמו  המטה מט)מצעות  הואÈÙÚÙÚÏ.(„):(בראשי'
העין: קלה :˙ÓÂ‰.אישון שינה הואÌÂ„‰Ï.(Ê)היא 

הדום וכן  יושב כשהוא האדם  רגלי  תחת הנתון הכסא שרפרף
קי)לרגליך  כמו‡Â‡.‰È˙ÈÂ‰.(È‚):(לעיל וחשק תאוה מל '

ויעש אותה כג)נפשו :(איוב

xe` ldi
כי תרס.יג ע' במילואים  לקמן נדפס  לו. למושב  אוה  בציון  ה' בחר 
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åëéäìà ètLî-úà eòãé àì ïBøîL éøòa áLBzå úéìâä øLà íéBbä øîàì øeMà Cìîì eøîàiå©Ÿ§À§¤´¤©»¥Ÿ¼©¦À£¤³¦§¦Æ¨Æ©Æ¤Æ§¨¥´Ÿ§½´Ÿ¨«§½¤¦§©−¡Ÿ¥´
:õøàä éäìà ètLî-úà íéòãé íðéà øLàk íúBà íéúéîî ípäå úBéøàä-úà ía-çlLéå õøàä̈¨®¤©§©©¨´¤¨£¨À§¦¨Æ§¦¦´½̈©£¤Æ¥¨´Ÿ§¦½¤¦§©−¡Ÿ¥¬¨¨«¤

æëíøéå íL eáLéå eëìéå íMî íúéìâä øLà íéðäkäî ãçà änL eëéìä øîàì øeMà-Cìî åöéå©§©̧¤«¤©¹¥ÀŸŸ¦³Æ̈¨Æ¤¨³¥©«Ÿ£¦Æ£¤´¦§¦¤´¦½̈§¥§−§¥´§¨®§Ÿ¥¾
:õøàä éäìà ètLî-úàçëíúà äøBî éäéå ìà-úéáa áLiå ïBøîMî eìâä øLà íéðäkäî ãçà àáiå ¤¦§©−¡Ÿ¥¬¨¨«¤©¨ºŸ¤¨´¥©Ÿ£¦À£¤³¦§Æ¦´Ÿ§½©¥−¤§¥«¥®©«§¦Æ¤´Ÿ½̈

éà:ýåýé-úà eàøéé CèëéBb éBb íéðøîMä eNò øLà úBîaä úéáa | eçépiå åéäìà éBb éBb íéùò eéäiå ¥−¦«§¬¤§Ÿ̈«©¦§´Ÿ¦½Ÿ¬−¡Ÿ¨®©©¦´§¥´©¨À£¤³¨Æ©´Ÿ§Ÿ¦½¬Æ
Lé íä øLà íäéøòa:íL íéáìéLðàå ìâøð-úà eùò úeë-éLðàå úBða úBkñ-úà eNò ìáá éLðàå §¨´¥¤½£¤²¥¬§¦−¨«§©§¥´¨¤À¨Æ¤ª´§½§©§¥½¨−Ÿ¤¥«§©®§©§¥¬

:àîéLà-úà eùò úîçàìLàa íäéða-úà íéôøL íéåøôñäå ÷zøz-úàå æçáð eùò íéeòäå £−̈¨¬Ÿ¤£¦¨«§¨©¦²¨¬Ÿ¦§©−§¤©§¨®§©§©§¦ÀŸ§¦³¤§¥¤Æ¨¥½
äìà Cìnðòå Cìnøãàì(éø÷ éäìà)íéøôñ(éø÷ íéåøôñ):áìíúBö÷î íäì eùòiå ýåýé-úà íéàøé eéäiå §©§©¤¬¤©«£©¤−¤¡Ÿ¥¬¡Ÿ¥¬§©¢«¦§©§¨«¦©¦§¬§¥¦−¤§Ÿ̈®©©£¸Ÿ¨¤³¦§¨Æ

:úBîaä úéáa íäì íéùò eéäiå úBîá éðäkâìètLîk íéãáò eéä íäéäìà-úàå íéàøé eéä ýåýé-úà Ÿ£¥´¨½©¦§²Ÿ¦¬Ÿ¨¤−§¥¬©¨«¤§Ÿ̈−¨´§¥¦®§¤¡«Ÿ¥¤Æ¨´«Ÿ§¦½§¦§©Æ
:íMî íúà eìâä-øLà íéBbäãìýåýé-úà íéàøé íðéà íéðLàøä íéètLnk íéùò íä äfä íBiä ãò ©¦½£¤¦§¬Ÿ−̈¦¨«©´©³©¤Æ¥´Ÿ¦½Ÿ©¦§¨¦−¨¦«Ÿ¦®¥¨³§¥¦Æ¤§Ÿ̈½

:ìàøNé BîL íù-øLà á÷òé éða-úà ýåýé äeö øLà äåönëå äøBzkå íètLîëe íúwçk íéùò íðéàå§¥¨´Ÿ¦ÀŸ§ªŸ¨Æ§¦§¨½̈§©¨´§©¦§À̈£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤§¥´©£½Ÿ£¤¨¬Ÿ§−¦§¨¥«
äìíeãáòú àìå íäì eåçzLú-àìå íéøçà íéäìà eàøéú àì øîàì íeöéå úéøa ízà äåäé úøëiå©¦§¸Ÿ§Ÿ̈³¦¨Æ§¦½©§©¥´¥½Ÿ¬Ÿ¦«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§Ÿ¦§©£´¨¤½§´Ÿ©©§½

:íäì eçaæú àìå§¬Ÿ¦§§−¨¤«
i"yx

(ËÎ).ÌÈÂ¯ÓÂ˘‰ Â˘Ú שם:‡˘¯ בעודם ‚ÈÂישראל
.ÂÈ‰Ï‡ ÈÂ‚ עובדים שהיו גלולים עבודת ואומה לאומה

הורישם  אשר העיר גויי כל כן עשו כאן אף בארצם,
ישראל: בערי שם ·Â˙.(Ï)סנחריב ˙ÂÎÒ דמות

אפרוחיה: עם תרנגול:Ï‚¯.תרנגולת ‡˘ÓÈ‡.דמות
וכן  ואומה, אומה כל בלשון קרוין וכן תיש. דמות

בסנהדרין רבותינו ב)פירשו דמות ÊÁ·.(Ï‡):(סג
חמור:˙¯˙˜.כלב: פרד:ÍÏÓ¯„‡Ï.דמות דמות

.ÍÏÓÚÂסוס ‡˘¯(Ï‚):(שם)דמות ÌÈÂ‚‰ ËÙ˘ÓÎ
.Ì˘Ó Ì˙Â‡ ÂÏ‚‰ ומזלות כוכבים עבודת אותם

משם, ואוכלוסיו סנחריב הגלן אשר הגוים שעובדים
כאן: עובדין אלו ‰'.(Ï„)היו ˙‡ ÌÈ‡¯È ÌÈ‡ יראה

מיראת  שנתגיירו פי על ואף ישראל, כמשפט שלימה
שמפרש  כמו שלימה, יראה ה' את יראתם אין האריות,
את  ה' צוה אשר ובמצות בתורה עוסקים שאינם והולך,
שהיה  וכמשפטם כחוקותם עושים ואינם יעקב, בני
הכהן  שהורם כמו אלא משנתגיירו, לעשות עליהם
זרה: עבודה עובדים שהיו השמרונים מן שהיה

(‰Ï).˙È¯· Ì˙‡ '‰ ˙¯ÎÈÂ בהר תורה להם כשנתן
: סיני

cec zcevn
(ÂÎ).Â¯Ó‡ÈÂ: המלך ‰‚ÈÏ˙.עבדי  וגו':‡˘¯ ומכותה מבבל 

.ËÙ˘Ó ההיא:‡˙ בהארץ  השוכן  האלהים  ולזהÁÏ˘ÈÂ.חוק 
בארצם היו מאז כי [ואף עוד בהם שלח  לא  ידעו, כאשר אבל  וגו', משפט  יודעים אינם כאשר בעוד  האריות את בהם שלח
גלולים]: העובדי בארץ ולא  המקודש , בארצו בהיותם  אם  כי גלולים העבודת  על הקפיד  לא מקום מכל  ה '. משפט  ידעו לא

(ÊÎ).Ì˘ Â·˘ÈÂ ÂÎÏÈÂ,בה יושבים נשארו כן לשם , הלכו כאשר לומד : ורצה  וגו', ומכותה  מבבל  גילולים העובדי על  חוזר 
ה': משפט  ילמדם ‡ÂÈ‰Ï.(ËÎ)והכהן ÈÂ‚ ÈÂ‚מעבירם הכהן היה  ולא בארצו  שעבד  גלולים עבודת  לעצמו  עשה אומה כל 

כמותם: גלולים עבודת ועבד  הבמות מכהני היה הוא כי וכל , מכל  גלולים  עד ‰˘ÌÈ¯Ó.מהעבודת  שומרון  אנשי  היהודים,
גלו: ‚ÈÂ.לא  ÈÂ‚:בה נתיישבה אשר בהעיר הבמות, בבית  שלה גלולים  עבודת  העמידה  אומה ·Â˙.(Ï)כל ˙ÂÎÒ בבל בלשון

אפרוחיה: עם תרנגולת ההיא:Ï‚¯.הוא, האומה לשון לפי נקרא אחד כל וכן הזכר, תרנגול הוא , כותי הוא‡˘ÓÈ‡.בלשון 
כלב:ÊÁ·.(Ï‡)תיש: חמור:˙¯˙˜.הוא  ÍÏÓÚÂ.הוא  ÍÏÓ¯„‡Ï:והסוס הפרד  במות,Ì˙Âˆ˜Ó.(Ï·)הם  כהני מקצתם עשו

הבמות : בבית עבודתם ‡Ì‰È‰Ï.(Ï‚)לעשות  ˙‡Â: שלהם גלולים ÂÎÂ'.עבודת ËÙ˘ÓÎגלולים העבודת את עבד  אחד  כל
ממנה: הגלה אשר ‰¯‡˘ÌÈÂ.(Ï„)שבארצו ÌÈËÙ˘ÓÎ:שמה נתיישבו בעת  הכהן  שהורם מה ÂÎÂ'.כפי ÌÈ‡¯È ÌÈ‡יראה

האריות : מפחד אם  כי  ÂÎÂ'.שלמה , ÌÈ‡Â:שנתגיירו לאחר לעשות להם הראוי וכמשפט  כחק עושים  ÂÎÂ'.אינם  ‰¯Â˙ÎÂאינם
ונתגיירו: הואיל יעשו, שכן היה וראוי וכו', כתורה  Ï‡¯˘È.עושים ÂÓ˘ Ì˘ שרה‡˘¯ כי  שם על היה הזה  השם  הלא  כאומר ,

ו וגו' האלהים מעלה:עם  של  השר על  גבר אלוה  בעזר הלא  כי מעלה , לשרי לעבוד  שאין נראה ומזה בעתÎÈÂ¯˙.(Ï‰)יוכל,
גלולים העבודת הנה  לומר למעלה, הוא חוזר גלולים , עבודת על  והזהירם ברית עמהם  כרת  והמצוה, התורה יעקב בני  את שצוה
העובדי הלא וכאומר, סופו , עד הענין  וכל וכו', הברית עמם וכרת וכו', צוה אשר ה' כדבר  עשו  לא שומרון , לערי הבאים

מעתה: בהם  זהירים להיות  מהראוי והיה ההם , מהאזהרות  וידעו נתגיירו, ההם גלולים

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ì¯ÂÈÂכמו למוד , כח)ענין דעה:(ישע' יורה :
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à:BúBpò-ìk úà ãåãì ýåýé-øBëæ úBìònä øéLá:á÷òé øéáàì øãð ýåýéì òaLð øLàâàáà-íà ¦À©©«Å£¬§§Ÿ̈¬§¨¦®¥¹À¨ª«£¤´−¦§©©«Ÿ̈®¹̈©À©«£¦¬©«£«Ÿ¦−¨Ÿ
:éòeöé Nøò-ìò äìòà-íà éúéa ìäàaã:äîeðz étòôòì éðéòì úðL ïzà-íàäíB÷î àöîà-ãò §´Ÿ¤¥¦®¦¤« ¹¡¤À©¤¬¤§¨«¦¤¥´§¨´§¥¨®§©§©©¬§¨«©¤§¨´−¨

:á÷òé øéáàì úBðkLî ýåýéìå:øòé-éãNa äeðàöî äúøôàá äeðòîL-äpäæåéúBðkLîì äàBáð ©«Ÿ̈®¦¹§¨À©«£¦¬©«£«Ÿ¦¥§©«£¬¨§¤§¨®¨¹§¨À¨¦§¥¨«©¨¬¨§¦§§¨®
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i"yx
(‡).Â˙ÂÚ ÏÎ ˙‡ „Â„Ï '‰ ¯ÂÎÊ ˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘

מקום: לך למצוא ועמל טרח אשר נפשו עינוי
(‰).ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ‡ „Ú מקום יהיה היכן שיודע עד

·‡Ù¯˙‰.הבשורה:˘ÂÚÓ‰.(Â):(מצאתי)מקדש
כמו והמעולה החשוב א')במקום בן (ש"א תחו בן

באפרתה  שמענוה ד"א אבגינוס, חשוב אפרתי צוף
יהושע הוא (ט"ו)בספר התחומין בכל מאפרים, שבא

אומר (שם)אומר הוא וכאן הגבול ותאר הגבול ועלה
נמצאת  ירושלים היבוסי כתף אל הגבול ועלה

לבית  ראוי והוא הארצות מכל גבוה ירושלים
שנאמר יז)המקדש המקום (דברים אל ועלית וקמת

ישראל, ארץ מכל גבוה המקדש שבית מלמד וגו'
קדשים: בשחיטת נדרש ÚÈ¯.כך È„˘· ‰Â‡ˆÓ

זאב  בנימין שנאמר העיר לחית שנמשל בנימן בגבול
מ"ט)יטרף למשכנותיו:Â·‡‰.(Ê):(בראשית שמה
(È).ÍÁÈ˘Ó ÈÙ ·˘˙ Ï‡ להכניס בבואו שלמה

הארון: את ‡Ì„ÓÏ.(È·)שם ÂÊ È˙Â„ÚÂ אשר זו
אלמדם:

cec zcevn
(‡).„Â„Ï '‰ ¯ÂÎÊנפשו ענוי  לו שיזכור  עצמו על  התפלל

המקדש: שם יבנה אשר מקום למצוא  טרח  È·‡Ï¯(·)אשר
.·˜ÚÈביעקב ותלה ב"ה  המקום  והוא יעקב של ותקפו לחזקו

להנודרים : תחילה  היה  שהוא ‡·Â‡.(‚)לפי Ì‡ענין הוא
וגו': אמר  ולא וגזם ·È˙È.שבועה Ï‰Â‡·לבית המוכן באוהל 

למלך : הראוי ÈÚÂˆÈ.שבתי ˘¯Úהמוצעת הראוימטה כפי
˘˙.(„)לי: Ô˙‡ Ì‡ מההכרח יותר להתענג ישן להיות ר"ל

וגו': שבועה ענין  הוא זה וגם הנפש  את ÈÙÚÙÚÏ.להחיות
במ"ש : הדבר ‡Óˆ‡.(‰)כפל  „Ú:לבה "מ המוכן המקום  איה אדע  אשר ·‡Ù¯˙‰.(Â)עד  ‰ÂÚÓ˘ ‰‰באפרת הייתי עוד 

לחם  בית היא  אפרת  בדרך  כמ "ש לחם  בית היא  כי  מולדתי מח)מקום נבחר(בראשית מקום להיות עתיד  כי שמענו מאז כי ואמר 
איה : מקומה ידעתי לא  אבל  ÚÈ¯.לבה"מ È„˘· ‰Â‡ˆÓוהיה היבוסי ארונה גורן הוא  יער בשדי  המקום  את מצאתי הנה  עתה

בקרניו בסבך  נאחז נאמר תמורתו ובאיל  יצחק עליו שנעקד  המקום  הוא  כי יער  עצי  שם  כב)גם  היער:(שם עצי בענפי  שנאחז
(Ê).‰‡Â·:למשכנותיו נבואה  המקום  וידענו הואיל  ¯‚ÂÈÏ.עתה ÌÂ„‰Ïכאילו משל דרך  ואחז  ה ' רגלי הדום קרוי  בה"מ 

בבה"מ: לנוח  יורדים ורגליו ממעל  בשמים  ‰'.(Á)מושבו ‰ÓÂ˜הנה עד  כי  המנוחה מקום  אל  שכינתך והשרה קומה  לכן 
עולם: עד  וקבוע מנוחה  מקום תהיה ההוא המקום אבל וגו ' וממשכן אוהל  אל  מאוהל  מתהלך  ÍÊÂÚ.היה  ÔÂ¯‡Â שכינתך ‡˙‰

בש"א: שכתוב כמו  בשבי אותו לקחו  בעת בפלשתים זרועך  וכח עוזך את לכל  הראת אשר  הארון עם  בה Â˘·ÏÈ(Ë)תשרה
החוטאים:ˆ„˜. את  ומצדיקים  מכפרים הם  כי צדק בגדי נקראים  כהונה  Â¯È.בגדי Í„ÈÒÁÂ:בשיר ירננו  ·Â·Ú¯(È)הלוים
.'Â‚Â:תפלתו שמוע לבל משיחך  פני את ריקם תשב אל  עוד ואמר דברו וכפל  בעבורי זאת עשה  אמר עצמו Ú·˘.(È‡)על

.˙Ó‡ 'Â‚Â: שלך הכסא על  לשבת מלך אשית מזרעך לומר שהבטיחו  היא והשבועה  מהשבועה יחזור ולא אמתית  שבועה  ר"ל 
(·È).Ì„ÓÏ‡ ÂÊ:הנביאים ביד אלמדם ·Ì‰È.אשר Ì‚:המלוכה לכסא  ישבו  עולם  עד  בניך  Â‚Â'.(È‚)של  '‰ ¯Á· ÈÎ ר"ל

עולם: עד ולזרעו  לו המלכות את  שכרו  בגמול  יקבל  לזה  ההוא המקום  את  והכין  טרח  הלא  ודוד  ציון את  בחר  וה' הואיל 
(„È).È˙ÁÂÓ ˙‡Ê:לה אני מתאוה  כי אשב ופה עד  עדי מנוחתי תהיה זאת ה ' אמר וכה

oeiv zcevn
(·).¯È·‡Ïבכחו אבירים ומשך כמו חוזק כד)ענין :(איוב
(‚).˘¯Ú ברזל ערש ערשו כמו ג')מטה מל 'ÈÚÂˆÈ.:(דברים

יצועי חללת  כמו  המטה מט)מצעות  הואÈÙÚÙÚÏ.(„):(בראשי'
העין: קלה :˙ÓÂ‰.אישון שינה הואÌÂ„‰Ï.(Ê)היא 

הדום וכן  יושב כשהוא האדם  רגלי  תחת הנתון הכסא שרפרף
קי)לרגליך  כמו‡Â‡.‰È˙ÈÂ‰.(È‚):(לעיל וחשק תאוה מל '

ויעש אותה כג)נפשו :(איוב

xe` ldi
כי תרס.יג ע' במילואים  לקמן נדפס  לו. למושב  אוה  בציון  ה' בחר 
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ב: עמוד סז ד ,אחרת ברייתא שנינו ה הוא  

לעיל, כמבואר  (יג יז (יחזקאל    שהנביא 
,השרי את כלומר ,האר של חוזקה את אתו ויקח שיבוא בבל מל על מתנבא יחזקאל

וקשה. חזק פירושו ש'אל' הרי

    ש על כ בו נקרא שנדחה השעיר  
ל  שדומי עריות גילוי עוו   בימי לאר שירדו חבלה מלאכי שני  

עריות. בגילוי וחטאו ,קי תובל אחות נעמה

וגזירה  חוק אלא אינו לעזאזל השעיר ששילוח המבארת נוספת ברייתא מביאה הגמרא

:אות מבי השכל שאי לדברי אות מבי שהשכל הדברי בי ומחלקת 
  (ד יח אלו(ויקרא   לא אילו שא  

 ה מ בתורה,   המיושרי דברי ה 'ש'משפטי מפני 
.לעשות שמסתבר    בלתי אחר לאל לעבוד אי שודאי 

לבדו, לה'      .[סגי־נהור בלשו] 
נאמר  הפסוק ובהמש  אלו  הרע היצר  

  ואי מל גזירת אלא שאינ מפני תועלת, בה שאי בטענה תשובה, 
,טע לה יודעי אנו     איסור  בגד  

,ופשתי צמר מחוטי המעורב  אחריו הותיר ולא בעלה שמת אשה  
בעלה, אחי לה שיחלו עד העול לכל להינשא שאסורה סדר זרע,  

מנגעו, ,הכיפורי ביו לעזאזל    
[שוא]  פסוק באותו  כלומר   את 

,החוקי    
מ  במשנה: השעירשנינו את המשלח  לחומת חו משיצא 

 בדי העוסקת ברייתא מביאה הגמרא לצוק. דחייתו משעת אומר, שמעו רבי ,ירושלי

השעיר: משלח בגדי טומאת   השעיר את  וטעוני 
טבילה, המלוה  מירושלי בדרכו ,הברייתא שואלת  מ המשלח 

 ה,בגדיו נטמאו כבר (כו טז יצא (ויקרא שכבר ומשמע גדיו', יכס לעזאזל העיר את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

הברייתא, שואלת המדבר. לכיוורק נאמר היה א   בגדי מטמא שאינו לומר שילוחו הייתי גמר 
    .בגדי מטמא שילוחו כשהתחיל שמיד לרבות ו' בתוספת   מ 

 ,בגדי מטמא     ו שנאמר חולק ממה  יכבס' שנאמר היינו 
ש  למדי אנו 'עזאזל', לתיבה סמו בגדיו'  .מטמא אינו  ו שמהפסוק חולק  

    ש משמע    אז  



     
    
    
     
    

  
   

   
    
     

   
    
    
      
     

   
    
    

  
  

   
   

   


אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, תשח"י

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

שרוי  ולזה  כו'  בלב  כנה  אמונה  שכשאין  במכתבו,  ראשונה  הבא  על  במענה  עיקר,  ואחרון 

בדכאון כו'.

שמעתי סיפור מכ"ק מו"ח אדמו"ר שפעם התאונן חסיד לפני כ"ק אדמו"ר הצמח צדק על 

שנופלים לו ספיקות באמונה, ושאל אותו הצמח צדק: מה איכפת לך? וענה החסיד בהתרגשות הכי 

גדולה, וכי מה זו שאלה מה איכפת לי, הרי כו' וכו'. ואז אמר לו הצמח צדק: הרי זה גופא ההוכחה על 

מצבך שמאמין אתה וכו'.

וככל סיפורי צדיקים גם מסיפור זה יש ללמוד כמה דברים. ובהנוגע לנידון דידן, הדאגה על 

חוסר אמונה כנה, הרי זה גופא הוכחה שישנה בפנימיות הנפש, אלא שמה שהוא מכסה עלי', או בסגנון 

לשון החסידות, מפסיק בין הפנימיות והחיצוניות.

וכשיודעים שזהו המצב, הרי ידיעה והכרה זו מכוונת את העבודה להסרת ההפסק וביטולו. 

אבל פשיטא שלא על ידי דכאון המביא לחלישות מרץ פעולות - יוסר ההפסק והמחיצה ואפילו לא 

תתמעט, ואדרבה.

ויהי רצון שיקוים בו מה שכתבתי במכתבי הקודם, שיעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב, ובפרט 

הזמן  על  שחבל  אלא  בתניא,  כמבואר  השליליים,  בצדדים  מהתבוננות  מונע  זה  אין  לדידי'  שאפילו 

שאפשר לנצלו בענינים שמצד ימין לבלות אותו בטיפול בצד שמאל באם הוא בבחינת שינה ואינו פועל.

בברכה לבשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה.
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ב: עמוד סז ד ,אחרת ברייתא שנינו ה הוא  

לעיל, כמבואר  (יג יז (יחזקאל    שהנביא 
,השרי את כלומר ,האר של חוזקה את אתו ויקח שיבוא בבל מל על מתנבא יחזקאל

וקשה. חזק פירושו ש'אל' הרי

    ש על כ בו נקרא שנדחה השעיר  
ל  שדומי עריות גילוי עוו   בימי לאר שירדו חבלה מלאכי שני  

עריות. בגילוי וחטאו ,קי תובל אחות נעמה

וגזירה  חוק אלא אינו לעזאזל השעיר ששילוח המבארת נוספת ברייתא מביאה הגמרא

:אות מבי השכל שאי לדברי אות מבי שהשכל הדברי בי ומחלקת 
  (ד יח אלו(ויקרא   לא אילו שא  

 ה מ בתורה,   המיושרי דברי ה 'ש'משפטי מפני 
.לעשות שמסתבר    בלתי אחר לאל לעבוד אי שודאי 

לבדו, לה'      .[סגי־נהור בלשו] 
נאמר  הפסוק ובהמש  אלו  הרע היצר  

  ואי מל גזירת אלא שאינ מפני תועלת, בה שאי בטענה תשובה, 
,טע לה יודעי אנו     איסור  בגד  

,ופשתי צמר מחוטי המעורב  אחריו הותיר ולא בעלה שמת אשה  
בעלה, אחי לה שיחלו עד העול לכל להינשא שאסורה סדר זרע,  

מנגעו, ,הכיפורי ביו לעזאזל    
[שוא]  פסוק באותו  כלומר   את 

,החוקי    
מ  במשנה: השעירשנינו את המשלח  לחומת חו משיצא 

 בדי העוסקת ברייתא מביאה הגמרא לצוק. דחייתו משעת אומר, שמעו רבי ,ירושלי

השעיר: משלח בגדי טומאת   השעיר את  וטעוני 
טבילה, המלוה  מירושלי בדרכו ,הברייתא שואלת  מ המשלח 

 ה,בגדיו נטמאו כבר (כו טז יצא (ויקרא שכבר ומשמע גדיו', יכס לעזאזל העיר את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

הברייתא, שואלת המדבר. לכיוורק נאמר היה א   בגדי מטמא שאינו לומר שילוחו הייתי גמר 
    .בגדי מטמא שילוחו כשהתחיל שמיד לרבות ו' בתוספת   מ 

 ,בגדי מטמא     ו שנאמר חולק ממה  יכבס' שנאמר היינו 
ש  למדי אנו 'עזאזל', לתיבה סמו בגדיו'  .מטמא אינו  ו שמהפסוק חולק  

    ש משמע    אז  



     
    
    
     
    

  
   

   
    
     

   
    
    
      
     

   
    
    

  
  

   
   

   




אגרות קודשקכח

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, ה'תשי"ט

ברוקלין,נ.י.

 לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

הרב מ. ליסמן שי'

שלום וברכה!

לראות  נהניתי  וביחוד  עבודתם,  ממטרת  פרקים  ראשי  כותב  בו  מכתבו  קבלת  לאשר  הנני 

בגליונות "בטאון אחדות ישראל" כי כת"ר לומד שיעור ברבים בגמרא. ותקותי שהוא בהתאם להוראת 

חכמינו ז"ל - לימוד המביא לידי מעשה בחיי יום-יום, ובפרט בנוגע לאלה שיש להם השפעה על חוג 

מסויים, שאפילו לימוד שלכאורה אינו קשור בענינים שבמעשה, על כל פנים בהשקפה ראשונה, בכל 

זה מעצב הוא השקפת עולם, במילא משפיע הוא על השקפת עולמם של המושפעים. ובתקופתנו, הרי 

ענין זה דהשקפת עולם - דורש שימת לב מיוחדת ותיקון בכמה נקודות עיקריות, אף על פי שגם עכשיו 

כלל המשנה - המעשה הוא העיקר - בתקפו עומד.

רצוני להדגיש ביחוד, ובקשר עם התנועה שכ' חבר לה על פי מכתבו, ושאחד מיסודותי' הוא 

משמעת ומילוי פקודה וגיוס לא רק בשעת חירום, אלא לעמוד הכן לשמוע בקול מפקד אפילו בימים 

הנקראים נורמאליים. ומיוסד על הפתגם והוראה יסודית ממורנו הבעש"ט שהיתה שגורה בפי כ"ק 

מו"ח אדמו"ר, שכל דבר שיהודי רואה או שומע, הכל בהשגחה פרטית לשמש הוראה למילוי תכליתו 

ותפקידו בעולם, שהוא תורה ומצוות ובכל דרכיך.

האדם  והבנת  האדם  הרגש  שהרי  בשלימותה,  למלאותה  אפשר  שאי  דרישה  היא  ולכאורה 

נתונים לשנויים, ולא רק שנויים בתקופות שונות, אלא אפילו באותה שנה, ובאותו חודש ויום, משא"כ 

הדרישה האמורה שהיא בלי שנויים.

לנתינת  מוקדם  תנאי  שהי'  יתרו  פ'  במכילתא  כמובא  היסודית,  הנחה  פי  על  הוא  והביאור 

עשרת הדברות והתורה: כשיקבלו את מלכותי אגזור עליהם. שקבלת המלכות הוא ענין של קבלת עול, 

שאינו תלוי בשכל ורגש דוקא, שהשכל והרגש יכולים רק לשמש אמצעי להחדירו גם לשטח ההשגה 

וגם לשטח רגש שבלב, אבל לא זה העיקר.

יותר  ולא עוד אלא שעל ידי קבלת עול למעלה מטעם ודעת באים אח"כ לידי הבנה עמוקה 

והרגש פנימי יותר, ולכן על ידי נקודה יסודית זו שבתנועה יש להם אפשריות מיוחדת להחדיר תורתנו 

כאותם  ודלא  יותר,  ומוכשר  מיוחד  ובאופן  היום-יומיים  בחיים  בפועל  המצוות  וקיום  חיים  תורת 

הטועים לאמר, שהצעירים שבדורנו נפשם סולדת ממשמעת וקבלת עול וכו', אלא אדרבה, זהו אחד 

הטכסיסים הכי מוצלחים לכבוש בני הנוער והצעירים, ולאו דוקא דתיים או דתיים למחצה, אלא את 

כולם, על ידי שמגייסים אותם ויוצאים בכרוז דהחלצו, ובלבד שתהי' הסברה אמיתית ופנימית.

ואפילו אם בהשקפה ראשונה אין כרוז זה כובש את השכל שלהם או את הרגש סופו לעשות 

כן ]איך שלא יסבירו את הענין, אם בהסברה דהחמרנים או, בדקות יותר, ההסברה דנפש הבהמית, 

אשר גיוס והעמדה תחת מפקד של זה שאין להרהר אחריו משחררים את המגוייס מאחריות ומטרדה 

מההחלטות על כל צעד ושעל וכו', או על ידי ההסברה האמיתית של נר ה' נשמת אדם, של נפש האלקית, 

אשר טבע הוא בנשמה, להיותה ניצוץ אלוק' ממעל, להימשך אל שרשה ומקורה, טבע כל' רבינו הזקן 

בעל התניא ש"למעלה הוא מהדעת ושכל המושג והמובן" שאינם אלא כלים חיצוניים של עצם הנפש - 

בכל אופן[ נקודה יסודית ומוחלטת היא בכל אחד מהנוער והצעירים, וכמו שראינו בתקופתנו האחרונה 

איך שענינים של "קבלת עול" דוקא כבשו לבות הצעירים, צעירים בשנים וצעירים בכוחות עלומים 

ואומץ לב, ודוקא בשנים הכי אחרונות, כשנתגלו כמה אכזבות בכל השטחים, ואלפים ורבבות מבני 

הנוער אינם מוצאים יסוד ובסיס לעמוד עליו, אשרי חלקו של כל אחד ואחד שיצא בכרוז גדול: החלצו 



קכט

לצבאות ה' נותן התורה ומצוה המצוה, שזהו הדרך לכבוש חוג אחר חוג מבני הנוער הנבוכים, כי כאן 

מצטרפים ועולים בד בבד שני הענינים יחד, תכונת הנפש עם ענין דיוצא צבא להאמת לאמיתו, תורת 

אמת שהיא תורת חיים, חיים בעולמנו זה, ולא רק בעת נקודת השיא דתפלת נעילה ביום הכיפורים, 

אלא בשוה בכל רגע דימות החול גם כן.

וכיבוש זה דהנוער חוג אחר חוג ומחנה אחר מחנה, הוא גם תנאי לקץ הגלות העכשוי, שאינו 

כגלויות הקודמים, שהגאולות בעבר לא היו גאולות שלמות, וחלק מבני ישראל נשארו בגלות, גשמי 

או רוחני, משא"כ בנוגע לגלות זה הובטחנו גאולה שלימה ואמיתית, מגלות החיצוני ומגלות הפנימי, 

מגלות הגוף ומגלות הנפש, שלכן כל הצלה של עוד נפש אחת מישראל ממהרת הגאולה הכללית.

וזהו ג"כ יסוד תורת החסידות, המדגישה ענין דואהבת לרעך כמוך בהפצת מעינותי' חוצה, וכל 

צעד הנעשה בכיוון זה מקרב קץ הגלות ומקרב אתחלתא דגאולה, גאולה האמיתית והשלימה.

מכאן - אל תהי בז ליום קטנות, שאפילו פעולה אחת דהנחת תפילין על ידי בחור או אמירת 

שמע ישראל על ידי בחורה, מי יוכל ערכה לשער, וגם אין זה ענין פרטי של איש פרטי ביום פרטי, כיון 

שכולם מצטרפים לחשבון גדול, וכל פרט ופרט הוא תנאי לקירוב הגאולה הכללית.

בכבוד ובברכה.

 ב"ה,  כ' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

האברך מלאכתו מלאכת שמים יוסף יהודא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מב' לחדש מנחם ר"פ בקיצור הכי נמרץ מפעולותיו 

במשך החדשים שעברו, ובודאי למרות שכותב שחסרה לו התכונה להמשיך בקישור עם אלו שנפגש 

והשפיע עליהם, מתגבר על חסרון זה, או יותר נכון מעורר מכחות הנעלמים שבו שיבואו בפועל בכיוון 

האמור, ז.א. להמשיך הקישור, שהרי מגע הראשון הוא בדוגמת חרישה ולכל היותר זריעה, והכוונה 

והתכלית ה"ה התבואה והפירות כמובן, ומאי פירי מצוות, ויסודם יראת שמים, וכמ"ש את האלקים 

הרצון,  בפני  העומד  דבר  לך  אין  הענינים אמרו  בכל  ואם  כל האדם,  זה  כי  מצותיו שמור  ואת  ירא 

עאכו"כ בענין שראה פירות פרי טוב בעמלו ואדם חס על מעשי ידיו, ואדרבה רוצה שיפרח וישגשג...

במ"ש אודות ארגון מקהלה מבני חב"ד בנגוני חב"ד, נכון הדבר במאד מאד, וידוע מה שכ"ק 

מו"ח אדמו"ר סיפר בזה בהנוגע למקהלה שהיתה בתומכי תמימים דליובאוויטש, הועתק ג"כ במפתח 

לספר הנגונים חלק א', ומהרצוי ביותר שיתעסקו בזה עתה, בכדי שתהי' מאורגנת ככל הדרוש לחודש 

תשרי הבע"ל ואולי גם לח"י אלול, באם תהי' התועדות, ליום בהיר זה בו נתגלו שני המאורות. ומובן 

שמרשותו ומזכותו למסור דברי אלו לאנ"ש היכולים ומסוגלים לסייע בהאמור, אם ע"ד מרז"ל כבד 

את ה' - מגרונך או עכ"פ בטרחתם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

אגרות קודש
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."xekf" zyxtäëåúáÐlg elit`e ,dixg`l

.zay axra mixetäáÐixew envr zay meiao

lenz` zay axra lg elit`e ,meia ea dyxtd

Ð.l`enyk epiide ,xgnly zayl lg eli`k

úáùá íéøåô úåéäì ìçÐoixew oi` lkd ixac

diiyr dncw `l `zyd `dc ,xaryl "xekf"

.diiyrl dxikf dncw oitwen iabe ,dxikflïééãò
ú÷åìçî àéäÐick ,oinicwn ax xn` efa s`

.zexiirc diiyrl dxikf mcwzyúáù àéä åæéà
úéùéìùÐ.ziyily dyxt ea oixewyàä

úáùä íåéá ïñéð ùãåç ùàø òì÷éàãÐ`ly

,dxary zayl ycegd zyxt micwdl jxved

`g` iaxk dnec` dxt dxary zayl opixw

jenql ,mixetl dkenqa `le .`pipg iaxa

yceg y`x lgc `kide .gqtl mi`nh zxdf`

zyxt zexwl epkxvedy ,zay rvn`a oqip

diptly zaya ycegdÐmicwdl epwwfed

`idy ,[ef] zay iptly zayl dxt zyxt

.dixg`n mixetl dkenq'åë ïðáø åðúÐ

axl ,oibexiqa dlrnl zyxetn ef `ziixa

.dil zi`ck l`enyle ,dil zi`ck
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ïééãò:`iyw Ð 'eke inp xnzi` zwelgn `id

idefi` :ipzwc ,`ziixan jixt `l i`n`

dkeza zeidl mixet lgy lk Ð dipy zay

elit`e xninl ivn ied axle .zay axra elit`e

diptly zay axra oky lke ,jk xg`ly zaya

`ziixa jdc :xnel yie !dxary zayl oinicwny

ziriaxac oizipzn xg` ,jenqac `ziixa epiid

iab zay axra elit`e ipzc ab`e ,dfd ycgd

Ð `wec iedc ,ziriax zay iabe dpey`x zay

ab lr s` ,zaya `le zay axra `da inp `pz

.`wec ied `lc
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øîà àlà .íúä éî÷Bî à÷c àeä éîB÷Bà :éøîà̈§¦¥§¨§¦¨¨¤¨¨©
"äeöz äzàå"î àzéL eø÷ :ééaà,"úéNòå" ãò ©©¥¨¦¨¦§©¨§©¤©§¨¦¨

."úéNòå" ãò "àOú ék"î éø÷å éðz ãçå:éáéúéî §©¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨¥¦¦
úBéäì ìç,dì äëeîqä äLøtaïéa äéðôlî ïéa ¨¦§©¨¨¨©§¨¨¥¦§¨¤¨¥
äéøçàlîïéøB÷ééaàì àîìLa .dúBà ïéìôBëå dúBà ¦§©£¤¨¦¨§§¦¨¦§¨¨§©©¥

éaø Cì øîà !àéL÷ àçtð ÷çöé éaøì àlà .àçéð¦¨¤¨§©¦¦§¨©¨¨©§¨¨©¨©¦
,äéðôì çðéz ?àçéð éî ééaàìe :àçtð ÷çöéäéøçàì ¦§¨©¨¨§©©¥¦¦¨¥©§¨¤¨§©£¤¨

dìôBk ?øîéîì Cì úéà éàî àlà ?dì zçkLî éëéä¥¦©§©©§¨¤¨©¦¨§¥©§¨
;úBúaLaék"a úBéäì ìç .úBúaLa dìôBk éîð àëä §©¨¨¨©¦§¨§©¨¨¦§§¦

,dîöò "àOúàzéL eø÷ :àçtð ÷çöé éaø øîà ¦¨©§¨¨©©¦¦§¨©¨¨¨¦¨
,"ìä÷iå" ãò "úéNòå"."úéNòå" ãò "àOú ék"î éø÷ ãçåé÷úîéøîà àzLä :ééaà dì ó §¨¦¨©©©§¥§©¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨©§¦¨©©¥¨§¨¨§¦

òøôîì"àOú ék"î éø÷å éðz ãçå ,"ìä÷iå" ãò àzéL eø÷ :ééaà øîà àlà .éø÷c àeä §©§¥©§¨¥¤¨¨©©©¥¨¦¨©©©§¥§©¨¥§¨¥¦¦¦¨
c déúååk àéðz ."úéNòå" ãòåïéìôBëå dúBà ïéøB÷ dîöò "àOú éë"a úBéäì ìç :ééaà §©§¨¦¨©§¨§¨¥§©©¥¨¦§§¦¦¨©§¨¦¨§§¦

.dúBàìç"íéîéc÷î úaMä CBúa úBéäììçL øãà Lãç Làø :øîzéà ".äøáòL úaMì ¨¨¦§§©©¨©§¦¦©©¨¤¨§¨¦§©ŸŸ¤£¨¤¨
,úaL áøòa úBéäì;ïéîéc÷î :øîà áø.ïéøçàî :øîà ìàeîLeïk íàc ,ïéîéc÷î :øîà áø ¦§§¤¤©¨©¨©©§¦¦§¥¨©§©£¦©¨©©§¦¦§¦¥

.úBðçìeL éîBé eäì éøöa.ïéøçàî :øîà ìàeîLeàúaL éìòîa øñéîç óBñ óBñ :Cì øîà ¨§¦§¥§¨§¥¨©§©£¦¨©¨£¥¨§©£¥©§¨
úaMä CBúa úBéäì ìç :ïðz .ïéøçàî Ckìä ,àaLa ãç ãò é÷ôð àì úBðçìeLå ,òì÷éî¦§©§§¨¨¨§¥©©§©¨¦§¨§©£¦§©¨¦§§©©¨

ì ïéîéc÷îì ïé÷éñôîe ,øáòLeléôà åàì éàî .úøçà úaLúaMä CBúa ,àì ?úaL áøòa ©§¦¦§¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤©¨£¦§¤¤©¨¨§©©¨
.à÷åc?äðBLàø úaL àéä Bæéà :òîL àzeléôàå ,dëBúa úBéäì øãà LãBç Làø ìçL ìk ©§¨¨§©¥¦©¨¦¨¨¤¨Ÿ¤£¨¦§§¨©£¦

äî ,dëBúc àéîec "úaL áøòa eléôà" åàì éàî .úaL áøòadëBz¯,ïéîéc÷îáøò óà §¤¤©¨©¨£¦§¤¤©¨§¨§¨©¨©§¦¦©¤¤
ì ïéâøñî :éàpúk .da :ìàeîL éác àðz ïëå .da :ìàeîL øîà ?ïéîéc÷î úaL,úBúaL ©¨©§¦¦¨©§¥¨§¥¨¨§¥§¥¨§©¨¥§¨§¦§©¨

ïa ïBòîL éaø øîà .ïéâøñî ïéà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .àéNpä äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¨¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§¨§¦¨©©¦¦§¤
ïéâøñî ïéà øîBà éðà éúîéà :øæòìà¯ìçL ïîæa,úaL áøòa úBéäììçL ïîæa ìáà ¤§¨¨¥¨©£¦¥¥§¨§¦¦§©¤¨¦§§¤¤©¨£¨¦§©¤¨

.èáL àeäL ét ìò óà ,äøáòL úaMî àøB÷å íéc÷î ,úaMä CBúa úBéäì"äiðLaøBëæ ¦§§©©¨©§¦§¥¦©¨¤¨§¨©©¦¤§¨©§¦¨¨
,úaLa áøòa úBéäì ìçL íéøet :øîzéà ".'åëå,"øBëæ" úLøt ïéîéc÷î :øîà áøìàeîLe ¦§©¦¤¨¦§§¤¤§©¨©¨©©§¦¦¨¨©¨§¥

.ïéøçàî :øîà,ïéîéc÷î :øîà áø:øîà ìàeîLe .äøéëæì äéiLò íBc÷éz àìc éëéä ék ¨©§©£¦©¨©©§¦¦¦¥¦§¨¦§£¦¨¦¦¦¨§¥¨©
.ïéøçàî.ïééúà à÷ éããä éãäa äøéëæe äiNò ,øñéîça éãáòc ïéôweî àkéàc ïåék :Cì øîà §©£¦¨©¨¥¨§¦¨¨¦§¨§¦©£¥¨£¦¨§¦¨©£¥£¨¥¨¨§¨

òì÷éî ,úaLa àçøé Léø òì÷éî ék àäå ."øBëæ" äiðLa :ïðz:éðú÷å ,úaL áøòa íéøet §©©§¦¨¨§¨¦¦§©¥©§¨§©¨¦§©¦§¤¤©¨§¨¨¥
!"øBëæ" äiðLa?äiðL éàî :àtt áø øîà.ä÷ñôäì äiðL?äiðL úaL Bæéà :òîL àzìk ©§¦¨¨¨©©©¨©§¦¨§¦¨©©§¨¨¨§©¥©¨§¦¨¨

äî ,"dëBú"c àéîec úaL áøò åàì éàî .úaL áøòa eléôà ,dëBúa úBéäì íéøet ìçL¤¨¦¦§§¨£¦§¤¤©¨©¨¤¤©¨§¨§¨©
dëBz¯,ïéîéc÷îóà.da :ìàeîL øîà ?ïéîéc÷î úaL áøò.da :ìàeîL éác àðz ïëå ¨©§¦¦©¤¤©¨©§¦¦¨©§¥¨§¥¨¨§¥§¥¨

ìç.íéîéc÷î ïéà ìkä éøáãì :àðeä áø øîà ,dîöò úaMa úBéäìïééãò :øîà ïîçð áøå ¨¦§©©¨©§¨¨©©¨§¦§¥©Ÿ¥©§¦¦§©©§¨¨©£©¦
.ú÷Bìçî àéäìçL íéøet :áø øîà àaà éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà :éîð øîzéà ¦©£¤¦§©©¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦©¨¨©©¦¤¨

."øBëæ" äøáòL úaMa àøB÷å íéc÷î úaLa úBéäì"úéLéìLa:ïðaø eðz ".äneãà äøt ¦§§©¨©§¦§¥©©¨¤¨§¨¨©§¦¦¨¨£¨¨©¨©
?úéLéìL úaL àéä Bæéààðéðç éaøa àîç éaø :øîzéà .äéøçàî íéøeôì äëeîqL ìk ¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦¥©£¤¨¦§©©¦¨¨§©¦£¦¨

;úaLa ïñéð LãBç Làø òì÷éàc àä :éâéìt àìå .ïñéð LãBç Làøì äëeîqä úaL :øîà̈©©¨©§¨§Ÿ¤¦¨§¨§¦¦¨§¦§©Ÿ¤¦¨§©¨
.úaMä òöîàa òì÷éàc àäúéòéáøaìçL øãà LãBç Làø :ïðaø eðz ."íëì äfä Lãçä" ¨§¦§©§¤§©©©¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤¨©¨©Ÿ¤£¨¤¨

ïéøB÷ úaLa úBéäì?äðBLàø úaL àéä Bæéàå ."òãéBäé"a íéøéèôîe "àOú ék"ìçL ìk ¦§§©¨¦¦¦¨©§¦¦§§¨¨§¥¦©¨¦¨¨¤¨
äiðMa .úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäì øãà LãBç Làø"ézã÷t" ïéøéèôîe "øBëæ." Ÿ¤£¨¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¨¨©§¦¦¨©§¦

?äiðL úaL àéä BæéàåúéLéìMa .úaL áøòa eléôàå dëBúa úBéäì íéøet ìçL ìk §¥¦©¨§¦¨¨¤¨¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦
íëéìò éz÷øæå" ïéøéèôîe ,äneãà äøt."?úéLéìL úaL àéä Bæéàåíéøeôì äëeîqL ìk ¨¨£¨©§¦¦§¨©§¦£¥¤§¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦

úéòéáøa .äéøçàîäfä Lãçä","."Lãçì ãçàa ïBLàøa íéäìà 'ä øîà äk" ïéøéèôîe ¥©£¤¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤©§¦¦Ÿ¨©¡Ÿ¦¨¦§¤¨©Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dlibn(oey`x meil)

éøîà,mi`exdíúä éî÷Bî à÷c àeä éîe÷Bàzyxta jiyndy - ¨§¦¥§¨§¥¨¨
zi`xp ez`ixwe ,'devz' zyxt xnba cnr myy oeik '`yz ik'

.milwy zyxtl my `xwy xkip df oi`e ,ef dyxt jyndkàlà¤¨
'äeöz äzàå'î àzéL eø÷ ,éiaà øîàmikiynneãçå ,'úéNòå' ãò ¨©©©¥¨¦¨¦§©¨§©¤©§¨¦¨§©

éø÷å éðzzipya `xew -,'úéNòå' ãò 'àNú ék'îe`xewy xkip f`e ¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨
.milwy zyxtl

:`gtp wgvi iaxl `iyewéáéúéî,`ziixanúBéäì ìçyceg y`x ¥¦¥¨¦§
xc`dì äëeîqä äLøta,'`yz ik' zyxtl -äéðôlî ïéaeïéá ©¨¨¨©§¨¨¥¦§¨¤¨¥

.dúBà ïéìôBëå dúBà ïéøB÷ ,äéøçàlîdze`ay `xnbd dpiad ¦§©£¤¨¦¨§§¦¨
,dz`ixw miltek zayéiaàì àîìLamiltek ok`y xaqy,àçéð ¦§¨¨§©©¥¦¨
àçôð ÷çöé éaøì àlàmrt mi`xew `l` miltek `ly xaqy ¤¨§©¦¦§¨©§¨

,zg`.àéL÷©§¨
:`xnbd zvxznå ,àçôð ÷çöé éaø Eì øîàikçðéz ,àçéð éî éiaàì ¨©§©¦¦§¨©§¨§§©©¥¦¦¨¦©

'milwy' lgyk milteky epivnyäéðôìj` ,lirlcke 'devz'a §¨¤¨
lgykäéøçàì,'ldwie'adì úçkLî éëéäyyg oi` ixd ,milteky §©£¤¨¥¦©§©©¨

.reayd zyxtn wlg dfy erhiy,øîéîì Cì úéà éàî àlà¤¨©¦¨§¥©
y dpeekd dixg`l milteky,úBúaLa dìôBkef zayay epiidc §¨§©¨

,milwyl d`ad zayae ,reayd zyxtl d`xewénð àëämiltek ¨¨©¦
y dpeekd diptl,úBúaLa dìôBkd`xew ef zayay epiidc §¨§©¨

.reayd zyxtl d`ad zayae ,milwyl
:df oipra sqep ote`a mb ewlgpy d`ian `xnbdúBéäì ìç̈¦§

'milwy',dîöò 'àNú ék'a.milwyl d`ixwd zxkip `dzy jixve §¦¦¨©§¨
'úéNòå' ïî àzéL eø÷ ,àçôð ÷çöé éaø øîàmilwy zyxt xg`l ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¨¦§¨¦¨

ãçå ,'ìä÷iå' ãòe dyxtd zligzl xfeg.'úéNòå' ãò 'àNú ék'î éø÷ ©©©§¥§©¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨
é÷úîàzLä ,éiaà dì óoky ,milwyl e`xewy xkip df oi`éøîà ©§¦¨©©¥©§¨¨§¦

éø÷c àeä òøôîì.milwy myl `le ,reayd zyxtøîà àlà §©§¥©§¨¥¤¨¨©
àzéL eø÷ ,éiaàdyxtd zligznék'î éø÷å éðz ãçå ,'ìä÷iå' ãò ©©¥¨¦¨©©©§¥§©¨¥§¨¥¦¦

.'úéNòå' ãò 'àNú¦¨©§¨¦¨
:`ziixan iia`l di`x d`ian `xnbdìç ,éiaàc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©©¥¨

úBéäìmilwyå dúBà ïéøB÷ ,dîöò 'àNú éë'ajk xg`dúBà ïéìôBk ¦§§¦¦¨©§¨¦¨§§¦¨
.milwyl 'ziyre' cr '`yz ik'n

:dpyna epipy.äøáòL úaMì ïéîéc÷î úaMä CBúa úBéäì ìç̈¦§§©©¨©§¦¦©©¨¤¨§¨
:zay axra lgyk zwelgnúBéäì ìçL øãà Lãç Làø ,øîzéà¦§©ŸŸ¤£¨¤¨¦§

ïéîéc÷î øîà áø ,úaL áøòa.eiptly zayl milwy zyxt §¤¤©¨©¨©©§¦¦
ïéøçàî øîà ìàeîLe.eixg` dkenqd zayl §¥¨©§©£¦

:zwelgnd inrhïk íàc ,ïéîéc÷î øîà áøxg`pyeäì éøöac"in ©¨©©§¦¦§¦¥¨§¥§
éîBémiayeiy onfd cr dfxkdd onyúBðçìeLhextl dpicna ¥§¨

mcew zezay izy zegtl d`xewl jixve ,ycewd ilwy(:hk lirl).
óBñ óBñ ,Eì øîà ,ïéøçàî øîà ìàeîLemb efk dpyaøñéîçxc`a §¥¨©§©£¦¨©§£¥©

àzaL éìòîa[zay axr-]ãç ãò é÷ôð àì úBðçìeLå ,òì÷éî §©£¥©©¨¦§©§§¨Ÿ¨§¥©©
àaLacr mei xyr drax` yie ,zayd ceak iptn zay axra `le §©¨

,zepgleydïéøçàî Ckìä.'xekf'l 'milwy' oia wiqtdl `ly ick ¦§¨§©£¦
:l`enyl epizpynn `iyewïéîéc÷î ,úaMä CBúa úBéäì ìç ,ïðz§©¨¦§§©©¨©§¦¦

ìì ïé÷éñôîe øáòL.úøçà úaL,xaecn dnaeeléôà åàì éàîm` §¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤©¨£¦
lg,úaL áøòadywe ,eiptly zayl 'milwy' minicwny §¤¤©¨

.l`enyl
:`xnbd zvxzn,àìlgyk xaecnúaMä CBúa[reayd-],à÷åc Ÿ§©©¨©§¨

zaiyi cr mini zegt eidi xg`p m` f`y ,minicwn df ote`a wxy
.zepgleyd

:l`eny lr ztqep `iyewòîL àz,`ziixanúaL àéä Bæéà ¨§©¥¦©¨
äðBLàø,milwy mi`xew dayúBéäì øãà LãBç Làø ìçL ìk ¦¨¨¤¨Ÿ¤£¨¦§

åàì éàî .úaL áøòa eléôàå ,dëBúaa dpeekd'úaL áøòa eléôà' §¨©£¦§¤¤©¨©¨£¦§¤¤©¨
dëBúc àéîec,reayd rvn` -äîa lg m`,ïéîéc÷î dëBzjkóà §¨§¨©¨©§¦¦©

a lg m`.ïéîéc÷î úaL áøò¤¤©¨©§¦¦
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà,reayd jezl dpeekd oi` 'dkeza' ¨©§¥

`l`dami`xew zaya xc` yceg y`x lgyky ,dnvr zaya - ¨
ixacke ,zay dze`a mi`xew ef zay axra lg m` s`e ,'milwy'

.l`enyìàeîL éác àðz ïëål`eny ly eyxcn ziaa epy - §¥¨¨§¥§¥
zeidl xc` yceg y`x lgy lk' yxetna `ziixaa.'dä

ewlgp l`enye ax :`xnbd dtiqenkzwelgn,éàpzepipyy §©¨¥
,`ziixaaøñîì ïéâúBúaLmilwy z`ixw oiay zaya miwiqtn - §¨§¦§©¨

,zeiyxtd on zg` `exwln xekf z`ixwl.àéNpä äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¨¦
,ïéâøñî ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømilwy mi`xew `l` ©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§¨§¦

e .xekf z`ixw mcewy zayaøæòìà ïa ïBòîL éaø øîàx`al ¨©©¦¦§¤¤§¨¨
,ezhiyìçL ïîæa ,ïéâøñî ïéà øîBà éðà éúîéàyceg y`xúBéäì ¥¨©£¦¥¥§¨§¦¦§©¤¨¦§

,úaL áøòaick yceg y`x xg`ly zayl milwy mixg`n f`y §¤¤©¨
,xekfl milwy oia ewiqti `ly,úaMä CBúa úBéäì ìçL ïîæa ìáà£¨¦§©¤¨¦§§©©¨

àøB÷å íéc÷îmilwy,èáL àeäL ét ìò óà äøáòL úaMîzayae ©§¦§¥¦©¨¤¨§¨©©¦¤§¨
.'xekf' zyxt mi`xew ziyily zayae ,miwiqtn dixg`ly
.minicwn zay axra lgyk s` `iypd dcedi iaxly rnyne
oa oerny iaxk l`enye ,`iypd dcedi iaxk xaq axy x`eane

.xfrl`
:dpyna epipy.'åëå øBëæ äiðMa©§¦¨¨

:zay axra lg m` zwelgníéøet ,øîzéàxc` c"ia mifxtcìçL ¦§©¦¤¨
'øBëæ' úLøt ïéîéc÷î ,øîà áø ,úaL áøòa úBéäì.diptly zayl ¦§§¤¤©¨©¨©©§¦¦¨¨©¨

ïéøçàî øîà ìàeîLe.dixg`ly zayl dz`ixw §¥¨©§©£¦
:zwelgnd inrhäiNò íBc÷éz àìc éëéä ék ,ïéîéc÷î øîà áø- ©¨©©§¦¦¦¥¦§Ÿ¦§£¦¨

,mixeta yiy zepn gelyne dzyne dgnyäøéëæìziign ly ¦§¦¨
weqtdy ,wlnr(gk h xzq`)`d minIde'micwd 'miUrpe mixMfp dN §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦
.diyrl dxikfàkéàc ïåék ,Eì øîà ,ïéøçàî øîà ìàeîLez` §¥¨©§©£¦¨©§¥¨§¦¨

déãáòc ïéôweîmixet,øñéîçamlv`y `vnpéãäa äøéëæe äiNò ¨¦§¨§¥§©¥©£¦¨§¦¨©£¥
,ïééúà à÷ éããäzyxt e`xwi mbe meid zevn z` mb eyri ixdy £¨¥¨©§¨

.xekf
:epizpynn l`enyl `iyew.øBëæ äiðMa ,ïðz`xnbd dpiad §©©§¦¨¨

,dywne ,zaya yceg y`x lgy `yixd ly ote`a xaecnyàäå§¨
äiðMa éðz÷å ,úaL áøòa íéøet òì÷éî ,úaMa àçøé Léø òì÷éî ék¦¦§©¥©§¨©©¨¦§©¦§¤¤©¨§¨¨¥©§¦¨

,'øBëæ'.l`enyk `lye ,mixet mcewy zaya epiidc ¨
:`xnbd zvxznäiðL éàî ,àtt áø øîàdpeekd ,dpynd dxn`y ¨©©¨¨©§¦¨

ì äiðLzay,ä÷ñôälgy ,dpynd d`iady ipyd ote`a xaecny §¦¨§©§¨¨
,eiptly zaya milwy mi`xewy ,reayd rvn`a yceg y`x
`le ,xekf mi`xew dl dipy zayae ,eixg`y zaya miwiqtne

.l`enye ax zwelgn ly ote`a llk xaecn
:`ziixan ztqep `iyewäiðL úaL Bæéà ,òîL àzda mi`xewy ¨§©¥©¨§¦¨

,'xekf'eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøet ìçL ìklg m`.úaL áøòa ¨¤¨¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨
åàì éàîa elit`'a dpeekddëBúc àéîec 'úaL áøòrvn`a - ©¨¤¤©¨§¨§¨
,reaydäîa lg m`óà ,ïéîéc÷î dëBzlg m`,ïéîéc÷î úaL áøò ©¨©§¦¦©¤¤©¨©§¦¦

.l`enyl dywe
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàreayd rvn`a dpeekd oi` 'dkeza' ¨©§¥

`l`dazay axra lg m` oke zaya lgyke ,dnvr zaya - ¨
.xekf zyxt da mi`xewìàeîL éác àðz ïëå`ziixaa yxetna §¥¨¨§¥§¥

zeidl mixet lgy lk'.'dä
:sqep ote`a dpc `xnbdìçmifxtc mixet.dîöò úaMa úBéäì ¨¦§©©¨©§¨

ìkä éøáãì ,àðeä áø øîàaxl s`eïéîéc÷î ïéàzayl xekf ¨©©¨§¦§¥©Ÿ¥©§¦¦
oi` ef d`ixwa mby oeik ,envr mixeta mi`xew `l` ,zncewd

.dxikfl zncew diyr,ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øîà ïîçð áøåxaq axe §©©§¨¨©£©¦¦©£¤
.mifxt ly diyrl dxikf micwdl ick ,minicwn df ote`a s`y

:envr ax ixacn ongp axl di`xøa àéiç éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦¨©
íéc÷î ,úaMa úBéäì ìçL íéøet ,áø øîà àaà éaø øîà àaà©¨¨©©¦©¨¨©©¦¤¨¦§©©¨©§¦

.'øBëæ' äøáòL úaLa àøB÷å§¥§©¨¤¨§¨¨
:dpyna epipy.'åëå äneãà äøt úéLéìMa©§¦¦¨¨£¨

:df oic zx`and `ziixaúéLéìL úaL àéä Bæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¦©¨§¦¦
,'dxt' da mi`xewyäéøçàî íéøeôì äëeîqL ìk`xen` zrc . ¨¤§¨§¦¥©£¤¨

:dfa,øîà àðéðç éaøa àîç éaø ,øîzéàa dze` mi`xewúaL ¦§©©¦¨¨§©¦£¦¨¨©©¨
ïñéð LãBç Làøì äëeîqä:`xnbd zx`an .àä ,éâéìt àìåixac - ©§¨§Ÿ¤¦¨§Ÿ§¦¥¨

exn`p `pipg iaxa `ng iax,úaMa ïñéð LãBç Làø òìwéàceae §¦§©Ÿ¤¦¨©©¨
`le eiptln el dkenqd zaya mi`xew 'dxt'e ,'ycegd' mi`xew
zyxtl mi`nh zxdh zyxt jenql ick ,mixet xg`ly zaya

e ,gqtdàäexn`p `ziixad ixac -òìwéàcoqip yceg y`x ¨§¦§©
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המשך בעמוד קלק



קלי
miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtziprz

íúä éî÷åîã àåä éîå÷åà éøîàÐ.o`k cr "devz dz`e" zyxt dniizqp `ly ixaq `l` ,milwy zyxt myl xkip xacd oi` :xnelkéø÷å éðàú ãçåÐik"n zexwl dpeye xfeg

.'ebe "zyegp xeik ziyre" cr "`yzúåúáùá äìôåëÐ.ef xg` ef zezay ipy dze` oixewyïéîéã÷î øîà áøÐ.oizipzna opzck ,xary zayl "`yz ik"a oixeweïë íàãÐ

oixg`ncÐ,odiptl zezay izy oiyxec ediy ,yceg y`xn oixewe oinicwn xyr dynga dpicna ayil ekxved zepgleyy meyn lirl opixn`c ,zezay ipyn zepgleyl edl ixva

ycg y`x zxgnl cr xg`z m`e .l`ilnb oa oerny oaxkÐ.zezay izy dncwd o`k oi`òì÷éî àúáù éìòîá øñéîçÐceak iptn ,dpicna ayile z`vl eligzi `l meid eze`e

.zaydúáùá ãçá ãò é÷ôð àìÐzxg`n ike

ick ,oixg`n jkld ,zezay izy `ki` inp

.zeiyxt izy oia wiqtdl jxhvz `lyêåúá
à÷åã úáùÐinei edl ixva i`ce zxg`n i`c

.zepgleylìàåîù øîàÐipzwc dkeza i`d

Ð.envr zay jez `l` ,reay jez e`lïëå
ìàåîù éáã àðúÐi` :`ziixa jdc `ztqeza

dpey`x zay `id efÐyceg y`x lgy lk

lg elit`e ,envr zay meia da zeidl xc`

:`nl` .da lg eli`k Ð lenz` ly zay axra

.opireny` oixg`nïéâøñîÐ.oibexiq oeyl

dpey`x dyxt oia zezayl oiwiqtn :xnelk

oinicwny lega yceg y`x lgyk ,dipyl

.zepgleyl inei edl ixva ok m`c ,xaryl

oixew ziyily zayle ,d`ad zayl oiwiqtne

.mixetl xekf dkenq `dzy ick "xekf"ïéà
ïéâøñîÐ.lif`e yxtnckïéà øîåà éðà éúîéà

ñîúáù áøòá úåéäì ìçù ïîæá ïéâøÐinp ikc

xn`ck ,zepgleyl inei ixva `l oixg`n

cg cr iazi `l zepgley seq seq :lirl l`eny

.bexiq o`k oi`e ,oixg`n jkld ,zayaìáà
úáùä êåúá úåéäì ìçù ïîæáÐzxg`n i`c

zepgleyl `nei edl ixva dlÐjgxk lr

:opiqxb ikd .bexiq o`k yie ,micwpàìã éëéä éë
.äøéëæì äééùò íåã÷éìøåëæ äéðùá ïðúÐ`w

zeidl lgy xc` yceg y`x` jzrc `wlq

.oizipznc `yix dia ixiinc ,i`w zayaäéðù
ä÷ñôäìÐ`l` ,i`w `yix` e`l :xnelk

zayd jeza zeidl lg :ipzwc ,i`w `tiq`Ð

dlre .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwn

,"xekf" oixew dwqtd xg` ly zaya :xn`e i`w

.mixet `di dixg`ly reay jezaeàéä åæéà
äéðù úáùÐ,dipy dyxt ly zay :xnelk

."xekf" zyxtäëåúáÐlg elit`e ,dixg`l

.zay axra mixetäáÐixew envr zay meiao

lenz` zay axra lg elit`e ,meia ea dyxtd

Ð.l`enyk epiide ,xgnly zayl lg eli`k

úáùá íéøåô úåéäì ìçÐoixew oi` lkd ixac

diiyr dncw `l `zyd `dc ,xaryl "xekf"

.diiyrl dxikf dncw oitwen iabe ,dxikflïééãò
ú÷åìçî àéäÐick ,oinicwn ax xn` efa s`

.zexiirc diiyrl dxikf mcwzyúáù àéä åæéà
úéùéìùÐ.ziyily dyxt ea oixewyàä

úáùä íåéá ïñéð ùãåç ùàø òì÷éàãÐ`ly

,dxary zayl ycegd zyxt micwdl jxved

`g` iaxk dnec` dxt dxary zayl opixw

jenql ,mixetl dkenqa `le .`pipg iaxa

yceg y`x lgc `kide .gqtl mi`nh zxdf`

zyxt zexwl epkxvedy ,zay rvn`a oqip

diptly zaya ycegdÐmicwdl epwwfed

`idy ,[ef] zay iptly zayl dxt zyxt

.dixg`n mixetl dkenq'åë ïðáø åðúÐ

axl ,oibexiqa dlrnl zyxetn ef `ziixa

.dil zi`ck l`enyle ,dil zi`ck
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ïééãò:`iyw Ð 'eke inp xnzi` zwelgn `id

idefi` :ipzwc ,`ziixan jixt `l i`n`

dkeza zeidl mixet lgy lk Ð dipy zay

elit`e xninl ivn ied axle .zay axra elit`e

diptly zay axra oky lke ,jk xg`ly zaya

`ziixa jdc :xnel yie !dxary zayl oinicwny

ziriaxac oizipzn xg` ,jenqac `ziixa epiid

iab zay axra elit`e ipzc ab`e ,dfd ycgd

Ð `wec iedc ,ziriax zay iabe dpey`x zay

ab lr s` ,zaya `le zay axra `da inp `pz

.`wec ied `lc
x`ye
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øîà àlà .íúä éî÷Bî à÷c àeä éîB÷Bà :éøîà̈§¦¥§¨§¦¨¨¤¨¨©
"äeöz äzàå"î àzéL eø÷ :ééaà,"úéNòå" ãò ©©¥¨¦¨¦§©¨§©¤©§¨¦¨

."úéNòå" ãò "àOú ék"î éø÷å éðz ãçå:éáéúéî §©¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨¥¦¦
úBéäì ìç,dì äëeîqä äLøtaïéa äéðôlî ïéa ¨¦§©¨¨¨©§¨¨¥¦§¨¤¨¥
äéøçàlîïéøB÷ééaàì àîìLa .dúBà ïéìôBëå dúBà ¦§©£¤¨¦¨§§¦¨¦§¨¨§©©¥

éaø Cì øîà !àéL÷ àçtð ÷çöé éaøì àlà .àçéð¦¨¤¨§©¦¦§¨©¨¨©§¨¨©¨©¦
,äéðôì çðéz ?àçéð éî ééaàìe :àçtð ÷çöéäéøçàì ¦§¨©¨¨§©©¥¦¦¨¥©§¨¤¨§©£¤¨

dìôBk ?øîéîì Cì úéà éàî àlà ?dì zçkLî éëéä¥¦©§©©§¨¤¨©¦¨§¥©§¨
;úBúaLaék"a úBéäì ìç .úBúaLa dìôBk éîð àëä §©¨¨¨©¦§¨§©¨¨¦§§¦

,dîöò "àOúàzéL eø÷ :àçtð ÷çöé éaø øîà ¦¨©§¨¨©©¦¦§¨©¨¨¨¦¨
,"ìä÷iå" ãò "úéNòå"."úéNòå" ãò "àOú ék"î éø÷ ãçåé÷úîéøîà àzLä :ééaà dì ó §¨¦¨©©©§¥§©¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨©§¦¨©©¥¨§¨¨§¦

òøôîì"àOú ék"î éø÷å éðz ãçå ,"ìä÷iå" ãò àzéL eø÷ :ééaà øîà àlà .éø÷c àeä §©§¥©§¨¥¤¨¨©©©¥¨¦¨©©©§¥§©¨¥§¨¥¦¦¦¨
c déúååk àéðz ."úéNòå" ãòåïéìôBëå dúBà ïéøB÷ dîöò "àOú éë"a úBéäì ìç :ééaà §©§¨¦¨©§¨§¨¥§©©¥¨¦§§¦¦¨©§¨¦¨§§¦

.dúBàìç"íéîéc÷î úaMä CBúa úBéäììçL øãà Lãç Làø :øîzéà ".äøáòL úaMì ¨¨¦§§©©¨©§¦¦©©¨¤¨§¨¦§©ŸŸ¤£¨¤¨
,úaL áøòa úBéäì;ïéîéc÷î :øîà áø.ïéøçàî :øîà ìàeîLeïk íàc ,ïéîéc÷î :øîà áø ¦§§¤¤©¨©¨©©§¦¦§¥¨©§©£¦©¨©©§¦¦§¦¥

.úBðçìeL éîBé eäì éøöa.ïéøçàî :øîà ìàeîLeàúaL éìòîa øñéîç óBñ óBñ :Cì øîà ¨§¦§¥§¨§¥¨©§©£¦¨©¨£¥¨§©£¥©§¨
úaMä CBúa úBéäì ìç :ïðz .ïéøçàî Ckìä ,àaLa ãç ãò é÷ôð àì úBðçìeLå ,òì÷éî¦§©§§¨¨¨§¥©©§©¨¦§¨§©£¦§©¨¦§§©©¨

ì ïéîéc÷îì ïé÷éñôîe ,øáòLeléôà åàì éàî .úøçà úaLúaMä CBúa ,àì ?úaL áøòa ©§¦¦§¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤©¨£¦§¤¤©¨¨§©©¨
.à÷åc?äðBLàø úaL àéä Bæéà :òîL àzeléôàå ,dëBúa úBéäì øãà LãBç Làø ìçL ìk ©§¨¨§©¥¦©¨¦¨¨¤¨Ÿ¤£¨¦§§¨©£¦

äî ,dëBúc àéîec "úaL áøòa eléôà" åàì éàî .úaL áøòadëBz¯,ïéîéc÷îáøò óà §¤¤©¨©¨£¦§¤¤©¨§¨§¨©¨©§¦¦©¤¤
ì ïéâøñî :éàpúk .da :ìàeîL éác àðz ïëå .da :ìàeîL øîà ?ïéîéc÷î úaL,úBúaL ©¨©§¦¦¨©§¥¨§¥¨¨§¥§¥¨§©¨¥§¨§¦§©¨

ïa ïBòîL éaø øîà .ïéâøñî ïéà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .àéNpä äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¨¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§¨§¦¨©©¦¦§¤
ïéâøñî ïéà øîBà éðà éúîéà :øæòìà¯ìçL ïîæa,úaL áøòa úBéäììçL ïîæa ìáà ¤§¨¨¥¨©£¦¥¥§¨§¦¦§©¤¨¦§§¤¤©¨£¨¦§©¤¨

.èáL àeäL ét ìò óà ,äøáòL úaMî àøB÷å íéc÷î ,úaMä CBúa úBéäì"äiðLaøBëæ ¦§§©©¨©§¦§¥¦©¨¤¨§¨©©¦¤§¨©§¦¨¨
,úaLa áøòa úBéäì ìçL íéøet :øîzéà ".'åëå,"øBëæ" úLøt ïéîéc÷î :øîà áøìàeîLe ¦§©¦¤¨¦§§¤¤§©¨©¨©©§¦¦¨¨©¨§¥

.ïéøçàî :øîà,ïéîéc÷î :øîà áø:øîà ìàeîLe .äøéëæì äéiLò íBc÷éz àìc éëéä ék ¨©§©£¦©¨©©§¦¦¦¥¦§¨¦§£¦¨¦¦¦¨§¥¨©
.ïéøçàî.ïééúà à÷ éããä éãäa äøéëæe äiNò ,øñéîça éãáòc ïéôweî àkéàc ïåék :Cì øîà §©£¦¨©¨¥¨§¦¨¨¦§¨§¦©£¥¨£¦¨§¦¨©£¥£¨¥¨¨§¨

òì÷éî ,úaLa àçøé Léø òì÷éî ék àäå ."øBëæ" äiðLa :ïðz:éðú÷å ,úaL áøòa íéøet §©©§¦¨¨§¨¦¦§©¥©§¨§©¨¦§©¦§¤¤©¨§¨¨¥
!"øBëæ" äiðLa?äiðL éàî :àtt áø øîà.ä÷ñôäì äiðL?äiðL úaL Bæéà :òîL àzìk ©§¦¨¨¨©©©¨©§¦¨§¦¨©©§¨¨¨§©¥©¨§¦¨¨

äî ,"dëBú"c àéîec úaL áøò åàì éàî .úaL áøòa eléôà ,dëBúa úBéäì íéøet ìçL¤¨¦¦§§¨£¦§¤¤©¨©¨¤¤©¨§¨§¨©
dëBz¯,ïéîéc÷îóà.da :ìàeîL øîà ?ïéîéc÷î úaL áøò.da :ìàeîL éác àðz ïëå ¨©§¦¦©¤¤©¨©§¦¦¨©§¥¨§¥¨¨§¥§¥¨

ìç.íéîéc÷î ïéà ìkä éøáãì :àðeä áø øîà ,dîöò úaMa úBéäìïééãò :øîà ïîçð áøå ¨¦§©©¨©§¨¨©©¨§¦§¥©Ÿ¥©§¦¦§©©§¨¨©£©¦
.ú÷Bìçî àéäìçL íéøet :áø øîà àaà éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà :éîð øîzéà ¦©£¤¦§©©¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦©¨¨©©¦¤¨

."øBëæ" äøáòL úaMa àøB÷å íéc÷î úaLa úBéäì"úéLéìLa:ïðaø eðz ".äneãà äøt ¦§§©¨©§¦§¥©©¨¤¨§¨¨©§¦¦¨¨£¨¨©¨©
?úéLéìL úaL àéä Bæéààðéðç éaøa àîç éaø :øîzéà .äéøçàî íéøeôì äëeîqL ìk ¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦¥©£¤¨¦§©©¦¨¨§©¦£¦¨

;úaLa ïñéð LãBç Làø òì÷éàc àä :éâéìt àìå .ïñéð LãBç Làøì äëeîqä úaL :øîà̈©©¨©§¨§Ÿ¤¦¨§¨§¦¦¨§¦§©Ÿ¤¦¨§©¨
.úaMä òöîàa òì÷éàc àäúéòéáøaìçL øãà LãBç Làø :ïðaø eðz ."íëì äfä Lãçä" ¨§¦§©§¤§©©©¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤¨©¨©Ÿ¤£¨¤¨

ïéøB÷ úaLa úBéäì?äðBLàø úaL àéä Bæéàå ."òãéBäé"a íéøéèôîe "àOú ék"ìçL ìk ¦§§©¨¦¦¦¨©§¦¦§§¨¨§¥¦©¨¦¨¨¤¨
äiðMa .úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäì øãà LãBç Làø"ézã÷t" ïéøéèôîe "øBëæ." Ÿ¤£¨¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¨¨©§¦¦¨©§¦

?äiðL úaL àéä BæéàåúéLéìMa .úaL áøòa eléôàå dëBúa úBéäì íéøet ìçL ìk §¥¦©¨§¦¨¨¤¨¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦
íëéìò éz÷øæå" ïéøéèôîe ,äneãà äøt."?úéLéìL úaL àéä Bæéàåíéøeôì äëeîqL ìk ¨¨£¨©§¦¦§¨©§¦£¥¤§¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦

úéòéáøa .äéøçàîäfä Lãçä","."Lãçì ãçàa ïBLàøa íéäìà 'ä øîà äk" ïéøéèôîe ¥©£¤¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤©§¦¦Ÿ¨©¡Ÿ¦¨¦§¤¨©Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dlibn(oey`x meil)

éøîà,mi`exdíúä éî÷Bî à÷c àeä éîe÷Bàzyxta jiyndy - ¨§¦¥§¨§¥¨¨
zi`xp ez`ixwe ,'devz' zyxt xnba cnr myy oeik '`yz ik'

.milwy zyxtl my `xwy xkip df oi`e ,ef dyxt jyndkàlà¤¨
'äeöz äzàå'î àzéL eø÷ ,éiaà øîàmikiynneãçå ,'úéNòå' ãò ¨©©©¥¨¦¨¦§©¨§©¤©§¨¦¨§©

éø÷å éðzzipya `xew -,'úéNòå' ãò 'àNú ék'îe`xewy xkip f`e ¨¥§¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨
.milwy zyxtl

:`gtp wgvi iaxl `iyewéáéúéî,`ziixanúBéäì ìçyceg y`x ¥¦¥¨¦§
xc`dì äëeîqä äLøta,'`yz ik' zyxtl -äéðôlî ïéaeïéá ©¨¨¨©§¨¨¥¦§¨¤¨¥

.dúBà ïéìôBëå dúBà ïéøB÷ ,äéøçàlîdze`ay `xnbd dpiad ¦§©£¤¨¦¨§§¦¨
,dz`ixw miltek zayéiaàì àîìLamiltek ok`y xaqy,àçéð ¦§¨¨§©©¥¦¨
àçôð ÷çöé éaøì àlàmrt mi`xew `l` miltek `ly xaqy ¤¨§©¦¦§¨©§¨

,zg`.àéL÷©§¨
:`xnbd zvxznå ,àçôð ÷çöé éaø Eì øîàikçðéz ,àçéð éî éiaàì ¨©§©¦¦§¨©§¨§§©©¥¦¦¨¦©

'milwy' lgyk milteky epivnyäéðôìj` ,lirlcke 'devz'a §¨¤¨
lgykäéøçàì,'ldwie'adì úçkLî éëéäyyg oi` ixd ,milteky §©£¤¨¥¦©§©©¨

.reayd zyxtn wlg dfy erhiy,øîéîì Cì úéà éàî àlà¤¨©¦¨§¥©
y dpeekd dixg`l milteky,úBúaLa dìôBkef zayay epiidc §¨§©¨

,milwyl d`ad zayae ,reayd zyxtl d`xewénð àëämiltek ¨¨©¦
y dpeekd diptl,úBúaLa dìôBkd`xew ef zayay epiidc §¨§©¨

.reayd zyxtl d`ad zayae ,milwyl
:df oipra sqep ote`a mb ewlgpy d`ian `xnbdúBéäì ìç̈¦§

'milwy',dîöò 'àNú ék'a.milwyl d`ixwd zxkip `dzy jixve §¦¦¨©§¨
'úéNòå' ïî àzéL eø÷ ,àçôð ÷çöé éaø øîàmilwy zyxt xg`l ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¨¦§¨¦¨

ãçå ,'ìä÷iå' ãòe dyxtd zligzl xfeg.'úéNòå' ãò 'àNú ék'î éø÷ ©©©§¥§©¨¥¦¦¦¨©§¨¦¨
é÷úîàzLä ,éiaà dì óoky ,milwyl e`xewy xkip df oi`éøîà ©§¦¨©©¥©§¨¨§¦

éø÷c àeä òøôîì.milwy myl `le ,reayd zyxtøîà àlà §©§¥©§¨¥¤¨¨©
àzéL eø÷ ,éiaàdyxtd zligznék'î éø÷å éðz ãçå ,'ìä÷iå' ãò ©©¥¨¦¨©©©§¥§©¨¥§¨¥¦¦

.'úéNòå' ãò 'àNú¦¨©§¨¦¨
:`ziixan iia`l di`x d`ian `xnbdìç ,éiaàc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©©¥¨

úBéäìmilwyå dúBà ïéøB÷ ,dîöò 'àNú éë'ajk xg`dúBà ïéìôBk ¦§§¦¦¨©§¨¦¨§§¦¨
.milwyl 'ziyre' cr '`yz ik'n

:dpyna epipy.äøáòL úaMì ïéîéc÷î úaMä CBúa úBéäì ìç̈¦§§©©¨©§¦¦©©¨¤¨§¨
:zay axra lgyk zwelgnúBéäì ìçL øãà Lãç Làø ,øîzéà¦§©ŸŸ¤£¨¤¨¦§

ïéîéc÷î øîà áø ,úaL áøòa.eiptly zayl milwy zyxt §¤¤©¨©¨©©§¦¦
ïéøçàî øîà ìàeîLe.eixg` dkenqd zayl §¥¨©§©£¦

:zwelgnd inrhïk íàc ,ïéîéc÷î øîà áøxg`pyeäì éøöac"in ©¨©©§¦¦§¦¥¨§¥§
éîBémiayeiy onfd cr dfxkdd onyúBðçìeLhextl dpicna ¥§¨

mcew zezay izy zegtl d`xewl jixve ,ycewd ilwy(:hk lirl).
óBñ óBñ ,Eì øîà ,ïéøçàî øîà ìàeîLemb efk dpyaøñéîçxc`a §¥¨©§©£¦¨©§£¥©

àzaL éìòîa[zay axr-]ãç ãò é÷ôð àì úBðçìeLå ,òì÷éî §©£¥©©¨¦§©§§¨Ÿ¨§¥©©
àaLacr mei xyr drax` yie ,zayd ceak iptn zay axra `le §©¨

,zepgleydïéøçàî Ckìä.'xekf'l 'milwy' oia wiqtdl `ly ick ¦§¨§©£¦
:l`enyl epizpynn `iyewïéîéc÷î ,úaMä CBúa úBéäì ìç ,ïðz§©¨¦§§©©¨©§¦¦

ìì ïé÷éñôîe øáòL.úøçà úaL,xaecn dnaeeléôà åàì éàîm` §¤¨©©§¦¦§©¨©¤¤©¨£¦
lg,úaL áøòadywe ,eiptly zayl 'milwy' minicwny §¤¤©¨

.l`enyl
:`xnbd zvxzn,àìlgyk xaecnúaMä CBúa[reayd-],à÷åc Ÿ§©©¨©§¨

zaiyi cr mini zegt eidi xg`p m` f`y ,minicwn df ote`a wxy
.zepgleyd

:l`eny lr ztqep `iyewòîL àz,`ziixanúaL àéä Bæéà ¨§©¥¦©¨
äðBLàø,milwy mi`xew dayúBéäì øãà LãBç Làø ìçL ìk ¦¨¨¤¨Ÿ¤£¨¦§

åàì éàî .úaL áøòa eléôàå ,dëBúaa dpeekd'úaL áøòa eléôà' §¨©£¦§¤¤©¨©¨£¦§¤¤©¨
dëBúc àéîec,reayd rvn` -äîa lg m`,ïéîéc÷î dëBzjkóà §¨§¨©¨©§¦¦©

a lg m`.ïéîéc÷î úaL áøò¤¤©¨©§¦¦
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà,reayd jezl dpeekd oi` 'dkeza' ¨©§¥

`l`dami`xew zaya xc` yceg y`x lgyky ,dnvr zaya - ¨
ixacke ,zay dze`a mi`xew ef zay axra lg m` s`e ,'milwy'

.l`enyìàeîL éác àðz ïëål`eny ly eyxcn ziaa epy - §¥¨¨§¥§¥
zeidl xc` yceg y`x lgy lk' yxetna `ziixaa.'dä

ewlgp l`enye ax :`xnbd dtiqenkzwelgn,éàpzepipyy §©¨¥
,`ziixaaøñîì ïéâúBúaLmilwy z`ixw oiay zaya miwiqtn - §¨§¦§©¨

,zeiyxtd on zg` `exwln xekf z`ixwl.àéNpä äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¨¦
,ïéâøñî ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømilwy mi`xew `l` ©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§¨§¦

e .xekf z`ixw mcewy zayaøæòìà ïa ïBòîL éaø øîàx`al ¨©©¦¦§¤¤§¨¨
,ezhiyìçL ïîæa ,ïéâøñî ïéà øîBà éðà éúîéàyceg y`xúBéäì ¥¨©£¦¥¥§¨§¦¦§©¤¨¦§

,úaL áøòaick yceg y`x xg`ly zayl milwy mixg`n f`y §¤¤©¨
,xekfl milwy oia ewiqti `ly,úaMä CBúa úBéäì ìçL ïîæa ìáà£¨¦§©¤¨¦§§©©¨

àøB÷å íéc÷îmilwy,èáL àeäL ét ìò óà äøáòL úaMîzayae ©§¦§¥¦©¨¤¨§¨©©¦¤§¨
.'xekf' zyxt mi`xew ziyily zayae ,miwiqtn dixg`ly
.minicwn zay axra lgyk s` `iypd dcedi iaxly rnyne
oa oerny iaxk l`enye ,`iypd dcedi iaxk xaq axy x`eane

.xfrl`
:dpyna epipy.'åëå øBëæ äiðMa©§¦¨¨

:zay axra lg m` zwelgníéøet ,øîzéàxc` c"ia mifxtcìçL ¦§©¦¤¨
'øBëæ' úLøt ïéîéc÷î ,øîà áø ,úaL áøòa úBéäì.diptly zayl ¦§§¤¤©¨©¨©©§¦¦¨¨©¨

ïéøçàî øîà ìàeîLe.dixg`ly zayl dz`ixw §¥¨©§©£¦
:zwelgnd inrhäiNò íBc÷éz àìc éëéä ék ,ïéîéc÷î øîà áø- ©¨©©§¦¦¦¥¦§Ÿ¦§£¦¨

,mixeta yiy zepn gelyne dzyne dgnyäøéëæìziign ly ¦§¦¨
weqtdy ,wlnr(gk h xzq`)`d minIde'micwd 'miUrpe mixMfp dN §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦
.diyrl dxikfàkéàc ïåék ,Eì øîà ,ïéøçàî øîà ìàeîLez` §¥¨©§©£¦¨©§¥¨§¦¨

déãáòc ïéôweîmixet,øñéîçamlv`y `vnpéãäa äøéëæe äiNò ¨¦§¨§¥§©¥©£¦¨§¦¨©£¥
,ïééúà à÷ éããäzyxt e`xwi mbe meid zevn z` mb eyri ixdy £¨¥¨©§¨

.xekf
:epizpynn l`enyl `iyew.øBëæ äiðMa ,ïðz`xnbd dpiad §©©§¦¨¨

,dywne ,zaya yceg y`x lgy `yixd ly ote`a xaecnyàäå§¨
äiðMa éðz÷å ,úaL áøòa íéøet òì÷éî ,úaMa àçøé Léø òì÷éî ék¦¦§©¥©§¨©©¨¦§©¦§¤¤©¨§¨¨¥©§¦¨

,'øBëæ'.l`enyk `lye ,mixet mcewy zaya epiidc ¨
:`xnbd zvxznäiðL éàî ,àtt áø øîàdpeekd ,dpynd dxn`y ¨©©¨¨©§¦¨

ì äiðLzay,ä÷ñôälgy ,dpynd d`iady ipyd ote`a xaecny §¦¨§©§¨¨
,eiptly zaya milwy mi`xewy ,reayd rvn`a yceg y`x
`le ,xekf mi`xew dl dipy zayae ,eixg`y zaya miwiqtne

.l`enye ax zwelgn ly ote`a llk xaecn
:`ziixan ztqep `iyewäiðL úaL Bæéà ,òîL àzda mi`xewy ¨§©¥©¨§¦¨

,'xekf'eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøet ìçL ìklg m`.úaL áøòa ¨¤¨¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨
åàì éàîa elit`'a dpeekddëBúc àéîec 'úaL áøòrvn`a - ©¨¤¤©¨§¨§¨
,reaydäîa lg m`óà ,ïéîéc÷î dëBzlg m`,ïéîéc÷î úaL áøò ©¨©§¦¦©¤¤©¨©§¦¦

.l`enyl dywe
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàreayd rvn`a dpeekd oi` 'dkeza' ¨©§¥

`l`dazay axra lg m` oke zaya lgyke ,dnvr zaya - ¨
.xekf zyxt da mi`xewìàeîL éác àðz ïëå`ziixaa yxetna §¥¨¨§¥§¥

zeidl mixet lgy lk'.'dä
:sqep ote`a dpc `xnbdìçmifxtc mixet.dîöò úaMa úBéäì ¨¦§©©¨©§¨

ìkä éøáãì ,àðeä áø øîàaxl s`eïéîéc÷î ïéàzayl xekf ¨©©¨§¦§¥©Ÿ¥©§¦¦
oi` ef d`ixwa mby oeik ,envr mixeta mi`xew `l` ,zncewd

.dxikfl zncew diyr,ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øîà ïîçð áøåxaq axe §©©§¨¨©£©¦¦©£¤
.mifxt ly diyrl dxikf micwdl ick ,minicwn df ote`a s`y

:envr ax ixacn ongp axl di`xøa àéiç éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦¨©
íéc÷î ,úaMa úBéäì ìçL íéøet ,áø øîà àaà éaø øîà àaà©¨¨©©¦©¨¨©©¦¤¨¦§©©¨©§¦

.'øBëæ' äøáòL úaLa àøB÷å§¥§©¨¤¨§¨¨
:dpyna epipy.'åëå äneãà äøt úéLéìMa©§¦¦¨¨£¨

:df oic zx`and `ziixaúéLéìL úaL àéä Bæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¦©¨§¦¦
,'dxt' da mi`xewyäéøçàî íéøeôì äëeîqL ìk`xen` zrc . ¨¤§¨§¦¥©£¤¨

:dfa,øîà àðéðç éaøa àîç éaø ,øîzéàa dze` mi`xewúaL ¦§©©¦¨¨§©¦£¦¨¨©©¨
ïñéð LãBç Làøì äëeîqä:`xnbd zx`an .àä ,éâéìt àìåixac - ©§¨§Ÿ¤¦¨§Ÿ§¦¥¨

exn`p `pipg iaxa `ng iax,úaMa ïñéð LãBç Làø òìwéàceae §¦§©Ÿ¤¦¨©©¨
`le eiptln el dkenqd zaya mi`xew 'dxt'e ,'ycegd' mi`xew
zyxtl mi`nh zxdh zyxt jenql ick ,mixet xg`ly zaya

e ,gqtdàäexn`p `ziixad ixac -òìwéàcoqip yceg y`x ¨§¦§©
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קלב
miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtziprz

úáù áøòá åìéôàå 'åë úéòéáø úáù àéä åæ éàåÐoixg`n zxn` i`c .oinicwne ,dkezc `inec zay axrc l`eny dcen `daÐ,axk edleka oibdep op`e .drinyl diiyr dncw

xqg mlerl xc` ixdy ,zaya ipya oqip yceg y`xe ,zaya cg`a xc` yceg y`x ied ok m`c .llk rlwi` `l `iddc ,dnvr zaya zeidl lgy mixetn uegÐdil ded ok m`e

.e"caf xc` yceg y`x zriawl oiie`xd minie .mlerl gqt e"ca `lc ol `niiwe ,zaya ipya gqtoniqe:jk zeiyxt zwqtd zxeqn.e"iae c"c e"a e"hfedf:e"hf yexity`x `a m`

zaya xc` ycegÐzay `id ef i` :`ziixaa `ipzck ."xekf" zyxt d`ad zayle ,milwy zyxt oixew yceg y`x meia ixdy ;xzei `le xyr dyng meia dyxt zwqtd jl `di

dipyÐelit`e ,dkeza zeidl mixet lgy lk

.xekf dipya opz inp oizipzne .zay axra

axra zeidl lgy mixet xn`c ,axk epiide

zay axra mixet legi eiykre .oinicwn zay

ly ziyily zayl la` .axk oinicwn ep`e

ycegl xyr dyng mei `edy xc`Ð,oiwiqtn

mixetl dkenq `idy (ycegl) ziriax zayae

`ipzc ,dnec` dxt oixew odixg`n oitwen ly

dxt zyxt ly zay `id ef i` :`ziixaaÐlk

lgc `kid `pniwe`e .dixg`n mixetl dkenqy

zaya cg`a legi dfe ,lega oqip yceg y`x

zaya oixew ycegd zyxte .leg `edy

,oqip yceg y`xl dkenq `id ixdy ,dixg`ly

.e"hf yexit jl ixd:e"a yexity`x `a m`

zaya ipya xc` ycegÐzaya dwqtd `dz

.xc`l dyy mei `edy ,yceg y`x xg`ly

,dxary zaya milwy zyxt zncwd ixdy

zayd jeza zeidl lg :opzckÐoinicwn

jl oi` aeye .d`ad zayl oiwiqtne xaryl

z`xwp dixg`ly zay ixdy ,oda dwqtd

,ycegl xyr dyly mei `ede xekf zyxt

dxt zyxt dixg` ly zaye ,xgn meil mixete

ly zaye ,dixg`n dkenq `idy dnec`

zyxt oixew ycegl draye mixyr mei dixg`

ixde ,oqip yceg y`xl dkenq `idy ycegd

.e"a yexit jl:c"c yexityceg y`x `a m`

xc`zaya iriaxaÐdwqtd jl `dz

.yceg y`x xg` ly zay ,ycegl drax`a

.c"c yexit jl ixde ,oda dwqtd cer jl oi`e ,e"a ly eyexit mrhk mrhd lk ,yceg y`x iptly zaya milwy zyxt zncwd ixdy:e"iae yexitzaya iyya yceg y`x `a m`

Ðxgn meia dpey`xd .xyr dyy meia dipyde .ycegl ipy `edy ,xgn meil zg` dwqtd jl `diÐzayd jeza zeidl lg :`ipzckÐ,dipy zayl oiwiqtne xaryl oinicwn

zayae .mixetl dkenq `ide ycegl dryz mei `edy ,dixg` ly zaya xekf zyxte .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwne ,zay rvn`k zay axr :xn`c axk ol `xiaqc

ycegl xyr dyy `edy mixet xg`lyÐoqip ycg y`x lgc `kidc ,lirl `pipg xa `ng ax xn`ck ,dnec` dxt `xwz `l dixg`n dkenqy it lr s`e .dipy mrt wiqti

ycgl dylye mixyr mei `ede diptly zaya dxt zyxte ,yceg y`x ly zaya ycegd zyxt `xwzy ick ,oqip yceg y`xl dkenqd zaya ziyily dyxt oixew zayaÐ

xc` yceg y`x zriaw ini oniq :dxvw jxcÐzewqtdd oniqe ,e"cafÐiriay meia zaya xc` yceg y`x lg .e"iae c"c e"a e"hfÐ,xzei `le ycegl xyr dynga dwqtdd

ipy meia xc` yceg y`x lgÐiriax meia xc` ycg y`x lg ,xzei `le ycegl iyya dwqtdÐyy meia xc` yceg y`x lg ,xzei `le iriax meia dwqtdiÐmeia dwqtd

.ycgl xyr dyy meiae ycgl ipyúåéùøô øãñìÐ.elld zeiyxt rax` `l` e`xw `lc ,zeiyxt xcq ewiqtd elld zezayayøæåç àåä úåøèôä øãñìÐoixihtn dpd cry

.`ziixaa lirl zeiepyd elld zeiyxt rax` oirnúåãîòîìå úåéðòúìÐ.dxhtd `kil legae ,oiwiqtn ipzwe ,eed `l zaya ipd jgxk lr'åë àúéàãë àäÐlega oiwiqtn i`ce

dxhtd yiy zaya la` .meid zyxtÐ.rxe`nd oirn dxhtda oixewe ,zexhtda oiwiqtnú÷ñôä éì äîì úåéðòúáåÐ.opiwqtn `l xyt`c `kid xn`c ,jixt dinxi iaxl .zeiyxt

?zixgy ewqti dnl dgpna d`ixw `ki`c oeik ,zeiprzàéôåðéë àøôöîÐi`pt oi` jkitl .ziprzd lawziy ick ,elcgie dxiar mcia yi m` oixidfne oiwceae ,mc` ipa oitq`n

.dxeza zexwl zixgyaàúîã éìéîáÐ.mcia dxiar didz m` miwceaàðà êåôéàåÐ.edpiblt zixgy `xwc zeiriax izy ipdc xnel'åâå áøòä úçðîáåÐdyxt`e" `xwc `tiqe

'd l` itk`xfr xtqa ediiexz i`xw ipde ,ingx era `iptl :`nl` ".äðùîíéðäë úøåúáù úåãòåî úùøôÐopixn` `ziixaae .ixiin `nw `neiae .(ak `xwie) "yak e` xey"

.`ziixaa `pz oizipzna xiiyc i`ne ,gqt ly epiprn `xewe hwln gqtd zeni lk x`ye :daúåòåáù äòáùÐ."xekad lk"céòéáùä ùãçáÐ."ayk e` xey"cúåðáø÷á ïéøå÷
âçäÐipy mei wtq `edy ze`xdl "ipyd meiae" ea oixew oi` `ed ipy meiy it lr s`e ,xyr dynga xihtnd `xew ipy meie oey`x mei ?cvik .qgpit zyxtaÐzexwl `ed i`pbc

eleg liaya sqep `edy iriaxd ,iriaxd meia d`zilz ,iyilyd meia `piipze ,ipyd meia oey`x `xew Ð iyily wtq ipy wtq `edy crend leg ly oey`x mei .leg wtqa aeh mei

meid iwitq od dne .meid iwitq z` `xew `ed cren lyÐ,iyingd meia `xew iyily ,iriaxd meia `xew ipy ,iyilyd meia oey`x `xew xgnl oke .iyilyd meiae ipyd meia

"ipinyd meia" zexwl xyt` i`y cren ly eleg ly oexg` mein ueg .ipye oey`x `xwy dn `xew iriaxd ,cinz oke .meid iwitq ody iriaxd meiae iyilyd meia iriaxdeÐitl

iyyd meia `xew iriaxde ,iriayd meia `xew iyily ,iyyd meia `xew ipy ,iyingd meia oixew oey`x cren ly eleg ly iriay mei jkitl .envrl lbx `l` bgd inin epi`y

.meid iwitq ody ,iriayd meiaeíéàéùðá äëåðçáÐ.gafnd zkepg inp iedcúéùàøá äùòîáÐaoey`xd meia :oz`ixw xcq diepy (` ,ek) `xza wxta ziprz zkqnÐ"ziy`xa"

ipya ,"riwx idie"Ðiyilya ,"mind eewie riwx idi"Ðiriaxa ,"zexe`n idie mind eewi"Ðiyinga ,"mind evxyie zexe`n idi"Ðiyya ,"ux`d `veze mind evxyi"Ð`vez"

.ux`e miny miniiwzn zepaxwd liayay ,zecnrna ziy`xa dyrna oixew i`n `nrh yxtn (a ,fk) mzde ,"minyd elekie ux`d
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øàùå`de Ð bgd zepaxwa oixew bgd zeni

dipy dxez xtq oicinrn ep`y

jnq epivn `l Ð meid zepaxwa oixewe ,zecrena

jnq yi zvwe .epyi mxnr ax xcqa j` ,cenlza

iptl mdxa` xn` :(a,`l) onwl xn`c `dn xacl

el xn` ,'eke mler ly epeax `ed jexa yecwd

,zepaxw xcq mdl izpwz xak :`ed jexa yecwd
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ïñéð Lãç Làø ìçL ìk ?úéòéáø úaL àéä Bæéàå§¥¦©¨§¦¦¨¤¨ŸŸ¤¦¨
.úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäìúéLéîça"ïéøæBç ¦§§¨©£¦§¤¤©¨©£¦¦§¦

úBiLøt øãñì :øîà énà éaø ?éàî øãñì ".ïøãñëì¦§¦§¨§¥¤©©¦©¦¨©§¥¤¨¨¦
.øæBç àeäàeä úBøèôä øãñì :øîà äéîøé éaø ¥©¦¦§§¨¨©§¥¤©§¨

.øæBç:ïðúc ,àøazñî énà éaøc déúååk :ééaà øîà ¥¨©©©¥§¨¥§©¦©¦¦§©§¨¦§©
ìkìïé÷éñôî,íéøeôìe ,äkeðçì ,íéLãç éLàøì ©Ÿ©§¦¦§¨¥¢¨¦©£¨§¦

ïàîì àîìLa .íéøetkä íBéìe ,úBãîòîìe ,úBiðòúì§©£¦§©£¨§©¦¦¦§¨¨§©
äLøt àkéàc eðééä ,øæBç àeä úBiLøt øãñì øîàc§¨©§¥¤¨§¦¥©§§¦¨¨¨¨

ìBça.:Cãéàå ?àkéà éî ìBça äøèôä ,øæBç àeä úBøèôä øãñì øîàc ïàîì àlà ©¤¨§©§¨©§¥¤©§¨¥©§¨¨©¦¦¨§¦¨
?ä÷ñôä éì änì úBiðòúáe .àúéàãk àäå àúéàãk àäàîBéc àðéðòa àøôöa éø÷éì ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨§©£¦¨¨¦©§¨¨¦§¦§©§¨§¦§¨¨§¨

äçðîáeéëéä .àéôepék àøôvî :àðeä áø øîàc ,àðeä áøì déì òéiñî !àúéðòúa §¦§¨§©£¦¨§©¥¥§©¨©£©©¨¦©§¨¦§¨¥¦
àéðôì àîBéc débìtî .àúîã éléîa ïðéðéiòî àîBéc débìôì àøôvî :ééaà øîà ?ïðéãáò̈§¦©¨©©©¥¦©§¨§©§¥§¨§©§¦©§¦¥§¨¨¦©§¥§¨§©§¨

¯úøBz øôña eàø÷iå" :øîàpL ,éîçø eòa àîBéc àòáéøå ,éøèôîe àø÷ àîBéc àòáéø¦§¨§¨§¨©§§¦§¦§¨§¨¨©£¥¤¤¡©©¦§§§¥¤©
.íéåçzLîe íéãeúî úéòéáøe íBiä úéòéáø íäéäìà 'ä",Cúòc à÷ìñ àì !àðà Cetéàå ¡Ÿ¥¤§¦¦©§¦¦¦§©¦¦§©£¦§¥£¨¨¨§¨©£¨

é éìàå" :áéúëcíîBLî áLé éðàå äìBbä ìòî ìò ìàøNé éäìà éøáãa ãøç ìk eôñà ¦§¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥©©©©¨©£¦¥§¥
,"áøòä úçðîì ãò.éúéðòzî ézî÷ áøòä úçðîáe" :áéúëe"äðùîçñtaúLøôa ïéøB÷ ©§¦§©¨¨¤§¦§¦§©¨¤¤©§¦¦©£¦¦©¤©¦§¨¨©

úBãòBî;íéðäk úøBzúøöòa;"úòáL äòáL"äðMä Làøaãçàa éòéáMä Lãça" £©Ÿ£¦¨£¤¤¦§¨¨ªŸ§Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦§¤¨
;"Lãçìíéøetkä íBéa;"úBî éøçà"âç ìL ïBLàø áBè íBéaúBãòBî úLøôa ïéøB÷ ©Ÿ¤§©¦¦©£¥§¦¤©¦§¨¨©£

âçä úBîé ìk øàLáe ,íéðäk úøBúaL.âçä úBðaø÷aäkeðça;íéàéNpaíéøetaàáiå" ¤§©Ÿ£¦¦§¨¨§¤¨§¨§§¤¨©£¨©§¦¦©¦©¨Ÿ
;"÷ìîòíéLãç éLàøa;"íëéLãç éLàøáe",úBãîònaúBiðòza ;úéLàøá äNòîa £¨¥§¨¥¢¨¦§¨¥¨§¥¤©©£¨§©£¥§¥¦©©£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dlibn(oey`x meil)

dëBúa úBéäì ïñéð Lãç Làø ìçL ìk ,úéòéáø úaL àéä Bæéàå- §¥¦©¨§¦¦¨¤¨ŸŸ¤¦¨¦§§¨
,reayd rvn`aeléôàålg m`.úaL áøòa ©£¦§¤¤©¨

:dpyna epipy.'åëå ïøãñëì ïéøæBç úéLéîça©£¦¦§¦¦§¦§¨
:`xnbd zxxanéàî øãñìrax` z`ixw xnb xg`l mixfeg §¥¤©

:dfa zwelgn `xnbd d`ian .zeiyxtøãñì ,øîà énà éaø©¦©¦¨©§¥¤
úBiLøtreayd,øæBç àeäepi` ,zeiyxt rax` `xewy zezayay ¨¨¦¥

.reayd zyxt `xewúBøèôä øãñì ,øîà äéîøé éaøreay lkay ©¦¦§§¨¨©§¥¤©§¨
,øæBç àeädixg`le ,reayd zyxt `xew el` zezaya mby ¥

.miiq eay oipra xihtne ,zeiyxtd z`ixw siqen
:in` iaxl di`xïðúc ,àøazñî énà éaøc déúååk ,éiaà øîà̈©©©¥§¨¥§©¦©¦¦§©§¨¦§©

,epzpynaïé÷éñôî ìkìoirn mi`xewe reayd zyxta zexwln ©Ÿ©§¦¦
,rxe`nd,úBãîònìå ,úBiðòzì ,íéøetìe ,äkeðçì ,íéLãç éLàøì§¨¥¢¨¦§£¨§¦©©£¦§©©£¨

,øæBç àeä úBiLøt øãñì øîàc ïàîì àîìLá .íéøetkä íBéìe§©¦¦¦§¨¨§©§¨©§¥¤¨¨¦¥
,odiptn d`ixwd zigcp zeiyxt rax`ayeðééämipnf lka mby ©§

xfeg xnel jiiye ,mdiptn reayd zyxta d`ixwd zigcp el`
meyn zeiyxtd xcqlìBça äLøt àkéàczyxta mi`xewy - §¦¨¨¨¨©

,iyingae ipya lega mb reaydúBøèôä øãñì øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¥¤©§¨
øæBç àeäcvik dyw ,zeiyxt rax` iptn zigcp d`ixwd oi`e ¥

ike ,zexhtda miwiqtn lega mdy el` mipnfa mby xnel ozip
.àkéà éî ìBça äøèôä©§¨¨©¦¦¨

zrc uexiz:dinxi iaxCãéàå,dpynd uxzi wlegde -àä §¦¨¨
àúéàãk àäå àúéàãkwx yiy lega ,xnelk ,epick ote` lk - ¦§¦¨§¨¦§¦¨

,el` mipnf z`ixw iptn d`ixwd zigcp ,dxhtd `la d`ixw
dnewna mi`xewe dxhtdd wx zigcp ,dxhtd mb yiy zayae

.rxe`nd oirn
oirn dxeza `exwl ozipy okidy dler dinxi iax ixacn
dywn .jk miyer ,dlibxd d`ixwd zegcl `la rxe`nd

:`xnbdä÷ñôä éì änì úBiðòzáez`ixw jxevl dxezd z`ixwn ©©£¦¨¨¦©§¨¨
epiidc ,mdipy miiwl ozip ixd ,ziprzdàðéðòa àøôvî éø÷éì¦§¥¦©§¨§¦§¨¨

àîBéc,iyinge ipy z`ixwaåwxäçðîa`xwiazyxt.àúéðòz §¨§§¦§¨§©£¦¨
ziprz ly zixgya dxeza mi`xew eid m` ok` :`xnbd zvxzn
ziprzay `l` ,ziprzd z`ixw iptn ef d`ixw zigcp dzid `l

e ,zixgya llk dxezd z`ixw oi`àðeä áøì déì òéiñîxaeqd §©©¥§©¨
,zixgya dxeza mi`xew eid `l zeiprzay,àðeä áø øîàc§¨©©¨

àøôvîziprzd mei lyàéôepékmiwceae xird iyp` mitq`zn - ¦©§¨¦§¨
f` `exwl i`pt oi`e ,dpnn elcgiy mixidfne dxiar mcia yi m`

:`xnbd zx`an .dxezaïðéãáò éëéä.ziprzd mei xcqaøîà ¥¦©§¦¨¨©

àøôvî ,éiaàcràîBéc débìôì,meid zevg -àúîc éléîa ïðéðéiòî ©©¥¦©§¨§©§¥§¨§©§¦¨§¦¥§¨¨
tne xird iyp` iyrn z` miwcea -zexiarn mze` miyix

e ,mciayàîBéc débìtîcràéðôì,[axr-]àø÷ àîBéc àòáéø ¦©§¥§¨§©§¨¦§¨§¨§¨
éøèôîe,mixihtne dxeza mi`xew eid meid rax -àîBéc àòáéøå ©§§¥§¦§¨§¨

oexg`déîçø eòax`ye dgpn zlitza mingx miywan - ¨©£¥
,mipepgzøîàpL`xfr inia mdi`hg lr l`xyi eprzdykdingp) ¤¤¡©

(b h(íåéä) úéòéáøe íBiä úéòéáø íäéäìà 'ä úøBz øôña eàø÷iå'©¦§§§¥¤©¡Ÿ¥¤§¦¦©§¦¦
.'íéåçzLîe íécååúî¦§©¦¦§©£¦

:`xnbd zl`eyàðà Cetéàådxeza mi`xewy weqta xen`dy §¥£¨
`ed xird ipa iyrna oeirde ,oey`xd meid ivga `ed milltzne

:`xnbd daiyn .ipyd ivgaáéúëc ,Czòc à÷ìñ àì`xfr xn`y Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
zeixkp miyp i`eyipa l`xyi e`hgy rnyyk(c h `xfr)éìàå'§¥©

áLBé éðàå äìBbä ìòî ìò ìàøNé éäìà éøáãa ãøç ìk eôñàé¥¨§¨¨¥§¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥©©©©¨©£¦¥
áéúëe ,'áøòä úçðîì ãò íîBLîjynda(d h my)áøòä úçðîáe' §¥©§¦§©¨¨¤§¦§¦§©¨¤¤

éúéðòzî ézî÷zeptl wxy x`eane .'idl` 'd l` iRk dUxt`e 'ebe ©§¦¦©£¦¦¨¤§§¨©©¤¡Ÿ¨
ivgay iia` xn`y dn mb i`ce ok m`e ,mingx miywan axr
,`weec ipyd meid ivga epiid ,milltzne dxeza mi`xew meid

.xird ipa iyrna mipiirn oey`xd ivgae

äðùî
:micrend lka ze`ixwd z` zx`an dpyndúLøôa ïéøB÷ çñta©¤©¦§¨¨©

,íéðäk úøBz ìL úBãòBîiM fr F` aUk F` xFW 'ebe 'd xAcie'n £¤©Ÿ£¦©§©¥¤¤¥¦
'clEi(fkÎek ak `xwie)'l`xUi ipA l` 'd icrn z` dWn xAcie' cr ¦¨¥©§©¥Ÿ¤¤Ÿ£¥¤§¥¦§¨¥

(cn bk my).úøöòazyxt mi`xew [zereayd bg-]'úBòeáL äòáL' ¨£¤¤¦§¨¨
(aiÎh fh mixac).äðMä Làøa'ebe 'd xAcie' zyxt mi`xewLãça §Ÿ©¨¨©§©¥©Ÿ¤

'Lãçì ãçàa éòéáMä(dkÎbk bk `xwie).íéøetkä íBéazyxt mi`xew ©§¦¦§¤¨©Ÿ¤§©¦¦
'úBî éøçà'(fh my).mixetkd meia lecb odk zcear xcq lríBéa ©£¥§

âç ìL ïBLàøä áBèzekeq -íéðäk úøBúaL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ ¨¦¤©¦§¨¨©£¤§©Ÿ£¦
,gqtd z`ixwkâçä úBîé ìk øàLáemi`xewazeiyxtúBðaø÷ ¦§¨¨§¤¨§¨§§

âçä(hlÎfi hk xacna).eizepaxw zyxta mei lk ,äkeðçami`xew ¤¨§£¨
ad zepaxw zyxtíéàéNpgafnd zkepga(f xacna).íéøetami`xew §§¦¦§¦

'÷ìîò àáiå'(fhÎg fi zeny).did wlnr rxfn ondy ,íéLãç éLàøa ©¨Ÿ£¨¥¨¨¥¢¨¦
mi`xew'íëéLãç éLàøáe'(ehÎ`i gk xacna)sqen oaxw zyxt `idy §¨¥¨§¥¤

.yceg y`xúBãîònami`xewúéLàøa äNòîa(bÎ` a ,` ziy`xa)lk ©©£¨§©£¥§¥¦
.enei z` meiúBiðòzaoebk ,zexvd iptn xeavd lr mze` mixfeby ©©£¦
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קלג
miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtziprz

úáù áøòá åìéôàå 'åë úéòéáø úáù àéä åæ éàåÐoixg`n zxn` i`c .oinicwne ,dkezc `inec zay axrc l`eny dcen `daÐ,axk edleka oibdep op`e .drinyl diiyr dncw

xqg mlerl xc` ixdy ,zaya ipya oqip yceg y`xe ,zaya cg`a xc` yceg y`x ied ok m`c .llk rlwi` `l `iddc ,dnvr zaya zeidl lgy mixetn uegÐdil ded ok m`e

.e"caf xc` yceg y`x zriawl oiie`xd minie .mlerl gqt e"ca `lc ol `niiwe ,zaya ipya gqtoniqe:jk zeiyxt zwqtd zxeqn.e"iae c"c e"a e"hfedf:e"hf yexity`x `a m`

zaya xc` ycegÐzay `id ef i` :`ziixaa `ipzck ."xekf" zyxt d`ad zayle ,milwy zyxt oixew yceg y`x meia ixdy ;xzei `le xyr dyng meia dyxt zwqtd jl `di

dipyÐelit`e ,dkeza zeidl mixet lgy lk

.xekf dipya opz inp oizipzne .zay axra

axra zeidl lgy mixet xn`c ,axk epiide

zay axra mixet legi eiykre .oinicwn zay

ly ziyily zayl la` .axk oinicwn ep`e

ycegl xyr dyng mei `edy xc`Ð,oiwiqtn

mixetl dkenq `idy (ycegl) ziriax zayae

`ipzc ,dnec` dxt oixew odixg`n oitwen ly

dxt zyxt ly zay `id ef i` :`ziixaaÐlk

lgc `kid `pniwe`e .dixg`n mixetl dkenqy

zaya cg`a legi dfe ,lega oqip yceg y`x

zaya oixew ycegd zyxte .leg `edy

,oqip yceg y`xl dkenq `id ixdy ,dixg`ly

.e"hf yexit jl ixd:e"a yexity`x `a m`

zaya ipya xc` ycegÐzaya dwqtd `dz

.xc`l dyy mei `edy ,yceg y`x xg`ly

,dxary zaya milwy zyxt zncwd ixdy

zayd jeza zeidl lg :opzckÐoinicwn

jl oi` aeye .d`ad zayl oiwiqtne xaryl

z`xwp dixg`ly zay ixdy ,oda dwqtd

,ycegl xyr dyly mei `ede xekf zyxt

dxt zyxt dixg` ly zaye ,xgn meil mixete

ly zaye ,dixg`n dkenq `idy dnec`

zyxt oixew ycegl draye mixyr mei dixg`

ixde ,oqip yceg y`xl dkenq `idy ycegd

.e"a yexit jl:c"c yexityceg y`x `a m`

xc`zaya iriaxaÐdwqtd jl `dz

.yceg y`x xg` ly zay ,ycegl drax`a

.c"c yexit jl ixde ,oda dwqtd cer jl oi`e ,e"a ly eyexit mrhk mrhd lk ,yceg y`x iptly zaya milwy zyxt zncwd ixdy:e"iae yexitzaya iyya yceg y`x `a m`

Ðxgn meia dpey`xd .xyr dyy meia dipyde .ycegl ipy `edy ,xgn meil zg` dwqtd jl `diÐzayd jeza zeidl lg :`ipzckÐ,dipy zayl oiwiqtne xaryl oinicwn

zayae .mixetl dkenq `ide ycegl dryz mei `edy ,dixg` ly zaya xekf zyxte .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwne ,zay rvn`k zay axr :xn`c axk ol `xiaqc

ycegl xyr dyy `edy mixet xg`lyÐoqip ycg y`x lgc `kidc ,lirl `pipg xa `ng ax xn`ck ,dnec` dxt `xwz `l dixg`n dkenqy it lr s`e .dipy mrt wiqti

ycgl dylye mixyr mei `ede diptly zaya dxt zyxte ,yceg y`x ly zaya ycegd zyxt `xwzy ick ,oqip yceg y`xl dkenqd zaya ziyily dyxt oixew zayaÐ

xc` yceg y`x zriaw ini oniq :dxvw jxcÐzewqtdd oniqe ,e"cafÐiriay meia zaya xc` yceg y`x lg .e"iae c"c e"a e"hfÐ,xzei `le ycegl xyr dynga dwqtdd

ipy meia xc` yceg y`x lgÐiriax meia xc` ycg y`x lg ,xzei `le ycegl iyya dwqtdÐyy meia xc` yceg y`x lg ,xzei `le iriax meia dwqtdiÐmeia dwqtd

.ycgl xyr dyy meiae ycgl ipyúåéùøô øãñìÐ.elld zeiyxt rax` `l` e`xw `lc ,zeiyxt xcq ewiqtd elld zezayayøæåç àåä úåøèôä øãñìÐoixihtn dpd cry

.`ziixaa lirl zeiepyd elld zeiyxt rax` oirnúåãîòîìå úåéðòúìÐ.dxhtd `kil legae ,oiwiqtn ipzwe ,eed `l zaya ipd jgxk lr'åë àúéàãë àäÐlega oiwiqtn i`ce

dxhtd yiy zaya la` .meid zyxtÐ.rxe`nd oirn dxhtda oixewe ,zexhtda oiwiqtnú÷ñôä éì äîì úåéðòúáåÐ.opiwqtn `l xyt`c `kid xn`c ,jixt dinxi iaxl .zeiyxt

?zixgy ewqti dnl dgpna d`ixw `ki`c oeik ,zeiprzàéôåðéë àøôöîÐi`pt oi` jkitl .ziprzd lawziy ick ,elcgie dxiar mcia yi m` oixidfne oiwceae ,mc` ipa oitq`n

.dxeza zexwl zixgyaàúîã éìéîáÐ.mcia dxiar didz m` miwceaàðà êåôéàåÐ.edpiblt zixgy `xwc zeiriax izy ipdc xnel'åâå áøòä úçðîáåÐdyxt`e" `xwc `tiqe

'd l` itk`xfr xtqa ediiexz i`xw ipde ,ingx era `iptl :`nl` ".äðùîíéðäë úøåúáù úåãòåî úùøôÐopixn` `ziixaae .ixiin `nw `neiae .(ak `xwie) "yak e` xey"

.`ziixaa `pz oizipzna xiiyc i`ne ,gqt ly epiprn `xewe hwln gqtd zeni lk x`ye :daúåòåáù äòáùÐ."xekad lk"céòéáùä ùãçáÐ."ayk e` xey"cúåðáø÷á ïéøå÷
âçäÐipy mei wtq `edy ze`xdl "ipyd meiae" ea oixew oi` `ed ipy meiy it lr s`e ,xyr dynga xihtnd `xew ipy meie oey`x mei ?cvik .qgpit zyxtaÐzexwl `ed i`pbc

eleg liaya sqep `edy iriaxd ,iriaxd meia d`zilz ,iyilyd meia `piipze ,ipyd meia oey`x `xew Ð iyily wtq ipy wtq `edy crend leg ly oey`x mei .leg wtqa aeh mei
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

ובמ"ש אודות התמונות שדבר אתו, תמונות הנוגעות לדיני השו"ע מהראוי שישיג ספרו של 

הרב דוד פלדמן ע"ה ]הוא בעל המחבר קיצור שו"ע מבואר ומצויר אשר שם נמצאים רק קצת ציורים, 

ויש לו ספר מיוחד לזה[, שאף שככל עניני בני האדם, יש לשפרם ואפשר גם לתקנם ולהוסיף עליהם, 

בחלק  להשתמש  גם  יוכלו  ואפשר  ענינים,  כמה  ממנו  ילמדו  בטח  בספריו  העיון  שלאחרי  מובן  אבל 

ענין  ובאנגליא, שלכן בטח אין מעכב  לפני עשיריות שנים  נדפס רק פעם אחת  כי כמדומה  מציוריו, 

הקאפירייטו

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.
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àðãéàäådpzyi `l xcqd dfc :wgvi epiax xne` Ð 'eke `xez jyn ixwnl `nlr bedp

`edy iyily meiae `xez jyn oixew ipy oey`xy .iying meia gqt lgyk wx

onwl opixn`ck ,"jl lqt" ied dllkae "il` xne` dz` d`x" oixew crend leg ly zay

iriax meiae ."il` xne` dz` d`x" oixew ixyza oia oqipa oia crend leg ly zayc

iyilye ipy oey`x `edy gqt ly iyye iyinge

enk gqt ly iyinga "jl lqt" e`xwi `l zayc

iyinge [iriax] meia `l` ,mipy x`ya oilibxy

.`xacna ,`tqka ,ycw :e`xwi iyye

äçðîámiypdy itl Ð zeixra oixew

jkitl ,meid ceak liaya zehyewn

yi yxcnae .oda elyki `ly mxikfdl jixv

fnx oiyer l`xyiy itl zeixra oixew jkly

`ly mze` xidfdy myky ,`ed jexa yecwdl

.mzepera mzexr dlbz `l jk Ð dexr zelbl

øçîìcenrie oixihtne dkxad z`fe opixw

xihtdl ebdpy zenewn yie Ð dnly

ixdy `ed yeaiye ,"dyn zen ixg` idie"a

oe`b i`d axy mixne` yie .ok xne` oi` cenlzd

oircei opi` la` ,"dyn zen ixg` idie" xnel owz

.cenlzd xcq dpy i`n` `xaqd

øéèôîÐ "ycg xgn ozpedi el xn`ie"

y`x lgyk ok oiyer oi` i`n` :`iyw

i`n`e ?zaya cg`a oqip ycg y`xe xc` ycg
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.úBìì÷e úBëøaúBììwa ïé÷éñôî ïéàãçà àlà §¨§¨¥©§¦¦©§¨¤¨¤¨
éLéîçáe éðLa .ïlek úà àøB÷ïéøB÷ ,äçðna úaLa ¥¤¨©¥¦©£¦¦§©¨©¦§¨¦

.ïøãñk,ïBaLçä ïî íäì íéìBò ïéàåøaãéå" :øîàpL §¦§¨§¥¦¨¤¦©¤§¤¤¡©©§©¥
"ìàøNé éða ìà 'ä éãòî úà äLî¯ïúåöî ¤¤Ÿ£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨

ïéøB÷ eäiL.Bpîæa ãçàå ãçà ìkàøîâïðaø eðz: ¤§¦¨¤¨§¤¨¦§©¨©¨¨
ïéøB÷ çñôa.ìbìb çñôa ïéøéèôîe úBãòBî úLøôa §¤©¦§¨¨©£©§¦¦§¤©¦§¨

,ìbìb çñôa àn÷ àîBé ,éîBé éøz àkéàc àðcéàäå§¨¦¨¨§¦¨§¥¥¨©¨§¤©¦§¨
çñôa øçîìe.eäiLàéèwìî çñtä úBîé øàLe §¨¨§¤©Ÿ¦¨§¨§©¤©§©¥

àøB÷å.çñt ìL Bðéðòî:àtt áø øîà ?àéä éàî §¥¥¦§¨¤¤©©¦¨©©©¨
å"ôàîéäéå" ïéøB÷ çñt ìL ïBøçà áBè íBé .ïîéñ¦¨©£¤¤©¦©§¦
çlLa,","ãåc øaãéå" ïéøéèôîeøçîìe"øBëaä ìk" §©©©§¦¦©§©¥¨¦§¨¨¨©§

."íBiä ãBò" ïéøéèôîeâeäð àðcéàäå :ééaà øîà ©§¦¦©¨©©©¥§¨¦¨¨§
ìñt ,àtñëa Lc÷ ,àøBz CLî" éø÷éîì àîìò̈§¨§¦§¥§Ÿ¨©¥§©§¨§Ÿ

úøöòa ."àøëea çìL ,àøaãîa,"úBòeáL äòáL" §©§¨¨§©§¨¨£¤¤¦§¨¨
.÷e÷áça ïéøéèôîe,"éLéìMä Lãça" :íéøîBà íéøçà ©§¦¦©£©£¥¦§¦©Ÿ¤©§¦¦

ïðéãáò ,éîBé éøz àkéàc àðcéàäå .äákøna ïéøéèôîe©§¦¦©¤§¨¨§¨¦¨¨§¦¨§¥¥¨§¦©
äðMä Làøa .àëtéàå eäééåøúk"éòéáMä Lãçá" §©§©§§¦§¨§Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦
."íéøôà éì øéwé ïáä" ïéøéèôîeíéøîBà Léå'äå" ©§¦¦£¥©¦¦¤§©¦§¥§¦©

"äøN úà ã÷tïéøéèôîe.äpçaàn÷ àîBé ,éîBé éøz àkéàc àðcéàäå,íéøîBà Lékøçîì ¨©¤¨¨©§¦¦§©¨§¨¦¨¨§¦¨§¥¥¨©¨§¥§¦§¨¨
,"íäøáà úà äqð íéäìàäå"ïéøB÷ íéøetkä íBéa ."øéwé ïáä" ïéøéèôîe,"úBî éøçà" §¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨©§¦¦£¥©¦§©¦¦¦©£¥

."àOðå íø øîà äë ék" ïéøéèôîe,úBéøòa ïéøB÷ äçðnáe.äðBéa ïéøéèôîe:ïðçBé éaø øîà ©§¦¦¦Ÿ¨©¨§¦¨©¦§¨¦¨£¨©§¦¦§¨¨©©¦¨¨
àeä Ceøa LBãwä ìL Búøeáb àöBî äzàL íB÷î ìk.Búeðúååðò àöBî äzàäæ øác ¨¨¤©¨¥§¨¤©¨¨©¨¥©§§¨¨¨¤

leLîe íéàéápa éeðLå ,äøBza áeúkéäìà àeä íëéäìà 'ä ék" :äøBza áeúk .íéáeúka L ¨©¨§¨©§¦¦§¨©§¦¨©¨¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥
,"íéðãàä éðãàå íéäìàä".äðîìàå íBúé ètLî äNò" :déøúa áéúëe:íéàéápa éeðL"äë ¨¡Ÿ¦©£Ÿ¥¨£Ÿ¦§¦©§¥Ÿ¤¦§©¨§©§¨¨¨©§¦¦Ÿ

,"LBã÷å ãò ïëL àOðå íø øîà.çeø ìôLe àkc úàå" :déøúa áéúëe"leLî,íéáeúka L ¨©¨§¦¨Ÿ¥©§¨§¦©§¥§¤©¨§©©§¨©§¦
"BîL déa úBáøòa áëøì elñ" :áéúëcéøúa áéúëe".úBðîìà ïiãå íéîBúé éáà" :díBé ¦§¦Ÿ¨Ÿ¥¨£¨§¨§§¦©§¥£¦§¦§©©©§¨

âç ìL ïBLàøä áBèíéðäk úøBúaL úBãòBî úLøôa ïéøB÷."'äì àa íBé äpä" ïéøéèôîe ¨¦¤©¦§¨¨©£¤§©Ÿ£¦©§¦¦¦¥¨©
?ïéøéèôî éàî éøeèôà .ïðéø÷ éîð éëä àø÷éî øçîì ,éîBé éøz àkéàc àðcéàäåìà eìäwiå" §¨¦¨¨§¦¨§¥¥§¨¨¦§¨¨¦©¦¨¥©©§¥©©§¦¦©¦¨£¤

."äîìL Cìnä.âçä úBðaø÷a ïéøB÷ âçä úBîé ìk øàLeïBøçàä áBè íBé"øBëaä ìk" ïéøB÷ ©¤¤§ŸŸ§¨¨§¤¨¦§¨§¨¤¨¨©£¦¨©§
íéweçå úBöîïéøéèôîe ,øBëáe,"äîìL úBlëk éäéå"øçîìeïéøB÷,"äëøaä úàæå",ïéøéèôîe ¦§§¦§©§¦¦©§¦§©§ŸŸ§¨¨¦§Ÿ©§¨¨©§¦¦

."äîìL ãîòiå",çñôa ïéa ,ãòBî ìL Bleça úBéäì ìçL úaL :áø øîà ,àðeä áø øîà ©©£Ÿ§ŸŸ¨©©¨¨©©©¨¤¨¦§§¤¥¥§¤©
äzà äàø" ïðéø÷ àø÷î úBkeña ïéa."çñôa ,éøBèôà¯,"úBLáéä úBîöòä"úBkeñáe¯ ¥§¦§¨¨¥¨§¥©¨©§¥§¤©¨£¨©§¥§

."âBâ àBa íBéa"äkeðça¯,íéàéNpaúBøða ïéøéèôîe.äéøëæéòì÷éî éàåúBúaL ézL¯ §©£¨©§¦¦©§¦¦§¥§©§¨§¦¦§§¦§¥©¨
úBøða àúééî÷.äîìL úBøða àúééøúa ,äéøëæíéøeôa¯."÷ìîò àáiå"íéLãç éLàøa¯ ¨©§¨§¥§©§¨©§©§¨§¥§ŸŸ§¦©¨Ÿ£¨¥§¨¥¢¨¦

."íëéLãç éLàøáe"BLãça Lãç écî äéäå" ïéøéèôî ,úaLa úBéäì ìçL Lãç Làø." §¨¥¨§¥¤ŸŸ¤¤¨¦§§©¨©§¦¦§¨¨¦¥Ÿ¤§¨§
úBéäì ìçúaLa ãçàa,ìBîúàî."Lãç øçî ïúðBäé Bì øîàiå" ïéøéèôîøîà:àðeä áø ¨¦§§¤¨§©¨¥¤§©§¦¦©Ÿ¤§¨¨¨¨Ÿ¤¨©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dlibn(ipy meil)

mi`xewúBìì÷e úBëøa,`hg lr d`a zeprxetdy ,'izewega'ay §¨§¨
.elvpi daeyza eaeyi m`e

:zellwd z`ixwa oicïé÷éñôî ïéàxg` dlerl `exwlarvn` ¥©§¦¦§
dúBììw,'izewega'ay,ïlek úà àøB÷ ãçà àlàlr mikxan oi`y §¨¤¨¤¨¥¤¨

lr jxan zellwd rvn`a wiqtnd e` dlerde ,zeprxetd
.zeprxetd

:ze`ixwd ipic jyndameiéLéîçáe éðMea úaMad zlitz,äçðn §¥¦©£¦¦©©¨§¦§¨
ïéøB÷reayd zyxta mi`exw dylyïøãñkzaya ewiqtdy okid ¦§¦§¨

,zncewdïéàåel` ze`ixwïBaLçä ïî íäì íéìBòd`ixwd ly §¥¦¨¤¦©¤§
dn aey `exwl mikixve ,mdixg`y zaya reayd zyxta

.reayd rvn`a e`xwy
:epipra mi`xew cren lkay xewndøîàpL(cn bk `xwie)øaãéå' ¤¤¡©©§©¥

,'ìàøNé éða ìà 'ä éãòBî úà äLîy miyxeceïúåöî'd icren ly Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
ïéøB÷ eäiLoiprãçàå ãçà ìkmdn.Bpîæa ¤§¦¨¤¨§¤¨¦§©

àøîâ
micrend lkay zexhtdde ze`ixwd z` zx`and `ziixa:eðz̈

a ,ïðaøly oey`x aeh meiúBãòBî úLøôa ïéøB÷ çñtzxezay ©¨¨§¤©¦§¨¨©£
,mipdkïéøéèôîe`iapaçñôaa l`xyi ea eehvpyìbìbinia ©§¦¦§¤©¦§¨

elenipy xg`l ryedi(aiÎa d ryedi):`xnbd dtiqen .àðãéàäå§¨¦§¨
ux`l uegaéîBé éøz àkéàc`xewe xfeg ,wtqd zngn micrenl §¦¨§¥¥

a dxhtdd j` ,ipy aeh meia mb zecrend zyxtçñôa àn÷ àîBé¨©¨§¤©
çñôa øçîìe ,ìbìbeilr deivyeäiLàézenad xriay xg`l ¦§¨§¨¨§¤©Ÿ¦¨

l`xyin milqtde(dkÎ` bk 'a mikln).
:`ziixad jyndçñtä úBîé øàLe,crend legaàøB÷å èwìî §¨§©¤©§©¥§¥

çñt ìL Bðéðòî:`xnbd zxxan .àéä éàî:`xnbd daiyn .øîà ¥¦§¨¤¤©©¦¨©
.ïîéñ B"tàî ,àtt áø.el` zeize`a zeligznd zeiyxtd xnelk ©¨¨¥©¦¨

'gqRd EhgWe mkizgRWnl o`v mkl EgwE EkWn' mde(`k ai zeny), ¦§§¨¤Ÿ§¦§§Ÿ¥¤§©£©¨©
'iOr z` delY sqM m`'(ck ak my)mipa` zgl ipW Ll lqR' , ¦¤¤©§¤¤©¦§¨§§¥ªŸ£¨¦

'mipW`xM(` cl my)z` l`xUi ipa EUrie 'ebe dWn l` 'd xAcie' , ¨¦Ÿ¦©§©¥¤Ÿ¤§©£§¥¦§¨¥¤
'FcrFnA gqRd(` h xacna). ©¨©§£

a :`ziixad jynd'çlLa éäéå' ïéøB÷ çñt ìL ïBøçàä áBè íBéday ¨©£¤¤©¦©§¦§©©
dxiyd zyxte seq mi zrixw oipr(ek eh - fi bi zeny)df meiay ,

.mid mdl rxwpyk l`xyi ipa dexn`ãåc øaãéå' ïéøéèôîe'dl ©§¦¦©§©¥¨¦©
'z`Gd dxiXd ixaC z`(ak 'a l`eny).øçîìeuega ipy aeh meia ¤¦§¥©¦¨©Ÿ§¨¨

mi`xew ux`løBëaä ìk''ebe 'clEi xW`(hi eh mixac),ãBò' ïéøéèôîe ¨©§£¤¦¨¥©§¦¦
íBiä'ebe 'cnrl apA(al i diryi). ©§Ÿ©£Ÿ

:gqtd ze`ixw xcqa eppnfa bdpndâeäð àðãéàäå ,éiaà øîà̈©©©¥§¨¦§¨¨
éø÷éîì àîìò:df oniq itl gqta'CLî''mkl EgwE EkWn' epiidc ¨§¨§¦§¥§©¦§§¨¤

,oey`x aeh meia'àøBz',ipy meia 'aUk F` xFW' epiidc'Lc÷' ¨¤¤©¥
FkA lk il WCw' epiidc'x(a bi zeny),iyily meia'àtñëa'epiidc ©¤¦¨§§©§¨

,iriax meia 'iOr z` delY sqM m`''ìñt'ipW Ll lqR' epiidc ¦¤¤©§¤¤©¦§Ÿ§¨§§¥
,iying meia 'mipa` zgl'àøaãîa'dWn l` 'd xAcie' epiidc ªŸ£¨¦§©§¨¨©§©¥¤Ÿ¤

,iyiy meia 'FcrFnA gqRd z` l`xUi ipa EUrie 'ebe ipiq xAcna§¦§©¦©§©£§¥¦§¨¥¤©¨©§£
'çlL',gqt ly iriaya 'gNWA idie' epiidc'àøëea'lM' epiidc ©©©§¦§©©§¨¨

.ux`l uega oexg`d aeh meia 'clEi xW` xFkAd©§£¤¦¨¥
:`ziixad jyndúøöòami`xewúBòeáL äòáL'ziUre Kl xRqY ¨£¤¤¦§¨¨¦§¨¨§¨¦¨

'Lidl` 'dl zFraW bg(h fh mixac),÷ewáça ïéøéèôîe(` b)dyxta ©¨ª©¡Ÿ¤©§¦¦©£©
.dxez ozna zxacny,íéøîBà íéøçàmi`xew'éLéìMä Lãça''ebe £¥¦§¦©Ÿ¤©§¦¦

(` hi zeny),dxezd zlaw zyxt `idya ïéøéèôîed zyxtäákøn ©§¦¦§¤§¨¨
l`wfgi z`eapa(` l`wfgi).:`xnbd dtiqenàðãéàäåux`l uega §¨¦§¨

,àëtéàå ,eäééåøúk ïðéãáò ,éîBé éøz àkéàcoey`xd meia epiidc §¦¨§¥¥©§¦¨§©§©§§¦§¨
mi`xew ipyae ,dakxna mixihtne 'iyilyd ycga' mi`xew

.wewaga mixihtne 'zereay dray'
:`ziixad jyndäðMä Làøami`xew'éòéáMä Lãça'(` hk xacna) §Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦

,meid zepaxw zyxt `idyïéøéèôîedteqa xn`py dyxtadinxi) ©§¦¦
(hi `l'íéøôà éì øéwé ïáä'EPxMf` xkf' weqtd jynd meyn ,'ebe £¥©¦¦¤§©¦¨Ÿ¤§§¤

.zepexkfa xacny ''d m`p EPngx` mgx 'ebe cFr,íéøîBà Léå ©¥£©£¤§ª§¥§¦
mi`xew'äøN úà ã÷t 'äå'(` `k ziy`xa)dpyd y`xa didyd"x) ©¨©¤¨¨

(.`i,a ïéøéèôîedyrnäpç(` '` l`eny)f` dcwtp `id s`yd"x) ©§¦¦§©¨
(my:`xnbd dtiqen .éîBé éøz àkéàc àðãéàäås` dpyd y`x ly §¨¦§¨§¦¨§¥¥

l`xyi ux`a(:l d"x)a ,àn÷ àîBémibdep,íéøîBà Lékeøçîì ¨©¨§¥§¦§¨¨
mi`xew'íäøáà úà äqð íéäìàäå'(ak ziy`xa)zekf xikfdl ick §¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨

,meid htyna wgvi zciwrøéwé ïáä' ïéøéèôîe.'ebe 'mixt` il ©§¦¦£¥©¦¦¤§©¦
:`ziixad jyndïéøB÷ íéøetkä íBéazyxt'úBî éøçà'(fh `xwie) §©¦¦¦©£¥

.meid zcear xcq xn`p day'àNðå íø øîà äë ék' ïéøéèôîe©§¦¦¦Ÿ¨©¨§¦¨
(ci gp - ci fp diryi).äçðnáe,mixetkd mei lya ïéøB÷zyxtúBéøò ©¦§¨¦§£¨

(gi `xwie),etwez exvie ozcngn mc` ly eytpe dievn dxiar efy ,
,odn yexti ecia zexiar yiy inea ïéøéèôîextqäðBéxacny ©§¦¦§¨

mzaeyz 'd laiwe mdize`hg lr eayy depip iyp`a.
yxcpd xn`n `aen ,'`ype mx xn` dk ik' weqtd xkfedy ab`

:epnníB÷î ìk ,ïðçBé éaø øîàmiaezkae mi`iapa dxeza xnelk ¨©©¦¨¨¨¨
oldlck,àeä Ceøa LBãwä ìL Búøeáb àöBî äzàLmyàöBî äzà ¤©¨¥§¨¤©¨¨©¨¥

z` mb,Búeðúååðòwigxn xeaibdy mce xya zcink ezcin oi`y ©§§¨
ezxeab s` lr `l` ,zepnl`e minezik gexd iltye mi`kcpd

e .xzeia mdilr gibyne maxwnéeðLå ,äøBza áeúk äæ øáczipya ¨¨¤¨©¨§¨
leLîe ,íéàéápaLziyilyaíéáeúka:hxtne .,äøBza áeúk ©§¦¦§¨©§¦¨©¨

xn`py(fi i mixac)íéðBãàä éðBãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà 'ä ék'¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦©£¥¨£¦
,ezxeab dfy '`xFPde xABd lcBd l`dáéúëeweqtadéøúai my) ¨¥©¨Ÿ©¦Ÿ§©¨§¦©§¥

(gi'äðîìàå íBúé ètLî äNò'.mi`kcpa jnezy ezepzeepr efeéeðL Ÿ¤¦§©¨§©§¨¨¨
,íéàéápaxn`py(eh fp diryi),'Bâå 'LBã÷å ãò ïëL àNðå íø øîà äk' ©§¦¦Ÿ¨©¨§¦¨Ÿ¥©§¨§

déøúa áéúëe(my)çeø ìôLe àkc úàå'miltW gEx zFigdl §¦©§¥§¤©¨§©©§©£©§¨¦
.'mi`Mcp al zFigdlEleLîáéúëc ,íéáeúka L(d gq mildz)elBñ' §©£¥¦§¨¦§¨©§¦¦§¦

déøúa áéúëe ,'BîL déa úBáøòa áëBøì(e gq my)ïéiãå íéîBúé éáà' ¨¥¨£¨§¨§§¦©§¥£¦§¦§©©
.'úBðîìà©§¨

:`ziixad jyndâç ìL ïBLàøä áBè íBézekeqdúLøôa ïéøB÷ ¨¦¤©¦§¨¨©
d''äì àa íBé äpä' ïéøéèôîe .íéðäk úøBúaL úBãòBî(ci dixkf) £¤§©Ÿ£¦©§¦¦¦¥¨©

my xn`py(fh ci).'zFMQd bg z` bgle 'ebe dpWa dpW iCn Elre'§¨¦¥¨¨§¨¨§¨Ÿ¤©©ª
:`xnbd dtiqenàø÷éî øçîì ,éîBé éøz àkéàc àðãéàäådxeza §¨¦§¨§¦¨§¥¥§¨¨¦§¨

ïðéø÷ énð éëäe ,oey`x aeh meik xnelk,ïéøéèôî éàî éøeèôà ¨¦©¦¨¦¨©§¥©©§¦¦
äîìL Cìnä ìà eìäwiå''iriaXd Wcgd `Ed bgA 'ebeg '` mikln) ©¦¨£¤©¤¤§ŸŸ¤¨©Ÿ¤©§¦¦

(a.zekeqa dzidy ziad zkepga my xaecny ,
:`ziixad jyndâçä úBîé ìk øàLe,zekeq lyúBðaø÷a ïéøB÷ §¨¨§¤¨¦§¨§§

âçä(clÎfi hk xacna)ae .eneia mei lk oaxwïBøçàä áBè íBébg ly ¤¨¨©£
,'zxvr ipiny' `edyïéøB÷ux`l uega'øBëaä ìk'(hi eh mixac) ¦¨©§
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."äfä."úàfä äòøä äãòì éúî ãò" :íéøîBà Léå ©¤§¥§¦©¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ
ãéìBú ék" éø÷éîì àîìò âeäð àðcéàä :ééaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨§¨§¨§¦§¦¦¦

,"íéðaúBãîòna" ."íôéñà óñà" ïéøéèôîeäNòîa ¨¦©§¦¦¨Ÿ£¦¥©©£¨§©£¥
".úéLàøáàìîìà :éîà éaø øîà ?éléî éðäðî §¥¦§¨¨¥¦¥¨©©¦©¦¦§¨¥

õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì íà" :øîàpL ,õøàå íéîL eîéi÷úð àì úBãîòî©£¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨ª¨©¦¨¨¤
,"ézîN àì".äpLøéà ék òãà äna íéäìà 'ä øîàiå" :áéúëeLBãwä éðôì íäøáà øîà Ÿ¨§¦§¦©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦¦¨¤¨¨©©§¨¨¦§¥©¨

éðôì íéàèBç ìàøNé íBìLå ñç ànL ,íìBò ìL BðBaø :àeä CeøaøBãk íäì äNBò äzàå E ¨¦¤¨¤¨©§¨¦§¨¥§¦§¨¤§©¨¤¨¤§
.äâltä øBãëe ìeanä.åàì :Bì øîà:Bì øîà ?"òãà äna" ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà ©©§©©¨¨¨©¨¨©§¨¨¦¤¨©¨¥©¨©
lLî äìâò éì äç÷"."úL;íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà §¨¦¤§¨§ª¤¤¨©§¨¨¦¤¨¥©¦§©¤¥©¦§¨©¨

.úBðaø÷ øãñ íäì ézðwz øák :Bì øîà ?íäéìò àäz äî íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæaìk ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤¨©§¨¦©§¦¨¤¥¤¨§¨¨
.íäéúBðBò ìk ìò éðà ìçBîe ïaø÷ éðôì ïéáéø÷î eléàk ïäéìò éðà äìòî ïäa íéàøBwL ïîæ§©¤§¦¨¤©£¤£¦£¥¤§¦©§¦¦§¨©¨§¨¥£¦©¨£¥¤

úBiðòúa"".úBìì÷a ïé÷éñôî ïéàå ,úBìì÷e úBëøaàcîb øa àéiç éaø øîà ?éléî éðä àðî §©£¦§¨§¨§¥©§¦¦¦§¨§¨¨¥¦¥¨©©¦¦¨©©§¨
ñàîz ìà éða 'ä øñeî" àø÷ øîàc :éñà éaø øîà".íéøîBà ïéàL éôì :øîà Lé÷ì Léø ¨©©¦©¦§¨©§¨©§¦©¦§¨¥¨¦¨©§¦¤¥§¦

ìéçúî àeäLk :àðz ?ãéáò éëéä àlà .úeðòøetä ìò äëøa,íäéðôlL ÷eñta ìéçúî §¨¨©©§¨¤¨¥¦¨¥¨¨§¤©§¦©§¦©¨¤¦§¥¤
eðL àì :ééaà øîà .íäéøçàlL ÷eñta íéiñî íéiñî àeäLëe,íéðäk úøBúaL úBììwa àlà §¤§©¥§©¥©¨¤§©£¥¤¨©©©¥Ÿ¨¤¨©§¨¤§©Ÿ£¦

.÷ñBt äøBú äðLîaL úBìì÷ ìáàeìlä ?àîòè éàîìaúBøeîà íéaø ïBLétî äLîe £¨§¨¤§¦§¥¨¥©©§¨©¨¦§©¦£¤¦¦
äøeábä,ïøîàeìläåìa.ïøîà Bîöò étî äLîe ,úBøeîà ãéçé ïBLà÷å éø÷ äåä éèea øa éåì ©§¨£¨¨§©¨¦§¨¦£¤¦¦©§£¨¨¥¦©¦£¨¨¥§¨

,íéðäk úøBúaL úBìì÷ àlà eðL àì .CLôðkà :Bì øîà ."éøeøà"a àðeä áøc dén÷ íbîâî§©§¥©¥§©¨©£¥¨©©§©§¨Ÿ¨¤¨§¨¤§©Ÿ£¦
z àøæò :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø àéðz .÷ñBt äøBú äðLîaL ìáàìàøNéì ïäì ïwé £¨¤§¦§¥¨¥©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¤§¨¦¥¨¤§¦§¨¥

,úøöò íãB÷ íéðäk úøBúaL úBìì÷ ïéøB÷ eäiLéàî .äðMä Làø íãB÷ äøBú äðLîaLå ¤§¦§¨¤§©Ÿ£¦¤£¤¤§¤§¦§¥¨¤Ÿ©¨¨©
.äéúBìì÷å äðMä äìëzL éãk :Lé÷ì Léø àîézéàå ééaà øîà ?àîòèäðLîaL àîìLa ©§¨¨©©©¥§¦¥¨¥¨¦§¥¤¦§¤©¨¨§¦§¤¨¦§¨¨¤§¦§¥

äðMä Làø úøöò ehà ,íéðäk úøBúaL àlà .äéúBìì÷å äðL äìëzL éãk àkéà äøBú¨¦¨§¥¤¦§¤¨¨§¦§¤¨¤¨¤§©Ÿ£¦©£¤¤Ÿ©¨¨
úøöòáe :ïðúc .àéä äðMä Làø éîð úøöò ,ïéà ?àéäïa ïBòîL éaø àéðz .ïìéàä úBøét ìò ¦¦£¤¤©¦Ÿ©¨¨¦¦§©©£¤¤©¥¨¦¨©§¨©¦¦§¤

íéãìéå "øBúñ" íéð÷æ Eì eøîàé íà :øîBà øæòìà"äða"¯,äðáz ìàå øBúñúøéúqL éðtî ¤§¨¨¥¦Ÿ§§§¥¦§¦¨¦§¥§§©¦§¤¦§¥¤§¦©
íéð÷æíéøòð ïéðáe ,ïéða.äîìL ïa íòáçø øácì ïîéñå .äøéúñeðzaøíé÷éñônL íB÷î :ïð §¥¦¦§¨¦§©§¨¦§¦¨§¦¨©¨¨§©§¨¤§ŸŸ¨©¨©¨¤©§¦¦

;äçðna ïéøB÷ íL úéøçL úaMa;éðMa ïéøB÷ íL äçðna;éLéîça ïéøB÷ íL éðMaéLéîça ©©¨©£¦¨¦©¦§¨©¦§¨¨¦©¥¦©¥¦¨¦©£¦¦©£¦¦
,äàaä úaMì ïéøB÷ íL,úéøçL úaL e÷éñôäL íB÷î :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ¨¦©©¨©¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¤¦§¦©¨©£¦

äëìä :àøéæ éaø øîà .äàaä úaMìå éLéîçáe éðMáe äçðna ïéøB÷ íL¯íé÷éñônL íB÷î ¨¦©¦§¨©¥¦©£¦¦§©©¨©¨¨¨©©¦¥¨£¨¨¨¤©§¦¦
.äàaä úaMìå éLéîçáe éðMáe äçðna ïéøB÷ íL ,úéøçL úaMa!äãeäé éaøk äëìä àîéìå ©©¨©£¦¨¦©¦§¨©¥¦©£¦¦§©©¨©¨¨§¥¨£¨¨§©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dlibn(ipy meil)

aïéøéèôî ,úaLa úBéäì ìçL áà Lãç Làøiy`x x`yn dpeya ŸŸ¤¨¤¨¦§§©¨©§¦¦
miycg'çøBèì éìò eéä éLôð äàðN íëéãòBîe íëéLãç'(ci ` diryi), ¨§¥¤£¥¤¨§¨©§¦¨¨©¨©

.zeprxetd oiprn da yiy
:df weqt zx`an `xnbdCeøa LBãwä øîà ,'çøBèì éìò eéä' éàî©¨¨©¨©¨©©¨¨

éðôì ïéàèBçL ìàøNéì íäì ïéic àì ,àeäecay micren ziiyra Ÿ©¨¨¤§¦§¨¥¤§¦§¨©
,mailnL àlàs`íäéìò àéáà äL÷ äøéæb Bæéà òãéì éúBà ïéçéøèn ¤¨¤©§¦¦¦¥©¥§¥¨¨¨¨¦£¥¤

zexiard lr mdl `a yperdy erciy dcn cbpk dcn `dzy
.dxwna `le eyry

:`xnbd zxxanïðéøèôî éàî déôeb áàa äòLúa:`xnbd daiyn . §¦§¨§¨¥©©§§¦¨
'äðBæì äúéä äëéà' ,áø øîà(`k ` diryi)oipra my xaecny ¨©©¥¨¨§¨§¨

:`xnbd zxxan cer .zeprxetdàø÷îa`a dryza dxezaéàî. ¦§¨©
:df oipra `ziixa `xnbd d`ian,íéøîBà íéøçà ,àéðzmi`xew ©§¨£¥¦§¦

'éì eòîLú àì íàå'(ci ek `xwie).izewga zyxtay zellwd epiidc §¦Ÿ¦§§¦
'äfä íòä épeöàðé äðà ãò' ,øîBà óñBé øa ïúð éaø(`i ci xacna) ©¦¨¨©¥¥©¨¨§©£¦¨¨©¤

.milbxnd zyxt epiidcíéøîBà Léåmi`xewyäãòì éúî ãò' §¥§¦©¨©¨¥¨
'úàfä äòøä(fk ci my).milbxnd zyxt jynd epiidc,éiaà øîà ¨¨¨©Ÿ¨©©©¥

éø÷éîì àîìò âeäð àðãéàäa`a dryza'íéða ãéìBú ék'c mixac) ¨¦§¨¨¨§¨§¦§¥¦¦¨¦
(dk,a`a dryza rxi`y dn oirn my xn`pyóBñà' ïéøéèôîe©§¦¦¨

'íôéñà(bi g dinxi).mdize`hg lr l`xyil dgkez `idy £¦¥
:dpyna epipy.'åëå úéLàøa äNòîa [úBãîòna]©©£¨§©£¥§¥¦

:`xnbd zxxan,éléî éðäðîdyrn z`ixw oipr dn xnelk §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .zepaxwd ly zecnrnl ziy`xa,énà éaø øîà̈©©¦©¦

yàìîìàdúBãîòî,zepaxw miaixwn f`yíéîL eîéi÷úð àì ¦§¨¥©£¨Ÿ¦§©§¨©¦
øîàpL ,õøàå(dk bl dinxi)íéîL úBweç äìéìå íîBé éúéøa àì íà' ¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨¨©¦

,'ézîN àì õøàåzeevnde dxezd zixa `l m`y xnelk ¨¨¤Ÿ¨§¦
eid zepaxwd `lnl`e ,d`ixal meiw oi` l`xyi mze` miniiwny
okle ,zepaxwa ielz d`ixad meiwy `vnpe ,m`hga milk l`xyi

:ztqep di`x .ziy`xa dyrna zecnrna mi`xewåceráéúk §§¦
mixzad oia zixaa(g eh ziy`xa)ék òãà äna íéäìà 'ä øîàiå'©Ÿ©¡Ÿ¦©¨¥©¦

,'äpLøéàjky ,weqtd yexite,àeä Ceøa LBãwä éðôì íäøáà øîà ¦¨¤¨¨©©§¨¨¦§¥©¨¨
ànL ,íìBò ìL BðBaømrl mda xgazy xg`l m`d -íBìLå ñç ¦¤¨¤¨©§¨
éðôì íéàèBç ìàøNéíäì äNBò äzàå ,Edilke ìeanä øBãkxefit ¦§¨¥§¦§¨¤§©¨¤¨¤§©©

tä øBãk'òãà äna' ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .åàì ,Bì øîà .äâl §©©¨¨¨©©¨©§¨¨¦¤¨©¨¥©
.eypri `le mdizepeer ea extkziy xac mcnll il xn`z dn -

leLî äìâò éì äç÷' ,Bì øîà'åâå 'úL(h eh my)zepaxwd ,xnelk , ¨©§¨¦¤§¨§¤¤
.mdilr extkiLc÷nä úéaL ïîæa çðéz ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨¥©¦§©¤¥©¦§¨

íéi÷j` ,eypri `le mdilr extkie zepaxw ea eaixwiyïéàL ïîæa ©¨¦§©¤¥
,íäéìò àäz äî íéi÷ Lc÷nä úéaextkiy zepaxw oi` ixd ¥©¦§¨©¨©§¥£¥¤

.mdilríäì ézðwz øák ,Bì øîàz`øãñd zxin`,úBðaø÷yìk ¨©§¨¦©§¦¨¤¥¤¨§¨¨
ïäa ïéàøB÷L ïîædpeeka,ïaø÷ éðôì ïéáéø÷î eléàk ïäéìò éðà äìòî §©¤§¦¨¤©£¤£¦£¥¤§¦©§¦¦§¨©¨§¨

åf`.íäéúBðBò ìk ìò éðà ìçBî §¥£¦©¨£¥¤
:dpyna epipy.úBììwa ïé÷éñôî ïéàå úBìì÷e úBëøa úBiðòúa§©£¦§¨§¨§¥©§¦¦©§¨

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdaiyn .zellwa miwiqtn oi`y §¨¨¥¦¥
:`xnbdç éaø øîààø÷ øîàc ,éqà éaø øîà àcîb øa àéib ilyn) ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦©¦§¨©§¨

(`i,'ñàîz ìà éða 'ä øñeî'dyw `idy d`xn dgkeza wiqtnde ©§¦©¦§¨
.da q`ene elìò äëøa íéøîBà ïéàL éôì ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©§¦¤¥§¦§¨¨©

,úeðòøetä`exwl ligznd oke ,zellwd rvn`a wiqtnde ©§¨
.zeprxetd lr dxezd zkxa mikxan ,orvn`a

:`xnbd zxxanãéáò éëéä àlà.zeprxetd lr jxal `ly ick ¤¨¥¦¨¦
:`xnbd daiynàðz,`ziixaaìéçúî àeäLkz` `exwl ¨¨§¤©§¦

,zellwdìéçúî`exwlíéiñî àeäLëe ,íäéðôìL ÷eñtaoze` ©§¦©¨¤¦§¥¤§¤§©¥
.ïäéøçàlL ÷eñta íéiñî§©¥©¨¤§©£¥¤

:zellwa miwiqtn oi`y oicl dlabdeðL àì ,éiaà øîàepzpyna ¨©©©¥Ÿ¨
miwiqtn oi`yíéðäk úøBúaL úBììwa àlà`xwie yneg - ¤¨¦§¨¤§©Ÿ£¦

izewga zyxta(bnÎci ek),ìáàaäøBz äðLîaL úBìì÷yneg - £¨§¨¤§¦§¥¨

`eaz ik zyxta mixac(gqÎeh gk),÷ñBt:`xnbd zx`an .éàî ¥©
eìlä ,àîòèmipdk zxezayìa,úBøeîà íéaø ïBLdpeekdy epiide ©£¨©¨¦§©¦£

,l`xyi lklåmb,ïøîà äøeábä étî äLî'd il xn` jk ,xnelk §Ÿ¤¦¦©§¨£¨¨
in epiide ,'izcwtde' 'izzpe' oeyla my xne` ixdy ,mkl xnel

,xzei odl yeygl yi okle ,jk zeyrl eciayeìläådpynay §©¨
dxezìaå ,úBøeîà ãéçé ïBLmb,ïøîà Bîöò étî äLîxearz m` ¦§¨¦£§Ÿ¤¦¦©§£¨¨

z`f xn`y oeike ,dxeabd oeyla `le ,jk jl dyri eizeevn lr
odl yeygl yi okle ,'d xqena q`en aygp epi` xaerd ,epeyla

.mincewd on zegt
:zellwd z`ixw oipra dyrníbîâî à÷å éø÷ äåä éèea øa éåì¥¦©¦£¨¨¥§¨§©§¥

éøeøàa àðeä áøc dén÷zellwd z` iyewae dvexna `xw - ©¥§©¨©£¥
.dxez dpynayBì øîà,`ped axCLôðkàm`e ,jpevxk `xw - ¨©©§©§¨

oky ,wqtd ,mz`ixwa dywzn dz`y oeik wiqtdl jpevxeðL àìŸ¨
d`ixwa miwiqtn oi`y epzpynaàlàaíéðäk úøBúaL úBìì÷, ¤¨§¨¤§©Ÿ£¦

ìáàzellwa.÷ñBt ,äøBz äðLîaL £¨¤§¦§¥¨¥
:zellwd z`ixw onfa `ziixa,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

ïéøB÷ eäiL ìàøNéì ïäì ïwéz àøæòaíãB÷ íéðäk úøBúaL úBìì÷ ¤§¨¦¥¨¤§¦§¨¥¤§¦§¨¤§©Ÿ£¦¤
úøöò,[zereayd bg-]ezellwa.äðMä Làø íãB÷ äøBz äðLîaL £¤¤¤§¦§¥¨¤Ÿ©¨¨

:`xnbd zxxan.àîòè éàî:`xnbd daiynàîézéàå éiaà øîà ©©£¨¨©©©¥§¦¥¨
,Lé÷ì Léø,`ed oniql.äéúBìì÷å äðMä äìëzL éãkdywn ¥¨¦§¥¤¦§¤©¨¨§¦§¤¨

:`xnbdàîìLazellwaäðM äìëzL éãk' àkéà äøBz äðLîaL ¦§¨¨¤§¦§¥¨¦¨§¥¤¦§¤¨¨
,'äéúBìì÷å,dpyd zniizqn ok` f`yàlàzellwaúøBúaL §¦§¤¨¤¨¤§©

íéðäk,dizellwe dpy dlkzy jiiy cvik ,zxvr mcew mi`xewy Ÿ£¦
.àéä äðMä Làø úøöò eèà:`xnbd zvxzn,ïéàok`énð úøöò ¨£¤¤Ÿ©¨¨¦¦£¤¤©¦

ïðúc ,àéä äðMä Làø(.fh d"x),'eke oecip mlerd miwxt drax`a , Ÿ©¨¨¦¦§©
,ïìéàä úBøét ìò úøöòáezexitl `id dpyd y`xy x`eane ©£¤¤©¥¨¦¨

.xivwd onf eay oeik ,oli`d
:xfrl` oa oerny iax ixacn ztqep `ziixaïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤

,øîBà øæòìà,eiab lr diilr zepal dvexe zia el yiy inl lyn ¤§¨¨¥
øBúñ íéð÷æ Eì eøîàé íàlkeiy xzei dar ezepal ick ziad z` ¦Ÿ§§§¥¦§

,eilry diilrd caek leaqlíéãìéåjl exn`iäðalr diilrd z` ¦¨¦§¥
,miclil `le mipwfl rny ,diilrd caek leaql lkeie miiwd ziad

eúøéúñN éðtî ,äðáz ìàå øBúñdïéða íéð÷æzngn wx ixdy ,`ed §§©¦§¤¦§¥¤§¦©§¥¦¦§¨
,miiwzdl eiab lr zipapd diilrd lkez ycgd oipade dxizqd

ïéðáedäøéúñ íéøòð,miiwd ziad lr diilrd dpaz m` ixdy ,`id ¦§©§¨¦§¦¨
mi`iwa i`ce mipwfde ,eilry diilrd caekn `ed s` letie xzqi

.jka xzei,øácì ïîéñåa dyrnd ,lynpd `edeäîìL ïa íòáçø §¦¨©¨¨§©§¨¤§ŸŸ
(hiÎb ai '` mikln)lwdl mrd epnn eywiae ,eia` ixg` jlny

mrd lr lwi ok`y dxizq el evri mipwfde ,qnd ler mdilrn
miiwzze ea evxi mrd lky ,oipa mzvr dzide ,mzywak
ick mdilr miqind ler ciakdl oipa el evri miclide ,dkelnd
seqa didy itk ,dxizq mzvr dzide ,dkelnd ztew xiyrdl

.l`xyi ea ecxny
iyinge ipya ze`ixwd oipra dpynd jyndl zxaer `xnbd

:mda mi`xew dn zx`and `ziixa d`iane ,dgpna zayaeeðz̈
íB÷î ,ïðaødxezaïé÷éñôîLea,äçðîa ïéøB÷ íL ,úéøçL úaLa ©¨¨¨¤©§¦¦§©¨©£¦¨¦§¦§¨

zaya ea miwiqtny mewnea ïéøB÷ íL ,äçðîamei,éðLmewne §¦§¨¨¦§¥¦
miwiqtnyì ïéøB÷ íL ,éLéîça ,éLéîça ïéøB÷ íL ,éðLaúaL §¥¦¨¦©£¦¦©£¦¦¨¦§©¨

äàaä,zixgya,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácaïé÷éñôîL íB÷î ©¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨¤©§¦¦
eaïéøB÷ íL ,úéøçL úaLazay dze`aå ,äçðîaokéLéîçáe éðLa §©¨©£¦¨¦§¦§¨§©¥¦©£¦¦
ìeäàaä úaL.zixgya §©¨©¨¨

:dfa dklddäëìä ,àøéæ éaø øîày ,dcedi iaxkïé÷éñôîL íB÷î ¨©©¦¥¨£¨¨¨¤©§¦¦
ìe éLéîçáe éðLáe äçðîa ïéøB÷ íL ,úéøçL úaLaäàaä úaL. §©¨©£¦¨¦§¦§¨©¥¦©£¦¦§©¨©¨¨

:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøk äëìä àîéìåezpeeky rcp ep`e §¥¨£¨¨§©¦§¨
.dkldd lk z` xnel jxved recne ,ef dkldl
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íéìàBL eäiL ìàøNéì íäì ïwéz äLî :ïðaø eðz .Bpîæa ãçàå ãçà ìk íúBà ïéøB÷ eéäiLíBé ìL Bðéðòa íéLøBãåçñt úBëìä ¤¦§¦¨¨¤¨§¤¨¦§©¨©¨©¤¦¥¨¤§¦§¨¥¤§£¦§§¦§¦§¨¤¦§¤©
úøöò úBëìä ,çñtaâç úBëìä ,úøöòa.âça ©¤©¦§£¤¤¨£¤¤¦§©¤¨

äìéâî úëñî äì à÷éìñå øéòä éðá êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dlibn(iyily meil)

:`xnbd daiyníeMîyiyeäì éëôàciaxk xaq xi`n iaxy ¦§¨§¥§
`l dcedi iaxk dkldy xn`i m`e ,xi`n iaxk dcedi iaxe dcedi

.dkldd dn yxit okle ,wqt dne qxb `ed ink rcp
:dxezl dlerd zekxa xcqa `ziixa,ïðaø eðzdxezl dlerd ¨©¨¨

çúBtdxezd xtqäàBøåe ,`xew okidììBbgezt didi `ly eze` ¥©§¤¥
,dkxad onfaCøáîe,dxezd zkxaçúBôe øæBçåeze`àøB÷å,ea §¨¥§¥¥©§¥

Cøáîe äàBøå çúBt ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácxtqdyk ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥©§¤§¨¥
,dkxad onfa ellebl jixv epi`e ,gezt oiicr.àøB÷å§¥

:`xnbd zxxanøéàî éaøc àîòè éàî,dkxad onfa xtqd xbeqy ©©£¨§©¦¥¦
:`xnbd daiyn .d`ixwl dkxad oia wiqtn jka `ld,àìeòãk¦§¨

ïîbøeúnì òéiñé àì äøBza àøBwä eøîà äî éðtî ,àìeò øîàc§¨©¨¦§¥¨¨§©¥©¨Ÿ§©¥©©§§§¨
,d`ixwd z` mrl mbxzlàlL éãke erhieøîàédyíebøz`ed mb §¥¤ŸŸ§©§

,äøBza áeúke .dxez xtqa eazkl e`eaieénð àëäxi`n iax xaq ¨©¨¨¨©¦
dkxad onfa xtqd xbeqyàlL éãke erhieøîàédyïéáeúk úBëøa §¥¤ŸŸ§§¨§¦

.äøBza©¨
:`xnbd zx`anäãeäé éaøåa `weecy ,xaqéòèéîì àkéà íebøz §©¦§¨©§¦¨§¦§¥

j` .dxeza aezk ok` `edy zenewn yiy oeik ,dxeza aezky
aéòèéîì àkéì úBëøa.z`f mircei lkdy oeik ,dxeza miaezky §¨¥¨§¦§¥

:dfa dkldd,äðúî áø øîà àøéæ éaø øîàdäëìäy `idçúBt ¨©©¦¥¨¨©©©§¨£¨¨¥©
,àøB÷å Cøáîe äàBøåzl`ey .dkxad mcew lelbl jixv epi`e §¤§¨¥§¥

:`xnbd,äãeäé éaøk äëìä àîéìå.dkldd yxtl jxved recne §¥¨£¨¨§©¦§¨
:`xnbd daiyníeMîyiy,eäì éëôàciaxk dkld' xn`i m`e ¦§¨§¥§

jxved okle ,dcedi iaxk wqet `qxib efi` itk erci `l 'dcedi
.dkldd yxtl

:dpzn ax mya `xif iax xn`y sqep oic `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦
úBçelä ,äðúî áø øîà àøéæmpi`y mixtq mdn miyery mitc - ¥¨¨©©©§¨©

,oeilba miieyrúBîéaäåjlnd zyxt `xewyk jlnl miyer eidy §©¦
(.`n dheq),äMeã÷ íeMî ïäa ïéà.mfpbl miaiig oi`e ¥¨¤¦§¨

:dxez xtq zlilb ipicèôL éaø øîàøôñ ììBbä ,ïðçBé éaø øîà äé ¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨©¥¥¤
éøö äøBzøôzä ìò epãéîòiL Coia `diy ,drixil drixi xagnd ¨¨¦¤©£¦¤©©¤¤

.dti wcedn didi jky ,xtqd lelb mdilry miigd ivr
:dfa sqep oicììBbä ,ïðçBé éaø øîà äéèôL éaø øîàåecaløôñ §¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨©¥¥¤

äøBz,[oagexl] eikxa lr gpene ,dyxtl dyxtnõeçaî BììBb ¨§¦©
,ipevigd miigd ur z` xnelkíéðôaî BììBb ïéàåmiigd ur z` - §¥§¦¦§¦

.letile eicin hnydl ipevigd lelr ea lelbi m`y ,iniptd
àeäLëee xeaivd ipta dnia lr edlrne ellebl xneb,B÷cäî §¤§©§

íéðôaî B÷cäîeil` jenqd on -,õeçaî B÷cäî Bðéàåwcdi m`y §©§¦¦§¦§¥§©§¦©
devne ,eizerexfa azkd z` dqkn `vnp ,mipt itlk ipevigd z`

.wecidd zrya mrl azkd z` ze`xdl
:dxez xtq zlilba sqep oic,ïðçBé éaø øîà äéèôL éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨

ììBb íäaL ìBãbä ,äøBza eàøwL äøNòdiabn xnelk,äøBz øôñ £¨¨¤¨§©¨©¨¤¨¤¥¥¤¨
yøëN ìèBð BììBbäcbpk,ïlekitke ,jkl i`ck lecbdeéaø øîàc ©§¥§©¨§¨©©¦

øëN ìaé÷ äøBz øôñ ììBbä ,äøBza eàøwL äøNò ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦£¨¨¤¨§©¨©¥¥¤¨¦¥§©
ïlek:`xnbd dywn .,Czòc à÷ìñ ïlek øëNmi`xewd x`y ike ¨§©¨¨§¨©§¨

:`xnbd zx`an .xky milawn mpi`ãâðk øëN ìaé÷ àîéà àlà¤¨¥¨¦¥¨¨§¤¤

,ïlek.olek cbpk dlecb dlilbd zevny ¨
:opgei iax mya dihty iax ly sqep xn`nøîà äéèôL éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¨©

,ìB÷ úáa ïéLnzLnL ïépî ,ïðçBé éaøzeyrl mc` dvex m`y ©¦¨¨¦©¦¤¦§©§¦§©
oi`e jk bedpl el xzen ,`l e` zeyrl el xne`y lew rnye ,xac

yegip xeqi` dfa(ek hi `xwie),øîàpL(`k l diryi)éðæàå'äðòîLz E ¤¤¡©§¨§¤¦§©§¨
éøçàî øáãøîàì E.'Eli`nUz ike Epin`z iM Fa Ekl KxCd dféðäå ¨¨¥©£¤¥Ÿ¤©¤¤§¦©£¦§¦©§§¦§¨¥

éléî,lew zal oniq dfyàøáb ì÷ òîLcelit`àúîa,[xir-] ¦¥§¨©¨©§¨§¨¨
,elew mixny ievn oi`yàúzéà ì÷åwxàøáãadpi`y ,[dcy-] §¨¦§¨§©§¨

dcya dievn(:b zekxa),,åàì åàì øîàc àeäå ,ïéä ïéä øîàc àeäå§§¨©¥¥§§¨©¨¨
.eixac ltky xnelk

n`n:opgei iax mya dihty iax ly sqep xøîà äéèôL éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¨©
àøBwä ìk ,ïðçBé éaødxezaäîéòð àìa,`xwnd inrh epiidc ©¦¨¨¨©¥§Ÿ§¦¨

äðBLåzeipynøîBà áeúkä åéìò ,äøîæ àìa(dk k l`wfgi)éðà íâå' §¤§Ÿ¦§¨¨¨©¨¥§©£¦
'Bâå íéáBè àì íéweç íäì ézúð.'mdA Eigi `l mihRXnE ¨©¦¨¤¦Ÿ¦§¦§¨¦Ÿ¦§¨¤

:df weqt lr zxg` dyxce xn`nd lr `iyewé÷úî,éiaà dì ó ©§¦¨©©¥
ikeàì÷ éîeñáì òãé àìc íeMîcr eypr lecb ,elew mirpdl - ¦§Ÿ¨©¦§¥¨¨

yàlà .déa úéø÷ 'íäa eéçé àì íéètMî'yexcl yi ,iia` xn` ¦§¨¦Ÿ¦§¨¤¨¥¥¤¨
df weqtøéòa íéáLBiä íéîëç éãéîìz éðL ,øîàc ,àiLøLî áøãk¦§©§©§¦¨§¨©§¥©§¦¥£¨¦©§¦§¦

,äëìäa äæ úà äæ ïéçBð ïéàå ,úçàon cg` micnl mpi`y xnelk ©©§¥¦¤¤¤©£¨¨
,ipydíéáBè àì íéweç íäì ézúð éðà íâå' øîBà áeúkä íäéìò£¥¤©¨¥§©£¦¨©¦¨¤¦Ÿ¦

,'íäa eéçé àì íéètLîe,dfl df miaeh mpi`y oeiky ,miyxecy ¦§¨¦Ÿ¦§¨¤
.mda eigi `ly mihtyn mdilr `ia`

:opgei iax mya sqep xn`nø øîàðøt éaìk ,ïðçBé éaø øîà C ¨©©¦©§¨¨©©¦¨¨¨
æçBàäaíeøò äøBz øôñ,elirn `la.íeøò øa÷ð:`xnbd dywn ¨¥¥¤¨¨¦§¨¨

,Czòc à÷ìñ íeøòokl .mexr exawl yiy cr jk lk `hg ike ¨¨§¨©§¨
:`xnbd zx`an.úBöî àìa íeøò øa÷ð àîéà àlàdywn aeye ¤¨¥¨¦§¨¨§Ÿ¦§

:`xnbd,Czòc à÷ìñ úBöî àìa`la xawiy ick cr `hg ike §Ÿ¦§¨§¨©§¨
:`xnbd zx`an okl .llk zevnàìa íeøò øa÷ð ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¦§¨¨§Ÿ

äåöî dúBà.lirn `la mexr efg`y oeik ,dxez xtq zfig` ly ¨¦§¨
:zgthna dxez xtq zfig`a sqep xn`néaøc déøa éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¥§©¦

áèeî ,äaø éàpé éaøc déîMî ,àáñ éàpéyúçtènä ììbéz- ©©¨¨¦§¥§©¦©©©¨¨¦¨¥©¦§©©
,eaiaq dxezd xtq zxebg z` lelbiyäøBz øôñ ììbé ìàå§©¦¨¥¥¤¨

ceak df oi`y ,zgthna xtqd jxkiy ick zgthna fge`yk
.dxezd

:dpyna epipyïúåöî ,'ìàøNé éða ìà 'ä éãòBî úà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
.Bpîæa ãçàå ãçà ìk ïúBà ïéøB÷ eéäiL¤¦§¦¨¨¤¨§¤¨¦§©

:df weqtn ztqep dyxc d`iand `ziixa,ïðaø eðzxAcie' xn`p ¨©¨¨©§©¥
`weec jk xn`p recn dywe ,'l`xUi ipA l` 'd icrFn z` dWnŸ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥
`l` .l`xyil dyn xn` zevnd lk z` ixd ,micrend zevna

y ,epcnll `aïéLøBãå ïéìàBL eäiL ìàøNéì íäì ïwéz äLîlk Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥¤§£¦§§¦
crenìL Bðéðòaeze`úøöò úBëìä ,çñôa çñt úBëìä ,íBé §¦§¨¤¦§¤©§¤©¦§£¤¤

úøöòaeúBëìäd,âça âç.eizexeze midl`d iweg ricedl ©£¤¤¦§©¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dlibn(oey`x meil)

úaL òöîàa,eiptly zaya 'ycegd' mi`xewe [reayd-] §¤§©©¨
.mixet xg`l `idy diptly zayl dxt minicwne

:dpyna epipy.'íëì äfä Lãçä' úéòéáøä§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤
:mdilr dtiqene dpynd ipic z` znkqnd `ziixaLàø ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ

'àNú ék' ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL øãà LãBç(ai l zeny),ïéøéèôîe ¤£¨¤¨¦§©©¨¦¦¦¨©§¦¦
'òãéBäé'a(fi `i 'a mikln).Làø ìçL ìk ,äðBLàø úaL àéä Bæ éàå ¦§¨¨§¥¦©¨¦¨¨¤¨Ÿ

dëBúa úBéäì øãà LãBç,reayd rvn`a -.úaL áøòa eléôàå ¤£¨¦§§¨©£¦§¤¤©¨

äiðMami`xew'øBëæ'(fi dk mixac),ézã÷t' ïéøéèôîedUr xW` z` ©§¦¨¨©§¦¦¨©§¦¥£¤¨¨
'l`xUil wlnr(a eh '` l`eny).ìçL ìk ,äiðL úaL àéä Bæ éàå £¨¥§¦§¨¥§¥¦©¨§¦¨¨¤¨

úéLéìMa .úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøetzyxt mi`xew ¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦
äneãà äøt(hi xacna),íëéìò éz÷øæå' ïéøéèôîe'ebe 'mixFdh min ¨¨£¨©§¦¦§¨©§¦£¥¤©¦§¦

(dk el l`wfgi).íéøeôì äëeîqL ìk ,úéLéìL úaL àéä Bæ éàå§¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦
úéòéáøa .äéøçàîmi`xew'äfä Lãçä'(a ai zeny),äk' ïéøéèôîe ¥©£¤¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤©§¦¦Ÿ

'Lãçì ãçàa ïBLàøa [íéäìà] 'ä øîà(gi dn l`wfgi). ¨©¡Ÿ¦¨¦§¤¨©Ÿ¤
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קלט miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtziprz
åäì éëôàã íåùîÐ.xi`n iaxcl dcedi iaxce ,dcedi iaxcl xi`n iaxcéòèéîì àëéà

Ð.dxeza mebxz azkinl ez`e ,dxeza aezk mebxz xne`eúåëøá ìáàÐoircei lkd

.dxeza oiaezk zekxa oi`yúåçåìäÐmixtql oieyrd od oiyxtn yie .od dn izrci `l

.oeiliba oieyr opi`y eplyäîéáÐzkqna opixn`ck ,jlnd zyxta jlnl oiyer eidy

.(` ,`n) dheqøôúä ìò åðãéîòéÐcbpk

.dti ewcdl ie`x myy ,xtzdäøåú øôñ ììåâä
Ðel gpen dxez xtqe ,cigi `ede ,oiprl oiprn

dveg `edy cenrd ,uegan elleb Ð eikxa lr

feg`i m`y mipt cvl ueg cvn lebie ,elleb el

uegd cvl lebie iniptd cenrÐoevigd hytzi

.ux`l letieå÷ãäî àåäùëåÐlelbln xnbyk

ick ,oevigd lr wcdie inipta feg`i ewcdl `ae

ze`xdl devny ,eizerexfa azkd dqki `ly

zkqna ,ewcdnyk mrd [l` azkd] z`

.mixteqåàø÷ù äøùòÐe`xwe etq`py

oi`y itle ,meid wegk iriayd e` iyilyd

e`xwy dxyr hwp dxyrn zegt dxeza oixew

.dxezaìå÷ úáá ïéùîúùîÐeala m`

jled Ð e`l e` oid e` lew rnye ,xac ligzdl

.yegip meyn o`k oi`e ,eixg`àúîá àøáâ ì÷
Ð.eil` d`a lew zae ,`ed ievn epi`y lew

åàì åàì åà ïéä ïéä øîàã àåäåÐizy ltkpy

.minrtäîéòðÐ.ze`xwnd inrh oebkíåøòÐ

.dxez xtq aiaq zgthn `laøôñ ìåìâé ìàå
äøåúÐ.zgthnd jezaéãòåî úà äùî øáãéå

åäéù ìàøùéì íäì ï÷éú äùî ìàøùé éðá ìà 'ä
çñô úåëìä íåé ìù åðéðòá ïéùøåãå ïéìàåù

úøöòá úøöò úåëìä çñôáÐjxved dnl

olek zevnd lk ike "dyn xacie" o`k aezkl

z` dyn xacie" edn ,l`xyil dyn oxn` `l

"l`xyi ipa l` 'd icrenÐxacn didy cnln

ricedl opnfa crene cren lk zekld odnr

xky eniiwe elawe ,eizexeze midl`d iweg

.`aae dfa mdipa lre mdilr zevnd

äì à÷éìñå øéòä éðá êìò ïøãä
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úåçåìädlrnly dxez xtq ipeilb :jexra yxit Ð dyecw meyn oda oi` zeniade

opz (`,fhw zay) "iazk lk" wxt `dc :`iywe .scl sc oia lye ,dhnlye

,dxez xtqa oixaegn ody onf lk xnel dvex mzdc :xnel yie !micid z` oi`nhnc `icda

dyecw oda yi i` ifiibc `kid ol `irain mzd ixdy :dyw izk`e .fiibc `kid ixiin `kde

?`kdn dil hiyt `l i`n`e ,e`l i`

åììåâmiptan ewcdn ewcdn `edyke uegan

xyw` i`wc :l`ppg epiax yxit Ð

`di dxez xtqd aiaq zgthn xyewyk ,zgthn

Ð eixg`n didi m`y ,azkd itlk miptan xywd

lr ektedl jixv didi dxez xtqd gztiyk

ebdp .ceak jxc df oi`e ,xywd xizdl azkd

ingxc iweqt ipd dxez xtq oi`ivenyk xnel

mixyi 'd icewt dpn`p 'd zecr dninz 'd zxez"

jk xg`e .mcva mxky ozny itl "dxa 'd zevn

dyy cbpk zeaiz yy ea yiy "elcb" xne`

zeaiz 'ne (e a l`eny) oex`d i`yep ly micrv

mei mirax`d cbpk Ð "dninz 'd zxez"a yi

mewnl egzet jk xg`e .dxezd dpzip mday

`ed dligzkle .odk `xewe ,ea zexwl dvxiy

exn`i `ly ick ,jxaiy mcew enzeqe elleb

oi` Ð carica la` .ea zeaezk zekxady oendd

.dzr jk lk ux`d inr igiky `l ixdy ,yegl

mcew ellebl jixv i`ce Ð ea `xwy xg`l la`

.dcedi iaxk ,jxaiy

ìåãâitl mbe ,eceak `edy itl Ð lleb olekay

lehil `ed i`ck Ð olekay lecb `edy

.ryedi iax xn`ck ,mlek cbpk xky

ïéðîzay) inlyexia Ð lew zaa oiynzyny

eygpz `l" aizk :ipz ("dy` dna" wxt

.oniq yi Ð yegip oi`y it lr s`e ,"epperz `le

äðåùäåzepyl oilibx eidy Ð dxnf `la

oipey eidy itl ,dxnfa zeipynd

.xzei mixkfp eid jk ici lre ,dt lr oze`

àìá.dfig` zevn :miyxtn yi Ð devn dze`

,xky el oi`y `hiyt ?`zeax i`n :dywe

epiax yxit jkl !obedk devnd dyr `ly oeik

dze`a dyry devn dze` `la :xy` oa wgvi

oi` Ð ea `xwe mexr dxez xtq fg` m`y ,dry

.edibdl e` ellebl efg` oke ,d`ixwd on xky el

dpinia mini jxe`" Ð zgthna efg` la`

."ceake xyer dl`nya

øéòä éðá êìò ïøãä
äìéâî úëñî äì à÷éìñå
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.eäì éëôàc íeMîeðzçúBt :ïðaøäàBøåììBb ¦§¨§¦§¨©¨©¥©§¤¥
,àøB÷å çúBôe øæBçå ,Cøáîe.øéàî éaø éøácéaø §¨¥§¥¥©§¥¦§¥©¦¥¦©¦

àîòè éàî .àøB÷å Cøáîe äàBøå çúBt :øîBà äãeäé§¨¥¥©§¤§¨¥§¥©©§¨
eøîà äî éðtî :àìeò øîàc ,àìeòãk ?øéàî éaøc§©¦¥¦¦§¨§¨©¨¦§¥¨¨§

?ïîbøeúnì òéiñé àì äøBza àøBwäeøîàé àlL éãk ©¥©¨Ÿ§©©©§§§¨§¥¤ŸŸ§
eøîàé àlL éãk éîð àëä ;äøBza áeúk íebøz©§¨©¨¨¨©¦§¥¤ŸŸ§
àkéà íebøz :äãeäé éaøå .äøBza íéáeúk úBëøa§¨§¦©¨§©¦§¨©§¦¨
áø øîà àøéæ éaø øîà .éòèéîì àkéì úBëøa ,éòèéîì§¦§¦§¨¥¨§¦§¦¨©©¦¥¨¨©©
àîéìå .àøB÷å Cøáîe äàBøå çúBt äëìä :äðzî©¨¨£¨¨¥©§¤§¨¥§¥§¥¨
àøéæ éaø øîà .eäì éëôàc íeMî !äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨¦§¨§¦§¨©©¦¥¨

úBçelä :äðzî áø øîàúBnéaäåíeMî ïäa ïéà ¨©©©¨¨©§©¦¥¨¤¦
øôñ ììBbä :ïðçBé éaø øîà äéèôL éaø øîà .äMeã÷§¨¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨©¥¥¤

éøö äøBz.øôzä ìò epãéîòiL CøîàåäéèôL éaø ¨¨¦¤©£¦¤©©¤¤§¨©©¦§©§¨
,õeçaî BììBb äøBz øôñ ììBbä :ïðçBé éaø øîàïéàå ¨©©¦¨¨©¥¥¤¨§¦©§¥

;íéðôaî BììBbB÷cäî àeäLëe,íéðôaî B÷cäîBðéàå §¦¦§¦§¤§©§§©§¦¦§¦§¥
éaø øîàå .õeçaî B÷cäî:ïðçBé éaø øîà äéèôL §©§¦©§¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨

ììBb íäaL ìBãbä äøBza eàøwL äøNò;äøBz øôñ £¨¨¤¨§©¨©¨¤¨¤¥¥¤¨
:éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,ïlek øëN ìèBð BììBbä©§¥§©¨§¨©©¦§ª©¤¥¦
øëN ìaé÷ äøBz øôñ ììBbä äøBza eàøwL äøNò£¨¨¤¨§©¨©¥¥¤¨¦¥§©
øëN ìaé÷ :àîéà àlà ?Cúòc à÷ìñ ïlek øëN .ïlek¨§©¨¨§¨©£¨¤¨¥¨¦¥¨¨
ïépî :ïðçBé éaø øîà äéèôL éaø øîà .ïlek ãâðk§¤¤¨¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨¦©¦

,ìB÷ úáa ïéLnzLnLéðæàå" :øîàpLäðòîLz E ¤¦§©§¦§©¤¤¡©§¨§¤¦§©§¨
éøçàî øáã.øîàì E"àøáb ì÷ òîLc ¯ éléî éðäå ¨¨¥©£¤¥Ÿ§¨¥¦¥§¨©©©§¨

,"ïä" "ïä" øîàc àeäå ,àøáãa àúzéà ì÷å àúîa§¨¨§©¦§¨§©§¨§§¨©¥¥
éaø øîà äéèôL éaø øîàå ."åàì" "åàì" øîàc àeäå§§¨©¨¨§¨©©¦§©§¨¨©©¦

àøBwä ìk :ïðçBéäîéòð àìaäðBLååéìò äøîæ àìa ¨¨¨©¥§Ÿ§¦¨§¤§Ÿ¦§¨¨¨
.íéáBè àì íéwç íäì ézúð éðà íâå" :øîBà áeúkä"é÷úîéîeqáì òãé àìc íeMî :ééaà dì ó ©¨¥§©£¦¨©¦¨¤ª¦Ÿ¦©§¦¨©©¥¦§¨¨©§©¥

àlà ?déa úéø÷ "íäa eéçé àì íéètLî" àì÷,àiLøLî áøkíéîëç éãéîìú éðL :øîàc ¨¨¦§¨¦Ÿ¦§¨¤¨¥¥¤¨§©§©§©¨§¨©§¥©§¦¥£¨¦
äëìäa äæ úà äæ ïéçBð ïéàå úçà øéòa íéáLBiäíäì ézúð éðà íâå" :øîBà áeúkä íäéìò ©§¦¨¦©©§¥¦¤¤¤©£¨¨£¥¤©¨¥§©£¦¨©¦¨¤

ðøt éaø øîà ".íäa eéçé àì íéètLîe íéáBè àì íéwçøôñ æçBàä ìk :ïðçBé éaø øîà C ª¦Ÿ¦¦§¨¦Ÿ¦§¨¤¨©©¦©§¨¨©©¦¨¨¨¨¥¥¤
íBøò äøBz:àîéà àlà ?Cúòc à÷ìñ íBøò .íBøò øa÷ðúBöî àìa .úBöî àìa íBøò øa÷ð ¨¨¦§¨¨¨¨§¨©£¨¤¨¥¨¦§¨¨§Ÿ¦§§Ÿ¦§

.äåöî dúBà àìa íBøò øa÷ð :ééaà øîà àlà ?Cúòc à÷ìñéàpé éaøc déøa éàpé éaø øîà ¨§¨©£¨¤¨¨©©©¥¦§¨¨§Ÿ¨¦§¨¨©©¦©©§¥§©¦©©
úçtènä ììbéz áèeî :äaø éàpé éaøc déîMî àáñ"ìàøNé éða ìà 'ä éãòî úà äLî øaãéå" .äøBz øôñ ììbé ìàå¯ïúåöî ¨¨¦§¥§©¦©©©¨¨¦¨¥©¦§©©§©¦¨¥¥¤¨©§©¥¤¤Ÿ£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨

íéìàBL eäiL ìàøNéì íäì ïwéz äLî :ïðaø eðz .Bpîæa ãçàå ãçà ìk íúBà ïéøB÷ eéäiLíBé ìL Bðéðòa íéLøBãåçñt úBëìä ¤¦§¦¨¨¤¨§¤¨¦§©¨©¨©¤¦¥¨¤§¦§¨¥¤§£¦§§¦§¦§¨¤¦§¤©
úøöò úBëìä ,çñtaâç úBëìä ,úøöòa.âça ©¤©¦§£¤¤¨£¤¤¦§©¤¨

äìéâî úëñî äì à÷éìñå øéòä éðá êìò ïøãä

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dlibn(iyily meil)

:`xnbd daiyníeMîyiyeäì éëôàciaxk xaq xi`n iaxy ¦§¨§¥§
`l dcedi iaxk dkldy xn`i m`e ,xi`n iaxk dcedi iaxe dcedi

.dkldd dn yxit okle ,wqt dne qxb `ed ink rcp
:dxezl dlerd zekxa xcqa `ziixa,ïðaø eðzdxezl dlerd ¨©¨¨

çúBtdxezd xtqäàBøåe ,`xew okidììBbgezt didi `ly eze` ¥©§¤¥
,dkxad onfaCøáîe,dxezd zkxaçúBôe øæBçåeze`àøB÷å,ea §¨¥§¥¥©§¥

Cøáîe äàBøå çúBt ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácxtqdyk ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥©§¤§¨¥
,dkxad onfa ellebl jixv epi`e ,gezt oiicr.àøB÷å§¥

:`xnbd zxxanøéàî éaøc àîòè éàî,dkxad onfa xtqd xbeqy ©©£¨§©¦¥¦
:`xnbd daiyn .d`ixwl dkxad oia wiqtn jka `ld,àìeòãk¦§¨

ïîbøeúnì òéiñé àì äøBza àøBwä eøîà äî éðtî ,àìeò øîàc§¨©¨¦§¥¨¨§©¥©¨Ÿ§©¥©©§§§¨
,d`ixwd z` mrl mbxzlàlL éãke erhieøîàédyíebøz`ed mb §¥¤ŸŸ§©§

,äøBza áeúke .dxez xtqa eazkl e`eaieénð àëäxi`n iax xaq ¨©¨¨¨©¦
dkxad onfa xtqd xbeqyàlL éãke erhieøîàédyïéáeúk úBëøa §¥¤ŸŸ§§¨§¦

.äøBza©¨
:`xnbd zx`anäãeäé éaøåa `weecy ,xaqéòèéîì àkéà íebøz §©¦§¨©§¦¨§¦§¥

j` .dxeza aezk ok` `edy zenewn yiy oeik ,dxeza aezky
aéòèéîì àkéì úBëøa.z`f mircei lkdy oeik ,dxeza miaezky §¨¥¨§¦§¥

:dfa dkldd,äðúî áø øîà àøéæ éaø øîàdäëìäy `idçúBt ¨©©¦¥¨¨©©©§¨£¨¨¥©
,àøB÷å Cøáîe äàBøåzl`ey .dkxad mcew lelbl jixv epi`e §¤§¨¥§¥

:`xnbd,äãeäé éaøk äëìä àîéìå.dkldd yxtl jxved recne §¥¨£¨¨§©¦§¨
:`xnbd daiyníeMîyiy,eäì éëôàciaxk dkld' xn`i m`e ¦§¨§¥§

jxved okle ,dcedi iaxk wqet `qxib efi` itk erci `l 'dcedi
.dkldd yxtl

:dpzn ax mya `xif iax xn`y sqep oic `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦
úBçelä ,äðúî áø øîà àøéæmpi`y mixtq mdn miyery mitc - ¥¨¨©©©§¨©

,oeilba miieyrúBîéaäåjlnd zyxt `xewyk jlnl miyer eidy §©¦
(.`n dheq),äMeã÷ íeMî ïäa ïéà.mfpbl miaiig oi`e ¥¨¤¦§¨

:dxez xtq zlilb ipicèôL éaø øîàøôñ ììBbä ,ïðçBé éaø øîà äé ¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨©¥¥¤
éøö äøBzøôzä ìò epãéîòiL Coia `diy ,drixil drixi xagnd ¨¨¦¤©£¦¤©©¤¤

.dti wcedn didi jky ,xtqd lelb mdilry miigd ivr
:dfa sqep oicììBbä ,ïðçBé éaø øîà äéèôL éaø øîàåecaløôñ §¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨©¥¥¤

äøBz,[oagexl] eikxa lr gpene ,dyxtl dyxtnõeçaî BììBb ¨§¦©
,ipevigd miigd ur z` xnelkíéðôaî BììBb ïéàåmiigd ur z` - §¥§¦¦§¦

.letile eicin hnydl ipevigd lelr ea lelbi m`y ,iniptd
àeäLëee xeaivd ipta dnia lr edlrne ellebl xneb,B÷cäî §¤§©§

íéðôaî B÷cäîeil` jenqd on -,õeçaî B÷cäî Bðéàåwcdi m`y §©§¦¦§¦§¥§©§¦©
devne ,eizerexfa azkd z` dqkn `vnp ,mipt itlk ipevigd z`

.wecidd zrya mrl azkd z` ze`xdl
:dxez xtq zlilba sqep oic,ïðçBé éaø øîà äéèôL éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¨©©¦¨¨

ììBb íäaL ìBãbä ,äøBza eàøwL äøNòdiabn xnelk,äøBz øôñ £¨¨¤¨§©¨©¨¤¨¤¥¥¤¨
yøëN ìèBð BììBbäcbpk,ïlekitke ,jkl i`ck lecbdeéaø øîàc ©§¥§©¨§¨©©¦

øëN ìaé÷ äøBz øôñ ììBbä ,äøBza eàøwL äøNò ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦£¨¨¤¨§©¨©¥¥¤¨¦¥§©
ïlek:`xnbd dywn .,Czòc à÷ìñ ïlek øëNmi`xewd x`y ike ¨§©¨¨§¨©§¨

:`xnbd zx`an .xky milawn mpi`ãâðk øëN ìaé÷ àîéà àlà¤¨¥¨¦¥¨¨§¤¤

,ïlek.olek cbpk dlecb dlilbd zevny ¨
:opgei iax mya dihty iax ly sqep xn`nøîà äéèôL éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¨©

,ìB÷ úáa ïéLnzLnL ïépî ,ïðçBé éaøzeyrl mc` dvex m`y ©¦¨¨¦©¦¤¦§©§¦§©
oi`e jk bedpl el xzen ,`l e` zeyrl el xne`y lew rnye ,xac

yegip xeqi` dfa(ek hi `xwie),øîàpL(`k l diryi)éðæàå'äðòîLz E ¤¤¡©§¨§¤¦§©§¨
éøçàî øáãøîàì E.'Eli`nUz ike Epin`z iM Fa Ekl KxCd dféðäå ¨¨¥©£¤¥Ÿ¤©¤¤§¦©£¦§¦©§§¦§¨¥

éléî,lew zal oniq dfyàøáb ì÷ òîLcelit`àúîa,[xir-] ¦¥§¨©¨©§¨§¨¨
,elew mixny ievn oi`yàúzéà ì÷åwxàøáãadpi`y ,[dcy-] §¨¦§¨§©§¨

dcya dievn(:b zekxa),,åàì åàì øîàc àeäå ,ïéä ïéä øîàc àeäå§§¨©¥¥§§¨©¨¨
.eixac ltky xnelk

n`n:opgei iax mya dihty iax ly sqep xøîà äéèôL éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¨©
àøBwä ìk ,ïðçBé éaødxezaäîéòð àìa,`xwnd inrh epiidc ©¦¨¨¨©¥§Ÿ§¦¨

äðBLåzeipynøîBà áeúkä åéìò ,äøîæ àìa(dk k l`wfgi)éðà íâå' §¤§Ÿ¦§¨¨¨©¨¥§©£¦
'Bâå íéáBè àì íéweç íäì ézúð.'mdA Eigi `l mihRXnE ¨©¦¨¤¦Ÿ¦§¦§¨¦Ÿ¦§¨¤

:df weqt lr zxg` dyxce xn`nd lr `iyewé÷úî,éiaà dì ó ©§¦¨©©¥
ikeàì÷ éîeñáì òãé àìc íeMîcr eypr lecb ,elew mirpdl - ¦§Ÿ¨©¦§¥¨¨

yàlà .déa úéø÷ 'íäa eéçé àì íéètMî'yexcl yi ,iia` xn` ¦§¨¦Ÿ¦§¨¤¨¥¥¤¨
df weqtøéòa íéáLBiä íéîëç éãéîìz éðL ,øîàc ,àiLøLî áøãk¦§©§©§¦¨§¨©§¥©§¦¥£¨¦©§¦§¦

,äëìäa äæ úà äæ ïéçBð ïéàå ,úçàon cg` micnl mpi`y xnelk ©©§¥¦¤¤¤©£¨¨
,ipydíéáBè àì íéweç íäì ézúð éðà íâå' øîBà áeúkä íäéìò£¥¤©¨¥§©£¦¨©¦¨¤¦Ÿ¦

,'íäa eéçé àì íéètLîe,dfl df miaeh mpi`y oeiky ,miyxecy ¦§¨¦Ÿ¦§¨¤
.mda eigi `ly mihtyn mdilr `ia`

:opgei iax mya sqep xn`nø øîàðøt éaìk ,ïðçBé éaø øîà C ¨©©¦©§¨¨©©¦¨¨¨
æçBàäaíeøò äøBz øôñ,elirn `la.íeøò øa÷ð:`xnbd dywn ¨¥¥¤¨¨¦§¨¨

,Czòc à÷ìñ íeøòokl .mexr exawl yiy cr jk lk `hg ike ¨¨§¨©§¨
:`xnbd zx`an.úBöî àìa íeøò øa÷ð àîéà àlàdywn aeye ¤¨¥¨¦§¨¨§Ÿ¦§

:`xnbd,Czòc à÷ìñ úBöî àìa`la xawiy ick cr `hg ike §Ÿ¦§¨§¨©§¨
:`xnbd zx`an okl .llk zevnàìa íeøò øa÷ð ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¦§¨¨§Ÿ

äåöî dúBà.lirn `la mexr efg`y oeik ,dxez xtq zfig` ly ¨¦§¨
:zgthna dxez xtq zfig`a sqep xn`néaøc déøa éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¥§©¦

áèeî ,äaø éàpé éaøc déîMî ,àáñ éàpéyúçtènä ììbéz- ©©¨¨¦§¥§©¦©©©¨¨¦¨¥©¦§©©
,eaiaq dxezd xtq zxebg z` lelbiyäøBz øôñ ììbé ìàå§©¦¨¥¥¤¨

ceak df oi`y ,zgthna xtqd jxkiy ick zgthna fge`yk
.dxezd

:dpyna epipyïúåöî ,'ìàøNé éða ìà 'ä éãòBî úà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
.Bpîæa ãçàå ãçà ìk ïúBà ïéøB÷ eéäiL¤¦§¦¨¨¤¨§¤¨¦§©

:df weqtn ztqep dyxc d`iand `ziixa,ïðaø eðzxAcie' xn`p ¨©¨¨©§©¥
`weec jk xn`p recn dywe ,'l`xUi ipA l` 'd icrFn z` dWnŸ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥
`l` .l`xyil dyn xn` zevnd lk z` ixd ,micrend zevna

y ,epcnll `aïéLøBãå ïéìàBL eäiL ìàøNéì íäì ïwéz äLîlk Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥¤§£¦§§¦
crenìL Bðéðòaeze`úøöò úBëìä ,çñôa çñt úBëìä ,íBé §¦§¨¤¦§¤©§¤©¦§£¤¤

úøöòaeúBëìäd,âça âç.eizexeze midl`d iweg ricedl ©£¤¤¦§©¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dlibn(oey`x meil)

úaL òöîàa,eiptly zaya 'ycegd' mi`xewe [reayd-] §¤§©©¨
.mixet xg`l `idy diptly zayl dxt minicwne

:dpyna epipy.'íëì äfä Lãçä' úéòéáøä§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤
:mdilr dtiqene dpynd ipic z` znkqnd `ziixaLàø ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ

'àNú ék' ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL øãà LãBç(ai l zeny),ïéøéèôîe ¤£¨¤¨¦§©©¨¦¦¦¨©§¦¦
'òãéBäé'a(fi `i 'a mikln).Làø ìçL ìk ,äðBLàø úaL àéä Bæ éàå ¦§¨¨§¥¦©¨¦¨¨¤¨Ÿ

dëBúa úBéäì øãà LãBç,reayd rvn`a -.úaL áøòa eléôàå ¤£¨¦§§¨©£¦§¤¤©¨

äiðMami`xew'øBëæ'(fi dk mixac),ézã÷t' ïéøéèôîedUr xW` z` ©§¦¨¨©§¦¦¨©§¦¥£¤¨¨
'l`xUil wlnr(a eh '` l`eny).ìçL ìk ,äiðL úaL àéä Bæ éàå £¨¥§¦§¨¥§¥¦©¨§¦¨¨¤¨

úéLéìMa .úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøetzyxt mi`xew ¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦
äneãà äøt(hi xacna),íëéìò éz÷øæå' ïéøéèôîe'ebe 'mixFdh min ¨¨£¨©§¦¦§¨©§¦£¥¤©¦§¦

(dk el l`wfgi).íéøeôì äëeîqL ìk ,úéLéìL úaL àéä Bæ éàå§¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦
úéòéáøa .äéøçàîmi`xew'äfä Lãçä'(a ai zeny),äk' ïéøéèôîe ¥©£¤¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤©§¦¦Ÿ

'Lãçì ãçàa ïBLàøa [íéäìà] 'ä øîà(gi dn l`wfgi). ¨©¡Ÿ¦¨¦§¤¨©Ÿ¤
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מגילה. בני העיר - פרק רביעי דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קמ

oexg`e lecbd zay) dfÎixg`ly zeiecrezdde oqip `"i zegiyn .c"qa
.b"nyz'd (gqt ly

מוגה  בלתי

.‡יער - לפסח ּפּורים ׁשּבין ּבּימים ּובעמדנּו ניסן), (ּדי"א זֹו ּבהתועדּות מּסכת סּיּום לערֹוך ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהּוג
ׁש"מיסמ מּכיון - לקראתנּו) (הּבאים הּפסח לימי וגם ׁשעברּו, הּפּורים לימי הּׁשּיכת מגילה, מּסכת על ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָסּיּום

ּפסח. לגאּולת ּפּורים ּגאּולת לגאּולה", ְְְְִִִֶַַַָָּגאּולה

ירּוׁשלמי', ל'תלמּוד ּבבלי' 'ּתלמּוד ׁשּבין הּׁשינּויים על נתעּכב - מּסכת) סּיּום (ּבעריכת לאחרֹונה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָוכּנהּוג
ּכדלקּמן. ּובסֹופּה, הּמּסכת ּבהתחלת הּׁשינּויים והן הּפרקים, ּבסדר הּׁשינּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהן

ל'ירּוׁשלמי'!·. ה'ּבבלי' ּבין ׁשינּוי יׁשנֹו - מגילה ּדמּסכת הּפרקים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבסדר
הּוא  העיר" "ּבני ּפרק - ּוב'ירּוׁשלמי' העיר", "ּבני הּפרק לפני הּוא עֹומד" "הּקֹורא ּפרק - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּב'ּבבלי'

ּכב'ירּוׁשלמי'. הּוא הּסדר - הּנדּפסֹות ּובּמׁשניֹות עֹומד". "הּקֹורא ּפרק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפני

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

קריאת  ּדיני דּתני "איידי - מגילה למּסכת וׁשּיכּותֹו ּבּתֹורה. הּקריאה ּדיני - ּתכנֹו העיר" "ּבני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּפרק
ׁשּקריאתם  ּולפי . . נביאים מּתּקנת הּוא ׁשּגם ּתֹורה, ספר קריאת עּמהם לסּדר הּקדֹוׁש רּבנּו ראה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהמגילה,
מתּפּללין  ּבּה ׁשּגם ּברחֹוב והתחיל ודיניה, הּכנסת ּבית קדּוׁשת ּתחּלה לסּדר ראה הּכנסת, ּובבית ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבציּבּור
ּבמגילה, הּקריאה הן ּומנהגּה", הּקריאה "סדר - ּתכנֹו עֹומד" "הּקֹורא ּופרק יֹוםֿטֹוב). (ּתֹוספֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָכּו'"

יֹוםֿטֹוב). (ּתֹוספֹות ּבּתֹורה הּקריאה - ְְְֲִֵֶַַַָָּולאחריֿזה

- ּגּופא המגילה ּבקריאת ּדינים ּפרטי אֹודֹות מדּוּבר עֹומד" "הּקֹורא ּבפרק ויֹוׁשב",ּכלֹומר: "עֹומד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
עם  קׁשר לֹו ׁשּיׁש ּבּתֹורה) (קריאה נֹוסף ּכלל אֹודֹות מדּוּבר - העיר" "ּבני ּבפרק מהּֿׁשאיןּֿכן ּבזה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּיֹוצא

נביאים"). מּתּקנת הּוא ("ׁשּגם מגילה ּדמּסכת הענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכללּות

אֹופּנים  מּב' הּנֹובעים אֹופּנים, ּב' יׁשנם - למי ) קדּום (מי הּנ"ל ּפרקים ּב' ׁשל לסדרם ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּנה,
הּלימּוד: ְְִֵַַּבדרכי

מקּדימים  אזי - הענין) ּכללּות (לימּוד הּכלל על היא ההדּגׁשה ׁשעיקר ּבאֹופן היא הּלימּוד ּדר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
מגילה), מּסכת ׁשל ענינּה ּכללּות עם (הּקׁשּור נֹוסף ּכלל אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו מּכיון העיר", "ּבני ּפרק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאת
(ּובקריאת  המגילה ּבקריאת ּדינים ּפרטי אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו עֹומד", "הּקֹורא הּפרק ּבא לאחריֿזה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָורק

ַָהּתֹורה).

"הּקֹורא  ּפרק את מקּדימים אזי - עיקרי ּבאֹופן מּודגׁש הּפרט ׁשּגם ּבאֹופן היא הּלימּוד ּדר ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאבל
ללמֹוד  ממׁשיכים הראׁשֹונים), הּפרקים (ּבב' ּדמגילה הענין ּכללּות אֹודֹות ׁשּלֹומדים לאחרי הינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעֹומד".
את  לֹומדים ֿ זה לאחרי ורק ּביֹותר), נֹוגע הּפרט לימּוד ׁשּגם (מּכיון המגילה ּדקריאת הּדינים ּפרטי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
מגילה. ּדמּסכת הענין לכללּות קׁשר רק לֹו ׁשּיׁש אחר ּבענין ּכלל אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו העיר", "ּבני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפרק

ל'ירּוׁשלמי': ה'ּבבלי' ׁשּבין החילּוק מּובן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָועלּֿפיֿזה

הּלימּוד  ׁשּסדר ּומּכיון ירּוׁשלמי'. 'ּתלמּוד חתימת לאחרי (לער) ׁשנה מאה היתה ּבבלי' 'ּתלמּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָחתימת
עיקרֹו ּבבלי') ל'תלמּוד (ׁשּקדם ירּוׁשלמי' ׁש'ּתלמּוד נמצא הענין, ּפרטי ּולאחריֿזה הענין, ּכללּות - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא

ּפרט. ׁשל ּבאֹופן לימּוד עיקרֹו ירּוׁשלמי') 'ּתלמּוד לאחרי (ׁשּבא ּבבלי' ו'תלמּוד ּכלל, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלימּוד

ּכי  - עֹומד" "הּקֹורא לפרק קֹודם העיר" "ּבני ׁשּפרק הּוא הּסדר ירּוׁשלמי' ּׁשּב'תלמּוד מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָוזהּו
לפרק  קֹודם עֹומד" "הּקֹורא ׁשּפרק הּוא הּסדר ּבבלי' ּוב'תלמּוד הּכלל; על היא ההדּגׁשה עיקר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָּב'ּירּוׁשלמי'

ׁש מּכיון ּכי - העיר" הּפרטים "ּבני לּׁשנֹות צרי ּבתחילה לכן, - ּביֹותר נֹוגע הּפרטים לימּוד ּגם ּב'ּבבלי' ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
העיר"). ("ּבני ּבּתֹורה קריאה - נֹוסף ּכלל ׁשֹונים לאחריֿזה ורק עֹומד"), ("הּקֹורא ּגּופא המגילה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּדקריאת

'ּתלמּוד  (ּגם ּבכלל לתלמּוד קֹודמת הּמׁשנה ּכי - ּכב'ירּוׁשלמי' הּוא הּסדר הּנדּפסֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּובּמׁשניֹות
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(מּפני  הּכלל על היא ההדּגׁשה עיקר ירּוׁשלמי' ּב'תלמּוד אם ולכן הּמׁשנה, ּדברי ּבאּור ׁשענינֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָירּוׁשלמי'),
ּבּמׁשניֹות. הּוא ׁשּכן עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי ּבבלי'), ל'תלמּוד ּביחס הּלימּוד התחלת ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהיֹותֹו

נֹובע ‚. זה ׁשינּוי וגם (ּכדלקּמן), הּמּסכת ּבתחילת ּגם ׁשינּוי יׁשנֹו הּפרקים, ּבסדר הּׁשינּוי על ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָנֹוסף
ּוכלל): (ּפרט ל'ירּוׁשלמי' ה'ּבבלי' ּבין החילּוק ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמּכללּות

ולא  ּפחֹות לא ּבט"ו, ּבי"ד ּבי"ג ּבי"ב ּבי"א נקראת "מגילה היא: (ּבּמׁשנה) מגילה מּסכת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהתחלת
ל'ירּוׁשלמי': ה'ּבבלי' ּבין חילּוק יׁשנֹו ּובזה כּו', זאת לֹומדים מּנין מבֹואר ּובּגמרא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹותר".

ליּתן  . . ּבזמּניהם לֹומר ּתלמּוד מה ּבזמּניהם, האּלה הּפּורים ימי את לקּים "ּכתיב איתא: ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּב'ירּוׁשלמי'
וט"ו". וי"ד וי"ג וי"ב י"א הן, ואּלּו חכמים. להם ׁשּקבעּו זמ ּנים . . אחרים זמּנים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהם

ּבזמּניהם" האּלה הּפּורים ימי את "לקּים מהּפסּוק הּלימּוד את ׁשּמבארים לפני הּנה - ּב'ּבבלי' ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאבל
חכמים  לקּמן, למימר "ּכדבעינן הּוא הּדבר ׁשּטעם סברא, הּגמרא מקּדימה להם"), ּתּקנּו הרּבה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ("זמּנים
ּכנסת  אנׁשי ּכּוּלהּו "מּכדי הּגמרא ׁשֹואלת זה ועל כּו'", הּכניסה ליֹום מקּדימין להיֹות הּכפרים על ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהקלּו

ּתּקנ  ועּקרי רּבנן אתּו ּתּקּון, וט"ו י"ד הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי סלקאֿדעּת ּדאי ּתּקנינהּו, ּדתּקינּוהּגדֹולה ּתא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּפּורים  ימי את לקּים קרא, "אמר הּמסקנא: ּבאה זֹו, ׁשקלאֿוטריא לאחרי ורק כּו'", הּגדֹולה ּכנסת ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאנׁשי
ליּה, מיּבעי ואּכּתי . . לגּופיּה ליּה מיּבעיא "האי - ׁשקלאֿוטריא יׁשנּה ּגּופא ּובזה כּו'", ּבזמּניהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאּלה

וכּו'". זה ׁשל ּכזמּנֹו לא זה ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַֹזמּנֹו

אריכּות  ׁשם אין ולכן ּבכללּות, הּוא הּלימּוד ׁשּב'ירּוׁשלמי' – לעיל להאמּור ּבהתאם הּוא זה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחילּוק
ׁשּבאים  עד ּדׁשקלאֿוטריא אריכּות יׁשנּה ולכן ּבפרטּיּות, הּוא הּלימּוד ּב'ּבבלי' ואילּו כּו', ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדׁשקלאֿוטריא

הענין. ְְְִַַָָָלמסקנת

ּבין „. הּמּסכת ּבסּיּום ׁשינּוי ּגם יׁשנֹו ּוב'ירּוׁשלמי', ּב'ּבבלי' הּפרקים סדר מּׁשינּוי ּכתֹוצאה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוהּנה,
ּכדלקּמן. ּבּגמרא, והן ּבּמׁשנה הן ל'ירּוׁשלמי ', ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָה'ּבבלי'

אחד  ּכל קֹורין ׁשּיהּו מצותן יׂשראל, ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה "וידּבר - ּבּמׁשנה ּב'ּבבלי': ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּסּיּום
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן מׁשה רּבנן, "ּתנּו - ּובּגמרא ּבזמּנֹו". ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואחד

ּבחג". חג הלכֹות ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ּפסח ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהלכֹות

ּתֹועבֹותיה". את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין אין אֹומר אליעזר "רּבי - ּבּמׁשנה ּב'ירּוׁשלמי': ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוהּסּיּום
כּו'", מזּוזה ליּתן צרי אינֹו יֹום ׁשלֹוׁשים . . לארץ ּבחּוצה "הּדר - ּוביניהם מזּוזה, ּבדיני מסים - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּובּגמרא
ּתפילה  אמר הּונא רב קֹודמת, מזּוזה אמר ׁשמּואל קֹודם, מי ּומזּוזה "ּתפילה - מּמׁש הּמּסכת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּובסּיּום
היא  ׁשּכן הּונא, ּדרב טעמא מאי ּובׁשּבתֹות. טֹובים ּבימים נֹוהגת היא ׁשּכן ּדׁשמּואל, טעמיּה מאי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָקֹודמת.
מזּוזה  מזּוזה, אֹותּה עֹוׂשין ׁשּבלת ּתפילה לׁשמּואל, מסּיעא מתניתא מדּברים. והֹולכי יּמים ּבמפרׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָנֹוהגת

מֹורידין". ולא ּבּקֹודׁש ׁשּמעלין לּמה, ּתפילין. אֹותּה עֹוׂשין אין ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבלת

ּבת  הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּכיון הרי הּפרקים, ּדסדר מהּׁשינּוי ּכתֹוצאה נֹובע זה ׁשּׁשינּוי הּדּיּוק ואף כלית ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּגם  ּכיֿאם) הּפרקים, ּבסדר מהּׁשינּוי ּכתֹוצאה רק (לא הּוא הּמּסכת, ּבסּיּום ׁשהּׁשינּוי מּובן, ּפרטיהם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבכל
להיֹות  צרי ה'ּבבלי', ׁשל לענינֹו ׁשּבהתאם ּכלֹומר, - ו'ירּוׁשלמי' ּד'ּבבלי' לּתֹוכן ּבהתאם ּבפניֿעצמֹו, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָענין
ודֹורׁשין  ׁשֹואלין "ׁשּיהיּו ּבּגמרא והּסּיּום ּבזמּנֹו", ואחד אחד ּכל קֹורין ׁשּיהּו ּד"מצותן ּבענין ּבּמׁשנה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּסּיּום
מפטירין  ּד"אין ּבענין ּבּמׁשנה הּסּיּום להיֹות צרי ה'ירּוׁשלמי', ׁשל לענינֹו ּובהתאם יֹום"; ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבענינֹו
ולא  ּבּקֹודׁש ׁשּמעלין . . קֹודם מי ּומזּוזה "ּתפילה ּבּגמרא והּסּיּום ּתֹועבֹותיה", את ירּוׁשלים את ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבהֹודע

ִִמֹורידין".

ענין  ּגם הּוא אּלא הּפרקים, ּבסדר מהּׁשינּוי ּכתֹוצאה רק אינֹו הּמּסכת ּבסּיּום (ׁשהּׁשינּוי זה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוענין
הינּו, עצמם. אּלּו ּבענינים הּׁשינּויים ּבפרטי ּביֹותר מּודגׁש ו'ירּוׁשלמי') ּד'ּבבלי' לּתֹוכן ּבהתאם ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבפניֿעצמֹו,
ּבזמּנֹו" ואחד אחד ּכל קֹורין ׁשּיהּו ּד"מצותן הענין - ּבמקֹומֹו הּוא אחד ׁשּכל ּכפי ּגם ּכיֿאם ּבסדרם, רק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלא
ּב'ּבבלי' ׁשהּוא ּכפי כּו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין והענין ׁשליׁשי), (ּבפרק ּב'ירּוׁשלמי' ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכפי

ׁשליׁשי): ְְִִֶֶ(ּבפרק

(ּבסּיּום  ּב'ירּוׁשלמי' הן נמצא ירּוׁשלים", את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין הענין ּבּמׁשנה: - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלכלֿלראׁש
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מוגה  בלתי

.‡יער - לפסח ּפּורים ׁשּבין ּבּימים ּובעמדנּו ניסן), (ּדי"א זֹו ּבהתועדּות מּסכת סּיּום לערֹוך ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהּוג
ׁש"מיסמ מּכיון - לקראתנּו) (הּבאים הּפסח לימי וגם ׁשעברּו, הּפּורים לימי הּׁשּיכת מגילה, מּסכת על ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָסּיּום

ּפסח. לגאּולת ּפּורים ּגאּולת לגאּולה", ְְְְִִִֶַַַָָּגאּולה

ירּוׁשלמי', ל'תלמּוד ּבבלי' 'ּתלמּוד ׁשּבין הּׁשינּויים על נתעּכב - מּסכת) סּיּום (ּבעריכת לאחרֹונה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָוכּנהּוג
ּכדלקּמן. ּובסֹופּה, הּמּסכת ּבהתחלת הּׁשינּויים והן הּפרקים, ּבסדר הּׁשינּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהן

ל'ירּוׁשלמי'!·. ה'ּבבלי' ּבין ׁשינּוי יׁשנֹו - מגילה ּדמּסכת הּפרקים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבסדר
הּוא  העיר" "ּבני ּפרק - ּוב'ירּוׁשלמי' העיר", "ּבני הּפרק לפני הּוא עֹומד" "הּקֹורא ּפרק - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּב'ּבבלי'

ּכב'ירּוׁשלמי'. הּוא הּסדר - הּנדּפסֹות ּובּמׁשניֹות עֹומד". "הּקֹורא ּפרק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפני

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

קריאת  ּדיני דּתני "איידי - מגילה למּסכת וׁשּיכּותֹו ּבּתֹורה. הּקריאה ּדיני - ּתכנֹו העיר" "ּבני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּפרק
ׁשּקריאתם  ּולפי . . נביאים מּתּקנת הּוא ׁשּגם ּתֹורה, ספר קריאת עּמהם לסּדר הּקדֹוׁש רּבנּו ראה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהמגילה,
מתּפּללין  ּבּה ׁשּגם ּברחֹוב והתחיל ודיניה, הּכנסת ּבית קדּוׁשת ּתחּלה לסּדר ראה הּכנסת, ּובבית ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבציּבּור
ּבמגילה, הּקריאה הן ּומנהגּה", הּקריאה "סדר - ּתכנֹו עֹומד" "הּקֹורא ּופרק יֹוםֿטֹוב). (ּתֹוספֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָכּו'"

יֹוםֿטֹוב). (ּתֹוספֹות ּבּתֹורה הּקריאה - ְְְֲִֵֶַַַָָּולאחריֿזה

- ּגּופא המגילה ּבקריאת ּדינים ּפרטי אֹודֹות מדּוּבר עֹומד" "הּקֹורא ּבפרק ויֹוׁשב",ּכלֹומר: "עֹומד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
עם  קׁשר לֹו ׁשּיׁש ּבּתֹורה) (קריאה נֹוסף ּכלל אֹודֹות מדּוּבר - העיר" "ּבני ּבפרק מהּֿׁשאיןּֿכן ּבזה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּיֹוצא

נביאים"). מּתּקנת הּוא ("ׁשּגם מגילה ּדמּסכת הענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכללּות

אֹופּנים  מּב' הּנֹובעים אֹופּנים, ּב' יׁשנם - למי ) קדּום (מי הּנ"ל ּפרקים ּב' ׁשל לסדרם ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּנה,
הּלימּוד: ְְִֵַַּבדרכי

מקּדימים  אזי - הענין) ּכללּות (לימּוד הּכלל על היא ההדּגׁשה ׁשעיקר ּבאֹופן היא הּלימּוד ּדר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
מגילה), מּסכת ׁשל ענינּה ּכללּות עם (הּקׁשּור נֹוסף ּכלל אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו מּכיון העיר", "ּבני ּפרק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאת
(ּובקריאת  המגילה ּבקריאת ּדינים ּפרטי אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו עֹומד", "הּקֹורא הּפרק ּבא לאחריֿזה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָורק

ַָהּתֹורה).

"הּקֹורא  ּפרק את מקּדימים אזי - עיקרי ּבאֹופן מּודגׁש הּפרט ׁשּגם ּבאֹופן היא הּלימּוד ּדר ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאבל
ללמֹוד  ממׁשיכים הראׁשֹונים), הּפרקים (ּבב' ּדמגילה הענין ּכללּות אֹודֹות ׁשּלֹומדים לאחרי הינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעֹומד".
את  לֹומדים ֿ זה לאחרי ורק ּביֹותר), נֹוגע הּפרט לימּוד ׁשּגם (מּכיון המגילה ּדקריאת הּדינים ּפרטי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאת
מגילה. ּדמּסכת הענין לכללּות קׁשר רק לֹו ׁשּיׁש אחר ּבענין ּכלל אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו העיר", "ּבני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפרק

ל'ירּוׁשלמי': ה'ּבבלי' ׁשּבין החילּוק מּובן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָועלּֿפיֿזה

הּלימּוד  ׁשּסדר ּומּכיון ירּוׁשלמי'. 'ּתלמּוד חתימת לאחרי (לער) ׁשנה מאה היתה ּבבלי' 'ּתלמּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָחתימת
עיקרֹו ּבבלי') ל'תלמּוד (ׁשּקדם ירּוׁשלמי' ׁש'ּתלמּוד נמצא הענין, ּפרטי ּולאחריֿזה הענין, ּכללּות - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא

ּפרט. ׁשל ּבאֹופן לימּוד עיקרֹו ירּוׁשלמי') 'ּתלמּוד לאחרי (ׁשּבא ּבבלי' ו'תלמּוד ּכלל, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלימּוד

ּכי  - עֹומד" "הּקֹורא לפרק קֹודם העיר" "ּבני ׁשּפרק הּוא הּסדר ירּוׁשלמי' ּׁשּב'תלמּוד מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָוזהּו
לפרק  קֹודם עֹומד" "הּקֹורא ׁשּפרק הּוא הּסדר ּבבלי' ּוב'תלמּוד הּכלל; על היא ההדּגׁשה עיקר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָּב'ּירּוׁשלמי'

ׁש מּכיון ּכי - העיר" הּפרטים "ּבני לּׁשנֹות צרי ּבתחילה לכן, - ּביֹותר נֹוגע הּפרטים לימּוד ּגם ּב'ּבבלי' ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
העיר"). ("ּבני ּבּתֹורה קריאה - נֹוסף ּכלל ׁשֹונים לאחריֿזה ורק עֹומד"), ("הּקֹורא ּגּופא המגילה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּדקריאת

'ּתלמּוד  (ּגם ּבכלל לתלמּוד קֹודמת הּמׁשנה ּכי - ּכב'ירּוׁשלמי' הּוא הּסדר הּנדּפסֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּובּמׁשניֹות
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(מּפני  הּכלל על היא ההדּגׁשה עיקר ירּוׁשלמי' ּב'תלמּוד אם ולכן הּמׁשנה, ּדברי ּבאּור ׁשענינֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָירּוׁשלמי'),
ּבּמׁשניֹות. הּוא ׁשּכן עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי ּבבלי'), ל'תלמּוד ּביחס הּלימּוד התחלת ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהיֹותֹו

נֹובע ‚. זה ׁשינּוי וגם (ּכדלקּמן), הּמּסכת ּבתחילת ּגם ׁשינּוי יׁשנֹו הּפרקים, ּבסדר הּׁשינּוי על ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָנֹוסף
ּוכלל): (ּפרט ל'ירּוׁשלמי' ה'ּבבלי' ּבין החילּוק ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמּכללּות

ולא  ּפחֹות לא ּבט"ו, ּבי"ד ּבי"ג ּבי"ב ּבי"א נקראת "מגילה היא: (ּבּמׁשנה) מגילה מּסכת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהתחלת
ל'ירּוׁשלמי': ה'ּבבלי' ּבין חילּוק יׁשנֹו ּובזה כּו', זאת לֹומדים מּנין מבֹואר ּובּגמרא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹותר".

ליּתן  . . ּבזמּניהם לֹומר ּתלמּוד מה ּבזמּניהם, האּלה הּפּורים ימי את לקּים "ּכתיב איתא: ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּב'ירּוׁשלמי'
וט"ו". וי"ד וי"ג וי"ב י"א הן, ואּלּו חכמים. להם ׁשּקבעּו זמ ּנים . . אחרים זמּנים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהם

ּבזמּניהם" האּלה הּפּורים ימי את "לקּים מהּפסּוק הּלימּוד את ׁשּמבארים לפני הּנה - ּב'ּבבלי' ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאבל
חכמים  לקּמן, למימר "ּכדבעינן הּוא הּדבר ׁשּטעם סברא, הּגמרא מקּדימה להם"), ּתּקנּו הרּבה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ("זמּנים
ּכנסת  אנׁשי ּכּוּלהּו "מּכדי הּגמרא ׁשֹואלת זה ועל כּו'", הּכניסה ליֹום מקּדימין להיֹות הּכפרים על ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהקלּו

ּתּקנ  ועּקרי רּבנן אתּו ּתּקּון, וט"ו י"ד הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי סלקאֿדעּת ּדאי ּתּקנינהּו, ּדתּקינּוהּגדֹולה ּתא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּפּורים  ימי את לקּים קרא, "אמר הּמסקנא: ּבאה זֹו, ׁשקלאֿוטריא לאחרי ורק כּו'", הּגדֹולה ּכנסת ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאנׁשי
ליּה, מיּבעי ואּכּתי . . לגּופיּה ליּה מיּבעיא "האי - ׁשקלאֿוטריא יׁשנּה ּגּופא ּובזה כּו'", ּבזמּניהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאּלה

וכּו'". זה ׁשל ּכזמּנֹו לא זה ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַֹזמּנֹו

אריכּות  ׁשם אין ולכן ּבכללּות, הּוא הּלימּוד ׁשּב'ירּוׁשלמי' – לעיל להאמּור ּבהתאם הּוא זה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחילּוק
ׁשּבאים  עד ּדׁשקלאֿוטריא אריכּות יׁשנּה ולכן ּבפרטּיּות, הּוא הּלימּוד ּב'ּבבלי' ואילּו כּו', ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדׁשקלאֿוטריא

הענין. ְְְִַַָָָלמסקנת

ּבין „. הּמּסכת ּבסּיּום ׁשינּוי ּגם יׁשנֹו ּוב'ירּוׁשלמי', ּב'ּבבלי' הּפרקים סדר מּׁשינּוי ּכתֹוצאה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוהּנה,
ּכדלקּמן. ּבּגמרא, והן ּבּמׁשנה הן ל'ירּוׁשלמי ', ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָה'ּבבלי'

אחד  ּכל קֹורין ׁשּיהּו מצותן יׂשראל, ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה "וידּבר - ּבּמׁשנה ּב'ּבבלי': ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּסּיּום
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן מׁשה רּבנן, "ּתנּו - ּובּגמרא ּבזמּנֹו". ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹואחד

ּבחג". חג הלכֹות ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ּפסח ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהלכֹות

ּתֹועבֹותיה". את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין אין אֹומר אליעזר "רּבי - ּבּמׁשנה ּב'ירּוׁשלמי': ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוהּסּיּום
כּו'", מזּוזה ליּתן צרי אינֹו יֹום ׁשלֹוׁשים . . לארץ ּבחּוצה "הּדר - ּוביניהם מזּוזה, ּבדיני מסים - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּובּגמרא
ּתפילה  אמר הּונא רב קֹודמת, מזּוזה אמר ׁשמּואל קֹודם, מי ּומזּוזה "ּתפילה - מּמׁש הּמּסכת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּובסּיּום
היא  ׁשּכן הּונא, ּדרב טעמא מאי ּובׁשּבתֹות. טֹובים ּבימים נֹוהגת היא ׁשּכן ּדׁשמּואל, טעמיּה מאי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָקֹודמת.
מזּוזה  מזּוזה, אֹותּה עֹוׂשין ׁשּבלת ּתפילה לׁשמּואל, מסּיעא מתניתא מדּברים. והֹולכי יּמים ּבמפרׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָנֹוהגת

מֹורידין". ולא ּבּקֹודׁש ׁשּמעלין לּמה, ּתפילין. אֹותּה עֹוׂשין אין ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבלת

ּבת  הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּכיון הרי הּפרקים, ּדסדר מהּׁשינּוי ּכתֹוצאה נֹובע זה ׁשּׁשינּוי הּדּיּוק ואף כלית ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּגם  ּכיֿאם) הּפרקים, ּבסדר מהּׁשינּוי ּכתֹוצאה רק (לא הּוא הּמּסכת, ּבסּיּום ׁשהּׁשינּוי מּובן, ּפרטיהם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבכל
להיֹות  צרי ה'ּבבלי', ׁשל לענינֹו ׁשּבהתאם ּכלֹומר, - ו'ירּוׁשלמי' ּד'ּבבלי' לּתֹוכן ּבהתאם ּבפניֿעצמֹו, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָענין
ודֹורׁשין  ׁשֹואלין "ׁשּיהיּו ּבּגמרא והּסּיּום ּבזמּנֹו", ואחד אחד ּכל קֹורין ׁשּיהּו ּד"מצותן ּבענין ּבּמׁשנה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּסּיּום
מפטירין  ּד"אין ּבענין ּבּמׁשנה הּסּיּום להיֹות צרי ה'ירּוׁשלמי', ׁשל לענינֹו ּובהתאם יֹום"; ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבענינֹו
ולא  ּבּקֹודׁש ׁשּמעלין . . קֹודם מי ּומזּוזה "ּתפילה ּבּגמרא והּסּיּום ּתֹועבֹותיה", את ירּוׁשלים את ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבהֹודע

ִִמֹורידין".

ענין  ּגם הּוא אּלא הּפרקים, ּבסדר מהּׁשינּוי ּכתֹוצאה רק אינֹו הּמּסכת ּבסּיּום (ׁשהּׁשינּוי זה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוענין
הינּו, עצמם. אּלּו ּבענינים הּׁשינּויים ּבפרטי ּביֹותר מּודגׁש ו'ירּוׁשלמי') ּד'ּבבלי' לּתֹוכן ּבהתאם ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבפניֿעצמֹו,
ּבזמּנֹו" ואחד אחד ּכל קֹורין ׁשּיהּו ּד"מצותן הענין - ּבמקֹומֹו הּוא אחד ׁשּכל ּכפי ּגם ּכיֿאם ּבסדרם, רק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלא
ּב'ּבבלי' ׁשהּוא ּכפי כּו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין והענין ׁשליׁשי), (ּבפרק ּב'ירּוׁשלמי' ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכפי

ׁשליׁשי): ְְִִֶֶ(ּבפרק

(ּבסּיּום  ּב'ירּוׁשלמי' הן נמצא ירּוׁשלים", את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין הענין ּבּמׁשנה: - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלכלֿלראׁש
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ּבהֹודע  מפטירין "אין נאמר ׁשּב'ּבבלי' – ּבזה ׁשינּוי יׁשנֹו אבל ׁשליׁשי), ּפרק (ּבסֹוף ּב'ּבבלי' והן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּמּסכת)
זה  [וׁשינּוי ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין מֹוסיף ּב'ירּוׁשלמי' ואילּו ירּוׁשלים", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
ּבּמׁשניֹות, ׁשהּודּפסה ּכפי - ּבפניֿעצמּה לּמׁשנה ּביחס ּגם ּכיֿאם ּב'ּבבלי', ׁשהיא ּכפי לּמׁשנה ּביחס רק ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָאינֹו

ּכבּמׁשניֹות]. הּוא ּב'ירּוׁשלמי' הּפרקים ׁשּסדר אף - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹוזאת

ׁשּבסּיּום  מֹורידין" ולא ּבּקֹודׁש מעלין . . קֹודם מי ּומזּוזה ּד"ּתפילה הּסּוגיא ּבּגמרא: כן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכמֹו
כּו'", מפטירין ּד"אין לּמׁשנה ּבהמׁש) ׁשליׁשי ּפרק ּבסֹוף ּב'ּבבלי' ּכלל הּובאה לא - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה'ירּוׁשלמי'
ודֹורׁשין  ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן "מׁשה ּב'ּבבלי' הּסּיּום - לאיד ועלּֿדרֿזה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכב'ירּוׁשלמי').
קֹורין  ׁשּיהּו "מצותן לּמׁשנה ּבהמׁש) ׁשליׁשי ּפרק ּבסֹוף ּב'ירּוׁשלמי' ּכלל הּובא לא כּו'", יֹום ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבענינֹו

ּכב'ּבבלי')! ּבזמּנֹו", ואחד אחד ְְְְִִֶֶַַַָָָּכל

ּומזּוזה  ּד"ּתפילה והּסּוגיא ּדה'ירּוׁשלמי', ּבּמׁשנה ּתֹועבֹותיה" ּד"את [ההֹוספה אּלּו ׁשּׁשינּויים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּומּכיון
ודֹורׁשין  ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן ּד"מׁשה והענין ּב'ּבבלי', ׁשאינּה ּדה'ירּוׁשלמי' ּבּגמרא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹכּו'"
הרי  - הּפרקים ּבסדר הּׁשינּוי עם קׁשּורים אינם ּב'ירּוׁשלמי'] ׁשאינֹו ּדה'ּבבלי' ּבּגמרא כּו'" יֹום ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבענינֹו
ּתכנֹו (מּצד להיֹות צרי ּדה'ּבבלי' ׁשהּסּיּום הינּו, ו'ירּוׁשלמי'. ּד'ּבבלי' הּתֹוכן עם קׁשּור זה ׁשענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּוכח
"מׁשה  ּבּגמרא) (הּסּיּום לזה ּובהמׁש ּבזמּנֹו", ואחד אחד ּכל קֹורין ׁשּיהּו ּד"מצותן ּבענין ה'ּבבלי') ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשל
ּד"אין  ּבענין ה'ירּוׁשלמי') ׁשל ּתכנֹו (מּצד להיֹות צרי ּב'ירּוׁשלמי' והּסּיּום כּו'", ליׂשראל להם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּתקן
"ּתפילה  ּבּגמרא) (הּסּיּום לזה ּובהמׁש ּתֹועבֹותיה", את הּתיבֹות) (ּובהֹוספת ירּוׁשלים את ּבהֹודע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמפטירין

ּכדלקּמן. מֹורידין", ולא ּבּקֹודׁש מעלין כּו' ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּומזּוזה

ּבזה:‰. ְֵֶַָוהּבאּור
ארץ  ׁשל ּכבֹודּה וגם ירּוׁשלים, ׁשל ּכבֹודּה מתּבּטא ׁשּבהם הענינים ּביֹותר מּודגׁשים ירּוׁשלמי' ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּב'ּתלמּוד
ּוכהּלׁשֹון  ּבירּוׁשלים), רק (לא יׂשראל ּבארץ ּׁשּלמדּו מה הּוא ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד ּכי ּבכללּותּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

אמרי". "ּבמערבא ְְֲִֵַַָָָָהרגיל:

מפטירין  ּד"אין ּבדין הּוא (ּבּמׁשנה) הּמּסכת וחֹותם סּיּום ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּדוקא מה מּובן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה
"מּׁשּום ּבהֹוד  הּוא גֹו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין הּטעם ּכי - ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ע ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ירּוׁשלים. ׁשל ּכבֹודּה מּודגׁש ׁשּבזה הינּו, שם), קה"ע שם. (רע"ב ּדירּוׁשלים" ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיקרא

מעלתּה מּודגׁשת ׁשּבמזּוזה מּכיון - מזּוזה ּבדיני ּב'ירּוׁשלמי' הּגמרא לסּיּום ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָועלּֿדרֿזה
ּדמזּוזה  החּיּוב יׁשנֹו יׂשראל ׁשּבארץ ּבבלי), (ּתלמּוד חּוץֿלארץ לגּבי ירּוׁשלמי) (ּתלמּוד יׂשראל ארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
צרי אינֹו י ֹום ׁשלׁשים . . ּבח ּוץֿלארץ "הּדר - ּבחּוץֿלארץ מהּֿׁשאיןּֿכן יֹום, ׁשלׁשים ּבּבית ּדר ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגם
עם  קׁשּורה כּו'") קֹודם מי ּומזּוזה "ּתפילה ׁשם: הּסּוגיא ּכבהמׁש) ּדתפילין הּמעלה וגם מזּוזה". ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָליּתן

(ּבבלי): חּוץֿלארץ לגּבי (ירּוׁשלמי) יׂשראל ארץ ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעלתּה

ועד  הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ּתמיד גֹו' אׁשר "ארץ - היא יׂשראל ארץ ׁשל הּמיּוחדת ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמעלתּה
- הּתפילין מעלת עם הּקׁשר וזהּו כּו'. ּבחּוץֿלארץ מהּֿׁשאיןּֿכן אלקּות, ּגילּוי ּכלֹומר ׁשנה", ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרית
א) ו, (ברכות ּבּגמרא ּכמבֹואר מּמּך", ויראּו עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל "וראּו נאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשעליהם

ׁשּבראׁש". "ּתפילין על ְְִִֵֶַָָֹּדקאי

ּבאֹופן  הּוא "עלי נקרא ה' ּד"ׁשם הענין ׁשּבּתפילין - מזּוזה לגּבי ּדתפילין העילּוי ּגם מתּבּטא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ּובזה
מסּוּפר  - ּבּמזּוזה מהּֿׁשאיןּֿכן גֹו'", הארץ עּמי ּכל "וראּו ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, אּומֹות אצל אפילּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּגלּוי
ׁשלחּת "אּת ארטּבֹון: לֹו אמר מזּוזה, לארטּבֹון ׁשלח הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשּכאׁשר ּפאה) ריׁש (ירּוׁשלמי ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבּגמרא
ׁשרּבנּו עד הּמזּוזה, ׁשל חׁשיבּותּה את להערי ידע ׁשּלא הינּו, קטּנה), (מטּבע ּפֹולר" חד ּדטבא מילה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלי
,"ל מנטרא והיא (יׁשן) דמ "ּדאּת - הּמזּוזה ׁשל וחׁשיבּותּה מעלתּה את לֹו להסּביר צרי היה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּכבּתפילין)]. (ּדלא הארץ עּמי לכל ּגלּוי ּבאֹופן אינּה הּמזּוזה ׁשל ׁשּמעלתּה מּובן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּמּזה

ירּוׁשלים  ׁשל מעלתּה הדּגׁשת עם קׁשּור אינֹו הּמּסכת וחֹותם סּיּום - לארץ) (חּוץ ּבבלי" ּב"ּתלמּוד ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאבל
מפטירין  ּד"אין ּבדין אינֹו הּמּסכת וחֹותם סּיּום ולכן ירּוׁשלמי), ּתלמּוד זה ׁשאין (מּכיון יׂשראל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוארץ
הּסּוגיא  ּכל ׁשליׁשי ) ּפרק (ּבסֹוף ּב'ּבבלי' הּובאה לא ולכן ּדירּוׁשלים"), ("יקרא כּו'" ירּוׁשלים את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבהֹודע
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ארץ  ׁשל מעלתּה מּודגׁשת ׁשּבּה מּפני (ּבעיקר) היא מגילה למּסכת זֹו ּדסּוגיא הּׁשּיכּות ּכי כּו', מזּוזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדדיני
ּבלבד). יֹום ׁשלׁשים ּבּבית ּדר ּכאׁשר  ּגם הּוא יׂשראל ּבארץ מזּוזה (ׁשחּיּוב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל

.Â וארץ ירּוׁשלים (מעלת ירּוׁשלמי" ל"ּתלמּוד ּבמיּוחד ׁשּי ּב'ירּוׁשלמי' הּמּסכת ׁשּסּיּום ּכׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָוהּנה,
הלכֹות  יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן "מׁשה - ּב'ּבבלי' הּסּיּום כן ּכמֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל),

ּבבלי': ל'ּתלמּוד ּבמיּוחד ׁשּי - כּו'" ּבפסח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָּפסח
(ירּוׁשלמי) יׂשראל ארץ ּבין חילּוק היה - קּים היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבּזמן ּפסח" "הלכֹות ללימּוד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע
- ּפסח" ּד"הלכֹות ּובאיכּות) (ּבכּמּות הּלימּוד עיקר היה (ירּוׁשלמי) יׂשראל ּבארץ (ּבבלי): ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלחּוץֿלארץ
הלכֹות  ּבלימּוד "ה"קא עיקר היה ּפסח, הלכֹות ּכל את למדּו ׁשּבודאי (אף ּפסח קרּבן להקרבת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע
עיקר  היה - הּקרּבנֹות ּדהקרבת הענין היה לא ׁשּׁשם (ּבבלי), ּבחּוץֿלארץ מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'); ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות

ּפסח". "הלכֹות ּבׁשאר ּובאיכּות) (ּבכּמּות ְְְְִִִֵֶַַַָהּלימּוד

הּוא  הּפסח הקרבת ׁשּזמן מּכיון הּפסח, לפני (ּבעיקר) ׁשּי - כּו' ּפסח ּדקרּבן ההלכֹות לימּוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה,
(לפני  ּפסח קרּבן ּבדיני ּפסח" ּד"הלכֹות הּלימּוד עיקר היה ׁשּׁשם יׂשראל, ּבארץ - ועלּֿפיֿזה ניסן. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבי"ד

ּכ ּבהתלהבּות היה לא ּגּופא ּבפסח" ּפסח ּד"הלכֹות הּלימּוד הרי - ניסן) ההתלהבּות י"ד ׁשעיקר מּכיון לּֿכ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עיקר  היה ׁשּׁשם ּבחּוץֿלארץ מהֿׁשאיןּֿכן הּפסח. לפני זאת למדּו ּוכבר ּפסח, קרּבן ּדיני ּבלימּוד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא
ּבלימּוד  רּבה ּבהתלהבּות עסקּו עצמֹו ּבפסח הרי - ּפסח) קרּבן ּבדיני (ולא ּדפסח ההלכֹות ּבׁשאר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּלימּוד

ּבפסח". ּפסח "הלכֹות - הּוא ה'ּבבלי ' וחֹותם סּיּום ולכן הּפסח, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהלכֹות

הלכֹות  יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן ּד"מׁשה ׁשהענין מה מּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
ּבעיקר  ׁשּי ּבפסח") ּפסח ("הלכֹות זה ׁשענין מּכיון - ּדוקא ה'ּבבלי' ּבסּיּום מּובא כּו'" ּבפסח ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּפסח

ּבבלי'. ּד'ּתלמּוד ענינֹו ׁשּזהּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָּבחּוץֿלארץ,

ּפסח), קרּבן מקריבים היּו לא (ּכאׁשר הּמקּדׁש ּבית חּורּבן לאחרי נכּתב ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹואף
ּבזה: הּבאּור הּנה - ּבבלי' מ 'ּתלמּוד ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד זה) (ּבענין איפ ֹוא ׁשֹונה ּבּמה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואםּֿכן

נכּתבּו ׁשּבֹו (ּבּזמן האמֹוראים ּבזמן התחיל לא הּתלמּודים) ּב' (ּתֹוכן ׁשּבּתֹורה והּׁשקלאֿוטריא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּפלּפּול
ּבכל  ּכלֹומר: קּים. היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּובּזמן הּמׁשנה, ּבזמן הּתּנאים, ּבזמן ּגם היה אּלא הּתלמּודים), ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּב'
ּבית  ּבזמן ראׁשֹון, ּבית ּבזמן רּבנּו, מׁשה ׁשל ּבזמּנֹו - ּבּתֹורה וׁשקלּוֿוטרּו ּופלּפלּו למדּו ּכּולם, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּדֹורֹות
והּפלּפּולים  הּׁשקלאֿוטריא מּכל חלק זה הרי - ּבּגמרא ׁשּנכּתב ּומה האמֹוראים. ּובזמן הּתּנאים ּבזמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשני,

ּדוקא). האמֹוראים ּבזמן ׁשּנתחּדׁשּו ענינים (ולא הּדֹורֹות ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיּו

ּגמרא  ּומׁשנה מקרא הּניח ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן על עליו "אמרּו א): כח, (סוכה ּבּגמרא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומפֹורׁש
הּסתּומים  הראׁשֹונים ּבדברי מדקּדקים אחרֹונים הּתּנאים ׁשהיּו סברא, זֹוהי - "ּגמרא רׁש"י: ּומפרׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָכּו'",
ּבהן  וקבעּו ׁשּלפניהם הּתּנאים ּדברי ׁשּפרׁשּו הּתּנאים אחר האמֹוראים ׁשעׂשּו ּכמֹו טעם, ּבהם וליּתן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלפרׁשם
ּגדֹול  ּדבר . . הניח "ׁשּלא מסים ׁשם ּבּגמרא מּזֹו: ויתרה הּׁש"ס". נקרא הּתּנאים ׁשּבימי ּדּיּוק ואֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּגמרא ,
מּספקא  הוה ורבא, לאּביי להּו איּבעיא "ּכל רׁש"י: ּומפרׁש ורבא", ּדאּבּיי הויֹות - קטן ּדבר . . קטן ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָודבר
עלֿידם  ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים אינם ורבא" ּדאּבּיי ׁש"הויֹות ּכלֹומר, טעם". ּבהם ונתן לּבֹו את נתן ּובכּולן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהּו,
ורבא  אּבּיי ׁשם על נקראים ולכן נׁשּתּכחּו", אמֹוראים ׁש"ּבימי אּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן לּמדם ּכבר ּכי -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

כּו'. זאת החזירּו ׁשהם מּפני -ְֱִִֵֵֶֶֹ

ּפלּפּול  ּכל ׁש"נׁשּכח ג) ּפרק (ריׁש ּתלמּודּֿתֹורה להלכֹות אחרֹון' ּב'קֹונטרס  הּזקן אדמּו"ר ׁשּמביא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּוכפי
ּדׁשּבת, ּב' ּבפרק ּכדאׁשּכחן מּזעיר, מעט אם ּכי ּבּתלמּוד מּמּנּו הּובא ולא הראׁשֹונים, והאמֹוראים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּתּנאים
ּבכּולי  ּכזה נמצא ולא ּפירּוקי, כ"ד ליּה מהּדר יאיר, ּבן ּפנחס ּדרּבי קּוׁשיא ּכל ּדעל יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּברּבי
כ"ד  הּתלמּוד ּבכל אׁשּכחן ולא יֹוחנן, ּדרּבי מימרא ּכל על קּוׁשיֹות כ"ד ּפריק הוה לקיׁש וריׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹּתלמּודי,
היה  הּתּנאים ׁשּבזמן ּכלֹומר, - נׁשּכחּו" והּׁשאר הּיֹותר, לכל וח' ז' אם ּכי יֹוחנן ּדרּבי אמימרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָקּוׁשיֹות

מּזעיר. מעט רק מּמּנה הּובא ּובּתלמ ּוד כּו', ׁשקלאֿוטריא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָריּבּוי

הּׁשקלאֿוטריא  ּגם נכלל ּבזה הרי ּבבלי', ו'ּתלמּוד ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד אֹודֹות מדּברים ׁשּכאׁשר - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָונמצא
'ּתלמּוד  ּבין החילּוק מתּבּטא לכ ּובהתאם קּים. היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּובּזמן הּתּנאים ּבדֹור ׁשהיּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּפלּפּול
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ּבהֹודע  מפטירין "אין נאמר ׁשּב'ּבבלי' – ּבזה ׁשינּוי יׁשנֹו אבל ׁשליׁשי), ּפרק (ּבסֹוף ּב'ּבבלי' והן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּמּסכת)
זה  [וׁשינּוי ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין מֹוסיף ּב'ירּוׁשלמי' ואילּו ירּוׁשלים", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
ּבּמׁשניֹות, ׁשהּודּפסה ּכפי - ּבפניֿעצמּה לּמׁשנה ּביחס ּגם ּכיֿאם ּב'ּבבלי', ׁשהיא ּכפי לּמׁשנה ּביחס רק ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָאינֹו

ּכבּמׁשניֹות]. הּוא ּב'ירּוׁשלמי' הּפרקים ׁשּסדר אף - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹוזאת

ׁשּבסּיּום  מֹורידין" ולא ּבּקֹודׁש מעלין . . קֹודם מי ּומזּוזה ּד"ּתפילה הּסּוגיא ּבּגמרא: כן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכמֹו
כּו'", מפטירין ּד"אין לּמׁשנה ּבהמׁש) ׁשליׁשי ּפרק ּבסֹוף ּב'ּבבלי' ּכלל הּובאה לא - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה'ירּוׁשלמי'
ודֹורׁשין  ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן "מׁשה ּב'ּבבלי' הּסּיּום - לאיד ועלּֿדרֿזה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכב'ירּוׁשלמי').
קֹורין  ׁשּיהּו "מצותן לּמׁשנה ּבהמׁש) ׁשליׁשי ּפרק ּבסֹוף ּב'ירּוׁשלמי' ּכלל הּובא לא כּו'", יֹום ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבענינֹו

ּכב'ּבבלי')! ּבזמּנֹו", ואחד אחד ְְְְִִֶֶַַַָָָּכל

ּומזּוזה  ּד"ּתפילה והּסּוגיא ּדה'ירּוׁשלמי', ּבּמׁשנה ּתֹועבֹותיה" ּד"את [ההֹוספה אּלּו ׁשּׁשינּויים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּומּכיון
ודֹורׁשין  ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן ּד"מׁשה והענין ּב'ּבבלי', ׁשאינּה ּדה'ירּוׁשלמי' ּבּגמרא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹכּו'"
הרי  - הּפרקים ּבסדר הּׁשינּוי עם קׁשּורים אינם ּב'ירּוׁשלמי'] ׁשאינֹו ּדה'ּבבלי' ּבּגמרא כּו'" יֹום ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבענינֹו
ּתכנֹו (מּצד להיֹות צרי ּדה'ּבבלי' ׁשהּסּיּום הינּו, ו'ירּוׁשלמי'. ּד'ּבבלי' הּתֹוכן עם קׁשּור זה ׁשענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּוכח
"מׁשה  ּבּגמרא) (הּסּיּום לזה ּובהמׁש ּבזמּנֹו", ואחד אחד ּכל קֹורין ׁשּיהּו ּד"מצותן ּבענין ה'ּבבלי') ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשל
ּד"אין  ּבענין ה'ירּוׁשלמי') ׁשל ּתכנֹו (מּצד להיֹות צרי ּב'ירּוׁשלמי' והּסּיּום כּו'", ליׂשראל להם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּתקן
"ּתפילה  ּבּגמרא) (הּסּיּום לזה ּובהמׁש ּתֹועבֹותיה", את הּתיבֹות) (ּובהֹוספת ירּוׁשלים את ּבהֹודע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמפטירין

ּכדלקּמן. מֹורידין", ולא ּבּקֹודׁש מעלין כּו' ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּומזּוזה

ּבזה:‰. ְֵֶַָוהּבאּור
ארץ  ׁשל ּכבֹודּה וגם ירּוׁשלים, ׁשל ּכבֹודּה מתּבּטא ׁשּבהם הענינים ּביֹותר מּודגׁשים ירּוׁשלמי' ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּב'ּתלמּוד
ּוכהּלׁשֹון  ּבירּוׁשלים), רק (לא יׂשראל ּבארץ ּׁשּלמדּו מה הּוא ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד ּכי ּבכללּותּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

אמרי". "ּבמערבא ְְֲִֵַַָָָָהרגיל:

מפטירין  ּד"אין ּבדין הּוא (ּבּמׁשנה) הּמּסכת וחֹותם סּיּום ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּדוקא מה מּובן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה
"מּׁשּום ּבהֹוד  הּוא גֹו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין הּטעם ּכי - ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ע ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ירּוׁשלים. ׁשל ּכבֹודּה מּודגׁש ׁשּבזה הינּו, שם), קה"ע שם. (רע"ב ּדירּוׁשלים" ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיקרא

מעלתּה מּודגׁשת ׁשּבמזּוזה מּכיון - מזּוזה ּבדיני ּב'ירּוׁשלמי' הּגמרא לסּיּום ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָועלּֿדרֿזה
ּדמזּוזה  החּיּוב יׁשנֹו יׂשראל ׁשּבארץ ּבבלי), (ּתלמּוד חּוץֿלארץ לגּבי ירּוׁשלמי) (ּתלמּוד יׂשראל ארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
צרי אינֹו י ֹום ׁשלׁשים . . ּבח ּוץֿלארץ "הּדר - ּבחּוץֿלארץ מהּֿׁשאיןּֿכן יֹום, ׁשלׁשים ּבּבית ּדר ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגם
עם  קׁשּורה כּו'") קֹודם מי ּומזּוזה "ּתפילה ׁשם: הּסּוגיא ּכבהמׁש) ּדתפילין הּמעלה וגם מזּוזה". ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָליּתן

(ּבבלי): חּוץֿלארץ לגּבי (ירּוׁשלמי) יׂשראל ארץ ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעלתּה

ועד  הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ּתמיד גֹו' אׁשר "ארץ - היא יׂשראל ארץ ׁשל הּמיּוחדת ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמעלתּה
- הּתפילין מעלת עם הּקׁשר וזהּו כּו'. ּבחּוץֿלארץ מהּֿׁשאיןּֿכן אלקּות, ּגילּוי ּכלֹומר ׁשנה", ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרית
א) ו, (ברכות ּבּגמרא ּכמבֹואר מּמּך", ויראּו עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל "וראּו נאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשעליהם

ׁשּבראׁש". "ּתפילין על ְְִִֵֶַָָֹּדקאי

ּבאֹופן  הּוא "עלי נקרא ה' ּד"ׁשם הענין ׁשּבּתפילין - מזּוזה לגּבי ּדתפילין העילּוי ּגם מתּבּטא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ּובזה
מסּוּפר  - ּבּמזּוזה מהּֿׁשאיןּֿכן גֹו'", הארץ עּמי ּכל "וראּו ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, אּומֹות אצל אפילּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּגלּוי
ׁשלחּת "אּת ארטּבֹון: לֹו אמר מזּוזה, לארטּבֹון ׁשלח הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשּכאׁשר ּפאה) ריׁש (ירּוׁשלמי ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבּגמרא
ׁשרּבנּו עד הּמזּוזה, ׁשל חׁשיבּותּה את להערי ידע ׁשּלא הינּו, קטּנה), (מטּבע ּפֹולר" חד ּדטבא מילה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלי
,"ל מנטרא והיא (יׁשן) דמ "ּדאּת - הּמזּוזה ׁשל וחׁשיבּותּה מעלתּה את לֹו להסּביר צרי היה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּכבּתפילין)]. (ּדלא הארץ עּמי לכל ּגלּוי ּבאֹופן אינּה הּמזּוזה ׁשל ׁשּמעלתּה מּובן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּמּזה

ירּוׁשלים  ׁשל מעלתּה הדּגׁשת עם קׁשּור אינֹו הּמּסכת וחֹותם סּיּום - לארץ) (חּוץ ּבבלי" ּב"ּתלמּוד ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאבל
מפטירין  ּד"אין ּבדין אינֹו הּמּסכת וחֹותם סּיּום ולכן ירּוׁשלמי), ּתלמּוד זה ׁשאין (מּכיון יׂשראל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוארץ
הּסּוגיא  ּכל ׁשליׁשי ) ּפרק (ּבסֹוף ּב'ּבבלי' הּובאה לא ולכן ּדירּוׁשלים"), ("יקרא כּו'" ירּוׁשלים את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבהֹודע
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ארץ  ׁשל מעלתּה מּודגׁשת ׁשּבּה מּפני (ּבעיקר) היא מגילה למּסכת זֹו ּדסּוגיא הּׁשּיכּות ּכי כּו', מזּוזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדדיני
ּבלבד). יֹום ׁשלׁשים ּבּבית ּדר ּכאׁשר  ּגם הּוא יׂשראל ּבארץ מזּוזה (ׁשחּיּוב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל

.Â וארץ ירּוׁשלים (מעלת ירּוׁשלמי" ל"ּתלמּוד ּבמיּוחד ׁשּי ּב'ירּוׁשלמי' הּמּסכת ׁשּסּיּום ּכׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָוהּנה,
הלכֹות  יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן "מׁשה - ּב'ּבבלי' הּסּיּום כן ּכמֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל),

ּבבלי': ל'ּתלמּוד ּבמיּוחד ׁשּי - כּו'" ּבפסח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָּפסח
(ירּוׁשלמי) יׂשראל ארץ ּבין חילּוק היה - קּים היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבּזמן ּפסח" "הלכֹות ללימּוד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע
- ּפסח" ּד"הלכֹות ּובאיכּות) (ּבכּמּות הּלימּוד עיקר היה (ירּוׁשלמי) יׂשראל ּבארץ (ּבבלי): ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלחּוץֿלארץ
הלכֹות  ּבלימּוד "ה"קא עיקר היה ּפסח, הלכֹות ּכל את למדּו ׁשּבודאי (אף ּפסח קרּבן להקרבת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע
עיקר  היה - הּקרּבנֹות ּדהקרבת הענין היה לא ׁשּׁשם (ּבבלי), ּבחּוץֿלארץ מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'); ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות

ּפסח". "הלכֹות ּבׁשאר ּובאיכּות) (ּבכּמּות ְְְְִִִֵֶַַַָהּלימּוד

הּוא  הּפסח הקרבת ׁשּזמן מּכיון הּפסח, לפני (ּבעיקר) ׁשּי - כּו' ּפסח ּדקרּבן ההלכֹות לימּוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה,
(לפני  ּפסח קרּבן ּבדיני ּפסח" ּד"הלכֹות הּלימּוד עיקר היה ׁשּׁשם יׂשראל, ּבארץ - ועלּֿפיֿזה ניסן. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבי"ד

ּכ ּבהתלהבּות היה לא ּגּופא ּבפסח" ּפסח ּד"הלכֹות הּלימּוד הרי - ניסן) ההתלהבּות י"ד ׁשעיקר מּכיון לּֿכ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עיקר  היה ׁשּׁשם ּבחּוץֿלארץ מהֿׁשאיןּֿכן הּפסח. לפני זאת למדּו ּוכבר ּפסח, קרּבן ּדיני ּבלימּוד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא
ּבלימּוד  רּבה ּבהתלהבּות עסקּו עצמֹו ּבפסח הרי - ּפסח) קרּבן ּבדיני (ולא ּדפסח ההלכֹות ּבׁשאר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּלימּוד

ּבפסח". ּפסח "הלכֹות - הּוא ה'ּבבלי ' וחֹותם סּיּום ולכן הּפסח, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהלכֹות

הלכֹות  יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ליׂשראל להם ּתקן ּד"מׁשה ׁשהענין מה מּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
ּבעיקר  ׁשּי ּבפסח") ּפסח ("הלכֹות זה ׁשענין מּכיון - ּדוקא ה'ּבבלי' ּבסּיּום מּובא כּו'" ּבפסח ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּפסח

ּבבלי'. ּד'ּתלמּוד ענינֹו ׁשּזהּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָּבחּוץֿלארץ,

ּפסח), קרּבן מקריבים היּו לא (ּכאׁשר הּמקּדׁש ּבית חּורּבן לאחרי נכּתב ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹואף
ּבזה: הּבאּור הּנה - ּבבלי' מ 'ּתלמּוד ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד זה) (ּבענין איפ ֹוא ׁשֹונה ּבּמה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואםּֿכן

נכּתבּו ׁשּבֹו (ּבּזמן האמֹוראים ּבזמן התחיל לא הּתלמּודים) ּב' (ּתֹוכן ׁשּבּתֹורה והּׁשקלאֿוטריא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּפלּפּול
ּבכל  ּכלֹומר: קּים. היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּובּזמן הּמׁשנה, ּבזמן הּתּנאים, ּבזמן ּגם היה אּלא הּתלמּודים), ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּב'
ּבית  ּבזמן ראׁשֹון, ּבית ּבזמן רּבנּו, מׁשה ׁשל ּבזמּנֹו - ּבּתֹורה וׁשקלּוֿוטרּו ּופלּפלּו למדּו ּכּולם, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּדֹורֹות
והּפלּפּולים  הּׁשקלאֿוטריא מּכל חלק זה הרי - ּבּגמרא ׁשּנכּתב ּומה האמֹוראים. ּובזמן הּתּנאים ּבזמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשני,

ּדוקא). האמֹוראים ּבזמן ׁשּנתחּדׁשּו ענינים (ולא הּדֹורֹות ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיּו

ּגמרא  ּומׁשנה מקרא הּניח ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן על עליו "אמרּו א): כח, (סוכה ּבּגמרא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומפֹורׁש
הּסתּומים  הראׁשֹונים ּבדברי מדקּדקים אחרֹונים הּתּנאים ׁשהיּו סברא, זֹוהי - "ּגמרא רׁש"י: ּומפרׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָכּו'",
ּבהן  וקבעּו ׁשּלפניהם הּתּנאים ּדברי ׁשּפרׁשּו הּתּנאים אחר האמֹוראים ׁשעׂשּו ּכמֹו טעם, ּבהם וליּתן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלפרׁשם
ּגדֹול  ּדבר . . הניח "ׁשּלא מסים ׁשם ּבּגמרא מּזֹו: ויתרה הּׁש"ס". נקרא הּתּנאים ׁשּבימי ּדּיּוק ואֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּגמרא ,
מּספקא  הוה ורבא, לאּביי להּו איּבעיא "ּכל רׁש"י: ּומפרׁש ורבא", ּדאּבּיי הויֹות - קטן ּדבר . . קטן ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָודבר
עלֿידם  ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים אינם ורבא" ּדאּבּיי ׁש"הויֹות ּכלֹומר, טעם". ּבהם ונתן לּבֹו את נתן ּובכּולן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהּו,
ורבא  אּבּיי ׁשם על נקראים ולכן נׁשּתּכחּו", אמֹוראים ׁש"ּבימי אּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן לּמדם ּכבר ּכי -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

כּו'. זאת החזירּו ׁשהם מּפני -ְֱִִֵֵֶֶֹ

ּפלּפּול  ּכל ׁש"נׁשּכח ג) ּפרק (ריׁש ּתלמּודּֿתֹורה להלכֹות אחרֹון' ּב'קֹונטרס  הּזקן אדמּו"ר ׁשּמביא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּוכפי
ּדׁשּבת, ּב' ּבפרק ּכדאׁשּכחן מּזעיר, מעט אם ּכי ּבּתלמּוד מּמּנּו הּובא ולא הראׁשֹונים, והאמֹוראים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּתּנאים
ּבכּולי  ּכזה נמצא ולא ּפירּוקי, כ"ד ליּה מהּדר יאיר, ּבן ּפנחס ּדרּבי קּוׁשיא ּכל ּדעל יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּברּבי
כ"ד  הּתלמּוד ּבכל אׁשּכחן ולא יֹוחנן, ּדרּבי מימרא ּכל על קּוׁשיֹות כ"ד ּפריק הוה לקיׁש וריׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹּתלמּודי,
היה  הּתּנאים ׁשּבזמן ּכלֹומר, - נׁשּכחּו" והּׁשאר הּיֹותר, לכל וח' ז' אם ּכי יֹוחנן ּדרּבי אמימרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָקּוׁשיֹות

מּזעיר. מעט רק מּמּנה הּובא ּובּתלמ ּוד כּו', ׁשקלאֿוטריא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָריּבּוי

הּׁשקלאֿוטריא  ּגם נכלל ּבזה הרי ּבבלי', ו'ּתלמּוד ירּוׁשלמי' 'ּתלמּוד אֹודֹות מדּברים ׁשּכאׁשר - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָונמצא
'ּתלמּוד  ּבין החילּוק מתּבּטא לכ ּובהתאם קּים. היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּובּזמן הּתּנאים ּבדֹור ׁשהיּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּפלּפּול

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



dlibnקמד zkqn lr oxcd

הּׁשּי ולימּוד (ּבבלי), לחּוץֿלארץ הּׁשּי לימּוד – האמֹוראים) ּבזמן (ׁשּנכּתבּו ירּוׁשלמי' ל'ּתלמּוד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבבלי
(ירּוׁשלמי). יׂשראל ְְְְִִֵֶֶַָלארץ

.Ê יּובן – ּדירּוׁשלים") ("יקרא ירּוׁשלים ׁשל ּכבֹודּה מּודגׁש ה'ירּוׁשלמי' ׁשּבסּיּום לעיל, האמּור ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעלּֿפי
מֹוסיף ׁשּב'ירּוׁשלמי' מה ּתֹועבֹותיה".ּגם את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין הּתיבֹות את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ְְִַּובהקּדים:

קדֹוׁשים  ּדפרׁשת מההפטרה ירּוׁשלים" את ּד"הֹודע ההפטרה ׁשנא מאי  הקׁשה: יֹוםֿטֹוב' ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּב'ּתֹוספֹות
ּדפרׁשת  . . הּלבּוׁש ּבעל  ׁשּכתב ּבמה לי "וניחא ּומתרץ: - הּדמים"? עיר את התׁשּפֹוט אֹותם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ"התׁשּפֹוט
ּבּזיֹון  ּוכדי ּגנּות, וּדאי וזה ח ּתית, ואּמ האמֹורי אבי הּכנעני מארץ ּומֹולדֹותי מכֹורֹותי ּבּה ּכתיב ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהֹודע,

מֹולדּתן". מעיקר לבּזֹותן ְְִֵֶֶַַַָָָוקצף

[ׁשהֹוספה  ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין ּומפרׁש מֹוסיף ׁשה'ירּוׁשלמי' מּזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמנם,
ירּוׁשלים" את "הֹודע הּתיבֹות מסּפיק ׁשּלזה מּכיון הּדברים, מכּונים הפטרה לאיזֹו לצּין ּכדי ּבאה לא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻזֹו
ּבאה  ּב'ירּוׁשלמי' זֹו הֹוספה אּלא ּתֹועבֹותיה"), "את ּומפרׁש מֹוסיף רׁש"י (ורק ּב'ּבבלי' ׁשהּובא ּכפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבלבד,
מּׁשּום  הּוא ּב"הֹודע" מפטירין ׁשאין ׁשהּטעם להדיא מּוכח - ּבּה] מפטירין אין מּדּוע הּטעם את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָלבאר
ּומֹולדֹותי ּד"מכֹורֹותי ההֹוספה לּולי (ּגם עצמן אּלּו ּתיבֹות ׁשּמּצד ּכלֹומר, ּתֹועבֹותיה", "את ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדכתיב
הּתיבֹות  את מֹוסיף ׁשה'ירּוׁשלמי' הּטעם וזהּו זֹו. ּבפרׁשה מפטירין אין חּתית") ואּמ האמֹורי אבי . .ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
נאמר  (ׁשּבּה הּפרׁשה ּדכללּות הּתֹוכן מּצד (רק) לא היא ׁשהּקּפידא להדּגיׁש ּכדי - ּתֹועבֹותיה" ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ"את
"אין  - ּבּה מפטירין אין עצמן ּתֹועבֹותיה" "את הּתיבֹות מּצד (ּבעיקר) אּלא גֹו'"), ּומֹולדֹותי מכֹורֹותי"ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתֹועבֹותיה". את ירּוׁשלים את ּבהֹודע ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָמפטירין

אֹותם  ּד"התׁשּפֹוט להפטרה ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּד"הֹודע ההפטרה ׁשּבין לחילּוק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּובנֹוגע
לֹומר: יׁש - יֹוםֿטֹוב') ה'ּתֹוספֹות ּכקּוׁשּית ׁשנא, מאי (ּדלכאֹורה, הּדמים" עיר את ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהתׁשּפֹוט

אּלא  "ירּוׁשלים", ׁשל ׁשמּה ּבפירּוׁש מּוזּכר לא - הּדמים" עיר את התׁשּפֹוט אֹותם ּד"התׁשּפֹוט ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבהפטרה
.ּכ ּכל ּגנאי זה אין ולכן, ירּוׁשלים), על היא ׁשהּכּונה מּובן הּכתּובים ׁשּמהמׁש (אּלא סתם הּדמים" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ"עיר 
ּבפירּוׁש"; ירּוׁשלים ׁשם הּוזּכר לא ּבהן, ׁשּמפטירין יחזקאל ׁשל ּתֹוכחֹותיו ׁשל הּנבּואֹות "ּבכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
(לבוש, "ירּוׁשלים" ׁשל ׁשמּה את ּבפירּוׁש מזּכירים - ירּוׁשלים" את ּד"הֹודע ּבהפטרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ּומּובן, ירּוׁשלים). (ׁשל ּד"ּתֹועבֹותיה" הענין ׁשּיׁשנֹו אֹומרים זה עם ּוביחד תצג), סימן סוף ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאורחֿחיים
את  ּומדּגיׁש הּמֹורה (ׁשם "ירּוׁשלים" ׁשּזֹוהי מדּגיׁשים אחד ׁשּמּצד - ׁשּבּדבר הּגנאי ּביֹותר מּודגׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּבזה
נאמנה"), קריה הּצדק "עיר הּיראה, ׁשלמּות ׁשלם", ׁשם ועל יראה ׁשם "על - העיר ׁשל מעלתּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּגֹודל
עלּֿדר ּד"ּתֹועבֹותיה". הענין יׁשנֹו מעלתּה, לגֹודל ּבהתאם ׁשּתהיה ׁשּבמקֹום מדּגיׁשים זה עם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוביחד

ּבּבית"! עּמי הּמלּכה את ּד"לכּבֹוׁש הענין ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּובדּוגמת

את  ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ׁש"אין ּומדּגיׁש מֹוסיף ּב'ּירּוׁשלמי' ׁשּדוקא מה יּובן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה
ֲֶָּתֹועבֹותיה":

היא  ּבזה ׁשההדּגׁשה לֹומר אפׁשר אזי ּכּב'ּבבלי', ירּוׁשלים", את ּבהֹודע מפטירין ׁש"אין אֹומרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּכאׁשר
ההקּפדה  עיקר ואםּֿכן גֹו'", ואּמ גֹו' אבי גֹו' ּומֹולדֹותי מכֹורֹותי" נאמר ׁשּבּה הּפרׁשה, ּכללּות ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

מֹולדּתן"). מעיקר לבּזֹותן וקצף ּבּזיֹון ("ּכדי אבֹות" ּד"יחּוס הענין על היא ּבּה) מפטירין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ(ׁשאין

ההקּפדה  ׁשעיקר ּבזה מּודגׁש - ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין מֹוסיפים ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
ׁשּבֹו ּבענין מפטירין אין ׁשּלכן ּדירּוׁשלים"), ("יקרא ירּוׁשלים ׁשל ּכבֹודּה על היא ּבּה) מפטירין ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ(ׁשאין

ירּוׁשלים. אֹודֹות ּבלּתיֿרצּוי ּדבר ְְֱִִִֶַַָָָָנאמר

- ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין הּתיבֹות את מֹוסיף ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּדוקא מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוזהּו
ירּוׁשלי  ׁשל ּכבֹודּה על ׁשּמקּפידים הּמיּוחדת ׁשההדּגׁשה ּדוקא.מּכיון ל'ירּוׁשלמי' ׁשּיכת ם, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Á:ּובהקּדים הענינים, ּבפנימּיּות - יֹותר ּבעֹומק ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבאּור
ּב'ּבבלי': והן ּב'ירּוׁשלמי' הן ה), פרק ריש (ּברכֹות ּבגמרא ּכדאיתא - ּבטֹוב ׁשמסימים הּכלל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָידּוע
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יׁשעיהּו, - יתק"ק הּסימן וכּידּוע  ותנחּומין". ׁשבח ּבדברי  ּדבריהם ׁשּסימּו הראׁשֹונים ּבּנביאים מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ"ׁשּכן
הּסּיּום  טֹוב: ּבדבר לסּים ּכדי נֹוסף ּפסּוק וכֹופלים חֹוזרים אּלּו ׁשּבספרים - קהלת (איכה), קינֹות עׂשר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּתרי
ּבחדׁשֹו חֹודׁש מּדי "והיה הּפסּוק את וכֹופלים חֹוזרים ולכן ּבׂשר", לכל ּדראֹון "והיּו ּבּפסּוק הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּדיׁשעיהּו
הּפסּוק  את וכֹופלים חֹוזרים  ולכן חרם", הארץ את "והּכיתי ּבּפסּוק הּוא (מלאכי) עׂשר ּבתרי הּסּיּום ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָגֹו'".
מאסּתנּו מאֹוס אם "ּכי ּבּפסּוק הּוא (איכה) ּדקינֹות הּסּיּום גֹו'". הּנביא אלּיה את לכם ׁשֹולח אנכי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ"הּנה
ואם  טֹוב "אם ּבּפסּוק הּוא ּדקהלת והּסּיּום גֹו'". אלי ה' "הׁשיבנּו הּפסּוק את וכֹופלים חֹוזרים ולכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹגֹו'",

גֹו'". ירא האלקים את נׁשמע הּכל ּדבר "סֹוף הּפסּוק את וכֹופלים חֹוזרים ולכן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹרע",

אּגב: ּדר]ֶֶַַ

מאֹוס  ּכי והכּתיב עסקינן. היא ּבעּכּו"ם ּבׂשר, לכל ּדראֹון והיּו "והּכתיב :ממׁשי ׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּב'ירּוׁשלמי'
ּבדברי  לסּים ּוכפלֹו ׁשחזר זה ּפסּוק אחר הּוא ׁש"הׁשיבנּו הינּו, מאסּתנּו", מאֹוס ּכי ּתחת הׁשיבנּו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמאסּתנּו.
עׂשר  ּתרי ּדסֹוף קראי מההּוא "מיהּו, ּומסּים: ה'ירּוׁשלמי', את מביא - ּוב'תֹוספֹות' משה). (פני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנחמֹות"

ּדיׂשראל". ּבפּורענּות מיירי ולא ּתנחּומין, ּבדברי ּבטֹוב ׁשחֹוׁשבֹו מידי, ּפרי לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹוקהלת,

על  ולא ּבלבד, איכה ספר על - הּוא (ּב'ירּוׁשלמי') מאסּתנּו" מאֹוס ּכי ּתחת "הׁשיבנּו, הּתירּוץ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹּכלֹומר:
וקהלת. ּתריֿעׂשר ּדיׁשעיהּו הּספרים ג' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאר

ׁשבח  ׁשּפיר והוי ּדעּכּו"ם, ּבפּורענּות אּלא ּדיׂשראל ּבפּורענּות מדּוּבר ׁשּלא הּוא ׁשהּתירּוץ מפרׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיׁש
ּבטֹוב. לסּים ּכדי ׁשּלפניֿזה ּפסּוק וכֹופלים ׁשחֹוזרים הּתירּוץ על ּבהֹוספה זה הרי - יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָותנחּומין
ּבלבד. איכה ּבספר הּוא מאסּתנּו") מאֹוס ּכי ּתחת ("הׁשיבנּו, זה ׁשענין מׁשמע ה'ירּוׁשלמי' מּלׁשֹון ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאבל:

(מהּֿׁשאיןּֿכן  "הׁשיבנּו" הּפסּוק את וכֹופל חֹוזר עצמֹו ׁשהּנביא - הּוא איכה ּבספר ׁשהחידּוׁש לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש
ׁשּמצינּו ּוכפי ּבטֹוב). לסּים ּכדי ׁשּלפניֿזה, הּפסּוק את וכֹופל חֹוזר הּקֹורא - יתק"ק ּדסימן הּספרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבׁשאר
ּפסּוק  נֹוסף, ּפסּוק יׁשנֹו - כ"ב ּפסּוק גֹו'", מאסּתנּו מאֹוס אם "ּכי הּפסּוק ׁשּלאחרי הּנדּפסים, איכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבספרי 
ּבפּורענּות  מיירי לא הּספרים ׁשּבׁשאר מּכיון - הּספרים לׁשאר איכה ׁשּבין החילּוק וטעם גֹו'". "הׁשיבנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹכ"ג

ְְִֵָּדיׂשראל].

את  ירּוׁשלים את ּד"הֹודע הענין מּוזּכר ּב'ירּוׁשלמי', מגילה מּסכת ׁשּבסּיּום אף לעניננּו: ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּובנֹוגע
ׁש"אין  ּומּודגׁש ׁשּמפֹורׁש מּכיון ּבטֹוב, ּדמסימים לּכלל ּבסתירה זה ׁשאין ּופׁשּוט מּובן - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּתֹועבֹותיה"
הּסּיּום  וכן טֹוב. ּדבר ׁשּזהּו ּבלּתיֿרצּוי, ענין ּוביטּול ׁשלילת הינּו, גֹו'", ירּוׁשלים את ּבהֹודע ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמפטירין

טֹוב. ּדבר ׁשּזהּו הּירידה, ענין ׁשלילת הינּו מֹורידין", "לא - ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבּגמרא

עצם  - כּו'" עם ּד"הּמתאּבק הענין מּצד הענינים: ּבפנימּיּות - ּביאּור ּדרּוׁש עדין אףֿעלּֿפיֿכן, ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
- ֿ זה ועלּֿפי כּו'. חּסרֹון מּׁשּום ּבּה יׁש - זאת ּולבּטל לׁשלֹול ּכדי אפילּו ֿ רצּוי, ּבלּתי ענין עם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹההתעּסק ּות
את  ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין ּבענין הּוא ּב'ירּוׁשלמי' הּמּסכת סּיּום מּדּוע ּבאּור: ּדרּוׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָעדין
(להפטיר  מּתיר" יהּודה "ורּבי - ׁשּלפניו הּדין עם לסּים עדיף הרי רצּוי, ּבלּתי ּדבר ׁשלילת – ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתֹועבֹותיה"

ְֶַָָּבּמרּכבה)?

וה  אליעזר, רּבי עלֿידי נאמר גֹו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ׁש"אין ּבּמרּכבה [ּובפרט להפטיר הּתר ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מתאים  - יהּודה רּבי לפני אליעזר רּבי היה הּדֹורֹות סדר ׁשּמּצד ּומּכיון (ׁשּמּתיר), יהּודה רּבי עלֿידי ְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָנאמר
יהּודה  רּבי ׁשל ּדבריו לפני יבֹואּו גֹו'") ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ("אין אליעזר רּבי ׁשל ׁשּדבריו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיֹותר

ּב"מרּכבה")!]. להפטרה ְְְֵֶַַַַָָָָ(ּבנֹוגע

ּבּה יׁש הּירידה ענין ׁשלילת ׁשּגם מּכיון מֹורידין": ולא ּבּקֹודׁש "מעלין - הּגמרא ּבסּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹועלּֿדרֿזה
מעלין  אּלא מֹורידין ("לא ּבּקֹודׁש" ּד"מעלין ּבענין לסּים עדיף הרי - כּו') עם (הּמתאּבק חּסרֹון ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשּום

ֶַּבּקֹודׁש")?

.Ë:ּבזה ְֵֶַָוהּבאּור
זה  הרי ּבּמׁשנה, ׁשהּוא ּכפי רצּוי) ּבלּתי ּדבר (ׁשלילת גֹו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהענין
אֹודֹות  הּמדּוּבר ועלּֿדר] רצּוי ּבלּתי ענין זה אין - ּבּתֹורה הּוא זה ׁשענין ּכפי ולכן, ּבּתֹורה. הלכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבתֹור
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קמה dlibn zkqn lr oxcd

הּׁשּי ולימּוד (ּבבלי), לחּוץֿלארץ הּׁשּי לימּוד – האמֹוראים) ּבזמן (ׁשּנכּתבּו ירּוׁשלמי' ל'ּתלמּוד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבבלי
(ירּוׁשלמי). יׂשראל ְְְְִִֵֶֶַָלארץ

.Ê יּובן – ּדירּוׁשלים") ("יקרא ירּוׁשלים ׁשל ּכבֹודּה מּודגׁש ה'ירּוׁשלמי' ׁשּבסּיּום לעיל, האמּור ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעלּֿפי
מֹוסיף ׁשּב'ירּוׁשלמי' מה ּתֹועבֹותיה".ּגם את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין הּתיבֹות את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ְְִַּובהקּדים:

קדֹוׁשים  ּדפרׁשת מההפטרה ירּוׁשלים" את ּד"הֹודע ההפטרה ׁשנא מאי  הקׁשה: יֹוםֿטֹוב' ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּב'ּתֹוספֹות
ּדפרׁשת  . . הּלבּוׁש ּבעל  ׁשּכתב ּבמה לי "וניחא ּומתרץ: - הּדמים"? עיר את התׁשּפֹוט אֹותם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ"התׁשּפֹוט
ּבּזיֹון  ּוכדי ּגנּות, וּדאי וזה ח ּתית, ואּמ האמֹורי אבי הּכנעני מארץ ּומֹולדֹותי מכֹורֹותי ּבּה ּכתיב ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהֹודע,

מֹולדּתן". מעיקר לבּזֹותן ְְִֵֶֶַַַָָָוקצף

[ׁשהֹוספה  ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין ּומפרׁש מֹוסיף ׁשה'ירּוׁשלמי' מּזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמנם,
ירּוׁשלים" את "הֹודע הּתיבֹות מסּפיק ׁשּלזה מּכיון הּדברים, מכּונים הפטרה לאיזֹו לצּין ּכדי ּבאה לא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻזֹו
ּבאה  ּב'ירּוׁשלמי' זֹו הֹוספה אּלא ּתֹועבֹותיה"), "את ּומפרׁש מֹוסיף רׁש"י (ורק ּב'ּבבלי' ׁשהּובא ּכפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבלבד,
מּׁשּום  הּוא ּב"הֹודע" מפטירין ׁשאין ׁשהּטעם להדיא מּוכח - ּבּה] מפטירין אין מּדּוע הּטעם את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָלבאר
ּומֹולדֹותי ּד"מכֹורֹותי ההֹוספה לּולי (ּגם עצמן אּלּו ּתיבֹות ׁשּמּצד ּכלֹומר, ּתֹועבֹותיה", "את ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדכתיב
הּתיבֹות  את מֹוסיף ׁשה'ירּוׁשלמי' הּטעם וזהּו זֹו. ּבפרׁשה מפטירין אין חּתית") ואּמ האמֹורי אבי . .ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
נאמר  (ׁשּבּה הּפרׁשה ּדכללּות הּתֹוכן מּצד (רק) לא היא ׁשהּקּפידא להדּגיׁש ּכדי - ּתֹועבֹותיה" ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ"את
"אין  - ּבּה מפטירין אין עצמן ּתֹועבֹותיה" "את הּתיבֹות מּצד (ּבעיקר) אּלא גֹו'"), ּומֹולדֹותי מכֹורֹותי"ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתֹועבֹותיה". את ירּוׁשלים את ּבהֹודע ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָמפטירין

אֹותם  ּד"התׁשּפֹוט להפטרה ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּד"הֹודע ההפטרה ׁשּבין לחילּוק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּובנֹוגע
לֹומר: יׁש - יֹוםֿטֹוב') ה'ּתֹוספֹות ּכקּוׁשּית ׁשנא, מאי (ּדלכאֹורה, הּדמים" עיר את ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהתׁשּפֹוט

אּלא  "ירּוׁשלים", ׁשל ׁשמּה ּבפירּוׁש מּוזּכר לא - הּדמים" עיר את התׁשּפֹוט אֹותם ּד"התׁשּפֹוט ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבהפטרה
.ּכ ּכל ּגנאי זה אין ולכן, ירּוׁשלים), על היא ׁשהּכּונה מּובן הּכתּובים ׁשּמהמׁש (אּלא סתם הּדמים" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ"עיר 
ּבפירּוׁש"; ירּוׁשלים ׁשם הּוזּכר לא ּבהן, ׁשּמפטירין יחזקאל ׁשל ּתֹוכחֹותיו ׁשל הּנבּואֹות "ּבכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
(לבוש, "ירּוׁשלים" ׁשל ׁשמּה את ּבפירּוׁש מזּכירים - ירּוׁשלים" את ּד"הֹודע ּבהפטרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ּומּובן, ירּוׁשלים). (ׁשל ּד"ּתֹועבֹותיה" הענין ׁשּיׁשנֹו אֹומרים זה עם ּוביחד תצג), סימן סוף ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאורחֿחיים
את  ּומדּגיׁש הּמֹורה (ׁשם "ירּוׁשלים" ׁשּזֹוהי מדּגיׁשים אחד ׁשּמּצד - ׁשּבּדבר הּגנאי ּביֹותר מּודגׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּבזה
נאמנה"), קריה הּצדק "עיר הּיראה, ׁשלמּות ׁשלם", ׁשם ועל יראה ׁשם "על - העיר ׁשל מעלתּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּגֹודל
עלּֿדר ּד"ּתֹועבֹותיה". הענין יׁשנֹו מעלתּה, לגֹודל ּבהתאם ׁשּתהיה ׁשּבמקֹום מדּגיׁשים זה עם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוביחד

ּבּבית"! עּמי הּמלּכה את ּד"לכּבֹוׁש הענין ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּובדּוגמת

את  ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ׁש"אין ּומדּגיׁש מֹוסיף ּב'ּירּוׁשלמי' ׁשּדוקא מה יּובן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה
ֲֶָּתֹועבֹותיה":

היא  ּבזה ׁשההדּגׁשה לֹומר אפׁשר אזי ּכּב'ּבבלי', ירּוׁשלים", את ּבהֹודע מפטירין ׁש"אין אֹומרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּכאׁשר
ההקּפדה  עיקר ואםּֿכן גֹו'", ואּמ גֹו' אבי גֹו' ּומֹולדֹותי מכֹורֹותי" נאמר ׁשּבּה הּפרׁשה, ּכללּות ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

מֹולדּתן"). מעיקר לבּזֹותן וקצף ּבּזיֹון ("ּכדי אבֹות" ּד"יחּוס הענין על היא ּבּה) מפטירין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ(ׁשאין

ההקּפדה  ׁשעיקר ּבזה מּודגׁש - ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין מֹוסיפים ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
ׁשּבֹו ּבענין מפטירין אין ׁשּלכן ּדירּוׁשלים"), ("יקרא ירּוׁשלים ׁשל ּכבֹודּה על היא ּבּה) מפטירין ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ(ׁשאין

ירּוׁשלים. אֹודֹות ּבלּתיֿרצּוי ּדבר ְְֱִִִֶַַָָָָנאמר

- ּתֹועבֹותיה" את ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין הּתיבֹות את מֹוסיף ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּדוקא מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוזהּו
ירּוׁשלי  ׁשל ּכבֹודּה על ׁשּמקּפידים הּמיּוחדת ׁשההדּגׁשה ּדוקא.מּכיון ל'ירּוׁשלמי' ׁשּיכת ם, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Á:ּובהקּדים הענינים, ּבפנימּיּות - יֹותר ּבעֹומק ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבאּור
ּב'ּבבלי': והן ּב'ירּוׁשלמי' הן ה), פרק ריש (ּברכֹות ּבגמרא ּכדאיתא - ּבטֹוב ׁשמסימים הּכלל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָידּוע
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יׁשעיהּו, - יתק"ק הּסימן וכּידּוע  ותנחּומין". ׁשבח ּבדברי  ּדבריהם ׁשּסימּו הראׁשֹונים ּבּנביאים מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ"ׁשּכן
הּסּיּום  טֹוב: ּבדבר לסּים ּכדי נֹוסף ּפסּוק וכֹופלים חֹוזרים אּלּו ׁשּבספרים - קהלת (איכה), קינֹות עׂשר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּתרי
ּבחדׁשֹו חֹודׁש מּדי "והיה הּפסּוק את וכֹופלים חֹוזרים ולכן ּבׂשר", לכל ּדראֹון "והיּו ּבּפסּוק הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּדיׁשעיהּו
הּפסּוק  את וכֹופלים חֹוזרים  ולכן חרם", הארץ את "והּכיתי ּבּפסּוק הּוא (מלאכי) עׂשר ּבתרי הּסּיּום ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָגֹו'".
מאסּתנּו מאֹוס אם "ּכי ּבּפסּוק הּוא (איכה) ּדקינֹות הּסּיּום גֹו'". הּנביא אלּיה את לכם ׁשֹולח אנכי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ"הּנה
ואם  טֹוב "אם ּבּפסּוק הּוא ּדקהלת והּסּיּום גֹו'". אלי ה' "הׁשיבנּו הּפסּוק את וכֹופלים חֹוזרים ולכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹגֹו'",

גֹו'". ירא האלקים את נׁשמע הּכל ּדבר "סֹוף הּפסּוק את וכֹופלים חֹוזרים ולכן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹרע",

אּגב: ּדר]ֶֶַַ

מאֹוס  ּכי והכּתיב עסקינן. היא ּבעּכּו"ם ּבׂשר, לכל ּדראֹון והיּו "והּכתיב :ממׁשי ׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּב'ירּוׁשלמי'
ּבדברי  לסּים ּוכפלֹו ׁשחזר זה ּפסּוק אחר הּוא ׁש"הׁשיבנּו הינּו, מאסּתנּו", מאֹוס ּכי ּתחת הׁשיבנּו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמאסּתנּו.
עׂשר  ּתרי ּדסֹוף קראי מההּוא "מיהּו, ּומסּים: ה'ירּוׁשלמי', את מביא - ּוב'תֹוספֹות' משה). (פני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנחמֹות"

ּדיׂשראל". ּבפּורענּות מיירי ולא ּתנחּומין, ּבדברי ּבטֹוב ׁשחֹוׁשבֹו מידי, ּפרי לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹוקהלת,

על  ולא ּבלבד, איכה ספר על - הּוא (ּב'ירּוׁשלמי') מאסּתנּו" מאֹוס ּכי ּתחת "הׁשיבנּו, הּתירּוץ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹּכלֹומר:
וקהלת. ּתריֿעׂשר ּדיׁשעיהּו הּספרים ג' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאר

ׁשבח  ׁשּפיר והוי ּדעּכּו"ם, ּבפּורענּות אּלא ּדיׂשראל ּבפּורענּות מדּוּבר ׁשּלא הּוא ׁשהּתירּוץ מפרׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיׁש
ּבטֹוב. לסּים ּכדי ׁשּלפניֿזה ּפסּוק וכֹופלים ׁשחֹוזרים הּתירּוץ על ּבהֹוספה זה הרי - יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָותנחּומין
ּבלבד. איכה ּבספר הּוא מאסּתנּו") מאֹוס ּכי ּתחת ("הׁשיבנּו, זה ׁשענין מׁשמע ה'ירּוׁשלמי' מּלׁשֹון ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאבל:

(מהּֿׁשאיןּֿכן  "הׁשיבנּו" הּפסּוק את וכֹופל חֹוזר עצמֹו ׁשהּנביא - הּוא איכה ּבספר ׁשהחידּוׁש לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש
ׁשּמצינּו ּוכפי ּבטֹוב). לסּים ּכדי ׁשּלפניֿזה, הּפסּוק את וכֹופל חֹוזר הּקֹורא - יתק"ק ּדסימן הּספרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבׁשאר
ּפסּוק  נֹוסף, ּפסּוק יׁשנֹו - כ"ב ּפסּוק גֹו'", מאסּתנּו מאֹוס אם "ּכי הּפסּוק ׁשּלאחרי הּנדּפסים, איכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבספרי 
ּבפּורענּות  מיירי לא הּספרים ׁשּבׁשאר מּכיון - הּספרים לׁשאר איכה ׁשּבין החילּוק וטעם גֹו'". "הׁשיבנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹכ"ג

ְְִֵָּדיׂשראל].

את  ירּוׁשלים את ּד"הֹודע הענין מּוזּכר ּב'ירּוׁשלמי', מגילה מּסכת ׁשּבסּיּום אף לעניננּו: ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּובנֹוגע
ׁש"אין  ּומּודגׁש ׁשּמפֹורׁש מּכיון ּבטֹוב, ּדמסימים לּכלל ּבסתירה זה ׁשאין ּופׁשּוט מּובן - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּתֹועבֹותיה"
הּסּיּום  וכן טֹוב. ּדבר ׁשּזהּו ּבלּתיֿרצּוי, ענין ּוביטּול ׁשלילת הינּו, גֹו'", ירּוׁשלים את ּבהֹודע ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמפטירין

טֹוב. ּדבר ׁשּזהּו הּירידה, ענין ׁשלילת הינּו מֹורידין", "לא - ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבּגמרא

עצם  - כּו'" עם ּד"הּמתאּבק הענין מּצד הענינים: ּבפנימּיּות - ּביאּור ּדרּוׁש עדין אףֿעלּֿפיֿכן, ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
- ֿ זה ועלּֿפי כּו'. חּסרֹון מּׁשּום ּבּה יׁש - זאת ּולבּטל לׁשלֹול ּכדי אפילּו ֿ רצּוי, ּבלּתי ענין עם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹההתעּסק ּות
את  ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין ּבענין הּוא ּב'ירּוׁשלמי' הּמּסכת סּיּום מּדּוע ּבאּור: ּדרּוׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָעדין
(להפטיר  מּתיר" יהּודה "ורּבי - ׁשּלפניו הּדין עם לסּים עדיף הרי רצּוי, ּבלּתי ּדבר ׁשלילת – ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתֹועבֹותיה"

ְֶַָָּבּמרּכבה)?

וה  אליעזר, רּבי עלֿידי נאמר גֹו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ׁש"אין ּבּמרּכבה [ּובפרט להפטיר הּתר ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מתאים  - יהּודה רּבי לפני אליעזר רּבי היה הּדֹורֹות סדר ׁשּמּצד ּומּכיון (ׁשּמּתיר), יהּודה רּבי עלֿידי ְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָנאמר
יהּודה  רּבי ׁשל ּדבריו לפני יבֹואּו גֹו'") ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ("אין אליעזר רּבי ׁשל ׁשּדבריו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיֹותר

ּב"מרּכבה")!]. להפטרה ְְְֵֶַַַַָָָָ(ּבנֹוגע

ּבּה יׁש הּירידה ענין ׁשלילת ׁשּגם מּכיון מֹורידין": ולא ּבּקֹודׁש "מעלין - הּגמרא ּבסּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹועלּֿדרֿזה
מעלין  אּלא מֹורידין ("לא ּבּקֹודׁש" ּד"מעלין ּבענין לסּים עדיף הרי - כּו') עם (הּמתאּבק חּסרֹון ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשּום

ֶַּבּקֹודׁש")?

.Ë:ּבזה ְֵֶַָוהּבאּור
זה  הרי ּבּמׁשנה, ׁשהּוא ּכפי רצּוי) ּבלּתי ּדבר (ׁשלילת גֹו'" ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהענין
אֹודֹות  הּמדּוּבר ועלּֿדר] רצּוי ּבלּתי ענין זה אין - ּבּתֹורה הּוא זה ׁשענין ּכפי ולכן, ּבּתֹורה. הלכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבתֹור
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טֹוב]. הּוא ("ּבּפרׁשה") ּבּתֹורה ׁשהּוא ּכפי עׂשו ׁשל ּדׁשרׁשֹו - ּבּפרׁשה" האמּורים ועׂשו "יעקב הּלׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדּיּוק
ּפֹועלים  - ּבּתֹורה ּבהלכה מּובא גֹו'") ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ("אין זה ׁשענין עלֿידיֿזה מּזֹו: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָויתירה

הּתׁשּובה. ּדעבֹודת העילּוי ּבדּוגמת לטֹוב, אֹותֹו ׁשּמהּפכים הינּו, ּבעֹולם. ׁשהּוא ּכפי ּגם ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָעילּוי

גֹו'": ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין - אליעזר רּבי ּבדעת הּבאּור ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזהּו

צֹור אין - אליעזר רּבי ּולדעת לתׁשּובה. העם את לעֹורר - היא ּכזֹו הפטרה ׁשל ּומּטרתּה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּתכליתּה
העילּוי  את לפעֹול ּכדי ּבּתֹורה ּכתּוב זה ּׁשענין מה מסּפיק ּכי כּו', ּובפרהסיא ּבגלּוי זֹו הפטרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר

העֹולם. ּבמציאּות ּגם - הּתׁשּובה עב ֹודת ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדאתהּפכא

ּכרּבי (ּדלא ירּוׁשלים" את ּב"הֹודע ׁשּמפטירין היא ההלכה ֿ כן, אףֿעלּֿפי מּצב אבל ּכי – אליעזר) ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ּדאתהּפכא  ׁשהּפעּולה ּכזֹו נעלית לדרּגא עדין ּומתאים מּוכן אינֹו הּזה), (ּבּזמן ּבהוה ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם
ירּוׁשלים  את ּב"הֹודע ׁשּמפטירין היא ההלכה ולכן ּבלבד, ּבּתֹורה נמצא ׁשהענין עלֿידיֿזה ּתהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם
הענין  את לפע ֹול ּכדי העֹולם , ּבמציאּות כּו' ּובפרהסיא ּבגלּוי זֹו הפטרה לֹומר ׁשּצריכים הינּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָגֹו'",
הּזה  ׁשּבּזמן - ּכביתֿהּלל" "הלכה ּבענין מקֹומֹות ּבכּמה המבֹואר ועלּֿדר] העֹולם ּבמציאּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדאתהּפכא
הלכה  ּתהיה לעתידֿלבא ורק יֹותר), נעלית (ּדרּגא ּכביתֿׁשּמאי ּתהיה ׁשההלכה ראּוי העֹולם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאין

ְֵַַּכביתֿׁשּמאי].

- "ּבּמרּכבה" ולא גֹו'", ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין ּבענין הּוא ּׁשהּסּיּום מה מּובן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
(מעלת  לטֹוב, מתהּפ ("ּתֹועבֹותיה") הּבלּתיֿרצּוי הענין ׁשּגם - היא הּטֹוב ׁשלמּות ּתכלית אּדרּבה: ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּכי

ּד"מרּכבה". הענין לגּבי אפילּו עילּוי ּבזה יׁש ולכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּתׁשּובה),

הם  אּלּו ׁשּתיבֹות (ועד ּב'ירּוׁשלמי' ּתֹועבֹותיה" "את הּתיבֹות להֹוספת הּטעם ּביֹותר יּומּתק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָועלּֿפיֿזה
לטֹוב, נתהּפ הּבלּתיֿרצּוי הענין ׁשּגם ּדירּוׁשלים", "יקרא ּביֹותר מּודגׁש ׁשּבזה מּכיון - הּמׁשנה) ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָסּיּום

הּטֹוב. ׁשלמּות ּתכלית ְְִִֵֶַַׁשּזֹוהי

מֹורידין": ולא ּבּקֹודׁש "מעלין - הּגמרא ּבסּיּום ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹועלּֿדרֿזה

ּבענין  ּגם עילּוי ּפֹועלים - (ּבּתֹורה) ּבהלכה הּובא הּירידה) (ׁשלילת מֹורידין" ּד"לא ׁשהענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעלֿידיֿזה
(ולא  מֹורידין" ולא ּבּקֹודׁש "מעלין נאמר ולכן לטֹוב. אֹותֹו ּומהּפכים לׁשרׁשֹו אֹותֹו ׁשּמעלים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּד"מֹורידין",
הּוא  לטֹוב, והפיכתֹו ּד"מֹורידין" הענין העלאת - ּכי ּבּקֹודׁש"), מעלין מּזֹו) (ויתירה מֹורידין "לא - ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלהיפ
לטֹוב. נהּפ ("מֹורידין") הרע ׁשּגם הּוא הּטֹוב ׁשלמּות ּתכלית ּכי ּבּקֹודׁש", ּד"מעלין מהענין יֹותר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָנעלה

("אין  הּמׁשנה סּיּום ּובדּוגמת מעין הּוא מֹורידין") ("ולא הּגמרא ׁשּסּיּום ּגם יּומּתק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה
הּתׁשּובה),מפטירין  (מעלת לטֹוב והפיכתֹו רצּוי ּבלּתי ענין העלאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבׁשניהם הינּו, - (" ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּטֹוב. ׁשלמּות ּתכלית ְְִִֵֶַַׁשּזֹוהי

.È:ׁשּבתהּלים פב קאּפיטל עם ּדאתהּפכא) הענין (אֹודֹות ּדלעיל הּדברים ּתֹוכן את לקּׁשר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּׁשליׁשי  יֹום ּתמּוּה: – ולכאֹורה ּבּׁשבּוע. הּׁשליׁשי ּדיֹום יֹום" ׁשל ה"ׁשיר הּוא ׁשּבתהּלים פב ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָקאּפיטל
ּדין  ׁשל ּבענין הּוא הּׁשליׁשי ּדיֹום הּׁשיר ׁשּתֹוכן היּתכן ואםּֿכן הּטֹוב. ׁשלימּות הינּו, טֹוב, ּכי ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוכּפל
יֹותר  מתאים ּומׁשּפט הּדין ענין לכאֹורה, כּו', הּדּינים על ּדקאי יׁשּפֹוט", אלקים "ּבקרב - ּדוקא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּומׁשּפט

טֹוב?! ּכי ּבֹו ׁשהּוכּפל הּׁשליׁשי ּבּיֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ּומחלֹוקת, הבּדלה ׁשל ענין היה ׁשּבֹו הּׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלּיֹום

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו ּביחד, ּוגבּורה ּדחסד החיּבּור ּכיֿאם ּבלבד, ּדין ׁשל ענין אינֹו הּמׁשּפט ענין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכללּות
ּדוקא  הּׁשליׁשי לּיֹום הּמׁשּפט ּדענין הּׁשּיכּות וזֹוהי כּו'. עליו לרחם ׁשּצריכים מי על לרחם הינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָהרחמים,
. . ּדאמצעיתא עמּודא "מׁשּפט זהר': ה'ּתּקּוני ּובלׁשֹון (ׁשליׁשי). האמצעי ּבּקו הּוא הרחמים ענין ּכי -ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמי'". ְֲִֵַּדאיהּו

ּכמֹו כּו', זכּות ׁשל לענין אפׁשרּות יׁשנּה ּכאׁשר רק להיֹות יכֹול הּמׁשּפט ענין ׁשּכללּות ׁשּמצינּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוכפי
"אין  זה ּומּטעם העדה". ּד"הּצילּו הענין ּגם להיֹות ׁשּמּוכרח הינּו, העדה", והּצילּו העדה "וׁשפטּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּכתּוב
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ּדּין  להיֹות יכֹול אינֹו ולכן זכּות, לֹו למצֹוא יכֹול אינֹו ׁשּוב כּו', עיניו ּבמֹו ׁשראה ּדמּכיון ּדּין", נעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעד
הּמׁשּפט. ענין ּבכללּות עיקרי ּתנאי מהּוה העדה") ("והּצילּו ּבזכּותֹו להפ האפׁשרּות ּכי זה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבענין

אחת  (ּפעם ּבׁשבּוע אחד ההֹורגת ׁש"סנהדרין - ּכ ּכדי ז,ועד (מכות חֹובלנית" נקראת ׁשנים) ּבׁשבע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
עלּֿפי  זאת ׁשעׂשּו אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ׁשנה", לׁשבעים "אחד אפילּו - עזריה ּבן אלעזר רּבי ּולדעת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹא),
הּטבע  התּגּברּות על מֹורה זה הרי זכּות, לֹו למצֹוא הצליחּו ׁשּלא העּובדה עצם מּכלֿמקֹום הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדיני

חֹובלנית". "נקראת ולכן כּו', החסד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָּדהיּפ

ענין  אם ּכי ּבלבד, ּדין אינֹו ׁשּמׁשּפט נמצא, - הּמׁשּפט ּבענין עיקרי ּתנאי הּוא זכּות ׁשּלימּוד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומּכיון
האמצעי. ּבּקו היא הרחמים מּדת ּכי  - הּׁשליׁשי ּדיֹום יֹום ׁשל לׁשיר ׁשּי זה הרי ולכן, רחמים. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל

עּמהם, ׁשּׁשכינה ּבּדין ׁשּיֹוׁשבים לׁשלׁשה "מּנין - ׁשלׁשה הּפחֹות) (לכל הּוא הּדּינים ּׁשּמסּפר מה ּגם ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו
שם) רש"י (פירוש ּבׁשלׁשה אּלא אלקים קרּויים ּדין ּבית ואין א), ו, (ברכות יׁשּפֹוט" אלקים ּבקרב ְְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּנאמר

(ׁשליׁשי). האמצעי קו רחמים, ענינֹו ׁשּמׁשּפט מּכיון -ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לסידּור  ּבנֹוגע ואילך) ד יד, (שירֿהשירים ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר - הּפסח חג עם ּגם קׁשּור זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוענין
צרי היה ׁש"לכאֹורה אףֿעלּֿפי האמצעי, קו ּבחינת ּבאמצע, הּוא הּמרֹור ׁשל ׁשּמקֹומֹו ּבפסח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקערה
רחמים  המׁשכת מעֹורר מרירּות ׁשּבחינת "מּפני - כּו'" ּגבּורֹות ּבחינת הּוא ּכי ׂשמאל ּבקו הּמרֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלהיֹות

האמצעי". קו ּבחינת הּוא רחמים ּבחינת . . ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָרּבים

מי  "על רק ׁשּי הרחמים ענין ּכללּות ּכי - לעיל) (הּמדּוּבר ּדאתהּפכא הענין ּכללּות עם הּקׁשר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוזהּו
ׁשּי לא ּכלל, לֹו חסר ולא העליֹונה ּבּמדרגה ׁשהּוא מי על אבל לֹו, טֹוב ואין הּתחּתֹונה ּבּמדרגה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
ּדין  עליו ׁשּיׁש הענין עצם ׁשהרי - הּמׁשּפט ּבענין ּגם וכּמּודגׁש שם), תורה' ('לקוטי ּכלל" רחמנּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעליו
ּבדּוגמת  ׁשּזהּו ּבזכּותֹו, ּומהּפכים עליו מרחמים ואףֿעלּֿפיֿכן כּו', ירּוד ּבמּצב היֹותֹו על מֹורה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומׁשּפט,

ּדאתהּפכא. הענין ְְְְְִִַָָָָּכללּות

הּקּב"ה, "אמר העֹולם: לבריאת ּבנֹוגע יב) פרשה סוף רבה (בראשית ז"ל רּבֹותינּו מאמר אם ועלּֿדר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
הרי  אלא לעמֹוד, יכֹול העֹולם היא הּדין ּבמּדת סּגיאין. חטין הוי הרחמים, ּבמּדת העֹולם את אני ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבֹורא
ּבדּוגמת  ׁשּזהּו כּו', החֹוטא על הרחמים ענין מּודגׁש ׁשּבזה - הרחמים" ּובמּדת הּדין ּבמּדת אֹותֹו ּבֹורא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָאני

ּדאתהּפכא. הענין ְְְְְִִַָָָָּכללּות

.‡È ּכּנ"ל) יׂשראל וארץ ירּוׁשלים ּבמעלת מדּוּבר ׁשּבּה ּב'ירּוׁשלמי', מגילה מּסכת ׁשּמּסּיּום ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָויהיֿרצֹון
ארץ  ועתידה יׂשראל, ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ירּוׁשלים "עתידה הּיעּוד לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבארּוכה)

והּׁשלמה. האמּתית ּבּגאּולה הארצֹות", ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל
עם  ּביחד הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו "ּבנערינּו - העם ּדׁשלימּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּובאֹופן
ּכפי  הּקדֹוׁשה לארצנּו יׂשראל ּבני ּכל ּבאים ּכזה ּובאֹופן אּתם", ּוזהבם "ּכסּפם - ּומצוֹותיה הּתֹורה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשלמּות
- ּגּופא הּקֹודׁש ּובארץ הארץ, ׁשלמּות - "ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי - ּכֹולל ּבׁשלמּותּה, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ּולבית הּקֹודׁש, עיר ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים

"מּדי  לעתידֿלבא, לרגל העלּיה לענין ּבנֹוגע ז"ל רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ּכמבֹואר הּזריזּות, ּבתכלית - זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוכל
אל  וכּיֹונים ּתעּופינה "ּכעב - ּגדֹולה הכי ּבזריזּות יהיה זה ׁשענין ּבׁשּבּתֹו", ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָחֹודׁש

נגאלין". הן "מּיד הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻארּבֹותיהם",
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טֹוב]. הּוא ("ּבּפרׁשה") ּבּתֹורה ׁשהּוא ּכפי עׂשו ׁשל ּדׁשרׁשֹו - ּבּפרׁשה" האמּורים ועׂשו "יעקב הּלׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדּיּוק
ּפֹועלים  - ּבּתֹורה ּבהלכה מּובא גֹו'") ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ("אין זה ׁשענין עלֿידיֿזה מּזֹו: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָויתירה

הּתׁשּובה. ּדעבֹודת העילּוי ּבדּוגמת לטֹוב, אֹותֹו ׁשּמהּפכים הינּו, ּבעֹולם. ׁשהּוא ּכפי ּגם ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָעילּוי

גֹו'": ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין "אין - אליעזר רּבי ּבדעת הּבאּור ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזהּו

צֹור אין - אליעזר רּבי ּולדעת לתׁשּובה. העם את לעֹורר - היא ּכזֹו הפטרה ׁשל ּומּטרתּה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּתכליתּה
העילּוי  את לפעֹול ּכדי ּבּתֹורה ּכתּוב זה ּׁשענין מה מסּפיק ּכי כּו', ּובפרהסיא ּבגלּוי זֹו הפטרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר

העֹולם. ּבמציאּות ּגם - הּתׁשּובה עב ֹודת ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדאתהּפכא

ּכרּבי (ּדלא ירּוׁשלים" את ּב"הֹודע ׁשּמפטירין היא ההלכה ֿ כן, אףֿעלּֿפי מּצב אבל ּכי – אליעזר) ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ּדאתהּפכא  ׁשהּפעּולה ּכזֹו נעלית לדרּגא עדין ּומתאים מּוכן אינֹו הּזה), (ּבּזמן ּבהוה ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם
ירּוׁשלים  את ּב"הֹודע ׁשּמפטירין היא ההלכה ולכן ּבלבד, ּבּתֹורה נמצא ׁשהענין עלֿידיֿזה ּתהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם
הענין  את לפע ֹול ּכדי העֹולם , ּבמציאּות כּו' ּובפרהסיא ּבגלּוי זֹו הפטרה לֹומר ׁשּצריכים הינּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָגֹו'",
הּזה  ׁשּבּזמן - ּכביתֿהּלל" "הלכה ּבענין מקֹומֹות ּבכּמה המבֹואר ועלּֿדר] העֹולם ּבמציאּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדאתהּפכא
הלכה  ּתהיה לעתידֿלבא ורק יֹותר), נעלית (ּדרּגא ּכביתֿׁשּמאי ּתהיה ׁשההלכה ראּוי העֹולם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאין

ְֵַַּכביתֿׁשּמאי].

- "ּבּמרּכבה" ולא גֹו'", ירּוׁשלים את ּבהֹודע מפטירין ּד"אין ּבענין הּוא ּׁשהּסּיּום מה מּובן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹועלּֿפיֿזה
(מעלת  לטֹוב, מתהּפ ("ּתֹועבֹותיה") הּבלּתיֿרצּוי הענין ׁשּגם - היא הּטֹוב ׁשלמּות ּתכלית אּדרּבה: ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּכי

ּד"מרּכבה". הענין לגּבי אפילּו עילּוי ּבזה יׁש ולכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּתׁשּובה),

הם  אּלּו ׁשּתיבֹות (ועד ּב'ירּוׁשלמי' ּתֹועבֹותיה" "את הּתיבֹות להֹוספת הּטעם ּביֹותר יּומּתק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָועלּֿפיֿזה
לטֹוב, נתהּפ הּבלּתיֿרצּוי הענין ׁשּגם ּדירּוׁשלים", "יקרא ּביֹותר מּודגׁש ׁשּבזה מּכיון - הּמׁשנה) ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָסּיּום

הּטֹוב. ׁשלמּות ּתכלית ְְִִֵֶַַׁשּזֹוהי

מֹורידין": ולא ּבּקֹודׁש "מעלין - הּגמרא ּבסּיּום ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹועלּֿדרֿזה

ּבענין  ּגם עילּוי ּפֹועלים - (ּבּתֹורה) ּבהלכה הּובא הּירידה) (ׁשלילת מֹורידין" ּד"לא ׁשהענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעלֿידיֿזה
(ולא  מֹורידין" ולא ּבּקֹודׁש "מעלין נאמר ולכן לטֹוב. אֹותֹו ּומהּפכים לׁשרׁשֹו אֹותֹו ׁשּמעלים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּד"מֹורידין",
הּוא  לטֹוב, והפיכתֹו ּד"מֹורידין" הענין העלאת - ּכי ּבּקֹודׁש"), מעלין מּזֹו) (ויתירה מֹורידין "לא - ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלהיפ
לטֹוב. נהּפ ("מֹורידין") הרע ׁשּגם הּוא הּטֹוב ׁשלמּות ּתכלית ּכי ּבּקֹודׁש", ּד"מעלין מהענין יֹותר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָנעלה

("אין  הּמׁשנה סּיּום ּובדּוגמת מעין הּוא מֹורידין") ("ולא הּגמרא ׁשּסּיּום ּגם יּומּתק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה
הּתׁשּובה),מפטירין  (מעלת לטֹוב והפיכתֹו רצּוי ּבלּתי ענין העלאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבׁשניהם הינּו, - (" ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּטֹוב. ׁשלמּות ּתכלית ְְִִֵֶַַׁשּזֹוהי

.È:ׁשּבתהּלים פב קאּפיטל עם ּדאתהּפכא) הענין (אֹודֹות ּדלעיל הּדברים ּתֹוכן את לקּׁשר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּׁשליׁשי  יֹום ּתמּוּה: – ולכאֹורה ּבּׁשבּוע. הּׁשליׁשי ּדיֹום יֹום" ׁשל ה"ׁשיר הּוא ׁשּבתהּלים פב ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָקאּפיטל
ּדין  ׁשל ּבענין הּוא הּׁשליׁשי ּדיֹום הּׁשיר ׁשּתֹוכן היּתכן ואםּֿכן הּטֹוב. ׁשלימּות הינּו, טֹוב, ּכי ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוכּפל
יֹותר  מתאים ּומׁשּפט הּדין ענין לכאֹורה, כּו', הּדּינים על ּדקאי יׁשּפֹוט", אלקים "ּבקרב - ּדוקא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּומׁשּפט

טֹוב?! ּכי ּבֹו ׁשהּוכּפל הּׁשליׁשי ּבּיֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ּומחלֹוקת, הבּדלה ׁשל ענין היה ׁשּבֹו הּׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלּיֹום

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו ּביחד, ּוגבּורה ּדחסד החיּבּור ּכיֿאם ּבלבד, ּדין ׁשל ענין אינֹו הּמׁשּפט ענין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכללּות
ּדוקא  הּׁשליׁשי לּיֹום הּמׁשּפט ּדענין הּׁשּיכּות וזֹוהי כּו'. עליו לרחם ׁשּצריכים מי על לרחם הינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָהרחמים,
. . ּדאמצעיתא עמּודא "מׁשּפט זהר': ה'ּתּקּוני ּובלׁשֹון (ׁשליׁשי). האמצעי ּבּקו הּוא הרחמים ענין ּכי -ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמי'". ְֲִֵַּדאיהּו

ּכמֹו כּו', זכּות ׁשל לענין אפׁשרּות יׁשנּה ּכאׁשר רק להיֹות יכֹול הּמׁשּפט ענין ׁשּכללּות ׁשּמצינּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוכפי
"אין  זה ּומּטעם העדה". ּד"הּצילּו הענין ּגם להיֹות ׁשּמּוכרח הינּו, העדה", והּצילּו העדה "וׁשפטּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּכתּוב
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ּדּין  להיֹות יכֹול אינֹו ולכן זכּות, לֹו למצֹוא יכֹול אינֹו ׁשּוב כּו', עיניו ּבמֹו ׁשראה ּדמּכיון ּדּין", נעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעד
הּמׁשּפט. ענין ּבכללּות עיקרי ּתנאי מהּוה העדה") ("והּצילּו ּבזכּותֹו להפ האפׁשרּות ּכי זה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבענין

אחת  (ּפעם ּבׁשבּוע אחד ההֹורגת ׁש"סנהדרין - ּכ ּכדי ז,ועד (מכות חֹובלנית" נקראת ׁשנים) ּבׁשבע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
עלּֿפי  זאת ׁשעׂשּו אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ׁשנה", לׁשבעים "אחד אפילּו - עזריה ּבן אלעזר רּבי ּולדעת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹא),
הּטבע  התּגּברּות על מֹורה זה הרי זכּות, לֹו למצֹוא הצליחּו ׁשּלא העּובדה עצם מּכלֿמקֹום הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדיני

חֹובלנית". "נקראת ולכן כּו', החסד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָּדהיּפ

ענין  אם ּכי ּבלבד, ּדין אינֹו ׁשּמׁשּפט נמצא, - הּמׁשּפט ּבענין עיקרי ּתנאי הּוא זכּות ׁשּלימּוד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומּכיון
האמצעי. ּבּקו היא הרחמים מּדת ּכי  - הּׁשליׁשי ּדיֹום יֹום ׁשל לׁשיר ׁשּי זה הרי ולכן, רחמים. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל

עּמהם, ׁשּׁשכינה ּבּדין ׁשּיֹוׁשבים לׁשלׁשה "מּנין - ׁשלׁשה הּפחֹות) (לכל הּוא הּדּינים ּׁשּמסּפר מה ּגם ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו
שם) רש"י (פירוש ּבׁשלׁשה אּלא אלקים קרּויים ּדין ּבית ואין א), ו, (ברכות יׁשּפֹוט" אלקים ּבקרב ְְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּנאמר

(ׁשליׁשי). האמצעי קו רחמים, ענינֹו ׁשּמׁשּפט מּכיון -ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לסידּור  ּבנֹוגע ואילך) ד יד, (שירֿהשירים ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר - הּפסח חג עם ּגם קׁשּור זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוענין
צרי היה ׁש"לכאֹורה אףֿעלּֿפי האמצעי, קו ּבחינת ּבאמצע, הּוא הּמרֹור ׁשל ׁשּמקֹומֹו ּבפסח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקערה
רחמים  המׁשכת מעֹורר מרירּות ׁשּבחינת "מּפני - כּו'" ּגבּורֹות ּבחינת הּוא ּכי ׂשמאל ּבקו הּמרֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלהיֹות

האמצעי". קו ּבחינת הּוא רחמים ּבחינת . . ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָרּבים

מי  "על רק ׁשּי הרחמים ענין ּכללּות ּכי - לעיל) (הּמדּוּבר ּדאתהּפכא הענין ּכללּות עם הּקׁשר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוזהּו
ׁשּי לא ּכלל, לֹו חסר ולא העליֹונה ּבּמדרגה ׁשהּוא מי על אבל לֹו, טֹוב ואין הּתחּתֹונה ּבּמדרגה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
ּדין  עליו ׁשּיׁש הענין עצם ׁשהרי - הּמׁשּפט ּבענין ּגם וכּמּודגׁש שם), תורה' ('לקוטי ּכלל" רחמנּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעליו
ּבדּוגמת  ׁשּזהּו ּבזכּותֹו, ּומהּפכים עליו מרחמים ואףֿעלּֿפיֿכן כּו', ירּוד ּבמּצב היֹותֹו על מֹורה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומׁשּפט,

ּדאתהּפכא. הענין ְְְְְִִַָָָָּכללּות

הּקּב"ה, "אמר העֹולם: לבריאת ּבנֹוגע יב) פרשה סוף רבה (בראשית ז"ל רּבֹותינּו מאמר אם ועלּֿדר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
הרי  אלא לעמֹוד, יכֹול העֹולם היא הּדין ּבמּדת סּגיאין. חטין הוי הרחמים, ּבמּדת העֹולם את אני ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבֹורא
ּבדּוגמת  ׁשּזהּו כּו', החֹוטא על הרחמים ענין מּודגׁש ׁשּבזה - הרחמים" ּובמּדת הּדין ּבמּדת אֹותֹו ּבֹורא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָאני

ּדאתהּפכא. הענין ְְְְְִִַָָָָּכללּות

.‡È ּכּנ"ל) יׂשראל וארץ ירּוׁשלים ּבמעלת מדּוּבר ׁשּבּה ּב'ירּוׁשלמי', מגילה מּסכת ׁשּמּסּיּום ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָויהיֿרצֹון
ארץ  ועתידה יׂשראל, ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ירּוׁשלים "עתידה הּיעּוד לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבארּוכה)

והּׁשלמה. האמּתית ּבּגאּולה הארצֹות", ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל
עם  ּביחד הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו "ּבנערינּו - העם ּדׁשלימּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּובאֹופן
ּכפי  הּקדֹוׁשה לארצנּו יׂשראל ּבני ּכל ּבאים ּכזה ּובאֹופן אּתם", ּוזהבם "ּכסּפם - ּומצוֹותיה הּתֹורה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשלמּות
- ּגּופא הּקֹודׁש ּובארץ הארץ, ׁשלמּות - "ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי - ּכֹולל ּבׁשלמּותּה, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ּולבית הּקֹודׁש, עיר ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים

"מּדי  לעתידֿלבא, לרגל העלּיה לענין ּבנֹוגע ז"ל רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ּכמבֹואר הּזריזּות, ּבתכלית - זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוכל
אל  וכּיֹונים ּתעּופינה "ּכעב - ּגדֹולה הכי ּבזריזּות יהיה זה ׁשענין ּבׁשּבּתֹו", ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָחֹודׁש

נגאלין". הן "מּיד הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻארּבֹותיהם",
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קמט
oiglyd zia oiwyn` cenr a sc ± oey`x wxtohw cren

ïé÷ùîãråîá ïéçìùä úéá-- cinz dzewydl jixve ,xda zcner `idy dcy

epi` m` lecb cqtd el `edy itl .cren ly elega elit` ,dze` oiwyn

ep`y enk ,cren ly elega ea gexhl minkg exizd cqtd ly xace .dze` dwyn

) dbibg zkqna oi`ven(`,gi) aizkc ,(fi mixaciriayd meiae zevn lk`z mini zyy" :

ziiyra xevr iriay dn "jidl` 'dl zxvr

.dk`ln ziiyra mixevr dyy s` - dk`ln

dyy s` - dk`ln lka xevr iriay dn i`

"iriayd" :xnel cenlz ?dk`ln lka oixevr

iriay-oixevr dyy oi`e ,dk`ln lka xevr

`l` aezkd oxqn `l `d .dk`ln lka

elega dxeq` dk`ln efi` jl xnel ,minkgl

da yiy dk`lne .zxzen ef i`e cren ly

zia zewydl oebk ,dze` dyer epi` m` cqtd

oiglyd-.minkg exizdúéréáùáå-yxtn

.`xnbaäìéçúá àöéù ïéérîî-eiykrc

.dkxc dwifgd `l oiicry ,reapl ligznïéá
äìéçúá àöé àìù ïéérîî-raep oiirn `l`

.daexn onfníéîùâ éîî àì ìáà-zi`c meyn

.`xnba yxtnck ,`xizi `gxih dia

àøîâéìåôðéàì éúàã-,daiaqy rwxwd

.dkxc dwifgd `l oiicrcïé÷ùî-ly elega

gxhe lif`e ,litp `nlc opiyiig `le ,cren

.`xizi `gxihäìéçúá àöé àìù ïéérî-xaky

.ekxc wifgdàéráéî-ly elega epnn dwync

.crenìráä úéá-jixv epi`e ,wnra `ed dcy

.dze` dwyn oi` m` cqtd da oi`e ,dzewydl

ïì rîùî à÷-:ipzc ,oizipzn`ly oiirnn oia

.dligza `viìráä úéá ïéà ïéçìùä úéá-

dligza `vi `ly oiirnn elit`-.`l

)(éäìùéî-.z"iga slgzn `"deàðú ïàî-

ly elega da gxhinl ixy `ciqtc ,oizipznc

.oiglyd zia oebk ,crenàì äçååøä-oebk

da oi`y xg`n dzewydl xeq`c ,lrad ziac

dgeexdl `l` dzewydl jixv oi`y ,cqtd

.itxg ilt` dieeyl ,`zlincíå÷îá åìéôà
ïðéçøè àì çøèéî àãéñô-:oizipzn ipzwc

'ek minyb inn `l la`-dia zi`c meyn

.`gxihïìéàì ïìéàî íéîä ïéëùåî-ly elega

cg` oli` zgz min yi m` ,cren-jxc oiyer

df oli`n mind ekyniy ick ,oli`l oli`n ohw

.xg` oli`läãùä úà ä÷ùé àìäìåë-ziaa

dgeexdc :`nl` ,`id dgeexdc ,ixiinw lrad

.xfril` iax xq` `zlincùîî äáøç àîéìéà
-`dc ?`iddl dwynl il dnl ,xea dyrpy

.mlerl dpwz dl oi`àöéå äæ ïéérîî äáøçù
øçà ïéérî äì-zezyl dlibxy dpiirn axgy

dl dwyn `l i` ,zezyl dlibxy oeikc ,epnn

eiykr-`l ikd elit` .`xizi `ciqt dil zi`

e`lc ,dl `viy oiirnn `l` dcedi iax ixy

`ed `gxih-,oeliw ine minyb in la`

`ed `gxihc-.oiglyd zial elit` ixy `l

'ek min dpti `l dcedi iax xn`wc opifg :cere

.`xizi `gxih ,dcedi ax ixy `lc :`nl`

iax `dc ,`id dcedi iax oizipzn `nl`

oiirnn dpiirn axg `py `l dixfr oa xfrl`

axg `l `py `le ,dligza dl `viy-ediiexz

.xq`
àîìã
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ïé÷ùîÐ oiglyd ziam`e ,cinz dzewydl jixve minyb ina zwtzqn dpi`y dcy

meyne ,crend lega dze` oiwyn jklde ,zcqtp ± xicz dze` oiwyn oi`

) "oiyxec oi`" wxta opixn`ck .opax dil exy `ciqtmye `,gi dbibgzyy" :jci` `ipz ,(

i` ,mixevr dyy s` ± xevr iriay dn "jidl` 'dl zxvr iriayd meiae zevn lk`z mini

dyy lk s` ± dk`ln lkn xevr iriay dn

`"d ,iriayd :xnel cenlz ?dk`ln lkn mixevr¥

dyyd oi`e dk`ln lkn xevr iriayd ,`xizi

`l` aezkd oxqn `l `d .dk`ln lkn mixevr

,xzen mei dfi`e xeq` mei dfi` jcnll ,minkgl

.zxzen dk`ln efi`e dxeq` dk`ln efi`

ïéèèåçåÐ dze`± xead `lnzp m`y

xtrdy ,ewinrdl hehgl xzen

± dyw rwxwdy ,dligza dxtegl la` ,gegiz

.`xizi `gxih `ki`c meyn ,`l

ïéðééöîåÐ.`gxih `kilc

ïéàöåéåÐ mi`lkd lr,z`vl `ed devn

ipdl inc `le .`xnba opixn`ck

gkenck ,`ed daeg i`dc ,oipwzne ipzwc ipixg`

.`xnba

éòóÐ rbieytp iziexd" aizkck minl ,`nv

) "dtir`l dinxi.(

ïàîÐ oi` `ciqt `pzonwl ogky`c meyn

i`de ,oizipznc dlr bilt xi`n iaxc

,inzq x`yk diail` `iz` `l oizipzn mzq

?`pz o`n :cenlzd iraw ikd meyn

ïéëùåîÐ 'ek mind zn`min my yi m`y

mkyenl leki ± df oli` zgz

ziak oli`c meyn ,xg` oli` zgz crena

`pzc `de ,ith minl oikixve ,inc oiglyd

,ipzw `zlinc `gxe` ± oiwyn `pz `le oikyen

.zepli` zewydl oilibx df oipracøúéok lr

Ð dcedi iax xn`xingn did cerelit` ,xzei

iedc meyn zeptdl xq` `w oiglyd ziaa

.`xizi `gxih

åúðéâìÐ ezaxegle± dpib .oiglyd zia ly

eaxgy mewn ± daxeg ,mirxf mewn

jixv `ed `nye .erhpe erxfe eyxge ,eizepli`

ezia axg :inp i` .ipzw ef s` ef `le ,xzei minl

zia x`yn xzei xicz min dkixve ,dpib e`yre

.`l ± `xizi `gxih `ki`c meyne ,oiglyd
m`
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,äléçza àöiL ïéérî àðL àì :ïì rîLî à÷ ,éîð©¦¨©§©¨¨§¨©§¨¤¨¨©§¦¨
ïéçìMä úéa ,äléçza àöé àlL ïéérî àðL àìå§¨§¨©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨¥©§¨¦
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ãáìáe ,ïìéàì ïìéàî íénä úà ïéëLBî :øîBà á÷ré ïa øæréìà éaø ,ïðúc .àéä á÷ré ïa¤©£Ÿ¦¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦¤©©¦¥¦¨§¦¨¦§©
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Lnî äáøç àîéìéà ?äáøç éàî .ãrBî ìL-äáøçL :éiaà øîà ?dì é÷Lîc éì änì ¤¥©¨§¨¦¥¨¨§¨©¨¨¨¦§©§¥¨¨©©©¥¤¨§¨
àðL àì .Ck àìå Ck àì øîBà äéøær ïa øærìà éaø .øçà ïéérî dì àöéå ,äæ ïéérnî¦©§¨¤§¨¨¨©§¨©¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨¨§¨

äléçza àöiL ïéérî ,dðéérî áøç àì àðL àìå dðéérî áøç-ãr àîìc ?éànîe .àì ¨©©§¨¨§¨§¨¨¨©©§¨¨©§¨¤¨¨©§¦¨Ÿ¦©¦§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc ohw cren(iriax meil)

ïéçìùä úéá ïé÷ùî ¯ ïåùàø ÷øô
lka exq`p `l j` ,dk`ln ziiyra exq`p crend leg ini
zkqna minkg eyxcy itk ,owlga wx `l` aeh meik zek`lnd

dbibg(.gi)dk`ln efi` xnel minkgl aezkd xqne .weqtn
,dk`ln ziiyr mda exizdy mipte` mpyie ,zxzen efi`e dxeq`
oi`yk ,miax ikxv e` ,ca`d xac e` ,crend jxev meyn oebk

.ef zkqna ex`eai el` mipic .dxizi dgxh el` lka

äðùî
dfi`ae ,crena mzeyrl xzen m` zepey zek`lna dpc epzpyn
dcy ziiwyd ipic zx`an `id dligz .mzeyrl xzen ote`

:ziriaya diwydd ipic z` mb zx`an ab` jxcae ,crenaïé÷Lî©§¦
z` minaïéçìMä úéaminybd ina zwtzqn dpi`y dcy - ¥©§¨¦

dwyi `l m`e ,cinz dzewydl jixve ,xda zcnery oebk ,cala
,lecb cqtd el mxbie cqtz dze`ãòBnameyn ,crend lega - ©¥

ote` dfi`a x`azi jenqae ,ca`d xaca dk`ln zeyrl exizdy
,diwydd zxzenåokúéòéáMa.oiglyd zia dcy zewydl exizd §©§¦¦

crena mzewydl xzeneäléçza àöiL ïééònî ïéadzry - ¥¦©§¨¤¨¨©§¦¨
e ,reaw jldn eininl oi` oiicre ,reapl ligzdàlL ïééònî ïéá¥¦©§¨¤Ÿ

äléçza àöédgxh df dyrna oi`y meyn ,ax onf xak raep `l` ¨¨©§¦¨
.crena dxeq`d daexnïé÷Lî ïéà ìáàcrenaíéîLbä énî àì £¨¥©§¦Ÿ¦¥©§¨¦

,dcyl zekenqd zeilelya mivawzndïBìéwä énî àìå`edy §Ÿ¦¥©¦
zelcl dxizi dgxh yiy oeik ,minyb in ea miqpekny wenr xea

.ca`d xaca s` z`f exizd `le ,xead wnern mind z`
:crena zecyd oewiz oipra mitqep mipic zx`an dpyndïéàå§¥

ïéNBòcrenaíéðôbì úBiâeòick otbd ivr aiaq miyery zexitg - ¦¦©§¨¦
dxizi dgxh jka yiy oeik ,miptbd ezyie min mda etq`ziy

.crena dxeq`d
änàä úà ïéNBò ïéà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøda yiy dlrz - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥¦¤¨©¨

zewydl min ea mitq`zny dcyl jenqd xean z`veid ,min
dyeryk ,zexg` zecyl dpnne dcyl aiaq zkynpe ,dcyd z`

dze`äléçza,dzeyrl `a dzre dxtgp `l dzr cry -,ãòBna ©§¦¨©¥
,crena dxeq`d dxizi dgxh jka yiy meynåokúéòéáMa. §©§¦¦

änàä úà ïéNBò ,íéøîBà íéîëçås`,úéòéáMa äléçzaoi`y iptn ©£¨¦§¦¦¤¨©¨©§¦¨©§¦¦
,ziriaya dxeq`d 'dcear' aygp dfúà ïéðwúîeextgpy zen`d §©§¦¤

crend mcew xakúBì÷ìe÷näopi`e xtra ozvwn enzqpy ©§§¨
s` ,min zeglwn,ãòBna.dk`lnl aygp df oewiz oi`y meyn ©¥

:miax ikxv mdy meyn crena mixzend mixac zx`an dpynd
ïéðwúîecrenaíénä éìe÷ì÷ úàzexeaa miqpekndúeLøaL §©§¦¤¦§¥©©¦¤¦§

íéaøä,mze` zklklne zleqt mkezl zkynpy ,miaxd ziizyl ¨©¦
,miaxd ziizyl mikxvpy oeik ,dgxh jka yiy s`eïúBà ïéèèBçå§§¦¨

elkeiy ick mdn e`ivedl xzen xtra zexead e`lnzp m` -
dxitg dpi`e gegiz `ed df xtry oeik ,dizyl mina mze`lnl

.dxenbïéðwúîecrenaíéëøcä úàxirl xir oiayúBáBçøä úàå §©§¦¤©§¨¦§¤¨§
eedzpy zenebe zeiyeyab mixyiine ,xird ipa mda miayeiy

,miaxd jxev `edy oeik ,oda,íénä úBå÷î úàåoze` mi`lnny §¤¦§©©¦
.dliahl zexyk opi`y d`q mirax`n exqgp m`

íéaøä éëøBö ìk ïéNBòåmleky drya crena meyri `l m`y §¦¨§¥¨©¦
.llk meyri `l mzk`lnn milhaúBøáwä úà ïéðéiöîezkitya §©§¦¤©§¨

meyn ,ld` z`neha e`nhi `le mdn eyxtiy ick ,mdilr ciq
.dgxh jka oi`yïéàöBéåcrena oic zia igelyíéàìkä ìò óà- §§¦©©©¦§©¦

m` mze` mixwer s`e ,mi`lk mda erxfp m` zecyd z` wecal
.crena dxeq`d dk`ln df oi`y oeik ,e`vnp

àøîâ
oia crena oiglyd zia dcy z` zewydl xzeny dpyna epipy
dywn .dligza `vi `ly oirnn oiae dligza `viy oirnn

m` :`xnbdàzLä[dzr-]øîBì Lés`yäléçza àöiL ïééònî ©§¨¥©¦©§¨¤¨¨©§¦¨
yeygl yie ,reaw jldn eininl oi` oiicryéìetðéàì éúàc- §¨¥§¦§¥

jkl miyyeg oi` mewn lkn ,opwzl `eaie crena eizecb eltiy
eïé÷Lîok m` ,oiglyd zia z` epnn,äléçza àöé àlL ïééònî ©§¦¦©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨

,éìetðéàì éúà àìc,ax onf xak ea mikled einin ixdyàéòaéî- §¨¨¥§¦§¥¦©§¨
.epnn zewydl xzeny ycgl dpynd dkixv ike

:`xnbd zvxznéøèöà ,éøîàCeprinydl dkxved dpynd - ¨§¥¦§§¦
y meyn ,dligza `vi `ly oirnn s` zewydl xzenyàðz éà- ¦¨¨

n zewydl xzeny wx dpey dzid m`äåä ,äléçza àöiL ïééòî©§¨¤¨¨©§¦¨£¨
àðéîà,xne` iziid -àeä àëä,dligza `viy oirna ,o`k `weec £¦¨¨¨

àì ìòaä úéa ïéà ïéçìMä úéácz` wx epnn miwyny ea oicd - §¥©§¨¦¦¥©©©Ÿ
,ca`d xac `ede minybd ina wtzqn epi`y oiglyd zia dcy
`l m` cqtz `ly ,minybd ina zwtzqnd lrad zia dcy j`

,miwyn oi` ,ca`d xac dpi`e ,dewyiéìetðéàì éúàc íeMî`eaie ¦§¨¥§¦§¥
,crena epwzl,éìetðéàì éúà àìc ,äléçza àöé àlL ïééòî ìáà£¨©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨§¨¨¥§¦§¥

àîéày xne` -énð ìòaä úéa eléôà,epnn zewydl xzen didi ¥¨©£¦¥©©©©¦
ïì òîLî à÷,'dligza `vi `ly oirnn oia' dazky dna dpynd ¨©§©¨

`l` ,wlgl oi`yïééòî àðL àìå äléçza àöiL ïééòî àðL àìŸ§¨©§¨¤¨¨©§¦¨§Ÿ§¨©§¨
,äléçza àöé àlLdcy `weec mixne` ep` mdipyaïéçìMä úéa ¤Ÿ¨¨©§¦¨¥©§¨¦

àïédcy j` ,crena dzewydl xzen ok` -àì ìòaä úéaxeq` - ¦¥©©©Ÿ
weligd jiiy dligza `vi `ly oirna mbe ,crena dzewydl

.mdipia
e`xwp 'lrad zia'e 'oiglyd zia' zecyd zenyy dpian `xnbd
.mdipia xywd z` zxxan `ide ,rwxwd ly dkxc my lr

:`xnbd zl`eyéàîecvike -éàäc òîLîdf myy -úéa' ©©§©§©¥
àéä àúeçöc àðMéì 'ïéçìMädf myay ,`id oe`nv ly oeyl - ©§¨¦¦§¨§©¨¦

minl d`nv `l` minybd ina zwtzqn dpi`y dcy z`xwp
:`xnbd daiyn .mitqepáéúëcwlnr znglna(gi dk mixac)äzàå' ¦§¦§©¨

éò,'òâéå ó,`nv eyexit df weqta xn`py 'sir'ezàå' ïðéîbøúîe ¨¥§¨¥©§©§§¦¨§©§
,'éàìå éäìLî,oe`nv oeyl `ed mebxzd oeyla 'idlyn'y x`eane §©§¥§¨¥

'd ze`dy ,'oiglyd zia' minl d`nvd dcyl e`xw ok lre
.'g ze`a ztlgzn

:`xnbd zl`eyàúeázééîc àðMéì 'ìòaä úéa' éàäc òîLî éàîe©©§©§©¥©©©¦§¨¦§©§¨
àéä,`id xicz minl d`nv dpi`y zayein rwxw ly oeyl - ¦

minl d`nv dpi`e minyb ina zwtzqnd dcy z`xwp df myay
.mitqepáéúëc(d aq diryi)äìeúa øeça ìòáé ék','KipA KElrai ¦§¦¦¦§©¨§¨¦§¨¨¨¦

,'àzìeúa íò íìeò áúBzéîc äîk éøà' ïðéîbøúîeenk ,eyexity §©§§¦¨£¥§¨§¦©¥¦§§¨
`la iept `vnpy ,d`yepyk dlezad mr xegad ayiizny

ok ,db`céeâa ïeázééúéééða CCixde .jkeza jipa eayiizi - ¦§©§§©¦§©¦
da yiy zayeind rwxwl e`xw ok lre ,aeyi oeyln `ed 'lra'y

'lrad zia' dikxv lk.
,crena dk`ln zeyrl xzen cqtd mewnay x`ean epzpyna
.jk xaeq `pz dfi` dpc `xnbd .dxizi dgxh `la `weec j`

:`xnbd zl`eyàpz ïàîxaeqd ,epzpyn ly `pzd in -àãéñôc ©©¨¦§¥¨
ïéà,crend lega dk`ln zeyrl xzen cqtd mewna `weecy - ¦

`l` ,cqtd mewna `ly j` ,oiglyd zia dcy zewydl oebk
el didzyäçååøä,lrad zia dcy zewydl oebk ,ef dk`lna ©§¨¨

zginv z` minicwn diwyday `l` ,diwydl dkixv dpi`y
,mixge`nd zexitdàì.xizdåy xaq ceràãéñt íB÷îa eléôà- Ÿ§£¦¦§§¥¨

,cqtdd z` repnl ick dk`ln zeyrl xizdy cqtd mewna
ïðéçøè àì énð çøèéîdziiyra yiyk dzeyrl xizd `l f` mb - ¦§©©¦Ÿ¨§¦¨

inn dzewydl xizd `ly oiglyd zia dcya oebk ,daexn dgxh
.dxizi dgxh jka yiy minybd

:`xnbd daiyn,àðeä áø øîàzhiya epzpynïa øæòéìà éaø ¨©©¨©¦¡¦¤¤¤
ïðúc ,àéä á÷òédpyna(:e onwl),ïéëLBî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ©£Ÿ¦¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦

crend legaíénä úàoli` zgz eewpy,ïìéàì ïìéàîici lr ¤©©¦¥¦¨§¦¨
jka oi`y oeik ,xg` oli`l df oli`n minl ohw uixg ziiyr

,dgxhä÷Lé àlL ãáìáeef jxca,dlek äãOä úàdcyy meyn ¦§©¤Ÿ©§¤¤©¨¤¨
cqtz `le minybd ina zwtzqnd lrad zia dcyk `id oli`
`l ,dgxh da yi dnly dcy ziiwydy oeike ,dewyi `l m`
yiy dk`ln xq`y oeike .efk dcy crena zewydl exizd
s` z`f xeq`iy xazqn ,cqtd mewna `ly dgxh dziiyra
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קנ
oiglyd zia oiwyna cenr a sc ± oey`x wxtohw cren

éìåôðéàì éúà àîìã-iax ixy inp lrad zia elit` dligza `vi `ly oiirnn la`

,`l lrad zia oi` oiglyd zia dligza `vi `ly oiirnn inp ipzwc oizipzne ,dcedi

.`id dcedi iax e`läééîøú ïàîà ïéúéðúî ïë íà-,oxn`ck awri oa xfril` iax `l

xfrl` iaxk `le ,lrad zia elit` ixyc xi`n iaxk `leoiglyd zia elit`c dixfr oa

.dligza `viy oiirnn ixy `léáøì àìà
'åë àðù àìå äãåäé-.`id dcedi iax oizipzne

øéàî éáøã åçë êréãåäì-oiirnn elit`c

.lrad zial elit` ixy dligza `viyùëðî-

ixwr ike ,miaehd jezn mirx miayr ylez

.ith ipd ignv edlíérøæá íéî ä÷ùî-wxefy

.miayrd ixwira minäéá ïðéøúî éàî íåùî-

`l xvew i`cec dil opiayg `w dk`ln i`nc

`l` miayrd lehil oiekzn epi`y ,opiayg

rxefe yxeg :dcyay miaehd miayr owzl

"lecb llk" wxta od zek`ln zea` xvewe

)(`,br zay.ééåôøì-.jkxlïéà ùøåç íåùî
àì røåæ íåùî-?ediieexza aiigin `l i`n`

aiiginc dk`lna opigky`e ,ediieexz ciar `d

.izxzøîåæ-.zayaáééç íéörì êéøöå-meyn

rhep meyn aiige ,mivrl jixv ixdy xvew

.ith ilcb xenifd meyncäôçîä-z` dqkny

.xtra mirxfdä÷åì-rxfz `l" :meyn

) "mi`lk(hi `xwie.íéé÷îä óà-d`exy

.elhan epi`e rexf mi`lkéãéãì àîìùá
àðéîàã-ikd meyn ,rxef meyn ied ykpnc

drixf `xiq` `dc dwel mi`lka ykpn

."rxfz `l" :aizkc mi`lkaäùéøç-jxevl

`kil dyixg zryac ?`xiq` in mi`lk zrixf

.llk mi`lkäéì øîà-`l` dwel epi` ykpn

.miiwn meynãåîìúàì êãù íéàìë øîåì-

oirxeb mi`lk rxfz `l aizkc ab lr s`e

mi`lk `l :oiyxece-lkn mi`lk `di `l

.elhal dz` aiigy ,mewnãråî àîìùá-

`l` ,dk`ln meya xiq` `lc ,ixy ikd meyn

.`gxih meynïðáø åøù àãéñô íå÷î ìëå-

,`ciqt mewna cren ly elega gxhinl

.lirl opiyxtckùøåç íåùî øîàã ïàîì ïéá-

min dwyna lirl sqei axe dax ibiltc

meyn xn` cge ,yxeg meyn xn` cgc ,mirxfl

.rxeféøù éî úéréáùá äùéøç-`wtp `d

yixga"nepi` m` :opixn`c "zeayz xivwae

lk" xn`p xak ixdy ,jixv epi`y zayl oipr

"dk`ln-.ziriayl oipr edpzïîæá úéréáùá
äæä-.opaxcàéä éáøå-,opaxcn `edc xn`c

`ciqtc `zline-.opax exyäèîùä øáã äæå
èåîù-ixz aizk i`n` mitqk zhnyda aizk

."heny" "dhny" ipnifèîùî äúà éàù ïîæá
'åë r÷ø÷-hnyn `lc onf `ki`c llkn

df dfi`e ,rwxw-.dfd onfaïðáø àîéú åìéôà
-dfd onfa ziriayc ixn`e ,iaxc dilr ibiltc

.`ziixe`cúåëàìî úåáà-`pngx xq`

.ziriaya
úåãìåú
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íàÐ diinxz o`n` okiaxn xzei dcedi iaxc `ail` opinxc i`nn :xnel jytp m`e

i`ne ,dcedi iaxc `ail` opikxt inp ikd ± xfril` iaxl lirl opiyw`c enk ?xfril`

iaxcn xzei ,diail` `iz` oizipznc dipin gkenc dcedi iaxc `zlin cenlzdl `nil`

enk dcedi iaxc dizlina `icda ogky` ilin izxzac meyn :xninl `ki` ?xfril`

mewnae ,`l ± dgeexd ,oi` ± `ciqtc ,oizipzna

`kil `"xl la` .gxh `l gxhin inp `ciqt

,lirlck `zlin cg `l` dizlinn igeke`l

iaxk inwe`l dil `gip jkld .xiq` dgeexdc

.xfril` iaxk `le ,dcedi

åçëÐ lwinc xi`n iaxcipzile :xn`z m`e

iaxc egk jricedl ± dligza e`vi `ly

.sicr `xizdc gk !xingnc dcedi

íåùîÐ opixzn i`n`le dwel mc` oi`c

`l :ea opixzny ,d`xzda `l` bxdp

) oixcdpqa opiwtnck ,`xeqi` jd dyrz(`,`n

.`icda xeqi`d my yxtl jixvc ,`xwn

à÷d`rx` iietxndk`lnd xwir xzac

ab lr s` ,sqei axe .yxegl dnece ,opilf`

e`l ytpd zaygn ± yxegl dnec dk`ln xwirc

xzal xaq daxc :ibilt ikdae .`rx` iietxl

sqei axe .daygnd xg` `le ,dl opincn dyrnd

`le ,xwir `iedc ,opilf` daygn xza :xaq

.oeincd xza opilf`

êéøöåÐ mivrl± mivrl jixv oi` m` la`

`lc ,dxivw meyn aiigc ea xn`p `l

oikixvy icin e` ,lk`nl oixvewc dxivwl `inc

e`l i`e .oda `veike d`etx oebk ,xac dfi`l

elit` aiigin `lc ,xeht ± eteb jxevl oixvewy

a`l inc `dzy jixv dclezc .dclez meyn

.dk`ln

áééçÐ mizyxza lif`c daxl `iyw

rhepl llk inc `l xnef `kdc ,oeincd

,sqei axl `iywe .rhep meyn aiig ok it lr s`e ±

i`cec oeik ,otbd@ genvl oiekzn epi` elit`c

`dc .rhep meyn aiig ± xenifd zngn dgnvn

i`e .rhil ayig `l elit` ,`pdk ax xn`w mzq

) izixg` `zkeca opixn`c `d :`iywzeaezk

(`,fldz` i`e ,eaiign dz` zg` dryx meyn :

oebk :ikd uixz !zeiryx izy meyn eaiign

,oxiq`c ilin izxz la` .zewlne dzin `ki`c

dryx cg ediiexz ± zeiwln izya iccdl oiincc

cg ± zewln my lkc "ezryx"n ihrnn `le ,`ed

wxta migqt zkqna xn` inp ikde .`ed dryx

) "dry lk"mye `,ck± `zihet lk` :iia` xn` (

± `ed `xen` `pdk axc ab lr s`e .rax` dwel

dax `xabc meyn sqei axe daxl dipin iywn

) ogky`ck ,ded(`,fiw `nw `aaiaxc dyrna

oeik ,opiqxb `l ,`iywe .`aeh sixg dedc opgei

.dilr ibilte ,jk lk dl aiyg `l `ed `pz e`lc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc ohw cren(iriax meil)

éìetðéàì éúà àîìc,crena opwzl `eaie eizecb elti `ny -ìáà ¦§¨¨¥§¦§¥£¨
n zewydléìetðéàì éúà àìc ,äléçza àöé àlL ïééòîyiy oeik ©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨§Ÿ¨¥§¦§¥

opwzl `eaie eizecb eltiy yeygl oi`e reaw jldn xak el
y okzi ,crenaeléôàdcyaìòaä úéawx `id eziiwydy £¦¥©©©

dgeexdlénðs` z`f dxq` epzpyn eli`e ,dcedi iax xizi ©¦
.dligza `vi `ly oirnn

:ef digc zlawn dpi` `xnbdïk íàzewydl xizn dcedi iaxy ¦¥
,lrad zia dcy s` dligza `vi `ly oirnnïéúéðúîepzpyn - ©§¦¦

zia dcya wx dxizd ixdy ,df ote`a xeqi`l da x`eany
,oiglyddééîøz ïànà.dze` cinrz in zhiya -àlài`ceéaøì ©©¦§§¥¤¨§©¦

àðL àì äãeäénàðL àìå äléçza àöiL ïééòînàöé àlL ïééòî §¨Ÿ§¨©§¨¤¨¨©§¦¨§Ÿ§¨©§¨¤Ÿ¨¨
,äléçza`weecïéçìMä úéa,epwyi `l m` cqtd ea yiyïéà- ©§¦¨¥©§¨¦¦

ydl xizd ok`j` ,crena mdn ezewìòaä úéaeziiwyd oi`y ¥©©©
,dgeexdl `l`àì.dcedi iax zhiyk `id epzpyne ,z`f xizd Ÿ

éðz÷c éàäå`weec `ziixaa epipyy dne -,äléçza àöiL ïééòî §©§¨¨¥©§¨¤¨¨©§¦¨
ick ,`weec df ote`a oecipd z` d`iad `ziixadBçk EòéãBäì§¦£Ÿ

øéàî éaøcxaqy ,lwindeléôàcnäléçza àöBiä ïééòîyiy §©¦¥¦©£¦©§¨©¥©§¦¨
,opwzie eizecb eltiy yeyglepnî ïé÷Lîcrenaeléôàz`äãN ©§¦¦¤£¦§¥

ìòaädxzed ezrcly meyn ,dgeexdl wx `id eziiwydy ©©©
.dgeexdl s` crena dk`ln

:crena diwydd xeqi` xewna dpc `xnbdLkðnä ,øîzà- ¦§©©§©¥
,xzei aeh egnviy ick miaeh miayr oian mirexb miayr ylezd

ì íéî ä÷Lnäåd ixwiríéòøæ,egnviy ickúaLa,cifnaíeMî §©©§¤©¦§§¨¦§©¨¦
déa ïðéøúî éàîaiigziy ea mixzn dk`ln a` dfi` meyn - ©©§¦¨¥

,mi`xen` dfa ewlgp .eziiyra dzin,øîà äaøea mixzníeMî ©¨¨©¦
zk`ln,LøBçeøîà óñBé áøea mixzníeMîzk`ln.òøBæ ¥©¥¨©¦¥©

:mdinrh z` mi`xen`d mix`anàøazñî éãéc éúååk ,äaø øîà̈©©¨§¨¥¦¦¦§©§¨
oky ,yxeg meyn eaeigy izhiyk xazqn -LøBç ìL Bkøc äî©©§¤¥

àòøà ééetøìry myk -z` jkxl `id dyixgd zk`ln xwi §©¥©§¨
,mirxfd da egnvie da rexfl elkeiy ick ,rwxwdénð éàäs` - ©©¦

mdy mzlert xwir diwydde yekipdáø øîà .àòøà ééetøî§©¥©§¨¨©©
àøazñî éãéc éúååk ,óñBéoky ,rxef meyn eaeigyìL Bkøc äî ¥§¨¥¦¦¦§©§¨©©§¤

àøét éçenöì òøBæz` ginvdl `id rxefd zaygny myk - ¥©§©¥¥¨
,mirxfdénð àëäykpnd zaygn diwydae yekipa s` - ¨¨©¦

`diy `id dwynde.àøét çnöî§©©¥¨
:mdipy lr iia` dywnáøìe ,àéL÷ Cãéãì ,äaøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¨§¦¨©§¨§©

àéL÷ óñBé.sqei ax lr oiae jilr oia zeywdl yi -,àéL÷ Cãéãì ¥©§¨§¦¨©§¨
wx ikeíeMîzk`lnïéà LøBçj` ,eaiigl yi ok` -òøBæ íeMî ¦¥¦¦¥©

,àìoke .mirxfd zeginvny drixfl s` zenec el` zelert ixd Ÿ
,àéL÷ óñBé áøìwx ikeíeMîzk`lnïéà òøBæ,eaiigl yi ok` - §©¥©§¨¦¥©¦

j`,àì LøBç íeMîoeike .dyixgl s` zenec el` zelert ixd ¦¥Ÿ
d`xzda dzin aiig cifna dyerdy xn`p ,odizyl zenecy

:eziiyewk iia` gikene .odizy meynàîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨
y `l` ,ixack `lyézøz àkéàc àëéä ìkyiy dlert lk - ¨¥¨§¦¨©§¥

,zek`ln izy meyn da aiiglàãç àlà áéiçéî àìmeyn - Ÿ¦©©¤¨£¨
,zeywdl yi .zg` dk`lnåixdøîBæ ,àðäk áø øîàäuvewd - §¨¨©©©£¨¥

,xzei aeh egnvi eitpr x`yy ick oli`n miyai mitpr zaya
å`ed z`f calnéøöíézL áéiç ,íéöòì C,zek`ln izy meyn - §¨¦¨¥¦©¨§©¦

íeMî úçàzk`ln,òèBðegnviy oli`d itpr x`yl mxeb ixdy ©©¦¥©
,xzei aehíeMî úçàåzk`ln,øöB÷.uvewy mivrl jixvy oeik §©©¦¥

meyn zg` dlert lr zay zk`lna miaiigny eixacn gkene
zek`ln izy[â].

:`xnbd zniiqnàéL÷.sqei axe dax ixac lr dyw ok` - ©§¨
:dax zhiyl dywn sqei axdéáéúéà[dywd-],äaøì óñBé áø ¥¦¥©¥§©¨

,`ziixaa epipyLkðnämiaeh miayr jezn mirx miayr xwer - ©§©¥
ätçnäåxtra mirxf dqkn -íéàìëì,mi`lk drexfd dcya - §©§©¤§¦§©¦

ä÷Bì'mi`lM rxfz `l LcU' lr xary meynwie)(hi hi `xaygpy , ¤¨§Ÿ¦§©¦§¨¦

.mi`lk rxefkíéi÷nä óà ,øîBà àáé÷ò éaømirexfd mi`lkd z` ©¦£¦¨¥©©§©¥
.dwel ,xakàðéîàc éãéãì àîìLaykpndy ixacl oaen xacd - ¦§¨¨§¦¦©£¦¨
aiig zaya,òøBæ íeMîaiig mi`lka ykpndy mrhdyeðééä ¦¥©©§

meyníéàìëa äòéøæ àøéñàc,xkfpd weqtd oeylkCãéãì àlà ©£¦¨§¦¨§¦§©¦¤¨§¦¨
zøîàcaiigy jixacl j` -,LøBç íeMî,dywíéàìëa äLéøç §¨§©§¦¥£¦¨§¦§©¦

àøéñà éîoi` f` ixd ,dxq`p mi`lk zrixf jxevl dyixg ike - ¦£¦¨
.dwel mi`lka ykpnd recne ,dcya mi`lk llk

:mi`lka `ziixad mrh z` x`an daxdéì øîà,sqei axl dax ¨©¥
`l` ,jzprhk yxeg meyn dwel epi` ok`íeMî`edyíéi÷î ¦§©¥

.dwel `ed s`y `ziixaa my `aiwr iax xn`y ,mi`lk
:`xnbd dywnéðz÷cî àäåaàôéñ,`ziixad lyàáé÷ò éaø §¨¦§¨¨¥¥¨©¦£¦¨

íéi÷nä óà øîBà,dwel mi`lkììkîdfn rnyn -àn÷ àpúc ¥©©§©¥¦§¨§©¨©¨
,mi`lkl dtgne ykpna aiignd,àeä íéi÷î íeMî åàìepi` ixdy ¨¦§©¥

.rxef meyn eaeig jgxk lre ,jk xn`y `aiwr iaxk xaeq
`ziixade ,`ed miiwn meyn aeigd mrh mlerl :`xnbd zvxzn

dlekzrckàéä àáé÷ò éaø,zwelgn `laøîà÷ íòè éàîe- ¨©¦£¦¨¦©©©¨¨©
,xnel dzpeeke ,dwel dtgnde ykpndy mrhd dn x`al d`ae

íòè éàîyíeMî ,ä÷Bì íéàìëa ätçnäå Lkðnä`ed jkay ©©©©§©¥§©§©¤§¦§©¦¤¦
íéi÷î,mze`íéi÷nä óà ,øîBà àáé÷ò éaøL.dwel mi`lk §©¥¤©¦£¦¨¥©©§©¥

:dwel mi`lk miiwnd s`y `aiwr iax ly enrh zx`an `xnbd
àéðúc ,àáé÷ò éaøc àîòè éàîweqta xn`p ,`ziixaa(hi hi `xwie) ©©£¨§©¦£¦¨§©§¨

mi`lM riAxz `l LYndA'éì ïéà ,'íéàìk òøæú àì EãNcenll §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦¥¦
xeqi`l jknòøBæ àlà,mi`lkïéépî íéi÷î,xeqi`l cnlpãeîìz ¤¨¥©§©¥¦©¦©§

øîBì,'mi`lk jcy rxfz `le' xn` `ly jka df aezk epcnln - ©
,'mi`lM rxfz `l LcU' xn`p dndaa 'mi`lk' zaiz xg`l `l`¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
weqta xn`p eli`k df ixd ,'mi`lk' zaizl 'jcy' zaiz dknqpe

'àì EãN íéàìk',[ã]mi`lk jcya eidi `ly jkn yexcl yie ¦§©¦¨§Ÿ
.mi`lk meiw s` xeq`le ,llk

:epzpyna x`eand ziriaya diwyd xeqi` mrha dpc `xnbd
ïðz,epzpyna.úéòéáMáe ãòBna ïéçìMä úéa ïé÷Lî §©©§¦¥©§¨¦©¥©§¦¦

:`xnbd dywnàîìLad iabl oaen mpn` -ãòBîxeqi`y ¦§¨¨¥
opaxcn ea dk`lndàãéñt íB÷îáå ,àeä àçøéè íeMîdcy oebk ¦¦§¨§¦§§¥¨

oiglyd ziaïðaø eøL,zhren dgxh mewna s` minkg dexizd - ¨©¨¨
.epzpyna x`eankàlàa,úéòéáLzia zewydl exizd cvik ¤¨§¦¦

ixde ,oiglydøîàc ïàîì ïéadxeq` diwydy jenqa lirl ¥§©§¨©
zayaøîàc ïàîì ïéáe ,òøBæ íeMîdxeq`yäòéøæ ,LøBç íeMî ¦¥©¥§©§¨©¦¥§¦¨

éøL éî úéòéáLa äLéøçå,dxezd on exq`p `ld ,od zexzen ike - ©£¦¨¦§¦¦¦¨¥
.cqtd mewna s` z`f xizdl minkg cia gk oi`e

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàzxacn epzpyn,äfä ïîæa úéòéáLa ¨©©©¥¦§¦¦¦§©©¤
ezrck,àéä éaø.opaxcn wx dfd onfa dxeq` ziriaydyàéðúc ©¦¦§©§¨

,`ziixaa,øîBà éaøxn`p(a eh mixac)èBîL ähîMä øác äæå'lM ©¦¥§¤§©©§¦¨¨¨
y ,'heny dhinyd' weqtd ltkn yexcl yie ,'Fci dXn lrAézLa ©©©¥¨¦§¥

úhéîL úçà ,øaãî áeúkä úBhéîLd zcearúhéîL úçàå ,ò÷ø÷ §¦©¨§©¥©©§¦©©§©§©©§¦©
,íéôñkz` hinyi ,ziriayd zpy dribde exiagl sqk delndy §¨¦
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å`ed z`f calnéøöíézL áéiç ,íéöòì C,zek`ln izy meyn - §¨¦¨¥¦©¨§©¦

íeMî úçàzk`ln,òèBðegnviy oli`d itpr x`yl mxeb ixdy ©©¦¥©
,xzei aehíeMî úçàåzk`ln,øöB÷.uvewy mivrl jixvy oeik §©©¦¥

meyn zg` dlert lr zay zk`lna miaiigny eixacn gkene
zek`ln izy[â].

:`xnbd zniiqnàéL÷.sqei axe dax ixac lr dyw ok` - ©§¨
:dax zhiyl dywn sqei axdéáéúéà[dywd-],äaøì óñBé áø ¥¦¥©¥§©¨

,`ziixaa epipyLkðnämiaeh miayr jezn mirx miayr xwer - ©§©¥
ätçnäåxtra mirxf dqkn -íéàìëì,mi`lk drexfd dcya - §©§©¤§¦§©¦

ä÷Bì'mi`lM rxfz `l LcU' lr xary meynwie)(hi hi `xaygpy , ¤¨§Ÿ¦§©¦§¨¦

.mi`lk rxefkíéi÷nä óà ,øîBà àáé÷ò éaømirexfd mi`lkd z` ©¦£¦¨¥©©§©¥
.dwel ,xakàðéîàc éãéãì àîìLaykpndy ixacl oaen xacd - ¦§¨¨§¦¦©£¦¨
aiig zaya,òøBæ íeMîaiig mi`lka ykpndy mrhdyeðééä ¦¥©©§

meyníéàìëa äòéøæ àøéñàc,xkfpd weqtd oeylkCãéãì àlà ©£¦¨§¦¨§¦§©¦¤¨§¦¨
zøîàcaiigy jixacl j` -,LøBç íeMî,dywíéàìëa äLéøç §¨§©§¦¥£¦¨§¦§©¦

àøéñà éîoi` f` ixd ,dxq`p mi`lk zrixf jxevl dyixg ike - ¦£¦¨
.dwel mi`lka ykpnd recne ,dcya mi`lk llk

:mi`lka `ziixad mrh z` x`an daxdéì øîà,sqei axl dax ¨©¥
`l` ,jzprhk yxeg meyn dwel epi` ok`íeMî`edyíéi÷î ¦§©¥

.dwel `ed s`y `ziixaa my `aiwr iax xn`y ,mi`lk
:`xnbd dywnéðz÷cî àäåaàôéñ,`ziixad lyàáé÷ò éaø §¨¦§¨¨¥¥¨©¦£¦¨

íéi÷nä óà øîBà,dwel mi`lkììkîdfn rnyn -àn÷ àpúc ¥©©§©¥¦§¨§©¨©¨
,mi`lkl dtgne ykpna aiignd,àeä íéi÷î íeMî åàìepi` ixdy ¨¦§©¥

.rxef meyn eaeig jgxk lre ,jk xn`y `aiwr iaxk xaeq
`ziixade ,`ed miiwn meyn aeigd mrh mlerl :`xnbd zvxzn

dlekzrckàéä àáé÷ò éaø,zwelgn `laøîà÷ íòè éàîe- ¨©¦£¦¨¦©©©¨¨©
,xnel dzpeeke ,dwel dtgnde ykpndy mrhd dn x`al d`ae

íòè éàîyíeMî ,ä÷Bì íéàìëa ätçnäå Lkðnä`ed jkay ©©©©§©¥§©§©¤§¦§©¦¤¦
íéi÷î,mze`íéi÷nä óà ,øîBà àáé÷ò éaøL.dwel mi`lk §©¥¤©¦£¦¨¥©©§©¥

:dwel mi`lk miiwnd s`y `aiwr iax ly enrh zx`an `xnbd
àéðúc ,àáé÷ò éaøc àîòè éàîweqta xn`p ,`ziixaa(hi hi `xwie) ©©£¨§©¦£¦¨§©§¨

mi`lM riAxz `l LYndA'éì ïéà ,'íéàìk òøæú àì EãNcenll §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦¨§Ÿ¦§©¦§¨¦¥¦
xeqi`l jknòøBæ àlà,mi`lkïéépî íéi÷î,xeqi`l cnlpãeîìz ¤¨¥©§©¥¦©¦©§

øîBì,'mi`lk jcy rxfz `le' xn` `ly jka df aezk epcnln - ©
,'mi`lM rxfz `l LcU' xn`p dndaa 'mi`lk' zaiz xg`l `l`¨§Ÿ¦§©¦§¨¦
weqta xn`p eli`k df ixd ,'mi`lk' zaizl 'jcy' zaiz dknqpe

'àì EãN íéàìk',[ã]mi`lk jcya eidi `ly jkn yexcl yie ¦§©¦¨§Ÿ
.mi`lk meiw s` xeq`le ,llk

:epzpyna x`eand ziriaya diwyd xeqi` mrha dpc `xnbd
ïðz,epzpyna.úéòéáMáe ãòBna ïéçìMä úéa ïé÷Lî §©©§¦¥©§¨¦©¥©§¦¦

:`xnbd dywnàîìLad iabl oaen mpn` -ãòBîxeqi`y ¦§¨¨¥
opaxcn ea dk`lndàãéñt íB÷îáå ,àeä àçøéè íeMîdcy oebk ¦¦§¨§¦§§¥¨

oiglyd ziaïðaø eøL,zhren dgxh mewna s` minkg dexizd - ¨©¨¨
.epzpyna x`eankàlàa,úéòéáLzia zewydl exizd cvik ¤¨§¦¦

ixde ,oiglydøîàc ïàîì ïéadxeq` diwydy jenqa lirl ¥§©§¨©
zayaøîàc ïàîì ïéáe ,òøBæ íeMîdxeq`yäòéøæ ,LøBç íeMî ¦¥©¥§©§¨©¦¥§¦¨

éøL éî úéòéáLa äLéøçå,dxezd on exq`p `ld ,od zexzen ike - ©£¦¨¦§¦¦¦¨¥
.cqtd mewna s` z`f xizdl minkg cia gk oi`e

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàzxacn epzpyn,äfä ïîæa úéòéáLa ¨©©©¥¦§¦¦¦§©©¤
ezrck,àéä éaø.opaxcn wx dfd onfa dxeq` ziriaydyàéðúc ©¦¦§©§¨

,`ziixaa,øîBà éaøxn`p(a eh mixac)èBîL ähîMä øác äæå'lM ©¦¥§¤§©©§¦¨¨¨
y ,'heny dhinyd' weqtd ltkn yexcl yie ,'Fci dXn lrAézLa ©©©¥¨¦§¥

úhéîL úçà ,øaãî áeúkä úBhéîLd zcearúhéîL úçàå ,ò÷ø÷ §¦©¨§©¥©©§¦©©§©§©©§¦©
,íéôñkz` hinyi ,ziriayd zpy dribde exiagl sqk delndy §¨¦

cnll ick ,efl ef el` zehiny weqtd yiwde ,eilr el lgnie aegd
wxyéàL ïîæáe ,íéôñk ènLî äzà ò÷ø÷ ènLî äzàL ïîæa¦§©¤©¨§©¥©§©©¨§©¥§¨¦©§©¤¦

[oi`y-],íéôñk ènLî äzà éà ,ò÷ø÷ ènLî äzàyiy x`eane ©¨§©¥©§©¦©¨§©¥§¨¦
lr ,`ed onf dfi`e ,dxezd on rwxw zhnyd zevn oi`y onf

.dfd onf jgxk,opaxcn wx dxeq` dfd onfa ziriaydy oeike
.epzpyna x`eank cqtd mewna minkg dexizd

:dpynd xe`ial sqep uexizeléôà ,øîà àáøm`àîéz[xn`z-] ¨¨¨©£¦¥¨
zrck zxaeq epzpynyïðaøzhinyy exaqe iax lr ewlgy ©¨¨

epyy itk xnel ozip oiicr ,dfd onfa s` dxezd on zbdep zerwxw
`weecy meyn ,cqtd mewna dhinya zxzen diwydy dpyna

úBáà,ziriaya xeqi`l dxeza zeyxetnd zek`lnd -øñà ¨¨©
àðîçø,ziriaya ozeyrl ©£¨¨
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קנב
oiglyd zia oiwyn` cenr b sc ± oey`x wxtohw cren

úåãìåú-okyna did `ly mirxf dwyn oebk-.`pngx xq` `läréøæ ììëá äøéîæ-

:rxefk ixit igenvl xnef ly ekxcy.dxivad`eaza dxivwk miapra-a` dxivwe

"lecb llk" wxta ,`id dk`ln)(`,br zay.oikzeg odipyc ,dxivw llka dxivaøåîéæ
-.otb ly oiyai mitpr jzgnøåãér-`rx` iietxl ,miptbd zgz xtegy.çåñéë-

epiid `le .miaehd on mirxd jzegy ,miayra

oi` dflc .rwxwd on mixwird xwrnc ,yekip

.dlrnl oikzeg `l` ,oixwerêãù øîåì ãåîìú
àì êîøë àì-`l jcy rxfz `l" :aizk `lcn

`l jnxk rxfz `l jcy" `l` "jnxk xenfz

.`l jnxk ,`l jcy :rnyn "xenfzïéîñø÷î-

.zepli`a jiiy meqxiwy `l` ,xenif ,epiid

ïéãøæî-yiy itl ,migle miyai mitpr jzgn

.i`cn xzei mitpr oli`lïéâñôî-mikneq

.i`cn xzei oprx `edy oli`dïéìáæî-migipn

.oli`d ixwira lafïé÷øôî-ixwir lry mipa`

.oli`díé÷áàî-eze` oiqkne ,oi`xp eiyxyy

.wa`aïéðùrî-ick ,oli`d zgz oyr oiyer

.eilry mirlezd exypiyù÷ù÷é-,xecir epiid

.mizifa yewywe miptba xeciry `l`úåéâår-

.min ea ozil otbd zgz `neb xtegììëá äréøæ
äúéä-.'ebe "oezay zay ziriayd dpyae"óà

íøëáå äãùá àéäù äãåár ìë-ipd lk oebk

zeibere mirwpa mine xecire yewyw `vi ,ihxt

.'ek odipya opi`yàìå íéúéæä úçú ù÷ù÷é àì
'åë øãré-`w !lirl xecir xq` `d :iywz m`e

`d ,zeibera onwl uixz-`de ,izcga-

.xecirl oicd `ede .iwizraïðáøãî éðä ìë-

ied `l `ziixe`cn la`,dxivae dxinf `l`

ipd :lirl opixn`ck-`pixg` icin ,oi`-.`l

ì÷ñìî-.mxkd on mipa` `ivedléìéô éîåúñ
-.oli` ly mirwa mzqnyéøù-dia zi`c

.`ciqt meynøåñà éðìéà ééåøáà-meyn iedc

yewyw ixyc i`de ,`geex-,ilit inezq epiid

xiq`c i`de-.ipli` iiexa` epiidìëíå÷î
àìá èøôå äùrá ììë øîàðùäùrú-oebk

) aizkc ,`kd(dk `xwieziriayd dpyae" :

"ux`l didi oezay zay-,dyr epiid llk

"xenfz `l jnxke rxfz `l jcy"-epiid ,hxt

.dyrz `lììëå èøôå ììëá åúåà ïéðã ïéà-

aizkc `kd oebk ,dixza llk aizkc ab lr s`e

oi` :xnelk "oezay zay" :dixzax`yc oic el

,e`la e` dyra elek oiaezky llke hxte llk

oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk :xn`c

opipiic `l` .hxtl incc icin lk iaxnc ,hxtd

llk x`yn dpzypc li`ed ,hxte llka dil

,hxtay dn `l` llka oi` :opixn` ,llke hxte

ipd-`pixg` icin ,oi`-.`lúéì àîìr éìåëã
øéôù ä÷åì øîàã ïàî 'åë ïéáøã åäì-,xn`ck

.llke hxte llka opiyxccàì àðéøçà-ikdl

.dwel epi` yxeg
éë
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óàÐ mxkaye dcyay lkelit`e .mxka oiae dcya oia zebdep ± lirlc zecear ipd lke

ozeyrl oilibxe ,jk oiyer eid onewnay xnel yi ± ok oibdep dzr oi`y odn yiy

.mxkae dcyaïéàÐ llke hxte llka eze` oipcoeikc ,`rli` iaxl dil riny ded ikd

,llke hxte llk epi`e ,dizernynn hxtd `iven epi` oexg`d llkd ± dyrz `la hxtdc

olpnc :il `xidp `le .hxte llka dil opipiicc

hxtdc `ni` ?ikd dil `xiaq `rli` iaxc

cner llkd la` ,lha ± dyrz `la `edy

il dyw df oeyl itl :cere !eixac itl ,enewna

?oia` iaxc edl zil `nlr ilekc uxiz i`n`

!edl zi` `nlr ilekc ivexzl ivn ded `de

ivnc oeikc ,`id cenlzd ziibeq mewn lkac

± `xen`d zxaq edl zi` `nlr ilekc xninl

`nlr ilekc :ikd `nile .edl zil opivxzn `l

± dwel epi` xn`c o`n ,oia` iaxc edl zi`

jd ik dil `xiaq ± dwel xn`c o`ne ,xity

e`l :xaqwe ,`xwn zeclezl dil `wtnc `ziixa

yxc `l` ,`ed `zknq`:d`xp ile .`id dxenb d

± 'eke `rli` iax xn` oia` iaxca `nil `dc

,hxte llk `l` `kd `kilc `peeb i`dka lif`w

`xwa llk i`dc oeik .aiyg `l `xza llkc

`lc oeik ,dfn df wgexnd llka aiyge `pixg`

) migqtc `nw wxta gken ikdc .`xw cga eeda,e

mye± i`xw ixza eedc oeik xn`c o`nl `ki`c ,(

inp `kde .llke hxte llk iedinl itxhvin `l

`qxibd `ki` ikde ,hxte llk `l` ied `l

,dwel xn` cg :ipiny wxta [mi`lkc inlyexia]

oeik ,hxte llka oecp epi`c .`rli` iaxk dl xaq

enewna llkde ,lha hxtd ± dyrz `la hxtdc

.dwel ± ziriaya yxegd lk :xn` jkitle .cner

xaq `l ,dwel epi` ziriaya yxegd :xn` cge

;hxte llka eze` oipc `l` ,`rli` iaxc `dl

edlekc :dl igce .`l ± `pixg` icin ,oi` ± ipd

,xity ± dwel xn`c o`n ,`rli` iaxc edl zi`

drixf llka dxinf ickn ± dwel epi` xn`c o`ne

dwel xn`c o`nl :xnel jytp m`e .'ek dxivae

xaqw `ny ?dxivae dxinf `pngx azk i`n`

`l dcyn mxk :xaqw inp i` ,iz` `xizi e`ll

oia dcya oia azkinl jxved jkld ,sili ded

.mxka
iax

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

úéréáMä äðMáe" :áéúëc ,àðîçø øñà àì úBãìBz¨¨£©©£¨¨¦§¦©¨¨©§¦¦
,éãkî .'åâå "røæú àì EãN õøàì äéäé ïBúaL úaL©©©¨¦§¤¨¨¤¨§Ÿ¦§¨¦§¦
éàîì ,äøéö÷ ììëa äøéöáe ,äréøæ ììëa äøéîæ§¦¨¦§¨§¦¨§¦¨¦§¨§¦¨§©
úBãìBz éðäàc :àøîéîì ?àðîçø eäðéáúk àúëìä¦§§¨¨§¦§©£¨¨§¥§¨§©¨¥¨

¯àúééðøçàà ,áéiçéî¯:àéðúäå ?àìå .áéiçéî àì ¦©©¨©£¨§¨¨¨¦©©§¨§¨©§¨
reøéæ àlà éì ïéà ,"øBîæú àì Eîøëå røæú àì EãN"¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§¥¦¤¨¥©
:øîBì ãeîìz ?çeqéëìe øecérìe Lekéðì ïépî ,øenéæå§¦¦©¦§¦§¦§¦©©§©
,EãNaL äëàìî ìk àì ."àì Eîøk" "àì EãN"¨§Ÿ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§
ïéàå ,ïéîñø÷î ïéàL ïépî .EîøëaL äëàìî ìk àìå§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦¤¥§©§§¦§¥

ïìéàa ïéâqôî ïéàå ,ïéãøæî¯EãN" :øîBì ãeîìz §¨§¦§¥§©§¦§¦¨©§©¨§
ìk àìå EãNaL äëàìî ìk àì ,"àì Eîøk" "àìŸ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§§Ÿ¨
,ïé÷øôî ïéàå ,ïéìaæî ïéàL ïépî .EîøëaL äëàìî§¨¨¤§©§§¦©¦¤¥§©§¦§¥§¨§¦

ïìéàa ïéðMrî ïéàå ,ïé÷aàî ïéàå¯:øîBì ãeîìz §¥§©§¦§¥§©§¦§¦¨©§©
,àì EãNaL äëàìî ìk ,"àì Eîøk" "àì EãN"¨§Ÿ©§§Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ
úçz L÷L÷é àì ìBëé .àì EîøëaL äëàìî ìëå§¨§¨¨¤§©§§Ÿ¨Ÿ§©§¥©©
íér÷ð àlîé àìå ,íéðôbä úçz øcré àìå ,íéúéfä©¥¦§Ÿ§©¥©©©§¨¦§Ÿ§©¥§¨¦

íéðôbì úBiâer äNré àìå ,íéî¯EãN" :øîBì ãeîìz ©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦©§©¨§
äúöé änìå ,äúéä ììëa äréøæ "røæú àì¯Lé÷äì Ÿ¦§¨§¦¨¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨§¨¦

äãOaL äãBár ,úãçeéî äréøf äî :Eì øîBì ,äéìà¥¤¨©§©§¦¨§¤¤£¨¤©¨¤
íøkaLå¯!íøkaLå äãOaL äãBár àéäL ìk óà §¤©¤¤©¨¤¦£¨¤©¨¤§¤©¤¤

àø÷e ,ïðaøcî¯úéréáMa Le÷L÷å .àîìra àzëîñà ¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨§¦§©§¦¦
."dzLèðe äpèîLz úéréáMäå" :áéúk àäå ?éøL éî¦¨¥§¨§¦§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨

"äpèîLz"¯"dzLèðe" ,L÷L÷lî¯øîà !ìwñlî ¦§§¤¨¦§©§¥§©§¨¦§©¥¨©
ãç ;eåä éLe÷L÷ éøz :àîç øa àá÷er áø¯ééeøáà ©§¨©¨¨§¥¦§¥¨©©§¥

ãçå ,éðìéà¯ïìéà ééeøáà .éìét éîezñ¯,øeñà ¦¨¥§©©¥¦¥©§¥¦¨¨
éìét éîezñ¯.éøLéaø ,úéréáMa LøBçä ,øîzéà ©¥¦¥¨¥¦§©©¥©§¦¦©¦

Bðéà :øîà ãçå ,ä÷Bì :øîà ãç .øærìà éaøå ïðçBé¨¨©¦¤§¨¨©¨©¤§©¨©¥
,ébìtéî÷ àrìéà éaø øîà ïéáà éaøãa àîéì .ä÷Bì¤¥¨¦§©¦¨¦¨©©¦¦§¨¨¦©§¦
øîàpL íB÷î ìk :àrìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc§¨©©¦¨¦¨©©¦¦§¨¨¨¤¤¡©

äNrz àìa èøôe ,äNra ììk¯ä÷Bì øîàã ïàî .ììëe èøôe ììëa BúBà ïéðc ïéà¯úéì §¨©£¥§¨§Ÿ©£¤¥¨¦¦§¨§¨§¨©§¨©¤¥
ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe ,àrìéà éaø øîà ïéáà éaøc déì¯éìeëc ,àì !ïéáà éaøc déì úéà ¥§©¦¨¦¨©©¦¦§¨©§¨©¥¤¦¥§©¦¨¦¨§¥

ä÷Bì øîàã ïàî .àrìéà éaø øîà ïéáà éaøc déì úéì àîìr¯Bðéà øîàc ïàîe .øétL ¨§¨¥¥§©¦¨¦¨©©¦¦§¨©§¨©¤©¦©§¨©¥
ä÷Bì¯eäðéáúk àúëìä éàîì ,äøéö÷ ììëa äøéöáe ,äréøæ ììëa äøéîæ ,éãkî :Cì øîà ¤¨©¨¦§¦§¦¨¦§¨§¦¨§¦¨¦§¨§¦¨§©¦§§¨¨§¦§

àðéøçà äãìBzà ,áéiçéîc àeä úBãìBz éðäàc øîéîì ?àðîçø¯:àéðúäå ?àìå .áéiçéî àì ©£¨¨§¥©§©¨¥¨§¦©©©¨¨©£¦¨¨¦©©§Ÿ§¨©§¨
,øenéæå reøéæ àlà éì ïéà "øBîæú àì Eîøëå røæú àì EãN"çeqéëìe Le÷Lé÷ìe øecérì ïépî ¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§¥¦¤¨¥©§¦ª¦©¦§¦§¦§§¦©

¯"àì EãN" :øîBì ãeîìz.EîøëaL äëàìî ìk àìå ,EãNaL äëàìî ìk àì ,"àì Eîøk" ©§©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§
ïìéàa ïéâqôî ïéàå ïéãøæî ïéàå ïéîñø÷î ïéàL ïépîe¯Eîøk" ,"àì EãN" :øîBì ãeîìz ¦©¦¤¥§©§§¦§¥§¨§¦§¥§©§¦§¦¨©§©¨§Ÿ©§§

ïìéàa ïéðMrî ïéàå ïé÷øôî ïéàå ïéìaæî ïéàL ïépî .àì EîøëaL äëàìî ìk ,àì EãNaL äëàìî ìk ,"àì¯EãN" :øîBì ãeîìz Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ¨§¨¨¤§©§§Ÿ¦©¦¤¥§©§¦§¥§¨§¦§¥§©§¦§¦¨©§©¨§
àìå ,íéðôbä úçz øcré àìå ,íéúéfä úçz L÷L÷é àì ìBëé .àì EîøëaL äëàìî ìëå ,àì EãNaL äëàìî ìk ,"àì Eîøk" "àìŸ©§§Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ§¨§¨¨¤§©§§Ÿ¨Ÿ§©§¥©©©¥¦§Ÿ§©¥©©©§¨¦§Ÿ

íéðôbì úBiâer äNré àìå ,íéî íér÷ð àlîé¯äúöé änìå ,äúéä ììëa äréøæ ,"røæú àì EãN" :øîBì ãeîìz¯,äéìà Lé÷äì §©¥§¨¦©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦©§©¨§Ÿ¦§¨§¦¨¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨§¨¦¥¤¨
úãçeéî äréøf äî :Eì øîBì¯.àîìra àzëîñà àø÷e ,ïðaøcî !íøkaLå äãOaL äãBár àéäL ìk óà ,íøkaLå äãOaL äãBár ©§©§¦¨§¤¤£¨¤©¨¤§¤©¤¤©¨¤¦£¨¤©¨¤§¤©¤¤¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨

éë

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc ohw cren(iying meil)

k ody zek`lnd x`y j`úBãìBz,dxeza zeyxetnd zek`lnl ¨
àðîçø øñà àì,ziriayaáéúëc(d-c dk `xwie)úéòéáMä äðMáe' Ÿ¨©©£¨¨¦§¦©¨¨©§¦¦

BúaL úaL'Bâå òøæú àì EãN õøàì äéäé ïz` ,xnfz `l Lnxke ©©©¨¦§¤¨¨¤¨§Ÿ¦§¨§§©§§Ÿ¦§Ÿ¥
,xxal yie ,'xvaz `l Lxifp iaPr z`e xFvwz `l Lxivw gitq§¦©§¦§Ÿ¦§§¤¦§¥§¦¤Ÿ¦§Ÿ

éãkîixd -äøéîæ`idììëazk`lnäòéøæzeginvn odizyy ¦§¦§¦¨¦§¨§¦¨
,zexitäøéö÷ ììëa äøéöáee ,ixt zxivw odizyyàúëìä éàîì §¦¨¦§¨§¦¨§©¦§§¨

àðîçø eäðéáúki`ce ,yexita dxivae dxinf eazkp recne - ©§¦§©£¨¨
àøîéîìcnll -úBãìBz éðäàcoxeqi`y el` zeclez lr wxy - §¥§¨§©¨¥¨

dxeza yxetn,áéiçéîj`àúééðøçààzexg` lr -,áéiçéî àì ¦©©©©£¨§¨¨Ÿ¦©©
.opaxcn wx zexeq`e

:`xnbd dywnåikàì`ly zek`ln ziriaya dxezd on exq`p §Ÿ
,dxeza eyxtzpàéðúäåziriaya xn`p ,`ziixaa(c dk `xwie) §¨©§¨

éì ïéà ,'øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN'xeq`lòeøéæ àlàzrixf - ¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿ¥¦¤¨¥©
dcydøenéæå,miyai otb itpr jezig -Lekéðì ïépîzxiwr - §¦¦©¦§¦

,meyigki `ly miaehd oian mirx miayrøecéòìezgz dxitg - §¦
,rwxwd jekixl miptbdçeqéëìeoian mirx miayr jezig - §¦©

,mixeq`y ,miaehdøîBì ãeîìz`l' xn` `ly aezkd epcnln - ©§©
xn`p eli`k yexcl yiy ,'jnxk xenfz `le jcy rxfz,'àì EãN'¨§Ÿ

,'àì Eîøk'y micnleàìdyrzìk àìå ,EãNaL äëàìî ìk ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§§Ÿ¨
,EîøëaL äëàìîe .zexkfpd zek`lnd z` zeaxl `aeïépîcnlp §¨¨¤§©§§¦©¦

Lziriayaïéîñø÷î ïéà,oli`n miyai mitpr mikzeg oi` -ïéàå ¤¥§©§§¦§¥
ïéãøæî,eilr lwdl miaexn eitpry oli`n mitpr mikzeg oi` - §¨§¦

ïìéàa ïéâqôî ïéàå`ly mkneql jxe oprx oli` itpr mixyew oi` - §¥§©§¦§¦¨
.eilr eciakiàì ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìzdyrzìk ©§©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨

.EîøëaL äëàìî ìk àìå EãNaL äëàìîeïépîcnlpLziriaya §¨¨¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦¤
ïéìaæî ïéà,oli` ixwira laf migipn oi` -ïé÷øôî ïéàåz` epnn ¥§©§¦§¥§¨§¦

,eixwir lr zegpend mipa`dïé÷aàî ïéàåwa`a miqkn oi` - §¥§©§¦
,elbzpy oli` iyxeyïéðMòî ïéàåoyr milrn oi` -ïìéàalitdl §¥§©§¦§¦¨

,eilrn mirlezäëàìî ìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìz©§©¨§Ÿ©§§Ÿ¨§¨¨
.àì EîøëaL äëàìî ìëå àì EãNaLeìBëéy ,cenll ziidàì ¤§¨§Ÿ§¨§¨¨¤§©§§Ÿ¨Ÿ

L÷L÷éxetgi -íéðôbä úçz øãòé àìå ,íéúéfä úçzz` jkxl §©§¥©©©¥¦§Ÿ©£Ÿ©©©§¨¦
mdizgzy rwxwd[ä],àlîé àìåd z`íéò÷ðaiaqy zeneb - §Ÿ§©¥§¨¦

dcydíéî,dzewydlíéðôbì úBiâeò äNòé àìåaiaq zexitg - ©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦
,miptbl min seq`l otb ivrzøîBì ãeîì(c dk `xwie)àì EãN' ©§©¨§Ÿ

ììëa äòéøæ ,'òøæúux`d zziayäúöé änìå ,äúéädpnn ¦§¨§¦¨¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨
,dyxtzpeLéwäìzek`lnd lkäéìàeúãçeéî äòéøf äî ,Eì øîBì §©¦¥¤¨©§©§¦¨§¤¤

`idy,íøëaLå äãNaL äãBáò,ziriaya dxq`peìk óàdk`ln £¨¤§¨¤§¤§¤¤©¨
íøëaLå äãNaL äãBáò àéäLzek`lnd hrnne ,dxq`p ¤¦£¨¤§¨¤§¤§¤¤

.ziriaya zexeq` opi`y ,dcya `le mxka ody zepexg`d
dxeza zeyxetn opi`y zek`ln yiy ,`ziixad ixacn x`ean
.dxezd on exq`p zeyxetnd wxy xn`y `axl dywe ,zexeq`e

wx zexeq` el` zek`ln :`xnbd zvxznàø÷e ,ïðaøcî¦§©¨¨§¨
`ed ,oxqe`l edeyxcyàîìòa àzëîñàe`iady cala jnq - ©§©§¨§¨§¨

ef dyxca dxezd on mdixacl minkg[å].
:`xnbd dywn .ziriaya xzen yewywy `ziixaa x`azp

éøL éî úéòéáLa Le÷L÷å,xzen m`d -áéúk àäå(`i bk zeny) §¦§¦§¦¦¦¨¥§¨§¦
,'dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå'`ziixaa eyxce(:cn dkeq)'äpèîLz' §©§¦¦¦§§¤¨§©§¨¦§§¤¨

,L÷L÷lîìwñlî 'dzLèðe'x`eane .mxkdn mipa` wlql - ¦§©§¥§©§¨¦§©¥
.xeq` yewywy:`xnbd zvxznéøz ,àîç øa àá÷eò áø øîà̈©©§¨©¨¨§¥

eåä éLe÷L÷,miyewyw ipin ipy yi -éðìéà ééeøáà ãçgiaydl - ¦§¥¨©©§¥¦¨¥

,zepli`déìét éîezñ ãçåz` milbnd rwxw irwa znizq - §©©¥¦¥
l yewywe ,myaiize gex mda qpkiz `ly ,oli`d iyxeyééeøáà©§¥

øeñà ïìéàl j` ,da dxeq` dgeexdy ,ziriayaéøL éìét éîezñ ¦¨¨©¥¦¥¨¥
.cqtd mewna zxzen oli`d zcnrdy ,xzen -

:ziriaya yxegd oica zwelgn d`ian `xnbdLøBçä ,øîzéà¦§©©¥
øæòìà éaøå ïðçBé éaø ,úéòéáMa,epica ewlgp,ä÷Bì øîà ãç ©§¦¦©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤

,e`la dxezd on dxq`p ef dyixgy,ä÷Bì Bðéà øîà ãçå`ly §©¨©¥¤
.e`la dxq`p

:mzwelgna dpc `xnbdàîéìy xn`p `ny -aeixacïéáà éaøã ¥¨¦§©¦¨¦
éâìôéî÷ àòìéà éaø øîà,ewlgp -,àòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc ¨©©¦¦¨¨¨¦§§¥§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨

èøôe ,äNòa ììk øîàpL íB÷î ìkxn`pïéðc ïéà ,äNòú àìa ¨¨¤¤¡©§¨©£¥§¨§Ÿ©£¤¥¨¦
ììëe èøôe ììëa BúBàhxte llka `l` ,hxtd oirky lk zeaxl ¦§¨§¨§¨

llkdy zenewn x`yn dpzypy oeik ,hxtay dn wx zeaxl
llk xn`p ziriayae .dyrz `l e` dyr ,ieeiv eze`a hxtde

(c dk `xwie)hxt jk xg`e ,'ux`l didi oFzAW zAW'(my)`l LcU' ©©©¨¦§¤¨¨¤¨§Ÿ
llk aey jk xg`e ,'ebe 'xnfz `l Lnxke rxfz(d dk my)zpW' ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿ§©

,dyrz `l hxtde dyr md millkdy ,'ux`l didi oFzAWïàî ©¨¦§¤¨¨¤©
déì úéì ,ä÷Bì øîàck xaeq epi` -,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøc §¨©¤¥¥§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨

lk z` dxez xeqi`l miaxne ,llke hxte llka miyxec okle
,ehrnzp `ly zek`lnddéì úéà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîexaeq - ©§¨©¥¤¦¥

kïéáà éaøczek`lnd lr wx dwele ,hxte llka miyxecy §©¦¨¦
.zeyxetnd

:`xnbd dgec,àìe ,dfa ewlgp `ly okzidéì úéì àîìò éleëc- Ÿ§¥¨§¨¥¥
k mixaeq mpi` mdipy,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøcleøîàc ïàî §©¦¨¦¨©©¦¦¨¨©§¨©

øétL ä÷Bì.dyixg s`e zek`lnd lk zeaxl micnly oaen - ¤©¦
Cì øîà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe,ezhiy x`aléãkîixd -äøéîæ ©§¨©¥¤¨©¨¦§¦§¦¨

äòéøæ ììëa,zexit miginvn odizyyäøéö÷ ììëa äøéöáe ¦§¨§¦¨§¦¨¦§¨§¦¨
e ,ixt zxivw odizyyàðîçø eäðéáúk àúëìä éàîìdfi`l - §©¦§§¨©§¦§©£¨¨

,eazkp jxevúBãìBz éðäàc øîéîìel` zeclez lry cnll -àeä §¥©§©¨¥¨
àðéøçà äãìBzà ,áéiçéîczexg` zeclez lr -áéiçéî àìoeik §¦©©©¨¨©£¦¨Ÿ¦©©

exq`p `ly[æ].
:`xnbd dywnåikàì,exq`pàéðúäå,`ziixaaòøæú àì EãN' §Ÿ§¨©§¨¨§Ÿ¦§¨

Le÷Lé÷ìe øecéòì ïépî ,øenéæå òeøéæ àlà éì ïéà ,'øBîæú àì Eîøëå§©§§Ÿ¦§¥¦¤¨¥©§¦¦©¦§¦§¦§
,'àì Eîøk' ,'àì EãN' øîBì ãeîìz ,çeqéëìexnelkäëàìî ìk àì §¦©©§©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨§¨¨

ïéãøæî ïéàå ïéîñø÷î ïéàL ïépîe .EîøëaL äëàìî ìk àìå ,EãNaL¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦¤¥§©§§¦§¥§¨§¦
ïìéàa ïéâqôî ïéàå,ziriayaìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìz §¥§©§¦§¦¨©§©¨§Ÿ©§§Ÿ¨

.àì EîøëaL äëàìî ìk ,àì EãNaL äëàìîeïéìaæî ïéàL ïépî §¨¨¤§¨§Ÿ¨§¨¨¤§©§§Ÿ¦©¦¤¥§©§¦
ïìéàa ïéðMòî ïéàå ïé÷øôî ïéàå,ziriaya'àì EãN' øîBì ãeîìz §¥§¨§¦§¥§©§¦§¦¨©§©¨§Ÿ

EîøëaL äëàìî ìëå ,àì EãNaL äëàìî ìk ,'àì Eîøk'ìBëé .àì ©§§Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ§¨§¨¨¤§©§§Ÿ¨
íéò÷ð àlîé àìå ,íéðôbä úçz øãòé àìå ,íéúéfä úçz L÷L÷é àìŸ§©§¥©©©¥¦§Ÿ©£Ÿ©©©§¨¦§Ÿ§©¥§¨¦

,'òøæú àì EãN' øîBì ãeîìz ,íéðôbì úBiâeò äNòé àìå ,íéîeäòéøæ ©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦©§©¨§Ÿ¦§¨§¦¨
ììëaziriayäéìà Léwäì ,äúöé änìå ,äúéäeäî ,Cì øîBì ¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨§©¦¥¤¨©¨©

úãçeéî äòéøf`idyäãBáò àéäL ìk óà ,íøëaLå äãOaL äãBáò §¦¨§¤¤£¨¤©¨¤§¤§¤¤©¨¤¦£¨
,íøëaLå äãNaLx`eane .mdipya mpi`y zek`ln hrnl yie ¤§¨¤§¤§¤¤

.dyixg s`e ,mxkae dcyay zek`lnd lk xeqi`l miaxny
wx zexeq` eazkp `ly el` zek`ln :`xnbd zvxznïðaøcî¦§©¨¨

,odilr miwel oi`eàîìòa àzëîñà àø÷ed`aedy dyxcde - §¨©§©§¨§¨§¨
on mdixacl minkg e`iady cala jnq `id ,weqtn `ziixaa

.dxezd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99



קנג
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úåãìåú-okyna did `ly mirxf dwyn oebk-.`pngx xq` `läréøæ ììëá äøéîæ-

:rxefk ixit igenvl xnef ly ekxcy.dxivad`eaza dxivwk miapra-a` dxivwe

"lecb llk" wxta ,`id dk`ln)(`,br zay.oikzeg odipyc ,dxivw llka dxivaøåîéæ
-.otb ly oiyai mitpr jzgnøåãér-`rx` iietxl ,miptbd zgz xtegy.çåñéë-

epiid `le .miaehd on mirxd jzegy ,miayra

oi` dflc .rwxwd on mixwird xwrnc ,yekip

.dlrnl oikzeg `l` ,oixwerêãù øîåì ãåîìú
àì êîøë àì-`l jcy rxfz `l" :aizk `lcn

`l jnxk rxfz `l jcy" `l` "jnxk xenfz
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.i`cn xzei oprx `edy oli`dïéìáæî-migipn

.oli`d ixwira lafïé÷øôî-ixwir lry mipa`
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'åë øãré-`w !lirl xecir xq` `d :iywz m`e

`d ,zeibera onwl uixz-`de ,izcga-

.xecirl oicd `ede .iwizraïðáøãî éðä ìë-
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opipiic `l` .hxtl incc icin lk iaxnc ,hxtd

llk x`yn dpzypc li`ed ,hxte llka dil

,hxtay dn `l` llka oi` :opixn` ,llke hxte

ipd-`pixg` icin ,oi`-.`lúéì àîìr éìåëã
øéôù ä÷åì øîàã ïàî 'åë ïéáøã åäì-,xn`ck
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óàÐ mxkaye dcyay lkelit`e .mxka oiae dcya oia zebdep ± lirlc zecear ipd lke

ozeyrl oilibxe ,jk oiyer eid onewnay xnel yi ± ok oibdep dzr oi`y odn yiy

.mxkae dcyaïéàÐ llke hxte llka eze` oipcoeikc ,`rli` iaxl dil riny ded ikd

,llke hxte llk epi`e ,dizernynn hxtd `iven epi` oexg`d llkd ± dyrz `la hxtdc

olpnc :il `xidp `le .hxte llka dil opipiicc

hxtdc `ni` ?ikd dil `xiaq `rli` iaxc

cner llkd la` ,lha ± dyrz `la `edy

il dyw df oeyl itl :cere !eixac itl ,enewna

?oia` iaxc edl zil `nlr ilekc uxiz i`n`

!edl zi` `nlr ilekc ivexzl ivn ded `de

ivnc oeikc ,`id cenlzd ziibeq mewn lkac

± `xen`d zxaq edl zi` `nlr ilekc xninl

`nlr ilekc :ikd `nile .edl zil opivxzn `l

± dwel epi` xn`c o`n ,oia` iaxc edl zi`

jd ik dil `xiaq ± dwel xn`c o`ne ,xity
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`xwa llk i`dc oeik .aiyg `l `xza llkc

`lc oeik ,dfn df wgexnd llka aiyge `pixg`

) migqtc `nw wxta gken ikdc .`xw cga eeda,e

mye± i`xw ixza eedc oeik xn`c o`nl `ki`c ,(

inp `kde .llke hxte llk iedinl itxhvin `l

`qxibd `ki` ikde ,hxte llk `l` ied `l

,dwel xn` cg :ipiny wxta [mi`lkc inlyexia]

oeik ,hxte llka oecp epi`c .`rli` iaxk dl xaq

enewna llkde ,lha hxtd ± dyrz `la hxtdc

.dwel ± ziriaya yxegd lk :xn` jkitle .cner

xaq `l ,dwel epi` ziriaya yxegd :xn` cge

;hxte llka eze` oipc `l` ,`rli` iaxc `dl

edlekc :dl igce .`l ± `pixg` icin ,oi` ± ipd

,xity ± dwel xn`c o`n ,`rli` iaxc edl zi`

drixf llka dxinf ickn ± dwel epi` xn`c o`ne

dwel xn`c o`nl :xnel jytp m`e .'ek dxivae

xaqw `ny ?dxivae dxinf `pngx azk i`n`

`l dcyn mxk :xaqw inp i` ,iz` `xizi e`ll

oia dcya oia azkinl jxved jkld ,sili ded
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מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc ohw cren(iying meil)

k ody zek`lnd x`y j`úBãìBz,dxeza zeyxetnd zek`lnl ¨
àðîçø øñà àì,ziriayaáéúëc(d-c dk `xwie)úéòéáMä äðMáe' Ÿ¨©©£¨¨¦§¦©¨¨©§¦¦

BúaL úaL'Bâå òøæú àì EãN õøàì äéäé ïz` ,xnfz `l Lnxke ©©©¨¦§¤¨¨¤¨§Ÿ¦§¨§§©§§Ÿ¦§Ÿ¥
,xxal yie ,'xvaz `l Lxifp iaPr z`e xFvwz `l Lxivw gitq§¦©§¦§Ÿ¦§§¤¦§¥§¦¤Ÿ¦§Ÿ

éãkîixd -äøéîæ`idììëazk`lnäòéøæzeginvn odizyy ¦§¦§¦¨¦§¨§¦¨
,zexitäøéö÷ ììëa äøéöáee ,ixt zxivw odizyyàúëìä éàîì §¦¨¦§¨§¦¨§©¦§§¨

àðîçø eäðéáúki`ce ,yexita dxivae dxinf eazkp recne - ©§¦§©£¨¨
àøîéîìcnll -úBãìBz éðäàcoxeqi`y el` zeclez lr wxy - §¥§¨§©¨¥¨

dxeza yxetn,áéiçéîj`àúééðøçààzexg` lr -,áéiçéî àì ¦©©©©£¨§¨¨Ÿ¦©©
.opaxcn wx zexeq`e

:`xnbd dywnåikàì`ly zek`ln ziriaya dxezd on exq`p §Ÿ
,dxeza eyxtzpàéðúäåziriaya xn`p ,`ziixaa(c dk `xwie) §¨©§¨

éì ïéà ,'øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN'xeq`lòeøéæ àlàzrixf - ¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿ¥¦¤¨¥©
dcydøenéæå,miyai otb itpr jezig -Lekéðì ïépîzxiwr - §¦¦©¦§¦

,meyigki `ly miaehd oian mirx miayrøecéòìezgz dxitg - §¦
,rwxwd jekixl miptbdçeqéëìeoian mirx miayr jezig - §¦©

,mixeq`y ,miaehdøîBì ãeîìz`l' xn` `ly aezkd epcnln - ©§©
xn`p eli`k yexcl yiy ,'jnxk xenfz `le jcy rxfz,'àì EãN'¨§Ÿ

,'àì Eîøk'y micnleàìdyrzìk àìå ,EãNaL äëàìî ìk ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§§Ÿ¨
,EîøëaL äëàìîe .zexkfpd zek`lnd z` zeaxl `aeïépîcnlp §¨¨¤§©§§¦©¦

Lziriayaïéîñø÷î ïéà,oli`n miyai mitpr mikzeg oi` -ïéàå ¤¥§©§§¦§¥
ïéãøæî,eilr lwdl miaexn eitpry oli`n mitpr mikzeg oi` - §¨§¦

ïìéàa ïéâqôî ïéàå`ly mkneql jxe oprx oli` itpr mixyew oi` - §¥§©§¦§¦¨
.eilr eciakiàì ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìzdyrzìk ©§©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨

.EîøëaL äëàìî ìk àìå EãNaL äëàìîeïépîcnlpLziriaya §¨¨¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦¤
ïéìaæî ïéà,oli` ixwira laf migipn oi` -ïé÷øôî ïéàåz` epnn ¥§©§¦§¥§¨§¦

,eixwir lr zegpend mipa`dïé÷aàî ïéàåwa`a miqkn oi` - §¥§©§¦
,elbzpy oli` iyxeyïéðMòî ïéàåoyr milrn oi` -ïìéàalitdl §¥§©§¦§¦¨

,eilrn mirlezäëàìî ìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìz©§©¨§Ÿ©§§Ÿ¨§¨¨
.àì EîøëaL äëàìî ìëå àì EãNaLeìBëéy ,cenll ziidàì ¤§¨§Ÿ§¨§¨¨¤§©§§Ÿ¨Ÿ

L÷L÷éxetgi -íéðôbä úçz øãòé àìå ,íéúéfä úçzz` jkxl §©§¥©©©¥¦§Ÿ©£Ÿ©©©§¨¦
mdizgzy rwxwd[ä],àlîé àìåd z`íéò÷ðaiaqy zeneb - §Ÿ§©¥§¨¦

dcydíéî,dzewydlíéðôbì úBiâeò äNòé àìåaiaq zexitg - ©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦
,miptbl min seq`l otb ivrzøîBì ãeîì(c dk `xwie)àì EãN' ©§©¨§Ÿ

ììëa äòéøæ ,'òøæúux`d zziayäúöé änìå ,äúéädpnn ¦§¨§¦¨¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨
,dyxtzpeLéwäìzek`lnd lkäéìàeúãçeéî äòéøf äî ,Eì øîBì §©¦¥¤¨©§©§¦¨§¤¤

`idy,íøëaLå äãNaL äãBáò,ziriaya dxq`peìk óàdk`ln £¨¤§¨¤§¤§¤¤©¨
íøëaLå äãNaL äãBáò àéäLzek`lnd hrnne ,dxq`p ¤¦£¨¤§¨¤§¤§¤¤

.ziriaya zexeq` opi`y ,dcya `le mxka ody zepexg`d
dxeza zeyxetn opi`y zek`ln yiy ,`ziixad ixacn x`ean
.dxezd on exq`p zeyxetnd wxy xn`y `axl dywe ,zexeq`e

wx zexeq` el` zek`ln :`xnbd zvxznàø÷e ,ïðaøcî¦§©¨¨§¨
`ed ,oxqe`l edeyxcyàîìòa àzëîñàe`iady cala jnq - ©§©§¨§¨§¨

ef dyxca dxezd on mdixacl minkg[å].
:`xnbd dywn .ziriaya xzen yewywy `ziixaa x`azp

éøL éî úéòéáLa Le÷L÷å,xzen m`d -áéúk àäå(`i bk zeny) §¦§¦§¦¦¦¨¥§¨§¦
,'dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå'`ziixaa eyxce(:cn dkeq)'äpèîLz' §©§¦¦¦§§¤¨§©§¨¦§§¤¨

,L÷L÷lîìwñlî 'dzLèðe'x`eane .mxkdn mipa` wlql - ¦§©§¥§©§¨¦§©¥
.xeq` yewywy:`xnbd zvxznéøz ,àîç øa àá÷eò áø øîà̈©©§¨©¨¨§¥

eåä éLe÷L÷,miyewyw ipin ipy yi -éðìéà ééeøáà ãçgiaydl - ¦§¥¨©©§¥¦¨¥

,zepli`déìét éîezñ ãçåz` milbnd rwxw irwa znizq - §©©¥¦¥
l yewywe ,myaiize gex mda qpkiz `ly ,oli`d iyxeyééeøáà©§¥

øeñà ïìéàl j` ,da dxeq` dgeexdy ,ziriayaéøL éìét éîezñ ¦¨¨©¥¦¥¨¥
.cqtd mewna zxzen oli`d zcnrdy ,xzen -

:ziriaya yxegd oica zwelgn d`ian `xnbdLøBçä ,øîzéà¦§©©¥
øæòìà éaøå ïðçBé éaø ,úéòéáMa,epica ewlgp,ä÷Bì øîà ãç ©§¦¦©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤

,e`la dxezd on dxq`p ef dyixgy,ä÷Bì Bðéà øîà ãçå`ly §©¨©¥¤
.e`la dxq`p

:mzwelgna dpc `xnbdàîéìy xn`p `ny -aeixacïéáà éaøã ¥¨¦§©¦¨¦
éâìôéî÷ àòìéà éaø øîà,ewlgp -,àòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc ¨©©¦¦¨¨¨¦§§¥§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨

èøôe ,äNòa ììk øîàpL íB÷î ìkxn`pïéðc ïéà ,äNòú àìa ¨¨¤¤¡©§¨©£¥§¨§Ÿ©£¤¥¨¦
ììëe èøôe ììëa BúBàhxte llka `l` ,hxtd oirky lk zeaxl ¦§¨§¨§¨

llkdy zenewn x`yn dpzypy oeik ,hxtay dn wx zeaxl
llk xn`p ziriayae .dyrz `l e` dyr ,ieeiv eze`a hxtde

(c dk `xwie)hxt jk xg`e ,'ux`l didi oFzAW zAW'(my)`l LcU' ©©©¨¦§¤¨¨¤¨§Ÿ
llk aey jk xg`e ,'ebe 'xnfz `l Lnxke rxfz(d dk my)zpW' ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿ§©

,dyrz `l hxtde dyr md millkdy ,'ux`l didi oFzAWïàî ©¨¦§¤¨¨¤©
déì úéì ,ä÷Bì øîàck xaeq epi` -,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøc §¨©¤¥¥§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨

lk z` dxez xeqi`l miaxne ,llke hxte llka miyxec okle
,ehrnzp `ly zek`lnddéì úéà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîexaeq - ©§¨©¥¤¦¥

kïéáà éaøczek`lnd lr wx dwele ,hxte llka miyxecy §©¦¨¦
.zeyxetnd

:`xnbd dgec,àìe ,dfa ewlgp `ly okzidéì úéì àîìò éleëc- Ÿ§¥¨§¨¥¥
k mixaeq mpi` mdipy,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøcleøîàc ïàî §©¦¨¦¨©©¦¦¨¨©§¨©

øétL ä÷Bì.dyixg s`e zek`lnd lk zeaxl micnly oaen - ¤©¦
Cì øîà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe,ezhiy x`aléãkîixd -äøéîæ ©§¨©¥¤¨©¨¦§¦§¦¨

äòéøæ ììëa,zexit miginvn odizyyäøéö÷ ììëa äøéöáe ¦§¨§¦¨§¦¨¦§¨§¦¨
e ,ixt zxivw odizyyàðîçø eäðéáúk àúëìä éàîìdfi`l - §©¦§§¨©§¦§©£¨¨

,eazkp jxevúBãìBz éðäàc øîéîìel` zeclez lry cnll -àeä §¥©§©¨¥¨
àðéøçà äãìBzà ,áéiçéîczexg` zeclez lr -áéiçéî àìoeik §¦©©©¨¨©£¦¨Ÿ¦©©

exq`p `ly[æ].
:`xnbd dywnåikàì,exq`pàéðúäå,`ziixaaòøæú àì EãN' §Ÿ§¨©§¨¨§Ÿ¦§¨

Le÷Lé÷ìe øecéòì ïépî ,øenéæå òeøéæ àlà éì ïéà ,'øBîæú àì Eîøëå§©§§Ÿ¦§¥¦¤¨¥©§¦¦©¦§¦§¦§
,'àì Eîøk' ,'àì EãN' øîBì ãeîìz ,çeqéëìexnelkäëàìî ìk àì §¦©©§©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨§¨¨

ïéãøæî ïéàå ïéîñø÷î ïéàL ïépîe .EîøëaL äëàìî ìk àìå ,EãNaL¤§¨§§Ÿ¨§¨¨¤§©§§¦©¦¤¥§©§§¦§¥§¨§¦
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on mdixacl minkg e`iady cala jnq `id ,weqtn `ziixaa
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oiglydקנד zia oiwyna cenr b sc ± oey`x wxtohw cren
éîéã áø àúà éë-.laal l`xyi ux`nøîà-dwli leki :l`xyi ux`a ixn`c zirny

.ztqez lràøåèôì àãåîìú äéìr áéñðã úérîùå-.xeht `le ztqez i`n `prci `le

äùéøç øîà øærìà éáø-dxezd on exwir witp `lc ,ztqez dil ixw ikdl .ziriaya

.lirl opixn`ck ,llke hxte llkn `l`àøåèôì àãåîìú áéñðå-ipd :opixn`ck-.oi`

ïë íàã-.iwl iedcéèøô éðä ìë-hixtc

dxivw ,xenife drixf ziriaya xeq`c `icda

.dxivaeéì äîì-`xninl `l` ?`pngx azkc

dyixg` :dpin rny .'eke dwelc `ed jpd`c

.iwl `läðùä ùàø éðôìù íéîé-,ziriay ly

.ziriayd lr ztqez `edyùéøçáî àéúàã
øéö÷áå-,ziriayl oipr epi` m` :onwl xn`ck

"xenfz `l jnxke rxfz `l jcy" aizk ixdy

-,ziriayl qpkpy ziyy oiprl edpz

.xeq` inp ziriayacïî÷ì øîéîì ïðéráãë-

.ziy`xa zayn oezay zay xnbäôéù ïîæ ìë
éøôì-zexitl dti dyixgy onf lk :xnelk

la` .zxvrl aexw inp epiidc ,ziyya elcby

jli`e o`kn-.ziriay zexit owznk iedc ,`l

ïáì äãù-.d`eaz lyäçìä äìëúù-oilky

`zry `idd crc .ziyy dpy ly minybd

dlkzyn la` ,ef dpyc drixfl dyixg ipdn

dgld-jxevl yxegk ifgnc ,yexgl leki epi`

rhil oiyxeg mc` ipay onf lk epiidc ,ziriay

.ze`ywnäøåú äðúðãçàå ãçà ìëì øåréù
åãéá-minrty ,oixeriyl jixac zzp ,xnelk

.ze`ywn rhil exiag mcew yxeg dféðù ìr
íé÷øô-.zxvre gqtcíåìèáå-cr oiyxegc

.dpyd y`xììäå éàîùã àúð÷ú-iaxc

zxvr cre gqt cr xn`c oerny-epiide

.lld ziae i`ny ziac `ail`åðúä êë-i`ny

.mzpwz zrya lldeàéä åäãéã-?`id mzpwz

ïúøåç-.mewnøùòúåréèð-jeza zexfetnd

miying lr miying `edy ,d`q zia-oiyxeg

y`x cr ziriay axra oliaya dly dcyd lk

od zeclie li`ed ,ipd :ixn`e .dpyd-`ki`

.dpyd y`x cr oiyxeg jkl ,`xizi `ciqt

dpiwf la`-.dpyd y`x cr oiyxeg oi`

.od ipiqn dynl dkldc :`nl`äáørå-siwdl

.gafndàúëìä éøéîâ éë-dpiwfl oiyxeg oi`c

mei miyly cr oiyxeg la` ,dpyd y`x cr

.dpyd y`x iptlåúàå-,edcic dpwza

.zxvrd cre gqtd cr ewigxdcìëåäöåøä
ìèáéå àåáé ìèáì-lha `l lhac l`ilnb oaxe

y`x iptl mei miyly cr ,zxvrne gqtn `l`
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ztqez exizdc onwl xn`c `d dil riny `l xfrl` iaxc xninl `ki`c .dwel

dicicl la` ,dyixga `l` inic axc `zlin yxtl `kilc .ikd xn` ded jkld ,ziriay

dyixgc ilina lirlc jd ik `icda `zi`c oeikc :inp i` .dil `xiaq `lc ,dwele xeq` ±

cenlzd jxc oi`c ,miizqz xnel jixv epi` ±

.jk lk `icda yxetnd xaca miizqz xnel

ìåëéÐ dpyd y`x ly ztqez lr dwlim`e

aizk `l `lde ?olpn zewln :xn`z

xivwae yixga" :`cixb dyr `l` ,e`l ztqeza

opiwtn xivwae yixganc :xninl `ki` !"zeayz

dpyn zlgzn ziriaydy ,xnelk .ztqez jixvc

ikdc .ziyyl didi ziriay oic lke ,ziyyd

zpy mcew zlgzn ziriayc :`pngx xn`w

.ziriayk `ed ok m`e ,ziriay

ãòÐ zxvrzia mewn lkac .xzei epiidc

cal ,`lewl lld ziae `xnegl i`ny

) zeicra aiygwc mixac oze`nd wxt.(

íéáåø÷åÐ el` ixacoi`c ol rnyn `w

lr hrn `l` oixingn i`ny zia

i`ny ziac ediizlin opireny`le lld zia

.ikd yxit

ìëlhaie `ai lhal dvexdÐelwlwzi `ny

`la d`eaz oilcbn opi`e ,zerwxwd

xizdl gk `diy epzd df .onf xg`l dyixg

drx enxb `ly ,miax cqtdl eygy ,mikixvl

.mlerl

äëìäÐ ipiqn dynl:wcwcl `ki` `kdn

dpiwfc llkn ± dcli `pngx `xycn

dxq`p ipiqn dynl dkld ici lr ixd .dxeq`

`l ± dclil cegl `xizdl la` .ziriay ztqez

?xeq`l iziz `kidnc ,jixhv`úåòéèðopz

e`xwp izni` cr :`nw wxt ziriay zkqna

,elegiy cr :xne` dixfr oa xfrl` iax !zerihp

`aiwr iax ,mipy ray za :xne` ryedi iax

jzgpy :yexit ,mnbpy oli` .dnyk drihp :xne`

gthn ,drihpk ± dhnle gthn ,oitilg `ivede

.oerny iax ixac ,oli`k ± dlrnle

êåñéðÐ mind) `nlra opixn`c `dezay

(a,bwon mind jeqip zeaxl ± m"n c"ei m"n

yxit jk ,`nlra `zknq` `l` epi` !dxezd

.l`ppg epaxéøäùrxfz `l jcy xn`p xak

Ð 'ebe`l jxivw gitq z`" :aizk jk xg`e

m` elit`e .jixhv` `l dxivw :`nl` "xevwz

`l dyixg zxdf`c ,dkixv dyixg xnel ivniz

.jixhv` `l dxivw `din ,`kd `l` ogky`

,dyixg `iz` ± dxivw `iz`c `yxc `iddle

iaxl dil `xiaq inp i` .iccd iab edpiazkc oeik

,dyixg lr dwelc ,lirl oxn`c `idd ik `aiwr

,`aiwr iax xaq :lirl `nrh opixn`cke

yixtw `aiwr iaxc `ail`e .oixzein ediiexze

`ticr l`rnyi iaxe .dil `ticr ikdc ,lwdl l`rnyi iaxk zaya inwe`l ira `le .lwdl `le xingdl `ay zernynae .ziriay iab edpz ± zayl oipr epi` m` :xaq `aiwr iaxc ,lif`e

xingdle dia ixiin `lc ziriaya inwe`ln ,lwdl elit`e dia ixiin `xwc dihytc ,zaya inwe`l dil.
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Làø úôñBz ìr ä÷ìé ìBëé :øîà÷ éëäå ,äðMä LàøŸ©¨¨§¨¦¨¨©¨¦§¤©¤¤Ÿ
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íéîé éàî .ïn÷ì øîéîì ïðéráãk ,àøeèôì àãeîìz©§¨¦§¨¦§¨¦©§¥¨§©¨©¨¦
äãNa ïéLøBç éúî ãr :ïðúãk ?äðMä Làø éðôlL¤¦§¥Ÿ©¨¨§¦§©©¨©§¦¦§¥
äôiL ïîæ ìk :íéøîBà éànL úéa ?úéréáL áør ïìéà¦¨¤¤§¦¦¥©©§¦¨§©¤¨¤
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úéréáL áør¯íãà éðaL ïîæ ìëå ,äçlä äìëzMî ¤¤§¦¦¦¤¦§¤©¥¨§¨§©¤§¥¨¨
:øîBà ïBrîL éaø .úBrìãîe úBàL÷î rhéì íéLøBç§¦¦©¦§¨¦§¨©¦¦§¥

ïk íà¯!Bãéa ãçàå ãçà ìëì øeréL äøBz äðúð ¦¥¨§¨¨¦§¨¤¨§¤¨§¨
ïálä äãNa :àlà¯ïìéàä äãNáe ,çñtä ãr¯ãr ¤¨¦§¥©¨¨©©¤©¦§¥¨¦¨©

éaø øîàå çñtä ãr :íéøîBà ìlä úéáe .úøörä̈£¤¤¥¦¥§¦©©¤©§¨©©¦
øa íeMî éåì ïa rLBäé éaø øîà éft ïa ïBrîL¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©
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Ceqéðå ,äáør ,úBréèð øNr :ïúøBç úéa úr÷a Léà¦¦§©¥§¨¤¤§¦£¨¨§¦
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àúëìä¯ìLéðä eúàå ,äðMä Làø éðôì íBé íéL ¦§§¨§Ÿ¦¦§¥Ÿ©¨¨§¨¨¥

äöBøä ìk :eäãéãa eðúàå .úøörîe çñtî ïe÷z©¦¤©¥£¤¤§©§§¦§¨¨¤
ìháì¯.eäðéð éàø÷ ?eäðéð àúëìä éðäå .ìháéå àBáé §©¥¨¦©¥§¨¥¦§§¨¦§§¨¥¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc ohw cren(iying meil)

àúà ék[ribdyk-]éîéc áølaal l`xyi ux`n,øîàux`a ¦¨¨©¦¦¨©
,xne`y mkg izrny l`xyiìBëéy xnel ziidä÷ìémc`ìò ¨¦§¤©

úôñBzä,ziriayadì áéñðåjkl `iade -àøeèôì àãeîìz- ©¤¤§¨¦¨©§¨¦§¨
,exhtl cenilúôñBz éàîe àãeîìz éàî àðòãé àìårcei ipi`e - §Ÿ¨©§¨©©§¨©¤¤

.`iady cenild edne ,'ztqez'a ezpeek dn
:mi`xen` dfa ewlgpy `xnbd d`ian,øîà øæòìà éaøzpeek ©¦¤§¨¨¨©

l 'ztqez'a mkgdäLéøç,dxeza yxetn dxeqi` oi`y ,ziriaya £¦¨
,oldlck dze` micnl `l`øîà÷ éëäå,mkgdìò ä÷ìé ìBëé §¨¦¨¨©¨¦§¤©

zk`lnäLéøçmeyn ,ziriayaàéúàczcnlpy -èøôe ììkî £¦¨§¨§¨¦§¨§¨
ììëelirl x`eank(`"r)hxtd oirk dk`ln lk zeaxl yiy , §¨

dyixgd z` mb epiide ,dxeza zeyxetnd dxinfe drixf `edy
.drixfl zriiqnyàøeèôì àãeîìz déì áéñðåzewlnn xehtl - §¨¦¥©§¨¦§¨

,dxeza zeyxetn opi`y zek`ln x`y dyerde yxegd z`íàc§¦
ïkdyw mdilr miaiigyéì änì éèøt éðä ìkhxtl jixv recn - ¥¨¨¥§¨¥¨¨¦

i`ce `l` ,miweqta zeyxetnd zek`lnd ody mihxtd lk z`
x`ye dyixg lr `le ,miwel odilr `weecy rinydl ick

.zek`ln
,øîà ïðçBé éaøål 'ztqez'a dpeekdíéîëç eôéñBäL íéîéxeq`l §©¦¨¨¨©¨¦¤¦£¨¦

dk`ln mdaäðMä Làø éðôì,ziriay lyøîà÷ éëäå,mkgd ¦§¥Ÿ©¨¨§¨¦¨¨©
ìò ä÷ìé ìBëéd onfa dk`ln dyryúôñBziptläðMä Làø ¨¦§¤©¤¤Ÿ©¨¨

meynàéúàczcnlpy -îweqtd o(`k cl zeny)øéöwáe Léøça' §¨§¨¦¤¨¦©¨¦
'úaLz.ziriay oick ztqezd oic ok m`e ,`ziixaa oldl x`eank ¦§Ÿ

àøeèôì àãeîìz dì áéñðå,zewlnnøîéîì ïðéòáãkmivexy itk - §¨¦¨©§¨¦§¨§¦§¦¨§¥©
xnelïn÷ì(.c). §©¨

:`xnbd zxxanéàîd mdäðMä Làø éðôlL íéîéztqez ly ©¨¦¤¦§¥Ÿ©¨¨
:`xnbd daiyn .ziriayïðúãkdpyna(`"n `"t ziriay),éúî ãò §¦§©©¨©

ïìéà äãNa ïéLøBçzexitde zepli`d zgayd jxevl,úéòéáL áøò §¦¦§¥¦¨¤¤§¦¦
,mi`pz dfa ewlgpéøtì äôiL ïîæ ìk ,íéøîBà éànL úéaly ¥©©§¦¨§©¤¨¨©§¦

.zereayd bg iptl hren onf epiide ,ziyiyd dpydìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàziyiyd zexit jxevl yxegúøöòä ãò,[zereayd bg-] §¦©¨£¤¤

.oli`l dliren dyixgd f` cryéøáãk úBéäì elà éøác ïéáBø÷e§¦¦§¥¥¦§§¦§¥
elàlld zia exn`y onfl aexw i`ny zia exn`y onfd -. ¥

dpyna epipy cer(`"n a"t my):ïéLøBç éúî ãòåaïálä äãN §©¨©§¦§¥©¨¨
a [d`eazd-]äçlä äìëzMî ,úéòéáL áøò[zigelgld-] ¤¤§¦¦¦¤¦§¤©¥¨

dliren oiicr dyixgd f` cry ,minybd zngn rwxway
.ziyiyd dpyd zrixflíéLøBç íãà éðaL ïîæ ìëåaxra dcya §¨§©¤§¥¨¨§¦

ick ziriayúBòìãîe úBàL÷î òhéì,[mirelce mi`eyiw zecy-] ¦©¦§¨¦§¨
dcya yexgl xzene ,zigelgld dzlk `l oiicry `ed oniq

.d`eazdïk íà ,øîBà ïBòîL éaømiyrna ielz ztqezd onfy ©¦¦§¥¦¥
y `vnp ,el`øeòéL äøBz äðúðziriay ztqezãçàå ãçà ìëì ¨§¨¨¦§¨¤¨§¤¨

,Bãéamcew efa xeriydy minrte ,mda miey zecyd lk oi` ixdy §¨
.df xeriya zerhl e`eaie ,efa xeriylàlàzxzen dyixgd ¤¨

ziyiy jxevlúøöòä ãò ïìéàä äãNáe ,çñtä ãò ïálä äãNa¦§¥©¨¨©©¤©¦§¥¨¦¨©¨£¤¤
.(çñtä ãò íéøîBà ìlä úéáe)¥¦¥§¦©©¤©

:epipnfa ziriay ztqez onf dn dpc `xnbdïa ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§¥

Bäé éaø øîà éftBðéc úéáe ìàéìîb ïaø ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òù ©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨©¨©§¦¥¥¦
eðîðoecleìlä íé÷øt éðL ìòdcya zxvre oald dcya gqt - ¦§©§¥§¨¦©¨

,oli`d,íeìháe.dpyd seq cr yexgl exizde ¦§
dì éøîàå ,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîày mixne` yie -Lé÷ì Léø ¨©¥©¦¥¨§©¦©¨§¨§¥¨¥¨¦

xn`,ïðçBé éaøì,`xtw xa ixac lr dywBðéc úéáe ìàéìîb ïaø §©¦¨¨©¨©§¦¥¥¦
ìlä úéáe éànL úéác àzðwz éìháî eöî éëéälhal elki cvik - ¥¦¨§©§¥©©§¨§¥©©¥¦¥

,el` mipnf epwzy lld ziae i`ny zia zpwzïðz àäådpyna §¨§©
(d"n `"t zeicr),Bøéáç ïéc úéa éøác ìháì ìBëé ïéc úéa ïéàowizy ¥¥¦¨§©¥¦§¥¥¦£¥

,dxifb e` bdpn e` dpwzïk íà àlàlhand oicd ziaepnî ìBãb ¤¨¦¥¨¦¤
,owznd on -äîëça,dxeza xzei eipiic eaxdy -ïéðîáemilecb - §¨§¨§¦§¨

eid `l epic ziae l`ilnb oaxe ,mdicinlzae mdizepy oipna
.mzpwz elhia cvike ,lld ziae i`ny zia ly mpic zian milecb

íîBzLàdpri dn ayge wzy -àãç äòLke ,[zg`-]déì øîà ¤§©§¨¨£¨¨©¥
,z`f uxzløeîéày xen` -eðúä Cklld ziae i`ny ziaïäéðéa ¥¨¦§¥¥¤

,ok epwizykìkoic ziaìháì äöBøäz`f,ìháéå àBáéeyygy ¨¨¤§©¥¨¦©¥
oax d`xyk ok`e ,miax cqtd meyn dlhal jxev didi `ny

.mzpwz lhia jka jxev yiy l`ilnb
ef dpwz ike :`xnbd dywneäãéc[mdly-],àéä`ldeäëìä ¦§¦£¨¨

íeMî ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc ,àéä éðéqî äLîì[mya-]éaø §Ÿ¤¦¦©¦§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦
,ïúøBç úéa úò÷a Léà àéðeçðoic ,el` mipic zylyúBòéèð øNò §§¨¦¦§©¥§¨¤¤§¦

lr miying] d`q zia zcin jeza dcya merhpy zepli` xyr -
xzen ,dfn df dey wgxna dcya mixfetne ,[dn` miying

oice ,ziyiyd dpyd seq cr dcyd lk z` yexgläáøò£¨¨
gafnd z` da mitiwny.zekeqd bgaåoicíénä Ceqéðgafnd lr §¦©©¦

md ,xgy ly cinz zaxwda zekeqd bga.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
cr yexgl xzen miycg zepli` mdy zerihpa `weecy x`eane
.ipiqn dynl dkldn ,xeq` mipwf zepli`a j` ,dpyd y`x

.xizdle z`f lhal epic ziae l`ilnb oax mileki cvik dywe
:`xnbd zvxznàúëìä éøéîb ék ,÷çöé éaø øîàonf dfi` lr - ¨©©¦¦§¨¦§¦¥¦§§¨

lr wx ,dyixg xeq`l ipiqn dynl dkld elaiwìLéðôì íBé íéL §¦¦§¥
éðä eúàå ,äðMä Làøe lld ziae i`ny zia e`ae -ïewzepwize - Ÿ©¨¨§¨¨¥¨

xak xeq`lçñtîoal dcyaúøöòîe,oli`d dcyaeðúàå ¦¤©¥£¤¤§©§
eäãéãay mzpwza epzde -,ìháéå àBáé ìháì äöBøä ìkoaxe §¦§¨¨¤§©¥¨¦©¥

.lld ziae i`ny zia epwzy dn wx lhia l`ilnb
:dpyd y`x mcew mei miyly xeqi` lr dywn `xnbdéðäåike - §¨¥

el`eäðéð àúëìä`ld ,ipiqn dynl dklda exq`p -eäðéð éàø÷ ¦§§¨¦§§¨¥¦§
,miweqtn mpic z` cenll yi -[àéðúc] (ïðúã)xn`p ,`ziixaa §©§¨

weqta(`k cl zeny)zAWY iriaXd mFIaE carY mini zWW'Léøça ¥¤¨¦©£Ÿ©©§¦¦¦§Ÿ¤¨¦
øîBà àáé÷ò éaø ,'úaLz øéöwáeyixga' weqtd seqy xnel oi` ©¨¦¦§Ÿ©¦£¦¨¥

zexeq` zek`ln h"l da ixdy ,zaya xn`p 'zeayz xivwae
dxivwe dyixg wx `le[å]dxivwe dyixgy ziriaya `l` ,

e ,da zexeq`éøö ïéàøîBì Ca z`fúéòéáL ìL øéö÷å Léøç,dnvr ¥¨¦©¨¦§¨¦¤§¦¦
øîàð øák éøäLda(d-c dk `xwie),øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN' ¤£¥§¨¤¡©¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿ

.'xFvwz `l Lxivw gitq z`àlàxivwae yixga' aezkd zpeek ¥§¦©§¦§Ÿ¦§¤¨
l `id 'zeayzúéòéáL áøò ìL Léøç̈¦¤¤¤§¦¦
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קנה oiglyd zia oiwyna cenr b sc ± oey`x wxtohw cren
éîéã áø àúà éë-.laal l`xyi ux`nøîà-dwli leki :l`xyi ux`a ixn`c zirny

.ztqez lràøåèôì àãåîìú äéìr áéñðã úérîùå-.xeht `le ztqez i`n `prci `le

äùéøç øîà øærìà éáø-dxezd on exwir witp `lc ,ztqez dil ixw ikdl .ziriaya

.lirl opixn`ck ,llke hxte llkn `l`àøåèôì àãåîìú áéñðå-ipd :opixn`ck-.oi`

ïë íàã-.iwl iedcéèøô éðä ìë-hixtc

dxivw ,xenife drixf ziriaya xeq`c `icda

.dxivaeéì äîì-`xninl `l` ?`pngx azkc

dyixg` :dpin rny .'eke dwelc `ed jpd`c

.iwl `läðùä ùàø éðôìù íéîé-,ziriay ly

.ziriayd lr ztqez `edyùéøçáî àéúàã
øéö÷áå-,ziriayl oipr epi` m` :onwl xn`ck

"xenfz `l jnxke rxfz `l jcy" aizk ixdy

-,ziriayl qpkpy ziyy oiprl edpz

.xeq` inp ziriayacïî÷ì øîéîì ïðéráãë-

.ziy`xa zayn oezay zay xnbäôéù ïîæ ìë
éøôì-zexitl dti dyixgy onf lk :xnelk

la` .zxvrl aexw inp epiidc ,ziyya elcby

jli`e o`kn-.ziriay zexit owznk iedc ,`l

ïáì äãù-.d`eaz lyäçìä äìëúù-oilky

`zry `idd crc .ziyy dpy ly minybd

dlkzyn la` ,ef dpyc drixfl dyixg ipdn

dgld-jxevl yxegk ifgnc ,yexgl leki epi`

rhil oiyxeg mc` ipay onf lk epiidc ,ziriay

.ze`ywnäøåú äðúðãçàå ãçà ìëì øåréù
åãéá-minrty ,oixeriyl jixac zzp ,xnelk

.ze`ywn rhil exiag mcew yxeg dféðù ìr
íé÷øô-.zxvre gqtcíåìèáå-cr oiyxegc

.dpyd y`xììäå éàîùã àúð÷ú-iaxc

zxvr cre gqt cr xn`c oerny-epiide

.lld ziae i`ny ziac `ail`åðúä êë-i`ny

.mzpwz zrya lldeàéä åäãéã-?`id mzpwz

ïúøåç-.mewnøùòúåréèð-jeza zexfetnd

miying lr miying `edy ,d`q zia-oiyxeg

y`x cr ziriay axra oliaya dly dcyd lk

od zeclie li`ed ,ipd :ixn`e .dpyd-`ki`

.dpyd y`x cr oiyxeg jkl ,`xizi `ciqt

dpiwf la`-.dpyd y`x cr oiyxeg oi`

.od ipiqn dynl dkldc :`nl`äáørå-siwdl

.gafndàúëìä éøéîâ éë-dpiwfl oiyxeg oi`c

mei miyly cr oiyxeg la` ,dpyd y`x cr

.dpyd y`x iptlåúàå-,edcic dpwza

.zxvrd cre gqtd cr ewigxdcìëåäöåøä
ìèáéå àåáé ìèáì-lha `l lhac l`ilnb oaxe

y`x iptl mei miyly cr ,zxvrne gqtn `l`

.dpyd
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éáøÐ dyixg xne` xfrl`epi` xn`c lirl xfrl` iaxc miizqz xninl `kil `dn

ztqez exizdc onwl xn`c `d dil riny `l xfrl` iaxc xninl `ki`c .dwel

dicicl la` ,dyixga `l` inic axc `zlin yxtl `kilc .ikd xn` ded jkld ,ziriay

dyixgc ilina lirlc jd ik `icda `zi`c oeikc :inp i` .dil `xiaq `lc ,dwele xeq` ±

cenlzd jxc oi`c ,miizqz xnel jixv epi` ±

.jk lk `icda yxetnd xaca miizqz xnel

ìåëéÐ dpyd y`x ly ztqez lr dwlim`e

aizk `l `lde ?olpn zewln :xn`z

xivwae yixga" :`cixb dyr `l` ,e`l ztqeza

opiwtn xivwae yixganc :xninl `ki` !"zeayz

dpyn zlgzn ziriaydy ,xnelk .ztqez jixvc

ikdc .ziyyl didi ziriay oic lke ,ziyyd

zpy mcew zlgzn ziriayc :`pngx xn`w

.ziriayk `ed ok m`e ,ziriay

ãòÐ zxvrzia mewn lkac .xzei epiidc

cal ,`lewl lld ziae `xnegl i`ny

) zeicra aiygwc mixac oze`nd wxt.(

íéáåø÷åÐ el` ixacoi`c ol rnyn `w

lr hrn `l` oixingn i`ny zia

i`ny ziac ediizlin opireny`le lld zia

.ikd yxit

ìëlhaie `ai lhal dvexdÐelwlwzi `ny

`la d`eaz oilcbn opi`e ,zerwxwd

xizdl gk `diy epzd df .onf xg`l dyixg

drx enxb `ly ,miax cqtdl eygy ,mikixvl

.mlerl

äëìäÐ ipiqn dynl:wcwcl `ki` `kdn

dpiwfc llkn ± dcli `pngx `xycn

dxq`p ipiqn dynl dkld ici lr ixd .dxeq`

`l ± dclil cegl `xizdl la` .ziriay ztqez

?xeq`l iziz `kidnc ,jixhv`úåòéèðopz

e`xwp izni` cr :`nw wxt ziriay zkqna

,elegiy cr :xne` dixfr oa xfrl` iax !zerihp

`aiwr iax ,mipy ray za :xne` ryedi iax

jzgpy :yexit ,mnbpy oli` .dnyk drihp :xne`

gthn ,drihpk ± dhnle gthn ,oitilg `ivede

.oerny iax ixac ,oli`k ± dlrnle

êåñéðÐ mind) `nlra opixn`c `dezay

(a,bwon mind jeqip zeaxl ± m"n c"ei m"n

yxit jk ,`nlra `zknq` `l` epi` !dxezd

.l`ppg epaxéøäùrxfz `l jcy xn`p xak

Ð 'ebe`l jxivw gitq z`" :aizk jk xg`e

m` elit`e .jixhv` `l dxivw :`nl` "xevwz

`l dyixg zxdf`c ,dkixv dyixg xnel ivniz

.jixhv` `l dxivw `din ,`kd `l` ogky`

,dyixg `iz` ± dxivw `iz`c `yxc `iddle

iaxl dil `xiaq inp i` .iccd iab edpiazkc oeik

,dyixg lr dwelc ,lirl oxn`c `idd ik `aiwr

,`aiwr iax xaq :lirl `nrh opixn`cke

yixtw `aiwr iaxc `ail`e .oixzein ediiexze

`ticr l`rnyi iaxe .dil `ticr ikdc ,lwdl l`rnyi iaxk zaya inwe`l ira `le .lwdl `le xingdl `ay zernynae .ziriay iab edpz ± zayl oipr epi` m` :xaq `aiwr iaxc ,lif`e

xingdle dia ixiin `lc ziriaya inwe`ln ,lwdl elit`e dia ixiin `xwc dihytc ,zaya inwe`l dil.
`l`
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úôñBzä ìr ä÷ìé ìBëé :øîà éîéc áø àúà ék¯ ¦£¨©¦¦¨©¨¦§¤©©¤¤
àãeîìz éàî àðrãé àìå ,àøeèôì àãeîìz dì áéñðå§¨¥¨©§¨¦§¨§¨¨©£¨©©§¨
:øîà÷ éëäå ,äLéøç :øîà øærìà éaø .úôñBz éàîe©¤¤©¦¤§¨¨¨©£¦¨§¨¦¨¨©
,ììëe èøôe ììkî àéúàc ,äLéøç ìr ä÷ìé ìBëé̈¦§¤©£¦¨§¨§¨¦§¨§¨§¨
éèøt éðä ìk ,ïk íàc ,àøeèôì àãeîìz déì áéñðå§¨¥¥©§¨¦§¨§¦¥¨¨¥§¨¥
éðôì íéîëç eôéñBäL íéîé :øîà ïðçBé éaøå ?éì änì̈¨¦©¦¨¨¨©¨¦¤¦£¨¦¦§¥
Làø úôñBz ìr ä÷ìé ìBëé :øîà÷ éëäå ,äðMä LàøŸ©¨¨§¨¦¨¨©¨¦§¤©¤¤Ÿ
dì áéñðå ,"úBaLz øéöwáe Léøça"î àéúàc ,äðMä©¨¨§¨§¨¦¤¨¦©¨¦¦§§¨¥¨
íéîé éàî .ïn÷ì øîéîì ïðéráãk ,àøeèôì àãeîìz©§¨¦§¨¦§¨¦©§¥¨§©¨©¨¦
äãNa ïéLøBç éúî ãr :ïðúãk ?äðMä Làø éðôlL¤¦§¥Ÿ©¨¨§¦§©©¨©§¦¦§¥
äôiL ïîæ ìk :íéøîBà éànL úéa ?úéréáL áør ïìéà¦¨¤¤§¦¦¥©©§¦¨§©¤¨¤

:íéøîBà ìlä úéáe ,éøtìéøác ïéáBø÷e .úøörä ãr ©§¦¥¦¥§¦©¨£¤¤§¦¦§¥
ïálä äãN ïéLøBç éúî ãrå .elà éøáãk úBéäì elà¥¦§§¦§¥¥§©¨©§¦§¥©¨¨

úéréáL áør¯íãà éðaL ïîæ ìëå ,äçlä äìëzMî ¤¤§¦¦¦¤¦§¤©¥¨§¨§©¤§¥¨¨
:øîBà ïBrîL éaø .úBrìãîe úBàL÷î rhéì íéLøBç§¦¦©¦§¨¦§¨©¦¦§¥

ïk íà¯!Bãéa ãçàå ãçà ìëì øeréL äøBz äðúð ¦¥¨§¨¨¦§¨¤¨§¤¨§¨
ïálä äãNa :àlà¯ïìéàä äãNáe ,çñtä ãr¯ãr ¤¨¦§¥©¨¨©©¤©¦§¥¨¦¨©

éaø øîàå çñtä ãr :íéøîBà ìlä úéáe .úøörä̈£¤¤¥¦¥§¦©©¤©§¨©©¦
øa íeMî éåì ïa rLBäé éaø øîà éft ïa ïBrîL¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©
íé÷øt éðL ìr eðîð Bðéc úéáe ìàéìîb ïaø :àøt÷©¨¨©¨©§¦¥¥¦¦§©§¥§¨¦
éøîàå ,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîà .íeìháe eìlä©¨¦§£©¥©¦¥¨§©¦©¨§¨§¦
éëéä Bðéc úéáe ìàéìîb ïaø :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø dì̈¥¨¦§©¦¨¨©¨©§¦¥¥¦¥¦
:ïðz àäå ?ìlä úéáe éànL úéac àzðwz éìháî eöî̈§©§¦©©§¨§¥©©¥¦¥§¨§©
íà àlà Bøéáç ïéc úéa éøác ìháì ìBëé ïéc úéa ïéà¥¥¦¨§©¥¦§¥¥¦£¥¤¨¦
ärLk íîBzLà" !ïéðîáe äîëça epnî ìBãb ïk¥¨¦¤§¨§¨§¦§¨¤§©§¨¨
äöBøä ìk :ïäéðéa eðúä Ck øeîéà :déì øîà ,"àãç£¨¨©¥¥¨¦§¥¥¤¨¨¤

ìháì¯ðéqî äLîì äëìä ?àéä eäãéc .ìháéå àBáéé §©¥¨¦©¥¦§¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©
àéðeçð éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîàc !àéä¦§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦©¦§§¨
Ceqéðå ,äáør ,úBréèð øNr :ïúøBç úéa úr÷a Léà¦¦§©¥§¨¤¤§¦£¨¨§¦

íénä¯éøéîb ék :÷çöé éaø øîà .éðéqî äLîì äëìä ©©¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©¨©©¦¦§¨¦§¦¦
àúëìä¯ìLéðä eúàå ,äðMä Làø éðôì íBé íéL ¦§§¨§Ÿ¦¦§¥Ÿ©¨¨§¨¨¥

äöBøä ìk :eäãéãa eðúàå .úøörîe çñtî ïe÷z©¦¤©¥£¤¤§©§§¦§¨¨¤
ìháì¯.eäðéð éàø÷ ?eäðéð àúëìä éðäå .ìháéå àBáé §©¥¨¦©¥§¨¥¦§§¨¦§§¨¥¦§

éøö ïéà :øîBà àáé÷r éaø ,"úBaLz øéöwáe Léøça" :ïðúcúéréáL ìL øéö÷å Léøç øîBì C ¦§©¤¨¦©¨¦¦§©¦£¦¨¥¥¨¦©¨¦§¨¦¤§¦¦
¯úéréáL áør ìL Léøç àlà ,"øBîæú àì Eîøëå røæú àì EãN" :øîàð øák éøäL¤£¥§¨¤¡©¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§¤¨¨¦¤¤¤§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc ohw cren(iying meil)

àúà ék[ribdyk-]éîéc áølaal l`xyi ux`n,øîàux`a ¦¨¨©¦¦¨©
,xne`y mkg izrny l`xyiìBëéy xnel ziidä÷ìémc`ìò ¨¦§¤©

úôñBzä,ziriayadì áéñðåjkl `iade -àøeèôì àãeîìz- ©¤¤§¨¦¨©§¨¦§¨
,exhtl cenilúôñBz éàîe àãeîìz éàî àðòãé àìårcei ipi`e - §Ÿ¨©§¨©©§¨©¤¤

.`iady cenild edne ,'ztqez'a ezpeek dn
:mi`xen` dfa ewlgpy `xnbd d`ian,øîà øæòìà éaøzpeek ©¦¤§¨¨¨©

l 'ztqez'a mkgdäLéøç,dxeza yxetn dxeqi` oi`y ,ziriaya £¦¨
,oldlck dze` micnl `l`øîà÷ éëäå,mkgdìò ä÷ìé ìBëé §¨¦¨¨©¨¦§¤©

zk`lnäLéøçmeyn ,ziriayaàéúàczcnlpy -èøôe ììkî £¦¨§¨§¨¦§¨§¨
ììëelirl x`eank(`"r)hxtd oirk dk`ln lk zeaxl yiy , §¨

dyixgd z` mb epiide ,dxeza zeyxetnd dxinfe drixf `edy
.drixfl zriiqnyàøeèôì àãeîìz déì áéñðåzewlnn xehtl - §¨¦¥©§¨¦§¨

,dxeza zeyxetn opi`y zek`ln x`y dyerde yxegd z`íàc§¦
ïkdyw mdilr miaiigyéì änì éèøt éðä ìkhxtl jixv recn - ¥¨¨¥§¨¥¨¨¦

i`ce `l` ,miweqta zeyxetnd zek`lnd ody mihxtd lk z`
x`ye dyixg lr `le ,miwel odilr `weecy rinydl ick
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äãìé àøùéîì-.dpyd y`x cr zerihp xyräðé÷æ øñéîì éàø÷-mcew mei miyly

gqtn exfbe llde i`ny zia ez`e .dpyd y`x

.zxvr creäðéî úrîù àìéîî-xeq` dpiwfc

.yexglìàrîùé éáøì àúëìä àìà-witp `lc
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.xnerd xivw `ivedlåìèá àúééøåàãî-

elha ikdl ,dxezd on jnq egky` ,xnelk

.`zkldàúëìä øîàã ïàî-y`x iptlc

.xeq` dpydàúëìäì äø÷r äåù äøéæâ àúà-

exinb edpi`c dey dxfb meyn ,xnelk

zayn ediiytpn-mc` oi` `d ?`zkld elha

!envrn dey dxfb ocïîæá àúëìä åøéîâ éë
íéé÷ ùã÷îä úéáù-ziae l`ilnb oax exy ike

epic-.miiw ycwnd zia oi`y onfaéî äøéæâ
íéîùâ-.oeliw in carnl iz` `nlcíéîùâ éî

ïåìé÷ éî éãéì éúà éîð-dpin elcn ik ,xnelk

d`iln `ied `lc-,oeliw in `linn ziyrp

.`zln `gixhe ,`ln epi`yïî ïéëùåîä úåøäð
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äúåù äãù äúåà'åë íéîä úîà äúåàî-

dze`n zg` mrta dcyd aex zewydl lekiy

mrta zewydl leki epi` m` la` .mind zn`

dcy ly aex mind zn` dze`n zg`-epi`

.lif`e wiqtn `nlc ,zekixae zewiqtn dwyn
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קנז
oiglyd zia oiwyn` cenr c sc ± oey`x wxtohw cren

úéréáùì ñðëðù-.dpyd y`x iptl yexgl xeq`y ,ziriayl qpkil el yiy lkäî
úåùø ùéøç-.mewn lkaøîårä øéö÷-.zaya xevwl xzenäåöî ìù àéäù-lr s`

xevw `vny it-yexg `vn m` la` .dnyl dxivw opirac ,xvew-.yxeg epi`àúëìä
äãìé àøùéîì-.dpyd y`x cr zerihp xyräðé÷æ øñéîì éàø÷-mcew mei miyly

gqtn exfbe llde i`ny zia ez`e .dpyd y`x

.zxvr creäðéî úrîù àìéîî-xeq` dpiwfc

.yexglìàrîùé éáøì àúëìä àìà-witp `lc

:`pixg` dyxcl `xwl yixcc ,i`xwn dil

.xnerd xivw `ivedlåìèá àúééøåàãî-

elha ikdl ,dxezd on jnq egky` ,xnelk

.`zkldàúëìä øîàã ïàî-y`x iptlc

.xeq` dpydàúëìäì äø÷r äåù äøéæâ àúà-

exinb edpi`c dey dxfb meyn ,xnelk

zayn ediiytpn-mc` oi` `d ?`zkld elha

!envrn dey dxfb ocïîæá àúëìä åøéîâ éë
íéé÷ ùã÷îä úéáù-ziae l`ilnb oax exy ike

epic-.miiw ycwnd zia oi`y onfaéî äøéæâ
íéîùâ-.oeliw in carnl iz` `nlcíéîùâ éî

ïåìé÷ éî éãéì éúà éîð-dpin elcn ik ,xnelk

d`iln `ied `lc-,oeliw in `linn ziyrp

.`zln `gixhe ,`ln epi`yïî ïéëùåîä úåøäð
íéîâàä-`ciar ,minb` in dil rnyn `zyd

.iwqtcãråî ìù åìåçá ïäî úå÷ùäì øúåî-

gxhe lf`e ,minb` in `wiqt `nlc ixfb `le

.xg` xdp on izii`eïðçåé éáø øîà àòìéà éáø
`lc `kid elit` minyb in opixfb xn`c -

minyb in iy` ax xn`wcn oeliw in eh` iwqt

elit` xq` opgei iaxc llkn iz` oeliw icil

`xif iaxc dil zil oeliw in icil `iz` `lc

.xfb `lcïåìé÷ éî àì ìáà éáéúéî-`nlc

:inp `kd .wenrd on `ivedl gxhe ,iwqtn

?minb` in iwqtn `nlc yegip `l i`n`øîà
åîã é÷ñô àìã àéîë äéì-.yginl `kile

úåëéøáå úå÷éñô-.`id `zlin `cgúîà íà
ïäéðéá úøáår íéîä-elld zekixad oia-

in iwqt i`c ,minyb inn zewydl xzen

minyb-.mind zn`n dwynìù äáåøù àåäå
äúåù äãù äúåà'åë íéîä úîà äúåàî-

dze`n zg` mrta dcyd aex zewydl lekiy

mrta zewydl leki epi` m` la` .mind zn`

dcy ly aex mind zn` dze`n zg`-epi`

.lif`e wiqtn `nlc ,zekixae zewiqtn dwyn

éîåé àúìú åà éøúì éúùéú-zn` `iddn
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קנח
oiglyd zia oiwyna cenr c sc ± oey`x wxtohw cren

éôåìù-olke`l miizpian odn lhep oitevx zewxidyk-ozetil ,xzen-liaya ,xeq`

.mix`ypy mze` ozetilìãéîä-.i`cn xzei cgia opyiy miptba ylezíééðr ìùá-

zeller ,inp i` .d`ta-.shp `le szk `l el oi`yéëðá-mizife miptbd zgz zexea

.min mda ozepeúåéâår-) "dkeza cnre dber br" enk ,aiaq lebrziprz(`,hioicicae

.zeneb od inpéàúéö-.mewnéëðá ãárîì-

!zeiber oiyer oi` :opz `de ?ixy ikide .zeiber

éúãçá àä-zeiber my eid `l mlerny-

`gxih `ki`c ,cren ly elega zeyrl xeq`

zeiber my el eid xaky ,iwizr la` .`xizi

enzqpe-.cren ly elega oxtegle xefgl xzen

øãårë äàøðù éðôî-ixdy ,ziriay jxevl

.xcerk xtegäréøæì äéôâà øéùëîù-xtegyk

dn`d zty lr dn`ay xtrd gipne dn`d-

.`kikx `rx` dl ciarc ,drixfl ditb` owzn

äéøúá àéî åúà à÷ã-ez` dn`a xtg ikc

l`l.dxitg icda min xzøîàã ïàîéðôî
àëéà äréøæì äéôâà øéùëîù-iz`c ab lr s`

itb` .`kikx `rx` `cy `dc ,dixza `in

.dn`dàëéì øãårë äàøðù éðôî øîàã ïàîå-

inc `l jkle ,min `kil xcerae ,`in iz` `dc

.xcerlàìà-.dixza `in ez` `lc mlerl

xitgc .i`xal icye liwyc ediipia `ki`e

,dn` itb`n wegx ,i`xal xtr icye dn`a

.drixfl ditb` xiykn `lcéðôî øîàã ïàî
àëéà øãårë äàøðù-`in ez` `le xitg `dc

.dixzaäéì çðî äéúëåãá-`rx` icy `lc

`kd la` .`rx` jkxn `l` ciar `lc ,i`xal

-.xcerl inc `l jkl ,i`xal icyéðúî øîéîà
-z` oiyer oi` xfrl` iax xn`c `d ,`icda

.xcerk d`xpy iptn ziriaya dn`däùår
øöåà åìáæ íãà-ziriaya elaf lk qipkny

edcy lafnk d`xpc opixn` `le ,dcya

.ziriayaíéçôè äùìù ÷éîréù ãr-qipkne

ick ciar `lc `zln `gkenc ,myl lafd

.ziriaya edcy laflìáæ èrî åì äéä-

laf eilr siqen ,ziriay mcew dcy dze`a

.winrdl jixv oi`e ,ziriaya jledeøærìà éáø
øñåà-mcew laf hrn my did m` elit`

.ziriaya eilr siqedl ,ziriay÷éîréù ãr
äùìù-`lc ,dcyay rlqd lr lafd oziy e`

xetgl xfrl` iax ixy ikide lafnk d`xp

?xcerk d`xpl yiig `le ziriaya winrdle

÷éîräù ïåâë-xn`c `d ,xnelk .okl mcew

winriy cr xfrl` iax-winriy cr xn` `l

.ziriay mcew wenr didy `l` ,ziriayaåéìr çéëåî åìáæ-xcerk d`xp `ed ziriaya winrnc ab lr s` ,xnelkxeq`e-`lc eilr giken myl gipny elaf ixdy ,xzen `kd

.xcer meyn ciarçôè ä÷åîr äúéä íàù-gth cr dnzqpe ,migth dyy za mind zn` my did dligzkly ,xnelk-oze` winrne xfeg :xnelk ,migth dyy cr dcinrn

.dnzqpy migth dyngäùìù ìr çôè éöç-`inec iedc ab lr s` .dvgne migth ipy oze` xtege xfeg epi` i`cec ,gth ivg cr dnzqpe ,migth dyly za dlgza dzid m`

.migth dyy lr dcinrne gth dwenr dzidcàéî äá éøár àì àø÷érîã ïåéë-eiykr `le okl mcew `l ,xity `in da ixar `l migth dyly za dn`a i`ce ,xnelk-ied

.jixv `lc `gxihøùr íéðù ìr íééçôè-migth ipy cr dnzqpe ,xyr mipy ly dzid dligzklc-iedc meyn ,mipey`xd mipy oze` lr migth dxyr cr cer winrdl xeq`

.migth dyyn dlrnl `nebd zirwxw diabdle jk lk winrn `wc ,`xizi `gxihíéçôè äráù ìr íééçôè-.migth ipy cr dnzqpeåäî-.exiizypy dyng oze` winrdlàëä
÷éîrî à÷ äùîç-`le dyy lr dcinrne gth dwenr dzidc.rwxwa jk lk winrdl `xizi `gxih iedàëäå-.migth dyng `l` crena winrn `l inpçôè àëéàã ïåéë

àøéúé-.[drax`a ibqc] gthd lk jixv `lcéôè àçøéè àëéà-.i`cn xzei gth eze` liaya envr dgeyyàøäð éôåçùì-.xdpa milcbd zepli` itpr xewrlàøäð àøëéîì
àîéîè-.mzqpy oiirnd xewn zeptlàøäð éçåã÷àì-.xdpd rvn`ay oehxiy zeptlõéðøåá-.xdpd my
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.exizd `l Ð `gxih `kil elit` ,zetiil la` .exizd Ð lek`lêëlcin

Ð miipr lya) aizkck ,dxiva zrya ilin ipd Ð zeller gwil `pngx xq` ikcmixac

ck.ediilr zeller xeqi` Ð "llerz `l jnxk xevaz ik" :(

éðôîdrixfl ditb` xiyknyÐzi`xpe

jkly oi`exd oixeaqy ,ynn dyixg

.ynn rwxw zcear dil aiyg :inp i` .oiekzn

dk`ln edin Ð jkl oiekzn epi`y ab lr s`e

oi`y xac oerny iax xn`c ab lr s`e .`id

oerny iax dcen :opixn` `d Ð xzen oiekzn

ici lrc oeik :ixaq opaxe .zeni `le diyix wiqta

`lc ,xzene ,`id dk`ln e`l Ð dil ciar iepiy
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מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc ohw cren(iyiy meil)

éôelL ,ïéìãî,dbexra zetitva milcbd zewxin wlg selyl - ©§¦©¥
eïðúãëdpyna(d"n f"t d`t),mxk oiprlìãénäzeleky` hwlnd - §¦§©©¥¥

zetitva milcbd miapríéðôbazeleky`d z` giaydl ©§¨¦
,mixzepdíéiðò ìLa ìãéî àeä Ck ,BlLa ìãéî àeäL íLkleki - §¥¤¥¥§¤¨¥¥§¤£¦¦

,miipr zepzn ly zeleky`n s` hwlløéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦
,íéiðò ìLa éàMø Bðéàå ,éàMø BlLa ,øîBàmb giayn jkay s` ¥§¤©©§¥©©§¤£¦¦

wlg hwln eyexit 'lcin'y x`eane .miptba xzepd mwlg z`
,x`eank `ed 'zewxil oilcn' `ziixad yexit mb df itle .xacn
jkay s` crena mlke`l mitetv zewxin wlg mihwlny

.xeq` x`yd zetil wx ezpeek m` j` ,mixg`d migazyn
:df oipra zyxetn `ziixa `ian `piaxdéì øîà,d`tqez daxl ¨©¥
,ïìëBàì éãk úB÷øéì íéî ïéìãî ,àéðúäåziilca xaecny yxetne §¨©§¨©§¦©¦¦¨§¥§§¨

.mziiwydl minàéðz éà ,déì øîà,efk `ziixa yi ok` m` -àéðz ¨©¥¦©§¨©§¨
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øãBrk¯éãLå dépéî ìé÷L à÷c eäééðéa àkéà :àlà !äréøæì äétâà øéLënL éðtî Leçéì §¥¥¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨¤¨¦¨¥©§§¨¨¥¦¥§¨¥

äréøæì äétâà øéLënL éðtî øîàc ïàîì .éàøáì¯øãBrk äàøpL éðtî øîàc ïàîì ,àkéì §¨¨¦§©§¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨¥¨§©§¨©¦§¥¤¦§¤§¥
¯,énð øãBr ?øãBrk äàøpL éðtî Leçéì ,äréøæì äétâà øéLënL éðtî øîàc ïàîìe .àkéà¦¨§©§¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨¥¦§¥¤¦§¤§¥¥©¦

ìé÷L à÷ ék¯éaøc déì àéL÷å ,øãBrk äàøpL éðtî dì éðúî øîéîà .déì çpî déúëeãa ¦¨¨¥§§¥©©¥©¥¨©§¥¨¦§¥¤¦§¤§¥§©§¨¥§©¦
øãBrk äàøpL ìk äéøær ïa øærìà éaø øîà éîe :äéøær ïa øærìà éaøcà äéøær ïa øærìà¤§¨¨¤£©§¨©§©¦¤§¨¨¤£©§¨¦¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¤¦§¤§¥

ìL ÷éîriL ãr øñBà øéàî éaø .øöBà Bìáæ úà íãà äNBr :éäðéîøe ?øeñà,íéçôè äL ¨§¦§¦¤¨¨¤¦§¨©¦¥¦¥©¤©£¦§Ÿ¨§¨¦
ìL déaâiL ãr Bàèreî øác Bì äéä .íéçôè äL¯éñBîäéøær ïa øærìà éaø .CìBäå åéìr ó ©¤©§¦©§¨§¨¦¨¨¨¨¨¦¨¨§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨

ìL ÷éîriL ãr øñBàìL déaâiL ãr Bà ,äLéaøå àøéæ éaø .rìqä ìr ïziL ãr Bà ,äL ¥©¤©£¦§Ÿ¨©¤©§¦©§Ÿ¨©¤¦¥©©¤©©¦¥¨§©¦
.åéìr çéëBî Bìáéæ :øîà ãçå ,÷éîräL ïBâk :øîà ãç ,ìîî øa àaàúà ïéðwúîe" ©¨©¤¤©¨©§¤¤¡¦§©¨©¦§¦©¨¨§©§¦¤

çôè äweîr äúéä íàL :àaà éaø øîà ?úì÷ìe÷î éàî ."ãrBna úì÷ìe÷îä¯dãéîrî ©§§¤¤©¥©§§¤¤¨©©¦©¨¤¦¨§¨£¨¤©©£¦¨
ìrìL ìr çôè éöç ,àèéLt .íéçôè äMLàiî øár àìc ïåék ,íéçôè äL¯.àeä íeìk àì ©¦¨§¨¦§¦¨£¦¤©©§Ÿ¨§¨¦¥¨§¨¨©©¨¨§

àøéúé àçøéè çøè à÷c ,øNr íéðL ìr íééçôè¯äMîç àëä ?eäî äráL ìr íééçôè .àì §¨©¦©§¥¨¨§¨¨©¦§¨§¥¨Ÿ§¨©¦©¦§¨©¨¨£¦¨
àøéúé çôè àkéàc ïåék ,àîìc Bà ,÷éîrî à÷ äMîç àëäå ÷éîrî à÷¯àçøéè àkéà ¨©£¦§¨¨£¦¨¨©£¦¦§¨¥¨§¦¨¤©§¥¨¦¨¦§¨

ì Cãîä øa éðáì àøL ééaà .e÷éz ?éôèäéîøé éaø .àøäð éôeçLàzåëñ éðáì eäì àøL §¥¥©©¥§¨¦§¥©©§¨§©¥©£¨©¦¦§§¨§¨§¦§¥§©§¨
:øîà .õéðøea øäð éçeã÷àì àéñçî àúî éðáì eäì àøL éLà áø .àîéîè àøäð àøëéîì§¦§¨©£¨§¦¨©©¦§¨§¦§¥¨¨§©§¨§©§¥§©§¦£©

íéaø dépéî eúLc ïåék¯.íéaø éëøBö ìk ïéNBr :ïðúe ,éîc íéaøkúà ïéðwúîe" ¥¨§¨¦¥©¦§©¦¨¦§©¦¨§¥©¦§©§¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc ohw cren(iyiy meil)

éôelL ,ïéìãî,dbexra zetitva milcbd zewxin wlg selyl - ©§¦©¥
eïðúãëdpyna(d"n f"t d`t),mxk oiprlìãénäzeleky` hwlnd - §¦§©©¥¥

zetitva milcbd miapríéðôbazeleky`d z` giaydl ©§¨¦
,mixzepdíéiðò ìLa ìãéî àeä Ck ,BlLa ìãéî àeäL íLkleki - §¥¤¥¥§¤¨¥¥§¤£¦¦

,miipr zepzn ly zeleky`n s` hwlløéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦
,íéiðò ìLa éàMø Bðéàå ,éàMø BlLa ,øîBàmb giayn jkay s` ¥§¤©©§¥©©§¤£¦¦

wlg hwln eyexit 'lcin'y x`eane .miptba xzepd mwlg z`
,x`eank `ed 'zewxil oilcn' `ziixad yexit mb df itle .xacn
jkay s` crena mlke`l mitetv zewxin wlg mihwlny

.xeq` x`yd zetil wx ezpeek m` j` ,mixg`d migazyn
:df oipra zyxetn `ziixa `ian `piaxdéì øîà,d`tqez daxl ¨©¥
,ïìëBàì éãk úB÷øéì íéî ïéìãî ,àéðúäåziilca xaecny yxetne §¨©§¨©§¦©¦¦¨§¥§§¨

.mziiwydl minàéðz éà ,déì øîà,efk `ziixa yi ok` m` -àéðz ¨©¥¦©§¨©§¨
jixack epipy -[à].

:dpyna epipy.íéðôbì úBiâeò ïéNBò ïéàå§¥¦¦©§¨¦
:`xnbd zx`anékða ,äãeäé áø øîà ,úBiâeò éàîmin zexea - ©¦¨©©§¨¦§¥

.mziizyl miptbd aiaqyïéãéãa ,úBiâeò ïä elà ,éëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦¥¥¦§¦¦
zeneb.íéðôb éøwéòaLå íéúéæ éøwéòaL¤§¦§¥¥¦§¤§¦§¥§¨¦

:`xnbd dywnéðéàaiaqy zexea od 'zeiber'y `ed jk m`d - ¥¦
,miptbdàøL äãeäé áø àäå[xizd-]éðáìenyy mc`'éàúéö øa' §¨©§¨¨¨¦§¥©¥©

ïBäéîøëì ékða ãaòîìm`e ,crena mdinxka zexea xetgl - §¤§©¦§¥§©§¥
:`xnbd zvxzn .exq`p recn ,el` zexeal dpynd zpeekàìŸ

ézãça àä ,àéL÷dxq`e miycg zexeaa dxaic dpynd - ©§¨¨§©§¥
e ,dxizi dgxh meyn mxteglé÷ézòa àäxaic dcedi ax - ¨§©¦¥

jka oi`y meyn mxtegle xefgl xizde ,enzqpy mipyi zexeaa
.dxizi dgxh

:dpyna epipyänàä úà ïéNBò ïéà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥¦¤¨©¨
.ziriayae crena dligza
:enrh z` zxxan `xnbdàîìLaaãòBîxeq`çøè à÷c íeMî ¦§¨¨¥¦§¨¨©

,crena xeq`eàlàaúéòéáLzxzen dgxhyàîòè éàîdn - ¤¨§¦¦©©£¨
.rwxw zcear dpi` ixd ,dn`d zxitg xeq`l mrhd

:`xnbd zx`anda eâéìtxacd mrha ewlgp -éaøå àøéæ éaø §¦¨©¦¥¨§©¦
L éðtî ,øîà ãç .ìnî øa àaàmind zn` xtegøãBòk äàøðz` ©¨©©¨©¨©¦§¥¤¦§¤§¥

.ziriaya xeq`e dkkxl rwxwdL éðtî ,øîà ãçådxitga §©¨©¦§¥¤
e dn`d icivl xtr jilynäétâà øéLëî[dizecb-]äòéøæìixdy ©§¦£©¤¨¦§¦¨

jkl die`xd dkx rwxw my gipnziriaya xeq`e ,[â].
:mzwelgn zx`an `xnbdeäééðéa éàî,minrhd oia weligd dn - ©¥©§

eäééðéa àkéàote`a weligd -déøúa àiî eúà à÷ceceray - ¦¨¥©§§¨¨©¨©§¥
l .mxear xtegy xkipy ,min dil` miqpkp dn`d z` xtegïàî©

øîàcmrhdyàkéà ,äòéøæì äétâà øéLënL éðtîmiqpkpyk mb - §¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨¦¨
.xeq`e df mrh yi minàkéì ,øãBòk äàøpL éðtî øîàc ïàîe- ©§¨©¦§¥¤¦§¤§¥¥¨

ep`e ,mxear xtegy xkip mind z`iaa ixdy ,df mrh oi` o`k
.execir mewnl min `iadl ekxc oi`y xcerk d`xp

:`xnbd dywn,øãBòk äàøpL éðtî øîàc ïàîìedywLeçéì- §©§¨©¦§¥¤¦§¤§¥¥
ipyd mrhl yeygiyäòéøæì äétâà øéLënL éðtîs` xeq`ie ¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨

.xteg ecera mi`a minyk
ote`a ewlgp `l ok` :xg` ote`a mzwelgn zx`an `xnbd

,min mi`ayeäééðéa àkéà àlàote`a zwelgndépéî ìé÷L à÷c ¤¨¦¨¥©§§¨¨¦¦¥
éàøáì éãLåzecbn wgxd uegl jilyne dxitgd xtrn lhepy - §¨¥¦§¨¥

,dn`d,àkéì ,äòéøæì äétâà øéLënL éðtî øîàc ïàîìixdy §©§¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨¥¨
la` ,ogiayn epi`e dizecbn wegx xtrdäàøpL éðtî øîàc ïàîì§©§¨©¦§¥¤¦§¤

,àkéà ,øãBòk.xcerk d`xpe rwxwa xteg ixdy §¥¦¨
:`xnbd dywn,äòéøæì äétâà øéLënL éðtî øîàc ïàîìes` §©§¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨

mewn lkn ,wegxnl xtrd jilynyk jiiy epi` df mrhyLeçéì¥
øãBòk äàøpL éðtîyyg oi` ef drcl :`xnbd zvxzn .xeq`e ¦§¥¤¦§¤§¥

y oeik ,xcerk d`xpy df ote`aénð øãBòjkxl dvexy oeik ¥©¦
rwxwddéì çpî déúëeãa ìé÷L à÷ ékegipn xtrd lhepyk - ¦¨¨¦§§¥©©¥

.xecira `le dxitga wqery xkip wegxnl ekilynde ,enewna

cg`k xn` dixfr oa xfrl` iaxy `ziixa d`ian `xnbd
:dfa dpce ,minrhddì éðúî øîénàxfrl` iaxy `ziixa dpy - ©¥©©§¥¨

enrh x`ia envr dixfr oadéì àéL÷å .øãBòk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤§¥§©§¨¥
n dxizq df mrh itl xnin`løæòìà éaøcà äéøæò ïa øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨¤£©§¨©§©¦¤§¨¨

,äéøæò ïa,df z` df mixzeqk mi`xp eixacyéîe[ike-]éaø øîà ¤£©§¨¦¨©©¦
äéøæò ïa øæòìàyøeñà øãBòk äàøpL ìk,ziriaya,éäðéîøeepipy ¤§¨¨¤£©§¨¨¤¦§¤§¥¨§¦§¦

dpyna(b"n b"t ziriay),íãà äNBòziriayaBìáæ úàeizextn ¤¨¨¤¦§
,øöBà.dlafny exn`iy miyyeg oi`e ,edcyl elek qipknyéaø ¨©¦

÷éîòiL ãò ,øñBà øéàîxetglìLíéçôè äL,elaf my qipkdlBà ¥¦¥©¤©£¦§¨§¨¦
déaâiL ãòlzìLíéçôè äLxzen f`y ,elaf eilr gipieoeik ©¤©§¦©§¨§¨¦

m` ezrcl s`e .edcy lafn epi`y xkipyBì äéädkeza laf ¨¨
elit`èòeî øác,ziriay mcewéñBîCìBäå åéìò ós` ziriaya ¨¨¨¦¨¨§¥

.lafn epi`y xkip f`y ,rwxw zdabd e` zxitg `laøæòìà éaø©¦¤§¨¨
øñBà äéøæò ïa,df ote`a s`ìL ÷éîòiL ãòdéaâiL ãò Bà äL ¤£©§¨¥©¤©£¦§¨©¤©§¦©

ìLïziL ãò Bà ,äLlafd,òìqä ìòepi`y xkip el` mipte`a wxy §¨©¤¦¥©©¤©
xetgl xizd cvik ,ziriaya dn` xetgl xq`y oeike .lafn

migth dyely ziriaya[ã].
:`xnbd zayiinìnî øa àaà éaøå àøéæ éaø.ef `iyew eayiiãç ©¦¥¨§©¦©¨©©¨©

,øîàezpeek oi` 'winriy cr' dixfr oa xfrl` iax xn`y dn ¨©
`l` ,ziriaya÷éîòäL ïBâk.xizd f` wxe ,ziriayd mcew xak §¤¤¡¦

,øîà ãçåwinrdl elaf qipknl xizd ok` dixfr oa xfrl` iax §©¨©
y meyn ,xq` dn`d zxitgy s` ,ziriayaBìáéæcin gipny ¦§

dxitgd xg`låéìò çéëBî.xecrl `le lafd xear xtegy ¦©¨¨
:dpyna epipy.ãòBna úì÷ìe÷nä úà ïéðwúîe§©§¦¤©§§¤¤©¥

:`xnbd zxxan .mind zn`a epiideúì÷ìe÷î éàîlewlwd edn - ©§§¤¤
:`xnbd daiyn .crena epwzl exizdyäúéä íàL ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¤¦¨§¨

dn`dçôè äweîòdyy dwenr dzidy xnelk ,dnzqpy xg`l £¨¤©
e da xteg ,dynga dnzqpe migthíéçôè äML ìò dãéîòî©£¦¨©¦¨§¨¦

dxizi dgxih ef dxitg oi`y oeik ,oey`xd dwner xeriyk
.crena zxzene

:minec mipte`a dpc `xnbdàèéLtdnzqp m`y xacd heyt - §¦¨
wner cr dn`d,çôè éöçdligza cnr dwnereìL ìòäL £¦¤©©§¨

,íéçôèdwenr dzidy dnn dnzqpy mcewd ote`l dnecy s` §¨¦
,dzr dwenry dn cbp minrt dyyàiî øáò àìc ïåékoi`y - ¥¨§Ÿ¨©©¨

,d`elna dwenryk s` ef dphw dn`a ie`xk mind mixaeràìŸ
àeä íeìkm`e .crena da gexhl xeq`e efk dxitga jxev oi` - §

wner cr dnzqp,íééçôècnr dwnereøNò íéðL ìòoeik ,migth §¨©¦©§¥¨¨
àøéúé àçøéè çøè à÷c`iveny xtrd diabdle ax wnera xetgl §¨¨©¦§¨§¥¨

,migth dyyn xzei epiidc ,ax daeblàì.el xzed Ÿ
wner cr dn`d dnzqp m` ,wtzqdl yi j`,íééçôèdwnere §¨©¦

cnräòáL ìò,migtheäîote`l dnec m`d ,crena dpwzl ©¦§¨©
oky ,oey`xdàëädyyl gthn xtegyk lirl -à÷ äMîç ¨¨£¦¨¨
àëäå ,÷éîòîdrayl miigthn xtegyk o`k -,÷éîòî à÷ äMîç ©£¦§¨¨£¦¨¨©£¦

,xizdl yieàîìc Bàc ,wlgl yi `ny -àøéúé çôè àkéàc ïåék ¦§¨¥¨§¦¨¤©§¥¨
,xzein gth yi -éôè àçøéè àkéàenvr stekl `ed jixv ixdy ¦¨¦§¨§¥

:`xnbd dwiqn .xeq`l yi ok lr ,gth eze` liaya i`cn xzei
e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:crena min ilewlw owzl exizdy mipey mipte`àøL éiaà©©¥¨¨
[xizd-]éðáìenyy mc`ì ,Ccîä øaàøäð éôeçLxewrl - ¦§¥©©§¨§©¥©£¨

e .xdpd ztya egnvy zepli` itpr crenaeäì àøL äéîøé éaø©¦¦§§¨¨¨§
dfn xzeiéðáìenyy mewnàîéîè àøäð àøëéîì ,àzåëñzeptl - ¦§¥©§¨¨§¦§¨©£¨§¦¨

e .mzqpy mdly oirnd xewnn zleqtàúî éðáì eäì àøL éMà áø©©¦¨¨§¦§¥¨¨
[xird-]õéðøea øäð éçec÷àì àéñçîrvn`ay oehxy zeptl - §©§¨§©§¥§©§¦

e ,uipxea enyy xdpdøîà,enrh x`ia -dépéî eúLc ïåékinn - ¨©¥¨§¨¦¥
df xdp,íéaøok m`kjxevl cnerd xdpéîc íéaø,aygp -ïðúe ©¦§©¦¨¦§©

,epzpynaíéaø éëøBö ìk ïéNBòdf dyrn s` xzen okle ,crena ¦¨§¥©¦
.dxizi dgxih ea yiy

:dpyna epipyúà ïéðwúîe§©§¦¤
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קס
oiglyd zia oiwyn` cenr d sc ± oey`x wxtohw cren

íéîä éìå÷ìé÷-.xead zngn eltpy mipa` oebkïéèèåç-xead zirwxwa zexexv eltp

.crena oze` dlrnïúåà ïéèèåç àì ìáà-`ziixa `idd ipzwc `d `nlya zxn` i`

cigi ly dlrnly-la` `ziixa i`d ipzwc i`d inwe`l `ki` ,el jixv cigiya epiid

oihheg `l-jixv cigi oi`ya oihhegc `d dl znwe` i` `l` .el jixv cigi oi`ya

i`na oihheg `l la` ipzwc i`d ok m` ,el

?dl znwen'åë åì êéøö ãéçéùá éàî àìà-

oihheg ipzwc i`d znwen i`na ,xnelk-

miax ly 'ek `ipzde ,odl mikixv miaxya

.oze` oixtegàúééî÷ àéù÷ àìà-oi` :ipzwc

miax ly zexea oixteg-,el oikixv miaxya

miax ly :`kd ipzwc `ziixa `dl `iyw-

.oze` oixtegéëä õéøú àìà-xnel jixv oi`e

`iyw `le .xzen dxitg elit`c ,miax lya

.'ek epy `l xn`c opgei iaxlà÷éã éîð ïéúéðúî
-.xzen inp dxitgc ,el oikixv miaxyac

íéëøãä úà õåå÷ì-.mikxcay mivew zeptl

äàñ íéráøà åëåúá úåéäì ïéìéâøî-oilibxny

ea `diy ick ,mind zn` dewna rbep `diy

.d`q mirax`íù åëôùðù íéîã ìë-oebk

.mikxcay mivewaàä-ipd iiez`lc zxn`wc

`l` .'ek oipwzn oizipzna ipzw `icda inp

miax ikxev lk oiyere ipzwc `d i`ce-iiez`l

.ez` `w dxitgúåøá÷ä úà ïéðééöî-oiyery

"daexn"a xn`ck .ciqa zexawd lr mipniq

)(`,hq `nw `aaxeegc ,ciqa zexaw ly :

.myl dnexz ilke` ekli `ly ick ,zenvrk

'åëå íör äàøå áéúëã-lr `apzn l`wfgi

zenvr lr mipeiv l`xyi eyriy ,`al cizrd

.oiklyend mixbtdaezkd `a `ly ,`ed fnxe

.oeiv dyer mc` `diy cnlle xidfdl `l`ìë
øùá ìørå øëð ïá-dlin zngn eig` ezny

eig`k `ed mb zeni ot mi`xiy ,elenl evx `le

-oixeq`y ,ipzxyl iycwn l` `ai `l

.dcearaéøéîâ-.ipiqnùåøô åì äàøå÷ äàîåè
-ick ,d`nehd lr mipniq miyer ,xnelk

.yxete yibxn `diyìåùëî ïúú àì øår éðôì
-edi `ly d`nehd lr xac eyr ,xnelk

.zexdhe dnexz i`yep da milykpíúøæäå-

.oeyxtze :opinbxzneéúøîùîì úøîùî åùr-

da aizkc ,dnexz ilke`l zxnyn eyr

) aizkc 'zxnyn'(gi xacnaz` jl izzp ip`e" :

.mi`nhn edi `ly "izenexz zxnynêøã íùå
-.ekli jxc dfi`a oniq oiyeryrùéá åðàøà

íéäìà-cqtd aygnd ,eizegxe` myd df

.dcqtd cbpk dxiar xkye dxky cbpk devn

mye-.oiny enkàìâéøã àúáùáéù÷î äåä àì
äéì-i`e ,`wxitl `nlr ilek ez`c meyn

iwextl ivn ded `le dil iywn-.siqkn ded
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ééåúàìÐ `ipzc jd`l mikxcd oipwzn llkac `kd jixtwc i`dc :dizrc `wlq `w

.ikd jixt jkld ,zenebde zeiyeyabd owzny rnyn oewizc Ð mikxc ueew ied

Ð `iyew jd dywnc i`d :inp i` .'ek oipwzn llka eedc edl ipzw `icda el` lk :uxzne

."mikxcd z` oipwzne" da qxbc rci ied `le ,eita dxeby `zipzn dzid `läéäåjilr

Ð minc`xw i`dl dil hiwp :l`ppg epiax yxit

'ipznn .leykn iedc i`dl incc dwrn zyxtn

zerwxw zewydl xeq`y cnll yi `xnbd mr

d`eazd elwlwziy ,ca`d xac eedc oze` `l`

zcear x`yl oicd `ede .da mirehpd zepli`de

opixn`c `de .cren ly elega xeq` Ð rwxw

mind zn`n oebk ilin ipd Ð zewydl xzenc

.`xizi `gxih `kilc ,envr dcya zxaerd

lye ,cigi ly zexrne oigiy zexea owzl xzene

.minl ikixvc oeik ,dligzkl xetgl xzen miax

.ziyixtck lirl `ipz ikdcæîøÐ oeivl

onfa `l la` ,cizrl `l` aizk `l `xw i`dc

mzdn slinl `ki`c ipyn ,edine .dfd

àäÐ l`wfgi izilc inwnjcicl :xnelk

inwn ok m` ,`ziixe`cn ied dfd onfac zxn`c

`ed jexa yecwdl dil ded l`wfgi izilc

vc opireny`lmixac daxd :uxzne !oeiv jix

`xwa aizk `lc ,dxezd on oixeq`c ol miwc

.inp ikd i`de .l`wfgi `z`c cr ,dklda `l`

áøÐ elq elq xn` `tti`n hiwp cge cg lk

`l` ,ibilt `le ,dizrc` wiqn dedc

`lc i`n dizrc` wiqn cg lkc `zlnc digxe`

.dizrc` dixag wiqn

àúáùáÐ `lbixc,lbxd mei ly zay

ipa lk oivawzn eide ,oiyxec eidy

.lbx ly zekld renyl xird
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc ohw cren(ycew zay meil)

ä éìe÷ìé÷'eëå íéaøä úeLøaL íén.oze` oihhege ¦§¥©©¦¤¦§¨©¦§
`weec :`xnbd zwiicnäèéèçmind zexean xtr weliq -ïéà- £¦¨¦

j` ,crena xzed ok`äøéôçmiycg zexea lyàì. £¦¨Ÿ
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,íäì ïéëéøö`lye ,dxitg `le zxzen dhihg wx ok it lr s`e §¦¦¨¤

.opgei iaxk
:`xnbd dgec,àìxaecn,íäì ïéëéøö íéaø ïéàLamiax m` j` Ÿ§¤¥©¦§¦¦¨¤

,wiicl yi ixd :digcd lr `xnbd dywn .xzen mdl mikixv
dúååëcl dhihgd xzid s` cinrdl mikixv didp df ote`k -éaâ ¦§¨¨©¥
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mdilzka.ãéña ïúBà ïéãñå ïúBà ïéøôBç íéaø ìLå .ãéñax`eane §¦§¤©¦§¦¨§¨¦¨§¦
gxkdae ,epzpynk `lye miaxl xetgl s` xzeny ote` yiy

.opgei iaxke mdl mikixv miaxyk dxizd `ziixady uxzl
:`xnbd dywnàéL÷ àlàitlàúéén÷ Cädpey`xd `ziixad - ¤¨©§¨©©©§¨

mikixv miaxyk ixdy ,xeqi`l miaxl cigi oia zwlgn dpi`y
:`xnbd zvxzn .xzenãéçiLa ãéçé ìL úBøBa ïéèèBç ,éëä õéøz̈¦¨¦§¦¤¨¦§¤¨¦
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ééBúàìs`yäøéôç.miax jxevl zxzen §¨¥£¦¨

:`xnbd dgecééBúàì ,àìzeaxl d`a dpynd -àéðúc àä Ÿ§¨¥¨§©§¨
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,'íéîcaygp ,rpen epi`e minc zekity repnl lekidy x`eane ¨¦

.xzidl dpynd daxn el` miax ikxve .jty `ed eli`k
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ok` ,`xnbd dwiqn .zyxetn dpi`ydpéî òîLon gken - §©¦¨
.zxzen dxitgy `ziixad
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`eal cizrd(eh hl l`wfgi),,'ïeiö Bìöà äðáe íãà íöò äàøå'fnxe §¨¨¤¤¨¨¨¨¤§¦

mc` mvr yiy mewna oeiv eyriy `ed[â].
:`xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîà,ef dyxc lr dywàä ¨©¥¨¦¨§©©¦¨
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קסי
oiglyd zia oiwyn` cenr d sc ± oey`x wxtohw cren

íéîä éìå÷ìé÷-.xead zngn eltpy mipa` oebkïéèèåç-xead zirwxwa zexexv eltp

.crena oze` dlrnïúåà ïéèèåç àì ìáà-`ziixa `idd ipzwc `d `nlya zxn` i`

cigi ly dlrnly-la` `ziixa i`d ipzwc i`d inwe`l `ki` ,el jixv cigiya epiid

oihheg `l-jixv cigi oi`ya oihhegc `d dl znwe` i` `l` .el jixv cigi oi`ya

i`na oihheg `l la` ipzwc i`d ok m` ,el

?dl znwen'åë åì êéøö ãéçéùá éàî àìà-

oihheg ipzwc i`d znwen i`na ,xnelk-

miax ly 'ek `ipzde ,odl mikixv miaxya

.oze` oixtegàúééî÷ àéù÷ àìà-oi` :ipzwc

miax ly zexea oixteg-,el oikixv miaxya

miax ly :`kd ipzwc `ziixa `dl `iyw-

.oze` oixtegéëä õéøú àìà-xnel jixv oi`e

`iyw `le .xzen dxitg elit`c ,miax lya

.'ek epy `l xn`c opgei iaxlà÷éã éîð ïéúéðúî
-.xzen inp dxitgc ,el oikixv miaxyac

íéëøãä úà õåå÷ì-.mikxcay mivew zeptl

äàñ íéráøà åëåúá úåéäì ïéìéâøî-oilibxny

ea `diy ick ,mind zn` dewna rbep `diy

.d`q mirax`íù åëôùðù íéîã ìë-oebk

.mikxcay mivewaàä-ipd iiez`lc zxn`wc

`l` .'ek oipwzn oizipzna ipzw `icda inp

miax ikxev lk oiyere ipzwc `d i`ce-iiez`l

.ez` `w dxitgúåøá÷ä úà ïéðééöî-oiyery

"daexn"a xn`ck .ciqa zexawd lr mipniq

)(`,hq `nw `aaxeegc ,ciqa zexaw ly :

.myl dnexz ilke` ekli `ly ick ,zenvrk

'åëå íör äàøå áéúëã-lr `apzn l`wfgi

zenvr lr mipeiv l`xyi eyriy ,`al cizrd

.oiklyend mixbtdaezkd `a `ly ,`ed fnxe

.oeiv dyer mc` `diy cnlle xidfdl `l`ìë
øùá ìørå øëð ïá-dlin zngn eig` ezny

eig`k `ed mb zeni ot mi`xiy ,elenl evx `le

-oixeq`y ,ipzxyl iycwn l` `ai `l

.dcearaéøéîâ-.ipiqnùåøô åì äàøå÷ äàîåè
-ick ,d`nehd lr mipniq miyer ,xnelk

.yxete yibxn `diyìåùëî ïúú àì øår éðôì
-edi `ly d`nehd lr xac eyr ,xnelk

.zexdhe dnexz i`yep da milykpíúøæäå-

.oeyxtze :opinbxzneéúøîùîì úøîùî åùr-

da aizkc ,dnexz ilke`l zxnyn eyr

) aizkc 'zxnyn'(gi xacnaz` jl izzp ip`e" :

.mi`nhn edi `ly "izenexz zxnynêøã íùå
-.ekli jxc dfi`a oniq oiyeryrùéá åðàøà

íéäìà-cqtd aygnd ,eizegxe` myd df

.dcqtd cbpk dxiar xkye dxky cbpk devn

mye-.oiny enkàìâéøã àúáùáéù÷î äåä àì
äéì-i`e ,`wxitl `nlr ilek ez`c meyn

iwextl ivn ded `le dil iywn-.siqkn ded
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ééåúàìÐ `ipzc jd`l mikxcd oipwzn llkac `kd jixtwc i`dc :dizrc `wlq `w

.ikd jixt jkld ,zenebde zeiyeyabd owzny rnyn oewizc Ð mikxc ueew ied

Ð `iyew jd dywnc i`d :inp i` .'ek oipwzn llka eedc edl ipzw `icda el` lk :uxzne

."mikxcd z` oipwzne" da qxbc rci ied `le ,eita dxeby `zipzn dzid `läéäåjilr

Ð minc`xw i`dl dil hiwp :l`ppg epiax yxit

'ipznn .leykn iedc i`dl incc dwrn zyxtn

zerwxw zewydl xeq`y cnll yi `xnbd mr

d`eazd elwlwziy ,ca`d xac eedc oze` `l`

zcear x`yl oicd `ede .da mirehpd zepli`de

opixn`c `de .cren ly elega xeq` Ð rwxw

mind zn`n oebk ilin ipd Ð zewydl xzenc

.`xizi `gxih `kilc ,envr dcya zxaerd

lye ,cigi ly zexrne oigiy zexea owzl xzene

.minl ikixvc oeik ,dligzkl xetgl xzen miax

.ziyixtck lirl `ipz ikdcæîøÐ oeivl

onfa `l la` ,cizrl `l` aizk `l `xw i`dc

mzdn slinl `ki`c ipyn ,edine .dfd

àäÐ l`wfgi izilc inwnjcicl :xnelk

inwn ok m` ,`ziixe`cn ied dfd onfac zxn`c

`ed jexa yecwdl dil ded l`wfgi izilc

vc opireny`lmixac daxd :uxzne !oeiv jix

`xwa aizk `lc ,dxezd on oixeq`c ol miwc

.inp ikd i`de .l`wfgi `z`c cr ,dklda `l`

áøÐ elq elq xn` `tti`n hiwp cge cg lk

`l` ,ibilt `le ,dizrc` wiqn dedc

`lc i`n dizrc` wiqn cg lkc `zlnc digxe`

.dizrc` dixag wiqn

àúáùáÐ `lbixc,lbxd mei ly zay

ipa lk oivawzn eide ,oiyxec eidy

.lbx ly zekld renyl xird
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áø ."íúàîehî ìàøNé éða úà ízøfäå" :øîà àøèeæ øî ."dá eëìé øLà Cøcä úà íäì zrãBäå" :øîà éãéà áøc déøa§¥§©¦¦¨©§©§¨¨¤¤©¤¤£¤¥§¨¨§¨¨©§¦©§¤¤§¥¦§¨¥¦§¨¨©

"ézøîLî úà ízøîLe" :øîà éLà¯òLBäé éaø øîà ."íéäìà rLéa epàøà Cøc íNå" :øîà àðéáø .ézøîLîì úøîLî eNr ©¦¨©§©§¤¤¦§©§¦£¦§¤¤§¦§©§¦¨¦¨¨©§¨¤¤©§¤§¤©¡Ÿ¦¨©©¦§ª©
åéúBçøBà íMä ìk :éåì ïa¯ìL BúreLéa äàBøå äëBæíLå" àlà "íNå" éø÷z ìà ,"Cøc íNå" øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä ¤¥¦¨©¨§¨¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤©¦§¦§¨¤¨§¨

"Cøc¯.déì éL÷î äåä àì àìâéøc àúaLa ,déì éL÷î äåä àîBé ìëc àãéîìz àeää déì äåä éàpé éaø .íéäìà rLéa epàøà ¤¤©§¤§¤©¡Ÿ¦©¦©©£¨¥©©§¦¨§¨¨£¨©§¦¥§©§¨§¦§¨¨£¨©§¦¥
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מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc ohw cren(ycew zay meil)

ä éìe÷ìé÷'eëå íéaøä úeLøaL íén.oze` oihhege ¦§¥©©¦¤¦§¨©¦§
`weec :`xnbd zwiicnäèéèçmind zexean xtr weliq -ïéà- £¦¨¦

j` ,crena xzed ok`äøéôçmiycg zexea lyàì. £¦¨Ÿ
:`xnbd zx`aneðL àì ,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîàxeq`l ¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨Ÿ¨

,crena miycg zexea zxitgàlàkíäì ïéëéøö íéaø ïéàL ¤¨¤¥©¦§¦¦¨¤
,dizylìáàyk.øzeî äøéôç eléôà ,íäì ïéëéøö íéaø £¨©¦§¦¦¨¤£¦£¦¨¨

:`xnbd dywnéëåykéøL éî íäì ïéëéøö íéaøxzen m`d - §¦©¦§¦¦¨¤¦¨¥
,xetglàéðúäå,`ziixaaúBøòîe ïéçéL úBøBa ïéèèBçãéçé ìL [à] §¨©§¨§¦¦¦§¨¤¨¦

éøö ïéàåøîBì CmihhegyïéçéL úBøBa ïéøôBç ïéàå ,íéaø ìL §¥¨¦©¤©¦§¥§¦¦¦
éøö ïéàå ,íéaø ìL úBøòîe.ãéçé ìL øîBì Cdxitgy x`eane §¨¤©¦§¥¨¦©¤¨¦

,zxzen dhihge dxeq`åàì éàîs` xaecn `l m`d -íéaøLa ©¨§¤©¦
,íäì ïéëéøö`lye ,dxitg `le zxzen dhihg wx ok it lr s`e §¦¦¨¤

.opgei iaxk
:`xnbd dgec,àìxaecn,íäì ïéëéøö íéaø ïéàLamiax m` j` Ÿ§¤¥©¦§¦¦¨¤

,wiicl yi ixd :digcd lr `xnbd dywn .xzen mdl mikixv
dúååëcl dhihgd xzid s` cinrdl mikixv didp df ote`k -éaâ ¦§¨¨©¥

ãéçéa `ziixaayéøö ãéçé ïéàL,íäì Cdf ote`a ike ,dyweäèéèç ¨¦¤¥¨¦¨¦¨¤£¦¨
éøL éî,dxzed m`d -àéðúäå,`ziixaaìL úBøòîe ïéçéL úBøBa ¦¨¥§¨©§¨¦¦§¨¤

íéî ïéñðBk ,ãéçézebbd on metq`y minyb ly,ïëBúìoi`y oeik ¨¦§¦©¦§¨
,daexn gxehïéôL àìå ïéèèBç àì ìáà[minzeq-]ïäé÷ãñ úà £¨Ÿ§¦§Ÿ¨¦¤¦§¥¤

,dtih s` ca`z `le mdinin elikiy ciqaïúBà ïéèèBç íéaø ìLå§¤©¦§¦¨
,ïäé÷ãñ úà ïéôLågxkdae .cigi zexeaa dxeq` dhihgy x`eane §¨¦¤¦§¥¤

`ziixade ,minl jixv epi`yk dxaic dipyd `ziixady ,wlgl
,dxitg `tiqa dxq` ok it lr s`e ,jixvyk dxaic dpey`xd

.xizdy opgei iaxl dywe
:`xnbd dgec,éàî àlàådxaic dpey`xd `ziixadéøö ãéçiLaC §¤¨©§¤¨¦¨¦

,íäìok m`dúååëcqa x`az jk -l `tiíéaø éaâ,dxitga ¨¤¦§¨¨©¥©¦
s` xeq`y,íäì ïéëéøö íéaøLaf` ikeàéðúäå ,øéñà éî äøéôç §¤©¦§¦¦¨¤£¦¨¦¨¦§¨©§¨

,`ziixaaïéèèBçå ïëBúì íéî ïéñðBk ãéçé ìL úBøòîe ïéçéL úBøBa¦¦§¨¤¨¦§¦©¦§¨§§¦
ïúBà ïéãñ àìå ,ïëBúì ïéèèBç àìå ,ïäé÷ãñ úà ïéôL àì ìáà ,ïúBà¨£¨Ÿ¨¦¤¦§¥¤§Ÿ§¦§¨§Ÿ¨¦¨

mdilzka.ãéña ïúBà ïéãñå ïúBà ïéøôBç íéaø ìLå .ãéñax`eane §¦§¤©¦§¦¨§¨¦¨§¦
gxkdae ,epzpynk `lye miaxl xetgl s` xzeny ote` yiy

.opgei iaxke mdl mikixv miaxyk dxizd `ziixady uxzl
:`xnbd dywnàéL÷ àlàitlàúéén÷ Cädpey`xd `ziixad - ¤¨©§¨©©©§¨

mikixv miaxyk ixdy ,xeqi`l miaxl cigi oia zwlgn dpi`y
:`xnbd zvxzn .xzenãéçiLa ãéçé ìL úBøBa ïéèèBç ,éëä õéøz̈¦¨¦§¦¤¨¦§¤¨¦

éøöéøö ïéàå ,íäì Cc ,íäì ïéëéøö íéaøLk íéaø ìLa øîBì Cdfa ¨¦¨¤§¥¨¦©§¤©¦§¤©¦§¦¦¨¤§
íéaø ìL úBøòîe ïéçéL úBøBa ïéøôBç ïéàå ,øzeî äøéôç eléôà£¦£¦¨¨§¥§¦¦¦§¨¤©¦

éøö ïéàå ,íäì ïéëéøö íéaø ïéàLaãéçé ïéà éëc ,ãéçé ìL øîBì C §¤¥©¦§¦¦¨¤§¥¨¦©¤¨¦§¦¥¨¦
éøö,íäì C`l` ,dxitg wx `l.øeñà énð äèéèç eléôà ¨¦¨¤£¦£¦¨©¦¨

:opgei iaxl di`xà÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîàepzpynn s` - ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
,crena miax jxevl zxzen dxitgy wiecnìk ïéNBò éðz÷c§¨¨¥¦¨

éàî ééBúàì 'ìk' ,íéaø éëøBöm`d ,df oica zeaxl d`a dn -åàì §¥©¦¨§¨¥©¨
ééBúàìs`yäøéôç.miax jxevl zxzen §¨¥£¦¨

:`xnbd dgecééBúàì ,àìzeaxl d`a dpynd -àéðúc àä Ÿ§¨¥¨§©§¨
,`ziixaaïéàöBécrenaíéëøcä úà õåe÷ìmivew zeptl - §¦§©¥¤©§¨¦

,mikxcayúBáBçøä úà ïwúìexirayúBàhøèñàä úàå- §©¥¤¨§§¤¨¦§§©¨
,mday zenebn ,dxegql micreind miweeydúBàå÷nä úà ãBîìå§¨¤©¦§¨

,dliah xeriyk min oda yi m`,äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷î ìëå§¨¦§¤¤¥©§¨¦§¨
ïéìéâøî[mikiynn-]BëBúìcräàñ íéòaøà.mind zn`nïépîe ©§¦¦§©§¨¦§¨¦©¦

eàöé àì íàLoic ziaíL eëtLpL íéîc ìkL ,elà ìk eNòåoebk ¤¦Ÿ¨§§¨¨¥¤¨¨¦¤¦§§¨
,mikxcay mivewa elwzpyíä eléàk áeúkä íäéìò äìòî©£¤£¥¤©¨§¦¥

øîBì ãeîìz ,íeëôL(i hi mixac)'ebe iwp mC KtXi `le'éìò äéäåE §¨©§©§Ÿ¦¨¥¨¨¦§¨¨¨¤
,'íéîcaygp ,rpen epi`e minc zekity repnl lekidy x`eane ¨¦

.xzidl dpynd daxn el` miax ikxve .jty `ed eli`k
:`xnbd dywndì éðz÷ àéãäa àä,dpyna yxetna epyp ixd - ¨§¤§¨¨¨¥¨

úBàå÷nä úàå úBáBçøä úàå íéëøcä úà ïéðwúîe.[á]i`ce `l` §©§¦¤©§¨¦§¤¨§§¤©¦§¨
dixacyäøéôç ééBúàì åàì ,éàî ééBúàì 'íéaø éëøBö ìk ïéNBòå'§¦¨§¥©¦§¨¥©¨§¨¥£¦¨

ok` ,`xnbd dwiqn .zyxetn dpi`ydpéî òîLon gken - §©¦¨
.zxzen dxitgy `ziixad

:dpyna epipy.úBøáwä úà ïéðéiöî§©§¦¤©§¨
:xacd xewn d`ian `xnbdïeiöì æîø ,éft ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤©¦¤¤§¦

øîBì ãeîìz ,ïépî äøBzä ïî úBøá÷lr l`wfgi `apzdy d`eapa §¨¦©¨¦©¦©§©
`eal cizrd(eh hl l`wfgi),,'ïeiö Bìöà äðáe íãà íöò äàøå'fnxe §¨¨¤¤¨¨¨¨¤§¦

mc` mvr yiy mewna oeiv eyriy `ed[â].
:`xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîà,ef dyxc lr dywàä ¨©¥¨¦¨§©©¦¨

df xac -éúéìc énwî`ay mcew -,øîà ïàî ìà÷æçéon ixd ¦©¥§¥¥§¤§¥©¨©
:iy` ax dgc .mcew erinydl d"awl dide `ed dxezdéîòèéìåC §¦©§¥

a mb dyw jzhiyle -äæ øác ,àcñç áø øîàc àäoldlyúøBzî ¨§¨©©¦§¨¨¨¤¦©
eðãîì àì eðéaø äLî`l`,eðãîì éæea ïa ìà÷æçé éøácîxn`y Ÿ¤©¥Ÿ¨©§¦¦§¥§¤§¥¤¦¨©§

(h cn l`wfgi)'éLc÷î ìà àBáé àì øNa ìøòå áì ìøò øëð ïa ìk'¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ¨¤¦§¨¦
,(éðúøùì)ezny xya lxre ,'dl eiyrn exkpzpy al lxry epiide

,ycwna ecari `l ,lenip `le dlin zngn eig`éúéìc énwî¦©¥§¥¥
àlà .øîà ïàî ìà÷æçéi`cedì éøéîb àøîbdklda edecnl - §¤§¥©¨©¤¨§¨¨§¦¥¨

,ipiqnàøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàåe ,weqta eazke -énð àëä §¨¨§¤§¥§©§§¨©§¨¨¨©¦
c xnel yi ,zexaw oeivadëîñàå ìà÷æçé àúàå dì éøéîb àøîâ§¨¨§¦¥¨§¨¨§¤§¥§©§§¨

.àøwà©§¨
:zexawd oeivl xg` xewn,øîà eäaà éaøz`f micnlàëäî`xwie) ©¦©¨¨©¥¨¨

(dn bi'àø÷é àîè àîèå'yexcl mitiqene ,rxevna xn`py §¨¥¨¥¦§¨
dyLBøt Bì úøîBàå Bì äàøB÷ äàîeèmiyery micnle ,ipnn §¨§¨§¤¤§

.yextie mc` da yibxiy d`nehl mipniqøa ìàéfeò éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¦¥©
.LBøt Bì úøîBàå Bì äàøB÷ äàîeè ,äaø ìàéfeò éaøc déøa§¥§©¦¦¥©¨§¨§¨§¤¤§

:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì éàäåe -ef dyxcl df weqt ik §©§¨¦§¨¨
ixd ,`a `edàéðúãëì déì éòaéî àeääzxg` dyxcl jxvp - ©¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixaay,'àø÷é àîè àîèå'`nhdy o`knéøöBøòö òéãBäì C §¨¥¨¥¦§¨¨¦§¦©©£
íéîçø åéìò ïéL÷áî íéaøå ,íéaøì:`xnbd zvxzn .xdhiyïk íà ¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦¦¥

icéàî ,'àø÷é àîèå' áBzëéìazkp recn -'àîè àîèå',zelitka ¦§§¨¥¦§¨©§¨¥¨¥
i`ce `l`ézøz dpéî zòîL.zeyxcd izy dfn cnlp - ¨§©§¦¨©§¥

:zexawd oeivl mixg` zexewn,àëäî øîà éiaàxn`p(ci hi `xwie) ©©¥¨©¥¨¨
,'ìBLëî ïzú àì øeò éðôìå'd`nehl oeiv zeyrl yiy miyxece §¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§

zexdhe dnexz i`yep da elyki `ly,øîà àtt áøxn`py ©¨¨¨©
(ci fp diryi),'Cøã ept elñ elñ øîàå'dptn d`nehl oeiv ziiyrae §¨©ŸŸ©¨¤

.mikledl jxcd,øîà àððéç áøxn`py(my)Cøcî ìBLëî eîéøä' ©¦¨¨¨©¨¦¦§¦¤¤
,'énò.miaxd jxca leyknd oiivl yiy miyxecedéøa òùBäé áø ©¦©§ª©§¥

,øîà éãéà áøcxn`py(k gi zeny)(øùà) Cøcä úà íäì zòãBäå' §©¦¦¨©§©§¨¨¤¤©¤¤
,'dá eëìéjxcd mikxc ixaerl ricedl oeiv zeyrl yiy miyxece ¥§¨

.da e`nhi `ly
,øîà àøèeæ øîxn`py(`l eh `xwie)ìàøNé éða úà ízøfäå' ©§¨¨©§¦©§¤¤§¥¦§¨¥

,'íúàîhîici lr yixtne ,d`nehd on Eyixtd epiid 'mzxfde' ¦ª§¨¨
.dnewn oeiv,øîà éMà áøxn`py(l gi `xwie)úà ízøîLe' ©©¦¨©§©§¤¤

,'ézøîLî,miyxeceúøîLî eNò[dxiny-]ézøîLîìilke`l - ¦§©§¦£¦§¤¤§¦§©§¦
da xn`py dnexz(g gi xacna)exnyiy 'iznExY zxnWn'¦§¤¤§Ÿ¨

.jkl dxiny yi zexawd oeivae ,d`nehn
,øîà àðéáøxn`py(bk p mildz),'íéäìà òLéa epàøà Cøc íNå' ¨¦¨¨©§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦

.'d zreyia d`xi ekli jxc efi`a oniq dyerdy
:df weqtn ztqep dyxcåéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òùBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨

dxiar xkye dxky cbpk devn cqtd lweye eikxc aygnd -
dcqtd cbpk(`"n a"t zea`),Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ¤§¤¦¨¤©¨¨

'íNå' éø÷z ìà ,'Cøc íNå' øîàpL ,àeäzil`ny o"iyaàlào"iya ¤¤¡©§¨¤¤©¦§¥§¨¤¨
zipni,'Cøc íLå',eikxc aygny.íéäìà òLéa epàøà §¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦

:df weqt oipra dyrnàîBé ìëc ,àãéîìz àeää déì äåä éàpé éaø©¦©©£¨¥©©§¦¨§¨¨
déì éL÷î äåäj` ,mcenila el dywd mei lkay -àúaLa £¨©§¥¥§©§¨

àìâéøclbxd mcewy zezaya -,déì éL÷î äåä àìf`y meyn §¦§¨Ÿ£¨©§¥¥
rci `l m` yiiazi `ny yyge ,dyxcd renyl mi`a lkd
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קסב
oiglyd zia oiwyna cenr d sc ± oey`x wxtohw cren

êøã íùå äéìr éø÷-.zeywdl `ly odn df i` zeywdl odn df i` ,zerya aygny

äøãùä ìr ïéðééöî ìáà-cg` mvr `l` dpi`y it lr s`y-.ld`a d`neh `nhn

åðéðá áåø-.epipn aex ea oi`y it lr s` ,zeilew oebk ,zelecb zenvr oebkåðéðî áåø-

.epipa aex ea oi`y it lr s`e ,zenvrd aexúåàãååä ìr ïéðééöî ïéà-xexac li`ed

zi`ce d`neh dia zi`c `nlr ilekl-`l

.zexdh mewn eze`a ilhlhnìr ïéðééöî ìáà
úå÷éôñä-zekkq oebk ,ld` odilr yiy

zial jenqd miaxd zeyxl zekenqd zerxte

yic oeikc .d`neh eda ol `wtqnc ,zexawd

ld` odilr-.repv mewna my xeawl milibx

ñøôä úéáå úårøôå úåëëñ-.onwl yxtnïéà
ìr ïåéöä ïéãéîrîãéñôäì àìù äàîåèä

úåøäè-oeivd zgz ynn d`nehd m`y-

e`nhie ,me`zt oeivd lr `ay cr yibxn epi`

`l` .oeivd zgz d`nehd ixdy ,zexdhd

,`edy lk wegxa d`nehl jenq oeivd oiyer

oeivd lr `ayke-epi`e ,d`nehd on yibxn

.dilr jledíå÷îî ïåéöä úà ïé÷éçøî ïéà
äàîåè-`edy lkn xzei.õøà ãéñôäì àìù
ìàøùé-`vnpe ,yxet cin oniqd d`exyky

.jxevl `ly d`neha l`xyi ux`ïî úéæëå
ìäàá àîèî åðéà úîä-lr oipiivn oi` :ipzwc

`nhn epi`y xac lk lr `le ,znd on zifk

.ld`aàôô áø øîà-`nhn zifk mlerl

oipiivn oi` ipzwc `de ,ld`a-mvnevn zifka

.oipiivn oi` ikdle ,rwxwa xqg xqgnc ,opiwqr

ärù úåøäèå [úåîåøú] åéìr åôøùéúçà-lkc

ycgn xawpyk zifk eze` lr xaerd-oitxey

.xqg `l oiicrc ,eizexdhåéìr åôøùé ìàå
íìårì-eze` oipiivn m`y-(lr) eilr oitxey

`ly ,mlerl oeiv eze` lr oixaery dnexz lk

oebk ,dil ifg `lc oipnife .xqg ixdy ,jxevl

,iznexz z`nhp :xn`e dil ifg xcd ike ,dlila

z`nhp `l `ide ,dl sxye-ddcxak zifk `i

eilr oitxey oi` eze` oipiivn oi`yke .xqg

.xqg `ly ,ycgn `l`õøàä ìr êñéîä ïìéà
-dfi` zgz rcei epi`e ,cg` sep zgz d`nehe

sep-.oeiv dyerñøôä úéá-mlz = dprn ivg

.dn` d`n ly cg`íãà çôðî-jledd

`nhnd dxeryk mvr yi m`c .egqt hegyl

hqida-qxtd ziaa gqt dyere ,gexa xftzn

ld`a `nhn i`e .el lif`-?dilr lif` ikid

øá÷ äá ãáàù äãùá-`nhnc ,oipiivnc ipzw

xaw da yxgpy dcya la` .ld`a-jixv oi`

dyixgn `nipc ,ld`a `nhn `le ,oiivl

.d`nehl diwlqïä ñøôä úéá äùìù-oi`y

.dnexz ilke` ea oikledúà äá ïéøéèôîù
íéúîä-mewnl mewnn mizn oi`ianyky

el` oixhtp xirl jenq dcya oi`ayk ,xeawl

iyp` oi`ae ,mdl oiklede onewnn me`iady

.oze` oixaewe ,my oze` oivgexe oze` oilawne mewndéàî àîrèå-.d`neh meyn dia oiyyegíéìrá ùåàé íåùî-xa` lclcp wegx mewnn me`iady itley`iizpe ,my ltpe
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.yxgpy rcei `diy mkg cinlz e` owf my `diy cr ,yxgpyàôô áø øîà-xaw da yxgpy recia ipzwc i`de .oeiv ira `l yxgpy qxtd zia mlerl-,xaw da ca`y dcya

.xzl`l dpiiveùøçðù råãéá úåðìéà äá ùé-.oeiv ira `l yxgpy qxtd zia mlerle .depiivy xg`løá÷ äá ãáàù råãéá úåðìéà äá ïéà-.yxgp `leúåðìéà àîìã ùåçéìå
éàøáàî äàîåèå éàåâî-?xaw da yxgpy recia xn`w i`n`e .yxgp `le xaw da ca`y dcy iede ,zepli`d oia `l` ,zepli`l uegan d`neh mewna yxgp `leúåðìéàä ïéãîårá

ïéìåáâä ìr-.zepli`d liaya yxgpe d`neh `ied zepli`d oia `l` .miaxd zeyxa iypi` ixaw `lc ,i`xan d`neh `kil i`cec ,miaxd zeyx ly
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ïéàÐ oipiivnxeq` :yxtl `ki` Ð `ziixad ixiin aeh mei iab i`e .oeiv jixv oi`

oiivl(b).aeh meia gexhl xeq`e

íöòÐ dxeryki`de .ld`a `nhn epi` ,jenqa gkenck dxerykn xzei oicd `ede

ipiqn dynl dkld ikdc ,rbna `nhn `xeriy i`dac meyn Ð dxeryk hwpc

) oileg zhigya opixn`ck(a,ekw oileg.

åðéàùÐ ld`a `nhn,awx ceexz oebk

) "ahexde xerd"a `zi`ck,(a,ekw oilegdcye

`ki` elit`e .oizrnya onwlck xaw da yxgpy

`l Ð dribp `la hqida `nhny ,d`neh wtq

`id `gikyc `zlin e`l hqidc ,oeiv mekixvd

exingd `l jkle ,eilr d`nehy dpw lr qexciy

.hqid meyn oiivl minkg

ïìéàÐ ux`d lr jqindzial jenq

d`neh `ki` i` ol `wtqnc .zexawd

oeik ,eizgz znc opixn` `nzqn ,`l i` eizgz

:xg` oipr .oeiv ira jkle ,`ed repv mewn jxcc

ly cg` sep zgz d`neh `ki`c i`ce opircic

dfi`a reci oi`e ,exiagl sep oia yxtd yie ,oli`

:mipa` iab yxtl `ki` inp ikde .dpyi mewn

.xcbd on zehlead ef lv` ef mipa` yiy

çôðîÐ jlede qxtd oia mc``nzqnc

cr dyixgnd dribdy xninl `kil

.wtqn `nha xedh mewn iwefg`l `kile ,znd

.zexdhc `xneg meyn exingd minkg `l`

ikd meynemd ,`ziixe`c `witq `kilc ,eliwd

mizn xeawl milibx eid `le .exn` mde exn`

opiyiig `l jklid ,dfd onfa `zyd ik wnera

oicd one .dyixgnd zgz wnera znd `ny

zexdha `xneg m` ik ,jixv `l getp elit`

`diy yiig `l i`n`e .xaca minkg exingdy

:inp i` ?ld`a `nhne ea rbep oi`e ,rwxwa zn

mc`l oi`nhn eed miccvd on milid`nd `la

.ld`a `nhn `lc dpin rny `l` .ld`a

ùéda oi` xaw da yxgpy recia zepli` da

Ð xaw da ca`y recia zepli``ipzc

) mzdfi wxt zeld`c `ztqezda ca`y dcy :(

die`xy oebke .rhp lk zrhip dpi` Ð xaw

ca`y `l m` `nzqnc xnel epl yie ,zepli`l

e`l recia :inp i` .dkeza mirhep eid xaw da

`tiq hwp Ð recia `yix hwpc ab`e ,`wec

.qxhpewd yexitl xnel jixv oke .recia
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.oeiv ekixvd `l hqid e` rbnìòå äøãMä ìò ïéðéiöî ìáà£¨§©§¦©©¦§¨§©
úìBbìebä,zg` mvr `l` mpi`y s` ld`a mi`nhny zn ly ©§¤

eïéða áBø ìò,oipn aex opi`y s` zenvrïéðî áBø ìòåzenvrúnä ©¦§©§©¦§©©¥
.eteb oipa aex opi`y s`úBàcåeä ìò ïéðéiöî ïéàåmikixv oi` - §¥§©§¦©©©¨

mixaer mpi`y ,miyp`l recie d`neh ea yi i`cey mewn oiivl
,zexdh mr myúB÷éôqä ìò ïéðéiöî ìáàwtq yiy zenewn - £¨§©§¦©©§¥

eyxti `l oeiv `lae ,jk lr lew mdl oi`y ,d`neh my yi `ny
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lr lid`iy cr ea yibxi `ly okzi d`nehd lr ynn oeivd m`y
lr xaery mcew ea yibxn hrn wegx `ed m` j` ,d`nehd

.d`nehdemewn lknïé÷éçøî ïéàdäàîeè íB÷nî ïeiöxzei ¥©§¦¦¦¦§§¨
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ìäàa ànèî Bðéà,`ziixaa x`eank[ïðz] (àéðú) àäå,dpyna ¥§©¥§Ÿ¤§¨§©
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,sexyln,íìBòì åéìò eôøOé ìàåedewifgi ,enewn epiivi m`y §©¦¨§¨¨§¨

oeivd d`xi `le dnexz mr mc` my xeari m`e ,d`neha mlerl
dptxyie eznexz z`nhpy xeaqi ,ed`xi jk xg`e ,dlila oebk

z`nhp `l zn`ay s`[à].
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.úBòøôe:`xnbd zx`anúBëëñepiidCñénä ïìéà[lvin-]ìò §¨§¨¦¨©¥¥©
õøàämiyyeg okle ,zexawd zial dkenqd miaxd zeyx lr - ¨¨¤

e .epiivl yie ,eizgz mb xaw yi `nyúBòøôodúBòeøt íéðáà- §¨£¨¦§
zelecbøãbä ïî úBàöBiäe .zelid`ne ef lv` efñøtä úéá`ed ©§¦©¨¥¥©§¨

ïðúãkdpyna(`"n f"it zeld`),ä úà LøBçäda yiy dcy,øá÷ §¦§©©¥¤©¤¤
,znd zenvr da xfit `ny miyyegäNBò àeä éøädze`úéa £¥¤¥

ñøtäwtqn `nhny ,ea zhytzne dqext d`nehdy mewn - ©§¨
,ea mikled dnexz ilke` oi`eänëåeay wgxndäNBò àeäzia §©¨¤

,df qxtdäðòî àìîjxe`a dyixgnd mlz `elnk -,änà äàî §Ÿ©£¨¥¨©¨
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`yna z`nhnd dxeryk mvr(b"n a"t zeld`)eit gexa xftzz
,dphiqi `leCìBäå.egqt aixwdldéîMî énà øa äãeäé áøå §¥§©§¨©©¦¦§¥

cépL ñøtä úéa ,øîà àìeòcLmiax miyp` zkilda,øBäèlekie §¨¨©¥©§¨¤¦©¨
mvr ea dzid m` s`y ,egqt z` aixwdl jledyk ea xearl
m`e .zeaiyg da oi`e ixnbl dzzkp xak df mewna dxeryk

ea eycy liren recn oke ,egtpl eilr jled cvik ld`a `nhn
`nh oiicr ,hqide rbn z`nehn xdhl lireny s` ixd ,miax
ixack `lye ld`a `nhn epi` i`ce `l` ,ld` z`neha

.lirl `ziixad
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àtt áø øîàxaecn `ziixaa - ¨©©¨¨Ÿ©§¨¨

,øá÷ da ãáàL äãNa,reci enewn oi` j` xaw da yi i`cey §¨¤¤¨©¨¤¤
exn`e ,ld` z`neha s`e dcyd lk z` minkg e`nh wtqne

e ,dze` mipiivnyïàëziaa xearl egqt aixwnl xzeny dn - ¨
xaecn ,miax jelida dyic e` ,getip ici lr qxtdLøçpL äãNa§¨¤¤¤§©

,øá÷ daick xeriy oda oi`e zenvrd exayp dyixgd zngny ¨¤¤
.dcyd z` mipiivn oi` ok`e ld`a `nhl

:`xnbd dywnåik,déì éø÷ ñøtä úéa øá÷ da LøçpL äãNm`d §¨¤¤¤§©¨¤¤¥©§¨¨¥¥
:`xnbd zvxzn .'qxtd zia' z`xwp `id mb,ïéà,jk ok`ïðúäå ¦§¨§©

dpyna epivn oke -(c-a"n g"it zeld`),ìLïä ñøtä úéa äL §Ÿ¨¥©§¨¥
,mda zkll dnexz ilke` mixeq`yäãNå ,øá÷ da ãáàpL äãN̈¤¤¤¡©¨¤¤§¨¤

.ïéëBa äãNe ,øá÷ da LøçpL¤¤§©¨¤¤§¥¦
`xnbd zxxan:.ïéëBa äãN éàî:`xnbd daiynøa òùBäé áø ©§¥¦©§ª©©

íéúî da ïéøéèônL äãN ,øîà àìeòc déîMî àaàda mixhtpy - ©¨¦§¥§¨¨©¨¤¤©§¦¦¨¥¦
:`xnbd zxxan .miznd onéàî àîòèåd`nehl minkg eyyg §©£¨©

.my,da eòâð íéìòa Leàé íeMî ,éîéáà øîàmi`ian mizrly ¨©£¦¦¦¥§¨¦¨§¨
,my ltpe lclczp epnn xa`y miyyege ,wegx mewnn zn dil`
x`ype el` lr el` eknqy oeik edexaw `le epnn ey`iizde

.dcya xa`d
dywn .oiivl jixv oi` xaw da yxgpay uexiza dpc `xnbd

:`xnbdàéðz àäå ,ïeiö éòa àì øá÷ da LøçpL äãNå,`ziixaa §¨¤¤¤§©¨¤¤Ÿ¨¥¦§¨©§¨
úðéieöî äãN àöî,zexawl oeivadáéh äî òeãé ïéàå,dpipr dn - ¨¨¨¤§¤¤§¥¨©©¦¨

egqt hegyl jlil lekie ld` z`neh da oi`e xaw da yxgp m`d
jlil getip liren oi`e ld`a d`nhne xaw da ca`y e` ,getipa

m` ,opeazi ,da,øá÷ da LøçpL òeãéa ,úBðìéà da Léi`ce ixdy ¥¨¦¨§¨©¤¤§©¨¤¤
m`e ,jlil lekie ,zepli`d jxevl dyxgpòeãéa ,úBðìéà da ïéà¥¨¦¨§¨©

øá÷ da ãáàL.ld`a d`nhne ,yxgp `le,øîBà äãeäé éaøoi` ¤¨©¨¤¤©¦§¨¥
da lwdlãéîìz Bà ï÷æ íL àäiL ãò,dyxgpy rceiy mkgéôì ©¤§¥¨¨¥©§¦§¦

øáca ïéàé÷a ìkä ïéàLlk lr jenql oi`e ,dcyd dyxgp m` - ¤¥©Ÿ§¦¦©¨¨
y `ziixaa x`eane .cg`,dze` mipiivn xaw da yxgpy dcy mb

.`tt ax ixack `lye
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàe ,ixack mipiivn oi` zn`aéë ¨©©¨¨¦

àéää àéðzdxaic ef `ziixae -c ,øá÷ da ãáàL äãNaf`äeðéiö ©§¨©¦§¨¤¤¨©¨¤¤§¦§¨
d`nhn dpi`e ,dyxgp jk xg`y okzie ,xawd zcia` meyn

m`y ,oniq `ziixad dpzp jkle ,lde`aòeãéa ,úBðìéà da Lé¥¨¦¨§¨©
øá÷ da LøçpLm`e ,depiivy xg`L òeãéa ,úBðìéà da ïéàwx ¤¤§©¨¤¤¥¨¦¨§¨©¤

øá÷ da ãáà.ld` z`neha dx`ype ,dyxgp `le ¨©¨¤¤
zepli` da yi m` mb ixd ,xaw da ca`p mcew m` :`xnbd dywn

,dyw ,deyxg i`ceyéàøaî øá÷å éàåbî úBðìéà àîìc Leçéìå- §¥¦§¨¦¨¦©¨¥§¤¤¦§¨¥
,mkxevl eyxg zn`a mye ,dcyd mipta zepli`d `ny yeygp
yi oiicr ok m`e ,eyxg `l mye ,uegl dhep dcyay xawd j`
meyn ,ld`a `nhzy zepli`d mewna `ly dcya xingdl

.dyxgp `l my xawd zca`y
uxzl yi :`xnbd zvxznkitàìeò øîàãxg` mewna uxzl §§¨©¨

xaecnyad zepli`ábä ìò ïéãîBòïéìe,miaxd zeyx lyénð àëä §§¦©©§¦¨¨©¦
xaecny yxtp,ïéìeábä ìò ïéãîBòaxawp `l i`ce df ote`ay §§¦©©§¦

mc` oi`e ,miaxd zeyx df ixdy ,zepli`d mewnl uegn znd
mye ,xawp zepli`d mewna i`ce `l` ,miaxd zeyxa ezn xaew

.zepli`d xear yxgpy recia
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קסג
oiglyd zia oiwyna cenr d sc ± oey`x wxtohw cren

êøã íùå äéìr éø÷-.zeywdl `ly odn df i` zeywdl odn df i` ,zerya aygny

äøãùä ìr ïéðééöî ìáà-cg` mvr `l` dpi`y it lr s`y-.ld`a d`neh `nhn

åðéðá áåø-.epipn aex ea oi`y it lr s` ,zeilew oebk ,zelecb zenvr oebkåðéðî áåø-

.epipa aex ea oi`y it lr s`e ,zenvrd aexúåàãååä ìr ïéðééöî ïéà-xexac li`ed

zi`ce d`neh dia zi`c `nlr ilekl-`l

.zexdh mewn eze`a ilhlhnìr ïéðééöî ìáà
úå÷éôñä-zekkq oebk ,ld` odilr yiy

zial jenqd miaxd zeyxl zekenqd zerxte

yic oeikc .d`neh eda ol `wtqnc ,zexawd

ld` odilr-.repv mewna my xeawl milibx

ñøôä úéáå úårøôå úåëëñ-.onwl yxtnïéà
ìr ïåéöä ïéãéîrîãéñôäì àìù äàîåèä

úåøäè-oeivd zgz ynn d`nehd m`y-

e`nhie ,me`zt oeivd lr `ay cr yibxn epi`

`l` .oeivd zgz d`nehd ixdy ,zexdhd

,`edy lk wegxa d`nehl jenq oeivd oiyer

oeivd lr `ayke-epi`e ,d`nehd on yibxn

.dilr jledíå÷îî ïåéöä úà ïé÷éçøî ïéà
äàîåè-`edy lkn xzei.õøà ãéñôäì àìù
ìàøùé-`vnpe ,yxet cin oniqd d`exyky

.jxevl `ly d`neha l`xyi ux`ïî úéæëå
ìäàá àîèî åðéà úîä-lr oipiivn oi` :ipzwc

`nhn epi`y xac lk lr `le ,znd on zifk

.ld`aàôô áø øîà-`nhn zifk mlerl

oipiivn oi` ipzwc `de ,ld`a-mvnevn zifka

.oipiivn oi` ikdle ,rwxwa xqg xqgnc ,opiwqr

ärù úåøäèå [úåîåøú] åéìr åôøùéúçà-lkc

ycgn xawpyk zifk eze` lr xaerd-oitxey

.xqg `l oiicrc ,eizexdhåéìr åôøùé ìàå
íìårì-eze` oipiivn m`y-(lr) eilr oitxey

`ly ,mlerl oeiv eze` lr oixaery dnexz lk

oebk ,dil ifg `lc oipnife .xqg ixdy ,jxevl

,iznexz z`nhp :xn`e dil ifg xcd ike ,dlila

z`nhp `l `ide ,dl sxye-ddcxak zifk `i

eilr oitxey oi` eze` oipiivn oi`yke .xqg

.xqg `ly ,ycgn `l`õøàä ìr êñéîä ïìéà
-dfi` zgz rcei epi`e ,cg` sep zgz d`nehe

sep-.oeiv dyerñøôä úéá-mlz = dprn ivg

.dn` d`n ly cg`íãà çôðî-jledd

`nhnd dxeryk mvr yi m`c .egqt hegyl

hqida-qxtd ziaa gqt dyere ,gexa xftzn

ld`a `nhn i`e .el lif`-?dilr lif` ikid

øá÷ äá ãáàù äãùá-`nhnc ,oipiivnc ipzw

xaw da yxgpy dcya la` .ld`a-jixv oi`

dyixgn `nipc ,ld`a `nhn `le ,oiivl

.d`nehl diwlqïä ñøôä úéá äùìù-oi`y

.dnexz ilke` ea oikledúà äá ïéøéèôîù
íéúîä-mewnl mewnn mizn oi`ianyky

el` oixhtp xirl jenq dcya oi`ayk ,xeawl

iyp` oi`ae ,mdl oiklede onewnn me`iady

.oze` oixaewe ,my oze` oivgexe oze` oilawne mewndéàî àîrèå-.d`neh meyn dia oiyyegíéìrá ùåàé íåùî-xa` lclcp wegx mewnn me`iady itley`iizpe ,my ltpe

.my edegipde ,el` lr el`ïåéö érá àì øá÷ äá ùøçðù äãùå-.yxgpyk qxtd zia mc` gtpn ipzwc `d zvxzn `wcäáéè äî rãåé åðéàå-xaw da yxgpy dcy `ed m`

.ld`a `nhnc ,dgitpa da qpkdl leki epi`e xaw da ca`py iptn m`e ,getipa jlil lekieùøçðù råãéá úåðìéà äá ùé-.ld`a `nhn epi`y ,jldl lekie ,zepli`d jxevl dcyd

zpiievn dcy `vn da ipzwcn :`nl`-.yxgpy qxtd zia oipiivncøá÷ äá ãáàù råãéá úåðìéà äá ïéà-.ld`a `nhne ,yxgp `leøîåà äãåäé éáø-zwfga ied `l mlerl

.yxgpy rcei `diy mkg cinlz e` owf my `diy cr ,yxgpyàôô áø øîà-xaw da yxgpy recia ipzwc i`de .oeiv ira `l yxgpy qxtd zia mlerl-,xaw da ca`y dcya

.xzl`l dpiiveùøçðù råãéá úåðìéà äá ùé-.oeiv ira `l yxgpy qxtd zia mlerle .depiivy xg`løá÷ äá ãáàù råãéá úåðìéà äá ïéà-.yxgp `leúåðìéà àîìã ùåçéìå
éàøáàî äàîåèå éàåâî-?xaw da yxgpy recia xn`w i`n`e .yxgp `le xaw da ca`y dcy iede ,zepli`d oia `l` ,zepli`l uegan d`neh mewna yxgp `leúåðìéàä ïéãîårá

ïéìåáâä ìr-.zepli`d liaya yxgpe d`neh `ied zepli`d oia `l` .miaxd zeyxa iypi` ixaw `lc ,i`xan d`neh `kil i`cec ,miaxd zeyx ly
àîìãå
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ïéàÐ oipiivnxeq` :yxtl `ki` Ð `ziixad ixiin aeh mei iab i`e .oeiv jixv oi`

oiivl(b).aeh meia gexhl xeq`e

íöòÐ dxeryki`de .ld`a `nhn epi` ,jenqa gkenck dxerykn xzei oicd `ede

ipiqn dynl dkld ikdc ,rbna `nhn `xeriy i`dac meyn Ð dxeryk hwpc

) oileg zhigya opixn`ck(a,ekw oileg.

åðéàùÐ ld`a `nhn,awx ceexz oebk

) "ahexde xerd"a `zi`ck,(a,ekw oilegdcye

`ki` elit`e .oizrnya onwlck xaw da yxgpy

`l Ð dribp `la hqida `nhny ,d`neh wtq

`id `gikyc `zlin e`l hqidc ,oeiv mekixvd

exingd `l jkle ,eilr d`nehy dpw lr qexciy

.hqid meyn oiivl minkg

ïìéàÐ ux`d lr jqindzial jenq

d`neh `ki` i` ol `wtqnc .zexawd

oeik ,eizgz znc opixn` `nzqn ,`l i` eizgz

:xg` oipr .oeiv ira jkle ,`ed repv mewn jxcc

ly cg` sep zgz d`neh `ki`c i`ce opircic

dfi`a reci oi`e ,exiagl sep oia yxtd yie ,oli`

:mipa` iab yxtl `ki` inp ikde .dpyi mewn

.xcbd on zehlead ef lv` ef mipa` yiy

çôðîÐ jlede qxtd oia mc``nzqnc

cr dyixgnd dribdy xninl `kil

.wtqn `nha xedh mewn iwefg`l `kile ,znd

.zexdhc `xneg meyn exingd minkg `l`

ikd meynemd ,`ziixe`c `witq `kilc ,eliwd

mizn xeawl milibx eid `le .exn` mde exn`

opiyiig `l jklid ,dfd onfa `zyd ik wnera

oicd one .dyixgnd zgz wnera znd `ny

zexdha `xneg m` ik ,jixv `l getp elit`

`diy yiig `l i`n`e .xaca minkg exingdy

:inp i` ?ld`a `nhne ea rbep oi`e ,rwxwa zn

mc`l oi`nhn eed miccvd on milid`nd `la

.ld`a `nhn `lc dpin rny `l` .ld`a

ùéda oi` xaw da yxgpy recia zepli` da

Ð xaw da ca`y recia zepli``ipzc

) mzdfi wxt zeld`c `ztqezda ca`y dcy :(

die`xy oebke .rhp lk zrhip dpi` Ð xaw

ca`y `l m` `nzqnc xnel epl yie ,zepli`l

e`l recia :inp i` .dkeza mirhep eid xaw da

`tiq hwp Ð recia `yix hwpc ab`e ,`wec

.qxhpewd yexitl xnel jixv oke .recia
m`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc ohw cren(ycew zay meil)

déìò éø÷weqtd z` i`pi iax,'íéäìà òLéa epàøà Cøc íLå'meyn ¨¥£¥§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦
.zeywdl dry efi`a eikxc ayigy

:mixawd oeiv ipica `ziixa d`ian `xnbdïéðéiöî ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§©§¦
,oiivl jixv oi` -ìò àìwx ea exawy yyg yiy mewnïî úéæk Ÿ©§©¦¦

,únäíöò ìò àìådlcebyànèî BðéàL øác ìò àìå ,äøBòNk ©¥§Ÿ©¤¤¦§¨§Ÿ©¨¨¤¥§©¥
,ìäàaz`neh yyga j` ,lde` z`neh yyga wx oeiv ekixvdy §Ÿ¤

.oeiv ekixvd `l hqid e` rbnìòå äøãMä ìò ïéðéiöî ìáà£¨§©§¦©©¦§¨§©
úìBbìebä,zg` mvr `l` mpi`y s` ld`a mi`nhny zn ly ©§¤

eïéða áBø ìò,oipn aex opi`y s` zenvrïéðî áBø ìòåzenvrúnä ©¦§©§©¦§©©¥
.eteb oipa aex opi`y s`úBàcåeä ìò ïéðéiöî ïéàåmikixv oi` - §¥§©§¦©©©¨

mixaer mpi`y ,miyp`l recie d`neh ea yi i`cey mewn oiivl
,zexdh mr myúB÷éôqä ìò ïéðéiöî ìáàwtq yiy zenewn - £¨§©§¦©©§¥

eyxti `l oeiv `lae ,jk lr lew mdl oi`y ,d`neh my yi `ny
.odn,ñøtä úéáe ,úBòøôe ,úBëëñ ,úB÷éôqä ïä elàåex`eaie §¥¥©§¥§¨§¨¥©§¨

.jenqa oldl
:oeivd ote` z` zx`an `ziixadäàîeè íB÷îa ïeiö ïéãéîòî ïéàå§¥©£¦¦¦¦§§¨

,hrn dpnn oeivd miwigxn `l` ,ynn,úBøähä úà ãéñôäì àlL¤Ÿ§©§¦¤©¨¢
lr lid`iy cr ea yibxi `ly okzi d`nehd lr ynn oeivd m`y
lr xaery mcew ea yibxn hrn wegx `ed m` j` ,d`nehd

.d`nehdemewn lknïé÷éçøî ïéàdäàîeè íB÷nî ïeiöxzei ¥©§¦¦¦¦§§¨
,i`cn,ìàøNé õøà úà ãéñôäì àlLzii`xa cin yexti ixdy ¤Ÿ§©§¦¤¤¤¦§¨¥

`ly d`neha l`xyi ux`a zenewn miwifgny `vnpe ,oeivd
.jxevl

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbdåikúnä ïî úéæk §§©¦¦©¥
ìäàa ànèî Bðéà,`ziixaa x`eank[ïðz] (àéðú) àäå,dpyna ¥§©¥§Ÿ¤§¨§©

.únä ïî úéæk ,ìäàa ïéànènL elà:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà ¥¤§©§¦§Ÿ¤§©¦¦©¥¨©©¨¨
e ,lde`a `nhn mlerlàëä`ziixaaúéæëaznd xyaníöîeöî ¨¨¦§©¦§§¨

,ïðé÷ñòeilr mipiivn oi` ld`a `nhny s`yøñçéî óBñ óBñc ©§¦¨§¦§©
øñç`nhi `l f`e ,rwxwa awxdl ekxc ixdy ,zifk xeriyn ¨©

xdfdl erci `ly s` mewnd oiivl `ly xzei aeh okle ,ld`a
oky ,metxyie miycwe dnexz jiledlnäîeøz åéìò eôøOé áèeî¨¦¨§¨¨§¨

äòL éôì íéLã÷åelcgi jk xg`e ,zifkn xqgp `lyk hren onf - §¨¨¦§¦¨¨
,sexyln,íìBòì åéìò eôøOé ìàåedewifgi ,enewn epiivi m`y §©¦¨§¨¨§¨

oeivd d`xi `le dnexz mr mc` my xeari m`e ,d`neha mlerl
dptxyie eznexz z`nhpy xeaqi ,ed`xi jk xg`e ,dlila oebk

z`nhp `l zn`ay s`[à].
,epipy :`ziixad ixac xe`ia jyndúBëëñ úB÷éôqä ïä elàå§¥¥©§¥§¨

.úBòøôe:`xnbd zx`anúBëëñepiidCñénä ïìéà[lvin-]ìò §¨§¨¦¨©¥¥©
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אגרות קודשקסד

 ב"ה,  כ"א מנחם אב, ה'תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפתקא שלו, ובעיקר מה שכותב שהוא בן חסיד חבדי. והרי גם בענינים גשמיים 

אין דבר הולך לאיבוד, על אחת כמה וכמה בענינים רוחניים, ובפרט בהנוגע מאב לבן, שענין ירושת 

אבות הוא עובדא שהכל מודים בה ורואים במוחש, ואצל חסידים לא כל שכן, שיסוד החסידות הוא 

אהבת ישראל לכל אחד ואחד מבני ישראל, ואין צריך לומר אהבת חסיד חבדי לבנו שרוצה בכל לבו 

להנחילו ירושת דורות וכל אוצר תכונות הנפש הטובות. הרי מובן שהכל נשתמר יפה בכח על כל פנים, 

אלא שצריך להוציא מן הכח אל הפועל, שבעולמנו עולם המעשה מעשה עיקר, היינו הנהגה בחיי יום 

בהא  הא  שבאמת  לחברו,  אדם  ובין  למקום  אדם  שבין  מעשיות  במצוות  חסידותי,  אור  חדורה  יום 

תליא.

וכיון שמשרתו בטח קשורה במדה חשובה של השפעה על מהלך ענינים וגם על אישים, בודאי 

שיש לו אפשרויות גם לזכות את הרבים.

תקותי שיסלח לי על שבמכתבי הראשון לכ' הנני נוגע מיד בענינים אשר לכאורה הם רשות 

היחיד שלו ואיך זה הנני בא להתערב ועוד מעבר לים, אבל מה אעשה ותורת החסידות מדגישה ביחוד 

דין תורתנו תורת חיים, שכל ישראל ערבים זה בזה, ובהטעמה שעוד בה שלישי' ערבים מלשון ערבות, 

וערבים - מעורבים וערבים - מתוקים זה לזה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

 

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

וכיון  ופרצת,  של  שבועות  שהיו  ממ"ש  ונהניתי  נחמו,  ממוצש"ק  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

שנין  אלפי  שית  מריש  הזמנים,  כל  כולל  איך ששבוע  היטב,  באר  החסידות  ובתורת  בכ"מ  שמבואר 

דהוה עלמא עד סופו, שלכן אומרים )תמיד בתחלת השבוע( היום יום ראשון וכו', הנה יתפשט הופרצת 

מלמטה  מעט  עצמו  מקדש  כשאדם  הובטחנו,  וגם  זה,  שלאחרי  השבועות  כל  על  האמור  דשבועות 

מקדשין אותו הרבה מלמעלה עאכו"כ באם מקדשין עצמן יותר ממעט, וק"ל. והרי ענין קדושה ע"פ 

תורת החסידות, הוא לא להתבודד במדבריות ולהיות שקוע בענינים שלפני הצמצום מבלי להרגיש 

את הנעשה למטה מעשרה טפחים, אלא כסיפור הידוע ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שאדמו"ר 

הזקן הטיף מוסר לזה איך שהי' שקוע בלימוד תורה באופן שמתוך כך לא הרגיש בבכי ילד קטן שנפל 

מעריסתו, וסיפורי נשיאינו הרי כל פרטיהם הרי הם הוראה, ומהסיפור בכל הפרטים מובן שהלימוד 

והבכן מזה ג"כ מדויק בכל הפרטים, ז.א. שאפילו אלו שהם בבחי' תינוק, עד שגם בשכיבתם ושינתם 

בשינה,  בלא"ה  בהיותם  היא  והנפילה  סתם,  במטה  ולא  בעריסה  הם  מוטלים  החילוק,  בהם  ניכר 

ומאידך גיסא, הרי הלומד למד בהתמדה ושקידה ובהעמקה עד שלא הגיע לחוש השמיעה שלו כל ענין 

הבכי' של התינוק בכל זה הנה נשמה חדשה דאצילות, מורה הוראה גם לו, שלא זו הדרך שלא להרגיש 

בענין הכי נמוך בעולם הכי נמוך הוא עולם העשי', והלימוד מזה, ללמוד ולעשות, הרי מבואר הוא.



קסה
בברכה לבשו"ט בכל אותן הענינים אודותם כותב במכתבו ענינים הכללים ובענינים הפרטים.

זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  הנ"ל  כל  יזכירו  רצון  ובעת 

לבשו"ט בכל הנ"ל ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה.

 ב"ה,  כ"א מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג מנ"א, בו כותב ראשי פרקים מהשתלשלות הענינים עד שבא לאה"ק ת"ו. 

וסברות בהנוגע לאופן הסתדרותו ולימודו להבא, ושואל דעתי בזה.

וכיון שכבר  זמן חשוב,  עוד משך  בלימודי קדש  להמשיך  עליו  מוחלטה, אשר  ברורה  ודעתי 

נמצא באה"ק ת"ו, אין כדאיות ההוצאות לחזור לצרפת ולחפש שם מקום ללימוד, ובודאי יהיו כמה 

קישוים וכו', בה בשעה שיוכל להסתדר בלימוד במקום בו כותב, שנראה לו שהצליח שם. ובמה שכותב 

סברא, שכיון שצריך להסתדר בחייו בעתיד, עליו למהר בהכנות לזה, ולא ללמוד בישיבה, הנה אדרבה, 

כיון שהקב"ה נותן התורה ומצוה המצוה הוא הזן ומפרנס לכל ומשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה 

פרטית, והוא גם כן ציוה שהכנה הכרחית לחיי איש הישראלי הוא לימוד זמן חשוב בתורתנו תורת 

חיים, אין זה איבוד זמן ח"ו אלא אדרבה ואדרבה, וכידוע המשל בזה אשר כשרוצים לבנות בנין שיהי' 

בנין טוב ומפואר בכל הפרטים, לכל לראש צריך לראות שהיסוד יהי' חזק ואמיץ, כי באם יהי' היסוד 

רעוע, אין כל תועלת ביופי הבנין וכו' וכן הוא בהנוגע ליסוד בחיים של בני ישראל, אשר הם הן השנים 

והזמנים שהוא מקדיש לתורה ועניני', ואם רוצה להיות מאושר בהעשיריות שנים שלאחרי זה, צריך 

לחזק היסוד, ז.א. להוסיף בלימוד התורה וקיום עניני' כהנה וכהנה.

לפניו את  ויבאר  נרי-ה,  צ. שליט"א  מ.  להרב  שיכנס שם  בכפר הראה, מהנכון  כיון שנמצא 

ויסבירו באם  יותר  ויכול להראותו גם מכתבי זה, ובודאי אשר יפרט לו את הענין עוד  הבעיא שלו, 

זקוק לעוד ביאור בזה.

בברכת הצלחה בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל הוא יכול לכתוב 

גם להבא צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.

 

אגרות קודש
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`zax `zkld
íãå÷î øáë [äì שכבר ידעו שלא הנכנסים משום -

בתורה  מקודם .71קרא
¯ ùéã÷ åøîàé [åì קודם קדיש לומר שכחו אם ולכך

ההפטרה, קודם המפטיר לאחר יאמרוהו לא המפטיר,
ההפטרה  שקורא שיחשבו מהנכנסים לחוש יש שאז

ההפטרה  לאחר יאמרוהו אלא מפטיר, לקרוא .72בלא

¯ äæ øåáöá [æì פעמיים לעלות אין שלכתחילה משמע
מפסיקים  אחרים עולים אם גם מניין באותו לתורה
לתורה, פעמיים מעלים מיוחדות בעתים אמנם באמצע,
גם  לעלות מאוד שחפץ העולים אחד או כהן ולכך
בנמצא  ואין אחרת, סיבה או יארצייט מחמת למפטיר

למפטיר  לעלות יכול - לעלות יוכל בו אחר .74מניין

zetqede mipeiv
כח.71) ס"ק משנ"ב ראה
תשעה 72) של בשחרית ומ"מ מהפמ"ג. כט ס"ק משנ"ב

ההפטרה. קודם המפטיר לאחר הקדיש לומר נהגו באב
י"ז.73) סעיף לעיל ראה
רק 74) שהוא משמע 'מוטב' שוע"ר מלשון משמע כן

אלא  בקול, קוראים העולים אין שבימינו ובפרט לכתחילה,

מהש"ץ. י"ח יוצאים
אדמו"ר  לבנו הרש"ב אדמו"ר שסיפר מה הובא ולעיל
בוקר  שבת לתורה לעלות נוהג הי' אדלער הר"נ הריי"צ:
אאזמו"ר  כ"ק הוד - אאמו"ר למפטיר. וכן לכהן פעמיים:
להרשות  יכול איני אני אבל לפעמים, נוהג הי' - הרה"ק

.(061 עמ' תד"ש השיחות (ספר זה את לעצמי

•
zay zekld - jexr ogley

Á אבל לאכילה הראויים בפירות אמורים דברים במה
הכל  לדברי לסחטן אסור לאכילה ראוים שאינן פירות
לאכילה  ראוי שאינו פרי שכשסוחט האוכלים לתוך אפילו
משום  בזה ויש מפסולת אוכל אלא מאוכל אוכל מפריד אינו
הפסולת  מתוך אוכל בורר משום וגם ש"ה בסי' כמ"ש מפרק
אוכל  לברור התירו שלא לאלתר לאכול רוצה אפילו
אכילה  שדרך מפני אלא לאלתר לאכול כדי בידו מפסולת
מעין  ואינו ולאכול הפסולת מן בידו האוכל ליטול הוא כך
דרך  אלא אכילה דרך אינו ולאכול לסחוט אבל מלאכה

מלאכה:

Ë הגיעו שלא ענבים דהיינו הבוסר לסחוט אסור וכן
ראוי  שאינו מפני האוכלין לתוך אפילו הלבן לכפול
שלא  ולפי ממנו הנסחט יין לגבי הוא וכפסולת לאכילה
אוכלים  לתוך ענבים לסחוט אסור הלבן פול שיעור לנו נודע
שמתיר  מי ויש אדם בני לרוב לאכילה ראויים שיהיו עד
שאינן  פירות בשאר (ואצ"ל האוכל לתוך הבוסר לסחוט
להמתירין  מותר משקין לשם לסחטן ואפילו לאכילה ראוים

הראשונה: כסברא להחמיר ויש פירות) בשאר

È דינם אין לימונים ואפילו פירות כשאר דינם תפוחים
לסחטן  שמותר פירות כשאר אלא ורמונים כתותים
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ולדברי  המתירים לדברי משקה לשם אפילו מימיהן לצורך
דהיינו  אוכל לצורך לסחטן פנים כל על מותר האוסרים
מקומות  שבאותן ואע"פ בזה וכיוצא במימיהן המאכל לטבל
אין  מימיהן לצורך אותן סוחטים הם מהם הרבה להם שיש
לפי  מקומות באותן אפילו כך בשביל ורמונים כתותים דינם
ואפילו  אוכל לצורך אלא משקה לשם מימיהן סוחטין שאינן
דרך  שאין כיון מותר לשתות מים לתוך לסחטן נוהגין אם

לבדן. לשתותן

לצורך  פירות שאר לסחוט האוסרים לדברי מקום ומכל
שאר מי  או לימונים בשבת לסחוט אסור משקה לשם מיהן

אמרו  שלא לפי לשתותן משקין שאר או מים לתוך פירות
למשקה: הבא ולא כאוכל הוא לאוכל הבא משקה אלא

‡È וחומץ במלח הכבושים אבל חדשים בלימונים זה וכל
וכן  הכבושים וירקות פירות שאר וכן מלח במי או
אלא  מימיהן לצורך לסחטן הכל לדברי אסור השלקות
כיון  מפרק בו אין שאז כך ע"י לאכילה לתקנם גופן לצורך

מימיהן. דהיינו המתפרק לדבר כלל צריך שאינו

שמימיהן  שאע"פ התורה מן פטור מימיהן לצורך סחטן ואם
או  שנכבשו כגון בהן שנבלעו קודם גמורים משקין היו
כיון  משקין משאר בהן וכיוצא וחומץ יין או במים נשלקו
זה  והרי עליהן אוכל תורת מאוכלין נסחטין הן שעכשיו
אסור  סופרים מדברי מקום ומכל מאוכל אוכל כמפריד
קודם  גמורים משקין והיו הואיל מימיהם לצורך לסוחטן
עליהם  היה לא סחיטתן שמימי חיין בפירות משא"כ לכן

המתירין: לדברי לסחטן מותר לפיכך מעולם משקה שם

·È לתוך מימיהן לצורך ושלקות כבשים לסחוט מותר
בה  אין עדיין אם אבל לתקנו כדי אוכל בה שיש קדרה
אוכל  בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט אסור אוכל

למעלה: שנתבאר מטעם

‚È אוכל חשוב שהוא מפני המורייס לתוך לסחטן מותר
לסחטן: אסור המשקין לתוך אבל

„È ושלקות כבשים כסוחט דינו צירו לצורך דג הסוחט
מימיהן: לצורך

חֿיד  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: תשובה תוכןתוכןתוכןתוכן של הפנימית המשמעות

ומצוות  תורה בשומר גם השייכת

ìëî íëúà øäèì íëéìò øôëé äæä íåéá éë
ïåùì ìôë ïéáäì .åøäèú 'ä éðôì íëéúàèç
éîé úøùò ïéðò øàáì êéøö ,åøäèúå øäèì
íåéäå ,à÷åã íéîé äøùò åòá÷åä äîìå äáåùú
ïîæ ìë àìä ,íëéìò øôëé éøéùòä íåé àåä äæä

.ãéî íäì ìçîåéù êéøö äéä äáåùú íéùåòù
עשרת  של התשובה שענין מובן, זה מכל [אשר

תשובה  אינם הכיפורים ביום והכפרה תשובה ימי

על  מתחרט (שהאדם בלבד הפשוט במובנם וסליחה

יתברך  מלכותו עול עליו מקבל ושוב שעשה עוונות

תמיד "והקב  ישנו זה ענין שהרי - העונש) לו מוחל ה

יותר. ופנימי עמוק ענין אלא -

ומבאר:] שהולך וזהו

áéùäì àåä äáåùúä ïéðò éë àåä ïéðòä êà
.'úé åéìà íéðôá íéðô

יהי' שהאדם - הוא דתשובה הענין תוכן
. הקב"ה עם בפנים" "פנים בבחינת

" גדר ומבאר בפנים [והולך :]"פנים

,'úé åéìà áø÷úäìå áåùì àåä äáåùúä àìä éë

áéúëã ä"á÷ä éáâì äæ ïåùì êééù àì äøåàëìå
äîìå ,àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà äéá
.÷çøúð äîáå ,'úé åéìà áø÷úäìå áåùì êéøö

שהאדם  שיבה, מלשון היא "תשובה" תיבת
זה  והנה ה'. אל להתקרב היינו ולחזור, לשוב צריך
משמעם  אין הקב"ה אצל וריחוק שקירוב פשוט
בכל  נמצא יתברך הוא שהרי גשמי, מקום במובן
אל  מקום בקירוב נמצאים תמיד וא"כ מקום,
שהקב"ה  (היינו, ממנו להתרחק אפשר ואי השי"ת

האדם). מן מרוחק יהי'

íéãîåòù íãà éðá 'á ìùîë ,àåä ïéðòä àìà
êì ïéà ,äæî äæ óøåò íéøæåçù ÷ø äæ ìöà äæ
íéðô úøæçäá àìà áåøé÷ ïéàå ,äæî ìåãâ ÷åçéø

.íéðô ìà
אדם  כמשל הוא למעלה ה"ריחוק" ענין אלא

ל  מקום בקירוב ערפו העומד שהופך אלא חבירו
ריחוק  אלא גשמי, מקום ריחוק כאן שאין אליו,

עצום. נפשי

" פנים [ענין אל פנים הרוחני,החזרת תוכנו לפי "

כמו  זה הרי חוטא (דכאשר האדם מצד רק לא הוא

" נק' תשובה וכשעושה ה', אל ערפו החזרת שהחזיר

פנים  אל הקב "פנים מצד גם אלא - כביכול.") ה

ומבאר:] שהולך וזהו
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éøö ïéàå àéáða øéèôé éòéáMä àlà ãiî Lécwä øîàé àì Léc÷äîa éc ék 'á íòt äøBza úBø÷ìå øæçì C ©¦ŸŸ©©©¦¦¨¤¨©§¦¦©§¦§¨¦§¥¨¦©£Ÿ§¦§©¨©©¦©§©
ì äìòLeøîàé äéúBëøáe äøèôää øçàå Búàéø÷ øçà Lécwä úøéîàa ïéãò e÷éñôä àlL ïåék éòéáL ¤¨¨¦§¦¦¥¨¤Ÿ¦§¦£©¦©£¦©©©¦©©§¦¨§©©©©§¨¨¦§¤¨Ÿ§

Léã÷[eløéèôäì äìòéå éòéáMä øçà Léc÷ øeaö çéìMä øîàé éæà àéáða øéèôäì òãBé Bðéà éòéáMä íàå ©¦§¦©§¦¦¥¥©§©§¦§¨¦£©Ÿ©©§¦©¦©¦©©©§¦¦§©£¤§©§¦
Lé íà ìáà óBñå äìçz Cøáéå àøwL änî äøBza àø÷éå øæçéå íã÷ äøBza úBø÷ì äìòL énî òãBiä©¥©¦¦¤¨¨¦§©¨Ÿ¤§©£Ÿ§¦§¨©¨¦©¤¨¨¦¨¥§¦¨¨£¨¦¥
äøBza úBø÷ì øák äìòL äæ øéèôé ìàå àø÷ àì ïéãòL äæ øéèôéL áèeî àéáða øéèôäì íéòãBiL íéøçà£¥¦¤§¦§©§¦§¨¦¨¤©§¦¤¤£©¦Ÿ¨¨§©©§¦¤¤¨¨§¨¦§©¨

äæ øeaöa)[fl73:( §¦¤
יח  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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`zax `zkld
íãå÷î øáë [äì שכבר ידעו שלא הנכנסים משום -

בתורה  מקודם .71קרא
¯ ùéã÷ åøîàé [åì קודם קדיש לומר שכחו אם ולכך

ההפטרה, קודם המפטיר לאחר יאמרוהו לא המפטיר,
ההפטרה  שקורא שיחשבו מהנכנסים לחוש יש שאז

ההפטרה  לאחר יאמרוהו אלא מפטיר, לקרוא .72בלא

¯ äæ øåáöá [æì פעמיים לעלות אין שלכתחילה משמע
מפסיקים  אחרים עולים אם גם מניין באותו לתורה
לתורה, פעמיים מעלים מיוחדות בעתים אמנם באמצע,
גם  לעלות מאוד שחפץ העולים אחד או כהן ולכך
בנמצא  ואין אחרת, סיבה או יארצייט מחמת למפטיר

למפטיר  לעלות יכול - לעלות יוכל בו אחר .74מניין

zetqede mipeiv
כח.71) ס"ק משנ"ב ראה
תשעה 72) של בשחרית ומ"מ מהפמ"ג. כט ס"ק משנ"ב

ההפטרה. קודם המפטיר לאחר הקדיש לומר נהגו באב
י"ז.73) סעיף לעיל ראה
רק 74) שהוא משמע 'מוטב' שוע"ר מלשון משמע כן

אלא  בקול, קוראים העולים אין שבימינו ובפרט לכתחילה,

מהש"ץ. י"ח יוצאים
אדמו"ר  לבנו הרש"ב אדמו"ר שסיפר מה הובא ולעיל
בוקר  שבת לתורה לעלות נוהג הי' אדלער הר"נ הריי"צ:
אאזמו"ר  כ"ק הוד - אאמו"ר למפטיר. וכן לכהן פעמיים:
להרשות  יכול איני אני אבל לפעמים, נוהג הי' - הרה"ק

.(061 עמ' תד"ש השיחות (ספר זה את לעצמי

•
zay zekld - jexr ogley

Á אבל לאכילה הראויים בפירות אמורים דברים במה
הכל  לדברי לסחטן אסור לאכילה ראוים שאינן פירות
לאכילה  ראוי שאינו פרי שכשסוחט האוכלים לתוך אפילו
משום  בזה ויש מפסולת אוכל אלא מאוכל אוכל מפריד אינו
הפסולת  מתוך אוכל בורר משום וגם ש"ה בסי' כמ"ש מפרק
אוכל  לברור התירו שלא לאלתר לאכול רוצה אפילו
אכילה  שדרך מפני אלא לאלתר לאכול כדי בידו מפסולת
מעין  ואינו ולאכול הפסולת מן בידו האוכל ליטול הוא כך
דרך  אלא אכילה דרך אינו ולאכול לסחוט אבל מלאכה

מלאכה:

Ë הגיעו שלא ענבים דהיינו הבוסר לסחוט אסור וכן
ראוי  שאינו מפני האוכלין לתוך אפילו הלבן לכפול
שלא  ולפי ממנו הנסחט יין לגבי הוא וכפסולת לאכילה
אוכלים  לתוך ענבים לסחוט אסור הלבן פול שיעור לנו נודע
שמתיר  מי ויש אדם בני לרוב לאכילה ראויים שיהיו עד
שאינן  פירות בשאר (ואצ"ל האוכל לתוך הבוסר לסחוט
להמתירין  מותר משקין לשם לסחטן ואפילו לאכילה ראוים

הראשונה: כסברא להחמיר ויש פירות) בשאר

È דינם אין לימונים ואפילו פירות כשאר דינם תפוחים
לסחטן  שמותר פירות כשאר אלא ורמונים כתותים
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ולדברי  המתירים לדברי משקה לשם אפילו מימיהן לצורך
דהיינו  אוכל לצורך לסחטן פנים כל על מותר האוסרים
מקומות  שבאותן ואע"פ בזה וכיוצא במימיהן המאכל לטבל
אין  מימיהן לצורך אותן סוחטים הם מהם הרבה להם שיש
לפי  מקומות באותן אפילו כך בשביל ורמונים כתותים דינם
ואפילו  אוכל לצורך אלא משקה לשם מימיהן סוחטין שאינן
דרך  שאין כיון מותר לשתות מים לתוך לסחטן נוהגין אם

לבדן. לשתותן

לצורך  פירות שאר לסחוט האוסרים לדברי מקום ומכל
שאר מי  או לימונים בשבת לסחוט אסור משקה לשם מיהן

אמרו  שלא לפי לשתותן משקין שאר או מים לתוך פירות
למשקה: הבא ולא כאוכל הוא לאוכל הבא משקה אלא

‡È וחומץ במלח הכבושים אבל חדשים בלימונים זה וכל
וכן  הכבושים וירקות פירות שאר וכן מלח במי או
אלא  מימיהן לצורך לסחטן הכל לדברי אסור השלקות
כיון  מפרק בו אין שאז כך ע"י לאכילה לתקנם גופן לצורך

מימיהן. דהיינו המתפרק לדבר כלל צריך שאינו

שמימיהן  שאע"פ התורה מן פטור מימיהן לצורך סחטן ואם
או  שנכבשו כגון בהן שנבלעו קודם גמורים משקין היו
כיון  משקין משאר בהן וכיוצא וחומץ יין או במים נשלקו
זה  והרי עליהן אוכל תורת מאוכלין נסחטין הן שעכשיו
אסור  סופרים מדברי מקום ומכל מאוכל אוכל כמפריד
קודם  גמורים משקין והיו הואיל מימיהם לצורך לסוחטן
עליהם  היה לא סחיטתן שמימי חיין בפירות משא"כ לכן

המתירין: לדברי לסחטן מותר לפיכך מעולם משקה שם

·È לתוך מימיהן לצורך ושלקות כבשים לסחוט מותר
בה  אין עדיין אם אבל לתקנו כדי אוכל בה שיש קדרה
אוכל  בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט אסור אוכל

למעלה: שנתבאר מטעם

‚È אוכל חשוב שהוא מפני המורייס לתוך לסחטן מותר
לסחטן: אסור המשקין לתוך אבל

„È ושלקות כבשים כסוחט דינו צירו לצורך דג הסוחט
מימיהן: לצורך

חֿיד  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: תשובה תוכןתוכןתוכןתוכן של הפנימית המשמעות

ומצוות  תורה בשומר גם השייכת

ìëî íëúà øäèì íëéìò øôëé äæä íåéá éë
ïåùì ìôë ïéáäì .åøäèú 'ä éðôì íëéúàèç
éîé úøùò ïéðò øàáì êéøö ,åøäèúå øäèì
íåéäå ,à÷åã íéîé äøùò åòá÷åä äîìå äáåùú
ïîæ ìë àìä ,íëéìò øôëé éøéùòä íåé àåä äæä

.ãéî íäì ìçîåéù êéøö äéä äáåùú íéùåòù
עשרת  של התשובה שענין מובן, זה מכל [אשר

תשובה  אינם הכיפורים ביום והכפרה תשובה ימי

על  מתחרט (שהאדם בלבד הפשוט במובנם וסליחה

יתברך  מלכותו עול עליו מקבל ושוב שעשה עוונות

תמיד "והקב  ישנו זה ענין שהרי - העונש) לו מוחל ה

יותר. ופנימי עמוק ענין אלא -

ומבאר:] שהולך וזהו

áéùäì àåä äáåùúä ïéðò éë àåä ïéðòä êà
.'úé åéìà íéðôá íéðô

יהי' שהאדם - הוא דתשובה הענין תוכן
. הקב"ה עם בפנים" "פנים בבחינת

" גדר ומבאר בפנים [והולך :]"פנים

,'úé åéìà áø÷úäìå áåùì àåä äáåùúä àìä éë

áéúëã ä"á÷ä éáâì äæ ïåùì êééù àì äøåàëìå
äîìå ,àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà äéá
.÷çøúð äîáå ,'úé åéìà áø÷úäìå áåùì êéøö

שהאדם  שיבה, מלשון היא "תשובה" תיבת
זה  והנה ה'. אל להתקרב היינו ולחזור, לשוב צריך
משמעם  אין הקב"ה אצל וריחוק שקירוב פשוט
בכל  נמצא יתברך הוא שהרי גשמי, מקום במובן
אל  מקום בקירוב נמצאים תמיד וא"כ מקום,
שהקב"ה  (היינו, ממנו להתרחק אפשר ואי השי"ת

האדם). מן מרוחק יהי'

íéãîåòù íãà éðá 'á ìùîë ,àåä ïéðòä àìà
êì ïéà ,äæî äæ óøåò íéøæåçù ÷ø äæ ìöà äæ
íéðô úøæçäá àìà áåøé÷ ïéàå ,äæî ìåãâ ÷åçéø

.íéðô ìà
אדם  כמשל הוא למעלה ה"ריחוק" ענין אלא

ל  מקום בקירוב ערפו העומד שהופך אלא חבירו
ריחוק  אלא גשמי, מקום ריחוק כאן שאין אליו,

עצום. נפשי

" פנים [ענין אל פנים הרוחני,החזרת תוכנו לפי "

כמו  זה הרי חוטא (דכאשר האדם מצד רק לא הוא

" נק' תשובה וכשעושה ה', אל ערפו החזרת שהחזיר

פנים  אל הקב "פנים מצד גם אלא - כביכול.") ה

ומבאר:] שהולך וזהו
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,åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúë äðä êëå
øàé áéúëå ,äìòîì íééøåçàå íéðô úðéçá ùéù
úðéçáá 'éäú äòôùääù ,ùåøéô ,êéìà åéðô 'ä
áäåàå áéúëãë ,åðåöø úåéîéðôî ,íéðô úøàä

.á÷òé úà
כביכול  הקב"ה יתברך, נגדו חוטא כשאדם
יש  למעלה גם פירוש: ממנו. פניו את מחזיר
ואחוריים, עורף ובחינת פנים הארת כביכול
פנים  הארת וענין אליך". פניו ה' "יאר וכמ"ש
לאוהבו  מתנה הנותן אדם כמשל הוא דלמעלה
וחשקו  חפצו על המורה פנים", "הארת מתוך
זו  מתנה לתת הרצון") "פנימיות (הנקרא הפנימי
חיות  שפע משפיע כשהקב"ה וכך לאוהבו,
ה"ז  יעקב) את ואוהב (כמ"ש קרובו עם לישראל

פנים". "הארת מתוך

äòôùää ïëìå ,'åë äçîà äçî éë áéúëå
,íééøåçà úðéçáî àåä åúåéçäì åì òéôùîù
,åàðåùì ïúåðù ,éåôúë øúá éãùã ïàîë åðééäã
çøëåîù éîë ÷ø øåîâ ïåöøá åðúåð åðéàù
úåéîéðô úðéçáî åæ äòôùä ïéàå ,òéôùäì

.åðåöø ø÷éòå
ע"ד  - ה' שנא אשר העולם אומות משא"כ
הקב"ה  אין - גו'" אמחה מחה "כי בעמלק מ"ש
וחשק  אהבה מתוך וחיות שפע להם משפיע
דבר  לתת שמוכרח אדם כמו אלא פנים) (בהארת
וזהו  מאחוריו, אליו שמשליכו ברצונו שלא לשונאו

אחוריים". "בחינת הנקרא

מצד  חיות להם משפיע הקב"ה אין כלומר:
לפי  עצמו, מצד בזה שרוצה (היינו הפנימי" "רצונו
הרצון", "חיצוניות בבחינת רק אלא תענוגו), שזהו
בתור  רק אלא) עצמו, מצד (לא בזה שרוצה פירוש,
שתהי' כדי - אחרת מטרה להשיג כדי "אמצעי"
בין  בעצמם שיבחרו חפשית בחירה ישראל לבני
בלתי  דברים גם הקב"ה ברא כך שלשם לרע, טוב
היפך  (המתנהגים לקדושה המנגדים וענינים רצויים
(ואין  לעצמם מטרה הם שאין ונמצא ה'). רצון
בתור  רק אלא עצמם) מצד בהם רוצה הקב"ה
את  יעבדו ישראל שבני המטרה, את להשיג אמצעי
על  שכר יקבלו ובמילא החפשית בבחירתם ה'

בחירתם.

מצ  כלל,[אבל מקום לה אין עצמם מצד יאותם

" כו'שלכן אמחה מחה כשלא "כי תתבטל שמציאותם ,

בה]. צורך יהי'

úåéîéðô úðéçáî äòôùää àá ÷éãöì ìáà
íéðô úøàäáå øåîâ ïåöøá ïúåðù ,åðåöø

.äåãçå æåò áåøá ááì áåèáå äçîùá

éë áéúë äðä éë ,äáåùúä ïéðò ë"â ïáåé æ"ãòå
åéìà íéðåôù ,éìà åðô éë ùåøéô ,óøåò éìà åðô
äæ ïéà î"î ìáà ,åéúåöîå åúøåú íåé÷á 'úé
úéîéðô úðéçáî åðéàù ,óøåò úðéçáá àìà
íéùðà úåöî àìà ä÷åùúå äáäàî ïåöøä

.úåøéø÷á êìåäå äãîåìî
של  גדר אינו למעלה ה"עורף" שענין כשם
הרצון" "חיצוניות מצד השפעה אלא "סילוק",
כך  - ההכרח) מצד רק כאילו וחשק, תענוג (בלי
באדם  המדובר שאין לקונו, האדם בעבודת הוא
שעוסק  במי אלא ח"ו, ומצוות תורה מקיים שאינו
פנימיות  בכל אינו שעיסוקו אלא ומצוות, בתורה
אנשים  "כמצות הרגל, מתוך כיֿאם ורצונו נפשו

מלומדה").

שנרמז  עורף", אלי "פנו הכתוב פירוש וזהו
מעיד  הכתוב גיסא דמחד והיפוכו, דבר כאן
אלא  כאן אין זאת עם וביחד ה', אל שפונים
בתורה  שעוסק למי והכוונה "פנים", ולא "עורף"
בקרירות. אלא והתלהבות ותענוג חשק בלי ומצוות

úåéäì íéðôá íéðô úøæçä àéä äáåùúäå
åéúåöîå 'ä úøåúá åöôçå åðåöø úåéîéðô

.ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá
הפנימית  במשמעותו התשובה שענין ונמצא,
כמו  ולא ומצוות, תורה שמקיים במי גם שייך
הערך  פחותי אנשים דדוקא לומר טועה ש"העולם
אינו  ובאמת לתשובה, הצריכים הם עבירות ובעלי
אהל  יושבי אנשים על זה אמרו באמת . . כן
שעבודת  הוא, התשובה דענין - כו'" תורה ולומדי
פנימיות  בכל בפנים", "פנים בבחינת תהי' ה'

רצונו.
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פסוקים Ê"Î·Â(עז) ב' בענין דלעיל הקושיא יתורץ
נעשו  שמים ה' ובדבר כו' צוה הוא דכי
כלל  סתירה כאן אין שבאמת לכאורה אהדדי דסתרי
וברוח  נעשו שמים ה' בדבר דמ"ש אמת ששניהם וכלל
שהוא  הרוחניות לעשות עשיה בבחי' דוקא זהו כו' פיו
כולם  כמ"ש הגלגל נפש שנקרא דרקיע וחיות האור
של  הראשון מקור בחינת הוא שהחכמה עשית בחכמה
בבחינת  בהשתלשלות הבא הרוחניות והחיות האור כל
הרקיע  של הגשמי היש חומר בחינת אבל כו' א"פ
המקיף  מבחינת התהוותו שרש הגלגל וגוף כלי שנקרא
כ"ע  סובב בחינת שהוא דחכמה הראשון בא"פ המאיר
בענין  וכידוע נסתר ל' הוא כו' צוה הוא כי בו שנאמר
וה' אותיות כ"ב דהיינו ת' עד א' דאתה הוא אתה
ברתא  יסד דאבא בחכמה ששרשו שבדבור מוצאות
כו' אבינו אתה כי כמ"ש החכמה בבחי' אתה וע"כ
כמ"ש  לנוכח בגלוי באה שהחכמה להיות בזהר וכמ"ש
כידוע  הגלוי ראשית מבחינת תמצא מאין והחכמה
מקבל  ואתה המקיף בחינת הוא נסתר ל' הוא אבל
והיינו  כו' צוה הוא כי וזהו כו' הוא אתה כמ"ש מהוא
ואלקים  הוי"ה המחבר שהוא האלקים הוא ה' כי
כו' לון דמקשר הוא אנת וכמאמר כו' וכלי אור בחינת
בבחי' בפנימי מקיף באתה, דהוא חיבור מפני וזהו
יהי  אלקים ויאמר כמו והיינו וד"ל כנ"ל מטי ולא מטי
אותיות  בצרופי עצמה מצד זו אמירה בחינת הרי רקיע
ומזה  כנ"ל הא"פ כל מקור החכמה בבחי' הוא המאמר

הציווי נתה  בחי' אך דרקיע החיות רוחניות בחינ' ווה
ה"ז  רקיע יהי באמרו אלקים וגזר שצוה זה דאלקים
הוא  כי נאמ' שע"ז כו' הראשון ומקיף סובב מבחי' בא

וסוף  מראש הכל שוין הציווי שבזה כנ"ל ונבראו צוה
הפרש  שאין כמו ג"כ זה מציווי מתהווין הקליפו' וגם
דבי"ע  נוגה בחי' התהוות כמו והוא כו' לאור חשך בין
קליפות  וגם כו' רע שרובו דעשיה נוגה בחי' שגם עד
ביה"ש  בע"ש דאתבריאו ושידין רוחין לגמרי הטמאות
בהתהוות  א"פ שבבחי' אותיות צרופי שבחי' אע"פ כו'
עד  וההסתר הצמצום בתכלית הוא שלהם רוחניות
שוים  שלהם יש התהוות בענין מ"מ גמור חשך שנק'
דגופין  בזהר מ"ש ולפ"ז כו' עליונים היותר עם הם
דאתקדש  משום דע"ש בביה"ש אתבריאו לא דשדין
והמשכת  הארת שהפסיק הוא היום קדוש כו' יומא
לפי  כו' דממלא והמשכת הארת הפסיק ולא הסובב
בבחי' וינפש שבת בו כי מ"ש הוא השבת בחי' שעיקר
כו' ממלא בבחי' זאת הסתלקות בחי' שאם כו' הסובב
סותר  זה וא"כ כו' הראשון למקור חוזר הכל היה הרי
העולמות  בפנימיות הוא השבת דעיקר בע"ח למ"ש
יש  במציאות הוא העולם ע"כ אשר בחיצוניות ולא
לעליון  מתחתון עולה החיות פנימיות בחי' רק ודבר
משו' נבראו לא דשדין דגופין הוא הענין אך כו'
משום  א"מ להמשכ' א"פ המשכת בין יומא דאתקדש
שהשבת  מטעם ולא וד"ל כו' תחלה מתהווה דהצורה
קידוש  הפסיק למה גופא זה אך כו' סובב בבחי' הוא
במ"א  מבואר א"מ להמשכת א"פ המשכת בין היום
וליואי  הקשה הדין לתוקף עלמא מחרבי דהוו משום
להמתיק  השמאל לקו השלימו כי דא פגמא אתקינו
מטה  למטה שמסתעפים ביותר הקשות הגבורות לבחי'
באריכות  במ"א וכמ"ש כו' הטמאות בקליפות כמו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÍÏÂ‡Â הוא והענין אמות, מאה ארז"ל קוממיות אתכם
וכ"א  כפולות ושבע אמות שלש ע"ס יש כי
מאה  לברך אדם חייב ענין וזהו מאה, הוא מעשר כלול
שהם  איך הע"ס כל להמשיך דהיינו יום בכל ברכות
רק  הוא ממשיכים שאנו ברכות מאה ע"י אך כלולים,
קוממיות  שיהי' ההבטחה אבל ומקיף העלם בבחי'

המאה  כל ממש פנימי' בבחי' גילוי בבחי' שיומשך
כידוע  מז"ת רק הם הגילוים כל הנה כי הוא והענין הנ"ל,
והגם  דבריאה, היכלות שבע שבע, בחי' הוא שהכל
הם  מ"מ אך ג"ר גם כולל קדק"ד היכל שנק' הז' שהיכל
כל  גילוי יהי' לע"ל אבל ומקיף העלם בבחי' רק מאירים

אמה. מאה וזהו ממאה, כלולים שהם איך הע"ס
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,åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúë äðä êëå
øàé áéúëå ,äìòîì íééøåçàå íéðô úðéçá ùéù
úðéçáá 'éäú äòôùääù ,ùåøéô ,êéìà åéðô 'ä
áäåàå áéúëãë ,åðåöø úåéîéðôî ,íéðô úøàä

.á÷òé úà
כביכול  הקב"ה יתברך, נגדו חוטא כשאדם
יש  למעלה גם פירוש: ממנו. פניו את מחזיר
ואחוריים, עורף ובחינת פנים הארת כביכול
פנים  הארת וענין אליך". פניו ה' "יאר וכמ"ש
לאוהבו  מתנה הנותן אדם כמשל הוא דלמעלה
וחשקו  חפצו על המורה פנים", "הארת מתוך
זו  מתנה לתת הרצון") "פנימיות (הנקרא הפנימי
חיות  שפע משפיע כשהקב"ה וכך לאוהבו,
ה"ז  יעקב) את ואוהב (כמ"ש קרובו עם לישראל

פנים". "הארת מתוך

äòôùää ïëìå ,'åë äçîà äçî éë áéúëå
,íééøåçà úðéçáî àåä åúåéçäì åì òéôùîù
,åàðåùì ïúåðù ,éåôúë øúá éãùã ïàîë åðééäã
çøëåîù éîë ÷ø øåîâ ïåöøá åðúåð åðéàù
úåéîéðô úðéçáî åæ äòôùä ïéàå ,òéôùäì

.åðåöø ø÷éòå
ע"ד  - ה' שנא אשר העולם אומות משא"כ
הקב"ה  אין - גו'" אמחה מחה "כי בעמלק מ"ש
וחשק  אהבה מתוך וחיות שפע להם משפיע
דבר  לתת שמוכרח אדם כמו אלא פנים) (בהארת
וזהו  מאחוריו, אליו שמשליכו ברצונו שלא לשונאו

אחוריים". "בחינת הנקרא

מצד  חיות להם משפיע הקב"ה אין כלומר:
לפי  עצמו, מצד בזה שרוצה (היינו הפנימי" "רצונו
הרצון", "חיצוניות בבחינת רק אלא תענוגו), שזהו
בתור  רק אלא) עצמו, מצד (לא בזה שרוצה פירוש,
שתהי' כדי - אחרת מטרה להשיג כדי "אמצעי"
בין  בעצמם שיבחרו חפשית בחירה ישראל לבני
בלתי  דברים גם הקב"ה ברא כך שלשם לרע, טוב
היפך  (המתנהגים לקדושה המנגדים וענינים רצויים
(ואין  לעצמם מטרה הם שאין ונמצא ה'). רצון
בתור  רק אלא עצמם) מצד בהם רוצה הקב"ה
את  יעבדו ישראל שבני המטרה, את להשיג אמצעי
על  שכר יקבלו ובמילא החפשית בבחירתם ה'

בחירתם.

מצ  כלל,[אבל מקום לה אין עצמם מצד יאותם

" כו'שלכן אמחה מחה כשלא "כי תתבטל שמציאותם ,

בה]. צורך יהי'

úåéîéðô úðéçáî äòôùää àá ÷éãöì ìáà
íéðô úøàäáå øåîâ ïåöøá ïúåðù ,åðåöø

.äåãçå æåò áåøá ááì áåèáå äçîùá

éë áéúë äðä éë ,äáåùúä ïéðò ë"â ïáåé æ"ãòå
åéìà íéðåôù ,éìà åðô éë ùåøéô ,óøåò éìà åðô
äæ ïéà î"î ìáà ,åéúåöîå åúøåú íåé÷á 'úé
úéîéðô úðéçáî åðéàù ,óøåò úðéçáá àìà
íéùðà úåöî àìà ä÷åùúå äáäàî ïåöøä

.úåøéø÷á êìåäå äãîåìî
של  גדר אינו למעלה ה"עורף" שענין כשם
הרצון" "חיצוניות מצד השפעה אלא "סילוק",
כך  - ההכרח) מצד רק כאילו וחשק, תענוג (בלי
באדם  המדובר שאין לקונו, האדם בעבודת הוא
שעוסק  במי אלא ח"ו, ומצוות תורה מקיים שאינו
פנימיות  בכל אינו שעיסוקו אלא ומצוות, בתורה
אנשים  "כמצות הרגל, מתוך כיֿאם ורצונו נפשו

מלומדה").

שנרמז  עורף", אלי "פנו הכתוב פירוש וזהו
מעיד  הכתוב גיסא דמחד והיפוכו, דבר כאן
אלא  כאן אין זאת עם וביחד ה', אל שפונים
בתורה  שעוסק למי והכוונה "פנים", ולא "עורף"
בקרירות. אלא והתלהבות ותענוג חשק בלי ומצוות

úåéäì íéðôá íéðô úøæçä àéä äáåùúäå
åéúåöîå 'ä úøåúá åöôçå åðåöø úåéîéðô

.ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá
הפנימית  במשמעותו התשובה שענין ונמצא,
כמו  ולא ומצוות, תורה שמקיים במי גם שייך
הערך  פחותי אנשים דדוקא לומר טועה ש"העולם
אינו  ובאמת לתשובה, הצריכים הם עבירות ובעלי
אהל  יושבי אנשים על זה אמרו באמת . . כן
שעבודת  הוא, התשובה דענין - כו'" תורה ולומדי
פנימיות  בכל בפנים", "פנים בבחינת תהי' ה'

רצונו.
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

פסוקים Ê"Î·Â(עז) ב' בענין דלעיל הקושיא יתורץ
נעשו  שמים ה' ובדבר כו' צוה הוא דכי
כלל  סתירה כאן אין שבאמת לכאורה אהדדי דסתרי
וברוח  נעשו שמים ה' בדבר דמ"ש אמת ששניהם וכלל
שהוא  הרוחניות לעשות עשיה בבחי' דוקא זהו כו' פיו
כולם  כמ"ש הגלגל נפש שנקרא דרקיע וחיות האור
של  הראשון מקור בחינת הוא שהחכמה עשית בחכמה
בבחינת  בהשתלשלות הבא הרוחניות והחיות האור כל
הרקיע  של הגשמי היש חומר בחינת אבל כו' א"פ
המקיף  מבחינת התהוותו שרש הגלגל וגוף כלי שנקרא
כ"ע  סובב בחינת שהוא דחכמה הראשון בא"פ המאיר
בענין  וכידוע נסתר ל' הוא כו' צוה הוא כי בו שנאמר
וה' אותיות כ"ב דהיינו ת' עד א' דאתה הוא אתה
ברתא  יסד דאבא בחכמה ששרשו שבדבור מוצאות
כו' אבינו אתה כי כמ"ש החכמה בבחי' אתה וע"כ
כמ"ש  לנוכח בגלוי באה שהחכמה להיות בזהר וכמ"ש
כידוע  הגלוי ראשית מבחינת תמצא מאין והחכמה
מקבל  ואתה המקיף בחינת הוא נסתר ל' הוא אבל
והיינו  כו' צוה הוא כי וזהו כו' הוא אתה כמ"ש מהוא
ואלקים  הוי"ה המחבר שהוא האלקים הוא ה' כי
כו' לון דמקשר הוא אנת וכמאמר כו' וכלי אור בחינת
בבחי' בפנימי מקיף באתה, דהוא חיבור מפני וזהו
יהי  אלקים ויאמר כמו והיינו וד"ל כנ"ל מטי ולא מטי
אותיות  בצרופי עצמה מצד זו אמירה בחינת הרי רקיע
ומזה  כנ"ל הא"פ כל מקור החכמה בבחי' הוא המאמר

הציווי נתה  בחי' אך דרקיע החיות רוחניות בחינ' ווה
ה"ז  רקיע יהי באמרו אלקים וגזר שצוה זה דאלקים
הוא  כי נאמ' שע"ז כו' הראשון ומקיף סובב מבחי' בא

וסוף  מראש הכל שוין הציווי שבזה כנ"ל ונבראו צוה
הפרש  שאין כמו ג"כ זה מציווי מתהווין הקליפו' וגם
דבי"ע  נוגה בחי' התהוות כמו והוא כו' לאור חשך בין
קליפות  וגם כו' רע שרובו דעשיה נוגה בחי' שגם עד
ביה"ש  בע"ש דאתבריאו ושידין רוחין לגמרי הטמאות
בהתהוות  א"פ שבבחי' אותיות צרופי שבחי' אע"פ כו'
עד  וההסתר הצמצום בתכלית הוא שלהם רוחניות
שוים  שלהם יש התהוות בענין מ"מ גמור חשך שנק'
דגופין  בזהר מ"ש ולפ"ז כו' עליונים היותר עם הם
דאתקדש  משום דע"ש בביה"ש אתבריאו לא דשדין
והמשכת  הארת שהפסיק הוא היום קדוש כו' יומא
לפי  כו' דממלא והמשכת הארת הפסיק ולא הסובב
בבחי' וינפש שבת בו כי מ"ש הוא השבת בחי' שעיקר
כו' ממלא בבחי' זאת הסתלקות בחי' שאם כו' הסובב
סותר  זה וא"כ כו' הראשון למקור חוזר הכל היה הרי
העולמות  בפנימיות הוא השבת דעיקר בע"ח למ"ש
יש  במציאות הוא העולם ע"כ אשר בחיצוניות ולא
לעליון  מתחתון עולה החיות פנימיות בחי' רק ודבר
משו' נבראו לא דשדין דגופין הוא הענין אך כו'
משום  א"מ להמשכ' א"פ המשכת בין יומא דאתקדש
שהשבת  מטעם ולא וד"ל כו' תחלה מתהווה דהצורה
קידוש  הפסיק למה גופא זה אך כו' סובב בבחי' הוא
במ"א  מבואר א"מ להמשכת א"פ המשכת בין היום
וליואי  הקשה הדין לתוקף עלמא מחרבי דהוו משום
להמתיק  השמאל לקו השלימו כי דא פגמא אתקינו
מטה  למטה שמסתעפים ביותר הקשות הגבורות לבחי'
באריכות  במ"א וכמ"ש כו' הטמאות בקליפות כמו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÍÏÂ‡Â הוא והענין אמות, מאה ארז"ל קוממיות אתכם
וכ"א  כפולות ושבע אמות שלש ע"ס יש כי
מאה  לברך אדם חייב ענין וזהו מאה, הוא מעשר כלול
שהם  איך הע"ס כל להמשיך דהיינו יום בכל ברכות
רק  הוא ממשיכים שאנו ברכות מאה ע"י אך כלולים,
קוממיות  שיהי' ההבטחה אבל ומקיף העלם בבחי'

המאה  כל ממש פנימי' בבחי' גילוי בבחי' שיומשך
כידוע  מז"ת רק הם הגילוים כל הנה כי הוא והענין הנ"ל,
והגם  דבריאה, היכלות שבע שבע, בחי' הוא שהכל
הם  מ"מ אך ג"ר גם כולל קדק"ד היכל שנק' הז' שהיכל
כל  גילוי יהי' לע"ל אבל ומקיף העלם בבחי' רק מאירים

אמה. מאה וזהו ממאה, כלולים שהם איך הע"ס
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c"agקע i`iyp epizeax zxezn

Í‡ ע"פ מהאריז"ל בלק"ת איתא שהרי י"ל לכאורה
וארז"ל  מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל הנה
אדה"ר  כמו ויהי' יתעלה שמשיח אדם אותיות מאד
הי' שזה אמה מאה מבחי' גבוה זהו וא"כ החטא קודם
קומתו  הי' אדה"ר מתחלה וכשארז"ל החטא, אחר
אמה, מאה על והעמידו מיעטו ואח"כ לרקיע, מהארץ
ולפי  החטא, לאחר אדה"ר כמו הוא אמה שמאה ונמצא
קודם  אדה"ר למדריגת נש"י יתעלו האריז"ל מ"ש
ע"א  דנ"ח ב"ב בגמרא אי' הנה כי הוא והענין החטא.

מ  הוה בנאה דאדה"ר ר' למערתא מטא כי מערתא ציין
בדיוקני  דיוקני בדמות נסתכלת ואמרה קול בת יצתה
שופרי' כי יעקב הוא דיוקני דמות כו', תסתכל לא עצמה
הוא  שיעקב אף והיינו דאדה"ר, שופרי' מעין דיעקב
וכן  אברהם, את פדה אשר יעקב וכמ"ש שבאבות בחיר
כו' יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי את וזכרתי כתי'
הקצה  מן המבריח התיכון בריח הוא ויעקב כו', אברהם
מרכבה  בחי' שהוא שבטים י"ב והוליד הקצה אל
כו' אדה"ר לגבי דיוקני דמות רק הוא אעפי"כ דבריאה

כתר  בחי' והוא הקדב"ה של כפיו יציר הי' אדה"ר כי
דמות  נק' ולכך הכתר עד שעולה ת"ת בחי' הוא ויעקב
לאחר  אף אדה"ר כמו לע"ל נש"י כשיהי' וא"כ דיוקני,
מאד  עליונה מעלה ג"כ יהי' אמה מאה דהיינו החטא
שהוא  מאד וגבה מ"ש אך יעקב, מבחי' אפי' ולמעלה
שהוא  לבד משיח על קאי זהו החטא קודם אדה"ר כמו
מאה  מבחי' למעלה שהוא החטא קודם אדה"ר כמו יהי'
אבל  חשבון בגדר שהם ע"ס בחי' הוא מאה כי אמה,
כלל, ע"ס חשבון בגדר שאינו בחושבן ולא חד הוא אנת
בנש"י  זו בחי' משפיע והוא כלל, גבול בלי מאד וזהו
אתכם  ואולך שמ"ש נמצא לישראל. תורה ילמוד שהוא
נש"י  של הכח מצד זהו אמה מאה בחי' שהוא קוממיות
שיאיר  החטא לאחר אדה"ר כמו יתעלו שמצ"ע לבד
משיח  אבל הנ"ל, מאה בחי' פנימי' גילוי בבחי' בהם
אנת  מבחי' דהיינו ממאה שלמעלה בחי' בהם משפיע
החטא, קודם אדה"ר כמו שהוא בחושבן ולא חד הוא
דהיינו  קדוש לפניהם שיאמרו צדיקים עתידין וזהו

וד"ל. כו' העליון קדש בבחי' שיתעלו
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â שהוא דאצי' ממל' בי"ע בהתהוות שהוא כמו
החכמה  בחי' התהוות באצי' כן מאין, יש בחי'
מאין  והחכ' וכמ"ש מאין, ג"כ הוא החכ' מן מלמעלה
הוא  החכ' מן מלמעלה החכ' התהוות שמציאות תמצא
לו, באה היא מאין יודע שאינו מציאה המוצא כמשל
ע"פ  ואינה החכ' מן מלמעלה החכ' התהוות הוא כן

והיינו  מאין, יש בדרך כ"א עו"ע כי השתלשלות
בכלל  עליון כתר בחי' הוא החכ' מן שלמעלה באוא"ס
כ"א  השתלשלות, שבסדרי חכ' בחי' כלל שייך אינו
תחלה  הי' שלא מה ממש מחודש הוא זו חכ' שבחי'
סדרי  בחי' הוא ולמטה מחכ' משא"כ כזה, באופן
ודיבור, ומח' למידות ומבינה לבינה מחכ' השתלשלו'
מחצה  מלביש שהעלול עו"ע השתלשלות בחי' שהם
בחי' הוא בכלל אצי' כי והגם העילה. של התחתון
מאין  יש בריאה ע"ד ואינו מאלקות, ההעלם גילוי
אמת  דהן הוא הענין אך ממש. מחודשי' שהם דבי"ע

בדרך  אינו אבל מאלקות ההעלם גילוי בחי' הוא שאצי'
אבל  מהעילה, קצת משיג שהעלול עו"ע כענין קירוב
היתה  החכ' התהוות שקודם מאחר עד"מ דאצי' חכ'
לאחר  החכ' שגם כלל שייך אינו העלם, בבחי'
ההעלם, בבחי' שהיא כמו מקורה משגת התהוותה
ומה  כלל, מושג שאינו הוא ההעלם ענין כי  והיינו
החכ' מציאות התהוות ה"ז ההעלם מבחי' שנתגלה
שזהו  [לומר] ע"ז נופל שאינו שנתגלה, ההעלם היינו
עליון  הכתר בחי' הוא ומקורה אותה, המהוה מקורה
נשאר  הגילוי אל מההעלם החכ' גילוי להיות המכריח
שמציאות  נא' ולכן קודם. שהי' כמו העלם בבחי'
שמאין  הנ"ל, הפי' ב' כפי ג"כ מאין הוא החכ' התהוות
מן  למעלה כי במקורה כזה באופן תחלה הי' שלא הוא
מאין  וגם וכלל, כלל שכל מציאות עדיין הי' לא החכ'
כענין  תמצא אמר ולזה בא, מאין כלל מושג שאינו

וכנ"ל. מציאה המוצא

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

èòîúî íéìëä úåáçøúä úðéçáá äúåéäì äðéáã åäæå
äîëçä ìò íéìòî äðéáã òåãéëå ,'åë éåìéâäå øåàä–

על מסתירים וההשגה המילים ריבוי  דוקא כלומר
הרעיון. לראעוצמת שלאפשר במעלתו זה הבדל ות

מאיר  ספורות, מילים שבכמה חריף, ו"ווארט" ָ"פתגם"
הרי ואותיות, במילים מאריכים  כאשר ודוקא גדול, אור
("האור") והחריפות החדות  הרי מובן, יותר שהענין אף

מתמעטים.
áåúëù äî åäæã95יתקיים שאז לבוא, לעתיד éðäåóעל

øäðä ìò åãéסוף ים  בקיעת  בדוגמת אותו  לבקוע  כדי
מצרים, ãéúòìåבגאולת ,äðéá úðéçá àéä øäðã òãåðå

äøåúä úåéîéðô éåìéâ äéäéù éãëá øäðä úòé÷á äéäé
.'åë äîëçä úðéçá éåìéâ åäæù– "נהר" יש עוד כל כי 

פנימיות של הגילוי שהיא ה"חכמה" הרי הבינה, עניין
להתגלות. יכולה  לא התורה

íãå÷ã äøåú ïúîì äðëä äéä óåñ íé úòéø÷ù íùëã
àåä íéã ,óåñ íé úòéø÷ úåéäì êéøö äéä äøåú ïúî

úåëìîברוחניות úðéçáשם על ים úñðåëùהנקראת
,'åë úåìéöàã úåøåà äëåúá úîìòîåלים בדומה

בתוכו , שנמצא מה את ïúîשמעלים äéäéù éãëáå
íéä úòéø÷ úåéäì êéøö äéä úåìéöà éåìéâ åäæù äøåú

.'åë íìòääå'אנפין ה 'זעיר של הגילוי  זה תורה מתן –
שנאמר  כפי  המידות, תורה "96– מתן  זו "והתפארת

ואותיות מילים וכשיש  המידות, עיקר היא והתפארת
המידות, לגילוי  מפריע זה הרי המלכות) (ספירת
יכול לא גדול שרגש  במוחש  שרואים וכמו  לרגשות.
העליונות, המידות את לגלות וכדי במילים . להתבטא
ספירת שהיא סוף ים של ההסתר את להסיר צריך היה

המלכות.
àéäù äøåúä úåéîéðô äìâúéù éãëá ãéúòì ïë åîë
,øäðä úòé÷á úåéäì êéøö äîëçä íöò úðéçá éåìéâ

הבינה. úðéçááשהיא äúåéäì äðéáäù éðôî åðééäå
úåéäì êéøö ïë ìòå øåàä ìò úîìòî àéä éøä úåàéöî

,'åë øäðä úòé÷áסוף ים קריעת של תהליך אותו שזה
במעבר  יותר, עליונות  בדרגות אלא תורה, למתן כהכנה

פנימיות לגילוי לזכות בשביל לחכמה , הבינה מן
התורה.

êë øçàåמהבינה יורד ïëùכשהאור ìëå ïéôðà øéòæá
מגיע øåàäכשהאור íéìëä ïéðò ø÷éò íùù úåëìîá

.'åë øúåéá èåòéîá íù
ולכן  מורגשים  לא כלל הכלים שבחכמה כן , אם נמצא
מתמעט, האור ולכן כלים יותר יש בבינה אור, ריבוי יש
הכלים הוא  שם שהעיקר במלכות שכן וכל אנפין  ובזעיר

יותר. במיעוט הוא האור הרי
åðéöî íéîòôìù äî åäæå97úåðåéìòä úåâéøãîáù

èòîúî úåðåúçú úåâéøãîáå øúåé äáåøîä øôñîä
,êôéäá íéîòôìå øôñîäאופנים שני מצינו כלומר -

ככל שלפעמים העליונות, בדרגות  המספרים בחישוב
ולפעמים מתרבה, המספר הרי  יותר עליונה  שהדרגה 
המספר  הרי  יותר נמוכה שהדרגה שככל להיפך אומרים

יותר. בריבוי
ïéðòá òåãéëå מנין של אופנים  úåàîג ' úåøéùò úåãéçé

-úåãéçéãזה הרי  עשר) עד הספירהúåëìîá(אחד -
מאה)úåøéùòåהתחתונה, המספר זה(עד øéòæáהרי

ïéôðà,במידות -úåàîåזה åàהרי  ,äðéáå äîëçá
אחר  úåøéùòåבאופן ,úåëìîå ïéôðà øéòæá ïä úåãéçéã

,øúëá äàîå äðéáå äîëçá המספר אלו אופנים שבשתי 
יותר. גבוהה שהמדריגה ככל מתרבה

áåúëù äîî òåãéëå98íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå
íéðù òáùå äðùוגם יחידות גם זה בפסוק שיש

מאות, וגם íéøùòåהואòáùãעשיריות ,ïéôðà øéòæá
,øúëá äàîå äðéáå äîëçá שהמספר שככל היינו

הב' (וכהאופן  יותר, גבוהה המדריגה הרי  מתרבה
לעיל), øäæáשהובא áåúëù åîëå99זה פסוק ÷àùãåעל

ïéîéúñ ìëã àîéúñ äàìéò øúàî ìéìëúàã àåä êéøá
'åë ïéàëøá äàîã àæøáשמתכלל' ֿ ברוךֿהוא (הקדוש

מאה בסוד הנעלמים מכל הנעלם  הנעלה  מהמקום 
דרגה היא ברכות" "מאה שבחינת כלומר הברכות),

סתימין", דכל "סתימא של נעלית øàåáîùמאוד åîëå
ìéòì øëæðä øäåæä øîàî ìò úåëéøàá øçà íå÷îá100,
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טו.95). יא, ישעיה

א.96). נח, ברכות

קלא,97). שרה חיי האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי גם ראה
סוף  (תער"ב) זה המשך ד. קכו, שרה חיי חיים תורת ואילך. ג
פרשת  שבת יתנו" "זה המתחיל דיבור מאמר ואילך. קסג עמוד

ועוד. ה'תש"כ, אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים,
שרה.98). חיי פרשת ריש
א.99). קכג, שרה, חיי פרשת א', חלק

בהערה.100). לעיל ראה
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Í‡ ע"פ מהאריז"ל בלק"ת איתא שהרי י"ל לכאורה
וארז"ל  מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל הנה
אדה"ר  כמו ויהי' יתעלה שמשיח אדם אותיות מאד
הי' שזה אמה מאה מבחי' גבוה זהו וא"כ החטא קודם
קומתו  הי' אדה"ר מתחלה וכשארז"ל החטא, אחר
אמה, מאה על והעמידו מיעטו ואח"כ לרקיע, מהארץ
ולפי  החטא, לאחר אדה"ר כמו הוא אמה שמאה ונמצא
קודם  אדה"ר למדריגת נש"י יתעלו האריז"ל מ"ש
ע"א  דנ"ח ב"ב בגמרא אי' הנה כי הוא והענין החטא.

מ  הוה בנאה דאדה"ר ר' למערתא מטא כי מערתא ציין
בדיוקני  דיוקני בדמות נסתכלת ואמרה קול בת יצתה
שופרי' כי יעקב הוא דיוקני דמות כו', תסתכל לא עצמה
הוא  שיעקב אף והיינו דאדה"ר, שופרי' מעין דיעקב
וכן  אברהם, את פדה אשר יעקב וכמ"ש שבאבות בחיר
כו' יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי את וזכרתי כתי'
הקצה  מן המבריח התיכון בריח הוא ויעקב כו', אברהם
מרכבה  בחי' שהוא שבטים י"ב והוליד הקצה אל
כו' אדה"ר לגבי דיוקני דמות רק הוא אעפי"כ דבריאה

כתר  בחי' והוא הקדב"ה של כפיו יציר הי' אדה"ר כי
דמות  נק' ולכך הכתר עד שעולה ת"ת בחי' הוא ויעקב
לאחר  אף אדה"ר כמו לע"ל נש"י כשיהי' וא"כ דיוקני,
מאד  עליונה מעלה ג"כ יהי' אמה מאה דהיינו החטא
שהוא  מאד וגבה מ"ש אך יעקב, מבחי' אפי' ולמעלה
שהוא  לבד משיח על קאי זהו החטא קודם אדה"ר כמו
מאה  מבחי' למעלה שהוא החטא קודם אדה"ר כמו יהי'
אבל  חשבון בגדר שהם ע"ס בחי' הוא מאה כי אמה,
כלל, ע"ס חשבון בגדר שאינו בחושבן ולא חד הוא אנת
בנש"י  זו בחי' משפיע והוא כלל, גבול בלי מאד וזהו
אתכם  ואולך שמ"ש נמצא לישראל. תורה ילמוד שהוא
נש"י  של הכח מצד זהו אמה מאה בחי' שהוא קוממיות
שיאיר  החטא לאחר אדה"ר כמו יתעלו שמצ"ע לבד
משיח  אבל הנ"ל, מאה בחי' פנימי' גילוי בבחי' בהם
אנת  מבחי' דהיינו ממאה שלמעלה בחי' בהם משפיע
החטא, קודם אדה"ר כמו שהוא בחושבן ולא חד הוא
דהיינו  קדוש לפניהם שיאמרו צדיקים עתידין וזהו

וד"ל. כו' העליון קדש בבחי' שיתעלו
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â שהוא דאצי' ממל' בי"ע בהתהוות שהוא כמו
החכמה  בחי' התהוות באצי' כן מאין, יש בחי'
מאין  והחכ' וכמ"ש מאין, ג"כ הוא החכ' מן מלמעלה
הוא  החכ' מן מלמעלה החכ' התהוות שמציאות תמצא
לו, באה היא מאין יודע שאינו מציאה המוצא כמשל
ע"פ  ואינה החכ' מן מלמעלה החכ' התהוות הוא כן

והיינו  מאין, יש בדרך כ"א עו"ע כי השתלשלות
בכלל  עליון כתר בחי' הוא החכ' מן שלמעלה באוא"ס
כ"א  השתלשלות, שבסדרי חכ' בחי' כלל שייך אינו
תחלה  הי' שלא מה ממש מחודש הוא זו חכ' שבחי'
סדרי  בחי' הוא ולמטה מחכ' משא"כ כזה, באופן
ודיבור, ומח' למידות ומבינה לבינה מחכ' השתלשלו'
מחצה  מלביש שהעלול עו"ע השתלשלות בחי' שהם
בחי' הוא בכלל אצי' כי והגם העילה. של התחתון
מאין  יש בריאה ע"ד ואינו מאלקות, ההעלם גילוי
אמת  דהן הוא הענין אך ממש. מחודשי' שהם דבי"ע

בדרך  אינו אבל מאלקות ההעלם גילוי בחי' הוא שאצי'
אבל  מהעילה, קצת משיג שהעלול עו"ע כענין קירוב
היתה  החכ' התהוות שקודם מאחר עד"מ דאצי' חכ'
לאחר  החכ' שגם כלל שייך אינו העלם, בבחי'
ההעלם, בבחי' שהיא כמו מקורה משגת התהוותה
ומה  כלל, מושג שאינו הוא ההעלם ענין כי  והיינו
החכ' מציאות התהוות ה"ז ההעלם מבחי' שנתגלה
שזהו  [לומר] ע"ז נופל שאינו שנתגלה, ההעלם היינו
עליון  הכתר בחי' הוא ומקורה אותה, המהוה מקורה
נשאר  הגילוי אל מההעלם החכ' גילוי להיות המכריח
שמציאות  נא' ולכן קודם. שהי' כמו העלם בבחי'
שמאין  הנ"ל, הפי' ב' כפי ג"כ מאין הוא החכ' התהוות
מן  למעלה כי במקורה כזה באופן תחלה הי' שלא הוא
מאין  וגם וכלל, כלל שכל מציאות עדיין הי' לא החכ'
כענין  תמצא אמר ולזה בא, מאין כלל מושג שאינו

וכנ"ל. מציאה המוצא

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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èòîúî íéìëä úåáçøúä úðéçáá äúåéäì äðéáã åäæå
äîëçä ìò íéìòî äðéáã òåãéëå ,'åë éåìéâäå øåàä–

על מסתירים וההשגה המילים ריבוי  דוקא כלומר
הרעיון. לראעוצמת שלאפשר במעלתו זה הבדל ות

מאיר  ספורות, מילים שבכמה חריף, ו"ווארט" ָ"פתגם"
הרי ואותיות, במילים מאריכים  כאשר ודוקא גדול, אור
("האור") והחריפות החדות  הרי מובן, יותר שהענין אף

מתמעטים.
áåúëù äî åäæã95יתקיים שאז לבוא, לעתיד éðäåóעל

øäðä ìò åãéסוף ים  בקיעת  בדוגמת אותו  לבקוע  כדי
מצרים, ãéúòìåבגאולת ,äðéá úðéçá àéä øäðã òãåðå

äøåúä úåéîéðô éåìéâ äéäéù éãëá øäðä úòé÷á äéäé
.'åë äîëçä úðéçá éåìéâ åäæù– "נהר" יש עוד כל כי 

פנימיות של הגילוי שהיא ה"חכמה" הרי הבינה, עניין
להתגלות. יכולה  לא התורה

íãå÷ã äøåú ïúîì äðëä äéä óåñ íé úòéø÷ù íùëã
àåä íéã ,óåñ íé úòéø÷ úåéäì êéøö äéä äøåú ïúî

úåëìîברוחניות úðéçáשם על ים úñðåëùהנקראת
,'åë úåìéöàã úåøåà äëåúá úîìòîåלים בדומה

בתוכו , שנמצא מה את ïúîשמעלים äéäéù éãëáå
íéä úòéø÷ úåéäì êéøö äéä úåìéöà éåìéâ åäæù äøåú

.'åë íìòääå'אנפין ה 'זעיר של הגילוי  זה תורה מתן –
שנאמר  כפי  המידות, תורה "96– מתן  זו "והתפארת

ואותיות מילים וכשיש  המידות, עיקר היא והתפארת
המידות, לגילוי  מפריע זה הרי המלכות) (ספירת
יכול לא גדול שרגש  במוחש  שרואים וכמו  לרגשות.
העליונות, המידות את לגלות וכדי במילים . להתבטא
ספירת שהיא סוף ים של ההסתר את להסיר צריך היה

המלכות.
àéäù äøåúä úåéîéðô äìâúéù éãëá ãéúòì ïë åîë
,øäðä úòé÷á úåéäì êéøö äîëçä íöò úðéçá éåìéâ

הבינה. úðéçááשהיא äúåéäì äðéáäù éðôî åðééäå
úåéäì êéøö ïë ìòå øåàä ìò úîìòî àéä éøä úåàéöî

,'åë øäðä úòé÷áסוף ים קריעת של תהליך אותו שזה
במעבר  יותר, עליונות  בדרגות אלא תורה, למתן כהכנה

פנימיות לגילוי לזכות בשביל לחכמה , הבינה מן
התורה.

êë øçàåמהבינה יורד ïëùכשהאור ìëå ïéôðà øéòæá
מגיע øåàäכשהאור íéìëä ïéðò ø÷éò íùù úåëìîá

.'åë øúåéá èåòéîá íù
ולכן  מורגשים  לא כלל הכלים שבחכמה כן , אם נמצא
מתמעט, האור ולכן כלים יותר יש בבינה אור, ריבוי יש
הכלים הוא  שם שהעיקר במלכות שכן וכל אנפין  ובזעיר

יותר. במיעוט הוא האור הרי
åðéöî íéîòôìù äî åäæå97úåðåéìòä úåâéøãîáù

èòîúî úåðåúçú úåâéøãîáå øúåé äáåøîä øôñîä
,êôéäá íéîòôìå øôñîäאופנים שני מצינו כלומר -

ככל שלפעמים העליונות, בדרגות  המספרים בחישוב
ולפעמים מתרבה, המספר הרי  יותר עליונה  שהדרגה 
המספר  הרי  יותר נמוכה שהדרגה שככל להיפך אומרים

יותר. בריבוי
ïéðòá òåãéëå מנין של אופנים  úåàîג ' úåøéùò úåãéçé

-úåãéçéãזה הרי  עשר) עד הספירהúåëìîá(אחד -
מאה)úåøéùòåהתחתונה, המספר זה(עד øéòæáהרי

ïéôðà,במידות -úåàîåזה åàהרי  ,äðéáå äîëçá
אחר  úåøéùòåבאופן ,úåëìîå ïéôðà øéòæá ïä úåãéçéã

,øúëá äàîå äðéáå äîëçá המספר אלו אופנים שבשתי 
יותר. גבוהה שהמדריגה ככל מתרבה

áåúëù äîî òåãéëå98íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå
íéðù òáùå äðùוגם יחידות גם זה בפסוק שיש

מאות, וגם íéøùòåהואòáùãעשיריות ,ïéôðà øéòæá
,øúëá äàîå äðéáå äîëçá שהמספר שככל היינו

הב' (וכהאופן  יותר, גבוהה המדריגה הרי  מתרבה
לעיל), øäæáשהובא áåúëù åîëå99זה פסוק ÷àùãåעל

ïéîéúñ ìëã àîéúñ äàìéò øúàî ìéìëúàã àåä êéøá
'åë ïéàëøá äàîã àæøáשמתכלל' ֿ ברוךֿהוא (הקדוש

מאה בסוד הנעלמים מכל הנעלם  הנעלה  מהמקום 
דרגה היא ברכות" "מאה שבחינת כלומר הברכות),

סתימין", דכל "סתימא של נעלית øàåáîùמאוד åîëå
ìéòì øëæðä øäåæä øîàî ìò úåëéøàá øçà íå÷îá100,
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טו.95). יא, ישעיה

א.96). נח, ברכות

קלא,97). שרה חיי האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי גם ראה
סוף  (תער"ב) זה המשך ד. קכו, שרה חיי חיים תורת ואילך. ג
פרשת  שבת יתנו" "זה המתחיל דיבור מאמר ואילך. קסג עמוד

ועוד. ה'תש"כ, אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים,
שרה.98). חיי פרשת ריש
א.99). קכג, שרה, חיי פרשת א', חלק

בהערה.100). לעיל ראה
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øúëá ïä äááøå óìà íâåגדול שהמספר שככל ומכאן 
יותר, גבוהה הדרגה הרי  éèå÷ìáיותר áåúëù åîëå

ùã÷ úåááøî àúàå ìéçúîä øåáéã äøåú101.
íéîòôìåלהיפך àåäאומרים èòåîä øôñîäù

äáøúî øúåé äèîìù ìëå à÷åã úåðåéìòä úåâéøãîá
åîëå ,øôñîä שנאמר מה לזה 102àìåדוגמא ãç úðà

ïáùåçá,שלנו בחשבון לא  אך אחד הקב"ה אתה  –
המנוי , אחד à÷åãהיינו  øúëä úåéîéðôá åäæù òåãé éøä

,'åëהגבוהה הדרגה שדוקא ומכאן  "חד", נקרא  שהוא
במיעוט, שם  המספר àåäביותר øôñîä éåáéø ø÷éòå

יותר  נמוכה שהמדריגה åîëåככל ,úåëìî úðéçáá
áåúëù103ìåîúà íåéë êéðéòá äðù óìà éë,יעבור כי

זה פסוק על úåëìîáומבואר àá ïéôðà øéòæã ãçà íåéã
.'åë óìà øôñîáיום הוא אנפין הזעיר בדרגת כלומר –

ל"אלף נעשית למלכות כשיורדת דרגה  ואותה אחד,
יותר. הרבה עצום  בריבוי ימים"
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אליהו).102). (פתח בהקדמה זוהר תיקוני
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– הירידה תכלית אצילות. לגבי ירידה שזו דאצילות, מהארה – העולמות חיות מקור
התורה  בקדושת הגשמיות והתכללות לאלקות, וקירובו דנה"ב היש ביטול העליה: בשביל

והתפילה.

ׁשהּוא p‰Â‰ג) ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת ּבהּנׁשמה ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָ
קדם  ּׁשהּוא מּמה ּגדֹולה ירידה ידי ְְְִִֵֶֶַַָָֹעל
האלקית  ּבההארה הּוא ּכן הּנה ּבּגּוף, ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹהתלּבׁשּותּה
ירידה. ּבבחינת ּכן ּגם ׁשהיא לעֹולמֹות, מקֹור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשית
ׁשּכֹותב  ּוכמֹו ּדאצילּות, מהאֹור הּוא ההתהּוּות ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּדהּנה

היא ׁשההתהּוּות  כ', סימן הּקדׁש ּבאּגרת מהאֹור רּבינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לא  היא וההתהּוּות הּמאֹור, מעין ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּדוקא
אצילּות, מהארת אם ּכי ּדאצילּות עצמּיים ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָמאֹורֹות
יצירה  ּבריאה לעֹולמֹות מקֹור ׁשּנעׂשית ּכמֹו זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָוהארה
ּוכמאמר  ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו לגּבי ירידה זֹו הרי ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעׂשּיה
ּולהחיֹות  להּוֹות יתּבר מאּתֹו הּמאיר והארה ּדהּזיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרּבינּו
ּתכלית, ּובעלי ּגבּול ּבעלי ׁשהם והּנבראים העֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת
סֹוף  אין ּובאֹור מסּפר, ׁשּי זה ּובזיו זֹו ּבהארה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּנה

להּוֹות ׁשּלמע  ּומתּפּׁשטת הּמתצמצמת מההארה לה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מסּפר, ּבלי הּוא עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות ְְְְְְֲֲִִִִִַָָָָּולהחיֹות
הּבריאה  ּוכללּות ,ערֹו ּבאין הּוא מסּפר ּבלי לגּבי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּומסּפר
מּיׁש יׁש ּכי מאין, יׁש ּבריאה התחּדׁשּות ּבדר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהיא
החֹוקרים  ּוכמאמר ּדוקא, מאין ּכיֿאם להיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאיֿאפׁשר
מאין  יׁש ּבריאה ל אין הרּוחני מן הּגׁשמי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדהתהּוּות
ּבּנבראים, ּבהתלּבׁשּות ׁשּבא האלקי והּכח מּזה, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּגדֹול
מן  הּבֹורא והסּתר העלם ּבדר ׁשהּוא זאת לבד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹהּנה
ּבער הּוא האלקי האֹור הרי זאת לבד הּנה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּנברא,

ּבכחֹות  ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּנבראים, ְְְְְִִִֶַַָָָֹּובמהּות
מּמּנּו, הּנפעל ּבהּפֹועל הּמתלּבׁש רּוחני ּכח ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנפׁש,
הּׂשכל  ּבכח ּוכמֹו הּנפעל, ּומהּות ּכער הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹהרי
אפן  ּכפי הּוא הּכח התּגּלּות הרי הּמח ּבחמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹֹֹהּמתלּבׁש
ּכח  מתּגּלה ולח הּקר הּמח ּדבמזיגת הּמח, חמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַַֹֹֹֹמזיגת
ויבׁש חם ׁשהּוא ּובהּמזיגה הּׂשכל, ׁשּבכח ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחכמה
וכח  ּכח ּבכל הּוא וכן הּׂשכל, ׁשּבכח הּבינה ּכח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹמתּגּלה
אם  הּנפעל, ּומהּות ער אפן לפי הּוא ׁשהתּגּלּותֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹרּוחני
האלקית  ּבההארה ועצּומה ּגדֹולה ירידה זֹו הרי ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכן
הן  הירידֹות, ּדכל ידּוע אמנם לעֹולמֹות. מקֹור ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָהּנעׂשית
העלּיה, ּבׁשביל הּוא הּכל האלקי, ּבהאֹור והן ְְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹּבהּנׁשמה
עבֹודת  ידי על הּיׁש ּבּטּול ׁשּיהיה הּוא הּכּונה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּתכלית
וענינים  ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָהּנׁשמה
לעׂשֹות  למּטה הּנׁשמה ׁשל עבֹודתּה היא וזאת ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹּגׁשמּיים,
יֹוצא  אׁשר עד הּבהמית ּבהּנפׁש והּבּטּול ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַהחליׁשּות
אחרי  ונמׁש אלקּות לעניני ּומתקרב וחמרּיּותֹו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמּיׁשּותֹו
אלקית  הּׂשגה מקּבל לאט לאט אׁשר האלקית, ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנפׁש
הּתֹורה  ידי על היא זֹו ּדעבֹודה לה', ּבאהבה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּומתעֹורר
נפׁש ׁשּגם אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה ּבאה ׁשהּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומצוֹות,
ּומצוה  מצוה ּכל הּנה והּמצות זאת, להבין יכֹול ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹֹהּטבעי
ּולהחליׁשֹו הּבהמית הּנפׁש את לזּכ ּפרטית סגּלה ּבּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיׁש
הּדברים  וכן האלקית, ּבהּנפׁש ונכלל נתהּפך אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
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ּובכ  עלֿידם חּיּותֹו מקּבל ׁשהּוא האכילה הּגׁשמּיים ח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
היא  הּתפּלה ּכאׁשר הּנה ּומתּפּלל, לֹומד הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָההיא

נכללים יב ּכדבעי  הרי ּבבּטּול, הּוא הּתֹורה ולּמּוד , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּתֹורה, ּובקדּׁשת הּתפּלה ּבקדּׁשת הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָֻֻהּדברים
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של  זקנתו ועל כבודו על מאד חסו הרה"ג־ן
כבוד  חלקו השם חילול שיש במקום וגם הזה, הישיש
ותחנונים  בבקשה ולהתחנן לבקש וינסו זה לרב
מרבנים  מוקדמת אסיפה לעשות הפחות. לכל מלפניו
בהדבר  היטב הדק ויתיישב ויתיעץ עיניו ראות לפי
הכנסי' היא מוכשרה ואם כדאי אם הלזה הגדול

בהפסדה. שכרה תצא לא ואם הזה בזמן
בו  הבוערה ובחמתו התרצה, לא זה על גם אך
אלו  רבנים יבאו האם חדים בדברים להם השיב 
בצל  החוסים אותם באו כאשר קריאתי? על ויסמכו
קרא  הוא לקרוא, כח יש לו הליובאוויצר של קורתו
תהי' חנם אקרא? אני אם אבל באתם ומיד אתכם
בהתראה  דעות בחלוקי מעליו נפרדו ובזה קריאתי!

בשלום. למקומו אחד כל ויסעו שבע"פ ובמחאה
צולעת  הזאת נכבדה הכי השאלה נשארה וכה
מתירין, הללו תרפ"ז, סיון חדש עד באויר ועומדת
הישראלי  לעם היא הצלחה שאומרים אלא עוד, ולא
יציתו  שלהם זרה ובאש הרוחני, בעולם יגאלו ובזה
על  עמהם, דעות והתמימי אליהם, הנלוים את
הקהלה  ומשם תלמידיהן ועל רבנן על החסידים,
הגדולה  דהמדינה הקהלות לכל מכתבים יפיצו
וכי  העתידה להכנסי' עצמם את יכינו אשר להודיע
הזמן  את בברור יודיעו ואז הרשיון את יקבלו בקרוב

והחסד הטוב על "שהחיינו בברכת עליון?ומסיימים
"צירקאליארען" גלי" בראש בפרהסיא נעשה והכל
רעיהם  את מברכים רב  ובקול ומשטר בסדר
עצמה  שעה באותה אך ואתר, אתר דכל דהקהלות
מכתבים, אתו, אשר אחדים עם היו"ר גם שולחים
וקהלה  קהלה דבכל חפשים ליחידים בהסתר בחשאי
דברים  אחדים, דברים עם ועיר, עיר בכל אשר
הכנסי', של ומטרתה תוארה את ומגלים שבצנעה,
דא  מסטרא מעירם, לברור מי את ידעו ואשר
מקואות, שו"בים, רבנים כשר, בשר ע"ד מדברים
הנחיצות  לתאר ומרבים כאלה, דתיות מעניני ועוד
הנה  הדתיות, היהדות נקודת את לחזק וההכרחיות
לכת  בהצנע אחרא ומסטרא בגלוי עושים זאת את

לפי  הישנים מנהגיהם על ישראל על סרה מדברים
וקוראים  והקיצוני, הקנאי מנהיגם על יחד הזמן, רוח
תגר  וקוראים הרבה" "רעפארמיס עם חדש" "לחינוך

הישן. על
האלו  הסותרות השמועות אשר ועיר עיר וכל
מהיראים  צדדים, שני נעשו מיד להם, הגיע
עמודי  שני בין בתווך, עומדים והרבנים ומהחפשים,

גדול. בתמהון בהשתוממות אש,
דתית  הקהלה עושה אשר דתית" כללית "כנסי'
רק  די הלא בראשם שי' הרד"ט הראב"ד עם דל"ג
מוכיח  הזה המפורש וה"שם" בלבד, ה"שם" לזכור
אשר  הגדולה וההצלחה הצפון הטוב את ומבאר

טוב. בריח פירותי' עם מנטיעתה, תצמח
אי' הצד? מן היראים עומדים איפה, זה מדוע אבל
המיוחד  האחד הוא הלא שליט"א? רבי הליובאוויצער
בית  כל את נושא כתפיו על אשר עתה, במדינתנו
האחד  הוא הלא והמצוה, התורה עם הנהרסה יעקב
את  ולייסד לבנות תמיד בסכנה נפשו את העומד
ואם  נפשו, בחרוף ועיר עיר בכל והחדרים הישיבות
וכמה  כמה אחת על כך, כל כחו גדול במרחקים
ולמה  מדוע ממש וסמוך אצלו מגורו, במקום בעירו,
ומפני  לטוב שמוזכר את ושומעים רואים אנחנו אין
החזיקו  בלבד והאריסטיקראטיא החפשים מה
מישראל, יותר הרבה לקיימה ורוצים הזאת בהמצוה
הזה. בהדבר עמך נטמן כמוס וסוד בה, יש רמז אפס
המדינה  בכל מהר חיש התפשטה הזאת המבוכה
אשר  ישראל איש לכל היתה סתומה וחידה כולה
השאלה  את לפתור ידעו ולא בלבבו, נגעה ד' יראת
פנו  אשר מהעיירות האחדים גם וכלל, כלל הזאת
איך  שליט"א, רבינו אל ממקומם שאלה במכתב
אשר  הנ"ל מטעם הרמתה, תשובתו זכו לא להתנהג?
ברכות  אולי וחיבה, בשלום, רק רצה שליט"א הוא
התועה  מדרכו שישוב שי' הראב"ד על לפעול יוכל
ותבטל  תתקיימה, לא עוד כי בד' היתה ותקותו בזה

ומקורה? בשרשה
צירים  הם שולחים כי נתודע שבט חדש בתחלת
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øúëá ïä äááøå óìà íâåגדול שהמספר שככל ומכאן 
יותר, גבוהה הדרגה הרי  éèå÷ìáיותר áåúëù åîëå

ùã÷ úåááøî àúàå ìéçúîä øåáéã äøåú101.
íéîòôìåלהיפך àåäאומרים èòåîä øôñîäù

äáøúî øúåé äèîìù ìëå à÷åã úåðåéìòä úåâéøãîá
åîëå ,øôñîä שנאמר מה לזה 102àìåדוגמא ãç úðà

ïáùåçá,שלנו בחשבון לא  אך אחד הקב"ה אתה  –
המנוי , אחד à÷åãהיינו  øúëä úåéîéðôá åäæù òåãé éøä

,'åëהגבוהה הדרגה שדוקא ומכאן  "חד", נקרא  שהוא
במיעוט, שם  המספר àåäביותר øôñîä éåáéø ø÷éòå

יותר  נמוכה שהמדריגה åîëåככל ,úåëìî úðéçáá
áåúëù103ìåîúà íåéë êéðéòá äðù óìà éë,יעבור כי

זה פסוק על úåëìîáומבואר àá ïéôðà øéòæã ãçà íåéã
.'åë óìà øôñîáיום הוא אנפין הזעיר בדרגת כלומר –

ל"אלף נעשית למלכות כשיורדת דרגה  ואותה אחד,
יותר. הרבה עצום  בריבוי ימים"
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אליהו).102). (פתח בהקדמה זוהר תיקוני
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– הירידה תכלית אצילות. לגבי ירידה שזו דאצילות, מהארה – העולמות חיות מקור
התורה  בקדושת הגשמיות והתכללות לאלקות, וקירובו דנה"ב היש ביטול העליה: בשביל

והתפילה.

ׁשהּוא p‰Â‰ג) ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת ּבהּנׁשמה ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָ
קדם  ּׁשהּוא מּמה ּגדֹולה ירידה ידי ְְְִִֵֶֶַַָָֹעל
האלקית  ּבההארה הּוא ּכן הּנה ּבּגּוף, ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹהתלּבׁשּותּה
ירידה. ּבבחינת ּכן ּגם ׁשהיא לעֹולמֹות, מקֹור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשית
ׁשּכֹותב  ּוכמֹו ּדאצילּות, מהאֹור הּוא ההתהּוּות ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּדהּנה

היא ׁשההתהּוּות  כ', סימן הּקדׁש ּבאּגרת מהאֹור רּבינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לא  היא וההתהּוּות הּמאֹור, מעין ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּדוקא
אצילּות, מהארת אם ּכי ּדאצילּות עצמּיים ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָמאֹורֹות
יצירה  ּבריאה לעֹולמֹות מקֹור ׁשּנעׂשית ּכמֹו זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָוהארה
ּוכמאמר  ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו לגּבי ירידה זֹו הרי ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעׂשּיה
ּולהחיֹות  להּוֹות יתּבר מאּתֹו הּמאיר והארה ּדהּזיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרּבינּו
ּתכלית, ּובעלי ּגבּול ּבעלי ׁשהם והּנבראים העֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת
סֹוף  אין ּובאֹור מסּפר, ׁשּי זה ּובזיו זֹו ּבהארה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּנה

להּוֹות ׁשּלמע  ּומתּפּׁשטת הּמתצמצמת מההארה לה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מסּפר, ּבלי הּוא עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות ְְְְְְֲֲִִִִִַָָָָּולהחיֹות
הּבריאה  ּוכללּות ,ערֹו ּבאין הּוא מסּפר ּבלי לגּבי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּומסּפר
מּיׁש יׁש ּכי מאין, יׁש ּבריאה התחּדׁשּות ּבדר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהיא
החֹוקרים  ּוכמאמר ּדוקא, מאין ּכיֿאם להיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאיֿאפׁשר
מאין  יׁש ּבריאה ל אין הרּוחני מן הּגׁשמי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדהתהּוּות
ּבּנבראים, ּבהתלּבׁשּות ׁשּבא האלקי והּכח מּזה, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּגדֹול
מן  הּבֹורא והסּתר העלם ּבדר ׁשהּוא זאת לבד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹהּנה
ּבער הּוא האלקי האֹור הרי זאת לבד הּנה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּנברא,

ּבכחֹות  ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּנבראים, ְְְְְִִִֶַַָָָֹּובמהּות
מּמּנּו, הּנפעל ּבהּפֹועל הּמתלּבׁש רּוחני ּכח ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנפׁש,
הּׂשכל  ּבכח ּוכמֹו הּנפעל, ּומהּות ּכער הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹהרי
אפן  ּכפי הּוא הּכח התּגּלּות הרי הּמח ּבחמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹֹֹהּמתלּבׁש
ּכח  מתּגּלה ולח הּקר הּמח ּדבמזיגת הּמח, חמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַַֹֹֹֹמזיגת
ויבׁש חם ׁשהּוא ּובהּמזיגה הּׂשכל, ׁשּבכח ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחכמה
וכח  ּכח ּבכל הּוא וכן הּׂשכל, ׁשּבכח הּבינה ּכח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹמתּגּלה
אם  הּנפעל, ּומהּות ער אפן לפי הּוא ׁשהתּגּלּותֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹרּוחני
האלקית  ּבההארה ועצּומה ּגדֹולה ירידה זֹו הרי ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכן
הן  הירידֹות, ּדכל ידּוע אמנם לעֹולמֹות. מקֹור ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָהּנעׂשית
העלּיה, ּבׁשביל הּוא הּכל האלקי, ּבהאֹור והן ְְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹּבהּנׁשמה
עבֹודת  ידי על הּיׁש ּבּטּול ׁשּיהיה הּוא הּכּונה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּתכלית
וענינים  ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָהּנׁשמה
לעׂשֹות  למּטה הּנׁשמה ׁשל עבֹודתּה היא וזאת ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹּגׁשמּיים,
יֹוצא  אׁשר עד הּבהמית ּבהּנפׁש והּבּטּול ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַהחליׁשּות
אחרי  ונמׁש אלקּות לעניני ּומתקרב וחמרּיּותֹו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמּיׁשּותֹו
אלקית  הּׂשגה מקּבל לאט לאט אׁשר האלקית, ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנפׁש
הּתֹורה  ידי על היא זֹו ּדעבֹודה לה', ּבאהבה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּומתעֹורר
נפׁש ׁשּגם אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה ּבאה ׁשהּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומצוֹות,
ּומצוה  מצוה ּכל הּנה והּמצות זאת, להבין יכֹול ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹֹהּטבעי
ּולהחליׁשֹו הּבהמית הּנפׁש את לזּכ ּפרטית סגּלה ּבּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיׁש
הּדברים  וכן האלקית, ּבהּנפׁש ונכלל נתהּפך אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
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ּובכ  עלֿידם חּיּותֹו מקּבל ׁשהּוא האכילה הּגׁשמּיים ח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
היא  הּתפּלה ּכאׁשר הּנה ּומתּפּלל, לֹומד הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָההיא

נכללים יב ּכדבעי  הרי ּבבּטּול, הּוא הּתֹורה ולּמּוד , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּתֹורה, ּובקדּׁשת הּתפּלה ּבקדּׁשת הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָֻֻהּדברים

z"y opgz`e zyxt zay
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שצריך.יב. כפי

•
mixeaic ihewl

של  זקנתו ועל כבודו על מאד חסו הרה"ג־ן
כבוד  חלקו השם חילול שיש במקום וגם הזה, הישיש
ותחנונים  בבקשה ולהתחנן לבקש וינסו זה לרב
מרבנים  מוקדמת אסיפה לעשות הפחות. לכל מלפניו
בהדבר  היטב הדק ויתיישב ויתיעץ עיניו ראות לפי
הכנסי' היא מוכשרה ואם כדאי אם הלזה הגדול

בהפסדה. שכרה תצא לא ואם הזה בזמן
בו  הבוערה ובחמתו התרצה, לא זה על גם אך
אלו  רבנים יבאו האם חדים בדברים להם השיב 
בצל  החוסים אותם באו כאשר קריאתי? על ויסמכו
קרא  הוא לקרוא, כח יש לו הליובאוויצר של קורתו
תהי' חנם אקרא? אני אם אבל באתם ומיד אתכם
בהתראה  דעות בחלוקי מעליו נפרדו ובזה קריאתי!

בשלום. למקומו אחד כל ויסעו שבע"פ ובמחאה
צולעת  הזאת נכבדה הכי השאלה נשארה וכה
מתירין, הללו תרפ"ז, סיון חדש עד באויר ועומדת
הישראלי  לעם היא הצלחה שאומרים אלא עוד, ולא
יציתו  שלהם זרה ובאש הרוחני, בעולם יגאלו ובזה
על  עמהם, דעות והתמימי אליהם, הנלוים את
הקהלה  ומשם תלמידיהן ועל רבנן על החסידים,
הגדולה  דהמדינה הקהלות לכל מכתבים יפיצו
וכי  העתידה להכנסי' עצמם את יכינו אשר להודיע
הזמן  את בברור יודיעו ואז הרשיון את יקבלו בקרוב

והחסד הטוב על "שהחיינו בברכת עליון?ומסיימים
"צירקאליארען" גלי" בראש בפרהסיא נעשה והכל
רעיהם  את מברכים רב  ובקול ומשטר בסדר
עצמה  שעה באותה אך ואתר, אתר דכל דהקהלות
מכתבים, אתו, אשר אחדים עם היו"ר גם שולחים
וקהלה  קהלה דבכל חפשים ליחידים בהסתר בחשאי
דברים  אחדים, דברים עם ועיר, עיר בכל אשר
הכנסי', של ומטרתה תוארה את ומגלים שבצנעה,
דא  מסטרא מעירם, לברור מי את ידעו ואשר
מקואות, שו"בים, רבנים כשר, בשר ע"ד מדברים
הנחיצות  לתאר ומרבים כאלה, דתיות מעניני ועוד
הנה  הדתיות, היהדות נקודת את לחזק וההכרחיות
לכת  בהצנע אחרא ומסטרא בגלוי עושים זאת את

לפי  הישנים מנהגיהם על ישראל על סרה מדברים
וקוראים  והקיצוני, הקנאי מנהיגם על יחד הזמן, רוח
תגר  וקוראים הרבה" "רעפארמיס עם חדש" "לחינוך

הישן. על
האלו  הסותרות השמועות אשר ועיר עיר וכל
מהיראים  צדדים, שני נעשו מיד להם, הגיע
עמודי  שני בין בתווך, עומדים והרבנים ומהחפשים,

גדול. בתמהון בהשתוממות אש,
דתית  הקהלה עושה אשר דתית" כללית "כנסי'
רק  די הלא בראשם שי' הרד"ט הראב"ד עם דל"ג
מוכיח  הזה המפורש וה"שם" בלבד, ה"שם" לזכור
אשר  הגדולה וההצלחה הצפון הטוב את ומבאר

טוב. בריח פירותי' עם מנטיעתה, תצמח
אי' הצד? מן היראים עומדים איפה, זה מדוע אבל
המיוחד  האחד הוא הלא שליט"א? רבי הליובאוויצער
בית  כל את נושא כתפיו על אשר עתה, במדינתנו
האחד  הוא הלא והמצוה, התורה עם הנהרסה יעקב
את  ולייסד לבנות תמיד בסכנה נפשו את העומד
ואם  נפשו, בחרוף ועיר עיר בכל והחדרים הישיבות
וכמה  כמה אחת על כך, כל כחו גדול במרחקים
ולמה  מדוע ממש וסמוך אצלו מגורו, במקום בעירו,
ומפני  לטוב שמוזכר את ושומעים רואים אנחנו אין
החזיקו  בלבד והאריסטיקראטיא החפשים מה
מישראל, יותר הרבה לקיימה ורוצים הזאת בהמצוה
הזה. בהדבר עמך נטמן כמוס וסוד בה, יש רמז אפס
המדינה  בכל מהר חיש התפשטה הזאת המבוכה
אשר  ישראל איש לכל היתה סתומה וחידה כולה
השאלה  את לפתור ידעו ולא בלבבו, נגעה ד' יראת
פנו  אשר מהעיירות האחדים גם וכלל, כלל הזאת
איך  שליט"א, רבינו אל ממקומם שאלה במכתב
אשר  הנ"ל מטעם הרמתה, תשובתו זכו לא להתנהג?
ברכות  אולי וחיבה, בשלום, רק רצה שליט"א הוא
התועה  מדרכו שישוב שי' הראב"ד על לפעול יוכל
ותבטל  תתקיימה, לא עוד כי בד' היתה ותקותו בזה

ומקורה? בשרשה
צירים  הם שולחים כי נתודע שבט חדש בתחלת
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לדרוש  דהמדינה הגדולות לעיירות מיוחדים ומטיפים
מהרה"ג־ן  ואחדים הכנסי' לטובת הבימות מעל
בזה  דעתו לגלות שליט"א מרבינו לבקש התחילו
הם  כי אחרי גדולות, היותר עיירות לאיזה לכה"פ
הרחוקות  הקהלות את מרמים בערמתם
מסכים  שליט"א הוא גם כי ויאמר דל"ג במקומותיהם

בכתב  גלותו ובלעדי עמהם, לו אחת ודעה זה, על
הקהלה  את להלחם לבדם בכחם אין אזי התנגדותו,
לקולם  ישמעו לא כי לנפשם וייראו הלענינגראדית,
נתרצה  אשר עד בו ויפצרו הכנסי' על צירים וישלחו
באות  אות אעתיקה אשר טבת ה' ביום מכתב וישלח

ממש.
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פ"ב] אדר ו' [ב'

אם  כלל. נוגע אלו בענינים והמיעוט הריבוי] [ואין ...

מנחה  בין ללמוד תורה, שערי הפותח אחד ימצא המצא

בנ"י  ימצאו גמרא, דף או תניא, פרק אגדה, למעריב

היא  ותורתינו היא, פתוחה ישראל לב כי השומעים,

יתהלל. ותורתו באלקיו קדוש ועם נשמותינו

לסדר  ונפשו לבו משים אשר לו שככה האיש אשרי

ד' תורת תהי' רק העדה, ואופן ערך לפי לימוד שיעורי

בערי  מאושרים חיים וראו אבותינו חיו בה תמימה,

מן  לעת בבואו כי עתה, גם הקדש עם יחיו ובה ישראל

ישמע  שם לנפשו, ומזון מרגוע ימצא שם לבהכ"נ העתים

מעשים  טובות, ומדות חכמה יפגוש שמה הוי', תהלות

וארחות  והאמוראים התנאים עמינו עמודי מגאוני יקרים

על  נפשם מסרו אשר ובניהם הם אבותינו, אבות חיי

והוא  יזול, בעורקינו מדמם ואשר ית', שמו קדושת

עוזינו. גאון ית' ותורתו והאלקים תפארתינו

בכלל  הבירורים הנה הבירורים, בעניני שאלתו ובדבר

שע"י  והב' התומ"צ שע"י הבירור הא' מדרי'. ב' הם

נתינת  מעת הזמנים כל היו אלו מדרי' וב' ומע"ט, התשובה

מזמן  הוא התורה שעפ"י העבודה (שהתחלת התורה

שני  עלמא, הוה שני אלפי דשית ע"ה), אבינו אברהם

והם  להאיר התחיל אברהם אברהם, (עד תהו אלפים

כי  המשיח, ימות אלפים ושני תורה, אלפים שני התחלת)

בכלים  להתקבל לו אפשר שאי ונפלא בהיר אור הוא תהו

איש  במוח התישבו' לו שאין מופלא שכל עד"מ וכמו כלל,

הגדול  אליעזר ר' או עקיבא ר' חכמת השגת (וע"ד פשוט

והראי' להשיגם, מוח בעלי וגם בינוני' אנשים בכח שאין

ר' רק אחר, וכן מתו או ונפגעו הציצו עזאי ובן זומא דבן

ובמילא  בשלום), ויצא זו בהשגה בשלום שנכנס עקיבא

הנה  זו, השגה לקבל יכול שאינו זאת דלבד עי"ז, מתבלבל

גם  לקבל יכול לא כחו מכפי ביותר שכלו כלי שהטריח עי"ז

משל  אריכות במו"נ וכמ"ש לקבל, מתחלה יכול שהי' מה

ותקיף  בהיר אור שהוא דתוהו האור הו"ע וכמו"כ זה.

ונשברו. לקבלו הכלים יכלו לא לכלים כשבא ביותר,

שנתפרדו  שזה בדא"ח מבואר הכלים שבירת וענין

שהתיבות  תיבות, כמה בו יש הרי בשכל וכמו האותיות,

וכמו  ההיא, הכוונה בתוכם נושאים) (היינו מכילים ההם

שמע  בזה, שהנושא אחד, ד' אלקינו ה' ישראל שמע עד"מ

ה  וכמו הא'הבן פרטי', הרבה בזה ויש ושמע, סכת

בדבר  שמיעה ב' אותו, רואים שאינם דבר הוא דשמיעה

כו' לשמיעה ראי' בין ההפרש (דזהו בגשמי ולא רוחני

הג' רוחני), בדבר ושמיעה גשמי, בדבר תופס דראי'

הדבר, עצם רואה הוא הרי דראי' בהשערה, הוא דשמיעה

הד' הוא, שכך משער כ"א הדבר, עצם רואה אינו ושמיעה

ועל  הדבר. בכללות וראי' הדבר, בפרטי הוא דשמיעה

הבנה. הוא שמיעה כי בהשגתו, אצלו יתבאר אלו יסודות

ישר  הב' כו', עם שרית כי הא' פירושי', כמה בו יש ישראל

בחי' הוא ובד"כ לתורה, אותיות ריבוי ששים יש הג' אל,

להחיות  המתלבש מנפש למעלה שהיא בנשמה ומדרי'

יחוד  הוא אחד ה' ה"א באריכות, בדא"ח כמבואר

לאחר  הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא דאתה העולמות

כלל. שניתי לא הוי' ואני שנבה"ע

כשהוא  הזה הפסוק נושא הוא הזאת הכוונה והנה

ענינים  נמצא בו נתבונן וכאשר הזה, וסדר באופן מצורף

בתורה  מושרשים להיותם דישראל והוא ביותר, נפלאים

אלקינו  רק הוא הוי' אשר להבין יכולים דוקא הם לכן

לא  עולם באי לכל אני שאלוקה אע"פ במד"ר שאי' (וע"ד

שלנו), אלוקה אלקינו הוא ולכן עליכם, אלא שמי יחדתי

כי  ממש במוחש ולראות לידע יכולים אז אלקינו ולהיותו

יחידי  ית' שהוא לבאר זה במאמר הכוונה ואין אחד. הוי'

אחד  בין ההפרש (דזהו ממש אחד שהכל כ"א בעולם

הוא  ויחיד ושלישי, שני אחריו לומר שייך דאחד ליחיד,

הוא  ומ"מ כמובן, באמת, יחידי הוא אלקות הנה יחידי,

שזהו  לפי אלקות הוא בעולם שנברא מה דכל כלומר אחד,

וחושב  יותר שמתבונן מה וכל אחד). ורצונו והוא ית' רצונו

עלה  אשר עד יותר, בפנימיות מבין הדעת, בעומק בזה

דעם  הערין ועט ער אז זה, דבר של הרעיון בהשגת יעלה

רואים  שאנו וכמו האותיות. ירגיש ולא הענין של שכל

שכל, דמחשבת המח', בעומק טרוד שהוא אחד במוחש,
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אינו  הוא הנה אותיות, בלא מחשבה שא"א אעפ"י הנה

ביז  בהאותיות, המלובש השכל כ"א האותיות את מרגיש

שכל, ריינעם נאר הערט ער אז פיל אזיי זיך טיפט פאר ער

בהשכל. בתכלית בטלים האותיות אז הנה

אל  בטלים שהכלים דתיקון לאורות דבר דוגמת וזהו

המתיישב  אור הוא דתיקון האור דכללות לפי והוא האור,

ולכן  בכלים מתיישב הבלתי אור הוא בתהו אבל בכלים,

שנתפרדו  והיינו הכלים, נשברו בהכלים האור בבוא

שבה"כ. וזהו"ע האותיות,

מה  הכלים שנשברו מאחר להבין צריכים אמנם

ש  דאף בזה הענין אך בכלים. שבאו מזה האור התועלת

אף  בכלי בא א' שפעם בזה הנה בכלי מתיישב אינו

גדר  איזה לו שיהי' בהאור פעל הנה עי"ז הכלים שנשברו

אחרים. בכלים עכ"פ התיישבות

השומע  א' וכמו קצת, אחר באופן הנ"ל עד"מ זה ויובן

דהחכם  ביותר, ונעלה נפלא מחכם מאד מאד עמוק שכל

דבר  כל להסביר ביכולתו חכמתו הפלאת לגודל ההוא

חכמה  הדבר אחד איש ושמע ברורה, בשפה חכמה,

מערך  למעלה הענין שעצם אף הנה הדיבור ובעת שדיבר,

החכם  של ההסבר וטיב הלשון צחות מפני אמנם השגתו,

לדבר, החכם כלה וכאשר שאמר, מה שהבין כמעט

ותיבות  אותיות רק לו ונשאר הענין, השומע אצל נתבלבל

בפסוק  פירוש שמע אשר עד"מ נצייר אם וכמו מקוטעים,

שאינו  הענין, אצלו נתבלבל ואח"כ הנ"ל, ישראל שמע

אבל  החכם, מאת ששמע בעת אותו שידע כמו אותו יודע

אף  אחד, ופירוש שמע בפירוש לו נשאר הארה איזה מ"מ

דשמיעה  זה הוא מה מפני מקצתו, ולא מיני' לא שאינו

זוכר  ומ"מ וכדומה, הבנה ושמיעה הדבר, בפרטי' דוקא

אעפ"י  חכם יבוא אם זה, תועלת לו יהי' עכ"פ הנה קצת,

הענין  לו ויבאר ההוא, החכם כמו בחכמתו גדול שאינו

דאף  הענין, את שמע הא' שפעם לפי והוא אותו, יבין

למעלה  הענין הי' הא' מהחכם הענין את ששמע שבעת

דאם  בו, שהתבלבל הסיבה הוא זאת (ואשר השגתו מכח

גם  בו ומתבלבל אותו שוכח הי' לא השגתו ערך לפי הי'

הענין. להשגת שב הוא הב' החכם עזר ע"י הנה אח"כ),

שהם  היינו דתהו, בשבה"כ התועלת דזהו יובן וכמו"כ

ונשברו  הזה, הבהיר אור תוקף את להחזיק יכלו לא

אבל  האותיות, התפרדו זו שבירה שע"י היות ועם הכלים,

גדר  בבחי' עי"ז נעשה שהאור מה בזה הכללי התועלת

להתלבש  יכולים אח"כ ואז עכ"פ, הכלים אל שייכות

דתיקון  דכלים הבירורים, ענין כללות וזהו דתיקון. בכלים

התיישבות  שגורמי' היינו דתהו, האור את מבררים

אור  דתורה דתומ"צ, העבודה ע"י והוא בהכלים, האורות

הכוונה  כפי שיאירו זה עולם מחשכי להאיר נר ומצוה

לו  להיות הקב"ה דנתאוה העולמות בבריאת האמיתית

ית' ברצונו כשעלה בע"ח וכמ"ש בתחתונים דירה ית'

גדולתו  ויכירו לברואיו להיטיב כדי העולם את לברוא

ית'. בו להדבק מרכבה להיות ויזכרו

שהיו  והתבוננות, בהשגה העבודה הי' הבית בזמן והנה

והמוח, הלב במנוחת והיו נכבדה, ודעה רחבה השגה בעלי

חרב  נעץ (סנהדרין) ז"ל וכמאמרם התורה, על שוקדי'

כו', ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר בביהמ"ד

עולו  שנחבל שמן, מפני עול וחובל כתי' הנה ג"כ ובגשמיות

כנסיות  בבתי נרות שנתן חזקי' של שמנו מפני סנחריב של

כו' שבע באר ועד מדן בדקו ולכן תורה, ללמוד ומדרשות

מישראל  כאו"א הנה וברוחניות תורה, יודעים כולם והיו

וכמ"ש  לראות שבא דכשם בביהמק"ד אלקות גילוי ראה

גלוי' נסי' שראו לראות בא כך כו' זכורך כל יראה

וכו'. צפופים עומדי' בביהמק"ד

שנראה  וכמו ותשו', במס"נ העבודה היא הגלות ובזמן

ית' שמו קדושת על מישראל דכאו"א המס"נ גדול במוחש

ישראל, בית וטהרת כשר, אכילת השבת, בשמירת ויתעלה

לדאבה  יוסיף ואל קדשו, עם על ויחוס השי"ת ירחם אשר

משונים  [...] ועוברים עברו תלאות כמה אבל לבבינו, עוד

על  ממש נפשו למסור מוכן עומד קודש, עם וישראל ר"ל,

הרוב  על כו' מחללי ימצאון המצא ואם ית', שמו קדושת

בתורה, הידיעה והעדר הגדולה הארצות העמי מפני הוא

ביותר, החפשים שגם והראי' אל, עם נאמנה לבבם אבל

פלוני, רב הי' אביהם אבי כי מתפארים וכו' השקץ אוכלי

לא  אשר הוא ישראל לב לבבו, פנימית כי הדבר וטעם

דתורה  הדעת שהעדר ורק ההשגה, אופיר בכתם גם יסולה

עת, בכל נראים אלפים ונסיונות מבלבלם, התאוה ותוקף

שועבעלע) געטליכע (א אלקי גפריית הוא ישראל ובד"כ

בקרבו, לבבו יתחמם תורה דברי במעט אותו יציתו אם

כאלו  ח"ו אשר מאחינו, וכמה בכמה במוחש וכנראה

אבל  בחיצוניות, רק הוא ובאמת מחצבתם, צור ששכחו

כל  על קדוש החוב וע"כ יתלונן. שדי צל לבבם בפנימיות

לימוד  שיעורי לקבוע בו, לדבקה וחפץ ד' את האוהב אחד

ולברכה. טובה הרבה יפעול וזה בתורה

מדות  בהם יש טובה לבבם כי מאחר יחיו הבנים בדבר

בדרך  ויתנהגו השי"ת ירחם אשר גדולה תקוה יש ישראל,

יהי' והשי"ת בגו"ר. לבבם יחזק הטוב והאל הישרה,

עתים  לקבוע יוכל אשר בריוח פרנסה לו ויתן בעזרו

בברכה  ויתברך כאמור, זולתו עם להיטיב וישתדל לתורה,

תורה. למחזיקי כמיועד כפולה

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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לדרוש  דהמדינה הגדולות לעיירות מיוחדים ומטיפים
מהרה"ג־ן  ואחדים הכנסי' לטובת הבימות מעל
בזה  דעתו לגלות שליט"א מרבינו לבקש התחילו
הם  כי אחרי גדולות, היותר עיירות לאיזה לכה"פ
הרחוקות  הקהלות את מרמים בערמתם
מסכים  שליט"א הוא גם כי ויאמר דל"ג במקומותיהם

בכתב  גלותו ובלעדי עמהם, לו אחת ודעה זה, על
הקהלה  את להלחם לבדם בכחם אין אזי התנגדותו,
לקולם  ישמעו לא כי לנפשם וייראו הלענינגראדית,
נתרצה  אשר עד בו ויפצרו הכנסי' על צירים וישלחו
באות  אות אעתיקה אשר טבת ה' ביום מכתב וישלח

ממש.
f"txz ,onei

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ycew zexb`

פ"ב] אדר ו' [ב'

אם  כלל. נוגע אלו בענינים והמיעוט הריבוי] [ואין ...

מנחה  בין ללמוד תורה, שערי הפותח אחד ימצא המצא

בנ"י  ימצאו גמרא, דף או תניא, פרק אגדה, למעריב

היא  ותורתינו היא, פתוחה ישראל לב כי השומעים,

יתהלל. ותורתו באלקיו קדוש ועם נשמותינו

לסדר  ונפשו לבו משים אשר לו שככה האיש אשרי

ד' תורת תהי' רק העדה, ואופן ערך לפי לימוד שיעורי

בערי  מאושרים חיים וראו אבותינו חיו בה תמימה,

מן  לעת בבואו כי עתה, גם הקדש עם יחיו ובה ישראל

ישמע  שם לנפשו, ומזון מרגוע ימצא שם לבהכ"נ העתים

מעשים  טובות, ומדות חכמה יפגוש שמה הוי', תהלות

וארחות  והאמוראים התנאים עמינו עמודי מגאוני יקרים

על  נפשם מסרו אשר ובניהם הם אבותינו, אבות חיי

והוא  יזול, בעורקינו מדמם ואשר ית', שמו קדושת

עוזינו. גאון ית' ותורתו והאלקים תפארתינו

בכלל  הבירורים הנה הבירורים, בעניני שאלתו ובדבר

שע"י  והב' התומ"צ שע"י הבירור הא' מדרי'. ב' הם

נתינת  מעת הזמנים כל היו אלו מדרי' וב' ומע"ט, התשובה

מזמן  הוא התורה שעפ"י העבודה (שהתחלת התורה

שני  עלמא, הוה שני אלפי דשית ע"ה), אבינו אברהם

והם  להאיר התחיל אברהם אברהם, (עד תהו אלפים

כי  המשיח, ימות אלפים ושני תורה, אלפים שני התחלת)

בכלים  להתקבל לו אפשר שאי ונפלא בהיר אור הוא תהו

איש  במוח התישבו' לו שאין מופלא שכל עד"מ וכמו כלל,

הגדול  אליעזר ר' או עקיבא ר' חכמת השגת (וע"ד פשוט

והראי' להשיגם, מוח בעלי וגם בינוני' אנשים בכח שאין

ר' רק אחר, וכן מתו או ונפגעו הציצו עזאי ובן זומא דבן

ובמילא  בשלום), ויצא זו בהשגה בשלום שנכנס עקיבא

הנה  זו, השגה לקבל יכול שאינו זאת דלבד עי"ז, מתבלבל

גם  לקבל יכול לא כחו מכפי ביותר שכלו כלי שהטריח עי"ז

משל  אריכות במו"נ וכמ"ש לקבל, מתחלה יכול שהי' מה

ותקיף  בהיר אור שהוא דתוהו האור הו"ע וכמו"כ זה.

ונשברו. לקבלו הכלים יכלו לא לכלים כשבא ביותר,

שנתפרדו  שזה בדא"ח מבואר הכלים שבירת וענין

שהתיבות  תיבות, כמה בו יש הרי בשכל וכמו האותיות,

וכמו  ההיא, הכוונה בתוכם נושאים) (היינו מכילים ההם

שמע  בזה, שהנושא אחד, ד' אלקינו ה' ישראל שמע עד"מ

ה  וכמו הא'הבן פרטי', הרבה בזה ויש ושמע, סכת

בדבר  שמיעה ב' אותו, רואים שאינם דבר הוא דשמיעה

כו' לשמיעה ראי' בין ההפרש (דזהו בגשמי ולא רוחני

הג' רוחני), בדבר ושמיעה גשמי, בדבר תופס דראי'

הדבר, עצם רואה הוא הרי דראי' בהשערה, הוא דשמיעה

הד' הוא, שכך משער כ"א הדבר, עצם רואה אינו ושמיעה

ועל  הדבר. בכללות וראי' הדבר, בפרטי הוא דשמיעה

הבנה. הוא שמיעה כי בהשגתו, אצלו יתבאר אלו יסודות

ישר  הב' כו', עם שרית כי הא' פירושי', כמה בו יש ישראל

בחי' הוא ובד"כ לתורה, אותיות ריבוי ששים יש הג' אל,

להחיות  המתלבש מנפש למעלה שהיא בנשמה ומדרי'

יחוד  הוא אחד ה' ה"א באריכות, בדא"ח כמבואר

לאחר  הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא דאתה העולמות

כלל. שניתי לא הוי' ואני שנבה"ע

כשהוא  הזה הפסוק נושא הוא הזאת הכוונה והנה

ענינים  נמצא בו נתבונן וכאשר הזה, וסדר באופן מצורף

בתורה  מושרשים להיותם דישראל והוא ביותר, נפלאים

אלקינו  רק הוא הוי' אשר להבין יכולים דוקא הם לכן

לא  עולם באי לכל אני שאלוקה אע"פ במד"ר שאי' (וע"ד

שלנו), אלוקה אלקינו הוא ולכן עליכם, אלא שמי יחדתי

כי  ממש במוחש ולראות לידע יכולים אז אלקינו ולהיותו

יחידי  ית' שהוא לבאר זה במאמר הכוונה ואין אחד. הוי'

אחד  בין ההפרש (דזהו ממש אחד שהכל כ"א בעולם

הוא  ויחיד ושלישי, שני אחריו לומר שייך דאחד ליחיד,

הוא  ומ"מ כמובן, באמת, יחידי הוא אלקות הנה יחידי,

שזהו  לפי אלקות הוא בעולם שנברא מה דכל כלומר אחד,

וחושב  יותר שמתבונן מה וכל אחד). ורצונו והוא ית' רצונו

עלה  אשר עד יותר, בפנימיות מבין הדעת, בעומק בזה

דעם  הערין ועט ער אז זה, דבר של הרעיון בהשגת יעלה

רואים  שאנו וכמו האותיות. ירגיש ולא הענין של שכל

שכל, דמחשבת המח', בעומק טרוד שהוא אחד במוחש,
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אינו  הוא הנה אותיות, בלא מחשבה שא"א אעפ"י הנה

ביז  בהאותיות, המלובש השכל כ"א האותיות את מרגיש

שכל, ריינעם נאר הערט ער אז פיל אזיי זיך טיפט פאר ער

בהשכל. בתכלית בטלים האותיות אז הנה

אל  בטלים שהכלים דתיקון לאורות דבר דוגמת וזהו

המתיישב  אור הוא דתיקון האור דכללות לפי והוא האור,

ולכן  בכלים מתיישב הבלתי אור הוא בתהו אבל בכלים,

שנתפרדו  והיינו הכלים, נשברו בהכלים האור בבוא

שבה"כ. וזהו"ע האותיות,

מה  הכלים שנשברו מאחר להבין צריכים אמנם

ש  דאף בזה הענין אך בכלים. שבאו מזה האור התועלת

אף  בכלי בא א' שפעם בזה הנה בכלי מתיישב אינו

גדר  איזה לו שיהי' בהאור פעל הנה עי"ז הכלים שנשברו

אחרים. בכלים עכ"פ התיישבות

השומע  א' וכמו קצת, אחר באופן הנ"ל עד"מ זה ויובן

דהחכם  ביותר, ונעלה נפלא מחכם מאד מאד עמוק שכל

דבר  כל להסביר ביכולתו חכמתו הפלאת לגודל ההוא

חכמה  הדבר אחד איש ושמע ברורה, בשפה חכמה,

מערך  למעלה הענין שעצם אף הנה הדיבור ובעת שדיבר,

החכם  של ההסבר וטיב הלשון צחות מפני אמנם השגתו,

לדבר, החכם כלה וכאשר שאמר, מה שהבין כמעט

ותיבות  אותיות רק לו ונשאר הענין, השומע אצל נתבלבל

בפסוק  פירוש שמע אשר עד"מ נצייר אם וכמו מקוטעים,

שאינו  הענין, אצלו נתבלבל ואח"כ הנ"ל, ישראל שמע

אבל  החכם, מאת ששמע בעת אותו שידע כמו אותו יודע

אף  אחד, ופירוש שמע בפירוש לו נשאר הארה איזה מ"מ

דשמיעה  זה הוא מה מפני מקצתו, ולא מיני' לא שאינו

זוכר  ומ"מ וכדומה, הבנה ושמיעה הדבר, בפרטי' דוקא

אעפ"י  חכם יבוא אם זה, תועלת לו יהי' עכ"פ הנה קצת,

הענין  לו ויבאר ההוא, החכם כמו בחכמתו גדול שאינו

דאף  הענין, את שמע הא' שפעם לפי והוא אותו, יבין

למעלה  הענין הי' הא' מהחכם הענין את ששמע שבעת

דאם  בו, שהתבלבל הסיבה הוא זאת (ואשר השגתו מכח

גם  בו ומתבלבל אותו שוכח הי' לא השגתו ערך לפי הי'

הענין. להשגת שב הוא הב' החכם עזר ע"י הנה אח"כ),

שהם  היינו דתהו, בשבה"כ התועלת דזהו יובן וכמו"כ

ונשברו  הזה, הבהיר אור תוקף את להחזיק יכלו לא

אבל  האותיות, התפרדו זו שבירה שע"י היות ועם הכלים,

גדר  בבחי' עי"ז נעשה שהאור מה בזה הכללי התועלת

להתלבש  יכולים אח"כ ואז עכ"פ, הכלים אל שייכות

דתיקון  דכלים הבירורים, ענין כללות וזהו דתיקון. בכלים

התיישבות  שגורמי' היינו דתהו, האור את מבררים

אור  דתורה דתומ"צ, העבודה ע"י והוא בהכלים, האורות

הכוונה  כפי שיאירו זה עולם מחשכי להאיר נר ומצוה

לו  להיות הקב"ה דנתאוה העולמות בבריאת האמיתית

ית' ברצונו כשעלה בע"ח וכמ"ש בתחתונים דירה ית'

גדולתו  ויכירו לברואיו להיטיב כדי העולם את לברוא

ית'. בו להדבק מרכבה להיות ויזכרו

שהיו  והתבוננות, בהשגה העבודה הי' הבית בזמן והנה

והמוח, הלב במנוחת והיו נכבדה, ודעה רחבה השגה בעלי

חרב  נעץ (סנהדרין) ז"ל וכמאמרם התורה, על שוקדי'

כו', ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר בביהמ"ד

עולו  שנחבל שמן, מפני עול וחובל כתי' הנה ג"כ ובגשמיות

כנסיות  בבתי נרות שנתן חזקי' של שמנו מפני סנחריב של

כו' שבע באר ועד מדן בדקו ולכן תורה, ללמוד ומדרשות

מישראל  כאו"א הנה וברוחניות תורה, יודעים כולם והיו

וכמ"ש  לראות שבא דכשם בביהמק"ד אלקות גילוי ראה

גלוי' נסי' שראו לראות בא כך כו' זכורך כל יראה

וכו'. צפופים עומדי' בביהמק"ד

שנראה  וכמו ותשו', במס"נ העבודה היא הגלות ובזמן

ית' שמו קדושת על מישראל דכאו"א המס"נ גדול במוחש

ישראל, בית וטהרת כשר, אכילת השבת, בשמירת ויתעלה

לדאבה  יוסיף ואל קדשו, עם על ויחוס השי"ת ירחם אשר

משונים  [...] ועוברים עברו תלאות כמה אבל לבבינו, עוד

על  ממש נפשו למסור מוכן עומד קודש, עם וישראל ר"ל,

הרוב  על כו' מחללי ימצאון המצא ואם ית', שמו קדושת

בתורה, הידיעה והעדר הגדולה הארצות העמי מפני הוא

ביותר, החפשים שגם והראי' אל, עם נאמנה לבבם אבל

פלוני, רב הי' אביהם אבי כי מתפארים וכו' השקץ אוכלי

לא  אשר הוא ישראל לב לבבו, פנימית כי הדבר וטעם

דתורה  הדעת שהעדר ורק ההשגה, אופיר בכתם גם יסולה

עת, בכל נראים אלפים ונסיונות מבלבלם, התאוה ותוקף

שועבעלע) געטליכע (א אלקי גפריית הוא ישראל ובד"כ

בקרבו, לבבו יתחמם תורה דברי במעט אותו יציתו אם

כאלו  ח"ו אשר מאחינו, וכמה בכמה במוחש וכנראה

אבל  בחיצוניות, רק הוא ובאמת מחצבתם, צור ששכחו

כל  על קדוש החוב וע"כ יתלונן. שדי צל לבבם בפנימיות

לימוד  שיעורי לקבוע בו, לדבקה וחפץ ד' את האוהב אחד

ולברכה. טובה הרבה יפעול וזה בתורה

מדות  בהם יש טובה לבבם כי מאחר יחיו הבנים בדבר

בדרך  ויתנהגו השי"ת ירחם אשר גדולה תקוה יש ישראל,

יהי' והשי"ת בגו"ר. לבבם יחזק הטוב והאל הישרה,

עתים  לקבוע יוכל אשר בריוח פרנסה לו ויתן בעזרו

בברכה  ויתברך כאמור, זולתו עם להיטיב וישתדל לתורה,

תורה. למחזיקי כמיועד כפולה

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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הלכות בית הבחירה
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á÷ò úùøô
æáéá÷r | äéäåïåùàøíéètLnä úà ïeòîLz §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ

ýåýé øîLå íúà íúéNrå ízøîLe älàä̈¥½¤§©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸
éäìàòaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà Eì E ¡Ÿ¤¹§À¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−
éúáàì:Eâé-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå ©«£Ÿ¤«©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦
ðèáðâc Eúîãà-éøôe EEøäöéå ELøéúå E ¦§§´§¦«Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À

éôìà-øâLðàö úøzLrå E-øLà äîãàä ìr E §©£¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éúáàì òaLð:Cì úúì Eãé-ìkî äéäz Ceøa ¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨

:Ezîäááe äø÷rå ø÷r Eá äéäé-àì íénrä̈«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«
åèíéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦

íðúðe Ca íîéNé àì zrãé øLà íérøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈
éàðN-ìëa:EæèøLà íénrä-ìk-úà zìëàå §¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧
éäìà ýåýéðér ñBçú-àì Cì ïúð Eíäéìr E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®

:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìåñ §³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«
æéépnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦

:íLéøBäì ìëeà äëéàçéøëæ íäî àøéú àì ¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ
éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæzäòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ

:íéøöî-ìëìeèéeàø-øLà úìãbä úqnä §¨¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´
éðérrøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå úúàäå E ¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©

éäìà ýåýé EàöBä øLà äéeèpäk EäNré-ï ©§½̈£¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º
éäìà ýåýéàøé äzà-øLà íénrä-ìëì E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−
:íäéðtîëéäìà ýåýé çlLé ärøvä-úà íâåE ¦§¥¤«§©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà-ãr ía:E ®̈©£ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«
àëéäìà ýåýé-ék íäéðtî õørú àìEaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½

:àøBðå ìBãb ìà(éåì)áëéäìà ýåýé ìLðåE ¥¬¨−§¨«§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éðtî ìàä íéBbä-úàìëeú àì èrî èrî E ¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´§®̈³Ÿ©Æ

éìr äaøz-ït øäî íúlk:äãOä úiç E ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«
âëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´

:íãîMä ãr äìãâãëEãéa íäéëìî ïúðå §Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëéìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬
áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìr£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä Eåë-ìà äárBú àéáú-àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤
epöwLz | õwL eäîk íøç úééäå Eúéa¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ©¥¯§©§¤²

:àeä íøç-ék epárúz | árúåôçà-ìk §©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«¨
úBNrì ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´©«£®
-úà ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´¤

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàäázøëæå ¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«§¨«©§¨´
éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úàäæ E ¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréåEìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnä-úàE ¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä ïrîì§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr ék íãàä̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

(ìàøùé)ãéìrî äúìá àì EúìîNàì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ
:äðL íéraøà äæ ä÷öáäék Eááì-ír zrãéå ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À

éäìà ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk:jøqéî E ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
åéäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

:Búà äàøéìeæéäìà ýåýé ék-ìà Eàéáî E §¦§¨¬Ÿ«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤
íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà äáBè õøà¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬

:øäáe är÷aaçäðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøåèàì øLà õøà §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ

da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«
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zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

zea` iwxtl mixe`ia

ak dpyn d wxt
ìL ïa ,äðLnì øNò ïa ,àø÷nì íéðL Lîç ïa ,øîBà äéä àeä,ãeîìzì äøNò Lîç ïa ,úBönì äøNò L ¨¨¥¤¨¥¨¦©¦§¨¤¤¤©¦§¨¤§Ÿ¤§¥©¦§¤£¥¤§¥©©§

ìL ïa ,óBcøì íéøNò ïa ,ätçì äøNò äðBîL ïaíéML ïa ,äöòì íéMîç ïa ,äðéaì íéòaøà ïa ,çkì íéL ¤§¤¤§¥©ª¨¤¤§¦¦§¤§Ÿ¦©Ÿ©¤©§¨¦©¦¨¤£¦¦¨¥¨¤¦¦
ì íéòLz ïa ,äøeábì íéðBîL ïa ,äáéOì íéòáL ïa ,äð÷æì:íìBòä ïî ìèáe øáòå úî elàk äàî ïa ,çeL ©¦§¨¤¦§¦©¥¨¤§¦©§¨¤¦§¦¨©¤¥¨§¦¥§¨©¨¥¦¨¨

ycew zgiyn zecewp
וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב
התם  וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין
בן  לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה  יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון
קבלת  זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב  היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,
אביהם  יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו  מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון  של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח
המדרש  מדברי וכמובן הרגו 3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה  אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"
מה  כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן
חשובים  הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם  מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא
על  אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם
בצורה  נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא  שזו 5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר
ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולוי במעשהו שמעון של פעולתם
"הכזונה  דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא  כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי
התורה  עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם 7נאמר  אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא
"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה  על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה
של  באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל
ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה  מתחילה זו, נפש מסירות של ההקדמה אחרי
הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד  להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע
חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן  רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,
(העלאה  ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד  ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד
שבו  - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן
בקושיות  ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע
ומעמיק  הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושיא אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה  התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה
כי  העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד
נתגלו  הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך
לבוא  לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה
"פלפולא  כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל
ללמוד  מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל  הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש
עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן  - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד
לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו  עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה  ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת
מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים  "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך
צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";
ד''פרו  באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את 11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .
יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1)1)1)1) ד, הפסוק על רבה ה.2)2)2)2)קהלת מט, ז.3)3)3)3)ויחי צט, רבה ל.4)4)4)4)בראשית לד ב.5)5)5)5)וישלח פב, שם.6)6)6)6)סנהדרין סנהדרין רש''י
לט.7)7)7)7) טו, ג.8)8)8)8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)9)9)9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)10)10)10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)11)11)11)לעבודת א, בראשית
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ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

zea` iwxtl mixe`ia

ak dpyn d wxt
ìL ïa ,äðLnì øNò ïa ,àø÷nì íéðL Lîç ïa ,øîBà äéä àeä,ãeîìzì äøNò Lîç ïa ,úBönì äøNò L ¨¨¥¤¨¥¨¦©¦§¨¤¤¤©¦§¨¤§Ÿ¤§¥©¦§¤£¥¤§¥©©§

ìL ïa ,óBcøì íéøNò ïa ,ätçì äøNò äðBîL ïaíéML ïa ,äöòì íéMîç ïa ,äðéaì íéòaøà ïa ,çkì íéL ¤§¤¤§¥©ª¨¤¤§¦¦§¤§Ÿ¦©Ÿ©¤©§¨¦©¦¨¤£¦¦¨¥¨¤¦¦
ì íéòLz ïa ,äøeábì íéðBîL ïa ,äáéOì íéòáL ïa ,äð÷æì:íìBòä ïî ìèáe øáòå úî elàk äàî ïa ,çeL ©¦§¨¤¦§¦©¥¨¤§¦©§¨¤¦§¦¨©¤¥¨§¦¥§¨©¨¥¦¨¨

ycew zgiyn zecewp
וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב
התם  וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין
בן  לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה  יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון
קבלת  זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב  היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,
אביהם  יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו  מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון  של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח
המדרש  מדברי וכמובן הרגו 3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה  אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"
מה  כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן
חשובים  הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם  מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא
על  אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם
בצורה  נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא  שזו 5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר
ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולוי במעשהו שמעון של פעולתם
"הכזונה  דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא  כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי
התורה  עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם 7נאמר  אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא
"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה  על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה
של  באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל
ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה  מתחילה זו, נפש מסירות של ההקדמה אחרי
הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד  להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע
חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן  רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,
(העלאה  ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד  ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד
שבו  - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן
בקושיות  ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע
ומעמיק  הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושיא אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה  התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה
כי  העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד
נתגלו  הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך
לבוא  לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה
"פלפולא  כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל
ללמוד  מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל  הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש
עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן  - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד
לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו  עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה  ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת
מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים  "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך
צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";
ד''פרו  באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את 11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .
יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1)1)1)1) ד, הפסוק על רבה ה.2)2)2)2)קהלת מט, ז.3)3)3)3)ויחי צט, רבה ל.4)4)4)4)בראשית לד ב.5)5)5)5)וישלח פב, שם.6)6)6)6)סנהדרין סנהדרין רש''י
לט.7)7)7)7) טו, ג.8)8)8)8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)9)9)9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)10)10)10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)11)11)11)לעבודת א, בראשית
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אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר
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:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈

iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®

:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³
ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥®̈©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨®̈¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) מקֹום ְְִִִִִִַַָָָמּכל

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²



קפג iyily - h - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈

iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®

:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³
ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥®̈©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨®̈¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) מקֹום ְְִִִִִִַַָָָמּכל

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²



iyiyקפד ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³
ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

xihtn ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצות

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). עׂשה‡˙ ׁש"מצות נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ

‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈

åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈
:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬

íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»
ּולאמׁשכא  לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

זהר  - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק לכּון) ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ(ויׁש

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר ּפרׁש יסֹוד B˜Ó¯‡ּפרׁשתנּו). – ְִֵֵֵֵַָָָָ¿»ְ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, יּו"ד אֹות חכמה, ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּבא,

Y נקּודה.‡¯˜‡ Yמי', ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, מו', «¿»ְִָ«¿»»ְִִַַָָ

‡¯‰‡.ּבהתּפּׁשטּות היא אֹור הארת ּכי ׁשטח, לד', – «¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬



קפה iyiy ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³
ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

xihtn ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצות

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). עׂשה‡˙ ׁש"מצות נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ

‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈

åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈
:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬

íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»
ּולאמׁשכא  לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

זהר  - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק לכּון) ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ(ויׁש

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר ּפרׁש יסֹוד B˜Ó¯‡ּפרׁשתנּו). – ְִֵֵֵֵַָָָָ¿»ְ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, יּו"ד אֹות חכמה, ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּבא,

Y נקּודה.‡¯˜‡ Yמי', ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, מו', «¿»ְִָ«¿»»ְִִַַָָ

‡¯‰‡.ּבהתּפּׁשטּות היא אֹור הארת ּכי ׁשטח, לד', – «¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬



xihtnקפו - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôä

àð-èî ÷øô äéòùéá

èîãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèälà-íb dðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−¤¦§¨®©¥´¤

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBiö øîàzå (ãéúëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä elàëe ,ìàøNééðáæò ¦§¨¥§¦¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦
,'ä.Ck øîBì äøeáñ äúéä úeìbä Cøà úañì,dìeò (åè §¦©Ÿ¤©¨¨§¨§¨©¨¨

lî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBL.(f,cn dinxi)íçøî §¨©¨¨§¦§¥§¥¥©¥

:CçkLà àì éëðàå äðçkLúæèíétk-ìr ïä ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦
éúwçéúîBç C:ãéîz écâð Cæééða eøäîéñøäî CC ©Ÿ¦®«Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦

éáéøçîe:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNéàøe C ©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½
ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílkª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸

:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrkèééúáøç ékC ©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸
éúîîLåáLBiî éøöz äzr ék Cúñøä õøàå C §´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½

érláî e÷çøå:Cëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða CC §¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦
:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øöàëCááìa zøîàå ©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À

| äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà éì-ãìé éî¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´
älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå§À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤

:íä äôéàáëàOà äpä äåäé éðãà øîà-äk ¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³
éðá eàéáäå éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìàC ¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©̧¦¸

éúðáe ïöça:äðàùpz óúk-ìr Câëíéëìî eéäå §½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬¦¨¤«Ÿ¨§¨¸§¨¦¹
éðîàéú÷éðéî íäéúBøNå C-eåçzLé õøà íétà C «Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©«£

éìâø øôrå CìøLà ýåýé éðà-ék zrãéå eëçìé C ½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®§¨©̧©§̧¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬
:éå÷ eLáé-àìãëçwéäéáL-íàå çB÷ìî øBabî «Ÿ¥−ŸŸ̈«£ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬
:èìné ÷écöäëøBaâ éáL-íb ýåýé øîà | äë-ék ©¦−¦¨¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³¦¸

áéøà éëðà Cáéøé-úàå èìné õéør çB÷ìîe çwéª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤§¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½
éða-úàå:réLBà éëðà CåëéðBî-úà ézìëàäåC §¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸

ék øùa-ìë eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa-úà¤§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´¨¨À̈Ÿ¦´
:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðàðà| äk £¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©«£«Ÿ´Ÿ

øLà íënà úeúéøk øôñ äæ éà ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈À¥´¤Â¥´¤§¦³¦§¤¸£¤´
ïä Bì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî Bà äézçlL¦©§¦½¨µ¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®¥³
:íënà äçlL íëérLôáe ízøkîð íëéúðBra©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬¦§¤«

,dðèa ïa.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäíb ¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©
,'åâå äðçkLú älàïäa LiL íéLð èòî Lé íà elôà ¥¤¦§©§¨£¦¦¥§©¨¦¤¥¨¤

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéða úà äðçkLúå úeiøæëà úcî¦©©§§¦§¦§©§¨¤§¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥

éúwç íétk ìò ïä (æè,Celàk éðôì døeëæ zà éøä ¥©©©¦©Ÿ¦£¥©§§¨§¨©§¦

éz÷÷ç.étk ìò CéúBîBç,ãéîz écâð CéúBîBç éøäC £©§¦©©©©¦¤§¦¨¦£¥©¦

.íððBëì íäa økæì ãéîz éìenîéða eøäî (æé,Ceøäîé ¦¦¨¦¦§Ÿ¨¤§§¨¦£¨¨¦§©£

éðaì C.áeLéñøäîéáéøçîe C,eàöé Cnî C ¨©¦¨§¨§©¦©£¦©¦¦¥¥¥
ãBò Ca eéäé àlL ,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå íéñøäîä©§¨§¦§©©£¦¦¨¥§¦¥¤Ÿ¦§¨

.ïaøçìå äñéøäì äaqä eéä íäL íéòLBôe íéòLø§¨¦§¦¤¥¨©¦¨©£¦¨§©ª§¨

,éLaìú éãòk (çéìL Leaìîa Bîk íäa éøàtúz ¨£¦¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§¤

.èeM÷,älkk íéøM÷úeéBðì Cøàeöa íúBà éøL÷úå ¦§©§¦©©¨§¦§§¦¨§©¨¥§

.éLî éèøñå íéèéLëúa døàeö úøLBwL älk éøeM÷k§¦¥©¨¤¤¤©¨¨§©§¦¦§¦§¥¤¦

éúBáøç ék (èééúBîîBLå C,Cécâðì ãéîz ék ¦¨§©¦§§©¦¦¨¦§¤§¦

éúBáøçéúBîîBLå C.÷fçìe úåàlîìe úBðáì ,Cúeñéøä õøàå C ¨§©¦§§©¦§¤¤£¦¥¦§§©Ÿ§©¥

,áLBiî éøözéøözL ãò úBáMéî äðééäz úBáøçä ìk ¥§¦¦¥¨¤¢¨¦§¤¨§ª¨©¤¥§¦

.íéáLBé áøî (÷eçãå øö äéäiL)éòláî e÷çøå,C,øîBìk ¤¦§¤©§¨¥Ÿ§¦§¨£§©§¨¦§©

éða ílk eéäé äàìî ééäzM äîCúBà íéòláîe íéúéçLnäå ,C ©¤¦§¦§¥¨¦§ª¨¨©¦§©©§¦¦§©§¦¨

.Cìeáâa eàBáé àìå e÷çøúééìkL éða (ë,CøLà íéðaä ¦§©£§Ÿ¨¦§¥§¥¦ª¨¦©¨¦£¤

éðæàa eøîàé íä ,íäî äìekL úééäáøî "íB÷nä éì øö" C ¨¦©¨¥¤¥Ÿ§§¨§©¦©¦©¨¥Ÿ

.íòä éeaø,äáLàå él äLbéìéáLa øçà ãöì áø÷úä ¦¨¨§¨¦§¥¥¨¦§¨¥§©©¥¦§¦¦

ì éðà íb ìëeàL éãk.úáL,äøeñå äìb (àëéða àìä §¥¤©©£¦¨¤¤Ÿ¨§¨£Ÿ¨©

.épnî eøñå eìb,íä äôéà älàäæéàî ,íéàaä älà ¨§¨¦¤¦¥¤¥Ÿ¥¥¤©¨¦¥¥¤

.eéä íä äôéà ,øçà Leøt ."äôéàî" Bîk ,"äôéà" .eàa íB÷î̈¨¥Ÿ§¥¥Ÿ¥©¥¥Ÿ¥¨

,éãé íéBb ìà àOà (áëìàøNé úà àéáäì íäì ænøì ¤¨¤¦¨¦§©¥¨¤§¨¦¤¦§¨¥

.úàæ ìò íaì øéòà ,øîBìk ,íäéøeæt úBîB÷î ìkîíéøà ¦¨§§¥¤§©¨¦¦¨©Ÿ¨¦
,éqðïéðòä ìôk àeäå) .íénòä eäeàøiL ,ìâcä èBî déaâà ¦¦©§¦©©¤¤¤¦§¨©¦§¤¤¨¦§¨

.(úBøçà íélîa,ïöçaðk àeä"ézøòð éðöç" Bîk ,ãâaä ó §¦¦£¥§Ÿ¤§©©¤¤§¨§¦¨©§¦

(bi,d dingp),BLeøt ("ïîbøúî"ä ét ìò) íebøzä éôìe .§¦©©§©¦©§ª§§¨¥

Ba íéàNBpL àqk àeäL ,Løt í"éaìnäå .úBtçî úBìâòa©£¨§ª§©©§¦¥¥¤¦¥¤§¦

,úBtçî úBìâòa BLeøt "ïöça"L íebøzä éôìe] .íéøOä úà¤©¨¦§¦©©§¤§Ÿ¤¥©£¨§ª

éúBðáe" Løôì ïëzéCkL ,äìâòä ãöa ,"äðàNpz óúk ìò C ¦¨¥§¨¥§©¦©¨¥¦¨¤¨§©¨£¨¨¤¨

ìò" äéäéå .úBtçîä úBìâòä ãöa íéLpä eáLiL âäðnä äéä̈¨©¦§¨¤¥§©¨¦§©¨£¨©§ª§¦§¤©

"úéaä óúk ìò" Bîk "óúk(hl,f `Îmikln).[eéäå (âë ¨¥§©¤¤©©¦§¨
éðîà íéëìî,Céða ìecâa e÷ñòé íéBbä éëìî.Cíétà §¨¦Ÿ§©¦©§¥©¦©©§§¦¨©¦©©¦

,Cì eåçzLé õøà.Cì úåçzLäì õøàì íäéðt ìò eìté ¤¤¦§©£¨¦§©§¥¤¨¨¤§¦§©£Ÿ¨

,çB÷ìî øBabî çwéä (ãëéëå ,øîBì ízà íéøeáñk £ª©¦¦©§©¦§¦©¤©§¦

úà äáML éáMäå çB÷ìnä úà øBabä åNò ãiî úç÷ì øLôà¤§¨¨©©¦©¥¨©¦¤©©§©§©¤¦¤¨¨¤

.ìàøNé,èìné ÷écö éáL íàåãiî èéìîäì øLôà éëå ¦§¨¥§¦§¦©¦¦¨¥§¦¤§¨§©§¦¦©

.ìàøNiî äáML éáMä úà åNò,õéøò (äë÷æç øBab ¥¨¤©¤¦¤¨¨¦¦§¨¥¨¦¦¨¨

.ãàî,Cáéøé úàå.Ca íéáéønä íòåézìëàäå (åë §Ÿ§¤§¦¥§¦©§¦¦¨§©£©§¦
éðBî úà,íøNa úà CéðBî úà äãOä úBiçì ézìëàäå.íøNa úà eìëàé íäå ,CúBà íéøòöîä íéBbä íä ,C,ñéñòëå.úBøtî èçñpL ä÷Lî Bîkøéáà ¤©¦¤§¨¨§¤¡©§¦§©©¨¤¤©¦¥©¦©§©£¦¨§¥Ÿ§¤§¨¨§¤¨¦§©§¤¤¦§¨¦¥£¦

,á÷òé.á÷òé ìL B÷æç,äæ éà (à.äæ àeä ïëéä,äézçlL øLà íënà úeúéøk øôñáúk àeäL úeúéøk øôñ àìa éúéaî äézçlL àìä ,øîBìk ©£Ÿ¨§¤©£Ÿ¥¤¥¨¤¥¤§¦¦§¤£¤¦©§¦¨§©£Ÿ¦©§¦¨¦¥¦§Ÿ¥¤§¦¤§©

àì ìáà ,äòL éôì äézçlL éa äãønL éðtî àlà ,da ézñànL éðtî úàæ éúéNò àlL úBà äæå ,èbäíéðaäå .ìàøNé úñðëì æîø àeä ,"íënà" .eðéðéa øLwä ÷ñôð ©¥§¤¤Ÿ¨¦¦Ÿ¦§¥¤¨©§¦¨¤¨¦§¥¤¨§¨¦¦©§¦¨§¦¨¨£¨Ÿ¦§©©¤¤¥¥¦§¤¤¤¦§¤¤¦§¨¥§©¨¦

.íäî èøt ìk íä,éLBpîì áiçL íéåìî eéä elàk.áBçä úà íäì ílL,Bì íëúà ézøëî øLà.Bì òébnL áBçä éeqëì íëúà ézøñî øLàïä ¥¨§¨¥¤¦©§¦¨©§¦¤©¨§©¥¨¤¤©£¤¨©§¦¤§¤£¤¨©§¦¤§¤§¦©¤©¦©¥
,'åâå ízøkîð íëéúBðåòa.úeãtä óñk äéäz éìà äáeLzäå ,äøéënä éîc eéä íëéúBðåò ,àlà ,íëúeãôa óñëì íéëéøö íëðéà ,øîBìkéúàa òecî (á ©£Ÿ¥¤¦§©§¤§©¥§¤§¦¦§¤¤¦§§¤¤¨£Ÿ¥¤¨§¥©§¦¨§©§¨¥©¦§¤¤¤©§©©¨¦



קפז xihtn - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôä

àð-èî ÷øô äéòùéá

èîãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèälà-íb dðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−¤¦§¨®©¥´¤

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBiö øîàzå (ãéúëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä elàëe ,ìàøNééðáæò ¦§¨¥§¦¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦
,'ä.Ck øîBì äøeáñ äúéä úeìbä Cøà úañì,dìeò (åè §¦©Ÿ¤©¨¨§¨§¨©¨¨

lî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBL.(f,cn dinxi)íçøî §¨©¨¨§¦§¥§¥¥©¥

:CçkLà àì éëðàå äðçkLúæèíétk-ìr ïä ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦
éúwçéúîBç C:ãéîz écâð Cæééða eøäîéñøäî CC ©Ÿ¦®«Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦

éáéøçîe:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNéàøe C ©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½
ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílkª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸

:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrkèééúáøç ékC ©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸
éúîîLåáLBiî éøöz äzr ék Cúñøä õøàå C §´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½

érláî e÷çøå:Cëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða CC §¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦
:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øöàëCááìa zøîàå ©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À

| äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà éì-ãìé éî¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שני, טו מנחם אב



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:036:078:468:489:239:2410:3210:3219:2919:2319:5619:5019:0420:01באר שבע )ק(

6:006:048:438:459:209:2210:3010:3119:3119:2419:5919:5218:5520:03חיפה )ק(

6:016:048:438:459:209:2210:3010:3019:3319:2719:5619:4918:4820:00ירושלים )ק(

6:026:068:458:479:229:2310:3110:3219:3019:2419:5819:5219:0520:02תל אביב )ק(

5:425:508:248:309:199:2210:3410:3620:1720:0720:5520:4319:5120:58אוסטריה, וינה )ק(

7:117:049:099:059:479:4310:4110:3817:4017:4518:0918:1417:2618:25אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:495:568:328:379:239:2710:3810:3920:1520:0620:5120:4119:4920:55אוקראינה, אודסה )ק(

5:165:247:598:058:538:5710:0810:1019:5119:4120:2820:1719:2520:32אוקראינה, דונייצק )ק(

5:265:348:088:149:039:0710:1910:2120:0319:5320:4120:3019:3720:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:465:558:278:349:269:3010:4210:4520:3420:2321:1421:0120:0721:17אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:385:478:198:269:199:2310:3510:3720:2720:1621:0720:5520:0021:11אוקראינה, קייב )ק(

6:186:259:019:069:519:5411:0511:0620:3920:2921:1421:0420:1321:18איטליה, מילאנו )ק(

6:166:158:468:459:169:1510:1810:1718:2318:2118:4518:4418:0418:53אקוואדור, קיטו )ח(

7:397:329:419:3810:1710:1311:1211:1018:2018:2418:4718:5218:0519:02ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:428:3410:3510:3111:1411:1012:0812:0419:0019:0619:3019:3618:4719:48ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:156:208:589:029:419:4310:5310:5420:0820:0120:3920:3119:4420:43ארה״ב, בולטימור )ק(

6:016:078:458:499:299:3110:4110:4220:0019:5220:3220:2319:3620:36ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:026:088:458:499:299:3210:4110:4320:0119:5320:3320:2419:3620:37ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:346:409:189:2210:0410:0611:1611:1820:4020:3221:1321:0420:1521:17ארה״ב, דטרויט )ק(

6:466:509:289:3010:0410:0611:1311:1320:0720:0120:3420:2819:4420:38ארה״ב, האוסטון )ק(

6:106:158:538:569:329:3310:4110:4219:4419:3720:1220:0519:2020:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:526:549:329:3410:0710:0811:1511:1520:0119:5620:2620:2119:3820:31ארה״ב, מיאמי )ק(

5:566:028:408:439:249:2710:3610:3819:5819:4920:3020:2119:3320:34ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:536:008:378:419:229:2510:3510:3619:5819:4920:3020:2119:3320:34ארה״ב, שיקגו )ק(

6:536:509:139:119:449:4110:4310:4118:2318:2418:4718:4818:0618:57בוליביה, לה-פס )ח(

6:216:309:009:0810:0210:0611:1811:2121:1421:0221:5521:4220:4621:58בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:226:319:029:0910:0310:0711:1911:2121:1321:0221:5321:4120:4521:57בלגיה, בריסל )ק(

6:366:328:508:479:229:1910:2010:1817:4817:5018:1318:1517:3218:25ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:236:198:388:359:109:0710:0810:0617:3717:3918:0218:0417:2118:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:385:478:178:259:199:2410:3610:3820:3320:2121:1421:0120:0821:17בריטניה, לונדון )ק(

5:395:508:168:259:259:2910:4210:4520:4820:3521:3221:1820:2321:35בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:405:508:198:279:249:2810:4110:4420:4220:3021:2521:1120:1421:28גרמניה, ברלין )ק(

6:076:168:488:559:479:5111:0311:0520:5420:4221:3321:2120:2621:37גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:416:368:528:499:259:2210:2210:2017:4517:4818:1118:1317:2918:23דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:186:208:578:589:299:2910:3510:3519:1019:0619:3419:3018:4819:39הודו, מומבאי )ח(

6:156:168:538:549:259:2610:3210:3119:0519:0119:2919:2518:4419:35הודו, פונה )ח(

5:335:418:158:219:099:1210:2310:2520:0519:5420:4120:3019:3820:45הונגריה, בודפשט )ק(

6:056:118:498:529:339:3610:4510:4620:0619:5820:3820:2919:4120:42טורקיה, איסטנבול )ק(

6:366:419:199:2210:0110:0311:1211:1320:2520:1720:5520:4720:0120:59יוון, אתונה )ק(

5:556:038:388:439:309:3410:4510:4720:2420:1421:0120:5019:5821:04מולדובה, קישינב )ק(

7:077:049:269:249:579:5510:5610:5518:3318:3618:5719:0018:1719:09מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:178:548:559:269:2610:3210:3219:0719:0319:3219:2718:4619:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:367:279:219:1610:049:5910:5610:5217:3417:4118:0718:1417:2218:26ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:315:348:138:158:488:499:569:5718:4618:4119:1319:0718:2419:18נפאל, קטמנדו )ח(

7:057:049:369:3510:0610:0511:0811:0719:1519:1419:3819:3618:5619:45סינגפור, סינגפור )ח(

5:115:217:497:588:548:5810:1110:1320:1119:5920:5320:4019:4320:56פולין, ורשא )ק(

6:246:218:478:459:179:1510:1710:1518:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:346:429:189:2310:0810:1111:2211:2420:5720:4721:3221:2220:3121:36צרפת, ליאון )ק(

6:366:449:189:2410:1410:1711:2911:3121:1521:0521:5321:4220:4821:57צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:258:558:559:599:5818:1018:0918:3318:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:166:239:009:049:479:5011:0011:0220:2820:2021:0220:5320:0321:06קנדה, טורונטו )ק(

5:495:568:328:379:229:2510:3610:3720:1020:0020:4520:3419:4420:48קנדה, מונטריאול )ק(

6:026:068:458:479:249:2610:3410:3519:4019:3320:0820:0119:1620:13קפריסין, לרנקה )ק(

6:226:338:559:0610:0910:1411:2811:3121:4021:2722:2622:1121:1122:30רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:516:038:218:349:419:4611:0011:0321:1721:0422:0521:4920:4822:09רוסיה, מוסקבה )ק(

6:116:198:548:599:469:5011:0111:0320:4120:3121:1821:0720:1521:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:156:238:589:049:519:5411:0611:0820:4620:3621:2321:1220:2021:27שוויץ, ציריך )ק(

6:046:058:418:419:129:1210:1710:1718:4318:4019:0619:0318:2219:12תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:036:078:468:489:239:2410:3210:3219:2919:2319:5619:5019:0420:01באר שבע )ק(

6:006:048:438:459:209:2210:3010:3119:3119:2419:5919:5218:5520:03חיפה )ק(

6:016:048:438:459:209:2210:3010:3019:3319:2719:5619:4918:4820:00ירושלים )ק(

6:026:068:458:479:229:2310:3110:3219:3019:2419:5819:5219:0520:02תל אביב )ק(

5:425:508:248:309:199:2210:3410:3620:1720:0720:5520:4319:5120:58אוסטריה, וינה )ק(

7:117:049:099:059:479:4310:4110:3817:4017:4518:0918:1417:2618:25אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:495:568:328:379:239:2710:3810:3920:1520:0620:5120:4119:4920:55אוקראינה, אודסה )ק(

5:165:247:598:058:538:5710:0810:1019:5119:4120:2820:1719:2520:32אוקראינה, דונייצק )ק(

5:265:348:088:149:039:0710:1910:2120:0319:5320:4120:3019:3720:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:465:558:278:349:269:3010:4210:4520:3420:2321:1421:0120:0721:17אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:385:478:198:269:199:2310:3510:3720:2720:1621:0720:5520:0021:11אוקראינה, קייב )ק(

6:186:259:019:069:519:5411:0511:0620:3920:2921:1421:0420:1321:18איטליה, מילאנו )ק(

6:166:158:468:459:169:1510:1810:1718:2318:2118:4518:4418:0418:53אקוואדור, קיטו )ח(

7:397:329:419:3810:1710:1311:1211:1018:2018:2418:4718:5218:0519:02ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:428:3410:3510:3111:1411:1012:0812:0419:0019:0619:3019:3618:4719:48ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:156:208:589:029:419:4310:5310:5420:0820:0120:3920:3119:4420:43ארה״ב, בולטימור )ק(

6:016:078:458:499:299:3110:4110:4220:0019:5220:3220:2319:3620:36ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:026:088:458:499:299:3210:4110:4320:0119:5320:3320:2419:3620:37ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:346:409:189:2210:0410:0611:1611:1820:4020:3221:1321:0420:1521:17ארה״ב, דטרויט )ק(

6:466:509:289:3010:0410:0611:1311:1320:0720:0120:3420:2819:4420:38ארה״ב, האוסטון )ק(

6:106:158:538:569:329:3310:4110:4219:4419:3720:1220:0519:2020:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:526:549:329:3410:0710:0811:1511:1520:0119:5620:2620:2119:3820:31ארה״ב, מיאמי )ק(

5:566:028:408:439:249:2710:3610:3819:5819:4920:3020:2119:3320:34ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:536:008:378:419:229:2510:3510:3619:5819:4920:3020:2119:3320:34ארה״ב, שיקגו )ק(

6:536:509:139:119:449:4110:4310:4118:2318:2418:4718:4818:0618:57בוליביה, לה-פס )ח(

6:216:309:009:0810:0210:0611:1811:2121:1421:0221:5521:4220:4621:58בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:226:319:029:0910:0310:0711:1911:2121:1321:0221:5321:4120:4521:57בלגיה, בריסל )ק(

6:366:328:508:479:229:1910:2010:1817:4817:5018:1318:1517:3218:25ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:236:198:388:359:109:0710:0810:0617:3717:3918:0218:0417:2118:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:385:478:178:259:199:2410:3610:3820:3320:2121:1421:0120:0821:17בריטניה, לונדון )ק(

5:395:508:168:259:259:2910:4210:4520:4820:3521:3221:1820:2321:35בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:405:508:198:279:249:2810:4110:4420:4220:3021:2521:1120:1421:28גרמניה, ברלין )ק(

6:076:168:488:559:479:5111:0311:0520:5420:4221:3321:2120:2621:37גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:416:368:528:499:259:2210:2210:2017:4517:4818:1118:1317:2918:23דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:186:208:578:589:299:2910:3510:3519:1019:0619:3419:3018:4819:39הודו, מומבאי )ח(

6:156:168:538:549:259:2610:3210:3119:0519:0119:2919:2518:4419:35הודו, פונה )ח(

5:335:418:158:219:099:1210:2310:2520:0519:5420:4120:3019:3820:45הונגריה, בודפשט )ק(

6:056:118:498:529:339:3610:4510:4620:0619:5820:3820:2919:4120:42טורקיה, איסטנבול )ק(

6:366:419:199:2210:0110:0311:1211:1320:2520:1720:5520:4720:0120:59יוון, אתונה )ק(

5:556:038:388:439:309:3410:4510:4720:2420:1421:0120:5019:5821:04מולדובה, קישינב )ק(

7:077:049:269:249:579:5510:5610:5518:3318:3618:5719:0018:1719:09מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:178:548:559:269:2610:3210:3219:0719:0319:3219:2718:4619:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:367:279:219:1610:049:5910:5610:5217:3417:4118:0718:1417:2218:26ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:315:348:138:158:488:499:569:5718:4618:4119:1319:0718:2419:18נפאל, קטמנדו )ח(

7:057:049:369:3510:0610:0511:0811:0719:1519:1419:3819:3618:5619:45סינגפור, סינגפור )ח(

5:115:217:497:588:548:5810:1110:1320:1119:5920:5320:4019:4320:56פולין, ורשא )ק(

6:246:218:478:459:179:1510:1710:1518:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:346:429:189:2310:0810:1111:2211:2420:5720:4721:3221:2220:3121:36צרפת, ליאון )ק(

6:366:449:189:2410:1410:1711:2911:3121:1521:0521:5321:4220:4821:57צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:258:558:559:599:5818:1018:0918:3318:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:166:239:009:049:479:5011:0011:0220:2820:2021:0220:5320:0321:06קנדה, טורונטו )ק(

5:495:568:328:379:229:2510:3610:3720:1020:0020:4520:3419:4420:48קנדה, מונטריאול )ק(

6:026:068:458:479:249:2610:3410:3519:4019:3320:0820:0119:1620:13קפריסין, לרנקה )ק(

6:226:338:559:0610:0910:1411:2811:3121:4021:2722:2622:1121:1122:30רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:516:038:218:349:419:4611:0011:0321:1721:0422:0521:4920:4822:09רוסיה, מוסקבה )ק(

6:116:198:548:599:469:5011:0111:0320:4120:3121:1821:0720:1521:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:156:238:589:049:519:5411:0611:0820:4620:3621:2321:1220:2021:27שוויץ, ציריך )ק(

6:046:058:418:419:129:1210:1710:1718:4318:4019:0619:0318:2219:12תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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